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زياد زخور

والمشاريع المريحة للعين

كلية الهندسة في «جامعة القديس يوسف» ببيروت
تخرج زياد زخور من ّ
ّ
ً
تعهدات ومقاوالت ،حيث
شركة
في
مباشرة
بعدها
عمل
.1996
سنة
ّ
عدة ببيروت والمناطق
سكنية
مسؤولية تنفيذ مشاريع
ُأولي
وتجارية ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
ّ
الخاص تحت إسم «آرك
أسس زخور مكتبه الهندسي
ّ
عام ّ ،2001
ّ
ومذاك يقوم بتصميم وتنفيذ العديد من
آند آرتس» ،Arch & Arts
والداخلية في لبنان والخارج.
المعمارية
الهندسية
المشاريع
ّ
ّ
ّ
«سيدتي ديكور» تحاور المهندس زخور ،في ما يأتي:
بيروت | ريما لمع بزيع
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المهندس زياد زخور

المصممين
ّ
هل تأثرت بحضارات معيّن��ة ،أو بأحد
		
السالفين؟
ألي مهن��دس أال يتأثّ��ر بالحض��ارات الغاب��رة،
ال يمك��ن ّ
منذ زم��ن المصريين وولعه��م باألرقام والكم��ال ،مروراً
بالنهض��ة المعماريّ��ة الفرنس��يّة ،وص��و ًال حت��ى تل��ك
األميركيّ��ة الحديثة العائدة إلى س��تينيّات القرن الماضي.
في هذا اإلطار ،أعتبر نفس��ي ملحقًا بالمدرسة الفرنسيّة
الكالس��يكيّة ،م��ع لوف��و ومانس��ار ودوكوت ،والمدرس��ة
األنغلوساكسونيّة الحديثة ،مع فرانك لويد رايت وفرانك
غيريوريتشارد ميير.
وتغذي مخيّلتك ،عادةً؟
من أين تستوحي أفكارك ّ
أطالع كثي��راً .باإلضافة إلى المج�ّل�اّ ت والمواقع األلكترونيّة
خاصًا
المتخصص��ة ف��ي حق��ل الهندس��ة ،أول��ي اهتمام��ًا ّ
ّ
بالمج�لات العلميّ��ة ،الت��ي تُعنى باالكتش��افات ف��ي مجال
يوس��ع آفاق��ي ،وينقل مخيّلتي إلى دنيا واس��عة
العلوم ،ما ّ
من االبتكارات ،وينعكس بالطبع على أعمالي.
إن الغ��وص في حقل العلوم يس��اعدني على تخيّل الحلول
ّ
المبتكرة لعدد من المشاريع الهندسيّة.
		
هل تحرص على المشاركة في المعارض العالميّة؟
بالطب��ع! ال أفوّت حض��ور المعارض الثالث��ة الكبرى اآلتية:
«مع��رض ميالنو لألثاث» ،و«ميزون إي��ه أوبجيه» Maison

 et Objetبباري��س ،و«آي ام ام كولوني��ا» IMM Cologne
تش��كل ملتقى للنخبة في عالمي الهندس��ة
ّ
بألمانيا ،وكلّها
والفن ،و«مخزناً» لالبتكارات الجديدة.
ّ
م��ن جه��ة ثانية ،أح��رص على زي��ارة المتاح��ف المختلفة،
حينما أس��افر للخارج ،س��واء بهدف العمل أو السياحة ،علمًا
دس��مة لغذاء
ً
أن المتاح��ف األوروبيّة خصوصًا تش��كل ماد ًة
ّ
المخيّلة وتطوير األداء الفنّي.
ما هي العناصر الداخليّ��ة التي توليها االهتمام األكبر ،في
غالبيّة مشاريعك؟ ولماذا؟
أهتم خصوصًا بالغرف المس��تخدمة بص��ورة أكبر من قبل
ّ
أصحاب المن��زل ،كما هي حال غرف النوم والمعيش��ة .وإذا
كان م��ن البديهي أن تتّس��م صاالت االس��تقبال بالفخامة،
فإن غرفة المعيش��ة يج��ب أن تقدّم الراحة للجالس��ين إلى
ّ
مقاعده��ا ،وأن تتّصف بالعمليّة ،لتأمي��ن نمط حياة هنيء
لقاطني المن��زل .يطال االهتمام في ه��ذه األركان األلوان
واألثاث.
هل تُكثر من استخدام خامات معيّنة ،في مشاريعك؟
أح��اول اس��تعمال األل��وان الح��ارّة للط�لاء أو ورق الجدران
أحب حضور الصخر الطبيعي
إلطاللة مرهف��ة للغرفة ،كما ّ
بأنواعه ،كالرخام و«الغرانيت» وغيرهما ،س��واء في دواخل
المنزل أو خارجه ،نظراً لدوره في تحقيق الفخامة.
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مصم��م لمس��اته اإلبداعيّ��ة
ّ
ل��كل
ّ
الخ��ط الذي تتبعه،
ّ
الخاص��ة .ما هو
ّ
وبالتالي تَسم أعمالك به؟
أنحو في مشاريعي كافة نحو احترام
الصفاء في األش��كال واألل��وان ،فال
أُكثر من خلط المواد ،بهدف الحفاظ
على التوازن والتناغم في المشروع،
كم��ا تأمين الراحة للعين والس��كينة
للنفس ول��ذّة الحياة للمال��ك ...هذه
الخاصة.
ّ
هي سمتي
هل من طلب��ات غريبة يطلبها منك
زبائنك؟
لا طلب��ًا غريبًا م��ن أحد
واجه��ت فع� ً
الزبائ��ن ،ال��ذي كلّفن��ي باإلش��راف
عل��ى أعم��ال ترمي��م بيت��ه الجبلي.
يمتلك الرج��ل ،إلى جانب مس��احته
السكنيّة ،إس��طب ًال قديمًا يأوي مهراً
خاصًا بابنته ،وكان شدّد على ترميم
ّ
اإلس��طبل وتجهيزه بأفضل الخامات
م��ن ب�لاط وخش��ب ،باإلضاف��ة إلى
تأثيث صالة اس��تحمام م��زوّدة بماء
ساخن ،واس��تقدام وس��ائل التدفئة
والتبريد من أجل راحة هذا المخلوق
أن المهر
الصغير .أعتق��د (ضاح��كاً) ّ
ال في إسطبله ربما أكثر من
كان مد ّل ً
أصحاب المنزل!
هل تلبّي رغبات الزبائن ،حتى لو لم
تكن مقتنع ًا بها؟
ثمة حدود ال يمكن أن أتجاوزها،
كال! ّ
يخص الس�لامة
وال س��يّما ف��ي م��ا ّ

العام��ة واحت��رام البيئ��ة ،فتصاميم
ّ
مكتبي تتبع معايير فنّية عالية ،غير
خاضعة للمساومة.
إن االختالف��ات ف��ي وجهات
عموم��اًّ ،
النظ��ر بي��ن صاح��ب المش��روع
والمهن��دس طبيعيّ��ة ،والنق��اش
المنفت��ح يفض��ي غالب��ًا إل��ى نتائج
ويحق��ق نجاح
ّ
مرضي��ة للطرفي��ن،
المشروع.
كي��ف تقيّ��م أوض��اع المهندس��ين
اللبنانيين؟
تع ّد أوض��اع المهندس��ين اللبنانيين
جيّ��دة بش��كل ع��ام ،فبالرغ��م
م��ن االنكم��اش ال��ذي يعان��ي من��ه
االقتص��اد الوطني ،ما ي��زال القطاع
الهندس��ي بخي��ر ،بفض��ل عوام��ل
ُنفذ
داخليّة وخارجيّة عدّة ،علمًا أنّه ي ّ
س��نو ّيًا العديد من المشاريع الجديدة
الناجحة.
إن تحقيق النج��اح في هذا المضمار
ّ
يتطلّ��ب الص��دق ف��ي التعام��ل م��ع
واالط�لاع الدائ��م عل��ى
ّ
الزبائ��ن،
التقنيات الجديدة في عالم الهندسة.
ما هي مشاريعك المستقبليّة؟
أعم��ل عل��ى تنفي��ذ مجموع��ة م��ن
المش��اريع حاليّ��اً ،م��ن بينه��ا :فيلال
جبليّة جديدة ف��ي منطقة الزعرور،
أرمم ثالث
وأخرى في البت��رون ،كما ّ
شقق س��كنيّة ببيروت ،التي تحضن
غالبيّة مشاريعي.

تعد أوضاع
ّ
المهندسين
اللبنانيين جيّ دة
بشكل عام
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