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املقدمة
يف وقــت واحــد، حيــث تهتــم الدولــة يف الحفــاظ عــى الــراث وتوريثــه األجيــال 
وغــرس القيــم واملفاهيــم يف نفــوس الشــباب ليتمكنــوا مــن الربــط بــن املــايض 
ــة فشــملت كل متطلبــات  والحــارض، ولقــد تنوعــت الصناعــات والحــرف اليدوي
الحيــاة حســب اســتخداماتها اليوميــة وتعــدد ألونهــا وموادهــا الخــام وأشــكالها 

وأحجامهــا وأغراضهــا.

املســتخدمة  واألدوات  العمــل  خطــوات  الصــور  خــال  مــن  نعــرض  ســوف 
اليوميــة. الحيــاه  يف  واســتعماالتها 

الحرف اليدوية:

        •       الغزل والسدو.
        •       الخوص

        •       التيل.
        •       قرض الرباقع.

        •       ورشة الخياطة.
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الغزل
والسدو

نظــرًا ألهميــة حرفــة الســدو، تمكنــت 
يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
2011 من إدراجها يف قائمة اليونســكو 
للبرشيــة،  املــادي  الثقــايف غــر  للــراث 

الــي تحتــاج إىل صــون عاجــل.

مراحل صنع السدو
جــز  يتــم  الصــوف:  وقــص  جــز   .1
وقــص صــوف الغنــم وشــعر املاعــز يف 

. الربيــع  فصــل  نهايــة 

بعــد  وتنظيفــه:  الصــوف  غســل   .2
قــص الصــوف يتــم غســله وتجفيفــه 
الســتخراج  بالعصــا  رضبــه  ثــم  ومــن 
األتربــة والغبــار منــه، ثــم يــزال مــا علــق 
بــه باليــد أو بواســطة أمشــاط خشــبية 

ــد. ــن جدي ــنان م ــا أس له

تنظيفــه  بعــد  الصــوف:  نفــش    .3
باليــد. نفشــه  يتــم 

يســتخدم  الصــوف:  صباغــه   .4
مثــل  الطبيعيــة  بألوانــه  الصــوف 
األســود واألبيــض والبــي، أو يتــم صبغ 
الصــوف األبيــض باســتخدام األصبــاغ 

النباتــات  مــن  املســتخرجة  الطبيعيــة 
يف  املتوفــرة  الصحراويــة  واألعشــاب 
الزاهيــة.  األلــوان  إلعطائــه  البيئــة 
ومــن أهــم النباتــات الــي تســتعمل يف 
تلويــن الصــوف هــي )الحنــاء، النيلــة، 
ويســتخدم  الرمــان(.  قــر  الكركــم، 
شــكل  عــى  صناعيــة  ألوانــاً  البعــض 
بهــا  وتصبــغ  املــاء  يف  تــذاب  بــودرة 

الخيــوط.

عمليــة  هــي  الصــوف:  بــرم   .5
خيــوط  إىل  وتحويلــه  الصــوف  غــزل 
ــوط  ــم تلــف الخي ــزل، ث باســتخدام املغ

الدرايــه. وتســمي  كــرة  هيئــة  عــى 

أدوات غزل السدو وطريقة استعمالها:

ــة الشــكل يلــف عليهــا الصــوف  ــارة عــن عصــا خشــبية مصلب املغــزل: هــو عب
الطبيعــي وتوســطها خطــاف الــربم الصــوف امللفــوف حــول املغــزل الــذي يحــول 
الصــوف إىل خيــوط ومــن ثــم تلــف هــذه الخيــوط عــى شــكل كــرة يطلــق عليهــا 

البــدو )الدريــة(.
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أدوات غزل السدو وطريقة استعمالها:

خشــبية  قطعــة  هــي  الحــف: 
طرفــن  ذات  الشــكل  مســتطيلة 
الخيــوط  لــرص  وتســتعمل  حاديــن 

تشــكيلها. بعــد  الســدو  عــى 

آلــة الحياكــة وتســمى الســدو أيضــاً، وهــو عبــاره عــن خيــوط  املحــاور: هــي 
عــيل شــكل مســتطيل. أوتــاد  بأربعــة  تربــط  عــى األرض  أو حديــد  ممتــدة 

النــره: هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخيــوط املثبتــة عــى عصــا وتعــرف بعصا 
النــرة، تســاعد عــى رفــع خيــوط الســدو إلظهــار الزخرفة أو النقشــة.

خشــبية  عصــا  عــن  عبــارة  املنشــع: 
طولهــا حــوايل 60ســم، يلــف حولهــا 

النســيج. خيــط 
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مشاركات مركز العني النسايئمنتجات مصنوعة من السدو
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حـرفة الـخوص
تعــد صناعــة الخــوص مــن الحــرف اليدويــة الشــعبية، الــي تمــزت بهــا النســاء 
ــل الخــوص  ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ألنهــا تعتمــد عــى تجدي قديمــاً يف دول
ــل  ــك الجدائ ــة املتعــددة، مــن تل ــع احتياجاتهــن املزنلي ــم صن ليشــبه الضفــرة، ث
الخوصيــة، ومنهــا الســال والحقائــب واملكــب، الــذي يغطــى به الطعــام والرصود 

وغرهــا مــن االحتياجــات الــي تســتخدم ألغــراض عــدة.

*الخوص هو سعف النخيل املنسوج
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مراحل صنع الخوص :

3. تجديل الخوص1. تجفيف سعف النخلة تحت الشمس

4. خياطة الخوص2. صبغ السعف
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منتجات مصنوعة من الخوص

السمة أو الحصر

حقيبة حمل الدالل  ومعداتها حقيبة يد نسائية

مهفة املخرافة

1. مخرافة.
2. محفر صغر.

3. مخرافة رطب صغرة.
4. مهفة

5.  مشب

6. حاملة فناين.
7. قفة.

8. رسود.
9.  مزان.

1

3

2

9

8
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4
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طريقة صبغ الخوص :
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حرفة التيل
يعتــرب التــيل مــن أعــرق فنــون التطريــز يف اإلمــارات، وهــو عبــارة عــن خيــوط 
ــدة  ــة”، وهــي مخ ــى أداة تســمى “كاجوج ــج ع ــة ينس ــة املعدني ــر والخوص الحري
عــى قاعــدة حديديــة تثبــت الخيــوط عليهــا. كان التــيل وال زال يســتخدم لزتيــن 
اليــوم  لكــن  الفضــة،  باســتخدام  يصنــع  وكان  اإلماراتيــة،  النســائية  املابــس 
نســتخدم خيــوط معدنيــة مســطحة، حــى أصبــح يســتخدم يف أشــياء مختلفــة 

ــس. ــر املاب غ

مراحل صنع التيل :

1. يجب تواجد ست دريات واثنا عر 
خيط حرير وخوص.

2. جمع املداري والخوص ويتم 
ربطهن مع بعض.

3. وضع املداري 
عيل  الكاجوجه 

وتبدأ حياكة التيل.

4. عند االنتهاء من 
صنع التيل يكون بهذا 

الشكل.

5. تركيب التيل عى 
املابس بإستخدام 

اإلبره والخيط.
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ورشة عمل التيل : منتجات مصنوعه من التيل

أقام التيل

الكندورة

الشنطة ، الكندورة ، الحذاءالرصود ، حصر ، املكبة

اكسسوار

1. نايت بمادة مصنوعة من 
األملنيوم ونضع عليها اللصق.

5. الشكل  النهايئ.

3. نكرر الخطوات يف املرحلة األوىل 
والثانية لتكون قرب بعضها 

البعض بشكل متاصق.

2.  نقوم بوضع التيل فوق اللصق 
ونثبته جيداً.

4. يف مرحلة الزتين النهائية نقوم 
بوضع بعض اللمسات من مثل 

اللولو.
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قرض الرباقع
يُعتــرب الربقــع أحــد أدوات الزينــة التقليديــة الخاصــة بالنســاء يف دولــة اإلمــارات 
املــرأة  تعكــس احتشــام  الــي  التقليديــة  املظاهــر  أحــد  املتحــدة، وهــو  العربيــة 
اإلماراتيــة منــذ القــدم، وتتمــز بــه املــرأة املزتوجــة عــن العزبــاء، وغالبــاً مــا يصنــع 
مــن أجــود أنــواع األقمشــة لســر الوجــه توارثــت األجيــال هــذه الحرفــة الــي 
يُطلــق عليهــا اســم “قــرض الرباقــع” باعتبارهــا مصــدراً للــرزق وحرفــة إماراتيــة 

ــاً بعــد جيــل. ــة تتوارثهــا النســاء جي تقليدي

اختالف أشكال وأنواع وأحجام الرباقع
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خطوات حياكة الربقع :

1. يصنع الربقع من 
قماش خاص ذي نسيج 

متن.

4. يمسح مكان الجبهة 
وحول العينن من 

الخلف بصابون لتلين 
القماش ذي النسيج 

املتن.

2. يقص القماش عى 
شكل الربقع بمقص 

صغر.

5. وضع لصق أو قماش 
بطانة يف ظهر الربقع 

لتثبيته عى الوجه 
وامتصاص العرق منه 

ولحمايه الوجه من 
صبغة النيل .املوجودة يف 

الربقع.

6. تحاك أطراف فتحه 
العينن من الداخل. 3. يحدد مكان العينن 

بمقص صغر.
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10. تربط خيوط الشبق 7. تحاك أطراف الربقع.
من الطرفن خلف 

الرأس.

11. عن طريق الشبق 
يثبت الربقع عى الوجه.

8. تستخدم مصقلة 
وهي صدفة لصقل 

وتلميع الربقع من 
الخارج.

9. يثبت يف طرف الربقع 
خيط اسمه الشبق.
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ورشة الخياطة
محاولــة إيجــاد مــكان لابتــكار يف خياطــة املابــس والفصالــة مــن خــال أفــكار 
مــن املابــس التقليديــة ومتطلبــات العــرص، تتمكــن املــرأة مــن توفــر حاجياتهــا 
امللبســة دون الحــرة واللجــوء إىل القبــول غــر املائــم لهــا املتوفــر يف الســوق. 
ولقــد كانــت املــرأة يف املــايض تســتخدم اإلبــرة والخيــط يف الخياطــة وتأخــذ وقتــاً 
طويــاً  ولكــن مــع تطــورات الحيــاة وتنــوع أذواق النــاس أصبحــت آلــة الخياطــة 

أرسع وأفضــل.




