
جدة - فاطمة حممد

تعمل روان سندي مصممة غرافيك مستقلة، ومشروعها 
يق��دم خدم��ات تصمي��م العالم��ات التجاري��ة، إضاف��ة إل��ى 
تصميم المواد الترويجية للمؤسس��ات والشركات، وحلول 
التواصل المرئي المختلفة كتصميم المواقع اإللكترونية، 
ويس��تهدف الش��ركات الناش��ئة والصغيرة والمتوس��طة.. 
وش��اركت مؤخراً في معرض ش��باب األعمال وكانت تهدف 
لتوعية المؤسسات الناشئة بأهمية التصميم الغرافيكي، 

وتقديم االستشارات وحلول التواصل المرئي.

منحني تصميم الغرافيك
مساحة كبيرة من حرية التفكير

روان سندي:
م�سممة الغرافيك ال�سعودية

• ما الت�سميم الغرافيكي؟
اأو »فن االت�صاالت  الغرافيك  - ت�صميم 
ال��ب�����ص��ري��ة« ه��و ن��ه��ج اإب���داع���ي ي��ق��وم به 
نة  معيَّ ر�صالة  اإي�صال  اأجل  الم�صمم من 
بطريقة  ال��م�����ص��ت��ه��دف  ال��ج��م��ه��ور  اإل����ى 
الت�صميم  م���ج���االت  وم���ن  اإب���داع���ي���ة، 
ت�صميم  المثال:  �صبيل  على  الغرافيكي 
العالمة التجارية، وت�صميم المطبوعات، 
وت�صميم المواقع االإلكترونية، وتطبيقات 
العبوات  وت�صميم  ال��ذك��ي��ة،  االأج��ه��زة 
مهارات  الم�صمم  وي�صتخدم  والتغليف، 
الخط  اأو  ال��ر���ص��م،  اأو  الت�صوير،  مثل 

للو�صول اإلى النتيجة النهائي����ة.
• ح�سل���ت عل���ى �سه���ادة البكالوريو����س 
ف���ي الت�سميم الغرافيكي، لماذا اخترت 

هذا التخ�س�س عو�ساً عن غيره، وماذا 

اأ�ساف اإليك، وهل فتح لك اآفاقاً وا�سعة 

في �سوق العمل؟ 

• َمْن روان �سندي في �سطور؟
حا�صلة  م�صتقلة  غرافيك  م�صممة   -
الت�صميم  ف���ي  ب��ك��ال��وري��و���س  ع��ل��ى 
الغرافيكي مع مرتبة ال�صرف من 
واأي�صًا  الحكمة،  دار  جامعة 
اأع��م��ال  اإدارة  م��اج�����ص��ت��ي��ر 
تخ�ص�س ت�صويق مع مرتبة 
ال�������ص���رف م����ن ج��ام��ع��ة 
االأعم����ال والتكنولوجيا، 
عملية  خبرة  اكت�صبت 
م�����ن خ������الل ع��م��ل��ي 
غرافيك،  كم�صممة 
اإبداعية  مديرة  ثم 
ل�������دى ����ص���رك���ات 
محلي����ة وعالمي��ة 
رائ����������دة ف�����������ي 
مج��ال الدعاي��ة 

واالإعالن.
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- ف���ي �صغري كانت هوايت���ي الر�صم، 
كان  الثانوي���ة  ف���ي  التخ���رج  وبع���د 
الت�صمي���م الغرافيكي اختياري، حيث 
 ، كان تخ�ص�ص���ًا جذاب���ًا بالن�صبة اإليَّ
واأذك���ر اأني زرت جامع���ة دار الحكمة 
قب���ل تخرجي في الثانوي���ة وبالتن�صيق 
م���ع رئي�ص���ة الق�ص���م ح�ص���رت بع����س 
ال�صف���وف الرائع���ة م���ع الطالب���ات، 
وا�صت���دت رغبتي بدرا�ص���ة المجال مع 
بع�س الق���راءات عنه، واأغل���ب اأفراد 
اختي���اري  ي�صتح�صن���وا  ل���م  عائلت���ي 
اآنذاك فقد كان���وا يف�صلون تخ�ص�صًا 
علمي���ًا مث���ل درا�صة الط���ب، لكن اأمي 
م���ا  درا�ص���ة  عل���ى  كثي���رًا  �صجعتن���ي 
ي�صتهوين���ي فع���اًل، واأم�صي���ت �صنوات 
رائعة في درا�ص���ة التخ�ص�س، وازداد 
اأكث���ر، واأدرك���ت  �صغف���ي بالت�صمي���م 
اأن���ي كنت في الم���كان المنا�صب، وقد 
اخترت هذا التخ�ص�س الأنه يمنحني 
م�صاح���ة كبيرة من حري���ة التفكير وال 
يقتلني بالروتين، فعلى خالف المهن 
االأخرى فاإن عم���ل م�صمم الغرافيك 
يوفر له م�صاحة كبي���رة لخلق وتطوير 
االأف���كار االإبداعية بطريقت���ه واأ�صلوبه 
الخا�س، وكل م�صروع مختلف بطبيعته 
ع���ن غي���ره، ث���م ن�صج���ت خبرتي مع 
ممار�ص���ة المهنة لدى �ص���ركات رائدة 
متخ�ص�ص���ة ف���ي الدعاي���ة واالإعالن، 
وهذا يوؤك���د اأن تخ�ص�ص���ي االأ�صا�صي 
اأَ لي فر�ص���ًا عديدة في �صوق العمل  هيَّ
�صواء كموظفة اأو كم�صممة م�صتقلة. 

ج.. هل التحقت بالعمل  • بعد التخرُّ
ف����ي ب���ع�������س ال�������س���رك���ات ك��م�����س��م��م��ة 

غرافيك اأم اكتفيت بالعمل وكان لِك 

م�سروعِك؟

- كما ذكرت ل���ك، بعد التخرج عملت 
ل���دى �ص���ركات رائدة محلي���ة وعالمية 
اأعتز واأفتخر ب�صن���وات العمل الممتعة 
معها، وتدرج���ت في خبرت���ي المهنية 
�صع���ودًا م���ن م�صمم���ة غرافي���ك اإلى 
مدي���رة اإبداعية، ولقد كان عملي لدى 
هذه ال�صركات اأ�صا�س خبرتي العملية، 
حيث اأتاح لي فر�صة تنفيذ م�صروعات 
ت�صامي���م لكبرى ال�ص���ركات، وال �صك 
اال�صتق���رار  تمث���ل  الوظيف���ة  اأن  ف���ي 
والدخ���ل الثاب���ت، في حي���ن اأن العمل 
الح���ر مل���يء بالمخاط���ر والتحديات، 
لكن���ي حالي���ًا اأرك���ز عل���ى م�صروع���ي 
الخا�س كم�صمم���ة غرافيك م�صتقلة؛ 
الأني اأوؤم���ن باأهمي���ة العم���ل التج���اري 
الح���ر فهو يتيح ل���رواد االأعم���ال خلق 
م�صروع���ات جدي���دة واأف���كار مبتكرة، 
اأو لربما تنفي���ذ نف�س م�صروع الوظيفة 
باأ�صلوب وطابع جدي���د مبتكر، كما اأن 
العم���ل الح���ر بالن�صبة اإل���ى الم�صمم 
ف���ي  الحري���ة  م���ن  م�صاح���ة  يمنح���ه 
اختي���ار اأوق���ات العمل، وحري���ة قبول 
الم�صروعات اإذا كان���ت ممتعة، وحتى 
فباإم���كان  الم���ادي  ال�صعي���د  عل���ى 
الم�صم���م الح���ر الناجح جن���ي نف�س 
قيمة الرات���ب اأو ربما اأكث���ر باجتهاده 

وطموحه.

ت�صمي���م  خدم���ات  يق���دم  وم�صروع���ي 
العالم���ات التجارية اإ�صاف���ة اإلى خدمات 
الم���واد  وت�صمي���م  واالإع���الن  الدعاي���ة 
حل���ول  وكذل���ك  للموؤ�ص�ص���ة،  الترويجي���ة 
التوا�ص���ل المرئي المختلف���ة مثل ت�صميم 
المواقع االإلكتروني���ة وغيرها من الحلول، 
وي�صته���دف م�صروع���ي ال�ص���ركات النا�صئة 
اإل���ى  اإ�صاف���ة  والمتو�صط���ة،  وال�صغي���رة 

م�صروعات ت�صميم لالأفراد.
ثين���ا ع���ن م�ساركت���ِك ف���ي معر����س  حدِّ  •
�سب���اب الأعمال ولعامي���ن متتاليين، ماذا 

اإلي���ِك، وم���اذا قدم���ِت  المعر����س  اأ�س���اف 

في���ه، وهل ت�سعين للم�سارك���ة في الأعوام 

المقبلة؟

- يع���د معر����س �صب���اب االأعم���ال فر�ص���ة 
لت�صليط ال�صوء على الم�صروعات المتميزة 
وتقديمه���ا للجمه���ور، ويحر����س المعر�س 
على اإتاحة الفر�ص���ة للمجتمع للتعرف اإلى 
منتج���ات وخدم���ات م�صروع���ات ال�صب���اب 
وال�صاب���ات ودعمها، كما يه���دف المعر�س 
اإل���ى تروي���ج منتج���ات وخدم���ات ال�صباب 
للم�صتهل���ك والم�صتثم���ر، وتثقي���ف �صب���اب 
و�صابات االأعمال من خالل الندوات وور�س 

العم���ل، ولقد قدمن���ي المعر����س لجمهور 
ال���زوار ب�ص���ورة ُمْر�صية، واأثم���ر معر�س 
�صباب االأعمال �صفقات عمل جديدة، حيث 
الق���ى م�صروعي الثناء والقب���ول والت�صجيع 
من الجمهور، وقدمت ا�صت�صارات لزمالئي 
الم�صاركي���ن في المعر����س، وا�صتفدت من 
تب���ادل الخب���رات معه���م، و�صاأحر�س على 
الم�صاركة ف���ي المعر�س المقب���ل، اإن �صاء 

اهلل، الأنه بالفعل تجربة رائعة.
• ما اآخر م�سروعاتِك؟

- ت�صمي���م عالمة تجاري���ة لمطعم جديد 
�صيت���م افتتاح���ه قريب���ًا ب���اإذن اهلل، وه���و 
م���ن  العدي���د  يت�صم���ن  م�ص���روع متكام���ل 
التطبيق���ات مث���ل ت�صمي���م المطبوع���ات، 

والعبوات، والموقع االإلكتروني، وغيرها.
• طموح���ِك اإل���ى اأي���ن ياأخ���ذِك ف���ي ه���ذا 

المجال؟

- اكت�صاب المزيد من الخبرات والمهارات 
واإ�صاف���ة  جدي���دة،  تقني���ات  وتجرب���ة 
م�صروع���ات متمي���زة لر�صي���دي المهن���ي، 
واأتمن���ى اأن ياأت���ي يوم اأوؤثر في���ه بعملي في 
المجتم���ع ب�صكل اإيجابي بعي���دًا عن العمل 

التجاري.

تدرَّجت في العمل
من مصممة غرافيك إلى مديرة إبداعية
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