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موديل فريد من نوعه يحمل توقيع صانعي الساعات في قسم Les Cabinotiers
مكرس للتعقيدات الكبرى
عيار ّ
مكرر الدقائق والتوربيون وخارطة النجوم
تضم ثالث ّ
ّ
آليات معقّ دة تشمل ّ
فن الترصيع الخفي
ّ

كرس أمهر صانعي الساعات في جنيف
في القرن الثامن عشر ،وتحديداً في عصر التنويرّ ،
ّ
مواهبهم في المشاغل النيرة المعروفة باسم  cabinetsباللغة الفرنسية ،التي تحتل الطوابق
العليا من مباني المدينة .ومن هذا االسم ُلقّ ب خبراء الوقت باسم  ،Cabinotiersهم الذين
مصممة خصيصاً حسب الطلب .تقترن خبرة هؤالء
يبتكرون ساعات معقّ دة واستثنائية
ّ
حب
عن
العلمية،
المعرفة
وبغنى
واليدوية
الفنية
المتمرسين بالمهارات
الحرفيين
فضالً
ّ
ّ
ّ
بحثاً
عن أفكار جديدة تحتضنها الفلسفة التي كانت سائدة في تلك الفترة.
االستطالع
ّ
تتغلب موديالت فاشرون كونستانتين الفريدة من نوعها التي ُينتجها قسم Les Cabinotiers
حالياً على أصعب التحديات الفنية والجمالية والفنية ،من وحي تراث القسم العريق،
ّ
يتجلى في ساعة
وتُ عجب أصحاب الذوق الرفيع في اختيار الساعات الراقية ،كما
.Les Cabinotiers minute repeater tourbillon sky chart
المميزة ساعة  Celestia Astronomical Grand Complication 3600وساعة
تخلف هذه القطعة
ّ
صممها قسم  Les Cabinotiersعام .2017
التي
Symphonia
Grande
Sonnerie 1860
ّ
مكرر الدقائق والتوربيون ورسم
وحده قسم  Les Cabinotiersيستطيع تحقيق هذا اإلنجاز :مزج ّ
فن
صورة للسماء
المرصعة بالنجوم في ساعة فاشرون كونستانتين .يوفق هذا االبتكار الجديد بين ّ
ّ
المتطورة
المهارات
ويعكس
الدار،
بها
تشتهر
التي
الجمالية
القيم
وبين
التقني
الساعات
صناعة
ّ
التي كان لها الفضل في ابتكار أشهر الموديالت الزاخرة بالتقنيات من فاشرون كونستانتين.
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التوقيت الفلكي ومشهد آسر للسماء
مصممة من الذهب األبيض
تشمل ساعة  Les Cabinotiers minute repeater tourbillon sky chartعلبة
ّ
أن الحافة العليا والوصالت المعدنية بين السوار والعلبة
تتميز بتباين ملفت يأسر األلباب ،حيث ّ
ّ
مؤشرات للساعات
الميناء
نير
ت
مستطيلة،
ألماس
بفصوص
عة
مرص
المكسو باللون األسود القاتم مع ّ
ُ
ّ
ّ
والمزين بنقشة أشعة الشمس النافرة (غيلوشيه) .هذا
عبارة عن فصوص ألماس مستطيلة أيضاً ،
ّ
التباين الدقيق بين التصميم النقي وبريق األحجار الثمينة ُيبرز التوربيون على مستوى الساعة
مكرر الدقائق في عالم صناعة الساعات الراقية.
السادسة
ّ
ويؤكد على مكانة هذه الساعة بوظيفة ّ
تزين العلبة من الخلف .في هذه الصورة
تزداد هذه الرؤية الكونية روعة مع خارطة النجوم التي ّ
وكأننا ننظر إليها
والنجوم
والكوكبات
مجرة درب التبانة
شع
ّ
التي ُتمثّ ل سماء الليل في جنيفُ ،ت ّ
ّ
عبر تلسكوب .تدور اللوحة السماوية دورة كاملة على محورها خالل  23ساعة و 56دقيقة ،وفقاً
للتوقيت الفلكي.
المقعر عمق التصميم .بالتماشي مع المعايير السائدة في مجال صناعة
ُيبرز ميناء الساعة
ّ
شد د اإلهليلج المرسوم على الكريستال السافيري على الموقع الدقيق للكوكبات
الساعاتُ ،ي ّ
عندما ينظر صاحب الساعة إليها لالطالع على الوقت .وأخيراً  ،يكتمل هذا المنظر البهي مع
وكأن الساعة تدعو المرء إلى
مؤشرات للتوقيت الفلكي واألشهر الفلكية واالتجاهات السماوية،
ّ
الذهاب معها في رحلة عبر الزمن...
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مميزة من توقيع الدار
عيار  :CALIBRE 2755بصمة ّ

اختار صانعو الساعات في دار فاشرون كونستانتين عيار  Calibre 2755الشهير لتشغيل الوظائف
الكثيرة التي تكتنزها هذه الساعة المعقّ دة .تشمل هذه اآللية يدوية التعبئة احتياطي طاقة لمدة
صنعها الدار ،وتحديداً تلك التي تندرج تحت
 58ساعة ،وهي حصرية بالموديالت الراقية التي ُت ّ
فئة "التعقيدات الكبرى"  Grand Complicationاالستثنائية التي ينتمي إليها هذا الموديل الفريد
من نوعه.
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المواصفات التقنية
ساعة  MINUTE REPEATER TOURBILLON SKY CHARTمن مجموعة LES CABINOTIERS
الرقم المرجعي

9737C/000G-B480
التميز من جنيف
ختم شهادة
ّ

العيار

2755 SKY CHART
صنع دار فاشرون كونستانتين
آلية ميكانيكية يدوية التعبئة
قطرها  33.9ملم وسماكتها  9.4ملم
إحتياطي الطاقة  58ساعة تقريباً
 2.5هرتز –  18ألف ذبذبة في الساعة
عدد أجزائها 413
عدد الجواهر فيها 38

ّ
المؤشرات

ساعات ودقائق
مؤشر ثواني صغير على مستوى الساعة السادسة على قفص التوربيون
مكرر دقائق
توربيون
التوقيت الفلكي واألشهر الفلكية وخارطة النجوم على الجهة الخلفية من الساعة

العلبة

مصممة من الذهب األبيض عيار  18قيراط
ّ
قطرها  45ملم ،سماكتها  15.1ملم
مرصعة بـ 112ألماسة مستطيلة (وزنها يقارب  5.80قيراط)
الحافة العليا والوصالت ّ

ميناء الساعة

مزين بنقشة أشعة الشمس النافرة باللون األسود
ميناء ّ
مصممة من الذهب األبيض عيار  18قيراط
عقارب للساعات والدقائق وعقرب صغير للثواني
ّ
مزينة بخارطة النجوم المشعة المنقوشة يدوياً (النصف الشمالي للكرة األرضية)
الجهة الخلفية ّ

السوار

مصمم من جلد تمساح  Mississippiensisباللون األسود ،تنفيذ سرجي ،مدروز يدوياً ومؤلّ ف من
حراشف كبيرة مربعة

اإلبزيم

مصمم من الذهب األبيض عيار  18قيراط
إبزيم قابل للطي
ّ
مزين بنقشة يدوية على شكل Half-Maltese Cross
ّ

الصندوق

علبة فاخرة مصنوعة من خشب اإلبنوس المستورد من مدينة مكسر اإلندونيسية

اإلكسسوارات

صحح
تأتي مرفقة مع قلم ُم ّ

ساعة فريدة من نوعها  -محفور على العلبة من الجهة الخلفية العبارات اآلتية»Les Cabinotiers», «Pièce unique », «AC« :
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مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات دون
تأسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ّ
التميز والرقي في صناعة الساعات التي شهدت أجيال من الحرفيين.
انقطاع لنحو  260عاماً محافظةً على تاريخ عريق من
ّ
ّ
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة ،تتولّ ى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجسد فاشرون كونستانتين تراثاً ال ُيضاهى وروحاً إبتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" (،)Patrimony
ّ
"تراديسيونيل" (" ،)Traditionnelleميتييه دار" (" ،)Métiers d’Artأوفرسيز" (" ،)Overseasفيفتيسكس" ()Fiftysix
المميزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر
وتقدم لزبائنها
و"هيستوريك" ( .)Historiquesكما
ّ
ّ
قسم "لي كابينوتييه" (.)Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
#VCSIHH

