بـيـتـك
ديكور

أ��ضواء تفي�ض من كل زاوية يف املنزل

ن�سرين مغربي:

و�ضعت ت�صميماً يحاكي أ��سلوب ميامي
�إعداد :غانيا عزام

تغلب الأناقة والرفاهية على املفرو�شات واجلو العام لل�شقة التي �صممتها م�صممة الديكور ن�سرين مغربي،
وفق «منط ميامي يف الهند�سة الداخلية» يف جزيرة النخلة بدبي.
�شكّ ل عامل الوقت حتدياً كبرياً �أمام امل�صممة ،وتقول« :قبيل بدء ال�صيف بقليل ،تلقينا مكاملة هاتفية �آملني
منا �أن ن�ستلم م�شروعاً ملنزل عائلة �شابة .مع العلم �أن لدينا ثالثة �أ�سابيع فقط قبل �أن نغادر جميعاً دبي لإجازاتنا
ال�سنوية ،و�أخذنا امل�شروع الذي ات�ضح �أنه مكان ت�شعر فيه ب�أنك يف ميامي طوال العام».
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أبيض وذهبي
مت تصميم الشقة نفسها بشكل جميل مع أض��واء تفيض من كل زاوي��ة،
وحتاكي حلم املصممني .تقول نسرين« :لقد اشرتى عميلنا جمموعة غرفة
اجللوس وطاولة الطعام والكراسي ،وكان الباقي لوحة فارغة بالنسبة إلينا
لكي نتحول إىل دار لألناقة غري الرسمية التي حتققت مع فريساتشي ،وهي
عالمة جتارية أبدى عمالؤنا حبًا لها .مع أخذ العلم بذلك ،اخرتنا لوحة خفيفة من
األبيض  Off-whitesتتناقض مع اللون األزرق املائي من البحار ،ولهجات من
الذهب .استخدمنا طاوالت قهوة مزدوجة كمساحة مسموح بها ومقاعد
مزدوجة إلغالق منطقة اجللوس .متكنا أيضًا من إضافة جمموعة شاي من
الكراسي ال��دوارة الصغرية وطاولة يف الزاوية ،مما يسمح للمرء باحتساء
القهوة يف الصباح الباكر».
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احتواء املساحة
تشرح نسرين ما مت تنفيذه يف غرفة اجللوس« :من
أجل احتواء املساحة ،أضفنا سجادًا جميالً ،وزخرفنا
ال��غ��رف��ة ب��أزه��ار فرساتشي وح��ام�لات الشموع
والوسائد ،ولكن أضفنا بعض العناصر األخرى الغريبة
أيضًا ،إلضافة شخصية وسحر إىل املكان .وال ننسى
اإلض���اءة التي كانت جمموعة من أض��واء scandi
املستديرة ،مع ملبات أديسون ،تكسر منظر اخلزانة
وحتاكي املقاعد الذهبية».
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أجهزة اإلنارة
عن طريقة توزيع أجهزة اإلن��ارة واملصابيح التي مت استخدامها،
تقول نسرين« :هي ليست جذابة بصريًا فحسب ،بل وظيفية أيضًا.
تخلص من األجهزة الشفافة املصممة لالستخدام مع جهاز عرض
ضوئي ،إذا استطعت استخدام مصابيح الطاولة واألرضية األكرث
نعومة كما فعلنا هنا .فهي تضيء البقع غري املتوقعة وتصلح
خملتلف احل���االت امل��زاج��ي��ة .وضعنا واح���دة يف منطقة اجللوس
الرئيسية ،ومصباح سقف آخر على طاولة الطعام ،وكالهما يجلب
شعورًا بالتوازن والنظام من خالل إعطاء العني شيئًا للرتكيز عليه.
فاألمناط ال يجب أن تكون هي نفسها ،ولكن يجب أن يكون احلجم
واأللوان متناسقني لتحقيق أقصى تأثري».

مساحات خضراء
أض��اف��ت املصممة نسرين مغربي كميات كبرية م��ن املساحات
اخلضراء والنباتات ،لتظهر من يراها كمزيج من احلقيقية واالصطناعية،
بتناسق مذهل بني الزهور والقطع الفنية ،فكما تقول ،القطع الكبرية
تستحوذ على االهتمام ،وتعزز جمالية الغرف.

97

زهرة اخلليج

