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عفة الدباغ
تؤمن عفة بتمكين المرأة وتعكس هذا عبر تصاميمها، وتستوحي تشكيلتها لهذا الموسم من 

الرومانسية والفخامة التي مّيزت الطبقة األرستقراطية في روسيا خالل عهد القياصرة...

اأخربينا املزيد عن نف�سك
لقد اأحببت اجلمال واملهارة احلرفية والرباعة 

يف العمل منذ اأن كنت طفلة �صغرية. فقد 
ن�صاأت يف عائلة من ن�صاء يفهمن معنى الأناقة 
ويتميزن بقوة الإرادة وال�صجاعة، حيث كانت 

والدتي مثلي الأعلى للأناقة واجلمال اإىل جانب 
تراثي ال�صعودي العريق الذي كان م�صدر اإلهام 

يل. وكان اأول م�صروع حقيقي عملت عليه هو 
ت�صميم ف�صاتني ال�صديقات يف حفل زفاف 

�صقيقتي الكربى عندما كنت يف احلادية ع�صرة 
من العمر فقط. وحتى يف تلك ال�صن ال�صغرية، 

ت بني قطعة واحدة جميلة وبني عدة  لو خريرّ
قطع اأقل جاذبية، لخرتت اخليار الأول دون 

تردد. ولكن ما دفعني اأكرث اإىل العمل على 
حتقيق طموحاتي وم�صاريعي كان حلمي بابتكار 
ت�صاميم فريدة خا�صة بي.  وف�صًل عن ذلك، 

دفعني ع�صقي للر�صم ملتابعة حلمي، فدر�صت 
ت�صميم الأزياء يف لندن، وبف�صل درا�صتي 

وال�صنوات القليلة الأوىل من م�صريتي املهنية مع 
عدد من اأرقى علمات الأزياء العاملية الفاخرة 

بني دبي وباري�س، �صقلت مهاراتي يف عامل 
اجلمال وتطورت نظرتي نحو التفا�صيل واملهارة 

احلرفية.

ما هي الفر�سة الكربى التي حظيِت 
بها؟

 اأعتقد باأنه عملي الأول الذي اأتاح يل فر�صة 
للعمل مع العديد من اأهم دور الأزياء املرموقة 
عامليًا مثل كري�صتيان لكروا وفالنتينو واأنغارو 

ولنفني، حيث تعلرّمت املعنى احلقيقي لتاأ�صي�س 
علمات الأزياء الفاخرة كما تعلمت اأن عامل 

املو�صة يتطلب الكثري من العمل اجلاد على 
الرغم من الربيق الذي يحيط به!

ما الذي ُيلهمك؟
يف مراحل ن�صاأتي كنت اأجد يف رائدات الأعمال 

الناجحات يف اأيام الثمانينات والت�صعينات مثاًل 
للإلهام اأحتذي به، واأيقنت اأنني اأطمح لأكون 

رائدة اأعمال. اأما من حيث الت�صاميم فاأنا 
اأ�صتوحي الكثري من جمال الطبيعة والزهور، 

وحتى من عامل الفن والهند�صة املعمارية فاأنا 
مغرمة بالألوان والأقم�صة امللونة. 

كيف ت�ؤثر ثقافتك يف الت�ساميم التي 
تقدمينها؟

يلعب الرتاث ال�صعودي دورًا موؤثرًا بالتاأكيد 
على الرغم من اأن ت�صاميمي تت�صم بالع�صرية 

واحلداثة، فاأنا اأ�صتوحي الألوان والأ�صلوب 
من الزي التقليدي والإح�صا�س الفريد الذي 
مييز اأناقة املراأة العربية الع�صرية. اأعتقد 

اأننا كن�صاء عربيات نحب التاألق باإطللة اأنيقة 
مفعمة بالأنوثة، الأمر الذي ي�صكل جوهر 

علمتي التجارية بطبيعة احلال.

ما هي امل�ا�سفات التي تتميز 
بها عالمتك؟

اأعتقد اأنه ميكن تلخي�صها يف هذه 
القيم اخلم�س:

الأناقة ب�صيطة وغري متكلفة، ول تتاأثر 
مبرور الزمن. 

اجلودة هي الأقم�صة اجلميلة 
والغنية واللم�صات النهائية الدقيقة، 

ومراعاة التفا�صيل واحلرفية 
العالية.

متكني املراأة عرب جعلها ت�صعر 
بالثقة باأنوثتها ومنحها القدرة 

على ا�صتمداد القوة من اأنوثتها.
اجلمال يتمثل يف الرقة 

والرومان�صية والتهذيب. 
الرتاث هو اأ�صلوب معا�صر وفريد 

من نوعه م�صتوحى من ثقافة 
وجماليات ال�صرق الأو�صط.

حدثينا عن ت�سكيلتك 
اجلديدة

ت�صتوحي ت�صكيلة ق�صر 
ال�صتاء خلريف و�صتاء 

2017/2016 الإلهام من 
الرومان�صية والفخامة التي 

متيز الطبقة الأر�صتقراطية 
يف رو�صيا خلل اأيام القي�صر. 

متيزت األوان الت�صكيلة بتدرجات م�صتوحاة من 
األوان الأحجار الكرمية الثمينة من الياقوت 

والزمرد والتوباز الذهبي والفريوز مع مل�صات 
ناعمة من الوردي اخلافت، ونفحات من اللون 

الذهبي اإ�صافة اإىل تباين وا�صح بني الأبي�س 
والأ�صود. لقد رغبت بابتكار جمموعة مميزة 

وجميلة من �صاأنها اأن متنح املراأة �صعورًا 
باجلمال والأنوثة والرومان�صية. ا�صتخدمت 

نق�صة اجلاكار الفاخر والراقي، وزيرّنت القطع 
بتطريزات يدوية مع اجلواهر وتفا�صيل مميزة 
من اللوؤلوؤ مع الدانتيل الناعم والناب�س بالأنوثة.

ما ه� التحدي الأكرب الذي ي�اجهك 
عندما تق�مني بت�سميم جمم�عة 

جديدة؟ 
ي�صج راأ�صي بالكثري من الأفكار والت�صاميم 

ب�صكل دائم، ومن ال�صعب اأحيانًا اختيار 
الت�صاميم التي �صاأنتجها والأخرى التي 

�صاأجتاهلها. عند ت�صميم املجموعة، من 
ال�صروري احلفاظ على الرتكيز واللتزام 

مبو�صوع املجموعة، الأمر الذي ميكن اأن ي�صكل 
حتديًا يف بع�س الأحيان باعتبار اأن العملية 

الإبداعية تتميز بالعفوية ول ميكن التحكم بها! 

من هي اأيق�نة امل��سة بالن�سبة لِك؟
 يف احلقيقة اأ�صتوحي الإلهام من جميع الن�صاء 

اجلميلت القويات، ولكن غالبًا ما ياأ�صرين 

احلنني لأعود اإىل الأ�صاليب القدمية لأيقونات 
املو�صة واجلمال الرائعات عرب التاريخ مثل 

غري�س كيلي واإليزابيث تايلور وفاتن حمامة.

ما ه� تعريفك للمراأة الأنيقة؟ 
تربز الأناقة عندما تدمج املراأة بني الذوق 

الرفيع والب�صاطة، حيث تن�صح ال�صيدة بالثقة 
بالنف�س من خلل طريقتها يف امل�صي واحلركة. 

ومهما متيزت اإطللتها باجلمال اإل اأنها لن 
تربز اأناقتها اإذا بدت غري مرتاحة يف امل�صي 

ب�صبب حذائها مثًل. 

ما هي اأف�سل ن�سيحة ح�سلت عليها؟
من  الن�صيحة  هذه  جاءت  فح�صب"،  "ابداأي 

عتني على اإطلق خط  �صديقة عزيزة �صجرّ
الأزياء اخلا�س بي. لقد كنت قلقة يف حينها 

ب�صبب جميع متطلبات اإطلق اأي م�صروع 
جديد، ولكن �صديقتي �صجعتني على اتخاذ 

اخلطوة الأوىل.

لقد تلقيت العديد من اجل�ائز، اأي 
منها الأقرب اإىل قلبك؟

اأحب جائزة جملة فوربز لأنها مل تاأت تكرميًا 
لإبداعي وعملي كم�صممة اأزياء فقط، بل لأنها 
كرمتني باعتباري رائدة اأعمال �صعودية. وكان 
يل ال�صرف باأن اأحتل املرتبة ال�صاد�صة عن فئة 

الأزياء وامللب�س، واأن اأكون اإحدى الن�صاء ال�صت 
ع�صرة من اأ�صل 100 من رائدات الأعمال 

اللواتي مت اختيارهن.

�سفي لنا ي�مك املثايل
اأبداأ يومي ب�صرب الع�صري، وبعد ذلك اأحاول 

القيام ببع�س التمارين الريا�صية اخلفيفة قبل 
تناول الإفطار مع كوب �صاي ال�صباح الأ�صا�صي! 
بعد ذلك اإما اأقوم بالرد على بع�س ر�صائل 

الربيد الإلكرتوين من املنزل اأو اأذهب 
اإىل حمرتيف اخلا�س الذي ي�صم 

مكتبي وهو املكان الذي اأعمل به 
على ت�صاميمي. ووفقًا حلجم 

العمل قد اأتناول الغداء يف 
مكتبي اأو اأخرج لأتناول اإحدى 
ال�صلطات اخلفيفة. من املهم جدًا 
بالن�صبة يل اأن اأق�صي الوقت مع عائلتي 
لذلك اأ�صعى دائمًا لإيجاد التوازن بني العمل 

والعائلة والأ�صدقاء. اأما يف الأيام التي ل 
اأعمل فيها فاأحب اخلروج لتناول القهوة 
وجتربة املطاعم اجلديدة،  كما اأ�صتمتع 

نات والطبخ عندما ي�صمح  اأي�صًا ب�صنع املعجرّ
وقتي بذلك. 

ما هي م�ساريعك اجلديدة؟
لقد اأطلقت موؤخرًا جمموعة مللب�س 
الأطفال الفاخرة، والتي تتوفر لدى 

 .Tryanoو  level Kids متجري
لقد ا�صتمتعت حقًا بت�صميم العباءات 
اجلميلة للفتيات ال�صغريات، واأتطلع 

اإىل ال�صتمرار بالعمل على هذا 
اخلط. كما اأن ت�صكيلة العباءات  

تتو�صع اأي�صًا، حيث تتوفر جمموعة 
اأكرب من العباءات الأنيقة الفاخرة 
وباأ�صعار معقولة. ميكنك التعرف 

على املجموعة عرب:   
www.effa.ae


