
 
 

 
 Métiers d’Artمجموعة  – 2018لعام  SIHHالمعرض العالمي للساعات الفاخرة 

 
Métiers d’Art Les Aérostiersساعات تخبر القصص المبھرة الستكشاف السماوات : 

 
 

 مزاوجة بین المھارات الحرفیة الفنیة وتقنیات صناعة الساعات •
 plique-à-jourنقش، زخرفة بارزة وورنیش  •
 من صنع الدار G4/1 2460معایرة  •
 عرض ممیّز على أسطوانات زاحفة أو قافزة •

 

 
 

، ةیالملحم، األسطوریة. حلم راود البشر منذ  مطلع التاریخ. فبعد عدد ال یحصى من المحاوالت الطیران
 "المنطادیّةوالتي ال تُصّدق أحیاناً، تحّول الحلم إلى حقیقة في أواخر القرن الثامن عشر. فـ"التجارب 

نجحت في تحّدي الجاذبیة. كم من أسرار مملكة السماوات التي لطالما حلم بھا اإلنسان وتخیّلھا األولى 
 نرّكاب المناطید األوائل الباسلی عبقریة ولمسة من الجنونستكشف النقاب عنھا؟ فقد أشعلت الشجاعة وال

اً لمناطید الھواء الساخن . آنذاك، ھتف الجماھیر ابتھاجaérostiersالمعروفین في اللغة الفرنسیة بتسمیة 
 Métiers d’Art Les تشكیلةالمبھرة ھذه لدى ارتفاعھا في الھواء. لذا تقّدم فاشرون كونستانتین 

Aérostiers  كإشادة بھذا الفصل المدّوي من التاریخ. وعلى قرص الساعة، حقّق النقاشون المھرة
 ّویةجأیضاً إنجازاً حقیقیاً: فقد نسخوا بشكل مصغّر التصاویر التاریخیة لخمس رحالت العاملین لدى الدار 

. ھنا، تطیر مناطید الھواء الساخن االذھبیة لمحفورة یدویاً 1785و 1783حصلت في فرنسا بین عامْي 
شفاف، بینما یُعرض الوقت على وقع ترّدد  plique-à-jourبشكل مصغّر على خلفیة ورنیش 

 . G4/1 2460معایرة

تستكشف دار فاشرون كونستانتین آفاق إبداعیة جدیدة عبر سردھا لقّصة المغامرین المحلّقین في الھواء 
، وھو مھارة plique-à-jour، زیّنت األقراص بورنیش البارزتقنیة النقش الزخرفي فاإلضافة إلى المذھلة. 

ني ز التقني والفمیّ الجمع ھو استمراریة طبیعیة لتقلید التنادرة تستخدمھا الدار للمّرة األولى في ابتكاراتھا. ھذا 
الجدیدة تزاوج  Métiers d’Art Les Aérostiers فتشكیلةالذي تولیھ فاشرون كونستانتین أھّمیة بالغة. 

من صنع الدار والتي تحّرك  G4/1 2460ما بین ھذه االنجازات الفنیة والخبرة التقنیة باستعمال معایرة 
 وظائف ممیّزة: إنّھا حركة استثنائیة توفّر اندماج سلس للمؤّشرت ضمن جمالیات القرص ككّل.

 



 
 

 بارزةمناطید ذھبیة زخرفیة 

قبل النقاشون المھارة في مشاغل فاشرون كونستانتین تحدّیاً حقیقیاً أال وھو إضافة الحجم إلى الرسومات 
األصلیة الثنائیة األبعاد، وترجمة ألوانھا من خالل تأثیرات نھائیة آسرة. لقد تطلّب تنفیذ كّل منطاد ھواء 

یل السمات الدقیقة والتفاصاقة الكاملة من ساخن حتّى ثالثة أسابیع من العمل الحرفي بغیة إعادة نسخ  الب
من األنماط  بمجموعةالزخرفیة في األعمال األصلیة. وبالتالي، تشّكل األقراص مشاھد أصیلة مصغّرة 

 المبھرة.

تتمحور تقنیّة الزخرفة البارزة بإزالة المادّة لتحقیق التأثیرات الناتئة. وتتطلّب ھذه العملیة التي یتعذّر 
تصحیحھا براعة كبیرة. فالنقاش الماھر یرسم أّوالً األحجام بالتعویل على تقنیة الحفر باإلبر، قبل نحت 

لسلّة، المرحلة، یتّم نحت تقوسات المنطاد وا في ھذهالرسمة النفیسة وتحقیق تاثیر ممتلئ دقیق بشكل خاّص. 
كما خطوط الحبال. وتُشحذ المناقش مراراً  بغیة تحقیق دقّة بالغة. یصبح مستوى الصقل والتنفیذ أكثر تعقیداً 

خدم البالغة الدقّة للمناطید. ھنا، یست اتحتّى، ویطال ذلك أصغر التفاصیل لألشخاص، والحیوانات والزخرف
مبارد. والالفت أّن التأثیرات الضوئیة بھ وأدواتھ الخاّصة: أحجار صغیرة، فراٍش، أوراق، وكّل حرفي أسالی

 الذھبیة المختلفة تؤثّر طبیعیاً على المظھر البصري للسطح.التي تشّع من القوامات 

 plique-à-jour المفعم باأللوان لورنیشالسحر 

تعبّر خلفیة شفافة باللون األزرق السماوي،  ،Métiers d’Art Les Aérostiers تشكیلةعلى أقراص 
األزرق الداكن، الفیروزي، البني، أو البرغندي، عن روح من الشفافیة الفائقة. وللمّرة األولى، تطلب 

ستانتین تنفیذ ھذه المھارة التي یتقنھا حرفیو الونیش القالئل. أّما تصمیمھا فیذّكر بتقنیة الطلي فاشرون كون
المعّشق. التوازن بین االفتقار إلى القاعدة نافذةً مصغّرة من الزجاج  یعكس؛ بینما cloisonnéبالورنیش 

 بینھا. التقاسیماأللوان المختلفة رقیق للغایة، واألمر سیّان بالنسبة إلى صقل 

زیّنت األلوان الطاغیة على كّل ابتكار أسطوانات العرض إلى جانب الحزام المنّسق معھا. وقد نقشت حلقة 
اإلطار الداخلیة التي تؤّطر الورنیش بنمط مستوحى من حبال المناطید، بأنواع مختلفة من الذھب تتراوح ما 

 بحسب المودیل. 5Nو3N، 4Nبین 

 ةالشكل الجمالي لمعایرة عالیة التقنی

من  G4/1 2460سلسلة المسنّنات واالسطوانات لمعایرة توفّر تأثیرات الشفافیة نظرات خاطفة آسرة على 
توفّر ھذه المعایرة ذاتیة التدویر الممیّزة عرض فرید حر الیدین للمؤّشرات. . plique-à-jourخالل ورنیش 

یم تقاسوتظھر نافذة العرض األسطوانیة بشكل ذكي من خالل فتحات حول إطار القرص، بین تقوسات 
ویتّم عرض وظائف الساعات، الدقائق، یوم األسبوع والتاریخ من خالل أربع  .plique-à-jourورنیش 

 رفة وفقاً ألعلىالمزخأسطوانات: اثنتان من النوع الزاحف واثنتان من النوع القافز. كما تظھر المعایرة 
معاییر الصقل النھائي في صناعة الساعات بشكل ملحوظ من خالل ظھر العلبة الشفاف. أّما الثقل المتأرجح 

ً ل الجدیدة فیجّسد الشكل الدائري لمنطاد  التشكیلةذه ھالمصنوع من الذھب، والمنقوش والمقبّب خصیصا
 الھواء الساخن. 

 
 
  



 
 

 منقوشة في الذھب جویةخمسة رحالت 

عن التجربة المفعمة بالحماس  Métiers d’Art Les Aérostiers تشكیلةسحر، وأحالم: تعبّر  علم،
تاریخیة جرت في فرنسا، البلد الرائد في ھذا المجال. ففي أواخر القرن الثامن عشر،  جویةلخمس رحالت 

 سحرت ھذه االنجازات المبھرة البالط الملكي والجماھیر بالقدر نفسھ.

Métiers d'Art Les Aérostiers –  یرتفع منطاد من تصمیم إتیین دو مونغولفیي في  – 1783فرساي
الھواء للمّرة األولى على اإلطالق. وعلى متن ھذه "التجربة المنطادیّة" ُوضع خروف، دیك، وبّطة. وكان 

ا الطافیة أّما السلّة وحبالھن. سیشیر بقاؤھا على قید الحیاة إلى توفّر األكسجین بمقدر كاٍف على ارتفاع معیّ 
المتضّررة قلیالً إثر ھبوطھا والمنقوشة ھنا في الذھب األبیض فظاھرة بامتیاز تحت المنطاد المترف من 

 .5Nالذھب 

Métiers d'Art Les Aérostiers – تحلیق اإلنسان األّول في الھواء. فعلى متن منطاد  – 1783 باریس
 بشكل مصغّر على القرص. تم نحتھمفي الجو"،  مسافرون، ثّمة "مونغولفیيإتیین دو آخر، صّممھ أیضاً 

موس، نقش المنطاد األّخاذ باللونین الزھري واألبیض مع ش، plique-à-jourوعلى خلفیة من ورنیش 
 .أكالیل، شارات ونسر یبسط جناحیھأبراج، أزھار الزنبق، 

Métiers d'Art Les Aérostiers – راكب المنطار بالنشارد نظاماً یحدّد مسار  تصّور – 1784 باریس
المنطاد. ویمكن ھنا مالحظة نظام األجنحة المبدع المصّمم لھذا الغرض على القرص. وعلى الرغم من أّن 
الھبوط جرى في مكان بعید عن الموقع المحدّد أساساً، ألھمت ھذه الرحلة مطّور النظام وغیر من رّكاب 

 ثر نجاحاً.المناطید للقیام بمحاوالت أك

Métiers d'Art Les Aérostiers – فرنسا كلّھا تشارك في ھذا االستكشاف المذھل  – 1784 بوردو
للسماوات. فھذه الرحلة التي جرت في بوردو مع ثالثة مسافرین في السلة، تشھد على ما أصبح ظاھرة 

اتنة من األقمشة ، یعرض المنطاد باقة فحقیقیة في ذلك العصر. ومع نسخھ بحذافیره على القرص
 والزخرفات، ناھیك عن مشھد أسطوري. 

Métiers d'Art Les Aérostiers – حضر ھذه الرحلة عشرة آالف شخص مصفّقین  – 1785 بانیول
بدرجات  plique-à-jourبكّل حرارة. تبدو السلّة األنیقة باألبیض واألصفر وكأنّھا تحلّق على ورنیش 

الجزء العلوي من المنطاد فملّون بتقنیة الطلي الكھربائي. وبعد مرور سبع  متعدّدة من اللون األزرق.أّما
 سنوات على ذلك، استعمل قماش السلة لصنع مالبس للمتطّوعین الجمھوریین.

عدداً من الرحالت إلى قلب السماء، مجّسدةً حقبة أشعلتھا  Métiers d'Art Les Aérostiers تشكیلةتمثّل 
اعات سروح االستكشاف. وعبر نقشھا بكّل براعة من قبل الحرفیین المھرة في فاشرون كونستانتین، تُقدّم 

 الرحالت الجویّة الخمس في إصدار محدود مرقّم من خمسة قطع.

 
 
#VCSIHH 
#VacheronConstantin 
  



 
 

 المواصفات الفنیة
Métiers d’Art Les Aérostiers 

 
  1783بار�س  7610U/000G-B210 - - Métiers d'Art Les Aérostiers  اتللساع ةالمرجعی األرقام

    7610U/000G-B243 - - Métiers d'Art Les Aérostiers  1784بار�س 
    7610U/000G-B244 - - Métiers d'Art Les Aérostiers 1783 فرساي 
    7610U/000G-B245 - - Métiers d'Art Les Aérostiers 1785 بانيول 
    7610U/000G-B246 - - Métiers d'Art Les Aérostiers  1784 بوردو 

 تحمل دمغة جنیف عالمة الجودة واألصالة اتساع
 

 G4/1 2460     المعایرة
 كونستانتین فاشرون وصنع تطویر من

 التدویر ذاتیة حركة میكانیكیة،
 مم 6.05 سماكتھا، )11 4/1 ’’’( مم  31قطرھا 

ً  ساعة 40 حوالى یوازي طاقة احتیاطي  تقریبا
 ) الساعة في ذبذبة 28,800 (ھیرتز   4  

 جزءاً  237     
 حجراً  27 

 
، یوم األسبوع، والتاریخ في فتحات باللون الذاتھ الدقائق، الساعات    المؤشرات

 للون األسطوانة
 الثواني الصغیرة     
     

ً  18عیار  الذھب األبیضمن     العلبة   قیراطا
 مم 12.74 سماكتھا مم، 40قطرھا 

 كریستال الصفیر من شفاف ظھر علبة
 متراً) 30بار (حوالى  3مقاومة للماء مختبرة على عمق 

  
ً  8مناطید منقوشة یدویاً من الذھب عیار      القرص   قیراطا

 plique-à-jourسماوات من الورنیش 
 

/األزرق األزرق/األخضر/البنيباللون  میسیسبي تمساح جلد   الحزام
مخاط یدویاً، إنجاز  ،مع بطانة داخلیة من جلد التمساح الداكن/البرغندي

 محراشف مربعة كبیرة الحجسرجي، 
 

ً  18عیار  الذھب األبیض منقابل للطي  إبزیم     اإلبزیم  قیراطا
 ملّمعمالطھ نصفي شكل صلیب  على مصمم

 
 محدودة من خمسة ساعات مرقّمة لكّل مودیلإصدارات 

 


