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أم مهج ــورة تع ــول ثالث ــة أبن ــاء ،كان ــت تق ــوم بتجمي ــع الحدي ــد وبيع ــه وتحصي ــل الم ــال ليس ــد حاجته ــا
وحاج ــة أس ــرتها ،ث ــم كان التح ــول حي ــن س ــاعدتها جارته ــا بإعطائه ــا مجموع ــة م ــن الخي ــوط وب ــدأت
بالعم ــل عليه ــا ،وم ــن هن ــا انطلق ــت صناعته ــا للس ــدو والح ــرف اليدوي ــة .وكان ــت ق ــد ب ــدأت الحرف ــة

م ــع والدته ــا ،ث ــم طورته ــا وب ــدأت بأف ــكار جدي ــدة وتفوق ــت فيه ــا ،ب ــل أبدع ــت وأصبح ــت بأفكاره ــا

تواك ــب العص ــر الحدي ــث ،حي ــث قام ــت بدم ــج الت ــراث القدي ــم م ــع الحاض ــر.

تحضــر (هنــوف) المــواد األوليــة لحرفتهــا وتصنعهــا مثــل وبــر اإلبــل والمغــزل حيــث تعمــل الصــوف
من ــه ال ــذي يس ــمى (البري ــم) و (الحل ــس) ،وتب ــدأ بالعم ــل عل ــى المنت ــج لم ــدة تت ــراوح م ــن أس ــبوع

إل ــى ش ــهر تقريب ــا ،وتب ــدأ باإلنت ــاج عل ــى حس ــب طلب ــات العم ــاء ،كم ــا تعم ــل ش ــعارات بالس ــدو

للش ــركات خ ــال المهرجان ــات والمع ــارض.

تحس ــن وضعه ــا الم ــادي واالجتماع ــي بحي ــث زاد دخ ــل األس ــرة ،وتوس ــع مش ــروعها ،وأبدع ــت ف ــي

نســج الخيــام ونســج الســدو والســجادات والزينــة لبيــوت الشــعر وكذلــك صنــع أغطيــة مــن الصــوف
والخيــوط للســال والطــاوالت ،وإعــادة نســج خيــوط مــن شــعر اإلبــل وترتيبهــا وإعــادة اســتخدامها،
وش ــاركت م ــن خ ــال تل ــك األعم ــال بع ــدة مهرجان ــات.

تبــدي هنــوف اســتغرابها مــن عــدم تقديــر البعــض للشــغل اليــدوي ،متمنيــة وجــود أماكــن تحتضــن
عمـــل األســـر المنتجـــة وصـــاالت دائمـــة لعـــرض هـــذه األعمـــال أو مراكـــز تتبنـــى هـــذه المواهـــب

الن ــادرة.

تتطلع هنوف إلى مستقبل أفضل وتحقيق أحالمها ونقل إنتاجها وتسويقه خارج المنطقة.

