هناء مكاوى
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أمكنة

فرنسا

دعوة للقيام برحلة داخل الزمن
والتاريخ مع وعد بالعودة بروح وعقل
وجسد متشبعني باإلثارة واالستمتاع،
حيث ينتظرك اجلمال فى هذا
املكان العتيق ذى األلف وجه
مبقاطعة أفينيون الفرنسية العتيقة.
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ب

بعد جولة فى مدينة أفينيون ،الفرنسية
التى ال تزال حتمل بعض حملات من
القرون الوسطى ،وزيارة أهم معاملها
يأتى وقت الراحة واالستحمام ،وال
أفضل من االستلقاء فى حمام سباحة ينعش اجلسد ،والتجول بني أرجاء
احلديقة الوارفة قبل الصعود لغرفة ذات طراز فريد تنقلك إلى عالم آخر دون
أن تبرح مكانك.
على بعد حوالى  400متر من القصر البابوى ،أشهر مزارات املدينة وقبلة
السياح ،ينتظرك فريق كامل من املتخصصني فى عملهم ليدللوك ويعملوا على
راحتك فى «ال ديفني كوميدى» .هذا املكان الذى ما إن تقترب منه ويفتح أبوابه
لتعبر أسواره العالية ،حتى يبدأ تأثير سحره عليك وتسير كاملنوم مغناطيسيًا
تار ًكا جلسدك وروحك حرية كاملة لالستمتاع بالتجربة املليئة بالفن والذوق
واإلبداع .مع أولى خطواتك فى احلديقة اخلضراء التى تعتبر أكبر حديقة
خاصة فى املدينة ،يستقبلك مزيج أكثر من مائة نبات عطرى تنشر روائحها
الغنية فى املكان والتى إذا تتبعتها ستقودك إلى حمام سباحة رائع بطول 15
مت ًرا مرب ًعا محاط بالزهور من كل اجلوانب ينتظرك لتنعش مياهه جسدك
املتعب من الرحلة.
ً
بعد انعطافك قليال بالطريق داخل احلديقة وعينك على السماء وقدماك
تغوصان فى العشب ذى الرائحة املنعشة ،سوف جتد جلسة «األوروجنيرى»
فى انتظارك لتشرب ما تشاء أو لتطلب من الشيف املتخصص أن يعد لك
خصيصا ما تشتهيه من أطباق على ضوء الشموع املنعكس فى رومانسية على
ً
املكان الذى يبدو كلوحة أوبيسون منسوجة بتداخل اللونني األخضر واألزرق.
«واحة للسالم» ،هذا هو الشعور الذى أراد «أموريى دى فيلوتيريس» ،و«جيل
جوفريه» ،مالكا املكان ،ومعهما «لوران أندريو» ،املسئول عن اإلدارة أن يتركوه
عند ضيوفهم .فقد بدأوا العمل فى ترميم وإعادة تصميم احلديقة واملبنى
التاريخى منذ ست سنوات ومت افتتاحه هذا العام .وضع جوفريه كل ولعه
بالفن الذى عشقه ودرسه مع فيلوتيريس ،للتاريخ والثقافة فى املكان الذى
اختاراه فى أفينيون ،التى تعكس كل ما عشقاه وتضعه فى إطار من الغموض
فيبدو الفندق كجزء مكمل لقصة طويلة بدأت منذ قرون .بعد انتهاء اجلولة بني
أركان احلديقة ،يحني وقت التعرف على أنواع وأشكال أخرى من املتع التى
ترضى العقل والعني والروح م ًعا .فأول ما يستقبلك هو مجموعة صالونات
جعلها املصممون أكثر ما يعبر عن مفهومهم للمنزل فنرى مجموعة تضم
أشكاالً عدة من الفنون ،وهنا ميكن القيام بجولة لتأمل مجموعة من األعمال
الفنية التى تعود للحقبة ما بني القرنني السابع عشر والعشرين واإلبحار
داخل مكتبة ثرية تضم أكثر من  4000كتاب متخصص فى كل ما يخص
الديكور والفن .فهناك مجموعة كاملة مخصصة ملقاطعة أفينيون ،عبارة عن
مائتى لوحة منها ما هو باأللوان املائية أو اجلواش ،أو منحوت يعود تاريخه ملا
بني القرنني السابع عشر والتاسع عشر .جزء كبير من هذه اللوحات يعرض
مشاهد من قصر البابوية الشهير .جميع األماكن العامة طليت جدرانها باللون
الرمادى الغامق والفاحت أو الكاكى باستثناء غرفة الطعام ،فقد طليت حوائطها
باألبيض املضىء.
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كل �أرجاء املكان تتمتع ب�إ�ضاءة طبيعية
وبتهوية جيدة طوال العام مما ي�ساعد على
زيادة جمال الت�صميم و�إبرازه.
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أمكنة

فرنسا

حول المصممان المبنى التاريخى إلى مكان فريد يتيح لنزالئه ،ليس فقط
الراحة ،بل والقيام برحلة بين عدة عوالم دون أن يغادروا أسواره
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فى كل ركن على مساحة  2600متر
مربع ،هناك دو ًما ما يجذبك ويسحرك
ويشجعك على اكتشاف المزيد
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فرنسا

بورتريه العم �أناتول ي�ستقبل زوار جناحه.
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باوال نافونا ،إينجو موريه ،آسرو سارينن ،كلهم مصممون شاركوا بقطع من
تصميمهم اندمجت متا ًما وتناغمت مع القطع األنتيك التى تعود للقرن الثامن
عشر مثل املكتبة .لن نكتفى أبدًا من التأمل ولكن رمبا حان وقت النوم ولكنه
سوف يكون ً
أيضا تكملة ملا بدأته فاألجنحة اخلمسة التى يضمها املنزل لن
تتركك فى ملل أو تدعك تنام فى هدوء دون إثارة فضولك .فكما يحمل كل
جناح اس ًما مختل ًفا فهو يعبر شخصية وهوية مستقلة .فهل تفضل جناح
فينيسيا لتقوم من مخدعك برحلة إلى إيطاليا بتأثير العمارة املستوحاة من
القصور اإليطالية وعشرات اللوحات الفنية داخل إطار من األزرق والرمادى
الذى يذكرنا برجال طاملا استوحوا أعمالهم من أفينيون ،وعلى مقعد مريح
على طراز السبعينيات تستطيع أن تختار أحد الكتب التى تتحدث عن سحر
فينيسيا .وللتمتع باجلزء اجلنوبى من إيطاليا ،فاختار جناح نابولى ،فسوف
تغوص فيه بعمق داخل إيقاع مجموعة غنية من لوحات اجلواش لـ«فيسوف»،
تبدو فى حركة ونشاط دائم فتظل جتذب انتباهك طوال الوقت ولن تدير نظرك
عنها إال لتتمتع مبنظر احلديقة من خالل النوافذ الكبيرة املطلة عليها.
وللبحث عن الغموض والعيش فى جو مختلف بأجواء الشرق ،فجناح كونسول
هو املناسب ،فسوف تقيم وسط مجموعة من املنحوتات التى حتمل رائحة
مضيق البوسفور ومجموعة من احلقائب القدمية وقطع أثاث حتمل رسومات
وتتزين بشخصيات فرعونية خاصة ما يخص عرش امللك توت عنخ آمون.
وللتأكيد على هوية الغرفة وللربط بني الواقع واملاضى سوف جتد لوحات
تعرض قصة أول رحلة لنابليون إلى مصر .ولكيال تذهب برحلتك بعيدًا دون
عودة فإطاللة اجلناح على القصر البابوى تذكرك دائ ًما بأنك هنا ولم تغادر إال
بروحك وعقلك فقط.
أما جناح أناتول ،فيأخذك فى غمضة عني إلى داخل قصة بطلها العم أناتول،
الذى عاد من رحلته البحرية جام ًعا ذكرياته وكنوزه ليضعها بني يديك
لتتمتع بها وتذهب معها بخيالك إلى أعالى البحار وتعود لتتركها ليأتى من
بعدك آخرون ويعيشوا نفس التجربة .هكذا تخبرك عينا العم أناتول ،املطلة
من بورتريه كبير له هو أول ما يستقبلك فى جناحك .أما أفروديت إلهة احلب
فتنتظرك فى اجلناح الذى يحمل اسمها وهو أكبر األجنحة مساحة .فهنا نكاد
نسمع ترتيالت احلب على سرير مستدير كبير محاط بستائر رقيقة يجعلها
الهواء دائما تطير بخفة لتزيد من رومانسية املكان.
كل من الغرف اخلمس تضم
تراسا ضخ ًما يطل مباشرة على احلديقة ملشاهدة
ً
حلظات الغروب فى مشهد رائع غير مسبوق.
ً
وتاريخا الميكنك أن تكتفى منه أبدًا ،فكلما
قصصا
«ال ديفني كوميدى» ،يحمل
ً
تعرفت على ركن فيه سوف يقودك شغفك للتعرف على املزيد ،فأنت جتوب فى
رحالت عديدة وتخوض جتارب كثيرة مثيرة ،بينما ال تزال قدماك فى أرضه.
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ت�ضم ال�صالونات جمموعة من القطع اخلا�صة التى جمعها امل�صممان من
�أماكن خمتلفة والتى تعود ملا بني القرنني ال�سابع ع�رش والع�رشين.
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�أعلى �أحد ال�صالونات �أو ما يطلق عليه احلديقة ال�شتوية� ،أ�سفل ميني عدة مناذج لربج �إيفل ي�ضيف مل�سة باري�سية لل�صالون� ،أ�سفل ي�سار متثال فى غرفة الطعام يذكرنا
بروح ق�رص البابوات �أ�شهر معامل �ضاحية �أفينيون والواقع على بعد �أمتار من الفندق.
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أمكنة

فرنسا

رغم التجديدات التى طرأت على
المكان إال أنه نجح فى إجبار زواره على
احترام الزمن ،وسماع ما تحكيه
أطياف الماضى وقراءة دالالت التاريخ

�إاطاللة غرفة الطعام على احلديقة.
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بمجرد أن يفتح المكان أبوابه لزائريه ومع كل
خطوة يخطوها بداخله ،سوف يجدون دائ ًما ما
يدلل أجسادهم وأرواحهم وعقولهم

مازالت اجلدران وال�سقف حتمل روح القرن التا�سع ع�رش وكذلك تفتح ذراعيها حمت�ضنة روح احلداثة �أي�ضا.
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جتمع منطقة الطعام فى ت�صميمها
انطباعا باملعا�رصة مع التم�سك
بتفا�صيل تربطها بزمن وىل.
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أمكنة

فرنسا

من األماكن التى تشعرك بأن روحها
خالدة تنقل معها مسحات من كل
األزمنة الماضية وتنقلها وتحافظ عليها مع
كل مالك جديد للمكان مع السماح له
بوضع لمساته الخاصة

هناك �أكرث من مائتى لوحة فنية تعود للقرنني ال�سابع
ع�رش والتا�سع ع�رش ،تعرب عن �ضاحية �أفينيون ،من
جموعة كانت تنتمى فى الأ�سا�س لق�رص البابوات.
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وضع مالكو المكان ومصمموه كل ما
يملكونه من شغف بالفن وثقافة وخبرة
فى تصميمهم الذى احتاج ألكثر من ست
سنوات من العمل قبل أن يرى النور
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أمكنة

فرنسا

ميتد كل جناح للنوم على م�ساحة خم�سون مرت مربع.
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جناح «كون�سول».
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فرنسا

�أحد حمامات الأجنحة.
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أفروديت أو العم أناتول من الممكن أن يكونوا فى استقبالك فى
أجنحتهم .كما أنك ممكن أن تكون فى مصر أو إيطاليا فى غمضة
عين بمجرد لفة مفتاح داخل كالون باب الجناح الذى تختاره
�إطاللة وجل�سة حاملة على حمام ال�سباحة
فى �أحد جوانب احلديقة.
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أمكنة

فرنسا

منظور عام للمبنى العتيق من اخلارج وللحديقة
التى تعج بع�رشات الروائح العطرية.

حمام �سباحة بطول  15م ًرتا ويتمتع بخ�صو�صية كبرية.
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