تحتفل عالمة بالنبان  ،Blancpainسنة ،2023
السبعني ﻹﺻﺪار أول ﺳﺎﻋﺔ ﻏﻮص عرصيّة
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى ّ

سيت ّم إصدار ساعات وتحقيق تجارب حرصية خالل األشهر الـ  12القادمة،
التي ستدور أحداثها حول أرقام الحظ  70و 20و:10
يخص الرقم  20الذكرى
يتعلّق الرقم  70بالذكرى السبعني إلصدار  ،Fifty Fathomsفيام ّ
العرشين إلصدار مجموعة  Fifty Fathomsاملعارصة والنطالق مبادرة عالمة  Blancpainلفائدة املحيطات.
أ ّما الرقم  ،10فهو متعلّق بالذكرى العارشة لبعثات غومبيسا .Gombessa

;FULL FATHOM FIVE THY FATHER LIES
;OF HIS BONES ARE CORAL MADE
THOSE ARE PEARLS THAT WERE HIS EYES:
NOTHING OF HIM THAT DOTH FADE,
BUT DOTH SUFFER A SEA-CHANGE
INTO SOMETHING RICH AND STRANGE.
SEA-NYMPHS HOURLY RING HIS KNELL: DING-DONG.
HARK! NOW I HEAR THEM—DING-DONG, BELL.
“إن الشــغف يجعلنــا نفقــد مفهــوم الزّ مــن” ،جــاء ذلــك علــى لســان
ّ
جان-جــاك فيشــتر ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة  Blancpainمــن 1950
إلــى  1980وتلــك هــي الفكــرة التــي بقيــت فــي بالــه حيــن كان يحلــم
بســاعة متينــة ،ناجعــة ،مقاومــة للمــاء ويمكــن قراءتهــا علــى نحــو
يجعــل منهــا رفيقــا موثوقــا بــه تحــت المــاء.

عصريــة فــي العالــم،
ـل ســعيه اإلبداعــي بإصــدار أول ســاعة غــوص
ك ُِّلـ َ
ّ
ســيحدد خصائــص ســاعات الغــوص فــي قطــاع
وهــو االبتــكار الــذي
ّ
برمتــهّ .
يمثــل األدب مجــال شــغف آخــر بالنســبة لجــان
صناعــة الســاعات ّ
ـتمد إلهامــه مــن أغنيــة آرييــل ،فــي مســرحية
جــاك فيشــتر .فقــد اسـ ّ
الصــادرة عــن
العاصفــة لشكســبير ،إلســناد اســم الســاعة الجديــدة ّ
والخاصــة بالعالمــة .Blancpain
ورشــات العمــل
ّ

WILLIAM SHAKESPEARE

مذكّرة
إىل مدير SPIROTECHNIQUE
الخاصة بعالمة  Blancpainواملقاومة للامء
املوضوع :ساعات Fifty Fathoms
ّ
املرجع :رسالتكم املؤ ّرخة يف 3/2/55
أؤكــد لكــم مبوجــب هــذا املكتــوب اســتالم « »BLANCPAINعــدد  166ســاعة للبحريــة الفرنس ـ ّية.
ويســعدين إبالغكــم بأنّنــي جـ ّد ر ٍ
اض عــن هــذا النــوع مــن الســاعات التــي اســتخدمناها يف متاريــن غوصنــا
عــى مــدار العــام املــايض.
لقــد اختربنــا مقاومتهــا للــاء إىل حــدود  100مــر ووجدناهــا مثاليــة .كــا أ ّن عملهــا ممتــاز واإلضــاءة
متوافقــة مــع مــا هــو مطلــوب.
فقدنــا إحــدى هــذه الســاعات أثنــاء الغــوص عــى عمــق  53م ـ ًرا .لك ّننــا عرثنــا عليهــا بعــد  24ســاعة
وكانــت تعمــل بساللســة وعــى نحــو مثــايل.
أعري أهمية بالغة للتاج الخارجي املتحرك الذي وجدت استخدامه مفيدا ج ّدا خالل الغوص.
ومبــا أن بعــض الضبــاط أعربــوا عــن رغبتهــم يف رشاء ســاعة مــن هــذا النــوع ،بهــدف اســتخدامها بصفــة
شــخص ّية ،فســأكون ممت ًنــا لــك لــو أخربتنــي بســعرها الرســمي.
املالزم ريفو
قائد الكوماندوز ُهوبري HUBERT

ضابطيــن مــن
خمســينيات القــرن العشــرين تكليــف
تــم فــي أوائــل
ْ
ّ
ّ
البحريــة الفرنســية ،وهمــا القبطــان روبــرت “بــوب” مالوبييــه والمــازم
ســباحين مقاتليــن فرنســيين .وقــد
كلــود ريفــو ،بتكويــن فيلــق مــن
ّ
المعــدات األساســية المزمــع منحهــا
كانــت الســاعة مــن بيــن إحــدى
ّ
للغواصيــن .أفضــت التجــارب التــي قامــوا بهــا علــى الســاعات
الباريســية إلــى نتائــج كارثيــة :فقــد كانــت
المتوفــرة فــي الســوق
ّ
ّ
جــدا وصعبــة القــراءة تحــت المــاء ،ومــا زاد الطيــن
الســاعات صغيــرة ً
ســيئا للغايــة.
ّبلــة أنّ هــا لــم تكــن مقاومــة للمــاء .لقــد كان ذلــك
ّ

رجــع الضبــاط الفرنســيون ،بعــد لقائهــم بجان-جــاك فيشــتر فــي
بعينــات مــن ســاعات  Fifty Fathomsبهــدف اختبارهــا.
سويســراّ ،
البحريــة الفرنسـ ّـية علــى  Fifty Fathomsوجعلــت
وســرعان مــا صادقــت
ّ
كل االختبــارات
الخاصــة بهــا بعــد أن نجحــت فــي ّ
منهــا ســاعات الغــوص
ّ
التــي أجريــت عليهــا .بعــد مــرور عــام علــى أول تســليم رســمي ،كتــب
كلــود ريفــو رســالة إلــى المــوزع الفرنســي لســاعات ،Fifty Fathoms
الغواصيــن المقاتليــن.
وهــو  ،Spirotechniqueإلبالغــه رضــاء
ّ

ــت ســنة  ،1953جان-جــاك فيشــتر وهــو يرتــدي
صــورُ ،التُ ِق َط ْ
ظه ُــر
ٌ
تُ ِ
ســاعة مــن مجموعــة  Fifty Fathomsخــال إجــازة غــوص مــع نــادي
ألبيــن ســو-مارين فــي جنــوب فرنســا.

مســتقبلنا تحــت المــاء ،مقــال نشــره جان-جــاك فيشــتر فــي جريــدة
“ال غــازات ليتيريــر”  31-Gazette Littéraire (30يوليــو.)1955 ،
رســالته :بعــد أن ســافرت إلــى أماكــن مختلفــة مــن العالــم وزرت أماكــن
قمــة إفرســت،
لــم يســبق ألحــد استكشــافها ،وبعــد أن تســلقت ّ
ّ
وحلقــت عاليــا هنــا وهنــاك ...حــان الوقــت اآلن الستكشــاف المحيــط.

هــذه هــي أرض العجائــب ،وهــي فــي متنــاول جميــع أولئــك الذيــن
يعرفــون ،علــى غــرار أليــس ،طريقــة المــرور عبــر المــرآة العاكســة.

حفــزه علــى
كان جان-جــاك فيشــتر شــغوفا بالغــوص ،وهــو مــا ّ
ابتــكار ســاعة مناســبة لهــذه الرياضــة .اســتفاد مــن تجاربــه الشــخصية
كغــواص لتحديــد مــا هــو مطلــوب فــي هــذا الشــأن .كمــا شــرح ذلــك،
ـود ُع بمجــرد تســويق
فــي تلــك الفتــرة ،كانــت مطالــب بــراءات االختــراع تُ ـ َ
أول مطلــب للحصــول علــى بــراءة
المنتــج .وبالتّ الــي فقــد قــام بتقديــم ّ

اختــراع فــي أوائــل عــام  .1954تــم تســجيل بــراءة اختــراع فــي العديــد
والمجهــزة
الــدوارة
مــن البلــدان لثالثــة ابتــكارات متميــزة :الحــواف
ّ
ّ
بآليــة قفــل ،الظهــر المــزدوج للعلبــة ونظــام التــاج ذو الطــوق العــازل
ّ
المــزدوج.

لقــد أضحــت ســاعة  Fifty Fathomsأداة ال يمكــن للغواصيــن
االســتغناء عنهــا خــال قيامهــم بمهامهــم تحــت المــاء ،وذلــك بفضــل
مقاومتهــا للميــاه وتاجهــا القــوي ذي الغــزل المــزدوج وحركــة التعبئــة

ّ
بمؤشــرات ُمضيئــة والحــواف
الداكــن المتبايــن
الذاتيــة والقــرص ّ
للمغناطيســية.
الــدوارة اآلمنــة والحمايــة المضــادة
ّ
ّ

كان أليــن تورنيــك ،صائــغ مجوهــرات فــي الشــارع  45فــي نيويــورك،
هــو الشــخص الــذي تــراءت لــه فرصــة تزويــد البحرية األمريكية بســاعات
 .Fifty Fathomsفــي المقابــل ،لــم تكــن عالمــة  Blancpainقــادرة على
توريــد ســاعتها بشــكل مباشــر نظــرا ألنّ هــا ليســت بشــركة أمريكيــةَ .ب ْيـ َـد
أن تورنيــك كان قــادرا علــى تحقيــق ذلــك .وبهــدف الحصــول علــى
ّ

المصادقــة ،قــام بإنشــاء مختبــر صغيــر فــي الواليــات المتحــدة قصــد
الســاعات واعتمادهــا داخــل األراضــي األمريكيــة .نجــح تورنيــك
اختبــار ّ
فولٍ ـ َـد ْت
وبالنبــان  Blancpainفــي الحصــول علــى شــهادة االعتمــادُ ،
مــن مجموعــة  Fifty Fathomsســاعة « »Milspec 1الشــهيرة لتكــون
الخاصــة بالبحريــة األمريكيــة.
ســاعة الغــوص
ّ

ســرعان مــا ذاع صيــت هــذا اإلنجــاز العبقــري لســاعات Fifty Fathoms
لينتشــر صــداه علــى نطــاق واســع ،حيــث وقــع اقتناؤهــا مــن البحريــة
األمريكيــة ،وهــي أكثــر فــرق الغطــس نخبــة فــي أمريــكا ،ومــن قبــل
مت لغايــات
خد ْ
أيضــا .كمــا ُاســتُ ِ
القــوات البحريــة األلمانيــة واإلســرائيلية ً
(مجمــع الدراســات
تــم اختيارهــا مــن قبــل GERS
ّ
ســلمية بعــد أن ّ

عالميــا فــي
مؤسســة رائــدة
والبحــوث حــول أعمــاق البحــر) ،وهــي
ً
ّ
ّ
المتعلقــة بأعمــاق البحــار .هكــذا ارتــدى فريــق الغواصيــن
مجــال البحــوث
الخاصــة
األســطوري لجاك-إيــف كوســتو ســاعات Fifty Fathoms
ّ
بعالمــة  Blancpainخــال إنتاجهــم لفيلــم «العالــم الصامــت» -
 - The Silent Worldالحائز على جوائز.
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متوقــف ،مــن
ّ
ظــل مســار تطويــر مجموعــة  Fifty Fathomsشــبه
ّ
ثمانينيــات القــرن العشــرين إلــى العقــد األول مــن القــرن الحــادي
والعشــرين ،إلــى أن ّ
تولــى مــارك أ .حايــك رئاســة شــركة .Blancpain
وعلــى غــرار فيتشــر ،الــذي ســبقه بعقــود مــن الزّ مــن ،فقــد كان

ـغوفاُ .أعجــب حايــك بإبداعــات فيتشــر بعــد اكتشــافه
غواصــا شـ ً
حايــك
ً
لســاعات  Fifty Fathomsالقديمــة فــي األرشــيف الخــاص بعالمــة
فتعهــد بإعــادة إحيــاء هــذا التاريــخ وتلــك التقاليــد.
بالنبــان ،Blancpain
ّ

تــم إصدارهــا ســنة 2003
جســد ســاعات  ،Fifty Fathomsالتــي ّ
تُ ّ
بمناســبة الذكــرى الخمســين لصنعهــا ،التقــدم واالســتمرارية ،وهــي
تعــرض نفــس ذلــك القــرص ونفــس تلــك األرقــام والعالمــات
تميــز بهــا التصميــم األصلــي لعــام ،1953
المضيئــة الضخمــة التــي ّ
ّ
خد َم الفــوالذ
التحلــي بنفــس روح المغامــرةُ .اســتُ ِ
وهــو مــا يعكــس

المقــاوم للصــدأ لصناعــة علبــة الســاعة ،لكــن العلبــة المصنوعــة مــن
والخاصــة بإصــدار  2003أصبحــت مقاومــة
الفــوالذ المقــاوم للصــدأ
ّ
للمــاء إلــى  300متــر ،أو حوالــي « 165فــاذم» ( fathom -وحــدة
المغلقيــن
إنجليزيــة لقيــاس األعمــاق)  ،-بفضــل تاجهــا وعلبتهــا
ْ
بالبراغــي ،وكريســتال الســافير الســميك.
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وبالتــوازي مــع عــرض مجموعــة  Fifty Fathomsالمعاصــرة ،كشــفت
عالمــة بالنبــان  Blancpainعــن مبادرتهــا األولــى للحفــاظ علــى
ّ
والمتمثلــة فــي مشــروع قــرش الحــوت Whale Shark
المحيطــات
 Projectالــذي يبــرز الــدور الــذي لعبتــه ســاعات Fifty Fathoms
فــي اكتشــاف عالــم المحيطــات .كان الغــرض مــن هــذه المبــادرة
وجمعيــة Shark
المشــتركة ،التــي قامــت بهــا عالمــة Blancpain
ّ

لــم شــمل مجتمــع
ّ
Trust
ومنظمــة  ،PADI Project AWAREهــو ّ
الغــوص ،وتشــجيع الغواصيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى
المســاهمة فــي تحديــد أســماك قــرش الحــوت مــن أجــل تكويــن
قاعــدة بيانــات شــاملة ،بمــا يســاعد علــى تحديــد أوجــه الحمايــة التــي
يحتاجهــا هــذا النــوع مــن األســماك.

ّ
مثلــت مجموعــة  Fifty Fathomsحافــزً ا لعالمــة  Blancpainبشــأن
أساســيا
دورا
التزامهــا بالحفــاظ علــى المحيطــات .وقــد لعبــت
ً
ً
فــي تطويــر الغــوص واكتشــاف عالــم المحيطــات ،ومكّنــت عالمــة
 Blancpainمــن إقامــة روابــط وثيقــة مــع الفاعليــن فــي مجــال
مســتمر علــى مــدار
المحيطــات ،وهــو مجتمــع تــم تعزيــزه بشــكل
ّ

عامــا الماضيــة .مــن بيــن التزامــات عالمــة Blancpain
الســبعين ً
تجــاه المحيــط ،نجــد الشــراكة التــي أقامتهــا العالمــة مــع الغــواص
قدمــت
والمصــور وعالــم األحيــاء
البحريــة ،الفرنســي لــوران باليســتاّ .
ّ
دعمــا لرحالتــه االستكشــافية فــي غومبيســا منــذ اإلصــدار
العالمــة
ً
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ُير ّكــز مشــروع غومبيســا الخــاص ِبلــوران باليســتا علــى دراســة البعــض
مــن الظواهــر والمخلوقــات البحريــة األكثــر نــدرة وغرابــة .يســتخدم
فريــق باليســتا أجهــزة مغلقــة إلعــادة تدويــر الهــواء يتــم التحكــم فيهــا

إلكترونيــا للوصــول إلــى أقصــى األعمــاق وجمــع البيانــات والصــور
ً
ومقاطــع فيديــو علميــة فريــدة مــن نوعهــا .تتميــز أنشــطتهم علــى
علميــة وفنّ يــة.
تقنيــة،
بتحديــات ذات أبعــاد
نحــو منهجــي
ّ
ّ
ّ

بســت رحــات استكشــافية رئيســية
ّ
حــد اآلن،
قــام الفريــق ،إلــى ّ
فــي غومبيســا  -إلــى جانــب العديــد مــن المهمــات األخــرى فــي
تمــت
أعمــاق البحــار  ،-جميعهــا مدعومــة مــن طــرف ّ .Blancpain
الرحلــة األولــى ســنة  2013فــي المحيــط الهنــدي ً
بحثــا عــن ســمك
الســيالكانث ،وهــي ســمكة يرجــع أصلهــا إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ
ــد أنهــا انقرضــت قبــل  70مليــون ســنة .بزعانفهــا المطــاردة
ويعتَ َق ُ
ُ
تقــدم ســمكة الســيالكانث شــهادة عــن المســار
و»رئتهــا البدائيــة»،
ّ
الــذي خرجــت مــن خاللــه األســماك مــن الميــاه قبــل  370مليــون ســنة

البريــة .تعيــش ســمكة الســيالكانث
وعــن أصــل جميــع الفقاريــات ّ
عتبــر
متــرا تحــت ســطح المحيــط .كمــا تُ
فــي عمــق يزيــد عــن 120
ُ
ً
نــادرا للغايــة ،وذلــك قبــل أن يســافر لــوران باليســتا
رؤيتهــا أمــرا
ً
مختصيــن إلجــراء
إلــى جنــوب إفريقيــا ،برفقــة غواصيــن وباحثيــن
ّ
أول سلســلة واســعة مــن المالحظــات العلميــة والتجــارب مــن خــال
حيــة مــن ســمك الســيالكانث .يطلــق علــى
عينــة ّ
اتصــال مباشــر مــع ّ
الســمكة
الســيالكانث
محليــا اســم «غومبيســا» ،وقــد منحــت هــذه ّ
ً
اســمها لمشــروع لــوران باليســتا.

معلومات حول Fifty Fathoms
تــم إطــاق  Fifty Fathomsســنة  ،1953وهــي أول ســاعة غــوص عرصيّــة .ابتكرهــا
غـ ٍ
ـواص تلبي ـ ًة الحتياجــات عمليّــات االستكشــاف تحــت املائيّــة ،وقــد تــم اختيارهــا كأداة
احرتافيــة لضبــط الوقــت مــن قبــل رواد الغطــس ونخبــة الفيالــق البحريــة يف شـتّى أنحــاء
العــامل .لقــد أضحــت ســاعة  Fifty Fathomsأداة ال ميكــن للغواصــن االســتغناء عنهــا
خــال قيامهــم مبهامهــم تحــت املــاء ،وذلــك بفضــل مقاومتهــا للميــاه وتاجهــا القــوي
ـؤرّشات ُمضيئــة
ذو الغــزل املــزدوج وحركــة التعبئــة الذاتيــة والقــرص ال ّداكــن املتبايــن مبـ ّ
والحــواف الــد ّوارة أحاديّــة االتجــاه والحاميــة املضــادة للمغناطيس ـيّة.
تواصــل ســاعة  ،Fifty Fathomsمــن خــال خصائصهــا الرئيســية التــي جعلــت منهــا
ســاعة الغــوص النموذجيــة ،تحديــد هويّــة نظرياتهــا مــن حافظــات ال ّزمــن يف قطــاع صناعــة

الســاعات ير ّمتــه .تُعتـ ُر منــاذج  Fifty Fathomsاملعــارصة شــاهدة عــى املــايض ومتطلّعــة
نحــو املســتقبل ،وهــي تضــ ّم أليّــات حركــة عرصيّــة معروفــة مبتانتهــا وموثوقيّتهــا .كــا
تقـ ّدم العديــد مــن االبتــكارات التقنيــة املنبثقــة عــن الخــرة الطويلــة التــي اكتســبتها عالمــة
 Blancpainيف مجــاالت الغــوص ومخاطــر الغطــس واألمــور الرضوريّــة املتّصلــة بذلــك.
لعبــت  Fifty Fathomsدو ًرا أساسـ ًيا يف تطويــر الغــوص واكتشــاف عــامل املحيطــات .وقـ ّد
مكّنــت عالمــة  Blancpainمــن إقامــة روابــط وثيقــة مــع الفاعلــن يف مجــال املحيطــات،
وهــو مجتمــع تــم تعزيــزه بشــكل مســتم ّر عــى مــدار الســبعني عا ًمــا املاضيــة .لقــد مثّلــت
مجموعــة  Fifty Fathomsحاف ـ ًزا لعالمــة  Blancpainبشــأن التزامهــا بالحفــاظ عــى
املحيطــات.

