
 

  Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860ساعة 
  

، حيث أنّها ستقّدم فيه أول ساعة يد للتفّوق التقني مكّرًساعاًما  2017سيكون عام بالنسبة إلى دار فاشرون كونستانتين، 
 عالم الساعات الفاخرة.، ما يُعّد حدثًا نادرًا للغاية في grande sonnerie تُعلن الوقت كّل ربع ساعة بآلية مجّهزة

 الواضحةمن الراحة والخطوط يشّكل نموذًجا مثالًيا ستثنائي والجدير بالذكر أّن هذا التجسيد المبتكر لهذا التعقيد اال
كما   عدم توّخي االنتباه أثناء استعمالها،مبتكرة توّفر لها الحماية في حال  أمان نظم هذه الساعة مزّودة بعّدة .البسيطة

وتضّم محدًدا آللّية الدّق  جزًءا 727من  تتأّلف -التي تُعلن الساعات واألرباع   – حركتهاتجدر اإلشارة إلى أّن 
طار، باإلضافة إلى يجري تشغيله من خالل اإل )petite sonnerieو grande sonnerie(لالختيار بين آلّيتي 

دمج رائع على إنّها لمثال التي يمكن تشغيلها بواسطة زّر مثّبت في التاج.  )minute repeater( الدقائق مكّرر
            وفّن البساطة في التصميم. فاشرون كونستانتين بين أقصى درجات التعقيد 

  
إطار ، املقّدمة يف الفريدة من نوعها Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860 ساعةإّن 

يف تاريخ دار  grande sonnerieهي أول ساعة يد مزّودة بآلية  ،2017لعام  SIHHاملعرض العاملي للساعات الفاخرة 
، قّلة فقط من صانعي الساعات رفيع املستوىتنطوي على براعة تقنّية مضاعفة تتمّثل يف ابتكار تعقيد وهي فاشرون كونستانتني، 

تدوير فحركتها اليدوية ال مقتين الساعة.ضمن تصميم مبّسط وآمن بالنسبة إىل لوا إىل إتقانه، املبدعني يف العامل ميكن أن يتوصّ 
واليت استغرق ، فاشرون كونستانتني مشاغليف  اجلديدة املصنوعة 1860ذات معايرة  –، املتطّورة والفائقة التعقيد الثنائية االّجتاه

ا من  أن حتمي آليات الدقّ . ومن شأن هذه األخرية جمّهزة بنظم أمان مبتكرة –سنوات  10تطويرها  فيها، اليت جيري التحّكم 
بدأ ي، ساعة جتميع على يد صانع ساعات واحد 500بعد  ضار.تداخل مشرتك  خالل اإلطار وزّر مثّبت يف التاج، من أيّ 

ا الـالتفاعل امل : ، وهيمن التعقيدات مرغوبًا جًداو  للغاية نادرًا ، حبيث توّفر مزًجيااملضبوطة على حنو ممتاز 727ثايل بني مكّونا
grande sonnerie  وتُعلن الوقت كّل ربع ساعةاليت ،petite sonnerie  مكّرر ، و ترّن الساعات واألرباعاليت

بتصميم مبّسط مجيل يف علبة من الذهب قائمة على براعة التصغري تتمّيز هذه التحفة ال . minute repeaterالدقائق
من تكون ظاهرة يف هذه احلالة  يت توضع عادة خلف القرص،ق، ال، آلية الدّ تركيبها األساسي ه يف إطار، واجلدير بالذكر أنّ األبيض

اليت ُكشف النقاب  Reference 57260ساعة ج تستكمل  قطعة اليت حتمل دمغة جنيفكما أّن هذه ال  جهة ظهر العلبة.
ا الـالساعة األكثر : 2015عنها يف عام     رمز حّي على التمّيز حبسب فاشرون كونستانتني. ، و 57تعقيًدا يف العامل بتعقيدا

  
  األرفع شأنًاتعقيد ال

تعكس  طلًبا.ر جمموعات التعقيدات وأكثرها ، تعترب الساعات املزّودة بآلّيات دّق من أندَ امليكانيكاجمال التطّور التقين وفّن يف 
ًال عن أذن موسيقّية ُمميِّزة، وتتضّمن هذه الفئة املرموقة اخلربة الدقيقة والرباعة التقنّية، فضمزًجيا من تلك الساعات على حنو باهر 

 petite sonnerieو grande sonnerie، عند الطلب؛ وآلّيات الدقائق اليت تدّق الساعات، واألرباع، والدقائق مكّررات
، نظرًا grande sonnerieالساعات وحدها. يف هذا اإلطار، تعّد آلّية  أو ،بشكل عابر اليت تدّق تلقائًيا الساعات واألرباع

 التعقيد األرفع شأنًا.، ومقدار الطاقة الكبري الالزم لتشغيلها، ذهل فيها، باإلضافة إىل تعقيدها التقين والصويتّ ستوى التصغري اململ



 

تصنيعها يتطّلب مئات املكّونات، وهي تدفع الرباعة يف ما يتعّلق بالطاقة والتعقيد امليكانيكي إىل أعلى مستويات اجلدير بالذكر أّن 
يف أّي وقت ما  grande sonnerieلّية ه ينبغي أن يتوافر آل، ذلك أنّ "ضخموكّل ذلك يف ساعة يد. إنّه لتحّد " –اإلتقان 

جودة صوت دّقة)، مع ضمان  912ساعة، أي  24تشغيل يف  96لضربات (حىت يكفي من الطاقة لتدّق العدد املطلوب من ا
                                  مثالّية.

 
  



 

  أصالة في البراعة
بآلّية  يد هي أول ساعة Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860ومع أّن ساعة 

grande sonnerie  ة من قبل الدار يف هذا اجملال املكتسباخلربة من إنتاج دار فاشرون كونستانتني، إّال أّن
جيب مزّودة بآلّييت  الّصعب والدقيق تعود إىل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كانت تنتج ساعات

grande sonnerie وpetite sonnerie )1827 أو بآلّييت ،(grande sonnerie ومكّرر 
ونستانتني كابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، مّيزت دار فاشرون   ).minute repeater )1908الدقائق

ويف . فلكّيةوغريها من التعقيدات كالكرونوغراف أو الوظائف الدّق اجلمع بني آلّيات العرب  نفسها يف هذا اجملال
ا التارخيّية على  بدايات ساعة اليد وارتقاءها للتفّوق، القرن العشرين، الذي شهد طّبقت فاشرون كونستانتني خرب

الدقائق الفائق الرقّة، وقد كانت الساعة  كّرر، اجملّهزة مب1991يف عام  1755أشكال ساعات اليد، كمعايرة 
مع اإلشارة إىل أّن الدار  –آخر  تعقيًدا 15دقائق و مكّررحيث ضّمت  –زدوجة الوجه األكثر تعقيًدا يف العامل امل

 كّرراملزّودة مب 1731؛ وكذلك معايرة ها اخلمسني بعد املائتنيذكرى تأسيسمبناسبة  2005قّدمتها يف عام 
                   . 2013أطلقت يف عام الدقائق الشهري األرّق يف العامل، واليت 

االستثنائي يستند إىل اخلربة العملّية املكتسبة خالل سنوات من الدراسة  grande sonnerieوبالتايل فإّن تعقيد 
وحىت اليوم،  1992يف عام  grande sonnerieإنتاج أول ساعة يد مزّودة بآلّية  تاريخ والتطوير والصقل. منذ

 اإلتقان ن حيثمالّدور املستقّلة وصانعي الساعات املستقّلني مستوى الذروة هذا  قّلة معدودة منمل تبلغ سوى 
  .التصغريالتقين و 

ا على احتواء آلّيات   grande sonnerieمن خالل هذا االبتكار اجلديد، تأّلقت فاشرون كونستانتني مثبتة قدر
مم.  9.1مم ومساكة ال تزيد على  37يف حّيز بقطر  minute repeaterالدقائق مكّررو  petite sonnerieو

ا فعًال لتحفة فنّية أصيلة.  ّ   إ
  

  البراعة الفنّية
رباعة جديد من رموز ال رمزهي الفريدة من نوعها  Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860إّن ساعة 

  صوتّيات. احلرفّية، وهي حتمل دمغة جنيف وتعكس اإلتقان التام للتعقيد امليكانيكي، وآليات الطاقة، والالتقنّية و 
ها يتّم تكييفجزًءا  727املصنوعة يف مشاغل الدار، من  1860معايرة  وهيتتأّلف حركتها اليدويّة التدوير الثنائية االجتاه، 

املنّفذ من قبل صانع ساعات واحد واسع  دؤوببري والساعة من العمل اخل 500ميّثل هذا   دّقة عالية.وتزيينها وجتميعها يدويًا وب
 مكّرر، petite sonnerie، آلّية grande sonnerieآلّية  عقرب الساعات، عقرب الدقائق، عقرب الثواين الصغري، اخلربة.

أسلوب الرتكيب املدمج املطّبق هنا يعين بأّن آلّيات الدّق مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بوظيفيت الساعات والدقائق، وبأنّه  الدقائق...
 حّىت اليت قد تدّق  grande sonnerieمن أجل تشغيل آلّية حتتاج إىل كمّية كبرية من الطاقة النظر إىل احلركة ككّل، واليت  ينبغي



 

يوّفران على التوايل  –خمّصص للحركة واآلخر آللّية الدّق أحدمها  –وبالتايل فإّن هذه الساعة تضّم برميلني  مرّة يف اليوم. 96
          . grande sonnerie وضع ساعة واحتياطي طاقة خمصص للدقات يف 72قة ملّدة احتياطي طا

 –الدّق الثالثة  أوضاعاختيار على أكثر من صعيد، بدًءا ب ، القائمة على مبدأ مبتكر على حنو خاص،املتطّورة وتتمّيز هذه اآللّية
grande sonnerieو ،petite sonnerie الذي يتّم بطريقة غري مسبوقة من خالل اإلطار الدّوار بزاوية  –الوضع الصامت ، و

فيتّم الدقائق  مكّررأّما  احملفور على جانب العلبة. – SIL، وGS، وPS –، مع عالمة تدّل على مؤّشر وضع الدّق درجة 30
لضمان إمكانّية اإلمساك به  ّززكبري وحمإلشارة إىل أّن التاج  مع ا، 3الساعة  عالمةعند مستوى  زّر مثّبت يف التاجتشغيله بواسطة 

        وتعبئة آلّية الدّق من خالل التدوير يف االجتاه املعاكس الجتاه عقارب الساعة. جيًدا عند تدوير احلركة يف اّجتاه عقارب الساعة 
 انتظامتناغم و  يت ّمت إيالؤها لضماناخلاصة الإزالة األرباع "الومهّية"، ما يدّل على العناية هلذه احلركة املعّقدة، األخرى  ومن املّيزات

حاديّة الكتلة. يف هذا اإلطار، ّمت التخّلص من االسرتاحة القصرية  اليت ّصنوج األاملطرقتني اللتني تقرعان الالدقّات الصادرة عن 
أيًا كانت الساعات أو األرباع أو الدقائق  ".األرباع الومهّيةميكن إدراكها عادة بني دقّات الساعات والدقائق، واليت تُعرف بتسمية "

       اليت تدّقها الساعة، يبقى الفاصل الزمين بني األصوات متماثًال وتسلسل الدقّات منتظًما وعذبًا ومتواصًال.  
  بدّقة تاّمة.يسمح هلا بأن ترّن عند الساعات واألرباع ساحب، توصيل "مفاجئ" غري نابض باإلضافة إىل ذلك، آلّية الدّق مزّودة ب

      حبيث يتّم توفري الطاقة وتعزيز دّقة احلركة.  أثناء رنني الساعة،ه ال يتّم تشغيل هذه األداة املستقّلة إّال أنّ كما 
ا و اليت ال بّد من اإلشارة إ 1860أّما امليزة األخرية ملعايرة  توضع اليت براغيها، و  املتحسسة مغازهلاليها فهي بأّن آلّية الدّق، حبامال

املزايا التقنّية  املصنوع من كريستال الصفري الشّفاف. هذه عادة خلف القرص، تكون ظاهرة يف هذه احلالة من جهة ظهر العلبة
  على حنو مبهر. إجنازًا فريًدا من نوعه ومعقًدا جتعل من هذه احلركة املتطّورة  ة، باإلضافة إىل تلك املتعّلقة بالطاقة،والصوتّية املتقّدم

  
  استخدام بسيط وآمن

 ،املثّبتة مبنتهى الدّقةمئات األجزاء اليت تضّم التعقيد الشديد هلذه اآللية ب grande sonnerieتتمّيز الساعات املزّودة بآلّية 
ذا التعقيد املهّم، مرًحيا ومبسطًا،  وهي تستدعي بالتايل اإلملام واحلذر من جانب مقتنيها. وجلعل استخدام هذا املوديل املزّود 

 خطر بتكرة اليت تسّهل عمل وظائف الساعة املختلفة بالتزامن مع محايتها منطّورت فاشرون كونستانتني عدًدا من نظم األمان امل
عندما ويف املقابل،  أو عند الطلب). بشكل عابر، ال ميكن دّق أّي رنة (سواء أضبط الوقتأثناء . التداخالت املشرتكة الضارّة

يكون ضبط الوقت مستحيًال إىل حني توّقف الساعة عن الدّق.  –أو دّقة "عابرة"  كّرراملسواء أكانت دّقة  –تكون الدّقة جارية 
عينه، ويف حال القيام بتغيري الوضع خالل إحدى الدقّات، فإّن أداة  يف الوقت أخرى. دّقةجديدة بالتزامن مع أي  دّقةوال تبدأ أي 

وأخريًا، يف حال كان برميل التدوير  عدم تشغيل الوضع اجلديد إّال بعد انتهاء الدقة السابقة. األمان املرتبطة بوضع الدّق تضمن
اية التسلسل، ال يتّم  يوشك على الفراغ، وليس مثة ما يكفي من الطاقة لتدّق الساعة بانتظام وعلى النحو الصحيح متاًما حىت 

  تشغيل آلية الدق ال بشكل عابر وال عند الطلب.
  

  رصانة مكّيفة حسب الطلب
وجودة داخل علبة من الذهب املعّقدة امل البساطة يف تصميم الساعة أيًضا، حيث ُتربز اجلمالّيات اجملّردة اآللّيةَ  ينعكس السعي إىل

 Pièceوحتمل العلبة على ظهرها نقش "مع إمكانّية ختصيص أطرافها حسب الطلب.  ،مم 45قرياطًا بقطر  18األبيض عيار 
Uniqueا مزخرفة حب ّ مستوحاة من هذه الساعة . زوز حمفورة بدّقة، تظهر كذلك على التاج" أي "قطعة وحيدة"، كما أ



 

 قرياًطا 18اجليب التارخيّية املزّودة بآلّيات دّق من إنتاج الدار، وهي تضّم قرًصا فضّي اللون من الذهب األبيض عيار  ساعات
ائية على  ساعات عالماتنقش حلزوّين، كما ثـُّبتت عليه أو  صقل دائرّي بالفرشاةبرّاقة أو  ينضح بالبساطة الراقية، تزيّنه ملسات 

             ، وعقربان حيمل كّل منهما مؤشرًا أسود يف طرفه.من الذهب األبيض شكل قضبان،
ومؤّشر ، 5مؤشر احتياطي الطاقة املوجود عند عالمة الساعة ، و 7الساعة  عالمةوجود عند املالصغري  عقرب الثواينجيتمع كّل من 

ملتّف، ملنح انطباع الوضوح املتناغم  عقربوالذي يّتخذ شكل  ،2احتياطي الطاقة املخصص للدقّات املوجود عند عالمة الساعة 
 Lesتكييف علبة وقرص هذا املوديل الفريد من نوعه حسب الطلب يف مشاغل قسم  وميكن والتمّيز املعاصر.

Cabinotiers ،الساعات  صانعو ا ما يعكس تقاليد التفّوق التقين واالبتكار والتصاميم املكّيفة حسب الطلب اليت متّيز
هي روح جتمع بني الرباعة الفائقة يف جمال صناعة  .cabinotiersاملعروفني بتسمية  ،يف يف القرن الثامن عشرناحلرفيني يف ج

     بالتزام تام. الساعات، والطابع الشخصي، واإلنتاج احلصري، وقد أّمنت الدار استمراريّتها 
مزّودة حبزام من جلد التمساح األسود  Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860ساعة 

قرياطًا، وهي حتمل دمغة جنيف املرموقة، على غرار مجيع ساعات دار  18يضّم إبزميًا قابًال للطّي من الذهب األبيض عيار 
، تلكالصارمة لعالمة اجلودة املستقّلة  عايرياملوال بّد من اإلشارة أخريًا إىل أّن هذه الساعة اليت تستويف مجيع  فاشرون كونستانتني.

رفيعة املستوى، واملتانة واخلربة يف جمال صناعة الساعات، تأيت يف علبة قّيمة مرفقًة بقاعدة الرنني ضمان األصل، والدّقة الو 
"Music of Time تضّخم صوت دقّات الساعة وتعّزز تناغمها." اليت 

   



 

 

  المواصفات الفنية

   Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860 
 

    9200E/000G-B099   الرقم المرجعي
  حتمل دمغة جنيف عالمة اجلودة واألصالة ةساع      
  يف بوتيكات فاشرون كونستانتنيمتوّفرة فقط       

  
  1860      المعايرة

  من تطوير وصنع فاشرون كونستانتني      
  

  وثنائية االجتاه التدوير يدويةحركة ميكانيكية،       
  مم 9.1)، مساكتها ’”16مم ( 37قطرها       
 ساعة تقريباً  72احتياطي الطاقة يوازي حواىل       
  ساعة تقريباً  20يوازي حواىل خمّصص للدقات احتياطي الطاقة    
  ذبذبة يف الساعة) 21,600هريتز ( 3      
  جزءاً  727      
  حجراً  74      

  
   7عند الساعة والثواين الصغرية الدقائق، عرض للساعات و       المؤّشرات
 Grande sonnerieآلية       
  Petite sonnerieآلية    
  مكّرر الدقائق      
  /الوضع الصامت grande sonnerie/petite sonnerieنظام أوضاع الدّق املؤّلف من       
  مع امكانية االختيار عرب اإلطار      
  مؤشر احتياطي الطاقة للحركة      
  للدقّاتمؤشر احتياطي الطاقة املخّصص       

  
  قرياطاً  18الذهب األبيض عيار من ا      العلبة

  مم 15.1مساكتها مم،  45قطرها       
  ظهر علبة شفاف من كريستال الصفري      



 

  
  أوبالني فضيقرياطاً،  18قرص من الذهب عيار       القرص

  قرياطاً  18مؤشرات ساعات مثّبتة وحركة من الذهب األبيض عيار       
  

 إجنازمع بطانة داخلية من جلد التمساح، خماط يدوياً،  األسودجلد متساح ميسيسيب باللون   الحزام
  سرجي، حراشف مربّعة كبرية احلجم

  
  قرياطاً  18من الذهب األبيض عيار قابل للطي إبزمي   اإلبزيم

  مصّمم على شكل صليب مالطه نصفي ملّمع  
  

الصوت وتعّزز تناغم " اليت تضّخم Music of Timeقاعدة الرنني " موديل فاخر، يُقّدم معه  األكسسوارعلبة التقديم و 
  دقّات مكّرر دقائق فاشرون كونستانتني. 

  
  

  قطعة وحيدة 
  

 منقوشتان على ظهر كّل ساعة. ”Les Cabinotiers “و ”Pièce unique“عبارتا 


