
آالت األحالم 
1955 Ferrari 500 Mondial  •  Airbus ACJ319  •  AS2 Supersonic Business Jet 

Galaxion  •  Intensa Emozione  •  Lamborghini Marzal
M5 Private Submersible Yacht  •  Pentagramma  •  Perini Navi’s Maltese Falcon

Porsche 356  •  The Big Falcon Rocket  •  Triton’s Project Neptune

 Rolls-Royce Phantom VIII 
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رقي فوق الماء 
شركة بو اليك تبتكر قارًبا 

بدّواستين يميزه تصميم باذخ. 

القوارب  �شّكلت  عدة،  سنوات  مدى  على 
مراكب  الدّوا�شات  بو�شاطة  بها  التحكم  يتم  التي 

برحلة  ال�شياح  لإغراء  ُت�شتخدم  ترفيهية مبهرجة 

لكن  عمالقة.  بجعات  ظهر  على  الإبحار  حتاكي 

البال�شتيك  من  ُت�شّنع  القوارب  هذه  طرز  معظم 

»ت�شاميمها،  اأن  كما  قوالب.  يف  امل�شبوب 

روؤيتها  حلظة  العني  تخد�ش  واألوانها،  وموادها، 

تطفو فوق �شفحة بحرية ما« بح�شب ما يقول بول 

لفوا، الذي اأ�ش�ش مع امل�شمم يل كالين العالمة 

التجارية املخت�شة باأ�شلوب احلياة الراقي بو ليك 

قارب  موؤخًرا  ال�شريكان  اأطلق  اإذ   .Beau Lake
Runabout )يبداأ �شعره من 20 األف دولر(، بدا 
مبهرة.  جمالية  ثورة  حتقيق  يف  جنحا  وكاأنهما 

فقد طّورا مركًبا ترفيهًيا ت�شغّله احلركة الب�شرية 

اإطالقه يف رحالت بحرية مرتفة وخا�شة  وميكن 

تعفي الراغبني فيها من خدمة ا�شتئجار القوارب. 

)بحيث  معكو�ش  اجتاه  يف  الكوثل  �شطح  م  مِّ �شُ

و�شيغ  الأعلى(  طرفه  عند  الأمام  اإىل  مييل 

الداكن،  الأزرق  باللون  الزجاجية  الألياف  من 

يف  يكون  عندما  حتى  يتحّرك  القارب  باأن  موحًيا 

الهند�شية  املزايا  اأتاحت  وفيما  الثبات.  و�شعية 

اعُتمد  املاء،  ورذاذ  ال�شجيج  من  احلد  الدقيقة 

نحو  على  متجاوران  جمل�شان  القيادة  موقع  يف 

يتيح للراكبني تبادل الأحاديث فيما يتناوبان على 

توجيه الدفة امل�شقولة بخ�شب اجلوز. 

يج�شد الزورق مقاربة مرحة لالحتفاء باملعامل 

القوارب  تطبع  كانت  التي  التقليدية  اجلمالية 

هذه  تقوم  الفائت.  القرن  اأوا�شط  يف  اخل�شبية 

واملظهر  الأداء  قوة  بني  اجلمع  على  املقاربة 

يقول  املا�شي.  من  حقبة  ي�شتلهم  الذي  اجلذاب 

كالين، وهو بّحار وخبري يف عامل الت�شاميم وجنار 

متمر�ش: »يف جمال ت�شميم املفرو�شات، ل بد من 

الأمر  ينطبق  الوظيفية.  املزايا  مع  باأناقة  التعامل 

نف�شه على اأي ت�شميم بحري«. ا�شتلهمت ال�شركة 

ماأثرتها اجلديدة من اليخوت الإيطالية، وتعاونت 

الأ�شطوري  اليخوت  م�شمم  مع  ابتكاره  على 

فكرة  »اإن  كالين:  يقول  كيلينغ.  �شتيف  الكندي 

الزجاجية،  والألياف  اخل�شب،  بني  املواءمة 

والفولذ املقاوم لل�شداأ، ت�شّكل عندي حلًما بديًعا«. 

اإق�شاء  �شمن  العمل  فريق  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف 

ذلك  لأجل  معتمًدا  القارب،  �شيانة  اإىل  احلاجة 

�شطًحا من الألياف الزجاجية املطّعمة بالراتينج، 

اأن قارب  واأغطية واقية م�شغولة من اجللد. يذكر 

Runabout ُيفّرغ ذاتًيا من املياه خالل العوا�شف. 
اإ�شدار  القارب يف  اإنتاج  ال�شركة حالًيا على  تعمل 

على  اأ�شماءهم  اأدرجوا  قد  كثريين  لكن  حمدود، 

قائمة النتظار للح�شول على مناذج منه. ـــــ أريان 

 Arianne Nardo ناردو

www.beaulake.com  
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