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الخشب خامة تضفي األناقة
من أهم مميزات اخلش�ب في التصاميم الداخلية 
انه يعطي انطباعا باتساع املكان خاصة اذا كانت أفكار 
تلبيس اجلدران باألخشاب طريقة عملية ومهمة إلخفاء 
عيوب البناء الواضحة على اجلدران وحجب متديدات 

التلفزيونات.

فمهما كانت أفكارك ومقتنياتك عزيزي القارئ خالية من األخش���اب الظاهرة فإن األخش���اب 
باألرضيات وبقية االكسس���وارات ضرورة الن تتناسب مع األخشاب وزخرفتها مع احلفاظ على 
الطراز العام للغرفة واملفروشات املختلفة والستائر، فدائما ميكنك ان جتد الوسيلة املثلى ملفهوم 
اخلل���ط واملزج بني جميع عناصر اخلامات املس���تخدمة في الديك���ورات الداخلية والتي عادة ما 

جتسد تصاميم الفتة.

م���ن الضروري ان تتجانس ألوان اخلش���ب املس���تخدمة مع 
األرضيات واجل���دران وما اذا كانت داخلية أو خارجية وتتحمل 
عوام���ل الطبيعة، وكل ذلك بهدف من���ح املكان الرحابة وكما هو 
معروف ان للخشب لونا طبيعيا كما ميكن طالؤه ببعض األلوان 

املناسبة للنوع واملكان.
فاألحمر هو لون خشب الورد واألصفر يعود الى خشب الليمون، 
اما اخلشب األبيض فمصدره أوروبا وميكن مزج األلوان مع بعضها 

بطريقة عملية مدروسة للحصول على توليفة جديدة.
لذلك فإن جميع مهندسي الديكورات الداخلية واملصانع اخلاصة 
باألثاث باملفروشات يس���عون دائما إلرضائك بإطار من توليفة 

جديدة.

< اذا ك��ان »الب�اركي��ه« أو أي ن��وع م��ن اخلش�����ب يكس�����و األرضي��ة 
ف���ال ميك��ن ان تدف�����ع بقط��ع األث��اث به����دف تغي�ي����ر أم��اكنها ت��الفيا 
للخ�دوش، ل����ذلك علي���ك ب��وضع لب��ادا حتت��ها لتسه�ي�ل عملية حتريكها 

أو نقلها.
< تعم��ل دائما أشعة الشمس على تغيير لون اخلشب، لذلك فالستائر قد 

تكون احلل األمثل لذلك.
< يعتب��ر »ال��خ����ل« منظفا فع��اال يزي��ل البق���ع والزي��وت والش����حوم وال 

يضر اخلشبة.
< ملن��ح اخلش�����ب س�����واء ك��ان باألرضي��ات واحل��وائط م�زي��دا م��ن 

اللمع��ان يفض��ل ط��الؤه بطبق�ة م�ن ال�ورني�ش اللماع أو الشمع.
< اح��ذر ت�راك�م املي��اه والس���وائل عل��ى اخلش���ب ألن�ها تتخلل طبقاته 

الداخلي��ة فتتآك��ل وتتك��ون احلش��رات فيها.
< يج��ب االبتع��اد ع���ن املنظفات املركزة ألنها تضر بالطبقة العلوية 

التي حتمي سطح اخلشب. ت
وما

معل

يكثر اإلقبال الشديد على خامة اخلشب في 
معظم التصميمات الداخلية للمنازل، وذلك لدوره 
في ارس���اء جو من اجلاذبية والفخامة واحلب 
للطبيعة اخلالبة، ففي هذه احللقة سوف نتحدث 

عن دور اخلشب ومجال استخداماته الرائعة.
تختلف نوعية األخش���اب املس���تخدمة في 
صناعة األثاث من دولة إلى أخرى ومن املالحظ 
ان األلوان الفاحتة منه تناسب البلدان احلارة 
نس���بيا أو الدافئة ويكثر اخلش���ب الداكن في 
البالد التي تس���يطر عليها أجواء البرودة، ألن 
القطع املشغولة من اخلشب الداكن هدفها إضفاء 
شيء من الدفء على املكان. وثمة أنواع كثيرة 
من اخلش���ب الطبيعي مصدرها اشجار اللوز 
والزيتون والشربني والعرعر والصنوبر والسرو 
ولعل اخلشب اجلوز هو األكثر مالءمة العداد 
املفروشات التي يحفر عليها، كما النوع املستمد 
من الورد والبلوط، ويفضل احلرفيون خشب 
املاهوجني وأشجار الزيزافون للحفر عليه، وهو 
بارز للونه السكري، فيما خشب البقس صلب 
جدا ولونه أصف���ر غامق وهو مثالي في اعداد 
الكتل اخلشبية القادرة على امتصاص الضوء 

إلبرازها بشكل أكثر جاذبية.
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غير مرتفعة.


