
 
 
 

 القصة الرائعة  تعمل بالھواء: 

 لساعة "أتموس" 
 

 

 وكانت تحفة سلبت األلباب بآلیتھا الرائعة التي ال یضاھیھا في الجمال إّال أداؤھا الخیالي.  1928ابتُكرت ساعة "أتموس" في عام 

 

ولكن    أجھزة تعمل من تلقاء نفسھا بصورة دائمة دون مصدر خارجي للطاقة.انبھرت البشریة منذ مدة طویلة بفكرة ابتكار آالت دائمة الحركة، وھي  

   لم ینجح أحد ألن صنعھا مستحیل ألسباب تعزى إلى قوانین الفیزیاء.

 

 استطاعت أن تصنع جھاًزا یكاد یعمل بصورة دائمة مقارنة بسائر اآللیات المصنوعة آنذاك: وھي ساعة "أتموس".  لوكولتر -بید أن جیجر

 

 تعمل بالھواء 

" التي بدت وكأنھا تتحدى قوانین  0ساعة نموذجیة معروفة الیوم باسم "أتموس   ، قّدم المھندس اإلشعاعي روتر المولود في نیوشاتل1928في عام 

إلى أّي تدّخل    الفیزیاء ألنھا لم تحتج إلى أي بطاریة أو طاقة كھربائیة أو تعبئة روتینیة واستطاعت أن تعمل لقرون دون أن ینالھا البلى أو أن تحتاج

   خارجي.

 

كان من الصعب جد�ا تنفیذه ألن الطاقة الضروریة لتشغیل الساعة تنتج عن التقلبات العادیة الیومیة في  تعمل ساعة "أتموس" وفق مبدأ بسیط وإن  

ویكمن السر في الكبسولة المغلقة بإحكام والمعبأة    فتتحّول الطاقة الحراریة إلى طاقة میكانیكیة تدفع حركة عجلة التوازن.  درجات حرارة الھواء 

ویسفر أدنى تفاوت في درجة الحرارة عن تغییر حجم الغاز، مما یؤدي إلى تمّدد    ل الساعة بواسطة غشاء نسیجي.بالغاز والموصولة بنابض تشغی

   ساعة.   48ویكفي فارق درجة مئویة واحدة لضمان تشغیل الساعة لمدة  الغشاء النسیجي وتقلّصھ "فیتنفس" مثل منفاخ األكوردیون ویعبّئ النابض.

 

الحركة أقل قدر ممكن من الطاقة ألن ھذا النظام الرائع ال ینتج سوى كمیة قلیلة منھا. وفي الواقع، تستھلك ھذه الساعة قدًرا ضئیًال  یجب أن تستھلك  

ة  وتستخدم اآللی   واط.  15ملیون ساعة "أتموس" تستھلك القدر نفسھ من الطاقة التي یستھلكھا مصباح متوّھج بقدرة    60جد�ا من الطاقة إلى درجة أن  

المتكّونة أساًسا    النفارسبیكة  رقّاًصا ملتویًا لعرض الوقت الصحیح باستمرار وعجلة توازن على شكل دائرة معدنیة معلقة بسلك رقیق مصنوع من  

   بة كاملة.وال تحتاج عجلة التوازن الحلقیة سوى ربع الطاقة الالزمة لتشغیل ساعة ید نموذجیة ألنھا تستغرق دقیقة واحدة إلتمام ذبذ من النیكل.

 

 من النموذج األولي إلى تحفة نفیسة 

وبعد أن كشف روتر عن نموذجھ األولي، ُطرحت النسخ األولى من ساعة "أتموس" للبیع ولكنھا عانت الكثیر من المشاكل التقنیة    1930في عام  

   فسرعان ما توقّف إنتاجھا وتسویقھا.

 

وسرعان ما أدرك    متجًرا باریسی�ا، وقعت عیناه صدفةً على ساعة "أتموس" وانبھر بأسلوب تشغیلھا الفرید فاشتراھا.  عندما زار جاك دافید لوكولتر 

واتصلت    .أن اآللیة غیر مجدیة رغم فكرة روتر العبقریة بسبب المشاكل التي رأى أن حلّھا لن یتحقّق إّال بمستوى استثنائي من المھارة الساعاتیة

واستمر الرجالن    ي كان متحّمًسا على الفور وأتى للعمل على مشروع "أتموس الجدید " في لوسانتییھ تحت إدارة جاك دافید لوكولتر.الدار بروتر الذ

  في بیع نسخة متطّورة من ساعة "أتموس" وأعربا عن رغبتھما القویة في مواصلة تحسین اآللیة وتسویق إنتاجھا بالكامل.

 



 
 

یلي: تعزیز تسّرب الھواء لضمان األداء السلیم للحركة واالستعاضة عن الزئبق الذي استخدمھ روتر بكلورید اإلیثیل  شملت التحسینات األساسیة ما  

،  1939وأخیًرا وفي عام    األكثر استقراًرا وإعادة تصمیم المكونات الرئیسیة لآللیة بالكامل لجعلھا أكثر بساطة وكي تتناسب أكثر مع اإلنتاج النمطي.

 ". IIواستعّدت لبدء تسویق ساعة "أتموس   519لوكولتر قناعةً كافیةً بالحركة الجدیدة كالیبر  -اقتنعت جیجر

 

  1950سرعان ما تحقّق النجاح وسرعان ما حظیت ساعة "أتموس" بشعبیة كبیرة ونالت إعجابًا شدیًدا، إذ اختارھا االتحاد السویسري في عام  

   ألف مصنع لوسانتییھ.  500، غادرت الساعة رقم  1979آالف وحدة سنویًا. وفي عام  10تاج ، بلغ اإلن 1951وبحلول عام  لتكون ھدیة رسمیة. 

 

  ائف إضافیة. على الرغم من ذلك، واجھت آلیة "أتموس" عقبة واحدة ألنھا ال تنتج سوى كمیة قلیلة جد�ا من الطاقة فال یتوفّر لھا ما یكفي لتشغیل وظ 

الجدیدة التي أتاحت دمج وظائف إضافیة وزیادة طفیفة جد�ا    540حین ابتكرت حركة كالیبر    1982ھذه المشكلة في عام    لوكولتر  -وحلّت جیجر

وطّور مھندسو الدار أّول نظام یعرض أطوار القمر لساعة "أتموس" في نھایة التسعینیات وأضافوا منذ ذلك الحین وظائف    في استھالك الطاقة.

 السماویة والمواني الناظمة ومعادلة الوقت وحتى "ساعة غامضة" مزّودة بآلیة ثابتة القوة. معقّدة أخرى: كالخرائط  

 

 تطّور تصمیم كالسیكي 

األصلیة ذات قفص "القبة الزجاجیة" تعبیًرا مبّكًرا  "  Iوعبّرت ساعة "أتموس    ساعة "أتموس" أكثر من مجرد إنجاز تقني رائع، بل إنھا تحفة فنیة.

أما خطوط "آرت دیكو" التي ال یحدھا زمان والتوازن المثالي    أسلوب "ستریمالین مودرن" وتستھوي الیوم ھّواة جمع التحف.وخالًصا للغایة عن  

الذي شّكل مزیًجا مثالی�ا بین    فأضفت طابعًا كالسیكی�ا على شكل ھذا "القفص الزجاجي"،  "IIللتصمیم المستقیم الذي تتمیّز بھ أقفاص ساعات "أتموس  

   الوظیفي واألسلوب الممیّز ورّسخ الھویة الجمالیة القویة لساعة "أتموس" خالل عقود عدیدة من التطور.األداء  

 

مع سلسلة   لوكولتر -ومنذ سبعینیات القرن العشرین، تعاونت جیجر خضع قفص ساعة "أتموس" بطبیعة الحال للعدید من التأویالت الفنیة المختلفة.

وتشمل    من المصممین الموھوبین والحرفیین المتخصصین إلنتاج إصدارات خاصة من ساعة "أتموس"، وال سیما تلك المزّودة بوظائف فلكیة معقّدة.

تند إلى طراز فرید  لالحتفال باأللفیة الجدیدة والتي تس   1999األمثلة البارزة ساعة "أتموس دو میلینیر أتالنتس" المستقبلیة التي ابتُكرت في عام  

باي مارك نیوسن" الموضوعة في مكعّب مصنوع   566وساعة "أتموس  1988في عام  Kohler & Rekowابتكرتھ وكالة التصمیم الباریسیة 

لموضوعة  وا  2012بالید من كریستال باكارا حیث تبدو اآللیة وكأنھا تطفو دون وزن وساعة أتموس ماركتري "لو بیزیھ" الفاخرة المبتكرة في عام  

واستُخدمت    في قفص مصنوع من األخشاب النادرة ومنّمق بتطعیم الخشب الذي یحاكي التفاصیل الرائعة للوحة غوستاف كلیمت بعنوان "القُبلة".

ستال في ساعة  الفنون الزخرفیة القدیمة مثل التطعیم بالخشب والتطعیم بالقش والطالء بالمینا والترصیع باألحجار الكریمة وشتى تقنیات صنع الكری

 "أتموس" بالقدر نفسھ من الخیال الفني والحرف الیدویة الدقیقة التي تكّرسھا الدار العریقة ألرقى ساعات الید. 

 

ویستغرق إنتاج ساعة واحدة    طّورت الدار جمیع حركات "أتموس" وأنتجتھا ورّكبتھا یدوی�ا بالكامل في مشغل متخّصص یُعنى بساعة "أتموس". 

 أو عشرة بصرف النظر عن األسابیع الخمسة التي تُجّرب فیھا وتُضبط كل آلیة من آلیات "أتموس". ثمانیة أشھر 

 

نیة  ال تزال ساعة "أتموس" فریدة ذات صدى عاطفي حتى بعد مرور أكثر من تسعة عقود على اختراعھا وتشید إشادة رائعة بالتصمیم والبراعة التق

 بجمال شكلھا والحركة الھادئة لعجلة توازنھا وغموض مسنناتھا. واألسالیب التقلیدیة التي تسلب األلباب 

 
فابِر االستثنائیة التي تسلّط الضوء على أفضل الحرف الیدویة األوروبیة    بساعة "أتموس" في فعالیة ھومو   2022لوكولتر في عام    -ستشید جیجر

لوكولتر لمھارتھا المتمیّزة في صناعة الساعات وستكون حاضرة في    -واختیرت جیجر  معرًضا یقّدم حرفیین بارعین استثنائیین.  15من خالل  

وتشّكل    في صناعة الساعات والفنون الزخرفیة.  حرفیھااكتسبھا  رة التي  معرض "أصول الزخرفة" الذي یحتفل بالمھارات الحرفیة المعقّدة والخب

فابِر في    وستُنّظم فعالیة ھومو  ساعة "أتموس" ساعة وتحفة فنیة في الوقت ذاتھ وترمز إلى الحرفیة والبراعة السویسریّتین في جمیع أنحاء العالم. 

 مایو في جزیرة سان جورجیو ماجیوري بالبندقیة.  1أبریل إلى  10الفترة ما بین 
 

 

 



 
 

 
  نبذة عن ساعة "أتموس"

تقلیدي  وبدت وكأنھا تتحدى القوانین الفیزیائیة ألنھا عملت لقرون من الزمن دون الحاجة إلى مصدر طاقة    1928ابتُكرت ساعة "أتموس" الكبیرة الفریدة في عام  

ومنذ حقبة   ن.وبدًال من ذلك، تعمل آلیتھا بالتقلبات الطبیعیة والیومیة لدرجات حرارة الھواء، إذ یكفي فارق درجة مئویة وحیدة لضمان تشغیلھا لیومی  أو إعادة تعبئة.

ت مواھبھا اإلبداعیة إلثراء ھذه الساعة التي أصبحت  لوكولتر مھارات المصنع الساعاتیة إلضافة تحسینات تقنیة مستمرة كما استغل  -الثالثینیات، استغلت جیجر

وباإلضافة إلى زجاجھا المكعّب المستلھم من تصمیم "آرت دیكو" لساعة "أتموس الثانیة" التي یسھل تمییزھا على الفور، تعاونت   تحفة فنیة والقت شعبیة كبیرة.

 صدارات خاصة من ساعة "أتموس". لوكولتر أیًضا مع مصّممین وحرفیین خبراء مشھورین البتكار إ -جیجر

 

 
lecoultre.com-jaeger 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

