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 بَسام عبد اللطيف, تصوير: عماد عبد الهادى

للوصول إلى أقصى حد من احيوية وااتساع، أعاد مالكو امنزل تصميمه، بتقليص عدد 
الغرف للحصول على مساحة واسعة متدة با جدران عبر أرجاء امنزل، وترتبط 
مساحاته كلها ببعضها ليائم امنزل احتياجات ساكنيه، حتى إنهم أحقوا احديقة 

اخارجية بالداخل، فااتساع وامساحة امفتوحة هما كلمة السر فى تصميم هذا امنزل. 
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أصحاب امنزل أشخاص عمليون دافئون محبون للناس ومنفتحون على العالم فكانت الفكرة الرئيسية للتصميم 
هى تصميم بيت يشبه أصحابه فى امقام اأول. امنزل كان مكوًنا من طابقن متد مساحة الطابق اأرضى فيه إلى 
150 متًرا مقسمة إلى العديد من الفراغات، وقد أعاد امعمارى عاء محمود تصميمه بتقليص عدد الغرف حيث 
فضل أن تكون اأولوية مساحة استقبال واسعة ومتدة با جدران تقريبًا باإضافة إلى توسيع مسطحات النوافذ 
ليجعل امنزل دائًما حيًا عن طريق ألوانه والربط بن الداخل واخارج، أما اأبواب واجدران فموجودة فقط لعزل 
احمامات فى الدور اأرضى، باإضافة إلى باب خفى يختبئ بن ضلف امطبخ يقود إلى منطقة اخدمات وغرفة 

الغسيل.
كمساحة  اأرضى  الدور  فجاء  امنزل  فى  يحدثه  أن  امصمم  يسعى  كان  ما  هو  وااتساع  باحيوية  الشعور  هذا 
واحدة مفتوحة مقسمة إلى ثاثة استخدامات هى امدخل وغرفة الطعام ومنطقة اجلسات ومشاهدة التليفزيون 
والتى م تصميمها بشكل عملى يناسب أصحاب امنزل سواًء كانوا وحدهم أو فى حالة احفات والتجمعات التى 
تعتبر جزًءا مفضاً من أسلوب حياة أصحاب البيت، أما امطبخ فتم فصله بزجاج منطو بحيث مكن فصله أو فتحه 

لينضم إلى باقى امساحه عند احاجة.
إحساس الدفء فى امنزل مثل من خال استخدام اخامات الطبيعية كاأخشاب واأحجار فى أغلب التفاصيل 
فجاءت اأرضيات من اخشب الطبيعى بلون »جوز ترك« مع تكرار نفس اللون فى امطبخ وبعض قطع اأثاث، أما 

البساطة فتجلت فى ألوان احوائط احيادية والستائر الهادئة البعيدة عن التعقيد.
ربط احديقة اخارجية بالداخل أضاف للمكان بعًدا آخر فباإضافة إلى توسيع فتحات الشبابيك مع عمل بعض 
الضلف الثابتة مسطحات زجاجية كبيرة با فواصل م استخدام اأرضيات البورسلن بتأثيرات اخشب لتحمل 
العوامل اجوية وفى نفس الوقت تظهر كامتداد للداخل، تصميم احديقة أيًضا شهد نفس البساطة والعملية التى 
كونت امشهد الرئيسى للمنزل فجاء حمام السباحة على شكل مربع صريح مع جلسة بسيطة وبار متحرك وفى 
ركن بعيد من احديقة جلسة خاصة ا تسع إا سبعة أفراد م تصميمها لتكون مكاًنا منفرًدا يستقبل فيها الزوج 

أو الزوجة أو أحد اأبناء أصدقاءه بعيًدا عن امنزل.
وللخروج من التقليدية جاءت درجات السلم، بنسبة 80% خشب والباقى حجر متد على احوائط ليكون مساحة 
مستقلة واستخدم الزجاج كدرابزين للسلم حتى ا تقطع امشهد، واستكمل عاء محمود امشهد فى الدور اأرضى 
بإخراج درامى لإضاءة مستويات متعددة متباينة لتعطى كل درجة منها أجواًء مختلفة حسب احالة امطلوبة فى 
امكان، حتى السلم باإضافة إلى وحدة اإضاءة الرئيسية جد أن هناك إضاءة مباشرة على احائط وأيًضا إضاءة 

لكل درجة سلم على حدة.
الدور العلوى شهد بعًضا من اخصوصية بطبيعة احال، إذ يستقبلك فى أولى خطواتك إلى أعلى مساحة للمعيشة 
أريكة على شكل حرف »L« مع كاونتر للمشروبات السريعة، ولم يترك عاء محمود هذا الدور على حاله، فحول 
غرفه اأربع إلى ثاث فقط اأولى هى غرفة النوم الرئيسية وهى عبارة عن غرفة نوم ومساحة صغيرة للعمل 

وغرفة مابس وحمام فى مساحة مفتوحة واحدة استكمال نفس اأسلوب امعتمد للمنزل.
أما الثانية والثالثة فلأبناء، واستغل امصمم فيهما السقف امرتفع خلق غرفة أخرى داخل كل منهما عن طريق 
برسومات  منهما  كا  وميز  احمام،  فوق  للعب  مساحة  وعمل  سم   220 ارتفاع  إلى  احمام  بسقف  اانخفاض 
جرافيتى تعبر عن شخصية كل منهما، أثاث غرف اأطفال بسيط وجاء بخطوط صريحة جًدا ليستمر معهما فى 

كل اأوقات.
إجمااً لن تشعر وأنت تتجول فى أرجاء البيت سواء الداخلية أو اخارجية أنك فى مساحات منفصلة رغم متع كل 

جزء بشخصية مستقلة فالتناغم والوحدة تعم أرجاءه واانسيابية تأخذك من ركن آخر با فواصل أو عوائق. 

هذا الشعور بالحيوية وااتساع هو ما كان يسعى المصمم أن يحدثه فى المنزل

ام�صمم عاء حمود
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جل�صة باdدوQ الأVQصى.. وفى Nلفية اd�صوQة اأMد اd�صبابيك اdتى مت JوSصعتها وJثبيتها dتكون م�صطحات زجاج كبرة بدون فوا�صل.
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اجل�صة اdرFي�صية فى اdدوQ الأVQصى وامخ�ص�صة لأوbات اdتجمعات eع اJ�صاdها بطاوdة اdطعام.

اأولوية فى الدور اأرضى لمساحة استقبال واسعة وممتدة با جدران تقريًبا
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ام�صهد jوVصح eنطقة اdطعام وeن Nلفها e�صاMة اdرفيه وe�صاgدة اdتليفزjون وفى اdنهاjة امطبخ eفتوح جزء eنه فقط.
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توسيع مسطحات 
النوافذ أضاف للمنزل 

حياة دائمة عن 
طريق الربط بين 
الداخل والخارج
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Wاوdة اdطعام بت�صميم MداKى وNطوط �رjحة eع كراSصى باأdوان جرjئة J�صبه اأ�صحاب امكان.

ما يميز كل ركن عن اآخر فى الدور اأرضى هو قطع اأثاث المختلفة حسب ااستخدام
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.iه احجرQة بجداjعلوdغرف اdاإى ا iصلم اموؤد�dظهر اj ةQصو�dون اخا�صة وفى من اjتليفزdرفيه واdنطقة اe صطهماSتوj طعامdة اdاوWامطبخ امفتوح و

استكمل المشهد فى الدور اأرضى بإخراج درامى لإضاءة 
بمستويات متعددة متباينة تعطى كًا منها أجواء مختلفة.
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Mمام Zرفة fوم البن واdذJ iكرQت به fف�س SQصوم اجرافيتى اموجودة على MواFط اdغرفة.

الدور العلوى شهد بعضا من الخصوصية بطبيعة الحال خافا عن الدور اأرضى.
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Zرفة fوم البن واdتى م اSصتغال اجزء 
اأعلى احمام dيكون Zرفة اإVصافية dلعب اأو 
امذاكرة.
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إحساس الدفء 
فى المنزل تمثل 

من خال استخدام 
الخامات الطبيعية 

كاأخشاب واأحجار 
فى أغلب التفاصيل
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Zرفة اdنوم اdرFي�صية باأجزاFها الأQبعة امت�صلة بداjة باdنوم وeروQا منطقة اdعمل وZرفة اماب�س واحمام فى fهاjة اdغرفة.
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تصميم عملى يناسب أهل البيت وحدهم أو فى حالة الحفات 
والتجمعات التى تعتبر جزًءا مفضا من أسلوب حياتهم
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فى اخاQج اجل�صة اdرFي�صية باdراSس jتوSصطها اdباQ امتحرك فى eواجهة Mمام اd�صباMة.
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