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• موديل فريد من نوعه ي�شمل ميناءين ويحمل توقيع �صانعي ال�ساعات في ق�سم Les Cabinotiers
مكر�س للتعقيدات الكبرى
• عيار ّ
مكرر الدقائق والتوربيون والتقويم الدائم والمعادلة الزمنية
• � 15آلية مع ّقدة ت�شمل ّ
• �ساعة تو ّفق بين الخبرة في مجال �صناعة ال�ساعات وبين حرفة موروثة عن الأجداد� ،أال وهي النق�ش

اليدوي

منذ القرن الثامن ع�شر ،حافظت دار فا�شرون كون�ستانتين على تقليد الـ « ،»Cabinotiersوهو اال�سم
الذي اختارته للحرف ّيين الماهرين ذوي الخبرات العالية في مجال �صناعة ال�ساعات ،الذين ُيطلقون
العنان لخيالهم في الم�شاغل الن ّيرة التي تحت ّل الطوابق العليا من مق ّر الدار في جنيف .تقترن خبرة
حب اال�ستطالع بحث ًا عن �أفكار
ه�ؤالء الحرف ّيين المتمرّ�سين بالمعرفة العلمية ال�شا�سعة ،و ُي�شعلها ّ
جديدة ،وتحت�ضنها فل�سفة التنوير� .ساعات ا�ستثنائية ت�شمل تعقيدات نادرة� ،إن كان من الناحية
التقنية �أم الجمالية� ،أب�صرت النور على �أيديهم ،من وحي علم الفلك والعلوم والفنون.
وها هي اليوم فا�شرون كون�ستانتين توا�صل الإبداع وتخطّ ي التحديات التقنية ،فتتيح �أمام عمالئها
كر�س المهند�سون
موديالت منقطعة النظير ،ف�ض ًال عن �ساعات
ّ
م�صممة ح�سب الطلب .في هذا الإطارُ ،ي ّ
ومخيلتهم ،ومعاييرهم العالية
العلمية والفنية،
والم�صممون و�صانعو ال�ساعات والحرفيون خبراتهم
ّ
ّ
ّ
التميز في �صناعة ال�ساعات حقيقة ملمو�سة ،كما يتجلّى بو�ضوح في
و�شغفهم بهذا المجال ل ُي�صبح هذا ّ
�ساعة  Grand Complication Phoenixالتي ال ُت�ضاهى من مجموعة .Les Cabinotiers
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� 15آل ّية معقّدة تقهر الزمن
تزعم الأ�ساطير التي نبعت من ال�شرق قبل تبلغ �آ�سيا � ّأن طائر الفينيق الأ�سطوري كان يقهر دورة الحياة
والموت �إذ يحترق بالنار ليعود ويولد من الرماد كل  500عام .غدا هذا الطائر رمزاً للخلود ،و�ألهم مبتكري
�ساعة  Grand Complication Phœnixالتي تتح ّدى الزمن بدورها بف�ضل احتوائها على � 15آلية مع ّقدة.
تفي�ض ال�ساعة بلم�سة مرموقة وفاخرة� ،إذ تظهر باقة من الم� ّؤ�شرات على الجهتين الأمامية والخلفية
من ال�ساعة ،وت�شمل التقويم الدائم ،والمعادلة الزمنية وتوقيت �شروق ال�شم�س ومغيبها وخارطة
النجوم والموا�سم والأبراج ومراحل القمر ،واالنقالب الف�صلي وال�ساعات والدقائق الفلكية واحتياطي
الحرفيين في ق�سم
مكرر الدقائق والتوربيون .الملفت � ّأن
الطاقة .تكتمل الئحة الوظائف
ّ
ّ
المميزة مع ّ
 Les Cabinotiersنجحوا في ا�ستيعاب كل هذه الوظائف داخل العلبة ال�صغيرة بف�ضل ت�صغير كل
المكونات ،من دون الم�ساومة على د ّقتها.
ّ
تبرز الأرقام والعقارب بو�ضوح بالتباين مع اللون الرمادي على الميناءين على كل جهة من ال�ساعة،
مما يزيد من رونق العلبة ذات اللون الذهبي المائل �إلى الورديُ .ي�ساهم ترتيب الع ّدادات الإ�ضافية
ّ
ؤ�شرات الوقت المختلفة في ت�سهيل قراءة الم� ّؤ�شرات على هذا الموديل المع ّقد.
�
وم
ّ
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عيار  :CALIBRE 2755ب�صمة مم ّيزة من توقيع الدار
اختار �صانعو ال�ساعات في دار فا�شرون كون�ستانتين عيار  Calibre 2755ال�شهير لت�شغيل الوظائف الكثيرة
التي تكتنزها هذه ال�ساعة المع ّقدة .ت�شمل هذه الآلية يدوية التعبئة احتياطي طاقة لمدة � 58ساعة ،وهي
ح�صرية بالموديالت الراقية التي ُت�ص ّنعها الدار ،وتحديداً تلك التي تندرج تحت فئة «التعقيدات الكبرى»
 Grand Complicationاال�ستثنائية التي ينتمي �إليها هذا الموديل الفريد من نوعه.
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ف ّن النق�ش اليدوي
يج�سد هذا الموديل اال�ستثنائي التوازن الدقيق بين االبتكار وتناقل المهارات الموروثة عن الأجداد ،و ُيخلّد
ّ
تقنيات النق�ش الفني التي لم يعد ُيتقنها �سوى القليل من الحرفيين ،وهي النق�شة النافرة على علبة
بع�ض
ّ
ال�ساعة ،ونق�شة الخطوط الرفيعة على حافة العلبة والجهة الخلفية .يتطلّب نحت الذهب البتكار �أ�شكال
ثالثية الأبعاد ع�شر �سنوات من الخبرة على الأقلّ ،في عملية ت�ستغرق � 300ساعة من الحرفية الدقيقة
أدق التفا�صيل باتت مرادفة ال�سم العالمة .ينف�ش الطائر الأ�سطوري
وال�صبر .وال عجب في ذلك ،فمراعاة � ّ
بقمة الأناقة والرقي.
ري�شه حول حواف علبة ال�ساعة ،فيما يمت ّد عنقه ح ّتى منقاره
المرو�س ّ
ّ
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الموا�صفات التقنية

�ساعة  GRAND COMPLICATION PHOENIXمن مجموعة LES CABINOTIERS
الرقم المرجعي

التميز من جنيف
 - 9700C/003R-B187ختم �شهادة ّ

العيار

2755 BOSS
�صنع دار فا�شرون كون�ستانتين � -آلية ميكانيكية يدوية التعبئة  -قطرها  33.9ملم و�سماكتها  12.15ملم -
�إحتياطي الطاقة � 58ساعة تقريب ًا  2.5 -هرتز ( 18,000ذبذبة في ال�ساعة)  -عدد �أجزائها  - 839عدد الجواهر
فيها 40

الم�ؤ�شّ رات

�ساعات ودقائق م�ؤ�شر ثواني �صغير على م�ستوى ال�ساعة ال�ساد�سة على قف�ص التوربيون
� 15آلية معقدة:
مكرر دقائق
.1
توربيون
.2
تقويم دائم (التاريخ ،واليوم ،وال�شهر ،وال�سنة الكبي�سة)
.3-6
�إحتياطي الطاقة
.7
معادلة الوقت
.8
وقت �شروق ال�شم�س
.9
وقت غروب ال�شم�س
.10
خريطة ال�سماء
.11
مراحل �إكتمال القمر
.12
	.13الدقائق وال�ساعات الفلكية
	.14الف�صول والأبراج
�آلية دق
.15

�ضبط الوقت

�ضبط ال�ساعة والثواني :تاج (بمو�ضعين) � -ضبط مرحلة �إكتمال القمر� :ضاغط ت�صحيح على العلبة � -ضبط
التقويم الدائم� :ضاغطا ت�صحيح على العلبة � -ضبط خريطة ال�سماء :مع تاج و�ضاغط �إلى الأ�سفل

العلبة

تزينها نق�شة يدوية على حافة العلبة على �شكل طائر الفينيق،
مطلية بالذهب الوردي عيار  18قيراط ّ ،5N
وتزينها نق�شة يدوية من الخلف وعلى الحافة العليا  -قطرها  47مم و�سماكتها  19.10مم

موانئ ال�ساعة

(على الجهتين الأمامية والخلفية)
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لونها رمادي داكن براق  -الأرقام التي تدل على ال�ساعة من الذهب الوردي عيار  18قيراط  - 5Nعقارب ذات
من الذهب الوردي عيار  18قيراط 5N

ال�سوار

م�صمم من جلد تم�ساح  Mississippiensisباللون البني الداكن ،تنفيذ �سرجي ،مدروز يدوي ًا وم�ؤلّف من حرا�شف
كبيرة مربعة

الإبزيم

�إبزيم قابل للطي مطلي بالذهب الوردي عيار  18قيراط  ،5Nوبكلة تزينها نق�شة يدوية
مزين بنق�شة يدوية على �شكل Half Maltese cross
ّ

ال�صندوق

علبة فاخرة لتعبئة ال�ساعة م�صنوعة من خ�شب الإبنو�س الم�ستورد من مدينة مك�سر الإندوني�سية

الإك�س�سوارات

مكبرة
�صحح وعد�سة ّ
ت�أتي مرفقة مع قلم ُم ّ

�ساعة فريدة من نوعها محفور على العلبة من الجهة الخلفية العبارات الآتية»Pièce unique» ,«Les Cabinotiers» ,«AC« :
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تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم مص ّنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون انقطاع
ّ
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجيال من الحرفيين.
لنحو  260عاماً محافظ ًة على تاريخ عريق من التميّز
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية فريدة
ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد فاشرون كونستانتين تراثا ً ال يُضاهى وروحا ً ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية« :باتريموني» (« ،)Patrimonyتراديسيونيل»
ّ

(« ،)Traditionnelleميتييه دار» (« ،)Métiers d’Artأوفرسيز» (« ،)Overseasفيفتي سيكس» ( )Fiftysixو «هيستوريك» (.)Historiques
كما وتق ّدم لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم «لي كابينوتييه» (.)Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
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