2020 يونيو

/elbeitmagazine

العدد مائتان وأربعون

É¡«æL
k ¿höûYh á°ùªN øªãdG Á 2020 ƒ«fƒj Á 240 Oó©dG Á ¿höû©dG áæ°ùdG

240

Caro. Design by Phoenix Design
When purity becomes an experience: reduced forms and a distinguishing sweeping movement make the Caro
ceramic range ideal for elegant bathrooms. Caro appears as elegant as it is modern.
For more info please visit our showrooms in Sheraton +2 02 26968700,
Designopolis +2 02 38572041 or +2 0238572042,
or visit www.duravit.com.eg
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 15ـ باألوان
النوم في العسل

مقال رئيس التحرير

 16ـ اأجندة

آخر أخبار الديكور والعمارة والفن التشكيلى واأحداث الثقافية.
صورة الغاف:

عيش حياتك بين الواقع والخيال
غاف عدد يونيو من مجلة البيت يحتفى بالفن واإبداع المتحرر
من قيود الزمن والطرز ،بل وقواعد المنطق ً
أيضا.
ففى عالم الفانتازيا فقط يمكن أن يجتمع مبنى تراثى من منطقة
وسط البلد يتصدره مقهى جروبى وتظهر فى الخلفية لوحة شهيرة
لفان جوخ! هذا الخيال الجرىء يستحضر عامات راسخة للجمال
ليمزج بينها بروح منعشة متفائلة وهو الذى دفع مجلة البيت اختيار
العمل ليتصدر غافها لهذا الشهر.
البيت تثمن دائ ًما محاوات المبدعين فى الخروج عن النص اإبداعى
التقليدى ،كما تنحاز لجيل الشباب ،فالعمل للفنانة الشابة سلمى
معتز وهو من بين حوالى مائة عمل قدمت لمسابقة «داون تاون أون
كانفس» التى أقيمت الشهر الماضى كمبادرة من شركة اإسماعيلية
لاستثمار العقارى للتشجيع على اكتشاف الكنوز المعمارية التراثية
فى قلب القاهرة ،وإظهار مامح فصل الربيع بين مبانى وشوارع
وسط البلد ،لتخرج تصورات فنية رابطة إياها بمجموعة من
كاسيكيات الفن العالمى الخالدة كلوحات سيزان ومونيه وفان جوخ
ودالى .فما كان من مجلة البيت إا أن بادرت من جانبها باختيار
هذا العمل ليتصدر غافها كجائزة تقدير للفنانة الشابة.
عيش حياتك ..عنوان الغاف يدعوك أن تدخل عالم فانتازيا الخيال
أحيا ًنا وااندماج معه ليخفف وطأة الواقع الذى أصبح أكثر تعقي ًدا
إيقاعا مختل ًفا ،ندعوك أن تجد
فى اأشهر القليلة اأخيرة ليحمل
ً
إيقاعك الخاص ،وا تدع اأيام تمر ..بل عيشها بطريقتك.

 36ـ أنت فى مصر

رحلة إلى عالم الفنان التشكيلى الكبير أحمد مصطفى للتعرف على أبرز
المحطات التى مر بها فى مشواره الطويل.

 46ـ ملف

العديد من اأفكار المبتكرة يضعها  10مصممين محترفين لكيفية تعديل
وتجديد تصميم بيتك.

 68ـ تصميم

تعرف على عشرات الوظائف التى يمكن أن تقوم بها الوسائد فى منزلك
والحلول السحرية التى يمكن أن تقدمها.

 74ـ تصميم

ح ّول التراس أو البلكونة أو الحديقة الصغيرة الملحقة ببيتك إلى ماذ
مريح للهروب من حرارة البيت وملل الحظر.

 80ـ بيت من اليونان

جولة داخل بيت فريد يطل على بحر إيجة فى جزيرة أتيكا التابعة أثينا
اليونانية ،فجمع بين عراقة التاريخ وبساطة المعاصرة.
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 106ـ بوكيه

تعرف على كيفية تزيين بيتك بالزهور والنباتات بأسهل الطرق وأقل
أوان عادية.
اأدوات تكلفة باستخدام ما يتوفر لديك من ٍ

 110ـ ورشة

جولة داخل واحدة من أعرق ورش النحاس فى الجمالية لنتعرف على كل
أسرار المهنة وكيف قاومت ااندثار حتى اآن.

 118ـ فن

رحلة فنية فى عقل الفنانة الفلسطينية جنان شحادة التى احترفت
الرسم على كل شىء من الجدران العماقة إلى الحقائب الصغيرة.

 1٢٢ـ فن اأكل

شاهد مجموعة من أجمل الكعكات المستوحاة من أشهر اللوحات الفنية
العالمية بطعم فان جوخ وإيقاع البوب آرت.

 1٢9ـ صندوق الدنيا

مقال الكاتب يسرى الفخرانى
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النوم فى العسل
ما قبل الجائحة ،هل كان العالم نائ ًما فى العسل؟
إن كنت من جمهور النجم عادل إمام ،ككل المصريين ،فقد تظن أن الغرض من السؤال هو التلميح إلى إصابة النظام العالمى الحديث
تلميحا أو تجمي ً
ا ،فقد ظهر عجزه عيا ًنا بيا ًنا أمام المايين ،فا نفعته
بالعجز فى مواجهة أزمة إصابته بالفيروس ،وهو أمر لم يعد يحتمل
ً
اأدوية وا التكنولوجيا ،ولم يستر عيبه مال وا بترول وا حتى عمليات التجميل اإعامية التى حاولت مواراة خيبته فى بداية ظهور أعراضها.
إذن السؤال ،ماذا بعد أن تأكدنا من إصابة عالمنا المعاصر بعجز ا يمكن مداواته؟ كيف سيعود إلى عنفوانه؟ اكتشفنا تفشى عيوب العولمة،
والرأسمالية ،وااغتراب العائلى ،وعدم تحقق عدالة الفرص ،ومدى خطورة تحوات البيئة والمناخ ..إذن ماذا ننتظر لتغيير أسلوب الحياة
منغمسا فيه؟ هل سنواجهه بعجزه؟ كيف نتغلب على مشاعر الحنين
المعيوب الذى صنعناه بأيدينا؟ هل سيفيق العالم من العسل الزائف الذى كان
ً
نحو عالم سيحمل إلينا نفس اأخطاء والمشكات واأزمات التى كنا نشكو منها من قبل؟ أم أن اآن أوان الصحوة من النوم فى العسل؟
«بعض اأحيان ،ابد من معايشة المرض قبل أن تبدأ فى الشعور بالتحسن».
يبدو هذا التشخيص صاد ًما ،لكنه واقعى ،وإن لم يصدر عن أحد الخبراء ااقتصاديين أو أحد كبار العلماء وا حتى اأطباء ،بل هو وصف المؤلف
اإنجليزى «توموس روبرتس» اختتم به فيلمه القصير «اإدراك العظيم» الذى شاهده عشرات المايين عبر وسائل التواصل ااجتماعى أواخر
أبريل الماضى ،حيث يحكى بطل الفيلم حدوتة قبل النوم أخيه وأخته ،عن حياة ما قبل الوباء ،يغمرها اازدحام والضياع واانشغال والسرعة
واإسراف ،مامحها تبدو جذابة وكأن اإنسان قد أمسك زمام الكون! إا أن كل ذلك ينهار عندما يظهر الفيروس ،ففجأة يتوقف كل شىء ،ويعيش
ً
الجميع إغا َقا كام ً
وعقا ،تغيرت عاداتهم،
ا ترك شوارع المدن خاوية عن بكرة أبيها ،وهنا تعود اإنسانية من جديد ،ويصبح الناس أكثر لط ًفا
ً
وأصبحوا يتوقون احترام الطبيعة ،والخروج فى الهواء الطلق ،وقضاء أوقات أطول مع أحبائهم بدا من إهدارها بين الشاشات..
القصة تروى الواقع الذى نعيشه اليوم وكأنه إحدى الحكايات الخيالية ،وتعيد تقييم النظام العالمى قبل الجائحة ،وتلقى اللوم على أسلوب
حياتنا الذى تسبب فى عجز العالم عن التعامل مع اأزمة وكل ما سببته من خسائر كبيرة ،إا أن أحداثها فى النهاية تمنحنا بصيص اأمل،
فهى تدور فى زمن غير محدد ،وتتخيل «إدرا ًكا عظي ًما» وصل إليه كل منا لما يمثل قيمة حقيقية فى الحياة ،ليكون اأساس إعادة تشكيل
أسلوب حياتنا الجديد.
ً
هذا هو العاج الذى سيحقق للعالم اإفاقة من نومه فى العسل ،فبدا من ااستسام وندب الحظ ،علينا استعادة الوعى المسلوب بفعل
شركات ومنظمات وهيئات تتستر بعباءات الدين والمال ،صحوة كبرى من سيطرة أية أفكار أو معتقدات أو ممارسات ا تتفق مع قيم اإنسانية
فهى ميزان حق ا يخطئ أب ًدا.
با نوم ،با عسل ،ولتكن البداية بالعودة إلى بيوتنا لنعمرها بالجمال والخير من جديد.

sawsanmorad@ahram.org.eg
/elbeitmagazine
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رحيل

اأب الروحى
رحل عن عالمنا صباح يوم ٢٢
الفنان المصرى العظيم ،النحات آدم حنين
إنسانيا متفرداً.
فنيا و ً
عاما بعد أن ترك ًإرثا ً
مايو  ،٢٠٢٠عن عمر يناهز ً ٩١
د

إعداد :سارة الحصرى
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ل قا ء اأ س طور ة زاه ي حوا س

ً
ا يم كن إحصا ء عدد المتابعين ل لد كتور زاهى حوا س ب ش غ ف يصل إلى حد ال هو س أحيانا ،فح ضور ه
و ش خصيت ه التى تحظى ب كاريزما طا غي ة حولت ه إلى أ س طور ة ،ف كان ل لدعو ة التى و ج هت ها ل ه م ج ل ة
البي ت لي كون ضي ف صالون ها و ق ع خا ص ،حي ث إن ها المر ة اأولى التى يظ هر في ها عبر و سا ئل التواصل
ا ا جتماعى ع لى ال هوا ء مبا شر ة بح ضور جم هور ينتمى أ جيا ل و جنسيات وث قافات م خت لف ة.
نجاحا واس ًعا على مدار ما يزيد على عام
بعد أن حقق صالون مجلة البيت
ً
ونصف العام ،كان ابد من استجابة الصالون للتغيرات العالمية بعد فيروس
كوفيد  ١٩ومراعاة قواعد التباعد ااجتماعى دون أن يتخلى عن مسئولياته
ودوره التنويرى ،لذا عاد الصالون من خال منصة مجلة البيت على موقع
مذاعا على الهواء مباشرة مخاط ًبا جمهو ًرا أكثر انتشا ًرا
(إنستجرام) ليكون
ً
ومتيحا الفرصة لتفاعل مباشر ولحظى مع الجمهور من خال
واتساعا،
ً
ً
الرسائل التى يتم التواصل معها قبل وخال وبعد اللقاء .وكانت البداية بلقاء
مع الدكتور زاهى حواس ،أيقونة علم المصريات ،فى جلسة حوارية فى
استضافة اأستاذة سوسن مراد عز العرب ،رئيس التحرير ،التى أدارت الحوار.
أقيم الصالون على الهواء فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة  ٢٢مايو،
تزامنًا مع صدور عدد مايو من مجلة البيت الذى تضمن تفاصيل جولة مع
د .حواس بمنطقة أهرامات الجيزة وسقارة فى حوار خاص شمل زيارة -لم
يعلن عنها مسب ًقا -إلى موقع الحفريات التى يشرف عليها د .حواس بسقارة،
الذى استكمل الحديث معلنًا أول مرة عن مجموعة من ااكتشافات لمجموعة
مهمة من التماثيل التى عثر عليها باإضافة إلى حفرياته بوادى الملوك
باأقصر.
تناول اللقاء بعد ذلك جان ًبا من اأسئلة التى وصلت من خال الجمهور ،حيث
وجه اإعامى محمد على خير سؤااً عن تصور الدكتور حواس لسبب عدم
توثيق قصص بعض اأنبياء كموسى ويوسف -عليهما السام -على جدران
المعابد الفرعونية ،أوضح حواس أن الربط بين التدوينات على المعابد
والقصص النبوية ليس فى محله .وعلى الرغم من ذلك نوه لوجود لوحة ترجع
للعصر الرومانى ،ويذكر بها تعرض مصر للقحط فى عهد الملك زوسر ملك
مصر ،نتيجة لغياب الفيضان لمدة سبع سنوات ،وعندئذ استعان بمستشاره
إيمحتب وعمت سنوات الرخاء ،وهو ما يتشابه مع قصة النبى يوسف ،ولكن

دون ذكر اسمه بشكل صريح ،ونوه إلى أن اآثار المصرية مازالت تحتفظ
بالعديد من اأسرار التى قد تقدم -وقد ا تقدم -إجابات فى المستقبل.
تطرق الحوار لسؤال اأستاذ أحمد كمال عن إمكانية استعادة قطع آثار مصرية
مهمة من متاحف حول العالم لتعرض فى المتحف المصرى الكبير مع قرب
افتتاحه ،وقد أكد حواس أنه حاول استرداد كثير من تلك القطع ،وأن مصر
سبق وأن طلبت استعارة بعض القطع اأثرية الموجودة بالدول اأوروبية من
بينها حجر رشيد ورأس نفرتيتى ،وقوبل الطلب حينها بالرفض بسبب تزامن
ذلك مع أحداث ثورة يناير ،وقام قبلها بإنشاء لجنة اهتمت باسترداد عدد من
القطع اأخرى خرجت من مصر بطرق غير قانونية ،حتى إنه اتخذ موق ًفا
بوقف البعثات الفرنسية عن التنقيب والعمل بالحفائر فى مصر ،ر ًدا على
شراء اللوفر خمس لوحات سرقت من إحدى المقابر المصرية للعرض
بالمتحف ،وفى النهاية أعيدت اللوحات بعد اإصرار على المطالبة بها ،على
الرغم مما أثاره وقف البعثات من أزمة وصلت لتدخل القيادة السياسية آنذاك.
وقال «تم اختيارى كأحد أكثر الشخصيات تأثي ًرا فى العالم بسبب جهودى
فى استرجاع عدد كبير من القطع اأثرية لمصر».
وبسؤاله عما إذا كان يفكر فى كتابة مذكراته التى تحمل فى باطنها الكثير
من الذكريات واإنجازات ،أعلن انتهاءه من كتابة مذكراته بالفعل حيث تتكون
من سبعة عشر فص ً
ا قام بإعدادها بنفسه ،وهى اآن فى مرحلة المراجعة
التى تقوم بها الكاتبة زينب عبدالرزاق ،رئيس تحرير مجلة ديوان.
استمر تلقى اأسئلة والتفاعل المباشر مع الجمهور المتابع حول العالم على
مدار ساعة كاملة .وهى التجربة التى شجعت الدكتور زاهى حواس لتكرارها
وفتح حوارات على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل ااجتماعى من أماكن
أثرية مهمة فى مصر ،وهو ما أوفى به د .حواس فى اليوم التالى حيث وجه
رسالة إلى العالم من قلب المتحف المصرى بالتحرير.
/elbeitmagazine
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فانتا زيا و س ط الب لد

ميرنا شكرى
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مارى أرمانى

أجمـل مـا يمكـن أن يقدمـه الفـن هـو إزاحـة الحواجـز والسـماح للخيال
ّ
بـأن يحلـق إلـى آفـاق ا يمكـن أن يسـمح بهـا الواقـع ،وهـذا هـو
بالفعـل مـا قدمتـه مسـابقة «داون تـاون أون كانفـس» التى قدمت
القاهرة كما لم يعرفها أحد من قبل.

سلمى معتز الشربينى

فى إطار مسابقة عبر اإنترنت ،عرضت صور واجهات مجموعة من
مبانى وسط البلد التاريخية ،لمنحها تصو ًرا فن ًيا يضفى أجواء
ربيعية على القلب النابض لمدينة القاهرة ،فكانت النتيجة لوحات
فنية كاسيكية وأخرى معاصرة من تصميم المتسابقين أنفسهم.
فالرومانسية والرموز الفنية الخالدة للوحات سيزان ومونيه وفان
جوخ عادت لتختلط فى فانتازيا خيالية بمبانى ومعمار منطقة وسط
البلد الحافلة بالذكريات والجمال ،فاستضافت واجهات المبانى ولو
على سبيل اافتراض لوحات أحضرت الفن اأوروبى وأشهر لوحات
عصر النهضة للحاضر على مبانى شوارع تحمل ذات الطراز والطابع
وكأن المشهد يكتمل بلوحة من المكان أو العصر ذاته.
الدعوة أطلقتها شركة اإسماعيلية لاستثمار العقارى فى محاولة
لرسم بهجة ربيعية على نفوسنا فى هذا الوقت العصيب الذى نمر
به ،حيث تشجع على إعمال الخيال وإضفاء طلة ربيعية على
المبانى اأيقونية وعامات منطقة وسط البلد إيما ًنا منها بدورها
المجتمعى فى رعاية اإبداع والتوعية بتراث مصر المعمارى،
الفكرة أطلقت عبر منصاتها على تطبيق إنستجرام فى مسابقة
تحمل اسم «داون تاون أون كانفس» ،ففتحت الطريق أمام
الموهوبين لتقديم صورة فنية تخيلية لوسط البلد التى تحمل مكانة
خاصة لدى جميع المصريين.
/elbeitmagazine
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الدعوة استمرت خال شهر مايو الماضى ونتج عنها أعمال تحمل
رؤى متفائلة ومنعشة للمبانى ذات التاريخ الطويل ،فكانت بمثابة
رسالة وجهتها اإسماعيلية لجيل الشباب تحمل فى باطنها اعتزازًا
كبي ًرا بالمامح المعمارية التى تتمتع بها وسط البلد والتى رصدتها
من خال عملها لسنوات على تطوير عدة عقارات أيقونية بالمنطقة.
وقد تم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من كريم شافعى شريك مؤسس
ورئيس مجلس اإدارة والعضو المنتدب لإسماعيلية ،مروة أبوليلة
مؤسس فوتوبيا ،نادين عبدالغفار مؤسس آرت إيجيبت والفنان
حسين الشحات المخرج الفنى ،كريم الحيوان المصمم والفنان
التشكيلى ،سوسن مراد عزالعرب رئيس تحرير مجلة البيت ،حيث تم
تقييم اأعمال وترشيح الفائزين.
الدعوة غير الهادفة للربح حققت صدى واس ًعا لدى المتابعين خاصة
لما خرجت به من ابتكارات لم تكن متوقعة ،وقد قدمت جوائز منحت
أحد الفائزين الثاثة اأوائل فرصة تصدر غاف مجلة البيت حال
وجود عمل متفرد ،ولعدد آخر من المتسابقين منحة مجانية بورش
عمل عن التصوير الفوتوغرافى وتعلم تقنيات اإضاءة من أسبوع
القاهرة للتصوير فى دورته القادمة فى شهر فبراير المقبل بمنطقة
وسط البلد.
وقد اختارت «البيت» عمل الفنانة سلمى معتز إحدى المشاركين من
بين ما يقرب من مائة عمل مقدم ،ليتصدر غاف المجلة لشهر
يونيو حيث توضح سوسن مراد «الدعوة تحمل معانى هامة
للمستثمرين فى منطقة القاهرة التاريخية ،فهى تؤكد أن من يرغب
أن يتواجد فى هذه المنطقة المتفردة من المدينة ابد وأن يكون له
دور مجتمعى لنشر الوعى بالقيمة التاريخية والمعمارية التى تمثلها،
وهو ما حرصت عليه اإسماعيلية على مدار السنوات الماضية ،هذا
المبدأ كان اأرضية المشتركة التى انطلقت منها عدة مبادرات غير
هادفة للربح جمعت بين مجلة البيت وشركة اإسماعيلية خاصة
فيما يتعلق بمجاات الفنون ،لذا قامت المجلة بدعم الفكرة
للمساهمة فى ربط جيل جديد من الشباب بمنطقة وسط البلد التى
لربما لم يعاصروها فى أزهى عصورها من خال أعمالهم
وتصوراتهم الفنية ،وهو ما يتاقى مع أهداف مبادرة القاهرة ١٨
التى أطلقتها مجلة البيت منذ عامين وتهدف لتحويل القاهرة
الخديوية لمركز للثقافة واإبداع فى المنطقة».
وعن المبانى المطروحة أمام الفنانين استخدام صورها فى
أعمالهم ،تضيف يارا صليب رئيس قسم التسويق والعاقات العامة
باإسماعيلية «استلهمت فكرة المسابقة من رغبتنا فى لعب دور
حقيقى للتوعية بأهمية الحفاظ على رونق منطقة وسط البلد التى
حظيت اإسماعيلية بخبرة طويلة فى العمل بها ،وقد اخترنا
للمسابقة ً
بعضا من المبانى التى قمنا بتطويرها لنطرح على الفنانين
فكرة العمل على صور واجهاتها ،من بينها مبنى افينواز الذى يقع
فى تقاطع شارعى شامبليون ومحمود بسيونى ويتبع معمار عصر
النهضة اإيطالى ،ومبنى كوداك الذى سمى بهذا ااسم اختياره من
قبل مخترع كوداك جورج إيستمان ،ومبنى القنصلية الفرنسية وعقار
الشوربجى وهى جمي ًعا تحولت إلى رموز أيقونية خالدة بذاكرتنا.
مفاجآت فنية كثيرة حملتها أعمال الفنانين الشباب يمكن متابعتها
عبر حساب اإسماعيلية لاستثمار العقارى وصفحة مجلة البيت
على إنستجرام.
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هبة محمد
رؤى شعراوى

عاء عبدالمنعم

هبة طارق

هبة طارق

مارى أرمانى

عاطف خالد
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كايرو ديزاين ماراثون

دعـوة تحاكـى سـباقات التصميـم العالميـة ،انطلقـت بدايـة مايـو الماضـى ،تنافـس
خالهـا المبتكـرون علـى مـدى ثاثـة أيـام لخدمـة قضايـا التعايـش فـى مواجهـة
أزمـة فيـروس كوفيـد  ،١٩مجلـة البيـت دعمـت الدعـوة تحـت رعايتهـا اإعاميـة
كمنصة فتحت لها المجال للتواصل مع العالم.
العالم يتغير ،أسلوب الحياة لم يعد كما السابق ،لذا وقع على عاتق المصممين فى
العالم كله ابتكار حلول خارج المألوف تصيغ أسلو ًبا جديدًا للحياة والتعايش مع
فيروس كورونا ،هذا التحدى لم يمر مرور الكرام على المصممين المصريين ولم
يقفوا موقف المتفرجين منه ،بل كان داف ًعا لحراك إبداعى انطلق تحت مسمى
«كايرو ديزايناثون» الذى شحذ الجهود واأفكار وخرج بحلول لم تكن على البال،
المهمة لم تكن سهلة ،واستدعت مشاركة عدد كبير من المصممين ذوى الخبرة فى
فعاليات استمرت على مدار ثاثة أ ّيام ما بين مناقشات حية ومحاضرات وعشر
ورش عمل بمشاركة ما يزيد على  ١٠٠مصمم وخبير.
فحين تغيرت قواعد التقارب ااجتماعى والحماية الطبية بين الناس كان ابد من
ابتكار طرق استمرار ممارسة الحياة بشكل آمن ،من هنا انطلقت فكرة المصمم
محمد رضوان بالتعاون مع المصممين عمرو عرنسة وهشام العيسوى ،لتنظيم كايرو
ديزايناثون ،حيث طرحت ورش العمل العشر على المشاركين تحدى الخروج بأفكار
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لخمس فئات من الحلول التصميمية قسمت إلى :منتجات الحماية والرعاية
الصحية ،حلول تصميمية للمنازل ،أماكن العمل والتعليم ،أماكن الترفيه والتسوق،
للحدائق واأماكن العامة ،وقد قام بإرشاد مجموعات الشباب  ١٣مصم ًما محتر ًفا،
بينما تكونت لجنة التحكيم من  7حكام مصريين ودوليين.
وباإضافة لورش العمل بالماراثون تم تنسيق حوارات حية على الهواء حققت نسبة
مشاهدة كبيرة ،وعدد من المحاضرات اإلكترونية ،حيث قدموا خبراتهم فى
محادثات عن التصميم فيما تضمن نصائح هامة للوصول إلى النجاح فى التطبيق
ً
وحلوا للمشكات التى يواجهها اأفراد عند تصميم منازلهم واختيار تقنيات وسبل
اإضاءة وغيرها من التفاصيل المتخصصة واستفاد منها كل من المشاركين أو
المتابعين للفعاليات التى تم بثها جمي ًعا من خال منصات مجلة البيت على مواقع
التواصل ااجتماعى ،كما سجلت صفحات كايرو ديزايناثون تفاصيل جميع الفعاليات
ً
أوا بأول لتسهيل المتابعة حيث تمسك المنظمون وجميع المشاركين بأهمية إنجاز

أقيم كايرو ديزايناثون تحت الرعاية اإعامية لمجلة

العمل على المشروع بالكامل عن بُعد عبر اإنترنت ليكون بمثابة قدوة يحتذى بها وعن الفكرة العامة للماراثون يوضح المصمم محمد رضوان مؤسس كايرو ديزاينتون
لما ستكون عليه المنتديات وورش العمل فى المستقبل.
«كان لدينا هدف لنشر طاقة إيجابية بالسوق المصرى ،وتوجيه الضوء ناحية
وباإضافة إلى مشاركة مجلة البيت فى لجنة التحكيم متمثلة برئيسة تحريرها المبتكرين الذين ا يحظون بالفرصة الكافية لتنفيذ أفكارهم ،ولعل أهم ما يميز
سوسن مراد عزالعرب ،فإن المجلة دعمت المشروع بدورها اإعامى حيث تم المسابقة هو كونها نفذت بالكامل عبر اإنترنت ،فجميع مراحلها تمت مع تطبيق
اإعان عن الفائزين عبر منصاتها المتنوعة على مواقع التواصل ااجتماعى ما معايير التباعد ااجتماعى وشروط الوقاية من فيروس كوفيد .»١9
ساعد على توصيل فعاليات المسابقة أكثر من مليون شخص
فيما قال المصمم عمرو عرنسة إنه فى اليوم الثالث للمسابقة
حول العالم ،وهو ما توضحه سوسن مراد قائلة« :تحمست
اختارت لجنة التحكيم التصميمات الفائزة ،حيث «فاز الفريق
البيت للمشاركة ودعمت كل المراحل التى مرت بها المسابقة،
اأول بتمويل كامل لتنفيذ نموذج لمشروعهم مقدم من غرفة
إيما ًنا منها بالدور الحقيقى لإعام فى مثل هذا النوع من
صناعة اأخشاب ،باإضافة لدبلومة لتصميم اأثاث والمنتجات
الت اعل اللحظى مشارك
اأزمات ،حيث يجب أن يساعد على تنمية أفكار اأفراد
مدفوعة بالكامل من هيدز أكاديمى ،بينما فاز الفريق الثانى
للتكيف مع اأوضاع الجديدة فى حياتهم ،والتأكيد على دور
بخصم  %5٠من تكلفة الدبلومة ،فيما فاز الفريق صاحب
مصر الريادى والحراك الذى تقوم به وعدم ااكتفاء بدور الجم ر للمتسابقين ف ص
الجائزة الثالثة بخصم  ،%25وتم منح الفائزين الرابع والخامس
المتفرج ،ومن أهم الماحظات التى أطلقتها كإحدى
جائزتين تقديريتين ،مع شهادات بالمشاركة المميزة لكافة
التوصيات بالمسابقة أهمية تعاون المصممين مع خبراء
المشاركين بالسباق ،كما سيدعم معرض كايرو ديزاين أورد
ف ت ا م اقع الت اصل
بالطب والوقاية من فيروس كوفيد  ١9للوصول إلى نتائج
المشاركين بعرض تصميماتهم فى دورته فى نوفمبر المقبل،
وتصميمات عملية يتم اأخذ بها فى المستقبل ،كما أتطلع
باإضافة لتوثيق مشاركاتهم من خال مجلة البيت ومنصاتها
ااجتماعى
لمشروعات أخرى تتم فى وقت قريب ويمكنها أن تؤدى
وكراع
التى تدعم المصممين والصناعة المصرية على الدوام
ٍ
لحراك مستمر لتطوير كل من التصميم والصناعة ً
أيضا».
إعامى رسمى للماراثون».
شارك فى لجنة التحكيم ً
أيضا المهندس أحمد حلمى رئيس
فيما أوضح المصمم هشام عيسوى أن السباق حظى بمشاركة
غرفة صناعة اأخشاب واأثاث ،وعمرو عبدالقوى أستاذ الهندسة المعمارية واسعة ،حيث «تقدم أكثر من  2٠٠مصمم ومعمارى من مختلف أنحاء العالم ،منهم
بالجامعة اأمريكية ،والمصمم شريف مرسى ،وابتسام فريد اأستاذ المساعد فى مصممون من أمريكا والدنمارك واإمارات والسعودية وإيطاليا ،حيث يمكنك أن ترى
كلية التصميم واإعام بجامعة كوفنترى بإنجلترا ،ونادية فولشانسكى اأستاذ تأثر العالم باأزمة ،وهو ما يمكن أن يضع مصر بمقدمة ساحة التصميم وطرح
المساعد فى الهندسة المعمارية الداخلية بجامعة جورج واشنطن ،ونيكواى دى جير ااتجاهات والحلول الجديدة كإيطاليا فى سابق عهدها فى ريادة التصميم».
«كايرو ديزايناثون» فى دورته اأولى خطوة مهمة على طريق ابتكار أسلوب حياتنا الجديد.
اأستاذ المساعد باأكاديمية الملكية الدنماركية للفنون الجميلة.
/elbeitmagazine

23

الجائزة اأولى

حلول للتواصل

بدأ أعضاء الفريق باقتراح فرضية أن أماكن العمل
الحكومية والعامة التى يتداول المواطنون عليها بها أوراق ،وعلى اعتبار أن
السلوك اإنسانى يجب أن يتغير فى عالم ما بعد كوفيد  ،١9فسعوا ابتكار
طريقة ومنتج لتقليل انتشار العدوى الفيروسية من خال ااتصال الجسدى،
فجاء التصميم عبارة عن وحدة من الورق المقوى مفتوحة توضع كملحق

الجائزة الثالثة ااثنان

الجائزة الثانية

تسوق مثالى

التسوق من اأشياء
التى من الممكن أن تنتقل خالها العدوى،
الفريق أطلق مجموعة من اأفكار تسهل
التسوق عن بعد عبر التطبيقات ،أو الوقوف
على عامات محددة باأسواق وأرفف التسوق
المزودة بفوهات رش آلية للتطهير ،وضع
الفكرة المصممون :سلمى هشام ،يوسف
إمبابى ،آية بغدادى ،منة اه محيى ،إيرينى
ناجى ،شاوكى عبداه وعاليا الكايار.
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إضافى لعدادات الصراف الموجودة ،حيث تحتوى الوحدة على حجرة مطهرة
للجراثيم لتطهير الوثائق أثناء التبادل بين الزوار والموظفين فى أماكن عمل
الخدمات العامة .وقد عمل عليه المصممون :هانى ثروت ،عمر فريد ،ميرنا
حازم ،مى محيى الدين ،رحاب الدقن ،نادين الصحفى ،هالة حمزة ،إسراء
هريدى ،أميرة مصطفى ونهى نجيد ،ومنسق التصميم آمر حرب.

م ًعا وحدة ذكية متعددة
الوظائف تعمل كحل بسيط لمشكلة معقدة
فى قسم الرعاية الصحية خال Covid-
 19ولأوبئة المستقبلية ،حيث يعمل اأطباء لساعات
طويلة بدون مكان للراحة ،ومع الوباء الحالى هناك
نقص فى أسرة المستشفيات للمرضى ،فأطلق الفريق
تصمي ًما لكرسى يمكن تحويله كنقالة أو سرير للمريض،
ومزود بعجات لسهولة نقل المرضى ،وعند الحاجة
يمكن تحويله لوحدة عزل مغلفة مدعومة بقضبان
معدنية ونظام تهوية إذا لزم اأمر ،ليكون متواف ًقا مع
مرضى كوفيد  .١9التصميم مصنوع من األومنيوم
الفعال من حيث التكلفة وسهل التعقيم مع مرتبة
إسفنجية من مادة الاتكس مغطاة بالباستيك
قابلة للفصل ،وقد وضع التصميم كل من:
مريم مجدى ،شمس ضياء ،ندى
نادر ،لجين شافى،
مروان مجدى ،يارا
بركات ،شريف راتب
محمد،
وريهام
والتنسيق للمصمم
هيثم أبوحديد.

نيكواى دى جير

من ال ــورق

شريف مرسى
سوسن مراد

لخلق بيئـــة يحتاجهـــا العامـــل لتحقيق
أقصـــى إنتاجيـــة أثنـــاء اإقامة فـــى المنزل تـــم تصميم مكتب
صغيـــر يوفر الخصوصية من خـــال جدار متحرك ،حيث تأتى
الجـــدران مصنوعـــة مـــن ورق العســـل الذى يمنحـــه المزيد من
المرونة .وبالتالى يمكنك تشـــكيله كما تريد كدائرة أو مستطيل
أو مربع وغيرها من اأشـــكال ،وتضمن القماش وسائد سميكة
للحد من الضوضـــاء وااهتزازات ،ووضع التصميم بحيث يتيح
ااســـتفادة من ضوء النهار الطبيعى للشـــمس لما له من أهمية
للصحـــة ،ويتضمـــن المكتـــب رفو ًفـــا لحمـــل اأغـــراض
واإكسســـوارات ،مع تزويـــده بإضاءة الليـــد وبطاريات محمولة
لشـــحن الحاســـب والهاتف ،كما زود المكتب بعجات لتحريكه
وتغيير مكانه بســـهولة ،وقد قام بتصميمه كل من :ســـهى عمر،
رفيـــق زكـــى ،محمد الحـــداد ،هند أحمـــد ،ديميانـــا رضا ،هناء
عيد السيد وهدير الدمرداش.

مكتب الكابسول

عمرو عبد القوي

تصميم على
شكل كابسول تدور فكرته حول إضافة المتعة إلى
هذه اأوقات المجهدة والمربكة أثناء الحجر
الصحى ،حيث العمل من المنزل هو العامل
المشترك بيننا جمي ًعا .تم تصميم الكابسول
كمكتب منزلى محمول إسفنجى ا يحتاج إلى
غرفة كاملة فى منزلك ليتم تخصيصها للعمل،
مصمم ليوفر العزلة ومتصل بشبكة واى فاى
للعمل ولديه نظام من مكبرات الصوت واإضاءة
وساعة للوقت ،وبه مضخة للتهوية ،وقد صممه
كل من :تقوى مدحت ،ميرنا كمال ،ندى أحمد،
نسرين عزالدين وحمد هشام.

نادية فولشانسكى

من السمات المميزة لمسابقة
كايرو ديزانثون تفاعل

احمد حلمي

أعضاء جنة التحكيم مع
التصميمات ومنح توصياتهم
وتعليقاتهم بشكل مباشر إلى
المتسابقين واجمهور الذى
تمكن من متابعة ورش العمل
ومراحل المسابقة ثم جلسة
التحكيم التى استغرقت
ما يزيد على اأربع ساعات

ابتسام فريد

قيمت بها أعمال المشاركين
وتلتها جلسة إعان الفائزين
واجوائز.

ذراع اأمان

فى
خضم أزمة كوفيد  ١9يأتى التصميم
ليضع جامعى القمامة فى اأولوية حيث
يواجه جامعو القمامة المخاطر باستمرار وتتضاعف
تلك المخاطر بالتزامن مع انتشار الفيروس ،لذلك صمم
ً
مصنوعا من الفواذ المقاوم للصدأ وخامة
مقبضا
الفريق
ً
الـ«بى فى سى» حيث يضم المقبض رافعة وأجزاء يمكنها أن تقطر
مصنوعا من خامة يمكن تطهيرها ،ويتمتع المقبض
القمامة ،ويأتى
ً
عال حيث يمكن سحب ذراعه أعلى وقبضه وبسطه
بنظام ميكانيكى ٍ
ً
مقبضا لرش المطهرات وز ًرا كموزع لمطهر
بسهولة لنقل القمامة ،كما يضم
يدوى .وضع التصميم المصممون :أنس قنديل ،شريف محمد ،مروة يوسف،
محمد إسماعيل ،سالى صبرى ،بسنت طارق وإيمان مصيلحى.
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عمرو عرنسة

هشام العيسوى

محمد رضوان

المصممون التاتة هم المنظمون خلف كواليس ماراثون التصميم ااول
والذين عملوا على تحويله من فكرة مبتكرة إلى خطة عمل مدروسة ومعدة
بدقة ،شجعت مجموعة كبيرة من العاملين فى مجال التصميم والصناعة
لمشاركة فى فعالياتها خاصة وقد تحولت الى مشروع متكامل اأركان
ونتج عنه تصميمات عملية يمكن لمجتمع ااستعانة بها بالمستقبل.

من وحى الزهرة

تأتى فكرة التصميم
مستلهمة من الهيكل التصميمى للزهور ،فهو يحتوى على قلب
يمد الغذاء ويدعم الوريقات المتشكلة من حوله .التصميم مكون
حول مخروط محورى يتكون من عامود معدنى رئيسى مجوف
حوله أربع من الدكك متباينة المستويات التى تتحرك فوق
عجات صغيرة حول هذا المخروط لتشجع المستخدمين على
أن يجلسوا عليها مع توفير أقصى تحكم من درجة القرب أو
البعد التى يريدونها عن بعضهم البعض .كما استغل الفراغ
الرأسى داخل المخروط لتلبية العديد من الحاجات ،مثل وجود
خزان مضغوط لسائل مطهر فى فتحة تنتهى إلى مرشات توزع
المطهر لأشخاص.

خريطة تاقى

نظام تحديد
المواقع العالمى للبشر للتحرك دون
التقارب مع آخرين والتفاعل بينهم بما
ينشر المرض بين اأماكن العامة
لحين الحصول على لقاح،
ويأتى التصميم مزو ًدا
بمستشعر للحفاظ على
المسافة ااجتماعية
اآمنة فى اأماكن
العامة.
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خصوصية الطبيعة

حرص الفريق على إيجاد حلول فى مجال
المساحات الحضرية والهواء الطلق ،من خال تصميم «دكة» تم ّكن للمواطن من
تخفيف عزلته ااجتماعية والحد من آثارها النفسية والفسيولوجية السلبية ،وتم
تطوير المنتج ليتم استخدامه فى الساحات العامة ،حيث صمم على ثاث طبقات
رئيسية تتضمن نظام تعقيم اأشعة فوق البنفسجية ،والطبقة الثانية ضمت مقاعد
لتوفير فرصة للمستخدمين لقضاء بعض الوقت فى الطبيعة والتواصل مع
أحبائهم ،وبالطبقة اأخيرة تم توفير قضيب بسيط يمكن للمواطنين استخدامه
للقيام بتمارين مختلفة فى بيئة خارجية ،وقد حرص الفريق على التأكد من بقاء
ضوء اأشعة فوق البنفسجية محصو ًرا فى الداخل أن تقنية اأشعة فوق
البنفسجية ضارة ج ًدا لإنسان وينمكن أن تسبب سرطان الجلد والعمى .المواد
المستخدمة فى الجسم هى األومنيوم المعاد تدويره مما يعطى عم ًرا أقصر
للفيروس على السطح ،ويساعد فى حل مشكلة نفايات األومنيوم فى مصر وحول
العالم .وقد أطلق التصميم المصممون :أحمد أيمن ،داليا إيهاب ،منة اه عاصم،
نوران أشرف ،نور الدين خالد ،عمر الصفوانى ،عمر كشميرى ،محمد ياسين
الحمقى ،والمصمم محمد إسماعيل كمنسق للتصميم.

فاحة هانم
فــى مجموعتهــا الجديــدة منحــت المصممــة شــهيرة فهمــى
المــرأة والفاحــة المصريــة تحيــة علــى صبرهــا بمجموعــة
مستلهمة من الزى التراثى الفاحى.
نغمات وألوان جريئة ومبهجة أطلقتها المصممة شهيرة فهمى احتفاا
بالفاحة المصرية لتكريمها ،المجموعة التى أطلقت بموتيفات ونقوش
مبهجة جاءت كدعوة لكل امرأة وأم للتعويض عن مسئولياتها ،حيث توضح
شهيرة «كل عام نهدى تصميماتنا لتراث ثقافى وتاريخ عرقى يعتمد على
ثقافة بلد ما ،فى هذا العام اخترنا منح المرأة المصرية والفاحة بشكل
خاص تكري ًما عن دورها ومتاعبها .وعلى الرغم من تأصل التراث الفاحى
ً
تسجيا جي ًدا بالصور
بمصر فإننى لم أجد أثناء البحث توثي ًقا أو
والموتيفات للطراز الفاحى والتراثى للمابس النسائية المصرية رغم
عراقتها بجذورنا .وقد حاولت تكريم الفاحة بالمجموعة التى أطلقت
عليها اسم «فاحة هانم» فاستلهمت المجموعة من الرسومات واألوان
الفاحى فجاءت التصميمات تحمل نفس الورود المميزة مع اختاف بتصميم وشكل كل قطعة الذى
خرج عن طبيعة الجلباب لقطع أخرى أكثر عملية واستخدا ًما فى يومنا هذا كالمعاطف المغطاة،
القفطان ،الستر ،الفساتين الطويلة والجابية ،وغيرها من القطع الفضفاضة التى صممت بشكل خاص
لتتحمل حرارة مصر ،وتمنح الراحة لمستخدميها».

دقة التفاصيل

تؤمــن أن المصمــم هــو عيــن ترصــد الواقــع مــن
ً
حولهــا  ،فدائمــا مــا تبحــث المعماريــة رحــاب أنــور عــن
كل جديد ،لتستلهم منه تصميمها القادم.

المصممة رحاب أنور

شغفها بالتفاصيل وصنع قطع ذات حضور افت دفعها لدراسة التصميم،
ً
عوضا عن دراسة التصميم الداخلى إيمانها
ولكنها اختارت دراسة العمارة
بأن العمارة هى أساس التصميم.
التركيز على عنصر مهم له دور فعال بالتصميم مثل اإضاءة أو األوان
سمة تتبعها رحاب فى كافة تصميماتها حيث توضح «أهم شىء بالنسبة لى
عند بدء العمل بأى تصميم هو ااعتماد على بساطة التناول فقد أختار
ً
شكا جذا ًبا ثم أضيفه إلى التصميم وأعيد توزيع القطع
عنص ًرا أمنحه
بما يحقق هوية مميزة لكل مكان ،والتى أحرص فى تحقيقها على ااهتمام
الشديد بأدق التفاصيل مما يمنح كل ركن شخصية متفردة.
من بين تصميم المشاريع السكنية والمنازل وأماكن العمل ترى رحاب أن
العمل على تصميم مشروع سكنى يتطلب من المصمم إتقان المعادلة
الصعبة فى تحقيق أفضل اأفكار وأحدث ااتجاهات التى توصل إليها،
وبين تفضيات صاحب المنزل التى تضعه أمام قائمة من المحددات التى
ينبغى أن يحققها التصميم ،كما أن تحديد نوع الخامة بدقة يلعب دو ًرا
كبيرا فى تحقيق الشكل والطراز المطلوب .تقول رحاب «كمصممة ديكور
اعتدت استخدام كافة الخامات بمختلف الطرق لتحقيق النتيجة المطلوبة،
ولكنى أحاول اابتكار دائ ًما بمزج الخامات ووضعها بهيئة مختلفة عن
المعتاد ،فعلى سبيل المثال قمت بتصميم وحدة أرفف بضلف من الزجاج
اأبيض والحديد المطلى بأوراق الذهب حيث كل خامة منهما تعطيك
إيحا ًء وهم ًيا بخامة أخرى بديلة ،وتظهر بقوالب مثيرة تلفت اانتباه ،وهو
ما أحاول تحقيقه دائ ًما بالقطع التى أصممها بالمزج والتجريب».
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شطحات هانى
ً
علـى الرغـم مـن أنـه درس الديكـور بكليـة الفنـون الجميلـة ،فإنـه قرر عامدا استكشـاف
عـدة مجـاات أخـرى واكتسـاب خبرات أخرى ،فأتقـن الطباعة والجرافيـك والتصميم،
ولكـن نداهـة الفـن سـرعان مـا جذبتـه مـرة أخـرى فعـاد بقـوة وشـارك بالعديـد مـن
معـارض الفـن التشـكيلى ،وحتـى اليـوم يحـاول استكشـاف خطـه الخـاص المتفـرد
بالعمل على إدخال تصميماته مع قطع ومنتجات مختلفة.
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صور من معرض فردى
أقيم بجاليرى سوما
أرت تحت عنوان (ا
شىء) من  ٢٥أكتوبر

حتى  ١٥نوفمبر ٢٠١٨

حدثنا عن بداياتك وكيف اتجهت لتصميم الجرافيك؟
درست الديكور بكلية الفنون الجميلة ولكننى دائ ًما ما تأثرت بالفن
على حساب التصميم ،وأردت استكشاف مجاات أوسع قبل العمل
بالتصميم ،فعملت لفترة بشركة طباعة حيث أتقنت خبرة الطباعة
والعمل باآات المركبة أشهر ،بعدها حاولت العمل بمجال
الجرافيك استغال الخبرة التى جنيتها بمجال الطباعة ،فعملت مع
مخرج فنى فرنسى اسمه لودوفيك بن تانيدا ،ثم افتتحت شركتى
الخاصة لتصميم اإعانات ،ولحبى للرسم قررت فى  2٠٠2أن
أصمم مجموعة من «النوت بوكس والكراريس» ،كهدايا لعمائى،
وحظيت بإعجاب شديد دفعنى لتكرار التجربة ،وفى سنة 2٠٠5
لدى عدد من الهدايا فأرسلتها لمكتبة ديوان أفاجأ بإقبال
تبقى
ّ
عليها ،فبدأت بتكرار التجربة حتى اليوم برسومات ومجموعة
مختلفة كل مرة بعدما أضفت بعض القطع اأخرى مثل اأجندات
وواقيات اأكواب.
ما رأيك بااتجاه الذى يقول إن ربط الفن بالمنتجات يخرجه من إطاره
الفنى؟
ا أرى أن الفن تقل قيمته بالتزاوج مع التصميمات المختلفة ،فأنا أريد
أعمالى أن تعيش وتتحرر من قيود لوحة على الجدار ،فااستفادة من
تطور التكنولوجيا وااحتماات الانهائية التى تضيفها أمر حتمى لمن
يريد ااستمرار والتطور والخروج من الشكل التقليدى ،فما المانع من
دمج الفن والرسم الذى أحبه على قطعة أستخدمها يوم ًيا وأحب أن
أراه بها.

صورة من تصميم
أوراق العب.
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كيف تطورت تقنيات تصميماتك ورسوماتك منذ البداية حتى اليوم؟
من البداية كنا نرسم يدو ًيا ونصور الرسم بالكاميرا ونضيف األوان
يدو ًيا وكان الكمبيوتر يدخل فى مرحلة إضافة النص فقط ،بينما اليوم
يمكنك عمل التصميمات على الكمبيوتر ورسمها وتخطيط األوان
والمقاسات وتغييرها.
ما أهم المعارض التى شاركت بها ،وماذا عن معرضك القادم؟
شاركت بالعديد من المعارض بشكل جماعى ومنفرد ،ولكن فى العام
 2٠٠6شاركت ضمن  6فنانين ومصممين بمعرض غ ّير وجهة نظرى تجاه
الفن أقامه صديقى أحمد فودة بعنوان «كسر الملل» ،وتقوم فكرته على
عمل واحد يقوم كل فنان بتصميم جزء منه بشكل تتابعى ،فيرسم كل منا
لوحة ديجيتال بحجم  ٣5 × 25سم ،ونرسلها لفودة الذى يقوم بقص آخر
 5سم من اللوحة ويرسلها للفنان التالى ،ليرسم لوحة تتناغم معها ثم
يكرر اأمر فنرسم جمي ًعا ما يشبه سلسلة فنية ،وتعرض النتيجة النهائية
أول مرة بالمعرض ،والتى تكون نتيجتها لوحة  ١4٠ × 5٠سم .وأعمل
حال ًيا على عمل أردت أن أجمع فيه بين حبى للتصميم وبين خصوصية
الفن عن طريق الجمع بين رسومات مختلفة على غرار الكواج ولكن
بشكل مختلف ،بحيث يضم رس ًما يدو ًيا بالحبر وحف ًرا بالخشب وخامات
مختلفة من اأكريليك والرصاص واألوان المائية.
ماذا عن مجموعة منتجاتك القادمة؟ حدثنا عن تصميمها والمختلف بها
عن أعمالك السابقة؟
أريد العمل على إدخال تصميماتى مع قطع ومنتجات مختلفة ،فعلى
سبيل المثال أتعاون حال ًيا مع مصنع موم لأثاث لتضمين رسوماتى مع
القطع المختلفة ،فأنوى تقديم إحدى الرسومات على دواب من الصاج،
والتجربة نفسها أنوى تكرارها بمجال الحلى وحتى المابس.
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تصميم بألوان قوية تعاون به هانى مع مصممة
أزياء لتصميم قطع تحمل رسوماته المستوحاة من
احيوانات واإنسان.

تصميم يحاكى (الشايب)
بأوراق العب.

مزيد من اأ ياء تصميم
أ را اللعب
غي ها من المجاا
ين

هانى مزج ا

بل حاته الخاص
تصميم لمذكرات (البلوك نوت) الملونة.
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برونزية
التصميم
فكرة رضوان
فى الوقت الذى يظن البعض أن عالم اابتكار والتصميم يأخذ استراحة
طويلة تأث ًرا بظروف انتشار فيروس الكورونا ،تسعى كثير من منصات
التصميم واإبداع لدعم الفرد فى معايشته مع فيروس كورونا وتشجيع
المتخصصين والمصممين من كافة أنحاء العالم على المشاركة بدورهم،
وهو ما تم تنفيذه بمسابقة دى إيه ديزاين أورد التى فاز عن تصميم مكتب
مغلق للعمل فاز المعمارى محمد رضوان بجائزة دى إن إيه باريس الدولية
للتصميم بدورة المسابقة المنعقدة فى  ،2٠2٠حيث فاز رضوان بجائزة
التصميم المسئول اجتماع ًيا لتصميمه مكت ًبا لمواجهة عدوى فيروس كوفيد
 ١9بمناطق العمل.
وتقوم الفكرة على تصميم وحدات محكمة الغلق يمكن لكل عامل الجلوس
فيها بمفرده والعمل من خالها ،حيث ضم التصميم عد ًدا من المكاتب
المغلقه بتوزيعات متعددة بما يتناسب مع توزيع أماكن العمل وتعدد
الموظفين بالواقع العملى ،وتتميز المكاتب بتقنيات تسمح بتطهيرها
وتعقيمها دون مرور الهواء الذى يفترض نقله للفيروس.

من وحى الكبسوات
استلهم المصمم محمد
ً
مكتبا لعمل.
رضوان
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استخدمت المصممة السلم
الممزوج بالزجاج كعنصر
جذب بالمكان.

عن تصميم داخلى لفيا من  ١6٠٠متر حصدت المصممة هدى اشين
الجائزة البرونزية بمسابقة «إيه ديزاين أورد» للتصميم ،حيث تميز
التصميم بعنصرى جذب منحتهما المصممة اإلهام الكافى ليتماشى
مع عمل صاحبه وهو مخرج سينمائى ،فصممت المنزل على الطراز
الحداثى مع بعض اللمسات الكاسيكية ،فوحدات اإضاءة والسجاد
ً
نقوشا وتصميمات ملفتة ،بينما السلم وطاولة
واإكسسوارات حملت
المعيشة كانا عنصرى الجذب الرئيسيين بالتصميم ،فالسلم صمم من
ً
مقابا لنوافذ ضخمة
الخشب وتخللته ألواح من الزجاج الملون ،وجاء
تحتل الحائط بأكمله فتلعب
ألواح الزجاج الملونة بالسلم
دور موزع األوان واأشعة
المضيئة ،أما غرفة الطعام
فضمت طاولة معلقة من
الزجاج البلجيكى والنحاس
صممتها هدى لتخرج عن
المألوف وتلهم ضيوف
أصحاب المنزل.

فرصة للتجديد

كل مـا عليـك فعلـه هـو تقديـم مقاسـات وتفاصيل غرفتـك للحصول على نمـوذج تصميمى
مجانـى يضـم األـوان والنقـوش وقطـع اأثـاث التـى تحتاجهـا لتحصـل علـى غرفـة معيشـة
جديـدة ..إنهـا الدعـوة التـى أطلقتها المصممة كوكا عـزت بمنح نموذج تصورى لتصميمات
ً
نجاحا ً
كبيرا.
تجدد غرف المعيشة وتحقق ااستخدام اأمثل لها واقت
مع جلوسنا جمي ًعا بالمنزل بسبب انتشار فيروس كورونا فكرت المصممة كوكا
عزت فى منح اآخرين تصميمات لغرفة معيشتهم وتطويرها باعتبارها فرصة
ليستكمل كل منا مشاريع تطوير المنزل وتجديده المتوقفة ،وعن ذلك تقول
«بدأت وفريقى بتلقى طلبات المتقدمين والرد عليها ،فعلى الرغم من اإعان
عن تطوعنا لوضع تصميم لغرفة معيشة وتجديدها إا أن الكثيرين قاموا بإرسال
مزيد من غرف المنزل وفى بعض اأحيان منازل كاملة ،وقد قمنا بإعادة التصميم
وتعديله ثم إرساله أصحابه».
النموذج التصميمى الذى تضمن النقوش والموتيفات وألوان اأقمشة وقطع
اأثاث الضرورية والتجديدات الازمة حرصت كوكا على جعله تصمي ًما وتطوي ًرا
عمل ًيا يتناسب مع متطلبات كل متقدم وإمكانياته ،حيث تضيف «بعض التجديدات
كانت بسيطة وغير مكلفة واأخرى كانت تتلخص فى التخلص من الكراكيب
غير الضرورية وإعادة استخدامها بأماكن أخرى من المنزل غير غرف المعيشة،
فعلى سبيل المثال كانت هناك غرفة معيشة أعدنا تصميمها أسرة مكونة من
ستة أفراد وكانت غرفة معيشتهم تضم عشرة أماكن للجلوس بما يعيق المساحة
ويسبب الشعور بالتكدس دون داع ،وببعض التصميمات كانت الغرف المرسلة

فارغة تما ًما وقمنا بتوزيع قطع أثاث افتراضية وتحديد ألوانها وموتيفاتها
وتوزيعها بالغرفة بما يناسب أصحابها ،ليقوم كل شخص بشراء القطع الازمة
لتنفيذ التصميم على أرض الواقع وهو اأمر الذى ساعدناه فيه بتوجيهه أفضل
اأماكن المناسبة لشراء ما يحقق التصميم».
حملت الفكرة فى باطنها كثي ًرا من المسئولية والدور المجتمعى حيث تضيف
كوكا «أراه دو ًرا رئيس ًيا للمصمم بالمساعدة على تخطى تلك المرحلة الصعبة
التى نمر بها ويمكننا استغالها كفرصة إعادة اكتشاف منازلنا وتجديدها ،كما
تعد تلك فرصة للجميع للمشاركة والمساعدة ،فالتخلص من قطع اأثاث
والمتعلقات الزائدة عن الحاجة ومشاركتها مع اآخرين ممن هم فى حاجة لها
خيار أفضل للجميع».
وعلى الرغم من بساطة الفكرة فإنها جاءت محملة بالموتيفات والنقوش الربيعية
والمبهجة التى تتماشى مع الطابع الصيفى ،فجمعت موتيفات األوان بين
البرتقالى والتركواز واأخضر وغيرها من األوان الصيفية ،حيث بدأت كوكا
الفكرة بتصميم غرفة للمعيشة ثم أضافت دعوة أخرى لتصميم التراس وجعله
ً
بديا لحديقة منزلية صغيرة يمكن أصحابها التمتع بها.
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المعمارية نللى الشرقاوى

تصور لمبانى
بمنطقة
المعادى.

شكل البيوت
صـورة مجمعـة يمكنـك مطالعتها بشـغف كلما مـررت أمام إحدى
البنايـات التـى سـكنتها أو زرتهـا بصغـرك وضمـت ذكرياتـك ،جمعتهـا
لـك المعماريـة نللـى الشـرقاوى بمعرضهـا القـادم الـذى تعمـل
علـى إعـداده منـذ ثاث سـنوات ومـازال يتبقى علـى إنهائه المزيد
من الوقت ،ولكن نظرة إلى الكواليس تطلعك على ما تنتظره.
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كيف جاءتك فكرة المشروع ومتى بدأت العمل عليه؟
منذ العام  2٠١7وأنا أعمل على المشروع ،فبعد تخرجى من مجال العمارة
ً
خاصا بى أسجل به ماحظاتى عن المحيط بى
سجا
كنت أريد أن أصنع
ً
من بنايات وتفاصيل معمارية ،فلكل حى مامح وتفاصيل معمارية مميزة
له ،مهما اختلفت بناياته فى الشكل ولكنها تتقارب بالطرز واأدوار ،ويكون
هناك شكل شبه تقريبى يعبر عن أغلب البنايات الموجودة بالمكان ،فبدأت
بتوثيق شكل المبانى الموجودة بمصر الجديدة وتفاصيلها المعمارية
المميزة التى استوقفتنى ،ثم عملت على توثيق مبانى المقطم حيث وجدت
كثي ًرا من التناقض بين أشكال المبانى التى فى كثير من اأحيان تتأثر
بالتغيرات التاريخية وااجتماعية المحيطة؛ فعلى سبيل المثال بعد حدوث
زلزال  92وجدت تباينًا بشكل المبانى بمنطقة المقطم حيث حى واحد
جمع كثي ًرا من المستويات والثقافات المختلفة .وفى  2٠١٣أوقعت كاميرا
التصوير الخاصة بى بالماء وتوقفت عن التصوير لفترة ،فجربت تركيب
الصور التى أملكها بطريقة الـ«فوتومونتاج» حتى توصلت لتركيب صور
اأحياء المعمارية بشكل الكواج عن طريق قصها ولصقها عبر الكمبيوتر
واتبعت هذه الفكرة فى التحضير للمعرض.
كيف تقومين بتصميم اأعمال وما شكلها النهائى؟
أعمل على تصوير التفاصيل التى تستوقفنى بالبنايات المختلفة داخل
الحى الواحد وأقوم بعمل كواج بقص وإعادة لصق الصور على الكمبيوتر
ً
شكا نهائ ًيا لمبنى يكاد البعض يظنه مبنى واح ًدا لشدة
بحيث أك ّون منها
تقارب طرز المنطقة الواحدة ،ولكن فى كل نموذج أعبر عن كثير من
التفاصيل المعمارية للمنطقة والتى ا يستطيع مبنى واحد أن يجمعها م ًعا
بشكل واحد ،فيضم صو ًرا بأكثر من منظور واأشجار والظال على المبنى
وغيرها من التفاصيل ،وأنوى عرضها كصور فنية بأحجام  7٠ × ١٠٠سم،
و ١٠٠ × ١5٠سم ،فى أول معرض فردى لى سأقيمه بعد تغطية كافة
المناطق التى أريدها .وأتطلع لطباعة ماكيتات ثاثية اأبعاد بارتفاع 6٠
سم لكل منطقة.
بعد قيامك بالتجربة هل يمكنك تحديد عدد من المامح المميزة
لمبانى كل منطقة عن غيرها؟
عمارات منطقة هليوبوليس ليست مرتفعة لقربها من المطار على عكس
عمارات مدينة نصر بالغة اارتفاع ،وبعض المناطق مثل سرايات المعادى
تتشابه بها الفيات إلى حد كون النماذج المجمعة من أكثر من فيا قد
تشبه فيات حقيقية.
قمت بتصميمها
كم عدد المناطق التى
عملت عليها وعدد النماذج التى ِ
ِ
حتى اآن؟
قمت بتصوير المعادى والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة وجاردن
سيتى ،وأنوى تصوير المناطق الجديدة مثل  6أكتوبر والتجمع حيث أرى أن
معالمها ستتغير بشكل جذرى بعد بضعة أعوام ،وأعتقد بأهمية صور تلك
اأعمال كسجات معمارية .وقد قمت بتركيب ثاثة نماذج لكل حى حيث
صممت نماذج أربعة أحياء حتى اآن ،ويضم كل نموذج من  5إلى  ٨صور،
وأنوى تغطية  ١٠أحياء وعرض محتوى الصور بسلسلة كتب ،حيث صورت
ما يزيد على  7٠٠صورة للحى الواحد ،وبالطبع لن أستطيع عرضها
بمعرضى ،وهى تعبر عن جماليات كل منطقة ومعمارها المميز .وستتضمن
الكتب معلومات عن تاريخ المكان والتاريخ المعمارى المميز لكل منطقة.

تصور لمبانى بمنطقة هليوبوليس.

تصور لمبانى بمنطقة المقطم.
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محراب الحروف
تحرير :هناء مكاوى ،تصوير :عماد عبد الهادى
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هل هى صدفة أم قدر أم نداء من عالم
آخ ــر ال ــذَ جـمــع الـفـنــان الــدك ـتــٍر أحمد
مصطفى بالحرٌف التى تٍحد معًا ٌأصبح
مسكٍنا بًا ٌكلما أبحر أكثر فى فلكًا
اكـتـشــف أكـثــر ٌأبـــدع أكـثــر فــى عرضًا؟
ليتأكد العالم أن الحرف ليس مجرد خط
مستقيم ٌآخر منحنى ٌنقطة بل عالم كامل
له أبعاد ا نًائية.

الفن الغربى قائم على المعرفة الذاتية
اأما الفن ال�شرقى فهو قائم على المعرفة
الموVشوعية .فعندما fتحدث عن الفن العربى
الإSشامى اأ hالقبطى فاإfنا fتحدث عن �MشاIQ
≈Ø£°üe óªMCG.O
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يعيش د .أح د مصط ى بين لحر ف
ش ئل ح ات
تر

ل ى ا تن ى

نط ع ت على لنسيج ألو

ا يمكن ذكر الحروف العربية دون ذكر اسم د .أحمد مصطفى.
الفنان الذى تحول إلى باحث خلف الحروف ووهب لها حياته
يعيد تنظيمها وتنميقها على لوحاته وعن طريق الريشة واألوان
يعبر بالحروف بحور الفلسفة والمعرفة والذكر والتوحيد
والهندسة .عوالم عدة يجوب فيها الباحث الفنان مع رفقاء دربه
الثمانية والعشرين لينقل من خالهم رسائل ربما تبدو للبعض مجرد
نصوص ولكن للمتأمل ،فهى تبدو كرسائل للعشق اإلهى .ذهبت
إليه فى منزله بالمنصورية ،لتقترب وتعرف أكثر عن هذا العالم
الذى نقل الحروف العربية إلى منطقة جديدة وفريدة وقف العالم كله
مشدوها أمامها .كان فى انتظارنا فى فيا بأبورواش يقيم بها مع أبنائه
ً
عندما يكون فى مصر ،وبابتسامة هادئة ،ا تغادر وجهه ،استقبلنا
سوسن مراد عز العرب ،رئيس تحرير المجلة ،المصور عماد عبدالهادى
وأنا ،ليدخلنا معه إلى عالمه ويكشف لنا الحروف وأسرارها التى
يمتلكها بمنتهى اإحكام .كل شىء هنا متناغم وبسيط وهادئ ،وكأن
المكان اقتبس روح صاحبه .وفى قلب الحديقة مع رائحة الزهور
وحفيف اأشجار ورشفات الليمون المثلج ،بدأ الحوار الساحر .لم يقم
الدكتور أحمد مصطفى بدراسة الحروف ،وا دراسة أى شىء مرتبط
بالحضارة اإسامية وفنونها ،بل كان غربى التوجه ودرس الفنون
الغربية خال سنوات دراسته الجامعية بكلية الفنون الجميلة باإسكندرية
مدرسا بها .ولكن عندما ذهب إلى الغرب ،وتحدي ًدا إلى
والتى أصبح
ً
بريطانيا ،بعد حصوله على منحة دراسية لمتابعة الدراسات العليا فى
العام  ،1974وفى أثناء عمله على علم التشكك اإنشائى فى اإسام،
اطلع على مخطوطة مرتبطة بنظرية الخط المنسوب التى وضعها
الوزير العباسى محمد بن مقلة فى القرن الثالث الهجرى والتاسع
الميادى .وكانت هذه المخطوطة التى تحمل اسم «رسالة فى علم
الخط والقلم» ،نقطة تحول فى تفكير ومسار فنان الخط العربى،
الدكتور أحمد مصطفى ،الذى تتفجر أعماله بحروف حرة منفصلة
متصلة فى مشاهد إبداعية يشهد العالم كله على عبقرية هذه الحروف
وفلسفة كينونتها ووجودها.
بدأ بعدها الفنان رحلة البحث عن الحروف وظل يسأل ويتساءل ويقرأ
كثي ًرا عن مواد مرتبطة بنظرية ابن مقلة .حتى وصل إلى جامعة زيتونة
بتونس ووجد المخطوطة وحصل على نسخة منها ،وعلى نسخة من
مخطوطة أخرى وكانتا نواة بحثه الذى قام به عن الحروف .يقول« :كانت
هذه المصادر مكتوبة بدون أى أشكال توضيحية ،وبدأت العمل على هذه
النظرية بالتحقق من محاولة التعبير عما كتبه ابن مقلة نظر ًيا فى وصف
كل حرف بأن قدمت له معاداً مرسو ًما بحسب ما أدركته من الوصف».
وكان هذا موضوع رسالة الماجستير الخاصة بالفنان .لم يتوقف البحث
أب ًدا خلف الحروف ،فقد أكمل الباحث دراساته وقام بفحص كل حرف
على حدة ،والبحث عن أساسه الهندسى ،حتى أثبت أن جميع أشكال
الحروف تنبع من وحدة هندسية واحدة يتحقق فيها معنى عضوية
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جانب من منزل الفنان أحمد مصطفى حيث يعرض مجموعة خاصة من لوحاته.

لوحة من إنتاج عام  162.5 ،1971سم* 132.5سم ،زيت على كانفاس.

د .أحمد مصطفى أمام إحدى
جدارياته وأمامه المكعب
وأعماله من الكتب.
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ليست م رد حر ف مرسومة
فى تش يل معين ،بل لغة نس ر
لس ع إلى أسر ه
العاقة بين الحروف كلها .وفى العام  1989حصل على درجة الدكتوراه
من المجلس القومى البريطانى عن بحثه «اأساس العلمى أشكال
الحروف العربية» .وقد ساهمت هذه الدراسة فى كشف وتفسير الشبكة
الهندسية التى تقوم عليها نظرية الخط المنسوب ،وكأن ابن مقلة كان
ينتظره صامتًا طوال مئات السنين ليأتى ويكمل ما بدأه ويؤكد ثبوته.
وضوحا» ،قالها أمير المؤمنين على بن أبى
«الخط الجميل يزيد الحقيقة
ً
طالب وعمل من وحيها الفنان أحمد مصطفى الذى سكنته الحروف
واتحدت معه فى كيان واحد ليأتى بضوء جديد كاشف للمبادئ الجمالية
التى تحكم الفن اإسامى بشكل عام من خال الخط والنقطة .يتحدث
بمنتهى الحماس عن الحروف فخو ًرا بهم وممتنًا لهم أنهم كشفوا له
عظمة الكون وخالقه« .المعرفة فتحت لى وهى خارج نطاق سيطرتى،
ودور الفنان أن يبحث عن المعنى الذى من أجله خلق اإنسان» هكذا
بمنتهى التواضع ،يؤكد أنه لم يقم سوى باستقبال الرسائل العديدة التى
وصلت إليه بطرق مختلفة وعمل على السعى وراءها .فمنذ أن بدأ رحلته
البحثية وحتى اآن ،ا يشعر مصطفى بأنه انتهى من الحروف ويستمر
فى إنتاج أعمال لتكوينات مجردة ،وأبدع لغة بصرية غنية تبرز فى الجمع
بين مهارات المصور التشكيلى ومعارف الفقيه العالم.
ليس هدفه وا غايته أن يبحث المتلقى أعماله عن رسالة أو عن نص
مكتوب ،بل هو يخلق بالحروف تكوينًا يخاطب العين البشرية أ ًيا كان
مكانها فى اليابان أو أمريكا أو أوروبا أو العالم العربى .فاآيات القرآنية
والنصوص موجودة فى الكتب لمن يبحث عنها ،أما الحروف التى تقف
فى أعماله فهى تقدم ميادين عديدة وواضحة وضوح العيان مثل اللون
والشكل والضوء والنور والحجم ووضع هذه العناصر كلها فى حيز معين.
فعندما تتجمع هذه اأدوات ينتج عنها كيمياء يشعر بها المتلقى وتصدر
أصواتًا غير مسموعة ولكنها تجعل الحروف جلية لأذن قبل العين.
عمل الدكتور أحمد مصطفى بالتدريس فى مصر وفى العديد من دول
العالم ،وهو حال ًيا أستاذ زائر فى معهد أمير ويلز للعمارة وفى جامعة
وستمنستر بلندن .ويدير مركز الفنون الذى أنشاه عام  1983بلندن للفن
والتصميم العربى .وقد دعى للعمل على تحويل عدد من أعماله إلى
لوحات قائمة على أشكال محورها الحرف العربى .وقد تنوعت الوسائل
التى عبر بها الفنان عن فنه ،والعاقات اإبداعية المثمرة التى عقدها
مع عدد من أبرع الحرفيين فى أوروبا وخاصة النساجين العاملين فى
مشغل عائلة بنتون يف فيلتان ـ أوبيسون ،فرنسا ،وصناع الزجاج بمشغل
دريكس فى ألمانيا .وقد أقيمت العديد من المعارض إنتاجه المتنوع
سواء للوحات أو المنسوجات الجدارية وقطع الحرير والزجاج الملون.
وأينما ذهبنا نجد أعماله معروضة فى كثير من المؤسسات والمتاحف
الوطنية ومواقع أخرى عامة عديدة فى مصر وبريطانيا وفى شتى أرجاء
العالم ،فتشاهد أعماله على سبيل المثال فى الجناح الملكى بمطار
الملك عبدالعزيز فى جدة ،صالة ااستقبال الملكية فى مطار الملك
خالد بالرياض ،مركز المؤتمرات فى فندق شيراتون الدوحة ،وغيرها
من اأماكن المهمة تتباهى بعرض أعماله.
الدكتور مصطفى مؤمن بأن الفن هو من أفضل الوسائل التى تساعد
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رحلة الصعود اليلية 600 ،سم*  508سم ،أوبيسون من إنتاج .2013/2012

د .أحمد مصطفى مع
سوسن مراد عز العرب

الا نهائية ـ مائة إا واحد ،زيت وماء على ورق قطنى 192.5 ،سم*  149سم ،إنتاج عام .2013
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سفينة اأعمال الصاحة،
 180سم*  150سم ،إنتاج .2008

د .أحمد مصطفى يتوسط

على إقامة الجسور بين البشر على كافة اختافاتهم .فقد كان أول فنان مسلم
ً
معرضا أعماله فى الفاتيكان عام  1998فى الجامعة الجريجورية البابوية.
يقيم
كما أنه قام برسم لوحته الشهيرة «حين يلتقى البحران» عام  1997بعد تكليف
خاص من الملكة إليزابيث الثانية التى اختارته تقدي ًرا لقيمته كفنان مسلم
بريطانى لعمل لوحة تهديها لشعب باكستان بمناسبة مرور خمسين عا ًما على
إنشاء دولتهم.
وتمر السنوات وا يكتفى الباحث الفنان عن السعى لمعرفة وتقديم المزيد عن
الحروف .فهو يحيا فى معية الثمانية وعشرين حر ًفا ويستخرج منها المتواليات
التى يمكن أن تتأتى من عاقات هذه الحروف ،والتى ا حصر لها.
«حينما يوضع فى إدراك الشخص مثل هذه المعية بما تحمله من معان
مكنوزة فى كل حرف من هذه الحروف ،فأنت فى رحلة سرمدية ا تنتهى».
يكمل د .أحمد حديثه داخل المنزل منض ًما إلينا فى الجولة باقى أفراد
العائلة من أبناء وأحفاد يدورون فى فلك اأب والمعلم ،ليمتعنا بالتعرف عن
قرب على أعماله المنتشرة فى جميع أرجاء المنزل كأنها حروف من نور تزين
المكان وتبدو رغم ثباتها أنها فى حركة دائمة وتشع طاقة محببة .وفى النهاية
يودعنا د .مصطفى بعد ساعات مضت كدقائق عصف فيها المعلومات التى
أمد بها عقولنا وأرواحنا .ودعنا بنفس اابتسامة الهادئة والنظرة المشتعلة
بالحماس التى ا تخفى أن شغف الباحث لن يتوقف عند حد وسيظل يبحث
عن المزيد فى عالم الحروف.
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أبناءه وأحفاده فى منزله.

ت ف ألف فى أع

ل ن على هي ة إنس حر

من صب ل مة مس يم غير م ئل إلى ن

منظور لبهو يتوسط منزل د .أحمد مصطفى.

لوحة من إنتاج  254*390 ،2013على اأوبيسون.
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ا يصنف د .مصط ى ن سه كصوفى،
ل نه ي حد

مثل لع فين ل ين

صلو للح ي ة لوحيد ل ى تد
حول كل أشي ء

حجر اأساس اإلهى لفن اإنسانى 417 ،سم* 273سم على أوبيسون ،إنتاج .2012
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كبسولة اأفكار

تحرير :سارة الحصرى
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ربما تشكل الظرٌف الحالية فرصة قد ا تتكرر يمكنك خالًا

تجديد منزلك ،أٌ إيجاد حلول لمشكات فى تصميمه ،أٌ تنفيذ

أفكار مبتكرة لطالما أردت اختبارها.

جمعت لك حيا

ٌنصائح لـ  10مصممين ٌخبراء ،يمنحونك أسرارهم ٌخبرتًم لتجدد
منزلك خطوة بخطوة.
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47

غرفة تتحدى الزمن

QóH óªëe
يمكن تجديد مقاعد اجلسة الكاسيكية بأقمشة بألوان معاصرة
والدمج بينها وبين قطع أخرى محايدة الون من نفس الطراز
كتجديد جلستك لتواكب العصر.
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إذا كنت تبحث عن تصميم دائم فالسر فى تصميم غرفة يمكن
تجديدها بسهولة وبمامح محايدة يسهل لمختلف
الموتيفات واألوان التناغم معها ،لذلك يمكنك انتقاء ألوان
هادئة كاأبيض والبيج للسقف والجدران ،مع التنويع بألوان
اإكسسوارات والوسائد والستائر التى يمكن تغييرها بتكلفة
قليلة.
• الطراز اأنسب لديكور دائم هو المودرن والمعاصر حيث
يتسم بالبساطة والعملية التى تائم مكا ًنا لاسترخاء كغرفة
المعيشة.
• من الخطأ اعتبار الطراز اانتقائى الذى يمكن من خاله
الجمع بين مختلف القطع التى تفضلها من إكسسوارات وأثاث
متنوع الطرز تصمي ًما دائ ًما ،فبمجرد أن تعتاد عيناك تفاصيله
يمكنك الشعور باازدحام ويصبح من السهل أن تمل منه
خاصة بغرفة المعيشة التى تقضى بها معظم اليوم.
• عند اختيار قطع اأثاث اختر اأرائك والمقاعد العميقة
التى يزيد عمقها على  90سم ،فالجلسة المريحة لن تريد
تغييرها ،واستعن «بالبين باجز» لجلوس اأطفال والمقاعد
الصغيرة بدون ظهر والتى يسهل تجديدها أو نقلها من الغرفة.
• يمكن تجديد الغرفة باستخدام شال ملون يوضع على
اأريكة أو أحد المقاعد ،وااستعانة ببعض الطاوات الصغيرة
باأركان لتحمل كت ًبا تتغير وف ًقا استخدامك.
• اللوحات الفنية الق ّيمة ا تَقْدم وتحتفظ بقيمتها الفنية
خاصة لو كانت لفنانك المفضل ،وبالمثل الصور الشخصية
التى يمكنها أن تزين الطاوات والجدران دون أن تفقد
جاذبيتها أو يمكنك بسهولة استبدال أخرى جديدة بها.
• على عكس ما يظن الكثيرون فالسجاد ليس من العناصر
التى يسهل تغييرها ،فمن الصعب إيجاد سجادة أنيقة وبألوان
ومقاسات مثالية للجلسة كلما جددت كسوتها ،كما قد يكلف
تغيير السجاد بشكل مبالغ إذا ما اخترت تصمي ًما فن ًيا بخامة
مكلفة ،لذلك يمكنك اختيار سجاد سادة محايد يتناغم مع
التغيير الذى تقوم به بلون وموتيفات الجلسة.
• خطط لإضاءة جي ًدا وقم بتقسيمها ما بين إضاءة وظيفية
تضىء الغرفة بشكل غير مباشر وأخرى ديكورية يمكنك
تغييرها كل فترة وف ًقا للموضة السائدة كالنجف ووحدات
اإضاءة الجانبية.
• يمكنك تجديد غرفة معيشتك الحالية لتصبح معاصرة وا
تقدم ،فإذا كنت تملك أريكة كاسيكية بحواف خشبية مذهبة
وتنجيد مكسو من الحرير ،يمكنك استبدال القماش بنسيج
عصرى من القطيفة السادة ،وطاء الحواف الخشبية لأريكة
بلون جرىء كاأصفر أو اأسود.

المرايا العتيقة ،المقاعد الوثيرة ،واأرضيات اخشبية عناصر
ل بمرور الوقت.
ل يغفلها الزمن فتزداد جما ً
/elbeitmagazine
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اأرائك المصنوعة على شكل حرف « »Lتضم
ً
ً
كبيرا من اجالسين بمساحة أصغر من
عددا
المقاعد واأرائك المنفردة.

حلول لغرفة معيشة صغيرة

ø«°ùM ≈æe
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قبل البدء بتصميم الغرفة يجب تحديد عدد أفراد اأسرة الذين سيستخدمونها وتحديد أماكن توزيع اأثاث
باختيار مكان التلفاز ومناطق الجلوس ،فيجب أن تضم الغرفة مقاعد مريحة تكفى لجلوس أفراد اأسرة
بالكامل ،فعلى سبيل المثال إذا كان عدد أفراد اأسرة  4أفراد يمكن اختيار أريكة تستوعب ثاثة أفراد ومقعد
وثير كقطع أساسية بالغرفة ،ثم يتم ااعتماد على الكراسى الصغيرة بدون ظهر إضافة أماكن للجلوس.
• لصغر حجم الغرفة يمكن ااستغناء عن الكماليات وااكتفاء بالقطع اأساسية مثل اأريكة والطاولة
والتلفاز ،بحيث تكون كل أنشطة غرفة المعيشة مشمولة بالتصميم.
• ا يشترط ااعتماد على اللون اأبيض كلون مسيطر على الجدران وقطع اأثاث بل يمكن ااستعانة باألوان
التى تفضلها على أن تستخدم درجات هادئة منها ،فعلى سبيل المثال يمكن استخدام الدرجات الوردية ً
بدا
من اللون اأحمر واللبنى ً
بدا من اأزرق الداكن.
• عند اختيار قطع اأثاث قم بانتقاء أريكة ومقاعد بظهر ومساند رفيعة للذراعين حتى ا تقتطع من
المساحة ،كما يفضل اختيار طاولة المعيشة بسطح زجاجى يشعرك باتساع الغرفة.
• من اأخطاء الشائعة اختيار طاولة للمعيشة بأدراج وأرفف للتخزين مع تضمين أدراج للتخزين أسفل
اأرائك وأعلى الجدران ،كل تلك اأفكار تتسبب بضيق الغرفة والشعور بالتكدس ومن اأفضل تخزين
حاجيات كل فرد من أفراد اأسرة بغرفته مع ترك المعيشة كمساحة خالية من اازدحام للجلوس وااسترخاء.
• ً
بدا من اختيار تصميم لمكتبة ضخمة يمكن استبدالها بتصميم بسيط يضم بعض اأرفف الضرورية.
• عند اختيار أقمشة الجلسة يمكن انتقاء كسوة لها بلون فاتح بحيث يمكن غسلها وإعادة تلبيسها ً
بدا من
ااعتماد على اأقمشة الداكنة لتنجيدها.
• احرص على تنوع طرق ووحدات اإضاءة بالغرفة بحيث تستخدم ً
كا منها لغرض مختلف ،فيمكنك
ااعتماد على وحدة إضاءة صغيرة على منضدة جانبية كركن للقراءة ،مع استخدام وحدة مداة من السقف
إضاءة الغرفة بالكامل ،وأخرى غير مباشرة مثبتة بالسقف لاسترخاء أو مشاهدة التلفاز.
• يفضل انتقاء ستائر «باك آوت» إلى جانب الستائر التقليدية لحجب ضوء النهار الزائد عند مشاهدة التلفاز.
• عند اختيار اإكسسوارات استعن بالكتب والنباتات الصغيرة والصور الشخصية كديكور دائم وخاص بأفراد العائلة.

المقاعد الصغيرة
والسهل تحريكها
ونقلها حول
المنزل مثالية
لغرفة المعيشة
ل من تكدس
بد ً
المقاعد وازدحام
المكان.
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يمكن اختيار وحدات إضاءة بسيطة احجم
والشكل ولكنها ذات تصميم عملى وحداثى
يكسر الشكل التقليدى.
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كيف تضىء غرفة المعيشة؟
قبل البدء بتوزيع اإضاءة بالغرفة يجب اختيار مزيج من
اإضاءة العملية والديكورية فاإضاءة العملية من «سبوتات»
روحا للغرفة،
ضوئية ووحدات الليد غير المباشرة تضفى ً
بينما تمنح اإضاءة الديكورية من نجف أو وحدات اإضاءة
الجانبية شخصية وجاذبية للغرفة.
• عند توزيع «سبوتات» الضوء بالسقف يراعى توزيعها بحيث
تسلط الضوء على كل العناصر الهامة بالغرفة كطاولة
المعيشة واللوحات أو قطعة أثاث مميزة ويفضل أا تكون
بمواجهة التلفاز.
• يجب الحرص على توزيع اإضاءة بقدر الحاجة إليها فزيادة
اإضاءة تعد عي ًبا وليست ميزة ،ولذلك يمكن ااستعانة
بالكشافات التى يمكن إعادة توجيهها واستخدامها بداً من
مضاعفة عددها.
• يفضل إضافة «ديمر» يم ّكننا من التحكم فى شدة اإضاءة
وف ًقا للحاجة ،فيمكن تقليلها عند ااسترخاء وزيادتها عند
استقبال الضيوف.
• الوظيفة اأساسية لإضاءة هى إظهار طراز وجاذبية
التصميم لذلك يمكنك تغيير مكان الوحدات عن ااستخدام
المعتاد إنارة الجزء الذى تفضله من الغرفة .فعلى سبيل
المثال ،إذا ضمت الغرفة جدرا ًنا مكسوة بالخشب يمكنك
تسليط الضوء عليها بإضاءة ليد طولية موجهة من السقف
حتى تظهر جمالها وتوسع الغرفة .وبالمثل إذا ضمت الغرفة
سق ًفا مميزًا بالزخارف أو مرسو ًما يمكنك عندئذ وضع
الكشافات بالجدار وتسليطها على السقف.
• حاول اابتعاد عن تصميم السقف الساقط التقليدى
المفرغ من المنتصف ،خاصة بغرفة المعيشة حيث يتسبب
تصميمه بتقريب «سبوتات» اإضاءة للجالسين مما يزعجهم
ويرفع من درجة حرارة الجلسة ،كما تكون منطقة منتصف
السقف مزودة بإضاءة الليد الخفيفة وهذا ا يناسب منتصف
الغرفة الذى يحتاج إضاءة قوية إنارة طاولة المعيشة.
• تجنب استخدام شرائط الليد التى يتم لصقها واستعن
بأخرى مجهزة بتركيبات خاصة ،حيث تتلف الحرارة شرائط
الليد الاصقة مع ااستخدام.
• كل طراز من وحدات اإضاءة له استخدامه المناسب،
فمث ً
ا وحدات اإضاءة المصنوعة من اأحجار والخامات
الطبيعية كوحدات الكانيه والرخام تكون أكثر ماءمة للبيوت
الساحلية أو ذات الطراز المودرن ،كما يمكن استخدامها
بالجلسات الخارجية إذا كانت من الحجر المتروك على
طبيعته دون صقل أو رتوش.

اجمع بين
اإضاءة المباشرة
وغير المباشرة
هو اخيار اأفضل
ل
إنارة الغرفة ،بد ً
من العتماد على
أحدهما فقط.
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كيف تصمم ممر المنزل؟
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يفضل طاء الممر بنفس لون دهان المنطقة التى يمتد منها ،فإذا ربط الممر بين غرف المنزل
ومنطقة المعيشة يتم طاؤه بنفس لون منطقة المعيشة.
• عند اختيار إضاءة الممر يمكن ااستغناء عن وحدات اإضاءة المداة ،وااستعانة بإضاءة غير
مباشرة تسلط الضوء على الجدار الفارغ من الممر وتنيره ،كما يتم اختيار اإضاءة بمقدار يكفى
إضاءة الطريق للمرور بين غرف المنزل دون مبالغة فى شدة اإضاءة.
• الممر من المناطق التى تستخدم بكثافة داخل المنزل لذلك يفضل ااعتماد على الحلول العملية
بتصميمه واابتعاد عن اتباع ااتجاهات السائدة حيث تتغير باستمرار وتبقى الحلول العملية هى
اأكثر فاعلية وراحة.
• عند اختيار اأرضيات يفضل أن تتماثل مع مساحة الفراغ الخارجية المتصلة بالممر ويمكن أن
تختلف عن أرضيات الغرف.
• من الممكن استخدام السجاد بالممرات ولكن من اأفضل ااستغناء عنه خاصة مع وجود أطفال
بالمنزل حيث يتسبب باانزاق ويكون غير عملى.
• الممر مساحة مثالية لتعليق صور العائلة ،ولكن يفضل توزيعها على جدار واحد بالممر ،حتى ا
تتسبب بتشتيت المار ،ويمكن توزيعها بشكل عفوى دون معايير ،فقط يفضل الحرص على تجانس
أشكال البراويز خاصة عند تعليق اللوحات الفنية.
• إذا تم تصميم جدران البيت ليحتوى على بانوهات خشبية أو تجاليد ممتدة على الحوائط يفضل
أن تستمر بداخل الممرات كجزء من مساحة التصميم بالمنزل.

ل من وضع
بد ً
كونسول
كامل اأرجل تم
تصميمه بحيث
يختصر اأرجل
الباقية لمساحة
أقل.
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يفضل تصميم
الممر كامتداد
لمساحة
المفتوحة بقربه
بأن يتناغم
معها باألوان
والتصميم.
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نصائح لتعليق اللوحات
ا يوجد معيار موحد لتعليق اللوحات بل يتم صنع تكوين متناغم
منها ،فيمكن الجمع بين لوحات كبيرة وأخرى صغيرة ،أو الجمع بين
لوحتين كبيرتى الحجم فى تكوين واحد.
• يفضل تعليق اللوحات بارتفاع  20سم عن ظهر اأريكة ،وتوزيع
اللوحات بحيث تنتهى مع قمة إطار باب الغرفة ،باستثناء اللوحات
الضخمة التى يمكن تعليقها بكافة حجم الجدار إذا تطلب اأمر.
• قبل تعليق اللوحات يفضل تقسيم الجدار وتوزيع التكوين على المنطقة
الموجودة بثلث الجدار ،فعلى سبيل المثال إذا كان ارتفاع الجدار ثاثة
أمتار تحتل اأريكة منطقة المتر السفلى منها وتترك منطقة المتر
العلوى منها فارغة ثم توزع اللوحات بالمنتصف.
• تأتى اأطر الحديثة بتصميمات رفيعة للغاية أو تعلق الصور بدون
إطار ،ويفضل اختيار لون اإطار واألوان الموجودة باللوحة متناغم ًة مع
الجدار الذى يوضع فوقه ،ويمكن ااستعانة بعجلة األوان لتحديد مزيج
متناغم أو متناقض من األوان فيطلى الجدار بلون قريب مائم للوحة
أو لون مختلف عنها مما يخلق جاذبية لأعين.
رائجا بل يمكن ااستعاضة عنه
• تخصيص إضاءة للوحة لم يعد أم ًرا
ً
بالكاشفات التى تثبت باأسقف ويمكن توجيهها نحو اللوحة أو أى ركن
بالمنزل بمرونة.
• يمكن استخدام أحجام مختلفة من اللوحات بأشكال متنوعة من اأطر
مع الربط بينها باختيارها بطراز ولون موحد ،أو بتوليفة متناغمة من
اأبيض واأسود.
• من الممكن الجمع بين اللوحات والمرايا بمكان واحد ،حيث يمكن اابتكار
بتجليد الجدار وتعليق اللوحات أعاه ،كما توجد بعض المناطق بالمنزل التى
يمكن استبدال اللوحات بها بالمرايا كالمدخل ومنطقة الطعام.
• عند توزيع اللوحات بالغرفة يفضل تعليقها على الجدار الماصق
لأريكة وترك الحائط الماصق للتلفاز لوضع مكتبة أو بعض اأرفف.
• يمكن ااستعاضة عن اأعمال الفنية مرتفعة التكلفة بالمعلقات التى
تحمل كلمة أو صورة مطبوعة يفضلها أصحاب المنزل مع تجديدها
وتغييرها كل فترة.
• هناك الكثير من اأفكار المبتكرة التى يتم خالها طباعة الصور
العائلية يمكنك ااستعانة بها لعرض صورك الشخصية بشكل جديد.
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جاءت الوحة
متناغمة مع لون
اجلسة ومتناقضة
مع التجليد اخشبى
باجدار لتحقق
اجاذبية.

رغم طاء اجدار بالون اأسود منحته الوحات
ً
مزيدا من احيوية.
بألوانها القوية
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غرفة جديدة بأقل التكاليف
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الموتيفات
المغربية ونقوشها
الشرقية تعود
بنغمات حداثية
التصميم.

أقل الطرق تكلفة لتجديد غرفة المعيشة تعتمد على المنسوجات وورق الجدران
حيث يمكنك ااستعانة بأقمشة بسيطة لتغيير كسوة الوسائد أو جدار واحد فقط
خلف اأريكة أو التلفاز.
• موتيفات الغابة والنقوش ااستوائية تتكرر هذا العام ً
أيضا كاتجاه سائد ولكن بتنوع
باألوان فيختفى اأحمر واأزرق من التصميمات مع التركيز على درجات اأخضر.
• تصميمات ورق الجدران التى تضم مساحات فارغة من النقوش وأخرى مزينة
بالورود تراجعت وحل محلها الزهور الضخمة والممتدة بكامل مساحة الورق ،مع
النباتات والنخيل ورسومات الحيوانات والطيور كالقرود والعصافير.
• يفضل اختيار أقمشة من القطن سهل التنظيف للمنازل التى تضم أطفااً.
• من اأفضل انتقاء قماش سادة لأرائك والمقاعد الضخمة حتى تتقبل الموتيفات
والنقوش المختلفة بكسوة الوسائد والبوفات والتى يمكنك تغييرها أكثر من مرة
بتكلفة بسيطة.
• بغرف المعيشة بالبيوت الساحلية يمكن اعتماد توليفة مزدوجة من اأبيض
واأزرق واأقمشة المطبوعة بموتيفات اأسماك واأصداف كنغمة صيفية تجدد
بها الغرفة.
• النقوش المغربية تعود لرونقها وشعبيتها ،يمكنك تنجيد مقعد واحد منها وتجديد
غرفة معيشتك بطلّة مميزة.
• من الحيل المستمرة تنجيد ظهر المقعد فقط بقماش مشجر ملىء بالموتيفات
واألوان مع تنجيد مقدمة المقعد وباقى الجلسة بقماش سادة ،فقط احرص على
أن يكون ظهر المقعد فى زاوية مقابلة للباب بحيث يمكن رؤية التجديد بسهولة.
• احرص على انتقاء ورق الجدران واأقمشة والسجاد بألوان متناغمة يمكن أن
تتبع توليفة لونية متقاربة كألوان الباستيل أو تتناغم بتوليفة متناقضة من اأبيض
ولون جرىء كاأحمر أو اأسود لتحقق اانسجام بالغرفة.
امنح اجلسة
ً
ً
ربيعيا
مظهرا
باختيار أقمشة
ملونة ،حيث
يمكنك اجمع
بين المقلم
والزهور
بتصميم واحد.
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أوراق احائط المزينة بالورود والقرود والطيور
تأتى لستمرار تربع الموتيفات الستوائية على ساحة
تصميمات .2020
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مساحة للعمل
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جاء استغال المنطقة
المهملة بجوار السلم
ً
ً
صغيرا
مقعدا
لتضم
وطاولة كمكان لعمل.
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االتزام باأبعاد المناسبة ارتفاع وعمق المكتب يجعله أسهل وأكثر
راحة بااستخدام ،مثل اختيار تصميم يرتفع عن اأرض بمقدار  75سم
لحرية الجلوس ،وأن يمتد بعمق  60سم أو  90سم إذا تم وضعه بركن
الغرفة.
ً
• هناك العديد من المعايير التى يجب تحديدها وفقا لطبيعة عمل كل
شخص ،فإذا كانت طبيعة عملك تقتضى ابتوب وبعض اأوراق
البسيطة ربما تحتاج مكت ًبا صغير المساحة بينما يمكنك إضافة حوامل
لعرض الرسومات على سبيل المثال ،وأرفف لتخزين مزيد من اأدوات
التى قد يحتاجها عملك.
• إذا لم تتوافر لديك غرفة إضافية للعمل داخل المنزل يمكن تضمين
مكتب وبعض اأرفف باأركان أو المساحات المستخدمة بالفعل مثل
جزيرة المطبخ أو طاولة الطعام أو ركن بغرفة النوم ،حيث يمكن عندئذ
ااستعانة باأدراج ووحدات التخزين المزودة بعجات والتى يمكن نقلها
وتحريكها بعد اانتهاء من العمل واستخدام المنطقة بالشكل المخصص
لها.
• إذا أردت إضافة بعض اأرفف أو مكتبة بجوار منطقة العمل يفضل
تصميمها على ارتفاع  60سم على اأقل من المكتب ،مع تنفيذها بعمق
 35سم على اأكثر ،ويمكنك اختيار الخامة المناسبة لتحمل متعلقاتك؛
فإذا كانت متعلقاتك ثقيلة يمكنك اختيار خامة متينة لأرفف من
الخشب وبسمك ا يقل عن  2سم ،ويمكنك اختيار خامات متنوعة من
الرخام المطبوخ والميامين الخفيف بالوزن للمتعلقات الثقيلة.
• يمكن التنويع فى توزيع اإضاءة بين اأباجورات الجانبية الموجهة
على مكتبك وبين وحدات الليد التى يمكنك تعليقها أسفل اأرفف لتلقى
الضوء بشكل غير مباشر على مكتبك.
• من اأخطاء الشائعة عند تصميم منطقة للعمل إهمال توفير حلول
ومساحات للتخزين التى يفضل مضاعفة استخدامها وتقسيمها بالشكل
المناسب لطبيعة عملك ،كما يفضل معالجة مشكلة اأساك ،وحال ًيا
كثير من المكاتب يتم تصميمها بفتحات مجهزة لتضم اأساك أسفل
المكتب أو يمكن تغطيتها باإكسسوارات المخصصة لها.
• عند تصميم اأرفف يفضل تزويدها بقوائم تحمل اأرفف بشكل
يناسب حمولتها ،حيث يبالغ الكثيرون فى تقليل القوائم للحفاظ على
المظهر الجمالى لأرفف مما يتسبب فى اعوجاجها بمرور الوقت.
• عند اختيار خامة مكتب العمل واأرفف استعن بخامة متينة كالخشب،
وقم بطائها بدهان عملى كاأستر أو الاكيه الذى يمكن غسله.
• الكرسى الذى تستخدمه للجلوس على مكتبك عنصر مهم يجب أن
ومريحا ،حتى ا
منتجا عالى الجودة
تستثمر به أموالك جي ًدا وتختار
ً
ً
يتسبب لك بمشاكل صحية أو يتلف وتضطر لتغييره.
• يمكنك تجديد منطقة العمل باللعب باألوان بطاء المكتب واأرفف
وإضافة اإكسسوارات والصور الشخصية ببراويز جديدة وجذابة ،كما
يمكنك وضع لوحة فنية وإن كانت صغيرة الحجم على بعض اأرفف
ً
بدا من تعليقها بالشكل المعتاد.

الطاولت المفرغة من أسفل هى اأفضل إذا أردت
تصميم منطقة لعمل بغرفة المعيشة حيث المساحة
الممتدة تشعرك بالتساع.

تم استغال المنطقة المهملة خلف
اأريكة لوضع طاولة رفيعة مائمة
لمكان كمكتب ومكان لعمل.
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بطل الغرفة
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منطقة المدفأة من عناصر اجذب الكاسيكية
ً
يمكنك إعادة توزيع قطع اأثاث بحيث تقابلها جميعا
ويراها اجالسون من كل جانب.
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اختيار عنصر جذب يمنح شخصية متفردة للغرفة فكرة
مازالت قائمة ولكن بصور مغايرة عما اعتدنا عليه ،فمتطلبات
الحياة العملية قد تفرض عليك ااستغناء عن القطع
الديكورية وااستعانة بعنصر أساسى بالغرفة كاأريكة أو
السجادة بتصميم وألوان افتة للنظر تجعلها بطل المشهد
التصميمى بالغرفة.
• بالنسبة للغرف التى تطل على مظهر جمالى مثل النيل أو
اأهرامات أو غيرها من المناظر الطبيعية يمكنك تصميم
الغرفة وتوجيه اأثاث بحيث يعتبر ذلك المنظر هو نقطة
الجذب بالمكان.
• اختيار الركن والنقطة المناسبة لتنفيذ نقطة الجذب يأتى
بعد توزيع القطع اأساسية بالغرفة ،ففى غرفة المعيشة على
سبيل المثال يتم اختيار أفضل جدار لوضع اأريكة والجدار
المقابل للتلفاز ،ويمكن وضع عنصر الجذب بأحد اأركان أو
على جانبى اأريكة والتى يمكن فى تلك الحالة أن تكون نبتة
ضخمة ومميزة الشكل أو تمثااً فن ًيا.
• يمكن ااستعانة بعنصر واحد أو تكراره كنقطة جذب بالغرفة
مثل اختيار تمثال أو اثنين أو نجفة واحدة ضخمة أو اثنتين
مميزتى الشكل ،كما يمكن ااستعاضة عن عمل فنى واحد
بتكوين من اللوحات الفنية المجمعة لتمنح مظه ًرا جمال ًيا
للغرفة.
• اإكسسوارات والقطع الضخمة من أثاث ووحدات إضاءة
مثل حصان استوديو مووى أو الردايو الترانزستور القديم على
سبيل المثال من القطع الافتة للنظر والتى يمكن ضمها
للمنزل حيث تصبح بمرور الوقت جز ًءا من شخصية المكان،
وتزداد قيمتها كقطع اأنتيك فلن تضطر لتغييرها أو استبدالها.
• تفرض الخامات أفكا ًرا واتجاهات جديدة ،فعلى سبيل
المثال قد يقدم الفنانون منحوتات تجريدية من النحاس أو
الحديد ،أو وج ًها منحوتًا بدقة من الخشب حيث تفرض
الخامات وجودها فيمكنك طلب إعدادها بالحجم والشكل
الذى يناسبك من فنان متخصص فى تلك الخامة والمدرسة
الفنية التى تفضلها.
• بعد اختيار عنصر الجذب بالغرفة يجب إبرازه وتسليط
الضوء عليه بما يلفت ،فإذا كان تمثااً يمكن إضاءته بمصدر
ضوء مسلط من أعلى ليظهر بعض الضوء والظال مما يمنح
القطعة مزي ًدا من الغموض والجاذبية.
• يجب الربط بين عنصر الجذب والطراز الموجود بالغرفة،
كما يجب تحقيق التناغم بين األوان المستخدمة بالغرفة
وألوان القطعة التى تمنحها شخصية ،فعلى سبيل المثال يمكن
انتقاء عناصر الغرفة بدرجات متقاربة للون واحد مع اختيار
ً
وتناقضا م ًعا مثل
عنصر الجذب بالغرفة بألوان أكثر جرأة
سجادة أو أريكة قوية الموتيفات واألوان ،ويمكن على النقيض
التعديل بلون اإكسسوارات وأقمشة الجلسة لتتناغم مع سجادة
أفضلها أو لوحة فنية ضخمة تمنح الغرفة مزيدًا من التفرد.

على غير المعتاد تم وضع التمثال الضخم بمنتصف غرفة
المعيشة وكأنه أحد قاطنيها مكان التمثال وحجمه جزء
من عنصر المفاجأة ولفت اأنظار لغرفة.
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غرفة موفرة للطاقة
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اعتمد على اخامات الطبيعية
والمنتجات المحلية لتوفير
مزيد من استهاك الطاقة
وعدم تلوث البيئة.
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عند تصميم غرفة للمعيشة صديقة للبيئة يجب ااستفادة ً
أوا من الضوء الطبيعى
قدر اإمكان ،ثم معرفة احتياجات واستخدامات الغرفة قبل تصميم اإضاءة ،مع
عدم إضافة وحدات إضاءة زائدة .على سبيل المثال ،إذا كان العميل يحب القراءة
فيتم تصميم ركن للقراءة مع مصباح أرضى يوفر إضاءة جيدة للقراءة ً
بدا من
استهاك الكثير من الطاقة فى إضاءة الغرفة بأكملها ،ويتم حساب القوة الكهربائية
المجمعة للمصابيح قبل تنفيذها بالغرفة حتى ا تصبح ساطعة للغاية ،كما يفضل
تضمين إمكانية تقليل اإضاءة بوضع مفاتيح متعددة تسمح للعميل بتقليل
الطاقة المستهلكة.
• من اأفكار المبتكرة لإضاءة استخدام مستشعرات الحركة فى المناطق ذات
الحركة المرورية العالية مثل الممر قبل غرفة المعيشة ،حتى ا تبقى اأنوار دائ ًما
مضاءة بشكل غير ضرورى.
• كخطوة أخيرة عند اختيار التركيبات الكهربية الخاصة بك ،يجب أن تختار اإضاءة
الموفرة للطاقة مثل المصابيح الفلورية المدمجة أو مصابيح الليد كبديل لإضاءة
المتوهجة أو الهالوجينية ،مع الحرص على اختيار درجة اللمبات التى توفر لك درجة
الحرارة ولون الضوء الذى تبحث عنه حتى ا تضطر لتغييرها وتتسبب فى وجود
مزيد من النفايات والمنتجات الزائدة عن استخدامك عند استبدالها ،مما يكلف
البيئة مواجهة مزيد من النفايات.
• عند البحث عن الدهانات الداخلية يجب القيام بخطوتين؛ اأولى تجريب كثير من
العينات للتأكد من اللون الذى تريده ،ويجب هنا الحرص على تجربة العينة بنفس
المكان الذى ستطبق فيه حيث قد يقود اختاف اإضاءة بكل غرفة لنتيجة مختلفة
فنضطر لتغييرها فيما بعد مسببين المزيد من النفايات .والشىء الثانى هو
استخدام مواد عضوية متطايرة ( ،)covفعلى الرغم من أنه ا يسهل الحصول عليها
فى مصر إا أنها تحتوى على كمية أقل من المواد التى تضر بصحة اإنسان وتساهم
فى تأثر طبقة اأوزون وارتفاع مستويات الضباب الدخانى.
• اأثاث عنصر مهم أى غرفة لذلك يمكن اتباع ثاث طرق عند اختيار أثاث صديق
للبيئة ،أوا ااعتماد على المنتجات المحلية ،كما يفضل استخدام الكثير من قطع
اأثاث القديمة إضافة تفرد إلى المساحة ،وإعادة استخدام القطع المنتجة بالفعل
مما يرفع أعباء التصنيع والتلوث الناتج عنه عن البيئة ،ولنفس الفكرة يمكن شراء
أثاث عالى الجودة لضمان استمراره وحتى ا يحتاج إلى استبداله بسرعة.
• هناك ً
أيضا الكثير من السجاد واأقمشة المصنوعة من مواد معاد تدويرها
كالخشب القديم المعاد استخدامه ،والكثير من اأشخاص يحاولون اابتكار من
خال محاولة إنتاج مواد خام محلية الصنع مثل استوديو جريد الذى أعاد استخدام
مواد من جريد النخل لم تكن مستخدمة من قبل بصناعة اأثاث.
• يفضل اختيار المواد واأقمشة المعاد تدويرها بالكامل بحيث يتم عمل مزيج
مدروس بين اأقمشة المحلية والمستوردة ،ويتم التركيز فى المواد اأساسية مثل
جسم اأريكة على القماش المحلى ،وشراء اأقمشة اإضافية من الخارج ،وغال ًبا ما
يخلق هذا تواز ًنا جي ًدا بين التيار العصرى والوعى تجاه بلدنا والبيئة.
ً
ارتباطا مباش ًرا بالبيئة ،بمعنى أنه يتطلب طاقة
• كما يرتبط اأثاث المصنوع يدو ًيا
صناعية أقل إنتاجه ،لذلك هناك بصمة كربونية أقل بكثير على المنتج ،على مستوى
آخر فإن اأثاث المصنوع يدو ًيا ومحل ًيا يشجع ااقتصاد المحلى الذى يمكن أن يؤدى
إلى تقليل ااعتماد على ااستيراد من الخارج وهو أمر جيد ج ًدا بالنسبة للبيئة.
يفضل كذلك التمسك بالمنتجات المحلية ،ولكن غال ًبا ما يمثل هذا تحد ًيا عند
اختيار اأرضيات الخشبية ولكن يمكننا الحصول على بدائل محلية ،إذا كان المنزل
صيف ًيا ،يمكن غال ًبا استخدام الرخام المحلى أو الخزف المحلى.

تضمين النباتات بالتصميم سواء بأصص زرع حقيقية أو بموتيفات النبات يمنحك شعورًا بسكينة
الطبيعة وهدوئها مما يعكس خامات القطع وتصميم الغرفة الصديق لبيئة ،تصميم من «إكليجو».

اإضاءة من العناصر الهامة التى يمكنك محاباة البيئة باختيارها فاحرص على وضع
توفير الطاقة فى العتبار عند شراء وحدات اإضاءة المختلفة ،تصميم من «إكليجو».
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اختر الطاء المناسب
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يتوقف اختيار لون الطاء بالدرجة اأولى على التفضيل الشخصى ولكن من المعتاد اختيار األوان الهادئة من
درجات اأزرق بغرف النوم والصارخة كاأحمر والبرتقالى بالمطبخ.
• اللون «البيرجندى» الطوبى من األوان الرائجة هذا العام باإضافة إلى ألوان الباستيل التى ا تقدم.
• ا يشترط ااقتصار على األوان الفاتحة بالمساحات الصغيرة حيث يمكن ااستعانة باألوان الداكنة بطاء جدار
واحد من الغرفة يكون أغمق درجة لونية من باقى جدران الغرفة ،أو داكنًا بشكل أكبر كالجمع بين اأبيض واأسود.
• يفضل استخدام األوان المحايدة بالجدران حيث تتناغم عندئذ مع اختيار قطع أثاث وإكسسوارات ولوحات
بألوان جريئة وقوية.
• يمكن استغال الجدران التى تضم نوافذ وأبوا ًبا ضخمة لطائها بلون داكن كالكحلى أو اأسود حيث تخفف
المساحة المفتوحة للباب والنوافذ والستائر الملونة من حدة اللون الداكن.
• أفضل أنواع اإضاءة إنارة الغرفة تلك التى تحاكى ضوء النهار ،حيث تأتى كخيار أحدث من اإضاءة الصفراء
إزعاجا من اإضاءة البيضاء.
للمبات الهالوجين وأقل
ً
• اختيار سجاد بألوان جريئة يمكنه إحياء غرفة بجدران حيادية اللون ،كما يمكن عندئذ الجمع بين كثير من
األوان الجريئة والقوية كاأحمر والموف عند اختيار قطع أثاث الغرفة.
• من الممكن اختيار اللون الكريمى لأسقف أو اتباع نغمة هادئة من طاء الجدران.
• إذا اخترت تجليد الجدران بالخشب أو الحجر فيمكنك انتقاء لون متناقض للمساحة الظاهرة من الجدار على
أن تختار أفضل لون يبرز جمال التجاليد التى تختارها ،فعلى سبيل المثال إذا قمت بتجليد الجدران بكسوة من
خشب الجوز ترك يمكنك انتقاء التجليد بلون فاتح يظهر تجزيعات وتأثيرات الخشب وطاء المنطقة المتبقية من
الجدار بطاء داكن.
• الدرجات اأقل لمعا ًنا من ألوان الطاء تبدو أكثر جاذبية ولكن عليك اختيار طاء يضم لمعا ًنا بنسبة  %20حيث
يقلل الشكل الامع من ظهور اأتربة على سطح الجدران ،ومن اأفضل اختيار الدهانات الباستيكية التى يمكنك
غسلها وتنظيفها بسهولة.
• األوان الترابية كالبيج والرمادى هى اأفضل للمساحات الخارجية.
• يفضل تركيب األوان لدى متخصصين بالطاء حتى تتمكن من معرفة درجة اللون بالضبط عند القيام
بالتجديدات والصيانة أى مشكات تطرأ على الجدران.

ل من طاء اجدار بلون واحد تم الستعانة بأكثر من لون
بد ً

رغم كسوة احمام بالموزاييك اختار

لطاء اجدار لخروج عن المألوف ،تصميم من «دولكس».

أصحابه طاء جزء منه بالدهان،
كفكرة مبتكرة.
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العب بالطاء
وكسر جموده
إحدى مفردات
التجاهات اجديدة
اعتمد عليها فى
ً
مزيدا
منح المنزل
من اجاذبية.
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الوسادة هى الحل

تحرير :شرين صبرى
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وسادة كبيرة
احجم كانت أساس
جلسة قراءة مختلفة
وملهمة.

ليست اللمسة الجمالية الـشــىء
الــٍح ـيــد الـ ــذَ تـضـيـفــه الــٍســائــد

للمهزل بتٍاجدها فى كل أرجائه
بــل تمهحه كذلك الــرقــة الحالمة

بجانب العملية فى ااستخدام،
فــلــً ــا دٌر رئـ ـيـ ـس ــى ك ـبــديــل

للجلسات الكبيرة أٌ كإضافة ا
غهى عهًا فى الديكٍرٌ .لمهزل

ملىء بالراحة ٌالعملية ً
معا هذو

ب ـعــض ال ـخ ـبــايــا ٌالـ ـحـ ـل ــٍل ال ـتــى
يمكن أن تقدمًا الٍسائد.
/elbeitmagazine

69

اأقمشة ذات
الرسومات ثاثية

بعي ًدا عن الوظيفة الرئيسية للوسائد ،أدى تنوع أشكالها
وأحجامها حال ًيا إلى تعدد استخداماتها ،بجانب أنها أقل
عناصر الديكور تكلفة وأسهلها فى النقل من مكان إلى آخر،
فالوسائد قادرة على أن تأخذ مكان قطع كثيرة فى المنزل
مثل اأريكة أو المنضدة عن طريق إدخال بعض التعديات
عليها ،ولذا أصبحت بأفكارها الانهائية العنصر اأهم فى أى
تجديد ينصح به المصممون ،فبقليل من التعديات عليها أو بتبديل
الكسوة الخارجية أو حتى بإضافة بعض اإكسسوارات مثل العقادة
أو اأزرار مع تغيير أماكن اأثاث يصبح لديك غرفة بمظهر جديد
يخطف اأبصار.
هناك أكثر من نوع للوسائد ،منها الوسائد كبيرة الحجم والتى تستخدم
فى الجلوس على اأرض مباشرة ويطلق عليها الوسائد اأرضية.
ومنها التى تأخذ شك ً
ا دائر ًيا شبي ًها بالبوف العربى ،ومنها المربع
العريض ،ويمكن استخدامها فى ركن بالمنزل إنشاء مكان للقراءة
أو فى غرفة المعيشة إضفاء ألوان زاهية ،كما أنها ً
أيضا تسمح
بزيادة أماكن الجلوس فى أوقات تجمع اأصدقاء أو التجمع العائلى.
وللوسائد اأرضية حضور خاص حول حمام السباحة أو إنشاء جلسة
خارجية حول منضدة الطعام.
مع هذا النوع من الوسائد يجب مراعاة أن تتمتع اأقمشة
المستخدمة فيها بالمتانة كالكتان أو القطن أو الكريتون ،ولكن
بسماكة عالية وقدرة على التحمل ،مع اختيار ألوان من وحى الطبيعة
مثل المنقوشة بالزهور والنباتات.
هناك نوع آخر من الوسائد وهو الذى يوضع على اأرائك أو المقعد
الخشبى ،ليمنع ارتطام الجسم بالخشب الصلب ،وتلك الوسائد غال ًبا
ما تستخدم فى المنازل الساحلية أو فى أثاث الحدائق .وتتطلب
أقمشة معالجة ضد الماء واأتربة ،ويفضل اختيار األوان الزاهية
أقمشتها.
يمكن لطريقة ترتيب الجلسة أن تضفى مظه ًرا مختل ًفا فى كل مرة،
فالمزج بين أكثر من وسادة بنقوش مختلفة ووضعها بشكل أفقى فى
أركان الغرفة يمنح المظهر البوهيمى ،أما استخدام وسائد بألوان
ساطعة يزيد من جمال وجاذبية الجلسة.
التوافق بين ألوان الوسائد ونقوش المنسوجات القريبة سواء كانت
فى اأريكة أو السجادة أو الستارة من أهم النقاط التى يجب ااعتناء
بها عند تجديد شكل الوسائد .واأشكال الهندسية من المحبب المزج
بينها وبين اأقمشة ذات التقليمات الطولية كانت أو العرضية.
طابع المكان المراد إضافة الوسائد إليه أو تغيير شكلها يسيطر على
أنواع اأقمشة المستخدمة ،ففى اأماكن ذات الطابع الكاسيكى
يفضل استخدام اأقمشة الحريرية ،مع إضافة اإكسسوارات مثل
العقادة الكريستال أو اأسية أو اأوبيسون .أما الغرف أو المساحات
المعاصرة مثل غرف المعيشة فيمكن إطاق العنان لكل أنواع اأقمشة
من كتان وأقطان وأقمشة مخلوطة بألوان جريئة ساطعة.
يمكن أن تغطى الوسائد بالسجاد أو الكليم خاصة فى الوسائد
اأرضية التى تحتاج إلى غطاء يتحمل الجلوس والجو .وهناك ً
أيضا
خاصا وهى
أقمشة من الطراز الهندى تضفى على الوسائد سح ًرا
ً
المطرزة بقطع من المرايا الصغيرة .يمكن أن تعطى لبعض مقتنياتك
من اأقمشة الفرصة للظهور على وسائد لها سحر خاص ا يوجد
لدى اأسواق أو اآخرين.
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اأبعاد تمنح الوسائد
ً
ً
حداثيا.
مظهرا

الوسائد وشلتة
كافية لتخلق جلسة
داخل فراغ فى تغليف
احائط.

أريكة عملية ضمت
مجموعة من
الوسائد مختلفة
اأحجام.
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وسادة طولية على هيئة ظهر السرير ،شكل مختلف وعملية فى ااستخدام.
استغن عن جلسة مائدة الطعام التقليدية بأخرى صيفية من خال مجموعة من الوسائد كبيرة احجم.
ً
مختلفا ً
أيضا.
ا
يمكنك ااستغناء عن ظهر السرير ببعض الوسائد التى تمنح الراحة وشك ً
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ً
مقعدا ذا تصميم مختلف وحداثى.
يمكن تطويع الوسائد داخل أى إطار ليصبح لديك
ركن بجانب النافذة هو المكان المناسب لعمل جلسة استرخاء وقراءة من الوسائد الملونة.
الوسائد الملونة مع بنش طويل هى احل البديل لكراسى السفرة ومنح مكان جلوس
لعدد أكبر.
جلسة مريحة عملية وغير مكلفة بطلها الوسائد.
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73

الماذ القريب
تحریر :شرین صبرى
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حل الصیف بحرارتهٌ ،هو ما كان يعنى سابقا الًرٌب إلى اأجواء الساحلية،

لكن هذا العام مختلف بكل الظرٌف التى تحيط بالعالم بسبب ٌقوعه
فريسة لإجراءات التى فرضتًا عليه جائحة كورٌنا .لذا سوف يتحول كل

أملنا فى الًرٌب إلى أقرب ماذ لدینا ٌهو التراس أٌ البلكونة أٌ حدیقة
المنزل إن ٌج ــدت ..فبأفكار بسیطة یمكن ااستمتاع بًواء الصیف
ٌاابتعاد عن حوائط المنزل الخانقة.

اأثاث المعدنى يسمح بتشكيل
قطع عملية تائم المساحة
وتمنح الشكل اجمالى ويسهل
تنظيفها ً
أيضا
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يمكن لقطعة واحدة مثل «الهاموك» أن
تحول التراس إلى ماذ الراحة وااسترخاء

التراس أو البلكونة مساحة ملهمة تهرب إليها من جمود
جدران المنزل ،وعلينا اآن استخدام أبسط اأشياء لعمل
جلسة یجتمع فيها أفراد اأسرة لاستمتاع بأشعة الشمس
صباحا أو الهواء المنعش لي ً
ا.
ً
هناك عوامل رئيسية تجتمع للحصول على مكان مميز یمنح
ااسترخاء ویزیل التوتر ،وهى الحوائط واإضاءة والنباتات
واإكسسوارات وأخي ًرا الجلسة .كلها عناصر بترتيبها الصحيح
یصبح عندك مساحة جذابة تبعث على الراحة.
نبدأ بالحوائط ،هل هى مائمة للبدء أم تحتاج إلى طبقة دهان؟
تعتبر البلكونة مساحة مفتوحة بداخل المنزل ،فإن افتقر المشهد
المطلة عليه للون اأخضر تصبح إصيصات النباتات والزهور من
أساسيات دیكور البلكونة .فاللون اأخضر دائ ًما هو مصدر للطاقة
اإیجابية والبهجة ویبعث على الراحة النفسية .یمكن اختيار ما بين
إصيصات زرع كبيرة توضع فى أركان المكان ،وعددها یعتمد على
مساحة المكان ،أو صغيرة یمكن تعليقها على السور أو وضعها
متراصة على رف معلق على الحائط أو بواسطة حامل معدنى
مخصص لذلك .ویمكن ااختيار ما بين نباتات عطریة أو زینة،
ویمكن ً
أیضا استخدام النباتات التى تدخل فى عمل الطعام ،وأهم
شىء هو التنسيق المناسب داخل المكان مع التنظيف المستمر .ولو
أردت إكساب المكان مظهر الحدیقة یمكن استخدام النجيلة
الصناعية وكساء أرضية التراس بها.
اأرضيات ً
أیضا من العوامل الرئيسية التى تكسب التراس مظه ًرا
مختل ًفا ،وكذلك اإضاءة حيث یمكنك تعليق بعض الوحدات ذات
ا ،مما یكسب المكان شك ً
ألوان مميزة أو أشكال هندسية مث ً
ا
خاصا لي ً
ا .أو عمل حائط مغطى بالكامل
صباحا وسح ًرا
جمال ًيا
ً
ً
بإصيصات الزرع المعلقة وتكوین شكل نهائى جذاب .یمكن ً
أیضا
لتكوینات من خامات مختلفة مثل الخشب المفرغ أو بعض باطات
السيراميك الملون أو قطع الموزایيك أن تضفى على الحوائط لمسة
جمالية مميزة .ویمكن تعليق اأرفف التى تحمل بعض اإكسسوارات
المختلفة أو كت ًبا للقراءة لتمضية وقت ممتع فى البلكونة فى المساء.
یرجع تصميم اإضاءة إلى ذوقك الخاص فهى العنصر المهم الذى
سيغير شكل المكان تما ًما .وهناك عدة أنواع مختلفة یمكن
استخدامها من اسبوتات توضع فى السقف .هناك ً
أیضا أفرع
اإضاءة ذات اللمبات الصغيرة التى تضفى لمسات ذات سحر
خاص لي ً
ا .وهناك الفوانيس الكبيرة التى توضع على اأرض
مباشرة أو الصغيرة على المنضدة ،وهى من اإكسسوارات التى
تمنح إضاءة مختلفة وغير مباشرة للتمتع ببعض الخصوصية .وإذا
كانت الحدیقة ذات مساحة أكبر یمكن إضافة بعض وحدات
اإضاءة المصنعة من الحجر ،ویوضع بداخلها اللمبات والتى تمنح
المكان مظه ًرا جمال ًيا رائ ًعا.
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استخدام اخشب المشغول أو
«البغدادلى» يمنح التراس اخصوصية
ً
صباحا
ويكسر حدة أشعة الشمس

بعض من قطع اأثاث المائمة عندك وإصيصات
الزرع يصبح لديك جلسة عائلية جميلة فى البلكون
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بقطع بسيطة داخل
البلكون يمكن أن يصبح
لديك جانب لتأمل
وااسترخاء

الوسائد أو «بين باج» تجعل
جلسة التراس أكثر راحة
وتمنح ألوانًا زاهية لمكان

عنصر الراحة الذى سيشجعك على استخدام المكان ،ویعتمد
اختيارها على مساحة المكان وشكله سواء كان بلكونة صغيرة أو
«تراس» أو حتى حدیقة مرفقة بالمنزل .للبلكونة الصغيرة یمكن
ااستعانة بعدد من الكراسى ومنضدة صغيرة لتحمل اأشياء
الخاصة بالجلوس ،أو مجموعة من الوسائد الكبيرة ویتم فرشها على
اأرض بعد وضع سجادة متماشية مع الشكل العام وتمنح الوسائد
جلسة ممتعة للعب وتمضية أوقات مرحة .وإذا كانت المساحة
صغيرة ج ًدا فيمكن ااستعانة بأثاث قابل للطى ،وعمل طاولة قابلة
للطى والفرد فى أحد الجوانب ،أو ااكتفاء ببعض الوسائد للحصول
على جلسة ممتعة ومریحة ً
أیضا .وللمساحات اأكبر هناك متسع من
اأشكال والمقاسات التى یمكن ااختيار من بينها .وینصح عند
اختيار أقمشة الوسائد أن تتسم بمقاومتها لعوامل الجو وسهولة
تنظيفها.
ا تتردد فى إضفاء طابعك الخاص من خال أشيائك المحببة
للحصول على ماذ تسرع للجوء إليه .فهناك بعض اإكسسوارات
التى تكمل المشهد وتمنح المكان رون ًقا مثل المزهریات الصغيرة،
وقطع التماثيل المحببة لك ،أو بعض اأعمال من الحدید المشغول،
ً
وأیضا
واأرفف الخشبية أو المعدنية ،والسجاد القطنى أو الكليم.
اللوحات الفنية تكسب المكان شخصية مختلفة.

تأثيث البلكون بقطعة
مثل المدفأة واأثاث
المائم يجعل منها جلسة
ً
صيفا وشتاءً
تصلح
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تمنح الوسائد
بدرجات ألوان البحر
وأثاث من الراتان
لمحة من جلسة
الشاطئ ذات األوان
الزاهية
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من اليونان

على أرض اآلهة
عندمــا يكــون التاريــخ والموقــع فــى غايــة التميــز والتفــرد ،فعلــى

المصمــم أن يتعامــل بحــرص شــديد لكــى ا يفصل المــكان عن
حالتــه ،وهــذا ما فعلته المصممة كاترينــا فيريمى بمنزل فى أتيكا،
فتركت اأصل يفرض نفسه مع إضافة بعض اللمسات المعاصرة.
حرير :هناء مكاوى
80
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على كل شكل ولون أضفت عناصر مستوحاة
من الطبيعة لمسة استثنائية على المنزل.
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عملت �لم�ضممة على �إ�ضافة
�لمعا�ضرة ب�ضكل مح�ضوب وغير
مبالغ فيه

فى شبه جزيرة أتيكا بمدينة أثينا اإغريقية ،عاصمة اليونان ،واحدة من أهم وأجمل المدن فى العالم القديم ،يكمن
سحر خاص مازال يغلف كل ما على هذه اأرض؛ فبين ثاث جهات لشبه الجزيرة يحيطها بحر إيجة ويحدها
شمااً سلسلة جبال كيتثيرون على امتداد  16كيلومت ًرا ،ينطق المكان بجمال المناظر الطبيعية الخابة والمبانى
التاريخية التى ا تعد وا تحصى ،والتى ترتبط بأثينا القديمة التى سميت على اسم اإلهة أثينا .المكان كان مصدر
إلهام أساسى للمصممة كاترينا فيريمى زينوجاا عند البدء فى العمل على منزل ممتد على مساحة خمسة أفدنة
فى موقع متميز على ساحل شبه جزيرة أتيكا ،وتم بناؤه فى العام  1960على يد واحد من أشهر المعماريين اليونانيين
أريس كونستانتينيدس.
عملت كاترينا على المشروع بالكامل من تأثيث وإكسسوارات ووحدات إضاءة وخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والماء
والتدفئة .وكان من أهم أهداف المصممة عند بداية التصميم الحفاظ على الطراز المعمارى اأصلى للمبنى دون تغيير
هويته .فعندما استبدلت إطارات النوافذ بمواد عزل معاصرة ،حافظت على اأحجام واألوان اأصلية ،كما احتفظت
بباطات اأرضيات الرخامية القديمة واستخدمتها بعد ذلك بشكل جمالى بتنسيق مختلف .تداخل عناصر البناء القديم
خاصا يتماشى مع اأجواء العامة للمكان من حوله الذى يعتبر
اأصلى مع الخطوط والعناصر الحديثة منح المنزل ذو ًقا
ً
نموذجا أكبر يجمع بين القديم تم الحفاظ عليه والحديث تم استلهامه.
ً
فى منطقة المعيشة ،تم الحفاظ على الجدار الحجرى الذى تتوسطه المدفأة القديمة وكذلك اأرفف والفتحات فى
الجدار والعناصر الزخرفية اأصلية .وتظل الجدران الحجرية من أهم ما يميز المنزل ويربطه بتاريخه ،فنجد اأحجار
بأحجام وأشكال متنوعة وبدرجات ألوانها الطبيعية التى تتدرج بين اأبيض وحتى البنى الغامق مرو ًرا بالبيج ،تبدو مثل
الغاف الذى يلف المكان بالكامل .تخترق هذه الجدران الحجرية العديد من النوافذ واأبواب الزجاجية التى تسمح
بدخول الضوء والهواء وتربط بصر ًيا الخارج بالداخل.
ظل المنزل طوال عمره الذى يمتد لحوالى ستين عا ًما ،مقس ًما لمناطق وغرف صغيرة منفصلة ،تم هدمها من أجل إنشاء
مساحات موحدة ذات مساحة أكبر متدفقة ومتصلة ومندمجة م ًعا بداً من غرف كثيرة بعدد كبير من اأبواب .وأضاف
ً
مطبخا ذا هيئة معاصرة يتميز بجزيرة من الرخام تتوسطه تربط بينه وبين منضدة الطعام المتصلة
تصميم كاترين للبيت
به .أما الطابق السفلى أو البدروم ،فقد كان قدي ًما مستخد ًما كمجرد مستودع للخزين تم تحويله فى التصميم الحديث
إلى مساحة مميزة لاسترخاء والقراءة ومشاهدة التليفزيون .كما تم خلق مطبخ صغير به لتصبح هذه المساحة مكا ًنا
مواز ًيا لمنطقة المعيشة الرئيسية بالطابق اأول.
ملحق بالمنزل مبنى منفصل وهو معد إقامة الضيوف مكون من غرفتين وحمام ومطبخ ،واختارت المصممة ااستعانة
فيه باأبواب المنزلقة لتوفير مساحة أكبر وتقديم أكبر قدر من الراحة والمتعة للضيوف .ولمزيد من ااستمتاع واستغال
المساحات فى المكان ،تم خلق حمام سباحة ومكان لاستجمام فى الجزء الخلفى للمنزل.
تم تأثيث البيت بالكامل بقطع أثاث معاصرة وتم ااعتماد على وحدات زخرفية وديكور ذى خطوط بسيطة وعملية.
اأرضيات معظمها من الخشب أو الرخام واإضاءة هادئة وغير مباشرة عن طريق وحدات إضاءة صغيرة أو مخفية وذات
تصميم فى غاية البساطة.
لم تستخدم المصممة الكثير من قطع الديكور لكى يظل أبرز ما يظهر فى المنزل هو روحه والحالة التى ينقلها لسكانه
وزائريه من هدوء ومتعة خاصة من خال الطاقة التى تنبعث منه والتى مصدرها خصوصية المكان المتواجد به .وكذلك
األوان فهى فى معظمها محايدة مع قليل من المفاجآت اللونية التى تبرز أحيا ًنا مثل لمسات من اأخضر أو اأحمر ولكن
بدون مبالغة فتوقظ العين دون اإخال بالخط اأساسى للتصميم الذى نجح فى الدمج بين الشخصية القديمة للمنزل
بكل ما تحمله من قيمة وسحر ،وتجعله يبدو وكأنه متصل بتاريخ اأرض التى بُنى عليها ولكن بمظهر عصرى وعملى يجعل
خاصا يكتمل بإطالة مبهرة على ساحل بحر إيجة تجعل العالم كله ممت ًدا أمامه.
لإقامة فيه سح ًرا
ً
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الكثير
من اخيال
وألعاب
اإضاءة.
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بعد �إعاOة �Jضميمه ,لم jفقد
�لمنزل �Lضده �لقدjم ولكن
Oبت فيه Qوح Tضابة
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غرفة المعيشة
اأساسية.

/elbeitmagazine

85

�إWالة �لمنزل
لها Sضحر Nا�ص
وJثير Nيال من
�jضكنه
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يبدو بحر إيجة واجبال من حولة
كلوحة طبيعية فى اخلفية.
اأثاث من تصميم «كيتال .»Kettal
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جدار قديم من
احجر بداخله مدفأة
من التصميم
القديم لمنزل.
احظ البساطة فى
كل عناصر التصميم
والديكور.
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Lمع �لت�ضميم بين
�لم�ضتو� iلعالى
من �لر�Mة و�لمظهر
�لجميل

استغال
سور السلم
كتصميم
حديث لمكتبة.
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لمسة حماسية
من الون
اأحمر تضيف
ً
دفئا لمكان
الهادئ.
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لم Jبالغ �لم�ضممة فى �إبر� Rعنا�ضر �لت�ضميم
�لد�Nلى لتجعل �لعنا�ضر �لم�ضيطرة م�ضتمدة من
bيمة �لمكان ومن عنا�ضر �لطبيعة من Mوله
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غرفة معيشة تم تخليقها
فى البدروم بإطالة على
احديقة.
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�Nتياb Qطع �لأKاث Sضاعد على
Jحقيق �لر�Mة و�ل�Jضاع
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غرفة الطعام
متصلة بالمطبخ.
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�لكثير من
�لجمال و�لقليل
من �لغر�بة مع
بع�ص �لجر�أة

سلم معدنى ووحدات إضاءة حديثة
وفى اخلفية جدار حجرى قديم.
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حمام الضيوف وخامة

أرفف حجرية مستغلة

احجر تتصدر المشهد.

بركن غرفة المعيشة.

عناصر ديكور حديثة
بلمسات تقليدية بسيطة.
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بنى �لمنزل عام

 ٩على jد

�أ�jQص cو�fضتاfتيني�ضدSص� ,أMد �أTضهر
�لمعماjQين �ليوfاfيين
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.ملحق الضيوف
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Jد�Nل �لحدjث مع عنا�ضر �لبناA
Jماما
�لقدjم Lعل �لبيت من�ضجمًا ً
مع ما Mوله

غرفة النوم فى الملحق اخارجي.
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تصميمات ديكور
حديثة تعتمد على
الفراغات واألوان
المحايدة.
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لMظ �لنو�فذ �لزLاLية باأMجام عدjدة
لل�ضماح بدNول �أcبر cمية من �ل�ضوA
وللتو��ضل مع �لطبيعة
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غرفة النوم
الرئيسية ملحق
بها حمام خاص.
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�لجل�ضات Sضتدعوك للتمتع
بالطبيعة �لمنع�ضة فى �لحدjقة

حمام السباحة
بإطالة على البحر.
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أماكن اجلوس والطعام فى اجزء اخلفى من
المنزل حيث اأثاث من إنتاج «كيتال »Kettal
التى تتميز بتصميمات حداثية.
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الجمال والصيف

تحرير :شرين صبرى
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فقط إناء عادَ أٌ مزهرية

من زجاج شفاف أٌ ملٍن
ٌلكن يسمح بإظًار ما
يكمن بداخله ،ثم أطلق

العنان أٌراق ٌأغصان
الزهٍر ٌالنباتات ٌسيقانًا

بعفٍية ٌبدٌن تنسيق مبالغ
ف ـيــه ..تٍليفة كــافـيــة جــدا

لتغدق على المكان كله
جـ ـم ــاا ٌمــظــً ــرا مختلفا
ببساطة متناهية.

فكرة بسيطة لتزيين
المنضدة من خال
وضع فازة من الزجاج
الشفاف بحجم كبير
ً
عددا من
لتستوعب
اأغصان.
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بعي ًدا عن اأشكال المعتادة للفازة والتى يمكن أا تتناسب وطرز منازلنا المختلفة وخاصة الحديث
أوان أو زجاجات متاحة لديك تكون
منها ،فإن ااتجاهات حال ًيا تشير إلى استخدام أى فازات أو ٍ
ذات خطوط انسيابية وألوان محايدة ،وبخاصة لو كانت ذات قدر من الشفافية .وضع فيها ما
تفضله من نباتات أو زهور ثم وزعها داخل المنزل بما يتناسب وطبيعة كل مكان .على أن تكون
مجموعة اأوانى المختارة متناسقة فى اأحجام واأشكال لتكون نقطة جذب للعين فى الغرفة أو
المكان المختار لها سواء منضدة الوسط أو المنضدة الجانبية أو حتى على منضدة الطعام إكساب
روحا من الطبيعة ،مع قليل من النباتات أو الزهور داخل تلك الفازات.
الجلسات العائلية ً
البساطة كالطبيعة التى جاءت منها الزهور هى السر وراء اختيار مزهرية شفافة تمنح المكان
حضو ًرا خا ًبا مثل مشاهد الطبيعة ،فيمكنك اختيار ألوانها من ألوان النباتات مثل اأخضر الفاتح الذى
يتسم بالشفافية والذى يظهر سيقان النباتات أو الزهور بداخله .واأزرق من األوان التى تتماشى وطرز
أوان من اللون اأبيض التى تمنح المكان السكينة والهدوء والصفاء .وحاول أن
ممزوجا مع ٍ
المنازل الحديثة
ً
تبتعد تما ًما عن أى تفاصيل أو زخارف يمكن أن تعوق رؤية النبات أو تضيف صخ ًبا إلى المكان .فقط حاول
أن تحقق التناغم اللونى بين مفردات الغرفة وألوان المزهريات المستخدمة .وكل ما تحتاج إليه لتحقق
المظهر الجمالى هو الطريقة البسيطة فى ترتيبها.
هناك الكثير من اأفكار التى يمكن أن تظهر بها زهورك ونباتاتك ،مثل إعداد مزيج من اأشكال واأحجام
المختلفة والمتناسقة من نفس اللون أو من درجات لون واحد باختاف درجة شفافية اأوانى ،أو بمزج
لونين أو أكثر ما بين شفاف ومعتم ،وتحتوى كل آنية على زهرة واحدة أو حتى مزيج من الورود وأفرع
النباتات ،وهذه الطريقة تجذب اانتباه أكثر من تنسيق الزهور جميعها فى آنية واحدة.
ااختاف فى ارتفاع اأوانى والتباين فى أطوال النباتات يصنع لوحة سريالية تخطف اأنظار واأذهان لما
فيها من جمال يخاطب الروح والعقل م ًعا ،فتباين اأطوال واأحجام يسمح بعمل تكوينات تمأ بها أسطح
طاوات أركان منزلك وتغنى عن اإكسسوارات غالية الثمن .يمكن عمل أكثر من مجموعة مختلفة فى نفس
الغرفة ولكن فى أماكن متفرقة وكأنك تقوم بتوحيد نوع اإكسسوار المستخدم داخل المساحة الواحدة.

توحيد لون الفازات
بأشكال ودرجات
مختلفة حتى
البوكيه من نباتات
خضراء كأن أجواء
الطبيعة انتقلت
إلى الغرفة.
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أكثر من شكل لفازة الزرقاء الشفافة فى تكوين
كسر سكون لون احائط بلوحة سريالية من
الطبيعة اخضراء والورود الزرقاء .

منضدة اجانب تتجمل

المزج بين ألوان

بالفازات والزجاجات

المزهريات وتباين

الشفافة الملونة بلون

أطوالها تمنح
ً
طابعا
المكان

مجموعة من الزهور

ً
مختلفا.

موحد والتى تحوى
واأوراق اخضراء.
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سيمفونية
ال ـ ـن ـ ـحـ ــاس
تحرير :شرين صبرى ،تصوير :عماد عبد الهادى
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بمجرد ٌصــٍلــك إلــى الجمالية لــن تـكــٍن فى

حاجة إلى سؤال عن حى الهحاسين ،فسيمفٍنيات

الدق على الهحاس ستخطف مسامعك على الفٍر
ٌت ـقــٍد خـطــاك إلــى ٌاح ــد مــن أكـثــر المشاهد
المحببة فى القاهرة الفاطمية ٌالذَ يحاٌل أن

يتحدَ اانقراض ٌهٍ مشًد اأسطٍات يدقٍن
على المعدن اأصفر الصلب ليحٍلٍو إلى قطع فهية
ا مثيل لجمالًاٌ ..مهًم عم إسماعيل الذَ تقع
ٌرشته بٍكالة بازرعة فى قلب الجمالية.
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تعتبر مهنة الدق على النحاس من أعرق الحرف اليدوية ليس
فقط فى مصر بل فى الوطن العربى كله ،وهناك تقري ًبا
حى باسم حى النحاسين فى كل أرجاء الوطن العربى من
دمشق إلى تونس ،ومن مراكش إلى القاهرة التى استقر فيها
النحاسون فى أعرق أماكنها بالقاهرة الفاطمية.
أباريق ،صوانى ،نجف ،أباريق المياه ،مستلزمات المقاهى ،حلى،
وعشرات غيرها من قطع الديكور واإكسسوار ستخطف نظرك ببريق
لونها اأصفر أو اأحمر أحيا ًنا وأنت مقبل على ورشة عم إسماعيل،
التى ورثها عن أبيه وجده وتعلم فى هذه الورشة نفسها منذ كان
صب ًيا صغي ًرا حتى أصبح أقدم صنايعى فى تلك المهنة ،ومازال
ً
حفاظا عليها من ااندثار رغم الصعوبات
يمارسها هو ومن قام بتعليمهم
التى تواجههم سواء المادية أو بسبب عدم وجود عمالة تقدر الحرفة
وتتقنها .يقول عم إسماعيل« :لم يكن هناك بيت يخلو من اأوانى
النحاسية وخاصة فى جهاز العروس والتى كانت تتباهى اأسر
بامتاكه».
تبدأ عملية تشكيل النحاس بتقطيع لوح المعدن الخام إلى أجزاء
بالمقاسات المطلوبة ،ثم يقوم ضارب النحاس بطرقها على سنادين
خاصة لتحويلها إلى الشكل المراد مثل الصوانى أو أوانى الطبخ أو
أى مجسمات خاصة تطلبها بعض المحال ،حيث إن معدن النحاس
قابل للتطويع بسهولة ،وتستخدم فى هذه المرحلة ـ كما يقول عم
إسماعيل ـ المطارق وماكينة قص المعدن ،ولكن اأهم فى هذه
المرحلة حرفية يد العامل ودرجة إتقانه للصنعة لتخرج القطعة فى
أفضل شكل لها .بعدها تأتى مرحلة تثبيت اأيدى والتى تحتاج إلى
ماكينة اللهب لتصهر معدن اللصق ،ثم تتم عملية الجلى ،وبعدها تأتى
مرحلة النقش على حسب احتياج كل قطعة ،ولكل مرحلة من هذه
المراحل اأدوات والماكينات الخاصة بها للحصول على قطعة نحاسية
دقيقة الصنع .وهناك مرحلة أخيرة وهى مرحلة التبييض والتى تعتبر
حرفة بذاتها ،ولكن لقلة ممتهنيها انضمت إلى ورش النحاس.
وكانت مرحلة التبييض قدي ًما تعتمد على العمل اليدوى فقط ،ولكن
مع التطور استخدمت فيها النار والمواد المنظفة مثل اأحماض
والملح والرمل ،وتحتاج القطع النحاسية إلى هذه المرحلة مرة كل
عام على اأقل لتحتفظ ببريقها.
ومن أسباب تراجع المهنة حال ًيا ـ كما يقول عم إسماعيل ـ ارتفاع
ثمن النحاس وهو ما أدى إلى تراجع اإقبال على شراء منتجاته،
والتى شهدت أفضل حااتها فى الستينيات والسبعينيات ،ولكن مع
اقتحام التكنولوجيا لكل المهن قل الطلب واتجه الزبائن إلى الخامات
اأرخص سع ًرا مثل األومنيوم وغيره .ولكن بالطبع مازال هناك
محبون للنحاس ممن يقدرون الفن اليدوى ،وهو ما يجعل عم إسماعيل
يقاوم فكرة اابتعاد عن مهنته اأثيرة.
كان هناك قدي ًما نحاس مصرى يسمى بالقراضة ،منه لونان اأصفر
واأحمر وكان زهيد الثمن ،ولكن مع ااستيراد أصبح سعر النحاس
ً
باهظا ج ًدا مما أدى إلى تراجع حركة البيع .هكذا يتذكر عم إسماعيل
موضحا أنه يأتى حال ًيا من يحب الخامة ويقدرها فيطلب منه بعض
ً
اأعمال الفنية مثل إطار منقوش أو مفرغ لبعض اأوانى الزجاجية
كقطعة ديكورية والتى تتطلب تقنية ومهارة عالية لم يعد يتمتع بها
الكثير من العمالة .ويؤكد فى النهاية أن أفضل أوانى عمل الطعام
هى النحاسية ومن يفهم جي ًدا فى فن الطبخ يستخدم تلك اأوانى.
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عملية تحويل
قطعة النحاس
إلى صينية تقديم
عن طريق الدق
بالمطرقة.

�سم حى النحا�سين قديمًا كل من كان
يمتهن بما يخ�س معدن النحا�س
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�سيمفوfيات الدق Yلى النحا�س هى
مقطوYات Yذبة ل�سنايعى هذه الماIO

أداة تحديد المقاس المطلوب من خام النحاس.
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تتعرض القطع إلى الهب عن طريق
«الباشبورى» لتصبح أكثر ليونة فى التشكيل .

تثبت قطع النحاس ببعضها عن طريق الحام
بخام النحاس لتنتج قطعة متكاملة.

عمل بعض القطع عن طريق ماكينة اخرط
بواسطة أدوات مساعدة يحملها الصنايعى.
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كان ي�سنع منه
aى الع�سو Qالو�سطى
الدhQع الحربية

بعض القطع تحتاج إلى الدق البسيط
عن طريق المطرقة اخشبية.
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سجادة
الفردوس
المفقود.

عبر عن نفسك
تحرير :محمد سعد
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ترسم الفنانة الفلسطينية اأمريكية ،جنان شحادة ،على كل ما له سطح ٌيتقبل اللون..

بدأت حكايتًا مع الرسم مبكرا ،إذ لم تحظ الفنانة بألعاب الطفولة فكان ٌالدها
عالم الفيزياء النوٌية يحضر لًا مجسمات فيزيائية لم تشبع رغبتًا فى اللعب ،فتحولت إلى

الرسم على المابس ٌالجدران ٌهو ما جر عليًا غضب ٌالدتًا ،التى شجعتًا على

الرسم على الــورق بــاألــوانٌ ،لكن ذلك لم يوقفًا عن الرسم على الحوائط ،حيث
تحمل ج ــدران مبانى فــى ٌاشنطن ٌل ـنــدنٌ ،حــوائــط ٌأسـقــف مـنــازل فــى القاهرة
رسوماتًا ٌجدارياتًا.

ما هى قصة عملك اأخير الفردوس المفقود والرسالة من ورائه؟
طلب منى عمل تصميم على هذه السجادة بالتعاون مع جاليرى إيوان
مكتبى للسجاد ببيروت ،وأردت من تصميمها أن أرفع الوعى بالتغيرات
المناخية ،فأنا أهتم كثي ًرا بالبيئة ،لذا فهذا العمل عن البيئة وااحتباس
الحرارى ،وقلقى حيال النباتات والحيوانات التى تحيا على اأرض.
كان من المفترض أن يعرض هذا العمل فى آرت دبى الذى تم إلغاؤه هذا
العام ،ومن المفترض أن يذهب العمل للندن .وهذا ثانى عمل أتعاون فيه
مع جهة أخرى ،فتعاونت من قبل مع مرسيدس فى مبادرة «هى
مرسيدس» ،وكنت الوحيدة التى رسمت على السيارة فى  .2017حال ًيا أنا
أعيد تزيين حقائب السيدات الجديدة الفاخرة.

كيف بدأت تصميم الحقائب؟
بعد انتقالى لدبى ،تحولت من الرسم على الجدران الضخمة إلى الرسم
على حقائب كبار المصممين ،مثل لوى فيتون وشانيل وبالينسياجا ،وذلك
جاء بالصدفة منذ حوالى  15سنة حين لطخت إحدى صديقاتى حقيبتها
البالينسياجا البيضاء ببقعة إسبريسو ،وكانت منهارة ،فأخذتها وحولت
اللطخة إلى تصميم ،وكان هذا أول ما صممته ،بعد ذلك تحول الموضوع
إلى عمل .بدأت استوديو جنان شحادة ،وبعد ذلك تعاونت مع لوى فيتون.
وهناك الكثيرون يقلدوننى اآن.
ً
إذا فأنت ا تصممين الحقائب نفسها أنت ترسمين عليها؟
أنا أعيد تزيين وتصميم حقائب كبار مصممى اأزياء ،وأتعاون مع بعضهم
لوضع تصميمات جديدة على الحقائب.
كيف تختارين العامات أو الحقائب التى ستزينينها بتصميمك؟
أنا ا أنتقى بيوت اأزياء التى أعمل معها ،فهم من يختاروننى .أنا أتعاون
مع لوى فيتون ،هارفى نيكولز منذ ست سنوات ،هم يرسلون لى حقائب
إلى بشكل شخصى
ڤينتيچ وأنا أرسم عليها .وهنا فى دبى عماء يأتون ّ
بحقائبهم أرسم عليها لمنحها حياة جديدة ،وأحيا ًنا تأتى حقائب بها
تلف فى اللون ،وأعيد تلوينها.
كم يبلغ عدد الحقائب التى صممتها؟
أكثر من  2000حقيبة.

تمنح تصميمات جنان احقائب
القديمة حياة جديدة
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ماذا عن جداريات واشنطن دى سى؟
تضم تصميماتك مجموعة واسعة من
الفني
ا
حيات
بدأ
اأشكال والشخصيات فكيف يتحدد
رسمت جداريات عدة فى واشنطن دى سى ،حيث
التصميم المناسب لكل حقيبة؟
كنت أعمل لحساب الحكومة فى «دى سى
الجدران
برسم
آرتوركس» فكانوا يستعينون بنا لتزيين مناطق
العميل هو من يختار التصميم ،وهم عادة ما
ومبانى معينة وكنا نرسم بالفرشاة واألوان
يتصفحون تصميماتى السابقة ويختارون منها،
انت ت
بخاف ما يحدث هذه اأيام حيث يرسم الناس
ولكنى أغير فيها أننى ا أحب تكرار تصميماتى،
بااسبراى أن الرسم على الحوائط غير قانونى
فأتعرف على العميل وأسأله عن شخصيته وإذا
بحقائب اليد
فيجب أن يرسموا بسرعة ويهربوا ،بينما نحن
ما كانت هناك ذكريات معينة ،أو شخصيات
كان لدينا الوقت وحرية التصميم .وقد رسمت
كرتونية معينة يرتبط بها ،وأحيا ًنا تكون لديهم
على مبانى مهمة فى واشنطن دى سى ،فى
اقتباسات معينة يحبونها وأجد صورة مناسبة
السفر
كونيتكيت آفينيو ،جورج تاون مول ،آدامز مورجان،
لها .أنا باأساس أحاول تمثيل شخصية العميل،
دوبونت سيركل.
ولهذا فإن كل حقيبة من تصميماتى فريدة وا
تتكرر أن كل شخص فريد.
هل يمكن أن تعطينا لمحة عن حياتك
أنت ترسمين على أكثر من وسيط ،من الجدران لأثاث للحقائب الشخصية وأين نشأت؟
فكيف تختلف تجربة الرسم فى كل منها؟
أنا فلسطينية نشأت فى الوايات المتحدة ولندن ،تزوجت من مصرى
أنا أرسم منذ  30عا ًما ،أنا
أساسا فنانة جداريات ،وأرسم على اأثاث وانتقلت للقاهرة ،ولدى ولدان وعملت فى القاهرة كثي ًرا ،قبل أن أنتقل
ً
والحوائط واأسقف والسيارات.
أخي ًرا إلى دبى.
فريد
هو
تصميم
كل
بالطلب،
كلها
رسوماتى
وبصراحة اأمر متشابه أن
ما الذى جذبك للرسم فى البداية؟
ً
من نوعه لو كان
حائطا سيكون مختل ًفا عن رسوم الممرات أو اأثاث ،والدى كان عالم فيزياء نووية ولم يكن يحضر لى لع ًبا فكنت أرسم .كنت
هنا
ومن
بعينه.
لعميل
ومخصصة
نوعها
من
فريدة
أصممها
كل قطعة
طفلة ويحضر لى ألعاب فيزياء ،فبدأت أرسم على الورق ثم الحوائط
فإن التجربة واحدة ولكن اأعمال مختلفة عن بعضها.
على غضب والدتى .ثم أحضروا لى ور ًقا وألوا ًنا
والمابس ،وهو ما جر ّ
فى تصميم حوائط البيوت كنت أتعاون مع معماريين ومصممى وبدأت أرسم .والطريف أن ابنى نشأ بنفس الطريقة.
خاصا لحقائبهم ،ومن
ديكور ،اآن أعمل مع عماء يريدون تصمي ًما
ً
ما الذى أتى ً
أوا فى مهنتك الفنية؟
هنا فإن اأمر متشابه ج ًدا ،ولكنى ا أرسم ثيمات معينة ،أنها
بدأت وأنا فى العشرينيات بالرسم على المبانى أواً ،وعندما انتقلت
تفرض عليك التكرار بالضرورة ولهذا ا أقيم معارض أن المعرض
يفترض الثيمة والثيمة تفترض التكرار وأنا ا أفعل هذا ،أنا أصمم لمصر بدأت أرسم على الحوائط واأسقف وبدأت خط إنتاج لأثاث.
تصميمات خاصة طب ًقا لطلب العميل ،مصمم ديكور كان أو معماريا اآن وأنا أنظر إلى تاريخى الفنى زمن ًيا يمكننى القول بأننى بدأت
ً
بالرسم على مبانى وأشياء ضخمة إلى أشياء صغيرة الحجم مثل
أو صاحبة حقيبة.
ولكنى أتدخل بالطبع فى اختيار ألوانى ورؤيتى الخاصة وأسلوب الرسم الحقائب .بدأت بمبانى  3أو  4طوابق ،وبعد ذلك حوائط منازل تبلغ 2
الذى سأستخدمه .وفى حالة سيارة مرسيدس فكانت تصميمى ـ  3أمتار على أقصى تقدير ،وبعد ذلك اأثاث ،وحين انتقلت إلى دبى
بالكامل ،إذ منحونى الحرية الكاملة فى تصميم ما أريد ،ولهذا فكانت بدأت فى الحقائب.
من تصميمى كلية أنها عبرت عما أؤمن به ،لكن الحقائب والحوائط ما الذى تعلمته من العمل فى عواصم مختلفة؟
كلها مخصوصة لطلب العماء.
الشىء الذى علمنى لم يكن العواصم ولكن أعمالى واتساع نطاقها ،فقد
أنجزت الكثير من العمل .فى الشهر الواحد كنت أنجز ما بين  5إلى 7
هل لديك ألوان معينة مفضلة؟
لدى فريق كبير وعملت مبنى الطيران فى
أجيد التعامل مع األوان ،فحين أتيت لمصر أول مرة لم تكن مشاريع كبيرة ،حيث كان ّ
هناك محات مخصصة لبيع األوان فكنت أصنع ألوانى القاهرة ومنزل الرئيس الراحل حسنى مبارك ،ولوبى فندق كونراد،
بنفسى بوصفات قديمة كما كان الفراعنة يفعلون ،كنت ومنازل كثيرة لعائات منصور ومغربى .ولكن حين انتقلت إلى دبى لم يكن
لدى فريق أعمل معه وبالتالى جاء الرسم على الحقائب موات ًيا لذلك.
ّ
أستعمل الزهور والصمغ ،ومنحنى هذا معرفة وثيقة
تحديدا فى تصميم المنازل؟
بالجانب الكيميائى من ماذا كانت مهمتك
ً
األوان ،فأنا أعرف اآن ما كنت أقوم به فى تصميم المنازل هو الرسم الداخلى وليس التصميم
أى سطح سيناسبه الداخلى ،أى أن المصممين يطلبون منى غرفة طعام صينية من القرن
أى نوع لون.
الـ ،18أو سق ًفا فرنسى الطابع وهكذا.

تبدأ جنان عملها بتحديد اخطوط العريضة
لرسمة والتصميم ثم تأتى مرحلة األوان

120

الـعـدد / 2٤0يونيو 2020

قامت جنان برسم مجموعة خاصة
ً
جدا من احقائب لمساندة قضايا هامة
تتعلق باحريات والمساواة وبعضها
كانت لصالح مؤسسات خيرية عالمية

خبرة جنان الطويلة فى
تقوم الفنانة
برسم كل لوحة
أو عمل سواء على

األوان منحتها القدرة
على معرفة أى نوع من
الون يناسب كل سطح

حقيبة أو حائط أو

تعمل عليه

سجادة أو قطعة
أثاث كطبقات
متتالية وهو عمل
ليس بالسهل ً
أبدا
وإن كانت النتيجة
النهائية غاية فى
اإتقان.
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كعكات فنية جداً
تحرير :مونيكا فايز
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لـلــٍهـلــة اأٌلـ ــى ستخلط بينًا ٌبين

اأع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة ب ـف ـضــل أش ـكــال ـًــا
ٌخ ـطــٍط ـًــا ٌأل ــٍانـ ـً ــاٌ ،ل ـكــن إذا

نظرت بعناية ستتفاجأ بأنًا كعكة

ٌتسرع لتتناٌل قطعة .فإذا لم
حقيقية ُ

ت ـت ـمــكــن م ــن اقــتــن ــاء ل ــٍح ــة لـلـفـنــان

مــٍنــدريــان ،يمكنك ااستمتاع بًا

على الكعكةٌ ،إذا كنت من عشاق
الـبــٍب آرت ستعشق تلك المستٍحاة

من أعمال آندَ ٌارهٍل ..كل ذلك
اإب ـ ــداع ٌج ـنــٍن التصميم ي ـقــدم لك
كقطعة من الحلٍَ.

من وحى أعمال الفنانة سيرينا
جارسيا من البندقية ،تم
صناعة تلك الكعكة لتكون
قطعة فنية من نوع آخر.
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رستم كونجوروف
وأخته مادينا
يافورسكايا أثناء
اإبداع فى مدرسة
التعليم اخاصة
بهما «تورتيك
أنوشكا».

الكعكة المثالية لكل
عشاق عالم الرعب واإثارة،
تفاصيلها تشعرك وكأنها
أخذت من روايات الرعب
الشهيرة.

«عندمـا تتقـن فـن الطبخ ،فأنت حت ًما
تعـرف كيـف تعـ ّد مائدة حياتك ،وكيف
تطهـو رغباتـك .متعتـك تبـدأ باإعـداد
للمتعـة ،مـن إحضـار لوازم أطباقك ،وم ّد
مائـدة انتظـارك» .هكـذا تصـف الكاتبـة
أحـام مسـتغانمى قـوة فـن الطهو فى الحياة
وكيـف يمكـن مثلـه مثـل عالـم التصميـم
الخارجـى أن يؤثـر بـكل مـن حولـه بجنـون
تصميماتـه ،ومـن هـذا المنطلـق ،أبدعـت مادينـا
يافورسكايا وشقيقها رستم كونجوروف الروسيان
فـى بـث روح مختلفـة فـى عالـم الحلـوى عن طريق
«تورتيـك أنوشـكا» وهـو اسـتوديو معاصـر لصناعة
الكعـك بموسـكو ،تـم تأسيسـه مـن قبـل اأخويـن
منـذ العـام  ،2009ليصبـح اآن شـركة رائـدة فـى
صناعـة الحلـوى ،تطـور تقنيـات جديـدة فـى تزيين
قوالـب الكعـك .فمنـذ ابتكـر اتحـاد الرسـامين
والمعمارييـن اأسـلوب الحصـرى والمعتـرف بـه
الـذى اكتسـب شـعبية سـريعة فـى روسـيا وجميـع
أنحـاء العالـم ،وهـو ااسـتيحاء مـن أعمـال
الرسـامين والمعماريين المشـهورين ،قام اسـتوديو
«تورتيـك أنوشـكا» بدمـج الفـن اأسـطورى فـى
تصميمـات الكعـك مثـل الزخـارف المميـزة
كالكمثـرى ،والخيـوط الذهبيـة ،والكشكشـة،
وتقنيـات الكعـك الملسـاء والجانـاش ،وكل هـذا
نتيجة سنوات عديدة من العمل الشاق واإبداعى.
«نحن نستوحى من كل شىء حولنا باستثناء أعمال
الخبازين اأخرى» ،هكذا يوضح رستم كونجوروف
مضي ًفا أن «العقيدة الرئيسية للشركة هى أن تكون
اأعمـال فريـدة ،وأن يكـون لدينـا أسـلوبنا الخـاص
فى تزيين الكعك .وأهم ما يميز «تورتيك أنوشـكا»
هـو تقديـم كعـكات تختلـف عمـا قـد تـراه فـى أى
مـكان بالعالـم» .فباإضافـة إلـى األـوان المميـزة
التـى تتنـوع بيـن العميـق والزاهـى ،يتميـز تصميـم
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الكعـكات بالمـزج بيـن خلفيـة مادينـا فـى الفنـون
الجميلـة ،والخبـرة المعماريـة لشـقيقها رسـتم،
ليقدمـا لـك تصميمـات تجمـع بيـن الفـن والدقـة
الهندسية.
وبالفعـل ،يمكنـك رؤيـة بعـض القوالـب التـى تبـدو
وكأنها منحوتات هندسية تتحدى قواعد الفيزياء،
حيـث تميـزت كعكـة بتصميمهـا علـى عـدة طبقـات
من أشكال مثلثات مثبتة فوق بعضها بطريقة غير
متسـاوية ،ولكنهـا ثابتـة بدقـة متناهيـة ،مـع تزييـن
أعلى طبقة ببعض الكريات ال ُمصممة فوق بعضها
وكأنها تتناثر فى الهواء ،لكنها ثابتة .وهناك كعكة
«فريـدا كاهلـو» و«فـان جـوخ» التـى تقـف أمامهـا
لسـت متأكـ ًدا ممـا إذا كنـت ترغـب فـى تناولهـا أو
وضعها كقطعة ديكور فى الغرفة.
ومـن بيـن التصميمـات ً
أيضـا ،يمكنـك رؤيـة قوالـب
بسـيطة ولكنهـا مزينـة بطريقـة مميـزة ومختلفـة،
ً
فبدا من الزينة واأشـكال التقليدية ،تبدو وكأنها
لوحة فنية ومرسومة بريشة فنان موهوب بتقنيات
ثاثيـة اأبعـاد .كمـا تتميـز الكعـكات بألـوان وزينـة
افتـة ،تتنـوع بيـن الـوردى الزاهـى والميتاليـك،
باإضافة إلى اأسود والورود أو الفقاعات البارزة،
صممت بطريقة اأومبرى
كما يمكنك رؤية كعكات ُ
أو األوان المتدرجة وغيرها من اأفكار الرائعة.
وباإضافـة إلـى ااسـتوديو ،تـم إنشـاء مدرسـة
«تورتيـك أنوشـكا» بموسـكو كمـكان يم ّكـن الهـواة
والخبازين من أن يصبحوا محترفين ،ويسـاعدهم
فـى بنـاء أعمالهـم الخاصـة فـى المسـتقبل .وتعتبر
تلـك المدرسـة مـن أفضـل خمـس مـدارس فـى
روسيا .ونظ ًرا للطلب المتزايد على ورش
العمل ،بدأ الطهاة فى تبادل المهارات
مـع الطـاب اأجانـب فـى باريـس
ودبـى وإسـطنبول وكواالمبـور
وجاكرتا فاإبداع ليس له حدود.

حتى عالم اخيال العلمى وفيلم
حرب النجوم ،كان مصدر
إلهام لتلك احلوى التى تذكرك
بطفولتك.

كعكة أوراق الكمثرى
التى اشتهر بها استوديو
تورتيك فى روسيا.

كيف صمدت تلك
الكرات هكذا؟..
كيف حلقت ً
معا
بتداخل دون أن تقع؟..
هذا ما يسمى سحر
التصميم.

البساطة عنوان تلك الكعكة
المستوحاة من أعمال الفنانة
سيرينا جارسيا.
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«وادة كوكب الزهرة» أشهر لوحات الفنان اإيطالى ساندرو
بوتيتسيلى التى رسمها عام  ،1485تتجسد أمامك وكأنها
لوحة فنية بكل التفاصيل التى حلم بها الفنان.

فان جوخ مازال
يضيف لمسة
مختلفة وفريدة
عند إضافة صورته
الشهيرة حتى ولو
كان ذلك التصميم
هو قطعة حلوى.
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ً
ً
داخليا بأن تتركها
صراعا
ستواجه عند رؤيتك لتلك الكعكة
هكذا تتأمل جمال تفاصيلها المتقن وأن تأخذ اخطوة اجريئة
وتتذوقها .فمصمم اأزياء الفرنسى سيمون بورت جاكيموس،
لن يخطر بباله أنه عندما صمم تلك احقيبة الصفراء بأنها
ستتحول ً
يوما إلى تلك الكعكة.

اترك مخيلتك الفنية أمام تلك
الكعكة لتفكر من أين استوحى
الفنان ذلك التصميم من عالم البوب
آرت ليبدع فى تلك الكعكة.
/elbeitmagazine
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أين تشترى؟ ..من هم؟ ..وأين تجدهم؟
أجندة
المصمم محمد رضوان
إم رضوان ديزاين
 ١٢ب ـ المعادى.
المصممة هدى اشين
استوديو هدى اشين للتصميم الداخلى
 ٤شارع أحمد يحيى ـ من وادى النيل ـ المهندسين.
المعمارية نيللى الشرقاوى
استوديو كايروبوليتان
 ٨شارع دار الشفاء ـ جاردن سيتى.
http://www.nellyelsharkawy.com
hello@nellyelsharkawy.com

المصممة كوكا عزت
استوديو كوكا إنتريورز
 ١٣شارع عبد المنعم حافظ ـ هليوبوليس ـ مصر الجديدة.
المصمم هانى محفوظ
 ٢شارع الشهيد إسماعيل فهمى ـ ألماظة ـ مصر الجديدة.
المعمارية رحاب أنور
استوديو رحاب أنور إنتريورز
 ٨شارع وجيه ـ وابور المياه ـ اإسكندرية.
Instagram@rehabanwarinteriors

جاليرى إكليجو
 ٤عمارات اليمنى ـ شارع الشيخ المرصفى ـ الدور اأول ـ
شقة  ٥ـ الزمالك.
المصممة شهيرة فهمى
استوديو ميكس أند ماتش
 ١١شارع حسن صبرى ـ مول دجلة ـ الدور اأرضى شقة
 ٢ـ الزمالك.
فن
الفنان أحمد مصطفى
طريق أبو رواش ـ الجيزة.
ملف
المصممة منى حسين
جاليرى محلى
وترواى كمبوند ـ مبنى  Bـ الدور اأول ـ القاهرة الجديدة.
المصممة دينا الخشاب
جاليرى إكليجو
 ٤عمارات اليمنى ـ شارع الشيخ المرصفى ـ الزمالك.

الخبيرة عزيزة الطنانى
معرض ديزاين إمبوريوم
 69شارع سوريا ـ الدور اأول ـ شقة  ٢ـ المهندسين.
المصمم نضال بدر
مكتب نضال زون
 ٣١شارع قصر الشمع ـ قرية الفخارين ـ مصر القديمة ـ
الفسطاط.
المصمم عمرو عميرة
 ٨0شارع محيى الدين أبو العز ـ الدقى.
المصممة شويكار الغرابلى
مكتب شويكار الغرابلى ديزاين استوديو
 ٢٣شارع إسماعيل محمد ـ الزمالك.
المصمم محمد بدر
استوديو إم بى ديزاينز
mbdesigns@instagram.com

خبيرة اإضاءة نهى محسن
جاليرى إن ليتن
 ٤١شارع جزيرة العرب ـ المهندسين.
المصممة راجا قابيل
مكتب إيفولف إنترى ورز
 ١٥شارع مديرية التحرير ـ جاردن سيتى.
المصمم كريم العسال
سيجمينتس للهندسة المعمارية
 ٥٤شارع البطل أحمد عبد العزيز ـ المهندسين.
بيوت
شركة كيتال
 ٣١6أراجونا ـ  0٨009برشلونة ـ إسبانيا.
بوكيه
المصممة تريشيا جيلد
جاليرى ديزاين إمبوريوم
 69شارع سوريا ـ الدور اأول شقة  ٢ـ المهندسين.
ورشة
ورشة عم إسماعيل
وكالة بازرعة ـ الجمالية.
تصميم حوار
المصممة جنان شحادة
https://www.instagram.com/jananstudio

فن اأكل
استوديو تورتيك أنوشكا

https://instagram.com/tortikannuchka

يوم من يونيو
بقلم :يسرى الفخرانى
مسافة متر ونصف متر وكمامة ،هذه هى قاعدة الحياة مع اآخرين
من اليوم وإلى أجل غير معلوم ،ولن يكون لكام عبد الحليم حافظ
وهو يغنى لحبيبته زبيدة ثروت فى يوم من عمرى:
بأمر الحب اسمع يا حياة قلبـــــى
ندا قلبـــى جاوبنـــى بص لـى
قرب كـمان
قـرب هنا جنبى
وهـات شوقــك علــى شوقــــى
وهــات حبـــك علـــى حبــى
وأنا وعيونك الحلوة
نعيش قصة غرام حـــــلوة
هذا نداء من الماضى لم يعد مقبو ًا بحكم أزمة الكورونا التى
واقعا ا مفر منه.
أمرا ً
أصبحت ً
متر ونصف متر حتى مع أقرب الناس لنا.
أمر موجع أن ننفصل عمن نحب وعما نحب ،لكن ما لم نتوقعه
جميعا إلى متى؟
حدث ،ويبقى سؤالنا
ً
ليس هناك أحد فى هذا العالم كله يملك القدرة على التوقع ،على
الرغم من السباق نحو العثور على دواء ولقاح ،ورغم أمنيات العالم
نفسه الغارق فى التشاؤم سيبقى يونيو هو شهر العودة مرة أخرى إلى
الحياة ،افتتاحية الحياة من جديد ولكن برؤية وقوانين ً
أيضا جديدة!
يونيو قد يكون طوق النجاة ،لكن ا تصدق أن القادم فى حياتك سيكون
مثل السابق منها ،وليس بالضرورة أسوأ ،فبعض ما نراه سيئًا من الصورة
هو فى الواقع يمكن أن يصبح الجزء المضىء فى صورنا القادمة.
على اأقل سوف يعود البيت ليلعب دور البطولة لوقت أطول فى حياتنا،
سنهتم بالبيت وتفاصيله ووجودنا داخله ،وسنبحث عن خلق مساحات
جديدة للراحة لتحتوينا ومساحات للعمل توفر لنا الخصوصية الكافية.

ليس هناك شك أن  ٣٠فى المائة من أصحاب المهن اإدارية سوف
يعملون فى المستقبل من بيوتهم .وبالتالى نحتاج إلى إنترنت
أقوى وأسرع ،سينمو استهاك اإنترنت وتصميم اأثاث العملى
وسيعاد تصميم بيوت صغيرة توفر بالضرورة مكاتب أصحابها
للعمل وللدراسة.
وأظن أن ذلك سيتبعه ً
أيضا تغيير فى تصميمات غرف الفنادق،
ليس فقط لتوفر الخصوصية إنما لتوفر اأمان الصحى
بالتباعد ااجتماعى.
أشياء كثيرة ستتغير ..كثير منها لأفضل حتى لو لم نعتد عليها،
وسنقاومها بالرفض لفترة طويلة .لكنها ستحدث ،وستغير نمط
وأسلوب حياتنا ،وستغير نوع الوظائف والمشروعات الخاصة
الناجحة.
غ ًدا سيخلق الدواء واللقاح ،ويصبح الكورونا مجرد ذكرى سيئة فى
الماضى ،لكنه قد ترك أث ًرا ،وأثره الباقى هو تغيير الحياة لأبد.
قادما لكن بعد عشر سنوات ،وباء الكورونا جعل
هو تغيير كان
ً
المستقبل هو اليوم ،وما كنا ننتظره بعد سنوات حدث فى أيام.
وعلينا أن نفكر كيف نغير حياتنا لأفضل؟ كيف نستفيد من
هذه المرحلة؟ كيف نتطور لكى نتعلم ونعمل وننجز ونستثمر
من هذه الفترة؟
العالم كان سينفجر حت ًما فى وقت ما لسوء استهاكنا لكل شىء على
وجه اأرض ،وقتها لم يكن سيتوفر حلول نقدمها ،اآن رغم الثمن
الباهظ الذى ندفعه بالخوف والقلق وااستغتاء عن تفاصيل حياتنا
المعتادة ..إا أن هناك أم ً
ا ،أن نكون فى حال أفضل.
غدا
هو مهما طال يوم من عمرى وعمرك وعمر الحياة..
وحتما ً
ً
وقري ًبا سنصنع حياة جديدة.
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