
نورا حفظي
هي المصممة السعودية، التي تتميز 
بأناقتها و أنثوتها الفائقة و الـ"غالمور" 

وأسلوبها العابر للزمن. تمنحنا  نورا نظرة 
خاطفة على خزانة مالبسها ا�نيقة وتحدث 
عن الموضة، و عن تأثير  هذا العام عليها، 

وأهّمية إعادة تدوير ا�قمشة.

تصوير وتنسيق: فرح الشريف

أسلوبها. أؤمن بمزج ا�قمشة المختلفة؛ وذلك ينجح 
دائًما ويبدو جميًال. أحب الجمع بين شيء جامد, قطعة 
الطبقات  فن  أحب  أنا  مميز.  وأكسسوار  كالسيكية, 
أيًضا  وغالبًا ما أقوم بدمج مالبسي اليومية مع بعضها 
والبرنتات  ا�لوان  بخلط  استمتعت  لطالما  البعض. 

وا�قمشة مًعا منذ البداية!
كبيرة  وأقراط  حزام  يزّينه  فستان  التجارية.  عالمتها 

 .“turban” أو عمامة "headband" وعقال
بالنيك  مانولو  أحذية  من  قديم  زوج  الثمينة  قطعها 
اقتنيتها وما  التي  ا�زواج  أّول  إّنه من  العالي.  الكعب  ذات 

زلت أحب ارتدائها.
 David Webb من  مجوهرات  أمنياتها.  قائمة  على 

ومجوهرات أيضًا من سالمة خاكفان .
الشراء القادم… زوج جديد من ا�حذية لركوب الخيل، 

�ن التي أملكها قد تلفت. 
القطعة الضرورية في خزانتها. قميص برباط أمامي، 

يتناسب مع كل شيء.
خزانة أحذيتها. خالية من ا�حذية ذات كعب متساوي 

"بالتفورم"! ال أعتقد أن لها أّي جمالية.
أو  أنيقة  كبيرة  أقراط  لي  بالنسبة  الفوريّة.  الشياكة 

� خفايا 
خزانتي
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لقاء
عقال. و في بعض ا�حيان كالهما.

لوران"  سان  "إيف  قميص  المفضلة.  القديمة  القطعة 
المعدني البرونزي الالمع الجميل من الثمانينيات و قد كان 
أمي  مالبس  خزانة  باب  من  الموضة  دخلت  لقد  �مي.  ملًكا 
وأحذيتها  مالبسها  جميع  أرتدي  كنت  طفلًة.  كنت  عندما 
ومجوهراتها مع أختي الصغرى ونطالبها بالقطع التي نريد أن 

نرثها منها عندما نكبر.
 H.Stern x ا�كسسوارات التي هي أساس الـ"لوك". خاتم

الذهبية  ا�ساور  ومجموعة   ،Diane von Furstenberg

الخواتم  وبعض  وغيرها،   Roberto Coin من  بي  الخاصة 
وا�قراط الذهبية، وقالداتي المتعددة الطبقات، بما في ذلك 
قطعة  وأخيراً   ،Rania Farsoonو  Lele Sadoughi من  قطع 

ذهبية كالسيكية, ساعة "رولكس"  أرتديها دائًما.
عليها  عملت  التي  ا�شياء  إحدى  أسلوبها.  تطور  كيف 
والتي أّثرت في تطور أسلوبي هو أّنني صرت أشتري أشياء أقّل  
ارتدائها لسنوات طويلة. لم  ولكن بجودة أفضل ويمكنني 

أعد أؤمن بتوجهات الموضة أبداً  وال أشتري 
جميع  أن  حًقا  أعتقد  اµن.  بعد  أشاركها  أو 
أن  يجب  أشتريها  أو  أصممها  التي  القطع 
وخالدة.  جميل  بشكل  مصنوعة  تكون 
كمصممة، أرتدي دائًما تصميماتي الخاصة، 
الحالية  مجموعاتي  من  القطع  مزج  وأحب 

مع التصميمات القديمة.
تأثير هذا العام عليها. استفدت من  الوقت 
مجموعتي  ºنشاء  العمل  فيه  توقف  الذي 
SS21 التي تتأثر بتباطؤ العالم حالّياً. ستكون 

ا�لبسة أصغر حجًما وأكثر قابلية لالرتداء في 
التألق  من  لمسة  مع  ولكن  اليومية  الحياة 
ومعدات  وأقمشة  بقصات  ُصنعت  وقد 
أساسية في خزانة  لتبقى قطعاً  كالسيكية 
المالبس في المواسم القادمة. إني أعمل اµن 

على تصميم مجموعة ا�حذية وا�كسسوارات أيًضا. يمكنني 
زلت  ما  أكثر؛  مريحة  اµن  أصبحت  مالبسي  خزانة  إن  أقول  أن 
أبذل جهًدا لجهة ا�كسسوارات وارتداء الكثير من ا�لوان. كما 
أنني أرتدي قطًعا لم أرتديها منذ زمن وبطريقة تجعلني أشعر  
بأنني مميز ة كل يوم. هناك قول أحبه وهو بمعنى "ال تقم أبًدا 
المناسبة  بأي شيء لمناسبة خاصة. فالحياة هي  باºحتفاظ 

الخاصة ".
عالم جديد شجاع. باختصار، "ا�قل هو ا�فضل" كان دائما 
شعاري في الحياة. نحتاج حًقا إلى إعادة النظر و تقييم عاداتنا 
سلع  في  االستثمار  يمكننا  كيف  ومعرفة  االستهالكية 
ذات جودة تدوم طويًال, بدًال من الموضة السريعة والفانية  

أحذية, فأحذية, 
وأيضا أحذية...

"أشعر أّن النساء ا�ن 
يرغنب بألبسة جتعلهّن 

يشعرن بالتمّيز، وميكنهّن 
ارتداؤها على مدار السنة. 

على أن تكون مريحة 
وتبقي على شعور با�ناقة 

والّرفاهّية لتضفي شيئ� 
من البهجة � أوقات 

الّريبة وعدم الّثقة هذه“.

بعض من ثياب 
نورا "الغالمور"

ا�كسسوارات 
صانعة الـلوك

قائمة ا�شياء التي 
تحّبها نورا

نورا مهووسة بكل شيء 
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نحن  كوكبنا.  على  سلبًا  المؤثرة  بصمتنا  لتقليل 
بحاجة إلى إيجاد حلول دائمة و يمكن أن تبدأ جميعها 
بالطريقة التي نعيش فيها  في منزلنا، عن طريق إعادة 
من  نتخلص  عندما  منها.  التخلص  من  بدًال  التدوير 
مفهوم  هذا  ولكن  بعيداً"  "نرميها  أّننا  نقول  ا�شياء 
يتفهم  أن  وأتمنى  "بعيد".  شيء  أي  يوجد  وال  خاطئ 
شراء  عند  يقظين  يكونوا  وأن  ذلك  الناس  من  المزيد 
قصارى  أبذل  أن  علي  أن  كمصممة  أعلم  غرض.  أي 
خالل  من  مستدامة  تجارية  عالمة  �كون  جهدي 
أن  الذي علينا  الجهد  الطلب فقط. هذا هو  اºنتاج على 
نبذله  للتخفيف من كمية النفايات الهائلة التي تصدر 
التجارية  العالمات  تنتجها  والتي  الموضة  صناعة  عن 

لÎزياء وتتلفها كل عام.


