«كنت أريد دائ ًما تصميم ساعة
B i g P ilot’s Watc h
شديدة البساطة بثالثة عقارب».
يناقش المدير اإلبداعي لدار أي دبليو سي السيد كريستيان كنوب أهمية ساعة  Big Pilot’s Watchبالنسبة له وما الذي جعلها تتحول إلى أيقونة .كما
أنه يوضح الدافع وراء تطوير الساعة  Big Pilot’s Watch 43ويستعرض التحديات التي واجهت عملية التصميم.

ما هي أهمية الساعة  B I G P I LOT ’S WATC Hبالنسبة لك على
المستوى الشخصي؟

يجب أن أعترف أن الساعة  Big Pilot’s Watchهي تقريبًا السبب وراء

انضمامي إلى دار أي دبليو سي .عندما تم إصدار الساعة «Big Pilot’s

 Watchالرقم المرجعي  »5002في عام  2002استحوذت على انتباهي
على الفور بتصميمها البسيط األنيق .كمصمم انبهرت بالتنفيذ المتقن لمبدأ
«الشكل يتبع الوظيفة» .علبة الساعة الكبيرة وتاج الضبط المخروطي
الكبير ،والميناء سهلة القراءة ،كل تفصيلة من هذه التفصيالت موجودة
بالساعة لسبب ما .تجسد الساعة ً Big Pilot’s Watch
أيضا استراتيجية
دار أي دبليو سي في تصميم ساعات  Pilot’s Watchفي سياق الساعات
الفاخرة ،وقد بدأت هذه العملية في أوائل تسعينات القرن الماضي .ولقد كان
الدمج بين التصميم الوظيفي للساعات العسكرية للدار مع آلية الحركة
الميكانيكية العصرية خطوة كبيرة وذات رؤية طوال تلك السنوات الماضية.
فمن خالل القيام بذلك ،أسست دار أي دبليو سي اتجاهً ا أصبح اليوم شائ ًعا
للغاية في صناعة الساعات.
ما الذي يقوي المكانة األيقونية للساعة B I G P I LOT ’S WATC H؟

لا توجد ساعة  Pilot’s Watchأخرى تجمع بين هوية هذا التصميم
الذي ال تخطؤه العين مع العديد من الوظائف التنفيذية اإلبداعية
خاصا .وبعضها
إصدارا
المختلفة .على مر السنين تم طرح حوالي 80
ً
ً
كان تكري ًما لشخصيات مشهورة مثل إصدار «محمد علي» من الساعة
 .Big Pilot’s Watchوالبعض اآلخر كان وراءه قصص مؤثرة ،فقد
تم ارتداء التحفة الفريدة «األمير الصغير»  Le Petit Princeبواسطة

سفير دار أي دبليو سي برادلي كوبر في حفل توزيع جوائز األوسكارـ
الـ  91ثم تم بيعها بالمزاد لصالح مؤسسة «أنطوان دو سانت
إكزوبيري»  Antoine de Saint-Exupéryللشباب .تم إصدارالساعة  Big Pilot’s Watchبجميع المواد التي يمكن تصورها ،بداية من
الذهب األبيض والبالتينيوم وحتى السيراميك والكربون ،واشتملت على
العديد من التفاصيل الفنية المختلفة المعهودة عن دار أي دبليو سي مثل
التقويم الدائم .هذا التنوع الهائل ال يعزز المكانة األيقونية لهذه الساعة
فحسب ولكنه يعكس روح االبتكار ومنهج اإلبداع لدار أي دبليو سي.
ماذا كان الدافع وراء تصنيع الساعة BIG P ILOT ’S WATC H
4 3؟

بعد طرح العديد من اإلصدارات المختلفة للساعة Big Pilot’s Watch

أدركنا المكانة األيقونية لهذا الطراز .وأدركنا ً
أيضا أنها لها حدودًا فيما
يتعلق بالخصائص العملية المريحة .كثير من الناس يحبون التصميم،
ولكنهم ال يستطعيون ارتداء ساعة بقطر  46مم حول معصمهم .لهذا السبب
قررنا استكمال مجموعة الطرازات بإصدار جديد يكون حجم العلبة فيه
أكثر راحة وعملية .ومن الجوانب األخرى التي أثارت اهتمامنا فرصة
العودة إلى البساطة الشديدة للتصميم األصلي في األربعينيات من القرن
الماضي وإنشاء ساعة بسيطة ذات ثالثة عقارب دون أي عناصر أخرى
على الميناء .كانت فكرة ساعة  Big Pilot’s Watchشديدة البساطة ،بدون
شاشة عرض احتياطي الطاقة ونافذة للتاريخ ،موضوعً ا للمحادثات داخل
مجتمع دار أي دبليو سي لسنوات عديدة .على المستوى الشخصي كنت
دائ ًما أريد تصميم ساعة  Big Pilot’s Watchبثالثة عقارب.
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ما هي خصائص الساعة B I G P I LOT ’S WATC H 4 3؟

مع الساعة  Big Pilot’s Watch 43قمنا باستخالص جوهر البساطة
للتصميم األيقوني الذي تم صنعه منذ أكثر من  80سنة .فهي تحتوي فقط
على ميناء بسيطة بثالثة عقارب دون أية عناصر إضافية .لقد قمنا بإعادة
صياغة كل التفاصيل وتحسينها بشكل لطيف ،مثل حجم علبة الساعة
والنسب ونسب تاج الضبط ورسومات الميناء وشكل العقارب .بغض النظر
عن الحجم الصغير ،فإن علبة الساعة بقطر  43مم تجمع بين المظهر
الجريء مع الراحة الفائقة في االرتداء .ميزة أخرى هي نظام التغيير
 ،EasX-CHANGEالذي يسمح لك بتغيير السوار بسرعة .نحن نقدم
مجموعة جذابة من الخيارات من بين سوار جلد العجل والسوار المطاطي
بألوان مختلفة ،ونقدم ألول مرة السوار المعدني .تعمل الساعة Big Pilot’s
 Watch 43بالكاليبر  82100المصنع في شركتنا .تتميز آلية الحركة
األوتوماتيكية المتطورة بنظام الملء بيالتون األسطوري من دار أي دبليو
سي ،والمعزز بواسطة مكونات من السيراميك يمكن رؤيتها من خالل ظهر
العلبة من زجاج السافاير الشفاف.
ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت صنع هذا الطراز؟

أحد التحديات الرئيسية كان إحداث التوازن بين راحة االرتداء وجذب
األنظار .لقد أردنا أن يكون الطراز الجديد سهال في ارتدائه وفي الوقت
ً
وبارزا كعهد الساعة  .Big Pilot’s Watchفي مرحلة
واضحا
نفسه يظل
ً
مبكرة من عملية التصنيع ،قمنا بالعمل على نماذج أولية مختلفة يتراوح
حجمها بين  42و  44مم لتحديد نسب علبة الساعة المثالية والنسبة بين
القطر والسمك .كانت البداية من النماذج األولية المطبوعة بتقنية ثالثية
األبعاد ،ثم انتقلنا سري ًعا إلى النماذج األولية المعدنية لنحصل على انطباع
أكثر واقعية .التحدي اآلخر كان تصميم الميناء ،الذي كان من الصعب جدًا
تصحيحه .لقد قمنا بتجربة خطوط ذات درجات سمك مختلفة وأحجام
خطوط مختلفة كما قمنا بتجربة تشطيبات مختلفة للميناء والعقارب .وقد
ً
بسيطا
كان عدد النماذج األولية التي صنعناها ال يُصدق .في النهاية ،ما يبدو
ً
وسهال ،يكون دائ ًما من الصعب جدًا تحقيقه.

أسلوبهم وشخصياتهم .عالوة على ذلك ،يبحث الناس في الوقت الحاضر
عن ساعة متعددة االستخدامات يمكن حملها في الماء أو ارتداؤها في بيئة
أكثر قسوة .لهذا السبب قمنا بصنع الساعة  Big Pilot’s Watch 43بنظام
التغيير  EasX-CHANGEالذي يتسم بالعملية وسهولة االستخدام.
باإلضافة إلى أساور جلد العجل ذات الخياطة البيضاء والمسامير األربعة،
نقدم ً
أيضا مجموعة خيارات من األساور المطاطية الرياضية والملونة
ً
حديثا من االستانلس ستيل.
وسوارا مطور
ً
ما هي االعتبارات التي تمت مراعاتها في تطوير السوار المعدني الجديد؟
ألول مرة في تاريخها الممتد لـ  80عا ًما ،نقدم الساعة Big Pilot’s

 Watchبسوار االستانلس ستيل .لقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد في
تطوير سوار ال يتناسب فقط مع التصميم األيقوني ،ولكن يتناسب ً
أيضا
بشكل جيد مع تشكيلة ساعات  Pilot’s Watchesبأكملها .تزيد طريقة
مظهرا
تنفيذ السوار بخمس وصالت من بساطة التصميم وتمنح الساعة
ً
ً
أنيقا وعصريًا .وتتميز هذه الوصالت ذات الشكل الجميل والتي تجمع بين
األسطح المصقولة والحريرية بحضور مرئي وتعكس الضوء بشكل جيد.
ويتيح نظام التعديل الدقيق تعديل السوار بسهولة لتوفير الراحة أثناء
االرتداء .باالشتراك مع علبة الساعة التي أصبحت مقاومتها للماء اآلن
ً
حديثا وأصليًا .
ومظهرا
 10بار ،يوفر السوار وظيفة رياضية جديدة
ً
قفصا داخل ًيا من الحديد المطاوع؟
لماذا اعتمدتم ظهر العلبة الشفاف وليس ً

ترتبط العديد من ساعات  Pilot’s Watchتاريخيًا بقفص داخلي من الحديد
المطاوع يحمي آلية الحركة من المجاالت المغناطيسية ،وهي وظيفة تم
صممت ساعة المالحة هذه
تطويرها في األصل للطراز  .Mark 11وقد ُ
لتالئم المتطلبات الصارمة لسالح الجو الملكي البريطاني في عام .1948
وفي حين أن الساعة  Big Pilot’s Watchالتي يبلغ قطرها  46مم تحتوي
على هذه الميزة ،قررنا طرح الطراز  Big Pilot’s Watch 43بعلبة
أصغر ،وارتفاع أقل للعلبة ،ظهر شفاف من زجاج السافاير .ويقدر العديد
من عمالئنا إمكانية مراقبة عمل آلية الحركة الداخلية.

لماذا قمت بدمج نظام التغيير E as X- C H A N G E؟

لقد رأينا على مر السنين أن العديد من الناس يقومون بتخصيص ساعتهم
 ،Big Pilot’s Watchesوكان ذلك في األغلب عن طريق استخدام أساور
مختلفة .وقد أكد ذلك على تنوع التصميم ورغبة عمالئنا في التعبير عن
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في
شافهاوزن .كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب في
عصره .من خالل القيام بذلك ،لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد لدار
أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات الميكانيكية
في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل
العمالء .تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك،
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية
المصنوعة من مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتانيوم®.
بتفضيل مبدأ «الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة ،تجسد إبداعات الدار
السويسرية لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته
عبر الحياة.
تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على
البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر لألجيال.
تفخر الشركة بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة إلى
توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك أي دبليو سي ً
أيضا مع
المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.
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