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مشبعًا بالعراقة اإليطالية
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إنـه اسـتوديو تصميـم بريطانـي مركـزه لنـدن يقـدم 
خدمة كاملة شاملة تبدأ مع الفكرة المبدئية ومن ثم 

التنفيذ وبعده التسليم.
 CAD وهـو يعتمـد في عمله على التكنولوجيا الحديثة مثل
التقليديـة  بالتقنيـات  مقرونـة   (Computer Aided Design)

مثل الرسوم اليدوية.
جاهـز  وهـو   Wayne Parker Design  (WPD) اسـمه 
ومجهـز لتطويـر وتسـليم تصاميـم داخليـة كاملـة تعكـس رغبـات 

الزبون وأفكاره.
اكتسـب هـذا االسـتوديو  الماضيـة  الثالثـة  العقـود  خـالل 
العريق خبرات متوالية من خالل تصميمه أكثر من عشرين سوبر 
يخـت تتـراوح أطوالهـا بيـن 39 و 162 مترًا، إضافة إلى الكثير من 
المشـاريع السـكنية العصرية ... وهذا ما حقق له معرفة عميقة 
بعمليـات التصميـم والتنفيـذ، تسـاعده علـى تالفـي أي أخطـاء 

محتملة والبقاء ضمن حدود الميزانية الموضوعة للمشروع.
مؤسـس االسـتوديو هـو Wayne Parker الـذي ولـد فـي 
 Bradgardy Marine جنـوب أفريقيـا وبـدأ حياتـه العمليـة فـي
Shopfitters حيـث اكتسـب خبرة كبيرة ومعرفة واسـعة بالمواد 

واألخشاب والتجهيز وإدارة المشاريع.

الداخليـة  1999 دخـل عالـم تصميـم األقسـام  العـام  فـي 
للمبانـي السـكنية والسـوبر يخـت، عنـد انتقالـه إلـى بريطانيـا 
 Terence ليعمل مع اثنين من االسـتوديوهات المشـهورة هما

.Donald Starkey Designs و Disdale Design
ورغـم حداثـة تأسيسـه إال أن هـذا االسـتوديو دخـل مباشـرة 
فـي مفاوضـات لتنفيـذ مشـاريع لليخـوت واألماكـن السـكنية. 
وهـو يعـرف أن الفـوز بـأي مشـروع عمليـة ليسـت سـهلة إذ أنهـا 
ترتبط بتفهم حاجات الزبون بالكامل وإقامة عالقات وثيقة معه.
ومـن هنـا جـاء مشـروع تصميـم اليخـت الجديـد C-72 الـذي 
عـرض  فـي  المتطـور  ومفهومـه  االسـتوديو  خبـرات  يكشـف 
تصاميم حديثة تعزز االنسجام بين الداخل والخارج ضمن محيطه 

البحري.
بالنسـبة للخـارج فـأن الهدف هو تصميم يخت يشـد االنتباه 
تـام. وقـد جـرى  تـوازن  ويسـتفيد مـن األشـكال واألحجـام مـع 

االستيحاء من األشكال المستقبلية للسفن الفضائية.
الميـزات األساسـية لهذا التصميم تترجـم الفكرة من ورائه: 
مثـال، المقدمـة غيـر تقليديـة وهـي توحي بـأن هنـاك مقدمتين 
منفصلتين، بعنصر وسطي بينهما »كالسكين«، وهذا ما يوفر 

له طّلة مدهشة من األمام.

Wayne Parker Design
استوديو حديث متطور
C-72 صمم مشروع
ليربط البحر بالفضاء

ويدهش األسواق البحرية
 هكذا اكتسب Wayne Parker خبراته في التصميم في 

جنوب أفريقيا وبريطانيا قبل أن يؤسس االستوديو الخاص به

WAYNE PARKER DESIGN UK

C-72 مشروع اليخت
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مسـتوى الراحـة فـي األقسـام الداخليـة ويجلب السـرور للمالك 
وضيوفه.

وسـط اليخـت نجـد سـّلمًا مركزيـًا مـع مصعـد يربـط الطبقـة 
الشمسـية بالطبقة السـفلية. على السفلية مساحة لالسترخاء 
مـع منصـة شـاطئية و Spa ومركز للتماريـن الرياضية – كما ذكرنا 
آنفـًا – إضافـة إلـى مسرح/سـينما فـي الوسـط عنـد الطلب، مع 
ممر للمشاهدة من المنصة الشاطئية إلى المصعد الوسطي 
عبر غرفة المحركات. وهذا ما يسهل عبور الضيوف من كبائنهم 

في الطبقة األعلى.
إلـى  الرئيسـية  الطبقـة  مـن  المطبـخ  نقـل  كذلـك  وجـرى 
السـفلية، لتـرك المسـاحة بأكملهـا لالسـتخدام العـام. كمـا أن 
هناك كاراجًا ثانيًا لأللعاب ومعدات الغوص إلى الجانب األيمن.
وفـي خلفيـة الطبقـة الرئيسـية غرفـة للطعـام تتسـع لــ 12 
ضيفًا )يرتفع العدد إلى 16 منهم( وتقود إلى صالون أساسي 
رسمي مقاعده إلى اليمين واليسار على مستويين مما يجعله 

مؤهاًل للعديد من االستخدامات.
وقـد وضعـت أماكن الضيوف األربعـة وأجنحة كبار الضيوف 
فـي مقدمـة الطبقـة الرئيسـية. تصميـم كل واحـدة يختلـف عـن 
األخـرى. وهـي تضـم غرفـة نـوم وغرفـة تزيـن مـع حمـام، ومركـز 
جلـوس فـي األجنحـة المذكـورة. ويقـع كاراج القـارب فـوق أماكن 

الطاقم.
أمـا جنـاح المالـك الرحـب الذي يحتـل متنًا لوحـده، فهو يضم 

مركزًا للجلوس ومكتبًا وغرفة نوم وخزانة ثياب كبيرة وحمامًا.
النوافـذ  ويضـم  الخلـف  إلـى  يقـع  البانورامـي  الصالـون 
األنيقـة التـي نراهـا علـى المتـن الرئيسـي. تصميـم هـذا المتن 
لتنـاول  جاهـزة  للجـوار ويؤمـن مسـاحات  رائعـة  يوفـر مشـاهد 
الطعـام بصـورة غير رسـمية، هذه المسـاحة تبـدو وكأنها منطقة 

واحدة.
متـن بـرج القيـادة هادئ ويحتـوي على مركز للقـراءة ومتابعة 
اإلبحـار إلـى الخلف، يمكن اسـتخدامه لالسـترخاء أيضًا، أو دمجه 

مع الخارج حتى يصبح مثاليًا إلقامة الحفالت المتنوعة.
www.wayneparkerdesign.co.uk

وباسـتمرار الخطـوط نحـو الخلـف يجـري ربـط الهيـكل بالبنيـة 
الفوقيـة. وهـذا مـا يلفـت النظـر إلـى األغطيـة البـارزة علـى متن 
المالـك ومتـن مقصـورة القيادة. وكان الهـدف هو التوصل إلى 
المتانـة والحركـة مـع إعطـاء الخـارج هويتـه مـن األمـام. النوافـذ 
األماميـة علـى الطبقـة الرئيسـية تزيـد مـن اإليحـاء بـأن اليخـت 

أطول من طوله األصلي.
وهنـا نجـد ميـزة فريـدة هـي النوافـذ الواقعـة خلـف متـن 
المالـك، التـي تبـرز مـن البنية الفوقية مما يتيـح المجال للتوصل 
إلى مشاهد للبحر ال يعيقها شيء. كما أنه جرى االهتمام بمرونة 

المتن الخلفي كي يستوعب العديد من خيارات التصميم.
أما المسـبح فقد وضع على خلفية الطبقة الرئيسـية لتحيط 
به مقاعد ثابتة ومتحركة حتى يخلق جوًا مثاليًا لالسترخاء. ويمكن 

رفع أرضيته لتوسعة مساحة الطبقة عند عدم استخدامه.
 Alfresco هـذا ويضـم متـن المالـك حيـزًا لتنـاول الطعـام
يسـتوعب 12 شـخصًا )يمكـن رفـع العـدد إلـى 16 شـخصًا( مـع 
تزويـده بمقاعـد ثابتـة ومتحركـة وبوفيـه إلـى األمـام. قواطـع 
الريـاح التـي يمكـن طيها، تضـاف إلى تفاصيـل تصميم النوافذ 

للحماية من الرياح.
أمام كابينة المالك مساحة جلوس لالستخدام الخاص. متن 

مقصورة القيادة تصميمه غير رسمي ومفروشاته غير ثابتة.
وعلـى الطبقـة الشمسـية مهبـط للهليكوبتـر يتحـول – عنـد 
عدم اسـتخدامه – إلى مركز إضافي لالسـترخاء تحت الشـمس. 
وإلـى األمـام هنـاك الجاكـوزي المحـاط بفـرش شمسـية إضافـة 

إلى مفروشات ثابتة ومتحركة.
وقد بذلت الشركة الصانعة جهودًا واضحة لدعم الراحة على 

المتن وخاصة بتوسعة المساحات المتوفرة في سائر األرجاء.
كمـا أن كاراج القـارب موجـود فـي مقدمـة الطبقـة الرئيسـية 
وهـذا مـا أتـاح التوصل إلـى ترتيب مميز لتصميـم خلفية الطبقة 
السـفلية التـي تحتـل كامـل العـرض، لتضـم منصـة شـاطئية مع 

Spa ومركز للتمارين الرياضية.
وخـالل التصميـم جـرى فـرز مناطـق علـى كل طبقـة تعطـي 
إحساسـًا باالنسـياب مـن مساحة/نشـاط إلـى آخـر، ممـا يعزز من 

  مشروع اليخت C-72 استوحى تصميمه من 

بعض خصائص السفن الفضائية المستقبلية

  مقدمة اليخت تبدو وكأنها قسمان منفصالن 

وتثير دهشة الناظر إليها
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