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بيت فكتوري معاصر
ويتمتع ببناء خارجي
َّ
غربي لندن ،ويتألَّ ف من أربع طبق���ات،
ّ
يقع هذا المن���زل
فضل
اً
يتناقض وديكوره الداخيل .المعمار فكتوري أبيض يحمل زخارف بارزة،
فيتكش���ف عن عالم مختلف ،تمتزج يف
َّ
أما الداخل
رمادي رصينَّ .
ّ
عن س���طح

ـ

تفاصيله أساليب التصميم المختلفة ،وإن كانت العصريّ ة تغلب عىل إطاللته.

دبي سوزان صالح الميزاري

(الصور من «موريتي إنتيرير ديزاين ليمتد» .)Moretti Interior Design Ltd.
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ج

���دد المن���زل ،الذي تس���كنه
ُج ّ

عائلة عاملة وكثيرة المشاغل،
بناء عىل رغبة المالك ،الذي أراد
ً

أنماطا مختلفة من التصاميم
ً
أن يدم���ج
يف دواخ���ل مس���كنه ،فجم���ع بي���ن
لمسات الديكور األس���كندينايف وأخرى

م���ن منتصف الق���رن العش���رين وثالثة

أن المس���احة تنقس���م إىل
عن���د دخول المطب���خ ،يُ الحظ الزائر َّ

حيوي ونش���ط عىل الم���كان .فاألزرق،
ّ
جو
الطبيعي���ة إلضف���اء ّ
ّ

العملية من أس���طح العمل والخزائن ،ويف القس���م
َّ
المطبخ

ثم أنعشتها بلمسات األصفر الخرديل ،الذي
لونية عميقة منهَّ ،
َّ

األول ،تجهيزات
قس���مين رئيس���ين ،بفعل األثاث .يف القسم َّ

معاص���رة ،مع االحتفاظ بمالمح العمارة
الخاصة بالبن���اء .والنتيجة:
َّ
الفكتوريَّ ���ة

ملونة ،وتحوطها
الثاني طاولة الطعام .واألخيرة تش���به جزيرة َّ

يتمت���ع بألوان
َّ
حي���وي،
ّ
داخ�ل�ي
ّ
ديك���ور

كراس عصريَّ ة عالية .وقد اس���تخدم فري���ق التصميم اللونين

انس���يابي الش���كل وقليل
ّ
جريئة وبأثاث

خلفية من الدرجات
َّ
األصف���ر الخرديل واألزرق الداكن لألثاث ،مع

طبيعية.
َّ
الزخارف ،وبإنارة

حسب موريتي ،يطيل ش���عورنا بالهدوء ،ولذا يه انتقت درجة
فإن اللونين
المصممةّ ،
ّ
يعكس الس���عادة واإلبداع .وحس���ب
المذكوري���ن يُ س���اعدان يف االتّ ص���ال الصحي���ح م���ع الحديق���ة

المجاورة.

األرضية تحضن صالة االستقبال
َّ
الطبقة
والرده���ة والمطب���خَّ ،أم���ا الطبقت���ان

العلويتان فتحويان غرف النوم وغرفة
يض���م غرف���ة
ُّ
المكت���ب .القب���و ب���دوره،

المربية.
ّ
التلفزيون وغرفة نوم

المصمم���ة س���ينزيا موريت���ي تختص���ر
ّ
قائلة« :أنشأنا
ً
العمل يف هذا المش���روع،
مس���احات مش���رقة وهادئ���ة وفاخ���رة
وباعثة عىل االسترخاء يف آن ،باستخدام

الخشب والرخام والمعادن والزجاج».

هندسية
َّ
أرضية منقوشة بنقوش
َّ
يمر الزائر بمدخل فس���يح ذي
عند دخول المنزلُّ ،

متباينة ،تس���هم يف إثراء التصميم الداخيل .وبعد أن يرس���م طاب���ع البناء الفكتوري

توقعه يف الداخل من
عما يج���در ُّ
الخارج���ي المزخرف صورة مس���بقة يف ذهن الرائي َّ

األرضي���ة لتخطف عينيه وتش���غلهما
َّ
فخام���ة وإس���هاب يف التفاصيل ،تأت���ي هذه
بعيدا عن الجدران البسيطة.
ً
بتفاصيلها وألوانها،

الجانبية المزدانة باإلكسسوارات؛
َّ
يف ش���أن األثاث ،هو يقتصر عىل عدد من الطاوالت

إحداها ذات س���طح زجاج و قاعدة رشيقة ويه تتوسط المساحة ،وقد ُعلّ قت فوقها
لماعة.
ثريَّ ا َّ
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انتقائي���ة الطابع (اكلكتي���ك)؛ أثاثها
َّ
غرفة االس���تقبال العائلي���ة

نسبيا مع بعضه البعض ،من
ًّ
متعدد األنماط ،بيد أنَّ ه ينس���جم
ّ
المميزة
ّ
يتوحد يف شكله أو خاماته .ومن بين التفاصيل
َّ
دون أن

يف الم���كان :الزخارف الج���ص باللون األبيض يف الس���قف ،يف

إش���ارة إىل ماضي هذا البناء العريق .وعىل التضاد منها ،تنس���دل
عصري بامتياز .السجادة
ّ
من وسط هذا السقف ،ثريَّ ا أنيقة بطابع

أيضا
واللوحة فوق المدفأة تعكسان صخب األلوان ،يف تناقض ً

واألرضي���ة ،ما يجعل منهما مصدرً ا
َّ
مع هدوء الس���قف والجدران
لجاذبية الديكور يف الغرفة.
َّ

ع���ن األلوان المس���تخدمة يف الم���كان ،تقول موريت���ي« :اخترنا
يحفز الناس عىل التحادث».
ّ
مجموعة من درجات األحمر ،الذي
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رس���ميةُ ،مقارن���ة بغرفة
َّ
يف القب���و ،تبدو غرف���ة التلفزي���ون أكثر
االس���تقبال ،ويه تصلح الس���تقبال األصدقاء واالس���تمتاع معهم
بجلسة وديَّ ة .األثاث باللون البيج؛ تكسر من هدوئه أريكة منفردة
بلونها ونقشهاَّ .أما األريكة الرئيسة ،فتتزيَّ ن بالوسائد من خامات

مما يظهرها أنيقة.
عدةَّ ،
َّ

جاذبية بس���اطة السقف والجدران
َّ
من جهة ثانية ،وعىل الرغم من

معقد
ّ
رأس���يته
ّ
فإن الس���رير المزدوج مع
المربي���ةَّ ،
ّ
يف غرف���ة نوم

يحل عىل الس���تارة وغطاء الس���رير
ُّ
الط���راز .اللون ال���وردي العميق
بالمحبة.
َّ
إحساسا
ً
الخارجي وبعض القطع األخرى ،ما يشيع
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غرفة نوم األطفال تقع يف الطبقة الثانية من المنزل،
ويه تمتاز بحضور اللون الكحيل الحيوي

عموما يف االسترخاء واضحة
ً
أن وظيفة الغرف
يف الطبقة األوىل ،تقع غرفة النوم الرئيس���ة وغرفة نوم الضيف ،مع االس���تنتاج َّ
صخبا يف الوسادتين عىل السرير ويف الطاولتين الجانبيتين يف الغرفة
ً
أقل
أن استخدام اللون الخرديل ّ
يف خيارات الديكور ،كما ّ

المكونات تُ حافظ عىل الهدوء العام،
ّ
أن س���يطرة األلوان الحياديّ ة عىل بايق
الس���فلية .إلاَّ َّ
َّ
الرئيس���ةُ ،مقارنة بالمطبخ يف الطبقة
من دون إغفال الجدار المنقوش قرب النافذة ،التي تُ س���لّ ط ضوء النهار عليه فتبرز طبيعة سطحه ،وتجعل له ظاللاً دافئة تزيد

من عمقه .وعىل جانبي الس���رير ،إنارة دقيقة التصميم تتدلىَّ من الس���قف بلون داكن بوس���اطة شريط خفيف ،ما يجعلها تبدو
عزز األمر تفاوت ارتفاعاتها.
عفويَّ ة ،ويُ ّ

الجاذبية فيها.
َّ
فإن التباين واللمعان هما مصدر
َّأما يف غرفة النوم األخرىَّ ،

الحمام منها.
َّ
كممر خارج مساحة غرفة النوم .ويقرب
ّ
تشكلت
َّ
مساحة المالبس

األرضية يف غرفة
َّ
الخصوصية.
َّ
المصممة بداعي
ّ
تقع يف الطبقة الثانية غرفة نوم األطفال وغرفة المكتب ،التي لم تشاركنا إياها
عوضا
ً
بأن لون األغراض يف المكان يكسبه حيويَّ ة وجمالاً ،
علما َّ
ً
األطفال فاتحة ،فيما الخزائن يف الجدار باللون الكحيل الحيوي.

واألرضية.
َّ
الطفولية يف الجدران
ّ
عن اإلسهاب يف استخدام النقوش
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