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يوم مع المشاهير

هامة تن�ضق الأقم�ضة  يف املحل  القما�ضة املف�ضلة 
لدى هامة احلريرو اللون املف�ضل الذهبي

تق�ضي هامة معظم 
الأوقات مع اأمها و 
بع�ض الأوقات مع 

بنات اأخوها  �ضارة 
و يا�ضمينة . 

 غ�ضن زيتون من فل�ضطني �ضَكل 
الديكور الداخلي ل�ضالة العر�ض 

< إعداد: عائشة دباس
< تصوير: نصار نصار

ليالينا ترافق هامة حناوي

ربى قريبتها و �ضديقتها منذ الطفولة 
وت�ضف هامة باأنها : اإن�ضانية , معطاءة 

, مبدعة .  »من ل �ضيء تعمل �ضيء« » 
بتبدي العيلة على اأولوياتها«

ت�ضتوحي هامة ت�ضميماته من ق�ض�ض 
املراأة و احلياة الفل�ضطينية و الوردة 

يف  ت�ضاميمها  تعني املراأة الفل�ضطينية 
املهمومة و املوجوعة اأو تلك املراأة التي 

تخرج من رحم الأمل  .

هامة يف املعر�ض كاأي يوم طبيعي مرتدية 
اإحدي قطعها 

بعد اأن ت�ضتيقظ 
هامة من النوم تاأكل 

3 حبات متر مع 
فنجان القهوة و 

تذهب للركوب على 
 cycling الدراجة

)ول ت�ضتغني عن 
نظاراتها التي 

توفر هواء باردًاو 
اإمكانية الإ�ضتماع 

للمو�ضيقى(

 �ضديق هامة الأ�ضعد يقول عنها : 
هامة من اأكرث الأ�ضخا�ض تفانيًا و 
اإلتزاما بالقيم الإن�ضانية للحياة , 

قدرتها العالية على املثابرة و توجية 
طاقاتها نحو حتقيق اأهدافها يجعلها 
متميزة دوما , كما اأنها حمبة للخري 

و تقدم امل�ضاددة ملن يحتاجها , 
مت�ضاحمة و تتقبل الأ�ضخا�ض و 
الظروف املختلفة كما تتاأقلم مع 
اإختالف الثقافات ب�ضكل اإيجابي

لم تكن هامة حناوي تعلم ان الحوار الذي دار بينها وبين بائع 
الحلوى الفلسطيني في االراضي المحتله سنة 2010 سيستفزها 

لدرجة جعلها في مقدمة مصممات األزياء المستوحاه من 
التراث الفلسطيني  .هامة في حديث تقول  لليالينا في هذا األمر 

“عندما انتهيت من الصالة في المسجد األقصى طلبت من البائع 
الفلسطيني قطعة حلوى ولكني اكتشفت ان  كل  بضاعته 

كانت من انتاج المحتل من خالل الكتابة العبرية، وحين طلبت 
منه  حلوى عربية  سخر مني قائال ” اين تظنين نفسك؟ انت هنا في 

اسرائيل  ولست في فلسطين”. وهنا بدا األمر . 
أقامت هامة أول عرض أزياء لها بالسفارة األمريكية و كانت 

العارضات من موظفي السفارة ومن أهمهن  زوجة السفبر 
األمريكي .. 

تعاونت هامة مع زاهي وهبي الذي دَون أشعارة على القطع التي 
صممتها 

 ظهرت هامة في عدد من المقابالت على التلفزيونات العربية و 
األجنبية منها صباح الخير يا عرب على MBC ,Style مع ألين وطفى،  

CNN الجزيرة،  تلفزيون دبي،  رؤيا، و ال
تساهم هامة أيضا في برامج تمكين المرأة في منطقة عجلون 
و الطفيلة بتعليمهم التطريز , الخياطة , و تخلق للسيدات فرص 

عمل جديدة 

القطعة املميزة لدى 
هامة وهي عباءة 
رجالية ظهرت يف 

فيلم ذيب 

من الروتني اليومي 
لهامة الذهاب للمخيطة 
اأو اإ�ضتقبال الزبائن يف 

�ضالة العر�ض 

�ضديق هامة فادي العابدي 
يقول عنها : تنعك�ض �ضخ�ضية 

هامة الديناميكية يف ت�ضاميمها 
التي جتمع با�ضلوب �ضهل 
و ممتنع ما بني ال�ضكل و 

امل�ضمون, مما ير�ضخ ثبات 
اجلذور يف ال�ضخ�ضية ال�رشقية 

مع تنوع فروعها 


