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گوهنر
گروهفرهن 
در کوره را تازه باز کرده و کوزهها پیدا بودند.
کنار کوره ایستاد و گفت 36 :ساعت است که
در حال پخت هستند .از آخرین نسلهای
سفالگری در سیرجان است .خودش میگوید:
دیگر کمتر کسی سراغ سفالگری میآید .با هم
بهداخلکارگاهشمیرویم.رویدیوارشعرهایی
ازخیامنوشتهشده«:عاقبتخاکگلکوزهگران
یدارد و مشغول
خواهیم شد ».چانهای گل برم 
کارمیشود.غالمرضامحمودآبادیمتولد1350
در محمودآباد است و حاال هم همانجا زندگی
میکند .از کارش راضی است و معتقد است کار
با گل آرامش زیادی دارد .دوست دارد حرفهای
را که از جدش به او رسیده ،به فرزندش منتقل
کند و هنر سفالگری حفظ شود .با او در مورد
سفالگریدرسیرجانبهگفتوگونشستیم.
 شما هنوز به شیوه سنتی کار
میکنید .چرا چرخ سفالگریتان را برقی
نمیکنید؟
به خاطر اینکه با آهنگ پا که کار میکنی،
بهتر روی کار مسلط میشوی .چرخ برقی
یکنواختمیگرداندوکارخوبدرنمیآید.
بااینچرخخستهنمیشوید؟
نه .زیاد که کار کردهام عادت شده ولی برای
کسی که تازه میخواهد شروع کند ،سخت است
و پاهایش درد میگیرد.
 چندسال است که کارمیکنید؟
حدود  25سال است که به طور جدی این
کار را انجام میدهم.
 کارگاه را کی راه انداختید؟
حدود دو سال پیش .قبل از آن در خانه
کار میکردم .برای همین زمین (اشاره به زمین
کارگاه) رفتیم دهیاری و آنها آمدند کارم را دیدند.
با فرمانداری هم صحبت کردند .بعد این زمین را
به من دادند و من هم آن را ساختم .خیلی این
موضوع به من کمک کرد .حیف است این کار از
بینبرودبایدبیایندیادبگیرند.
 چطور شد به این کار روی آوردید؟
عالقهای که از بچگی داشتم .از همان بچگی
این کار را دوست داشتم.
اینحرفهخانوادگیتاننبود؟
چرا بود .پدرم همین کار را میکرد .پدر بزرگم
همسفالگربودوقدیمها«نای»برایقناتمیزد.
تا جایی که من یاد میدهم سه نسلمان این
کاره هستند .از ده دوازده سالگی شروع کردم.
همراه بابا میرفتم و کار هم میکردم.
 درس نخواندی؟

گفتوگو با یک سفالگر:

کار با ِگل

آرامش بخش است
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تا سال سوم راهنمایی درس خواندم و دیگر
نخواندم.
 چند تا بچه داری؟
یک دختر و یک پسر.
 پسرت کارت را ادامه نمیدهد؟
عالقه که دارد .االن کالس اول دبیرستان
است .سه ماه تعطیلی میآید و کار میکند .یک
چیزهایی هم درست میکند .ولی هنوز حرفهای
نیستوبایدتالشبیشتریبکند.
 چگونه این همه کوزه به یک شکل و
یکاندازهدرمیآیند؟
یدانم
روی ذهنمان عادت شده .دیگر م 
چیزیمیخواهمبسازمچقدرچانهبردارموتقریبا
همه یک اندازه میشوند .ترازویی که نیست.
 خاک را از کجا میآورید؟
از همان قدیم میگویند خاک سیدونی ،از
طرف آباده .کنار پل هوایی یک کیلومتری بروید
در آن محدوده خاکش برای کوزهگری خوب
است .خاک محمودآباد خوب نیست .همه نمونه
خاکی به درد کار نمیخورد.
 خاکی که میآورید را ابتدا چکار
میکنید؟
دو تا حوض بیرون داریم یکی سرامیکی و
یکی سیمانی .خاکها را در حوض سرامیکی
دوغابی (گل رقیق) میکنیم بعد هم دوغاب را
ازیک توری رد میدهیم و در حوض سیمانی
میریزیم که سفت شوند .وقتی که سفت شدند

می بریم داخل کارگاه و لگد میکنیم و گل را زیر
پالستیکمیگذاریم.
هیچیاضافهنمیکنید؟
برای سفید شدن کوزه و خمره و ...یک کم
نمک داخل آن میزنیم.
 خیلینیازبهلگددارند؟
وقتی پهنش میکنیم قلتش (ضخامتش)
حدود 10سانت میشود چپ و راستی باید 20
بار روی آن برویم و بعد زیر پالستیک میگذاریم.
 گلچقدربرایتانمیماند؟
ما همیشه باید گل ترش کرده و آماده داشته
باشیم .گل زیر پالستیک که میرود حدود یک
ماهیمیماندوخشکنمیشود.
چهچیزهاییاینجادرستمیکنید؟
کوزه،انواعگلدان،خمرهوچیزهاییتزیینی.
 بازارکدامشبهتراست؟
خمره خوب است .در فصل تابستان هم کوزه
فروش خوبی دارد.
 چند کارگاه سفالگری در سیرجان
است؟
سه کارگاه در حال حاضر وجود داردکه فقط
کارگاه من فعال کار میکند .دیگر خیلی افرادی
نیستندکهبهاینکارمشغولباشند.
 بیرون کوره هم داشتید ،همه کارها
بایدپختهشوند؟
بله .کوره هم دارم که با گاز فشار قوی سفال را
میپزد .ابتدا کوره باید پر شود و در دمای 1150

درجه کوزهها و ...پخته شوند.
 کوزه و  ...چقدر باید بپزند؟
اول ما حدود چهل تنور 400 ،کوزه و  . .را
درکوره قرار میدهیم و د ِر کوره را گل میکنیم.
حدودا 36ساعت باید کوره روشن باشد و سفالها
در کوره بماند.
 ازدرآمدتانراضیهستید؟
خوب است .چون خودمان برای خودمان
کارمیکنیم خوب است .اگر قرار بود کارگر
یداد .اگر کسی حرفهای
میگرفتیم جواب نم 
بیاید و کنار من کار کند خوب است .مشتری
هست ولی چون کار سختی است کسی برای
یادگرفتننمیآید.
 کسی برای آموزش پیش شما
نمیآید؟
دلشانمیخواهد.خیلیازبانواندوستدارند
و میگویند آموزشگاه بزن .چند سال پیش برای
آموزش به دانشگاه آزاد رفتم و خیلی از بانوان
عالقهمند بودند یاد بگیرند .ده روز آنجا میرفتم.
پنج چرخ داشت که همیشه پر بودند اکثرا هم
دختران میآمدند.خیلیها هم زنگ میزنند که
بیاییدوآموزشبدهید.
 چراآموزشنمیدهید؟
نیاز به جا دارم .اگر بخواهم در کارگاه خودم
آموزش بدهم وسیلههایی درست کردهام خراب
میشوند .باید یک جای کوچکتر درست کنم
که فقط آموزشی باشد و دیگر آنجا کار نکنم.

نمیخواهیداینکاررابکنید؟
چرا خیلی دلم میخواهد ولی تنهایی از
عهده این کار برنمیآیم .باید همکاری دولت
همباشد.
چراسفالبالعابکارنمیکنید؟
امکان دارد سال آینده این کار را بکنم.
برای لعاب باید یک کوره دیگر نصب کنم.
تویفکرشهستم.
بلدهستید؟
دیدماستادکارهاکارمیکنندخودمکامل
کار نکردم ولی از عهده آن برمیآیم.
 آیا سفالگری سیرجان مشهور
بوده؟
تقریبا .اما سفالگران خوب همه فوت
کردهاند .در همین گمرک ده تا کوره
سفالگری بود .سفالگران فوت کردهاند و
بچههایشان هم دنبال این کار نرفتهاند.
خیلی زیاد داشتیم ،مشهور هم داشتیم .ولی
االن کسی که حرفهای این کار را بلد باشد کم
است.انگشتشمارهستند.
 کدامیک از سفالگران مشهور را
میشناسید؟
رمضان عرفانی .من خودم هم پیش او رفتم و
یاد میگرفتم .ایشان حدود  15سال پیش فوت
کرد .عالقه زیادی داشتم و پیش او میرفتم و در
خانهتمرینمیکردم.
 کار با گل چه حسی دارد؟
کار با گل آرامشبخش است .برای اعصاب
خیلی خوب است .وقتی با گل کار میکنی
فکرت مشغول هیچ کاری نمیشود .فکرت آزاد
است .از بقیه کارها خیلی آرامش بیشتری دارد.
 پس از کارت راضی هستید؟
بله خیلی .دوست دارم ،عالقه دارم .ور رفتن
با گل را دوست دارم .بچههای کوچک را دیدین
به گل عالقه دارند.
 چرا میگویند کوزهگر از کوزه
شکستهآبمیخورد؟
بالمثل واقعی است .چون در
این یک ضر 
کوزه شکسته خودمان آب میخوریم و کوزه
سالم را میفروشیم و پولش را میگیریم.
کارهایدیگریمثلکارهایدیواری،
خشتو...نمیکنید؟
فقطچرخکاری.ساختآنهامتفاوتاست.
 میدانی این شعرهای روی دیوار از
کههستند؟
ازخیام.همگیدرموردکوزههستند.شعرهای
زیادی داشتم که بقیه پاره شدند.

چهار
نوروزگاه
در استان
کرمان برگزار
ميشود

مهر:مديرکلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگرياستانکرمانازبرگزاريچهارويژهبرنامه
نوروزگاه از تاريخ يکم تا دوازدهم فروردينماه سال 1398در استان کرمان خبر داد .به گزارش آريا ،غالمرضا
فرخي افزود« :شهرهاي کرمان ،زرند ،ماهان و راين در ايام نوروز ميزبان اين ِويژه برنامه هستند ».او با اشاره
به اينکه تاکنون سه دوره ويژه برنامه نوروزگاه در استان کرمان برگزار شده است ،اظهار کرد« :هرساله اين
برنامهتاريخيوفرهنگيدرشهرستانهايمختلفاستانبرگزارميشود».اوهدفازبرگزارينوروزگاههارا
شناساندن و معرفي توانمنديها ،آداب و رسوم ،موسيقي و غذاهاي محلي هر منطقه از استان عنوان کرد.

خبر

اعتراض به وزن کارتن قند حبه
 گروه خبر
فردی با حضور در دفتر
نشریه پاسارگاد نسبت به وزن
قند حبه یکی از کارخانههای
مشهور اعتراض داشت .اوگفت
ماتعداد  100کارتن از این قند
را برای یک خیریه خریداری
کردهایم .روی کارتن نوشته پنج
کیلوگرم .بعد ما یکی را وزن
کردیم و با جعبه چهار کیلو و  900گرم و قند هم
حدود چهار کیلو و 600گرم بود .بقیه کارتنها را نیز
وزن کردیم و وزن آنها هیچ کدام پنج کیلوگرم نبود.
یک قسمت دیگر روی کارتن نوشته بود وزن ناخالص
پنج کیلوگرم .وی ادامه داد :من چند سؤال دارم .اول
اینکه چرا وزن خالص را روی جعبه نزدند؟ بعد اینکه
وزن ناخالص این کارتنهای قند هم پنج کیلوگرم
نبود و این مصداق کمفروشی است .حاال شما حساب
کنید روی  100کارتن قندی که ما خریداری کردیم
چقدر کمفروشی کردهاند؟ در همین رابطه سیدمحمد

یزدیمیرمخلصونی رییس اداره استاندارد سیرجان
گفت :بر روی کارتن قند حبه باید وزن خالص درج
شود و اینکه روی این کارتن وزن ناخالص درج شده
را پیگیری میکنیم .وی ادامه داد اگر شهروندان
به حقوق خود آشنا باشند و پس از مواجه شدن با
هر گونه مشکل موضوع را اطالع دهند قطعا ما هم
میتوانیم از حقوقشان دفاع کنیم .وی گفت برای
شکایت این موضوع که روی کارتن وزن خالص درج
نشده باید به اداره استاندارد و برای کمفروشی باید به
اداره صنعت ،معدن و تجارت مراجعه و شکایت کنند.

توصيه در خصوص پيشگيري از سرقت منزل
 گروه خبر :معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي
شهرستان سيرجان در خصوص پيشگيري از سرقت منزل
و اماكن از شهروندان خواست در زمان مسافرت منزل
خود را به شخص امين بسپارند .به گفتهی سرگرد رضا
افشارجهانشاهی در زمان عوض شدن مستاجر قبلي حتماً
توپي قفل درهاي ورودي و اصلي تعويض شود.
درمجتمعهايمسكونيدرزمانبهكارگيريازنيروهاي
خدماتي (مستخدم) در انتخاب افراد دقت و تحقيق شود و
بعضا از شركتهاي معتبر نيرو در خواست شود.
وی ادامه داد :از نگهداري وجوه نقد و طالی زياد در
منزل و در يك مكان ناامن خودداري شود.
همچنین سوابقي از مشخصات و جزیيات اموال با ارزش
تهيه و داشته باشيد كه به محض وقوع سرقت بتوان از آن
استفاده کرد .سرگرد جهانشاهی افزود :از روشن گذاشتن
مدام المپ خودداري شود و از تايمر برای روشنايي منازل
در شب استفاده شود .وی از شهروندان خواست به موارد
ايمني اماكن به اندازه زيبايي و نمای منزل توجه داشته
باشند .همچنین به اعضای خانواده آموزش دهيد قبل از
شناسايي كامل افراد از بازكردن در منزل خودداري کنند.
به گفتهی وی سارقان معموال تحت عنوان مهمان

همسايه ،مامور تاسيساتي و خدماتي آب ،برق ،گاز و  ...از
ساكنان ميخواهند در را براي آنان باز كنند.
همچنین در مسافرتهاي طوالني موضوع رابهپاسگاهو
كالنتري محل سكونت اطالع داده شود و تلفنهاي تماس
پاسگاه و كالنتري محل را ياداشت و به خاطر داشته باشيد.
معاونت اجتماعی فرماندهي انتظامي شهرستان
سيرجان ادامه داد اگر در يك مجتمع چند واحدي زندگي
ميكنیدبهنحويبرنامهريزيكنيدكهكلساختمانخالي
از سكنه نباشد .وی با توجه به تعطیالت عید تاکید کرد
اگر اخيرا دسته كليد منزل را مفقود كردهاید نسبت به
تعويض قفلها اقدام كنید  .به گفتهی وی سارقان حرفهاي
از محلهاي احتمالي ،نگهداري و اختفای طال و جواهر و
وجوه نقد اطالع دارند اگر نميخواهيد زيورآالت قيمتي
را در مسافرتها همراه خود داشته باشيد به صندوقهاي
اماناتبسپاريد.
همچنین عدهاي از سارقان با همراه داشتن گل و
شيريني و تحت پوشش مهماني كه به دنبال آدرس
ميگردد ،نسبت به شناسايي منازل خالي از سكنه اقدام
ميكنند .وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده
موضوع مشکوک پلیس  110را در جریان بگذارند.

