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Edition 1785 حتتفل برحلة كونت البريوس بخماسية Ferdinand Berthoud

كارل شويفل:
لن َنكون إاّل خيار الُنخبة

Chronométrie Ferdinand Berthoud كارل شويفل رئيس شركة
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خاص ـ جملة "الساعات واجملوهرات العربية"

كشفت شركة ساعات Chronométrie Ferdinand Berthoud التي تقع 
edition الذي يقدم   1785 Chopard عن إصدار جديد هو  ضمن جمموعة 

.FB 1R رؤية مبتكرة لتصميم ساعة الكرونومرت األساسية

يضم هذا اإلصدار الذي يأتي بعد ثالث سنوات من إطالق أول ساعة كرونومرت 
بتوربيون مزّودة بآلية البكرة والسلسلة لنقل احلركة، خمسة موديالت برؤى 
بدرجات  لكن  الربونز  من  اخلمسة  املوديالت  هذه  جميع  صنعت  مبتكرة. 

متفاوتة من التعتيق. 

 7 رقم  البحرية  بريتوود  فريديناند  بساعة  جهة  من  الساعات  هذه  تشيد 
التي شكلت مصدرًا رئيسيًا على الصعيدين التقني والفني ملوديل ساعة 
تاريخ  من  اسمها  اجملموعة  هذه  أخذت  وقد  اإلصدار.  هذا  يف  املنظم 
البريوس  كونت  بها  قام  التي  العامل  حول  الشهرية  االستكشافية  الرحلة 
هذه  يف  املستعمل  املعتق  الربونز  يذّكر   .1788 عام  حتى  واستمرت 
لقياس  املستخدمة  باملعدات   FB-T.FC.R-2 بعيار  وتزويدها  الساعة 
فلكية  )آالت  والسدسيات  البحرية  الكرونومرتات  كانت  فقد  البحري.  الوقت 
كانت  وبالتايل  الطول؛  خط  الحتساب  الوحيدة  الوسيلة  هي  الزوايا(  لقياس 

متثل عوامل حاسمة يف جناح البعثات اخلاصة بذلك. 

جملة "الساعات واجملوهرات العربية" التقت كارل شويفل رئيس الشركة 
النخبوي للساعات  النوعي  الذي كّرر إصراره على احملافظة على األسلوب 
على  وردًا  الشغوفني.  الساعات  جمع  هواة  من  حمددة  فئة  تخاطب  التي 

بعض  علب  صناعة  يف  مألوفة  غري  جديدة  مواد  استخدام  حول  سؤال 
اإلصدارات رأى شويفل أن األمر طبيعي فلو عاش فريدناند بريتوود يف هذا 
الزمن لفعل الشيء عينه. وقال إن "كل إصدارات الدار تنطلق من أرشيف 
لذلك ال ميكن على سبيل  الكرونوميرتات دقة،  أكرث  الذي قدم  الفذ  الصانع 
املثال أن تضم أي مكرر دقائق يف املستقبل". وأعرب شويفل عن تفاؤله 

  .Chopard مشريًا أن بداية 2018 جيدة بالنسبة جملموعة

خالل   Chronométrie Ferdinand Berthoud يف  الكثري  أجنزمت  لقد 
فرتة قصرية ما هي خطتكم؟

نرغب  كبرية،  بأعداد  ساعات  صناعة  حول  ليست  التجارية  العالمة  هذه 
مبواصلة االبتكار واخلروج بقطع مميزة، رمبا ساعة واحدة بتصميم معني. 
نرغب مبواصلة مفاجأة اجلامعني والبقاء ضمن األسلوب النوعي النخبوي. 

نصنع بني 30 أو 40 ساعة يف السنة. 

 Grand Prix يف  جائزة   Chronométrie Ferdinand Berthoud نالت 
الدويل" يف  d'horlogerie de Genève، شاركتم يف "صالون الساعات 

جنيف ثم يف "بازل وورلد" ما هي خطواتكم املقبلة للتعريف بالساعات 
حول العامل؟

لدينا اليوم 8 نقاط بيع حول العامل، سنضيف إليها اثنتني أو ثالث، وذلك لالبقاء 
املشاركة  نفضل  حقيقة  نحن  التجارية.  العالمة  ونخبوية  حصرية  على 
والتعريف  فلسفتها  وشرح  التجارية  العالمة  تقدمي  لنا  توفر  معارض  يف 

بتاريخها وإرثها. مهتمون باملشاركة مبعارض صغرية متنقلة. 

 Chronométrie FB 1R
Edition 1785
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وتاريخها  إرث  أجزاء ساعاتكم يف ورشتكم، حترصون على صيانة  تصنع 
وتقدمون مواد جديدة يف صناعة علبها وبالتايل القفز إىل مستوى جديد 
 Chronométrie يف صناعة الساعات، ماذا يعني ذلك لعالمة من عمر 

Ferdinand Berthoud؟

ونحن  والتطوير،  االبتكار  إطار  يف  عصرية  جديدة  مواد  استخدام  يدخل 
هذا  سيفعل  كان  ماذا  التخيل  علينا  جيدًا.  فريقًا  نشكل  أننا  حمظوظون 

الصانع الفذ، وننطلق. 

هل هذا يعني استخدامًا أكرث للمواد اجلديدة؟

أعتقد لو أن فردناند بريتهود يعيش يف أيامنا هذه الستعمل مواد عصرية، 
أرى أي سبب إلهمال هذه امليزة وعدم االستفادة من خصائصها. نعم  ال 
الرغم  على   FB1 ساعة  اىل  رياضية  ملسة  التيتانيوم  استخدام  ساهم  لقد 
ولكنها  اآلن  حتى  األقل  على  رياضية  ساعة  أو  غطس  ساعة  ليست  انها 
ال  فلماذا  موثوق،  كرونوميرت  فيها  قوية  ميكانيكية  بآلية  ساعة  بالتأكيد 
التيتانيوم. كرونوميرتات فردناند بريتهود كانت جتوب  نضعها يف قالب من 
يف  واحدة  دقيقة  تخسر  كانت  إنها  حتى  بدقتها  تتميز  السفن  يف  البحار 

السنة وهذا أمر مذهل. 

 Chronométrie Ferdinand ساعات  من  اخلمسة  اإلصدارات  شاهدنا 
الساعات  أسعار  يف  ترى  هل  دوالر،  مبليون  ثمنها  قدرت   Berthoud

حتديًا؟

إذا نظرت إىل سوق مثل دبي تالحظ سيارات يف الشوارع يفوق ثمن الواحدة 
سنة   30 من  أكرث  تعيش  ال  السيارات  هذه  دوالر،  ألف   400 أو   300 منها 
Ferdinand Berthoud أفضل ألنها قطعة  بالكثري. اعتقد أن شراء ساعة 
تعيش لسنوات طويلة وتنتقل من جيل إىل جيل. أعتقد أن أسعار ساعاتنا 

ليس كبريًا باملقارنة مع مستواها. 

الزبون،  ورغبة  طلب  على  بناء  ساعات  صناعة  خدمة  إطالق  عن  أعلنتم 
أخربنا اكرث عن هذه امليزة.

إنها  أخرى،  طلبات  ولدينا  النوع  هذا  من  ساعتني  أاجنزنا  احلقيقة  يف 
 Ferdinand واحدة من امليزات التي يجب أن تتوفر لدى عالمة جتارية مثل 

.Berthoud

 Ferdinand Berthoud هل يقلقكم وجود تناقض أو تضارب بني
وChopard  التي توفر أيضًا ساعات نادرة ضمن جمموعة L.U.C؟

 Chopard  تنجز بأسلوب يختلف عن Ferdinand Berthoud ال، ألن ساعات
ألننا  وصانعيها  اخلاصة  ورشتها   Ferdinand Berthoud لساعات   .L.U.C
لها  الساعات. سنطور  نرغب باحملافظة على رمز احلركة املميزة لهذه 
هذا  اسمه  حتمل  الذي  الصانع  أرشيف  يف  املوجود  من  انطالقًا  كاليربات 
 .Ferdinand Berthoud من  دقائق  مكرر  ساعة  جتدوا  لن  انكم  مثاًل  يعني 
أستطيع اجلزم بأن هناك حماسًا يف  جمموعة Chopard ألننا قادرون على 

.Ferdinand Berthoud و LUC صناعة ساعات مبستوى

"بازل وورلد" هذه السنة أصغر حجمًا ولكنه انطلق على وقع ايجابي، هل 
برأيك التحديات والصعوبات مازالت قائمة؟ 

يف  إلينا  بالنسبة  جيد  بشكل  انطلقت  السنة  هذه  إن  القول  استطيع 
"بازل  على  طرأت  التي  التغيريات  إىل  بالنسبة  أما   .Chopardجمموعة
وورلد" فهي انعكاس طبيعي للتحديات والصعوبات التي واجهتها صناعة 
يف  وإمنا  بازل  يف  ليست  املشكلة  سنوات،  خالل  واجملوهرات  الساعات 
الصناعة وأحوالها. نلمس روحًا إيجابية. معرض بازل وورلد مهم وضروري 
جنيف  يف  الراقية"  للساعات  الدويل  "الصالون  مبعرض  مقارنته  يجوز  وال 
ألن األخري يستضيف شركات ساعات فقط ويركز على إصدارات جمموعة 

حمّددة. 
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