
منوعات سياحية

صندوق النوم  Sleep Box غرف فندقية صغيرة 
داخل المطارات!

إعداد: إيمان عباس
 مجلة السياحة اإلسالمية ITM - مكتب لندن

كثيرًا ما نسافر وتكون رحلتنا متعبة جدًا، وأسباب التعب تختلف من مشاق تغيير طائرة 
فننزل في مطار وننتظر فترات طويلة حتى نستكمل رحلتنا، إلى مصادفة عطب تقني 
في الطائرة مما يلزم المسافرين أن ينتظروا ساعات معينة حتى يصلح العطب وتستأنف 
الرحلة، إلى ما يسببه سوء أحوال الطقس من تأخير في استكمال الرحلة، إلى طوارئ 
أخرى قد تصادف رحلتنا كإضراب عمال المطار، أو تأخر طاقم الطائرة والالئحة طويلة. 
العامة  األماكن  هذه  في  الراحة  من  قسط  ألخذ  المسافر  يحتاج  ذك��ره  سبق  ما  وعلى 
كالمطارات أو محطات القطارات. لذا وبداًل من أن تغفو وأنت جالس على الكرسي أو 

مستلقي على عدة كراسي، فإن بإمكانك استئجار ما يطلق عليه  صندوق النوم !!!

صناديق النوم تشغل منتشرة في كل مكان



فوائد وامتيازات صندوق النوم
بـ "صندوق  إنشاء ما يسمى  تعود فكرة 
 ،2009 سنة  إلــى  األصــل  في  النوم" 
لشركة روسية اسمها "آرش قروب" لكن 
لم يتم استغاللها إال سنة 2011 في مطار 
شيريميتييفو الدولي في العاصمة الروسية 
الصندوق  هذا  مزايا  أهم  ومن  موسكو. 

الغريب:
بسبب  التامة  للراحة  توفيره    1-
متر   75،3 وهي   قياساته  مواصفات 
مربع في مساحته اإلجمالية بطول 2 متر 

متر،  وارتفاع 3،2  متر  وعرض 4،1 
وهو مؤثث بسرير مريح، وساعة منبهة، 
 ،WiFi وشبكة   ،LCD تلفاز  وشاشة 
وأفياش  المنقول،  لكمبيوترك  وطاولة 
تتوفر  كما  موبايلك.  لشاحن  كهرباء 
حقائبك  لوضع  السرير  أسفل  مساحة 
ودواليب لوضع أمتعتك الشخصية. وعند 
الدفع تحصل على مفتاح إلكتروني يحمل 
رقم صندوقك ويمكن للمسافرين استئجار 
هذه الصناديق لفترات تبدأ من 15 دقيقة 
وحتى عدة ساعات حسب اإلحتياج. -2 



ومؤمن  آمن  مكان  النوم  صندوق  إن 
ومالئم للنوم عند الضرورة في المطارات 
أو محطات القطار أو غيرها من األماكن 
سكن  أزمة  وجود  عند  حتى  أو  العامة 
الحاالت  وفنادق. -3 مكان رخيص في 
الطارئة وللكل األغنياء والفقراء. -4 ال 
تحتاج ألن تضيع وقت وأنت تبحث عن 
مصمم   5- المطار.  من  قريب  فندق 
ليكون في محطات القطار أو المطارات 
وكذلك األماكن العامة في مراكز المدن 
بالكامل.  الفنادق محجوزة  عندما تصبح 

يمكن  االستوائي  المناخ  بلدان  في   6-
في  الخارج  في  النوم  صندوق  تثبيت 
التحكم  يمكن  حيث  الرئيسية  الشوارع 

بالحرارة داخل الصندوق.

مشروع مماثل لصندوق النوم
هذه الصناديق ليست بالجديدة ففي اليابان 
يسمى  مــا  بابتكار  فــتــرة  منذ  قــامــوا 
الفنادق  أي   "Capsule Hotels"
الكبسولية وهي تخدم نفس الغرض، إال 
أن صناديق  الحالتين هو  بين  الفرق  إن 



أكثر  مساحة  وتعطي  حجماً  أكبر  النوم 
لجلوس أو النوم. هناك أخبار غير مؤكدة 
 50 من  بتنصيب  قامت  دبي  بأن  تتردد 
إلى 70 صندوق في األماكن العامة مثل 
المطارات ومحطات القطار حيث يمكن 
الفترة الزمنية  للناس أن يحجزوا حسب 
الراحة  من  قسط  ألخذ  يريدونها  التي 

والنوم في انتظار استئناف سفرهم، وقد 
قمنا من جانبنا بمحاوالت للتحقق من هذه 
الجواب  على  نحصل  لم  لكننا  األخبار 
يأتي  ال  الصندوق  هذا  وبالطبع  اليقين، 
أيضاً  يمكن  لكن  ملحق،  حمام  معه 
استعمال الحمامات العامة لهذا الغرض. 


