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وسط مُنافسة تشتد يومًا بعد يوم في قطاع الموضة تبرز إبداعات

NOORA المصمّمة السعوديّة نورا حفظي من خالل عالمتها األنيقة

HEFZI تجمع بين األسلوب الكالسيكي الخالد و التفاصيل الفاخرة مع

روح عصرية حيوية.

تستهدف نورا حفظي أن يشعرن النساء بالجمال و الراحة و األناقة و الثقة

من خالل تصاميم تجد مكانها في خزانتكِ لتمنحكِ شعورًا مُتجددًا مع كلّ

إطاللة، ترغبين في إضافتها على الفور إلى طلتكِ و تُلهمكِ بتنسيقات

مُتعددة.

تعرفنا أكثر على تصاميم نورا حفظي و فلسفتها و كيف تُقارن األزياء

السريعة بالموضة األنيقة و موقفها من االستدامة في الحوار اآلتي:

كيف تقدّمين عالمتكِ لقرائنا؟

أود أن أصفها بأنها خط فاخر انتقائي بسيط من المالبس النسائية

الكالسيكية العصرية مع قطع فريدة يمكن ارتداؤها في العديد من

المناسبات ولكنها تظل دائمًا قطعًا كالسيكية في خزانة مالبسكِ

لسنوات.
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ما هي العناصر األساسية التي تمنح عالمتكِ هويتها الفريدة؟

استخدام التفاصيل واألقمشة المثيرة لالهتمام ، والقصّات البسيطة

ذات األلوان و الخامات والتشطيبات عالية الجودة. هي البساطة مع الحيل

و القطع الفريدة، و التوليفات اللونية غير المتوقعة.

ما هي فلسفتكِ في تصميم األزياء؟ كيف تريدين أن تبدو و تشعر

المرأة عند ارتداء مالبسكِ؟

أنا عفوية ومغامرة في مالبسي ، بمعنى أنني ال أخطط لها، وأدع المالبس

تلهمني لما سأرتديه.

فلسفتي في التصميم هي الحصول على مزيج من العناصر االنتقائية

والجريئة والرائعة، و األنيقة والمرحة في التصميمات. كما أتأكد أيضًا من

أن المالبس قابلة لالرتداء ومريحة وجميلة، أعتقد أن المالبس هي انعكاس

لحالتكِ المزاجية وشخصيتكِ وال ينبغي أن تكون رائجة، بل فريدة وممتعة

وأنيقة ، لتظل استثمارًا تحتفظين به في خزانتكِ وتستمتعين بها على

مدار السنين. الصيحات تأتي وتذهب ولكن األسلوب هو ما يبقى.

أنا أصمم مالبسي ألجعل النساء يشعرن بذلك! جميلة ومريحة وفريدة من

نوعها وواثقة عند ارتداء أي من تصاميمي.

نرى مدى تركيز معظم عالمات األزياء اليوم على األساليب األخالقية،

مثل االستدامة واألزياء الخضراء واألزياء الخالية من مشتقات

الحيوانات وما إلى ذلك. هل تحاولين تطبيق أي من هذه المفاهيم في

عالمتكِ؟

أشعر أننا بذلنا دائمًا جهودًا لتحقيق االستدامة منذ أن بدأنا منذ أكثر من 9

سنوات، قبل ظهور موجة االستدامة. فنحن نصنع القطع حسب الطلب

للقياسات و الحجم الذي يطلبه العمالء، وال نحتفظ بمخزون من القطع



لتجنب وجود مخزون إضافي غير مستخدم نضطر إلى بيعه و تخفيض

قيمة القطع فقط للتصفية.

اعتاد الناس على الموضة السريعة وأيضًا الحصول على ما يريدون على

الفور في عالم من اإلرضاء الفوري، حيث يمكنكِ الحصول على أغراضكِ في

غضون ساعة إلى ساعتين من خالل الطلب عبر اإلنترنت. في رأيي األشياء

الجيدة تستغرق وقتًا؛ تمامًا مثل الطعام الجيد يستغرق وقتًا ليتم طهيه،

على عكس الوجبات السريعة الجاهزة في دقيقة واحدة من تقديم الطلب.

أقوم بتغيير ذلك عن طريق إخراج القطع في بضعة أيام أو أسبوع حتى

تكون القطعة "المصنوعة حسب الطلب" جاهزة إلرسالها.

ماذا تعني الموضة بالنسبة لكِ؟ وما هو الجزء المفضل كونكِ

مصممة أزياء؟

لقد كنت أجمع األقمشة منذ أن كنت في المدرسة الثانوية وما زلت أقوم

بذلك حتى يومنا هذا ، وشعرت دائمًا بإحساس البهجة عند صنع األشياء

من قطعة مثيرة من القماش. تمامًا مثل تشكيل مزهرية فخار أو عمل

منحوتة.

أحب صنع األشياء الجميلة، في صورة مالبس أو مساحات و أشعر أنها أحد

أهدافي في الحياة و هو أمر سهل جدًا بالنسبة لي.

و من المثير للغاية رؤية فكرة تخيلتها تنبض بالحياة. كما أنها متنفسًا

خاصًا لي حيث يمكنني االستمتاع واللعب بأسلوبي الشخصي و أصنع

لنفسي خزانة مالبس جديدة كل موسم أثناء تصميم المجموعة.كما

أحب أيضًا أن أكون مديرة نفسي وال أضطر إلى تقديم تقرير ألي شخص أو

العمل لدى شخص آخر غيري.

كونكِ من السعودية ، كيف يمثل هذا تحديًا لكِ؟ كيف تتبنى ثقافتكِ

من خالل تصميماتكِ؟



كوني سعودية كان دائمًا امتيازًا لي وساعدني في مسيرتي باإلضافة إلى

فتح الكثير من األبواب والخبرات التي لم تكن متاحة لغير السعوديين.

لذلك أنا ممتنة لذلك. ومع ذلك ، أشعر أن تصميماتي ال يجب بالضرورة أن

تكون مرتبطة بثقافتي ، ألنها طريقة للتعبير عن نفسي و أسلوبي

الشخصي وليست بالضرورة تعكس ثقافتي. لقد صممت مجموعة قبل

بضع سنوات مستوحاة من أشجار النخيل وحققت نجاحًا كبيرًا، وتأثرت

بشكل كبير بحبي ألشجار النخيل التي نشأت محاطة بها وهي من بين

نباتاتي المفضلة كما أن أسلوبي أكثر حشمة ، لذلك ربما يكون هذا شيئًا

أخذته من ثقافتي ، لكن هذا كل شيء.

من كان مُرشدكِ حتى اآلن وماذا تعلمتِ منهم؟

لقد تلقيت إرشادًا من المصممة فايزة بوقصة العام الماضي وحصلت

على الكثير من التوجيهات وقد ساعدتني حقًا في إعادة تنظيم أفكاري

وعملية التصميم الخاصة بي وتوجيهي ألصبح أكثر إنتاجية وتركيزًا

بخبرتها.

كيف تُعرفين الموضة في المملكة العربية السعودية؟ وهل برأيكِ

ستنمو هذة الصناعة في المستقبل؟

المصممون السعوديون مبدعون بشكل ال يصدق نظرًا لوجود منافسة

كبيرة في السعودية ، لذلك أشعر أن العالمات المحلية تتفوق اآلن على

نفسها وترفع المستوى كل موسم. إنهم يفكرون باستمرار خارج الصندوق

ويحاولون نقل أعمالهم إلى المستوى التالي.

يعرف المصممون السعوديون سوقهم جيدًا ويعملون باستمرار على

ابتكار قطع تناسب هذا السوق وتتأثر بالثقافة والتقاليد أيضًا. لذا فإن

التصميمات المُحتشمة ذات الطابع الحضري هي من اختصاص

المصممين في المنطقة. كما أنها تأخذ في االعتبار األحداث واالحتفاالت



قد يعجبك أيضاً

الخاصة بعمالء المنطقة ، وتٌلبي تلك المتطلبات في الوقت المناسب.
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