2011

مهارات النسيج التقليدية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة
أدرجت في قائمة التراث الثقافي
غير المادي لليونسكو التي
تحتاج إلى صون عاجل

الســـــــدو

الســــــــــــــدو

مقدمة

تعــد حرفــة الســدو واحــدة مــن الحــرف التقليديــة التــي
عملــت بهــا املــرأة اإلماراتيــة منــذ القــدم لتلبيــة الحاجــات
الرضوريــة لســكان الباديــة ،ولتوفــر املــواد األوليــة الالزمــة
لهــذه الحرفــة ،واملتمثلــة بالدرجــة األوىل بوبــر اإلبــل،
وشــعر املاعــز ،وصــوف الغنــم.
يُقصــد بالســدو حياكــة أو نســج الصــوف ،وهــو كســائر
الحــرف والصناعــات اليدويــة يعتمــد يف أدواتــه ومعداتــه،
وخاماتــه عــى البيئــة املحليــة ،ومنــه صنــع أهــل الباديــة
بيــوت الشــعر ،وأثــاث املنــزل كاألغطيــة والســجاد
والوســائد ،وزينــو إبلهــم وزخرفــوا أرسجتهــا وأحزمتهــا
وأخراجهــا بأشــكال وألــوان جميلــة.
لقــد شــكل الســدو بتصاميمــه املختلفــة ،وزخارفــه وألوانــه
الزاهيــة ،أشــكاالً تراثيــة يتجــى فيهــا اإلبــداع الشــعبي
اإلمــارايت يف أجمــل صــورة ،وهــو مــن بــن الحــرف اليدويــة
التــي كانــت قــادرة عــى توفــر املنتجــات الالزمــة إلنتــاج
عتــاد اإلبــل والخيــل ،واملفروشــات التقليديــة ،ال بــل
إمكانيــة املــي يف تطويــره إلنتــاج املنتجــات التقليديــة
بأســاليب ونقــوش مطــورة ومبتكــرة .مــن هنــا تــرز
أهميــة الجهــود التــي قامــت بهــا دائــرة الثقافــة والســياحة
 أبوظبــي لتســجيل «الســدو» يف قامئــة الــراث الثقــايفغــر املــادي لليونســكو التــي تحتــاج إىل صــون عاجــل يف
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مراحل الصنع

تعتــر حرفــة الســدو يف مجتمــع دولــة اإلمــارات قدميــة قــدم الجامعــات البدويــة التــي
عاشــت عــى أرضــه ،وأنهــا مــن أبــرز أنشــطة املــرأة يف الحيــاة االقتصاديــة ،ومثــاالً واضح ـاً
عــى التكيــف واإلبــداع.
تبــدأ املرحلــة األوىل يف صناعــة الســدو ،بجــز الصــوف ،وقــص شــعر املاعــز ،وجمــع الوبــر
مــن اإلبــل ،تليهــا مرحلــة فــرز الصــوف وتصنيفــه تبعـاً لأللــوان واألطــوال ،ونفشــه ،ونفضــه
بالــرب لتخليصــه مــا علــق بــه مــن نباتــات وأشــواك وأتربــة ،وغــر ذلــك مــن األوســاخ،
ومــن ثــم متشــيطه وتســليكه بالقــرداش ،أو املنفاشــة ليكــون جاهـزا ً للمرحلــة الثانيــة التــي
يتــم فيهــا غســله ثــاث مـرات أو أكــر باملــاء البــارد أو الســاخن مــع إضافــة الطــن أو الرمــاد
أو مســحوق نبــات الســدو أو الصابــون وغــره مــن مــواد التنظيــف التــي كانــت معروفــة
ســابقاً ،أمــا حالي ـاً فتســتخدم املنظفــات الحديثــة .بعدهــا ينــر الصــوف عــى الحبــال أو
بيــت الشــعر أو عــى البســط ملــدة يومــن أو أكــر .ويف املرحلــة الثالثــة يُــرع يف غــزل
الصــوف والشــعر أو اإلبــل وتحويلــه إىل خيــوط متينــة.
وعــادة مــا تقــوم النســاء بذلــك داخــل الخيــام حيــث تضــع املــرأة الصــوف الــذي تغزلــه
تحــت ذراعهــا األميــن أو عــى صدرهــا ،وتهيــئ الصــوف بيدهــا اليــرى عــى نحــو ال يتجــاوز
القدمــن طــوالً ،ثــم تربطــه بالنهايــة الســفىل بلولــب الغــزل ،وتدفعــه عــى الصنــارة املثبتــة
عــى قمــة املغــزل ،ثــم ترفــع ركبتهــا اليــرى وهــي يف وضــع الجلــوس ،وتضــع الطــرف
األســفل مــن املغــزل عــى ركبتهــا ،وبعــد ذلــك تلــف مقبــض املغــزل بقــوة بدفــع راحــة يدهــا
برسعــة إىل الخــارج ،فيــدور املغــزل يف الهــواء برسعــة ،ومتســكه بيدهــا اليمنــى بوســاطة
الصــوف امللفــوف عــى املغــزل ذاتــه ،عندهــا يتلقــى الصــوف شــدا ً كافيــاً ،حــول الجــزء
املنخفــض مــن رأس املغــزل.
ويف املرحلــة الرابعــة تصبــغ الخيــوط التــي تــم إنتاجهــا بألــوان جذابــة باســتخدام نباتــات
متوفــرة يف البيئــة الصحراويــة كالحنــاء ،والكركــم ،والعصفــر ،والزعف ـران ،والصبــار ،ونبــات
النيلــة .وتنتهــي هــذه املرحلــة بنــر الخيــوط املصبوغــة لتجــف تحــت أشــعة الشــمس.
أمــا مرحلــة النســيج فهــي املرحلــة الخامســة واألخــرة ،حيــث يتــم فيهــا النســيج حســب
التصميــم املطلــوب والغــرض املــراد منــه ،وعــادة مــا تقــوم يف هــذه العمليــة امــرأة أو
اثنتــان بتبــادل الخيــوط ،إحداهــا تجلــس بجانــب مطــواة الصــدر واألخــرى بجانــب املطــواة
الخلفيــة ،وتســمى آلــة النســيج بآلــة الســدو ،أمــا يف بعــض الــدول األخــرى فتســمى (النــول).
وكانــت آلــة النســيج التقليديــة هــذه أو النــول تُصنــع مــن خشــب النخيــل أو الســدر ،حيــث
ت ُشــد عليهــا الخيــوط عنــد بــدء عمليــة الســدو ،كــا يســتخدم يف مناســبات معينــة كالــزواج
عــدد مــن األنــوال لتوفــر الوقــت والجهــد إلنتــاج املطلــوب يف وقــت محــدد.

الزخارف والرموز

مــن أهــم مــا مييــز حرفــة الســدو التقليديــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة القيمــة الجامليــة للمنســوجات والغنيــة بالزخــارف والرمــوز
واألشــكال ،والنقــوش التــي تعكــس البيئــة البدويــة ،فالوحــدات الزخرفيــة يف
الســدو ،متثــل إىل جانــب األشــكال الهندســية البســيطة ،متوجــات الســهول
والرمــال ،كــا تعكــس الكثــر مــن عنــارص البيئــة األخــرى ،كأشــجار النخيــل
والزهــور ،وعنــارص الحيــاة االجتامعيــة والدينيــة ،مثــل أدوات القهــوة ،وغريهــا
مــن األدوات املنزليــة ،واآليــات القرآنيــة ،وصــور املســاجد ،وبعــض الحيوانــات
التــي تحتــل مكانــة خاصــة عنــد البــدو ،كالجــال ،واألغنــام ،والصقــور،
وبعــض زواحــف الصحـراء .إضافــة ألســاء بعــض القبائــل كنــوع مــن االفتخــار
باالنتســاب إليهــا.
وقــد وظفــت الناســجة هــذه الزخــارف بالتشــابك ،والتداخــل والتامثــل،
والتطابــق .ورغــم اختــاف هــذه التصاميــم الزخرفيــة يف بعــض األحيــان
مــن قبيلــة إىل أخــرى ،أو منطقــة وأخــرى ال ســيام مــن حيــث اســم الوحــدة
الزخرفيــة ،أو نوعهــا ،أو التــازج يف ألــوان الخيــوط ،إال إنهــا تتشــابه لحــد
كبــر يف أغلــب أجزائهــا ،ويف دالالتهــا ،فهــي تجســد اتجاهــات أو مواقــف ،أو
معتقــدات ،أو ظواهــر اجتامعيــة .فمثـاً يرمــز شــكل السلســلة ذات الحلقــات
املتداخلــة إىل التكاتــف بــن أف ـراد القبيلــة أو املجتمــع ،كــا ترمــز التواريــخ
إىل أحــداث معينــة متعــارف عليهــا .ومــن أشــكال التصاميــم املســتخدمة يف
الســدو :تصميــم الســادة ،وتصميــم الشــجرة ،وتصميــم العويرجــان ،والضلعة أو
املقســم ،واملذخــر ،والحبــوب ،ورضوس الخيــل ،واملقــص .حيــث يتكــون تصميم
الحبــوب ،عــى ســبيل املثــال ،مــن أرشطــة طويلــة غالبـاً مــا تكــون بيضــاء اللون
تحتــوي عــى مجموعــة نقــاط تشــبه حبــات املحاصيــل الزراع ّيــة .يف حــن تكون
خلفيــة تصميــم الســادة باللــون األســود ،أمــا النقشــة يف الوســط فرتتكــز عــى
مثلثــات بألــوان مختلفــة ،ومرتاصــة مــع بعضهــا.

