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Explosive, creative and entirely natural: such
is the long-term partnership commitment
undertaken between Zenith and Land Rover.

LEGENDARY FORM
An

iconic

refinement

silhouette,
and

charisma,

remarkable

technical

performance:

in addition to their birth year (1969), the
iconic El Primero and Range Rover share a
number of other key assets. To celebrate their
partnership, Manufacture Zenith is unveiling
an El Primero Range Rover Special edition.

المحتـويـات

رئيس التحــرير :ديڤيد بارنويل

المخــرج الفني المشرف :دان ديالني
المخــرج اإلبداعي :مايكل دارلنج

المصمم :أندرياس مايلر

المصمم :توماس سايبل
المصمم :ديڤيد كلينجل

المحرر الفرعي :باول إنتوستل

المحررة الفرعية :چيلينا بيسك

مدير األعمال :أليكس روب

مديرة الحســاب :أدريانا يوراشيك
مديرة الحســاب :هانا ماكدونالد

محررة الصور :كاتچانا فريش

مشرفة اإلنتاج :ماري بريسيم
مديرة اإلنتاج :نادجا جوريك

وحدة إنتاج  MDدكتور ماركوس سكونمان
لالستفسارات الخاصة باإلعالن،
الرجاء االتصال على:

كاثرين جاليجان
Katherine@metropolist.co.uk

00 44 207 887 6146
ڤيشال راجوڤانشي
Vishal@metropolist.co.uk
00 44 207 887 6147
يتم نشر مجلة الند روڤــر  Onelifeبواسطة Spark44 Ltd.
 5-23 Old Street, London, EC1V 9HLبتفويض من

.Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

حقوق التأليف والنشر لـ  .Spark44 Ltd. 2017جميع حقوق الطبع
والنشر محفوظة .يحظر نسخ المجلة بشكل كلي أو جزئي دون
عبر اآلراء المنشورة عن
الحصول على إذن خطي من الناشر .تُ ِّ

وجهة نظر أصحابها وليست آراء الند روڤــر .وبالرغم من اتخاذ

كافة سبل العناية لتجميع محتويات مجلة الند روڤــر Onelife
فإن المواصفات والخصائص واألجهزة المعروضة في هذه
َّ

المجلة هي عرضة للتغيير ويمكن أن تختلف من بلد إلى آخر.

تم الحصول على جميع التصاريح الالزمة فيما يخص التصوير
َّ

الفوتوغرافي وتصوير األفالم في المناطق التي يحظر

الدخول إليها وكانت المعلومات صحيحة وقت اإلرسال للطباعة.
للحصول على معلومات إضافية عن المركبة الرجاء االتصال

بوكيل الند روڤــر المعتمد في منطقتكم .ال تقبل المجلة أي

مخطوطات أو مقاالت غير مطلوبة من قبلها ،وكذلك الصور،

أو الرسوم التوضيحية ،وال يمكنها قبول أي مسؤولية عنها.
الرجاء القيادة بصورة مسؤولة داخل وخارج الطريق.
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تتبع المسارات
ُّ
إحياء لما قام به المستكشفون األوائل باستخدام
ً
مجموعة تراث الند روڤــر الجديدة ،انضم إلى
تجربة الند روڤــر الجديدة في ناميبيا وشاهد السير
بن أينسلي وهو يثير عاصفة صحراوية

20

ضللتني التفاصيل
الواردة من سيارة رينج روڤــر طراز ڤيالر
) (Velarالجديدة خالل كشف النقاب عن
“”The Avant-Garde Range Rover

32

ادخل إلى
ً
وتعرف
تميزا في الكوكب
بعض من أكثر المنازل
َّ
على مدى تأثير قدرة رغبتنا في االستكشاف على
ً
أيضا
دفع حدود الهندسة المعمارية المعاصرة

36

اشعر بالطاقة
مع فريق الند روڤــر بار ) (Land Rover BARحيث
يذهب الطاقم إلى أبعد الحدود لإلعداد لبطولة
كأس أمريكا الخامسة والثالثين

42

50

تجربة التراث
الخاص برينج روڤــر مع النظر إلى أول سيارة رينج روڤــر
كالسيكية ) (Classicتم تجديدها ،وهي سيارة تم
إنتاجها من مشروع شركة ڤيالر ) (Velarاألصلي

56

هيا لتركب السيارة
برفقة أصدقائك من الحيوانات األليفة المفضلة
إليك خالل إلقاء نظرة على عالقة اإلنسان
بالكالب

60

التحليق في أجواء السماء
في طائرة بيتشكرافت بونانزا )(Beechcraft Bonanza
األسطورية – المعروفة بالطائرة التي تشبه السيارة
ديفيندر )(Defender

66

استمع إلى ما تحب
على أحدث تقنية معالجة صوتية رقمية ) (DSPمن
الشريك الصوتي لالند روڤــر ،وهي شركة ميريديان
للصوتيات )(Meridian Audio

68

انغمس
وتعرف على اآللة
في أعماق البيانات الضخمة،
َّ
والخوارزميات المتقدمة مع خبراء يهدفون إلى رفع
مستوى أداء قارب الند روڤــر بار )(Land Rover BAR

اكتشف الحيـاة البرية
في جزيرة سكاي ) (Skyeاالسكتلندية النائية ،حيث
يأخذ مصور المناظر الطبيعية جوليان كالڤيرلي
سيارة ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة في
رحلة بطولية

46

78

تتبع تاريخ اإلبحار بالقارب
واكتشف اإلبداع الحرفي المعقد الذي يكمن في
تفاصيل القوارب التي يتم إعادة تجديدها في
مرفأ بورتسموث للقوارب

تابـع رحـلة
المدافع المتعصب ومستخدم االنستقرام
جاك دوبسون وهو يستعد لزيارة أولورو )،(Uluru
تميزا ُ
ً
وشهرة في استراليا
المعلم األكثر

الصور :أليكس هوي
5
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THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS:
DIRECT ACCESS TO 7000+ PRIVATE JETS

Fast track code:

ONEUK
F LY V I C T O R . C O M

Download the Victor app for iOS and start your
free membership today. Enter the special fast
track code ONEUK to join, request a quote and
compare jets before you book.

ن مالح ة ش

ية

الــم المــواد
قدم ايمي فراسكيال ،مديرة تصميم
تُ ِّ
األلوان والمواد في شركة الند روڤــر،
مالحظات جمالية عن سيارة رينج روڤــر
ڤيالر ) (Velarالجديدة

إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ الموجه بالتركيز الدائم الذي
ال يلين إلخراج منتجات مرغوبة ُيحبها عمال نا،
هو جوهر كل عمل نقوم به .فكل سيارة جديدة
ً
تتويجا لجهودنا اإلبداعية فعندما
نقدمها هي
نُ بهر عمالءنا ونم نفوسهم بالبهجة ،يكون
المصممون والمهندسون قد حققوا هدفهم.
تقدم رينج روڤــر السيارة طراز ڤيالر )(Velar
كبعد جديد من السحر واألناقة لعائلة رينج روڤــر:
ُ
فهي نوع جديد من الرينج روڤــر لنوع جديد
من العمالء .والسيارة ڤيالر ) (Velarهي منتج
الستراتيجية تصميم تم دراستها بعناية من خالل
نفذ بذكاء .وأثناء تحديد
وم َّ
عمل مكثف ،ومبدعُ ،
ماهية السيارة ،فقد تعاون مصممي الند روڤــر
مع كثير من فرق العمل األخرى في هذا المجال
إلنتاج سيارة جديدة في شكل تحفة فنية ثابتة
وتتطابق مع الر ية األصلية.
توجد طاقة إيجابية ُمعدية في األداء عند
العمل على مشروع كهذا .وهي نوع من الطاقة
التي تقودنا إلى كثير من الحلول اإلبداعية التي
ستراها عند االنتهاء من إنتاج السيارة.

ال يمثل عملي المرتب باأللوان والمواد
استثناء من هذا ،حيث ُيعد بمثابة الراب الجوهري
ً
المتناغم بين التصميم الخارجي والتصميم
الداخلي للسيارة .مزيج نادر من الفن والعلم،
هذا هو االنضبا الفريد .وبما أننا مصممون،
فإننا نحتاج إلى فهم المواصفات الفنية
والتشكيل المادي للمواد لدفع حدود االبتكار،
والتنفيذ والتصميم.
وعلى نحو تقليدي تؤدي دورة تدريبية في
مجال تصميم المنسوجات إلى العمل في
التصميمات الداخلية والصناعات المعمارية .ومع
مختلفا ً
ً
ً
جدا .حيث نستمد
مسارا
هذا ،تتخذ مهنتي
إلهامنا الفكري الخاص بالمواد واأللوان من الالند
روڤــر نفسها وما يرتب برو التصميم الذي نقوم
ً
غالبا ما نسعى في تصميم األلوان
به ،لكننا
والمواد بشكل خاص إلى إلهام من األفكار التي
تتجاوز العالمة التجارية في مجاالت التصميمات
الداخلية ،واألثاث ومجاالت التصميم األخرى –
6

يمكننا االستفادة من طرق التفكير الجديدة.
ً
دائما إلى األفضل ونفهم
المهم أننا نتطلع
كيفية تحول المشهد .وأحد التحوالت التي بدأنا
في فهمها هو الرغبة في االختيار المنسق
قدم معظم العالمات التجارية
والتخصيص .ال تُ ِّ
الفاخرة إال الجلد في أفضل طرازاتها ،لكن تحدت
ڤيالر ) (Velarهذا كما تحدت االتفاقيات التقليدية
لمواد رفاهية السيارات.
للقيام بهذا ،طورنا أقمشة مكونة من مزيج
بديال عن
من الصوف الفاخر فائق الجودة لتكون
ً
الجلد .فقد تعاونَّ ا مع شركة أوروبية رائدة في
مجال تصنيع األقمشة الفاخرة ،وهي شركة
كڤادرات ) ،(Kvadratالتي تستخدم منتجاتها من
أقمشة الصوف الفاخرة في صناعة األثاث عال
الجودة .ويعد هذا هو االستخدام األول لمواد
األقمشة الفاخرة في صناعة السيارات التي تتميز
بالجمال ،باإلضافة إلى المتانة والثبات .ومع
ً
لزاما علينا التأكد من أن هذه األقمشة
هذا ،كان
تالئم كافة معايير التحمل الخاصة بسيارة الند
روڤــر ،حيث تختلف مواصفاتنا الفنية عن صناعة

األثاث .تم إجراء اختبارات وتجارب مكثفة على أنواع
مختلفة من األلياف وتم إتباع طرق حياكة معينة
حتى توصلنا إلى الخلي المثالي.
وتُ عد األقمشة الفاخرة )(Premium Textile
هي أحد تطورات المواد الجديدة لسيارة رينج روڤــر
طراز ڤيالر ) (Velarالجديدة .ومع ذلك ،يعكس هذا
الخيار الوحيد مباد لتكون مشروع ڤيالر )(Velar
بالكامل :وهي التصميم الجذاب ،والتقنيات
المصممة على نحو فريد واالبتكارات المناسبة
ً
معا لتكون سيارة عصرية
حيث تجتمع هذه المزايا
ال تتأثر بمرور الزمن.

ايمي فراسكيال هي مديرة ت ميـم ا لــوان
والمــواد في شركة ند روڤــر

تحتفي مجمو ة

ند روڤــر

التاري ية  2017ب صالة رو البع ة
البريطانية التي قطع

أراضي

ا مريكتين وتتمي بمجمو ة كاملة

من المالبس وا كسسوارات
ال اصة بالرجال والنساء
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01
ــ

ا لت

ميــم

ــ ر
ـ
ــ

مستكشفون ُجدد

ر
ــ

ﺴﻤ ﺮ  ،1971انطلق طاقما قيادة سيارات رينج روڤــر في رحلة

ً
كيلومترا عبر أراضي األمريكتين ،والتي
طويلة بلغت حوالي 28,970

ً
جزءا من تاريخ الند روڤــر .قاد تلك البعثة التي قطعت
أصبحت فيما بعد

ــ ر

وصوال
أراضي األمريكتين من نقطة االنطالق في أنكوراج بأالسكا
ً
ً
جنوبا ،الضاب
إلى أبعد نقطة في األرجنتين

ِّ
والمؤلف
المستكشف

البريطاني ،العقيد جون نيكوالس بالشفورد سنيل الذي سار بسيارتيه

الخاصتين من الجيل األول من رينج روڤــر .وفي منتصف الطريق ،واجهت
البعثة منطقة داريين جاب ) ،(Darien Gapوهي عبارة عن مساحات من
المستنقعات والغابات المطيرة الكبيرة غير المطورة تصل األمريكتين

من خالل الحدود بين بنما وكولومبيا .وبفضل إرادة بالشفورد سنيل

الفوالذية وقدرات سيارتي رينج روڤــر الفريدتين ،استطاعت البعثة اجتياز
العوائق مما جعلها أول بعثة لمركبة تقطع األمريكتين عبر منطقة
داريين الفاصلة.

R

ومع بداية عام  ،2017نجد أن لحظة الند روڤــر الكالسيكية تلك قد

ً
مجددا ،وسبب ذلك مجموعة تاريخ الند روڤــر التي تشمل
الحت أمامنا

مجموعة ممتازة من المالبس والهدايا واالكسسوارات والتي تستمد

A T O

رينج روڤــر األصلية باللونين الذهبي واألزرق الداكن ،وفي الوقت ذاته
ستكون اللقطات التقنية والخرائ

ً
سببا في استعرا

البريطانية التي قطعت أراضي األمريكتين مرة أخرى.
اكتشف الم يد

جميع المنتجات من خالل زيارة الراب
ُيمكنك استعرا
landrover.com/shop

هذه البعثة

داريين التاريخية

ُي ِّ
مثل الغطاء األزرق لجهاز آيفون الخاص برحلة داريين
التاريخية أحاسيس البعثة األصلية بنكهة معاصرة،

حيث يحمل الغطاء الرسم الهيكلي لسيارة رينج روڤــر

إلى جانب الشعار األصلي .يتوافق الغطاء مع إمكانية
متوفر لهواتف آيفون 6
ِّ
الشحن الالسلكي وهو
ً
أيضا لمجموعة من
متوفر
ِّ
و 6 Plusو 7و7 Plus

التالي

هواتف سامسونج جاالكسي .
landrover.com/shop

الصور :إيما هال إيان وينستانلي
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معانيها من قوة المثابرة.

ً
بدءا من عالمتي
ستجد في هذه المجموعة ما ُيحفز ُمخيلتك

غطاء جهاز آيفون خاص برحلة

منظار اليكا ألترافيد بالكالين

)(L E I C A U L T R A V I D B L A C K L I N E
ُيعد منظار ألترافيد بالكالين  42ملم من اليكا،

الذي ال يتعدى وزنه  700جرام ،الخيار الذي يجمع بين األناقة
فإن ألترافيد بالكالين
والمتانة .وبتصميم اليكا التقليديَّ ،

ً
متينا وفي الوقت ذاته ُيعد أخف المناظير
ُ 42صنع ليكون
ً
مترافقا مع لمسة اليكا التقليدية
ضمن ف ته .وهذا يأتي
وعدساتها المعروفة بالجودة العالية.
leica-camera.com

َّ
سماعات رينوس ) (R H I N O S
من أوتدور تك )(O U T D O O R T E C H
تُ عد سماعات رينوس ) (Rhinosمن أوتدور تك ) (Outdoor Techالجديدة متينة

ً
السلكيا عبر نظام بلوتوث  4.1وهي تحمل
وذكية .حيث تعمل هذه السماعات المتينة
ً
تصنيفا ضمن ف ة األجهزة المضادة للماء بشهادة  .IPX6ومع جهاز الميكروفون
المدمج ُيمكن استخدامها كجهاز تحدث السلكي مع تطبيق  ODTالخاص بها.
ُ
outdoortechnology.com

دفتر  H U E 1 6 6بقياس A 6
ُيعد هذا الدفتر الذي يحمل عالمة  HUE 166بأوراقه من
ً
جزءا من مجموعة الند روڤــر التاريخية ،وهو
القياس A6

سجلوا أفكارهم
وسيلة مناسبة لمحبي الند روڤــر حتى ُي ِّ

وخططهمُ .ص ِّمم هذا الدفتر للمستكشفين بأوراق مقاومة
ُ
للماء للحفا

سجل
على الصفحات جافة
ومجمعة لكي تُ ِّ
َّ

عليها مالحظاتك في جميع الظروف.
landrover.com/shop
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N A V I G A T O R

حزام تاريخي

للرجال والنساء

استعـداد
تـام
ﺘ

ﻄ

ار

ُيعد الحزام الذي ُيمكن للرجال والنساء استخدامه جوهرة أخرى من
ً
وفقا لشعار الجيل
مجموعة الند روڤــر التاريخية ،والذي ُص ِّمم

األول من سيارات رينج روڤــر األصلي الخاص بالبعثة البريطانية
التي اجتازت أراضي األمريكتين .وهو مصنوع من الجلد مع
قطعة نحاسية في طرفه ،ويحمل الحزام شعار الند روڤــر
األصلي ويتوفر بالمقاسات التالية  S/Mأو .L/XL
landrover.com/shop

مثلما ُفتحت أغلب قمم العالم

العالية ومحيطاته العميقة .ولكن حس الريادة ما يزال

متوق ً
دا مع دخول معدات واكسسوارات رحالت خارجية
ِّ
قدم ألول ك الذين
وأجهزة متطورة السوق .فنحن نُ ِّ

يبحثون عن ما وراء ملل الحياة اليومية مجموعة من

األدوات المعاصرة التي يودون امتالكها ،والتي ُصممت
للجيل القادم من المستكشفين المعاصرين.

زورق أورو القابل للطي
تم إطالقه للمرة األولى في كيكستارتر

) ،(Kickstarterحيث القى زورق أورو القابل
للطي إعجاب محبي الرحالت الخارجية وحجز
ِّ

ً
ً
دائما في معر
مكانا
له

سان فرانسيسكو

ً
ً
مناسبا
خيارا
للفنون المعاصرةُ .يعد هذا الزورق
للمبتدئين بسبب ثباته وفي الوقت ذاته خيار
راكبي الزوارق المخضرمين بسبب سرعته

يوفر زورق
واإلحساس الرياضي الذي ُيعطيهِّ .

أورو قيادة سلسة ومساحة تخزين تكفي قضاء

يوم كامل في الرحالت أو التخييم .ول شخاص
يتوفر لديهم كثير من الوقت ،لن
َّ
الذين ال

يستغرق إخراج الزورق من صندوقه وتجهيزه
لالنطالق أكثر من دقائق قليلة.

نظام جارمين مونتانا  6 8 0تي

orukayak.com

)(G A R M I N M O N T A N A 6 8 0 T
ُيعد نظام جارمين مونتانا  680تي ) (Garmin Montana 680tجهاز المستقبل في

ً
مزودا بشاشة عر
تحديد المواقع عبر األقمار االصطناعية .حيث يأتي

تعمل باللمس يبل

عرضها  10سنتيمترات والتي ُيمكن استخدامها حتى مع وضع قفاز باليد ،وهو مزود بجهاز
قياس االرتفاع البارومتري وبوصلة وكاميرا بدقة  8ميجا بيكسل ومع  100ألف خريطة من

توبو يو إس ) .(TOPO U.Sويعمل الجهاز وفق نظامي تحديد المواقع ،جي بي إس )(GPS
األمريكي وغلوناس ) (GLONASSالروسي ويستخدم بطاريات  AAالقياسية.
garmin.com

10

13

02
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ا لســفر

ﺮ

ﻮ

ﺘﺮ

المدينة وضجيجها واالستمتاع بمشاهد

طبيعية مثل هذه وأنت تقود سيارتك عبر األراضي المستوية في

جنوبي أفريقيا ستستطيع فعل هذا وأنت تقود سيارة الند روڤــر
ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة في أرجاء ناميبيا الرائعة.

تقول فيرينا كيرشنر ،مديرة العالمة التجارية الخاصة بتجربة الند

روڤــر تُ عرف سيارة الند روڤــر بقدرتها على الوصول إلى أي مكان

وفعل أي شيء  .ولهذا السبب جرى اختيار ناميبيا ،التي تُ عد واحدة

ً
حاليا ،لتكون المحطة التالية في الخطة
أهم وجهات السفر العالمية
من
ِّ

المرسومة لتجربة الند روڤــر في افتتا خمس نقا

ل شخاص الذين يعشقون المغامرة.

سفر محورية

ً
مرارا طريقها في هذه القارة خالل
شقت سيارات الند روڤــر
َّ
لقد

األعوام الماضية ،ومن هنا بنت لها سمعة ترتكز على المتانة وقدرة

التحمل ولم تجد لها ُمناف ً
سا حتى يومنا هذا .وتستمر الند روڤــر في

تنمية هذه العالقة والمحافظة على صلتها بهذه القارة وجمالها اآلسر.
أما ضيوف هذه المغامرة الجديدة فسيتتبعون اآلثار التاريخية
َّ

التي َّ
خلفتها إطارات الند روڤــر هنا ،وسيستمتعون بعجائب طبيعية

ال ُيمكن ر يتُ ها في مكان آخر .واألشخاص الذين شهدوا الحماس

أثناء زيارة أكاديمية جاكوار الند روڤــر للقيادة على الجليد

سيدركون
) (Jaguar Land Rover Ice Academyفي السويدُ ،

المتميزة
المعنى الفريد الذي يجمع النظرة الثقافية المحلية والقيادة
ِّ
في تجربة الند روڤــر.

وسيحصل الزُ َّوار في هذه الرحلة الممتدة على مدى أيام يزورون
ُ

فيها متنزهات ناميبيا الشهيرة ومحمياتها الرائعة على متعة إضافية من

متصال بجمال البالد اآلسر:
هذه المعالم المعروفة ،وكل هذا سيكون
ً
ُ
ً
نهارا قلب مناطق قطعان
الزوار طريقهم على متن سياراتهم
سيشق َّ

الحمير الوحشية والغزالن ،وفي الليل سيبيتون في أكوا خمسة نجوم.
وستحصل حين تخرج من غمامة الغبار األحمر على فرصة االستمتاع

أما القيادة في وادي خواريب
بر ية األسود وهي
تتجول في الصحراءَّ .
َّ
ً
عالميا ،والذي يمتد على طول نهر هوانيب
) (Khowaribالمعروف

) ،(Hoanibفستكون المحطة األهم في جولة نهارية أخرى ،في حين
أن زيارة واحدة من أكبر تجمعات الفقمة في العالم – والتي تعي
َّ
شواط

الشاط

في

الزوار يشهدون جمال
سواكوبموند ) – (Swakopmundستجعل َّ
األطلسي األفريقي بكل روعته.

وتُ ِّ
علق كيرشنر على ذلك قائلة :ناميبيا أر

التنوع وفيها مناظر

طبيعية َّ
خالبة ،وخالل قيادتك على طرق هذه البالد فقد ترى حيوانات

ليال
والحيوانات البرية المتنوعة
وصوال إلى السماء الملي ة بالنجوم ً
ً
ً
خالبا أينما نظرت .
أن المكان
ستجد َّ

اكتشف الم يد

لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الراب
landrover.com/AdventuresNamibia
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الصور :نيال سانغاريكا موقع جيتي إيماج

برية أكثر من البشر .

ً
مرورا بالطرق الوعرة المفتوحة
من كثبان الرمال النارية الحمراء
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فالحماس والطاقة في حلبة سباق الفورموال إي

) (Formula Eلم يتأتَّ ى من فرا  .فحين تعمل

في الخطو

األمامية التي تُ صنع فيها تقنية جديدة،

في سباق فورموال إي ) (Formula Eإلى عالم

المواصالت اليومية .فبطاريتها ذات قدرة أكبر

وتستطيع السيارة بواسطتها قطع مسافة أكبر من

اللفات واالنعطافات سيكون له صدى
أن توقيت َّ
تجد َّ

ً
أن المستخدم العادي لن
500
كيلومترا ،وهذا يعني َّ

السباق ُيساعد في إطالق التطوير في مجال آخر

بمحركات االحتراق الداخلي
المحرك الكهربائي الصغير
ِّ

في أنحاء العالم الحقيقي .فما يحدث على حلبة

من النقل ،أال وهو مجال السيارات الكهربائية على

ً
أن جميع المؤشرات تُ شير إلى
الطرقات .وهنا
أيضا نجد َّ

مستقبل تملؤه الكهرباء :ففي هولندا نجد أن سيارة

واحدة من بين كُل  10سيارات على الطرقات تعمل

بالكهرباء وفي النرويج نجد سيارة واحدة من بين كُل

ً
إن استبدال
مرة واحدة
أسبوعياَّ .
يشحن سيارته سوى َّ

في السيارات التقليدية يعطي سيارة آي بيس

متعددة
) (I-PACEالنموذجية مظهر السيارات الرياضية
َّ

األغرا

برحابة مقاعدها الخمسة .هذه السيارة

النموذجية هي سيارة جاكوار أصلية ُيحبها السائقون
قوة عزم
بسبب محركين كهربائيين مزدوجين ُينتجان َّ

ً
عالميا،
أن األمور تتسارع
أربعة سيارات .والحقيقة هي َّ

مما يصل بالسيارة إلى سرعة
بمقدار  700نانومترَّ ،

ً
ووصوال
وصوال إلى عام ،2015
عالميا منذ عام 2010
ً
ً

بعد معرفة هذا من كلمات مدير التصميم في جاكوار

ً
بدءا من االزدياد الكبير في عدد السيارات الكهربائية

إلى توقعات وكالة الطاقة العالمية ببلو عدد السيارات

في الطرقات العامة والفرعية إلى  20مليون في
عام .2020

انضمت سيارة جاكوار
وفي أواخر عام ،2016
َّ

آي بيس ) (I-PACEالنموذجية بتفاصيلها المميزَّ ة إلى

 100كيلومتر الساعة خالل أربعة ثوان فق  .وال عجب
إيان كالوم ،حين َّ
تكلم عن سيارة آي بيس )(I-PACE

قائال :إنها سيارة جديدة سترتقي بتصاميم
النموذجية
ً

جاكوار إلى المستوى التالي .

ً
قريبا سيارة آي بيس )(I-PACE
وستنتقل

النموذجية من مرحلة الرسم التصميمي إلى خطو

هذه المجموعة المتطورة من السيارات .فهذه السيارة

اإلنتاج ،وستكون سيارة آي بيس ) (I-PACEعلى

أولى السيارات التي خاضت بها جاكوار عالم الكهرباء،

بسرعة – ومجموعة جاكوار الند روڤــر تظل في

الرياضية الكهربائية النموذجية متعددة األغرا

هي

المكتسبة من خالله
وبهذا المنتج تُ ستحضر الدروس ُ

الطرقات في منتصف عام  .2018يتغير عالم السيارات
المقدمة ،حيث تكون األهمية.

مساحات مشتركة تم ل سيارة الف ة

ي ) (I-TYPEيسارا وسيارة ي بيس

) (I-PACEالنمو جية في ا سفل

أولى ابتكارات مجمو ة جاكوار

ند روڤــر

في مجال الك رباء والتي تسير ب طوات
موحة ابتداء من حلبة السبا

إلى

رقات التنقل اليومي

وصو

15

ﺮ

ا

ﺘﺮا

اﻟ ا

السيارات على مدى

أن شركات السيارات في جميع أنحاء
أكثر من قرنَّ ،إال َّ

العالم ،بما فيها شركة جاكوار ،الشركة الرديفة لالند روڤــر،

قد بدأت تلبية مطالب العمالء بتصنيع سيارات تعمل على
الوقود البديل .لذلكُ ،يعد إيجاد وتطوير مصادر وقود
ً
ضروريا حتى يضمن قطاع السيارات ِّ
ً
ً
نظاما
كله
أمرا
بديلة
ً
ً
ً
وصديقا للبي ة – وتنخر
مستداما
مستقبليا
روڤــر ً
كليا في هذا التحدي.

جاكوار والند

وتُ عد عودة عالمة جاكوار التاريخية إلى فريق سباق

سيارات الفورموال إي ) (Formula Eأفضل استعرا

لهذا

األمر .جرت االستعاضة عن المحرك التقليدي الذي يعمل
باالحتراق الداخلي بمحرك جاكوار من الف ة آي )(I-Type
الكهربائي بقوة  200كيلو وا  ،والذي يستطيع تحقيق

تسارع من صفر إلى  100كيلومتر الساعة خالل  2.9ثوان.

أما سائقا فريق باناسونيك جاكوار لسباق الفورموال،
َّ

التكنولوجيــا

14

على ُخطى المتسابقين النجمين مارك ويبر وإيدي إرفين –

واللذين تسابقا لصالح فريق جاكوار فورموال وان

ً
ووفقا لمدير
) (Formula 1منذ عام  2000إلى عام .2004

الهندسة في مجموعة جاكوار الند روڤــر ،نيك روجرز،
فإن سبب االشتراك بهذه البطولة بسي  :الكهرباء
هي المستقبل .

الصور :قسم العالقات العامة

03

شحن الطاقة
في المستقبل

آدم كارول وميت

إيفانز فسيخطوان من خالل تمثيلهما

الفريق في أول موسم لسباق فورموال وان )(Formula 1

N A V I G A T O R

04
الر يــة

عين
العاصفـــة
ﺮا ر

تسجيل شري

ﻟ ﺴ

ا

ﻤ

سيعر
دعائي جديد ُ

تتحطم خالل
 ،لكنها كادت أن
َّ

على شاشات التلفاز والكمبيوترات

في شهر فبراير ،والذي تظهر فيه سيارة الند روڤــر ديسكڤري
) (Discoveryالجديدة بقيادة نجم مالحة فريق الند روڤــر وبار،
السير بن أينسلي.

نفذ أينسلي مشاهد االستعرا
ولقد َّ

ً
شخصيا في الشري

الذي

المخرج التجاري الحائز على عدة جوائز جاك
تبل مدته  60ثانية ،من إخراج ُ

المخرج اإلبداعي السير ريدلي سكوت .حيث قاد فيه سيارة
سكوت ،ابن ُ

الند روڤــر ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة فوق رمال منطقة صحراوية

خارج مدينة ڤالنسيا اإلسبانية.

َّ
قائال:
وعلق مات ستاتهام ،المدير اإلبداعي في الموقع عن األمر
ً

المنطقة معروفة بعواصفها الرملية الكبيرة ،لذلك قررنا وضع سيارة

ديسكڤري ) (Discoveryفي عين اإلعصار .

كانت لحظة الذروة بعد خمسة أيام من التسجيل سبقها تخطي

ً
أشهرا وكان الهدف هو اإلعالن عن وصول سيارة ديسكڤري
استمر

) (Discoveryالجديدة إلى العالم – وكان هذا الكشف بمثابة قفزة نوعية

نحو األمام لسيارة تُ عد واحدةً من أهم سيارات الند روڤــر.

وأردف ستاتهام :خضعت السيارة لتغيير جذري من جهة التصميم

ً
ً
كبيرا مقارنة مع جميع اإلنجازات السابقة .
تقدما
ويعد هذا
والتقنيةُ .
لذلك أردنا إضافة لمسة تتخطى الحدود العادية .

وقد حصلوا على ما أرادوا .ومع اشتداد العاصفة في الخارج،

ً
متوجها نحو إنقاذ فريقه وهو يشق طريقه
نرى في المشهد أينسلي

بسالم وهدوء ،بقدرة السيارة المتماسكة وداخلها الهاد  .ولقد أظهر

قائال:
البطل األوليمبي متعة كبيرة في قيادة السيارة .وأكمل ستاتهام
ً
إنه مال ماهر ،ولهذا فهو قادر على التكيف مع مختلف الظروف،

أحب السيارة منذ الوهلة األولى .
وقد
َّ

َّ
مما يجب .ففي واحدة من اللقطات،
ولعله تفاعل معها أكثر َّ

كان على أينسلي االنطالق بسرعة في قلب العاصفة التي َّأثرت على

ر يته ثم االقتراب قدر اإلمكان من الكاميرا .لكنه اقترب ً
جدا منها .وكانت

المسافة التي فصلته عن عدسة الكاميرا ال تتعدى  5سنتيمتر.

َّ
وعلق ستاتهام عن تلك اللحظة :كان يعرف ما يجب فعله ،وكان

ً
ً
بعيدا إن دعت الحاجة إلى ذلك ...وفي النهاية
جاهزا للقفز
حامل الكاميرا
ً
تبقى الحقيقة أنه كان
قريبا جد ًا .
شاهد الفيلم ا ن

كامالُ ،يرجى زيارة الراب
إذا أردت مشاهدة الفيديو
ً
Youtube.com/landrover
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المدير جا

سكوت الج ة العليا يمينا وهو

يعطي تعليمات إلى فريق اإلنتا

اللقطات

العليا والوسطى واليمنى لقطات مقربة

بعدسة كاميرا أري أليكسا لسيارة ديسكڤري

) (Discoveryيقودها السير بن أينسلي
خالل تسجيل لقطات الفيديو

16
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إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

21

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

ســيارة الف ـــة ا ولى
في

ـور الت في

امتدت على مدى أربعــة أعــوام،
بعد فترة تصنيع
َّ
ستكون سيارة رينج روڤــر ڤيالر ) (Velarالجديدة بمثابة
الخطوة التالية في عملية تحول اسم الند روڤــر،
وستُ ِّ
مثل مقاربة حثيثة جديدة لصنع سيارات متصلة
على المستوى العاطفي.
النص :بن أوليڤر

الصور :أليكس هوي

20

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

السيما إذا
ﻤﺴ
ر ﻤﺘ
َّ
سيارة فيه من قبل .وهذا ما سيجعلك تشعر

لقد جعلنا الت

ﺮ
إ ا
ﺴ
ﺘ
توجهت نحو قطاع في السوق لم يسبق لك عر
َّ
بالحرية .
َّ
يتضح لنا كيف عمل رئيس فريق التصميم في شركة الند روڤــر ،جيري ماكغوڤرن ،وفريقه
على دفع الحدود مع سيارة رينج روڤــر ڤيالر ) (Velarالجديدة .حيث أمضى ماكغوڤرن وقته ينظر
ً
مرارا خالل عمليتي تطوير وصقل هذه اإلضافة الثورية الجديدة
إلى رسوم وتصميمات الطراز
إلى عائلة رينج روڤــر خالل األعوام األربعة الماضية .لكنه يؤكِّد على محافظته على األفكار
ً
تتقدم
قربا من األر  ،وهي
األولية – إنها أشبه بسيارة ،وأكثر
األساسية التي حملتها الرسوم
َّ
َّ
ً
المرة األولى
أيضا شعوره في
بثبات نحو الحداثة ولها بصمتها الخاصة  .ولم ينس ماكغوڤرن
َّ
التي رأى فيها سيارة ڤيالر ).(Velar
لتتوقع هذا منَّ ا .وستقول إنها ال تُ شبه
َّ
إنها تجذب األنظار ،فهي سيارة عصرية .وما كنت
ي سيارة رينج روڤــر رأيتها من قبل ،ولكنك ستُ درك على الفور أنها سيارة رينج روڤــر .
أ َّ
وماذا عنَّ ا كيف سننظر إلى سيارة ڤيالر ) (Velarإن َّ
تكلمنا عن الحجم ،سنجدها تقف
في الوس بين طرازي رينج روڤــر إيڤوك ) (Evoqueورينج روڤــر سبورت ) .(Sprotوهذا ما
ً
حجما من طراز
سيجعلها تجذب شريحة جديدة من العمالء وأول ك الذين يريدون سيارة أكبر
إيڤوك ).(Evoque
ستكون سيارة ذات قدرات كبيرة ،على الطريق وخارجه ،بسبب أنظمة التعليق الهوائي
قائال :لطالما ُعرفت سيارات
ويضيف ماكغوڤرن
ً
والهيكل المصنوع من األلومنيوم الخفيف ُ .
رينج روڤــر بقدراتها العالية .
لكن طراز إيڤوك ) (Evoqueجذب الناس بسبب تصميمه الجديد والجريء،
قائال:
ويضيف
ً
َّ
ُ
وهذا شيء لم تُ عرف به عالمتنا التجارية من قبل ،حيث أننا لم
ً
استنادا إلى تصميمها الرائع.
يسبق أن بعنا سيارة من قبل
كل شيء صنعناه منذ طراز إيڤوك
لقد جعلنا التصميم محور َّ
) ،(Evoqueوسيارة ڤيالر ) (Velarال تختلف عن هذا المبدأ.
وجذابة .إنها رائعة .
َّ
فهي عصرية وراقية
ومن الوهلة األولى ستجد أن تصميم الطراز ڤيالر )(Velar
ً
بدءا من غطاء المحرك الذي ُيشبه
متوازن بأسلوب جميل
ً
وانتهاء بالخطو األنيقة في
ومرورا بخ الوس
الصدفة،
ً
مؤخرة السيارة .أما عن قاعدة عجالتها ذات المساحة الواسعة
ً
كثيرا من أناقتها ومن مساحتها الداخلية .وتزيد العجالت
فستزيد
بقطرها الذي يبل قدره  56سنتيمتر من مظهر السيارة اآلسر
ومدمجة ومصقولة –
وحضورها القوي .إنها سيارة انسيابية ُ

ميم محور

كل شيء صنعنا من الطرا

إيڤو

) (Evoqueوسيارة

ڤيالر )(Velar

ت تلف ن

ه ا المبدأ ف ي

رية

وراقية وج ابة إن ا را عة
ڤر

ر

المش د ا خير م

ابي

سيارة ڤيالر ) (Velarبتقنية
 LEDوالتي تشب الجواهر

هي ح

يلة أحدث نتا ج تقنية

 LEDالتي وفرت للم

ممين

والم ندسين الحرية في

إ ادة تشكيل م

بشكل كامل

ر الم

ابي

وهذا ما يجعلها أكثر سيارات رينج روڤــر إيروديناميكية .وتشمل
المزايا الجديدة والمبتكرة في الجزء الخارجي من السيارة،
المصابيح األمامية الرفيعة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء  LEDمع تقنية مصفوفة الليزر ،ومقابض األبواب القابلة
للسحب واللمسات النهائية المصقولة النحاسية .ومثل حال جميع التصميمات الراقية تكون
التفاصيل هادئة ولكنَّ ها ذات مظهر قوي.
همة ً
حسنة تُ عد
قائال:
ويضيف ماكغوڤرن
ً
الم َّ
لكن األحجام والتناسبات ُ
َّ
جدا ُ ،
التفاصيل ُم َّ
عوامل أساسية ألنها أساس تصميم السيارة الرائع .ولهذا السبب تشتهر سيارة ڤيالر )(Velar
بأبعادها التناسبية الرائعة ،فهي راسخة وذات هدف عملي ،ولها حضور قوي يترافق مع توازن
فريد يجمع بين الطابع الرسمي والطابع الرجولي السلس .
ً
دورا محوري ًا في تطور
ومن الوهلة األولى ،يظهر جلي ًا كيف تؤدي التقنية التكنولوجية
ً
أيضا :فنظام
السيارة ڤيالر ) ،(Velarوقد جرى دمج التقنية في مختلفة الجوانب الداخلية للسيارة
ً
دورا مركزي ًا فقد فتح االبتكار التقني الذي يرتكز على
التحكم باللمس ) (Touch Pro Duoيؤدي
التصميم المجال أمام إدخال شاشتين تعمالن باللمس بقياس  25سنتيمترات وبتقنية الدقة
مخفيتان حتى لحظة تشغيلهما .وتعمل شاشتي
العالية ) ،(HDضمن أسلوب يجعلهما تبقيان
َّ
المبتكرتين بتناغم تام مع هندسة قمرة القيادة الداخلية ،وفي الوقت ذاته تُ ضيفان لمسة
العر
عصرية متناسبة مع تصميم السيارة الخارجي .وتُ فتح الشاشة العلوية باتجاه السائق وتتحكَّم
أما الشاشة السفلية فتحمل
بوظائف السيارة األساسية مثل المالحة والصوت واالتصالَّ .
23

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

22

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

التفاصيل م مة جدا ويرد
لكن ا حجــا

قا ال

ماكغوڤرن

والتناسبات

المحسـنة تعد وامـل أساسـية
ن ا أساس ت

ر

ميــم السيارة الرا ــع

ڤر
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إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar
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إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

27

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

جميع وسائ التحكم التي كانت تنتشر حول مقبض تغيير السرعات ،والتي كانت تتحكَّم بالتهوية
دوارتين على الشاشة السفلى ذات اللون
أما اآلن ،فال يوجد َّإال أداتين تحكم َّ
وأنظمة القيادةَّ .
ي شيء – مثل الصوت والحرارة أو حتى إعدادات
ويمكن من خاللهما التحكم بأ ِّ
األسود الالمعُ .
ً
وفقا للوظيفة المطلوبة.
ألن الشاشة تحي باألداتين ،ومركزهما يتغير
القيادة – َّ
يقول داميان كروبنسكي ،مدير مشاريع األنظمة المعلوماتية الترفيهية في شركة جاكوار الند
روڤــر :بدأت الند روڤــر باستخدام الشاشات العاملة باللمس منذ وقت طويل ،ولهذا السبب
كان تحويل التحكم بالمحي الداخلي والمقاعد واالستجابة للتضاريس إلى التحكم باللمس الخطوة
ي اسم آخر في هذا المجال .وسيكون
الطبيعية التالية .ومع العلم أنَّ ه ابتكار َّإال أننا ال نتنافس مع أ ِّ
ً
وابتكارا ،لهذا
ذكاء
الذكية واألجهزة اللوحية .وجميع من حولنا يزداد
هناك من ُيقارننا مع الهواتف
ً
َّ
أيضا .لقد َّ
ً
تعلمنا التفاعل مع أجهزتنا ،وال نتوقع من
السبب علينا أخذ سياراتنا في هذا اإلتجاه
مجد ً
دا ألنها موجودة في سياراتنا .
عمالئنا تعلم استخدامها
َّ
ذكاء في تصميم السيارة ،والذي تجد
أما سبب هذه التغيرات الكبيرة فيعود إلى اتباع نهج أكثر
ً
َّ
ً
سوقا
لمساته في جميع تفاصيل ومزايا السيارة ڤيالر ) .(Velarوبما أنَّ ها سيارة ُص ِّممت لتدخل
ً
ي أن تكون على نفس المستوى لتقنيات أخرى نُ حبها.
جديدا ،فمن الضرور ِّ
ويقول كروبنسكي عن هذا :االختالف األساسي هو أنَّ ك ستنظر إلى هاتفك الذكي خالل
كرد فعل منك .ولكنك ستحتاج إلى
استخدامه ،وبالتالي لن تحتاج إلى إصدار إستجابة مادية ِّ
غيرت في اإلعدادات خالل جلوسك خلف مقعد القيادة دون النظر نحو األسفل .وفي
معرفة أنَّ ك َّ
طورنا أدوات
الوقت ذاته ،أردنا خفض مستوى التحكم المادي إلى الحد األدنى .ولهذا السبب َّ
الدوارة تلك ،والتي تُ عطيك المعطيات التي تحتاجها لتستطيع استخدامها دون النظر إليها
التحكم
َّ
ي أسلوب تريده  .وقد
– وفي الوقت ذاته سيمكنك إعدادها بأ ِّ
جرى استخدام البساطة األنيقة والفخامة وتهذيب التفاصيل إلى
معقد إلى أقصى حد ،حيث ال يبقى َّإال
َّ
كل ما هو
جانب تقليص ِّ
ً
محيطا
أقل عدد ضروري من المفاتيح واألدوات وهذا ما يصنع
ً
هادئا .وبالتالي سيزيد التركيز على زيادة الفائدة من الهندسة

بالنسبة لي ف ن أهـم مبدأ

في سيارة رينج روڤــر ڤيالر

) (Velarهو تعـ ي التقنيـة

لت
ر

26

ميـم السيارة
ڤر

الداخلية .
أما التفاصيل الجديدة فهي تم هذه القمرة الهادئة
َّ
ً
صيصا
صممها خ
والمدهشة حيث ستجد نهايات من الصوف،
َّ
صمم وصانع القما الدنماركي
الم ِّ
لسيارة ڤيالر )ُ ،(Velar
كڤادرات ) ،(Kvadratوالتي ستكون لمسة الختام في الئحة اختيار

أفضل أنواع الجلد للمقاعد .وقد كان الصوف ،ذو الطابع الهاد
ً
متوفرا فيما مضى في أفخم المواد
والشعور البارد غير المتوقع
المستخدمة في صناعة مقاعد السيارات ،وهو ما يزال ُيستخدم حتى اآلن في صنع مقاعد
سيارات الليموزين الخلفية الخاصة بالعائلة الملكية البريطانية والعائلة الملكية اليابانية .وللمرة
قدم هذا الخيار في هذا النوع من السيارات الفاخرة التي
أن سيارة ڤيالر ) (Velarستُ ِّ
األولى ،نجد َّ
ً
مستحيال.
أمرا
ال ُيعد شرا ها
ً
تقول ايمي فراسكيال ،مديرة فريق التصميم واأللوان والمواد في شركة الند روڤــر:
ِّ
المتعلقة
تتحدى التصورات النمطية التقليدية
قدم سيارة ڤيالر ) (Velarالكثير من األفكار التي
َّ
تُ ِّ
ً
ً
مثيرا .ومن المؤكَّد
مشروعا
بالسيارات الفخمة ،وهذه إحدى تلك األفكار  .وتُ ضيف قائلة :كان
حرية في
أن هذه السيارة يجب أن تكون سيارة رينج روڤــر .لكن ومثلما قال جيري ،سنكون أكثر ِّ
َّ
في قطاع جديد من السوق .ونحن نريد أن نكون ُر َّواد مجال تصميم
التفكير ألننا سنخو
ً
تشكيلة واسعة من الخيارات وليس فق الجلد .والصوف
أيضا عر
مواد السيارات ونريد
ً
مريحا أكثر .ومنهم من يختاره
ذو خصائص غير موجودة في الجلد .وهناك من الناس من يجده
فيه .وبالطبع ،سنجد بعض عمال نا
المنا الذي يعي
بسبب ثقافي أو شخصي ،أو بسبب ُ
الذين يهمهم مفهوم التصميم والذين يمتلكون غر ً
صممه كڤادرات ) (Kvadratفي المنزل
ضا
َّ
أو المكتب .
ً
أن
يتضمن
أن الجانب الجمالي
عددا من العوامل التي تجتمع في تناغم ،ومن هنا نُ درك َّ
َّ
َّإال َّ
ً
واحدا من هذه العوامل والتي يجب أن تكون على المستوى المطلوب.
عامال
المظاهر تُ عد
ً

كم قليل لقيمة أ لى
وفيما يتعلق بالم

ر

ال ارجي ف ن تناسبات

ڤيالر ) (Velarالبعدية

الفريدة وال طو

المرسومة

بدقة تحقق توا نا فريدا بين

الطابع الرسمي والطابع

الرجولي السلس

ابتكار ضو ي م دت التقنيات
الجديدة الطريق أما مقاربة

ڤيالر ) (Velarالع

رية تجا

التفاصيل التي تحمل ا
فبدءا من الم

ابي ا مامية

الرفيعة بتقنية ال

مامات

يسارا ووصو

إلى أن مة

ال نا ية البا ة لل

وء LED

اللمس ال كية في وحدة

التحكُّم المرك ية يمينا نجد أن
جميع التفاصيل تغيرت بف

التقنية وبالر م من لك
ما ال

تحاف

ل

لى أهميت ا

المصممون في جمع كل هذه
تقول فراسكيال :التصميم هو صنع شيء جميل ،لكن حتى ينجح
ِّ
ً
ً
ثم تُ ضيف :اللون والمواد هي
أمرا
العوامل عليهم األخذ باالعتبار
أساسيا أال وهو اإلحساس َّ .
األمور التي تراها ،وتشعر بها وتختبرها ،وهي جامعة لعمل جميع الحواس .ولهذا السبب نُ فكِّر
حققنا النجا الذي نريده ،حينما نشعر بالمستوى
بحاسة اللمس عند صناعة موادنا .ونعرف متى َّ
َّ
العالي الذي نراه بأعيننا .
وسيالح المشاهد أسلوب شكل الماس على غطاء المذياع وثقوب المقاعد الجلدية
ُ
ُ
سيشد انتباهك إلى تفاصيل هندسية أساسية .وعند تزيين
وغيرها من أجزاء قمرة القيادة ،والذي
شكل الماسة  ،فإنها بدت قريبة من شكل العلم البريطاني .فهل تُ عد هذه لفتة لطيفة إلى
إرث سيارة ڤيالر ) (Velarالبريطانية
مقصودا  .تُ ِّ
ً
ثم تُ كمل :ولقد ظهر
أن هذا األمر لم يكن
علق ايمي على هذا َّ
الحقيقة هي َّ
لنا هذا خالل مراحل العمل ُ
األولى والتي كنَّ ا نحاول فيها تكرار صنع الشكل .ونُ طلق على هذه
ً
أمرا مثل هذا إال عند النظرة الثانية .وسيارة ڤيالر
الحالة تعبير القراءة الثانية حيث ال تُ الح

السارة واللطيفة
) (Velarملي ة بتفاصيل جميلة مثل هذه التفصيلة .ولقد صنعنا بعض المفاج ت
َّ
في هذه السيارة .
وعن هذا يقول ماكغوڤرن أن عامل المفاجأة مرتب بالتطورات التقنية التي جعلت من هذه
ً
ً
ممكنا.
أمرا
المزايا الجديدة
أهم مبدأ في سيارة رينج روڤــر ڤيالر ) (Velarهو تعزيز التقنية لتصميم
فإن
َّ
بالنسبة ليِّ ،
السيارة ُ .ي ِّ
علق ماكغوڤرن عن الموضوع ثم ُيضيف :وستالح هذا بوضو في قمرة القيادة.
فالهدوء والبساطة هما وليدا النظام المعلوماتي الترفيهي الجديد .حيث تُ عزِّ ز التقنية الشعور
بالفخامة وهي تُ ضفي ذاك الشعور بالتسامي الذي يترافق مع ركوب سيارة رينج روڤــر .وهذا
ً
أيضا في التصميم الخارجي ،وذلك حين تعرف
ال يعني أنَّ ها التقنية بمعناها الصرف .بل ستجدها
أين تنظر .وما كنَّ ا لنستطيع صنع شكل المصابيح األمامية بهذه الطريقة بدون تقنية  .LEDوما كنَّ ا
الدقة في تفاصيل الخطو أو في فواصل اللوحات بدون أحدث تقنيات
َّ
لنستطيع تحقيق هذه
التصنيع .ومن هنا أجد نفسي صاحب ر ية مشتركة مع نيك روجرز ،مدير الهندسة في شركة
ً
ً
رائعا
تصميما
الند روڤــر .فهو يبذل قصارى جهده في استخدام الهندسة والتقنية حتى ُيقدم
ي تنازل فيما يخص الجانب الهندسي .
وفي الوقت ذاته أضمن عدم حصول أ َّ
تزخر سيارة رينج روڤــر ڤيالر ) (Velarباالبتكارات التقنية التي تجعل من قيادة وركوب هذه
ً
ً
الطرز
أمرا
السيارة
ممتعا .وتُ شير سيارة ڤيالر ) (Velarإلى المستويات العصرية التي ستظهر في ُ
المستقبلية ،من خالل التقنية المدمجة واألسطح الجميلة والمقاربة العصرية تجاه التفاصيل.
رحلة تحول .وتُ عد هذه سيارة تحو َّلية .
إنَّ نا نخو
29

إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar
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إ احة الستار ن رينج روڤــر ڤيالر )(Velar

إننـا ن ـو
وه
ر

تحـول
رحـلة
ُّ

تحوليـة
ســيارة ُّ

ڤر

اكتشف الم يد

وتعرف المزيد عن سيارة رينج روڤــر ڤيالر )(Velar
حتى تقترب أكثر
َّ
َّ
الجديدة،
تفضل بزيارة الموقع landrover.com
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تم تشييد من ل ا د ال
ال ا

باستوديو MK27

)Studio MK27’s Jungle
وار بالغابة

 (Houseلرب

المحيطة با تبار امتدادا
أساسيا للحياة البرية

ومع لك

توجد قا دة

أساسية للمن ل من حي
ت

ميم ا نيق وأسطح

ال شبية وحتى حما

السباحة الفاخر الموجود
لى السط

اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ لهذا النوع الفاخر على حدود االكتشاف
اﻟ
ً
ً
مقتصرا على سائقي الالند روڤــر فق  .فالكثير
حلما
ليست مجرد
من الناس بحاجة إلى توسيع آفاقهم ودفع حدود تصوراتهم،
للتواصل
والتنقيب بعمق في باطن األر
مع الطبيعة والهروب من الروتين اليومي.
تبدو رو الريادة واضحة بداخل كل فرد منا،
سواء كنا مستكشفين ،أو سائحين نتطلع
لهروب مؤقت ،أو حتى مجرد أفراد نتطلع
إلى غمر أنفسنا في حياة مترفة في أقاصي
أطراف المعمورة.
صفوف المنازل السكنية الموحدة الطراز
ليست كافية بالنسبة لبعض األشخاص
الذين تتأصل لديهم رو المغامرة حتى
يكونوا سعداء بهذه المنازل القياسية .لذلك
الجدد
تم تكليف المهندسين المعماريين ُ
ومصممي الديكور الداخلي لبدء العمل في
بناء منازل فارهة تجمع بين الفخامة المطلقة والرغبة الدائمة في
ً
في السابق،
تماما كما كنا نعي
التنقل وترب اإلنسان بالطبيعة،

تبـدو رو الريـادة
واضحــة بداخـل
كل فرد منا

نستمتع بالطبيعة ونستلقي تحت النجوم .من الممكن
ً
وإلهاما في
العثور على بعض من هذه المنازل األكثر رفاهية
أقاصي األر  ،لتفتح لنا نافذة ترب بين عالمنا الذي نعيشه،
ومساحات شاسعة من كوكبنا ال تزال بمنأى عن الجنس
البشري ولم يصلها فسادهم.
يقع منزل األدغال الخاص باستوديو MK27
) (Studio MK27’s Jungle Houseفي ساو باولو وهو
أحد هذه المساحات التي توجد في أطراف العالم.
حيث يوجد مغطى بغابات البرازيل األطلسية المطيرة ذات
ممثال للحدود بين صنع اإلنسان
اللون األخضر البديع،
ً
ً
وجامعا بينهما في تناغم.
والطبيعة،
بناه المهندس المعماري مارسيو كوجان والمهندسة
سامانثا كافاردو ،وقامت ديانا رادميسلر بتصميم الديكور
الداخلي ،ويستقر التصميم الخرساني األنيق فوق سطح
خشبي محاكي ألرضية الغابة .وصف كوجان المنزل
بأنه تداخل طبيعي بين الطبيعة والعناصر المعمارية،
ً
حرفيا عن التصميم الذي
وتم تصميمه إلخراج المشروع
يشبه الجبال .
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ناف ة لى العالــم
تمدنا الحدود األبعد من العالم باإللهام للبحث عن األشياء
غير العادية في الحياة .بالنسبة للمهندسين المعماريين
تمثل أطراف العالم فرصة لالستكشاف.
النص :كريس ستوكل والكر

الصور :فرناندو ويرا
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المنا ل الحدودية

تقنيات البناء الحديثة والمواد التي اتُ خذت من الماضي ،وتم
ً
تقريبا تصنيع جميع الديكورات الداخلية ،والموقد ،والطاوالت،
ً
يدويا .
والكراسي ،والساللم ،واألحوا  ،والبالوعات
خشبية
ويوجد بداخل المنزل السادس ) (Casa VIعوار
مع الحوائ البيضاء الناصعة التي توحي
مكشوفة تتعار
ً
شعورا كأنك تمشي بخطواتك
لعقلك من الوهلة األولى
داخل الجبل وتصاب بالعمى الثلجي للحظات ،وتوجد مسطحات
عصرية فوق الساللم بزاوية  180درجة قبل أن تلتف حول
نفسها مصطحبة العين إلى الطابق األول حيث األسطح
الخشبية غير المصقولة تكسو الحوائ واألرضيات في غرفتي
النوم وشرفة األستوديو .ولكن هذه هي البي ات المحيطة بهذا
تمد المنزل السادس )(Casa VI
الوادي اإليطالي البعيد والتي ُ
ً
وضوحا .تشكل الخطو المستقيمة المتراصة
بمميزاته األكثر
ً
مشهدا لنافذة منظر طبيعي
على جدران غرفة النوم الرئيسية
ً
منظرا لقمة ثلجية عبر الطريق تبدو
عظيمة تعكس بوضو
كأنها لوحة زيتية طبيعية للعالم الخارجي ،تدعوك لالستكشاف
والمغامرة.
في كثير من األحيان نقبل البي ات المحيطة بنا ،حيث
نظل محبوسين داخل منازلنا ذات المالمح المحددة في
الشوارع الفرعية .ولكن بالنسبة لساكني الحدود المعاصرين
في العالم ،فهناك منازل بتصميمات هندسية مبتكرة تعمل
على توسيع آفاق اإلنسان ،سواء كانت بعيدة في أدغال
البرازيل ،أو في الوادي اإليطالي المشمس أو في أي
مكان حيث تدعونا الطبيعة إلتباع إحساسنا الفطري بالريادة.
وتتلخص رسالتهم في تذكيرنا بأنه يمكننا استعادة رو
االكتشاف والتمتع بجمال التصميمات الفارهة حتى لو
كانت في أقاصي العالم.
تابع ا ستكشا

تتعامل الند روڤــر مع أفضل مصوري العالم لتسلي الضوء على أكثر
المناظر الطبيعية إثارة والصور الذهنية الخالبة على األر  .الكتشاف
حدود أكثر رفاهية ومباني معمارية تخطف األنفاسُ ،يرجى البحث عن
.Land Rover Ultimate Vistas

يوجد المن ل السادس

) (Casa VIال ي صمم

الم ندس اإليطالي ألفريد
فانوتي حي

يغمر الب اء

في وادي مشمس في جبال
ا لب شمال إيطاليا السمة

المتكررة في ت

ميم المبنى

هي ضوء الشمس الطبيعي

ال ي يشع من جميع النواف
وال السنة بف

ل تشييد

ولكن ا ك ر إثارة ل

جاب

المبنى بشكل منفت

هي الناف ة الر يسية التي
تشب الباب في رفة النو

الر يسية والتي تطل لى
الوادي وتقترب من التالل
الجبلية
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المنا ل الحدودية

المنا ل اإلضافية ل و
هي المنا ل التي تتر

ي
أ لى تم بنا

ور ال هنية ا مريكية

للبي ات الشمالية الغربية

المحيطة ينب ق مبنى

ستود هورس أوتلو

) (Studhorse Outlookال ي
صمم الم ندس المعماري

أولسون كانديج من الرفاهية
الغام

ل

ة والسمة الر يسية

ا المجمع السكني ا نيق

هي النواف الممتدة لى
ا ر

التي تميل وك ن ا

شاشات سينما
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بيعية

المغامرات

كريات

) (Casa VIفي بياتيدا ،وهو منزل يقع
في جبال األلب على بعد كيلومتر
فوق سطح البحر .لتحويل منزل منهار
ً
تماما إلى منزل يحوز على إعجاب أي

شخص من القادة ،استخدم فانوتي
الطوب الخرساني لتشييد المنزل
الذي ُيطل على الوادي الذي تتناثر فيه
الثلوج من أعلى جبال األلب .تغطي
المعاد ترميمها الجدران الخارجية
الحجارة ُ
ً
مالئما لبي ة جبال
مما يجعل البناء
األلب المحيطة به ،في حين ُو ِّفق في تنفيذ الديكورات الداخلية
من خالل استخدام الخامات المحلية والمصنوعات اليدوية.
ويقول فانوتي لقد طلبوا منا تحويل المنزل المنهار إلى
منزل يصلح للسكن مع التركيز على ضوء الشمس الطبيعي
لضوء الشمس
في الوادي  .قمنا بتحليل دقيق للتعر
خالل أوقات مختلفة على مدار السنة وقمنا باختيار سقف
من طبقة واحدة ونوافذ ضخمة لنستطيع الحصول على ضوء
الشمس على مدار السنة .ويرجع الفضل إلى إعادة تطوير

الصور :بنيامين بنسشنيدر مارسيللو ماريانا

ال

إلخرا أف

ل

عب نسيان ا

ويعكس هذا المبنى بمواءمة نفسه في المنطقة المحيطة
به ،الفخامة والرفاهية من خالل شرفة السطح التي تسمح
ً
وأيضا
لسكانه بر ية األشجار الكبيرة والشجيرات المحيطة به،
ساللمه الحجرية التي تدور حول الزوايا والحواف ،وحتى العمل
الفني المضيء الذي تم وضعه مباشرة حول إطار المنزل
بواسطة الفنان الدانماركي األيسلندي أوالفور إليسون.
ما يميز هذه المنازل أنها تفتح لك نافذة على العالم ال
تستطيع ر يتها من خالل المنازل التقليدية وتمنحك القدرة على
كسكان الحدود البعيدة عن الطبيعة ،ور ية مجدها كله
العي
أمامك وهذا ما يجذب الناس لشرائها.
وعلى حافة الشالالت الشمالية في والية واشنطن يوجد
مبنى خشبي زجاجي متعدد الزوايا يسمي مبنى ستود هورس
ً
منفذا إلى الطبيعة.
أوتلوك ) (Studhorse Outlookيوفر
صممه توم كانديج من أسرة أولسون كانديج وهؤالء مهندسون
معماريون يسري في قلوبهم حب الطبيعة باهتياج ،هذا المبنى
ً
فدانا من الزهور
االستثنائي المعقد الذي ُبني في وس 20
البرية المغطاة باألشجار التي تقع في وادي ماثيو ،مع وجهة
ترفيهية شعبية في الركن الشمالي الغربي بوالية واشنطن
في الواليات المتحدة األمريكية.
إلى السقف على هي ة
تتوفر نوافذ ممتدة من األر
ً
انطباعا بأن المشهد الخيالي بالخارج يتحرك
مشكاة تعطيك
بسرعة نحو الباب األمامي كأنه شاشة سينما للحياة البرية
يشاركها األشخاص المقيمين مع السكان .يشكل الصلب
المعاد إصالحه الجزء األكبر من
والزجاج والخرسانة والخشب ُ
البناء الذي يحتوي علي مدفأة خرسانية ضخمة في منتصفه،
باإلضافة إلى غرف معيشة في أحد أجزاء المبنى ،وتوجد
غرف النوم في الجزء اآلخر ،ويوجد الجراج ومرافق التخزين
في الجزء الثالث وتوجد الساونا في الجزء الرابع ،الذي يقع
في روضة قريبة من المنزل .يقول كانديج المنازل اإلضافية
المغامرات  ،وهي المنازل التي تترك ذكريات
لخو
يصعب نسيانها .وأفضل طريقة لفعل هذا أن نجعلها منازل
غير تقليدية .
تجديد تقنيات البناء التقليدية أو الكالسيكية للعالم
الحديث هو بالتأكيد شيء غير تقليدي،
ولكنها الطريقة التي قرر المهندس
اإليطالي ألفريدو فانوتي اعتمادها
في تصميمه المنزل السادس

37

بناء الفريق

قــوة مطلقــة
فريق الند روڤــر بار
يخو
التحدي لكي يكون
)(Land Rover BAR
ِّ
أول فريق بريطاني يفوز بكأس أمريكا
َّ
ً
عاما.
في سباق القوارب منذ 166
ً
ً
قاسيا يمتد
تدريبا
ويتلقى الفريق
لساعات طويلة ،كجزء من المشاركة،
ويهدف إلى رفع مستويات التحمل
البشرية العادية للفوز بالكأس.
النص :أندي رايس

الصور :نيك
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ها

يحتا إد بووي ب

فت مشغل الرافعة

التحمل أما م مت
إلى القوة وقدرة
ُّ

ف ي المسا دة في ضخ القوة إلى

الن ا ال يدروليكي حتى ي يد من سيطرة
الفريق إلى الحد ا ق
فو

الماء

ى أثناء اإلبحار
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بناء الفريق

اﻟ را
ﻮ
ﻟ
ا
ﺮ
كل قوتِّ ك في تشغيل مقبضي
وخالل وضعك َّ
اﻟ
قاعدة الرافعة القاسية ،تسنح لك الفرصة إللقاء نظرة سريعة
على منافسك ،وتُ حاول أن تُ ذكِّر نفسك أنهم ُيعانون مثلك
ً
تماما .وفجأة تغوص الزُ عنُ فتان السفليتان المصنوعتان من

األلياف الكربونية في الماء ويشق القارب المزدوج مياه جزيرة
مخل ً
ِّ
خطين من الرذاذ األزرق واألبيض .ومع انخفا
برمودا
فا َّ
السرعة من  40عقدة إلى صفر في ثانية واحدة ومالمسة
قارب منافسك سطح الماء في لحظة غير متوقعة ،ستحصل
عضالتك على راحة بسيطة.
حدد الفائز بكأس أمريكا
سي َّ
وفي لحظات مماثلة ُ
سيجرى في مياه
الـ  35في سباق القوارب والذي ُ
تبعد حوالي
برمودا الزرقاء ،وهي جزيرة استوائية صغيرة ُ
 1,000كيلومتر عن شواط الواليات المتحدة األمريكية
أهم جائزة في عالم سباق
األطلسيةُ .يعد كأس أمريكا
َّ
القوارب ،ولقد جذب هذا الكأس السير بن أينسلي حتى
كل ما عنده وعند فريق الند روڤــر بار )(Land Rover BAR
قدم َّ
ُي ِّ
قوية في المنافسات التي
في مواجهة خمسة فرق عالمية
َّ
ستُ جرى في شهري مايو ويونيو من هذا العام.
لطالما كان اإلبحار رياضة رجال التفكير حيث تُ سيطر المرونة
لكن كأس أمريكا المعاصر يضع
الذهنية على اللياقة البدنيةَّ .
أهمية كبرى للياقة البدنية بقدر غير مسبوق .ولطالما دعت
الحاجة ،وعلى مدى تاريخ الكأس الذي بدأت أولى منافساته
ً
شغلون رافعات
بحارين أقوياء ُي ِّ
منذ 166
عاما ،إلى وجود َّ
سحب الشراع والمناورة في المركب بسرعة وكفاءة أكبر من
المنافسين .لكن ،وحتى عام  ،2007كانت المنافسات تُ جرى

على متن قوارب شراعية تقليدية ثقيلة وعلى امتداد مسافات
طويلة قد تمتد في بعض األحيان إلى ما يزيد عن الساعة مع
القوة
فترة راحة تزيد عن خمسة دقائق بين المناورات .وكانت
َّ
أما اللياقة القلبية فلم تكن بذات األهمية .ولكن
آنذاك مفيدةَّ ،
حدث تغير جذري في األعوام الخمسة األخيرة .فقد أفسحت
القوارب الشراعية التقليدية المجال أمام القوارب المزدوجة
الخفيفة المصنوعة من األلياف الكربونية والتي تنساب فوق
سطح الماء ضمن مسارات سباق أقصرَّ .إال أن هذه القوارب
مزدوجة البدن والتي تُ شارك في كأس أمريكا ال تنساب فوق
ً
تلقائيا .فهذه القوارب مثل الوحو  ،إذا تركتها تعمل
الماء
وفق آلياتها التلقائية فستخرج عن سيطرتك في ثوان قليلة.
ً
مترا والذي
وترى فوق سطح الماء الشراع الذي يبل ارتفاعه 24
قوة االندفاع .وتحت سطح الماء تجد
ِّ
قوة الريا
ويوفر َّ
يحصد َّ
زُ عنُ فتي االنسياب السفليتين المصنوعتين بإتقان ،وتُ عرفان
ً
أيضا باسم خنجر االنسياب  .ويحتاج التحكم بالشراع وزُ عنُ فتي
االنسياب إلى القوة الهيدروليكية التي تُ حرك أنظمتها أربعة
القوة البدنية ولياقة القلب وأوعيته.
غذيها
روافع تُ ِّ
َّ

38

أما مفتا الفوز في سباقات برمودا هذا الصيف فسيكون
ً
ً
ً
مستمرا فوق سطح الماء منذ لحظة
ثابتا
انسيابا
بتحقيق الفريق
االنطالق إلى خ النهاية عبر مسار زمني يتراو ما بين 15
إن المحافظة على انسياب هذه القوارب المزدوجة
و 20دقيقةَّ .
ً
ً
ً
ثم تأتي
أمرا
مترا
التي يبل طول الواحد منها حوالي 15
صعباَّ ،
ِّ
المتمثلة بمناورة مواجهة الريا  Tracksوهي انعطافة
المناورات
بزاوية  90درجة بالتوجه نحو الريا ومناورة مرافقة الريا Gybes
وهي انعطافة بزاوية  90درجة تكون فيها الريا من خلفك  ،وهذه
مهمات كثيرة يجب على الفريق المكون من ستة رجال تنفيذها َّ
كلها
َّ
بنجا  .وستزيد القوة التي يضخها هؤالء الرياضيون في النظام
الهيدروليكي من تحكمهم بالقارب وإنجا المناورات ،فالمزيد من
ً
مزيدا من السرعة.
السيطرة يعني
تنص القواعد على منع ذلك ،لرأيت قوارب كأس
ولو لم َّ
المتطورة،
أمريكا المزدوجة ُمجهزةً بأحدث أجهزة القيادة اإللكترونية
ِّ
كتلك التي تراها في النفاثات العسكرية الحديثة مثل يوروفايتر
ً
ً
رقميا.
لعبا
مجرد
سيصبح اإلبحار الثابت
َّ
) .(Eurofighterوحين ذ ُ
ً
متمحورا حول
لكن ،ومن دون المساعدة اإللكترونية ،سيكون األمر
مهارات البحارة الستَّ ة الذهنية والبدنية
ورجل الشراع وأربعة
َّربان القيادة ُ
ِّ
مشغلين للرافعات وهم من سيبحرون

من  12إلى  15سا ة

بالقارب في أنحاء المسار وبأفضل
أن العامل
أسلوب ممكن .ومن هنا نُ درك َّ
حدد في هذا النظام هو الناتج البدني
الم ِّ
ُ
الذي سيستطيع البحارة وضعه عبر
أن المحافظة
مقابض الرافعات .ونرى َّ
على اللياقة ُيشكِّل الفارق بين مجد
االنتصار ومرارة الهزيمة المحتملة في
بالنسبة
كأس أمريكا في سباق القوارب الحالي.
أما الشخص الذي يجب عليه شد
َّ
ذلك الراب الضعيف بأقوى ما ُيمكن فهو بن ويليامز ،الرجل
إلى اإلبحار مع شغف برياضات التحمل
الذي انتقل من الجي
مثل ماراثون الرمال ) (Marathon des Sablesعبر الصحراء الكبرى
األفريقية .ولقد عمل ويليامز على تخطي برنامج التدريب الخاص
ً
علما بأنه ليس
بفريق الند روڤــر بار ) (Land Rover BARمن الصفر،
ً
سهال.
تدريبا
ً

من التدريب البدني أسبو يا

تتراو ا مار ما بين
 24إلى  40اما

حين قرأت عن األسلوب القديم في سباق القوارب الكبيرة،
أن نسبة العمل والراحة هي يوم عمل واحد وستة أيام
الحظت َّ
راحة ،أما اآلن فقد أصبحت ستة أيام عمل ويوم راحة واحد .
قائال :لن تكون هناك راحة منذ لحظة انطالق السباق
ويضيف
ً
وحتى نهايته .
من خالل برنامجه التدريبي ومع مرور األسابيع في تطبيقه،
حسن فريق الند روڤــر بار ) (Land Rover BARمن كيفية المحافظة
ُي ِّ
المشارك في كأس أمريكا في الهواء.
على ثبات قاربهم ُ

فراد الفريق

التركي العالي ر يس فريق ند روڤــر بار

) (Land Rover BARوقا د القارب السير

بن أينسلي يعمل إلى جانب فريق اإلبحار
حتى يستطيع ات ا قرارات سريعة ت

الفو خالل السبا

فو

سط الماء

من
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تتمثل الفكرة الراسخة بأنه ومع بدء المنافسات في شهر مايو،
ً
لزاما على من أراد الفوز بالسباقات أن يحاف على
سيكون
انسياب قاربه في الهواء منذ لحظة انطالقه من خ البداية
وحتى لحظة اجتياز خ النهاية .وفي اللحظة التي يمس بها
أسفل القارب سطح الماء بسبب كبح السرعة فسيعني هذا أنك
قدمت النصر إلى منافسك.
َّ
وتقتضي مهمة ويليامز أن يكون فريقه المؤلف من
ً
جيد ُيماثل ،أو حتى أفضل من ،مستويات
12
بحارا على مستوى ِّ
الفرق الخمسة المنافسة األخرى .وإلى جانب فترة التدريب
ويوم االختبار والتي يتحمل فيها الرياضيون ما بين خمسة إلى
ً
أيضا قضاء ما بين 12
ستة ساعات في الماء ،فإنه يجب عليهم
ً
أسبوعيا .ويقول ويليامز:
إلى  15ساعة في النادي الرياضي
هدفي في النادي هو بناء رياضي بلياقة وصحة عاليتين .
دت من مستويات اللياقة واالرتواء والطاقة لدى
كلما ز ُ
الحسية
الرياضيين العاملين على القارب كانوا أفضل من الناحية
ِّ
والبدنية والتكتيكية .ألنهم سيتعرضون ألعباء بدنية وذهنية
هائلة ،لهذا السبب عملت على ضمان تحملهم هذه األعباء .
يتحمل جيلز سكوت هذا العبء .فهذا
توقع أن
الم َّ
َّ
ومن ُ
ً
مترا ،هو رياضي ماهر وموهوب
العمالق الذي يبل طوله 1.98
فاز بالذهبية األوليمبية في أوليمبياد ريو خالل صيف 2016
الماضي في منافسات ف ة سباق القوارب الشراعية الصغيرة.
ً
ً
ً
َّ
كبيرا،
بدنيا
مجهودا
ويتطلب اإلبحار بالقارب الشراعي الصغير
وقد اعتاد سكوت على الشعور باأللمَّ ،إال أن األلم في هذا

السباق سيصيب أماكن متعددة من جسده.
لقد انتقل نوع األلم بالنسبة لي من ألم الرجلين في
سباق القارب الشراعي الصغير ،إلى ألم الجزء العلوي من
ً
ً
َّ
بدنيا يفوق الجهد في
مجهودا
تتطلب
الجسد .فهذه القوارب
نتلقاه
َّ
ي قارب آخر .لذلك علينا رفع مستوياتنا ،والتدريب الذي
أ َّ
ال يعرف معنى الراحة .
كل هذا التركيز على تدريب رياضيين أقوياء مهمتهم
ومع ِّ
تشغيل مقابض الرافعات بدأت أتساءل لماذا لم يجلب فريق الند
ً
أشخاصا من خارج مجال اإلبحار
روڤــر بار )(Land Rover BAR
مثل الذين ُيمارسون رياضتي التجديف أو سباق قوارب األنهار.
الرد
ألنهم ال يستطيعون اإلبحار بقارب يا أندي كان هذا َّ
عدة
العالي من قبل سكوت ،والذي بدا من نبرة صوته أنَّ ه أجاب َّ
مرات على هذا السؤال.
في الحقيقة لقد أشار ويليامز إلى محاولة الند روڤــر بار
) (Land Rover BARالعمل مع خبراء من خارج مجال اإلبحار ،في
أيام الحملة األولى التي بدأت منذ عامين ،إال أنهم اكتشفوا أن
صعبا ً
ً
ويضيف نيك
إتقان جوانب هذه الرياضة المعقدة كان
جداُ .
هوتون ،زميل سكوت ،رأيه بشأن أهمية مهارة اإلبحار.
والمتمثل بتلك األمور التي
إنَّ ه أدراك ما ال تتكلم عنه،
ُ
ً
غريزيا ،وسبب ذلك هو ممارستك لها على مدى
تشعر بوقوعها
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فترة طويلة من الزمن .وفي حال وقوع حادث ُمفاج أو انكسار
متوقع ،فستعرف ما يجب عليك فعله
َّ
أداة ما أو حدوث خلل غير
من دون أن تفكر به .ومع هذه القوارب التي تتحرك بسرعة،
فإن التفكير باألمر يعني تأخرك وفوات فرصتك .
َّ
فإن الحضور الذهني والقدرة على التفكير تحت
لذلكَّ ،
عدان أمران أساسيان .وإلى جانب توفير القوة إلى
الضغو ُي َّ
ً
أيضا التحكم بزُ عنُ فتي االنسياب
نظام حركة القارب ،على هوتون
ً
صافيا حتى
عدة أزرار ،ويجب أن يكون ذهنه
السفليتين بواسطة َّ
ي خطأ ،فسيسق القارب
ُيتم
مهمته بنجا  .وفي حال ارتكاب أ َّ
َّ
ويمس سطح الماء ُم ً
علنا الخسارة في المنافسات .وبصفته
ُ
فإن تركيز سكوت
رجل القرارات التكتيكية في حلبة السباقَّ ،
ينقسم بين الجهد البدني في تشغيل مقابض الرافعة والتفوق
مما ُيمكِّنه من تمرير
في لعبة الخطوات الذهنية على منافسه َّ
المساعدة في تحقيق الفوز إلى الربان الذي يقف خلفه،
القرارات ُ
أال وهو السير بن أينسلي.
يقول سكوت عن هذا:
األمر عبارة عن موازنة بين
المهام  .ستجدني في بعض
أمد
األحيان ورأسي منخفض حتى َّ
تحرك
األنظمة بالطاقة وأضمن َّ
تم ل متوس الو ن ال ي يرفع
القارب بعد انطالقنا إلى جانب
البحار في أسبو
تشغيل األجهزة وتحريك الشراع.
قليال إلى
وفي أحيان أخرى سأرجع
ً
ً
تاركا بقية الرجال يتحملون
الخلف
الجهد البدني ،وفي الوقت ذاته
تم ل مقدار ما يحرق البحار أثناء
أنظر من حولنا لضمان أنَّ نا في
التدريب البدني واإلبحار
اإلتجاه الصحيح .
وقد ألمح سكوت الضخم
حضره
إلى التدريب القاسي الذي َّ
ويليامز لهم خالل فترة ما بعد الظهر في مقر تدريبهم
في جزيرة برمودا.
ها أنا أقرأ المكتوب هنا في اللو األبيضُ ،
وأفكِّر باألرقام
بأن ما
التي علينا تحقيقها على مدى ساعة كاملة ،وأشعر َّ
ً
رهقا ...وهذا
سنقوم به خالل فترة ما بعد الظهر سيكون ُم
رأيي بصراحة .
وبعد سماع هذا ،أتذكَّر المبدأ العسكري القديم الذي
يقول :تدريب قاس ثم قتال سهل  .لكن إذا كان هذا التدريب
ً
فإن المنافسة على الفوز بالكأس ستكون أقسى.
قاسياَّ ،

 25,500كيلو جرا

 35,000سعرة حرارية أسبو يا

المتحدة تُ حاول
أن المملكة البريطانية
َّ
وحقيقة الواقع هي َّ
الفوز بهذا الكأس منذ عام  1851من دون السبيل إلى ذلك.

هذان هما التاريخ والحافز اللذان يدفعان فريق الند روڤــر بار
) (Land Rover BARإلى بلو نقطة اإلنهاك في تدريباتهم
القاسية التي ال غنى لهم عنها.

اإلبحار بالقوارب ال كية

تأليف :جيتي إيماج
وكالة دي بي إي بيكتشر أ ينس ) (DPA PICTURE ALLIANCEهاري كيني هيربرت

أوجها كما هو الحال في أي بطولة
ﺮ
ﻄﻮﻟ
ﺮ
تبدأ اآلن َّ
منذ انطالق أول مسابقة تم إقامتها حول جزيرة ويت ) (Wightفي عام .1851
ً
عاما ،كانت هناك معارك في البحر ،وفي التحضير النظري
على مدار 166
للمنافسة وفي الساحات ،للفوز بالبطولة التي يعرفها من يسعون للحصول
عليها بـ  . the Auld Mugلكن اآلن – خالل استعداد فريق الند روڤــر بار
ً
واحدا من أكثر الكؤوس
) (Land Rover BARالنطالقته األخيرة من أجل إحضار
ً
تقدما:
المرغوبة في التاريخ الرياضي – أصبح التنافس على حدود جديدة أكثر
البيانات الهائلة.
سيظهر التأثير الكامل لهذا في يونيو عندما يبدأ السير بن أينسلي وفريق
الند روڤــر بار ) (Land Rover BARاإلبحار في مياه جزر برمودا ) (Bermudaفي
المسابقة الخامسة والثالثين بهدف إعادة اللقب إلى بريطانيا مرة أخرى .ولتقديم
المساعدة لهم ،تم تكليف خبراء ومهندسي جاكوار الند روڤــر لالستفادة من قوة
البيانات الهائلة مع الذكاء االصطناعي في دمج فريد من نوعه باستخدام أحدث
تقنيات أجهزة االستشعار والتقدم في علوم البيانات لتحسين أداء اإلبحار بالقارب
والحفا على تقدم الفريق.
يقول جيم جونستون ،الذي يرأس فريق تسريع االبتكار في جاكوار الند
روڤــر نعمل بأقصى طاقتنا وجونستون هو المسؤول عن إيجاد الحلول الذكية
التي يمكنها المساعدة في تفوق فريق الند روڤــر بار ) (Land Rover BARفي
ميدانهم ،خارج المياه وداخلها.
للمساعدة في إنشاء هذه الرواب  ،تم دعم جونستون بأشخاص مثل
مهندس جاكوار الند روڤــر ماوريسيو مونوز .وانضم مونوز ،طالب معهد
ماساتشوستس ) (MITالسابق إلى فريق الند روڤــر بار )(Land Rover BAR
مباشرةً  ،حيث يقضي نصف أسبوع عمله في المكاتب الرئيسية ل رصفة الحديثة
المت ل ة على شاط بورتسموث ) (Portsmouthالهاد  .ويتمثل دوره في
تحليل البيانات الواردة من قارب  America’s Cup Classالخاص بفريق الند روڤــر
بار ) (Land Rover BARباستخدام تقنيات تعلم آلية قوية يمكنها العثور على
أنما عبر كل شيء يفعله فريق اإلبحار خالل التدريب الذي يقومون به قبل
بطولة كأس أمريكا.
وتأتي البيانات مما يقرب من  300قناة ،تتضمن أجهزة استشعار بها ألياف
بصرية موجودة على القارب قادرة على تسجيل البيانات بصورة مذهلة تصل إلى
 500مرة في الثانية الواحدة .ثم تقوم هذه القنوات بإعادة إرسال هذه البيانات
إلى الفريق الذي يقوده مونوز في بورتسموث ) (Portsmouthحيث تساعده في
فهم كيفية تحسين أداء الفريق على الماء بشكل أفضل .بعد ذلك ،يتم جمع هذه
البيانات وإرسالها إلى فريق التصميم واالستدالل للتحقق من النماذج النظرية
للطريقة التي ينبغي التعامل بها مع القارب ،كما تسمح لهم بيانات المراقبة
باستخدام المعلومات لتحسين تصميمات القوارب وتعديلها.
ُيعد اكتشاف االختالفات الدقيقة بين استدالالت تصميم النموذج والر ى
التي تطرحها البيانات أمر بال األهمية ألن اختالفات األداء بين مكونات القارب
ال تقع بين نطاق  1إلى  5عقدة وإنما بين  0.1إلى  0.5عقدة .ومن خالل تسجيل
معلمات األداء مثل الرفع ،السحب ،القوة الجانبية باإلضافة إلى تدفق الهواء
بشكل كلي ،يمكن للفريق حساب المطلوب لتحقيق الهدف المنشود ،على
سبيل المثال األداء األمثل في خ مستقيم ،واتخاذ مسار مثالي والقدرة على
المناورة لعكس االتجاه أو استغالل وزن المكونات بعبارة أخرى استغالل هذه
العناصر التي تُ حدث الفارق للفوز ببطولة كأس أمريكا أو خسارتها.

يقول ريتشارد هوبكيرك مدير الشؤون الهندسية في الند روڤــر بار
ً
بدءا من الزر الذي
) (Land Rover BARلدينا أجهزة استشعار تسجل كل شيء،
يتم الضغ عليه ،إلى سرعة الريا في أعلى الصاري .حيث يتم حساب كل
هذا  ،وانضم ريتشارد إلى الفريق بعد سباق فريق ماكالرين في فورموال وان
) – (Formula 1 at McLaren Racingحيث تم استنتاج اختالفات الجزء من الثانية
بين المنطلقين في المركز األول والنهاية غير المحددة على المنصة عن طريق
االستفادة من المالحظات الواردة على المسار من البيانات المرسلة إلى حلبة
السباق عبر السيارات .ويقول ينبغي على الشخص كشف النم الغريب الظاهر
على الشاشة  ،لكن سيتعين عليهم النظر بتركيز شديد .يتم جمع مجموعة
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كميـات ها لـة
من

البيـانات

 80مليون خلية حسابية

يتم إجراء تحليل ل ا في كل اختبار

 56تسجيل كل ثانية

يتم تسجيل ا من مناورات
اإلبحار بالقوارب

يوجد فريق متخصص من الخبراء خلف
الكواليس يتعاون مع قيادة فريق
الند روڤــر بار ) (Land Rover BARللفوز
ببطولة كأس أمريكا الخامسة والثالثين.
أدواتهم هي كالتالي :علوم الحاسب
المتقدمة ،ومجموعات هائلة من
البيانات ،وخوارزميات متطورة وحلقات
من المالحظات يتم االستفادة منها في
الوقت المناسب.
النص :كريس ستوكل والكر
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اإلبحار بالقوارب ال كية

 300قناة

للمسا دة في جمع الر
في الوق

ن القارب
المناسب

 175جيجا باي

من البيانات ا ساسية التي
يتم جمع ا في كل محاكاة

الصور :هاري كيني هيربرت )(1
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اإلبحار بالقوارب ال كية
يوجد فريق بيانات ند روڤــر

بار ) (Land Rover BARفي
بورتسموث )(Portsmouth

بالمملكة المتحدة وتم تكوين

لتع ي ا داء لى الماء أصحاب

ال

البيانات باستخدام تقنيات تعلم آلية – وهي تمثل في األساس
إحصائيات متقدمة – يمكن العثور على هذه األنما بطريقة أكثر
منهجية ومنطقية .
يقول مونوز يتعلق األمر بمحاولة إكمال المعلومات في
حالة عدم وجودها  ،نستخدم هذه البيانات التي يتم الحصول
عليها في الوقت المناسب للمراقبة من أجل تحديد أسباب الفشل
ً
معا للحصول على صورة شاملة
ثم نجمع هذه المعلومات
ً
وضوحا .
أكثر
ويوضح مونوز أنه لتحقيق الحد األقصى من المدخالت
ً
وضوحا ،يمتد التحليل
والمخرجات والحصول على الصورة األكثر
ليتجاوز ما يحدث على القارب خالل دورة تدريب واحدة .ويقول
تتجاوز تطلعاتنا نهج تحليل األداء اليومي التقليدي  ،لهذا فنحن ال
نعالج البيانات اليومية فحسب وإنما نقارنها بالبيانات التي جمعناها
خالل الشهور القليلة الماضية ،على أمل أن تؤدي التوجهات التي
نتبعها بمرور الوقت إلى عمليات اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق
بتطوير القارب .
ً
بسيطا كما يبدو .يقول مونوز أحد األشياء
لكن هذا ليس
األساسية التي يجب عليك فهمها بخصوص اإلبحار هو أن مشاكله
ً
تماما ،
ليست مثل الفورموال وان ) (Formula 1فهي غير واضحة
فقد يختلف أداء القارب بشكل كبير ً
جدا من يوم آلخر ،حتى وإن
ظلت جميع المتغيرات التي يمكنك التحكم فيها على متن القارب
كما هي .
بالفعل ،تُ خرج هذه المتغيرات أفضل ما لدى فريق بورتسموث
) (Portsmouthوالخوارزميات التي يستخدمونها أثناء عملهم
لتغطية مجموعات السيناريوهات المتزايدة والعوامل المؤثرة
في تحليالتهم قد تتغير ما يتم وصفها بأنها ريا عنيفة بسرعة
 10عقدة على سطح البحر لتصل سرعتها الفعلية ما بين 7
و 13عقدة حيث تتحول تيارات المياه تحت سطح البحر باستمرار
وتبدأ األشياء إلى التحرك بسرعة على قارب America’s Cup
 .Classأضف إلى ذلك المتغيرات التي يمكن لفريق السباق
التحكم بها – مثل تحويل القوارب المحلقة المختلفة – وسيصبح
ً
معقدا.
األمر
يقول جونستون عند تعديل أحد المكونات على القارب أو
تغييرها ،فأنت تحاول فهم تأثير هذا التغيير المحدد وإزالة الضجيج
الصادر في الخلفية .

هوبكير

أصب التنافس
أك ر تقدمــا

البيـانات ال ا ـلة

دد الفر

المشاركة ستَّ ة فرق

المدافع عن اللقب باإلضافة إلى

خمسة منافسين

البطل المدافع ن اللقب فريق الواليات

المتحدة األمريكية أوراكل )ORACLE TEAM
 (USAالربان :جيمي سبيثيل
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ف ة القارب تخضع جميع قوارب كأس

قواعد الف ة ) .(Class Rulesيجب على

المحدد وعر

قواربهم ،التي يتم إنشا ها

ً
خصيصا لهذا السباق.

على العناصر التي يتم تغييرها باستمرار
ومراقبتها  .ومن خالل استخدام
هذه التعديالت البسيطة المتواصلة
لتحسين تصميم القارب ،يعمل الفريق
الموجود في بورتسموث )(Portsmouth
وزمالئهم الذين يتدربون في برمودا
) (Bermudaفي حالة من التناغم
ويجتهدون في توفيق النتائج التي
توصلوا إليها مع األهداف المشتركة
لتحسين أداء قارب R1 Land Rover BAR America’s Cup Class
حتى يحقق صدارة المسابقة قدر اإلمكان.
ً
نسبيا ،يتنافس مع خصوم
ويبذل هذه الجهود فريق شاب
لديهم عقود من الخبرة .ومع هذا ،تمكن طاقم عمل بورتسموث
) (Portsmouthمن االستفادة من التقنيات التي طورتها جاكوار الند
روڤــر واستمدتها من تصميم السيارة واألبحاث التي تجرى عليها.
ويساعد هذا في تسريع منحنى التعلم ،وإحراز التقدم في النهاية.
ويضيف جونستون لقد كانت تجربة جاكوار الند روڤــر في

لى حدود جديدة

أمريكا إلى قواعد تصميم محددة ،تسمى
جميع الفرق االلتزام بقواعد هذا التصميم

لى اليمين من

لى اليسار من ا سفل

ك س أمريكا ال امسة وال الثين
المكان برمودا )(Bermuda

لى اليمين

ريتشارد

ا سفل ماوريسيو مونو

تُ حدث ثروة المعلومات الهائلة التي يتم جمعها من خالل
ً
ً
كبيرا .وتساعد تقنيات التعلم اآللية
فارقا
أجهزة استشعار القارب
التي صممناها على تمرير هذا الكم الهائل من المعلومات للعثور

التاريخ  26مايو إلى  27يونيو

ور هم جيم جونستون

إدارة بيانات تقنية سيارة التعلم الذاتي وتحليلها هي ما ساعدنا على
تكوين فريق ذا خبرة لديه القدرة على فهم الخوارزميات وتطويرها
لنشر البيانات .يتضمن هذا الديناميكا الهوائية ،وأنظمة التحكم
وقدرة التعلم اآللية ،باإلضافة إلى مسارات العمل التي قمنا
بتطويرها .
يقول هوبكيرك لقد حققنا الهدف النهائي  ،في برمودا
) (Bermudaيجب علينا القيام بكل شيء على نحو صحيح .على
الرغم من أنه ال توجد طريقة لمعرفة ما تركز عليه الفرق األخرى،
إال أن التحليل واسع النطاق الذي نقوم بإجرائه لبيانات األداء
قد يكون ُيستخدم ألول مرة في عالم السباق وهدفنا هو
إظهار مدى فعالية ذلك .نحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة
لالستفادة من هذه البيانات المهمة لدعم الخوارزميات وتكوين
ر ى جديدة .
يقول جونستون كل هذا من أجل الفوز وإحضار الكأس
للوطن  ،هذا هو الدافع الرئيسي  .أضاف هوبكيرك بالرغم
من أن هذا لن يكون نهاية المطاف  ،سنستفيد من الر ى
التي تكونت لدينا خالل هذا الكأس ،في المسابقات التالية،
وما بعدها .
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من التج ي إلى ال روات

ملك ال

نـا ـات

تنش في ميناء بورتسموث التاريخي صناعة القوارب
التقليدية المعروفة منذ القدم .وتُ ساهم هذه الصناعة
ببصمتها الخاصة في رسم معالم كأس أمريكا المستقبلية.

النص :نات هاندي

الصور :مارتن كرو
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إن خلي
والحدي

من القديم

ال ي يم ل القلب

الحقيقي للحرفية العالية
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لق جيم برو

جون

مدير العمليات في الجامعة

الدولية للتدريب لى صنا ة

القوارب في بورتسموث
قا ال

تعد الدروس ا ولى

في صنا ة القوارب أساسية

في ف م أسلوب ت

ميم

القوارب المشاركة في ك س
أمريكا في أيامنا ه

ميناء بورتسموث ،يوجد هيكل لزورق
ﺘر
صغير من نوع عبارات نهر إتشن .وقد ُأطلق على الزورق اسم
دولي فاردن نسبة للشخصية ذات السمعة السي ة في رواية
بارنابي رادج ) (Barnaby Rudgeللكاتب تشارلز ديكنز .لكن سمعة
هذا الزورق مختلفة .فمن دون هذا الزورق ،ما كان لمشروع الند
روڤــر بار ) – (Land Rover BARوهو وليد التعاون بين الند روڤــر
ونادي بن أينسلي لسباق القوارب الذي يهدف إلى فوز بريطانيا
بكأس أمريكا في سباق القوارب – أن يصبح حقيقة واقعة.
ويوجد زورق دولي فاردن في مرفأ القوارب الرابع في ميناء
بورتسموث التاريخي والذي ُيعد موقع الجامعة الدولية للتدريب على
مقربة من المقر
صناعة القوارب ) (IBTCفي بورتسموث .وهو على
ُ
الجديد لمشروع الند روڤــر بار ) ،(Land Rover BARوهو يبدو من
الوهلة األولى أنه مكان يجمع المتدربين الجدد على صناعة القوارب
بعيدا ً
ً
جدا عن مجال
وهم يصنعون مفاصل خشبية ،وهذا ما يبدو
هندسة األلياف الكربونية والتي تُ عد اختصاص فريق السير بن.
لكن الحقيقة هي أن أهداف جميع األطراف هنا شديدة االرتبا .
إننا نُ ِّ
علم الصناعة االحترافية هنا .مادة العمل هي الخشب لكن
هذه االحترافية تشمل كل المجاالت ،وهي قابلة للنقل والتطبيق
في مجاالت أخرى بشكل مذهل  .كانت هذه كلمات جيم بروك
جونز ،مدير العمليات في الجامعة الدولية للتدريب على صناعة
ً
ً
تعليميا
صفا
قائال :نُ قدم
القوارب في بورتسموث والذي أضاف
ً
ً
مختصا في صناعة القوارب التقليدية ألنها رأس الصناعات .فإن
ً
مستخدما اآلالت واألدوات اليدوية ،فسوف
تعلمت العمل بالخشب
تستطيع االنخرا بأي شكل آخر من أشكال صناعة القوارب .
ولقد كانت اإلنجازات التصميمية الخاصة بزورق دولي فاردن
ً
سببا في النجاحات التي حققتها بريطانيا بكأس أمريكا في سباق
قائال :أذكر أن توماس راتسي
القوارب .وعلق بروك جونز على ذلك
ً
كان الشخص الذي اشتراه في بداية األمر ،وهو الشريك المعروف
في مجموعة راتسي والبثورن الشهيرة في مجالي صناعة
أشرعة السفن وتصميم معداتها  .ولقد شارك هذا الزورق في
ً
عاما .وقد جرت تثنية وتثليث طبقات الخشب
سباقات على مدى 60
المستخدم في بدنه ،وهذا ما أعطاه ُقوة إضافية .وتجد في عارضته
ً
سببا
األساسية ستة أطنان ونصف من الرصاص .وهذا ما كان
في ثبات العارضة مما مكنها من حمل التجهيزات الضخمة .وكان
ً
محوريا ضمن جهودنا األولى في كأس أمريكا لسباق
دور راتسي
القوارب وقد أجرى كل تجاربه على هذا الزورق الذي سينتهي األمر به
ُمقط ً
عا إلى أن جاء من أدرك قيمته واشتراه مقابل جنيه استرليني
واحد ثم سألنا إن كنا نريده .
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ً
واجبا تجاه تاريخ بريطانيا
ويرى بروك جونز أن ترميم الزورق ال ُيعد
سيساهم في تعزيز أصالة اإلبحار البريطاني
البحري وحسب ،بل أنه ُ
قائال :يجب وضع خط لمرحلة ما بعد
في عصرنا هذا ،حيث شر
ً
الترميم .ألن هذا سيكون زورق تدريب ممتاز على اإلبحار .وسيكون
بمثابة إضافة رائعة إلى أسطول نادي اليخوت الملكية في كاوز
) (Cowesأو سيكون درجة أخرى في ُسلم طموحات السير بن
المتعلقة بكأس أمريكا لسباق القوارب  .وبنظرة على المشهد نجد
المرمم إلى جانب أحدث االبتكارات في مجال
أن زورق دولي فاردن ُ
ً
ً
رائعا يصف ساللة تصاميم
عرضا
سيمثالن
هندسة يخوت السباق ُ
صناعة القوارب البريطانية.
تقع الجامعة الدولية للتدريب على صناعة القوارب ) (IBTCفي
ً
شهرا ،في منشأة صناعية
بورتسموث ،والتي جرى افتتاحها منذ 18
عسكرية مهيبة تعود لفترة ثالثينيات القرن الماضي .ويغطي
السقف المسنن الخاص بالعنبر أربعة جسور رافعات فوق قناة
مائي مدي .وفي الداخل نجد مجموعة من الرجال يعملون
وحو
بهدوء تقطعه بين الفينة واألخرى سلسلة من البالغات بصوت عال
ً
أيضا صوت المطارق وهي تهوي
وفي الوقت الذي ُيسمع فيه
على الحديد .ال شك في أن هذا كان صوت كل المدن الصناعية
البريطانية فيما مضى .أما عودة ظهورها فهو نجا يتكلم
عن نفسه.
قائال :نرى هنا ما يصل عدده إلى
وشر بروك جونز
ً
ً
قاربا ،وكلها ُصنعت بألوا خشب تقليدية تُ ستخدم في صناعة
40
سواء كان ذلك بأسلوب رب أطراف األلوا الخشبية
أبدان القوارب –
ً
المعروف بأسلوب كارفل ) (Carvelأو بأسلوب التراكب ) (Clinkerأو
بأسلوب االنحراف المزدوج مع مسامير وحلقات التثبيت النحاسية .
وداخل المنشأة ،تجد المتدربين على صناعة القوارب والذين تتراو
مراحل أعمارهم ما بين سن المراهقة إلى سن التقاعد ،قد بدأوا
بالعمل في خضم بحر من األخشاب .وتكلم بروك جونز عن ذلك
ً
ً
متدربا ونستقبل دفعة جديدة كل ثالثة أشهر .
حاليا 37
قائال :معنا
ً
وفي وس مخزن ضخم ،تجد صانعا أدوات يعمالن على إصال
ً
أشخاصا آخرون.
وتزييت األدوات مستخدمين صناديق أدوات تبرع بها
قائال :أداة قديمة ُمجددة أفضل من
وعبر بروك جونز عن المشهد
ً
ً
أيضا.
أداة جديدة ،ونحن نُ علم المتدربين صناعة أدواتهم الخاصة
وهم يمضون األشهر الثالثة األولى في ورشة النجارة حيث يبد ون
وينهون تلك الفترة
بصناعة مطارق من خشب الزان ألنفسهم ُ
بصناديق أدوات كاملة خاصة بهم لصناعة المراكب .
وتُ ذكِّر هذه اإلحترافية العالية بالعمل ضمن مشروع إعادة إحياء
الند روڤــر ) (Land Rover Rebornفي سوليهول ،حيث تُ جرى هناك
وبأسلوب دقيق إعادة صنع كل أجزاء الف ة  Iمن سيارات الند روڤــر
ويشير بروك جونز إلى بدني
حتى توصلها إلى مكانتها السابقةُ .
قاربين صغيرين غير مكتملين من نوع دارتماوث ويقول :يتعلم
المتدربون على أخذ قياسات القارب وتحضير رسم كامل له ويلي
ً
علما بأن أخذ قياسات القارب مهارة
ذلك صنع نسخة مماثلة عنه.
بحد ذاتها ألن شكل البدن مهم .وهذه العملية مماثلة لعملية
ترميم الهياكل الخشبية المصنوعة من خشب الدردار في السيارات
القديمة .حيث ُيحاف المتدربون على الخشب السليم في هيكل
ً
ً
جديدا حوله .ولقد حافظوا
خشبا
المركب الصغير القديم ثم يضيفون
على رقم المركب القديم وشملوه في رافدة مستعرضة جديدة
تشمل سطح مؤخرة المركب .
قائال :إنه خلي الماضي والحديث الذي
وشدد بروك جونز
ً
ُيمثل القلب الحقيقي للحرفية العالية  .فنحن أمة بحرية معروفة
ويمثل بن أينسلي الحلقة الجديدة
بتاريخ مالحي كبير  .وأضاف:
ُ
في هذه السلسلة التاريخية ،فهو بمستوى أهمية ما نفعله هنا.
لكن علينا أن ال ننسى الماضي ألنه ُيضيء طريق المستقبل .
اكتشف الم يد

عن كيفية إعادة الند روڤــر صنع مجموعة سياراتها األصلية الشهيرة ،الف ة ،I
لتوصلها إلى سابق مكانتها ،من خالل إجراء بحث عن مشروع إعادة إحياء
الند روڤــر ).(Land Rover Reborn

تُ علن شركة الند روڤــر عن تكريم تصميمها األول
لعام  ،1970بإطالقها سيارة رينج روڤــر ڤيالر
) (Velarالجديدة .ومع إعادة إطالق هذه السلسلة
األولى ُيفتح فصل جديد بإدخال سيارة ُصنعت
ي واحدة من ف تها.
حتى تُ نافس أ َّ
النص :بن أوليڤــر

التقليدي المعاصر
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تعيد شركة

ند روڤــر بناء

مجمو ة سيارات رينج روڤــر

ا صلية من خالل برنامج

إ ادة إحياء رينج روڤــر

).(Range Rover Reborn
أول سيارة تم استعادت ا

لحالت ا ا صلية بالكامل كان

من

را

ا  1978والملقبة

بـ السيارة صفر ).(Car Zero

الصور :نايك ديمبليبي
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إرث راسخ

بنــاء اإلرث

تُ ِّ
مثل كل واحدة من السيارات األربعة
فصال من
األولى لرينج روڤــر
ً
فصول السيارة التقليدية المعاصرة.
فهي فصول رحلة شهدت مراحل
تطور هذه السيارة الشهيرة من مجرد
سيارة ثورية تتخطى عوائق الطرق
الوعرة إلى سيارة رياضية راقية
متعددة االستخدامات بدون التنازل
عن قدراتها فوق جميع التضاريس
التي ُعرفت بها.

P 3 8 A

ﺘ
ﻤ
ر ر
ﺮ
ر
ر ر
كأول طراز من عائلة
ﺘ ا
ا
وتُ عد السيارة طراز ڤيالر )َّ (Velar
فيعيد هذا االسم إبراز تاريخ رينج روڤــر الذي
رينج روڤــر .أما اليوم ُ
ً
أول طراز رينج روڤــر انطلق من
يبل 47
عاما من األصالة :فهو يصف َّ
ً
أيضا
مصنع سوليهول ) (Solihullفي بداية السبعينيات ،ويصف
أن االسم الذي ُيبرز
لكن الطريف هو َّ
آخر إصدار في عائلة رينج روڤــرَّ .
اآلن أصالة تراث رينج روڤــر هو االسم ذاته الذي اختير في البداية
إلخفاء أهميتها.
أما عن قصة االسم ڤيالر ) (Velarفهي قصة لطيفة
وسيصعب تصديق أنه ُيمكن المزج بين شكل رينج روڤــر األصلي
الفريد مع شكل أي سيارة أخرى .لكن ،ومع إطالق طراز رينج روڤــر
األولي من مصنع سوليهول ) ،(Solihullوالسابق لمرحلتي التصنيع
والتسويق في األسواق عام  ،1970لم يكن العالم قد رأى مثل هذه
ً
معروفا أنها من إنتاج شركة الند روڤــر.
السيارة من قبل ،ولم يكن
ً
وإستمرارا في المحافظة على عامل المفاجأة ،حملت هذه السيارة
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عالمة واسم ڤيالر ) (Velarعلى مقدمتها .وقد جرى تسجيلها تحت
اسم شركة يقع مقرها في واحدة من ضواحي لندن الجنوبية ،حتى
يظهر اسم ڤيالر ) (Velarوليس الند روڤــر في وثائق الضرائب
وتسجيل السيارات .وتعني هذه الكلمة الحراسة في اللغة
اإلسبانية و الستر في اللغة اإليطالية وكان اختيار االسم قد بدأ
على سبيل طرفة من قبل فريق المهندسين .لكن ومع نغمة االسم
ً
مناسبا
اللطيفة والذي يحمل إشارة إلى السرعة ،ما يزال هذا االسم
ً
وجاذبا بالنسبة لطراز ڤيالر ) (Velarالسريع والهاد المعاصر وهي
سيارة يصفها مدير فريق التصميم ،جيري ماكغوڤرن ،بأنها سيارة
حضور  .انظر الصفحات . 31-20
راقية و ذات ُ
ً
مطلقا نهاية
أن إعادة إطالق هذا االسم في  2017ال يعني
َّإال َّ

العهد الذي عرف فيه العالم سيارات رينج روڤــر .بل على العكس
ً
تماما من ذلك ،فاالهتمام بسيارات رينج روڤــر األولى يزداد بثبات،
ً
دورا
أن السيارة قد اكتسبت قيمة تاريخية وحجزت لها
وسبب ذلك َّ
ً
رائدا خاص ًا بها في تاريخ الند روڤــر.
عليك أن تكون ثري ًا جد ًا حتى تستطيع شراء سيارة ڤيالر
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) (Velarاألصلية من الجيل األول لتستخدمها مع الطراز الجديد الذي
ً
كثيرا خالل
تمتلكه .فلقد ارتفعت قيمة سيارات رينج روڤــر األصلية
الفترة األخيرة ،وكانت السيارات األولى صاحبة الزيادة الكبرى في
ً
غالبا ،فمع مرور الزمن ومع قدر من الر ية
قيمتها .وهذا ما يحدث
الطرز الشهيرة
المستبصرةُ ،يدرك جامعو السيارات
المميزة قيمة ُ
َّ
في تاريخ السيارات ،وهذا ما يدفعهم إلى البحث عن واحدة
ً
أعالما
ليضموها إلى مجموعاتهم .فهم ُيحبون السيارات التي كانت
شهيرة أو التي َّ
مثلت نقطة تحول تاريخية ،ومع سيارات رينج روڤــر
كل ما هو نادر وأصلي.
األصلية سيجدون كال األمرين .وهم ُيحبون َّ
أوليين فق ما يزاالن حتى يومنا هذا من أصل
أن نموذجين َّ
ونظن َّ
السبعة التي ُصنعت في باد األمر ،إلى جانب  26سيارة صنُ عت
في مرحلة ما قبل اإلنتاج الشامل ،والتي حملت اسم ڤيالر ).(Velar
ً
سهال ،وإن وجدتها فستواجه
أمرا
لن يكون العثور على واحدة
ً
منافسة شرسة .فقد بيعت سيارة رينج روڤــر من مرحلة ما قبل
اإلنتاج الشامل قبل ثالثة أعوام بمبل  132,000جنيه إسترليني
أن السعر سيكون أعلى بكثير اآلن.
وهذا ما يعني َّ
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 :1970ر

روڤــر

 :1994ر

روڤــر P38A

 :2001ر

روڤــر L322

 :2012ر

روڤــر L405

أ لق لى ه ا الطرا اسم المبنى ال ي صمم في وكان
أول را رينج روڤــر يعاد ت نيع كامال وب سلوب جديد بعد
 24اما من إ ال الطرا ا صلي بلغ الف امة مستويات
جديدة مع را  P38aلينلي ) (Linleyبعد أن وضع ابن أخ
الملكة البريطانية الم مم ديڤيد لينلي لمسات لي ا
وقد بل ثمن ا ن ا  100,000جني إسترليني وكان ه ا
سعرا ير مسبو لسيارة دفع ربا ي

أما الجيل ال ال من سيارات رينج روڤــر فقد جر تسويق لى
أن يمتا ب ف ل مستو قدرات لية بين جميع السيارات وكان
فلقد كان را ا أ يد
ه ا إ النا لم يواج ك يرا من ا ترا
ت ميم ب سلوب احترافي ومعاصر وتحول ت نيع ال يكل إلى
ا سلوب المدمج مع هيكل السيارة وكان قمرة القيادة من
أوض التجديدات بجمال ا الالمع وا صلي والراقي

التحول الكبير التالي فمع ا نتقال إلى است دا
ثم أتى
ُّ
ا لومنيو في ت نيع ا أصب و ن السيارة أخف بما يعادل
الكتلة و ادت
و ن أربعة ركاب بالغين وبمعنى خر ان ف
ال البة وه ا ما جعل سيارات رينج روڤــر ت ب ات أداء وقيادة
وأناقة أف ل إلى جانب يادة الكفاءة في است ال الوقود
وت فيف ا نبعاثات
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C L ASS I C

د

إن ا السيارة ا صلية التي جر إ الق ا في يونيو ا 1970
وتبع ا في ا  1981أول را ب ربعة أبواب صدرت السيارات
ا ولى من ه ا الطرا إلى الو يات المتحدة ا مريكية ا
 1987وقد حقق ه السيارة نجاحا شعبيا وتجاو ت فترة
ت نيع ا قدو الطرا التالي بعامين

V E L A R

ر ڤ

ر )1970-1969 :(Velar

السيارة التي بدأت الق ة كل ا كان محا ة بالسرية من البداية
وجر اختبار لتطوير الرفاهية
صمم ه ا الطرا ا ولي ال ا
التحر
من خالل الجمع بين قدرات سيارة الدفع الربا ي في
ُّ
فو الت اريس الو رة والمساحة الرحبة الداخلية التي توفرها
سيارات ال الون الراقية ولم ي نع من ا سو  26سيارة من
الطرا ڤيالر ) (Velarالنادر وه ا ما جعل ا هدفا الي القيمة
محبو جمع السيارات في أنحاء العالم
يسعى إلي
ُّ

صنع

أولى السيارات

) (Velarبسرية وجر

را ڤيالر

اختبارها في

أنحاء العالم وبالر م من ندرت ا
إ

ا ما ي ال يتنقل حول

أن بع

العالم م ل سيارة ڤيالر )(Velar

التي ت

ر في ال

تجانب أخت ا

ورة أدنا

والتي

رينج روڤــر إس ڤي

أوتوبايو رافي الرياضية )Range

(Rover SVAutobiography

في

ساحة جامع الفنا )(Jemaa el-Fnaa
في مراكش بالمغرب
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إرث راسخ

حب مقتنو السيارات تلك
ي ُّ
التي كان أ الما ش يرة
أو التي م ل

نقا

تحول
ُّ

تاري ية ومع سيارات رينج
روڤــر ا صلية سيجدون

كال ا مرين

أما الخيار األسهل فهو التوجه إلى المصنع وشراء سيارة رينج روڤــر
َّ
ببابين من طراز سبعينيات القرن الماضي .ولن تحتاج إلى آلة زمنية
حتى تفعل ذلك ،وال توجد بضع سيارات متبقية من هذا الطراز
في باحة المصنع الخلفية :حيث تشمل مهام المهندسين في الند
ِّ
والمتعلقة بسيارات الند روڤــر التقليدية تجديد هذه السيارات
روڤــر
التاريخية ،وإعادتها إلى حالتها األصلية مثلما كانت حين بدأ إنتاجها
عام  1970في مصنع سوليهول ) (Solihullفي المملكة المتحدة.
ولقد أعاد قسم سيارات الند روڤــر األصلية ،وضمن مشروع
إعادة اإلحياء ) ،(Rebornتصنيع أكثر من  60سيارة من الف ة آي
) ،(Series Iوقد ُأعيدت َّ
كلها إلى حالتها الجديدة مثلما كانت حين
مرة ،وفي المدينة ذاتها وباستخدام الرسوم
أول َّ
صنعتها الشركة َّ
التصميمية األصلية انظر العدد  33من مجلة  ،Onelifeالمقالة
بعنوان إعادة تجديد شاملة ) ،(Extreme Make Overالصفحات
أما اآلن ،فقد جرى توسيع دائرة مشروع إعادة اإلحياء
َّ . 67-62
) (Rebornحتى يشمل ُطرز رينج روڤــر ببابين األولى.
أول سيارة ،وكانت من المملكة المتحدة ومن
وقد ُأعيد تجديد َّ

طراز عام  1978وكان لونها ذهبي داكن ،وتلى ذلك عرضها في
السيارات القديمة  Retromobileفي باريس .وشملت
معر
عملية تجديدها ،معاودة تصنيع واستخدام مجموعة من القطع
ً
بأن
مرة أخرى ضمن معايير التصنيع.
علما َّ
واأللوا التي جرى إدخالها َّ
ً
أن
ِّ
عددا من هذه األجزاء لم يكن
متوف ًرا طوال األعوام الماضيةَّ ،إال َّ
ً
تمهيدا
أهمية هذه السيارات تعني إعادة تصنيع هذه القطع
معرفة
َّ

الستخدامها في عمليات التجديد.
مايك بيشوب هو مدير عمليات الهندسة في المشروع ،وقد
أول سيارة الند روڤــر في مزرعة العائلة التي تبل مساحتها
قاد َّ
ً
عاما ،ومنذ ذلك الحين
فدان في أستراليا حينما كان عمره 14
َّ 2,500
محبي هذه السيارة ومن الذين
حب هذه السيارة .إنه من
ِّ
وقع في ِّ
يسعون القتنائها ،واآلن يعمل على تجديدها وإعادة إطالقها من
ً
جيدا ألنه سيكون
مصنع سوليهول ) .(Solihullوهو يفهم العمالء
ً
واحدا منهم إن لم يكن قائد هذا المشروع.
ً
ِّ
عاطفيا بهذا المكان،
متعلقون
ويقول مايك عن هذاُ :عمال نا
ويجدون قيمة حقيقية في امتالك سيارة ُأعيدت إلى حالتها األصلية

األول  .ونحن نكمل مسيرة بدأها سبين كين وغيره
في مصنعها
َّ
الطرز األولى .وهذا هو بريق
الرواد الذين صنعوا ُ
من المهندسين َّ
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األصالة في سيارة رينج روڤــر التي ُأعيد تجديدها هنا باستخدام
الرسوم التصميمية والهندسية األصلية .ومعنا أشخاص يعملون
ضمن هذا المشروع قد صنعوا هذه السيارات األصلية حينما كانت
ما تزال جديدة .
أن معدالت الطلب
ال يذكر مايك تفاصيل وأرقام .لكنه قال لنا َّ
جددة من الف ة آي ) (Series Iضمن مشروع إعادة
الم َّ
على السيارات ُ
اإلحياء ) (Rebornقد فاقت كل التوقعات .وهو يعرف أنه سيجد
ً
بحثا عن سيارات رينج
نفسه في مغامرة أخرى يجوب فيها العالم
روڤــر تستوفي شرو إعادة التجديد مع استمرار هذا المشروع.
ً
نجاحا
حققت
أما السيارات التي سيعمل على تجديدها ،فقد َّ
َّ
َّ
ً
تصميما أصلي ًا في عالم السيارات .لكنها لم تكن
ومثلت
فوري ًا
التحديات .حيث كان مصدر فخامتها األداء الذي ُيماثل
خالية من
ِّ
أداء السيارة العادية ،وثباتها على الطرق وتطورها اآللي ،من
َّ
يتعلق بمرونتها فوق التضاريس الوعرة.
ي مساومة فيما
دون أ ِّ
لكن قمرة القيادة كانت خالية من لمسة راقية :فمقاعد سيارات
أن المزارعين
رينج روڤــر األولى كانت بالستيكية ،فصانعيها ظنوا َّ
َّ
سيتطلب تنظيفها بعد
سيتسخدمونها في نقل الماشية ،وهذا ما
أن هذه السيارات كانت
ذلك .ولربما فعل بعض الناس ذلكَّ ،إال َّ
تنتشر في المدن ،أو على الطرقات السريعة ،أو خارج منازل
الريف البريطاني.
أن هذه المقاعد البالستيكية األصلية هي واحدة
والطريف هو َّ
من أكثر األمور التي يرغبها مقتنو السيارات ،وفي الوقت ذاته
هي أصعب ما ُيمكن تجديده بالنسبة لمايك.
وفي النهاية ،نصل إلى بيت القصيد :حيث تدور قصة رينج
ً
ووصوال إلى
بدءا من أولى السيارات طراز ڤيالر )(Velar
روڤــر،
ً
أحدثها ،حول مبدأ إضافة عامل الفخامة بما يتناسب مع نقائها ،من
الحد من قدراتها الهائلة.
األصلي أو
دون التفري في تصميمها
ِّ
ِّ
تطورت هذه األجزاء البالستيكية الداخلية إلى قمرات تُ ِّ
مثل
لذلك،
َّ
معيار األساس في مجال ُرقي جميع السيارات في يومنا هذا
متعددة االستخدامات فق .
وال نعني بهذا السيارات الرياضية
ِّ
تتخطى حدود المحرك V8
فسيارات رينج روڤــر الحالية تفيض بقوة
َّ
مزودة بقدرات تحرك فوق جميع
األصلي سعة  3,5لترات ،وهي َّ
أنواع التضاريس عزَّ زتها التقنية الذكية المعاصرة والتي كانت خارج
نطاق التخيل في عام .1970
أن سيارة رينج روڤــر األصلية بدت مثل سفينة فضائية
البد َّ
َّ
تخيل
قائال ،ثم يضيف:
عند عرضها للمرة األولى ُيعلق مايك
ً
َّ
ي سيارة أخرى
أنَّ ها مرفوعة إلى جانب سيارة بيتلي ) (Beetleأو أ َّ
أن سيارة رينج روڤــر ڤيالر
ُصنعت في عام  .1970ومن هنا تُ درك َّ
) (Velarستكون صاحبة تأثير مماثل .فتصميمها رائع ،ولهذا السبب
أن ربطها بمشروع رينج روڤــر إعادة اإلحياء ) (Rebornكان
أرى َّ
خطوة موفقة .
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كالبنا التي ن ق ب ا

ق ــة
حيــاة كلب

وصوال
من رفقة بدأت منذ قديم الزمن
ً
إلى االستمتاع بركوب السيارات :قد تعود
العالقة بين البشر والكالب إلى فترات تاريخ
الحضارات األولى ،لكن متعتها باقية.
النص :كارولين كويلي

الصور :جين هيلمان
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أ

رت دراسات أن مالكي الكالب يتمتعون بم ايا صحية واجتما ية ديدة

من خالل المشي مع كالب م وتشمل مستو
ضغ

د وقلق أقل

لياقة أف

ل ومستويات
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كالبنا التي ن ق ب ا

لد

الكالب

ما يشب حس

المغامرة لدينا

السيارة
ﺮ
إ
جاهزة وخزان الوقود ممتل وال مواعيد في دفتر
ً
منتظرا بحماس
ُمذكراتك ورفيق مخلص يدور حولك
إشارتك المألوفة حتى يبدأ رحلة جديدة معك .الذهاب
في جولة مع كلبك من األمور اليومية التي ال ُيمكنك
وصفها بدقة والتي تُ برز أفضل ما يجمع بين إنسان
وحيوانه األليف.
أظهر اكتشاف حديث في موقع التنقيب عن اآلثار
في بليك ميد ) (Blick Meadالقريب من موقع ستونهينج
) (Stonehengeالتاريخي في جنوبي إنجلترا عن عمق ذلك
الراب الفريد والذي يعود إلى قديم الزمان .فتحت أحجار
محروقة وأدوات خشبية قديمة وعظام ثور متحجرة ،عثر
نقبون عن اآلثار الذين يعملون في هذا الموقع على ناب
الم ِّ
ُ
كلب في حفرة موحلة تبعد مسافة قريبة عن طريق A303
العام .ولقد اكتشفوا أن هذه األحفورة مصدرها كلب بحجم
ويرجح أنه مات في ستونهينج
كلب رعي الغنم األلماني ُ
ً
وإضافة إلى ذلك،
ً
تقريبا.
) (Stonehengeقبل  7,500عام
أظهرت التحاليل أن هذا الكلب قد شرب من ماء منطقة
فال أوف يورك ) (Vale of Yorkوالتي تبعد مسافة حوالي
ً
كيلومترا – وهذا ما يعني أنه قد قطع واحدة من أولى
403
الرحالت المسجلة في تاريخ بريطانيا إنتهت به في مخاب
بليك ميد ) .(Blick Meadوهذا ما جعل الباحثون يخرجون
هذه الرحلة
باستنتاج غير عادي :من المرجح أن الكلب خا
الصعبة من يورك ) (Yorkإلى ستونهينج )(Stonehenge
ألنه كان كلب صيد وكان يرافق صاحبه القديم خالل توجههما
ً
ً
أيضا أن ناب كلب ستونهينج
جنوبا .وهذا ما دفعهم للقول

وهي جاه ة دا ما
للقف إلى م خرة
السيارة

) (Stonehengeهو أقدم دليل في تاريخ بريطانيا على ترافق
إنسان مع كلب أليف في رحلة.
ً
رابطا
وعلى األرجح أن تلك الرحلة األولى التي مثلت
ً
واضحا بين رجل وحيوان كانت ذات هدف عملي بحت .ألن

الباحثين يقولون أن الكالب األليفة القديمة كانت كالب حراسة
ً
عونا إلى المجتمعات القديمة في البحث
وصيد ،وكانت تُ قدم
عن الصيد وحراسة األماكن ضد الحيوانات المفترسة واألعداء.
أما بعد مرور آالف السنين فقد تغير هذا الراب
ً
كثيرا .فمع تطور المجتمع ،تحولت العالقة بين
ً
أيضا .حيث لم تعد تحمل عبارة
اإلنسان والكلب
ً
متعلقا بالبقاء وحسب،
المشي مع الكلب معنى
ً
جزءا من أسلوب حياة الماليين من
بل أصبحت
أصحاب الكالب السعداء وكالبهم في جميع
أنحاء العالم.
وقد ازداد فهم الباحثون في السنوات األخيرة
عن فائدة هذا الراب  .فلقد أظهرت دراسات أن
أصحاب الكالب يتمتعون بمزايا صحية واجتماعية من
خالل المشي مع الكالب ويشمل هذا تحسن في
في مستويات ضغ
مستوى اللياقة وانخفا
الدم والتوتر .لقد تبين أن هذه المخلوقات التي ال
ً
أحكاما مسبقة والتي تجوب الشوارع
تطلق علينا
واألراضي المفتوحة أو الغابات معنا تُ ظهر مشاعرها
عليها فرصة المشي وتعود بتأثير
حين نعر
وفوائد على صحة أصحابها العقلية بما في ذلك
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ال توجد سيارة تفوق الند روڤــر
في تحقيق الذكريات الجميلة
مع كلبك.

ُيولي مهندسو ومصممو سيارات

ً
اهتماما
الند روڤــر طوال الوقت

بالمزايا التي تستهدف مالكي الكالب
ً
علما بأن تطويرات جديدة ستظهر
ً
قريبا .لمشاهدة أحدث مجموعة

اكسسوارات معدات الند روڤــر،

عليك إجراء بحث عن اكسسوارات
الند روڤــر .

نسبة
ويرجح انخفا
رفع مستوى الثقة بالنفسُ .
مقارنة بأشخاص
ً
إصابة أصحاب الكالب باالكت اب
ً
كالبا ،ومن زاوية علم االجتماع نجد أن
ال يملكون
األشخاص الذين يرافقون ً
ويمكن
كلبا ُيعدون لطفاء ُ
التقارب معهم.
وفي يومنا هذا لم نعد نمشي على األر
ً
أيضا.
وحسب ،بل أصبحنا نقود سياراتنا عليها
وهذا ما يوفر لنا ولكالبنا مشهد الجولة المميز ،وهو مشهد
ممتع للكلب ومالكه تُ ستبدل فيه لحظات الحماس والمغامرة
باألعمال اليومية ولو استمر هذا لفترة وجيزة .مع العلم أن
الكالب ليست كلها ُمحبة للمغامرة بطبيعتها ،إال أن التجول
في السيارة ُيحفز فضول وحب االستكشاف لدى أغلب الكالب
وهذا ما ُيعطيها فرصة الختبار ما هو جديد وغير ُمتوقع.
فالجولة بالسيارة تُ حفز حواس أي مخلوق يمشي على أربع.
ُيوجد لدى بعض السالالت من الكالب أكثر من  200مليون
مقارنة مع  5مليون عند
ً
من المستقبالت الشمية في ُأنُ وفها
اإلنسان ،ولهذا السبب فإن فتح زجاج نافذة السيارة يجعل الكلب
يشعر بأحاسيس جديدة رائعة من خالل مروره السريع عليها أثناء
تنقل السيارة فوق الطرق الوعرة.
وينطبق األمر عينه على بعض الغرائز التي قد اليزال كلبك
يتشارك فيها مع سلفه الذي ُوجدت بقاياه في ستونهينج
) .(Stonehengeويقتر بعض الباحثين نظرية مفادها أن
الركوب في مقصورة سيارة تجول فوق طرقات وعرة ُيوفر
ً
شعورا ُيماثل الشعور بالعودة إلى المجموعة والتحرك
للكلب
بسرعة عالية وبأسلوب متزامن مع عضو المجموعة المفضل
لديه وهو أنت في هذه الحالة كما تُ حفز األشياء التي يمر عليها
غريزتي الصيد أو المطاردة لديه .إن الركوب في السيارة ُيصبح
أكثر من مجرد جولة لالثنين – فقد ُيمثل هذا فرصة حقيقية
ولفترة وجيزة لحظة سعادة مزروعة في
للكلب حتى يعي
أعماق كيانه األصلي.
سواء كانت مربوطة أو تُ طارد كرات المضرب في الحديقة
ً
أو تركب معنا خالل تحركنا فوق الطرقات المفتوحة ،فإن الكالب

تمتاز بمهارة طبيعية موروثة تستخدمها في إسعادنا .وقد عملت
الكالب على تطوير هذه المهارة على مدى
قرون من الزمن .فهي تجعل من كل عودة لنا
إلى منازلنا لحظة استقبال عائد من سفره في
أنحاء العالم .وهي تحثنا على ترك الفرا حين
تُ شعرنا بخطومها الباردة على جلدنا مع ذيول
تُ حركها بسعادة عند فتح أعيننا .هل أنت جاهز
لالنطالق فهي تنجح في إيصال الفكرة ونحن
ً
أيضا نفعل ذلك .وهي تنطلق في ثورة سعادة

عند احتمالية الذهاب في جولة سواء كانت جولة
في الحي أو إلى منطقة برية .وسواء كانت تنام
ً
بعيدا في الحقل أو تلعب دور
إلى جانبنا أو تعدو
مساعد السائق خالل الرحلة التالية ،فإن الكالب
تتشارك معنا في حس المغامرة وهي جاهزة
ً
دائما للقفز إلى مؤخرة السيارة من دون التنبه

إلى قوائمها المغطاة بالوحل آملة بأن يكون جهاز
تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية ُمطف ًا ألن
ً
تماما.
حس المغامرة مزروع فيها مثلنا

يستمر تصنيع طائرة بيتشكرافت بونانزا )(Beechcraft Bonanza
ي طائرة أخرى .لذلك فقد
منذ فترة طويلة وقد فاقت مدة إنتاجها أ َّ
زار ُمراسل مجلة  Onelifeمصنع طائرات بيتشكرافت الموجود في
ويتشيتا كانساس ليتعرف أكثر على هذه الطائرة الرائعة.
النص :كولين ودوين

الصور :دانيال مانسون
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سيارة
طائرة تُ شبه َّ

ديفيندر ) Defender
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أجنحة فو
يعد م

نع

ا رات بيتشكراف

في ويتشيتا كانساس م
إنتا

من

ويتشيتا

در

ا رات بونان ا )(Bonanza

ا  1947وفي يومنا ه ا

نجد المو فين م ل بيكي دوفلير
ومع ا مسدس البراشم ال ا

ب ا الج ة اليمنى السفلية

يعملون من أجل بقاء ه

الطا رة

الخاص بها إلى جانب
اﻟ ﺮا
ﺴ
هيكل طائرة بيتشكرافت بونانزا ) (Bonanzaغير المكتمل ،حيث
تبرز صفوف البراشم الذهبية من جانب البدن المطلي باللون
ً
مليونا من البراشم ثبتت بيكي طوال
الزيتوني .أتساءل كم
ً
عاما في مصنع
مسيرتها المهنية التي امتدت على مدى أربعين
طائرات بيتشكرافت في ويتشيتا كانساس إنها مسيرة مهنية
طويلة في العمل على طائرة رائعة .وطائرة بونانزا )(Bonanza
رائعة ألنها دخلت عامها الثالثين ،حيث ثبتت بيكي أول برشام لها
في هيكل هذه الطائرة حين بدأت العمل في شركة بيتشكرافت
فيوافق العام السبعين منذ بدء
عام  ،1976أما هذا العام ُ
تصنيعها.
ويا لها من سبعة ُعقود رائعة .بدأت قصة هذه الطائرة خالل
الحرب العالمية الثانية مع بدء انطالق آالف الطائرات العسكرية
إيركرافت .ففي تلك األوقات العصيبة،
من مصانع شركة بيت
يحلم بطائرة تُ ستخدم في زمن
كان مؤسس الشركة ،والتر بيت
السالم ،وأراد صنع طائرة سريعة خفيفة سهلة الطيران تجذب
رجال األعمال والمهنيين وآالف الطيارين الذين تدربوا أثناء فترة
الحرب .وكانت طائرة بونانزا ) (Bonanzaهي التحفة التي خرج
بها المصمم األول رالف هارمون وفريقه ،وقد أقلع أول نموذج
من الطائرة في شهر ديسمبر من العام  .1945ثم بدأ اإلنتاج
عام  – 1947قبل عام واحد من بدء تصنيع الف ة  Iمن سيارة
الند روڤــر في مصنع روڤــر في سوليهول ) .(Solihullأما بقية
القصة فهي من التاريخ الذي نعرفه.
توم تيرنر هو محرر مجلة مجموعة إيه بي إس ) (ABSالخاصة
بمحبي طائرة بونانزا ) ،(Bonanzaوهو يطير بهذه الطائرة منذ
ُ
ً
عاما .لم ينس هذا الرجل حتى اآلن البهجة التي
أكثر من 30

اختبرها في أول مرة قاد فيها طائرة بونانزا ) .(Bonanzaكنت
ً
ً
ً
متدربي في جولة
واحدا من
شابا آنذاك وقد رافقت
مدربا
ِّ
قصيرة على طائرته من طراز خمسينيات القرن المنصرم .ولقد
أدهشني الشعور بمتانتها والوضو في الر ية وبساطة قمرة
القيادة المثالية لإلنسان ،ومنذ تلك اللحظة أحببت الطيران بها .
وحتى يفهم المرء مدى نجا طائرة بونانزا )،(Bonanza
أوال النظر إلى تصميمها الثوري .ومن بين طفرة تصاميم
عليه ً
الطائرات الخفيفة التي تلت الحرب العالمية الثانية ،والتي أراد
صانعوها االستفادة القصوى من تطورات مجال الطائرات خالل
ً
جديدا ،وعن هذا
الحرب ،قدمت طائرة بونانزا ) (Bonanzaشي ًا
قائال .لم تكن بي ة العمل المناسبة لإلنسان
األمر يشر تيرنر
ً
ً
ً
معروفا في أربعينيات القرن الماضي ،لكن هذا كان اإلنجاز
مبدأ

الذي حققه رالف هارمون وزمال ه مع طائرة بونانزا )،(Bonanza
التي تفوقت على جميع الطائرات الصغيرة آنذاك .لقد أدركوا أن
الناس ال تريد طائرة فق  ،بل أرادوها أن تكون مثالية لهم وذات
ً
ً
ووفقا
ممتعا .
منظر جميل ومريحة وأن يكون الطيران بها
لتيرنر ،فقد استُ م َّدت تصاميم داخلية كثيرة في طائرة بونانزا

وتستمر الق

ة

خرجت آخر سيارات ديفيندر ) (Defenderمن خ

اإلنتاج في سوليهول ) (Solihullفي  29يناير من

العام  ،2016وكانت خاتمة جولة إنتاج استمرت
ً
وقريبا جد ًا،
لمدة سبعة عقود من الزمن .لكن،

وسيطلق طراز
سيعاد تصنيع هذه السيارة الرائعة
ُ
ُ

أصلي آخر من سيارة ديفيندر ) (Defenderوقبل

انتهاء هذا العقد.

) (Bonanzaمن تطورات مجال صناعة السيارات في فترة ما بعد
الحرب العالمية ،وكان الشعور بالفخامة والراحة هو العامل الذي
جذب العمالء في فترة السلم.
ومثل سيارات الند روڤــر الف ة  Iفي تلك الفترة ،كان
ً
تقد ً
أيضا .ومع
ما
أسلوب صناعة طائرة بونانزا )ُ (Bonanzaم ِّ
بدء عمليات بيع طائرات بونانزا ) ،(Bonanzaكانت أغلب هياكل
الطائرات الخفيفة األخرى تُ صنع من الفوالذ وتُ غطى بطبقة من
القما  ،أما طائرة بونانزا ) (Bonanzaفقد استخدم صانعوها
المهارات والدروس التي تعلموها في صناعة هياكل من
األلمونيوم والمثبتة بالبراشم أثناء سنوات الحرب األخيرة .وكانت
هذه الدروس ذاتها التي استُ خدمت في الجهة المقابلة من
األطلسي والتي دفعت الند روڤــر إلى صناعة سياراتها بأبدان
ألمونيوم مثبتة ببراشم مثل هياكل الطائرات .لقد كانت خفيفة
وقوية وسهلة التركيب.
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لم يتناق

لى شراء

الطلب
ا رة

بونان ا )(Bonanza

مطلقا
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الكاتب كولين ودوين يسارا
و يار ا ستعراضات في

شركة بيتشكراف

ويل كالين

يمينا في رحلة لى متن

ا رة بونان ا ) (Bonanzaإلى

المكان ال ي يليق ب ا أ

سماء ويتشيتا المفتوحة

وهو
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أجنحة فو

ويتشيتا

ُيمثل الوصول إلى مركز التسليم الخاص بشركة بيتشكرافت
واإلقالع بطائرتك الجديدة من نوع بونانزا ) ،(Bonanzaلحظة
عامرة باألحاسيس .وسبب ذلك أنك ستخطو خطوات مالكين
عظام سبقوك في هذا الممشى ،أمثال جوردن كوبر والذي ُيعد
ً
واحدا من أول مجموعة رواد فضاء المعروفة باسم Mercury

المعلم الوحيد ال ي يبين لنا مقدار

سر تنا كان متم ال في مشاهدة ا جتيا

السريع للحقول الشاسعة أسفلنا من
لى ارتفا يبل حوالي  610أمتار

تُ عرف سيارات الند روڤــر وطائرات بونانزا )(Bonanza
بالمظهر الفريد الذي لم يتغير عبر تاريخهما ،لكن كلتا المركبتين
العقود المنصرمة .وكان الطراز
خاضتا مراحل تطور كبيرة خالل ُ
ً
معروفا بـ الدفة الرافعة ) ،(Ruddervatorوالتي
 35األصلي
كانت عبارة عن ذيل بشكل حرف  Vجمع بين الدفة والزُ عنفة

والرافعات في وحدة بسيطة خفيفة الوزن .لكن طائرة بونانزا
) (Bonanzaتخلت فيما بعد عن الدفة الرافعة والتي استُ بعدت
من التصاميم عام  1982لصالح ذيل الطائرة التقليدي .ثم أتى
التغير الكبير في أواخر الستينيات من القرن الماضي مع إطالق
بيتشكرافت طراز  ،36وهي طائرة ذات هيكل أطول ببضعة
سنتيمترات قليلة ،وقد سمحت هذه اإلضافة البسيطة بتركيب 6
ً
وضا عن الـ  4التي كانت في طائرات طراز  .35وبأسلوب
مقاعد ع
تطويل مماثل ،زادت الند روڤــر في العقد الذي سبق من طول
ً
ً
سنتيمترا وصنعت
سنتيمترا إلى 218
سيارات الف ة  Iمن 203
ً
ً
سنتيمترا ،حيث كانت السيارة األولى سيارة
طرازا آخر طوله 272

نقل صغيرة ) (Pick-upوبعد عامين أنتجت أول طراز بأربعة أبواب.
لكن ،ومنذ ذلك اليوم ،كان الجزء الداخلي المريح لطائرة
أن الطراز
بونانزا ) (Bonanzaهو ما ميزها عن ُمنافسيها ،ونرى َّ
المعاصر في يومنا هذا ُيماثل سيارة رينج روڤــر :حيث الجلد
والبسا الممتاز والنهايات التي ال شائبة فيها.
المخي الجميل
ُ
ويشاهدوا عمليات
وتُ شجع الشركة اليوم عمالءها حتى يحضروا ُ
تصنيع طائراتهم واختيار مواصفات التصميم الداخلي من بين
تشكيلة متنوعة من المواد واأللوان.
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 astronautsوالذي اشترى طائرة بونانزا ) (Bonanzaفي بداية
ً
علما بأن أداءها الثابت وأسلوب
ستينيات القرن المنصرم.
قيادتها السهل جعلها الطائرة المفضلة عند مغامري الرحالت
الطويلة مثل بيل أودوم ،والذي كان أول طيار ُيحلق بطائرة خفيفة
وصوال إلى أراضي
في رحلة دون توقف انطلقت من هاواي
ً
الواليات المتحدة األمريكية القارية في عام  ،1949ومثل بيتر
ماك الذي حلق حول العالم في عام  1951على متن طائرة بونانزا
) (Bonanzaاسمها شعلة الصداقة ).(Friendship Flame
وفي الوقت الذي ظهرت فيه طائرات أخرى ثم اختفت ،نجد
أن الطلب على شراء طائرة بونانزا ) (Bonanzaلم يتناقص .وفي
نهاية األمر نجد أن تركيبتها الممتازة بسيطة لكنها مستدامة :إنها
طائرة موثوق بها ومريحة ،تؤدي عملها بثبات ودون إزعاج ،مثل
سيارة ديفيندر ) ،(Defenderفقد أكسبتها سمعتها المتينة قاعدة
المعجبين بها .وفي حين أنه قد ال يبدو العدد
كبيرة ومتنوعة من ُ
ً
كبيرا ،إال أنه رقم ضخم في مجال الطيران وهو
 18,000طائرة
مماثل لمليوني سيارة ديفيندر ) (Defenderالتي ُصنعت في
مصنع سوليهول ).(Solihull
ومع علمي أن رحلتي مع طيار الشركة والتي امتدت
ً
ً
قياسيا ،إال أنها
رقما
على مدى ساعتين لم تكن ستكسر
سارعت من ضربات قلبي حين أطلق الطيار ويل كالين العنان
لطائرة بيتشركرافت على ذلك المدرج الذي يبل طوله حوالي
ً
مترا .ومع وصول مؤشر السرعة إلى  75عقدة جوية
2,439
المدرج ،سحب الطيار نظام
وارتفاع عجالت طائرتنا عن أر
الهبو وتوجهنا مباشرة نحو الشرق.
ومن دون جهاز تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية
سيكون من السهل على المرء أن ُيضيع سبيله هنا .فأر
والية كانساس مسطحة وتمتد في كل االتجاهات ،وال يتخلل
هذا المشهد إال بعض عواميد طاقة الريا  .أشار كالين إلى
منزل قديم ،كان فيما مضى محطة استراحة قبل مد الطرقات
الشاسعة أسفلنا .ما يزال هذا المنزل
السريعة في األر
ً
معلما ُيفضله الطيارون المحليون الذين ُيحبون القيام بجولة
في طائراتهم.

أما محرك طائرة بونانزا ) (Bonanzaالسلس والصامت
ً
هادئا ونحن
والثابت والذي تبل سعته  9.0لترات ،فقد بدا

نُ حلق بسرعة  165عقدة جوية .والمعلم الوحيد الذي ُي ِّبين لنا
متمثال في مشاهدة اإلجتياز السريع للحقول
مقدار سرعتنا كان
ً
الشاسعة أسفلنا من على ارتفاع يبل حوالي  610أمتار.
غابت الشمس وبدأنا نستمتع بمشاهدة األضواء المت ل ة
في قلب مدينة ويتشيتا أسفلنا خالل عودتنا إلى مطار بيت
ً
ً
رائعا وتجربة
أمرا
ليال
فيلدُ .يعد الطيران في طائرة صغيرة ً
ُيمكن وصفها بالخيالية .لكن رحلتنا التي امتدت على مدى
ساعتين انتهت وبسرعة .وبلمحة بصر ،أضاء كالين أضواء المدرج
بالنقر على زر جهاز الراديو عدة مرات .وامتدت الزعانف ُ
وأنزلت
العجالت وبدأت طائرة بونانزا ) (Bonanzaهبوطها الثابت واآلمن
بسرعة  75عقدة جوية.
إنه من السهل معرفة السبب الذي جعل طائرة بونانزا
) (Bonanzaتصمد أمام التحديات .ومثل سيارة ديفيندر
فإن تصميم بونانزا ) (Bonanzaالمتطور وبنيتها
)َّ ،(Defender
ً
ً
حقيقيا وشهرة واسعة – إلى جانب فترة
اسما
الصلبة أعطياها
حياة فاقت تخيالت صانعيها.

ا صوات ال كية

كلمة السر في المستقبل،
ﻄ
ا
ﻤ اﻟ
ولكن تصميم المقاطع الصوتية الذكية هو مجرد مفهوم
يوحي باإلثارة .يظن معظم الناس أن الذكاء في المقاطع
الصوتية الذكية يبدأ وينتهي باختيار محطة الراديو ،أو الجهاز
المصدر أو ألبوم المقطوعات الصوتية التي نود االستماع
قدمه شركة ميريديان للصوتيات
إليها .ولكن بالنسبة لما تُ ِّ
) ،(Meridian Audioشريك العالمة التجارية لسيارة الند روڤــر،
حيث معها يبدأ االستمتاع بالمقاطع الصوتية الذكية.
يقول راينار شيريدان ،مدير التسويق بشركة ميريديان
يتحقق هذا من خالل االستفادة من العلم ،حيث يجتمع التميز
الهندسي الفريد مع المهارة الحرفية لجعل تجربة استماعك أكثر
وشموال ،وتحقق أكبر قدر ممكن من المتعة دون عناء ،
نقاء،
ً
ً
ً
حقا أن نشاهد مدى التقدم الذي وصلت إليه
إنه لمن المده
تكنولوجيا األصوات الذكية .
َّ
يتقلده شيريدان ،يتسنى
ومن خالل الموقع الوظيفي الذي
له أن يشاهد بشكل مباشر الطريقة التي تستخدمها شركة
ميريديان في الوقت الحالي لتطبيق تقنيتها الذكية على عدد كبير
ً
بدءا من األنظمة المنزلية إلى اليخوت الخاصة
من المنتجات،
والسيارات الفارهة .ولكن كان محور اهتمام شركة ميريديان منذ
فترة الثمانينيات هو ضمان تقديم أفضل تجربة صوتية ممكنة
ً
أبحاثا
من خالل الذكاء الرقمي .في ذلك الوقت ،أجرت الشركة
متطورة على إمكانية االستفادة من مسار اإلشارات الرقمية
بشكل كامل في الصوت .نتج عن الخبرة الصوتية التي تم
اكتسابها من هذا البحث إنشاء أول مكبر صوت رقمي منزلي
ً
ً
بارزا في هذه الصناعة
إنجازا
في العالم ،وهو  – D600حيث حقق
اجتا األسواق عام .1989
أكملت الشركة مسيرتها في اتباع هذا النهج الذكي في
تقنيات الصوت الرقمية منذ ذلك الحين من خالل استخدام معالج
اإلشارة الرقمية ) (DSPوحققت مكبرات الصوت التي تنتجها
شركة ميريديان اليوم مستويات من الدقة ،والتحكم واألداء
يستحيل الحصول عليها من أي نماذج مماثلة .تُ جسد مكبرات
الصوت التي تعمل بتقنية معالج اإلشارة الرقمية ) (DSPجميع
العناصر التي توجد في نظام الصوت التقليدي ،حيث توجد
في أماكن منفصلة عن بعضها :وصلة التحويلة ،والتحويالت،
شغالت مكبرات الصوت نفسها .يتيح
وم ِّ
ومضخم الصوت ُ
هذا للشركة المنتجة لتقنية معالج اإلشارة الرقمية ) (DSPابتكار
منتج صوتي نقي وعالي الدقة ،وهو ما يحتاجه الفنانون في

ً
وفقا للتفاصيل
كابينة القيادة والتي تحسن من درجات الصوت
الداخلية ألي كابينة سيارة ،باإلضافة إلى تشكيل الترددات
الرقمية ) ،(Digital Dither Shapingالذي يعمل على الحفا
ً
دائما ،بغض النظر عن مصدر
على الكفاءة في أفضل صورها
ً
الصوت ،سواء كان ً
صادرا من الراديو ،أو يو إس بي )،(USB
بثا
أو جهاز بلوتوث ).(Bluetooth
وتُ عد سيارة رينج روڤــر ڤيالر ) (Velarالجديدة إحدى السيارات
المزودة بذكاء وابتكارات مقدمة من شركة ميريديان انظر
الصفحات  ، 31-20حيث أمكن تزويدها بالنظام الصوتي المميز
لشركة ميريديان ،الذي يمدها بـ  1600وات كاملة من الطاقة.
ويتكون هذا النظام من  23مكبر صوت عال الجودة يتم وضعها
ً
جميعا لتوفير
بطريقة استراتيجية داخل الكابينة ،وتمت معايرتها
المتعة الكاملة لكل راكب ليستمتع بصوت طبيعي .وللحصول
ً
تماما عملت شركة ميريديان مع
على تجربة استماع متكاملة
مصممي ومهندسي سيارة رينج روڤــر على كل التفاصيل
المتعلقة بالنظام الصوتي داخل السيارة البتكار نظام فريد،
ً
معا
وأنيق ،بتصميم راقي ،ومتكامل حيث تعمل جميع العناصر
ً
ً
فائقا أثناء الحركة.
صوتيا
أداء
بانسيابية وأناقة ،مما يتيح
ً
ال يمكن الحصول على هذا المستوى المتقدم من األداء إال
كنتيجة للمعرفة التفصيلية التي توجد لدى شركة ميريديان
الخاصة بتقنية معالج اإلشارة الرقمية ) (DSPباإلضافة إلى
األبحاث الشاملة التي تُ جريها الشركة في مجال الدراسات
النفسية لفهم األصوات وكيفية إدراكنا لها كبشر ،مما أدى إلى
تكوين قاعدة لجميع التقنيات الحصرية التي تمتلكها الشركة.
بداية
ً
يقول شيريدان :لقد أتا تقديم مكبر الصوت D600
ألسلوب جديد للمعالجة الصوتية والتصميم الصوتي .
ومنذ ذلك الوقت ساهم هذا بشكل كبير في توسيع
فهمنا لما هو ممكن عندما نفكر في التقنيات الصوتية
الذكية .

يتطابق وضو كابينة القيادة

في سيارة رينج روڤــر ڤيالر

) (Velarمع الم الية الدا مة

لن ا ال

وت الممي ال ي

تقدم شركة ميريديان

استوديوهات التسجيل ،ويتناسب مع انتشار الصوت عالي
الدقة المدعوم باالتصاالت واسعة النطاق ذات النطاق الترددي
العالي وخدمات البث المباشر عبر اإلنترنت .وكانت النتيجة هي
ً
وضوحا ،يمكن االعتماد عليه ،تم إعداده بذكاء ليناسب
صوت أكثر
جمهور رقمي حقيقي.
وبخصوص عمل شركة ميريديان على تحسين تجربة القيادة
واالستماع لمالكي الالند روڤــر ،ينعكس نهجها الذكي في
التقنيات الصوتية على النظام الصوتي المميز الذي تقدمه.
وتُ ستخدم هذه التقنية في الحلول المتاحة داخل السيارة التي
تقدمها شركة ميريديان كما يتم دعمها بتقنية  Trifieldثالثية
األبعاد الخاصة بها .وتُ عد تقنية  Trifieldالثالثية األبعاد هي
ُ
األولى من نوعها في العالم والمستوحاة من الموجات الصوتية
ومدخالت
التي تصدر من خالل التعامل الطبيعي بين البشر ُ
الصوت .وتتميز بوجود قنوات مرتفعة متخصصة تضيف
ً
ً
طبيعيا بالتدرج مثل اآلالت الموسيقية ،مما يضمن
شعورا

تناسق الصوت ووصوله لكل شخص في السيارة وكأنه في
حفلة موسيقية ،بغض النظر عن مكان جلوسه .وتتكامل تجربة
االستماع بشكل أكثر مثالية من خالل تقنية التحكم المتوفرة داخل
67

اخترا

حاجــز الصــوت

قدمه شركة ميريديان ثورة في مجال التصميمات
أحدث النظام الصوتي المميز الذي تُ ِّ
الصوتية الذكية ،مستوحاة من عملية إصدار الصوت البشري.
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مطاردة ال الل
ترتب أفضل لحظات الحياة بااللتزام ،وحين
مصور المشاهد الطبيعية جوليان
يقود
ِّ
كالڤيرلي سيارة الند روڤــر ديسكڤري
) (Discoveryالجديدة في ُظلمة ما قبل الفجر
مباشرةً في ليلة اسكتلندية ،فهو يبحث
عن واحدة من تلك اللحظات.
النص :ناثانيال هاندي

الصور :جوليان كالڤيرلي
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ﻮ تيرنر رب نفسه إلى صاري مركب في
إ
ن
تلك الظروف  .كانت
قلب عاصفة .وكانت هذه طريقته في خو
مصور المناظر الطبيعية ،جوليان كالڤيرلي ،وهو يتحدث
هذه كلمات
ِّ
عن أحد أكبر الحوافز التي تثيرها أعماله .ويتردد جوليان على شمال
ً
ً
عاما حتى
وتحديدا إلى جزيرة سكاي ) ،(Skyeمنذ 11
غربي اسكتلندا،
َّ
الخالبة .لكنك لن تجد أعماله
يلتق جوهر ما يواجهه في هذه البي ة
على ُعلب الكعك االسكتلندي المعدنية.
ال أريد لقطات دعائية عن سكاي ) (Skyeتُ ستخدم على علب
قائال :أنا
الشوكوال  ،كانت هذه كلماته عن أعماله قبل أن ُيضيف
ً
فالمنا
أطارد الظروف القاسية  .وها هو قد وصل إلى مبتغاه.
ُ
ً
مخيفا .تُ عد جزيرة سكاي ) (Skyeسلسلة من أشباه
هنا قد ُيصبح
)(Minch
الجزر والتي تمتد وكأنها أذرع أخطبو نحو مضيق المين
المناخية
الذي تعترضه مداخل بحرية طويلة .وحين تأتي التغيرات ُ
من فوق األطلسي فإنها تقع حبيسة قمم سلسلة جبال كويلين
) (Cuillinالوعرة .وهناك نرى ر وس صخور الغابرو المسنَّ نة لجرف
بالك كويلين ) (Black Cuillinتخترق السحاب وهي تمر فوقها تاركة
خلفها أعمدة بخارية تجتمع فوق الجبال المخروطية الشكل الجرانيتية
ً
شرقا .لقد جذبت هذه المساحات
التركيب التي تُ شكِّل ريد كويلين
الطبيعية المديدة ،التي تكاد تخلو من األشجار بأرضها المفتوحة
وأنهارها السريعة وواجهاتها الصخرية شبه العمودية ،قلوب
ِّ
ومتسلقي الجبال منذ فجر عصر الرومانسية حين بدأ الناس
الفنانين
أما بالنسبة
ينظرون إلى هذه األماكن بعين الشوق ال بعين الخوفَّ .

ُمبدعون من أهل الجزيرة
تو إيفلين وكراي ستيل

) Café Sia with
(Sk ye Roastery
كل ما ننتج محلي إ

أن صبغة

المكان اسكتلندية إيطالية
بي ا ) (Pisaوأح

هب

إلى

رت معي فرن ال شب

المست د في تح

ير البيت ا أما كراي

فقد هب إلى هامشاير )(Hampshire
وأح

ر لة ساميا

الفرنسية لتحمي

) (Samiacالحمراء

الق وة التي صنع

ا  1984إن ا لة قديمة را عة يحم

في ا نو خا

واحد من حبوب الق وة

التي يجلب ا من تن انيا وإندونيسيا

وهندوراس لقد أحدثنا ضجة كبيرة
في الج يرة

www.cafesia.co.uk

اللوحــة الفوتوغرافية بعدسة :بريان كوتا

عما سبقها من الرحالت إلى سكاي
إلى جوليان ،فتختلف هذه الرحلة َّ
) ،(Skyeألنها المرة األولى التي يأتي فيها على متن الند روڤــر
َّ
الخالبة
ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة إلى هذه البقعة النائية
المهيبة االسكتلندية.
ويضيف جوليان كلما انطلقت في هذه الرحلة التي تمتد
 12ساعة إلى هذا المكان من منزلي في لندن ،أشعر بأنني
في رحلة استكشاف  .لكن هذه هي المرة األولى التي أقود
فيها سيارة ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة ولهذا السبب
أشعر بالحماس .
يقضي جوليان أغلب وقته في تصوير لقطات دعائية مع فرق
رياضية معروفة .لذلكُ ،يعد عمله المرتكز على المناظر الطبيعية
ً
وحيدا.
كل ذلك حتى يقضي بعض الوقت
فرصته التي يترك فيها َّ
ي سبتمبر
لذلك يقول أحب المجيء إلى هنا أثناء الشتاء ،بين شهر ِّ
ومارس  ،فالضوء الخافت ُيعطيني فرصة التقا الصور طوال
ً
أن
كل يوم قبل الفجر لكي أكون
اليوم .حيث انطلق َّ
وحيدا .فأنا أرى َّ
ً
وحيدا لالستمتاع بالمناظر الطبيعية هو أمر ضروري
قضاء الوقت
ً
ً
كبيرا في عملية تشكيل
دورا
ي شخص .فهذه الوحدة تؤدي
أل ِّ
ً
وحيدا ،والشعور
مجموعة لقطات المناظر الطبيعية – مثل البقاء
ً
شاهدا
بشيء من الضعف في هذه األماكن الشاسعة ووقوفك
المنا .
على قوة ُ
صوت المنب
ويقول جوليان :كان هدفي األساسي هو المجيء إلى اسكتلندا
ومحاولة التقا صور هذه المناظر الطبيعية الرائعة  .لكنني
ً
سريعا أنَّ ه علي التقا هذه الظواهر الجوية الخاصة بهذا
أدركت
ً
ً
وقررت المجيء إلى هنا،
شخصيا.
التزاما
المكان .لذلك قطعت
َّ
وقلت أنني لن أبيت في فندق بسبب هطول المطر وقرب الغيوم
.
من األر
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أ لى ال

فحة ي

ر ساحل إلجول ()Elgol

برياح العاصفة في واحدة من أف

أر

أن ق

ـاء الوق

هو أمـر ضروري

وحيدا لالستمتا بالمنا ــر الطبيعيـة

يش

ال

ور التي تحمل توقيع كالڤيرلي

أسفل ال

فحة كالڤيرلي وسيارت

الديسكڤري ( )Discoveryلى أحد
سكاي ( )Skyeال فية يسار ال

ل

ر

فحة لمحة

ن معدات كالڤيرلي التي ي تارها بعناية

والتي ج ها في رحلت إلى سكاي ()Skye
ومن بين ا كاميرات م

نو ة حسب الطلب

من قبل شركة ألبا ( )Alpaالسويسرية
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D ISCOV E RY

ALL- N E W

T HE

سيارة ديسكڤري ( )Discoveryالجديدة

تشق
ُّ
وهي

ريق ا لى جسر صغير

في سليغاشان ( )Slighachanفي فترة

الغروب ال

ورة السفلى واليسر

كالڤيرلي مع كاميرت ال اصة من صنع

ألبا (.)Alpa
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سيارة ديسكڤري ) (D i s c o v e r yالجديدة

ً
ً
ً
كهربائيا
مصباحا
مستخدما
معداته
يتحقق جوليان من قائمة
َّ
َّ
ً
صغيرا في فترة ما قبل الفجر :كاميرا يدوية التشغيل ُصنعت
بأسلوب جميل من قبل شركة ألبا ) (Alpaالسويسرية حامل ثالثي
المختصة بأكسسوارات الكاميرات ومقرها
من شركة غيتزو )(Gitzo
َّ
شمال إيطاليا رأس الحامل الثالثي ذو اآلليات والمستويات
الدقيقة من ُصنع شركة أركا ) (Arcaالسويسرية م َّ
ظلة ُمقاومة
الحرة األخرى التي
للعواصف يستطيع حملها بيد واحدة تقي يده
َّ
تمسك الكاميرا غطاء ُمقاوم للماء خاص بالكاميرا هذه أقل
ً
ثمنا ،ولكنها ستكون السبب في عودتي إلى الفندق إن
معداتي
َّ
نسيتها كنزة من صوف ميرينو ومعطف ُمقاوم للماء خرائ
أما وسيلة التنقل :فهي سيارة
بوصلة قارورة بها مشروب ساخن َّ
الند روڤــر ديسكڤري ) (Discoveryالتي أثق بها .
المعدات .
يقول جوليان :يسهل على الناس إحضار كثير من
َّ
أما أنا ُ
أقل عدد ضروري منها .فال أحمل معي عدسات كثيرة
َّ
فأحضر
علي عملي ألنه ُيمكنِّ ني من التركيز على اللحظة التي
وهذا ُيسهل
َّ
مجهزة بنظام عدسة الكاميرا التي تفحص
أنا فيها .وكاميرتي ليست
َّ
المنظر .ويعني هذا أنني أستطيع ر ية العوامل المختلفة بأسلوب
طبيعي جد ًا ،فالمسألة تتمحور حول االندماج مع المكان .
شعا ال وء ا ول
تجهزت فيه أكثر من ساعة ،
يقول جوليان :قد أقف في مكان َّ
لكن اللحظة المناسبة قد تختفي بسرعة .وهذا ما ُي ِّبين لك
َّ
تتغير فيها الظروف هنا – وقد يستمر هذا
السرعة التي قد
َّ
التغير بقية اليوم .
المناخية التي قد ال تأتيك َّإال
ما الهدف من هذه الظروف ُ
المنا القاسي ُيثير المشاعر .
بفائدة قليلة ُيجيب جوليان:
ُ
فقد تُ صبح األمور مخيفة ومهيبة .فأنا أشعر كطفل في هذه
الظروف المناخية وأطلق عليها لحظة القشعريرة  ،فإن لم
تشعر بهذا الحماس ،فلماذا تلتق الصورة .
ُيخرج جوليان صورة التقطها من فوق صخور منخفضة قريبة
وي ِّ
قائال :الماء في
علق على الصورة
ً
من مرفأ إلجول )ُ .(Elgol

هذه اللقطة يأتي من خلفي وليس من أمامي  .ترتفع األمواج
علي الوقوف بثبات وأجمع شتاتي وأنظر إلى
وتدور حولي .وكان
َّ
محيطي .لكن سأقول لك هذا :إذا استطعت التقا صورة مماثلة،
فستشعر برضا كبير .
ً
أيضا باللحظة المناسبة التي يجب االنسحاب فيها
ويتعلق األمر
إلى بر األمان .وأذكر أنني بدأت أفكر آنذاك أنني نجحت في التقا
قائال :كان الصوت
الصورة وقد حان وقت ترك المكان  .وتذكَّر
ً
ً
تتكسر على
مرتفعا من حولي .وكانت الريا تعصف واألمواج
َّ

بقوة .وحين يشتد الطقس في
أما المعطف فكان يخفق َّ
الصخورَّ .
الخارج ،أسعد بأني داخل واحدة من هذه السيارات ُ .م ً
نهيا كلماته
بتربيتة خفيفة على مقود سيارة ديسكڤري ) (Discoveryالداف .
تحظى سيارة جوليان الديسكڤري ) (Discoveryباالهتمام
لمعداته األخرى .ومثلما اختار قطع الخشب الفاخر
ذاته الذي يوليه
َّ
ً
أيضا اختيار
في مسكات كاميرا ألبا ) (Alpaالتي يقتنيهاُ ،يمكنه
اللمسات النهائية من خشب البلو أو التيتانيوم أو األلومنيوم إلى
جانب الجلد والقما الفاخر ،بما في ذلك أفضل جلود ويندسور
بقطب مزدوجة تضع اللمسات األخيرة على
) ،(Windsorوالتي تمتاز ُ
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ُمبدعون من أهل الجزيرة
شيرلي سبير
ر
) (The Three Chimneys
أ لب بيوت الم ار ب ا مدخنتين

وناف تين وباب في الوس
المن ل ففي مدخنة ثال ة

متجر القرية فيما م

أتى اسم المكان

ى

ن كان

ومن هنا

ا ثري شمني

المداخن ال الثة حين أتي
مرة رأي

أما ه ا

أو

إلى هنا أول

فحم المستنقع يستعر في

الموقد وكان

ا رضية موحلة تناول

اإلسقمري مع البطا ا المقلية أ كــر
أن م اصطادو من ميا البحيرة المت

بالبحــر وكان مقليا بالشوفان المجرو

لة

أما اليــو فنط و لحو الماشية
الجبلية ولحو خرا
المحلية والغ

) (Sconserال

سواي )(Soay

ن البرية ومحار سكونسير
دفي ال ي يجمع

الغواصون ب يدي ــم ولطالمـا أردت
ترويج الطعـا ا سكتلندي الجيد

www.threechimneys.co.uk

كل شخص
التصميمات الداخلية في السيارة .وهذه لفتة تقدير إلى ِّ
يبحث عن األمور التي يبحث عنها جوليان :وهي الجودة التي تكمن
أدق التفاصيل.
في ِّ
قائال :لطالما ُقدت سيارات الند
يسرد جوليان ذكرياته
ً
روڤــر  ،ولقد َّ
تعلمت القيادة على سيارة صغيرة كانت تُ ستعمل
في الجي  .وبعد اجتيازي االختبار ُقدت المسافة َّ
كلها عبر الجزيرة

البريطانية من جنوب غربها في الندز إند ) (Land’s Endإلى أقسى
أحب مفهوم
شمالها في جون أو غروتس ).(John O’ Groats
َّ
سيارات الند روڤــر ،ومظهرها ،والتعدد في استعماالتها .
تغير حال جوليان ،تغيرت سيارته الالند روڤــر .فمن سيارة
ومع ِّ
الف ة آي ) ،(Series Iانتقل إلى قيادة ديفيندر (Defender 90) 90
ديفيندر  .(Defender 110) 110ومع ازدياد أفراد أسرته وتوسع
عمله الفوتوغرافي ،انتقل إلى سيارة ديسكڤري (Discovery 3) 3
ثم ديسكڤري . (Discovery 4) 4
ينظر جوليان إلى مقدمة ديسكڤري ) (Discoveryالجديدة
الديناميكية والخ الجانبي المرتفع ويقول :التصميم جميل .وهي
قائال :إنها فخمة بدون
مريحة  ،وبعد قيادته األولى لهاُ ،يضيف
ً
تباه وتكلف .
وتوفر
ِّ
أن الراحة واحدةً من جوانب الموثوقية،
شدد على َّ
وي ِّ
ُ
تعددية استعماالت ديسكڤري ) (Discoveryوقدراتها على الطرق
ي بي ة.
ي مكان يريده .إنها سيارة مناسبة أل ِّ
الوعرة حرية ذهابه إلى أ ِّ
ويمكنني الذهاب بهذه السيارة إلى أي مكان وأنا أشعر بالثقة .
ُ
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لقد اكتشف

أن المكان نفســ يتغير باستمـرار

مع كل يـارة أقو ب ا
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وتتماشى هذه الكفاءة في التصميم ،والتي تُ ِّ
مثل الثقة واألداء
َّ
يتعلق بتصميمات
العالي ،بأسلوب ممتاز مع ذوق جوليان فيما
الكاميرات.
حلول ال ال
فترة النهار قصيرة في جزيرة سكاي ) (Skyeأثناء فترة منتصف
ً
سريعا بحلول الساعة الثالثة ويختفي
الشتاء .فالضوء يبدأ باالختفاء
ً
نهائيا بحلول الساعة الرابعة .ولكن ،وفي هذه اللحظات األخيرة ،قد

جبال
تظهر تغيرات أخرى مع حركة الغيوم المستمرة والتي قد تُ غطي
ً
ً
ً
غزيرا وس طقس مشمس.
ماء
بعيدا أو تتسبب في هطول ً
ً
أحيانا إلى الفندق
يقول جوليان عن تلك اللحظات :أعود

للتو  .وقد تمر أسابيع أو أشهر قبل
وأجلس وأفكر فيما عشته
ِّ
التقطها
ي صور
ُ
النظر إلى أعمالي ،وهذه طريقة لالنفصال عنها .لد َّ
قبل عامين ولم أنظر إليها حتى اآلن .ويعني االنفصال عنها أنه
ً
مجددا .
يجب عليها التميز بصري ًا حين أعود وأراها
وتحظى أعمال جوليان بمتابعة أعداد كبيرة من الناس .وهذا ما
مخصصة لشخص
دفعه إلى إلقاء محاضرات عامة وتنظيم جوالت
َّ
أو شخصين في المرتفعات والجزر .يقول :إن إحضار آخرين إلى
أماكن مثل هذه وتعليمهم فعل شيء بأسلوب جديد هو أمر ُيشعر
ً
مجرد تشجيع الناس على التفكير
غالبا ما يكون األمر
بالرضا .
َّ
بأسلوب مختلف وكسر العادات .
ويشر جوليان خالل فتحه باب صندوق سيارة ديسكڤري
الذكي الجديد
طي المقاعد
) ،(Discoveryكيف ُيناسب أسلوب
ِّ
َّ
ً
ً
فوتوغرافيا
مصورا
معداتك بصفتك
حياته .عند تحضيرك قائمة
َّ
فإن السيارة جزء مهم منها  .هذه ليست سيارة بسبعة مقاعد
َّ
ي شيء تحتاجه .يمنحك نظام إعداد السيارة
فق فهي قد تكون أ َّ
ً
المعدات
لكم
الحرية في استخدام المقاعد وأرضية السيارة
َّ
وفقا ِّ
التي تحملها.
ً
دورا أساسي ًا
تؤدي سيارة جوليان الديسكڤري )(Discovery
والمعدات من اللقطات الدعائية إلى عمله الفردي مع المناظر
للناس
َّ
كل وضع
الطبيعية ،وحتى في األوقات الخاصة خارج عمله ،وفي ِّ
ي وضع .فأنا أستطيع
ُمحتمل .يتمحور األمر على المرونة ،وضمن أ ِّ
مرة  .ويقول
إعدادها لحمل الركاب الذين أصطحبهم في كل َّ
ً
وحيدا في طرق مثل طرق سكاي ) (Skyeتوفر
جوليان ،أثناء القيادة
ً
ً
مساعدا في
عامال
شعورا باألمان والهدوء والذي ُيعد
قمرة القيادة
ً
الظروف الصعبة.
المناخية أثناء الشتاء بسرعة .لكني أعرف أنني
تتغير الظروف ُ
َّ
في مأمن هنا .ألنني أستطيع الحصول على التدف ة بسرعة .
وقدمت فرصة فريدة
وفي حال ضربت عاصفة هوجاء المكان،
َّ
فإن ُسوار زر التشغيل المقاوم للماء الجديد
اللتقا صورة رائعةَّ ،
أن باستطاعته
والمتين ُيعطي الثقة إلى جوليان ويجعله يعرف َّ
ً
فورا ،من دون البحث عن مفتا
العودة إلى سيارته واالنطالق
المجهز بنظام تدف ة،
تشغيل السيارة .ومتى أصبح على مقعده ُ
فيستطيع االعتماد في حركته على االتصال بشاشة التحكم
 InControl Touch Proالتي يبل قياسها  25سنتيمتر وتعمل
باللمس ،وعلى أحدث جيل من محركات إنجينيوم )(Ingenium
ونظام التجاوب مع التضاريس  (Terrain Response 2) 2الذي
ُيراقب ظروف القيادة ويختار تلقائي ًا أفضل نم للتعامل معها.
ً
تقديرا
حبه للمناظر الطبيعية االسكتلندية وسيارة الند روڤــر
ُيظهر َّ
تجاه نوع فريد من الصالبة والرقي .وهنا ُيمكن اإلحساس بنوع
َّ
الخالبة والذي ال يعود سببه إلى سيارة
من األمان تجاه هذه األر

ُمبدعون من أهل الجزيرة
أ ن ديكسون
ر
د

أنش نا أول مبنى خشبي معاصر

في سكاي ) (Skyeوا ن يوجد أمامنا
أول من ل

ري م

المطلي استمدينا ت

نو من الحديد
ميم من

المباني ال را ية في الج يرة ي ُّن الناس

أن منا ل سكاي ) (Skyeهي بارة ن
منا ل ريفية خشبية بي

اء لكننا وضعنا

اهتمامنا لى المباني الم

المواد
ب

من خشب وحديد

فتك م

فتنو
بوبة
ُّ

يعطيك

مما خيارات بناء أك ر ولقد

أثار اهتمامنا أي

ا المقياس البشري في

المنا ل ال شبية القديمة التي تعر

بجدران ي

يمكن أن ي

ل ارتفا

ا إلى المقدار ال ي

ل إلي الرجل لقد بني

ه ا المن ل من أساس حتى أكملت

بنفسي

www.ruraldesign.co.uk

الند روڤــر وهي تشق طريقها في هذه األر  ،بل سبب ذلك هو
معداته
أعمال هندسية أخرى ُيحبها جوليان – مثل كاميراته وحامالت
َّ
الثالثية وحتى ُسوار يده البسي واألنيق .وعن ذلك يقول جوليان:
معدات مريحة أعرف أنَّ ني أستطيع الوثوق فيها تُ عطيني
استخدام
َّ
ً
جزءا من المشهد .
المساحة والحرية اللتين أحتاجهما حتى ُأصبح
هذا هو السبب الذي يعود بجوليان إلى األماكن النائية ذاتها
ً
جديدا
قدم سر ًا
في أغلب الوقت ،مرة تلو أخرى .وهو يعرف أنها ستُ ِّ
كل مرةُ .ي ِّ
قائال :يظن الناس أنك تستطيع زيارة
علق جوليان
في ِّ
ً
مكان ،وأخذ لقطة في  15دقيقة وبذلك تكون قد اختبرت المكان .
كل زيارة.
يتغير باستمرار مع ِّ
أن المكان عينه
َّ
لكنني اكتشفت َّ
ً
أمرا لن
والتقا تلك اللحظات ُيشعرني برضا حقيقي .فلقد رأيت
اه فق  ،لقد التقطته،
يراه إنسان غيري .والحقيقة هي أنني لم أر ُ
وصنعت منه لقطة فوتوغرافية .
اكتشف الم يد حول ج يرة سكاي ) (Skye

تابع جوليان في رحلته إلى جزيرة سكاي ) (Skyeواستكشف الرحلة التفاعلية
على الراب التالي .landrover.com/skye-discovery
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ر ا مـر لى مجــرد ر يت فقـ
منـ لقطـة فوتو رافيــة

بل التقطتـ

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY LAND ROVER.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF LAND ROVER.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Land Rover.

www.castrol.com

رحالت سيارة ديفيندر )(D e f e n d e r

ن
البح
أولورو ()ULURU

وبعد اختياره االسم المناسب ،بدا له أن الخطوة
رحلة ملحمية بسيارة ديفيندر
التالية هي خو
) (Defenderفي موطنه الجديد .بدأ الرجل رحلته
ً
واضعا صخرة أولورو )(Uluru
من ضواحي سيدني
العظيمة نصب عينيه .ثم قرر جاك وشريكه ،خالل
نافذة زمنية قصيرة تتخلل فترات العمل ،زيارة المعلم
الطبيعي الشهير الذي ُيمثل موطنه الجديد .كان هذا
ً
ً
أستراليا،
مواطنا
أمرا لم يفعله ق  ،وألنه أصبح
ً

ﺮ
ن و د
ر
ر
)(Defender
در
ن
د
ر
ر
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ر
ن
و

ر

د

ر

در

ر

ر

در )(Defender

و
ر

) (Bruceعلى
ﺮ
ﺴﻮن ا
سيارة الند روڤــر ديفيندر ) (Defenderالتي يمتلكها.
يبدو االسم أسترالي ًا  ،كانت هذه أولى كلمات
المستشار المختص بالشؤون البي ية الذي يبل من
ً
عاما والذي انتقل من المملكة المتحدة
العمر 35
إلى أستراليا قبل ستة أعوام ،ومن المعروف أن
شركة إنتاج فيلم القر ) (Jawsقد أطلقت عليه
ً
أيضا  .الراب بسي  ،لكن لون
اسم بروس )(Bruce
سمك القر وسيارات ديفيندر ) (Defenderالتي
نمتلكها هو الرمادي ولدينا أسماك قر هنا .

ن

ر

ن

 500ر

ر
و  500ر
ر
در ).(Defender

ر

فقد شعر أن عليه فعل ذلك.
السبل الفرعية في الصحراء
وكان قطع ُه
ُ
المغبرة على متن
األسترالية الشاسعة وطرقها ُ
رفت سيارات الند روڤــر حين
سيارة ربطته بماضيه .ع ُ
ً
آنذاك في المملكة
عاما وكنت أعي
كان عمري 16
المتحدة  .اشترى جاك سيارته األولى من ف ة 2A
الند روڤــر وكانت من إنتاج عام  1964مع أبيه الذي
ساعده في جمعها على مدى عام كامل .وحين أصبح
ً
عاما وكان بإمكانه القيادة ،أصبحت السيارة
عمره 17
مركبته الخاصة .نجح جاك في االختبار واستخدم

سيارته في تنقالته من وإلى البيت والجامعة وعمله
األول .وبعد انتقاله إلى الطرف اآلخر من العالم،
اشترى سيارة الند روڤــر أخرى وكان طرازها  2Aمن
إنتاج عام  1986ثم اشترى بروس ) (Bruceالتي كانت
من ف ة ديفيندر ) (Defenderإنتاج عام .2012
ويقول عن هذه السيارات لطالما كانت سيارات
ً
جزءا من حياتي ومنذ بداية قيادتي
الند روڤــر
السيارات  .ويمكن معرفة متانة هذه الصلة من
ً
يوميا على إنستقرام
خالل حسابه الذي ُيحدثه
 ،@jackuar_land_roverحيث يحتفي هناك بسيارات
الند روڤــر ذات األلوان والتصاميم المختلفة مع
ً
متابعا.
متابعيه الذين يبل عددهم 75,000
جرى إعداد الرحلة إلى أولورو ) (Uluruعبر المنطقة
الداخلية في أستراليا في أقل من أسبوع ،وشمل
اإلعداد إمالة المقاعد الخلفية في سيارة الند روڤــر
إلى الخلف حتى يستطيع الرجالن النوم عليها .وبعد
إنهاء التحضير ،انطلق الرجالن على متن بروس
) (Bruceخارج سيدني متوجهين إلى الصخرة الشهيرة.
لم يكن الرجالن في ساعات المغامرة األولى
بكامل تركيزهما.
ً
تماما
وقال جاك عن ذلك :لم نكن قد استيقظنا
قبل مرور الساعات الخمس األولى من الرحلة .
كان الهدف هو الوصول إلى أولورو )(Uluru
بأسرع وقت ممكن ،ثم إمضاء المزيد من الوقت
خالل العودة في التمتع بالمشاهد الطبيعية وطعم
المغامرة .تبادل الرجالن دور القيادة خالل الرحلة
قائال:
واستمتعا بالمناظر من حولهما .وأردف جاك
ً
ً
وقتا ،لكنك سترى أمامك
الخروج من سيدني يتطلب
مساحات شاسعة بعد ذلك .
إلى
ومع تقدمهم في المسير ،تحولت األر
حمراء قرميدية وبدأت حيوانات الكنغارو وطيور اإليمو
تمر من أمامهم .ويستذكر جاك :كانت طيور اإليمو
تنجذب إلى سيارتنا الالند روڤــر لسبب ما  .وسرعان
ما بدأت هذه الطيور الكبيرة تسعى إلى جانب بروس
ً
تزامنا مع اختفاء مشهد الساحل من على
)(Bruce
مرآة الر ية الخلفية.
وبعد اجتياز مسافة  3,000كيلومتر ،تخللتها ثالثة
أيام تخييم في العراء ،وبعض النزاعات الخفيفة مع
حيوانات الكنغارو ،وإعادة ملء خزان مياه الماسحات
بسبب حشرات أستراليا الضخمة الملتصقة بزجاج
السيارة ،الحت صخرة أولورو ) (Uluruالضخمة في
قائال :وجدنا أنفسنا
األفق .وعلق جاك عن المشهد
ً
أمام هذا المعلم األرضي الضخم .والذي ُيمكنك
ً
من مسافة بعيدة .
منصوبا في األر
ر يته
إنها صخرة عارية لكنها تجذب الضوء إليها .
سبل تُ ظهر
إن التحول عن طرق المدينة إلى ُ
األفق المديد إلى جانب سماع المحرك والشمس
تغيب خلف هذا المعلم األرضي الشهير والصلة التي
أمامك والغبار من تحتك هي
تشعر بها مع األر
جوانب من رحلتي الخاصة في استكشاف موطني
الجديد – وهذا بالنسبة لي هو المعنى الحقيقي
للرحلة على متن سيارة ديفيندر ). (Defender

ان

م إلى المغامرة

لقراءة المزيد عن رحالت ديفيندر ) (Defenderالرائعة
أو المشاركة في تجربتك الخاصةُ ،يمكنك زيارة الموقع
التالي landrover.com/defenderjourneys

www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

