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وفاء التویجري: تكریم شخصیة نسائیة
یحتاج إلى إقرار مشروع جائزة باسمھا

رئیسة اللجنة التراثیة: الجنادریة تفتح األعین على حقبة من تاریخنا كي ال تصبح مھملة

حلیمة مظفر 
تنطلق مساء الیوم السبت الفعالیات
النسائیة الثقافیة لمھرجان جنادریة

21، الذي ترعاه األمیرة نوف بن
عبد العزیز آل سعود، لتستمر حتى

یوم االثنین، حیث تبدأ الفعالیات
التراثیة بالقریة حتى 1 مارس یوم
األربعاء القادم، بین توقعات بزیارة

250 ألف زائرة فقط للقریة
التراثیة، كما أوضحت ذلك رئیسة
اللجنة النسائیة التراثیة لمھرجان

الجنادریة 21 وفاء حمد التویجري،
التي أكدت في حوار مع «الشرق

األوسط» بالریاض على أھمیة
المھرجان في الحفاظ على حقبة

زمنیة قدیمة لھا أثرھا اإلنساني، وأبعادھا الثقافیة المؤثرة، والتي علقت على تكریم رموز نسائیة أنھ من األھمیة
أن یكون ذلك ألھمیة دورھا الرائد وتعزیز عطائھا. > ما النسبة االستیعابیة لزائرات القریة التراثیة؟

ـ المساحة المخصصة للقریة التراثیة سخیة بسخاء ھذا الوطن وأھلھ، وطاقتھا االستیعابیة كبیرة، وقد اعتدنا على
استقبال ما یقارب 250 ألف زائرة.

> ما البرامج التي سیتم اعتمادھا من قبلكم في القریة التراثیة وستقدمونھا للزائرات؟

ـ سیحفل البرنامج التراثي للجنة النسائیة للتراث بالعدید من العروض التراثیة، واللوحات الفنیة المترجمة
للفلكلور الوطني قدیما، وعرض تراثھ بما یعكس حیاة الناس وأنماط الحیاة السائدة قدیما والحرف التقلیدیة

وإدارة المرأة لشؤون أسرتھا، ومساھمتھا في صیاغة مجتمعھا بأدوات ومعطیات الماضي البسیط، وفي ركن
األلعاب الشعبیة، باإلضافة إلى ما سیقدمھ األطفال من ألوان األلعاب الشعبیة المنتشرة في الماضي تم إثراء

الجناح بركن تصنیع لأللعاب الشعبیة القدیمة بما یحقق قیمة العمل الیدوي والمتعة الحقیقیة التي تكمن في صنع
أدوات المتعة وتربیة الذات على اإلمتاع والفائدة. كما أن الشاعرة المعروفة تذكار الخثالن ستتولى إدارة أمسیة

شعریة وطنیة كبرى في الیوم الثاني بمشاركة من شاعرات سعودیات من المتمیزات على الساحة یعبرن عن
حسھن الوطني ویعلن تجدید البیعة لمقام خادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز.

> تخصصون سنویا 3 أیام فقط للتراث من أجل النساء، ھل تجدین ھذه الفترة كافیة الستیعاب الزائرات من كافة
مناطق المملكة وتتیح للجمیع فرصة زیارة القریة؟

ـ المھرجان حقیقة یحظى بمتابعة وحضور ممیز من الجانب النسائي یزید عاما بعد عام والمؤمل أن تزید إدارة
المھرجان في األیام المخصصة للنساء، والمھرجان بشكل عام یحظى بدعم ورعایة مباشرة من خادم الحرمین
الشریفین الملك عبد هللا، الذي رعى فكرة المھرجان وتوالھا بالدعم والمؤازرة منذ انطالقتھ قبل عشرین عاما.

> بماذا ستتمیز اللجنة النسائیة للتراث خالل ھذه الدورة (الجنادریة 21) عن بقیة الدورات السابقة؟

ـ یقوم المھرجان الوطني طوال العقدین الماضیین من عمره بتفعیل العالقة بین األصالة والمعاصرة بما یزیدھا
عمقا، وفي كل عام ینصب االھتمام على التراث بأنشطة وفعالیات متنوعة جسرا للتواصل بین الماضي العریق

األصیل ومعطیات العصر المشرق الذي نعیشھ لكن ھذا العام وفي دورتھ الحادیة والعشرین یسعى المھرجان
لتعمیق روح الوالء والتواصل لقادة ھذا الكیان لیحمل شعار ورسالة بیعة الوفاء كرسالة یحملھا ثرى الجنادریة
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لكل من تنفس ھواء ھذا الوطن، ننشرھا بتسامحنا وسمو أخالقنا ولقیادتنا الرائدة ولھم علینا حق الوالء
والطاعة، كما أن للمھرجان الوطني في دورتھ ھذه قیمة مزدوجة فھو یحملنا مسؤولیة رد دین مستحق للملیك

الراحل فھد بن عبد العزیز الذي قاد البالد في أحلك الظروف وتجاوز بھا الكثیر من التحدیات وھو في نفس الوقت
إعالن الوالء لعھد جدید زاھر بإذن هللا مع القائد المحبوب وملك القلوب عبد هللا بن عبد العزیز.

> من المعروف أن الجانب التراثي في المھرجان نافذة صادقة إلخبار اآلخر عن ثقافتنا المحلیة، وبالتالي نافذة
الستقطاب الجالیات األجنبیة خاصة غیر العربیة، فھل تم توفیر ترجمة فوریة لإلنجلیزیة وكتیبات تشرح ھذه

الفعالیات بھذه اللغة؟

ـ مما ال شك فیھ أن للمھرجان رسالة سامیة تتصل بنقل ثقافتنا لآلخر، وقد بدأت اللجنة على توفیر مرشدات یتقن
اللغة اإلنجلیزیة لمرافقة الوفود والبعثات الدبلوماسیة لترجمة وشرح الفعالیات لغیر الناطقین بالعربیة، باإلضافة
إلى توفیر ترجمة فوریة حیة باللغة اإلنجلیزیة لبرنامج حفل االفتتاح ألنشطة لجنة التراث النسائیة. > المھرجان

كل عام یختار شخصیة لھا حضورھا الفاعل في الساحة الثقافیة واإلعالمیة وقد اقتصرت كافة ھذه التكریمات على
الرجل دون المرأة، فھل ھناك تجاھل مقصود لدورھا الرائد خاصة في ظل التغییرات اإلصالحیة التي یشھدھا

المجتمع؟

ـ في اعتقادي، لقد سار ركب تطور ورقي المرأة السعودیة بدعم إرادة قیادة رشیدة أدركت أھمیة المرأة وضرورة
إعدادھا وتأھیلھا لتسھم في خدمة مجتمعنا، وتسد حاجات تنمویة في مرافق عدیدة تستلزم وجود المرأة

وحضورھا، وبالفعل طرقت المرأة السعودیة مجاالت عدیدة وأثرت البالد بالعدید من العطاءات محلیا وعالمیا بما
یؤكد قدرة السعودیات على التحدي والتحلیق عالیا في عوالم العلم والمعرفة دون أن یفرطن في دینھن وخلقھن،
وما تمیزن بھ على نساء العالم، وقد بدأت اللجنة النسائیة بتكریم نماذج للشخصیات النسائیة التي أعطت التراث
وخدمت أصالة الوطن من خالل المھرجان الوطني لعشرین سنة متواصلة وذلك خالل المھرجان الوطني للتراث

والثقافة جنادریة 20.

وعلى الساحة الكثیرات ممن یمتلكن الفكر الواعي بحقیقة العصر ومعطیاتھ ولھن جھود دؤوبة لجعل الوطن واحة
خیر تحتفظ بخبراتھا وینعم بھا أبناؤھا، ولكن االختیار منھن للتكریم أمر یحتاج إلى إقرار مشروع جائزة باسم

الجنادریة تطرح سنویا ویرشح لھا الشخصیات وتستكشف العطاءات الوطنیة واإلبداعات المتوھجة وتقدمھا
فتكون بمثابة المحرك للحس الوطني للعطاء واإلبداع واإلنتاج وتقدم النموذج الحقیقي للمرأة السعودیة التي

تساھم في خدمة وطنھا بروح عالیة قائمة على االنتماء والوالء واإلخالص، وقد سبق الرفع بذلك ونحن على
یقین عن اھتمام وعنایة المسؤولین بھذا األمر لحین إقراره.

> من أجل الحد من التصرفات غیر الالئقة من بعض النسوة كظاھرة االفتراش على األرض، ما اإلجراء الذي
ستتبعونھ للحد من ذلك ومعالجتھ خالل ھذه الدورة؟

ـ من المعلوم أن المھرجان الوطني للتراث والثقافة یحمل رسالة ثقافیة كبرى تتصل بتثقیف الناس وزیادة وعیھم
بدورھم الحضاري، وإذا كانت ظاھرة االفتراش من الظواھر السلبیة التي تعیق حمل لوحة الماضي الجمیل بكامل

رونقھا لزوار المھرجان فقد تم اتخاذ العدید من التدابیر الوقائیة لمنع تكرارھا وحدوثھا بتكثیف مراقبة عملیة
دخول للزائرات، ومنع حمل األمتعة، وزیادة عدد الكادر األمني النسائي داخل القریة التراثیة لمواجھة حاالت

االفتراش وإعداد محالت لعرض المبیعات المختلفة بما یلیق بمكانة المھرجان وزواره باإلضافة إلى تكلیف فریق
نسائي من ذوات الحس الوطني الشاب للقیام بعملیة التوعیة وتقدیم لوحات وفالشات توجھ ألھمیة النظافة

والنظام وتدعو لھ كقیمة وسلوك منتظرة من بنات الوطن. > كان لك في العام الماضي أمنیة متمثلة في تشغیل
القریة التراثیة طوال العام، لماذا؟

ـ كل من تربى على أرض ھذا الوطن یملك قلب ینصھر في بوتقة الحب السامي ألرض الرساالت، ویسعى للتعبیر
عن ھذا الحب بما یعزز انتمائھ، والجنادریة تعبر دائما عن أصالة إنسان ھذا الوطن وتحمل مشاعره وعالقتھ

بماضیھ وجذوره العظیمة، فالجنادریة تفتح العیون على حقبة من تاریخنا تسعى جاھدة أن ال تصبح مھمشة أو
مھملة وھذا نوع من أسمى أنواع الرسائل، باإلضافة إلى ما تقدمھ من رصید لثراء ابن ھذا الوطن وقدرتھ على
العطاء مھما ضعفت اإلمكانات فالسعودیة تملك إنسانا قادرا ومحبا، والمھرجان الوطني للتراث والثقافة صفحة

على أرض ھذا الوطن تقدم قراءة لحضارة مجتمعنا وتبرز ھویتنا وھو حكایة لتالحمنا ووحدتنا الوطنیة التي
أرسى دعائمھا الملك المؤسس، فالجنادریة حدث رائع ننتظره كل عام ونتعایش فیھ مع واقع آبائنا وأجدادنا

ونستشعر أصالة بالدنا.

> ھل ھناك مساع لتحقیق ذلك؟

ـ ال شك أن القیادة الرشیدة تدرك األبعاد الحقیقیة لمھرجان وطني كبیر كمھرجان الوطني للتراث والثقافة وطرح
فكرة استمراریة طوال العام أمرا نسعى لھ ونستعد لتلبیة متطلباتھ.

> كثیرة ھي الرؤى واالقتراحات بأن مھرجان الجنادریة الثقافي الذي یعقد مرة واحدة في العام غیر كاف إلنعاش
الحركة الثقافیة في المملكة، فما رأیك في ذلك؟ وھل نحتاج مھرجانات ثقافیة؟ ـ في اعتقادي أن مھرجانات الوطن
تتمازج ثم تضرب في حقول التمیز والخصوصیة، ولعل أخص ما یمیز المھرجان الوطني للتراث والثقافة خدمتھ
لھذین الجانبین والزخم الكبیر الذي یشھده بتنوع ثقافات وعادات المناطق ثم تكاتف الجمیع لرسم لوحة الوحدة
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الوطنیة على أرض الجنادریة، فھو وإن كان یعقد مرة واحدة كل عام إال أنھ مملوء باألصالة محمل بتاریخ بالدنا
وثقافة وأدب أبنائھ والمتتبع لتاریخ وتطور المھرجان على مدى 20 عاما، والراصد لما حققھ من إنجازات ثقافیة

واقتصادیة یدرك أنھ أرسى قاعدة صلبة لفتح آفاق مستقبلیة أرحب وال شك أن الطموحات بجھود وطنیة تسعى
الستمراریة ھذه الحركة الثقافیة الكبرى وتنشیطھا كامتداد لرسالة الجنادریة التي تفتح اآلفاق وتنتظر الحصاد.

 

TweetLike 0

javascript:fnEmail('/email.asp?section=43&did=349994&issueno=9951');
javascript:fnPrint('print.asp?did=349994&issueno=9951');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D43%26issueno%3D9951%26article%3D349994%26search%3D%25E6%25DD%25C7%25C1%2520%25C7%25E1%25CA%25E6%25ED%25CC%25D1%25ED%26state%3Dtrue&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%3A%20%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%A7%2C%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D43%26issueno%3D9951%26article%3D349994%26search%3D%25E6%25DD%25C7%25C1%2520%25C7%25E1%25CA%25E6%25ED%25CC%25D1%25ED%26state%3Dtrue%23.XhQfoFBLPW4.twitter

