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لالحتفاء بالثقافة  Boutiqueبنسخة  Métiers d'Art: نموذجين من ساعات  نمر فورموزا الملطخ

 التايوانية

 

، رحلة عبر الثقافات، ويساهم انفتاحها على العالم إلى ظهور Métiers d'Artمجموعة توفر دار بالنبان عبر تصاميم 

إبداعات فريدة يجتمع فيها التميز في صناعة الساعات والخبرة الفنية في االحتفاء بالطبيعة. تأخذنا دار بالنبان اليوم في 

مملكة الحيوان المرتبطة بتاريخ الجزيرة: رحلة استثنائية إلى تايوان، عبر تصميم نموذجين فرديين تقديراً إلحدى عجائب 

 نمر فورموزا الملطخ.

 

ن ياألصلي تايوانالوعي الجماعي للتايوانيين. يعتبر سكان ويعتبر من أهم رموز ، تايوانجزيرة الملطخ نمر فورموزا يستوطن 

 عبر خبراتهاهذا القط الرمزي ب لإلنقراض، ما دفع دار بالنبان لالحتفاء  ةكرمز روحي، وهو حيوان نادر للغاية وعرضالنمر 

وتعتبر تقنيات الدار الفنية في صناعة الساعات نادرة تماماً كما النمر الملطخ. ويتم تصميم في مجال الزخرفة اليدوية. الرائدة 

خر البعض اآلأما ، من قبل عدد قليل من شركات الساعات في جميع أنحاء العالم. البعض منها، مثل النموذج المصغر للمينا

في مصنع الدار، حيث تتميز بالنبان ببراعة تصاميمها وإرثها التقليدي في عالم يتم إنتاجه حصريًا ف، shakudō، مثل 

لدار بالنبان في  Métiers d'Art ةمدمجة بالكامل في ورشويتم استخدام خمس فنون مختلفة . الساعات المميزة والفاخرة

فن ، المصغرالمينا وهي فن الخزف، تصميم : الملطخ على الميناالنمر التايواني لتجسيد  السويسرية  Le Brassusمدينة 

shakudō تصميم  ، اليابانيengraving  وتصميمDamascene  .النموذجان الفريدان ويجسد كال المميز بأناقته

لنمر الكثيفة التي يستمتع اه األصلي، حيث الغابات في موطن الملطخالنمر والمصممين بكل دقة من قبل خبراء بالنبان، 

األمر ينطبق ، كما بتفاصيل دقيقةتم رسم جذوع وأوراق الشجر أو نحتها وقد . كبهلوان باالختفاء فيها والقفز بين أشجارها

بالتزامن  ،الخزف وتقنيات النقشباستخدام طالء المينا على على النمور ذات الطلة المهيبة. وتحاكي الساعة المصنوعة نفسه 

وصل األمر ، تشبه الغيوم، على نحو رائع ومذهل. في النموذج المنقوشالبني الفاتح مع البقع التي  فروه،  shakudō مع فن

وهكذا  الفاخر. Damasceneتصميم ، بمثل شريط الحريرخيوط ذهبية رفيعة شعيرات النمر ب ن إلى حد ترصيعبالحرفيي

المزج بين الجمال  الناجمة عننوع من المشاعر خلق ما يؤدي إلى نابضة بالحياة تحت أصابع الفنان،  تبدو مينا الساعات

مم مع إطار  33بقطر فورموزا المرسوم على البورسلين مؤطرة بعلبة من الذهب األبيض  نمرمينا وتأتي والكمال التقني. 

يأتي بينما لساعة. تظهر بتفاصيلها عبر الواجهة الخلفية لذاتي الملء، والتي  1154يدوي  كاليبر مرصع بالماس، مع حركة

وتتميز الواجهة مم.  45في علبة من الذهب األحمر بقطر ، Damascene بتصاميمالمنقوش والُمحفر  Shakudō طراز

 15B اليدويةة حركحيث يمكن عبرها رؤية ال، الفاخرةاحتراماً لتقاليد الساعات الكريستال الياقوتي  الخلفية للعلبة باستخدام

 .Côtes de Genèveبتصاميم والمزينة 

 

 فن الرسم الخزفي والمينا المصغر

عملية وتعتبر  .Brassus Leدار بالنبان في حرفيو شتهر بها بالمينا المصغر أحد تقنيات المينا العديدة التي ي الطالءيعتبر 

باتباع سلسلة  ساعات بالنبان. تم تطوير مواني الواجهةوتبدأ بتصنيع  فائقة التعقيد،قرص الساعة  علىالمينا المطلي  تركيب

الكوارتز والفلسبار طويلة. يتم تقديم الخزف على شكل مسحوق يتكون من  وشويمن الخطوات تتخللها مراحل تجفيف 

، قبل صبها بجميع البقايا والشوائغربلة اللب الناتج وتصفيته إلزالة بعد ذلك يتم تخفيفه أوالً في الماء. يتم والكاولين، حيث 

 1000 تعريضها لحرارة بدرجةساعة قبل  24، يتم تجفيف األقراص لمدة على شكل قرص. بعد إزالة القوالب في قوالب

وتجهيز األساس لتركيب  ضرورية لجعل القرص أكثر صالبة هذه الخطوة األولى في الفرن وتعتبرساعة.  24مئوية لمدة 

ً على كل قرصالمينا لمينا. يتم تطبيق ا درجة مئوية، بهدف تزجيج  1300ساعة عند  24مدة ل ومن ثم يتم شويه، يدويا

تخطيطية  دراساتبرسم الحرفيون  يقوم، البدء بعملية الرسم والزخرفةقبل و. البورسلين وجعله المعاً وشفافاً على نحو دائم

يس فقط ، لبالنبان عن التوازنتجارب متعددة. يبحث حرفيو تقييم للصورة المراد إنشاؤها، حيث يتم في كثير من األحيان 
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، األمثلبمجرد تحديد التصميم و. صميم بالعناصر األخرى على الميناهذا الت تطابقلناحية ، ولكن فيما يتعلق بالتصميم نفسه

ليتم مسحوق المينا  و يتناسب مع، ويتم اختيار مادة التلوين على نحإعداد األلوان المتمثلة فيالخطوة التالية  يتم االنتقال إلى

ويتم . للتأكد من تميزها ولتبدو حقيقة كقطعة فنية يدويةلوحته الخاصة برسم المينا ويقوم مصمم مع زيت الصنوبر.  مزجها

يبدأ بمجرد تجهيز األلوان من األلوان تم ابتكارها من قبل خبراء بالنبان، ووصفات خاصة  بناء علىبعض الظالل اختيار 

ألن األلوان ونظراً . ومذهلة، يعمل الحرفيون باستخدام فرش رائعة ونظراً لصغر حجم قرص الساعةاللوحة الفعلية.  تصميم

يعتبر درجة مئوية. وبالتالي فإن كل قرص  1200الفرن عند درجة حرارة  فيلوحة مطلية بمواد المينا ذاتها، يتم وضع ال

 حيازة نموذج مميز وفريد خاص بهم.الخزفية المطلية بالمينا  بالنبانما يضمن لمالكي ساعة ة من نوعها، فريدقطعة 

  

  Damasceneبتصاميم  Shakudōمينا بنقوش مميزة وزخارف 

حرفيو بالنبان  ويعتمدهالساموراي لتزيين سيوف الكاتانا.  يستخدمهمئات السنين، يعود لفن ياباني  Shakudōيعتبر الـ 

لتصميم قرص ساعة فريد من نوعه، وينبع إدخال هذا الفن في صناعة الساعات من الروح االبتكارية للمصنع، والتي تبحث 

بمثابة تقنية تحول  Shakudōباستمرار عن تقنيات فنية جديدة وأنماط زخرفية فريدة تتوافق مع ساعاتها الفاخرة. ويعتبر فن 

، يتم مادي الدقيق. في كثير من األحيانس من لونها الطبيعي األصفر/ البرتقالي إلى اللون األسود/الرلون سبائك الذهب/النحا

وفي أبسط صورها، يتم غمر الرمادي. بما يتناسب مع اللون األسود/الملمس تعزيز وصقل السطح لتحسين التصميم إعادة 

، مكون من أسيتات النحاس )األخضر الرمادي( المسمى فئالساعة، في حمام كيميائي دا، المستخدمة على شكل قرص السبيكة

rokushō  ،التجربة والخطأ حتى في أبسط الخبرة التقليدية في هذا اإلطار عبر عملية تكمن واللون المطلوب.  للحصول على

ندما يصل عغمره، وتنتهي العملية ، قبل إعادة تزاع القرص بشكل متكرر من الحمام، وشطفه وفحص لونهأشكالها. يتم ان

دار بالنبان ، إال أن تعتبر أساسية في هذا الفنالكيميائي  الحمامعلى الرغم من أن عملية و. ان إلى درجة اللون المثاليةالفن

ً . Damasceneوالزخرفة بتصاميم  ربطها بتقنيات فنية إضافية مثل النقش والنحتت  وال ينتهي األمر عند هذا الحد، بل غالبا

في مراحل مختلفة من العمل إلضفاء مزيد من التدرجات اللونية والعمق على التصاميم التي يتم  Shakudōما تتكرر عملية 

هذا التفرد أعمق من يعتبر ، وبتفرده وتميزهمن بالنبان  Shakudō ويتميز كل مينا بتصميمإدخالها على قرص المينا. 

يصعب وجود ، حيث صميم معين قطعة خاصة وقطعة واحدةالتلوين والنقش. يمثل كل تعمليات االختالف الفني في تنفيذ 

خير مثال على ذلك. يبدأ العمل على إنشاء مثل هذه الساعة  الملطخنمر فورموزا  المينا بتصميميعد وصميمان متماثالن. ت

 على الواجهة، إلى جانب العناصر األخرى تأخذ صورة النمرزخارف الخلفية، حيث الو للتصميمبرسم تخطيطي ورقي 

 ً في حمامات الملح المختلفة  باستخدام أدوات دقيقة للغاية. ويتم غمر هذه الزخارف األمامية، شكل زخرفة ذهبية محفورة يدويا

 وضعها على سطح المينا وتثبيتها فيبعد ذلك . يتم النمور، مثل البقع التي تزين فرو حصول على تأثيرات اللون المرغوبةلل

ً يتم إ لدقة،مكانها بواسطة دبابيس فائقة ا يتم بعد ذلك دق الجزء الخلفي من في القرص، ل دخالها في الثقوب المحفورة مسبقا

ً  المسامير بعناية لضمان ثباتها في مكانها بشكل . Damasceneتصاميم ب Shakudō، تم تزيين العديد من قطع آمن. تاريخيا

وبعد ذلك يتم دق الذهب الناعم في الحوض  ،على شكل حوضمن تصميمات منحوتة  التاريخييتكون هذا الشكل الفني 

تُبرز ويتم صقلها بعد ذلك بسالسة.  حيث، نهاتكفي عملية الطرق لتثبيت خيوط الذهب في مكاو. ، دون استخدام الغراءالصغير

د المصنع في عالم صناعة الساعات، تفر Damasceneوالنحت بتصميم والنقش  Shakudōالتي تجمع بين  بالنبانإبداعات 

 هذا التزاوج بين الحرف الفنية. ابتكرتفي الواقع الدار الوحيدة التي تعتبر دار بالنبان و
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