
ترف البساط األبيض
في أعالي جبال األلب، هناك حيث غزل الشتاء من ثلجه معطفا 

أبيض لعرائس القرى المتمددة على درب السماء من فرنسا 
إلى سويسرا فالنمسا، وحيث انكفأ صخب المدن خجال من 

سطوة سكينة افترشت جنبات غابات السرو وعرّشت 
وسط أكواخ خشبية أو حجرية، هناك ثمة فسحات 

لعيش مترف، لواحات من رفاهية أسطورية تخبئ 
لمريديها من هواة المغامرات الثلجية وعدا 
بإقامة ملكية، بعطلة منتظرة للتيه في أنس 

يندر مثيله.

Tania Najia تانيا ناجيا

❖
يرب�ض الكوخ الفندقي 

Chalet N فوق معطف 
من الدانتيل الأبي�ض 

تتدثر به منحدرات 

التزلج يف منتجع ليخ 

النم�ساوي.  
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يف غفلة من �سخب منحدرات التزلج يف منتجع ليخ النم�ساوي، يرتفع 

و�سط عراء تلة مل يبق لها �ستاء قرية اأوبرليخ �سوى معطف من الدانتيل 

اأقا�سي  اإىل  مبريديه  الرحتال  حد  العزلة  يف  ميعن  كوخ  الأبي�ض، 

ال�سكينة، اإىل حيث ت�سبح احلوا�ض اأ�سرية خدر ماتع يورطها فيه ذاك 

العبور الأول اإىل بهاء ف�سحة تتاأرجح بني فخامة الرتف ونبل الب�ساطة. 

خلف بناء ال�ساليه اأو الكوخ املهيب، الذي رفعت اأيادي املعماريني هيكله 

من اخل�سب واحلجارة الطبيعية، ما يكفي من مظاهر رفاهية ت�ستوطن 

 1٫900 م�ساحة  على  ميتد  رئي�ض  جناح  ذلك  يف  )مبا  اأجنحة  ع�سرة 

بف�سحة  جتهيزه  مت  اأطفال  لأربعة  يت�سع  لل�سغار  وجناح  مربعة،  قدم 

للعب وبغرفة للمربية( ي�سادق تاأثيثها الفاخر، واإن كان يناأى عن اأي 

بذخ مبالغ فيه، على ترف اأح�سن اأ�سحاب املكان تدّبر مظاهره بتكلفة 

مل  طبيعية  فتنة  اأ�سالة  عن  تتجاوز  مل  لكنها  دولر  مليون   53 جاوزت 

تنكفئ عن حدود امل�ساحات الداخلية، بل جتذرت فيها بعفوية كبع�ض 

اأن�ض تخاله يفرت�ض الأ�سّرة  اإىل  ت�سميمها املتقن. هنا مت�سع لالنعتاق 

الف�سيحة،  املجال�ض  يف  املتناثرة  الأرائك  كما  احلجرات  يف  الوثرية 

تتوهج  جمرات  طقطقة  يف  لك  يهم�ض  اأو  اخل�سب  دفء  يف  يطالعك 

تلملم  لو  فتوّد  ال�سرفات،  تكّوم على  ثلج  بيا�ض  تعاند  كاأنها  املدفاأة  يف 

الأن�ض اأو بع�سه زاًدا ل�ساعة تنذر بانتهاء عطلة ق�سرية اأو طويلة. هنا ل 

تتعجل بزوغ فجر اأو اأزوف ليل اإذ تعتق نب�سك من نب�ض �ساعة حتت�سب 

متباطئ  طبيعي  م�سهد  اإيقاع  على  واأما�سيك  نهاراتك  لتم�سي  الوقت 

اأنك حللت �سيًفا على كهف من�سي خارج  ميلوؤك حبوًرا، فتكاد تتوهم 

املرتفة  الرتفيه  و�سائل  احلديثة  التقنيات  وحدها  بل  احلداثة.  تخوم 

ال�سينمائية  القاعة  بينها  ال�ساليه، ومن  اأجنحة  بها كامل  ُجهّزت  التي 

ب�سا�ستها العمالقة وموؤثراتها ال�سوتية الأكرث تطوًرا، كما حجرة األعاب 

الكبار والنادي الريا�سي واملكتبة الف�سيحة التي حتتل جزًءا من طبقات 

الكوخ اخلم�ض، تعود بك من متاهات ذاك الوهم املاتع لت�سّور لك هذه 

الف�سحة ق�سًرا ملكًيا يف عامل اأ�سطوري.  وكما يف البالطات امللكية، يف 

�ساليه N الذي ا�ستلهم مالكه رجل الأعمال النم�ساوي رينيه بينكو ا�سمه 

من احلرف الأول يف اأ�سماء زوجته واأولده الثالثة، يف هذا الكوخ املوغل 

يعد  التي  ال�سيافة  ح�سن  مظاهر  ترتجمها  ملباهج  مت�سع  الرتف  يف 

بها هنا طاقم من 20 فرًدا ل ياألون جهًدا يف جتاوز توقعات الزائرين 

والرتقاء بتجربة اإقامتهم يف هذه الف�سحة فوق حدود املتوقع واملاألوف، 

حتى واإن كان غري املاألوف يقت�سر على حفل �سواء فوق الب�ساط الثلجي 

واأطباق يعدها فريق من الطهاة بح�سب الطلب ومبا يتما�سى مع ذائقة 

ذروة  اأما  بامتياز.  من�ساوية  ماأدبة  تت�سكل  تقليدية  اأخرى  اأو  النزلء 

فيعد  التزلج،  منحدرات  من  م�ساء  العائدين  لأولئك  �سيما  ل  الرتف، 

بها منتجع �سحي تتكامل يف اأرجائه حجرة للتدليك، وحمامات بخارية 

وكهف ملحي وحو�ض �سباحة داخلي وحو�ض جاكوزي اأقيم يف العراء، 

وجل�سات ا�سرتخاء تعيد اإىل اجل�سم توازنه واإىل النف�ض األًقا متجدًدا يف 

خامتة يوم �ساخب. 

 Chalet N 
+44 )0(1 202 203653

  www.ultimateluxurychalets.com

النمسا
الكوخ الفندقي Chalet N في أوبرليخ 

ترف البساط األبيض

❖
تزهو امل�ساحات 

الداخلية لل�ساليه 

مبظاهر فخامة يف 

التاأثيث ل تنتق�ض 

من ذاك الإح�سا�ض 

باحلميمية الذي 

يحمله اإىل النف�ض وهج 

جمرات تطقطق يف 

املوقد احلجري. 

❖

❖
تب�ّسر عفوية الت�سميم 

يف حجرات النوم 

باأر�سياتها و�سقوفها 

اخل�سبية مبتعة عي�ض 

متفرد يف كوخ من�سي 

خارج تخوم احلداثة.
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ترف البساط األبيض

علو  على  واحلجارة  اخل�سب  من  بيت  ي�سرتيح  التزجلي،  زور�ض   - ليخ  منتجع  كنف  يف 

1٫720 مرًتا، مغت�ساًل كلما حّل �ستاء ببهاء ثلوج �سخت بها عليه قمم جبلية تت�سّرع اإىل 
ال�سماء فيما تنت�سب ب�سموخ حر�ًسا لبيوت قرية زور�ض. هذه البيوت ي�ستلبك اإىل جريتها 

كما اإىل حميمية ت�سبه دفئها فندق بنتليز هاو�ض الذي اأخ�سع يف عام 2010 لعملية جتديد 

وما  التقليدي  على طابعه  بقيت ع�سية  لكنها  الداخلية  م�ساحاته  بفخامة  ارتقت  كاملة 

يخبئه ملريديه من متعة عي�ض تكاد تن�سيهم واإن اإىل حني باأنهم ينزلون �سيوًفا يف الفندق. 

تتاأرجح بني فندق م�سّغر وبيت ريفي ت�سّكل يف  التي  الواحة  على امتداد م�ساحات هذه 

خا�سة  حميمية  تاأ�سرك  زائًرا،   22 نحو  ل�ستقبال  اإ�سايف  وجناح  �ساليهات  ثالثة  هيئة 

مظاهر  تناأى  ع�سرية  بروح  كال�سيكًيا  الفندق  مالكو  اأراده  داخلي  ت�سميم  بها  ينطق 

الفخامة فيها عن اأي بهرجة زائدة. اأما ال�سمة الأبرز يف الت�سميم، فتتبدى تنا�سًقا بديًعا 

بني تفا�سيل الأر�سيات والأ�سقف امل�سغولة من اخل�سب واملفرو�سات التي تدّثرت خاماتها 

باأجواء  املكان  لترثي  والذهبي  والأحمر  والرملي  البني  بني  تراوح  األوان  بدفء  الثمينة 

تبعث حميميتها على ال�سرتخاء. بل اإنك اأينما اأمعنت النظر، يف جناح فالوغا املحدث 

الذي ي�سم حجرة نوم واحدة، كما يف ال�ساليهات الثالثة الأخرى زيرما وجازي وبازويل 

التي تراوح م�ساحاتها بني 126 مرًتا مربًعا و140 مرًتا مربًعا تتناثر عربها حجرتان اإىل 

ثالث حجرات للنوم وغرف معي�سة ُجهّزت جميعها مبواقد من احلجر اخلام اأو موؤطرة 

اأن تثّمن مالمح معادلة ت�سميمية متقنة تناغم  اإل  بالرخام ملزيد من الرثاء، ل ي�سعك 

ك على ال�ستزادة من اأ�سباب  بني حداثة الفنادق واأ�سالة البيوت اجلبلية كامنا لتحر�سّ

الفتتان بف�سحة اأن�ض فيها مت�سع لرتف يت�سّكل من رحم احلداثة و�سائل ترفيه وتقنيات 

ا مت�سًعا لرومان�سية العي�ض  متطورة ونادًيا ريا�سًيا ومنتجًعا �سحًيا متكاماًل، لكّن فيها اأي�سً

الأ�سيل يف املرتفعات. 

 Bentley’s House 
0043 5583 2463

  www.bentleyshouse.com 

Bentley’s House فندق
في ليخ-زورس

❖
يتاأرجح بنتليز هاو�ض، 

الراب�ض على علو 1٫720 

مرًتا، بني فندق م�سغر 

وبيت ريفي ت�سّكل يف هيئة 

ثالثة �ساليهات وجناح 

اإ�سايف ل�ستقبال

نحو 22 زائًرا. 

يعك�ض ت�سميم الفندق 

قراًنا بديًعا بني الكال�سيكية 

واحلداثة. )ال�سورة يف 

ال�سفحة املقابلة(.   
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ترف البساط األبيض

فرنسا 
فندق Cheval Blanc في كورشفيل 1850 

حواف  بع�ض  فوق  األًقا  تتمدد  التي   ،1850 كور�سفيل  قرية  عتمة  يف 

ثوب ثلجي تغزله قمم الألب الفرن�سية كل �ستاء ك�سوة ملنتجع التزّلج 

هناك   ،Les Trois Vallées الثالثة  الوديان  اأقدام  عند  الراب�ض 

حيث تنع�ض اأفئدة املتزجلني وال�سياح على �سكون و�سكينة كلما اأطبق 

حديقة  يف  �ساهر  من  يبقى  ل  الأبي�ض،  الف�ساء  على  جفنيه  الليل 

انفلت من عربة  املرايا تخاله  �سوى ح�سان عمالق من زجاج  الألب 

اأ�سجار  جياد يف �سفحات حكاية خيالية لريب�ض حار�ًسا موؤمتًنا على 

خم�سة  من  خ�سبي  بيت  وعلى  الثلج،  ندف  بفتنة  تتزين  معّمرة  �سرو 

رفع  هنا  نوافذها.  خارج  تت�سلل  اأنوار  �ستات  احلار�ض  يلملم  اأدوار 

والرئي�ض  الإدارة  رئي�ض جمل�ض  اأرنو،  برنارد  الفرن�سي  الأعمال  رجل 

بنيان كوخه   ،LVMH فويتون  لوي  التنفيذي ملجموعة مويه هيني�سي 

الرفاهية  اأمارات  اأق�سى  م�ستقدًما  الأبي�ض،  احل�سان  اأو  الفندقي 

اإن  بل  ال�سماء.  تخوم  عند  مرتف  لعي�ض  ف�سحة  اإىل  الأزياء  عامل  يف 

اأول ما ي�ستلب ناظريك اإذ تطاأ عتبة الفندق هو مالمح اأناقة تخالها 

ارحتلت من عرو�ض دور الأزياء الراقية لتتبعرث يف هذه الواحة توليفة 

متقنة من تفا�سيل ت�سميمية ت�سهد على بذخ يف الفخامة يب�ّسر باإقامة 

ملكية دون اأن ينتق�ض من طابع حميمي تاأن�ض النف�ض دفء األوانه. يف 

الردهة الرئي�سة للفندق، كما يف حجراته واأجنحته الفاخرة )البالغ 

36 غرفة وجناًحا( وتلك ال�سقة الفندقية الأ�سد فخامة التي  عددها 

حتتل كامل الطبقتني الأخريتني من البناء، اأح�سنت �سركة �سيبيل دو 

من  بزينتها  لرت�سم  امل�ساحات  تدّبر  الداخلية  للت�ساميم  مارجوري 

كال�سيكي  لكوخ  معا�سرة  ترجمة  معامل  والديكورات  والأثاث  الألوان 

تها من خامات اأثواب  ل يعوزه رقي، تفا�سيل تخال دو مارجوري ق�سّ

�سخرية  وحجارة  اأخ�ساًبا  بها  لتدّثر  عامليني  م�سممني  تواقيع  حتمل 

حميطة  غابات  قلب  يف  مواقعها  عن  تدحرجت  باأنها  توهمك  تكاد 

غري  اخل�سب  من  اأ�سطح  فو�سط  ماتع.  ل�سكن  ف�ساء  هنا  لتت�سكل 

امل�سقول وجدران حجرية تكّر�ض فتنة الطبيعة، تناغمت عرب اأرجاء 

اإيحاءات ت�سميمية م�سغولة من فخامة املخمل  الفندق ويف حجراته 

اإىل  و�سوًل  الزائف  والفراء  اجلودة  فائق  وال�سوف  التافتا  وخامات 

يف   فزادت  لالأر�سيات،  اأنيقة  ك�سوة  ت�سّكلت  التي  احليوانات  جلود 

مالمح ثراء ت�سي به �سمفونية لونية غري متكلفة جتمع يف الغالب بني وهج الربونز 

ودفء بني الأر�ض. واإن كان ما ي�سمو بهذا الرثاء ويكّر�ض مفهوم الرقي يف الأناقة 

هنا ينعك�ض يف روعة منحوتات واأعمال فنية ممهورة بتوقيع مبدعني عامليني، كحال 

يرتقي  ما  فاإن  لغرفيلد،  كارل  عد�سة  التقطتها  التي  الفوتوغرافية  ال�سور  تلك 

األق  فيه  يوّرطك  بالأن�ض  اإح�سا�ض  حتديًدا  يختزله  الف�سحة  هذه  يف  العي�ض  مبتعة 

م�سهد ثلجي يطالعك عرب ال�سرفات الف�سيحة يف اأّي من الغرف والأجنحة، ليغريك 

التزّلج  منحدرات  فوق  جديدة  مبغامرة  كور�سفيل  ال�سباح  �سم�ض  غازلت  كلما 

القريبة، اأو رمبا بجولة اأقل �سخًبا عرب اأحياء قرية يتكّوم الرتف يف جنباتها متاجر 

لدور عريقة ومقاهي توؤمها النخبة من اأثرياء العامل وحكامه وم�ساهريه، حتى يكاد 

ُيهياأ لك اأن كور�سفيل 1850 اأقرب اإىل �سان تروبيه ثانية نبتت على درب ال�سماء. 

اأما واإذ يطل امل�ساء ويرتاجع �سخب املتزجلني وال�سياح، فثمة وعد اآخر يف فندق 

احل�سان الأبي�ض بال�ستزادة من رفاهية حتملها اإليك يف اأواخر النهار مرة خلوة 

التجارية  النادي ال�سحي الذي تديره العالمة  �سحية وطقو�ض عالجية م�سرحها 

على  تومل  ليلة  حوا�سك  بها  تتفّجر  مذاقات  ومرات   ،Guerlain جريلن  الراقية 

 .Le 1947 مائدة الطاهي العاملي يانيك اآلينو يف املطعم الفرن�سي

 Cheval Blanc 
 +33 4 79 00 50 50

 www.courchevel.chevalblanc.com 

❖
يتزين مدخل فندق 

Cheval Blanc يف 
كور�سفيل 1850 بح�سان 

عمالق م�سغول من 

زجاج املرايا.

امل�سهد الثلجي عرب 

ال�سرفات يعزز الإح�سا�ض 

بالأن�ض )اأعلى ال�سفحة 

املقابلة(.

اإيحاءات ت�سميمية 

تكّر�ض مفهوم الأناقة يف 

العي�ض )ال�سورة اأ�سفل 

ال�سفحة املقابلة(.
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ترف البساط األبيض

حني تعرب بك طائرة مروحية خا�سة اإىل كوخ مون بالن الراب�ض عند 

ناظراك  يلتقطه  ملا  ميكن  ل  الألب،  اأعايل  يف  ميجيف  بلدة  اأطراف 

يف  حوا�سك  يوّرط  اأن  اإل  الثلوج  بنقاوة  يتدّثر  جبلي  م�سهد  فتنة  من 

مناورة ا�ستك�سافية ل�سحر عامل تبدو لك تفا�سيله واألوانه، اإذ تطالعك 

اإىل  ا�ستدراجك  اأراد  كاأنه  ت�سكيلها  يف  ر�ّسام  اأبدع  لوحة  علو،  من 

الأبي�ض.  الب�ساط  قدماك  تالم�ض  اأن  قبل  من  الده�سة حتى  اأقا�سي 

التي ي�ستظل بها،   ال�سرو  الكوخ من خفاء غابة  اإذ تنبعث مالمح  اأما 

مريديه  يب�ّسر  مالذ  عزلة  يف  اآ�سر  تيه  اإىل  اأقرب  الده�سة  فت�سري 

الأفئدة.  بها  ت�ستاأن�ض  �سكينة  اإىل  التائقني  ظماأ  تروي  راقية  باإقامة 

الع�سرين  القرن  اأواخر  منذ  حتّولت  التي  البلدة  �سخب  يرتاجع  هنا 

الرتفيهية  ومنتجعاتها  الراقية  لنخبة وجدت يف حمالها  اإىل مق�سد 

ل  �ستاء. هنا  اأطل  كلما  اإىل كنفه  ي�سافرون  لرفاه  ف�سحة  والريا�سية 

الكوخ  اأر�ض  تطاأ  تخالها حلظة  ريفية  لأن�ض طبيعة  مناف�ض  من  جتد 

وحدها  بل  الداخلية.  م�ساحاته  بع�ض  لت�ستوطن  اأعتابه  عن  جتاوزت 

بني شاليه Mont Blanc في ميجيف  تف�سل  بالن  مون  �ساليه  بنيان  ت�سّور  التي  الزجاجية  الواجهات 

املتكلف.  غري  طابعها  رغم  فخامة  تعوزها  ل  وف�سحة  ميجيف  ثلوج 

فاأينما حللت يف اأرجاء ال�ساليه اأو الكوخ الإ�سايف امللحق به، ت�ستوقفك 

عرب الأجنحة ال�سبعة وحجرات املعي�سة مظاهر تاأثيث ع�سري يزاوج 

بني خامات فاخرة وموؤثرات لونية ت�ستجلب دفًئا ماتًعا توّد لو ترتبه يف 

حقائبك �ساعة الرحيل. لكّن قبل الرحيل مت�سًعا لال�ستزادة يف هذه 

الواحة الق�سية من متعة عي�ض ل حتتكم اإىل تعاقب ليل ونهار، بل اإىل 

ال�سرفات  الأبي�ض. قبل الرحيل �سباحات تغزو  رفاه موعود يف كنف 

به  ت�سّج  الذي  احلبور  ذاك  بع�ض  اإليك  لتحمل  لل�ساليه  اخلارجية 

اإىل  لالن�سمام  وتهيئك  ناظريك  حتت  املرتامية  التزلج  منحدرات 

فيما  تتواطاأ عتمتها على حوا�سك  اأم�سيات  وقبله  اإليها،  �سبقوك  من 

ت�ستلبك اإىل جل�سات مطّولة يف قاعة �سينمائية فاخرة التاأثيث، اأو اإىل 

ف�سحة ا�ستجمامية ترجع اإىل اجل�سد حيويته واإىل النف�ض توازنها يف 

رحاب ناد �سحي متكامل اأحلق بال�ساليه، فيما تبقى ذروة الرتف يف 

ختام اليوم للتاأمل يف بانوراما ليلية ترت�سم يف البعيد ثلًجا يكلل �سطوح 

بيوت تتالألأ بالأنوار. 

 Chalet Mont Blanc 
+44 )0(1 202 203653

  www.ultimateluxurychalets.com

❖
تيه اآ�سر يف عزلة كوخ 

مون بالن املحتجب 

و�سط غابة �سرو عند 

اأطراف بلدة ميجيف 

الفرن�سية. 

❖

❖
يف حجرات املعي�سة  وحدها 

الواجهات الزجاجية تف�سل 

بني ثلوج ميجيف وف�سحة 

للعي�ض يف اأقا�سي ال�سكينة 

)اأعلى ال�سفحة(.  

فخامة يف التاأثيث ودفء 

يف الألوان ي�سفي مزيدًا 

من احلميمية على اأجنحة 

النوم )ال�سورة ا�سفل 

ال�سفحة(. 

❖
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سويسرا 
شاليه Zermatt Peak في زيرمات 

ترف البساط األبيض

عندما جتيء قرية زيرمات التي ا�ستوطنت ثلوج قمة جبل ماتريهورن الأ�سهر يف مرتفعات الألب 

ال�سوي�سرية، فتبعرثت عند اأقدامه بيوًتا تقليدية واأزقة مر�سوفة باحل�سى، ي�سعب اأن تغفل عن 

وعد منتظر مبتعة عي�ض ريفي ينف�ض غبار املدن عن روحك. ففي زرميات، تتعرّث حوا�سك تارة 

الف�ساء  يرجع  زوار  ب�سخب  وطوًرا  الأنفا�ض،  له  حُتب�ض  فردو�سًيا  م�سهًدا  ت�سكلت  طبيعة  ب�سحر 

تن�سحب  اأن  قبل  الثلجية  املنحدرات  امتداد  النهارات على  الرحب �سدى �سحكات يزرعونها يف 

خيوط ال�سوء الأخرية وتعود اجلموع اأدراجها اإىل حيث ا�ستطيبت مقاًما يف كنف فنادق واأكواخ  

تغفو الثلوج يف دفئها. لكن وحده �ساليه قمة زيرمات الراب�ض يف اأعلى القرية على درب ماتريهون  

❖
ت�سّكل الكوخ املبني يف 

هيئة �ساليه تقليدي 

حتفة معمارية متفردة 

نحتت يف قلب كهف 

�سخري يف اأعايل قرية 

زيرمات. 

❖
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يت�سّكل اأكرث من ف�سحة لإغفاءة ثلجية لريت�سم واحة مل يوّفر مالكها جهًدا اأو مورًدا لتدّبر م�ساحتها 

الرحبة مظاهر بذخ تعتق الزائرين اإىل اأقا�سي حدود الرتف. بل اإنك ل تكاد تطاأ عتبة الكوخ املبني 

يف هيئة �ساليه تقليدي نحتت �سركة MLS Architekten AG للت�ساميم الهند�سية عمارته حتفة 

فنية يف قلب كهف �سخري، حتى تتاأهب حوا�سك للغو�ض يف مظاهر رفاهية غري منقو�سة حت�سرك 

�سطوة  اإىل  �سياء  املتوّهجة  قناديله  بك  تعرب  نفًقا حجرًيا  ت�سّكل  الذي  الرئي�ض  املدخل  بدًءا من 

بني  �سعوًدا  اخلطى  منقاًل  الأرجاء،  جتوب  ففيما  مفاتنه.  من  ال�ستزادة  ت�ستعذب  خيايل  عامل 

�ض الدور  طبقات توزعت عربها خم�سة اأجنحة للنوم، ثالثة منها حتتل الطابق الأول، فيما ُخ�سّ

الثالث للجناح الرئي�ض وافرت�ض جناح اإ�سايف هو الأكرث تفرًدا الطبقة العلوية ب�سقفها الزجاجي 

الذي ميّني النف�ض لياًل بانعتاق متخّيل اإىل ف�ساء جنمي �ساحر، ل ي�سعك اإل اأن تثني على براعة 

امل�سمم العاملي بول بوير اإذ اأح�سن تن�سيق امل�ساحات الداخلية ف�سحة لأناقة ل يعوزها نبل اأو رقي 

اأر�سيات من خ�سب اجلوز والغرانيت الإيطايل،  حت�سرك تفا�سيله يف ذاك التالحم البديع بني 

الفراء  اأثاث تناغم بني فخامة اجللود وثراء  وجدران تتزين بك�سوة من حجارة برازيلية، وقطع 

الذي ل يكاد يغيب عن اأي زاوية يف ال�ساليه كاأمنا ليكّر�ض فعل الأناقة. حتى يف املنتجع ال�سحي 

املتكامل الذي ي�سغل الدور الأول من البناء مت�سع لأناقة ت�سي بها جمال�ض ال�سرتخاء التي تت�سّكل 

يف حميط حو�ض ال�سباحة الداخلي امل�سرف على فتنة ماتريهورن وثلوج زيرمات واحة لالنغما�ض 

يف ال�سكينة يف اأعقاب خلوة للرفاه النف�سي واجل�سدي تزيد يف تفّرد جتربة عي�ض ا�ستثنائية. اأما يف 

الدور الثاين، حيث اأفرد بوير امل�ساحات لحتواء جمال�ض وثرية من اجللد الأبي�ض وغرف مفتوحة 

يف  ال�ساهرون  يتبادلها  �سمر  وحكايات  مرتفة  اأم�سيات  ب�سائر  فتتجلى  الطعام،  وتناول  للمعي�سة 

حميط مدفاأة تنع�ض العيون على اإيقاع حطباتها اأو على وهج لهيبها حني يخفت نور �سموع حترتق 

نعت يدوًيا من زجاج مورانو البلوري، ول يبقى للنف�ض �سوى  اأو ُتطفاأ م�سابيح �سُ داخل قناديلها 

اإح�سا�ض طاغ بخدر ماتع تثمل به احلوا�ض فيما تنهل من حميمية تكاد تن�سيك لوهلة باأنك متكث 

اأبدع بوير يف املجاورة بينه وبني مظاهر  اآلف الأميال بعيًدا عن بيتك. فهنا دفء البيوت الذي 

رفاهية تثّمنها النخبة يف عي�سها، متاًما كما برع يف اإغواء امل�سهد الثلجي ليت�سلل بفتنته اإىل الأرجاء 

عرب �سرفات وواجهات زجاجية تبّدد احلّد الفا�سل بني الكوخ وحميطه.   

 Chalet Zermatt Peak 
+441 79 244 77 21

 www.chaletzermattpeak.com 

ترف البساط األبيض

❖
تالحم بديع يف 

حجرات النوم بني 

اأر�سيات من خ�سب 

اجلوز، وجدران 

احلجارة الربازيلية، 

وقطع اأثاث تناغم 

بني فخامة اجللود 

وثراء الفراء )اأعلى 

ال�سفحة(.

يف املنتجع ال�سحي 

جمال�ض ال�سرتخاء 

تت�سكل يف حميط 

حو�ض ال�سباحة واحة 

لالنغما�ض يف ال�سكينة 

)ال�سفحة املقابلة(.

❖
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خيايل  كتاب  �سفحات  يف  ت�سّكل  طفويل  عامل  يف  للتيه  ف�سحة  كاأنه 

من زمن بيا�ض الثلج وتلك احلكاية الأ�سطورية التي ر�سم تفا�سيلها 

وكر�ستها  غرمي،  فيلهم  جايكوب  الأخوان  البعيد  املا�سي  يف  الأوىل 

وم�سرحية  �سينمائية  واأعمال  متعاقبة  اأجيال  ذاكرة  ال�سنني  مّر  على 

بحرية  �سفاف  عند  الراب�ض  ماكيني،  �ساليه  يبدو  هكذا  متالحقة. 

حتنو عليها قمم جبلية اأرخت �سفائرها الثلجية عرب منحدرات التزلج 

خميلة  �سّورته  الذي  هامو  جممع  اإىل  و�سوًل   Verbier فريبييه  يف 

املهند�ض ورجل الأعمال ال�سوي�سري بيار دور�ساز قرية حتتفي بالرتاث 

يف متحف خا�ض وكاتدرائية و�ساحة حملت ا�سم اأوديون وب�سع منازل 

ع�سرية ُبنيت من احلجارة واخل�سب م�ستلهمة طابع الأكواخ التقليدية 

القدمية. يف هذه القرية الرتاثية ت�سّكل �ساليه ماكيني منذ عام 2013 

الزائرين  لتوّرط  كاأمنا  �سكينتها  بع�ض  الطبيعة  عليها  اأغدقت  واحة 

اآ�سر ي�ستلبهم من احلا�سر اإىل ف�ساء اأحلى يليق بعطلة  يف اجنذاب 

بعمارته،  الأ�سطوري  الكوخ  اإىل جوف  تعرب  واإذ  تق�سر.  اأو  قد تطول 

تف�سيل  اأي  يرتك  ل  ت�سميمي  باإبداع  تنطق  م�ساحات  تطالعك 

اأجنحة  خم�سة  تت�ساركها  مربًعا  مرًتا   825 امتداد  على  للم�سادفة. 

يتبدى  الطعام،  لتناول  حجرة  عن  ف�ساًل  للمعي�سة،  وغرفتان  للنوم 

الإبداع تالحًما ا�ستثنائًيا بني حداثة طابع ع�سري يف التاأثيث، واأ�سالة 

ت�سميم تقليدي يناأى بالرتف عن اأي بذخ متكلف. فتلك الف�سيف�ساء 

من مظاهر رفاهية تنعك�ض يف املجال�ض واحلجرات مزيًجا من اأثاث 

فاخر واأعمال فنية معا�سرة وخامات ثمينة وثريات كري�ستالية تتوهج 

على  يتاآمر  ريفي  عبق  اأمام  املجال  يف  تف�سح  الف�سيف�ساء  تلك  األًقا، 

اإذ تطالعك يف كل زاوية م�ساحة متناغمة تفي�ض  الأب�سار واحلوا�ض 

دفًئا وحميمية و�سط �سكون اجلبال. هنا حت�سرك عفوية عي�ض ت�سي به 

على امتداد الكوخ اأ�سقف تتمدد عربها عوار�ض من اخل�سب القدمي، 

خ�سب  من  واأر�سيات  ال�سخرية،  حجارتها  من  اإل  تعّرت  وجدران 

ال�سنديان امل�سقول، وحتف عتيقة تتناثر يف الزوايا، ومدفاأة حجرية 

قدمية الطراز تزيد يف �سطوة جماليات تبدو غاية يف الب�ساطة لكنها 

الأن�ض  هذا  بالأن�ض.  متفرًدا  اإح�سا�ًسا  وجدانك  اإىل  باأن حتمل  كفيلة 

ت�ستثريه بالقدر ذاته يف نف�سك جل�سات ا�ستجمامية وطقو�ض عالجية 

يعد بها النادي ال�سحي الذي يحّتل كوًخا م�ستقاًل يبعد عن ال�ساليه 

ب�سع خطوات ويجمع حتت قّبته حجرة للتدليك وحماًما تقليدًيا وغرًفا 

ا لل�سباحة، فيما يحتل جزًءا منه مطبخ يعبق برائحة  بخارية واأحوا�سً

جنب  من  تقليدية  اأطباق  هنا  اإليك  حتمله  الذي  ال�سوي�سري  الريف 

م�سوي تتفجر احلوا�ض بطيب مذاقه لت�سبح كل وليمة مكماًل اأ�سا�سًيا 

ملتعة اإقامة تود لو اأنها ل تبلغ منتهاها. 

 Chalet Makini 
+44 )0(1 202 203653

  www.ultimateluxurychalets.com

❖شاليه Makini في فيربيه
يف الأعلى: تتاأرجح 

امل�ساحات بني 

حداثة طابع ع�سري 

وت�سميم تقليدي .

�سقوف واأر�سيات 

خ�سبية، وحتف عتيقة 

تتناثر يف الزوايا 

)اأ�سفل ال�سفحة(. 

❖

❖
يرتفع �ساليه ماكيني 

يف قلب جممع هامو 

الرتاثي م�ستزيًدا من 

فتنة بحرية تتزين 

بثلوج منحدرات 

التزلج يف فريبيه.

❖

ترف البساط األبيض
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