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سفال هاي زيباي كلپورگان

 در روستاى زيبا و آرام َكلپورگان به ديدار «نخستين موزه زنده سفال» در 
جهان مى رويم. از هزاران سال پيش زنان اين منطقه ساخت سفال را آغاز 
كردند. در آن زمان هنوز چرخ سفالگرى اختراع نشده بود و زنان فقط با 
استفاده از انگشتان دست خود بهترين و زيباترين سفال ها را مى ساختند. 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى سفال َكلپورگان اين است كه زنان بلوچ در 
اين روستا هنوز هم به روش هفت هزار سال پيش يعنى فقط و فقط با كمك 
دستان خود سفال ها را مى سازند. آن ها با استفاده از خاك و آب و آتش 
ظرف هايى را مى ســازند كه هم از نظر هنرى بسيار ارزشمند و زيباست 
و هــم در زندگى روزمره از آن ها اســتفاده مى كنند. اين يعنى يك هنر 
چند هزارساله كه در البه الى صفحه هاى تاريخ گم نشده و خاك نگرفته 
اســت بلكه هنوز زنده است، نفس مى كشد و چشمان ما را با زيبايى اش 

  در همه جاي دنيا براي ديدن هنر مردم دوران قديم  بايد به موزه 
رفت. اّما يك جاي عجيب وجود دارد كه  شما مي توانيد همين حاال 
ظرف هاي زيبايي را ببينيد كه هنوز هم مثل هفت هزار ســال پيش 

ساخته مي شوند. 
آدرس اين موزه ي زنده كجاســت؟ استان سيستان و بلوچستان، 

شهرستان «َسراوان»، روستاى «َكلپورگان».
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خيره مى كند. در طول تاريخ دختران بلوچ ساخت ظروف سفالى را از مادرها و 
مادربزرگ هاى خود ياد گرفته اند و اين هنر سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر 

تا به امروز منتقل شده است. 
خاك روستاى َكلپورگان براي سفالگرى عالى است. مردم از 7 هزار سال پيش، 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

دست ها آن ها را به شكل يك لوله درمى آوردند. به اين روش 
سفالگرى روش «فتيله اى» مى گويند. در مرحله بعد، ِگل هاى 

خيره مى كند. در طول تاريخ دختران بلوچ ساخت ظروف سفالى را از مادرها و 
مادربزرگ هاى خود ياد گرفته اند و اين هنر سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر 

تا به امروز منتقل شده است. 
خاك روستاى َكلپورگان براي سفالگرى عالى است. مردم از 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 
سفالگرى آماده شود. زنان تّكه اى از ِگل را برمى داشتند و با كف 

اين موضوع را فهميده بودند. آن ها خاك و آب را مخلوط مى كردند تا ِگل 

دست ها آن ها را به شكل يك لوله درمى آوردند. به اين روش 
سفالگرى روش «فتيله اى» مى گويند. در مرحله بعد، ِگل هاى 

لوله شــده را روى هم قرار مى دادند و با دست و  بعد از آن با تّكه اى سنگ، 
لوله ها يا فتيله ها را به هم وصل مى كردند و ظرف را شــكل مى دادند. با اين 
روش انواع ظرف ها با شكل هاى مختلف از جمله كاسه، كوزه، پارچ، بشقاب، 

ليوان و ظرف هاى نگه دارى خمير ساخته مى شدند. 
براى تزيين ظرف ها سنگى به نام «تيتوك» را مى كوبند و پودر آن را با آب 
مخلوط مى كنند كه قهوه اى رنگ مى شــود. سپس تّكه اى از چوب درخت 
نخل را داخل رنگ مى زنند و با آن روى ظرف سفالى نقش مى كشند و نقطه 
مى گذارند. هر كدام از نقش ها معنى و مفهومى دارد و بيش تر از طبيعت الهام 
گرفته شده است. مرحله ى آخر، پختن ظرف هاى سفالى است. در گذشته 
گودالى داخل زمين مى كندند و ظرف هاى سفالى را داخل آن مى چيدند. روى 
آن ها برگ هاى درخت نخل مى انداختند و آن ها را آتش مى زدند. پس از چند 
ساعت ظرف ها در اثر حرارت پخته و محكم مى شدند. اّما امروزه ظرف هاى 

سفالى كلپورگان داخل كوره پخته مى شوند.

اّما بعد از پخت اتفاق جالبى مى افتد!ظرف ها به رنگ قرمز و 
نقش ها به رنگ سياه در مى آيند.

ظرف پيش از پخت اين رنگى است! خاكسترى با نقش هاى 
قهوه اى.
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