


Fifty Fathoms الذكرى الـ70 إلطالق ساعة
Tech Gombessa - :2 الفصل

واصلت دار بالنبان احتفاالتها بالذكرى الـ70 إلطالق ساعة Fifty Fathoms من جزيرة رانجريوا أتول يف بولينيزيا الفرنسية، 

وذلك يف إطار مبادرة تاماتاراوا. وأسست بالنبان فصالً جديداً يف تاريخ أول ساعة غواص حديثة، عرب إطالق طراز جديد مصمم 

 لتلبية احتياجات الغوص الحالية باستخدام التقنيات الحديثة. وتتميز هذه األداة املسامة »Tech Gombessa« بابتكار 

شارك يف تطويره مارك حايك، الرئيس واملدير التنفيذي لدار بالنبان، ولوران باليستا، مؤسس مرشوع »غومبيسا«، ووفرت هذه 

 األداة القدرة عىل قياس أوقات الغوص ملدة تصل إىل ثالث ساعات للمرة األوىل عىل اإلطالق. ويحتفي إصدارها بالذكرى 

السنوية العارشة ملرشوع »غومبيسا«، وهي مبادرة تم إنشاؤها بالتعاون مع بالنبان، التي أصبحت الرشيك املؤسس للمرشوع 

منذ بدايته عام 2013. كام متثل إطالق خط جديد يف مجموعة ساعات الغواصني من الدار.



 Fifty أيقونــة:  والدة  العالــم  شــهد  عامــًا،  ســبعين  قبــل 
Fathoms. الســاعة التــي أحدثــت ثــورة فــي صناعــة الســاعات 
لتصبــح أول ســاعة غــوص حديثــة صممهــا غــواص شــغوف، 
بالنبــان  لــدار  التنفيــذي  الرئيــس  فيختــر،  جــاك  جــان  وهــو 
آنــذاك. ويعتبــر فيتشــر رائــدًا فــي تخصــص كان فــي بداياتــه، 
الغــوص  أثنــاء  الوقــت  التعــرف علــى  حيــث الحــظ ضــرورة 
تحــت المــاء. وتــم تبنــي األداة التــي صممهــا لتلبيــة احتياجاتــه 
الخاصــة علــى الفــور مــن قبــل مجتمــع المحيطــات، ليصبــح 
عوالــم  ومستكشــفي  الغواصيــن  لنخبــة  أساســيًا  حليفــًا 
تحــت المــاء. وســاهمت ســاعات Fifty Fathoms فــي تطويــر 
رياضــة الغــوص والتشــجيع علــى اكتشــاف عالــم المحيطــات، 

بفضــل دورهــا الحيــوي فــي تعزيــز ســالمة الغواصيــن. 
يتــردد صــدى عــام 2023، الــذي يصــادف الذكــرى الـــ70 
لهــذه  جديــدة  كــوالدة   ،Fifty Fathoms ســاعات  إلطــالق 
مبتكــرة  غــواص  ســاعة  ظهــور  فــي  والمتمثلــة  النمــاذج 
لالحتفــال بالذكــرى الســنوية. شــهدت رياضــة الغــوص تطــورًا 
امتــداد وقــت  لناحيــة  الخمســينات، الســيما  منــذ  ملحوظــًا 
الغــوص. وبينمــا لبــت ســاعة Fifty Fathoms 1953 احتياجــات 
جــان جــاك فيختــر والغواصيــن األكثــر خبــرة فــي ذلــك الوقــت، 
إال أن الغواصيــن العصرييــن الذيــن بمقدورهــم قضــاء عــدة 

أهميــة.  أكثــر  أخــرى  يحتاجــون ألمــور  المــاء،  تحــت  ســاعات 
وهــذا هــو الحــال بالضبــط مــع الرئيــس والمديــر التنفيــذي 
علــى  اعتــاد  متميــز  غــواص  وهــو  بالنبــان،  لــدار  الحالــي 
رحــالت الغــوص باســتخدام التقنيــات المتطــورة لعــدد مــن 
 Fifty  1953 لســاعة  الخالــد  اإلرث  علــى  وبنــاء  الســنوات. 
Fathoms، وتجاربــه الخاصــة، شــرع الرئيــس التنفيــذي فــي 
الغــواص  مــع  بالتعــاون  جديــدة،  ميكانيكيــة  أداة  تصميــم 
والمصــور وعالــم األحيــاء تحــت المــاء لــوران باليســتا. وتمثــل 
الغــرض منهــا فــي تلبيــة احتياجــات جميــع الغواصيــن الخبــراء، 
بــدءًا مــن أعضــاء بعثــات »غومبيســا« التــي تتضمــن أعمالهــا 
طويــل.  لوقــت  األعمــاق  فــي  الغــوص  ضــرورة  البحثيــة 
وانضــم هــؤالء المغامــرون فــي أعمــاق البحــار بتشــجيع مــن 
دار بالنبــان، لبعثــة »تاماتــاروا« متعــددة الســنوات. ويقــود 
هــذا المشــروع المخصــص لدراســة ســلوك ســمكة قــرش 
رأس المطرقــة العظيــم فــي بولينيزيــا الفرنســية، لجنــة مــن 
الغواصيــن المتحمســين فــي أعمــاق البحــار، بمــا فــي ذلــك 
وجمــع  المراقبــة  اســتمرت  باليســتا.  ولــوران  حايــك  مــارك 
المعلومــات بشــأن هــذا النــوع مــن خــالل الغطــس الفنــي 
تنفيــذ  فــي  المســاهمة  بهــدف  المرجانيــة،  رانجيــروا  فــي 

التدابيــر اإلداريــة التــي تعــزز حفظهــا .





 Fifty فــي هــذا الســياق كانــت آخــر إضافــة إلــى مجموعــة
لقيــاس  المصممــة   Tech Gombessa ســاعة   :Fathoms
ــات المتطــورة لمــدة تصــل  مــدة الغطــس باســتخدام التقني
تطويــر  تــم  التشــبع.  نظــام  باعتمــاد  ســاعات  ثــالث  إلــى 
هــذه الســاعة قبــل خمــس ســنوات مــن قبــل الغواصيــن، 
حيــث تــم اختبارهــا علــى نطــاق واســع. وشــهد عــام 2019، 
األساســية،  المفاهيــم  تحديــد  مــن  كاملــة  ســنة  بعــد 

تطويــر المشــروع مــن قبــل بالنبــان، بــدءًا مــن العنصريــن 
الرئيســيين اللذيــن تمثلهمــا الحركــة واإلطــار الــدوار أحــادي 
فــي ســاعات  الموجــودة  الحــواف  عكــس  وعلــى  االتجــاه. 
 Fifty Fathoms Tech إطــار  يتميــز  التقليديــة،  الغواصيــن 
وتتميــز  ســاعات،  ثــالث  مدتــه  بمقيــاس   Gombessa
الســاعة بعقــرب خــاص يكمــل دورة كاملــة واحــدة فــي ثــالث 
ســاعات وتتطابــق مــواده وألوانــه - طــالء أبيــض مضــيء 

مــع انبعــاث أخضــر - مــع تلــك الموجــودة علــى المؤشــرات. 
نوعــه  مــن  األول  الجهــاز  لهــذا  اختــراع  بــراءة  تقديــم  وتــم 
باليســتا.  ولــوران  حايــك  مــارك  قبــل  مــن  العالــم  فــي 
ويعتبــر قلــب الحركــة ذاتيــة المــلء 13P8، بنــاء علــى نفــس 
معاييــر الموثوقيــة والمتانــة، العنصــر األساســي الــذي عــزز 
المثاليــة  الغــواص  ســاعة  لتصبــح   Fifty Fathoms  مكانــة 

لمــدة 70 عامًا.  

االهتمــام  تــم  والحركــة،  اإلطــار  بيــن  الجمــع  وبمجــرد 
المخصصــة  الجديــدة  الســاعة  لهــذه  الخارجــي  بالتصميــم 
أن  إال  الفكــرة  وضــوح  ورغــم  األعمــاق.  إلــى  للوصــول 
التحديــات: كان علــى  أثبــت وجــود مجموعــة مــن  االجتمــاع 
ــم يحاكــي  ــدو بتصمي Fifty Fathoms Tech Gombessa أن تب
ــة واضحــة. مــا دفــع  نمــاذج Fifty Fathoms مــع ســمات تقني
مصممــي بالنبــان لترصيــع اإلطــار بالســيراميك األســود – 



بــداًل مــن الزفيــر التقليــدي - بمنحنــى أقــوى وميــالن أكثــر 
ــة ترتقــي  ــورة كروي ــى بهــاؤه فــي بل ــذي يتجل ــا، ال نحــو المين
القــرص  ويتميــز  األمثــل.  النحــو  علــى  الخارجــي  بالمظهــر 
المطلــق، لضمــان قــراءة  بلمســة نهائيــة جديــدة: األســود 
أفضــل للوقــت فــي الظــالم، حيــث يســتطيع هيكلــه التقــاط 
صممــت  ذاتــه،  النحــو  وعلــى  الضــوء.  مــن   ٪97 حوالــي 
مؤشــرات الســاعة بزخــارف مضيئــة علــى شــكل كتلــة، هــذه 

المــرة باللــون البرتقالــي مــع انبعــاث أزرق - رمــوز األلــوان 
التــي يتــم التقاطهــا علــى عقــارب الســاعات والدقائــق للتمييز 

الغــوص.  بالوقــت وأوقــات  المتعلقــة  المعلومــات  بيــن 
تــم اختيــار التيتانيــوم مــن الدرجــة 23 لهــذه العلبــة، حيــث 
اســتخدم مؤخــرًا علــى نطــاق واســع فــي مجموعــات بالنبــان، 
والمعــروف أيضــًا باســم الدرجــة ELI 5 )المؤشــرات البينيــة 
المنخفضــة للغايــة( وهــو أنقــى أنــواع التيتانيــوم المتاحــة. 

للحساســية،  مضــادة  وخصائــص  اســتثنائية  بقــوة  ويتميــز 
باإلضافــة إلــى خفتــه الفريــدة. وتضمــن هــذه المــادة عناصــر 
رغــم  المعصــم،  علــى  تنــام  كريشــة  ارتدائهــا  عنــد  الراحــة 
47 ملــم. وتــم تحقيــق هــذا  حجمهــا الكبيــر نســبيًا بقيــاس 
اإلنجــاز بفضــل تزويــد الســاعة للمــرة األولــى علــى اإلطــالق 
العلبــة،  مــن قلــب  بعــروات مركزيــة متصلــة  فــي بالنبــان 
للمــاء  المقاومــة  العلبــة،  زودت  كمــا  بالســوار.  ومدموجــة 

300 متــر(، بصمــام مبتكــر، يســمح  )حوالــي  بــار   30 حتــى 
ــر  ــاء الغــوص عب لمــادة الهيليــوم بالتســرب إلــى الســاعة  أثن
خــالل  يســهل  كمــا  العالــي.  الضغــط  غرفــة  فــي  التشــبع 
مرحلــة تخفيــف الضغــط، فــك الصمــام وإطــالق الهيليــوم 
)معالجــة ليــس لهــا أي تأثيــر علــى مقاومــة الســاعة للمــاء(. 
تتطابــق شــقوق صمــام الهيليــوم مــع تلــك الموجــودة فــي 
تــاج التعبئــة وتحديــد الوقــت الــذي يتيــح اإلعــداد المتزامــن 



وصمــم  الغــوص.  ووقــت  والدقائــق  الســاعات  لعقــارب 
التــاج بشــكل مشــدود لألســفل ومرتبــط بواقــي للتــاج كمــا 
بتصميــم    ،Fifty Fathoms ســاعات  جميــع  مــع  الحــال  هــو 
مــع  البصــري  التناغــم  تضمــن  أرجوحــة  شــكل  علــى  جديــد 

العــروات. 
صممــت هــذه الســاعة علــى نحــو فائــق الدقــة، بمــا فــي 
الســفلي مــن  الجــزء  وتــم صقــل  الخلفيــة،  ذلــك واجهتهــا 
منتصــف العلبــة بــداًل  مــن تصميــم »الباســين« المســتدير 
الــذي يميــز طــرازات Fifty Fathoms األخــرى. كمــا تــم إعــادة 
الواجهــة  تثبيــت  فــي  المســتخدمة  الشــقوق  تصميــم 
الخلفيــة للعلبــة بالمتانــة ذاتهــا. ويتميــز مذبــذب الــوزن بلــون 
 Gombessa Expeditions بشــعار  المختــوم  األنثراســايت، 
علــى نحــو مبتكــر مــع ثــالث فجــوات كبيــرة يمكــن مــن خاللهــا 
علــى  المصنعــون  حــرص  الحركــة. كمــا  االســتمتاع بجماليــة 
الخلفــي  الجــزء  فــي  األســود  المطاطــي  الشــريط  تثبيــت 
مــن العــروات، متميــزًا بمتانتــه الداخليــة بفضــل اســتخدام 
ــم هيكلهــا األصلــي  ــوم لضمــان الحفــاظ علــى تصمي التيتاني
الرتــداء  التمــدد  علــى  القــدرة  مــع  ممكنــة،  فتــرة  ألطــول 
الســاعة فــوق بدلــة الغــوص الحديثــة. وصمــم اإلبزيــم مــع 
علــى  الســاعة  لتثبيــت  للغايــة  والمريــح  العريــض  دبوســه 

المعصــم بشــكل مريــح وتســهيل القــدرة علــى التمــدد. 
فــي   Fifty Fathoms Tech Gombessa ســاعة  وتأتــي 
والصدمــات  للمــاء  مقــاوم  خــاص   ™Peli عــرض  صنــدوق 
وتصميمــه.  اســتخدامه  إعــادة  إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 
وتحتــوي العلبــة علــى وســادة للســاعة ووصلــة لتمديــد الحــزام 
وحقيبــة ســفر  وعدســة مكبــرة  باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن 
الفواصــل وأدوات القطــع فــي حــال الرغبــة بتعديــل تصميــم 

الســاعة مســتقباًل. 

ورغــم االنطبــاع بــأن جميــع تفاصيــل Tech Gombessa قــد 
دمجــت بسالســة، إال أنهــا تضمنــت فــي الواقــع العديــد مــن 
ــارات مــن  ــة مــن االختب ــى مجموع ــاء عل ــة بن ــالت الناتج التعدي
واقــع الحيــاة. جــرب مــارك حايــك شــخصيًا عــدة نمــاذج أوليــة 
مختلفــة للســاعة أثنــاء غوصــه. وينطبــق الشــيء نفســه علــى 
 ،Gombessa Expeditions لــوران باليســتا والغواصيــن فــي
الذيــن اختبــروا الســاعة خــالل مراحــل تطورهــا. تــم ارتــداء أربعــة 
لفتــرة  المائيــة  األحيــاء  رواد  معصمــي  علــى  أوليــة  نمــاذج 
تجريبيــة مدتهــا 50 يومــًا تقريبــًا علــى عمــق 120 متــرًا، وذلــك 
فــي إطــار مهمتــي Gombessa V و Gombessa VI. وأجريــت 
هــذه الرحــالت االستكشــافية فــي البحــر المتوســط عامــي 
2019 و 2021 علــى التوالــي، وجمعــت بيــن عمليــات الغــوص 
المشــبع والغــوص فــي الدائــرة المغلقــة إلعــادة التنفــس 
ألول مــرة. وبعــد أن عــاش الغواصــون لمــدة شــهر كامــل خــالل 
ــار  ــا التجربتيــن فــي غرفــة الضغــط العالــي بمســاحة 5 أمت كلت
مربعــة والتــي خرجــوا منهــا يوميــًا الستكشــاف األعمــاق، اختبر 

الغواصــون عــدة إصــدارات مــن صمــام الهيليــوم. 
 Fifty Fathoms Tech Gombessa ســاعة  تمكنــت 
مشــروع  لغواصــي  تطلبــًا  األكثــر  االحتياجــات  تلبيــة  مــن 
»غومبيســا«، الذيــن اعتمدوهــا كســاعة رســمية لرحالتهــم 
االستكشــافية. ويحتفــل إطالقهــا بالذكــرى الســنوية الـــ70 
لســاعات Fifty Fathoms متممــة عشــر ســنوات مــن الشــراكة 
بيــن بالنبــان و لــوران باليســتا- الــذي أطلــق »غومبيســا« عــام 
2013 بفضــل التعــاون مــع دار تصنيــع الســاعات كشــريك 
النمــوذج ضمــن مجموعــة  مؤســس. ويــؤدي إطــالق هــذا 
Fifty Fathoms إلــى التأســيس لخــط جديــد مــن الســاعات، 
ســاعات  جميــع  سيشــمل  والــذي   ،Fifty Fathoms Tech
ــة. ــات الحديث ــان المخصصــة للغــوص باســتخدام التقني بالنب



تــم إطــالق أوىل ســاعات Fifty Fathoms عــام 1953، وهــي أول ســاعة غــواص حديثــة، 
ــريت  ــات، واخت ــت املحيط ــاف تح ــات االستكش ــة احتياج ــواص لتلبي ــطة غ ــت بواس صمم
ــة  ــامل كأداة احرتافي ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــاة البحري ــة مش ــوص ونخب ــل رواد الغ ــن قب م
لضبــط الوقــت. وأصبحــت هــذه الســاعات بفضــل مقاومتهــا للــامء وتاجهــا فائــق اإلحــكام 
ــدوار  ــار ال ــؤرشات اإلضــاءة واإلط ــع م ــن م ــن املتباي ــا الداك ــلء وقرصه ــة امل ــا ذاتي وحركته
ــا للغواصــني يف  ــى عنه ــة املجــاالت املغناطيســية، أداة ال غن ــزة مقاوم أحــادي االتجــاه ومي

مهامهــم تحــت املــاء.

تســتمر هــذه العنــارص املميــزة الرئيســية يف تعزيــز مكانــة Fifty Fathoms كســاعة 
 Fifty غــواص منوذجيــة ذات هويــة مميــزة عــرب قطــاع تصنيــع الســاعات. وتحتفــي منــاذج

ــه،  ــت ذات ــراً يف الوق ــتقبالً مزده ــترشفة مس ــدي مس ــاإلرث التقلي ــة ب Fathoms العرصي

ــز  ــايل. وتتمي ــتوى الت ــن املس ــة م ــة وموثوقي ــدرات فائق ــة ذات ق ــركات حديث ــن ح وتتضم
بالعديــد مــن االبتــكارات التقنيــة املســتمدة مــن خــربة بالنبــان الطويلــة يف مجــال الغــوص 

ــة.  ــه امللح ومخاطــره واحتياجات

لعبــت Fifty Fathoms دوراً أساســياً يف تطويــر رياضــة غــوص الســكوبا واكتشــاف عــامل 
املحيطــات. مــا مكــن بالنبــان مــن إقامــة روابــط وثيقــة مــع عــامل املحيطــات، تــم تعزيزهــا 
  Fifty Fathomsــاعات ــرب س ــة. وتعت ــنوات الـــ70 املاضي ــالل الس ــتمر خ ــو مس ــىل نح ع

ــان بالحفــاظ عــىل املحيطــات. ــزام بالنب املحفــز األســايس اللت
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