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ش��غفها بالديك��ور والفن��ون بدأ منذ س��نوات الطفول��ة، فهي اعتادت جم��ع جمالت التصمي��م والديكور وق��ّص الصور منها 
البت��كار من��زل حتل��م بأن تعيش فيه، فكان أن درس��ت الفنون اجلميلة يف ب��روت وتخّرجت من اجلامعة مبرتبة الش��رف يف 
الع��ام 2000، لتب��دأ رحلتها يف هذا العامل وتصل بأفكارها إىل أبعد من حدود وطنها، وترس��م بأنامل مبدعة أجمل القصور 

واملنازل واجملّمعات واملتاجر. 
إّنه��ا ماي��ا عون صّي��اد التي عملت يف بداياتها مع املصّمم املع��روف Alberto Pinto يف باريس، حيث ب��دأت أّواًل كمتدّربة 
وكان��ت حمظوظ��ة إذ حصلت عل��ى الوظيفة. حول هذا األمر تقول: »ش��اركت يف العمل على مش��اريع كبرة جّدًا يف س��ّن 
مبكرة، فعملنا مثاًل على التصميم الداخلي للطائرات اخلاّصة أو اجلزر اخلاّصة، كما تعّلمت على يد األفضل يف هذا اجملال 

إذ كان مديري يؤمن فعاًل بقدراتي ويشّجعني على التقّدم أكرث يف مهنتي«.

دينا زين الدين– بريوت

م����زج األس���ال���ي���ب ي����ري ال���دي���ك���ور وي��ج��ّم��ل��ه
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مزج األساليب
ح���ول تاأّثره���ا مب�صّمم ما �أو باّتاه معّي يف ت�صمي���م �لديكور، تقول: »�أظّن 
�أّنه يجب �أن ن�صتفيد من كل �أعمال �مل�صّممي على مّر �لع�صور. لي�س �أ�صلوبي 
�ل�صخ�ص���ي م�ص���توحى من م�ص���ّمم معّي على �لرغ���م من �أّنن���ي �أحّب مزج 
�لأ�ص���لوب �حلديث مع مل�ص���ة من �لأ�صلوب �لكال�ص���يكي �لقدمي. فرب�أيي مزج 
�لأ�ص���اليب �ملختلفة يجعل �لديكور �أغنى و�أجمل، فنح�ص���ل يف نهاية �ملطاف 
���ة خمتلف���ة يف كل ز�وية منه، بدًل من  عل���ى منزل مثري لالهتمام يروي ق�صّ
ة  ت�صميم د�خلي حديث يتما�صى و�ل�صيحات �حلالّية من دون �أّي مل�صة خا�صّ

 

متّيزه عن غريه«.

إثراء التجربة
طالت م�صاريع مايا �لكثري من �لدول، منها جزر �لكناري و�ملغرب و�صوي�صر� 
وفرن�صا. فكيف �أغنت هذه �لتجارب معارفها وخرب�تها؟ بب�صاطة، توؤّكد �أّنها 
تعّلمت �أن تن�ّصق بي م�صاريع خمتلفة وبوترية �صريعة جّدً� وقد �صاعدها ذلك 
على تخّطي �لعقبات بطريقة عملّية وفّعالة. وت�صتطرد: »تعّرفت على �أ�صاليب 
خمتلفة جّدً�، بدءً� من �لأ�ص���لوب �لع�صري �حلديث وو�صوًل �إىل �لكال�صيكي 
�لقدمي �أو �ل�صرقي مثاًل، وهكذ� تعّلمت �أن �أقّدر كل تلك �لأ�صاليب و�أن �أمزج 

بينها بطريقة �صحيحة«.
وعّم���ا �إذ� ر�ص���دت بعد عودتها �إىل منطقة �ل�ص���رق �لأو�ص���ط �ختالفًا كبريً� 
يف �لأذو�ق بي �ل�ص���رق و�لغ���رب، تزم �أّن ل �أهمّية للح���دود �جلغر�فّية يف 
يومنا هذ�. »�لنا�س منفتحون جّدً� على �لعامل ول �ص���ّيما مع و�صائل �لتو��صل 
�لجتماع���ي. ل���ذ� ل ميكننا �لتفرقة فعاًل بي �ل�ص���رق و�لغرب، فالأمر يتعّلق 

�أكرث بذوق �لزبون �ل�صخ�صي«.

م������اي������ا ع����������ون ص�����ّي�����اد
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العودة إىل اجلذور
ة، وعن هذه �لفرتة تقول:  كانت �لنطالقة �حلقيقّية ملايا من بريوت يف �لعام 2003، حي �أ�ّص�ص���ت �ص���ركتها �خلا�صّ
»�إّن مغ���ادرة فري���ق Alberto Pinto كان مبثابة قر�ر كبري جّدً� بالن�ص���بة �إيّل �إذ �إّنني علمت �أّنه �ص���يتوّجب علّي �أن 
�أب���د�أ م���ن �ل�صفر جمّددً�، لكّنني �أردت �أن �أخو�س هذ� �لتحّدي. ل �صّك �أّن تلك �ملرحلة كانت �صعبة بالن�صبة �إيّل«.

وتتح���ّدث عون عن �خلدمات �لتي تقّدمها �صركتها، فتقول: »نحن نوؤّمن كل �خلدمات �ملتعّلقة بالهند�صة �لد�خلّية، 
لة ولوحات بالأف���كار و�لعينات وو�صوًل �إىل �ختيار �لأثاث وما �إىل هنالك.  ب���دءً� من �ملخّططات و�لر�صومات �ملف�صّ

نحن باخت�صار منالأ �مل�صاحات �لفارغة وجنعل منها مكانًا ميكن و�صفه بالديار«.

حمّطات يف دبي
مل يتوّق���ف نطاق عمل �مل�صّممة على لبنان، بل �أجنزت �لعديد من �مل�صاريع 
يف دب���ي، وقد حتّدث���ت عن �أهّمها بالن�صب���ة �إليها وهو �ملق���ّر �لرئي�س لوكالة 
Drive Dentsu موؤّك���دة �أّن���ه »كان فعاًل م�صروعًا ممّي���زً� ومرحًا. �أّما باقي 

�مل�صاريع، فكانت يف �لفياّلت و�ملجّمعات«.
وترى مايا �أّن �ملر�أة �خلليجّية »منفتحة جّدً� يف ما يتعّلق بالديكور وهي حتّب 
لها على �لقطع �لكال�صيكّية.  �لت�صاميم �ملبتك���رة و�لفريدة من نوعها وتف�صّ

كما �أّنها تقّدر �لتفا�صيل �ل�صغرية �لتي تقوم بفارق كبري �أحيانًا«.

تواصل ضروري 
م���ن  تطلبه���ا  �لت���ي  �ملعلوم���ات  وع���ن 
�لزب���ون ح���ي ُيعر����س عليه���ا م�ص���روع 
جدي���د، �ص���و�ء يف متج���ر �أو مكت���ب �أو 
منزل، توؤّكد �أّنها مهّم���ة جّدً�، فاحلو�ر 
�أ�صا�ص���ي ك���ي تتك���ّون �لفك���رة �لرئي�صة 
للديكور. وت�صرح وجهة نظرها بالقول: 
»�إن كنت �صاأعم���ل على منزل ما، يجب 
�أن �أع���رف �أك���رث ع���ن �أ�صل���وب حي���اة 
�لزب���ون وعن �أف���كاره وطريق���ة ت�صّوره 
للمن���زل وكل تل���ك �لتفا�صي���ل. وكذلك 
�لأم���ر بالن�صب���ة �إىل �ملتج���ر، �إذ يج���ب 
�أن يطلعن���ي �لزب���ون عل���ى كل تفا�صيله 
في���ه«. �صيعر�صه���ا  �لت���ي  و�ملنتج���ات 

البساطة هي األناقة
�صن���و�ت طويلة ق�صتها مايا يف ع���امل �لديكور و�لت�صميم �لد�خلي و�صلت بعدها �إىل قناعة 
مفاده���ا �أّن �لب�صاطة ه���ي قّمة �لأناقة، فاحلف���اظ على م�صاحات مريح���ة و�ختيار �لقطع 

�حليوّية و�ل�صرورّية يجعالن من ديكور �أّي مكان �أكرث جماًل ولفتًا لالأنظار.
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للتقليد ال 
تن�ص���ح ماي���ا �ملر�أة �لر�غبة يف تغيري ديك���ور منزلها �أو �إجر�ء بع����س �لتعديالت عليه باأن تتب���ع �إح�صا�صها وذوقها 
�خلا����سّ ول تقّل���د ما تر�ه يف منازل �أخ���رى، وتقول: »�أن�صح �مل���ر�أة �أن تبد�أ �أّوًل باأ�صا�س �لبي���ت وموقعه وممّيز�ته 

لتنتقل لحقًا �إىل قطع �لأثاث و�لأك�ص�صو�ر�ت و�لديكور«.
 Instagram ًا على ولأّنها تهتّم باأن يو�كب �جلمهور �لعري�س عملها و�لتطّور�ت �لتي حت�صل فيه، �أن�صاأت ح�صابًا خا�صّ

هو maiaaounsayad@ ميكن من خالله معرفة جديدها و�لتو��صل معها.

ديكور

ومتي���ل ماي���ا �إىل �خلط���وط �لدقيق���ة و�لأ�صل���وب 
�لع�صري يف �لديكور، لكّنها تظّن �أي�صًا �أّن �لديكور 
���ة معّينة وخمتلفة يف  �لد�خل���ي يجب �أن يروي ق�صّ
كل مرة. لهذ� �ل�صبب تعّلمت �أن ت�صغي �إىل �لزبون 
لتعرف متامًا م���ا يريده وتكت�صف ذوق���ه و�أ�صلوبه. 
فعندئ���ذ، ميكنها �أن تقنع���ه باأفكارها وتر�صده �إىل 

�لطريق �ل�صحيح.

املكان املفّضل
���ل �مل�صّممة �ل�صاّبة �لعم���ل على ديكور غرف  تف�صّ
ة وميكن  �لن���وم و�حلّمامات لأّنها م�صاح���ات خا�صّ
�بت���كار �أفكار جدي���دة فيها، �أّما ع���ن �أكرث م�صروع 
كانت فخ���ورة باإجنازه، فتوؤّكد �أّن كل عمل �صاركت 
في���ه ممّي���ز عّم���ا �صبقه، ويف ه���ذ� �ل�صي���اق تقول: 
»�أك���رث ما �أحّبه هو �أّنني ل �أكّرر ما �أفعله �أبدً�، فكل 
م�صروع �أ�صتلمه يختلف عن �أعمايل �ل�صابقة. �أنتقل 
�أحيان���ًا من �لعمل على ديك���ور متجر ع�صري جّدً� 
مث���ل Oddfish �إىل �لعمل على في���اّل كال�صيكّية �أو 
مكتب وكالة �إعالن، وكل هذ� �لتنّوع وهذه �لتجارب 

تفيدين كثريً� وتعّزز مهار�تي«.


