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هو واحد من البيوت الحجرية العتيقة التى تمأل الجزيرة، وكان عبارة عن بيتين منفصلين تم ضمهما معا،   
اللذين  اليونانيين »تاسوس زيبوس« و»ايلينى جيورجيادي«،  المعماريين  المهندسين  الذى واجه  الحقيقى  والتحدى 
قاما بالمهمة، كان كيفية تحقيق المزج بين اجواء البساطة المطلقة او ما يسمى »التصوف المعمارى« المسيطرة على 
المكان وضرورة اضفاء بعض المعاصرة العملية التى تحقق احتياجات األسرة.. فالمعادلة يجب أن تتم دون أن تؤثر 

على الجمال الكالسيكى للمبنى القديم. 
المساحة الداخلية حوالى 250 مترا مربعا، وهو االجمالى الناتج عن دمج البيتين القديمين اللذين يتكون احدهما من 
ثالثة طوابق واالخر من طابقين فقط، وقد تم الربط بينهما بواسطة فيراندا أو تراس مفتوح.. واراد المعماريان ان يعبر 
من  افكارهما  واستوحيا  المعمارى  محيطها  احترما  لذلك  متكلف،  غير  جمال  من  »تينوس«  تمثله  ما  كل  عن   المنزل 
طبيعتها البدائية العادة تصميم وتوزيع الفراغات بالمنزل بالكامل ليكون عبارة عن مساحات متواصلة شبه مفتوحة 
ومترابطة معا، دون ان يؤثر ذلك على الخصوصية المطلوبة.. وهو ما ترجمته ايضا الديكورات الداخلية البعيدة تماما 
عن اية مبالغات والتى قامت بها صاحبة المنزل المصممة اليونانية الشهيرة »مارلين كاتساريس«، فساعد التوافق بين 

رؤية المالكة والمصممين على تنفيذ افكارهم الجريئة دون عوائق.
صمم المنزل بمفهوم يطلق عليه »التقشف الهندسي« وهو يستغل بذكاء امكانيات المكان الى اقصى الحدود وبتكاليف 
قليلة، بحيث يتم توظيف اقل عدد من قطع االثاث، فأغلبية القطع الرئيسية كالمكتبات واألسرة واالرائك وحتى دواليب 
لكل غرفة وال  التكوين  لتبدو وكأنها من اصل   »Built in«الـ تم استبدالها بحلول اخرى مبنية على طريقة  المطبخ، 
واضحا  شيء  كل  يكون  حيث  ومباشرة  عملية  بانها  تتميز  الطريقة  وتلك  البسيطة.  االضافات  لبعض  سوى  تحتاج 
الكتب واالكسسوارات وجميع  أدراج داخلية خفية، بل يتم وضع  او  الى بحث، فال توجد خزائن  وظاهرا وال يحتاج 
المتعلقات االخرى فى قلب االلكوفات واالرفف المبنية مباشرة، كل ما تحتاجه هو بعض التنظيم واالستخدام الواعي. 
دون  الدهانات  فى  الظاهرة  التعاريج  وتركت  بل  الخطوط،  منتظمة  غير  جاءت  والداخلية  الخارجية  سواء  الجدران 
الخامات  تنوعت  وإن  واالرضيات،  والحوائط  االسقف  على  المغسول  االبيض  اللون  سيطر  وقد  تسوية،  او  معالجة 

المستخدمة ما بين الخشب والحجر واالسمنت المدهون.
ال يوجد فى الغرف إال ما هو ضرورى فقط، فهى كمساحات فضفافة تدعوك الى االسترخاء والتخلى عن كل القيود، 
فال تفكر فى التفاصيل والمحاذير المعقدة التى يجب مراعاتها عادة، كأن تهتم بأال تضع الكوب على خشب الطاولة 
مباشرة او ان تمشى بحذر حتى ال تصطدم بشيء.. هذا المنزل صمم بحيث يتفاعل مع ساكنيه لذلك ساعدهم على 

التعايش داخله بأسلوب الحياة اكثر تحررا وانطالقا.  
الضوء الطبيعى  له دور كبير فى اضفاء هالة خاصة على المكان ال يمكن اختالقها او تقليدها، لذلك اهتم المصممون 
بالفتحات وقاموا بتوسيعها والتأكيد عليها، لتخلق االشعة المتسللة مزيجا من الضوء والظالل يساهم فى ابراز مالمح 

المنزل المنحوتة ببراعة.
الحمامات  وكانت  جلوس..  ومنطقة  صغير  خاص  حمام  على  يحتوى  صغير  جناح  وكأنها  صممت  نوم  غرفة  كل 
المحيطة  الطبيعة  بلون مختلف مختار من عناصر  منها  االبيض، حيث طلى كل  اللون  الوحيد من منظومة  االستثناء 
كاللون األزرق الباهت ولون الرمل. ومن اجمل اللمسات المبتكرة ظهور مجموعة من التكوينات الصخرية التى تقطع 

حوائط الحمامات بشكل عشوائى وكانها تريد أن تذكرك بأن يد الطبيعة ممتدة اينما كنت.
المعاصرة  بالبساطة فقط، وانما سعى الن تكون خطوطه نظيفة وصادقة، تلمح فيها روح  المنزل  لم يكتف تصميم 
انه ظهر على  المكان تكمن فى  أن روعة  الوقت نفسه.. فهو ال يحتاج ألن يتجمل، بل  القدم فى  وتستشعر منها عبق 

طبيعته دون أى رتوش.

منزل يبدو كأنه منحوت فى قلب الطبيعة الخالبة المحيطة به.. كأن الزمن قد توقف 
إليها  ينقل  فلم  الصغيرة،  اليونانية  »تينوس«  جزيرة  حدود  إلى  وصوله  مع  الدوران  عن 
مظاهر الحداثة الحادة التى اعتدناها فى المدن، بل تركها محتفظة بتلقائيتها وروعتها البكر.

هـ
هالة خاصة تحيط بالمكان 
مع تسلل أشعة الضوء 
الطبيعى عبر األرشات 
والفتحات المنحوتة 
بتلقائية شديدة فى 
الحوائط، فهو يلعب دوًرا 
رئيسًيا فى ابراز مالمح 
المنزل القوية والناعمة فى 
الوقت نفسه. 
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بلغة األثاث المبنى صممت جميع مالمح غرفة 
المعيشة سواء السلم أوالمكتبة أوحتى األريكة 
نفسها لذلك لم تحتج ألى عناصر اخرى إضافية 
سوى لبعض الوسائد المريحة وصندوق قديم 
تحول إلى كوفى تابل مبتكرة.
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أعلى  فى منطقة الطعام تظهر براعة الدمج 
بين طرز وأساليب مختلفة للحياة، فهناك 
االتجاه الكالسيكى المهتم بالتفاصيل ويتمثل 
فى مجموعة المرايا القديمة التى تعود لعام 
1930 و النجفة الكريستال الكبيرة التى 
تتوسط المكان، أما نمط حياة البسيط 
المنفتح فيظهر فى اختيار االثاث الخشبى 
الشبيه بأثاث الحدائق المدهون بالوان 
متداخلة ومجرحة..هذا التناقض يضفى 
لمحة من التفرد على التصميم النهائي.

أسفل  رونق التصميم يكمن فى بساطته 
المدهشة واالفكار المبتكرة وغير المكررة 
مثل تلك المكتبة المحفورة على شكل 
مربعات غائرة فى الحائط والتى تعتبر مثاال 
لما يسمى »بالسهل الممتنع« باالضافة الى 
االهتمام بالتفاصيل الصغيرة كألواح الرخام 
العتيقة التى تراصت لتحيط بفتحة المدفأة 
المبنية.
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االبيض المغسول هو اللون المسيطر على حوائط وارضيات المنزل ليكون الخلفية »النظيفة« التى تفسح المجال ألى عنصر فى الظهور بقوة مهما كان بسيطا، لذلك نجد 
التى  الزيتون  أفرع  إلى  باإلضافة  األرفف  تمأل  واالحجار  الصخور  وبعض  الحائط  إلى  مستندة  تقف  التى  االشجار  كأفرع  وهناك،  هنا  موزعة  الطبيعة  خرج  من  لمسات 

استخدمت كبديل للزهور على الطريقة اليونانية القديمة.
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فى المطبخ تجد أن كل شىء واضح وال يحتاج إلى بحث طويل، فال توجد وحدات تخزين خفية أو أدراج داخلية وإنما يتم 
وضع كل شيء على االرفف وفى الدواليب المبنية السفلية والتى تم بناؤها أيضا بالطوب ولم تحتج سوى لضلف خشبية بسيطة. 
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        البانيو صمم بحيث يكون عبارة عن مغطس يتم الصعود له ببعض الساللم هى اقرب للتعاريج أو البروزات 
المتدرجة فى األرضية ..وكانك فى قلب أحد الكهوف الطبيعية.

أعلى يسار  الحمامات الملحقة بغرف النوم تم طالؤها بالوان من الطبيعة كلون البحر أو اللون الرملى حيث أراد 
المصممون تمييزها عن باقى المنزل المدهون باألبيض بالكامل.

أسفل يسار   استخدمت االوانى الفخارية المصنعة يدويا بدال من االكسسوارات الحديثة التى قد ال تتالءم مع 
أجواء المكان.
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في غرف النوم المختلفة تم االستغناء عن كل ما هو غير ضروري وال حاجة 
حقيقية له، لتبقى األساسيات فقط، حتى األسرة استبدلت بمصاطب مبنية مرتفعة 
ووضعت المفارش والمراتب عليها مباشرة وهو ما يتماشى مع روح االنطالق 
والبساطة المسيطرة على المنزل كله كما أنها توفر نوما صحيا.
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.»Zege Architects« تصميم المنزل مقدم من
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