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گزارشی از مراسم نقد کتاب تاریخ و  فرهنگ بلورد     

 گروه فرهنگوهنر
«کتاب» مهمترین بخش
جشنواره فرهنگی امسال گلگهر
بود .قسمت بزرگی از این جشنواره
به نمایشگاه کتاب اختصاص
داشت و در بخش نشستهای
جشنواره هم از هفت کتاب
رونماییشد.
ایننشستهاباکارگاه«چطور
میتوانم یک نویسندهی کتاب
اولی موفق باشم» یوسف انصاری
مسئول ارزیابی آثار نشر حکمت
کلمه آغاز شد و در دومین روز
با گفتوگو در باره کتاب «دوباره
لیالشو» اث ِر مرجان عالیشاهی در
روزیکشنبهادامهیافت.گفتوگو
باکتابِ «گمنامپرآوازه»اث ِرنرگس
بیگمرادیباحضورمهرانرضاپور  ،پورمختار :در کتاب بلورد لشکرکشی احمد مظفری
گفتوگو با کتابِ «بیاض و سواد» از بلورد به سیرجان عنوان شده و این مطلب به تاریخ
به تصحیح محسن پورمختار
وزیری ارجاع داده شد است اما من چنین چیزی در
با حضور دکتر میالد عظیمی،
کتاب تاریخ وزیری ندیدهام
گفتوگوباکتابِ «تاریخوفرهنگ
بلورد» اث ِر زهیرمصطفی بلوردی با
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
بزاده،
حضور سیدمحمدعلی گال 
گفتوگوباکتابِ «سنگیکهنیفتاد»اث ِرمحمدعلی خواننده دنبال کدام نویسنده بگردم؟ اگر چند کتاب از اسفندیارخان نام برده شده ولی چنین
رکنی با حضور نویسنده و منتقد حسن محمودی ،منبع هم وجود دارد باید نوشت« :بسیاری از منابع مطلبی که در کتاب بلورد عنوان شده وجود ندارد.
 استنادهامبناییندارند
ششمین نشست «گفتوگوهایی درباره تئاتر» با منجمله منبع فالن و فالن این موضوع را عنوان
پورمختار ادامه داد ،در کتاب بلورد لشکرکشی
حضور استاد صدرالدین زاهد همراه با گفتوگوی کردهاند ».خواننده این مطلب را میبیند و خاطر
احمد مظفری از بلورد به سیرجان عنوان شده و
جمعی و پرسش و پاسخ و همچنین گفتوگو جمع میشود که این مطلب وجود دارد.
این مطلب به تاریخ وزیری ارجاع داده شد است اما
 تحریف نقل ازمنابع
فزاده با
با کتابِ «اردوگاه اطفال» اث ِر احمد یوس 
پورمختار ادامه داد :در برخی جاهای کتاب من چنین چیزی در کتاب تاریخ وزیری ندیدهام.
حضورمرتضیسرهنگیمدیردفترادبیاتمقاومت
نقل از منابع تحریف شده است .به عنوان مثال :در تاریخ وزیری نوشته شده شاهشجاع به بلورد
و پایداری حوزه هنری برگزار شد.
در این کتاب نقلی از کتاب حدود العالم که مولف و چهارگنبد آمده است ولی در مورد لشکرکشی
 ارجاعبهمنابعنامعین
توسازهای
یکی از جلسههای نقد این جشنواره مربوط به آن ناشناس است آمده« :میان سیرگان و شامات چیزی عنوان نشده است .در مورد ساخ 
کتاب«تاریخوفرهنگبلورد»نوشتهزهیرمصطفی جاهای درست و آبادان با نعمت و آبها روان گشتاسبدربلوردمطالبیعنوانشدهامامنمنبع
بزاده ،مهری است ».که این وضوع در اصل کتاب چنین است :تاریخی نمیشناسم که این موضوع را تایید کند.
بلوردی با حضور محمدعلی گال 
مویدمحسنی و محسن پورمختار بود که «میان سیرجان و بردسیر» اصال شاماتی نیست .وی ادامه داد :خیلی جاها استنادها مبنایی ندارد
چهارشنبهشب برگزار شد .در این مراسم محسن اما در کتاب حدودالعالم در مورد شامات نوشته مثال« :کرمان سرزمین پهلوانها در کنار سیستان
پورمختارانتقاداتیرابهکتابتاریخوفرهنگبلورد شده« :شامات شهرکی است بین سیرگان و بم ».است ».اتفاقا کرمان پهلوانخیز نبوده است و
وارد کرد .وی گفت :تاریخ بلورد مربوط به نیاکان پورمختار ادامه داد :در بعضی جاهای کتاب به کرمانیها به ضعفای تاریخ مشهورند .پورمختار به
خود من است .به نظر من یک سری نواقص در چیزی استناد شده که وجود ندارد .به عنوان مثال موارد دیگری هم اشاره کرد :در این کتاب در مورد
این کتاب است؛ در بخشی از این کتاب به مواخذ و مطلبی در مورد پیشنهاد اسفندیارخان مبنی به بر عقبنشینییعقوبلیثبهبلوردمطلبینوشتهاند.
منابع نامعین ارجاع دادهاند .خواننده خیلی وقتها حمله به یک مکان در این کتاب مطرح شده است اما ما چنین چیزی ندیدیم .حتی از لشکرکشی
میخواهد اصل مطلب را ببیند تا ببینند درست و این مطلب را به تاریخ بیداری ایرانیان صفحه  95یعقوبلیثبهسیرجانهمنامیآوردهنشدهاست،
است یا نه؟ جاهایی از کتاب عنوان شده برخی ارجاع دادهاند .وقتی صفحه 95را باز میکنیم هیچ فقطکرمانراگرفتهاند.
پورمختار ادامه داد :در تاریخ بلورد از کتابهای
من صحبتی از اسفندیارخان نیست .در صفحه 247
منابع میگویند ،برخی نویسندگان میگویندِ .

ردپای آرزونگاری در تاریخ بلورد

گوناگونی بدون ذکر ماخذ مطلب آوردهاند .مثال
صفحه  90نوشتهاند «با روی کار آمدن زندیه،
سلیمخان دریابیگی مجدد توسط کریمخان
فراخوانده شد ».من که جدم سلیمخان دریابیگی
است خیلی دلم میخواهد بدانم جدم در این حد
بود که توسط کریمخان فراخوانده شود؟ برای
دانستن این موضوع باید به کجا مراجعه کنم؟ یا
بسیار بعید م یدانم واسموس آلمانی از بچاقچیها
ذکر کرده باشد.
 تاریخساکت
قسمتهایی از این کتاب آرزونگاری است.
آدمیزاد چیزهایی کمکم در ذهن درست میکند
و فکر میکند درست است ولی استنادی ندارد.
به عنوان مثال« :موقعیت اقتصادی و نظامی بلورد
در دوره داریوش هخامنشی خیلی خوب بوده».
به احتمال زیاد ما در دوره داریوش سیرجانی
هم نداشتیم چه برسد به منطقه بلورد که اقتصاد
و نظامی داشته باشیم .یا کار «عمده و با شرف
بلوردیها در دوره هخامنشی فالن و فالن بوده
است ».ما حتی نم یدانیم در پاسارگاد و تخت
جمشید مردم چه کار باشرفی میکردند تا اینکه
بگوییم بلورد کار باشرفی میکند .تاریخ در این

مورد ساکت است .تاریخ در مورد
سیرجان میگوید« :یک شهرکی
بود که اواخر ساسانیان درست
شد» چه برسد به بلورد .یا در این
کتاب آمده« :اسکندر از بلورد به
قلعه سنگ رفت ».اما احتماال قلعه
سنگ بعد از اسالم و در قرن سوم
و چهارم به وجود آمده است .در
تاریخ آمده اسکندر از کوهی که
بعدها قلعه سنگ بنا شده عبور
کرده و به شهربابک رفته است.
پورمختار همچنین به نحوه
معرفی ایل بچاقچی در این کتاب
انتقاداتی وارد کرد« .شاهعباس
چون بچاقچیها اسلحههای
مدرنی داشتند آنها را آورد که
بروند بندرعباس را بگیرند ».خب
کی این موضوع را گفته؟ کجا
گفت هاند؟
 زمان برای پاسخ به
انتقاداتکافینبود
مصطفازهیربلوردینویسنده
کتاب تاریخ بلورد با گالیه از
کمبود وقت گفت :وقتی به تاریخ
نگاه میکنیم مثل یک کتاب است که قسمتی
از آن پاک و یا گم شده است .به همین دلیل
موضوع عدهای تصمیم گرفتند از سمت تاریخ
نقلی به سمت تاریخ تحلیلی بروند .نگاه آقای دکتر
پورمختار نقلی است .نقاط مبهم تاریخ را باید با ابزار
جامعهشناسیتاریخیبرمبنایبیطرفیپیداکرد.
وی افزود :نگاه من تاریخ تحلیلی است .وی در مورد
قدمت بلورد گفت باید به جایگاه جغرافیایی نگاه
کرد .ما یک تمدن در سیستان و یک تمدن در
فارس داریم .راه ارتباطی باید از چه سمت باشد؟
راهها از جاهایی انتخاب میشدند که آب باشد و
سرسبز باشد .یک راهی باید وجود داشته باشد که
سیستان را به فارس وصل کند.
وی افزود :وقتی به نقشه مهاجرت آریاییها
نگاه میکنیم از سیستان به سمت کرمان و فارس
میآیند .خط سیر مهاجرت را نگاه کنیم .در این
خط سیر اسمهایی با مشابهت بلورد وجود دارد.
وقتی از شامات حرف میزنیم ،شام یعنی
آب زیاد باشد و کوه وجود دارد .شامات در شش
فرسخی سیرجان است و راه عبور سیرجان به بم
از شامات میگذرد .شامات در شش فرسخی شرق
سیرجاناست.

پخش مستند
باغ کرمان به
زبان اسپانولی

 پاسارگاد :مستند «پرديس هاي خيال» که براي مخاطبان اسپانيايي زبان هيسپان
تي وي به روي آنتن مي رود ،پژوهشي گسترده در جستجوي باغ ايراني در فالت خشک
ايران است .به گزارش آريا در اين مستند  9باغ ايراني به تصوير کشيده مي شود که به ثبت
بين المللي رسيدهاند .اين باغ ها در کويرهاي مرکزي ،خشک و بدون آب ايران قرار دارند و
با استفاده از تکنيک هاي منحصر به فرد ايراني آبياري مي شده اند .در ادامه اين مستند به
بررسيتاريخي،معماريوفلسفهباغهايايرانيپرداختهميشودوازمعروفترينآنهاديدن
مي شود .اين باغ ها در شهرهاي اصفهان ،کاشان ،يزد ،شيراز ،طبس و کرمان قرار دارند .قدمت
اولين باغ ها در ايران به شش هزار سال قبل از تولد مسيح بر مي گردد.

خبر

اجرای تئاتر دشمن مردم در فرهنگسرای شورا
 گروه فرهنگ و هنر
تئاتر «دشمن مردم» به کارگردانی امیرحسین
طاهری از اول مرداد در نگارخانه راز فرهنگسرای
شورای شهر اجرا میشود« .دشمن مردم» را 140
سال پیش هنریک ایبسن در کشور نروژ نوشت
و چند سال قبل آرتور میلر نمایشنامه دیگری را
در آمریکا از آن اقتباس کرد .امیرحسین طاهری
در مورد این نمایشنامه گفت :من با استفاده از
هر دو نمایشنامه ،متن جدیدی را تهیه کردم و
از  9ماه قبل تمرین را با گروه نیما آغاز کردیم.
طاهری در مورد داستان این نمایش گفت :مردم
یک شهر بر سر دوراهی قرار میگیرند که بین
ثروت حاصل از تجارت و سالمت و آینده شهر
یکی را انتخابکنند .این انتخاب باعث درگیری
بین مردم شهر میشود.
اما چرا این نمایش در نگارخانه راز فرهنگسرا
اجرا میشود؟ طاهری در این مورد گفت :ما فقط
برای اجرای نمایش تاالر فردوسی را داریم که
با توجه به وضعیت آن هیچ ارجحیتی به هیچ
جای دیگری ندارد .ترافیک اجراها نیز در تاالر
فردوسی باال بود و ما از همان شروع تمرین کار
را برای یک سالن تخت که تماشاچیان دور تا
دور سالن بنشینند ،طراحی کردیم .به گفتهی
کارگردان این نمایش ،بازیگران به عنوان جزیی
از تماشاچیان هستند و کنار آنها مینشینند.
در این نمایش که تا  19مرداد اجرا میشود
پرستش ممتازیان ،افسانه ولدیانلو ،امیرحسین
چراغیپور ،صالحه آقابیگی ،الهامالثوره خسروی،

میالد افتخاری ،شاهین خواجویینژاد ،سعید
ستودهنیاکرانی ،عرشیا باسفهرجانی ،آیلین
طاهری ،المیرا سرچمی ،میثم شهابالدینی،
طیبه دانشفر ،سجاد حیدریفرد ،امیرفاضل
رفعتی و حسین شهسواری بازی میکند.
رضا مسلمیزاده دراماتورژ و مشاور کارگردان
است و پیام قاسمینژاد دستیاری کارگردان را
برعهده دارد .در نمایش دشمن مردم گندم نیکو
مدیر تولید ،پرستش ممتازیان منشی صحنه،
احسان ستودهنیاکرانی ساخت دکور ،سجاد
خلیل و گندم نیکو نور و صدا ،جواد خواجویی
طرح پوستر و بروشور ،صالحه آقابیگی عکس،
امیرفاضل رفعتی فیلمبرداری و ساخت کلیپ و
پوریا صادقی روابطعمومی کار را برعهده دارند.

گلیمشیریکی پیچ برند جهانی صنایع دستی استان
 گروه فرهنگ و هنر :مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان اینکه صنایع
دستی کرمان به سمت جهانی شدن حرکت میکند گفت:
سال گذشته یک میلیون دالر صنایع دستی به صورت
چمدانی از این استان صادر شد .غالمرضا فرخی در گفت و
گو با ایرنا افزود :گلیم شیرکی پیچ ،قالی ،پته ،شال و صنایع
فلزی بیشترین میزان صادرات صنایع دستی کرمان را به خود
اختصاص داده است .وی تصریح کرد :درصدد هستیم برای

برندسازی صنایع دستی کرمان ،نشان جغرافیایی طراحی
کنیم و گلیم شیرکیپیچ سیرجان نخستین محصول در
استفاده از این نوع برندسازی خواهد بود .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد:
این اداره با اجرای دورههای آموزشی صنایع دستی ،از فعاالن،
عالقهمندان این حوزه حمایت میکند .وی با اشاره به ثبت
جهانی گلیم شیرکیپیچ سیرجان تصریح کرد 80 :درصد از
تولیدات این بخش به خارج از کشور صادر میشود.

ضمــن ســپاس و قدردانــی از حضــور گســترده مــردم
فرهنگدوســت شهرســتان ســیرجان در پنجمین جشــنواره
فرهنگــی گلگهــر ،لیســت کامــل برنــدگان هفــت شــب
جشــنواره بــه شــرح ذیــل اعــام میگــردد.
* نـکات قـابـل تـذکــر
 -1قرعهکشــی صرفــا بــه وســیله سیســتم و بــا کــد ملــی
ارایــه شــده صــورت گرفتــه اســت.
 -2تعداد برندگان در شب پایانی دو برابر شده است.
تمامــی جوایــز  100هــزار تومانــی مــی باشــد و جوایــز 500
هــزار تومانــی بــا رنــگ زرد میباشــد
* نحـوه دریـافت جـوایـز:
کلیــه کســانی کــه موفــق بــه دریافــت جوایــز خــود در
شــبهای جشــنواره نشــدهاند ،میتواننــد در روزهــای
اداری حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه از ســاعت  9الــی 12
بــا همــراه داشــتن شناســنامه و یــا کارت ملــی خــود بــه
خیابــان توحید(وحیــد) ،مجتمــع هاللاحمــر موسســه معراج
اندیشــه گلگهــر بــه امــور اداری آقــای ایمــان اســدی
مراجعــه نماینــد.

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حســین ولیپــور حســینی فرزنــد جمعه به شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800377از ایــن دادگاه درخواســت گواهی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جمعــه ولیپــور حســینی در اقامتگاه
دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :صاحبجــان افشــار
مــرادی فرزنــد حســن شملــی  312027462تت  1326همســر متوفــی  -2عــوض ولیپــور
حســینی فرزنــد جمعــه شش  109تت  1352فرزنــد متوفــی  -3احمــد ولیپــور حســینی
فرزنــد جمعــه شش  12531تت  1353فرزنــد متوفــی  -4عصمــت ولیپــور حســینی
فرزنــد جمعــه شش  12532تت  1355فرزنــد متوفــی  -5مریــم ولیپــور حســینی فرزنــد
جمعــه شش  16561تت  1360فرزنــد متوفــی  -6امیــر ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه
شش  2821تت  1362فرزنــد متوفــی  -7فاطمــه ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه شملــی
 3060058105تت  1368فرزنــد متوفــی  -8محمــد ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه
شش  391تت  1345فرزنــد متوفــی  -9شــوکت ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه شش

 1تت  1347فرزنــد متوفــی  -10علــی ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه شش  108تت
 1351فرزنــد متوفــی  -11ســکینه ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه شش  62تت 1365
فرزنــد متوفــی  -12حســین ولیپــور حســینی فرزنــد جمعــه شش  127تت  1358فرزنــد
متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد
تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ
ک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد.
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یـ 
رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد
و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر خانــم
ســمیه خراســانی فرزنــد نعمـتاهلل بــه شناســنامه  540کــد ملــی  2491213842صــادره
از داراب رای هیــات  96/01/29-9004شـشدانگ خانــه پــاک  9091فرعــی از 5087
اصلــی بــه مســاحت  240متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر ســیرجان نمــوده اســت که

پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صدور ســند صادر شــده اســت
کــه پــاک فرعــی بــرای آن تعییــن و بدینوســیله بــخ اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت
بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معترض اســت،
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف
مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی
مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از
انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهی تنظیم
دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صادر
و تســلیم میگــردد .تاریــخ انتشــار :روز دوشــنبه  1397/05/01عبــاس ملکــی -رییــس
اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان
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