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الموقع :الرياض
س ــيدة مطلق ــة ،تع ــول العدي ــد م ــن األبن ــاء ،وتعم ــل من ــذ  30عام ــا بأعم ــال تتمي ــز بالطاب ــع التراث ــي

بع ــد أن تتلم ــذت عل ــى ي ــدي والدته ــا ف ــي حرف ــة التطري ــز .ب ــدأت بتطوي ــر منتجاته ــا بي ــن البس ــط

المطــرزة والميداليــات واللوحــات الجداريــة وأعمــال الســدو ،كمــا دربــت بناتهــا علــى الحرفــة نفســها

ـن العم ــل وس ــاعدنها ف ــي أعماله ــا اليدوي ــة المنهك ــة والبديع ــة.
حت ــى أتق ـ َّ

وكان ــت (نف ــاء) ق ــد ب ــدأت مش ــروعها م ــن المن ــزل لرف ــع دخله ــا االقتص ــادي ،وأثبت ــت وجوده ــا ف ــي
ســـوق األســـر المنتجـــة ،وكان الضمـــان االجتماعـــي هـــو الداعـــم لمشـــروعها ومتابعتـــه ،إذ بـــدأت
بأعم ــال مح ــدودة ال تتج ــاوز التوزي ــع عل ــى األق ــارب واأله ــل ،حت ــى وصل ــت إل ــى افتت ــاح مش ــروعها

الصغي ــر والمرب ــح ،والبي ــع داخ ــل المملك ــة وخارجه ــا.

شـــاركت فـــي مهرجـــان الجنادريـــة للتـــراث والثقافـــة ،كمـــا عرضـــت منتجاتهـــا فـــي أســـبانيا خـــال

االحتفــاالت باليــوم الوطنــي تحــت عنــوان (األنامــل الذهبيــة الســعودية) ،وتــم االســتعانة بهــا مــن

جه ــات ومؤسس ــات لتدري ــب الفتي ــات عل ــى العم ــل التراث ــي والتطري ــز أدى المش ــروع إل ــى تحس ــن
دخ ــل نف ــاء مادي ــا ،وس ــد احتياجاته ــا المتنوع ــة بجديته ــا وطموحه ــا حت ــى وص ــل إنتاجه ــا إل ــى خ ــارج
المملك ــة ،إذ يتمي ــز عمله ــا بالطاب ــع التراث ــي القدي ــم للمجتم ــع الس ــعودي وج ــودة المنت ــج ف ــي ظ ــل
تهاف ــت الطلب ــات عل ــى ه ــذا الن ــوع م ــن المنتج ــات التراثي ــة.

وتلبـــي نفـــاء طلبـــات مؤسســـات ووزارات بتقديـــم هدايـــا تراثيـــة للوفـــود الخارجيـــة ،كمـــا تعمـــل
عبــاءات تخــرج للمــدارس األهليــة ،وشــاركت فــي عشــرات المعــارض والبــازارات الوطنيــة والدوليــة،

وم ــا ت ــزال تعم ــل بحم ــاس وإنتاجي ــة عالي ــة وتع ــد مث ــاال مش ــرفا للم ــرأة الس ــعودية.

