
 

الحرف اليدوية التقليدية الفئة
الحناء المكونات

السالم للتنمية الريفية النسوية جمعيةال
 ، كانت حياة قرية طابيا تقوم على زراعة الكفاف ، لكن الجفاف المتزايد دفع الشباب1980في عام 

 أنشأنا2002إلى الهجرة. حاليًا في القرية لم يتبق لنا سوى النساء واألطفال وكبار السن. في عام 
جمعية ، بمساعدة المهاجرين ، من أجل تعزيز تنمية المنطقة ، والحفاظ على التراث الثقافي ، ومساعدة

النساء واألطفال ، ومحاربة األمية وتحسين دخل األسرة

المنتج

ابية ، بلدية فوم زكيد ، محافظة طاطا ، منطقة سوس ماسةتقرية  مكان اإلنتاج
. والمحلية الطبيعية المواد استخدام يتم ولكن ، للحرفية مطلوبة ليست الشهادات الشهادات

الحناء نبات نموذجي في البلدان المغاربية وتستخدم لتلوين الشعر الطبيعي وتقليديًا للوشم الطبيعي الذي
تحب النساء وضعه على أيديهن وأقدامهن وأرجلهن في حفالت الزفاف واألعياد الدينية. يترك الجلد
بلون برتقالي غامق ، ويمنح الشعر الضوء البني المحمر. تشتهر واحة فوم زكيد بإنتاج الحناء ولكن

لألسف ال يوجد لدينا أرض صالحة للزراعة في قريتنا بسبب نقص المياه ، ولهذا السبب نشتري أوراق
الحناء من فالحي الواحة من ثقتنا. ونطحنها في مطحنتنا لتحويلها إلى مسحوق جاهز لالستعمال. ال

يستخدم المزارعون الذين نوردهم المواد الكيماوية في الحقول ، وال العالجات لتجفيف األوراق
وحفظها

طريقة وسلسلة
اإلنتاج

 مل من الماء60 جم من الحناء في وعاء من الطين أو وعاء خشبي. صب 50لتلوين الشعر: ضعي 
الساخن واخلطهم حتى يتم الوصول إلى قوام يشبه الهريس. إذا لزم األمر ، أضف المزيد من الماء ،

12ملعقة واحدة في كل مرة. غطيها بغشاء بالستيكي واتركيها لترتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 
ساعة. قبل وضعه على شعرك ، أضيفي القليل من الماء حتى يظل المزيج كثيفًا ، لكنه قابل للدهن. بعد

الغسل بالشامبو )بدون بلسم أو زيوت( ، شطف الشعر وتجفيفه ، ضعي الحنة من فروة الرأس إلى
األطراف ، باستخدام القفازات والفرشاة. في حالة الشعر الطويل ، يُنصح بلف الخيوط الموجودة في

مؤخرة العنق باستخدام دبابيس الشعر حتى ال تتشتت الحنة وال تلطخ كل شيء. بعد العملية ، لف
 ساعات ، اعتماًدا على الكثافة4 إلى 2الرأس بغشاء الصق مع ترك األذنين فقط. اتركه لمدة 

المرغوبة للون )كلما ظل لفترة أطول ، كان اللون أكثر كثافة وحيوية(. ارتِد القفازات مرة أخرى وقم
بإزالة الفيلم. اشطف الرأس بكمية كبيرة من الماء ، ودلكي بعض البلسم على الخصالت لتتمكني من

إذابة حتى آخر البقايا. استمري في الشطف وتطبيق البلسم حتى يصبح الماء صافيًا تماًما وال يتبقى حنة
 ساعة. عندما يجف الشعر ألول مرة ، سيبدو48على الشعر. يستغرق ظهور النتائج بالكامل حوالي 

شديد اللمعان مع انعكاسات تميل إلى اللون البرتقالي. بعد يومين ، سيصبح اللون أغمق وأكثر كثافة
للوشم: ملعقتان كبيرتان من الحناء في وعاء خشبي ، أضيفي عصير ليمونة ، واخلطي حتى يصل

4المزيج إلى قوام مماثل لقوام معجون األسنان. أضف السكر واتركه يرتاح في مكان دافئ لمدة 
ساعات على األقل أو طوال الليل: كلما تركته أكثر ، كلما كان اللون أكثر إشراقًا. بمجرد تحضير

الخليط ، استمر في تحقيق الوشم باستخدام قضيب محدد لوشم الحناء. النصيحة هي إجراء االختبارات
 ساعات على األقل: كلما تركته5أوالً ، للتأكد من إجرائها بشكل صحيح. اتركي الوشم يجف لمدة 

ليرتاح لفترة أطول ، استمر لفترة أطول
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