 10خطوات تجعل الشقة
الصغرية أكثر اتساع ًا
بالن�سبة لأي واحد منا يريد اقتناء
�أو ا�ستئجار �شقة ،ف�إن امل�ساحة
واملوقع يلعبان دورا مهما .فال�شقة
املثالية ،يف نظر الأغلبية ،هي التي
تتكون مما ال يقل عن ثالث �أو �أربع
غرف للنوم ومطبخ وا�سع وحمام
م�ضيء و�شرفة تطل على حديقة
�أو على مكان مفتوح .والأهم �أن تقع
يف و�سط املدينة� ،أو مكان قريب من
املوا�صالت والأماكن الإ�سرتاتيجية
مثل حمالت الت�سوق.
لكن عندما تكون العني ب�صرية واليد
ق�صرية ،ف�إن �شقة بهذه املوا�صفات
تبقى يف عداد احللم ،خ�صو�صا يف
املدن الكبرية التي ترتفع فيها
تكاليف املعي�شة ،وال يتوفر �أحيانا
مال كاف لتغطية قيمة �إيجار �شقة
�أ�سا�سية حتى و�إن كانت �أ�صغر حجما
من ال�شقة احللم .يف هذه احلالة،
ف�إن احليلة خري و�سيلة جلعل
امل�ستحيل يبدو ممكن ًا.
لندن:
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أولى هذه احليل التوزيع الصحيح والذكي
لقطع األثاث ،إذ ال يفضل أن تكون بحجم
كبير في مساحة غير كافية ،أو تتكدس
بشكل عشوائي يجعل املكان يبدو مثل
متجر للسلع املستعملة.وتقول آن غونغ،
وهي مهندسة ديكور من شركة استشارية
أملانية لتأثيث املنازل في مدينة فيسبادن،
«انه قبل االنتقال إلى شقة جديدة يجب
على الشخص أن يفكر في ما يريد أن
يفعله بالغرف ،ألن احتياجات الطالب
تختلف عن احتياجات املدير الذي
يستخدم مساحة الشقة ملجرد أن يكون
لديه مكان للنوم خالل أيام األسبوع».
وتضيف أنه «عند شراء األثاث يجب
دائما أن تصحب معك رسما تخطيطيا
للشقة واملقاييس الدقيقة لكل غرفة،
فعادة ما تبدو قطع األثاث داخل قاعات
العرض الواسعة باملتاجر ،صغيرة ،لكن
ما إن حتضرها إلى شقتك حتى متأل
الغرفة وال يعود بإمكانك التحرك بينها».
ويؤكد توماس دريكسل ،وهو مؤلف

ومهندس معماري من شركة أوغسبورغ
بأملانيا ،هذا الرأي بقوله «إن الشقق
الصغيرة ميكن أن تبدو أوسع بإيجاد
زوايا بشرط توزيع األثاث فيها بطريقة
منظمة» ،ويذكر ،على سبيل املثال:
 1ـ إمكانية إزالة األبواب ألنه عندما
يقيم شخص واحد في الشقة ،تكون
هناك أبواب كثيرة غير ضرورية ،في
حني ميكن فتح الغرف على بعضها بعضا
بشكل جذاب يعطي اإلحساس باتساع
املكان.
 2ـ تلعب ألوان اجلدران هنا أيضا
دورا مهما ،كما يوضح لودغر كيبر،
وهو مدير معهد متخصص في جودة
الطالء مبدينة فرانكفورت ،بقوله إن
الغرف الصغيرة تبدو أكثر اتساعا عند
طالء اجلدران واألسقف بظالل فاحتة.
فاأللوان البيضاء والفاحتة مثل األصفر
أو األزرق السماوي تخلق اإلحساس
باالرتفاع .وينصح بعدم طالء السقف
باللون الغامق ،حتت أي ظرف ،ألنه يجعل

السقف يبدو وكأنه سيقع على رأس
ساكنه ،مما يعني انه غير مريح.
 3ـ كما أن في الشقة الضيقة يجب أن
مياثل طالء النوافذ لون اجلدران ،جتنب
طالء النوافذ بألوان متعددة أو مزخرفة
ألن ذلك يجعل الغرفة تبدو أصغر.
 4ـ يوصي دريكسل بتغطية موحدة
لألرضية باستثناء احلمام واملطبخ.
 5ـ كما يعلم أي ساكن في شقة صغيرة
أن أريكة النوم توفر مساحة كبيرة،
وأن اجلمع بني وظائف اجللوس والنوم
باستخدام قطعة واحدة من األثاث هو
حل وسط على الدوام ،على شرط أن
تكون مريحة وصحية .وهذا ما توضحه
آن غونغ بقولها إنه عند شراء أريكة
بوظيفتي اجللوس والنوم «يجب دائما أن
تولي اهتمامك البالغ بإمكانات الراحة
عند النوم فيها وإال فإنها ميكن أن
تتسبب في آالم بالظهر».
 6ـ املساحة املخصصة لتناول الطعام،
تستحق هي األخرى االهتمام ،وأفضل

اختيار في هذا املجال غالبا هو مائدة
ميكن طيها حتى توفر مساحة كافية عند
االنتهاء من الطعام أو عندما ال تكون لها
حاجة ،وعند فردها فإنها توفر مساحة
كافية للضيوف.
 7ـ إذا كانت الكنبة لها وظيفتان ،فإن
املائدة أيضا ميكن أن تستعمل كمكتب.
 8ـ املقاعد أيضا يستحب أن تكون من
النوع الذي يطوى حتى يسهل تخزينها.
 9ـ ينصح دريكسل باالستعانة باألثاث
الذي يخدم الشقة الصغيرة ،مثل
اخلزانات التي توضع بطول احلائط،
فهي توفر مساحة للتخزين ،على أن
تكون مقدمتها شفافة بقدر اإلمكان ،مع
احلرص على عدم استخدام مساحات
تخزين كثيرة أو مفتوحة حتى ال تبدو
الغرفة غير مرتبة10 .
ـ املرآة الكبيرة وسيلة
أخرى جلعل املساحة
الصغيرة تبدو أكبر
حجما.

