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•

ساعة مؤلفة من قطعة واحدة تحقق توازن ًا مثالي ًا بين التميز في صناعة الساعات وبراعة األسلوب.

•

حركة جديدة ذو تعبئة يدوية كاليبر  2757من صنع الدار ،مزودة بمنظم توربيون يقود اثنين من أكثر وظائف
تعقيدا :مكرر دقائق مزود بمنظم ضربات طيران مركزي وكرونوغراف أجزاء الثواني بزر ضغط أحادي.
الساعات
ً

كرونوغراف عالي األداء

•

وضوح مثالي في قراءة مؤشرات العدادات الثالثة على الميناء مع ساعات ودقائق خارج المركز ،وعداد
كرونوغراف لمدة  30دقيقة ،وثواني صغيرة وعقارب مركزية لكرونوغراف أجزاء الثواني.

ساعة موسيقية

جنيف 30 ،مارس  2022-تعمل هذه الساعة الفريدة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون سبليت-سكندز مونوبوشر
كرونوغراف" على ايقاع حركة جديدة ويدوية التعبئة من صنع الدار ،تتناسب مع التقاليد العظيمة التي تقف وراء
الم ِّ
صنعة
ساعات ڤاشرون كونستنتان المعقدة.
وفاء لنهجها الخيالي في صناعة الساعات الراقية ،جمعت الدار ُ
ً
مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني بزر ضغط أحادي ضمن ساعة واحدة ينظمها توربيون .لقد تواجد هذا المزيج
النادر والمعقد بشكل أساسي في عالم ساعات الجيب التي تم تصنيعها حسب الطلب كإصدارات من قطعة واحدة.
باإلضافة إلى تعقيدها التقني ،حظي هذا الطراز بموضع اهتمام خاص للغاية من حيث الجماليات ووضوح الميناء.
إن الجمع بين وظيفتي مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني مدفوعتين بحركة توربيون داخل ساعة معقدة واحدة
تحديا بارز ًا بحد ذاته واجهه صانعو الساعات الرئيسيون في الدار أثناء ابتكار هذا اإلصدار المكون من قطعة واحدة
يشكل
ً
من ضمن مجموعة "لي كابينوتييه".
تمثل هذه الحركة ،التي تتكون من دمج آلية كرونوغراف أجزاء الثواني اإلضافية في حركة مكرر الدقائق األساسية،
إنجا ًزا تقن ًيا .نادر ًا ما شوهد الجمع بين هذه الوظائف والتوربيون في عالم ساعات الجيب ،وهو شبه معدوم في عالم
ساعات اليد ،ويمثل تجربة أولى لدار ڤاشرون كونستنتان في ساعة يد .تتميز هذه الساعة ً
أيضا بالحرص على نقاء الميناء
ووضوح وظائف الكرونوغراف الخاصة به .يمكن رؤية التوربيون فقط من خالل خلفية العلبة ،في حين يبرز عرض الوقت
ومؤشرات الكرونوغراف ،البعيد عن الوسط ،عقر َبي الكرونوغراف المركزيين .يتم الكشف عن وجود مكرر الدقائق من
خالل القطعة المنزلقة الموضوعة على الجانب األيسر من الساعة .هذا اإلحساس الجمالي ،الذي يتم التعبير عنه من
خالل االهتمام الدقيق بالتفاصيل والديكور ،يشكل
تشريحا حقيق ًيا للجمال – وهو الموضوع الذي تبنته الدار لعام .2022
ً
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قرنان من الخبرة
في بداية عام  ،1819ابتكرت دار ڤاشرون كونستنتان ساعة جيب ذات ثواني متقطعة مستقلة وربع مكرر ،كانت في ذلك

الوقت األولى من نوعها ،ويتم االحتفاظ بها اآلن في المجموعة الخاصة للدار .لعبت آلية الثواني ،التي تسمح لعقرب

مهما في قياس األوقات القصيرة .من خالل جعل هذه اآللية
الثواني المركزي بالتقدم في قفزات ثانية واحدة ،دو ًرا
ً

مستقلة عن طريق قطار تروس إضافي ،طور صانعو الساعات ما يعتبر سلف الكرونوغراف في أواخر القرن الثامن عشر.
باستخدام مثل هذا الجهاز ،أصبح من الممكن اآلن إيقاف عقرب الثواني دون التأثير على مؤشرات الوقت .تم تقديم

كرونوغراف أجزاء الثواني  -مع عقربيه المحوريين الذي يمكن إيقاف الثانية منهما لحساب الوقت المتوسط(االنقسام)
قبل إعادة تشغيله للحاق بالوقت األول  -ألول مرة بنظام العقرب الواحد في عام  ،1831تاله التكوين ثنائي العقارب في
عام  .1838دمجت ڤاشرون كونستنتان هذه التطورات بسرعة في كرونوغراف الجيب في ذلك الوقت ،كما أكدت ذلك

ساعة جزئية من  1889تم إرسالها إلى بوينس آيرس لعشاق سباق الخيل.
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حركة يدوية التعبية بعيار جديد  2757من صنع الدار

حركة يدوية التعبية بعيار
جديد  2757من صنع الدار

طور صانعو ساعات ڤاشرون كونستنتان  698مكو ًنا لحركة التعبئة اليدوية عيار  .2757يشير هذا العدد الكبير من األجزاء

كرونوغراف عالي األداء

إلى درجة نادرة من التعقيد في صناعة الساعات .حتى في عالم التعقيدات الكبرى ،غال ًبا ما تكون العيارات ذات تصميم

ساعة موسيقية

إلى مستوى التحدي المتمثل في األناقة من خالل ترتيب تعقيدات هذه الساعة بنجاح ضمن حركة رفيعة بشكل

تشطيب استثنائي

أبسط ومصنوعة من مكونات أقل بكثير .نظ ًرا لهذه الطبيعة التقنية المكثفة ،ارتقى صانعو ساعات ڤاشرون كونستنتان
ملحوظ يبلغ سمكها بالكاد  10.4مم وقطرها  33.3مم.

يعمل عيار  2757بمعدل  18000هزة ترددية في الساعة ( 2.5هرتز) ويتم تزويده باحتياطي طاقة يبلغ  60ساعة تقري ًبا،
ويتيح قياس الوقت القصير بدقة  1/5من الثانية التي تظهر على مسار الدقائق المتدرج .تم تصميم التكوين غير المعتاد

للميناء ذي اللون الرمادي الداكن لضمان الرؤية المثلى لكرونوغراف أجزاء الثواني .يتم عرض الساعات والدقائق على
ميناء فرعي بعيد ًا عن الوسط ،مما يترك مساحة لعداد الكرونوغراف لمدة  30دقيقة والذي يتم وضعه بشكل بارز عند
موضع الساعة  .2يكتمل التصميم بالثواني الصغيرة عند موضع الساعة  ،6مما يشير إلى أن الساعة قيد التشغيل،

ويترك مساحة كبيرة لعقر َبي الكرونوغراف المركزيين.
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كرونوغراف عالي األداء

حركة يدوية التعبية بعيار
جديد  2757من صنع الدار

يعتمد بناء الحركة ،ال سيما من حيث وظائفها الكرونوغرافية ،على حتمية األداء .في عالم صناعة الساعات ،حيث تنتمي

كرونوغراف عالي األداء

العديد من االختراعات العظيمة إلى الماضي ،غال ًبا ما يتمثل االبتكار في تحسين تشغيل العيار .يبدأ هذا النهج بتطور
الحركة ويستمر باستخدام مواد جديدة .ينعكس هذا النهج نفسه في العيار  ،2757حيث ُصممت لوحة كرونوغراف أجزاء

خصيصا لضمان الكفاءة بفضل الترتيب المتعمق لمكوناته .هذا التحسين في األحجام ،على الرغم من
الثواني اإلضافية
ً
َّ
نحافة العيار ،مصحوب ً
مشكلة كهربائ ًيا
أيضا بمواد جديدة .بعض العجالت في القطار المتحرك مصنوعة من التيتانيوم أو

مسنن خاص بڤاشرون كونستنتان ،والهدف هو ضمان اختراق أفضل للعتاد لتجنب أي
من النيكل والفوسفور مع مظهر
ٍ
اهتزاز في عقرب الثواني .يتم استخدام السيليكون ،وهو مادة خفيفة للغاية ال تحتاج إلى تزييتً ،
أيضا لواحد من أذرع

تقسيم الثواني وعازلها .وبالتالي ،فإن هذه الوفورات في وزن المكونات واالحتكاك تقلل من فقدان سعة الطاقة من

البرميل ،وبالتالي الحفاظ على احتياطي طاقة مريح يصل إلى  50ساعة مع تنشيط الكرونوغراف.

شديد ا من حيث الدقة ،اختار صانعو ساعات
انتظاما
بالنسبة للقياسات قصيرة الوقت ،وهي وظيفة تتطلب
ً
ً
تصميما بعجلتين عموديتين :األولى مخصصة للكرونوغراف واألخرى آللية أجزاء الثواني .وبالتالي
ڤاشرون كونستنتان
ً

يتم التحكم في هذا الكرونوغراف بواسطة دافع واحد عند موضع الساعة  2للوظائف األساسية (بدء  /إيقاف /

إعادة ضبط) وعن طريق دافع واحد عند موضع الساعة  4للثواني المجزأة (إيقاف  /إعادة ضبط) .يؤدي الضغط على

األخير إلى إيقاف عقرب الثواني على وقت وسيط بينما يستمر العقرب األول في الجري .يؤدي الضغط عليه مرة أخرى
إلى تمكين عقرب الثواني المقطوعة من االنضمام إلى عقرب الثواني األول في وقت العد .مقياسان يعززان الطبيعة
التقنية لهذه الساعة .مقياس سرعة الدوران ،المطبوع على الشاشة باللون األبيض على قاعدة طولها  1000متر ،يتيح

حساب متوسط السرعة بالكيلو متر في الساعة خالل الدقيقة األولى من ضبط الوقت؛ يستخدم مقياس البعد باللون
ً
وفقا لسرعة الصوت ( 340مت ًرا  /ثانية).
األحمر لحساب المسافات التي تصل إلى  20كم
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ساعة موسيقية

حركة يدوية التعبية بعيار
جديد  2757من صنع الدار

يتم استكمال وظائف الكرونوغراف بمكرر دقائق ،يتم تنشيطه بواسطة الرافعة على الجانب األيسر من العلبة .من

كرونوغراف عالي األداء

جزء ا من مفردات صناعة الساعات لدار ڤاشرون
المضاعفات األساسية للساعات الموسيقية ،كان مكرر الدقائق
ً

ساعة موسيقية

رنانة من ڤاشرون كونستنتان في سجالت اإلنتاج إلى عام  ،1806مع ساعة جيب ذهبية مزودة بوظيفة مكرر ربع سنوي.

تشطيب استثنائي

كونستنتان ألكثر من قرنين من الزمان ،حيث يصدر الساعات واألرباع والدقائق حسب الطلب .يعود أول ذكر معروف لساعة
جزءا من تراث الدار الذي استمر في النمو على مر العقود.
منذ ذلك التاريخ ،أصبحت الساعات الرنانة والمكررة ً

مستفيدا من التطورات التقنية التي تم إتقانها داخل الدار .وهي تشمل
يعتبر عيار  2757الوريث المباشر لهذا التقليد،
ً

®The Anatomy of Beauty

منظم ضربات الطيران الجاذب المبتكر .في ساعة مكرر الدقائق ،تنظم هذه اآللية مدة التسلسل الموسيقي بحيث

ملخص

ليعمالن بمثابة مكابح عن طريق قوة الجاذبية التي تعمل على عمود دوران المنظم ،وبالتالي تنفد الطاقة الصادرة عن
البرميل وينظمها التوربيون .هذا الجهاز األصلي ً
حصريا من خالل خلفية العلبة،
تماما .يمكن رؤية التوربيون
أيضا صامت
ً
ً

المواصفات التقنية

يمكن سماع النغمات بشكل واضح ومتناغم .يتميز هذا النظام بوزنيه اللذين تم تحسين شكلهما الخاص للغاية

يدويا بدقة،
ويتميز بعربة مستوحاة من شعار الدار المالطي .يتم حمل عربة المنظم هذه بواسطة جسر مشطوب
ً

وتؤدي دورة كاملة واحدة في الدقيقة.
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تشطيب استثنائي
ُتقدم هذه الساعة في علبة من الذهب الوردي  5N 750/1000بقطر  45ملم مع خلفية للعرض وعلى حزام من جلد

التمساح مع مشبك ذهبي قابل للطي ،وتمثل هذه الساعة إنجا ًزا تقن ًيا باإلضافة إلى إتقان غير عادي في مجال صناعة
يدويا قبل
الساعات .من السمات المميزة لساعات ڤاشرون كونستنتان أن كل مكون مزين بدقة بتشطيبات مصنوعة
ً

تجميعها ،حتى عندما تكون مخفية .هذه األسطح المشطوفة بالتناوب ،المصقولة ،الملمعة بالساتان ،المبلورة،
المحببة دائري ًا أو المنقوشة والمزخرفة بالخرز تخلق مسرحية من الضوء تبرز كل جاذبية عيارات ڤاشرون كونستنتان

وتساهم في تشريح الجمال الجوهري للدار .يمثل تجميع حركة ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر سبلي-سكندز
مونوبوشر كرونوغراف" وتشغيلها وتغليفها ،ثلث الوقت المخصص للساعة ،مقابل الثلثين المخصصين لتشطيب

العيار .يعمل هذا التباين بين الجسور وصفيحة الصيانة مع الطالء األسود المميز لڤاشرون كونستنتان واألجزاء المتحركة
"المعدنية" كإلهام لهذا الفن الحركي الذي يتشكل بفضل االهتمام الدقيق بالتفاصيل .على جانب الميناء ،تتميز

يدويا وذات الحبيبات المستقيمة بلمسة نهائية دائرية من الساتان .تم صقل
الجسور المهيكلة بجوانبها المشطوبة
ً
العجالت وتلميعها ،بأذرعها المشطوبة ،وهي عملية معقدة تتطلب أدوات خاصة لعجالت التيتانيوم.

على جانب العلبة الخلفية للحركة ،ابتكر صانع الساعات المسؤول عن الساعة  -الذي ينفذ جميع عمليات التجميع

والتشطيب بالطريقة الصحيحة من خالل التوقيت والغالف على طريقة "لي كابينوتييه" في القرن الثامن عشر  -زخرفة

أصلية ،في مع هذه التحفة الفنية الرائعة .تميزت الجسور السوداء بسطح مجوف تم سفعه بالرمل إلى حبيبات دقيقة

يدويا ،يعلوه حوض مصقول كالمرآة .هذا األداء الرائع ،الذي يلعب على انعكاسات الضوء بين الكامد والالمع،
جد ا
ً
ً
تكريما لجان مارك
يبرز المكونات "الموسيقية" للحركة .منظم الضربات محفور بشكل ملحوظ باألحرف األولى .J.M.C
ً
ڤاشرون ويتميز بقضيب يتطلب تقريبه الدقيق  12ساعة من الحرفية اليدوية الدقيقة .جسر التوربيون محفور بشعار الدار
المالطي لڤاشرون .ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر سبلي-سكندز مونوبوشر كرونوغراف" من الذهب الوردي عيار
قيراطا  5Nيبلغ مقاس قطرها  45مم وتم تزويدها بحزام من جلد التمساح األسود الذي يحقق التناغم المثالي بين
18
ً

الكالسيكية الخيالية لڤاشرون كونستنتان ،وإتقانها المثالي لتعقيدات الساعات والبراعة في تقديمها.
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جديد  2757من صنع الدار
كرونوغراف عالي األداء
ساعة موسيقية
تشطيب استثنائي
تشريج الجمال

®The Anatomy of Beauty
ملخص
المواصفات التقنية

لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون
سبليت-سكندز مونوبوشر كرونوغراف
تحفة فنية من قسم لي كابينوتييه
نظرة عامة
قرنان من الخبرة

تشريج الجمال ®The Anatomy of Beauty
ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر سبلي-سكندز مونوبوشر كرونوغراف" المؤلفة من قطعة واحدة فقط تبدي
اهتمام ًا كبير ًا بالتشطيب الذي ال تشوبه شائبة والديكور الدقيق لجميع مكونات الساعة ،حتى تلك التي تظل غير

مرئية ،مما يبرز بوضوح "تشريح الجمال" ® Anatomy of Beautyالذي تتبناه دار ڤاشرون كونستنتان في عام  .2022يتم
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

كرونوغراف عالي األداء
ساعة موسيقية
تشطيب استثنائي
تشريج الجمال

®The Anatomy of Beauty

وسيالحظون وجود المسمار اللولبي الصغير يعمل كمؤشر للثواني على عربة التوربيون والتلميع العاكس لمطرقة

ملخص

سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة التي تصور سفينة تتقاذفها مياه البحر العاصف والساطع بالبرق .في دار

المواصفات التقنية

مكرر الدقائق؛ هذا وسينظرون بعين التقدير للمسة الحرفيين الرقيقة عند شطف الصفيحة أو تقريب الجسر؛ وأخي ًرا،
تشريحا للجمال ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
ڤاشرون كونستنتان ،يشكل االهتمام الدقيق بالتفاصيل
ً
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حركة يدوية التعبية بعيار
جديد  2757من صنع الدار

لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون
سبليت-سكندز مونوبوشر كرونوغراف
تحفة فنية من قسم لي كابينوتييه
نظرة عامة
قرنان من الخبرة

ملخص

حركة يدوية التعبية بعيار
جديد  2757من صنع الدار

من خالل ساعة "لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون سبليت-سكندز مونوبوشر كرونوغراف" المصنعة من قطعة

كرونوغراف عالي األداء

مزيجا مثال ًيا بين علم الساعات الفني والتطور الجمالي .تتميز هذه الساعة
واحدة ،حققت دار ڤاشرون كونستنتان
ً

بمزيج نادر من مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني ضمن عيار منظم توربيون .على الرغم من هذا التعقيد ،الذي
انعكس في تركيبة كاليبر  2757الجديد ذو التعبئة اليدوية مع ما يقرب من  700مكون ،فقد ابتكر المصممون في الدار

حركة رقيقة يبلغ سمكها  10.4مم فقط .تلبي هذه الحركة معايير األداء األكثر صرامة من حيث األداء والموثوقية ،األمر
الذي تطلب بنية جديدة للوحة الكرونوغراف اإلضافية واستخدام مواد أخف وزن ًا مثل السيليكون و`ذات معامل احتكاك
عال من دقة الكرونوغراف تم تحقيقه طوال احتياطي الطاقة البالغ  50ساعة .وقد
أقل نسبي ًا .والنتيجة هي مستوى ٍ

تشطيب استثنائي
تشريج الجمال

®The Anatomy of Beauty

تم إغداق نفس االهتمام بآلية مكرر الدقائق ،وال سيما من خالل دمج منظم الضربات الطائرة المحورية الذي يضمن

ملخص

يدويا وتأثيرات التباين الرائعة بين ألوان المكونات وتشطيبات أسطحها .ساعة لي
صناعة الساعات العالية المصنوعة
ً

المواصفات التقنية

العزف الموسيقي للتسلسالت الصوتية .تعكس العناية المكرسة للمسات األخيرة نفس الفلسفة ،مع تشطيبات

كابينوتييه -التي ُيعهد بتجميعها وتشطيبها إلى صانع ساعات واحد والتي تتميز بمينائها مع عدادات بعيدة عن

تاما  -تديم تقليد صناعة الساعات الكبير في جنيف الذي اعتمدته دار ڤاشرون كونستنتان.
المركز التي تضمن
ً
وضوحا ً
الساعة مزودة بعلبة من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nبقطر  45ملم ومزودة بسوار من جلد التمساح.
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ساعة موسيقية

لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون
سبليت-سكندز مونوبوشر كرونوغراف
تحفة فنية من قسم لي كابينوتييه
نظرة عامة
قرنان من الخبرة

المواصفات التقنية
لي كابينوتييه مينيت ريبيتر توربيون
سبليت-سكندز مونوبوشر كرونوغراف
المرجع

9750C/000R-002C

الحركة

2757

المؤشرات

ساعات ودقائق بعيدة عن المركو
كرونوغراف
كرونوغراف أجزاء الثواني
ثواني صغيرة
عداد  30دقيقة
مكرر الدقائق
توربيون

العلبة

ذهب وردي عيار  18قيراط ًا 5N
قطرها  45مم ،سماكتها  16.4مم

الميناء

رمادي داكن
عقارب للساعات والدقائق والثواني :ذهب وردي  18قيراط ًا  ،5Nعقارب كرونوغراف مصقولة
وكرونوغراف أجزاء الثواني :ألومينيوم مطلي بالذهب ،كامد

الحزام

جلد التمساح الميسيسيبي األسود ،خياطة يدوية ،سرج مصقول ،مربعات كبيرة

المشبك

مشبك قابل للطي من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا 5N

علبة العرض

علبة لي كابينوتييه

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،يدوية التعبئة
قطرها  33.30مم ،سماكتها  10.40مم
 60ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 2.5هيرتز ( 18000هزة ترددية في الساعة)
 698مكون َا
 59جوهرة
حائزة على عالمة جنيف المميزة

شكل شعار الدار المالطي

			
ساعة فريدة من نوعها
نقش خاص على خلفية علبة الساعة لعبارات " "Pièce uniqueو" "Les Cabinotiersو ""AC
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حركة يدوية التعبية بعيار
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كرونوغراف عالي األداء
ساعة موسيقية
تشطيب استثنائي
تشريج الجمال

®The Anatomy of Beauty
ملخص
المواصفات التقنية

ّ
مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات
تأسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ً
ً
أجياال من الحرفيين.
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت
محافظة على تاريخ عريق من التميّز
دون انقطاع لنحو  265عام ًا
ّ
ّ
تتولى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة،

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد ڤاشرون كونستنتان تراث ًا ال ُيضاهى وروح ًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز"
ّ
و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك" .كما وتقدّ م لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

