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نظرة عامة
الوضع في األعماق

•

تشكيلة جديدة من قسم لي كابينوتييه ،تكريم ًا لعالم البحار واألساطير المصاحبة لها.

•

أربع حرف فنية مشغولة :غيوشيه ،نقش ،طالء بالمينا ،وترصيع األحجار الكريمة.

•

ً
قليال.
إطار منمق بتدرج لوني دقيق من أحجار السافير ،يتراوح بين اللون األزرق الداكن إلى األزرق الفاتح

•

إصدار من قطعة واحدة تقودها حركة ذاتية التعبئة وفائقة الرقة كاليبر 2160مرفقة بنظام توربيون ،تم تطويرها
من قبل دار ڤاشرون كونستنتان.

حركة فائقة الرقة تعكس
االهتمام باألناقة
الممالك المائية
"®"Les Royaumes Aquatiques
ڤاشرون كونستنتان والبحر
تشريح الجمال

جنيف 30 ،مارس  2022-تغوص بنا دار ڤاشرون كونستنتان برحلة إلى أعماق البحر للتعرف على حصان البحر وأسراره.
في قلب هذه الرحلة ،يستوقفنا ميناء يجمع بين مختلف الحرف الفنية التقليدية .حصان البحر المتخفي في الحيوانات
المحيطية مصنوع من طالء بالمينا كلوازونيه مع زعانف مرصعة باألحجار الكريمة على خلفية ميناء مضلع جزئ ًيا بتقنية
"غيوشيه" .تم تهذيب العلبة والعروات لتالئم موضع زجاجة الساعة بتدرج لوني من السافير األزرق .يتم تشغيل
هذا اإلصدار المكون من قطعة واحدة بواسطة كاليبر  ،2160وهي حركة توربيون فائقة الرقة ذاتية التعبئة تم
تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنتان.
في قلب مجموعة الممالك البحر ية " ®  ،"Les Royaumes Aquatiquesوهي الفكرة التصور ية التي اختارتها دار
ڤاشرون كونستنتان في عام  2022إلصدارات "لي كابينوتييه" ذات القطعة الواحدة ،يجد حصان البحر مكانه الطبيعي
شبيها بالحشرات ويمنحه ً
ً
ذيل قابالً لإلحساس مثل ذيل القرد،
درعا
في واحة الشهرة البحرية هذه .حيوان غامض يرتدي ً
عموديا فقط ،ويتجه رأسه وخطم شبيه بالحصان إلى األمام .موطنه الطبيعي يقع في قاع البحر ،وسط حقول
يسبح
ً
من الطحالب ومروج األعشاب البحرية ،وهو بالضبط المكان الذي قررت فيه ڤاشرون كونستنتان تصويره على ميناء
ساعة "لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس".
يجمع هذا اإلبداع الموقع بأيادي الحرفيين الرئيسيين في الدار بين تقنيات الغيوشيه والنقش والمينا وترصيع األحجار
وتكريما لموضوع "تشريح الجمال" الذي اعتمدته الدار لهذا العام،
نشيدا لروعة المحيط
الكريمة لجعل هذه القطعة
ً
ً
والذي هو وليد تناغم شامل من االهتمام بالتفاصيل .يبلغ قطر هذه الساعة  39مم وتتزين بإطار مرصع بتدرج رقيق من
السافير ،وتحتوي العلبة المصنوعة من الذهب الوردي عيار  18قيراط  5Nعلى حركة كاليبر  2160من صنع الدار ،وهي حركة
توربيون تتميز بنحافتها على الرغم من نظام التعبئة الذاتي.
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من أجل إضفاء العمق على الميناء بطريقة أخرى بخالف خطوط التالشي أو البناء متعدد المستويات ،قام الحرفيون
الرئيسيون بدمج تقنيات الخياطة والحفر والمينا وترصيع األحجار الكريمة .أوالً  ،تم وضع عالمة على الميناء المصنوع
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من الذهب األصفر  3Nباستخدام تقنية شامبلوفيه لتحديد مناطق النقش والحفر ،مع الزخرفة المائية وحصان البحر.

يدويا ومنقوشة ،وهي عملية جعلت كل شيء
بمجرد اقتفاء أثر الزخرفة ،كانت الخاليا المخصصة للطالء بالمينا محفورة
ً
تماما عن اآلخرين .تم بعد ذلك وضع طبقة أولى
حساسا من خالل حقيقة أن هذه األسطح صغيرة وكل منها منفصل
ً
ً
من المينا الشفافة على الميناء ،واالنتقال إلى عمل تقنية كلوازونيه الذي يتطلب الكثير من الصبر .تتكون هذه التقنية
ً
سمكا من الورقة ( 4/10 × 1/10مم) .هذه األسالك مصنوعة من الذهب
من إعادة إنتاج حدود الشكل بأسالك ذهبية أكثر

الخالص  - 999/1000لتجنب أي خطر لألكسدة  -كان ال بد من قطعها إلى الطول المناسب ،وتشكيلها وإلزامها بزاوية

لضمان "تثبيت" أفضل للمينا أثناء عمليات الحرق في الفرن .باإلضافة إلى ذلك ،وجب إغالق كل خلية مقسمة بهذه

الطريقة بإحكام من أجل تجنب اختالط األلوان أثناء إطالق النار .كانت هناك حاجة إلى ثالث إلى أربع عمليات حرق للحصول
على األلوان المرغوبة والسمك المطلوب" ،التزجيج الزائد" من قبل الحرفي الرئيسي بطريقة تجعل المينا ،بعد التلميع

تماما مع لمعان األسالك الذهبية الزاهية باألسفل فقط .يتم بعد ذلك
مستو
باستخدام تقنية اللف ،يتميز بسطح
ً
ٍ

إطالق القطعة مرة أخيرة إلضفاء اللمسة النهائية التي تتضمن شد المينا ومحو أي خدوش صغيرة.

لتمثيل عين حصان البحر ،قام واضع األحجار الكريمة الرئيسي بتثبيت كابوشون السافير في مكانه باستخدام تقنية ضبط
الحافة (المغلقة) .يستمر اإلعداد على اإلطار بسافير من قطع باغيت بتدرج لوني أزرق رقيق .تعكس النتيجة سع ًيا دؤو ًبا

للتميز ،حيث تكشف إتقان كل حركة بارعة والعناية الدقيقة التي يتم إغداقها حتى أصغر التفاصيل عن هيكل الساعة.
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حركة فائقة الرقة تعكس االهتمام باألناقة
تماما مع جميع
يبلغ مقاس قطر علبة ساعة "لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس"  39مم بما يتناسب
ً
المعاصم ،وقد تم تقليمها ،وكذلك العروات ،وذلك لتحقيق تناغم رسمي مثالي .تطابق حركة كاليبر  2160التي
صنعتها الدار هذا االهتمام باألناقة بينما تتميز ً
أيضا بمنظم توربيون ذاتي التعبئة .تم اختراع التوربيون في بداية القرن
التاسع عشر إللغاء تأثيرات الجاذبية على حركات الساعة من أجل الدقة ،ويظهر التوربيون هنا في إصدار فائق الرقة،
حيث يتم وضع عربة التوربيون في حركة ال يكاد سمكها يتخطى  5.65مم ما يشكل إنجاز ًا حقيقي ًا .أصبحت نحافة كاليبر

مريحا لمدة 80
 2160المكون من  188قطعة ممكنة بشكل ملحوظ بفضل الدوار المحيطي الذي يضمن احتياطي طاقة
ً
ساعة .العلبة المصنوعة من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nوالتي تتيح مشاهدة التعقيدات الدقيقة للحركة من خالل
خلفيتها المصنوعة من الكريستال السافيري يبلغ سمكها  11.15مم فقط.

ُيظهر تشطيب حركة عيار  2160نفس المستوى العالي من الجودة ،مع وضع اللمسة النهائية على كل مكون وتزيينه

يدويا ،مما يشهد على جاذبية حركات ڤاشرون كونستنتان ،التي يكمن جمالها في االهتمام الدقيق بالتفاصيل .إن
ً

يدويا بالكامل ،وكذلك اللوح
قضيب عربة التوربيون ،الذي تم فتحه على شكل الشعار المالطي الخاص بالدار ،مشطوب
ً

الرئيسي والجسور .على جانب الميناء ،اللوحة الرئيسية ذات حبيبات دائرية ،بينما تم تزيين الجسور بزخرفة كوت دو جنيف
على الجانب الخلفي للعلبة .تقترن الساعة بحزام جلدي أزرق داكن مؤمن بمشبك قابل للطي مع  14حجر سافير بقطع
باغيت ،وهي متوفرة في إصدار من قطعة واحدة مقاومة للماء حتى  30مت ًرا وتمارس جاذبية بحرية ال تضاهى.
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تستحضر الممالك البحرية "® "Les Royaumes Aquatiquesعالم البحر الرائع واألساطير المصاحبة له .منذ زمن بعيد ،راحت الحضارات
ّ
ّ
المشكلة للكون ،بما في ذلك الماء الذي تجسده آلهة البحر والمحيطات .وفي هذا السياق ،يفرض بوسيدون،
تعظم العناصر

الممالك المائية
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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 أحيا ًنا حوريات وفي
دائما إلى نشر أساطير البحر .يشير مصطلح "فالينغ دوتشمان" أو "الهولندي
أحيان أخرى كائنات مخيفة تظهر للبحارة ،تسرع ً

تشريح الجمال

على الرغم من االستكشافات العلمية ،فإن لغز البحار لم يختف .فال يزال قاع المحيط غير مستكشف تقري ًبا وغير
معروف إلى حد كبير .لقد كشفت عمليات الغطس في هاوية المحيط عن كائنات غير معروفة ،تغذي أساطير مثل

ملخص

الطائر ،الذي احتفل به المؤلف الموسيقي والكاتب المسرحي فاجنر ،إلى عصر غزو المحيطات ،والقرصنة ومآثر بالكبيرد.

أسطورة الحبار الضخم الكامن في قاع البحر .المحيطات ،التي تغطي ما يقرب من ثالثة أرباع سطح األرض ،هي موطن
لغالبية الكائنات الحية وتنظم أكثر من  80درجة من مناخ األرض ،وبالتالي تظل مساحة شاسعة لم ُتكشف بعد كل

أسرارها .يظل الجانب الغامض للبحار السبعة والمخلوقات الرائعة التي تسكنها مصدر افتتان حقيقي عبر العصور.
فهو مصدر إلهام للشعراء ،وهاجس للمستكشفين ،وحلم بعيد المنال لك ّتاب 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".
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كانت الحياة البحرية مصد ًرا غن ًيا لإللهام عبر تاريخ ڤاشرون كونستنتان وشكل اإلبحار سواء في البحيرات أو في أعالي
المصممة على الطلب
البحار جزء ًا ال يتجزأ من هذه العالم.
ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر ،بدأت صناعة القطع ُ
ً

الممالك المائية
"®"Les Royaumes Aquatiques

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 اإلهتمام،

1

حيث اشتهرت دار ڤاشرون كونستنتان بـ "أدواتها" الدقيقة ،وقامت بتسليم الكرونومتر البحري للعديد من فيالق

بعض الكرونومترات المكتبية التي صنعتها الدار في األربعينيات من القرن الماضي ،وهي أشبه بأساطير الخيال وإنما

ملخص

بهالة بحرية ،تم تشكيلها على شكل دفاتر ،بينما كان أحد طرازات ساعة الجيب الشهيرة " "Bras en l'airعام  1937يعرض

الساعات والدقائق حسب الطلب ،ويحمل اسم " "La Caravelleبزخارفه المنقوشة والمرصعة باألحجار الكريمة .إلطالق
مجموعة "أوڤرسيز"  Overseasعام  ،1996استوحت دار ڤاشرون كونستنتان ً
أيضا 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.

من خالل مجموعة "ميتييه دار" ،التي ظهرت في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشر ين ،أعادت

ڤاشرون كونستنتان إحياء موضوعات الطبيعة المتعلقة بالمياه والحيوانات والنباتات في نهج يحتفي بتقنيات الزخرفة.

في عام  ،2011قدمت الدار المجموعة الثانية من ثالث ساعات  Métiers d'art - La Symbolique des Laquesتصور العالم
ً
عادة
المائي بفضل :Maki-eتقنية يابانية تقليدية قديمة تتكون من رش غبار الذهب أو الفضة على ورنيش ال يزال رط ًبا،
باللون األسود ،لخلق النمط .تصور هذه الساعات السلحفاة والضفدع والكارب ،تجسيد ًا لطول العمر والحظ والقوة

في رمزية حيوانات الشرق األقصى .بعد مرور عام ،جاء دور مجموعة  Métiers d'art - Les Univers Infinisلتتناول
ً
وفقا للتعبير الرسومي للفنان الهولندي كورنليس إشير .وبالتالي نجد
موضوع المياه ،والذي تم تفسيره هذه المرة

ساعة سمكة تتميز بالمينا المصوغة بتقنية غيوشيه وكلوزوني ،وساعة صدفة مزودة بنقش ومينا من شامبلوفيه

بناء على أسلوب عصري حازم.
يعكس نفس الحساسية للزخارف الطبيعيةً ،

لي كابينوتييه :ابتكارات فريدة من نوعها
في عالم ڤاشرون كونستنتان ،تمثل "لي كابينوتييه" قسم ًا بحد ذاته لتخصيص القطع واإلبداعات الفريدة .يعود هذا

التقليد إلى القرن الثامن عشر ،في وقت كان ُيطلق فيه على أسياد صناعة الساعات إسم "لي كابينوتييه" ،حيث كانوا
يعملون في مشاغل مغمورة بالضوء الطبيعي ،ومعروفة باسم "كابينوتييه" وتقع في الطوابق العليا من مباني

جنيف .على أيدي هؤالء الحرفيين المثقفين ،المنفتحين على األفكار الجديدة التي بعثها عصر التنوير ،ولدت ساعات

3

استثنائية ،مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية والفنون .تسري هذه الخبرة ،التي تشكل تقليد صناعة
الساعات في جنيف ،في عروق ڤاشرون كونستنتان منذ عام .1755

 1ساعة من الذهب األصفر  18قيراط ًا ،تجسد حورية بحر منقوشة يدوي ًا  -حوالي عام 1910
 2كرونومتر طاولة ،يمثل دفة قارب1938 -
 3ساعة جيب "برا آن لير" ،تصور سفينة الكارافيل محفورة يدوي ًا ومرصعة بالماس1937 -
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لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس

نظرة عامة
الوضع في األعماق

تشريح الجمال ®The Anatomy of Beauty
ساعة "لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس" هي إصدار من قطعة واحدة تجسد البحث الدائم عم الجمال حيث
تكمن أصغر التفاصيل التي تساهم في مفهوم "تشريح الجمال" الذي تبنته دار ڤاشرون كونستنتان لعام .2022

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

الممالك المائية
"®"Les Royaumes Aquatiques
ڤاشرون كونستنتان والبحر
تشريح الجمال

الميناء أو مسار الدقائق المرصعة باألحجار الكريمة؛ وسيحددون مالمح الشعار المالطي للدار على روابط السوار؛ كما

®The Anatomy of Beauty

مكرر الدقائق؛ هذا وسينظرون بعين التقدير للمسة الحرفيين الرقيقة عند شطف الصفيحة أو تقريب الجسر؛ وأخي ًرا،

ملخص

وسيالحظون وجود المسمار اللولبي الصغير يعمل كمؤشر للثواني على عربة التوربيون والتلميع العاكس لمطرقة
سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة التي تصور سفينة تتقاذفها مياه البحر العاصف والساطع بالبرق .في دار

تشريحا للجمال ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
ڤاشرون كونستنتان ،يشكل االهتمام الدقيق بالتفاصيل
ً
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حركة فائقة الرقة تعكس
االهتمام باألناقة

مواصفات تقنية

الممالك المائية "®"Les Royaumes Aquatiques

لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس

نظرة عامة
الوضع في األعماق

ملخص
تجسد ساعة "لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس" الصادرة بقطعة واحدة موضوع الممالك المائية
"® "Les Royaume Aquatiquesمن خالل تصوير حصان البحر في بيئته الطبيعية .تستدعي تحفة التصغير هذه أربع حِ رف فنية

متبوعا
لمنح اللوحة البحرية وهم العمق .يبدأ العمل على الميناء بتتبع الزخرفة إلنشاء طالء غيوشيه ونقش الخاليا،
ً
بمينا كلوازونيهدقيقة وينتهي بتثبيت عين فرس البحر .يستمر ترصيع األحجار الكريمة على اإلطار بتدرج رقيق من السافير
األزرق .داخل علبة من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nيبلغ قطرها  39مم ،يحافظ عيار  2160الذي طورته وصنعته دار

ڤاشرون كونستنتان على منحنيات الساعة األنيقة بفضل نحافتها الرائعة .حركة توربيون ذاتية التعبئة مجهزة بدوار
طرفي لتعزيز رقتها ،وهي أيض ًا ميكانيكية تحتوي على  188مكون وتعمل بمعدل  18000هزة ترددية في الساعة.

تتميز الحركة بسماكة ال تكاد تتخطى  5.65مم وبلمسات نهائية دقيقة للغاية وخاصة بالساعات الراقية.

حركة فائقة الرقة تعكس
االهتمام باألناقة
الممالك المائية
"®"Les Royaumes Aquatiques
ڤاشرون كونستنتان والبحر
تشريح الجمال

®The Anatomy of Beauty
ملخص
مواصفات تقنية
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الممالك المائية "®"Les Royaumes Aquatiques

لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس

نظرة عامة
الوضع في األعماق

مواصفات تقنية
لي كابينوتييه توربيون جولري-سي هورس
6007C/000R-056C

المرجع
الحركة

كاليبر 2160
تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،يدوية التعبئة
قطرها  31مم ،سماكتها  5.65مم
 80ساعة تقريبا من احتياطي الطاقة
 2.5هيرتز ( 18000هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 188مكونا
 30جوهرة
حائزة على عالمة جنيف المميزة

المؤشرات

ساعات ،دقائق
ثواني صغيرة عند مؤشر الـ  6على قفص التوربيون
توربيون

الضبط

تعديل الساعات والدقائق :تاج التعبئة (موضعان)

العلبة

ذهب وردي عيار  18قيراط ًا  5Nمع ترصيع يدوي وتدرج لـ  74حجر سافير تقطيع باغيت.
قطرها  39مم ،سماكتها  11.15مم

الميناء

ذهب  18قيراط ًا مع أربع حرف فنية :طالء غيوشيه يدوي ،نقش ،طالء كلوازونيه
يدوي ،وترصيع يدوي مع حجر سافير كابوشون يمثل "حصان البحر"
قيراطا 5N
عقارب من الذهب الوردي عيار 18
ً

الحزام

جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن ،مخيط يدوي ًا ،تشطيب السرج ،مربعات كبيرة

المشبك

مشبك من الذهب الوردي عيار  18قيراط ًا  5Nمرصع يدويا بـ  14حجر سافير تقطيع باغيت
شكل شعار مالطا نصفي

علبة العرض

إصدار لي كابينوتييه

الترصيع اإلجمالي للماس 88 :حجر سافير تقطيع باغيت وحجر سافير كابوشون واحد بزنة إجمالية  3.48قيراط ًا تقريبا
(ضمان الحد األدنى من زنة القيراط)

ساعة فريدة من نوعها
نقش خاص على خلفية علبة الساعة لعبارات " "Pièce uniqueو" "Les Cabinotiersو ""AC
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حركة فائقة الرقة تعكس
االهتمام باألناقة
الممالك المائية
"®"Les Royaumes Aquatiques
ڤاشرون كونستنتان والبحر
تشريح الجمال

®The Anatomy of Beauty
ملخص
مواصفات تقنية

ّ
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

