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صناعة السجاد في تركيا  ..إبــ
سحر اجلمال واألصالة والنقش
واأللوان يكمن في سجاد تركيا،
فمن املعروف أن سجادة تركية
يدوية الصنع ،هي خير تذكار
ُيقتنى من إسطنبول ،ليس فقط
ألن��ه��ا تضفي ملسة مذهلة لكل
م��ن��زل ،وحت��ظ��ى ب��إع��ج��اب أي
سيدة ،بل ولكونها حتكي قصة
آالف السنني من فخر الصناعة
التركية ،عالية اجلودة.
ويتميز السجاد التركي بألوانه
ال��زاه��ي��ة ،واجلميلة ،وطابعه
الزخرفي اإلس�لام��ي ،مع بعض
الكتابات باحلروف العثمانية،
ويعتبر من افخم األنواع عامليا،
إذ يحاك من احلرير ،والذي يز ّين
مقصبة وذهبية.
بخطوط
ّ

وللسجاد التركي تاريخ عريق،
يحكي قصص املاضي واحلاضر،
فسابقا ك��ان يطغي على م��واده
ال��ص��وف اخل��ال��ص ،أو القطن،
وسرعان ما أدخلت عليه مواد
جديدة ،كاحلرير ،بينما تطورت
رسوماته من بدائية ،لتصبح
أشكاال مدروسة ومتقنة.
كما ُتعد صناعة السجاد ،من
الصناعات املتأصلة املتوارثة في
املنطقة ،إذ زاولتها في البداية،
القبائل البدوية ،التي سكنت آسيا
الوسطى ،ثم أدخلها السالجقة
إلى األناضول ،في القرن احلادي
عشر.
والسجاد األناضولي من أشهر
أن��واع السجاد في تركيا ،يقوم

بتصنيعه الريفيون ،والعمال
املهرة في تركيا ،حيث تترواح
فيه ال��ب��وص��ة امل��رب��ع��ة ،م��ا بني
أرب��ع�ين ومئة ع��ق��دة ،وم��ا مييز
ال��س��ج��اد ال��ت��رك��ي ال���ي���دوي،
استخدام صانعيه اللون األحمر
الفاقع ،للسجادة كلها ،أو جزء
كبير منها.
وفي تركيا ال ميكن أن ترى منزال
واحدا دون سجاد ،يضفي عليه
الدفء والرونق واألناقة ،وال يزال
السجاد املنسوج واحملاك باليد،
يستقطب االه��ت��م��ام ،باعتباره
قطعة فنية تدوم سنوات ،وتزداد
جماال وقيمة عاما بعد عام.
وتركيا هي أكبر مصدر للسجاد
في العالم ،حيث تنتج حوالي

 %40م���ن ق��ط��ع ال��س��ج��اد في
العالم ،وذلك لتوافر املواد اخلام
لصناعة ال��س��ج��اد ،إل��ى جانب
كفاءة العاملني في نسج السجاد،
والفنيني ال��ذي��ن يعملون على
حتديث آالت السجاد.
وت��رك��ي��ا ق��ري��ب��ة م���ن أس����واق
ال��ت��ص��دي��ر ،ح��ي��ث ي��ب��اع معظم
السجاد ،وأكبر مستوردي السجاد
التركي من ال��دول العربية ،هي
اململكة العربية السعودية ،حيث
تنوع السجاد ،وجمال السجاد،
ال��ذي يصنع في تركيا ،من اهم
ال��ص��ادرات الشعبية ،والتي ال
يعرف تفاصيلها ،إال عدد قليل من
املهتمني بهذه الصناعة القدمية
امل��ت��ج��ددة .يتنوع من��ط النقش

امل��رس��وم على السجادة بتنوع
األمناط بني أربعة ،وهيHalı، :
،Kilim، Cicim، Sumak
ولكل منها استخدام معني ،فمنها
لألرضيات ،ومنها ما يستعمل
كلوحات جدارية.
ومن املعروف أيضا ،أن األصباغ
الطبيعية أغ��ل��ى وأف��ض��ل من
األصباغ الكيميائية ،خالل نسج
السجاد ،وكما أن النقش الذي
ت���راه على ال��س��ج��ادة ي��دل على
معنى خاص ،فلكل نقش معنى
خاص ،ودالل��ة معينة ،فمنها ما
يرمز للسالم ،ومنها م��ا يرمز
للحب ،ومنها ما يشير إلى منطقة
معينة من تركيا.
وأش��ه��ر مدينة تصنع السجاد

ف��ي ت��رك��ي��ا ،تسمى «هيريكي»
« ،»Herekeالتي تتفنن نساؤها
في نسجه وصناعته يدويا ،ما
يعطيه القيمة املرتفعة ماديا،
والتي قد تصل القطعة الواحدة
منها ،إلى أكثر من  10دوالرات.
و ُت���ع���د م��دي��ن��ة غ����ازي عنتاب
« »Gaziantepأي� ً
�ض��ا ،وهي
سادس أكبر مدينة في تركيا ،من
املدن املصنعة للسجاد التركي،
ح��ي��ث ي��وج��د ف��ي ه���ذه املدينة
حوالي  350مصنعا ً للسجاد،
واملوكيت.
وف��ي بعض امل��ص��ان��ع التركية
يستطيع امل��ورد او العميل ،أن
يصمم نقشة خ��اص��ة ف��ي��ه ،أو
يطلب لونا خاصا ،ومواصفات

