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ــهـانــة إلى الـتــخـريب عــنـدمـا ال بـا
تـتـاح أمامـهم خـيـارات أخـرى مثل
التـحدث عما يـضايقـهم أو مغادرة

الشركة كما تقول روبنسون.
WDO Ð ‰ULŽ«

ومرة أخرى قد يظهر ذلك عادة في
صورة أعـمال بسيـطة جدا لـكن لها
تــأثـيــرا تـراكــمـيــا مـثل أن يــفـضل
ـديرون الـعـاملـ غـير األكـفاء أو ا
ـوظفون بـبطء لدرجة تؤدي يعمل ا

إلى تعطل مشروع ما.
وقـد يكـون األمر فـجا لـدرجة فـقدان
ـهـمـة أو جتـاهل بـعـض الـوثـائق ا
بــعض رسـائل الـبــريـد اإللـكـتـروني

دون اكتراث.
ـا إذا كان ويـتـعلق األمـر بـالطـبع 
هــــذا "اخملــــرب" يــــقـــوم بــــأي شيء

بشكل متعمد أم ال.
وبغض النظر عن ذلك فإن التعرف
عـــلى مـــثل هـــؤالء األشـــخـــاص في
وقت مـبـكـر يـعـد أمـرا مـهـمـا سواء
كنت حتاول أن تـنقذ بلـدك أو تنقذ

راتبك.

في أوقــات احلــروب وبــ الـزمالء
من أصـحـاب الـتـأثــيـر الـسـلـبي في
أمـاكن الــعـمل كــمـا تـقــول سـانـدرا
روبـــنـــســـون أســـتـــاذة الـــســـلـــوك
ـــوارد الــــبـــشـــريـــة ـــؤســــسي وا ا

بجامعة كولومبيا البريطانية.
وتقـول روبنسـون: "أنا بـالفعل أرى
وأسمـع الكـثـيـر عـمـا تـصـفـة وكـالة
ركزيـة األمريكية بـ االستخـبارات ا
'السلوك التخريبي. 'فالتخريب

ـوظفون يـحدث عـادة عنـدما يـريد ا
أن يـعـبـروا عن ردود فعـلـهم عـنـدما
يــــرون أنــــهم تــــعــــرضــــوا لــــســـوء

عاملة". ا
ـــظـــالم وتـــضـــيف: "تـــأخــــذ تـــلك ا
ـتــصـورة عــدة أشـكــال مـنــهـا ذم ا
أحد أعضاء فريق العمل في غيابه
ووجـود مـشــرفـ غـيــر عـادلـ أو
مــــشـــرفـــ ال يــــبـــدون احــــتـــرامـــا
ـوظف لـآلخــرين وعــدم حــصــول ا
عــلى تــرقـيــة مـســتــحـقــة أو زيـادة

مستحقة في الراتب".
وظـفون الذين يشعرون وقد يلجأ ا

واستخدموا مطـرقة خفيفة بدال من
اسـتـخدام مـطـرقة ثـقـيلـة وحـاولوا
أن جتعلوا مفـتاح البراغي األصغر
حــجـــمــا يــعــمل مــكــان ذلك األكــبــر
حجـما". وبـالعـودة سريـعا إلى عام

 2017ال تزال العديد من هذه
الــســلــوكــيـات مــوجــودة في بــيــئـة
ا بشكل غير متعمد. العمل لكن ر
لـكنك لن حتـتـاج إلى التـسـلل خلف
خـطـوط الـعـدو لـتـكـتـشف مـثـل هذه
الـسـلـوكـيات فـبـإمـكـانك أن جتـدها
ــا يـكـون لـديك في بـيـئــة عـمـلك. ر
زمالء فـي الــــــعــــــمـل مـن الــــــذين ال
يـعـمــلـون بـالـضــرورة لـصـالح بالد
معـادية ولكـنهم ال يـزالون يعـملون
بــــطـــريــــقـــة تــــؤدي إلى تــــقـــويض
مــؤسـســتك. فــقـد اتــضح أن هــنـاك
الــعـديـد من األسـالــيب الـتي جتـعل
الــعـمل في الــشــركـات يــسـيــر عـلى

نحو أقل سالسة وسهولة.
هنـاك مقـارنة مدهـشة بـ اخملرب
الذين كـانوا يعـملون لصـالح وكالة
ـركـزيـة األمـريـكـية االسـتـخـبـارات ا

ـــتـــحـــدة وذلك بـــهـــدف زعـــزعـــة ا
اســتــقــرار حـكــومــاتــهم عن طــريق
القيام ببعض األعمال التخريبية".
ــوقع: "كــان بــعض هـذه وأضــاف ا
ا وبـعضـها الـتعـليـمات يـبدو قـد
اآلخر ال يزال مـرتبطـا بالواقع على
نـحو مـدهش. لـكـنـهـا جـمـيـعـا تـعد
تذكيرا بإمكانية تقويض اإلنتاجية

والنظام بسهولة".
كانت الفكـرة هي إشراك الناس في
تــوجـــيه ضـــربــات خـــلـــفــيـــة عــلى
مـسـتويـات صـغيـرة مـثل حتريض
ـشـاركـة بـنـشـاط في الــنـاس عـلى ا
أعمال الـتخريب ولـيس فقط تمني
قــــيـــام الـــدول اجملــــاورة بـــذلك أو
مجرد تمـني أن تعود األوضاع إلى

طبيعتها يوما ما.
ـكتوب يطلب ولم يكن ذلك الدليل ا
من الــــنـــاس أن يــــنــــدســـوا خــــلف
خـطـوط الـعـدو ولكن بـدال من ذلك
كــان يــطـلب مــنــهم الــقـيــام بــأمـور
كـنهـا أن تتراكم لـتحدث صغـيرة 
تأثيـرا كبيـرا من أجل تقويض قوة

العدو.
ـكـتـوب يـشـجع وكـان ذلـك الـدلـيل ا
الـــقـــراء عــلـى اتـــبـــاع "نــهـج غـــيــر
متـعاون" وكانت أجـزاء كبـيرة منه
مــخــصـصــة لــتـطــبــيق ذلك الــنـهج

داخل أماكن العمل.
ــثـــال كــان يــقــال فــعــلى ســـبــيل ا
عنوية للمديرين "خفضوا الروح ا
واإلنـتـاج وتـلـطـفـوا مع الـعـامـلـ
غير األكفاء واعطوهم ترقيات غير
مسـتـحـقـة. ومـيـزوا ضـد الـعـامـل
األكـفـاء واشـتـكـوا من عـمـلـهم ولو

على نحو غير عادل".
وكــان الــهــدف من ذلـك هـو حتــريك
ــاء الــراكــد وإحــداث مــنــازعــات ا
تـــتـــســـبب فـي ضـــعف األداء داخل

ؤسسات. ا
أمـا بالـنسـبة لـلعـاملـ فكـان يقال
لــهم "اعــمـــلــوا بــبطء. وفــكــروا في
طــــرق لــــزيــــادة عــــدد اخلــــطــــوات
ـطـلـوبـة من أجل تـنفـيـذ مـهـامكم ا
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ـتحـدة األمـريـكـية كـانت الـواليـات ا
حتث مواطـنيـها في كل مـكان إبان
ـيــة الـثـانـيـة عـلى أن احلـرب الـعـا
" بـشـكل يـومي يـصـبـحـوا "مـخـربـ
ا ال في مـكـاتب عـمل "األعـداء". ور
يـزال مـثل هـذا الـسـلـوك مـتـبـعا في
بـعـض مـكـاتب الـعـمل الـيـوم حـتى

وإن كان بشكل غير متعمد.
كـان اجلواسـيس واخملربـون لفـترة
طـويـلـة جـزءا من احلروب لـكن هل
كـنـت تـتــخــيل يـومــا أن زمــيـلك في
الــعــمل الــذي يــتــدخل في شــؤونك
ــا يــكـون يــســتــخــدم نـفـس تـلك ر

ة. األساليب القد
في عــــام  2008 كــــشــــفـت وكــــالـــة
ـركـزيـة األمـريـكـية االسـتـخـبـارات ا
لـلـجـمـهـور عـن كـتـاب يـعـود لـفـتـرة
ية الثانية كان قد كتب احلرب العا
ـكن أن كـدلــيل "لـلــتـخـريـب" الـذي 
ــواطـنــون األمــريـكــيـون يــقـوم به ا

على مستوى القاعدة الشعبية.
كــان الـهــدف من ذلك الـكــتـاب الـذي
ــيــداني يــحـــمل عــنــوان "الــدلـــيل ا
الـبـسـيط لـعـملـيـات الـتـخـريب" هو
ـواطنـ الـذين يـعمـلون مـسـاعدة ا
فـي دول احلـــلــفـــاء احملـــتـــلــة عـــلى
إســقــاط احلــكــومــات الــقــائـمــة من

الداخل.
ـكـونة من وتـرجـمت تلك الـوثـيـقة ا
 32صفحة والتي كتبها "مكتب

اخلــدمـات االســتـراتــيــجـيــة" وهـو
اجلــــــهـــــاز الـــــســــــابق لــــــوكـــــالـــــة
ـركـزيـة األمريـكـية االسـتـخـبارات ا
في عـــام  ?1945إلـى عـــدة لـــغــات
ووزعـت في دول عـــــــديــــــــدة مـــــــثل

اليونان والنرويج وغيرهما.
وقـال مــوقع وكـالــة االسـتــخـبـارات
ـركـزيـة عـن تـلك الـوثــيـقـة: "كـانت ا
الـعــديـد من الـتــعـلـيــمـات اخلـاصـة
ـــواطـــنــ بـــالـــتـــخـــريب تـــرشـــد ا
الـعــاديـ الــذين لم يــكـونــوا عـلى
اتـفــاق مع ســيـاســات بـلــدانـهم في
وقـت احلــــــرب جتــــــاه الــــــواليـــــات
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لكن استمرار شركة "األخوان لوان"
كـشـركـة عـائـلـيـة إلى اجلـيل الـقـادم
لـــيس أمـــرا أكـــيـــداً فــأوالد بـــراين
لـــديــهم اهـــتــمــامـــات أخــرى وهــو
حـريـص عـلى عـدم الـضـغط عـلـيـهم
لــيـنــضـمــوا إلى الـشــركـة ويــقـول:
"سـيـكون مـدهـشـاً إذا دخل ابني أو
ابــنـــتي إلى مــجـــال األعــمــال هــذا
وســـيــجـــري هــذا احلــديـث الحــقــاً

لكنني ال أخطط له".
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ـسـتـثـمـرون عـلى شـركة ويـتـوافـد ا
"األخوة لـوان" لشـرائهـا لكن براين
ــــاذج ســــابــــقـــة يــــقــــول إنه رأى 
لـشـركـات عـائـلــيـة قـامت بـذلك ولم
تـــكن جتـــربـــة جـــيـــدة ويـــضـــيف:
"سـتــنـتـهي الـشــركـة بـرمــتـهـا فـهم
ـوظـف يـقـولـون إنـهم سـيُـبـقـون ا

لكنهم ال يفعلون ذلك".
لقد عمل الكثير من موظفي "األخوة
لوان" لدى الشركـة على مدى عقود
وقــد يـكـون بــيـعــهـا لــبـعـضــهم هـو
اخلـيـار األفـضل مـسـتـقـبال بـدال من
بيعهـا لغرباء. "لقـد كّرسوا حياتهم

للشركة" حسبما يقول براين.
ويــرى بــراين أنه إن لم يــتــبق أحـد
من الــعـائــلــة يـرغـب في الـعــمل في
الـشركـة فإن بـيعـها لـلمـوظفـ هو
أفـضل طــريـقــة لـلــحـفــاظ عـلى إرث
جــوزيف لــوان الــذي بـدأ مــنــذ ذلك
الـــوقت الـــطـــويل ويـــضــيـف: "أنــا
متأكد أنه (جوزيف) لم يفكر قط في
أنـــنــا الـــيــوم هـــنــا ال زلـــنــا نـــقــوم

بالعمل".

الـعمل لـبـراين وأخيـه سكـوت الذي
يساعده. ويضيف مورغان: "تعاقب
األجيـال ليس سـهالً ألنك تـستـبعد
مرحلة تخص أناسا آخرين لكنني

سعيد بكيفية قيادتهما للعمل".
وتـقــول بـاربـرا سـبــيـكـتــر رئـيـسـة
حترير في مجلة "فاميلي بيزنيس":
"إنه إلجنــاز عـظـيـم أن حتـافظ عـلى

شركتك خلمسة أو ستة أجيال".
شاكل التي قد تواجهها ومن أهم ا
شـركـات الـعـائالت هـو مـيل األفـراد
وخـاصة من اجلـيل األصغـر للـحذر
من التغييـر كي ال يجرحوا مشاعر

اجليل األكبر.
لــكن عــلــيك الــتــأقــلم وإال ســتــكـون
نهـايتك كمـا تقول سـبيكـتر والتي
تـضـيف: "إن إرث الـعائـلـة هـو بـناء
األعــمــال واســتــمــرارهـا أكــثــر من
كــونه االسـتــمــرار في عــمل مــعـ

وفــقـــا حلــاجـــة الــســـوق الـــتي قــد
تتغير".

كـمـا تــقـول سـبـيـكــتـر إن الـشـركـات
العائلية تكون عرضة لالختفاء بعد
اجلـيل الــثـالث أو الـرابع ألن أوالد
األعـمـام الـبـعـيديـن قد ال يـتـمـتـعون
ـعـرفـة فـعلـيـة لـبعـضـهم الـبعض
كالتي كانت لدى اآلباء. وذلك ألنهم
ـا يــعـيــشـون في مــدن أو بـلـدان ر
ـا لـيس لـديـهم نفس مـخـتـلفـة ور
تعلقة باإلدارة. القيم والتوجهات ا
كـمـا إن قـيـام بـعض أفـراد الـعـائـلـة
بــــبـــــيـع حـــــصص فـي الـــــشـــــركــــة
ألشخاص من خارج العائلة "يجعل
" حسبما تعتقد األمور أسهل حتماً

سبيكتر.

: "ال زلنـا نتعـلم دائماً كيف علـم ا
نحسّن من أعـمالنا والـطريقة التي

نقدم ذلك بها".
وقـد أراد بـراين أن يـدرس الـتـعـلـيم
هن اخملتلفة ألنه كي يكون مُلماً با
كان واثقاً من أنه سـيكون جزءاً من
أعمال الـعائلة في وقت مـا. وعندما
كان براين يـدرس في إسبـانيا وهو
ــة من في سن الـ  24تــلـــقى مــكـــا
والده مـورغان الـذي أعلن أنه يـفكر
في بــيـع شــركــته. وخـالل أســابــيع
قلـيلة عـاد براين وبـدأ العمل حتت
إشراف والده وتقاعد مورغان منذ
 20سنة اآلن بعد أن أوكل البنه

جميع مهام العمل.
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ويـقول بـراين: "من احملـزن أن أقول
هذا لـكني اسـتمـتعت بـالعـمل أكثر
بـعـد مـغـادرته". وكــمـا يـشـرح فـقـد
أعـــطــــاه ذلك فـــرصــــة لـــكـي يـــضع
بــصـــمـــته اخلـــاصــة عـــلى أعـــمــال
الـعــائـلــة كـمــا فـعل والــده من قـبل

عندما تولى إدارة الشركة.
لــكن مـورغـان ال يـزال يــسـاعـد ابـنه
من وقت آلخـر أثـنـاء الـبيـع أو يقل
ابـنه بــالـســيـارة إلـى االجـتــمـاعـات
القريبة من الـعاصمة واشنطن لكي
يــســاعــده في الــتــركــيـز فـي إجنـاز
أعـــمـــاله دون االلـــتـــفـــات لـــقـــيــادة
الـسـيـارة. ويـقـول مـورغـان مـازحـاً:
"أشـعـر وكـأنـني الـعـجـلـة اإلضـافـية

للسيارة عندما آتي إلى العمل".
وقـــرر مــورغـــان عـــدم اخلــوض في
أعـمال الـشركـة بعـد التـقاعـد وترك

ــديــنــة ــتــحــدة حــيث تــتــمــتع ا ا
يناء عميق وفّر وجود الكثير من
الـســفن الــتي حتـتــاج إلى أشــرعـة

جديدة دائماً.
كــــمـــا أن أغـــلب مــــوانئ الـــســـاحل
ــتـحـدة كـانت الـشـرقي لــلـواليـات ا
دينة تعتبر نقطة انطالق لداخل ا
وكـذلك لتـجـارة األغطـية الـقـماشـية

للسيارات.
وبــــعــــد أن ورث االبن الــــعــــمل عن
أبــيه وحـلّت احملـركــات الـبـخـاريـة
مــــحـل األشــــرعــــة كـــــانت جتــــارة
األشـرعـة قـد انـتـهت افـتـراضـياً مع
بـدايـة القـرن الـعشـرين. لـكن جاءت
ــظالت الــنــوافــذ بـشــكل احلــاجــة 
أســـاسي لـــتــخـــفــيف حـــدة مــوسم

الصيف اخلانق في بالتيمور.
ـكيـفـات الكـهـربائـية ومع مـجيء ا
ظالت لتبدأ تراجعت أعمال تـلك ا
الشـركة في صـنع اخليم الـقمـاشية
في اخلـــمـــســـيـــنـــيـــات مـن الـــقــرن
العـشرين وأصـبحت مـصدر الربح
األسـاسي لــلـعــمل. والـيــوم أصـبح
لـدى الـشـركـة حـوالي  85مـوظـفاً
ودخل سنوي بقيـمة خمسة مالي

دوالر.
وبـاإلضـافـة إلى تـأجـيـر اخليـم لكل
ــــنــــاســــبــــات من األعــــراس إلى ا
ؤتـمرات تؤجـر الشـركة كذلك كل ا
ـطلـوبة لـلمـناسـبات ـستـلزمـات ا ا
الكبرى مثل الطاوالت والكراسي
والـــصـــحـــون والـــكــؤوس وحـــتى

األرضية اخملصصة للرقص.
ويــقــول بــرايـن الــذي بــدأ حــيــاته
العملية وهـو طالب في كلية تأهيل
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انـــتـــشــــرت شـــائـــعـــة في مـــديـــنـــة
بـالتـيـمور عـلى السـواحل الـشرقـية
تحـدة األمريكية في عام للواليات ا
 1895تقول إن عائلة لوان أغلقت
شـركـتـها لـكـنـهـا لم تـكـن إال مـجرد

شائعة فقط.
وزع جــافـيـز لـوان الـذي كـان يـديـر
شـركـة عـائـلــة لـوان وقـتـهـا والـتي
تــصــنع أشــرعــة الـســفن ومــظالت
الــــنــــوافـــذ واخلــــيـم والــــرايـــات
وأغــــطــــيـــة الــــســــيـــارات رســــائل
ومنشورات لتصحيح تلك الشائعة
كـتب فـيـهـا: "ال لم يـخـسـر الـعـجوز
جـيه دبـلـيـو لـوان أعـمـاله وإن كان

بعض الناس يعتقدون ذلك".
وأضـــاف عـــلى ذلـك جـــمــلـــة كـــانت
ا يـبدو أنه مـنافس ـثابـة ضربـة 
اخـتــلق تـلك الــشـائــعـة: "حـتى وإن
كان البعض اآلخر يقول ذلك". وعاد
عـمل الـشـركـة وقتـهـا إلى الـقـمة وال
يــزال بــحــالـة جــيــدة حــتى الــيـوم

حتت اسم شركة "األخوة لوان".
إنه إجنـاز جـيــد بـالـنـســبـة لـشـركـة
بـدأت في صـنع أشرعـة الـسـفن عام
 1815وانتقلت بعد  202سنة
إلى الـــتــركــيــز عــلـى صــنع اخلــيم
ومـســتــلـزمــات احلــفالت ومـظالت

النوافذ.
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وبحـسن إدارة هذا الـفرد من عـائلة
لوان استـطاع إنقـاذ أعمال األسرة
اخلــاصــة لـســتــة أجـيــال تــعــاقـبت
بـعده. وكـلـمة "إنـقاذ" تـتـناسب هـنا
ُــضـاف إلى الــعـمل مع مـع الـعـبئ ا
األقربـاء مثل مـشكـلة مَن من هؤالء

سيرث إدارة أعمال الشركة.
ـئة في احلـقـيـقة هـنـاك ثالثـة في ا
فقط من شركات الـعائالت استمرت
حـــتى اجلـــيل الـــرابع أو بـــعــد ذلك
قــلــيال بــحــسـب مــجــلــة "فــامــيــلي
ـــيــة بـــيـــزنـــيس ريـــفـــيـــو" األكـــاد
ـــتــخــصــصــة فـي بــحث األعــمــال ا

العائلية.
ـديـر ويـقــول بـرايــان لـوان وهــو ا
احلـالي ألعـمـال العـائـلـة ويـبلغ من
الـعـمر  55عـامـا: "أعـتـقد أن احلظ
حــالــفــنــا في أكـــثــر من مــنــاســبــة
فـعـنـدمـا كـانـت تـنـحـسـر جتـارة مـا
لــديــنــا كـــنــا قــادرين دائـــمــاً عــلى

إضافة جتارة أخرى".
وحتـــول الـــعــمـل من بـــيع أشـــرعــة
أحـيــانـا إلى تـأجـيـر اخلـيم ويـدين
ـارسـها ـهنـته هـذه التي  بـراين 
منذ  30عاماً جلـوزيف لوان وهو
صـانع أشـرعـة من بـورتـسـموث في
إجنــلـتـرا والـذي نــشـر جتـارته في
بـالـتـيـمـور عـام  .1815وكـان هذا
أفـــضل مــــكـــان اخـــتــــاره جـــوزيف
لـــتـــأســيـس أعــمـــاله في الـــواليــات
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فضلـة? يستعـرض دومينيك ليـوتينز التـصميمات اجلـديدة واجلريئة هل باتت القـطارات وسيلة الـنقل ا

ستقبل. للقطارات ومحطات السكك احلديدية التي تبدو وكأنها قادمة من ا
ـتخـصـصة في يقـول بـول بريـسـتمـان أحـد مؤسـسي شـركة "بـريـستـمـان غود" لـلـتصـمـيم في لنـدن ا
قارنة مع الطائرات تـواضعة للنقل بـا وسائل النقل: "كثـيرا ما ينظر الـناس للقطار عـلى أنه الوسيلة ا

ولهذا حظي تصميم القطارات بنصيب أقل من االستثمارات".
وعلى الرغم من أن القطارات اخترعت قـبل الطائرات النفاثة التي أصبـحت أكثر منها تطورا وسرعة

فإن القطارات اآلن على وشك أن تتخطى الطائرات لتغدو وسيلة النقل األكثر جذبا للمسافرين.
ـرور بـإجراءات تـسـجيل ولعل ذلك يـرجع ألسـبـاب عديـدة مـنهـا أن الـسـفر بـالـقطـار ال يـتـطلب عـادة ا
ـسافـات القـصيـرة ويوفر عـليك الـوصول وال تـدابيـر أمنـية وهـذا يقـلل من زمن الرحـلة وخـاصة في ا

دينة. االنتقال عبر طرق مزدحمة إلى مطارات خارج ا
صمـم الذين حـرصوا على مـزج النواحي واستـقطبت الـقطارات في اآلونـة األخيرة أنـظار وجهـود ا
اجلمـالية بـعوامل الراحـة والرفاهـية التي جتـعل جتربة الـسفر بـالقطـار أكثر يـسرا ومتـعة فقـد اهتموا
ـريحة ثـال بزيـادة اخلصـوصيـة ومظـاهر الـفخـامة والالفـتات اجلـذابة ووسـائل اإلنارة ا عـلى سبـيل ا

للنظر ومراعاة الهدوء والسالسة طوال الرحلة وفوق ذلك توفير مساحة كافية لكل راكب.
كتـظة بالركاب يجدر بـنا التركيز على توفـير مساحة أكبر لكل راكب يقول بريستـمان: "في قطاراتنا ا

على متنها".
صـمم البـتكـار تصمـيمات مـتطورة لم يـسبق لهـا مثيل. وأشـعلت القـطارات فائـقة السـرعة حمـاسة ا
ومن بـ هؤالء شـركـة "بريـستـمان غـود" التي صـممت كـبـسوالت "هـايبـرلوب" فـائقـة السـرعة لـصالح
شركـة "هايـبرلـوب تـرانسـبورتـيشن تـكـنولـوجيـز" تنـفيـذا لـلفـكرة الـتي ابتـكـرها إيـلون مـاسك مؤسس

شركة "تيسال موتورز و"سبيس إكس" لالستكشافات الفضائية.
وقد ازيح الـستار عن قـطار "هايـبرلوب" في مـهرجان لـندن للـتصمـيم الذي أقيم في  .2017ويتضمن

ركبة الفضائية الفاخرة". القطار كبسوالت "عربات" متصلة ببعضها يشبهها بريستمان "بكبسولة ا
وينزلق القطار فـوق مساره دون مالمسته داخل أنبـوب بسرعة تتجاوز  1000كيلومتر في الساعة
غناطـيسي السلبي الـتي يشار إليهـا اختصارا باسم "مـاغليف". إذ تتسبب باالستعـانة بتقنـية الرفع ا

ثبتة أسفل الكبسوالت في رفع القطار بينما يدفعه احملرك اخلطي لألمام. غناطيس ا وحدات ا
عـزل عن تغـيرات الـطقس. إذ يـقـول بريـستـمان: "تـنطـلق هذه الـكبـسوالت في بـيـئة خـاضعـة للـرقابـة 
تـتـأثـر حـركـة الـقطـارات عـادة بـاألحـوال اجلـويـة الـسـيـئـة وقـد تـتـوقف في حـالـة سـقـوط األشـجار عـلى

قضبانها".
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ـغناطـيسي في الصـ وخير مـثال على ذلك قـطار شنـغهاي الـذي يعمل وطورت أيـضا أنظـمة الرفع ا
غناطيسي وهو أسرع قطار كهربائي جتاري في العالم. بنظام الرفع ا

ـعتادة. يـقول بريـسمـان: "يندفع الـقطـار بسالسة فال تـشعـر بارجتاج وال اهـتزاز كـما في القـطارات ا
ـسـافـات الـطـويـلـة الـتي تـقـطـعـها ـا بـسـبب ا وتـنـفق الـصـ مـبـالغ طـائـلـة عـلى تـصـمـيم الـقـطارات ر

القطارات وألنها ترحب باألفكار اجلديدة".
تـنقلـة التي يـشرحـها بريـستـمان بـأنها "ربط وابـتكـرت شركة بـريسـتمـان غود أيـضا فكـرة األرصفـة ا

دن ببعضها. القطار اخلفيف "الترام" احمللي بالقطار عالي السرعة الذي يربط ا
إذ يخفف القـطار من سرعته عـندما يقتـرب الترام منه حتـى يصل إلى سرعة التـرام ثم يرتبط به عبر
نظام التـحام بحيث يصبح بـإمكان راكبي الترام الـصعود إلى القطـار بسهولة. ويسـمح هذا التصميم
ثال إلى نيويورك في رحلة للركاب باالنتقـال عبر قارة بأكملها من سـان فرانيسيسكو على سـبيل ا
مـتصلـة دون النـزول إلى احملطـة. وهذا مـثال أخر يـؤكد أن الـسفـر بالقـطار من مـركز مـدينـة إلى مركز

مدينة أخرى قد يكون أكثر مالئمة ويسرا من السفر بالطائرة.
وفـوق ذلك فإن هذا الـتطـور الذي شـهدته شـبكات الـسكك احلـديديـة عاليـة السـرعة أفـضى إلى ظهور

محطات قطار جديدة ذات طرز معمارية غير معهودة.
ويقول جيمس بارك مؤسس شـركة "جيه بي أيه ديزاين" لتصميم وسـائل النقل وصاالت الضيافة إن
محطة لـييج غيلمـنز التي صممـها سانتيـاغو كاالترافا في عام  ?2009كانت مصدر إلهـام للكثير من

. عماري صمم ا ا
صنـوعة من الزجاج والـفوالذ شبكـة السكك احلديـدية عالية وتخدم هـذه احملطة ذات القـبة الشاسـعة ا

عماري بتصميم كالترافا. هندس ا السرعة في بلجيكا. وقد تأثر الكثير من ا
عـمـاريـة "زها حـديـد" مـؤخـرا محـطـة نـابولي ـهـنـدسـة ا وبـالقـرب من مـديـنـة نابـلـولي دشـنت شـركة ا
ـتـعرج بـشـكل مدهش وتـغـمر احملـطـة أشعـة الـشمس من كل جـانب بـفضل أفـراغـوال ذات التـصـميم ا

صنوع من الزجاج ومادة الكوريان. سقفها ا
ـاضي ابـتـكـرت شـركـة "جـي بي أيه ديـزاين" الـتـصـمـيم الـداخـلي لـقـطـار بـيـلـمـونـد غـرانـد في الـعـام ا
هيبرنيان الذي يطـوف ربوع أيرلندا ويتضمن  20مقصورة للنوم تضم كل مـنها مرحاضا وطاولت

كبيرت للطعام.
وينطق التصميم الداخلي للقطار بالفخـامة التي اشتهرت بها قطارات شركة "أورينت اكسبريس" التي

الكة للقطار ولكن بطراز عصري. أصبحت تسمى "بيلموند" ا
يقول بـارك: "نعمل في الـوقت احلالي على تـقليل سمـاكة مسانـد الظهـر لتوفيـر أربع أو خمس بوصات
ـقعـد اخللـفي وإضافـة أنظـمة صـوتـية تـرسل حزمـة موجـات صوتـية مـركزة ال قـعد األمـامي وا بـ ا
تـسـمعـها إال إذا كـانت أذنـاك في نطـاقهـا حـتى تغـنيك عن اسـتـخدام سـماعـات األذن وأنـظمـة مقـاعد

ذكية مزودة بوسائد تأخذ شكل اجلسم".
wKš«œ rOLBð

سـائية التابـعة لشبكة واقترحت شركـة بريستمـان غود أيضا تصـميما داخليـا للقطارات الـصباحية وا
سـائية التي توقع أن تـتضمن الـقطارات ا السـكك احلديدية الـنمسـاوية. وبحسب هـذا التصمـيم من ا

تعمل طوال الليل غرفا تسع أربعة أشخاص ومقصورات مزودة بسريرين ومرحاض.
وراعـت الشـركـة أدق التـفـاصـيل لتـوفـيـر جمـيع سـبل الـراحة لـلـركاب إذ أضـافت إلى الـدرجـات على

ثال جزءا منحدرا لتسهل على الراكب جرّ أمتعته أثناء صعود القطار. سبيل ا
ويـتصدر الـتصـميم الداخـلي اهتـمامات الـقائمـ على شـبكة الـنقل الـعام في بريـطانـيا أيضـا ويسعى
مصممو خط السكـك احلديدية "كروس ريل" في لندن بشـتى الطرق البتكار تصمـيمات تضفي اتساعا

كان. ورحابة على ا
توقع أن يـدشن هذا اخلط قريبا والذي شروع  14.8مليار جنيه اسـترليني ومن ا وتبلغ كلفة هذا ا

سيطلق عليه رسميا اسم خط إليزابيث.
ويـقول جون هـانتـر كبيـر مصمـمي شبـكة النـقل في لنـدن: "نولي في عمـليـة التصـميم اهـتمامـا خاصا
ـساحة الـشخـصية ولـهذا أضـفنـا إلى كل مقعـد مسـندين كـبيرين لـلذراعـ حتى ال يـتنافس بـعامل ا

الركاب على مسند واحد للذراع ".
ولـزيـادة اإلحسـاس بـالرحـابة في خـط إليـزابيث أزيـلت الـفواصل بـ عـربات الـقطـار لـتصـبح مـتصـلة
ببـعضهـا بال أبواب ووضع باب مـزدوج في كل عربة لـتيسيـر الصعـود والهبـوط من القطـار. وسيكون

كان. ساحات األخرى في احملطات حواف منحنية من األسمنت لتضفي انسيابية على ا للممرات وا
ناطق احمليطة بكل محطة إذ يغلب على وتعكس التصميمات اجلديدة حملطات خط كروس ريل معالم ا
ـحـطـة تـوتـنـهـام كـورت رود األلـوان الـقـاتـمـة وجـهزت بـأثـاث داخـلـي أسود صـالـة الـتـذاكـر الـغـربـيـة 
لـتتـماشى مع مـنطـقة سوهـو التي اشـتهـرت بنـواديها الـليـليـة في ح تـميـزت صالة الـتذاكـر الشـرقية
بـنفس احملطـة بالـلون األبـيض الناصع لـتعـكس صورة مـبنى "سنـتر بـوينت" الـشاهق اجملاور لـلمـحطة

اضي. الذي شيد في ستينيات القرن ا
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