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المهندس اللبناني

حبيب وهبة
فن وتميز

ال يتطلب كينونة املرء مهند�س ديكور بارع جمرد ذوق رفيع ،بل يتطلب عين ًا حاذقة و�إبداعاً .بالإ�ضافة
�إىل كل هذه امليزات يتحلى املهند�س اللبناين حبيب وهبة بقدراته على قراءة طلبات العمالء والتوا�صل
معهم ،فهو ي�صف نف�سه ب�أنه ال ميكن �أن يف�شل يف �إر�ضاء عمالئه من خالل ت�صاميمه الراقية والأنيقة
والعملية .فهو يعك�س موهبته الفطرية يف �أعمالها.
�أم�ضى حبيب ،احلائز على �إجازة يف االقت�صاد� ،أول مرحلة من حياته املهنية يف �سوق البور�صة يف
نيويورك ثم يف لندن �إىل �أن انتقل للعمل مع الأخوين لونغمان .فيما كان يعي�ش يف لندن ،بد�أ يتبع �شغفه
لهند�سة الديكور من خالل طرائق غري اعتيادية .ي�رشح « :بدل العمل يف جمال الهند�سة الداخلية ،قررت
�رشاء عقارات وت�صميمها بنف�سها .كان �أمراً م�ضحكاً ،لأنني كلما �صممت �شقة� ،أول عميل يدخل �إليها
يقرر �رشاءها على الفور ».عندها قرر حبيب امتهان هند�سة الديكور� .إال �أنه عندما عاد �إىل بريوت ،وجد
نف�سه يف و�سط انهيار عاملي ل�سوق العقارات .يتابع يف هذا ال�صدد« :نتيجة لذلك ،وجدت نف�سي جمرباً
على االنتقال �إىل الهند�سة الداخلية ولكنني مل �أتوقف عن م�ساعدة جتار العقارات على ابتكار م�ساحات
ميكنهم بيعها ب�سهولة».
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�أما فيما يخ�ص طريقته يف العمل ،يخربنا امل�صمم
املبدع �أنه يطرح الكثري من الأ�سئلة على عمالئه ومن
ثم ي�ستق�صي ويت�شارك �أفكاره معهم ،يف حال راوده
�أي �شك ،يعود �إليهم ويطرح املزيد من الأ�سئلة .لذلك
يف �أغلب الأحيان يعطيه �أ�صحاب املنازل احلرية
املطلقة لي�ضع اللم�سات الأخري على منازلهم .ما
يدفع حبيب للت�أكيد �أن عمالئه يرتاحون يف التعامل
معه وهم واثقون من النوعية التي يقدمها �إليهم.
يف بداية عمله ،كان حبيب يحر�ص على تقدمي
�أفكار حديثة ومعا�رصة بطريقة حيادية� ،أما الآن
لقد بات �أكرث جر�أة يف اقرتاحاته .فهو يعتقد �أنه �إذا
نفذ ت�صاميمه� ،إن كانت كال�سيكية �أو معا�رصة �أو
انتقائية ،مع �إ�ضفاء الذوق عليها� ،سيتكون مذهلة.
ي�رشح �أن مفهوم الذوق هو تنا�سق جميع �أجزاء املنزل
مع بع�ضها و�إظهار حث االن�سجام من خالل �أ�صغر
يزود حبيب عمالءه
تفا�صيل املنزل .لذلك عندما ّ
ب�صورة ثالثية الأبعاد للت�صميم الذي ابتكره ،ي�شمل
املن�سقة.
�أب�سط التفا�صيل مثل باقات الورد ّ
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حول
�أحد امل�شاريع التي
جت�سد هذه الأفكار هو �شقة يف «فريدان» ،املنطقة البريوتية ال�ساحرةّ .
ّ
امل�صمم م�ساحة  450مرتاً مربع ًا تعرف باالكتظاظ والكال�سيكية �إىل مكان �أنيق وع�رصي.
مالت العميلة ب�شكل رئي�سي �إىل الكال�سيكية املطلقة ،مل تكن ترغب يف الكركبة ،فكل ما كانت تريده
هو انعكا�س للنقاوة والهدوء .لكن ذلك مل مينعها من �أن تعطيه حرية الت�رصف يف منزلها ،ومل تكن
خمطئة يف قراراهاّ! كانت النتيجة �شقة �أخا ّذة حيث �شعرت بالهدوء وبال�صفاء واالنفتاح .عمد
امل�صمم على فتح �أق�سام منزلها على بع�ضها من خالل التخل�ص من بع�ض العنا�رص مثل الأعمدة
أحيت املكان.
والك�سوة اخل�شبية .وابتكر ت�صاميم حمايدة �أ�ضاف �إليها بعناية بع�ض الألوان التي � ّ
�أ�شرتى امل�صمم و�صاحبة املنزل الطالء من الفنانة ال�سوي�رسية كلري �شيفو والفنانة اللبنانية زينة عا�صي� .أما
فيما يخ�ص الأثاث ،جل�أ حبيب �إىل �إ�سرتاتيجية ي�ستعملها دائم ًا مع عمالئه ،فلقد �ساعد �صاحبة املنزل على
ت�صميم �أثاث ح�سب طلبها وتنفذيه عند جنارين لبنانيني تتوافق مع ميزانية العميلة.
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القى ت�صميم هذه ال�شقة �إعجاب ًا كبرياً حتى �أن �أحد �أ�صدقاء
�صاحبة املنزل طلب من حبيب تنفيذ مفهوم الت�صميم نف�سه يف
متجر مالب�س يف بريوت .فنجح امل�صمم بتنفيذ مفهوم مماثل
ملفهوم ال�شقة حمو ًال الت�صميم من مكان �سكان �إىل متجر جتاري.
برز هذا املتجر ب�ألوانه احليادية وم�ساحاته امل�صقولة
وجو ه ا لأنيق واملعا�رص.
وخطوطه الوا�ضحة
ّ
ال ي�سعنا القول يف النهاية �إال �أن هذان امل�رشوعان عك�سا ،متام ًا مثل
جميع م�شاريع حبيب� ،إح�سا�س ًا بالأناقة وذوق ًا مده�شني.
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