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عودة األيقونة

هيستوريك 222
عودة األيقونة

•

تم إثراء مجموعة "هيستوريك" من ڤاشرون كونستنتان بإصدار  222الذي يعتبر نسخة عن "جامبو"  1977األسطورية.

نظرة عامة

•

ساعة مصنوعة من الذهب األصفر عيار  18قيراط ًا  3Nومصممة بقطر جديد يبلغ مقاسه  37مم.

في قلب هواة جمع الساعات

•

حركة جديدة من صنع الدار كاليبر  2455/2مزودة بميزان تأرجحي حُ فر عليه شعار  222األصلي.

أهمية التفاصيل
تشريج الجمال

جنيف 30 ،مارس  2022-تعيد دار ڤاشرون كونستنتان إصدار ساعاتها األسطورية  222التي أطلقتها عام  1977في

الذكرى السنوية الـ  222للدار .شكل التصميم الجريء لـيورغ هايسك نقطة تحول في تاريخ الدار ،مما أدى إلى دخولها

موجودا ،كان المرجع المختار لالحتفال بعودة
مرجعا
إلى عالم الساعات "الرياضية األنيقة" من الباب العريض .من بين 222
ً
ً
قيراطا  3Nبقطر  37مم .تماشي ًا مع روح مجموعة
الساعة األسطورة هو المرجع  44018المصنوع من الذهب عيار 18
ً

"هيستوريك" ،تسلط هذه الساعة الجديدة الضوء على التراث الجمالي والثقافي الغني لڤاشرون كونستنتان من
خالل ترجمة جديدة ومعاصرة.

"

باإلضافة إلى مكانتها كأيقونة،
تعد ساعة  222بمثابة تكريم رائع لعمل المصممين والمهندسين لدينا،
وتجسيد لقدرتهم على إدامة الروح الطليعية لدارنا.
 -لويس فيرال ،الرئيس التنفيذي لدار ڤاشرون كونستنتان.

"

عاديا .هذا الرقم المميز يشير إلى ساعة أسطورية،
رقما
بالنسبة إلى هواة جمع الساعات القديمة ،فإن رقم  222ليس
ً
ً
ويرمز إلى عصر محدد باإلضافة إلى كونه يشكل نقطة فاصلة في تاريخ ڤاشرون كونستنتان .مع الساعة  ،222التي تم

عاما ،كشفت الدار النقاب عن ساعة رياضية تضيف إلى المفردات التي
تقديمها بمناسبة الذكرى  222لتأسيسها قبل ً 45
لم تستخدم إال قليالً حتى ذلك الحين .خالل العقود الماضية ،تم تصميم النماذج الرياضية لألشخاص النشطين ،وال سيما

مع الساعات "االحترافية" المصممة لالستخدام من قبل الطيارين أو الغواصين ،على سبيل المثال ،بينما احتلت الساعات
الفاخرة قطاع الساعات "األنيقة".

في سبعينيات القرن الماضي ،وهي فترة تميزت بالمنافسة المتزايدة من ساعات الكوارتز ،ظهرت ساعات تجمع

بين عالمي صناعة الساعات الرياضة والراقية .مع  ،222ساهمت ڤاشرون كونستنتان في هذا النهج الجديد للساعة
الميكانيكية ،والذي كان يتماشى إلى حد كبير مع عصر مفتوح لألفكار الجديدة .يمثل هذا النموذج بوضوح خرق ًا في التطور

األسلوبي للدار :تم دمج الرموز الرياضية لصناعة الساعات في ساعة تتميز بخطوط مشدودة وزاوية حادة ،لكنها أنيقة
باستمرار.
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نظرة عامة

في عام  ،1963قدمت ڤاشرون كونستنتان نموذجها األول الذي تم تكييفه مع مختلف احتماالت الحياة العملية :مرجع

 ،Turnograph 6782وهو اسم مشتق من موضعه الدوار ثنائي االتجاه بمقياس مدرج لمدة  15دقيقة .لم يمر شكل العقارب

من نوع العصا وهندسة عالمات الساعة المستقيمة دون أن يالحظها أحد ،على الرغم من أن عمر النموذج قصير نسب ًيا.

في عام  ،1975قامت الدار بغزو جديد في مجال الساعات الحضرية من خالل ساعة "كرونوميتر رويال" مرجع  .42001مع

علبتها ذات الشكل الخاص ،جن ًبا إلى جنب مع إطار مثمن دائري ،فتحت هذه الساعة الفوالذية األولى ذات السوار المدمج
من ڤاشرون كونستنتان آفاق ًا جديدة في مجال التصميم .تم تأكيد ذلك لمدة عامين مع  222من تصميم يورك هايسك،
والذي يحتفظ أسلوبه الحديث باألناقة المتأصلة لڤاشرون كونستنتان واالهتمام بالتفاصيل.

"

أردت تصميم ساعة رياضية أنيقة مع
تحقيق التوازن الصحيح بين هذين العنصرين لتتناسب مع عالم
ڤاشرون كونستنتان الكالسيكي والراقي.
 -يورغ هايسك ،مصمم

"

جديدا بسوار مدمج ،فقد قدمت ساعة  222التي تم إطالقها في عام  1977بنية وظيفية
نموذجا
باإلضافة إلى كونها
ً
ً

بقاعدتها المسطحة التي يعلوها إطار مخدد بارز .كانت العلبة أحادية الكتلة ،التي تتطلب أن تكون حركة ساعتها مغلفة

من األعلى ،مقاومة للماء حتى عمق  120مت ًرا بفضل اإلطار اللولبي .يتميز الطراز  222بسماكة مثالية تبلغ  7مم ،وذلك
بفضل حركته فائقة الرقة التي ال تكاد تصل إلى  3.05مم ومؤشرات القيادة الخاصة بالساعات والدقائق والتاريخ .أكدت

العقارب من نوع العصا وعالمات الساعة المستقيمة المشابهة لساعة "تورنوغراف" المرجعية لعام  1963على جمالية
انطباعا بالقوة بفضل السوار المثبت في وسط العلبة والذي يتميز بوصالت مركزية
أقل من حيث الدقة ،بينما تعكس
ً
ً
الحقا في  34مم
سداسية كبيرة .تم تقديمه في البداية في إصدار  37ملم ُيطلق عليه اسم "جامبو" ،وتم تفسير 222

دائما بشعار
و 24مم من الفوالذ أو الذهب األصفر أو تكرارات ثنائية اللون ،مصقولة أو مرصعة باألحجار الكريمة ولكنها مزينة
ً
الدار المالطي الموجود من جهة اليمين -زاوية يد العلبة عند موضع الساعة  .5تنتمي هذه ساعة  222التي بقي إنتاجها
محدود ًا حتى عام  1985إلى أسطورة الساعات "الرياضية األنيقة" األولى في تاريخ صناعة الساعات.
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تقدم دار ڤاشرون كونستنتان تفسير ًا جديد ًا للطراز األسطوري في نسخته جامبو مع ساعة "هيستوريك  "222المصنوعة
من الذهب األصفر عيار  18قيراط ًا  .3Nتماش ًيا مع روح مجموعة "هيستوريك" ،فإن الساعات التي تتألف منها المجموعة

ً
نسخا متطابقة للساعة األصلية ،ولكنها إعادة تفسير معاصرة ،تتمتع بأحدث التطورات التقنية لتحسين موثوقيتها
ليست

وراحتها على المعصم.
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"

تبلور الساعة  222روح السبعينيات،
التي تميزت بتطور التصميم نحو اتجاهات أكثر أصالة،
وأكثر شخصية أو حتى أكثر "فوضوية"،
ً
ً
وأشكال عضوية.
طابعا
فضال عن منحها
ً
 -كريستيان سلموني ،مدير قسم التصميم والتراث

"

تم إجراء بعض التغييرات الطفيفة على ساعة "هيستوريك :"222
 تعمل حركة عيار  2455/2بتردد  4هرتز (  28800هزة ترددية  /ساعة) وتتمتع باحتياطي طاقة لمدة  40ساعةحسنة.
(مقارنة بـ  2.75هرتز للطراز األصلي) ،وتوفر دقة ُم ّ

خصيصا لهذا الطراز وهو محفور بشعار  222األصلي ومحاط بزخرفة مخددة
 تم تطوير الوزن المتأرجح للعيار 2455/2ً
تعكس اإلطار.

 خلفية العلبة مفتوحة الشكل لتكشف عن عمل الحركة. التشطيبات  -تاج وسوار مصقول بالساتان العمودي؛ يكشف اإلطار الدائري المصقول من الساتان وعالمات الساعاتيدويا والجسور المزينة بزخرفة جنيف  ،Côtes de Genèveفضالً عن اللوحة
المصقولة وقطارات التروس المشطوفة
ً
الرئيسية ذات الحبيبات الدائرية ،االهتمام بكل التفاصيل التي تميز عالم صناعة الساعات الفاخرة.

 يتميز الميناء بالخط القديم لنقش "أوتوماتيكي". تمت إزاحة نافذة التاريخ بشكل كبير عن الحافة الخارجية للميناء لتعزيز الوضوح ،وذلك بفضل قطر العيار األصغر قليالً مقارنةبسابقه.

 يؤدي طالء العقارب وعالمات الساعات المكسوة بمادة ®( Super-LumiNovaأبيض فاتح نها ًرا وأخضر ليموني ًليل) ً
أيضا
إلى تحسين إمكانية القراءة.

 السوار مزود بإبزيم ثالثي الشفرات (بدالً من شفرة مزدوجة) -تمت إعادة النظر في مفاصل السوار إلخفاء الدبابيس الظاهرة وتحسين الراحة على المعصم.
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تشريج الجمال ®The Anatomy of Beauty
1

تمت مراعاة جميع ميزات الطراز  222األسطوري في هذه النسخة المعاد إصدارها .يوضح االهتمام الدقيق بالتفاصيل فكرة
وموضوع "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 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؛ وأخي ًر ا ،سيعربون عن إعجابهم بلوحة المينا المصغرة

التي تصور سفينة تتقاذفها مياه البحر العاصف والساطع بالبرق .في دار ڤاشرون كونستنتان ،يشكل االهتمام الدقيق

2+3

تشريحا للجمال ال ُيترك فيه شيء للصدفة.
بالتفاصيل
ً

4

 1رويال كرونومتر ،مرجع 42001-1975
 ،222 3+2مرجع 44018-1977
 4مرجع  6782مع إطار دوار ثنائي اإلتجاه 1963 -
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تقدم دار ڤاشرون كونستنتان ترجمة حديثة ومعاصرة للساعة األيقونية من عصر السبعينيات "  222جامبو" بقطر  37مم
نموذجا "رياض ًيا ً
أنيقا" تم إطالقه في عام  1977مشكالً نقطة تحول في إبداعات ڤاشرون
وبالذهب األصفر .كانت ساعة 222
ً
روحا قوية وعملية ورياضية بأناقة تنبع من نقاء خطوطها
كونستنتان الكالسيكيةُ .تظهر هذه الساعة ذات السوار المدمج ً

وجودة منحنياتها ،وذلك بفضل العلبة أحادية الكتلة ذات القاعدة المسطحة والتي يعلوها إطار مخدد .هذه النسخة المعاد
إصدارها في مجموعة "هيستوريك" هي وفية للطراز األصلي ،وإن كان ذلك مع بعض التعديالت لصالح الراحة والموثوقية
المحسنة .تحتوي العلبة المزينة بشعار الدار المالطي عند موضع الساعة  5على خلفية تظهر الجيل الجديد من حركة كاليبر
ّ

 2455/2التي تتميز بوزن متذبذب أعيد تصميمه لهذا الطراز .وهي تعمل بمعدل  28800هزة ترددية في الساعة وتوفر

تماما مثل النموذج األصلي .تم احترام الرموز الجمالية للطراز  222األولي :ميناء
دقة مثالية بمستوى تشطيب دقيق
ً
ذهبي اللون مزود بعالمات ساعات مستقيمة وعقارب من نوع الهراوات يأخذ لمعانها لو ًنا أخضر في الليل ،في إشارة إلى
التريتيوم المستخدم في  222األصلي .تمت إعادة تصميم مفصل السوار لضمان مستوى راحة أكبر على المعصم.
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المواصفات التقنية
هيستوريك 222
المرجع

4200H/222J-B935

الحركة

2455/2

المؤشرات

ساعات ،دقائق
تاريخ

العلبة

ذهب أصفر  18قيراط ًا 3N
قطرها  37مم ،سماكتها  7.95مم
شعار مالطا من الذهب األبيض  Pd150عند الساعة الـ 5
خلفية من كريستال السافير الشفاف
تقاوم ضغط المياه حتى عمق  5بار ( 50متر ًا تقريب ًا)

الميناء

لون ذهبي
شعار مالطا مصقول بالذهب األصفر على الميناء
عقارب وإشارات ساعات من الذهب األصفر مكسوة
بماة سوبر-لومينوفا (أبيض فاتح نها ًرا وأخضر ليموني ً
ليل)

السوار

ذهب أصفر  18قيراط ًا  3Nمشطوب بالساتان

المشبك

ذهب أصفر  18قيراط ًا  3Nمع إبزيم ثالثي الشفرات
شعار مالطا نصفي مصقول

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة ،ميزان تأرجحي خاص من الذهب
األصفر  18قيراط ًا 3N
قطرها  26.2مم (''' ½ ،)12سماكتها  3.6مم
 40ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة)
 194مكون َا
 27جوهرة
حائزة على عالمة جنيف المميزة

تتوفر حصري ًا في بوتيكات ڤاشرون كونستنتان
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ّ
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

