
بنجامين كليمانتين يطلق مقطوعته 
الموسيقية "إتيرنيتي" 

مشروع مبدع هو ثمرة التعاون بين بينجامين 
 كليمانتين ودار فاشرون كونستانيتن 

واستوديوهات آبي روود
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I know that we shall meet again
                                   In some divine eternity
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 بنجامين كليمانتين يطلق 
مقطوعته الموسيقية "إتيرنيتي" 

OVERVIEW
–
ORIGINAL POEM
–
LYRICS

يصدر الفنان والشاعر بينجامين كليمانتين اليوم مقطوعته الموسيقية "إتيرنيتي"، 
أول تسجيل جديد له منذ أكثر من عام، كجز من تعاون فريد مع كل من دار فاشرون 

كونستانتين واستوديوهات آبي روود. 

المسرحي اإليرلندي أوسكار  والكاتب  الشاعر  المستوحاة من  المقطوعة  "إتيرنيتي" هذه 
وايلد، وهو أحد الكتاب المفضلين لدى كليمانتين، تشكل ترجمة الفنان الشخصية للقصيدة 

الشعرية المعروفة عند وايلد بعنوان "المعرفة الحقيقية".

البيانو وصوته منمقين  واألناقة وتظهر عزف كليمانتين على  المقطوعة باإلحساس  تتميز 
بأوركسترا من 12 آلة موسيقية بقيادة التشيلو المبدعة باربارا لو لييبفر. 

تسجلت "إتيرنيتي" في "ستوديو تو" داخل استوديوهات آبي روود الشهيرة وهي من إنتاج 
فاشرون  لدار  الجديدة  اإلعالمية  الحملة  تظهر في  الموسيقية  المقطوعة  كليمانتين. هذه 

. ’One of Not Many‘ كونستنانتين
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Original poem 
      “The True Knowledge”, 
Oscar Wilde :

Thou knowest all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed -
The land is black with briar and weed,
Nor cares for falling tears or rain.

Thou knowest all; I sit and wait
With blinded eyes and hands that fail,
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.

Thou knowest all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.  
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“Eternity” lyrics, 
                      Benjamin Clementine :

You know it all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed
The land is brief and weed
Nor cares for falling tears or rain.
You know it all; I sit and wait
With bundled arms and hands that fail
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.

You know it all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.
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تأّسست فاشرون كونستانتين في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات دون 
انقطاع لنحو 260 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 
فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

 ،)Patrimony( "باتريموني" الرئيسية:  مجموعاتها  من خالل  ابتكارية  وروحًا  ُيضاهى  ال  تراثًا  كونستانتين  فاشرون  تجّسد 
 )Fiftysix( "فيفتيسكس"   ،)Overseas( "أوفرسيز"   ،)Métiers d’Art ( دار"  "ميتييه   ،)Traditionnelle ( "تراديسيونيل" 
و"هيستوريك" )Historiques(. كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر 

.)Les Cabinotiers( قسم "لي كابينوتييه

استمع إلى Eternity by Benjamin Clementine في جميع خدمات البث: 
رابط إلى موقع فاشرون كونستانين اإللكتروني

VEVO/YouTube رابط إلى
Spotify رابط إلى تطبيق سبوتيفي

 
للمزيد عن ڤاشرون كونستانتين و حملة "واحد من األقلية"

presslounge.vacheron-constantin.com
 

#ڤاشرون_كونستانتين
#واحد_من_األقلية

#ففتيسكس 

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/one-of-not-many-vacheron-constantin-unveils-its-new-communications-campaign/
https://open.spotify.com/album/71ccJn1j3V117KAhgtyr38
http://www.youtube.com/watch?v=dTPYIbE9GHc
http://www.vacheron-constantin.com/en/manufacture/AbbeyRoadStudios.html

