
»بالقدر الذي نأمل فيه 
التوصل إلى عالج أو ُطعم 

لـ Covid 19، فأن هذا 
الفيروس أدخلنا في فترة 
خوف من العدوى تالحقنا 

فيها ذكريات الحجر المنزلي. 
نحن بحاجة كي نتحرك بعيدًا 

عن ذلك مع نظرة عالمية 
نحو المستقبل«.

هذا ما قاله مصمم 
يخوت االستكشاف 

Stefano Pastrovich الذي 
كان وراء تصاميم اليخت 

 70( Umm Alhoul اآللي
 Nakilat مترًا( الذي بنته

 Damen Shipyards
في قطر، واليخت اآللي 

 104( Le Grand Bleu
أمتار(.

فلقد استغل هذه األسابيع األخيرة للحجر كي يفكر في مستقبل عالم البحار بعد 
أن ينسحب هذا الفيروس من الساحة الدولية. ومن هنا فقد طلع بفكرة أطلق عليها 

»Protect Ship« أي أن يخت المستقبل سيكون على شكل جزيرة محمية آمنة.
يضيف: »إن هناك ارتباطًا مباشرًا بين »الجزيرة واألمان«. البحر حاجز للحماية، وهذا 
ما قادني لتصميم مركب يوفر تجربة إبحار جديدة على المتن ... ولكن في جو طبيعي. 

وأنا أتحدث هنا عن تجربة داخل سفينة محمية تبحر إلى أجمل األهداف في أنحاء العالم، 
حيث ال حاجة للضيوف للنزول إلى الشاطئ بالطريقة التي يفعلونها اليوم«.

وبذلك فأن هذا المصمم ال يتحدث فقط عن تصميم لسفينة جديدة، بل إنه أعاد 
التفكير في اإلبحار من أساسه. لن تكون السفينة بعد اليوم وسيلة نقل إلى المواقع 

المطلوبة ليتم النزول منها هناك واالستمتاع بالمشاهد الطبيعية. بل إنها كذلك 
ستنقل العالم الخارجي إلى داخلها لتوفر عالمًا مريحًا آمنًا محميًا. ستصبح هي نفسها 

الهدف المنشود. جنة طبيعية. تجربة مختلفة تمامًا.
ويمضي قائاًل: »The Protected Ship لن تكون شيئًا عاديًا. إنها مكان مصمم كي 
يعمل ويتم العيش في داخله. ويؤمن لك مشاهد بانورامية عند االنغماس فيها. إذن، 
لن يشعر القائمون برحالت بحرية بعد اليوم بضرورة النزول إلى الشاطئ، ألن التجربة 
المطلوبة موجودة على المتن .. وأنت في طريقك إلى أروع األماكن على األرض. أو 

عند اختراقها أيضًا«.
www.pastrovich.com

إنها تشكيلة مستوحاة من البحر والفضاء. 
»Arc« أي القوس، شيء نراه بالعين 

ويعيد إلى أذهاننا خطوط الطول 
والعرض الكبيرة وكذلك شكل األفق 
المكور أو حبل اليخوت الشراعية .. أو 

قوس قزح نفسه.
 Arc هذه التشكيلة التي تحمل اسم

تتميز بخشب التيك المستخدم فيها 
مع قضبان الستانليس ستيل البحرية 

المصقولة.
وهي تضم: مقاعد للجلوس والبار 

وتناول الطعام واالسترخاء تحت الشمس 
مع طاولة قهوة منخفضة وصندوق للبار 

وطاولة للطعام وأخرى للمناسبات,.
الجلوس العميق المنخفض على تلك 

المقاعد يشجع على االسترخاء في جو 
مثالي عند الغروب. التيك يتماشى مع 
الخطوط »النظيفة« للوسائد وحفافيها 

الناعمة ليعطي احساسًا باالنتعاش 
والحداثة. أقمشة المفروشات يتم 

اختيارها بمواصفات خاصة.
لقد اهتمت Winch Design بكل 

التفاصيل. ولذلك جاءت هذه المنتجات 
جميلة أنيقة ذات أشكال جذابة ومريحة 

للنظر واالستخدام.
www.winchdesign.com

Stefano Pastrovich Arc Furniture: يخت أشبه بجزيرة آمنة
Winch Design من

109 theworldofyachts.com


