
 
 
 

  عصورال عبر تسافر قصة كونستانتین: فاشرون تراث
 

 للدار الكامل التاریخ رسم تعید  مؤرشفة وثائق •

 وجھ أفضل على مصانة فنیة وحرف الساعات صناعة في خبرة •

 الخاصة كونستانتین فاشرون مجموعة ضمن محفوظة استثنائیة ساعات •

 لإللھام مصادر بمثابة تاریخیة تصامیم •

 
 ماضي بین یربط جسراً  یمثل إذ ؛الشركة داخل خاص موقعب كونستانتین فاشرون في التراث قسم عیتمتّ 

 من مجموعة یحتضنو 1755 عام في دأب استثنائي زمني إطار في القسم ھذا یمتدّ  ومستقبلھا. الدار
 الغبار. من كومة تحت الراقد بالمتحف وصفھ باستثناء الكثیر فیھ قیل حتى نوعھا، من فریدة التصامیم

 الذي بداعاال من ینضب ال مصدًرا ةیومی بصورة ھناك العاملون بھا تمتعی التي والخبرة األبحاث عدّ تو
ً و جدیدة مجموعات ابتكار وراء یقف  ویعتبر .الترمیم وقسم العمالء خدمة في الموضوعة للمھارة مرجعا

 فیھا العاملین فرق جانب إلى وشرعیتھ التراث ھذا ألصالة نضامنوالو الدار تاریخ على المؤتمنون
 للجمھور. متاحة وجعلھا نھاوصو علیھا الحفاظ عن مسؤولین

 
 وااللھام بالحیاة ینبض دفین كنز

 ھذا یومنا حتى عشر الثامن القرن من تاریخھا یعود ساعة 1500 حوالى حالیًا الشركة مخزون یضمّ 
 الساعات لصناعة المستخدمة واألدوات والمناضد واللوحات األثاث قطع من العدیدب ناھیك آلیة اةأد 800و

 والنحت الزیتي والتصویر الطباعةب الغنیةو المحفوظة المجموعات من رائعة تشكیلة إلى باإلضافة
ً خطی اً متر 420 عن یقلّ  ال ما البصریة. السمعیة المعداتو  من لھا حصر ال ثروة نم اختیارھا ىجر ا

 والعمالء والموردین الشركاء بین والمراسالت األجنبیة المبیعات تشمل التيو بةوالمحاس اإلنتاج تسجال
 ةوالفنی ةالتاریخی الناحیتین على الضوء إلقاء ذلك من والھدف المختلفة. والصور المستندات إلى إضافة
 التي المكتوبة تاألدوا من مجموعة تمثل وھي .الزمن من قرونو سنین عبر كونستانتین فاشرون لنشاط
 بشكل إلیھا الرجوع یتمّ  المنتجة النماذج جمیع أن بما نشأتھ منذ میمتص يأ تتبع إمكانیة ضمان في تساھم

 .اإلنتاج سجالت في منھجي
 

 أنظمة إصدار یھلد الساعات صناعة في الخبیرو التراث قسم بإمكان بات الموثوق، األساس ھذا على بناءً 
 ھذا دُرر بعض تتضّمنو .األرشیف من مقتطفات عن فضالً  تأمین وشھادات أصالة بشھادات مرفقة جمع

 یةجنیفال جنسیةال على الحصول طلب لدعم استخدمت 1711 عام إلى تعود إداریة وثیقة الثمین التراث
 قبل من موثق مستند شكل في للدار األساسي النظام من نسخةو ،فاشرون مارك جان والد قبل من مالمقدّ 

 ،1773 العام من سجالت دفترو ،لدیھ بمتدرّ  أول بموجبھ نعیّ  والذي 1755 عامال إلى یعود العدل الكاتب
ً  العمل ویجري الحرفیین. قبل من بالید وبمكت ،بالمینا الزخرفة فنّ  حول مجلدات أربعة من وبحث  حالیا
  بثمن. تقدّر ال التي المحفوظات ھذه لحمایة الدقة بالغ رقمي نظام لوضع

  
  وخبرة أصالة

 مصنع إلى مؤخًرا انتقلت انھا إال جنیف، في بقوة متجذرة تزال ال التراثب المعنیة العمل فرق أن مع
 في شیّد الذي للدار التاریخي الموطن السابق في تشغل كانت أن بعد زوات" -لیھ-نالب" في القائم الشركة



 
 
 

ً موثوق اً مصدر باعتبارھا "لیل". منطقة  عالم في والتواصل اإلبداع توجیھ على تعمل تيال للمقترحات ا
 المقرّ  في الفرق ھذه تعمل ع،المتنوّ  الفني ونسبھم أسالفھا خبرات على وشاھدةً  كونستانتین؛ رونفاش

  یتمّ  التي الدار فلسفة دجسّ تل مثیل لھا یسبق لم بدینامیكیة األخرى األقسام مع ومباشر وثیق باتصال الجدید
 على بكثافتھ الغني المحتوى ھذا تشارك انھا كما .الخاصة والمعارض المناسبات بعض في عنھا كشفال

  @. thehourlounge حساب عبر انستغرام موقع على خاصةبو ،االجتماعي التواصل مواقع
 

 القسم علیھا حصل التي الطراز العتیقة الساعات خالل من خبرتھا أھمیة برزت األخیرة، السنوات وفي
 المجموعات" "ھواة اسمب المجموعة ھذه قبتْ لُ  وثوقیتھا. على المصادقةو ترمیمھا بعد ،اءللشر وعرضھا

Collectionneurs Les الذین الدار في والخبراء سینالمتحمّ  الھواة توقعات يتلبّ  وھي ،جدارة عن 
ً  المملوكة الساعات سوق إلى الدخول حیال مترددون لكنھم الطراز قدیم تصمیم عن ثونیبح  ویساعد .سابقا
 عنھا التنازل أو معینة نماذج على والحصول ،"ھیریتاج" مجموعة استمراریة على الحفاظ على ذلك

 بعدم شعور أي بتجنّ  في الواقع في یكمن المجموعة مبدأ إن الفعالیات. ألحدث أو للسوق وفقًا ممنتظ بشكل
 الحركة.

 
 متواصل استكشاف

 بحاثاأل مع بالتوازي مّطرد بشكل یغتنيو للعیان، التجلّي في كونستانتین فاشرون تاریخ یتواصل
 عامل أھم إن شك بال" والتراث: التصمیم مدیر ،سلموني كریستیان یشدّد الصدد، ھذا فيو واالكتشافات.

 الثروة تشكل لتيا والقصص الساعات - على الضوء تسلیط أو - إبراز على الفریق أعضاء قدرة في یكمن
 التي األدلة جمع في المحققینك یعملون المقدس المعبد ھذا حراسف كونستانتین". رونفاش في المتأصلة

ً  بالحجج یدفعون أو الفترة تلك إحیاء ستعید  مسارات إلى تؤدي مسارات ناكھ الفترة. تلك مثل عن دفاعا
 عن بحث عملیة ذلك یشبھ .لھاوتحوّ  استكمالھاو ھادحضو المعاییر ھذه تأكید في بدورھا تساھمو أخرى،

ً  تخلُ  لم عاًما 260 من أكثر منذ وحولھ الملعب في تدور ھائل كنز  .استكشافھال الخفیة الزوایا من یوما
ً  نحن ،علمنا لحدّ " وقراءتھا. فتحھا سیتمّ  التي والرسائل والصنادیق السجالت من الكثیر ھناك  ھذه في حالیا

 .لمستقبلبا ووعد الماضي على انتصار ھو التراثب المعنیة فرقال تستخدمھ الذي التعبیر ...": المرحلة
 

  ووقائع أرقام
 

 المحققین / الفریق من أعضاء 8  •
 ھذا یومنا إلى عشر الثامن القرن من تاریخھا یعود ساعة 1500  •
 العمل ورشة أثاث من وعنصر آلیة أداة  800 •
 فني وعمل لوحة 200  •
 الورق من خطي متر 420  •
 األرشیف من صفحة مالیین 4  •
 الدار انتجتھا التي التصامیم لتحدید كمرجع سجل 1000 •
 وموردیھا عمالئھا مع الدار مراسالت من رسالة ألف 200 •

 
  

 …األیام من یوم في
 

  ..1929 عام في الدار إلى وردت برسالة شيء كلّ  بدأ نوعھ، من الفرید التصمیم لھذا



 
 
 

 
 1929 ینایر الثاني/ كانون 19  في ، انتیب"

 جنیف – كونستانتین فاشیرون دار
 

 االعزاء، السادة
ً  أكن لم إذا ،فرنك 500 بقیمة منكم ذھبیة ساعة اشتریتُ  ،كاملة سنة 25 قبل  لعملیة ضيتعرّ  بعد .مخطئا

ً  كنت ألنني نفسھا، التجاریة العالمة من أخرى بساعة استبدالھا أودّ  سطو،  .عنھا راٍض  دائما
 مصقول إطار مع مصممة االصفر الذھب من جیدة جیب بساعة الخاصة أسعاركم على إطالعي یرجى

 مزینة نافرة زخرفة مع ،وجھ أفضل على أو ،سواء حدّ  على الخلفیة والعلبة الزجاجة حول عالیة بدقة
 ".مختلفة أشكال ذات بالمینا

 
 تلبیة على كونستانتین فاشرون دار عزمت فرنسا، جنوبي في مقیم عالم قبل من الرسالة ھذه استالم عند
 الدار ھتوجّ  المتخّصصین، مع التشاور وبعد ،1929 الثاني/ینایر كانون 26 في أسبوع، بعد الطلب. ھذا
 ً  :وزخرفتھا الساعة حركة إلى فیھ أشارت الزبون إلى ردّا

 
 نحو على للزخرفة قابل "Murat" شكل في ،ملم 44.7 قطرھا یبلغ مسطحة نصف ساعة رصوّ تن نحن"

 .جوھرة 18 بـ مجھزة الممتاز النوع من ھي الحركة .قبلكم من المرسل الرسم في حالموضّ  الشكل یشبھ
ً  بالمینا مطلیة وعقارب وأعداد للوقت بمؤشرات مجھز فھو الفضي الساعة میناء أما  " لرغبتكم. وفقا

 
 ھذا أن الحین ذلك في یدركوا لم عالمصن في اختالفھم على والحرفیین الساعات صانعي فإن ،ذلك مع 

 لالتفاصی مختلف ناقش ،أشھر ثمانیة طیلة مطالبھ. إرضاء الصعب من انھ سیثبت بالتحدید الزبون
 مصنع في والزخرفة الحفر لعمال الرسومات من العدید إرسال ذلك في بما ،ودقتھا ساعتھ بتزیین الخاصة

 نھائيال خیاره على استقرّ  أن إلى نقطة كلّ  على بصبر كونستانتین رونفاش تأجاب بالمقابل، .الدار
 .والحاسم

 
 مزینة كانت إذا أو تماًما ناعم بشكل مصقولة للساعة الخلفیة العلبة كانت إذا ما واتحدد أن ممنك أودّ "

 ما أعرف أن أیًضا أود ،تقدّم ما على بناءً  .اإلطار حافتي مثل بالمینا، مطلیة أو مصقولة زخرفیة برسوم
 ".ھونتقترح يذال الحركة معدل في األقصى التباین ھو

 
 بالفرشاة مصقولة أو ناعم بشكل مصقولة :طلبكم حسب تصمیمھا یمكن ،للساعة الخلفیة العلبة إلى لنسبةبا"
 أكثر إلى حركاتنا تخضع .متناسبك التي طریقةبالو )guilloché( متكرر زخرفي بنموذج مزینة أو

 دمبرّ  في اختبارھا یجري بحیث مختلفة، یةحرار درجات وفي المواضع مختلف في صرامة االختبارات
 ضبطھا، بمجرد المعصم. على توضع أن ما یتناقص أن الطبیعي من بسیط كسب مع ضبطھا ویتمّ  ،وفرن

 ."الیوم في ثانیتین من بأكثر عموًما الجودة ھذهب جیب ساعة تباینت ال
 

 أخیرة مالحظة الزبون كتب ،ساعتھ على الحصول بعدو ،1929 عام أغسطس من الثامن في أخیًرا،
 :رضاه عن للتعبیر

 
ً  أتذكر سوف .شائبة تشوبھ ال مكتصمیم فإن الفنیة، النظر وجھة من "  كمأسلوب وكذلك ،داركم اسم دائما

 .لدیكم النقش لفنان تحیاتي أنقلوا مطالبي. جمیع على الردّ  في الساحر



 
 
 

 "االحترام. بقبول تفضلواو  
 ذاكرة في 1755 عام منذ تعیش التيو ،المماثلة الساعات صناعة قصص من فالاآل وحتى المئات ھناك

 إلى عیدوی القدیمة العصور بلغة الساعات ھذه أسلوب یتحدّث .بدقة المحفوظ كونستانتین رونفاش أرشیف
 ینضب ال إلھام مصدر یقدّم كما ،الماضي صرالع من والحرفیین الساعات صناع مواھب الذاكرة

  الحقة.ال الساعات صنع في تستخدمس وتصامیم تتكارابال
 
 
 
 
 


