
مصممة حلي 
 LYA LYA وإكسسوارات

 ليلى شغري
ما الذي دفعك إىل دخول مجال التصميم، وانتقيت 

الحقائب تحديداً؟

لطاملــا طمحــت إىل أن أصبــح مصممــة أو أن يكــون ملهنتــي 
ــم  ــرة تصمي ــا، إال أن فك ــة م ــة بطريق ــال املوض ــة مبج صل
عالمتــي  أؤســس  أن  قــررت  عندمــا  راودتنــي  الحقائــب 
ــد  ــب بالتحدي ــار الحقائ ــررت اختي ــة LYA LYA وق الخاص
ــة ورضورة.  ــوارات حميمي ــرث األكسس ــا أك ــن بأنه ــي أؤم ألنن

نعلم أن الحقيبة هي صديقة املرأة التي ال غنى لها عنها، 
ماذا تقّدم حقائب LYA LYA للمرأة والذي قد ال تجده يف 

حقائب أخرى؟

ــي  ــإن حقائب ــة، ف ــة عالي ــت بحرفي ــا صنع ــب كونه إىل جان
ــة بســيطة عــىل الفــور  ــرب قطــع أساســية تصقــل أي طل تعت
وتأخذهــا إىل مســتوى جديــد كليــاً. إنهــا قطــع فريــدة 
ــن  ــع ومضــات م ــة تتضمــن عــىل خصــال بســيطة م وجريئ
الرصخــات العامليــة التــي ســتحرص عــىل أن تبقيــك مفتونــة 

ــا. به

الحظنا أن حقائبك تتضمن تفاصيل غري مألوفة وقصات 
جريئة. هل تتوجهني من خاللها إىل السيدات العرصيات 
اللوايت ال يخفن من الخروج عن املألوف، وهل ترين أن 

املرأة الكالسيكية تناسبها هذه الحقائب أيضاً؟

بــدوري، أفضــل التصاميــم البســيطة واألزليــة، إال أننــي 
ــي والحــيل  ــن خــالل حقائب ــاً م ــاً قوي ــرك انطباع أجــازف وأت
ــك، كل مــن تصاميمــي تشــكل أساســاً  ــا. ولذل ــي أصممه الت
ــيدات  ــم الس ــي تالئ ــأن حقائب ــن ب ــا، أؤم ــن هن ــة. م ألي طل
ــوايت يبحــنث عــن قطــع  ــات والكالســيكيات أيضــاً الل العرصي

ــدة.  فري

من هي النجمة التي تتمنني لو أنها تختار تصاميمك؟

ــا إحــدى حقائبــي أو قطعــة  ــار النجمــة ريهان أحــب أن تخت
ــة  ــت أيقون ــد أصبح ــامً ق ــي حت ــي، فه ــن تصميم ــيل م ح
ــات  ــد ب ــة وق ــة مرح ــة بطريق ــار املوض ــا تخت ــة ألنه موض
ــاً، كــام أين أحــب تغيريهــا لســتايلها وإعــادة  حســها أكــرث رقي
ابتــكار ذاتهــا بــني الفــرتة واألخــرى، وبالرغــم مــن أن طريقــة 
تشــكل  أنهــا  إال  دومــاً،  تنجــح  ال  بإطالالتهــا  مجازفتهــا 
ــدة للوصــول إىل  ــة الوحي مصــدر وحــي وهــذه هــي الطريق

ــة.  ــز والعظم التميّ

” أحب أن تختار النجمة ريهانا إحدى 
حقائبي أو قطعة حلي من تصميمي “

”دبي أرض الفرص للمواهب الشابة 
وطموحي افتتاح بوتيكي الخاص 
في عواصم الموضة العالمية “

من أين تأتيك األفكار البتكار حقائب جديدة؟ 

ــكل  ــي ب ــادر إلهام ــرا مبص ــامل أث ــدان الع ــف بل ــفاري إىل مختل ــة وأس ــة مختلط ــن خلفي ــوين آيت م ك
تأكيــد، خصوصــاً أنهــا ال تنتمــي إىل حضــارة معينــة، بــل تنتمــي إىل عنــارص مختلفــة مــن الحيــاة. 
كذلــك، دومــاً مــا تلهمنــي الهندســة املعامريــة واألشــكال الهندســية وتلــك الجريئــة وغــري املألوفــة، 

ويبــدو ذلــك واضحــاً يف كل قطعــة مــن مجموعــايت. 

ما هي أكرث املواد التي تستخدمينها يف تصاميمك؟

أدمــج الكثــري مــن املعــادن يف كل حقائبــي وأكسســوارايت، كــام أننــي أحــب ملمــس وأمنــاط الجلــود 
الغريبــة وهــذا واضــح جــداً يف هــذه املجموعــة بالتحديــد. كذلــك، اســتخدمت كريســتاالت 

ــتاء ٢٠١٤. ــف وش ــي لخري ــيك يف مجموعت سوارفس

من هي املرأة ملهمتك؟

أصمم للمرأة التي أطمح أن أكون هي.

حصلت عىل جائزة "أفضل موهبة شابة يف الرشق األوسط عام ٢٠١٣"، ماذا أضافت هذه الجائزة 
إىل مسريتك املهنية؟

فــوزي بهــذه الجائــزة كان إنجــازاً عظيــامً عــىل الصعيــدال شــخيص ألنــه ســاعدين عــىل قهــر مخــاويف 
مــن الفشــل وإدراك أمنــكل يشء ممكــن يف الحيــاة إذا مــا وضعنــا تفكرينــا وجهودنــا فيــه. 
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مع العلم أنك من األصول لبنانية - روسية، ملاذا اخرتت ديب 
لتكون مكان انطالقة خط حقائبك املميز؟

ــن املواهــب الشــابة،  ــوع م أصبحــت ديب أرض الفــرص ألي ن
فهــي مــا زالــت خــام وتتغــري بشــكل يومــي، وتطــورت هــذه 
ــاً  ــي أيض ــة وه ــال املوض ــة يف مج ــة مذهل ــة بطريق املنطق

ــة. ــوق العاملي ــات التس ــم وجه ــدى أه إح

مع العلم أن عالمتك أطلقت يف األسواق يف العام ٢٠١٢، إال 
أنها باتت تتمتع بشهرة واسعة يف املنطقة يف وقت قصري. 

متى تتوقعني أن تصيل إىل العاملية؟

يحملــه  مــا  إىل  شــوقاً  وأتطلــع  كبــري  بحــامس  أشــعر 
املســتقبل. عالمــة LYA LYA متوفــرة اآلن يف تســعة بلــدان 
ــل  ــا آم ــا وأن ــوان وإيطالي ــيا وتاي ــب روس ــة إىل جان يف املنطق
ــل  ــق وأن أجع ــذا الطري ــىل ه ــتمرار ع ــن اإلس ــن م أن أمتك
ــن  ــب وأن أمتك ــاً يف املســتقبل القري ــة عاملي ــي معروف عالمت

ــه.  ــغوفة ب ــا ش ــا أن ــاً م ــر دوم ــن أن أبتك م

هل قد تطلقني خط أحذية مبوازاة خط الحقائب خصوصاً 
أنهام حليفان ال ينفصالن؟

ــن  ــت الراه ــاء، إال أين يف الوق ــائر النس ــة كس ــب األحذي أح
قــد أدخلــت خــط الحــيل إىل مجموعــة خريــف وشــتاء ٢٠١٤ 
التــي أحبهــا حبــاً جــامً، وأمتنــى أن أمتكــن مــن توســيع نطاق 
عمــيل يف املســتقبل ليتضمــن مجموعــة مــن األحذيــة أيضــاً. 

ما هي الصعوبات التي واجهتها خالل مسريتك املهنية؟

ــب،  ــه أي تحــدي صع ــوم مل أواج ــّد الي ــه أين إىل ح ــد الل أحم
خصوصــاً أين علمــت نفــيس بنفــيس وبالتــايل كل مــا واجهتــه 
يعتــرب تجربــة رائعــة ألتعلــم منهــا وأتطــور كمصممــة 

ــابة.  ش

ما هو هدفك الرئيس للعالمة؟

أن أســتمر بالقيــام مبــا أحــب، وأن أمتكــن مــن اســتلهام 
ــواق  ــول أس ــن دخ ــن م ــل أن أمتك ــدوام وآم ــىل ال ــكار ع األف
ــح  ــاف أن أفتت ــة املط ــاً ويف نهاي ــة وعاملي ــدة يف املنطق جدي
بوتيــكايت الخاصــة بإســم LYA LYA يف عواصــم املوضــة 

ــة.  العاملي

أين بوسعنا أن نجد تصاميمك؟

تصاميمــي متوفــرة حاليــاً يف ١٢ بوتيــك مختلــف يف البلــدان 
ــر،  ــاض، قط ــدة، جــدة، الري ــة املتح ــارات العربي ــة: اإلم التالي
ــوان،  ــة، تاي ــات املتحــدة االمريكي ــيا، الوالي ــامن، روس ــرص، ع م
ــرب  ــا ع ــول عليه ــعك الحص ــك، بوس ــا. وكذل ــت وإيطالي كوي
HYPERLINK "http://www.lya-lya.  املوقــع األلكــرتوين

.com" www.lya-lya.com

حاورتها : مريا العّر بليق

هل تستخدمني جلود الحيوانات الطبيعية يف تصاميمك أم 
الجلود املصنعة؟

كل الجلــود التــي أســتخدمها طبيعيــة ومســتوردة مــن 
إيطاليــا.
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