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تشكيلة جديدة من قسم لي كابينوتييه، تكريمًا لعالم البحار واألساطير المصاحبة لها.   •
إصدار من قطعة واحدة لساعة لي كابينوتييه تظهر حرفًا فنية وخبرة متمرسة في صناعة الساعات، في   •

تكريم مذهل للسلحفاة، رمز البحار.
ميناء مصنوع باستخدام تقنية نادرة تجمع بين طالء المينا المصغر وتقنية طالء غريزاي، مما يضفي الحياة   •

على الديكور البحري.
•  تم ابتكار ساعتين أخريين تجسدان خبرة مماثلة: إحداهما تتزين بحوت واألخرى بسمكة قرش.

.2460 SC حركة ذاتية التعبئة تم تطويرها وإنتاجها من قبل ڤاشرون كونستنتان، كاليبر  •
•  علبة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا بقطر 40 مم ومزودة بخلفية من نوع الضابط.

في  والحيوانات  النباتات  تظهر  المحيطات،  أعماق  يكتنف  الذي  الغموض  وسط   -2022 مارس   30 جنيف، 
"لي كابينوتييه  مسرحية من تالعب الضوء والظل. في هذا السياق، تعيد النسخة الصادرة بقطعة واحدة 
ين  مز بحري  ديكور  في  خضراء  سلحفاة  وتصور  الميناء،  على  الخاصة  البيئة  هذه  تفسير  يزاي-تورتل"  غر
بالشعاب المرجانية باستخدام تقنيتين نادرتين: طالء المينا المصغر وطالء ميناء غريزاي. تعمل الساعة بحركة 
عيار SC 2460 ذاتية التعبئة، تم تطويرها وإنتاجها من قبل ڤاشرون كونستنتان، داخل علبة من الذهب األبيض 

عيار 18 قيراطًا بقطر 40 ملم مع خلفية من نوع الضابط.

200 مليون سنة، هي رمز بحري وتذكير بالتطور البطيء للكائنات على  السلحفاة، التي ُيعتقد أنها ظهرت قبل 
األرض. لم يكن بإمكان دار ڤاشرون كونستنتان أن تتجاهل هذا الكائن الزاحف المميز جدًا واعتماده مصدر إلهام 
في مجموعة "الممالك المائية" ®Les Royaumes Aquatiques، الموضوع الذي تبنته الدار لساعات لي كابينوتييه 
2022. إضافة إلى كونها ترمز إلى الحظ وطول العمر، فإن السلحفاة موجودة أيًضا  الفريدة في مجموعة عام 
في عدد من الخرافات واألساطير المائية، ال سيما تلك المحيطة بجزيرة السالحف – وهي مخبأ للقرصان يعود إلى 

القرن السابع عشر - باإلضافة إلى األساطير التأسيسية للهنود األمريكيين.

كيلوغرام  مائة  حوالي  تزن  باالنقراض  المهّددة  العاشبة  الزواحف  من  وهي  الخضراء،  السلحفاة  اختيار  تم 
بقوقعتها التي يزيد ارتفاعها عن متر واحد، إلحياء ميناء الساعة. ينزلق هذا الكائن الزاحف برشاقة وسط أجواء 
بحرية مزينة بالنباتات والمرجان. من أجل إنشاء هذه اللوحة الطبيعية، استخدم صانع المينا الرئيسي لدار ڤاشرون 
كونستنتان ألول مرة تقنية الرسم بالمينا المصغر ثم أعطى عمًقا كاماًل لهذا المشهد في طالء المينا غريزاي. 
تسكن الساعة في علبة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا، ويتم تحريك الميناء بعقرب ساعات ودقائق وثواني 

يقودها عيار SC 2460 ذاتي التعبئة.

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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لعبة ذكية بين الضوء والظل
"لي كابينوتييه غريزاي-تورتل" في البحر األزرق العميق بواقعية مذهلة. يكمن التحدي المتمثل  يغرق ميناء ساعة 
في هذا االبتكار اإلبداعي الرائع الذي يعكس درجة نادرة من خبرة المينا في تصوير ثراء أعماق المحيط. في هذه البيئة 
التي ُتخترق فيها أشعة الشمس جزئًيا فقط، يبدو أن مجال الرؤية مغلف بغطاء معتم: تختفي األلوان لصالح لعبة 
الضوء والظل مما يخلق انطباًعا بوجود منظر طبيعي للقمر في قاع المحيط. تتمثل عبقرية الحرفية المعروضة هنا في 
إعطاء وهم االنغماس في دورة النور والظالم أو ما يعرف باإليطالية بـ chiaroscuro. ولتحقيق ذلك، عمل الحرفي األول 
"مينا جنيف" في القرن السابع عشر والتي  على الميناء باستخدام لوحة المينا المصغرة، وهي تقنية صاغت شهرة 
تتطلب إتقاًنا مثالًيا لألصباغ وإطالق النار. يتم إطالق األلوان - المكونة من مساحيق أكسيد الفلز الممزوجة بعامل ربط 
- عدة مرات في فرن يتم تسخينه إلى أكثر من 800 درجة مئوية لضمان التصاقها بالسطح. تنطوي كل عملية من هذه 

العمليات على خطر تغيير إشراقها أو لونها الدقيق، فضاًل عن احتمال تكوين فقاعات صغيرة.

الخطوة األولى تبدأ بإنشاء اللوحة على شكل ظالل، مع توقع تلك التي لن تبقى كذلك. على خلفية مينا شفافة، قام 
الحرفي بتركيب ثالث طبقات أساسية من األصباغ الداكنة تختلط باللونين األسود واألزرق، قبل تتبع الخطوط العريضة 
للسلحفاة وعشب البحر والشعاب المرجانية بظالل من درجات اللون األرجواني. هنا مرة أخرى، كانت هناك حاجة إلى 
أربع عمليات إطالق في الفرن لتحقيق أداء مثالي مع الحفاظ على انطباع نسبي عن الغموض. بعد تشغيل الميناء 
باستخدام تقنية اللف، اختار الحرفي بعد ذلك تغيير األسلوب من أجل إضاءة اللوحة المصغرة معتمدًا مينا غريزاي الذي 
يمثل مهارة ظهرت في القرن السادس عشر، ويتكون من وضع طبقة من المينا الداكنة مغطاة بلمسات من المينا 
البيضاء النادرة التي تسمى ليموج بيضاء. يتم بعد ذلك إطالق كل طبقة في فرن ألوقات محددة بأقرب ثانية. على مدار 
عشرة ممرات أخرى في الفرن، تجسدت تفاصيل السلحفاة وموائلها الطبيعية على أرض الواقع، قبل أن تضفي على 
120 ساعة من الطالء. يعكس هذا المستوى الرفيع من اإلتقان والذي يمكن  الميناء هذه الواقعية المذهلة، بعد 
مشاهدته على كل قطعة من ميناء الساعة، مزيًدا من الروعة على هذا النهج المصغر للبحث الجمالي وصواًل إلى أدق 

التفاصيل.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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 2460 SC ڤاشرون كونستنتان تطور وتصنع حركة كاليبر
SC 2460 مستوى من اللمسات النهائية يجعل كل مكون جزًءا أساسًيا من التكوين الجمالي النهائي.  تقدم حركة 
تعمل هذه الحركة بمعدل 28800 هزة ترددية في الساعة وتم تجهيزها بميزان تأرجحي ذهبي 916/1000 مزين بدقة 
زخرفات غيوشيه، كما وتوفر احتياطي طاقة يبلغ حوالي 40 ساعة. في التقليد العظيم لتصنيع العيارات، يتم تشطيب 
البراغي بدقة.  بينما يتم صقل  أيًضا  الرسم من تجانس جوانب المكونات يدوًيا  بزوايا مصقولة يدوًيا. يتكون  الجسور 
الصفيحة الرئيسية محببة بشكل دائري على كال الجانبين مع جسور مزينة بزخرفات Côtes de Genève على الجانب الخلفي.

أعمال  لمشاهدة  مم.   40 قطرها  يبلغ  قيراطًا   18 عيار  األبيض  الذهب  من  علبة  في   2460 SC كاليبر  الحركة  تسكن 
التشطيب الدقيقة التي يتم إجراؤها على جميع المكونات، يجب على المرء فتح الخلفية من نوع الضابط، وهو غطاء 
الخلفية  ذات  الصغيرة  الجيب  ساعات  تحويل  تم  عندما  األولى  العالمية  الحرب  خالل  مرة  ألول  تقديمه  تم  مفصلي 
المفصلية إلى ساعات يد أكثر عملية للضباط. تم تجهيز ساعة "لي كابينوتييه غريزاي-تورتل" بحزام من جلد التمساح 

باللون األزرق الداكن ُمحكم بإبزيم من الذهب األبيض.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
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"Les Royaumes Aquatiques®" الممالك المائية
تستحضر الممالك البحرية "®Les Royaumes Aquatiques" عالم البحر الرائع واألساطير المصاحبة له. منذ زمن بعيد، راحت 
الحضارات تعّظم العناصر المشّكلة للكون، بما في ذلك الماء الذي تجسده آلهة البحر والمحيطات. وفي هذا السياق، 
يفرض بوسيدون، شقيق زيوس وحاكم البحار، نفسه برمحه الشهير ثالثي الرأس كرمز لهذه الطبيعة التي ال تقهر. 
ومع ذلك، فهو ليس الوحيد في السيطرة على األمواج المضطربة. وبنفس الروح، يسكن المحيط مخلوقات غامضة، 
تكون أحياًنا حوريات وفي أحيان أخرى كائنات مخيفة تظهر للبحارة، تسرع دائًما إلى نشر أساطير البحر. يشير مصطلح 
"فالينغ دوتشمان" أو "الهولندي الطائر، الذي احتفل به المؤلف الموسيقي والكاتب المسرحي فاجنر، إلى عصر غزو 

المحيطات، والقرصنة ومآثر بالكبيرد.

يزال قاع المحيط غير مستكشف تقريًبا وغير  البحار لم يختف. فال  العلمية، فإن لغز  الرغم من االستكشافات  على 
معروف إلى حد كبير. لقد كشفت عمليات الغطس في هاوية المحيط عن كائنات غير معروفة، تغذي أساطير مثل 
أسطورة الحبار الضخم الكامن في قاع البحر. المحيطات، التي تغطي ما يقرب من ثالثة أرباع سطح األرض، هي موطن 
80 درجة من مناخ األرض، وبالتالي تظل مساحة شاسعة لم ُتكشف بعد كل  لغالبية الكائنات الحية وتنظم أكثر من 
أسرارها. يظل الجانب الغامض للبحار السبعة والمخلوقات الرائعة التي تسكنها مصدر افتتان حقيقي عبر العصور. فهو 
مصدر إلهام للشعراء، وهاجس للمستكشفين، وحلم بعيد المنال لكّتاب القصص الخرافية أو كنز دفين لعلماء الطبيعة 
... هذا وقد غذى البحر إبداعات ڤاشرون كونستنتان، التي اختارت هذا العام "®Les Royaumes Aquatiques" كموضوع 

إلصدارها المكون من قطعة واحدة من ساعات "لي كابينوتييه".

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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ڤاشرون كونستنتان والبحر
كانت الحياة البحرية مصدًرا غنًيا لإللهام عبر تاريخ ڤاشرون كونستنتان وشكل اإلبحار سواء في البحيرات أو في أعالي 
البحار جزءًا ال يتجزأ من هذه العالم. ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشر، بدأت صناعة القطع الُمصممة على الطلب 
والمزينة برسومات أو نقوش مينا مصغرة، تشير إلى ارتباط الدار القوي بعالم البحار ومخلوقاته الطبيعية أو األسطورية. 
من بين الموضوعات المختارة لساعات الجيب هذه كانت مناظر طبيعية للبحيرات والقوارب ذات األشرعة الالتينية، والسفن 
الشراعية "بريجانتين" الراسية، والدالفين، وتنانين البحر وحوريات البحر. وقد حظي الجانب التقني بالكثير من االهتمام، 
للعديد من فيالق  البحري  الكرونومتر  الدقيقة، وقامت بتسليم  "أدواتها"  بـ  حيث اشتهرت دار ڤاشرون كونستنتان 
الجيش في أوائل القرن العشرين، مع العلم أن هذه المعدات كانت ضرورية في ذلك الوقت لحساب خط الطول في البحر. 
بعض الكرونومترات المكتبية التي صنعتها الدار في األربعينيات من القرن الماضي، وهي أشبه بأساطير الخيال وإنما 
بهالة بحرية، تم تشكيلها على شكل دفاتر، بينما كان أحد طرازات ساعة الجيب الشهيرة "Bras en l'air" عام 1937 يعرض 
الساعات والدقائق حسب الطلب، ويحمل اسم "La Caravelle" بزخارفه المنقوشة والمرصعة باألحجار الكريمة. إلطالق 
مجموعة "أوڤرسيز" Overseas عام 1996، استوحت دار ڤاشرون كونستنتان أيًضا من اسم هذه المجموعة الجديدة التي 
تثير روح السفر عبر المحيطات. وهكذا تم نقش العلبة الخلفية بدقة مع سفينة كارافيل التي أبحر بها المستكشف 

الشهير أميريجو فسبوتشي في سعيه الكتشاف العالم الجديد.

أعادت  ين،  والعشر الحادي  ن  القر من  األول  العقد  ئل  أوا في  ظهرت  التي   ،" ر دا "ميتييه  مجموعة  خالل   من 
ڤاشرون كونستنتان إحياء موضوعات الطبيعة المتعلقة بالمياه والحيوانات والنباتات في نهج يحتفي بتقنيات الزخرفة. 
في عام 2011، قدمت الدار المجموعة الثانية من ثالث ساعات Métiers d'art - La Symbolique des Laques تصور العالم 
المائي بفضل Maki-e: تقنية يابانية تقليدية قديمة تتكون من رش غبار الذهب أو الفضة على ورنيش ال يزال رطًبا، عادًة 
باللون األسود، لخلق النمط. تصور هذه الساعات السلحفاة والضفدع والكارب، تجسيدًا لطول العمر والحظ والقوة في 
Métiers d'art - Les Univers Infinis لتتناول موضوع  رمزية حيوانات الشرق األقصى. بعد مرور عام، جاء دور مجموعة 
المياه، والذي تم تفسيره هذه المرة وفًقا للتعبير الرسومي للفنان الهولندي كورنليس إشير. وبالتالي نجد ساعة 
سمكة تتميز بالمينا المصوغة   بتقنية غيوشيه وكلوزوني، وساعة صدفة مزودة بنقش ومينا من شامبلوفيه يعكس 

نفس الحساسية للزخارف الطبيعية، بناًء على أسلوب عصري حازم.

لي كابينوتييه: ابتكارات فريدة من نوعها
في عالم ڤاشرون كونستنتان، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا بحد ذاته لتخصيص القطع واإلبداعات الفريدة. يعود هذا 
التقليد إلى القرن الثامن عشر، في وقت كان ُيطلق فيه على أسياد صناعة الساعات اسم "لي كابينوتييه"، حيث كانوا 
"كابينوتييه" وتقع في الطوابق العليا من مباني  يعملون في مشاغل مغمورة بالضوء الطبيعي، ومعروفة باسم 
جنيف. على أيدي هؤالء الحرفيين المثقفين، المنفتحين على األفكار الجديدة التي بعثها عصر التنوير، ولدت ساعات 
استثنائية، مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية والفنون. تسري هذه الخبرة، التي تشكل تقليد صناعة 

الساعات في جنيف، في عروق فاشرون كونستنتان منذ عام 1755.

ساعة من الذهب األصفر 18 قيراطًا، تجسد حورية بحر منقوشة يدويًا - حوالي عام 1910  1
كرونومتر طاولة، يمثل دفة قارب- 1938  2

ساعة جيب "برا آن لير"، تصور سفينة الكارافيل محفورة يدويًا ومرصعة بالماس- 1937  3
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Calibre 2460 SC
  

 الممالك المائية
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ڤاشرون كونستنتان والبحر
  

 تشريح الجمال
The Anatomy of Beauty®

  

ملخص
  

المواصفات التقنية

"Les Royaumes Aquatiques®" الممالك المائية
لي كابينوتييه غريزاي-تورتل

  The Anatomy of Beauty® تشريح الجمال

ر  ا د ليها  تو لتي  ا ئقة  لفا ا قة  لد ا ن  جا لمر با ين  مز ي  بحر ر  يكو بد طة  لمحا ا ة  لسلحفا ا ه  هذ تجسيد   يعكس 
ڤاشرون كونستنتان ألصغر التفاصيل بشكل طبيعي. يتم التعبير عن هذه الدقة الشديدة من خالل الخيارات والتفضيالت 
 الجمالية للمصممين وكذلك في أعمال التشطيب الدقيقة التي يقوم بها الحرفيون. تستفيد جميع مكونات ساعة 
ڤاشرون كونستنتان من هذا االهتمام الدقيق، حتى تلك التي تظل غير مرئية بمجرد تجميع الحركة. سيالحظ أصحاب 
العين الثاقبة عمل نقش الغيوشيه الرائع على الميناء أو مسار الدقائق المرصعة باألحجار الكريمة؛ وسيحددون مالمح 
الشعار المالطي للدار على روابط السوار؛ كما وسيالحظون وجود المسمار اللولبي الصغير يعمل كمؤشر للثواني على 
عربة التوربيون والتلميع العاكس لمطرقة مكرر الدقائق؛ هذا وسينظرون بعين التقدير للمسة الحرفيين الرقيقة عند 
شطف الصفيحة أو تقريب الجسر؛ وأخيًرا، سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة التي تصور سفينة تتقاذفها 
مياه البحر العاصف والساطع بالبرق. في دار ڤاشرون كونستنتان، يشكل االهتمام الدقيق بالتفاصيل تشريًحا للجمال 

ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
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"Les Royaumes Aquatiques®" الممالك المائية
لي كابينوتييه غريزاي-تورتل

ملخص
200 مليون عام. وقد وجدت طريقها اليوم إلى  السالحف البحرية هي رمز بحري أسطوري ُيعتقد أنها ظهرت منذ 
 Les Royaumes Aquatiques® "الممالك البحرية"  2002 بعنوان  مجموعة لي كابينوتييه بموضوعها الذي تحمله للعام 
كابينوتييه  "لي  الواحدة  القطعة  ذات  النسخة  هذه  تأخذ  لها.  المصاحبة  واألساطير  البحار  لعالم   والمخصصة 
غريزاي-تورتل" التحدي المتمثل في خلق وهم االنغماس في القعر، نحو هذه المناظر الطبيعية البحرية المكونة من 
chiaroscuro، عمل  الظل والضوء. إلعادة إنشاء عالم االنغماس في دورة النور والظالم هذه أو ما يعرف باإليطالية بـ 
حرفيو ڤاشرون كونستنتان في البداية على الميناء وفًقا لتقنية الرسم بالمينا المصغرة للكشف عن األشكال التي 
تشبه الظل. تم استخدام تقنية طالء المينا غريزاي إلضاءة الميناء، والكشف في طبقات ناجحة عن تفاصيل السلحفاة 
120 ساعة  18 عملية إطالق في الفرن خالل عملية مدتها  في بيئتها الطبيعية. كانت هناك حاجة إلى ما ال يقل عن 
إلكمال هذه التحفة الفنية الواقعية المذهلة للتصغير. الساعة مدعومة بحركة ذاتية التعبئة عيار SC 2460 تشير إلى 
الساعات والدقائق والثواني، وهي حركة طورتها وصنعتها ڤاشرون كونستنتان. في التقليد الكبير لتصنيع العيارات، 
النهائية المنجزة بعناية واهتمام  تم االنتهاء من جميع مكونات الحركة وتزيينها يدوًيا. يمكن مشاهدة اللمسات 

كبيرين من خالل فتحة الخلفية من نوع الضابط والمصنوعة من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا بقطر 40 مم.
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المواصفات التقنية
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2400C/000G-071C المرجع 
 

2460 SC الحركة 
تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان  

ميكانيكية، ذاتية التعبئة  
قطرها 26.2 مم، سماكتها 3.6 مم  

40 ساعة تقريبًا من احتياطي الطاقة  
4 هيرتز )28000 هزة ترددية في الساعة(  

182 مكونًا   
27 جوهرة  

حائزة على عالمة جنيف المميزة   

ساعات، دقائق، ثواني مركزية المؤشرات 

تعديل الدقائق والساعات: تاج للتعبئة )موضعان( الضبط 

الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 40 مم، سماكتها 9.42 مم  

 
من الذهب عيار 18 قيراطًا مغطًى بطالء مينا مصغر "غران فو" وطالء الميناء 

مينا غيزاي لتجسيد "السلحفاة"  
عقارب من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا  

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الغامق، مخيط يدويًا،  الحزام 
تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا المشبك 
مصقول في شكل شعار الدار النصفي  

إصدار لي كابينوتييه علبة العرض 

ساعة فريدة من نوعها
"AC" و "Les Cabinotiers"و "Pièce unique" نقش خاص على خلفية علبة الساعة لعبارات
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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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