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.
جدة  -فاطمة حممد

• َم ْن روان �سندي في �سطور؟
 م�صممة غرافيك م�ستقلة حا�صلةع �ل��ى ب �ك��ال��وري��و���س ف��ي الت�صميم
الغرافيكي مع مرتبة ال�شرف من
جامعة دار الحكمة ،و�أي�ض ًا
م��اج���س�ت�ي��ر �إدارة �أع �م��ال
تخ�ص�ص ت�سويق مع مرتبة
ال� ��� �ش ��رف م� ��ن ج��ام �ع��ة
الأعمــــال والتكنولوجيا،
اكت�سبت خبرة عملية
م� ��ن خ� �ل��ال ع �م �ل��ي
كم�صممة غرافيك،
ثم مديرة �إبداعية
ل� � ��دى �� �ش ��رك ��ات
محليــــة وعالميــة
رائ�� � � ��دة ف �ـ �ـ �ـ��ي
مجــال الدعايــة
والإعالن.

• ما الت�صميم الغرافيكي؟
 ت�صميم الغرافيك �أو «فن االت�صاالتال�ب���ص��ري��ة» ه��و ن�ه��ج �إب��داع��ي ي�ق��وم به
الم�صمم من �أجل �إي�صال ر�سالة مع َّينة
�إل� ��ى ال�ج�م�ه��ور ال�م���س�ت�ه��دف بطريقة
�إب ��داع� �ي ��ة ،وم ��ن م��ج��االت الت�صميم
الغرافيكي على �سبيل المثال :ت�صميم
العالمة التجارية ،وت�صميم المطبوعات،
وت�صميم المواقع الإلكترونية ،وتطبيقات
الأج �ه��زة ال��ذك�ي��ة ،وت�صميم العبوات
والتغليف ،وي�ستخدم الم�صمم مهارات
مثل الت�صوير� ،أو ال��ر��س��م� ،أو الخط
للو�صول �إلى النتيجة النهائيــــة.
• ح�صل ��ت عل ��ى �شه ��ادة البكالوريو� ��س
ف ��ي الت�صميم الغرافيكي ،لماذا اخترت
هذا التخ�ص�ص عو�ضاً عن غيره ،وماذا
�أ�ضاف �إليك ،وهل فتح لك �آفاقاً وا�سعة
في �سوق العمل؟

م�صممة الغرافيك ال�سعودية

روان سندي:

منحني تصميم الغرافيك
مساحة كبيرة من حرية التفكير
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 ف ��ي �صغري كانت هوايت ��ي الر�سم،وبع ��د التخ ��رج ف ��ي الثانوي ��ة كان
الت�صمي ��م الغرافيكي اختياري ،حيث
كان تخ�ص�ص� � ًا جذاب� � ًا بالن�سبة � َّإلي،
و�أذك ��ر �أني زرت جامع ��ة دار الحكمة
قب ��ل تخرجي في الثانوي ��ة وبالتن�سيق
م ��ع رئي�س ��ة الق�س ��م ح�ض ��رت بع� ��ض
ال�صف ��وف الرائع ��ة م ��ع الطالب ��ات،
وا�شت ��دت رغبتي بدرا�س ��ة المجال مع
بع�ض الق ��راءات عنه ،و�أغل ��ب �أفراد
عائلت ��ي ل ��م ي�ستح�سن ��وا اختي ��اري
�آنذاك فقد كان ��وا يف�ضلون تخ�ص�ص ًا
علمي� � ًا مث ��ل درا�سة الط ��ب ،لكن �أمي
�شجعتن ��ي كثي ��ر ًا عل ��ى درا�س ��ة م ��ا
ي�ستهوين ��ي فع�ل�اً  ،و�أم�ضي ��ت �سنوات
رائعة في درا�س ��ة التخ�ص�ص ،وازداد
�شغف ��ي بالت�صمي ��م �أكث ��ر ،و�أدرك ��ت
�أن ��ي كنت في الم ��كان المنا�سب ،وقد
اخترت هذا التخ�ص�ص لأنه يمنحني
م�ساح ��ة كبيرة من حري ��ة التفكير وال
يقتلني بالروتين ،فعلى خالف المهن
الأخرى ف�إن عم ��ل م�صمم الغرافيك
يوفر له م�ساحة كبي ��رة لخلق وتطوير
الأف ��كار الإبداعية بطريقت ��ه و�أ�سلوبه
الخا�ص ،وكل م�شروع مختلف بطبيعته
ع ��ن غي ��ره ،ث ��م ن�ضج ��ت خبرتي مع
ممار�س ��ة المهنة لدى �ش ��ركات رائدة
متخ�ص�ص ��ة ف ��ي الدعاي ��ة والإعالن،
وهذا ي�ؤك ��د �أن تخ�ص�ص ��ي الأ�سا�سي
ه َّي�أَ لي فر�ص� � ًا عديدة في �سوق العمل
�سواء كموظفة �أو كم�صممة م�ستقلة.

• بعد التخ ُّرج ..هل التحقت بالعمل
ف� ��ي ب �ع ����ض ال� ��� �ش ��رك ��ات ك�م���ص�م�م��ة
غرافيك �أم اكتفيت بالعمل وكان ِ
لك
ِ
م�شروعك؟
 كما ذكرت ل ��ك ،بعد التخرج عملتل ��دى �ش ��ركات رائدة محلي ��ة وعالمية
�أعتز و�أفتخر ب�سن ��وات العمل الممتعة
معها ،وتدرج ��ت في خبرت ��ي المهنية
�صع ��ود ًا م ��ن م�صمم ��ة غرافي ��ك �إلى
مدي ��رة �إبداعية ،ولقد كان عملي لدى
هذه ال�شركات �أ�سا�س خبرتي العملية،
حيث �أتاح لي فر�صة تنفيذ م�شروعات
ت�صامي ��م لكبرى ال�ش ��ركات ،وال �شك
ف ��ي �أن الوظيف ��ة تمث ��ل اال�ستق ��رار
والدخ ��ل الثاب ��ت ،في حي ��ن �أن العمل
الح ��ر مل ��يء بالمخاط ��ر والتحديات،
لكن ��ي حالي� � ًا �أرك ��ز عل ��ى م�شروع ��ي
الخا�ص كم�صمم ��ة غرافيك م�ستقلة؛
لأني� أ�ؤم ��ن ب�أهمي ��ة العم ��ل التج ��اري
الح ��ر فهو يتيح ل ��رواد الأعم ��ال خلق
م�شروع ��ات جدي ��دة و�أف ��كار مبتكرة،
�أو لربما تنفي ��ذ نف�س م�شروع الوظيفة
ب�أ�سلوب وطابع جدي ��د مبتكر ،كما �أن
العم ��ل الح ��ر بالن�سبة �إل ��ى الم�صمم
يمنح ��ه م�ساح ��ة م ��ن الحري ��ة ف ��ي
اختي ��ار �أوق ��ات العمل ،وحري ��ة قبول
الم�شروعات �إذا كان ��ت ممتعة ،وحتى
عل ��ى ال�صعي ��د الم ��ادي فب�إم ��كان
الم�صم ��م الح ��ر الناجح جن ��ي نف�س
قيمة الرات ��ب �أو ربما �أكث ��ر باجتهاده
وطموحه.

وم�شروع ��ي يق ��دم خدم ��ات ت�صمي ��م
العالم ��ات التجارية �إ�ضاف ��ة �إلى خدمات
الدعاي ��ة والإع�ل�ان وت�صمي ��م الم ��واد
الترويجي ��ة للم�ؤ�س�س ��ة ،وكذل ��ك حل ��ول
التوا�ص ��ل المرئي المختلف ��ة مثل ت�صميم
المواقع الإلكتروني ��ة وغيرها من الحلول،
وي�سته ��دف م�شروع ��ي ال�ش ��ركات النا�شئة
وال�صغي ��رة والمتو�سط ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى
م�شروعات ت�صميم للأفراد.
• ح ِّدثين ��ا ع ��ن م�شاركت � ِ�ك ف ��ي معر� ��ض
�شب ��اب الأعمال ولعامي ��ن متتاليين ،ماذا
�أ�ض ��اف المعر� ��ض �إلي � ِ�ك ،وم ��اذا قدم � ِ�ت
في ��ه ،وهل ت�سعين للم�شارك ��ة في الأعوام
المقبلة؟
 يع ��د معر� ��ض �شب ��اب الأعم ��ال فر�ص ��ةلت�سليط ال�ضوء على الم�شروعات المتميزة
وتقديمه ��ا للجمه ��ور ،ويحر� ��ص المعر�ض
على �إتاحة الفر�ص ��ة للمجتمع للتعرف �إلى
منتج ��ات وخدم ��ات م�شروع ��ات ال�شب ��اب
وال�شاب ��ات ودعمها ،كما يه ��دف المعر�ض
�إل ��ى تروي ��ج منتج ��ات وخدم ��ات ال�شباب
للم�ستهل ��ك والم�ستثم ��ر ،وتثقي ��ف �شب ��اب
و�شابات الأعمال من خالل الندوات وور�ش

العم ��ل ،ولقد قدمن ��ي المعر� ��ض لجمهور
ال ��زوار ب�ص ��ورة ُم ْر�ضية ،و�أثم ��ر معر�ض
�شباب الأعمال �صفقات عمل جديدة ،حيث
الق ��ى م�شروعي الثناء والقب ��ول والت�شجيع
من الجمهور ،وقدمت ا�ست�شارات لزمالئي
الم�شاركي ��ن في المعر� ��ض ،وا�ستفدت من
تب ��ادل الخب ��رات معه ��م ،و�س�أحر�ص على
الم�شاركة ف ��ي المعر�ض المقب ��ل� ،إن �شاء
اهلل ،لأنه بالفعل تجربة رائعة.
ِ
م�شروعاتك؟
• ما �آخر
 ت�صمي ��م عالمة تجاري ��ة لمطعم جديد�سيت ��م افتتاح ��ه قريب� � ًا ب� ��إذن اهلل ،وه ��و
م�ش ��روع متكام ��ل يت�ضم ��ن العدي ��د م ��ن
التطبيق ��ات مث ��ل ت�صمي ��م المطبوع ��ات،
والعبوات ،والموقع الإلكتروني ،وغيرها.
• طموح � ِ�ك �إل ��ى �أي ��ن ي�أخ � ِ
�ذك ف ��ي ه ��ذا
المجال؟
 اكت�ساب المزيد من الخبرات والمهاراتوتجرب ��ة تقني ��ات جدي ��دة ،و�إ�ضاف ��ة
م�شروع ��ات متمي ��زة لر�صي ��دي المهن ��ي،
و�أتمن ��ى �أن ي�أت ��ي يوم �أ�ؤثر في ��ه بعملي في
المجتم ��ع ب�شكل �إيجابي بعي ��د ًا عن العمل
التجاري.

تدرَّجت في العمل
من مصممة غرافيك إلى مديرة إبداعية
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