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نسخة من قطعة واحدة تجمع بين التحديات التقنية والحرفية الرائعة لتسليط الضوء على   •
كوكبة األسد

2755: توربيون ومكرر دقائق ومخطط سماء  TMRCC ثالثة تعقيدات رئيسية مدمجة في كاليبر  •
دوار

ميناء غيوشيه منقوش يدويًا يصور كوكبة األسد، التي تم ترصيع نجومها بأحجار األلماس   •
الالمعة

علبة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا ومرصعة بـ 100 حجر سافير بقطع باغيت على اإلطار   •
والعروات والتاج

2021 - تقدم دار ڤاشرون كونستنتان ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون  7 أبريل  جنيف، 
سكاي تشارت ليو كونستيليشن جولري"، وهي نسخة من قطعة واحدة تضيف بعدًا جماليًا 
األحجار  وصانعو  الدار،  في  الحرفيون  قام   .2755 TMRCC كاليبر  لحركتها  التقنية  البراعة  على 
استحضار  مع  للغاية  معقدة  ساعة  بتزيين  المجوهرات،  صناعة  في  والمتخصصون  يمة  الكر
وعجائب  ساعات  معرض  في  تقديمها  تم  التي  الساعة  هذه  األسد.  لكوكبة  وأصلي   إبداعي 
Watches & Wonders 2021 هي جزء من موضوع الدار لعام 2021 بعنوان "كالسيكية بلمسة جريئة" 
Classic with a Twist، والذي يسلط الضوء على الطاقة اإلبداعية لڤاشرون كونستنتان، مسترشدًا 

بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ على تقديم ما هو غير متوقع.

أدت مالحظات علماء الفلك األوائل إلى التعرف على أشكال الحيوانات في تكوين األبراج، بما في ذلك 
األسد. استوحى الصانع المحترف لدى ڤاشرون كونستنتان اإللهام من هذا الحيوان لتسليط الضوء 
 على التعقيد الفلكي لساعة "لي كابينوتييه" المكونة من قطعة واحدة. يقف هذا المخلوق النبيل، 
المصمم يدويًا والمرصع باأللماس الذي يشكل كوكبة األسد، بشكل مهيب على الميناء، محاطًا 
بعلبة مرصعة بأحجار سافير قطع باغيت. يضيف هذا التفسير الفني والحرفي بعدًا فنيًا للبراعة التقنية 
2755، التي تجمع بين جهاز تنظيم توربيون ومكرر دقائق في التقليد الكبير  TMRCC لـحركة كاليبر 
لساعات الدار الرنانة، فضاًل عن مخطط السماء الدوار. تتباهى الساعة بأناقتها في علبة من الذهب 
األبيض عيار 18 قيراطًا يبلغ قطرها 45 ملم وسمكها بالكاد يصل إلى 15.1 ملم، ومزودة بحزام من جلد 

التمساح باللون األزرق الداكن وُمحكم بإبزيم ذهبي مرصع باألحجار الكريمة.
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 إضاءة على الحرف الفنية
إن التعقيد في ساعة "لي كابيوتييه مينيت ريبيتر توربيون سكاي تشارت ليو كونستيليشن جولري" 
الذي يتمثل أصاًل في حضور نظام التوربيون يبرز أكثر فأكثر من خالل التمثيل المتحرك لمخطط السماء 
على خلفية الساعة. هذه الرؤية لألبراج ألهمت الفكرة التي تزين الميناء األزرق الغامق األوباليني، 
الذي تم تعزيزه من خالل العلبة البراقة المزينة بـ 100 حجر من السافير قطع باغيت على العروات والتاج 

واإلطار.

تم  الصنع  يدوية  فنية  تحفة  يعتبر  هو  الميناء.  على  كبير  تأثير  لعكس  األسد  كوكبة  تنظيم  تم 
إنشاؤها في ورش ڤاشرون كونستنتان وقد تكونت صورة هذا الحيوان الذي ينتمي إلى فصيلة 
القطط من العديد من المثلثات التي تحمل زخارفها الخاصة. نظرًا ألن محركات الورود التي يديرها 
 حرفيون مهرة بلمسة فنان مصممة لنقش العناصر الزخرفية التي تكون بشكل عام دائرية وهندسية، 
فمن السهل استيعاب الصعوبات التي ينطوي عليها تصوير أسد على شكل مزيج من المضلعات 
المكونة  النجوم  تمثيل  يتم  للعمق.  مذهلة  تأثيرات  للنظر  الملفتة  الخطية  نقوشها  توفر  التي 

للكوكبة بأحجار ألماس مقطوعة ببراعة تزين معطف هذا الحيوان األسمر.
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2755 TMRCC حركة إستثنائية، كاليبر 
413 جزءًا لساعة "لي كابيوتييه مينيت ريبيتر توربيون  2755 المؤلفة من  TMRCC تمزج حركة كاليبر 
سكاي تشارت ليو كونستيليشن جولري" بين ثالث وظائف ساعاتية معقدة في الفئات التقنية 

والفلكية والموسيقية. 

58 ساعة بتوربيون يدور  زودت حركة التعبئة اليدوية هذه مع احتياطي طاقتها الذي يكفي لمدة 
لمدة دقيقة واحدة ويحمل عقرب الثواني الصغير. تم اختراع هذا النظام في بداية القرن التاسع 
عشر - والذي يشتمل على الميزان باإلضافة إلى مجموعة الميزان والزنبرك داخل عربة متنقلة - وهو 
مصمم للتعويض عن تأثيرات جاذبية األرض على تماثل توقيت المنظم، وبالتالي تعزيز معدل الدقة. 
يتميز هذا التوربيون بعربة على شكل الشعار المالطي – وهو توقيع خاص بدار ڤاشرون كونستنتان 
منذ عام 1880 - ويتميز بقضيب حيث تتطلب عمليات التشطيب الدقيقة التي تتضمن الشطب اليدوي 

والتلميع 36 ساعة كاملة من العمل.

ُيعرض مخطط السماء من خالل خلفية الساعة على ميناء مقعر مصمم إلبراز تأثير العمق، ويوفر 
منظرًا رائعًا لمجرة درب التبانة واألبراج التي تظهر في الوقت الفعلي، كما لو كانت من خالل تلسكوب. 
من أجل الدقة، يقوم مخطط السماء هذا بدورة كاملة في يوم فلكي واحد. إذا أخذنا نجمًا ثابتًا في 
السماء كنقطة مرجعية، فإن الوقت الذي تحتاجه األرض إلكمال دوران كامل بمعدل 360 درجة، أو يوم 
فلكي، هو بالضبط 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواٍن. نظرًا ألن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس، 
يستغرق األمر حوالي أربع دقائق أقل من يوم تقويمي للعثور على نقطة نشأتها بالنسبة للنجم 
المحدد. يمكن قراءة هذا الوقت الفلكي بعكس اتجاه عقارب الساعة على دائرة 24 ساعة، متدرجة 
10 دقائق، مقابل التاريخ الحالي الظاهر على قرص دوار بمقياس خمسة من خمسة  بزيادات قدرها 
أيام. هذه الشاشة ضرورية لضبط مخطط السماء بشكل صحيح وهو يتحرك أسفل زجاج الكريستال. 
ويحمل زجاج الكريستال أيضًا شكاًل بيضاويًا بعيدًا عن المركز إلبراز الموضع الدقيق لألبراج في نصف 

الكرة الشمالي في اللحظة التي يتم فيها الرجوع إلى الساعة.

تم تجهيز الساعة أيضًا بمكرر الدقائق مما يتيح دقات الساعات واألرباع والدقائق عند الطلب. إلنشاء 
آلية الضرب المعقدة بشكل خاص، والتي يتم التحكم فيها بواسطة قطعة منزلقة موضوعة في 
وسط العلبة، استوحى مهندسو وصانعو الساعات من ڤاشرون كونستنتان العمل الذي تم تنفيذه 
على ساعة "تور دو ليل" في عام 2005، وعلى وجه الخصوص محافظ الضرب المركزي. هذا النظام 
الصامت يجعل من الممكن تنظيم مدة التسلسالت الموسيقية بشكل مثالي من أجل الحصول على 
صوت مميز ومتناسق للنغمات التي يتم عزفها للساعات واألرباع والدقائق بواسطة المطارق التي 

تضرب جرسين دائريين.
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 الوقت الفلكي
في كل عام، يكشف قسم "لي كابينوتييه" في الدار عن مجموعة من اإلصدارات من قطعة واحدة 
 "Le Temps Céleste" مرتبطة بموضوع معين تحتفل به ڤاشرون كونستنتان. تم تخصيص عام 2021 لـ

)والتي تعني الوقت الفلكي(، مع ساعات تشير إلى األصول الفلكية لقياس الوقت.

القمر  ومراحل  الليل،  سماء  في  األبراج  وتطور  والفصول،  األيام  دورة  بدت  الحضارات،  فجر  منذ 
والكسوف، سحرًا غامضًا تقريبًا. حرصًا على كشف أسرار الكون، وجد اإلنسان األول في الحكايات 
األسطورية نشأة الكون التي تمزج بين األساطير والشعر. في مرحلة مبكرة جدًا، حاولت العقول 

العلمية األولى فك رموز إيقاعات الطبيعة وتنظيمها وفقًا ألنماط يمكن التنبؤ بها.

من هذه الحسابات، ومع ظهور الكتابة، ُولدت التقويمات األولى، قبل أن يعطي النظام الستيني 
البابلي معنى للتقسيم المادي للوقت إلى وحدات زاوية. تعتبر صناعة الساعات التقليدية وريًثا وريثًا 
 مباشرًا لهذا النهج الدقيق والعلمي، الذي يتم التعبير عنه اليوم على الساعات مع صور التقويم، 
ومخطط السماء، ومراحل القمر، والمد والجزر والفصول، وحتى الوقت المدني والشمسي والفلكي 
مع فروقها. ومع ذلك، فقد سعت ڤاشرون كونستنتان إلى إضفاء كل سحر األساطير التأسيسية 
على أدوات المراقبة الحقيقية هذه من خالل دقة حرفة صنعها، من خالل عملها في نقش غيوشيه 
الزخارف الرمزية، أو في تألق األحجار الكريمة "النجمية". تمثل مجموعة "لي كابينوتييه"  ونقش 

الجديدة هذه تعبيرًا عن الخبرة االستثنائية في الساعات الفلكية المخصصة لشعر الزمن. 
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 ڤاشرون كونستنتان والساعات الفلكية
تتمتع الساعات الفلكية بتقاليد غنية وعريقة داخل الدار. تكشف أرشيفات ڤاشرون كونستنتان عن 
1884، مدمج في ساعة جيب ذات وجهين من الذهب األصفر، وهي اآلن  أول تقويم دائم في عام 
جزء من مجموعة الدار الخاصة. كانت هذه بداية "ملحمة" ميكانيكية ستتبلور بشكل فريد في مطلع 
الدار ورشة عمل مخصصة حصريًا لتجميع الساعات ذات التعقيدات،  1900، أنشأت  القرن. في عام 
المعقدة  وحتى  المعقدة  الساعات  على  الطلبات  تدفقت  فلكية.  وظائف  تتضمن  ما  غالبًا  والتي 
للغاية. تم دمج التقويم الدائم بعد ذلك مع مآثر تقنية أخرى مثل تلك التي تثري ساعة جيب 1905 

التي تضم مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني والتقويم الدائم مع مراحل وعمر القمر. 
دائم  وتقويم  كرونوغراف  مع   1929 عام  مصر  ملك  األول  فؤاد  للملك  الجيب  ساعة  تسليم  تم 
ووظائف الرنة الكبيرة والرنة الصغيرة ومكرر الدقائق، وهي إحدى سمات هذا العصر الذهبي. هذه 
التعبير عنها  اليد، سيتم  الخبرة االستثنائية في صناعة الساعات، التي ُطبقت الحقًا على ساعات 
إنتاجها في عام  16، التي تم  الـ  بقوة في ساعة "تور دو ليل" بتعقيداتها الساعاتية والفلكية 
2005 لالحتفال بالذكرى الـ 250 للدار. تتميز بخريطة السماء، وهو تعقيد أصبح من اختصاص ڤاشرون 
كونستنتان. المرجع 57260، الذي يحتوي على 57 تعقيدًا، يحتوي أيضًا على مخطط السماء، مصحوبًا 
بشكل خاص بالزمن الفلكي والتقويم العبري العلماني. في عام 2017، ابتكرت ڤاشرون كونستنتان 
مرة أخرى مع كاليبر 3600، لتشغيل عروض الوقت المدني والشمسي والفلكي، وتزامن األخير مع 

تمثيل متحرك لألبراج.

 لي كابينوتييه: إصدارات من قطعة واحدة
في عالم ڤاشرون كونستنتان، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا في حد ذاته مخصصًا إلضفاء الطابع 
التقليد  هذا  يعود  واحدة.  قطعة  من  المؤلفة  واإلصدارات  الكبير  التعقيد  نماذج  على  الشخصي 
الرئيسيين اسم  الثامن عشر، وهو العصر الذي كان ُيطلق فيه على صانعي الساعات  إلى القرن 
"كابينوتييه" الذين كانوا يعملون في مشاغل يغمرها الضوء الطبيعي، ُتعرف باسم الخزانات وتقع 
في الطوابق العليا من مباني جنيف. على أيدي هؤالء الحرفيين المتعلمين، المنفتحين على األفكار 
الجديدة للتنوير، ولدت ساعات استثنائية، مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية والفنون. 
رائعًا في صناعة الساعات في جنيف، تتدفق عبر عروق ڤاشرون  هذه الخبرة، التي تشكل تقليدًا 

كونستنتان منذ عام 1755.
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 كالسيكية بلمسة جريئة
لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان منسجمًا بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار الذكريات. هذا 
المثل في األناقة، الذي اعتمده كل صانع ساعات وحرفي ومصمم على مر السنين والقرون، يحتفل 
بالتراث ويتجرأ على استكشاف ما هو غير متوقع. ومع التقاء البراعة التقنية مع الرقي والجمال، 
فإن الجاذبية الدائمة لساعات ڤاشرون كونستنتان تشق طريقها سالمة عبر العصور العابرة. نظرًا ألن 
الديمومة ال يمكن تحقيقها فقط من خالل االمتثال لشرائع صناعة الساعات التقليدية، فإن كل إبداع 
يبدو مشوبًا بلمسة من الجرأة التي تم الكشف عنها في أصغر التفاصيل. شاشات العرض الخاصة، 
وعالمات األوفست، والشطب المحدد لجميع المكونات، والتشطيب اليدوي، وتعقيد اآللية ليست 
سوى أمثلة قليلة على هذه الخبرة. والنتيجة هي مجال للتعبير الشخصي البحت حيث تلتقي التقنية 

واألسلوب في تناغم دقيق بين التقليدي وغير العادي.
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https://twitter.com/Vacheron1755
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https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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نظرة عامة
–

إضاءة على الحرف الفنية
-

حركة إستثنائية، كاليبر 
2755 TMRCC

-
الوقت  الفلكي

-
ڤاشرون كونستنتان 

والساعات الفلكية
-

كالسيكية بلمسة جريئة
-

ملخص
-

المواصفات التقنية

لي كابينوتييه
مينيت ريبيتر توربيون 

سكاي تشارت ليو كونستيليشن جولري

 ملخص
بين  ريبيتر توربيون سكاي تشارت ليو كونستيليشن جولري"  تجمع ساعة "لي كابيوتييه مينيت 
جهاز تنظيم توربيون ومكرر دقائق في التقليد الكبير لساعات الدار الرنانة، فضاًل عن مخطط السماء 
الدوار. هذا التحدي التقني يقابله شعر الزمن المعبر عنه من خالل الحرف الفنية. تتباهى الساعة 
بأناقتها في علبة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا يبلغ قطرها 45 ملم وتتزين بـ100 حجر سافير قطع 
باغيت على الحافة والتاج والعروات. لون الميناء األوباليني األزرق المنسجم مع الساعة يقدم تمثياًل 
رمزيًا لكوكبة األسد. تشكل هذه الساعة تحفة فنية يدوية الصنع تم إنشاؤها في ورش ڤاشرون 
كونستنتان وقد تكونت صورة هذا الحيوان الذي ينتمي إلى فصيلة القطط من العديد من المثلثات 
التي تحمل زخارفها الخاصة. يتم تمثيل النجوم المكونة للكوكبة بأحجار ألماس مقطوعة ببراعة تزين 

معطف هذا الحيوان األسمر.
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المواصفات التقنية
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9737C/000G-005C المرجع 
 

2755 TMRCC الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 33.90 مم )'''¾14(، سماكتها 9.40 مم  

58 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
2.5 هيرتز )18000 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

413 جزءًا  
38 جوهرة  

ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة  

الساعات والدقائق المؤشرات 
الثواني الصغيرة عند مؤشر الـ6 على قفص التوربيون  

مكرر الدقائق  
مخطط السماء  

الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا، مرصعة بـ60 حجر سافير قطع باغيت  العلبة 
على اإلطار )3.8 قيراط تقريبًا(، 24 حجر سافير قطع باغيت على طرفي   

العلبة )1.9 قيراط تقريبًا(، و 16 حجر سافير قطع باغيت على   
العروات )0.3 قيراط تقريبًا(.   

قطرها 45 ملم، سماكتها 15.10 ملم  
 

يدويًا،  مزخرفة  األسد  كوكبة  الداكن،  األزرق  باللون  أوباليني  ميناء  قيراطًا،   18 األبيض  الذهب   الميناء )الوجه والخلف( 
9 ماسات براقة مقطعة على شكل إشارات الساعات )زنة 0.03 قيراط تقريبًا(

عقارب من الذهب األبيض عيار 18 قيرطًا   

يدويًا،  مخيط  الجلد،  من  داخلية  قشرة  مع  الداكن  األزرق  باللون  الميسيسيبي  التمساح  جلد  الحزام 
تشطيب السرج، مربعات كبيرة 

مشبك الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا مرصع بـ16 حجر سافير قطع باغيت )زنة قيراط واحد تقريبًا( المشبك 
مشبك الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا مرصع بـ 16 حجر سافير قطع باغيت )زنة 1.10 قيراط(  

طراز لي كابينوتييه علبة التقديم  

قطعة واحدة
"لي كابينوتييه"، قطعة واحدة، شعار AC محفور على خلفية العلبة

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

#WatchesandWonders2021
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