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منزل وظائفي يتيح التوا�صل العائلي

منطقة  يف  الواقعة  حلمي،  �صريين  املهند�صة  وزوجته  خليفة  اأحمد  املعماري  املهند�س  فيال  اإىل  الأ�صبوع  هذا  ناأخذكم 

القطامية يف القاهرة اجلديدة يف م�صر، ويف ال�صطور التالية، يعرفنا املهند�صان اإىل منزلهما امل�صمم وفق النمط الهند�صي 

املعا�صر.

 اندماج جميل بني الداخل واخلارج 
اإعداد: غانيا عزام
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غرفة اجللوس

اخ��ت��ار أص��ح��اب ال��ف��ي��ا ل��غ��رف��ة اجل��ل��وس 
الرئيسية ألوان ال�»أوف وايت« والبنفسجي 
»األلوان  برتقالية،  ملسات  مع  والرمادي 
أضفنا  حقًا،  خفيفة  هنا  املستخدمة 
والراحة  الدفء  إلعطاء  اللون  من  ملسة 
األل��وان  كانت  لو  حتى  تلون،  أنت  للغرفة. 
الفاحتة، إلضافة احلياة إىل املكان، وخاف 
مستحب«  وغري  باردًا  املنزل  يصبح  ذلك 

يشري أحمد. 

والشريكان  ال��زوج��ان  امل��ه��ن��دس��ان  ي��ق��ول 
حرف  أول  يحمل  للتصميم  استديو  يف  أيضًا 
والتصميم  الشكل  عن   ،KH اسميهما  من 
يكون  منزل  إنشاء  »أردنا  للفيا:  اختاراه  الذي 
مبثابة نقطة انطاق لنا وينمو معنا«، ويضيف 
قادرًا  يكون  مكان  إنشاء  هدفنا  »كان  أحمد: 
على  يتغري  ألنه  حياتنا  منط  مع  التكيف  على 
من  كان  املنزل،  تصميم  وعند  السنني،  مر 
بعضنا  م��ع  ات��ص��ال  على  البقاء  ج��دًا  املهم 
على  ركزنا  لذلك  اليومية؛  حياتنا  أثناء  البعض 
إبقاء كل شيء نظيفًا وبسيطًا، مع االهتمام 
من  م��زي��ج  خ��ال  م��ن  الصغرية  بالتفاصيل 

امل���واد،  خلط  ع��ن  النظر  وب��ص��رف  امل����واد، 
التي  واجملموعة  للفن  حبنا  دمج  أيضًا  أردنا 

جمعناها على مر السنني«.

الـ»آرت ديكو«

تعكس الفيا حب الزوجني لقطع أثاث ال�»آرت 
ديكو«، يقول أحمد: »لدينا عدد غري قليل من 
هذه  بخلط  قمنا  السنني،  مر  على  القطع 
املعاصر،  اإلي��ط��ايل  األث��اث  بعض  مع  القطع 
بالكثري من أسلوب خلط  القيام  نحن منيل إىل 
أيضًا  أضفنا  الداخلية،  تصاميمنا  مع  األث��اث 
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أنحاء  جميع  يف  املعمارية  امل��ي��زات  بعض 
املنزل، مثل الدرج الرئيسي، األلواح اخلشبية 
يف اللوبي وأقواس اجلرانيت يف جميع أنحاء 
وظائفي  منزل  إن��ش��اء  ه��و  هدفنا  امل��ن��زل. 

وجميل«.

تكامل الداخل واخلارج

الشكل  بني  التناغم  عن  املهندسني  سألنا 
املعماري اخلارجي للفيا والتصميم الداخلي 
على  امل��ف��ت��وح��ة  امل��س��اح��ات  ذات  ل��ل��غ��رف 
شريين  املهندسة  فتولت  البعض،  بعضها 
الداخلي  اجل���زء  دم��ج  »كان  قائلة:  اإلج��اب��ة 
حتديًا  املعمارية  هندستها  مع  الفيا  من 
البيوت  إلينا، ميكن أن تتحول  بالنسبة  حقيقيًا 
املطلوب  الهدف  أو  الصورة  خ��ارج  احلديثة 
اختيارك  مع  حذرًا  تكن  مل  إذا  بسهولة  منها 
قد  وظائفهما،  من  واأله��م  واألل��وان  للمواد 
الشكل  يتبع  ألن��ه  ناجحًا  م��ا  م��ش��روع  ي��ب��دو 
الوظائفي، ولكن يف حال كنت لست سعيدًا 
يف  فاشل  فاملشروع  املنزل،  يف  ومرتاحًا 
الزجاجية  الواجهات  تعد  إلينا،  بالنسبة  نظرنا. 
اجلميلة  الطبيعية  املناظر  من  إط��ار  جمرد 
خارج املنزل، اخلضرة والنخيل يضفيان ظااًل 
الشمس  أشعة  وهج  من  ويخففان  جميلة 
املباشرة، ويضفيان يف الوقت نفسه أجواء 
مهمة  الطبيعة  للمنزل،  واحلياة  الطبيعة 
سنشعر  أننا  من  تأكدنا  لذلك  إلينا،  بالنسبة 

دائمًا بوجودها أينما جلسنا داخل املنزل«.

شغف بالفن األصيل

متنوعة  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ات  ال��ف��ي��ا  يف  ت���ت���وزع 
والناس  ال��وج��وه  على  معظمها  يف  ترتكز 
تعلق  تعكس  وغريها،  الشرقيني  والعازفني 
اجلميلة،  بالفنون  املنزل  أصحاب  وشغف 
تشكيليني  فنانني  أعمال  إىل  جميعها  وتعود 
وانلي،  أده��م  وانلي،  سيف  أمثال  مصريني، 
»نحن  راف��ع،  سمري  أفاطون،  إجني  عياد،  آر 
يبدو  لذلك  وأص��ال��ت��ه،  امل��ص��ري  الفن  ندعم 

املنزل حقيقيًا« وفق تعبريهما.
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ورق اجلدران

هذا  يف  خليفة  ويشري  طفلهما،  غرفة  يف  مبتكر  ج��دران  ورق  املنزل  ج��دران  بعض  تكتسي 
رمادية  نغمات  مع  ابننا،  نوم  غرفة  جدار  على   Andrew Martin احلائط  ورق  »استخدمنا  السياق: 
وطباعة مثرية لاهتمام، واعتقدنا أنه بذلك سيستمتع بالنظر إىل احليوانات اخملتلفة طوال حياته، 

 .»Mulberry من Greige ويف قاعة استقبال غرفة اجللوس الرئيسية، استخدمنا ورق احلائط

باب »بايل«

بقدمه  وامللفت  املميز  الضيوف  ح��م��ام  غ��رف��ة  ب��اب  وراء 
 15 نحو  أحمد منذ  اليدوية قصة، فلقد حصل عليه  وزخرفاته 
سنة من جزيرة بايل، وعندما شاهدته شريين وقعت يف حبه 
استخدامه  »قررنا  منزلهما،  يف  استخدامه  إىل  اضطره  مما 
أصلي  ش��يء  فهو  الضيوف  حلمام  التقليدي  ال��ب��اب  مكان 

ودرامي، ودائمًا ما يكون حمور اهتمام ضيوفنا وأسئلتهم«.


