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اللون وتأثيره على تحديد أجواء المكان

يتمتع اللون كأداة أساسية في الديكور كبطاقة كثيفة نابعة من قدرته على تغيير مظهر الغرفة أو املكان، أو حتى الشعور الذي توحي به، حيث ميكن للون ان يؤثر تأثيرا 
مباش����را على هندس����ة البيت أو الغرفة بطرق عدة. لذلك سنتطرق في عددنا هذا إلى العوامل األخرى املصاحبة للون والتي قد تؤثر أيضا على أجواء املكان كاألقمشة واللوحات 
واالكسسوارات القادرة على إبراز التفاصيل اجلميلة من ناحية وتعريف أي نقص في اخلصوصية الديكورية الداخلية أو املعمارية اخلارجية من ناحية أخرى، قد يعتبر البعض 
أن موض����وع اللوح����ة أيضا ق����ادر على ابراز تفاصيل املكان اجلميلة أو إخفاء التفاصيل، أو األخطاء غير املرغوب فيها باملكان نفس����ه خاصة من ناحية تضخيم حجم الغرفة أو 
تقليصها عندما يكون املخطط اللوني الذي نختاره هو العنصر الوحيد األكثر أهمية في حتديد جوها. فقد نرى بهذه الصورة كمية العناصر املنقوشة التي تساهم في تضليل 
الع����ن عن عيوب غير مرغوب فيه����ا وذلك بوجود املخطط اللوني األكثر أهمية وهو اللون األصفر الغامق املائل الى لون اخلردل، فقد يكون اللون في بعض األحيان ضحية في 
هندس����ة أو تركيبة ديكورية خاطئة، ألن اللون األصفر قد يبرز جمال األش����ياء دائما إذا وظف بطريقة صحيحة، حيث يعيد تش����كيل حدود البناء بتغيير الطريقة التي يتم بها 

إدراك أبعاده، لذلك ال تكره لونا معينا ومبجرد التفكير فيه، ألنه يذكرك بأشياء وأماكن كانت ضحية أخطاء ديكورية.

تذكر دائما بأن اس���تخدام األلوان ومزجها بعضها بالبع���ض، قد يجعل املكان قادرا على خلق 
اإلبداع���ات كما ان للون قدرة على ابراز العناصر املعمارية املتميزة داخل البيت، وخلق هندس���ة 
جدي���دة تعتمد على جتاور التدرجات اللونية، فتذكر عزي���زي القارئ أن لكل تدرج لوني مكون 
خاص يضفي طابعه على الغرفة التي يس���تعمل فيها، فيؤث���ر فيها بدرجات متفاوتة، فهل نحن 

نستطيع ان جنعل ألي مكان شخصية خاصة به؟
ولكل غرفة في بيوتنا اسم يطلق عليها مخاطبا لونها السائد )نعم(، نستطيع فعل ذلك باأللوان 

وتدرجها اللوني ومدى تأثير اإلضاءة عليها.

بالنس���بة الختياراتك للزخارف واملنقوش���ات واحلفر على األخشاب، فاألمر يتطلب ثقة أكثر 
بالنفس تس���اعد في عملية االختيارات ولكنها ليست أساسية، فالسر في اجلمع بن عدة زخارف 
بشكل موفق يكمن في إيجاد قاسم مشترك بينها، وأفضل قاسم مشترك ميكنك االعتماد عليه هو 
اللون، فبمجرد ان جتد تناغما بن األلوان فهذا يجعلك جتمع بينها دون تردد وهذا أيضا ينطبق 

على كل معطيات التأثيث كالطابع املتبع والطراز أو حتى الروح املتبعة للمكان.

ان عملية اختيار األلوان عادة ما تكون سهلة ومعقدة في آن واحد ما لم نعرف قوانينها، لذلك لم 
يعد اختيار األلوان أمرا صعبا مع التش���كيلة الواسعة التي أصبحت متوافرة في األسواق وخاصة 

متاجر األقمشة املتنوعة التي تناسب مختلف األذواق.
عزيزي القارئ ال ينبغي ان تتأثر باختيار اآلخرين، ألن اللون املفضل هو اللون الذي مييل إليه 
ذوقك اخلاص، ويعكس شخصيتك فأنت من سيتعايش مع هذا االختيار ويتمتع به وليس غيرك.

من خالل الل���ون ميكننا ابراز العناصر الت���ي نحب ان نظهرها 
في ديكوراتنا، وما يستوجب علينا التركيز به، لذلك كانت الورود 
احلم���راء هي األكثر جاذبية من بقية األلوان داخل البيت مثلها مثل 
السجادة احلمراء – اللوحة احلمراء – املفارش احلمراء – الكوشايات 
احلمراء عل���ى األريكة، هكذا كان يصف مصمم الديكورات الداخلية 
اللون األحمر، لذلك ذكرنا س���لفا أن األلوان النارية أو الصاخبة هي 
األلوان التي تتمتع بقدرة على اب���راز التفاصيل اجلميلة واجنذاب 
النظر اليه���ا. أو تعويضا عن أي نقص في اخلصوصية الديكورية 
والذوقية أو اخفاء األش���ياء غير املرغوب فيها، لذلك عليك عزيزي 
القارئ التمتع بتلك اخلدعة الديكورية البسيطة كأداة أساسية قادرة 
على تغيير مظهر الغرفة أو املكان الى نحو إيجابي خاصة ما إذا كان 

ذلك يؤثر على هندسة الغرفة بطرق عدة.

انتشرت األلوان النارية بدرجاتها في تصاميم الديكور الداخلية 
في نهاية القرن الثامن عشر، وذلك لم يقتصر على اختيارات ألوان 
الستائر واألقمشة على املفروشات فحسب ولم تكن تترك املشغوالت 
والقطع اخلشبية على طبيعتها بل كانت تدهن بلون من اختيارات 
مصمم الديكور الداخلي كاألحمر الغامق أو الفاحت الوردي واخلوخي 

كما يسميه البعض.


