الساعة
يقظة .عصرية .مُعبرّة.
في عالم تحكمه السرعة ،يعد الزمن سلعة ثمينة ال يكاد يمتلكها أحد .تحول الساعة « H20 »TIME IS FLUIDمن شركة  HYTهذه المعضلة
الواضحة إلى رسالة طمأنة ذات مغزى من خالل إعطاء الزمن سياقا محددا .تتقبل هذه التحفة اإلبداعية سريان الوقت وتعبر عنه وتحتفي به .وال
تدعي أبدا أن تكون راعتيه ،بل تستخدم تقنية السوائل لتحويل تفاعالت الماضي والحاضر والمستقبل إلى لوحات فنية ذات محتوى مخصص .لم
عساك تطارد الزمن بينما يمكنك فهم مغزاه؟
مفهوم  HYTالجوهري لمسار الزمن في كلمات معدودة .حيث تحف اإلطار عبارة «TIME IS
تسطر الساعة «
( »FLUIDالوقت ينساب كالسائل) ،لإلشارة إلى الفترات الزمنية بيقظة واعتمادية .يؤكد ذلك على حقيقة أن تقسيم الوقت يعوق من انسيابه ،كما
هو الحال تماما في التعبيرات اللغوية .إن لغة التصميم ثالثية األبعاد هي الطابع المميز لهذا المنتج المخصص لتمثيل الزمن ككيان فراغي يمكن
مشاهدته من جميع الزوايا – ودعوة لمرتدي الساعة لكي يفعل األمر ذاته .في الواقع الخارجي المعاصر ،الذي تشكله وحدات عرض رقمية تسلط
الضوء على الحاضر كجزء منفصل من المعلومات ،تركز هذه الساعة في ثبات ووضوح على سريان الزمن.
جسرا بين المتناقضات الظاهرية حقيقة ومجازا .ويمثل التوتر المبتكر بين المهارة الحرفية والتقنيات
تبني الساعة «
المتطورة القوة الدافعة لمجموعة موديول سائل مايكرو حاصل على براءة اختراع وآلية حركة ميكانيكية  APRPمطورة على نحو خاص .من
الوهلة األولى ،تبدو الزخارف على شكل معينات المجدولة على قرصي الدقائق والثواني والقرص األساسي بمثابة خروج عن السمة المميزة لفن
صناعة الساعات .وبإلقاء نظرة فاحص ة ،يظهر االنتشار المكافئ لألنماط على العدادات .وتبرز تلك األخيرة إيقاعات ودرجات وحدات قياس الوقت،
عالوة على القلب النابض المتمثل في منافيخ تنظيم الوقت.
بالكلمات األساسية للغة تصميم  HYTفي وضوح تام .ويجري التعبير عن سريان الوقت من خالل
تنطق الساعة «
زوايا سلسلة وأشكال انسيابية وانعدام الخطوط المستقيمة تماما .وتكمن رسالتها الجوهرية في التوازن – بين التراث واالبتكار وبين الدفء والبرودة
في إصدارين – أحدهما من الذهب األصفر عيار
وبين التقاء الماضي والمستقبل في لحظة الحاضر .تأتي الساعة
( ) Nوالثاني من االستانلس ستيل .وكالهما إصداران محدودان .سوائل ملونة وشفافة تتبع مسار الزمن الماضي والمستقبل على الترتيب،
باعتبارهما الرمزين األبديين للحياة .ولك.

المواصفات الفنية
الساعة
الوظائف:
-

مؤشر الساعات السائل باللون األحمر
دقائق وثواني
)
مبين وضع تاج الضبط (

-

احتاطي طاقة (ظهر جسم الساعة)

جسم الساعة :

-

قيراط ( ،) Nبتشطيبات المعة وناعمة

من الذهب األصفر
القطر:

مم

االرتفاع :

مم

تاج ضبط من الذهب األصفر عيار

() N

كريستال صفيري مقبب
ظهر جسم ساعة ملولب من كريستال الياقوت
مقاومة للماء حتى عمق

متر

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:

جوهرة
اهتزازة في الساعة ،هرتز،
 قنطرات مصقولة من االستانلس ستيل بطريقة السفع بالرمال الدقيقة بزوايا داخلية مصقولة ومقفلة قرص أساسي من سبيكة الفضة والنيكل المطلية بالروديوم بنقش معينات مجدولةساعة ( أيام)
 مخزون طاقة يبلغآلية ملء ميكانيكية يدوية ،كاليبر حصري

الواجهة البينية:

-

ناقل حركة بين آلية الحركة وموديول السائل يقوم بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة
اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

المينا:

 -حلقة هيكلية «

 ،بلون داخلي أخضر المع

 قرص دقائق بزخارف على شكل معينات مجدولة ،معالجة ذهبية ،مع مؤشرات من حجر الكابوتشون ،عقرب دقائق مطلي بتقنية C7 Super-®LumiNova
-

قرص ثواني بزخارف على شكل معينات مجدولة ،معالجة رمادية ،عقرب ثواني مطلي بتقنية
عقرب “ ”HNRأحمر

السوار  :من المطاط الرمادي الشفاف ،مع إبزيم قابل للطي من التيتانيوم

الكود المرجعي:

 ،إصدار محدود من

ساعة

المواصفات الفنية
الساعة
الوظائف :
-

مؤشرات ساعات سائلة سوداء
دقائق وثواني
مبين وضع تاج الضبط (

-

احتاطي طاقة (ظهر جسم الساعة)

)

جسم الساعة :

-

فوالذ مقاوم للصدأ
القطر:

 ،تشطيبات المعة وناعمة

مم

االرتفاع :

مم

تاج ضبط من االستانلس ستيل
كريستال صفيري مقبب
ظهر جسم ساعة ملولب ،كريستال الياقوت
مقاومة للماء حتى عمق

متر

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:

جوهرة
اهتزازة في الساعة ،هرتز،
 قنطرات مصقولة من االستانلس ستيل بطريقة السفع بالرمال الدقيقة بزوايا داخلية مصقولة ومقفلة قرص أساسي من سبيكة الفضة والنيكل المطلية بالروديوم بنقش معينات مجدولةساعة ( أيام)
 مخزون طاقة يبلغآلية ملء ميكانيكية يدوية ،كاليبر حصري

الواجهة البينية:

 -اتصال متوازن التضاغط للنظام السائل مؤمن بواسطة شوكة

ناقل حركة بين آلية الحركة وموديول السائل يقوم بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية باستخدام نظام تابع-الكامة

المينا:

 -حلقة هيكلية «

 ،بلون داخلي أخضر المع

 قرص دقائق بزخارف على شكل معينات مجدولة ،معالجة رمادية داكنة ،مع مؤشرات من حجر الكابوتشون ،عقرب دقائق مطلي بتقنية -C7®Super-LumiNova
 قرص ثواني بزخارف على شكل معينات مجدولة ،معالجة رمادية ،عقرب ثواني مطلي بتقنية ®C7 Super-LumiNova-

عقرب “ ”HNRأزرق

السوار  :من المطاط الرمادي الشفاف ،مع إبزيم قابل للطي من التيتانيوم

الكود المرجعي ،251-AD-464-BF-RU :إصدار محدود من

ساعة

الزمن السائل
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 إحداث 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.
أما البقية فستجدونها في التاريخ .وألكون دقيقا إنه التاريخ الذي بدء منذ  3400سنة والمتمثل في أنظمة كليبسيدرا أو
الساعات المائية الخاصة بالفراعنة .في هذه الساعات المسماة «لص الماء» كان يتم نقل الماء  H2Oمن وعاء إلى آخر
لقياس الوقت المنقضي «المسروق» .إال أنه يبدو أن هذه الرؤية للموضوع ذات الداللة اختفت حتى عام  ،2012حين قامت
 HYTبابتكارها العلمي الجديد المتمثل في ساعة معصم تستخدم موديول 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 إقليم صناعة الساعات السويسرية التقليدية يعمل فريق من المتخصصين مكون من  43فرد على
تحويل معدل حركة السوائل إلى إشارة للوقت 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.

