القديم المستجد

ببراعة المصممة الداخلية لوري موريس والمعماري لورن روز ،يبدو
قصر ريفي مبني حديثا في تورونتو حسب األسلوب اإلنجليزي غارقا في
آن معا في تقاليد العالم القديم والتفسيرات العصرية للرقي والراحة،
وهو مزيج ال محال دفع المحررين إلى جعله أفضل المنازل لعام 2016
في مجلة .Robb Report
جورج س .أرانغو Jorge S. Arango
تصوير :براندون باريه Brandon Barré
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منزل للزوج وزوجته وتوأميه الصبيين البالغين
عاما
الخامسة من العمر ،هذا ما كان جو مونتي�سانو البالغ ً 47

من العمر والذي ي�شغل من�صب رئي�س ال�شركة الفرعية لتطوير
العقارات ال�سكنية  Primont Homesيف �أونتاريو ،يخطط لبنائه
عند �شرائه هذه امللكية يف تورونتو يف عام  .2011يقول املعماري
لورن روز الذي عمل على هذا الق�صر الذي ا�ستوحى ت�صاميمه
من املعماري �إدوين لوتيينز مطلع القرن« :لكن املنزل تط ّور ح�سب
الأ�سلوب الإجنليزي» .مزيج روز من اللم�سات امل�ستوحاة من
لوتيينز ،مثل احلجر اجلريي الأمل�س ،واحلجارة املربعة املنحوتة،
والنوافذ من الزجاج الر�صا�صي ،والقناطر القوطية اجلديدة،
والتفا�صيل رباعية الأق�سام املنحوتة يدو ًيا ،ارتقت بت�صميم منزل
العزبة الإجنليزي ذي الطابع املعا�صر واملكتمل حدي ًثا �إىل �أعلى
امل�ستويات .ت�ستوعب خطوط ال�سقف املنخف�ضة ب�أ�سلوب تيودور
م�ساحة مقدارها � 14ألف قدم مربعة دون �أن تكون ممتدة على
م�ساحة �شا�سعة على بقعة �أر�ض من فدانني .يقول روز« :هناك
مت�سع كبري �أ�سفل هذا ال�سقف».
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الجمع الصحيح
يقول مونتيسانو« :من ناحية الأ�سلوب ،لطاملا كنا من �أ�شد املعجبني بالعمارة
والت�صاميم التقليدية� .أردنا �أن تكون العمارة الداخلية امتدادًا للت�صميم اخلارجي ،ليبدو
املنزل ذا طابع كال�سيكي حديث»� .أجرت التحديثات الإ�ضافية امل�صممة لوري موري�س من
تورونتو .وهي تقول�« :أحب عمارة العامل القدمي ،وبخا�صة الفرن�سي .لكننا ن�صمم بطريقة
ع�صرية .من املهم جدً ا �أن يتمتع كل منزل بالتوازن املنا�سب من االثنني» .لذلك ،مزجت
عنا�صر احلقبات اجلمالية مع حرية وثقة تعك�سان ع�صرية ب�شكل كامل ،مدخل ًة العمارة
اخلارجية التقليدية �إىل القرن احلادي والع�شرين.
يف قاعة الدخول (يف الأعلى) ،تعك�س ال�شمعدانات من زجاج مورانو ،والأر�ضية من
الرخام والعقيق الأ�سود �أ�سلوب �آرت ديكو ،ولكنها ت�ضم � ً
أي�ضا منا�ضد �إيطالية من
اخلم�سينيات مطلية بالورني�ش الأ�سود من متجر ،Stanley Wagman & Son Antiques
ومر�آة ذات �إطار مطلي بالذهب ب�أ�سلوب لوي�س اخلام�س ع�شر من �شركة  .Trianonحتيط
باملداخل �إطارات من النحا�س ال�شبكي املنقو�ش تعيد �إىل الذاكرة حقبة الزمن اجلميل،
غري �أنها �أ�شد ب�ساطة .يف غرفة الطعام (�إىل اليمني) ،متلأ �إطارات املداخل التقليدية
وك�سوات اجلدران ذات الأ�سلوب الفرن�سي املكان بالتفا�صيل القارية التقليدية .دجمت
موري�س ك�سوات اجلدران مع ورق جدران كري�ستيان الكروا و�أ�ضافت ً
ب�ساطا �سمي ًكا على
الأر�ضية .فوق من�ضدة من الأ�سلوب الفرن�سي من القرن الثامن ع�شر توجد مر�آة ع�صرية،
و�أ�سفل هذه املن�ضدة ُو�ضع مقعد �سيلني العثماين املغطى باجللد مع حافة من النحا�س من
�شركة  .Elteيف اجلانب الآخر من البابُ ،علقت لوحة للر�سام املعا�صر التورونتي نيل يونغ
فوق خزانة من �أ�سلوب �آرت ديكو.
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على الرغم من كون عناصر األسلوب
التقليدي جلية ،إال أن الطبقات والتفاصيل تضفي
طابعا أكثر عصرية عليها.
ـ ـ ـ المصممة الداخلية لوري موريس

أناقة سلسة
تناول الطعام بأسلوب راق
غرفة الطعام مفعمة بالعناصر الرتفيهية الفخمة (يف الأعلى) .يقول
مونتي�سانو« :رغبنا يف ت�صميم �صالح للعي�ش يت�سم يف �آن م ًعا بطابع مريح ،و�شدّدنا على
الرتفيه مبا �أنه منزل للعطالت التي من�ضيها برفقة العائلة ويف الهواء الطلق» .مع الأخذ
يف احل�سبان هذه االحتياجات ،قدّم طاقم الت�صميم �أناقة من �أعلى امل�ستويات من خالل
دمج �أ�سقف اجل�ص املزخرفة ،وثريا مطلية بالذهب ب�أ�سلوب لوي�س ال�ساد�س ع�شر من
عام  1900تقري ًبا من �شركة  ،Ribbehege & Azevedoومدف�أة مزخرفة .كما �أخذت
موري�س البعد العملي يف احل�سبان� ،إذ تك�شف الرفوف املحيطة باملدف�أة عن مقدمة ق�سم
تخزين� .أما الكرا�سي املح�ضرة من منزل مونتي�سانو ال�سابق ،ف�أ�صبحت �أكرث حداثة الآن
بالورني�ش الق�شدي والتنجيد الدم�سقي املزخرف .ت�شمل اللم�سات الإ�ضافية التي تعود �إىل
القرن الع�شرين � ً
أمناطا جريئة بارزة (مثل التقليم اليوناين الكبري على ال�ستائر) ،و�أرائك
م�صنوعة ح�سب الطلب مو�ضوعة حول طاولة �أوركا ر�شيقة من �شركة ،Holly Hunt
ولوحة من فن البوب ملارلون براندو للفنان رو�سيل يانغ.
يعك�س املطبخ (�إىل اليمني) � ً
أي�ضا تواز ًنا بني الأم�س واليوم .ت�شمل العنا�صر التي
ت�ستح�ضر الع�صور الغابرة ال�سقف متفاوت االرتفاع وما يبدو وك�أنه ب�ساط طويل مطرز
بالإبرة ليت�ضح ،بعد تفح�صه عن كثب� ،أنه ت�صميم م�صنوع من بالط رخامي من
الف�سيف�ساء .ك�سوات اجلدران م�صنوعة من الرخام الأبي�ض التقليدي ،غري �أن من�ضدة
العمل يف املطبخ هي من الكوارتز وتت�سم بطابع �أكرث ع�صرية� .أما الرت�صيع النحا�سي
والورني�ش الق�شدي في�ضفيان � ً
أي�ضا بري ًقا �أني ًقا على املكان ،وتقدّم الرثيتان من �شركة
توهجا ذهب ًيا.
ً Currey & Company
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عوضا عن تصميم غرفة جلوس
رسمية ،اختار مالكو املنزل �أن تكون غرفة

عائلية ف�سيحة وذات �أجواء لطيفة (�إىل
الي�سار ويف الأعلى) .مع ذلك ،فهي ال تفتقر
�إىل �أي عن�صر يثري الذهول� ،إذ ت�ضم مدف�أة
من خ�شب اجلوز مزدوجة االرتفاع حتيط بها
مقاعد ثابتة مع رفوف مدجمة .كما حتتوي
الغرفة على دعامات خ�شبية مذهلة ،و�ألواح
تزيينية مذهبة داخل املدف�أة ،وحواف و�أ�شكال
بي�ضاوية ذهبية فوق املقاعد .لأنه ،على حد
قول مونتي�سانو« :مل نرد �أن مننع ولدَ ينا من
�أن يكونا طفلني» ،ا�ستخدمت موري�س �أقم�شة
قابلة للغ�سل يف الأرائك كافة ،والتي ي�ضم
الق�سم الأكرب منها ،مثل املقعد العثماين من
القما�ش الناعمً � ،
أمناطا حيوية ال تظهر البقع
بو�ضوح عليها .تقول امل�صممة« :يف حال توافر
قما�ش رائع �أرغب يف ا�ستخدامه لإثارة الذهول،
ف�س�أ�ستخدمه يف عن�صر �آخر ،مثل ال�ستائر� ،أو
الو�سادات� ،أو اجلدران» .للغاية نف�سها ،يز ّين
الغرفة ب�ساط من ق ّنب ال�سيزال ذي حواف
من اجللد البني� .أ�ضافت موري�س «جرعة من
الألوان» وذلك يعود �إىل لوحة  Riak #6للفنان
جاي هودغينز.
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ألوان من سكون
الحمام الرئيس (�إىل اليمني) وغرفة النوم الرئي�سة (يف الأعلى) يت�سمان بطابع �شاعري
وذلك يرجع �إىل اللونني الق�شدي والعاجي .تبعث درجات الألوان هذه ال�سكون والطم�أنينة،
وتخدم كذلك كونها خلفية للمواد املرتفة .ي�ضم احلمام نافذة كبرية ت�ش ّكل مبثالية �إطا ًرا
لقبة من البيوتر يف اخلارج .فوق حو�ض اال�ستحمام كبري احلجم املك�سو بعنا�صر تزيينية
وجتهيزات ذهبية وكري�ستالية من ال�سل�سلة الفيني�سية من �شركة  Watermarkتتدىل ثريا
م�صممة ح�سب الطلب من �سال�سل برونزية� .إىل جانب حو�ض اال�ستحمام ،يو ّفر مقعد Helix
احللزوين من �شركة  Elteمكا ًنا للتجفيف ،بينما ي�ش ّكل كر�سي من الأ�سلوب الفرن�سي مقعدً ا
ربج .ينت�شر يف الأرجاء �أثاث مطلي بالورني�ش الق�شدي
للجلو�س قبالة من�ضدة التز ّين والت ّ
م�صمم ح�سب الطلب ومز ّين بالأعمال املعدنية النحا�سية التي �صممتها موري�س وو�ضعت
اللم�سات النهائية عليها �شركة  Make it Metalمن �سانت كاثرينز يف �أونتاريو .تز ّود
الأعمال املعدنية النقو�ش ال�شبكية يف املنزل بطابع �سرمدي� .أما يف غرفة النوم ،في�سمح
ال�سقف املحدّب ب�شكل كبري بعر�ض قطعة مذهلة �أخرى وهي ثريا كري�ستالية �ضخمة من
الأ�سلوب الفرن�سي .املدف�أة من العقيق اليماين والتي تزخر مبنحوتات زخرفية ،هي من
ت�صميم موري�س نف�سها .فوق رف املدف�أة توجد لوحة لفنانة �أخرى من تورونتو هي �سامانثا
�ساندبروك ،وعند طرف ال�سرير يوجد ق�سم للجلو�س يت�ألف من �أريكة م�صممة ح�سب الطلب
وزوج مقاعد عثماين معدين ب�أ�سلوب الآرت ديكو.
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أفضل وقوف
أرى السيارات عمال فنيا موضوعا على اإلطارات .بطريقة ما،
ّ
األعمال الفنية في مرآبي عوضا عن تعليقها على جدران منزلي.
ـ ـ ـ مالك المنزل جو مونتيسانو

المواقف
توهج في الظلمة
ينبثق من المكتبة المقدار المناسب من ال�سطوع واللمعان ،وهي مكان
غني مك�سو باجلدران من اجللد املقلوب الأ�سود مع تفا�صيل على �شكل �أحزمة من
جت�سد
اجللد املقلوب البني مثل ال�شوكوالته .مدف�أة الغرفة الفخمة ذات اجلانبني ّ
مزيجا من رخام مايكل �أجنلو املع ّرق ب�شكل كبري والرخام الأبي�ض� .إعداد املقاعد
ً
املعرو�ض هنا ،امل�ؤلف من �أربعة كرا�س دون �أذرع واملنجدة باملخمل الأ�سود واملجتمعة
حول طاولة �أ�شبه بجذع �شجرة م�صنوعة من �أوراق الذهب الراتنجي من جمموعة
 ،Phillips Collectionيحتل رك ًنا �إىل جانب املدف�أة (بينما يوجد مكتب يف اجلهة
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الأخرى) .قبالة النافذة امل�صنوعة من الزجاج الر�صا�صي ،و�ضعت موري�س من�ضدة
نحا�سية مطلية بالورني�ش الأ�سود من ت�صميمها .جمددًا ،يتجلى بو�ضوح ميلها �إىل
�أجهزة الإنارة ال�ضخمة ،وهذه املرة تتج�سد يف ثريا متدلية ذات ت�أثري كبري وذات
�أجزاء متنا�سقة ب�شكل مذهل ُمع ّلقة فوق املنطقة املخ�ص�صة للجلو�س .وجدت موري�س
هذه القطعة الإيطالية من الق�ضبان الزجاجية والنحا�س والتي تعود �إىل منت�صف
القرن الع�شرين يف متجر  Stanley Wagman & Son Antiquesتتدىل من نق�ش
�شبكي مطلي يز ّين ال�سقف.

ما يبدو وكأنه مرآب مخصص لسيارتين من اخلارج يعك�س يف الواقع حيلة ماكرة .بينما
يفتح الباب �إىل اجلهة اليمنى على مر�آب على م�ستوى الأر�ض يت�سنى للعائلة فيه وقف ال�سيارات لتنزيل
الأغرا�ض ،يفتح الباب �إىل اجلهة الي�سرى على منحدر ي�ؤدي �إىل مر�آب م�ستقل مب�ساحة قدرها �أربعة
�آالف قدم مربعة (يف الأعلى) .ي�سمح املر�آب حتت الأر�ض للمنزل باحلفاظ على حجم معتدل دون
التقليل من م�ساحاته الداخلية ،وي�ستبعد احلاجة �إىل بناء مرفق م�ستقل من �ش�أنه �أن يعيق �إطالالت
املنزل على حممية جماورة .هذا الق�سم الذي ي�ضم �أر�ضيات من املواد ال�صمغية مع خطوط ال�سباقات
حمايد لتجنب ت�ضاربه مع ال�سيارات امللونة ،و ُيقال �إنه مي ّثل �ألوان الطرقات .تقول موري�س يف هذا
ال�صدد�« :صممناه باللونني الأ�سود والأبي�ض الالمع جدً ا ً
عو�ضا عن ا�ستخدام لون حمدد ،فمن يدري
كم يبلغ عدد �سياراته يف ال�سنوات املقبلة».
ميتلك مونتي�سانو �سبع �سيارات الآن ،ولكن هذا املر�آب ال�شبيه ب�صاالت العر�ض يت�سع لإحدى ع�شرة
�سيارة ،وفيه ،مثل الأق�سام الباقية من املنزل ،تقرتن التقاليد مع احلا�ضر بكل براعة .وهو يقول�« :إين
معجب بال�سيارات املعا�صرة ،و�أميل �إىل �إ�ضافة �سيارات الغد التقليدية �إىل جمموعتي التي �أنوي تو�سيع
جنلي».
نطاقها مع َّ

Lori Morris
The House of LMD
416 972 1515
www.lorimorris.com
Lorne Rose Architect
416 398 9300
www.lornerose.com
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