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روز پنجشنبه 98/40/20 در سالن اجتماعات مرکز اسناد و کتابخانه ی 
شیراز ، مراسم رونمایی کتابصدودهسال از شعاعیه تا شاهپور و 
ابوذر با حضور شمار زیادی از دبیران ، دانش آموختگان و فرهیختگان 

شهر و استان برگزار شد .
هاشماین کتاب که با 650 صفحه با پژوهش و تدوین استاد   
از  ویژه ای  نظم  با  که  است  پاره   5 دارای   ، شده  تهیه  فریدونی 
از  گروهی  و  دبیران   ، معاونان   ، مدیران  معرفی  تا  تاریخچه 

دانش آموختگان پرداخته است.
   در آغاز این مراسم دکتر کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز اسناد 
به  شیرازفرهنگیکاراننادرهو کتابخانه ملی فارس زیر عنوان
معرفی اجمالی این دبیرستان که به حق می توان دارالفنونشیرازبه 
آن اطالق کرد، پرداخت و به ویژه به این نکته اشاره کرد که در زمانی 
که در شیراز کالس های موسیقی و اجرا و کنفرانس های هفتگی و 
اجرای تئاترهای نمایشی و گردش های علمی و جلسات کتاب خوانی 

گزارشرونماییکتاب
بسیار  یا  نداشت  وجود  یا  ورزشی  مسابقات  و  آثار  بررسی  و  نقد  و 
کم رنگ بود ، همه ی این فعالیت ها در این دبیرستان با امکاناتی که 
داشت انجام می پذیرفت و معمواًل بیش ترین پذیرفته شدگان کنکور 

دانشگاه ها ، دانش آموختگان این دبیرستان بودند .
   دیگر سخن رانان این مراسم عبارت بودند از آقای اخوت یکی از 
دبیران دبیرستان ، آقای دکتر رجایی دانش آموخته این دبیرستان و 
آقای هاشم فریدونی تهیه کننده ی کتاب که با پخش نماهنگی از 
محتویات آن ، از این که شوربختانه در سال 1380 به بهانه ی طرح 
احیای مجموعه ی زندیه با حادثه ی تلخ گون تخریب کالس های این 
دبیرستان و سالن اجتماعات و کتابخانه ی آن روبرو شدیم ، اظهار 
داشت که ضایعه ای سترگ بود و به از بین بردن هویت و خاطره ی 

شهرمان منتج گردید .
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