ديكور

م������اي������ا ع����������ون ص����� ّي�����اد

�م��ل��ه
م����زج األس���ال���ي���ب ي��ث�ري ال���دي���ك���ور وي��ج� ّ

مزج األساليب
ح ��ول ت�أ ّثره ��ا مب�ص ّمم ما �أو جّ
معي يف ت�صمي ��م الديكور ،تقول�« :أظنّ
باتاه نّ
�أ ّنه يجب �أن ن�ستفيد من كل �أعمال امل�ص ّممني على م ّر الع�صور .لي�س �أ�سلوبي
أحب مزج
ال�شخ�ص ��ي م�س ��توحى من م�ص� � ّمم نّ
معي على الرغ ��م من �أ ّنن ��ي � ّ
الأ�س ��لوب احلديث مع مل�س ��ة من الأ�سلوب الكال�س ��يكي القدمي .فرب�أيي مزج
الأ�س ��اليب املختلفة يجعل الديكور �أغنى و�أجمل ،فنح�ص ��ل يف نهاية املطاف
ق�ص ��ة خمتلف ��ة يف كل زاوية منه ،بد ًال من
عل ��ى منزل مثري لالهتمام يروي ّ
خا�صة
ت�صميم داخلي حديث يتما�شى وال�صيحات احلال ّية من دون � ّأي مل�سة ّ
مت ّيزه عن غريه».

وق��ص الصور منها
ش��غفها بالديك��ور والفن��ون بدأ منذ س��نوات الطفول��ة ،فهي اعتادت جم��ع جمالت التصمي��م والديكور
ّ
وتخرجت من اجلامعة مبرتبة الش��رف يف
البت��كار من��زل حتل��م بأن تعيش فيه ،فكان أن درس��ت الفنون اجلميلة يف ب�يروت
ّ
الع��ام  ،2000لتب��دأ رحلتها يف هذا العامل وتصل بأفكارها إىل أبعد من حدود وطنها ،وترس��م بأنامل مبدعة أجمل القصور
واجملمعات واملتاجر.
واملنازل
ّ
أو ًال كمتد ّربة
إ ّنه��ا ماي��ا عون ص ّي��اد التي عملت يف بداياتها مع
املصمم املع��روف  Alberto Pintoيف باريس ،حيث ب��دأت ّ
ّ
ّ
س��ن
جدًا يف
وكان��ت حمظوظ��ة إذ حصلت عل��ى الوظيفة .حول هذا األمر تقول« :ش��اركت يف العمل على مش��اريع كبرية ّ
مبكرة ،فعملنا مث ً
اخلاصة ،كما تع ّلمت على يد األفضل يف هذا اجملال
اخلاصة أو اجلزر
ال على التصميم الداخلي للطائرات
ّ
ّ
إذ كان مديري يؤمن فع ً
التقدم أكرث يف مهنتي».
ويشجعني على
ال بقدراتي
ّ
ّ

دينا زين الدين– بريوت
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إثراء التجربة
طالت م�شاريع مايا الكثري من الدول ،منها جزر الكناري واملغرب و�سوي�سرا
وفرن�سا .فكيف �أغنت هذه التجارب معارفها وخرباتها؟ بب�ساطة ،ت�ؤ ّكد �أ ّنها
تن�سق بني م�شاريع خمتلفة وبوترية �سريعة ج ّد ًا وقد �ساعدها ذلك
تع ّلمت �أن ّ
على ّ
تخطي العقبات بطريقة عمل ّية وف ّعالة .وت�ستطرد« :تع ّرفت على �أ�ساليب
ً
ً
ً
خمتلفة ج ّدا ،بدءا من الأ�س ��لوب الع�صري احلديث وو�صوال �إىل الكال�سيكي
القدمي �أو ال�شرقي مث ًال ،وهكذا تع ّلمت �أن �أقدّر كل تلك الأ�ساليب و�أن �أمزج
بينها بطريقة �صحيحة».
وع ّم ��ا �إذا ر�ص ��دت بعد عودتها �إىل منطقة ال�ش ��رق الأو�س ��ط اختالف ًا كبري ًا
يف الأذواق بني ال�ش ��رق والغ ��رب ،جتزم �أنّ ال �أهم ّية للح ��دود اجلغراف ّية يف
يومنا هذا« .النا�س منفتحون ج ّد ًا على العامل وال �س� � ّيما مع و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي .ل ��ذا ال ميكننا التفرقة فع ًال بني ال�ش ��رق والغرب ،فالأمر يتع ّلق
�أكرث بذوق الزبون ال�شخ�صي».
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تواصل ضروري
وع ��ن املعلوم ��ات الت ��ي تطلبه ��ا م ��ن
الزب ��ون ح�ي�ن ُيعر� ��ض عليه ��ا م�ش ��روع
جدي ��د� ،س ��واء يف متج ��ر �أو مكت ��ب �أو
منزل ،ت�ؤ ّكد �أ ّنها مه ّم ��ة ج ّد ًا ،فاحلوار
�أ�سا�س ��ي ك ��ي تتك� � ّون الفك ��رة الرئي�سة
للديكور .وت�شرح وجهة نظرها بالقول:
«�إن كنت �س�أعم ��ل على منزل ما ،يجب
�أن �أع ��رف �أك�ث�ر ع ��ن �أ�سل ��وب حي ��اة
الزب ��ون وعن �أف ��كاره وطريق ��ة ت�ص ّوره
للمن ��زل وكل تل ��ك التفا�صي ��ل .وكذلك
الأم ��ر بالن�سب ��ة �إىل املتج ��ر� ،إذ يج ��ب
�أن يطلعن ��ي الزب ��ون عل ��ى كل تفا�صيله
واملنتج ��ات الت ��ي �سيعر�ضه ��ا في ��ه».
ّ
حمطات يف دبي
ّ
مل يتوق ��ف نطاق عمل امل�ص ّممة على لبنان ،بل �أجنزت العديد من امل�شاريع
يف دب ��ي ،وقد حت ّدث ��ت عن �أه ّمها بالن�سب ��ة �إليها وهو املق� � ّر الرئي�س لوكالة
 Drive Dentsuم�ؤ ّك ��دة �أ ّن ��ه «كان فع ًال م�شروع ًا مم ّي ��ز ًا ومرح ًا� .أ ّما باقي
امل�شاريع ،فكانت يف الفيلاّ ت واملج ّمعات».
ً
ّ
حتب
وترى مايا �أنّ املر�أة اخلليج ّية «منفتحة ج ّدا يف ما يتعلق بالديكور وهي ّ
الت�صاميم املبتك ��رة والفريدة من نوعها ّ
وتف�ضلها على القطع الكال�سيك ّية.
كما �أ ّنها تقدّر التفا�صيل ال�صغرية التي تقوم بفارق كبري �أحيان ًا».

العودة إىل اجلذور
2003
العام
يف
بريوت
من
ملايا
ة
كانت االنطالقة احلقيق ّي
اخلا�صة ،وعن هذه الفرتة تقول:
�ركتها
�
ش
�
�ت
�
س
�
أ�س
�
حني
،
ّ
ّ
«�إنّ مغ ��ادرة فري ��ق  Alberto Pintoكان مبثابة قرار كبري ج ّد ًا بالن�س ��بة �إ ّ
علي �أن
يل �إذ �إ ّنني علمت �أ ّنه �س � ّ
�يتوجب ّ
�أب ��د�أ م ��ن ال�صفر جمدّد ًا ،لك ّنني �أردت �أن �أخو�ض هذا التحدّي .ال ّ
�شك �أنّ تلك املرحلة كانت �صعبة بالن�سبة �إ ّ
يل».
وتتح� �دّث عون عن اخلدمات التي تقدّمها �شركتها ،فتقول« :نحن ن�ؤ ّمن كل اخلدمات املتع ّلقة بالهند�سة الداخل ّية،
ب ��دء ًا من ّ
املف�صلة ولوحات بالأف ��كار والعينات وو�صو ًال �إىل اختيار الأثاث وما �إىل هنالك.
املخططات والر�سومات ّ
نحن باخت�صار منلأ امل�ساحات الفارغة وجنعل منها مكان ًا ميكن و�صفه بالديار».
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البساطة هي األناقة
�سن ��وات طويلة ق�ضتها مايا يف ع ��امل الديكور والت�صميم الداخلي و�صلت بعدها �إىل قناعة
مفاده ��ا �أنّ الب�ساطة ه ��ي ق ّمة الأناقة ،فاحلف ��اظ على م�ساحات مريح ��ة واختيار القطع
احليو ّية وال�ضرور ّية يجعالن من ديكور � ّأي مكان �أكرث جما ًال ولفت ًا للأنظار.
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ديكور
ال للتقليد
تن�ص ��ح ماي ��ا املر�أة الراغبة يف تغيري ديك ��ور منزلها �أو �إجراء بع� ��ض التعديالت عليه ب�أن تتب ��ع �إح�سا�سها وذوقها
اخلا� �ّ�ص وال تق ّل ��د ما تراه يف منازل �أخ ��رى ،وتقول�« :أن�صح امل ��ر�أة �أن تبد�أ �أ ّو ًال ب�أ�سا�س البي ��ت وموقعه ومم ّيزاته
لتنتقل الحق ًا �إىل قطع الأثاث والأك�س�سوارات والديكور».
خا�ص ًا على Instagram
ولأ ّنها ّ
تهتم ب�أن يواكب اجلمهور العري�ض عملها والتط ّورات التي حت�صل فيه� ،أن�ش�أت ح�ساب ًا ّ
هو  @maiaaounsayadميكن من خالله معرفة جديدها والتوا�صل معها.

ومتي ��ل ماي ��ا �إىل اخلط ��وط الدقيق ��ة والأ�سل ��وب
الع�صري يف الديكور ،لك ّنها تظنّ �أي�ض ًا �أنّ الديكور
ق�ص ��ة مع ّينة وخمتلفة يف
الداخل ��ي يجب �أن يروي ّ
كل مرة .لهذا ال�سبب تع ّلمت �أن ت�صغي �إىل الزبون
لتعرف متام ًا م ��ا يريده وتكت�شف ذوق ��ه و�أ�سلوبه.
فعندئ ��ذ ،ميكنها �أن تقنع ��ه ب�أفكارها وتر�شده �إىل
الطريق ال�صحيح.
ّ
املفضل
املكان
ّ
تف�ض ��ل امل�ص ّممة ال�شا ّبة العم ��ل على ديكور غرف
ّ
خا�صة وميكن
�ات
�
ح
م�سا
ها
ن
ل
أ
امات
م
واحل
�وم
الن �
ّ
ّ
ابت ��كار �أفكار جدي ��دة فيها� ،أ ّما ع ��ن �أكرث م�شروع
كانت فخ ��ورة ب�إجنازه ،فت�ؤ ّكد �أنّ كل عمل �شاركت
في ��ه مم ّي ��ز ع ّم ��ا �سبقه ،ويف ه ��ذا ال�سي ��اق تقول:
«�أك�ث�ر ما �أح ّبه هو �أ ّنني ال �أك ّرر ما �أفعله �أبد ًا ،فكل
م�شروع �أ�ستلمه يختلف عن �أعمايل ال�سابقة� .أنتقل
�أحيان� � ًا من العمل على ديك ��ور متجر ع�صري ج ّد ًا
مث ��ل � Oddfishإىل العمل على في�ّل�ااّ كال�سيك ّية �أو
مكتب وكالة �إعالن ،وكل هذا التن ّوع وهذه التجارب
تفيدين كثري ًا وتعزّز مهاراتي».
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