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الطاولـة

تتوس����ط األثاث، 
وغالبا ما تس����تخدم 
لعرض االكسسوارات 
أنها  والتح����ف، وإذ 
تش����ك�ل النقط������ة 
الغرفة،  املركزية في 
لذلك يج����ب اختيار 
شرشف مناسب لها 
مع استبعاد اإلضاءة 
املباشرة )األباجورات( 
عنها لتضف����ي هذه 
الطاوالت الش����فافية 
واجلمال، ولذلك فان 
خل����و الغرف����ة منها 
يوحي بالف����راغ، لذا 
تعد ه����ذه الطاوالت 
من االساس����يات في 
غرف����ة املعيش����ة او 

الضيوف.

الطاوالت 
الوسطية

الطاوالت الجانبية

طاوالت الزاوية

داخل املنزل ال تكاد تخلو غرفة منها، واألهداف  متعددة: عرض االكسسوارات املميزة 
عليها أو تثبيت اإلضاءة املباشرة عليها واالستخدام الفعلي في عرض الضيافة.

الطاولـة هـي التي متنـح غـرفة االسـتقبال او الصالـون او حتى غـرفة املعيشة 
ملسة فنية، ويشكل غيابها فراغا ملموسا لدرجة ان البعض يعتبرها من أساس االساسيات 

وليسـت مجـرد عنصـر ثانـوي في الديكور الداخلي، هنا في عددنا هذا سنعرض دور 
الطاوالت بأنـواعـها الكالسـيكية املختلفة وأثرها في تأثيث املنزل وكيفية اختيارها 

او صنعها.
إذن هل تعد الطاوالت عنصرا أساسيا أم ثانويا في التصميم؟

تؤمن مس����احة لعرض االكسسوارات أو إطارات 
الصور أو تركيز االضاءة املباشرة عليها، وميكن ان 
توزع على جوانب الكنبات أو املقاعد االساسية أو حتى 
الكراس����ي، أو تنفرد بركن من أركان املنزل أو زاوية 
معينة من الغرفة مع احلرص على أن يكون حجمها 
)العرض أو االرتفاع( متناسقا مع االثاث خصوصا إذا 
تعددت. فمن غير املنطقي االستعانة بطاوالت ضخمة 
اذا كان االثاث بسيطا أو متوسط احلجم، كما ان طرازها 
يجب أن يتوافق مع طراز االثاث، فعلى سبيل املثال 

من األفضل ان تتس����م الطاوالت اجلانبية في غرفة 
اجللوس بالبس����اطة والعمالنية ويفضل أال تزدحم 
باالكسسوارات العديدة والضخمة حتى تتجانس مع 
طبيعة الغرفة ان كانت واحة اللتقاء العائلة او عرض 
صور تذكارية أو اكسسوارات فخارية وباملقابل يحتاج 
اختيار الطاوالت اجلانبي����ة للصالون الى تصاميم 
اكثر من رسمية تغلب عليها الفخامة مع بسط بعض 
االكسسوارات التي تتماشى مع طبيعة الغرفة كقطع 

فخارية او حتف معدنية او نحاسية.

ميك�����ن أن يت������م ت�رتيب��ها ف�����ي زاوية 
عند مدخ�����ل املن�زل أو غ��رف�����ة اجللوس أو 
املعيشة وه�ي ت�برز محت�وي��ات مم��يزة م���ن 
االكسس��وارات والتحف اجل�ذاب�ة التي ميك��ن ان 
حتم��ل طابعا معينا.. يج��ب احل��رص عل�ى ان 
تتناس����ب م��ع الغرفة الت�ي تنفذ فيها.. ونظرا 

النها ستشد العني إليها ف��ورا، يج��ب ان تك��ون 
مبتكرة ولها غاية وميك��ن استخ���دام طاول��ة 
مس���تطيل��ة او بيض�اوية الشكل عن�د مدخ��ل 
ب��اب املنزل بعلو مرتف�ع بع�ض الش�يء، وإض�افة 
بع��ض االكسس���وارات او التح��ف التي تلف��ت 

النظر إليها.

الطاوالت  بعض من هذه 
قابل����ة »للتصفيط« )إغالقها 
وفتحها عن����د احلاجة اليها( 
وميكن تثبيتها في زاوية معينة 
من الغرفة حتى احلاجة إلى 
استخدامها، لذلك يجب مراعاة 
ان يكون حجمها مناسبا حلجم 
االثاث اوال واملساحات اخلالية 
للغرفة ثانيا بحيث ال تسبب 
اي عائق للحركة او ضيق في 
املساحة املتبقية من الغرفة، 

وكذلك يجب ان تكون متينة 
وثابتة كما ميكن االحتفاظ بها 
في غرفة مج����اورة أخرى أو 

مخزن حلني احلاجة لها.
علم����ا ان اس����تخدام هذا 
النوع من الطاوالت اخلاصة 
بالضيافة مناسب جدا وعملي 
ف����ي الغرف الصغي����رة التي 
تفتقد املساحات أو تلك التي 
ال ميكنه����ا أن حتت����وي على 

طاوالت جانبية.

طاوالت الضيافة

يجب ان يتم اختيار لون الطاوالت بالتناس����ق مع بقية 
االثاث اخلشبي اآلخر بنفس الغرفة، بينما في الصالون أو 
صاالت االس����تقبال ميكن استخدام طاوالت خشبية اخرى 
وبدرجات الوان مختلفة او حتى حني تكون معدنية يجب 
ان تختلف في الش����كل واملضمون. لذلك فعند مزج األلوان 
واخلامات املتنوعة في اثاث الغرفة الواحدة يجب مراعاة ان 
تنتمي االخيرة الى تدرجات لون واحد أساسي حتى تظهر 

بشكل صحي ومريح للعني والروح.

األلوان

ل���دى اختيار اكسس���وارات 
الطاوالت، س���واء كانت جانبية 
أو وس���طية يجب مراعاة بعض 

املعايير ومن ابرزها:
1 � التقي��د بحج��م الغ�رف��ة، 
فال تك��ون جميع االكسسوارات 
ضخم��ة بحي�ث ال تتن��اس����ب 
مع املساحة املتاحة للغرفة لكي 
ال تبدو وكأنه���ا مزدحمة بعض 
الش���يء، فيما الغرف الصغيرة 
حتتاج إلى اكسسوارات صغيرة 
احلج���م او قط���ع صغي���رة من 

الكريستال.
2 � يجب مراعاة حجم الطاولة 
سواء كانت وسطية او جانبية او 
كان )كونسول( مع االكسسوارات 

املعروضة عليها.
ب���ني  التناس���ق  � يج���ب   3
املرتبة بعضها  االكسس���وارات 
اللون  البع���ض من حي���ث  مع 
واحلجم والشكل لتظهر بصورة 
متناغمة وجذابة دون أن نشعر 
بأنها عبارة عن جمع عش���وائي 
لالشياء او محل لبيع جميع انواع 
االكسس���وارات والتحف بجميع 

االشكال وااللوان.


