טקסי חינה
טקס החינה הוא אחד מטקסי הפריון הפופולריים ביותר ,מתקיים בתרבויות רבות ,בעיקר לפני החתונה.
הטקס מהווה מעין מעבר מחיים כיחידים לחיי זוגיות .הטקס מבטא את קשר הנאמנות ,האהבה והפוריות
העתידים להתקיים בין בני הזוג.
השימוש בחינה לצביעת שיער ועיטור הגוף הוא סמל פוריות ושגשוג ,החינה מסמלת שמירה מעין הרע,
סגולה לפריון ,אושר ושלמות בחיי הנישואים ,בריאות וחיים ארוכים .לכן נהוג להשתמש בו לטקסים רבים
כגון חתונות ולידה.
אף על פי שהמילה חינא שגורה בלשון הערבית ,משמעות המונח "חינה" מּוכרת לנו מן השפה הארמית
שּבּה הוא מתפרש כחן ,נוי ויופי ,כלומר צביעת ידי החתן והכלה היא אלמנט קישוטי .מטרתו לגרום לבני
הזוג מציאת חן זה בעיני זו מן המפגש הראשון שלהם ,ומסמל את השאיפה והרצון ,שימשיכו למצוא חן זה
בעיני זו כל ימי חייהם .הטקס משתנה מעדה לעדה.
בהודו התפתחו קעקועי המהנדי ("חינה" בהינדי) לכדי אומנות .שימוש זה נפוץ גם באירן ,פקיסטן ,צפון
אפריקה ושאר התרבויות הערביות/מזרח תיכוניות/אפריקאיות.
העלים היבשים הנכתשים לאבקה מסמלים את הנערה התמה ,הבתולה ,שעוד לא התארסה .הרטבה או
לחלוח של האבקה חושפת את הצבע האדום המסתתר בעלים .הצבע האדום מסמל את האישה הפורייה,
שופעת החיוניות ואת אמא אדמה .הימים שלפני החתונה נחשבו לימים מסוכנים עבור החתן והכלה .ימים
שהשדים והרוחות מנסים לעשות הכל כדי למנוע מבני הזוג להתאחד .ציור קעקועים על הגוף של החתן
והכלה המורכבים ממעוינים ,מרחיקים ומבטלים את השפעת הרוע .ביהדות ,יש המאמינים שלנשואה
הטריה אסור להשתתף במטלות הבית כל עוד רואים את החינה.
המלה "חינה" מציינת את הקשר בין הכלה לבורא עולם ומורכבת מראשי תיבות המציינות את שלוש
המצוות שהכלה מחויבת בהן :חלה ,נידה ,הדלקת הנר .האות י' היא האות התחילית בצירוף שמו של
בורא עולם .חז"ל אמרו שעל שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן :על שאינן זהירות בנידה ,בחלה
ובהדלקת הנר.
אבקת החינא שבה נעשה שימוש בטקס ,היא החינא האדומה ,שצבעּה ידוע ביציבותו וביכולתו להחזיק
מעמד במשך זמן רב .לישת החינא נעשית זמן ארוך ובטקסיּות מרובה .באופן מכּוון נבחרת לכך אישה
שכבר חדל להיות לה "א ַֹרח נשים" ,ביטוי לרצון שהלישה תיעשה בטוהר.
בטקסי חינות כיום אני מציעה אטרקציה מקורית ,ציורי פרחים ומנדלות וסמלי שפע בחלק הפנימי של היד,
כך שאורחי האירוע יוצאים עם זיכרון יפה במקום "הכתם" הכתום במרכז היד
ובמהלך הטקס ידיהם פתוחות לרווחה ,לקבלה ולשפע.

