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قّصة من عالم الموضة مكتوبة ما بين 
منتصف القرن العشرين والعالم الحديث

إحدى  على  تطلعينا  هّلا 
الموضة  في  ذكرياتك 
وكيف  الطفولة؟  أّيام  من 
ساهمت في وصولك إلى ما 

أنت عليه اليوم؟
في طفولتي، كنت اأحّب اإم�ضاء الوقت 

الجميلة  المالب�س  البتكار  جّدتي  مع 

ولطالما  لدميتي.  االأقم�شة  بقايا  من 

االأزياء  بارتداء  اأي�شًا  ا�شتمتعت 

م�شتعينة  ة  الخا�شّ اإطالالتي  وابتكار 

واإك�ش�شواراتها  والدتي  بمالب�س 

واأحذيتها. واأظّن اأّن كّل ذلك قد خّلف 

ما  اإلى  و�شولي  في  و�شاهم  علّي  اأثره 

اأنا عليه اليوم.

تفاصيل  عن  تخبرينا  ماذا 
األخيرة؟ مجموعتك 

المجموعة  هذه  ت�شاميم  ا�شتوحيت 

باألوانها  بدءًا  الجّنة،  طيور  من 

ري�شها  اإلى  وو�شواًل  المذهلة 

الدنماركّي  الداخلّي  الديكور  م�شّمم  اأي�شًا  واألهمني  اال�شتثنائّية.  وذيولها 

المن�شدلة  الت�شاميم  في  ال�شل�س  اأ�شلوبه  وترجمت   Verner Panton المبدع 

المو�شم. لهذا 

كما  واالنتقائّي"  البسيط  "الترف  تصاميمك  تعكس  كيف 
إنستجرام؟ تذكرين على صفحتك على 

ويمكن  الر�شمّي  غير  االأ�شلوب  تج�ّشد  الأّنها  الب�شيط  الترف  ت�شاميمي  تعك�س 

واالإنجاز  الفاخرة  باالأقم�شة  مجموعاتي  تتمّيز  اإذ  ولياًل،  نهارًا  ارتداوؤها 

اختيار  دائمًا على  واأحر�س  انتقائّية،  اأعتمدها  التي  ات  الق�شّ وُتعتبر  المترف 

اإذ  ال�شيحات  على  اأرّكز  ال  البداية،  ومنذ  لت�شاميمي.  االأقم�شة  اأنواع  اأجود 

التقّيد  بدون  الموا�شم  كّل  في  ت�شاميمي  ارتداء  من  زبوناتي  تتمّكن  اأن  اأريد 

والمو�شم. بالوقت 

التجارّية  للعالمات  االجتماعّي  التواصل  وسائل  أهّمّية  ما 
اليوم؟ وكيف تساعدك في عملك؟

ت�شّكل هذه الو�شائل �شورة العالمة التجارّية ووجهها، فهي نافذتها اإلى العالم. وقبل 

ظهورها، اإن لم ت�شتهر العالمة التجارّية على ال�شعيد العالمّي كانت تقت�شر على 

الزبائن  يتناقله  ما  يح�شل من خالل  الت�شويق  وكان  فح�شب.  المحّلّيين  الزبائن 

االأوفياء �شفهّيًا. واليوم، تعر�س و�شائل التوا�شل االجتماعّي هوّية العالمة التجارّية 

وروؤيتها واإلهامها وتعطي الجمهور لمحة عن االبتكارات والت�شاميم الجديدة. 

الكثير  نالحظ 
االقتباسات  من 
حسابك  على 
إنستجرام،  على 
منها  واحدة  فأّي 

تفّضلين ولماذا؟
الرحلة  تدور  ال  "رّبما 

عليه  �شي�شبح  ما  حول 

المرء. رّبما يتعّلق االأمر 

ال  ما  كّل  عن  باالبتعاد 

يمّثله، لي�شبح ال�شخ�س 

يكونه  اأن  له  ُقّدر  الذي 

في المقام االأّول". اأحّب 

هذا االقتبا�س، اإذ يجعلنا نتوّقف لندرك اأّننا ل�شنا بحاجة اإلى اأن ن�شبح �شخ�شًا 

معّينًا. فاأتى كّل مّنا اإلى هذا العالم ليتمّيز عن االآخرين. لكن يت�شّتت انتباهنا اأحيانًا 

في الحياة لنحاول اأن ن�شبح اأ�شخا�شًا مختلفين فنعي�س محاطين بحواجز مقاومة 

وما علينا �شوى اأن نحّطمها لنعود اإلى جوهرنا ونتمّكن من عي�س حياة اأف�شل.

ما سّر حّبك أشجار النخيل؟
بما اأّنني ن�شاأت في ال�شعودّية من البديهّي اأن تاأ�شرني اأ�شجار النخيل بجمالها. 

للعام  مشاريعك  وما  اليوم؟  تعّدينها  التي  األعمال  ما 
الجديد؟

اأعمل حالّيًا على مجموعة ربيع و�شيف 2019 وعلى ت�شاميم لرم�شان. اأّما م�شاريعي 

اإلى  اإ�شافة  ال�شخ�شّي  ال�شعيد  على  التطّور  في  اال�شتمرار  فتت�شّمن  العام  لهذا 

تح�شين مهاراتي في العزف على الكمان وموا�شلة ركوب الخيل ب�شجاعة.

بدأت القّصة في العام 2005 عندما أطلقت مصّممة 
التجارّية.  عالمتها  حفظي  نوره  السعودّية  األزياء 
المتاجر  الوصول إلى  وفي فترة قصيرة، استطاعت 
المحّلّي  الصعيد  على  ليس  والزبونات  العالمّية 
قّصة  فتعكس  حفظي  تصاميم  أّما  فحسب. 
والعالم  العشرين  القرن  منتصف  بين  ما  مكتوبة 
الحديث بأسلوب خّلاق ومبدع، إذ تجّسد ابتكاراتها 
أيضًا  تجمع  بينما  البارز  والطابع  بالنفس  الثقة 
األقمشة  خالل  من  معًا  والعصرّية  الكالسيكّية 
المقابلة،  هذه  وفي  والغنّية.  والمزخرفة  المعدنّية 
ندعوك للتعّرف معنا على مسيرة نوره حفظي في 

عالم الموضة.
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