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بـنـحو  40دوالرا. كـلـمـا مرت ثالث
ثـوان فـإن مــصـنع أيـكــيـا في بـلـدة
صغـيرة جنوبـي السويـد يكون قد

أنتج مكتبة واحدة.
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ـــئــتــ ـــصــنع ا ويــبــلـغ عــمــال ا
ولــكــنــهم ال يــلــمــســون في الــواقع
ـا ــكـتــبــة وإ شــيـئــا من أجــزاء ا
يـقتصـر عمـلهم عـلى تشـغيل اآلالت
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ـكـتـبـة الـصـغـيـرة الـتي أصـبـحت ا
تصنـعها شركـات أيكيا الـسويدية
وتعرف باسم بيلي قطعة أساسية
في عدد ال يحـصى من البـيوت عبر
الــعــالم.لــقـد فــكـر فـي تـصــمــيـمــهـا
غيلـيس النغدرن عام  1978ورسم
مـخـطـطـا لـهـا عـلى مـنـشـفـة ورقـيـة
حتى ال تضـيع منه الفـكرة. ويوجد

اليوم نحو  60 مليون قطعة منها
في الــعــالـم أي بــنــســبـــة قــطــعــة

واحدة لكل  100شخص.
برغ تـستعـملها بل إنهـا وكالة بـو
وحدة لقـياس القدرة الـشرائية في
العالم فهناك مؤشر يسمى مكتبة
بـــيــلي يــكـــشف أنــهـــا األغــلى في
مصر إذا تباع بأقل من مئة دوالر
أما في سـولفـاكيا فـيمـكن شراؤها

ولـم يـــكن قـــد اهــــتـــدى إلى فـــكـــرة
تــفـكــيك األثــاث وتــوضــيـبـه الـتي
ولـدت بـعـد سـنـوات قـلـيـلـة عـنـدمـا
كـــان يـــشــحـن األثــاث مـع مــوظـــفه
الــرابع النــدغـرن مـن أجل الـتــقـاط

صور لإلعالنات.
 —UFÝ« iHš

ــوظف: هـــذه الــطــاولــة فــقـــال له ا
أخذت مـكانـا كبيـرا البد من تـفكيك
أرجـلـهـا. وكـانت تـلك هـي الـلـحـظة
ـلـهـمـة. وكـان كـامـبـراد مـهـووسا ا
بــخـــفض األســعـــار إلى درجــة أن
نـتـج بـدأوا يـقاطـعونه. بـعض ا
ومن أسـالـيب خـفض األسـعـار هـو
بــيع األثـاث مــفـكــكــا بـدل تــوظـيف

عمال لتركيبه.
ونـتج عـن الـفـكـرة أيضـا تـخـفـيض
لـألســـعـــار أكـــثـــر ألن نـــقل األثـــاث

مفككا أقل تكلفة.
فـلـكي تــصـبح ثـريـا مــثل كـامـبـراد
عـليـك أنت تصـنع رخـيصـا وجـيدا
ـــــا ســــر فـي آن واحـــــد. وهـــــذا ر
الـنجـاح الـذي حقـقته شـركـة أيكـيا

عبر كل هذه العقود.

ــانـيــا والـيــابـان ـســتـوردة من أ ا
لــــقــــطـع األجــــزاء وإلــــصـــــاقــــهــــا

وتوضيبها.
ـــصــنـع شــاحـــنــات وتـــدخل إلى ا
محـملـة بنـحو  600طن يومـيا من
كتبة ادة اخلام وتخرج إجـزاء ا ا
فـي صــنـــاديق مــحـــكــمـــة اإلقــفــال
جـاهـزة لـشحـنـهـا وتوصـيـلـها إلى

وانئ للتصدير. تاجر وا ا
على أحد جـدران مكتب االسـتقبال
ـصــنع عـلق إطــار به أول طـلب بــا
نـتجـات أيـكيـا عام ?1952 شـراء 
ولم تـكن وقـتـهـا أيـكـيـا الـسـلـسـلـة
الــعـمالقـة الـتي فــتـحت فـروعـا في
أكـــــــــثـــــــــر من  10دول وحــــــــــجم

ليارات. مبيعاتها عشرات ا
لــقــد أســســهــا إنـغــفــار كــامــبـراد
ال وعـمره  17عـامـا مـسـتـعـمال ا
الــذي أعـطـاه له اولــده هـديـة عـلى
جنــاحه في الـدراســة رغم أنه كـان
يعاني من إعاقة صعوبة القراءة.
لم يكـن أنغـفار في  1952يتـجاوز
لك  26عاما من العمر وكان 

الئـحـة مـنـتـجـات في مـئـة صـفـحة
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LF-1 كـشفـت شركـة لـكـزس عن سـيـارتـهـا االخـتـبـارية
ـوديل كروس أوفر  Limitlessالتي تمـهد بهـا الطريق 
جـديـد وذلـك خالل فـعـالــيـات مــعـرض ديـتــرويت الـدولي
ـمـتـد حتى  28يـنايـر اجلـاري. وأوضـحت للـسـيـارات وا
لكـزس أن سيـارتهـا االختـبارية جتـمع بـ معدالت األداء

العالية وأقصى معايير الراحة.
وتطل الـسيـارة بـتصـميم مـدمج ريـاضي بطـول حوالي 5
أمتار وعرض  1.98متـر وارتفاع  1.60متر وبـجنوط
كـبـيــرة قـيـاس  22إنش. سـقف الــسـيـارة بــانـورامي من
ـتـد بـشـكل انـسـيـابي نـحـو اخللـف ليـصل إلى الـزجاج 

اجلـنـاح اخلـلـفي الـذي يـتشـكـل من الـتـقـاء نـهايـة جـوانب
السـيـارة الـعـلـويـة وصوالً إلـى البـاب اخلـلـفي. الـتـصـميم
الـداخــلي ريــاضي ونالحظ من الــنــظـرة األولـى اخـتــفـاء
ــقـصـورة ـفــاتـيح الــتـحــكم داخل ا وتـقــلـيــصـا واضـحــا 
الـداخــلـيــة وحتـولــهــا إلى مـفــاتـيح إلــكــتـرونــيـة من خالل
شاشات للـتحكم الـفردي لكل الـركاب والتي تـمكنهم من

التحكم بأنظمة السيارة.
كن الـقـول إن السـيـارة دمج متـجـانس ما بـ عـراقة  و
وجناح لـكـزس في تـصمـيم الـسـيارات الـكـروس أوفر مع
ـستقبل بـتصمـيم جريء لم يفـكر في إنتاجه تكنولـوجيا ا

أحد من قبل.
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