الساعة  H0ترفع شعار "الوقت ثمين"
متنوعة .متأملة .عصرية.
الساعة  H0من  HYTترفع شعار "الوقت ثمين" ،حيث تقوم بتأمل وقتنا وتسأله في آ ٍن واحد .تذكير جميل بالتدفق المستمر للوقت ،فهي تمثل مسرحًا
وجهًا معكوسًا ،كل منها ً
مائًل بقدر
للحوارات الدرامية بين الفن والعلم واالبتكار والحرفية وبين الحاضر وسياقها .وتتألف المينا المدهشة من
طفيف عند زاوية معينة ،األمر الذي يساهم في إبراز وجهة نظر عصرية في جوهرها .إن المؤثرات الضوئية المتغيرة باستمرار التي تسببها الحركة
البشرية ،تشير دائ ًما إلى حركة الحاضر التي توازن بين الماضي والمستقبل .تقوم المظاهر الجمالية الحديثة والخبرات التقنية العريقة في هذه الساعة
بتحويل شريحة الحياة غير القابلة لًلختزال إلى مشكال عشوائي لوجودنا الثمين.
الساعة  H0التي ترفع شعار "الوقت ثمين" نظريًا وفنيًا هي انعكاس للقول المأثور من فلسفة  HYTأن الوقت غا ٍل .يتحدى تصميمها أي ادعاءات بأن
التجزؤ والرغبة في استكشاف أبعا د مختلفة تؤثر على الوظيفة والسيولة بأي شكل من األشكال .هذه المناهج تعبر بشكل مدهش عن عمق وثراء توحيد
الطبقات العديدة من الزمان والمكان .إن توحد األبطال المختلفين يخلق قوة متكاملة .استخدام السليكون أحادي البلورة والقطع بالليزر شديد الحدة
يحوالن الترصيع الرائع إلى مكعب ثًلثي األبعاد على المينا .فوجود عًلقة سلسة بين موديول سائل مايكرو حاصل على براءة اختراع  HYTوالكاليبر
الميكانيكي الخاص به يساعد على توثيق مرور الوقت باستمرار وبدقة.
تبرز األبعاد الثًلثية والتأمل شخصية الساعة  H0وشعارها "الوقت ثمين" .يزدان جانب الساعة بالشعار " "Time is Preciousمحفور في األمام
وعلى جسم الساعة االستانلس ستيل بكتابة معكوسة .أربعة نوافذ من مختلف األشكال واألحجام تتخلل المينا .تقدم تلك النوافذ لمحة عن سرعة مرور
الوقت .ويمثل المنفاخان نبض السوائل الحمراء والشفافة التي تتتبع مرور الوقت وعرض مخزون الطاقة ،ويظهر القرص مرور الثواني ،كل ذلك
مرئي للعيان .ويتجلى الوالء للشفافية المطلقة من خًلل عداد الدقائق الياقوتي والسوار المطاطي الشفاف .ال يمكن ألي شيء أن يختبئ من الوقت.
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مؤشر الساعات السائل باللون األحمر،
مؤشرات الدقائق والثواني ومخزون الطاقة
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تاج ضبط من االستانلس ستيل ،طًلء  DLCأسود
كريستال ياقوتي مقبب ،أرقام رمادية محفورة
ظهر جسم الساعة لولبي ،زجاج ياقوتي
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مقاومة للماء حتى عمق

موديول سائل مايكرو  HYTحصري حاصل على براءة اختراع:
-

أنبوب شعيري من زجاج بوروسيليكات ،بطًلء نانو من الداخل
منافيخ معدنية متعددة الطبقات
سائًلن غير قابلين لًلمتزاج ،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 حصريجوهرة
ذبذبة في الساعة ،هرتز،
 جسور مشطوفة ومزدانة بتصميم Côtes de Genèveساعة
 -مخزون طاقة يبلغ

الواجهة البينية:
-

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

المينا:
-

قطعة)
مينا مرصعة بلوح ُمقطع من السليكون أحادي البلورة (
عداد الدقائق الياقوتي ،األرقام الرمادية ،عقرب الدقائق الرمادي ،طًلء بمادة
قرص مؤشر الثواني ،قرص مؤشر مخزون الطاقة
تشطيب ناعم للحلقة المعدنية الموجودة بجانب الساعة ومحفور عليه TIME IS PRECIOUS

السوار :إبزيم قابل للطي من التيتانيوم مصنوع من المطاط الشفاف
الرقم المرجعي ،H02018 :إصدار محدود من

قطعة

البيضاء

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

