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الســـــلـم  يعـــــد 
اذ  هامـــــا  محــــورا 
ارتكاز  يشـــكل نقطة 
املنزل،  بـــن قســـمي 
مواصفاته  وتتعـــدد 
بحســـــب  الفنيــــة 
نــوعـــه وكذلك املواد 
واأللــوان املستخـدمة 
فـــــي تصميمـه، لذلك 
تصميــــم  يشـــكـــل 
الســـالم الداخلية في 
املنازل، فنا قائما بحد 
ذاته  ال يتقنـــه جميـع 
ويتطلب  املصممـــن 
مراعــــــاة األبعـــــاد 
واالرتفاعـــات والربط 
الصحيح بحيث يسمح 
والنزول  بالصعـــود 
براحة من حيث العملية 
الشـــكلية  ومن حيث 
ومدى تأثير شكله على 
البيت اوال والصاالت 
اجللـــوس  وغـــرف 
واملعيشـــة وتأثيـــره 
على نفسية مستخدميه 
او من  البيت  اصحاب 
ينوب عنهـم كـاألقارب 
واألصدقاء، لذلك فإن 
هنـــاك خطـــوات من 
شأنها ان جتعل السالم 
تتمتع بجمالية خاصة 
كالدرابزين ما له وما 

عليه.

...مينح هذا الكرسي اخلاص بصالة االستقبال احساسا بالرقي والراحة 
ومما ال شــــك فيه انه وسيلة لاســــترخاء لذلك فإن هذا النوع من الكراسي 
يشــــكل مكونا رئيســــيا في الصاالت العصرية والكاسيكية الفخمة، إال ان 
شــــكله األنيق وتصميمه البســــيط والدافئ يجعله قطعة مستقلة يحرص 
الكثير منا على في اقتنائها. ويشدد مصممو الديكور الداخلي على ضرورة 
ان تكــــون مثل هذه القطعة مبواصفاتها الســــهلة واخلالية من التعقيد في 
التصميم العالي، اجلودة في بيوتنا ألن استخدامها دائم من جهة وتتماشى 
مع بعــــض اختياراتنا للطوابع الديكورية املتبعة من جهة اخرى وال تنس 

ان هذا النوع من الكراسي ملك االسترخاء.

...ال يعتبر اختيار اللون املناســـب للجدار خطوة بسيطة، بل 
يحتاج ذلك الى دقة ال متناهية لذلك جتدر اإلشارة الى ان غالبا ما 
يعود انتقاء ألوان الطاء او ورق جدران احلوائط لذوق الشخص 
املعني وليس مصمم الديكور الداخلي ولكن تفاديا لعنصر املفاجأة 
واالصابة باالحباط بعد االختيار او بعد االنتهاء من هذه العملية 
ينصح اخلبراء باختيار عينة صغيرة من الطاء وتطبيعها على 
قسم صغير من احلائط او االحتفاظ بكتالوج ورق طويل خاصة 
ان معظم املساطر تكون بحجم كبير وواضح يسهل عملية االنتقاء 
وماحظة جميع تفاصيل التصميم من حيث الشـــكل والنقشـــة 
وامللمس ملدة 4 ساعات أو أكثر ملعرفة كيفية تغير اللون املصبوغ 
على احلائط أو مدى تأثير اإلضاءة عليه او الشعور ما بعد االنتقاء 
بالنسبة لورق اجلدران، ويجب عدم اغفال شكل وملمس الطاء او 
كليهما ألن لهذا األخير تأثير في مساحة املكان التي ال تقل اهمية 

عن اللون، وهذا ينطبق ايضا على ورق اجلدران.
فهنا ميكننا اتباع هذه اإلرشادات اخلاصة باإلضاءة التي تؤلف 

إطارا متوازنا يتناغم مع اشعة الشمس:
1 ـ يفضــــل في حال اختيارك طاء احلوائط او ورق اجلدران 
بألوان داكنة استخدم االنارة الصفراء ألنها متنح جوا من األناقة 

والفخامة.
2ـ  ورق اجلــــدران الغامق وذو النقوشــــات الواضحة يعطي 

املكان اكثر عمقا ألن لديه القدرة على امتصاص الضوء.
3ـ  اذا كانـــــت الغرفــــة ال تتلقى مقـــــدارا كافيــا مــن الضوء 
فيفضل طاؤها بألــوان فاحتــــــة خفيفـة كاألصـفر او اختـيار 
ورق جدران ذات نقوشات اقل تعقيدا لقدرته على عكس الضوء 

دون التأثير فيه.

...األل�وان امللهمة: احلديث عن خيارات 
األلوان متشعب، لذا ننصح عند تأثيث 
غرفة اجللوس مثــــا ان تطلق العنان 

ملخيلتك عزيزي القارئ.
دع لوحة او وسادة او حتى غطاء او 
مفرش سرير يلهمك وجتنب خطأ اختيار 
اللون اوال ثم البحث عن األثاث املناسب 
له، اذ سيكون ذلك صعبا للغاية لذلك 
فكر باألثاث ذي درجات اللون احملايدة 
كالرمادي والبيج حيث تنسجم معه 

معظم هذه األقمشة بألوانه املتعددة.. 
فإذا قررت اختيار اريكة ذات لون فاحت 
اختر درجات اللون الرزينة على اجلدران 
مثا او الكوشايات والتي تبرز بدورها 
جمال األريكة والبتـــكار اطالة تبقى 
متماشية مع املوضة دوما اختار اللون 
األبيض واألسود ويعد استخدام لون 
واحد من درجة مختلفة متماشـــيا مع 
الذوق املعاصر.. و األلوان املستمدة من 

الطبيعة اخلضراء كلها شائعة.

متفرقات
 ديكورية
تلعــــب االكسســــوارات دورا 
مهما في التأثير على املنزل، فهي 
تشكل عنصرا جماليا ولطاملا كانت 
تؤثر تأثيرا مباشــــرا في غالبية 
منازلنا القدمية كانت أو اجلديدة، 
الســــنوات األخيــــرة عادت  ففي 
اإلكسسوارات لتبرز بشكل الفت 
في البيوت الكبيرة وفي القصور 
لكي تضيف للمكان عنصرا مؤثرا 
وتعزز مــــن متطلبات الديكورات 
الداخلية ســــواء كانت عصرية او 

كاسيكية.
اصبحت هناك متاجر متخصصة 
في تنوع االكسسوارات لطاملا كانت 
عملية كما يراها البعض او شكلية 
ليس لها معنى عملي بينما تؤثر 
على املكان تأثيرا جماليا فقط كما 

يراها البعض اآلخر.
لذلك عزيزي القارئ اطلق العنان 
لألكسسوارات ودع ذوقك يخاطب 

ما يراه مناسبا.


