
 

 األزرار الحریریة
الملوك، حب فاكهة في المغرب عاصمة بكونها معروفة صفرو مدینة كانت إذا              

ارتبط والتي "العقاد" بـ المعروفة الحریریة، األزرار صناعة في العالم عاصمة تعد              فإنها

یساهم مهما نشاطا الیوم وأصبحت صفرو، بإقلیم المغاربة الیهود بوجود تاریخیا             حضورها

في رئیسي بشكل تستعمل فهي اإلقلیم، نساء من المئات مداخیل إثراء في كبیر               بشكل

مدینة بها تنفرد التي الحرفیة المهارة عن وتنم األصالة طابع علیها تضفي التقلیدیة               المالبس

في كانوا الذین المغاربة، الیهود على مقتصرة قبل فیما كانت التي الحرفة هذه               صفرو،

انتشرت االقتصادي، المستوى على رئیسیة اقتصادیة قوة یشكلون الستینات نهایة            حدود

وتضامنیة وطنیة وألسباب الحمایة عهد حلول مع تدریجیا المسلمة السكانیة األوساط             داخل

أصول لتعلم النساء من عریضة لفئات المجال فتح الذي الشيء والیهود، المسلمین              بین

والبهالیل یازغة بني مناطق وخاصة اإلقلیم مناطق كل اكتسحت التي الحرفة هذه              وفنون

 وسیدي یوسف وعزابة وصنهاجة.

توزیع مستوى على مهم جد اجتماعي دور وذات بامتیاز معیشیة منزلیة حرفة فهي               

الحرفي، النشاط هذا یمارسن اللواتي النسوة من صفرو بمدینة منزل یخلوا یكاد ال إذ                الدخل،

تعطي واأللوان واألنواع األشكال مختلفة حریریة أزرار صناعة في أناملهن تتفنن             حیث

المتمیز النسائي اإلبداعي الفن ذلك وتجسد األصیلة التقلیدیة للمالبس خاصة وجمالیة             بهاء

في الموضة موجة وكذا التقلیدیة األلبسة میدان في الحاصل التطور مواكبة على یرتكز               الذي

  األحذیة التقلیدیة.

النشاط هذا یمارسن اللواتي النسوة من صفرو بمدینة منزل أي یخلو یكاد              فال

بعقدة، عقدة كالمدبرة، متنوعة بأشكال ملونة حریریة خیوط بأناملهن تداعبن حیث             الحرفي،

صدف الباكورة، مخزني، عجمي أدوار، ثالث عقد التونسیة، بالطربوشة عقدة قدیم،             عجمي

أناناس صقلي، مرزولة، عقد الصدافا، أعماش، عقد التوتة، الناموسة، بالترسان،            جدید

جدیدة، وتقنیات طرق وإبداع أشكال إیجاد في االجتهاد مدى عن ینم التنوع وهذا               وغیرها،



بشكل الغالب في یقضینها طویلة وساعات والصبر الدقة استلزام منهن یتطلب الذي              الشيء

یتجاذبن وهن لمنازلهن المقابلة الساحات في یوم كل عصر بعد الحي نفس وفي               جماعي

 أطراف الحدیث وهذا ما یجعلهن یتنافسن فیما بینهن على كثرة االنتاج.

من الثوب أو الورق الخیط، والسمغ، كـالحریر أولیة مواد على العقاد حرفة              وتعتمد

الذي كـالمعزل أدوات، بعدة الصانعات تستعین كما "الوقیة"، وتسمى الصابرا سنتم، 3              فئة

رأسه فوق متبث سنتم 20 قطر وذو أعاله من الشكل كروي خشب من أداة عن عبارة                  هو

الحرفیة تحتاج كما سنتم، 40 عن یزید ال طوله أسفل من حاد بعود ومرتبط مقوس                 مسمار

وملولب الرأس من حاد سنتم 14 حوالي طوله حدیدي قضیب وهو موندي أداة إلى                أیضا

یتم التي والتكویرة سنتم 5 حجم من بـإبرة تستعین سبق ما إلى باإلضافة األعلى، جزئه                 في

قضیب نزع بعد الكهربائي الغشاء أو الرديء الثوب أو الصحف ورق بواسطة              صنعها

 النحاس من باطنه.

أما العقدة، تسمى الحریریة األزرار منتوج من واحدة حبة أن إلى اإلشارة وتجدر               

 باقة من 40 عقدة تسمى العمارة وكانت سابقا تسمى العجمي وتشمل الباقة 140 عقدة.

في الكبیرة ومساهمتها بها تتمیز التي الخاصة أهمیتها لها الحراریة األزرار             فحرفة

بامتیاز تنموي محلي مجتمعي مشروع تعد فهي وبالتالي الحرفیین، عیش ظروف             تحسین

قصد وذلك اقتصادیة السوسیو أبعاده له تنموي إطار أي إنجاح في المساهمة على               قادر

على وتعمیمه به، االسترشاد قصد النشاط هذا معالجة لكیفیة شامل تصور وضع إلى               السعي

فیها تتكامل شاملة ظاهرة یعتبر الحریریة األزرار فنشاط مستقبال، أخرى نسائیة             قطاعات

   جمیع جوانب الحیاة الحرفیة والمهنیة واالجتماعیة واالقتصادیة.


