
تیتر  با   97 دی   2 مورخ  یکشنبه  مورخ  در   گزارشی 
در  است"  زنده  هاشمی  ترفند  با  مرگ  از  بعد  "تخریب 
روزنامه اتحادملت  منتشر شد که واکنش سازندگان این 
مستند را در پی داشت. بر همین اساس مدیر مرکز مستند 
سفیر فیلم با ارسال جوابیه ای به روزنامه خواستار درج آن 
در روزنامه شد.ضمنا مدیرکل دفتر شبکه نمایش خانگی، 
مستند  کرد:  اعالم  سینمایی  سازمان  کوتاه  و  مستند 
»هاشمی زنده است« به کارگردانی علی طادی فاقد هرگونه 

مجوز ساخت و نمایش است. 
جوابیه سازندگان این مستند  بدون مجوز به شرح زیر است؛

پیرو گزارشی که روز یکشنبه مورخ 2 دی 97 با عنوان تخریب 
بعد از مرگ با ترفند هاشمی زنده است در صفحه ی اول روزنامه 
اتحاد ملت منتشر شد که حاوی مطالب کذب و نسبت های ناروا 
به تولیدکنندگان مستند »هاشمی زنده است« بود؛ مقتضی است 
جوابیه ی ذیل را به استناد ماده 23 قانون مطبوعات کشور در آن 

روزنامه درج نمایید:
 تاریخ پرفرازونشیب انقالب اسالمی آبستن حوادث گوناگونی 
است حوادثی که نمایان نمودن آن به شکلی حقیقی و به دوراز 
سیاست زدگی ضروری است. اکنون در این مقطع از تاریخ انقالب 
مقدس اسالمی و با توجه به ضرورت بصیرت بخشی برای گذر از 
بحران، مستند »هاشمی زنده است«، زنگ هشداری برای کسانی 
انقالب هستند. همین  تاریخ معاصر  است که درصدد تحریف 
هشدار، اسباب نگرانی و تکدر خاطر جریانات خاصی را فراهم آورده 
و فعاالن رسانه ای این جریان در فرایند یکپارچه مطبوعاتی نسبت 
به تخریب متن و محتوای آن اقدام کرده اند. مرکز مستند سفیر 
فیلم در پاسخ به شبهاتی که توسط رسانه ها و اشخاص وابسته 
به جریان مذکور پیرامون این مستند شکل گرفته است در شش 

سرفصل به پاسخ پیرامون این اتهامات می پردازد:
1.سنگرگیری پشت امام امت

آقای هاشمی ادعا کرده اند که: »سازندگان فیلم قصد اهانت 
به بنیان گذار جمهوری اسالمی دارند« و نیز گفته اند: »عده ای 
تالش می کنند با مسخره کردن سخنان امام خمینی بگویند اصل 
جمهوری اسالمی از اهداف خود منحرف شده است!« و این چنین 
سعی کرده اند پشت حضرت امام سنگر بگیرند. آیا مرحوم هاشمی 
انحراف  ایشان  انحراف  که  است  بوده  اسالمی  جمهوری  اصل 
جمهوری اسالمی باشد؟ و آیا عبارت امام خمینی در وصف آقای 
هاشمی چک سفید امضا بوده است که ایشان هیچ گاه مرتکب 
خطا و انحراف نخواهند شد؟ مگر حضرت امام نفرمودند که مالک 
حال فعلی افراد است؟ البته ادعاهای این چنین از سوی خانواده ی 

هاشمی مسبوق به سابقه بوده و جای تعجب ندارد.
2.تفکر میلیاردی و هزینه های میلیاردی

از قول آقای محمد هاشمی نقل شده است که: »با هزینه هایی 
که امروز ساخت فیلم دارد، یقیناً میلیاردها تومان برای چنین 
فیلمی هزینه شده است.« و ظاهراً بنا بر نقل روزنامه همشهری 
برآورد نجومی 20 میلیارد تومان داشته اند! اهالی فن اعداد و ارقام 
بازار فیلم مستند را می دانند و مشخص است که هزینه ی ساخت 
مستند آرشیوی از یک دهم آنچه جناب هاشمی گفته اند نیز بسیار 
کمتر است. بااین حال اگر به ایشان حسن ظن داشته باشیم، باید 

بگوییم که »آقای هاشمی! به شما گران فروخته اند«.

3.مسئول سابق آرشیو، منتقد عملکرد آرشیو
آقای محمد هاشمی از عدم دسترسی مستندسازان به آرشیو 
صداوسیما سخن گفته اند و تلویحا پرسیده اند که چگونه از آرشیو 
صداوسیما در این مستند استفاده شده است؟ خوب است توضیح 
سازمان  ریاست  پست  تصدی  سال  ده  طی  ایشان  که  دهند 
صداوسیما چه اقدام مؤثری برای دسترسی تولیدکنندگان مستقل 

به آرشیو سازمان صورت داده اند و برادر مرحومشان به ویژه در 
دوران سازندگی با معدود روزنامه های منتقد چه کردند؟

در سال های اخیر مستندهای فراوانی در شبکه های ضدانقالب 
از قبیل »بی بی سی« و »من و تو« با استفاده از منابع آرشیوی 
صداوسیما تولیدشده است که همگی درصدد تطهیر حکومت 
پهلوی و تخریب دستاوردهای انقالب اسالمی بوده، ولی هیچ گاه 
صدای اعتراضی از آقایان و خانواده ی مرحوم هاشمی شنیده نشد 

که چگونه این تصاویر در اختیار افراد معلوم الحال قرارگرفته است؟
4.آرزوهایی که با عملکرد تطبیق نداشت

آقای محسن هاشمی ابراز داشته اند که آرزوی مرحوم هاشمی 
حذف فقر و ایجاد رفاه برای مردم بوده است و این چنین وانمود 
کرده اند که این مسیر در دولت سازندگی آغاز، ولی در دولت های 
بعدی منحرف  شده است. متأسفانه آنچه از عملکرد آقای هاشمی 
به خصوص در دوران سازندگی بر جا مانده است چندان تناسبی با 
این اهداف و آرزوها ندارد، هرچند ما به نیات آن مرحوم دسترسی 
افزایش بی رویه ی  نداریم. آیا توسعه ی بی قاعده ی مناطق آزاد، 
واردات و تورم 49 درصدی منجر به رفع فقر و ایجاد رفاه برای 
عموم مردم شد؟ یا برعکس به فاصله ی طبقاتی دامن زد؟ آیا له 
شدن مستضعفان -همان اقشار آسیب پذیر- زیر چرخ های توسعه 
رفاه موردنظر ایشان است؟ قطعاً آقای محسن هاشمی به عنوان 
رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری دولت پدرشان اعتراض های 
مردمی سال های ابتدایی دهه ی 70 در شهرهای اسالم شهر و 
مشهد و ... را خوب به خاطر دارند و تصدیق می کنند که بسیاری 

از آن ها ناشی از مشکالت معیشتی مردم بود.
5.ادامه مسیر دولت سازندگی در برخورد با رسانه ها

زنده  »هاشمی  مستند  مخاطبان  پرتکرار  انتقادهای  از  یکی 
است« این بوده که چرا از نقاط حساس زندگی شخصی و سیاسی 
آقای هاشمی عبور کرده اید و به آن ها نپرداخته اید؟ چرا از مک 
فارلین نگفته اید؟ چرا به وضعیت فرهنگی دوران سازندگی و فضای 
بسته ی سیاسی آن سال ها نپرداخته اید؟ چرا از نقش فرزندان آقای 
هاشمی عبور کرده اید و از تعامل آن ها با پدر و حضور پرحاشیه شان 
در صحنه های سیاسی و اقتصادی سال های پس از جنگ عبور 
کرده اید؟ با این وجود آقای محسن هاشمی تولیدکنندگان این اثر 
را به سودای محبوبیت متهم می کنند و این مایه ی تعجب است. 
ایشان به عنوان مسئول انتشارات معارف انقالب اسالمی )ناشر 
خاطرات آقای هاشمی( بهتر از هر شخص دیگری می دانند که 
بخش زیادی از مستند حاضر، مستند به خاطرات آن مرحوم است 
و طبیعتاً نباید انتظار این را داشته باشند که روایت زندگی و افکار 
مرحوم هاشمی توسط مستندسازان مستقل و نه سفارشی، کاماًل 
منطبق باسلیقه دفتر حفظ و نشر آثار ایشان باشد. آیا بهتر نیست 
که تنوع روایات و دیدگاه ها را بپذیریم و اجازه دهیم تا مخاطبان 

خود درباره ی صحت وسقم تحلیل ها قضاوت کنند؟
6. گفتگو، بهترین شیوه رفع ابهامات

رسانه های زنجیره ای به نقل از خانواده مرحوم هاشمی مستند را 
به دروغ گویی متهم کرده اند. کدام یک دروغ است؟ نماز جمعه  های 
دهه ی 60؟ تورم 49 درصدی دوران سازندگی؟ استقراض های 
فعالیت های عمرانی  خارجی؟ سدها و پل ها و جاده ها و سایر 
سردار سازندگی؟ سر برآوردن اشرافی گری بعد از جنگ؟ کتاب 
هاشمی  پدر؟  بوش  از  خوردن  نیرنگ  سرخ پوش؟  عالیجناب 

2005؟ کدام دروغ است؟!
به نظر می رسد کمترین اثر مثبت این مستند نمایان ساختن 
نیاز مبرم فعالین سیاسی و خانواده های ایشان به تغییر نگرش 
است. تغییر نگرش از برخورد چکشی و متهم سازی همه منتقدان 
–که مهر تائیدی بر عنوان مستند حاضر است- به رویکردی که 
گفتگو و تعامل سازنده را راهکار حل مشکالت و کنار گذاشتن 

اختالف نظرها بداند.

6فرهنگی

 نماد 85 ساله از کلنگ مرگ گریخت

سرانجام پس از یکسال کش و قوس بر سر تخریب یا ایمن سازی ساختمان 
معروف به کفش ملی واقع در میدان قیام پایتخت، شهرداری تهران اعالم 

کرده که تصمیم گرفته این بنا و نماد 85 ساله را نجات دهد.
به گزارش ایرنا علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 تهران روز سه شنبه در محل 
این ساختمان به خبرنگاران اعالم کرد: بنای این ساختمان مقاوم سازی و حفظ می 

شود.
وی افزود: بخش هایی از این بنا نگه داشته خواهد شد، بخش هایی با توجه به 
حجم تخریب یا میزان ارزشی که در بافت معماری آن وجود دارد ممکن است نیازمند 

نوسازی کامل باشد.
شهردار منطقه 12 تهران با تأکید بر اینکه نمی توان به صورت یکپارچه درباره این 
ساختمان فکر و درخصوص آن اقدام کرد یادآور شد: جداره ساختمان، نوع آجرکاری، 
تزئینات و رخ بام آن ارزش هایی را در این محدوده بازنمایی می کند که باید حفظ شود.

سعادتی اضافه کرد: از امروز اقدام های اولیه شامل ایمن سازی معبر پیرامون، تجهیز 
کارگاه، تخلیه نخاله و سبک سازی دیوار انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، اواخر آبان ماه سال گذشته ساختمان کفش ملی واقع در میدان 
قیام به دلیل نداشتن ایمنی تخلیه و باوجود آنکه اعالم شد روند تخریب آن آغاز شده 
اما به دلیل مخالفت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این 

اتفاق نیافتاد.
دالور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته 
بود: هنوز برای ما محرز نشده که مرمت و مقاوم سازی این ساختمان ممکن نیست و 

باید تخریب شود.
قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع در ضلع شمال غربی میدان قیام به سال 
1312 بر می گردد که در مجاورت یک رستوران بخش خصوصی قرار دارد و پیش از 
این مدیران شهرداری اعالم کرده بودند درصورت تخریب این ساختمان، بنای رستوران 

نیز تحت تاثیر قرارخواهد گرفت.
مسئوالن شهرداری منطقه 12 در گذشته اصرار داشتند این بنا به منظور حفظ جان 
شهروندان باید تخریب و بازسازی شود اما مدیران میراث فرهنگی می گفتند هنوز برای 

تخریب به جمع بندی نرسیده اند.
با انتصاب سعادتی به عنوان شهردار منطقه 12 در چهار ماه پیش، رویکرد شهرداری 

نیز تغییر کرده و حاال قرار است این ساختمان مرمت و بازسازی شود.
سعادتی، پیش از شهرداری منطقه 12 نیز، زمانی که در کسوت مدیر بافت و بناهای 

تاریخی شهر تهران فعالیت می کرد یکی از مخالفان تخریب این ساختمان بود.
وی در پاسخ به این موضوع که پیش از این مترو اعالم کرده امکان مقاوم سازی این 
بنا وجود ندارد اظهارداشت: هر کس باید در چارچوب تخصص خودش اظهارنظر کند.

سعادتی تصریح کرد: کار شرکت مترو ساخت مترو و تونل زیرسطحی است و بهتر 
است متولیان این شرکت درخصوص مرمت ساختمان های تاریخی اظهارنظر نکنند.

وی با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی فناوری و روش های خاص خود را دارد گفت: 
با توجه به اینکه در بافتی قرار داریم که بخشی از دوره صفوی و قاجاری را تشکیل می 
دهد بنابراین در مواجهه با این ساختمان ها نمی توان گفت به دلیل آنکه ایمنی الزم را 

ندارند یک به یک آنها را تخریب کنیم.
سعادتی تصریح کرد: بنابراین باید از اینکه واقعا هیچ روش و امکانی برای مقاوم 
سازی و نگهداری این ارزش ها نیست مطمئن شویم که این مساله هم برعهده دستگاه 
ذیصالح مانند سازمان میراث فرهنگی، شرکت ها و مشاورینی که تخصص مرمت ابنیه 

و بناهای تاریخی را دارند، قراردارد.
شهردار منطقه 12 تهران در تشریح سیاست و رویکرد شهرداری در این زمینه 
بیان کرد: شهرداری تهران براساس قوانین ضمانت سالمت شهروندان را در تردد معابر 
برعهده دارد و باید به قدری فضای شهری ایمن باشد که هیچ شهروندی حین تردد در 

سطح شهر دچار حادثه نشود.
وی بیان کرد: اخطارهایی که درخصوص رفع خطر صادر می شود مخاطراتی را 

گوشزد می کند که ساختمان ها برای عابران پیاده و شهروندان پیرامونی دارد.
سعادتی ادامه داد: در همین زمینه شهرداری منطقه 12 اخطارهایی به ملک کفش 
ملی داد مبنی بر اینکه موقعیت این ملک و جایگاهش به گونه ای است که می تواند 

مخاطراتی برای شهروندان، عابران پیاده یا خودروهای عبوری ایجاد کند.
سعادتی تصریح کرد: متأسفانه تا امروز باوجود تالش ها و هماهنگی ها، کار جدی 
صورت نگرفته که البته نباید بعضی از گرفتاری های حقوقی از جمله رضایت و اختالف 
مالک، مستأجر و سرقفلی دار را در این زمینه نادیده گرفت که بسیاری از بناهای نا ایمن 

منطقه به این مساله مبتال هستند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با دادستان تهران در این باره اظهارداشت: دادستان 

تهران نیز در این زمینه همکاری خیلی خوبی دارد.
به گفته سعادتی، دادستان دستور داد برای ساختمان هایی که به دلیل کارشناسی، 
این جمع بندی حاصل می شود که نیازمند مقاوم سازی است بهره برداران اعم از 

مستاجر و صاحب سرقفلی بتوانند ایمن سازی الزم را انجام دهند.
وی اظهارامیدواری کرد که مالکان کفش ملی نیز ایمن سازی را انجام دهند.

شهردار منطقه 12 تهران گفت: ساختمان کفش ملی صرفنظر از موقعیت شهری 
به علت بافت ساختمان و خاطراتی که شهروندان از آن دارند جزو اولین فروشگاه های 

کفش ملی تهران است.
وی خاطرنشان کرد: مالکان کفش ملی اگر به فکر شهر نیستند حداقل باید به فکر 

هویت نشان خود باشند.
سعادتی گفت: با توجه به فصل زمستان و حجم بارش ها نگرانیم این ساختمان در 

جریان بارش ها آسیب های جدی تری ببیند. 

هنرمندان به راهیان نور دریایی می روند
جمعی از هنرمندان به سفر راهیان نور دریایی اعزام می شوند.

به گزارش ایسنا، جمعی از هنرمندان که در بخش های چون ادبیات، بازیگری، 
کارگردانی، نمایشنامه نویسی، نقاشی و... در عرصه های مرتبط با دفاع مقدس فعالیت 

داشته اند، در این سفر حاضر خواهند بود.
در این سفر که از فردا 18 دی ماه به مدت سه روز انجام می شود؛ حدود 90 

هنرمند حاضر خواهند بود.
سازمان  همکاری  با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حمایت  با  برنامه  این 
سینمایی، بسیج وزارت فرهنگ  و ارشاد  اسالمی و سازمان بسیج برگزار خواهد شد.
در این سفر سه روزه طبق اعالم مسووالن وزارت ارشاد؛ هنرمندان در استان 
هرمزگان مستقر خواهند شد و برنامه های ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده از 
جمله نمایش اقتدار نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران و بازدید از جزایر سه گانه 

و در ادامه نشست های هم اندیشی هنرمندان برپا خواهد شد.

اخبار
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کتاب صوتی »امام خمینی« منتشر شد
کتاب صوتی »امام خمینی« نوشته امیرحسین فردی با صدای مجید سعدآبادی وارد بازار نشر شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه، کتاب صوتی »امام خمینی« از یک اتفاق داستانی شروع می شود که تا قبل از این کمتر 
در منابع داستانی و تاریخی درباره آن سخنی به میان آمده است. پیشتر نسخه چاپی این کتاب منتشر شده است. کتاب به زندگی و مبارزات رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی)ره( می پردازد و شامل پنج بخش 

سالشمار زندگی، زندگی نامه،  توضیح اعالم، عکس و منابع است. از ویژگی های این اثر می توان به خالصه، مفید و مختصر بودن آن اشاره کرد که مخاطب نوجوان را به راحتی با سیر تاریخی فراز و فرودهای رهبر فرزانه انقالب آشنا می کند.

در واکنش به گزارش "تخریب بعداز مرگ با ترفند هاشمی زنده است" در روزنامه اتحاد ملت

جوابیه سازندگان مستند بدون مجوز  »هاشمی زنده است«  

رونمایی از نتیجه سفر ۴۰ خبرنگار چینی به ایران
نماینده دفتر اطالع رسانی گردشگری ایران در چین از پخش مجموعه 
فیلم های گردشگری ایران در شبکه های کابلی این کشور با هدف جذب 

گردشگرانی بیشتر از چین خبر داد.
حسین خلیفی به ایسنا گفت: از نظر چینی ها ایران کشور ناامنی است، چون نه 
تنها در منطقه پرآشوب و ناامن خاورمیانه قرار دارد که به واسطه مسلمان بودن، 
با مشکالت سیاسی زیادی از جانب سایر کشورها روبرو است. نقش ما این است 
که به گردشگران نشان دهیم قرار است به کشوری سفر کنند که هیچ مشکلی 

بویژه ای در تامین امنیت نخواهند داشت.
او درباره فیلمی که به تازگی از جاذبه های گردشگری ایران در چین پخش 
شده است، توضیح داد: این فیلم نتیجه سفر حدود 40 خبرنگار چینی به مناطق 
غربی و شمالی ایران است که فرایند آن از تولید تا پخش نزدیک به سه سال 
زمان برده است. در این فیلم از جنبه های مختلفی چون میراث فرهنگی، تاریخ، 
طبیعت، صنایع دستی، سوغات، خوراک و جاده ابریشم به ایران پرداخته شده 
است و درباره امنیت و تسهیالت ویزا اطالعاتی داده که گردشگران چینی کمتر 
درباره آن می دانند. در کل این فیلم روایتی از زبان چینی ها است تا باورپذیری 

بیشتری در آن کشور داشته باشد.
نماینده دفتر اطالع رسانی گردشگری ایران در شانگهای که سفر این خبرنگاران 
و تهیه این فیلم تبلیغاتی گردشگری ایران به همت وی انجام شده است، اضافه 
خوبی  به  را  ایران  که  چینی  فیلمنامه نویس  یک  توسط  فیلم  این  متن  کرد: 
می شناسد نوشته شده و صداگذاری آن را یکی از شخصیت های معروف چینی 
انجام داده که صدای بسیار محبوبی در چین دارد و در این فیلم توصیف های 
زیبایی از ایران داشته است، مثال در بخشی از فیلم می گوید که »با سفر به ایران 

به طعم دلخواه خود می رسید.«

وی افزود: اولین بخش از این فیلم در یکی از شبکه های پرمخاطب گردشگری 
چین پخش شده است. تمرکز برنامه های این شبکه روی گردشگری و ورزش 
است و مخاطبان اصلی آن جوانان و میانساالنی با رده سنی بین 25 تا 45 سال 
هستند که میانگین درآمد، سطح تحصیالت و دانش آن ها از مخاطبان معمولی 
دیگر شبکه های تلویزیوینی باالتر است. سیگنال های این شبکه در تمام کشورها 
جز لهستان و آفریقا قابل دریافت است. برنامه های این کانال را در کشورهایی 

چون ایالت متحده کانادا، ژاپن، اسپانیا و سنگاپور نیز قابل مشاهده است.
خلیفی به شناخت ضعیف چینی ها از ایران اشاره کرد و گفت: اطالعات چینی ها 
از ایران بیشتر به بخش های تجاری و اقتصادی برمی گردد که خیلی هم در بین 
همه مردم فراگیر نیست، شاید بیشترین شناخت چینی ها از ایران از فیلم های 
سینمایی همچون »بچه های آسمان« اثر مجید مجیدی حاصل شده باشد. این 
فیلم بارها در چین اکران شده است و مردم این کشور ارتباط عمیقی با آن برقرار 

کرده اند. در واقع فیلم آقای مجیدی خاطره مردم چین از ایران شده است.
او بیان کرد: قطعا اقدامات ما برای جذب گردشگران بیشتر از چین االن جواب 

نمی دهد اما 10 سال دیگر حتما به نتیجه می رسد.
بود:  ایران در شانگهای پیش تر  گفته  نماینده دفتر اطالع رسانی گردشگری 
چینی ها ابهام های زیادی درباره ایران دارند مثال هنوز نمی دانند زبان ایرانی ها 
عربی نیست. فکر می کنند مردان ایرانی همانند عربستانی ها چند زن دارند و زنان 

ایرانی مثل عرب ها با صورتی پوشیده در محافل عمومی ظاهر می شوند.
چینی ها درحال حاضر می توانند روادید فرودگاهی دریافت کنند که تا 90 روز 
اعتبار قابل تمدید دارد. هزینه سفر ایران بنا بر اطالعاتی که نمانیده اطالع رسانی 
گردشگری ایران در چین داده، درحال حاضر با توجه به شرایط ارز برای چینی ها 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  که  آماری  طبق  اما  است،  مناسب 

گردشگری از سه ماه نخست امسال داده بود سفر چینی ها به ایران تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا، 8 درصد کمتر شده است.

به گزارش سفیر چین در ایران، سال 2017 بیش از 100 میلیون چینی به 
خارج از این کشور سفر کردند درحالیکه فقط 80 هزار نفرشان راهی ایران شدند. 
از ایران نیز بیش از 100 هزار نفر به چین سفر کردند. سفارت چین در ایران 

تصریح کرده بیشتر سفرها بین دو کشور به انگیزه تجارت بوده نه گردشگری.

»بیژن  درگذشت  پی  در  سروستانی  کمالی  کوروش 
سمندر«، از این شاعر و ترانه سرا گفت.

مدیر دانشنامه فارس در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که با 
رفتن بیژن سمندر، تنگ بلور شعر شیراز شکست، اظهار کرد: 
درگذشت این شاعر معاصر ـ که نقش بزرگی در احیای شعر 
فولکلور شیراز دارد ـ پس از یک دوره بیماری فرسایشی اتفاق 
افتاد. این خبری اندوهبار است و همه شیرازی ها را غمگین 

می کند.
نویسندگی،  شاعری،  روح  سمندر  این که  بیان  با  کمالی 
با  او  داد:  ادامه  داشت،  خود  در  را  پژوهشگری  و  هنرمندی 
فرهنگ شیراز پیوندی ناگسستنی دارد و می توان گفت سمندر 
شاعری است که از شیراز هویت گرفت و در نهایت بخشی از 

هویت و فرهنگ این شهر شد.
او با تأکید بر این که شعرها و ترانه های بیژن سمندر در خاطره 
جمعی ایرانی ها و شیرازی ها باقی می ماند، تصریح کرد: بی شک 

جای او در میان شاعران این دیار خالی است، اما یادش همیشه 
در دیوان شاعران و خاطره مردم این شهر جاودانه است.

اندوه  شادی ها،  رازها،  شاعر  سمندر،  کمالی،  گفته  به 
جاودانه  را  سمندر  آن چه  همه  این  با  بود.  مردم  دردهای  و 
می کند، دلبستگی او به فرهنگ و کشف نکات تازه از فرهنگ 
مردم شیراز و تسلط او به ساختارهای ادبیات است؛ چنان که 
آغاز کرده، رهروان بسیاری  راهی که سمندر  امروز شاهدیم 
دارد و هنور هم آفریده های این شاعر بزرگ در میان قله های 

ادبیات فولکلور می درخشد.
این پژوهشگر در ادامه در توصیف ویژگی های سمندر افزود: 
»شاه چراغ« آقایش بود، »سیدعالءالدین« شاه مردش، دلبسته 
فرهنگ مذهبی و مردمی و عامیانه شیراز بود. موسیقی دان، 
بیژن  بود.  شیراز  عاشق  و  خوشنویس  پژوهشگر،  ترانه سرا، 
بسیار  که  ماندگاری شد  و  دلنشین  ترانه های  شاعر  سمندر، 
از آنان در خاطره جمعی ایرانیان و شیرازیان ماندگار است. او 

نقشی بی بدیل و تأثیرگذار در احیا و تعالی شعر محلی شیراز 
داشت و با بازگویی واژگان عامیانه و تلفیق دلبرانه آن در شعر 
از هنرمندان همچون  بسیاری  نو درانداخت.  و غزل، طرحی 
استاد محمدرضا شجریان ترانه های دلنشینش را به زینت آواز 

ماندگار ساختند.
او در ادامه به نقل قولی از بیژن سمندر پرداخت: با پیشرفت 
تمدن و گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی که هر روز 
روستاها و شهرک ها و شهرهای تازه ای را زیر بال و پرامواج 
رادیو تلویزیون می کشد، با رواج روزنامه ها، کتاب ها و نشریات 
گوناگونی که هر روز به فارسی دری نوشته و منتشر می شود، 
کم کم لهجه های بومی این سرزمین پهناور ساییده شده و به 
مرور زمان از بین می رود و دیگر نسل فردا، واژه ها، اصطالحات 
و لطایف لهجه نسل دیروز و حتی امروز را نمی فهمد و اگر 
آن می رود که  بیم  نشود،  آن ها همت  ثبت  و  در جمع آوری 
- خدای نکرده - همان طور که خط میخی ما را متخصصین 

اروپایی خواندند، چندین سال دیگر نیز برای معنی و تفسیر 
برخی لغات و اصطالحات بومی امروز، از دانشمندان خارجی 
مدد جوییم! به جز این فرسایش که ره آورد تمدن جدید است 
گذشت زمان و رویدادهای مختلف هر عصر نیز واژه هایی وارد 
زبان می کند، یا از آن خارج می سازد. خدا می داند چه واژه های 
معنی  در  یا  شده  فراموش  پارسی  زبان  از  گویایی  و  دلکش 
دیگری به کار می رود و یا به جای آن ها چه واژه ای از زبان های 

بیگانه نشسته است.
آن چه  لهجه،  و  زبان  بقای  به  باور  با  روی  این  از  افزود:  او 
حفظ  در  بود  سترگ  همتی  نگاشت،  ترانه  و  شعر  قالب  در 
لهجه و میراث فرهنگ عامه شیراز. امروز ما اگرچه فقدانش 
هنرمندی  و  دوراندیشی  و  فرهنگمندی  به  اما  را سوگواریم، 
وی می بالیم؛ جایگاهش را ارج می نهیم و هنرش را می ستاییم.
 17 شیراز،  در  خورشیدی   1316 سال  زاده  بیژن سمندر 

دی ماه سال 1397 از دنیا رفت.

یادی از »بیژن سمندر« در پی درگذشتش


