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لالحتفال بمرور 100 عام على ابتكار ساعة أميريكان 1921، صممت دار ڤاشرون كونستنتان هذا   •
النموذج الرمزي بإيحاء من عشرينيات القرن الماضي مع الحفاظ على سمات الساعة األصلية.

يرمز هذا اإلبتكار الفريد من نوعه إلى التزام الدار بنقل المهارات التقليدية وتعزيزها من جيل إلى   •
جيل. 

جنيف، 25 مايو -2021 احتفااًل بالذكرى الـ100 على والدة ساعة أميريكان 1921، غاصت دار ڤاشرون كونستنتان 
في أرشيفها وخبرتها المتمرسة في صناعة الساعات لتعيد إحياء ساعة شكلت رمزًا من رموز الساعات في 
زمنها. انطالًقا من ملحمة أسطوية إنسانية وتقنية دفعت التميز في حرفية صناعة الساعات الراقية إلى 
1921 بياس أونيك"الخبرات الرائعة لمشغل الترميم وقسم التراث  أبعد الحدود، حشد إبتكار ساعة "أميريكان 
في الدار لمدة عام كامل. قد يكون هذا النهج هو األول في صناعة الساعات، مما يعكس التزام ڤاشرون 

كونستنتان بالحفاظ على تراثها ومهاراتها التقليدية وتناقلها وإثرائها المستمر عبر األجيال.

تم تصنيع 24 قطعة فقط من المرجع المؤرخ عام 1921. ساعة واحدة فقط منها هي اليوم جزء من المجموعة 
الخاصة لڤاشرون كونستنتان، مما يجعلها ساعة نادرة للغاية ومطلوبة من هواة الجمع وخبراء الساعات. تحكي 
بعض الساعات قصًصا، وتدعونا إلى السفر عبر الزمن، لنتتبع األصل وننغمس في العصور القديمة. تقدم ساعة 
"أميريكان 1921 بياس أونيك"، التي تم طرحها هذا العام وأعيد تصميمها بأمانة كما لو كانت في عام 1921، رحلة 
في إبداع العشرينيات المزدهرة وتحيي جمال المهارات الحرفية كما كانت تمارس منذ قرن. إنها أكثر من مجرد 
ساعة اليوبيل، إنها ثمرة ملحمة رائعة في قلب المعرفة الحرفية التي صقلتها ڤاشرون كونستنتان ألكثر من 

265 عاًما.
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التزام قسما التراث والترميم باالستمرار في إحياء فن صناعة 
الساعات الراقية

هذه الساعة تعكس أيضًا التزام أقسام التراث والترميم في الدار بإدامة فن صناعة الساعات الراقية. وعندما 
1921" من مجموعة ڤاشرون كونستنتان الخاصة، بدا المشروع  تبلورت فكرة إعادة إبتكار دقيق لطراز "أميريكان 

مشوقًا وطموحًا.

أما قسم التراث في ڤاشرون كونستنتان فهو يعتبر قسمًا قائمًا بحد ذاته في الدار في ما يمثله من جسر وثيق 
جامع بين ماضي الدار وحاضرها. يغطي هذا القسم محفوظات تعود لعام 1755 ويشرف على مجموعة فريدة 
من نوعها حيث يحمل في طياته الكثير من الدالالت التي هي بعيدة كل البعد عن المتاحف المغبرة. إن األبحاث 
والخبرة التي تتمتع بها الفرق العاملة هناك على أساس يومي هي مصدر إلهام ال ينضب إلنشاء مجموعات 
جديدة ومرجع بارع لورشة عمل الترميم. يحتفظ القسم بـ 800 آلية ومنضدة عمل ومجموعات من أدوات صناعة 
420 متًرا طولًيا من خالل  الساعات، إلى جانب أرشيفات وثائقية وأيقونية كبيرة. يتم استخدام ما ال يقل عن 
ثروة ال حصر لها من سجالت اإلنتاج والمحاسبة التي تشتمل على المبيعات الخارجية والمراسالت بين الشركاء 
والموردين والعمالء ومستندات وصور مختلفة. تساهم جميعها في إلقاء الضوء التاريخي والفني على نشاط 
ڤاشرون كونستنتان عبر السنين والقرون. إنها تمثل مجموع األدوات المكتوبة التي تعمل على ضمان إمكانية 
الرجوع إليها بشكل منهجي في سجالت  النماذج المنتجة يتم  بالنظر إلى أن جميع  تتبع اإلبتكار منذ نشأته، 
اإلنتاج. ساعد هذا التراث غير المسبوق في استعادة تاريخ إبتكار ساعة أميريكان 1921 ووفر أساًسا قوًيا لفرق 
ورشة الترميم. وقد واجهت هذه الفرق التحدي الحقيقي المتمثل في إحياء بعض المهارات المنسية والجمع 

بين تقنيات اليوم ومهارة األمس. 

قلة من المصّنعين قادرة على استعادة جميع الساعات التي خرجت من ورش العمل لعدة قرون. هذا هو السبب 
في أن ڤاشرون كونستنتان تفتخر وتحرص على نقل هذه الخبرة في صناعة الساعات من جيل إلى آخر وتضمن 
استمرار التاريخ الرائع لكل ساعة من ساعاتها. وبالتالي، فإن مهارة وأسلوب حرفيي الترميم تتمثل في إظهار 
االحترام لالعتبارات األخالقية في عملهم. لتحقيق ذلك، يمكنهم االعتماد على مخزون كبير من المكونات، أو 
تعديل المكونات الفارغة أو إعادة تشكيلها بالكامل - وهذه األخيرة هي المهمة األكثر حساسية على اإلطالق 
وتتطلب حسابات حجم معقدة بشكل خاص. وعلى هذا األساس، فإن صانعي الساعات المحنكين في ورشة 
الترميم، وهم خبراء في فن الحفاظ على أقدم ساعات ڤاشرون كونستنتان دون تغيير طبيعتها، معتادون على 
الجمع بين منظور المؤرخ والتحليل العلمي، ولكن حتى اآلن لم يشرعوا مطلًقا في إعادة إنتاج ساعة قديمة 
بالكامل. هذا العمل غير المسبوق إلعادة اإلبتكار والتركيب، الذي يحترم األصول بوفائه للنموذج األصلي وعنايته 
بأدق التفاصيل، استدعى الكفاءات المتعددة لهؤالء الحرفيين، الذين اتبعوا نهًجا تجريبًيا طوال هذا المشروع 

الممتد على مدار العام.

كان من الضروري أن يخضع إنتاج مثل هذا العمل لعدة أشهر من البحث في أرشيف الدار، وأسابيع من التفكير 
الناجحة. ستكون ساعة  الفاشلة والتجارب  المحاوالت  التجارب، فضاًل عن مزيج من  والمالحظات، والعديد من 
2021 من خالل عرضها المطول في بوتيكات ڤاشرون  1921 بياس أونيك" في دائرة الضوء طوال عام  "أميريكان 

كونستنتان حول العالم.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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قاطعة طحن من القرن التاسع عشر

آلة تدوير من منتصف القرن التاسع عشر

آالت وأدوات عتيقة
العمل  الحرفيين  على  كان  الوقت،  ذلك  في  إجراؤها  تم  التي  يدويًا  المصنعة  العمليات  إنتاج  إعادة  أجل  من 
القرن  أواخر  إرث ڤاشرون كونستنتان. مكنتهم مخرطة مواجهة في  التاريخية من  باستخدام بعض األدوات 
التاسع عشر من إعادة إنشاء العناصر المكونة للعلبة يدقة عالية؛ عملت أداة التقريب )الطبقة( من النصف األخير 
من القرن التاسع عشر على تعديل المظهر الجانبي ألسنان العجالت وتعديل قطرها. استخدم صانعو الساعات 
أحد ملحقات الحفر العمودي من القرن الثامن عشر للتنقيب في اللوحة الرئيسية للحركة. ولدفع الجواهر إلى 

إعداداتها، لجأوا إلى أداة تثبيت في أوائل القرن العشرين.

تم استكمال هذه اآلالت القديمة بأدوات مصممة خصيًصا لهذا المشروع، مثل قواطع الطحن المصممة خصيًصا 
وأدوات التثبيت بما يتماشى مع تلك التي كانت موجودة في أوائل القرن العشرين، مما مكن الحرفيين من العمل 
بطريقة تتوافق مع تلك الفترة وإعادة إنتاج تامة وفعلية لعمليات التطوير وتقنياتها في ذلك الوقت. كانت نتيجة 
هذا التمرين األسلوبي الرائع قطعًة استثنائية لهواة الجمع يرمز إلى التزام ڤاشرون كونستنتان الثابت بنقل 

مهاراتها اإلبتكارية وتعزيزها وإثرائها بشكل مستمر.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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إحياء حركة عتيقة
بينما يتقن صانعو الساعات في ورشة ترميم ڤاشرون كونستنتان فن إعادة إحياء الساعات األكثر استثنائية التي 

أنتجتها الدار المصنعة خالل تاريخها الطويل، إال أنه لم يسبق أن ُطلب منهم إعادة ابتكار عيار قديم من الصفر.

ligne Calibre Nouveau-11 الذي يعمل على تشغيل النموذج  فقد بدأوا بتفكيك وفحص كل مكون من كاليبر 
األصلي. وبصرف النظر عن الجسور واللوحة الرئيسية التي كان ال بد من إعادة إنشائها، أثبتت محفوظات ورشة 
الالزمة. تضمن ذلك  الفارغة  إلى جميع األجزاء  الوصول  الذين تمكنوا من  للحرفيين  أنها منجم ذهب  الترميم 
بحًثا شاًقا للغاية، حيث يمكن أن تحتوي العلبة القديمة على عدد ال حصر له من المكونات، وكلها مختلفة من 
حيث الحجم والشكل. من أجل التعرف عليها واحدة تلو األخرى، تكونت المرحلة األولى من أخذ قياسات وأبعاد 
115 مكوًنا للحركة األصلية. أدى هذا العمل الدقيق للمراقبة والمقارنة الحًقا إلى قيام صانعي  كل مكون من 
الساعات بوضع خطط ونماذج بالحجم الطبيعي للعيار، وهي مهمة حساسة بشكل خاص تتطلب حسابات قياس 

معقدة للغاية. 

في هذه المرحلة، أثبتت وثائق األرشيف المحفوظة من قبل قسم التراث أنها قّيمة للغاية، ال سيما في إعادة 
إنشاء الجسور واللوحة الرئيسية وفًقا لخصوصيات هذه الحركة القديمة. كيف يمكن ضبط ومعايرة كل مكون قبل 
التجميع؟ كيف يجب تنظيم اآلالت القديمة؟ كيف يمكن وضع الجواهر على الحركة بينما يتم دفعها اآلن بشكل 
عام؟ كيف يمكن تحقيق اللون الدقيق للتذهيب على العجالت؟ في أي مسافة وفي أي ارتفاع ينبغي أن توضع 
حتى تكون وفية للعيار األصلي؟ كانت هذه المشاكل التي كان على صانعي الساعات حلها من خالل تجميع 

المكونات واحدة تلو األخرى، ألن أي خطأ محتمل يمكن أن يعرض المشروع بأكمله للخطر.

كان وضع الجواهر على الحركة أيًضا بمثابة قوة حقيقية. منذ األربعينيات من القرن الماضي، كان من المعتاد قيادة 
الحركة بترصيع المجوهرات، وبينما اعتاد صانعو الساعات في ورشة ترميم ڤاشرون كونستنتان على استبدال 
المجوهرات التالفة في الساعات القديمة جًدا، لم تتح لهم الفرصة حتى اآلن إلجراء اإلعدادات بأنفسهم. يتطلب 
تفريغ المعدن بنجاح إلى العمق الدقيق المطلوب لمالءمة الحجارة ألقرب مائة تجربة متعددة. ناهيك عن العمل 
البحثي المتأني المطلوب لتطوير نظام إعادة إنتاج النمط المضلع الفريد الذي يزين الحركة، إلى جانب النقوش 

اليدوية المختلفة، بنفس الطريقة التي تم إجراؤها في ذلك الوقت.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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6

أميريكان 1921 قطعة فريدة من نوعها
 

ساعة أميريكان 1921 األيقونية أعيد تصميمها كما لو كانت في عام 1921

مقدمة
 

قسما التراث والترميم 
 

آالت وأدوات عتيقة
 

إحياء حركة عتيقة
 

ميناء وعلبة
 

تحيًة إلى فن ارتداء ساعة في 
عام 1921

 
ملخص

 
المواصفات التقنية

 
صور

علبة وميناء تميزهما حرفية متطورة
تمثل إعادة إبتكار الشكل الخارجي لساعة "أميريكان 1921" بدقة وحرفية إنجازًا حقيقيًا للصناعة اليدوية. وهنا أيضًا 
توجب على صانعي ڤاشرون كونستنتان تقديم إجابات على العديد من األسئلة الفنية من خالل مراقبة الساعة 
العائدة للعام 1921 بتفاصيلها الدقيقة، مع مقارنتها مع الوثائق المحفوظة ثم صياغة كل عنصر من عناصر العلية 

والميناء بشكل فردي. 

كانت بعض مكونات تلك الفترة متوفرة في محفوظات ورشة الترميم، مثل الفراغات الخشنة للتاج واليدين. كان 
 "1921 31.5 مم، وفًقا ألحجام ساعة "أميريكان  البد من إعادة تصنيع المكونات األخرى بالكامل، بدًءا من العلبة 
األصلية. وقد تم تصنيعها بواسطة صائغ للذهب في ورشة ترميم من سبيكة الذهب المحددة المستخدمة 
في النموذج التاريخي )الذهب األصفر عيار 18 قيراط 3N(، وقد تم تحديدها بمساعدة مقياس الطيف إلعادة إنتاج 
لونها الدقيق. فقط النقش بالليزر المطبق على خلفية العلبة، ألغراض جمركية، هو ما يميز ساعة "أميريكان 1921 

بياس أونيك"1921 عن سابقتها.

تطلب إبتكار الميناء أيًضا خبرة عالية التخصص من جانب الحرفي المسؤول عن استعادة التحبيب والجمال الفريد 
للميناء األصلي. ُصنع الميناء باستخدام طالء غران فو Grand Feu، وهي تقنية قديمة ُتعتبر واحدة من أكثر التقنيات 
حساسية في مجال زخرفة صناعة الساعات، وتطلبت العديد من عمليات الحرق في الفرن عند درجة حرارة تزيد عن 
800 درجة مئوية. يعرض الميناء أرقامًا عتيقة وشعار، إلى جانب عقارب رفيعة مفتوحة الرؤوس تم تلوينها يدوًيا 

في ورشة الترميم باستخدام تقنيات اإلنتاج في ذلك الوقت.

وبما أنه لم يتم ترك أي تفاصيل للصدفة، فقد استمر العمل بأناقة على طول الساعة حتى نهاية السوار، الذي 
تم تصنيع مشبكه من الذهب األصفر عيار 18 قيراط 3N )نفس سبيكة النموذج األصلي( في ورشة عمل ڤاشرون 

كونستنتان.
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تحيًة إلى فن ارتداء ساعة في عام 1921
1921"، فإن هذه الساعة الفريدة التي تم  كونها تحتفظ بجميع الخصائص األصلية لساعة "أميريكان 

إعادة تصنيعها بشكل مماثل للنموذج األصلي تعكس نهج المؤرخ.

الماضي، والفوران ورياح  القرن  السياق االجتماعي والثقافي لعشرينيات  فهي تعكس بمهارة 
التي هبت على الواليات المتحدة األميريكة وأوروبا في فجر العشرينيات. يوضح تصميمها  الحرية 
المميز اإلبداع األسلوبي لڤاشرون كونستنتان الذي تميز بالتعبير عن موضوع خاص بعنوان "كالسيكية 

بلمسة جريئة" من خالل أشكال متعددة للعلبة.

 
أكبر. في ذلك  اليد تنتشر بشكل  بدأت ساعة  األيام األولى عندما  الساعة قصة  كما تحكي هذه 
الوقت، كانت ساعات اليد الرجالية قد بدأت للتو في الحصول على األسبقية على ساعات الجيب، حتى 
ذلك الحين كانت تعتبر أكثر قوة ودقة. على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الشركات المصنعة 
للساعات من حيث مقاومة الحركات والموثوقية والتصغير، فإن متطلبات مقاومة الماء كما نفهمها 
الوقت على المعصم يعني تعريض  ارتداء  اختيار  اليوم لم تكن حقيقة واقعة بعد. وبالتالي، فإن 
الساعة لمزيد من المخاطر من حيث الصدمات واالعتداءات الخارجية مثل الغبار أو الرطوبة أو الماء. لتجنب 
أي ضرر محتمل، اتخذ أصحاب الساعات العديد من االحتياطات، ال سيما وضع ساعة اليد الخاصة بهم 
على حافة حوض الغسيل عند غسل أيديهم. كان ُينظر إلى الساعة على أنها رفيقة الحياة التي يجب 

االعتناء بها وتعبئتها يدويًا كل يوم.

أميريكان 1921 بياس أونيك، 2021 )حزام بني(
أميريكان 1921، 1921 )حزام أسود(
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ملخص
الحرفيين  أجيال من  الساعات واألبحاث األسلوبية عبر  نقل خبرة صناعة  القائم على  الغني  تراثها  على خلفية 
الرئيسيين، تواصل ڤاشرون كونستنتان االحتفال بالذكرى المئوية إلبتكار ساعة "أميريكان 1921" من خالل إعادة 
ligne Caliber Nouveau-11 إلى العلبة الذهبية جنًبا إلى  إنشاء هذا النموذج الرمزي من الصفر. من كاليبر الساعة 
جنب مع الزخارف والمكونات الخارجية، تعيد ساعة "أميريكان 1921 بياس أونيك" إنتاج الخصائص األصلية لسالفتها 
التي تم إبتكارها منذ قرن من الزمان. شارك في هذه العملية المعقدة للغاية وغير المسبوقة صانعو الساعات 
األكثر خبرة في ورشة الترميم وفريق عمل قسم التراث في ڤاشرون كونستنتان، الذين أمضوا عاًما في إحياء 
النتيجة ساعة  للغاية. وكانت  المنسية في سياق مغامرة بشرية وتقنية مثيرة  القديمة والمعرفة  األدوات 

استثنائية فريدة من نوعها، ورمًزا الرتباط الدار بتراثها واإلثراء المستمر للمعرفة التقليدي.

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/
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أميريكان 1921 بياس أونيك، 2021

المواصفات التقنية
"أميريكان 1921 بياس أونيك"

1921H/000J-B949 المرجع 

كاليبر 1921 الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان   

ميكانيكية، يدوية التعبئة  
قطرها 24.8 ملم )11‘’’(، سماكتها 4.31 ملم  

30 ساعة تقريبا من احتياط الطاقة  
2.5 هيرتز )18800 هزة ترددية في الساعة(  

115 مكون  
16 جوهرة  

الساعات، الدقائق المؤشرات  
الثواني الصغيرة  

الذهب األصفر 18 قيراطًا 3N، السبيكة نفسها  العلبة 
التي اسُتعملت للساعة األصلية 1921  

مصنوعة يدويًا في ورشة الترميم التابعة لڤاشرون   
كونستنتان

قطرها 31 ملم، سماكتها 8.75 ملم  

أبيض، طالء تقنية غران فو الميناء 
عقارب مفتوحة الرؤوس باللون األزرق-تلونت داخل   

ورش عمل الدار
    

جلد العجل البني، خياطة يدوية، خياطة متناسقة،  الحزام  
بطانة من جلد العجل  

الذهب األصفر 18 قيراطًا 3Nالسبيكة نفسها التي  المشبك 
اسُتعملت للساعة

األصلية 1921     
صناعة يدوية في ورشة ترميم ڤاشرون كونستنتان  

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/
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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
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