H0
متأللئة .خالدة .مستنيرة.
إذا زعمنا أن أحجار األلماس تبقى مدى الحياة ،فما هي مدة تلك الحياة؟ الساعة  ،H0تشبه صانعها  ،HYTحيث ولدت من رحم سؤال حول طبيعة
الوقت .تدعو هذه الساعة األحجار الكريمة الفاخرة للتدفق عبر تصميمها لتضفي بريقًا على المرحلة األساسية لمرور الوقت .إلهام مستوحى من قطرات
الماء واألنهار وتحويله إلى حركة خطية متناغمة ،ودقتها هي سر جمال التناغم السلس بين الماضي والحاضر والمستقبل .إن االندماج المتناقض تقريبًا
لموديول سائل ما يكرو وكاليبر ميكانيكي يبرز االفتنان الساحر لما يتميز اآلن باالنسياب االجتماعي والتكنولوجي والجغرافي.
أسفل الزجاج الياقوتي الذي يشبه القطرة لتلك الساعة المدهشة  ،H0تعطي قطع األلماس بشكل بلورات الثلج المنتشرة على سطح الميناء انطباعًا أن
قطرات الماء تأتي مباشرة من الطبيعة .تُسحر بفضل عدم انتظامها التلقائي .فعندما تخطف الضوء ،تظهر طبقة أخرى من التفرد .تدرك  HYTأن
الوقت – وبالتالي الحياة – يستمر في المرور .وألنه ال يمكن تحديد شيء معين في الحجر ،فإن محتوى وجود كل جزء فريد من نوعه .قطاعات قطع
ألماس أسفل جوانب جسم الساعة إلعطاء شكل األنهار حوله .هذا أيضًا تذكير بسريان الوقت كما صاغها الفيلسوف اليوناني هيراقليطس" :ال يوجد
رجل على اإلطالق يخطو في نفس النهر مرتين ألنه ليس نفس النهر وألنه ليس نفس الرجل" .تلقي األرقام المحفورة حول جسم الساعة الشفافة إلى
ً
ظالال فردية لتعزيز الطابع الثالثي األبعاد.
حد كبير
يوجد إصداران مختلفان تما ًما من الساعة  .H0أحدهما يبرز حيوية الحياة مع السائل األحمر الملون الذي يتعقب مسار الوقت المنقضي وسوار من جلد
التمساح األحمر .تفاصيل حمراء على العقارب وعرض مخزون الطاقة تتخلل محيط الماس .أما نظيرتها فتتباين الخلفية المتألقة باللون األسود كطابع
إضافي من الرقي .تكمن قوة الوقت في قدرته على أن يكون ال ينسى وليس أن يكون عتيقًا.

المواصفات الفنية
الساعة H0
الوظائف :
 مؤشر الساعات السائل باللون األحمر مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقةجسم الساعة :
 استانلس ستيل وتشطيبات ناعمة القطر 48.8 :مم االرتفاع  18.7 :مم تاج ضبط من االستانلس ستيل كريستال ياقوت مقبب ،الخامة الداخلية أرقام سوداء ظهر ساعة لولبي ،كريستال ياقوت -مقاومة للماء حتى عمق  30متر

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطالء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائالن غير قابلين لالمتزاج ،أحدهما شفاف واآلخر ملون بصبغة عالية المقاومة
معادل حراري مع منفاخ مخصص وسائل خاص
محددات تدفق السائل من السيراميك فائق التقنية

آلية الحركة:
 ميكانيكية يدوية الملء ،كاليبر حصري  28800ذبذبة في الساعة 4 ،هرتز 35 ،جوهرة جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genève -مخزون طاقة يبلغ  65ساعة

الواجهة البينية:
-

نقل الحركة بين آلية الحركة وموديول السائق من خالل تحويل حركة الدوران إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:
-

ميناء ينقسم إلى ساعة ودقيقة وثانية مرصع بقطع األلماس بشكل بلورات الثلج 1206 ،قطعة ألماس 7.423 ،قيراط
البيضاء
عقارب دقائق وثواني حمراء مطلية بمادة

السوار :إبزيم قابل للطي من التيتانيوم مصنوع من جلد التمساح األحمر
الرقم المرجعي:

المواصفات الفنية
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الوظائف :
 مؤشرات ساعات سائلة سوداء مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقةجسم الساعة :
 استانلس ستيل ،طالء  DLCأسود ،تشطيبات ناعمة القطر 48.8 :مم االرتفاع  18.7 :مم تاج ضبط من االستانلس ستيل ،طالء  DLCأسود كريستال ياقوت مقبب ،الخامة الداخلية أرقام سوداء ظهر ساعة لولبي ،كريستال ياقوت -مقاومة للماء حتى عمق  30متر

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطالء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائالن غير قابلين لالمتزاج ،أحدهما شفاف واآلخر ملون بصبغة عالية المقاومة
معادل حراري مع منفاخ مخصص وسائل خاص
محددات تدفق السائل من السيراميك فائق التقنية

آلية الحركة:
 ميكانيكية يدوية الملء ،كاليبر حصري  28800ذبذبة في الساعة 4 ،هرتز 35 ،جوهرة جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genève -مخزون طاقة يبلغ  65ساعة

الواجهة البينية:
-

نقل الحركة بين آلية الحركة وموديول السائق من خالل تحويل حركة الدوران إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:
-

ميناء ينقسم إلى ساعة ودقيقة وثانية مرصع بقطع األلماس بشكل بلورات الثلج 1206 ،قطعة ألماس 7.423 ،قيراط
بيضاء
عقارب دقائق وثواني سوداء مطلية بمادة

السوار :إبزيم قابل للطي من التيتانيوم مصنوع من جلد التمساح األسود ،طالء  DLCأسود
الرقم المرجعي:

الوقت ينساب كالسائل
ولدت  HYTمن رحم سؤال .لما كان الزمن يمر وال يكتسب معناه إال من الحوادث التي تحدث فيه .فلماذا يقتصر قياسه على اإلشارة إلى الوقت
الحالي في عزلة تامة عن الماضي والمستقبل ،وفقط عن طريق عقارب بسمك اإلبرة أو شاشات رقمية متغيرة البيانات؟ وانطالقا من تصميمنا على
إ حداث تطوير ثوري يغير المفاهيم السائدة بالكلية عكف فريق بحث متعدد التخصصات على ابتكار ساعات تربط الماضي والحاضر والمستقبل
بشكل واضح ومرئي .فكانت إجابة  HYTعلى هذا السؤال اختراع ساعة تتجاوز قوى الجاذبية األرضية لإلشارة إلى مرور الوقت باستخدام السوائل.
لقد استمدت التكنولوجيا المتقدمة فكرتها من هذه الفلسفة لتعكس السيولة التي يمر بها الوقت.
سنة والمتمثل في أنظمة كليبسيدرا أو الساعات المائية الخاصة
وتكمن البقية بين أسطر التاريخ .وألكون دقيقا إنه التاريخ الذي بدء منذ
بالفراعنة .في هذه الساعات المسماة «لص الماء» كان يتم نقل الماء  H2Oمن وعاء إلى آخر لقياس الوقت المنقضي «المسروق» .إال أنه يبدو أن
 ،حين قامت  HYTبابتكارها العلمي الجديد المتمثل في ساعة معصم تستخدم موديول
هذه الرؤية للموضوع ذات الداللة اختفت حتى عام
سائل حاصل على براءة اختراع .حيث يقوم السائل الملون بتسجيل الماضي القريب ،بينما يشير السائل الشفاف إلى المستقبل القريب .يلتقيان عند
سطح محدب ،وتمثل نقطة التقائهم الوقت الحالي.
اليوم أصبحت  HYTتمثل منظومة متكاملة تجمع بين العلم والتكنولوجيا الفائقة والفلسفة والفن والتصميم .في مقرها الكائن في مدينة نيوشاتل ،بقلب
فرد على تحويل معدل حركة السوائل إلى إشارة للوقت
إقليم صناعة الساعات السويسرية التقليدية يعمل فريق من المتخصصين مكون من
الحقيقي .تشمل تلك الساعات الثورية على آلية حركة ميكانيكية متناغمة تعمل كمطلق لحركة السائل .وبذلك يتم تدعيم الشعور الشامل بالوقت ،إنه
الوقت وال شيء غيره.

