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تناغم األثاث واإلكسسوار والسجادتناغم األثاث واإلكسسوار والسجاد
للسجاد لغة ال يدركها ســـوى من يهوى تألقه على ارضيات 
بيته، خاصة ان كان هذا الســـجاد يحمل تواقيع وتواريخ عاملية 
ويتألأل اينما حل بطبيعته اخلالبة وبنقوشاته اجلذابة وبعقده 
الساحرة وخيوطه امللونة، بخالف ان كان هذا السجاد ذا مفهوم 
اكسســـواري بحت يحتل جزءا من زوايـــا منزلك ويضفي عليه 

رونقا اينما حل به.

فمهما كان لونه او خامته مشـــغولة او غير مشـــغولة فإنه 
اضافة مميزة.

ســـنتطرق في هذه احللقة عن مدى تأثير السجاد على املكان 
او العكـــس، وما مدى تأثير املكان على الســـجاد وكيفية الربط 
واملزج بني الوانه وتصاميمه والطابع املشار اليه من قبل مصمم 

الديكور واصحاب املنزل.

عملية التصميم الداخلي تشبه الى حد بعيد عملية 
تصميم االزياء بكل ما تخضع له من تباين في مالمح 
وسمات االسلوب الشخصي والذوق اخلاص لك عزيزي 
القارئ او لكل مصمم، حيث يجمع خبراء الديكور الداخلي 
على انه باستثناء املبادئ االساسية التي ال تستقيم من 
دونها االمور، فإنه ال ينبغي مطلقا التعاطي مع قواعد 
التصميم الداخلي على انها قانون يجب اتباعه بحذافيره 
دون اللجوء الى شـــيء يسمى ابداعات او ابتكارات او 
ذوقا خاصا جدا، فعملية التصميم الداخلي حتما تشبه 

عملية تصميم االزياء كما سبق ان ذكرنا.
املـــكان هو بيتنا اوال واخيرا، واشـــياؤه من قطع 
اثاث ومفروشات واكسسوارات لنا وملكنا وليس الحد 
غيرنا، فالبيت نحن من سنقضي فيه معظم اوقاتنا، 
وبالتالي فإن راحتنا وما يروق لنا هو االهم وان كان 
اعجاب اآلخرين جزءا مـــن هذه الراحة لكنه يجب أال 

يكون االساسي.
ومن اشـــهر القواعد التي ميكـــن احترامها وليس 

التقيد بها حرفيا:
١ ـ التركيز علـــى الراحة والعملية: بعد ذلك ميكن 
ادخال ملسات من صرعات املوضة ونثرها هنا وهناك على 
شكل اكسسوارات مبتكرة جديدة تنادي بالعصرية او 
درامية تناشد العصور الكالسيكية والعصور الوسطى، 
فاملهـــم دائما هو مراعاة ان بيتك هو مملكتك اخلاصة 
التي ستعيش فيها ومتارس فيها حياتك بشكل يومي، 
وبالتالي يجب ان تكون عملية ومريحة وليس كمتحف 

او قلعة من زجاج.
٢ ـ التفكيـــر في باقي افراد العائلة: يجب ان يكون 
الديكور الداخلي ايضا مريحا ملن يشاركونك السكن، 
فما الذي جناه الزوج كي يجلس على كرســـي صغير 
وغير مريح فقط ألنـــه موضة عابرة عرضتها احدى 
املجالت اخلاصة بالديكورات لسنة ٢٠٠٩ او انه يباع 
في اشهر احملالت التجارية اخلاصة باالثاث واملفروشات 
العصريـــة والتي اغرمت بهـــا الزوجة، لذلك يجب ان 
تراعي متطلبات بقية افراد االســـرة كل فرد على حدة 

او مجتمعني.
٣ ـ شراء ما نحتاجه وما يتناغم مع اسلوب البيت 
وليس فقط ما يعجبنا: احيانا كثيرة نحب قطع اثاث 
او اكسسوارات ونشتريها رغم انه ليس لها مكان في 
البيت او انها ال تتماشـــى مع باقـــي القطع املتواجدة 
بالبيت او انها ال تتناسق مع طراز الصالة، القاعدة هي 
ان تشـــتري ما يلزمك وما يكمل باقي الديكور وليس 
العكس، وذلك حتت مفهوم التناغم والتناسق بغض 

النظر ان وقعت في حب قطعة معينة ام ال.
٤ـ  خلق جو حميم ومريح: وال نقصد هنا الهل البيت 
والضيوف فحسب بل ايضا نقصد حواسنا اخلمس، 
فالبيت هو املكان الذي نشعر فيه باالمان والطمأنينة 
وهو املكان الذي نلجأ له عندما نشعر بالتعب او التوتر 
او بالســـعادة، لذلك فمن املهم احلرص على ان تكون 
روائح البيت زكية واخلامـــات مترفة والوانه هادئة 

واركانه مبنزلة واحة.

هل تبحث عن افكار جتعل من بيتك حديث الناس؟
تريد ان تغير في ديكور بيتك وتبحث عن دليل يساعدك؟

تفكر في  تغيير الوان غرف بيتك؟
تفكر في آخر الصيحات اخلاصة باالثاث واجمل التوليفات الديكورية؟

تفكر في ابهار ضيوفك كلما دخلوا بيتك وجتعلهم يتساءلون؟
اذن اطلق العنان ملا نختاره وتطلع لكل ما هو جديد.

نصائح مفيدة عند تغيير ديكورات بيتك الداخليةنصائح مفيدة عند تغيير ديكورات بيتك الداخلية
ـ البد ان تختار االلوان احليادية اثناء شــــراء السيراميك، حيث 
من السهل جدا اعادة طالء اجلدران على ان نطلي خزانة ما او نغير 

ارضية او اقمشة ما.
ـ نســــتخدم في االماكن الضيقة في املنــــزل كاحلمام مثال لونا 
يقبل القســــمة وتسهل عملية تغييره مســــتقبال بني احلني واآلخر 

دون عناء.
ـ ملنظومة االضاءة وعناصرها الدور االكبر واالعظم في اختيار 
الديكور وابرازه، لذا فإن اختيار انواع قابلة للتغيير يسهل من تعديل 
االجواء الداخلية من خالل تغيير انواع املصابيح ونسق االضاءة.

ـ قد تغير املقتنيات الصغيرة مظهر ومؤثرات الديكور العام في 
املنزل، حيث تتبدل اجواء الغرفة تبدال عميقا من خالل اســــتبدال 

وسائد من الوان مختلفة.
ـ تغييــــر الصنابيــــر فــــي احلمام يغيــــر من طبيعــــة احلمام 

وديكوراته.
ـ االكسسوارات تلعب دورا اساسيا في صياغة الديكور اجلديد 
من خالل االشكال وااللوان اجلديدة، حيث ميكننا اختيار انواع من 
الزهور مختلفة عن تلك التي اعتدنا عليها خالل حلقاتنا الســــابقة 
وكذلك املزهريات واواني الزينة، وهكذا بوســــعنا اتباع وســــائل 
مختلفة واعتماد مهارات بســــيطة للحصول على ديكورات جديدة 

فيها متعة التغيير.


