الساعات والمجوهرات العربية ا شــركات

بارت غرونفلد:

يشعر صانع الساعات أحياناً أنه يف حاجة إىل تقدير

بارت غرونفلد ،أحد مؤسسي شركة ساعات Grönefeld
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دبي ــ خاص ــ جملة "الساعات واجملوهرات العربية"
ليس لساعات  Grönefeldأي عمالء معروفني يف منطقة الشرق
األوسط ،فهذه الساعات التي حتمل توقيع صانعني هولنديني هما بارت
وتيم غرونفلد أبصرت النور قبل نحو  7سنوات وال يصنع منها إال  30أو 50
ساعة كل سنة كحد أقصى .يف جعبة الشركة جمموعة حمدودة جد ًا
من اإلصدارات هي  Parllax Tourbillonو One Hertzو .GTM -06جملة
"الساعات واجملوهرات العربية" التقت بارت غرونفلد ،أحد مؤسسي
العالمة التجارية يف دبي ،وأجرت معه احلديث التايل:

عندما التحقت مبدرسة تعليم صناعة الساعات يف هولندا مل أكن أعرف
الكثري عن صناعة الساعات الفاخرة ،اقتصرت معرفتي ب Etaوكاسيو
وسايكو .ويف احلقيقة مل أر ساعات ذات جودة الفتة إال عند التحاقي
مبشغل  Renaud & Papiالسويسري .الوقت الذي متضيه يف صناعة
ساعة طويل جد ًا وممتع أيض ًا .فكل جزء من أجزاء الساعة الكثرية يتطلب
دراسة وتركيز ًا ومتحيص ًا.

ماذا تعني لك آالت قياس الوقت؟
صحيح أنه ميكن اليوم معرفة الوقت من النظر إىل الهاتف احملمول أو
جهاز الكومبيوتر أو لوحة قيادة السيارة ،ولكن بالنسبة إيل تشكل الساعة
امليكانيكية متعة حقيقية تربط املاضي باحلاضر .فالوقت ليس مهم ًا بقدر
اجلهد الذي تتطلبه صناعة ساعة من تصميم لآللية امليكانيكية وتشكيل
املعدن.
هل تشعرك الساعة بضغط الوقت؟
إذا شعر اإلنسان بالضيق أو الضغط جراء وضع الساعة حول املعصم هذا
يعني أن ثمة خطب ًا بها.
ملاذ وكيف احرتفت صناعة الساعات امليكانيكية؟
بدا األمر طبيعي ًا بالنسبة إيل ،فجدي كان صانع ساعات ماهر ًا ولد عام 1896
وبدأ بصناعة الساعات عام  ،1912ونحن يف عائلة غرونفلد منثل اجليل
الثالث من صانعي الساعات.
يعني أنك ورثت هذه املهنة؟
ليست مهنة بل شغف ًا .لقد كان جدي فنان ًا خلوق ًا يحب الرسم واملوسيقى
وتفوق يف صناعة الساعات .ووالدي كان شخص ًا تقني ًا ،اعتدت منذ كان
عمري  4سنوات على مراقبتهما يعمالن بإعجاب متمني ًا أن أكون مثلهما.
ما السبب الذي دفعك اىل إطالق عالمتك التجارية؟
بدأت أنا وشقيقي تيم العمل منذ عام  1998على ترميم ساعات راقية
استثنائية من عالمات جتارية متنوعة مزودة بتوربيون أو أكرث أو مبكرر دقائق
(مينيت ربيرت) أو رزنامة مستدامة .مل نكن نعرف أصحاب هذه الساعات ألن
الوسيط بيننا كانت بوتيكات ساعات وجموهرات فاخرة.
أحيان ًا يشعر صانع الساعات أنه يف حاجة إىل التقدير ،أدت هذه احلاجة بكثري
من صناع الساعات املستقليني مثل كاري فوتلنن وفياين هالرت وستيفن
فورساي إىل تأسيس عالماتهم التجارية ليس حلاجتهم جلني املزيد
من املال ،ولكن للفت النظر إىل مهاراتهم وقدراتهم وأسلوبهم .أشبه
الساعات التي أصنعها بأطفايل ،يصعب علي بيعها أحيان ًا!
لقد عملت عدة سنوات لدى  ،Renaud & Papiما االثر الذي تركته فيك
هذه التجربة؟

One Hertz Calibre G-02
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الساعات والمجوهرات العربية ا شــركات

Parallax Platinum

ما املزايا األساسية التي تعرف بساعات Grönefeld؟

تعمل جنب ًا إىل جنب مع شقيقك تيم ،كيف تنسقان املهام؟

 Grönefeldساعة معقدة تسلط الضوء على تعقيدات كربى مثل التوربيون
الذي نظهره يف قرص الساعة ولكن بأسلوب فريد .كما تتمتع ساعاتنا
بجسور ذات أشكال خمتلفة.

نحن نعمل بتناغم ،نناقش كل شيء قبل اتخاذ أي قرار لكننا عندما جنلس

كم عدد الساعات التي تصنعونها كل سنة؟
نصنع اآلن بني  30و 50ساعة يف السنة كحد أقصى .نرغب يف زيادة إنتاجنا
يف السنوات اخلمس أو الثماين املقبلة ليصل العدد إىل  100ساعة .يعتمد
عدد الساعات املنتجة على التعقيدات التي حتتويها .كما أن ساعاتنا تصنع
بالكامل يدوي ًا .يشكل رفع إنتاجنا حتدي ًا حقيقي ًا فإيجاد صانعني حمرتفني
واحلفاظ عليهم أمر يف غاية الصعوبة.
تصنعون ساعات نخبوية نادرة ،ملاذا اخرتمت هذا األسلوب؟
ساعاتنا نادرة وهذا ما مييزها ،ال ميكن أن جتد ساعاتنا يف كل بوتيك ومكان،
كما أننا ال منلك القدرة للقيام بحمالت إعالنية لذلك مهم جد ًا بالنسبة إلينا
التواصل مباشرة مع عمالئنا لتلبية طلباتهم ورغباتهم.
أخربنا أكرث عن ساعة .Parallax Tourbillon / Platinum

خلف طاولة العمل تختلف مهامنا؛ أنا أعمل على التعقيدات ،أما تيم فبارع
يف ضبط الساعة.
كيف ترى مستقبل العالمة؟
اعتقد أنه سيكون مثري ًا جد ًا .السنة املقبلة مهمة جد ًا بالنسبة إلينا ،نحن
نعمل اليوم على ساعة جديدة سنكشف عنها عام  2016هي نتاج أربع
سنوات من اجلهد املتواصل ،سنعرضها يف بازل وورلد حيث سنحظى
أيض ًا بجناح أفضل.
أنتم شركة صغرية ويافعة ومستقلة ،كيف تواجهون التحديات؟
التحديات يومية نواجهها بهدوء .علينا أن نكون صبورين .أعرف أن بناء
عالمة جتارية يحتاج إىل عشر سنوات ونحن اليوم بلغنا  8سنوات من العمر.
اعتقد أننا نسري على الدرب الصحيحة.

لكل ساعة أسلوب فريد يف عرض الوظائف التي زودت بها ،ففي هذه
الساعة الثواين مركزية لكن قفص التوربيون ليس يف الوسط ،كما أنه متت
إضافة عجلة ملنح االحتكاك بالزنربك .تتألف حركة الساعة من  278جزء ًا.

أعتقد أن أسعار ساعات  Grönefeldمنطقية بالنسبة إىل مستوى عملنا.

ماذا يعني أن يشرتي عميل ساعة Grönefeld؟

كيف تعكس  Grönefeldتراث صناعة الساعات الهولندية؟

هذا يعني أنه يقدر أسلوبنا يف صناعة الساعات امليكانيكية والتعقيدات،
فالتوربيون مصنوع من الفوالذ وهذا أمر صعب لكنه فائق األهمية رغم أنه
يتطلب جهد ًا يف صناعته .اعتقد أن التأين وااللتزام بأقصى معايري اجلودة
يعني صيانة أقل.
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أخربنا أكرث عن االسرتاتيجية املتعلقة بأسعاركم.

الهولنديون ليسوا غرباء عن صناعة الساعات؛ فتاريخ هذه الصناعة يف
أوروبا حافل بأسماء صناع هولنديني تركوا أثر ًا يف هذ الصناعة .كما أن
اجلسور يف ساعاتنا مستلهمة من أشكال البيوت الهولندية التقليدية.

