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آالت األحالم
يخوت  سيارات  دراجات  طائرات  ابتكارات تقنية

     Sea Eagle II

وحّط الصقر
ال ُيعد اليخت Sea Eagle II من رويال هويزمان 

أضخم يخت في العالم ُبني من األلمنيوم 
فحسب، إنما األشد هيبة أيًضا. 



تكرس الصواري التي ترتفع حتى علو 
200 قدم، واألشرعة التي تنبسط على 

مساحة 37 ألف قدم مربعة، والبنية القوية 
المسورة بالواجهات الزجاجية، الحضور 

   Sea Eagle II الطاغي المهيب لليخت

رويال  شركة  حققت  الذي   ،2 إيغل  سي  اليخت  ُيعد 
هويزمان من خالله رقًما قياًسا بوصفه األكبر حجًما ضمن 

األملنيوم.  من  مبني  العالم  يف  شراعي  يخت  أكبر  أسطولها، 

 136 على  املمتد  تاريخه  عبر  الهولندي  السفن  حوض  بنى 

عاًما مئات السفن، لكن هذا اليخت املمتد بطول 266 قدًما، 

والذي تميزه صوار من ألياف الكربون بارتفاع 200 قدم، فيما 

قدم  ألف   37 تساوي  مهيبة  مساحة  على  أشرعته  تنبسط 

مربعة، يجّسد ابتكارها األعظم واألشد فخامة على اإلطالق. 

بنت الشركة أول نموذج من هذا اليخت للمالك نفسه، وهو 

رجل أعمال وبحار قديم من تايوان، وسّلمته إياه يف عام 2015. 

أما اليخت سي إيغل 2، فيفوق النموذج األصلي طوالً بمقدار 

120 قدًما، ويُعد قاربًا شراعًيا من طراز Panamax اخملصص 
لعبور قناة بنما، وتميزه صوار ال يفصل بني قمتها ومستوى 

جسر Bridge of the Americans املرتفع سوى بضع أقدام. 

يقول مارك وايتلي، الذي صمم املساحات الداخلية لليخت 

للهندسة   Dykstra Naval Architects شركة  مع  وتعاون 

اليخت  أزور  »كنت  الخارجي:  التصميم  ابتكار  على  البحرية 

بانتظام خالل عملية بنائه التي استغرقت نحو أربعة أعوام، 

اليخت  تمّيز هذا  زيارة.  كل  يبهرني يف  املهيب  وكان حجمه 

مساحات مفتوحة رحبة عبر السطح، ما يضفي عليه مظهًرا 

بالغ النقاء ومتناسق األبعاد.« 

يحضر هذا اإلحساس بالرحابة املدروسة عبر املساحات 

أيًضا. فكسوة الجدران املشغولة من قشور خشب  الداخلية 

الفنجي،  خشب  من  املبتكرة  والتفاصيل  املستدام،  الجوز 

واألرضيات التي تغطيها ألواح من خشب السنديان الطبيعي، 

املالك  مجموعة  فيما  بالسكينة،  اإلحساس  تشيع  بيئة  توفر 

الخاصة من األعمال الفنية الحديثة تضفي مسحة ثراء لوني 

على املكان. فرض املالك أيًضا استحداث حواجز على امتداد 

مقصورة سي إيغل 2 بوصفه يختًا شراعًيا، فحّولها وايتلي إلى 

مؤثر تصميمي عبر صقلها بكسوة جلدية. سُيستخدم اليخت 

الكبيرة على  القاعة  الستضافة اجتماعات عمل، لذا تشتمل 

مجلس فسيح، فضاًل عن طاولة طعام تتسع لستة عشر ضيًفا 

مخصصة للمناسبات الرسمية. 

شركة  الرشيقة  خطوطه  ابتكرت  الذي  الهيكل  أما 

ألياف  من  املصنوعة  الصواري  مع  يتناسق  والذي  ديكسترا، 

الكربون، فيتيح تعّرف اليخت على الفور. وبالرغم من أن هذا 

عشر  ألحد  تتسع  لإلقامة  بفسحات  مجهز  الضخم  اليخت 

ضيًفا ولطاقم عمل من 14 فرًدا، إال أنه يبحر بسرعة مهيبة 

 Integrated املدمج  اإلبحار  نظام  يجمع  عقدة.   21.4 تساوي 

Sailing System من شركة روندال الشقيقة لرويال هويزمان 
بني هذه الصواري وعوارض خاصة لطي األشرعة، ورافعات 

معززة  حبال  ومجموعة  القائم،  الشراع  لطي  وأنظمة  آلية، 

بخاصية استشعار الحمولة. كما أن دفة التوجيه األولى من 

نوعها املصنوعة من ألياف الكربون واملزودة بأجهزة الستشعار 

الحمولة، تُعد أيًضا بالغة التطور تقنًيا، وتشهد، على ما هو 

الذي  بالتفاصيل  الدقيق  التصميم، على االهتمام  بقية  عليه 

يسمح ألشرعة هذا اليخت الضخم بأن تحلق عالًيا.

 Michael Verdon ـــــ مايكل فيردون
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التمايز المتقن 

إبداع في أعالي 
البحار

مصممون يوظفون مقارباتهم غير 
التقليدية في إضفاء طابع متفرد على 

المساحات الداخلية لليخوت.  

الطائرات  لهبوط  المخصصة  الضخمة  المنصات  تستأثر  قد 
لكْن  باألنظار.  االرتفاع  شاهقة  الزجاجية  والواجهات  املروحية 

ألي  املميز  الطابع  على  مماثل  تأثير  الداخلي  التصميم  لعناصر 

يخت. وبالرغم من أن املصممني الثالثة الذين نستعرضهم فيما يأتي 

يمتلكون رؤى يختلف بعضها عن بعض كل االختالف، إال أن كاًل منهم 

قادر على إضفاء جرعة تمايز صحية على قاربك. فالجوهر يبقى 

األساس على ما يُقال.

 Julia Zaltsman ـــــ جوليا زالتسمان

االنطباعي 
لليخت  ديزاين  وينش  استوديو  ابتكره  الذي  التصميم  يحتفي 

إكسيالنس البالغ طوله 262 قدًما بمجموعة السيارات الخاصة التي 

يمتلكها هيرب تشامبر، صاحب اليخت. استُلهم كل تصميم على منت 

مركبات  بها  تزهو  تفاصيل  من  األرائك،  إلى  الخزائن  من  اليخت، 

دايتونا  وفيراري  رويال  بوغاتي  طرازي  من  السيارات  مثل  شهيرة 

سبايدر. بل إن فواصل النوافذ املصنعة بحسب الطلب تذّكر أيًضا 

على نحو غير متكلف بلوحة القيادة يف سيارة من طراز مرسيدس 

من  هارت  ليزي  املصممة  تقول  الفائت.  القرن  ستينيات  إلى  تعود 

املقدرة  الطلب  املبتكرة بحسب  للقطعة  »إن  ديزاين:  وينش  استوديو 

القطعة  أما  التصميم.«  مفهوم  وراء  تقف  التي  القصة  سرد  على 

ألهمت  األعلى  السطح  منت  على  بأريكة  فتتمثل  عندها،  املفضلة 

األبعاد  »تجذبك  هارت:  تقول  كاديالك.  طراز  من  سيارة  تصميمها 

الضخمة، والشكل املتعرج، والكسوة القماشية الناعمة، فيما الشبك 

املعدني والزخارف الجلدية تشي بأنك تجلس يف مقعد مميز«.

الحداثي 
ال  األثاث  قطع  إن  غاتو  كريستيانو  اإليطالي  املصمم  يقول 

تساعد على ابتكار حكاية فحسب، بل تتحول يف غالب األحيان 

املميزة لهذا اجمللس، فتتمثل بتركيبة اإلنارة RBGW التي ينبعث 

منها ضوء كثيف »يعزز الطابع الوظيفي االجتماعي للمكان حتى 

أكثر حميمية«  كونه فسحة خاصة  من حيث  كان مصمًما  وإن 

على ما يقول غاتو.  

نصير الطبيعة  
سام  يستخدمها  التي  بعناية  املنتقاة  التصميم  عناصر  تدفع 

وتمنح  متوقعة،  غير  مسارات  يف  االستدامة  بمفهوم  سورجيوفاني 

إلى البؤرة املركزية يف أي يخت. أما تصاميمه العصرية لليخت 

هوم املمتد بطول 163 قدًما، فيتركز االهتمام فيها على االرتقاء 

يشبه يف  أحذية  حامل  مثل  بها«  يُستهان  »تفاصيل  يسميه  بما 

تصميمه منحوتة حديثة، أو حامل كتب دائري الشكل له أغراض 

تصميم  إن  غاتو  يقول  كما  سواء.  حد  على  وجمالية  وظيفية 

الشكل  بني  التوازن  يحقق  الذي  بالبحث  »يختص  األثاث  قطع 

يف  ملحوظ  نحو  على  يتجّسد  الذي  التوازن  هذا  والوظيفة«، 

اجمللس العلوي على منت اليخت هوم. أما قطعة األثاث الحداثية 

خمللفات النفايات »حياة ثانية« عندما تتحول إلى جزء من قطع األثاث 

كسوة  مثاًل  تشكل  التي  السمك  فحراشف  يصممها.  التي  الفاخرة 

 Nirvana نيرفانا  الفاره  اليخت  منت  على  لألسّرة  للنضد احملاذية 

»نسلط  سورجيوفاني:  يقول  الجلود.  ملظهر  مشابًها  تأثيًرا  تضفي 

البحرية عبر استخدام حراشف األسماك«،  الضوء على اخمللوقات 

األصداف،  أيًضا  فيها  يستخدم  التي  تصاميمه،  أن  إلى  ويشير 

»يف  التقليدية  غير  املواد  تُبرز  والحجارة،  الخشب،  ولحاء  والبذور، 

أبهى حلة«.

يف اليخوت املصممة على قياس الذائقة، 

على غرار اليخت إكسيالنس، تحدد 

عناصر التصميم املبتكرة بحسب الطلب 

الطابع املميز لليخت، شأنها يف ذلك شأن 

مظهره الخارجي.
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جنان استوائية 
 La Datcha داتشا  ال  ليخت  رحلة  أول  يف 

اخملصص لالستئجار والذي سيجوب جزر سيشيل، 

سيشمل البرنامج الغوص إلى حيود مرجانية بكر 

يف احملميات البحرية، ونزهات لتناول الطعام عند 

غابات  استكشاف  عن  فضاًل  معزولة،  شواطئ 

استوائية. صّمم هذا اليخت االستكشايف الجديد، 

املغامرات، فُجهز  252 قدًما لخوض  البالغ طوله 

وغواصة،  مائية،  ودّراجات  مروحية،  بطائرات 

ومركز للغطس. لكّنه ال يفتقر أيًضا إلى مظاهر 

مقصورات  ثماني  متنه  على  ويحتضن  الترف، 

منها  اثنتان  )وتشكل  حديث  تصميم  عليها  يغلب 

وناديًا  جاكوزي،  وأحواض  رئيسني(،  جناحني 

إلى  اليخت  العطالت، سينتقل  موسم  صحًيا. يف 

مدغشقر، موطن بعض الحيوانات والنباتات األكثر 

للرحلة  األسبوعية  األسعار  تبدأ  العالم.  يف  ندرة 

أيًضا  باإلمكان  لكن  تقريبًا،  دوالر  ألف   872 من 

تسيير اليخت يف رحالت مستقلة طيلة 40 يوًما، 

األمر الذي يتيح استطالع املواقع البحرية القصية 

يف العالم ملدة تتجاوز شهًرا كاماًل. 

إلى األعماق 
أربعة  عن   EYOS Expeditions شركة تفتش 

التحديات  بعثة  يف  للمشاركة  مهمات«  »خبراء 

وجهات آسرة 
خمسة يخوت استكشافية ترتحل بالضيوف في 

مغامرات يعز نظيرها إلى وجهات قصية تزهو بمفاتن 
طبيعية أخاذة.  

يَِعد اإلبحار عبر مضيق جيرانفيورد البحري النائي يف النرويج بمغامرة تستمر طيلة أيام السنة. 

القصوى Ultimate Challenge Expedition. سيكون 

 DSSV Pressure مسرح هذه املغامرة سفينة األبحاث

Drop التي ينطلق الضيوف منها على منت غواصة 
تتسع لراكبني وصواًل إلى عمق 35,550 قدًما حيث 

أخدود ماريانا Mariana Trench النائي. سيكتشفون 

عند هذا العمق بيئة غير مألوفة لم يختبرها من قبل 

سوى اثني عشر شخًصا، بمن فيهم كايثي ساليفان، 

املوقع  زارت  التي  ناسا  وكالة  يف  الفضاء  رائدة 

مؤخًرا. إنها ليست تجربة باذخة، لكنها تُعد مغامرة 

ال تتكرر يف عمر اإلنسان إذا ما أخذنا يف الحسبان 

االستكشاف،  مزيج  عليها  ينطوي  التي  الجاذبية 

والعلم، والصحبة، ودخول كتب التاريخ. تتوافر هذه 

التجربة بسعر 750 ألف دوالر للغواص وضيفه. 

واحات السكينة
بما  البهاما  يف  آوت  جزر  تضاهي  وجهة  ال 

تتميز به من سكينة، وتنوع يف الشواطئ ووفرة يف 

مظاهر الحياة البحرية. يُضاف إلى ذلك أن ضيوف 

اليخوت املتاحة لالستئجار ينتقلون إليها على منت 

طائرة خاصة. يشمل برنامج الرحلة التي تنظمها 

بينيتي،  11.11 من  اليخت  Y.CO على منت  شركة 

والبالغ طوله 207 أقدام، جولة تستمر سبعة أيام 

تزهو  معزولة  استوائية  جزيرة  عشرة  اثنتي  على 

بفتنة أخاذة، بما يف ذلك الجزيرة الخاصة هايبورن 

كاي Highbourne Cay التي تضم شواطئ مقفرة، 

غير   Hawksbill Cay كاي  هوكسبل  وجزيرة 

مع  السباحة  للضيوف  يمكن  وحيث  املأهولة، 

أسماك الرقيطة. خالل هذه الجولة، ستتسنى لهم 

أيًضا فرصة ممارسة رياضة الجدف، واالنخراط 

يف لعبة البحث عن الكنز، والطفو فوق صفحة املياه 

االستكشافية،  املغامرات  أعقاب  ويف  الصافية. 

الطازجة،  البحرية  باملأكوالت  االستمتاع  يمكنهم 

يتميز  مختصون.  خبراء  يقدمها  تدليك  وجلسات 

هذا اليخت بتصميمه املستلهم من فن اآلرت ديكو، 

التجهيز،  كامل  الصحي  وناديه  العلوي،  ومجلسه 

جزر  الستكشاف  تحضًرا  األشد  الوسيلة  فيوّفر 

أسبوع  ملدة  اليخت  استئجار  أسعار  تبدأ  البهاما. 

كامل من 756 ألف دوالر تقريبًا. 

مباهج الشتاء
قد ال يعكس التزلج يف شهر مارس آذار فوق 

مسارات الثلج املتساقط حديثًا يف جبال سونمور 

شتوية  بحرية  رحلة   Sunnmøre Alps ألب 

تقليدية على منت يخت متاح لالستئجار. لكن ال 

يتعلق  عندما  واملتوقع  املألوف  إلى  يحتكم  شيء 

األمر باليخت HMS Gåssten. فهذا اليخت البالغ 

لعملية  مؤخراً  أخضع  والذي  قدًما،   78 طوله 

جيرانفيورد  مضيق  أعماق  إلى  يسافر  تجديد، 

Hjørundfjord البحري النائي يف النرويج، حيث 
التي  املأهولة  غير  املواقع  إلى  رحالت  يوفر 

يرتحل  أو  آسرة،  جبلية  قمم  علو  من  تحرسها 

يف  املشذبة  الثلجية  املسارات  إلى  بضيوفه 

اليخت  كما يستكشف  التزلجي.  منتجع ستراندا 

األول،  كانون  ديسمبر  البحرية يف شهر  املضائق 

األخاذة  الطبيعية  باملشاهد  نهاًرا  التنعم  متيًحا 

التي  والرضا  الدفء  بمشاعر  ولياًل  النرويج،  يف 

يشيعها التلحف بفراء الحمالن تحت أنوار الشفق 

القطبي الشمالي. تبدأ األسعار من 38,700 دوالر 

تقريبًا لستة أيام.

عصر جليدي 
تُعد رحلة Ultimate Antarctica، التي تنظمها 

شركة  مع  بالتعاون  أدفنتشرز  كوكسن  شركة 

بعثة  إنها  تميًزا.  األعلى  املغامرة  ديزرت،  وايت 

بالبر  رحالت  وتشمل  يوًما   24 تستمر  فاخرة 

القطب  يف  القصية  املواقع  بعض  إلى  البحر  أو 

الجليدية.  العجائب  أرض  الجنوبي،  املتجمد 

ضيًفا  عشر  الثني  املتاحة  املغامرة  تكلفة  تبدأ 

كحد أقصى من 2,965,000 دوالر، وتتمثل نقطة 

االنطالق فيها برحلة جوية على منت طائرة من 

من  بالضيوف  ترتحل   Gulfstream 550 طراز 

كايب تاون إلى قاعدة يغلب عليها تصميم باذخ. 

الجليدية،  الجدران  تسلق  هنا  للمغامرين  يمكن 

اخملصصة  الدراجات  وركوب  الجليدية،  والكتل 

لألسطح الثلجية، فضاًل عن االستمتاع بابتكارات 

تنقل  التي  الجوية  الرحالت  أما  خاص.  طاه 

بزالجات  مجّهزة  طائرات  منت  على  املسافرين، 

لطيور  مهيبة  مستعمرة  إلى  الثلج،  فوق  للهبوط 

الجنوبي،  القطب  وإلى  اإلمبراطوري،  البطريق 

بعد  املغامرة  تتخلل  فتؤسس لذكريات ال تشيخ. 

بحرية  رحلة  تعقبها  باتاغونيا،  إلى  زيارة  ذلك 

طوله  البالغ   Legend ليجند  اليخت  منت  على 

الجنوبية.  القارة  ساحل  الستكشاف  قدًما   254
يمكن للضيوف ممارسة رياضة الجدف بالقرب 

مواقع  وزيارة  والحيتان،  الفقمة  حيوانات  من 

املياه  عبر  األقدام  آالف  والغوص  األبحاث، 

الصافية على منت إحدى الغواصات.

 Jemima Sissons ـــــ جيمايما سيسونس

تجسد أطواف الجليد يف القطب الجنوبي حلًما يراود أي مستكشف حديث. 
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هذه الصورة والصفحة المقابلة: 
 HH66 يضمن الهيكل املزدوج لليخت

سرعة يف اإلبحار، فيما املساحات 

الداخلية تُشكل مالًذا بحريًا.
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HH Catamarans

المبورغيني اليخوت   
شركة إتش إتش الصينية ليخوت

الطوف الشراعية تنافس عالمات عريقة
في هذا القطاع. 

تمثل يخوت الطوف الشراعية التي تُقدر 
الدوالرات فئة صغيرة يف قطاع  قيمتها بماليني 

صناعة اليخوت، لكنها تجسد أيًضا فئة حصرية 

الغالب  يف  عليها  وتهيمن  فيها،  املنافسة  تحتدم 

عالمات أوروبية. أما أن تبرز شركة يف الصني ال 

يزيد عمرها على ثمانية أعوام لتكرس حضورها 

بوصفها منافًسا مشروًعا لعالمات فرنسية عريقة 

مثل بريفيليج والغون، فأمر جدير باالهتمام. 

يضم  التي   ،HH Catamarans شركة  نجحت 

املوج  عبر  تثب  قدًما   50 بطول  زوارق  أسطولها 

مياه  تجوب  قدًما   88 بطول  ويخوتًا  بسرعة، 

احمليط، يف بناء قاعدة زبائن أوفياء يف الواليات 

املتحدة األمريكية وأوروبا. يُعزى السبب يف ذلك 

بجزء منه إلى أن بول هايكس، الرئيس التنفيذي 

للشركة – الذي يرد الحرف األول من اسم شهرته 

بالغ  حد  إلى  شغوف   –  HH الشركة  اسم  يف 

باملواءمة بني التصاميم الداخلية الفاخرة وهياكل 

يخوت السباق التي تتميز بوزنها بالغ الخفة. 

التابع  الرئيس  اإلنتاج  مقر  يف  هايكس  جمع 

خارجيني  خبراء  بالصني  زيامن  يف  للشركة 

يصفهم بمجموعة »األمم املتحدة املصّغرة«. أوكلت 

آند  إلى شركة موريللي  البحرية  الهندسة  مهمة 

اليخوت،  بناء  عمليات  أما  كاليفورنيا.  ميلفن يف 

كل  بناء  يستغرق  احمللية.  العاملة  اليد  فتتوالها 

فيحقق  املتوسط،  عمل يف  ساعة  ألف   40 طوف 

التوفير يف كلفة اليد العاملة قيمة ملحوظة تتيح 

للشركة التركيز على التفوق يف األداء من خالل 

من  مكلفة  وأنسجة  تقليدية  غير  مواد  استخدام 

ألياف الكربون. يقول هايكس: »إننا عازمون على 

يف  فيراري  لعالمة  رديًفا  الشركة  من  نجعل  أن 

قطاع يخوت الطوف الشراعية.« 

على ما يليق بتلك العالمة اإليطالية الشهيرة، 

 HH66و  HH55 طرازي  من  اليخوت  تتميز 

ومظهرها  السريع،  وأدائها  الرشيقة،  بخطوطها 

 ،HH88 طراز  من  اليخت  يبدو  فيما  البديع، 

احمليط،  عبر  اإلبحار  على  قادر  بهيكل  اجملهز 

أقرب  جًدا،  فسيحة  داخلية  بمساحات  واملتميز 

إلى سيارة رياضية متعددة االستعماالت من طراز 

G-Wagen من مرسيدس – إيه إم جي. لكن إذا 
ما أردنا التقيد بأوجه املقارنة مع عالم السيارات، 

إلى  أقرب  يجعلها  للشركة  الحديث  العمر  فإن 

تحدي  بهدف  تأسست  التي  المبورغيني  عالمة 

عالمة إنزو فيراري العريقة، وكلنا نعرف ما آلت 

M. V. إليه األمور. ـــــ م. ف


