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مجموعة "®La Musique du Temps": تشكيلة من الطرازات الفريدة من نوعها تم ابتكارها من قبل   •
قسم "لي كابينوتييه" تكريمًا للفنون الموسيقية.

بصفتها شريكة للدار، قامت ستوديوهات "آبي" بتسجيل نسخة صوتية أصلية تصدر كشهادة   •
فريدة لكل من هذه الساعات.

يحتضن هذا الطراز الفريد من نوعه والذي يكرم تقاليد الساعات "الموسيقية" لدى فاشرون كونستانتين حركة مؤلفة من 
نغمات مجموعة أجراس sonnerie الكبيرة والصغيرة مع آلية ترداد الدقائق. تحيي العلبة فن الحفر اليدوي مع زخرفة 

تبرز درجة السيمفونية السادسة لبيتهوفين.

ساعات مجموعة األجراس الكبيرة
تتمتع ساعات مجموعة األجراس الكبيرة بمكانة خاصة بين الساعات الموسيقية نظرًا إلى وظيفتها المعقدة. لكن لم تظهر أول 
ساعة يد من هذا النوع حتى عام 1992. ومنذ ذلك الحين، بقيت عملية إتقان هذه القطع التي تدق الساعات واألرباع - مع تكرار 
الوقت قبل كل ربع ساعة في وضع "مجموعة األجراس الكبيرة" وبدون التكرار في وضع "مجموعة األجراس الصغيرة"- غير 
شائعة إلى حد ما بسبب متطلبات التركيب الصارمة للغاية. يدعو إنتاج كل ساعة إلى تصميم متكامل للحركة مع األخذ في 
االعتبار أيًضا العديد من الخصائص المميزة لهذه اآلليات المعقدة - بدًءا من األمور المتعلقة بأمان التشغيل، نظًرا ألن أي تدخل 
بين الوظائف المختلفة من المحتمل أن يضر العيار. تعد إدارة الطاقة أيًضا عاماًل أساسيًا، حيث يتم استدعاء "مجموعة األجراس 
الكبيرة" في العمل 96 مرة كل 24 ساعة مما يجعل 912 مطرقة تضرب األجراس في الساعة. فيما يتعلق باإلنتاج الصوتي، فإنه 

يتطلب براعة فنية وموسيقية كبيرة لضمان أن تكون التسلسالت مسموعة بشكل واضح ومتناغم.

قرنان من الخبرة
أتقنت دار فاشرون كونستانتين كل هذه التقنيات ألكثر من قرنين من الزمن. تكشف أرشيفات الدار عن أول ساعة جيب مع 
1817. تشير سجالت الشركة أيضًا إلى العديد من  مجموعة أجراس كبيرة وصغيرة ووظيفة ترداد الدقائق التي تعود إلى عام 
المراجع الخاصة بالساعات الضاربة المرتبطة بوظائف فلكية أو تعقيدات أخرى. مع والدة ساعة اليد، استمرت خبرة فاشرون 
كونستانتين في التعبير عن نفسها في مجال الساعات الموسيقية، والسيما منها الطرازات فائقة الرقة، حتى عام 2017: وهو 
تاريخ أساسي للدار في ما يتعلق بإطالق ساعة Les Cabinotiers Symphonia، وهي أول ساعة يد تتضمن مجموع أجراس كبيرة 
في تاريخ فاشرون كونستانتين مع كاليبر 1860 الذي يحتضن وظيفة الدقائق الترددية. واليوم هي الحركة نفسها التي نشأت من 

.Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – The sixth symphony سنوات من الخبرة والتطوير التي تقود ساعة

 ،5N تتميز هذه الساعة الفريدة من نوعها بميناء منمق بزخرفة دائرية متماسكة داخل علبة من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا
التي يحمل وسطها نقًشا مخروطًيا على قاعدة موسيقية. تذكر هذه األخيرة بسمفونية لودفيغ فان بيتهوفن "الرعوية" السادسة 
للسمفونية F، محفورة باليد على خلفية من أوراق الزيتون، ديكور مستوحى من ساعة الجيب من مجموعة فاشرون كونستانتين 
التراثية، التي تحمل اسم "Les Bergers d'Arcadie"، وتم ابتكارها عام 1923. إن الصوت النقي إلى جانب الميناء البسيط الذي 
تتخلله شاشة الثواني الصغيرة ومؤشرين الحتياطي الطاقة )أحدهما للعمل المضرب مع شكل عقرب ذكي ثالثي األضالع واآلخر 
لوظائف ضبط الوقت( يمنح هذه الساعة لمسة من األناقة المميزة. كما يعزز لون الميناء البيج الطابع الكالسيكي للساعة، مع 

العقارب المفتوحة وطباعة أرقام الساعة.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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التمايز في كل تفصيل
Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – The sixth symphony حاجة مزدوجة أدت إلى تصنيع  تلبي ساعة 
حركة معقدة للغاية تتألف من 727 قطعة تتطلب 500 ساعة من الجمع في قطر يبلغ 37 ملم-سهلة اإلستعمال وآمنة تمامًا. 
وبالتالي فإن الكاليبر ثنائي االتجاه وذو التعبئة اليدوية مع برميلين، أحدهما يوفر 72 ساعة من احتياطي الطاقة و 20 
ساعة أخرى من احتياطي الطاقة اإلضافي، تم تزويده بأنظمة أمان مبتكرة تحمي آلياته المذهلة. يتم التحكم في هذا 
األخير من قبل إطار خاص بمجموعة األجراس الكبيرة والصغيرة وزر دفع موجود في التاج للتحكم بوظيفة ترداد الدقائق. 
لضمان تسلسل منتظم تماًما من الضربات على كتلة واحدة من األجراس، نجح صانعو الساعات الرئيسيون في فاشرون 
كونستانتين في القضاء على "األرباع الوهمية"، مما يعني أن الصمت القصير يكون محسوًسا عموًما بين الساعات والدقائق 
التي يصيبها وظيفة ترداد الدقائق. تم تجهيز الكاليبر أيًضا قفاز مفاجئ غير سحب، وهي آلية تمكن من القيام بضربات 
 Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie دقيقة في ساعات وأرباع كاملة. تحفة من األناقة والتعقيد، تكشف ساعة

The sixth symphony - عن التفاصيل الدقيقة لحركتها المدهشة من خالل الشفافية العلبة الخلفية الكريستال السافير.

لي كابينوتييه: ابتكارات فريدة من نوعها
في عالم فاشرون كونستانتين، تمثل "لي كابينوتييه" قسمًا بحد ذاته لتخصيص القطع واإلبداعات الفريدة. يعود هذا 
التقليد إلى القرن الثامن عشر، في وقت كان ُيطلق فيه على أسياد صناعة الساعات اسم "لي كابينوتييه"، حيث كانوا 
يعملون في مشاغل مغمورة بالضوء الطبيعي، ومعروفة باسم "كابينوتييه" وتقع في الطوابق العليا من مباني جنيف. وعلى 
أيدي هؤالء الحرفيين المثقفين، المنفتحين على األفكار الجديدة التي بعثها عصر التنوير، ولدت ساعات استثنائية، 
مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية والفنون. هذه الخبرة، التي تشكل تقليد صناعة الساعات في جنيف، 

تسري في عروق فاشرون كونستانتين منذ عام 1755.

دار فاشرون كونستانتين والساعات الرنانة 
تشغل الساعات الرنانة مكانة خاصة بين وظائف الساعات المعقدة. ألكثر من قرنين من الزمن، تم تسليط الضوء على هذه 
اآلليات المعقدة من قبل فاشرون كونستانتين. اليوم، اختار قسم "لي كابينوتييه" اإلشادة بهذه اآلليات من خالل إبداعات 

".La Musique du temps فريدة من نوعها تحت عنوان

ولدت الساعات "المسموعة" من الحاجة إلى معرفة الوقت في زمن كان يتكل فيه الناس على ضوء الشموع، وقد اتخذت 
أشكااًل مختلفة: المكررات )تشير إلى الساعات وأحيانًا األرباع والدقائق عند الطلب( والساعات الطارقة sonnerie وأجهزة 
اإلنذار )التي يمكن برمجتها للرنين في أوقات محددة(. في حين أن لكل من هذه الوظائف المعقدة خصائصها المميزة 
الخاصة بها، فإنها تجمع جميعها بين اآللية المتكاملة والمعقدة والطبيعة الدقيقة لألدوات الموسيقية من حيث صدى 
الصوتيات والنغمات. تمثل هذه اإلبتكارات اإلبداعية، التي تتميز بعلب الساعات المجهزة بحركات معقدة باعتبارها 

الوسيلة الوحيدة للتعبير الموسيقي، إنجازًا رائًعا من التصغير.

في دار فاشرون كونستانتين، يعود أول ظهور لساعة رنانة إلى العام 1806: ساعة جيب ذهبية مع وظيفة ترداد الدقائق 
مسجلة من قبل حفيد المؤسس جاك-بارتيليمي، في أول سجل إنتاج يتم االحتفاظ به في أرشيف الدار. منذ ذلك الحين، 

أصبحت ساعات sonnerie أو repeater جزًءا ال يتجزأ من إرث الدار، الذي تم إثراءه بثبات على مدار عقود.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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نسخة صوتية معتمدة ومسجلة لدى ستوديوهات آبي رود 
لطالما لعبت الموسيقى دورًا رياديًا في الشراكات القائمة مع دار فاشرون كونستانتين، وآخرها مع ستوديوهات آبي رود، 
وهو اسم يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالفنانين البارزين مثل "ذي بيتلز" و "أديل" و "أوايسز". بالتعاون مع استوديوهات آبي رود، 
أطلقت دار فاشرون كونستانتين مجموعة "فيفتي سيكس" ®Fiftysix، التي أقيمت ألجلها حملة "واحد من األقلية". كما 
تلعب الشراكة دوًرا في مجموعة "®La Musique du Temps"، حيث وكلت فاشرون كونستانتين استوديوهات "آبي رود" 

بتسجيل النغمة الفريدة لكل ساعة. 

تعمل  للغاية،  المتشابهة  القيم  على  "عالوة  كونستانتين:  فاشرون  في  التسويق  قسم  رئيس  بيرفيس،  لوران  يقول 
استوديوهات آبي رود يدًا بيد مع فاشرون كونستانتين على إنجاح الكثير من الشراكات اإلبداعية، لجهة إنشاء المحتوى 
ومشاركة الخبرات. إن تكليف أحد خبرائنا المشهورين عالميًا بإنتاج التسجيالت الصوتية لساعاتنا هو جزء ال يتجزأ 
جزء من مساعينا التعاونية". ويضيف جيريمي هافيلمان، رئيس قسم الشراكات في استوديوهات آبي رود:" ألول مرة، 
تحمل ساعات ترداد الدقائق من مجموعة "®La Musique du Temps" نغمة فريدة من نوعها، مسجلة ومعتمدة من قبل 
استوديوهات آبي رود"، موضحًا: "إن فرصة التقاط الهوية الصوتية لهذه الساعات المذهلة تعد ميزة. وهذه التسجيالت 
تترجم تماًما القيم المشتركة للحرفية والخبرة والتميز التي تحدد أسس تعاوننا، مع الحفاظ على شخصية هذه الساعات 

الفريدة".

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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اختصار
لم تظهر أول ساعة يد بمجموعة األجراس الكبيرة حتى عام 1992. ومنذ ذلك الحين، بقيت عملية إتقان هذه القطع التي 
تدق الساعات واألرباع - مع تكرار الوقت قبل كل ربع ساعة في وضع "مجموعة األجراس الكبيرة" وبدون التكرار في 
وضع "مجموعة األجراس الصغيرة"- غير شائعة إلى حد ما بسبب متطلبات التركيب الصارمة للغاية. في حين كشفت 
أرشيفات الدار عن أول ساعات جيب من هذه الفئة في القرن التاسع عشر، فإن أول ساعة يد مع مجموعة أجراس كبيرة 
أطلقتها الدار في عام 2017، وقد جهزتها بكاليبر 1860 مع وظيفة ترداد الدقائق. هذه هي نفس الحركة المكونة من 727 
جزًءا والتي تقود ساعة يد Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie -الساعة السمفونية السادسة، التي تحمل علبتها 
5N نقًشا موسيقًيا تم تنفيذه بدقة القطعة الموسيقية. تشيد هذه األخيرة  18 قيراًطا  المصنوعة من الذهب الزهري عيار 
بسمفونية لودفيغ فان بيتهوفن "الرعوية" السادسة للسمفونية F، محفورة باليد على خلفية من أوراق الزيتون، ديكور 
مستوحى من ساعة الجيب من مجموعة فاشرون كونستانتين التراثية، التي تحمل اسم "Les Bergers d'Arcadie"، وتم 

ابتكارها عام 1923.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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المواصفات التقنية 
 Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie - The sixth symphony

9200C/000R-B667 المرجع  

 1860 كاليبر 
طورت وصنعت من قبل فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية مع تعبئة يدوية  
37 ملم )16¼( من حيث القطر، 9.1 ملم من حيث السماكة  

حركة احتياطي الطاقة: 72 ساعة تقريبًا  
3 هيرتز )21600 هزة ترددية في الساعة(  

727 قطعة  
74 جوهرة  

ساعة مصدقة بختم جنيف  

ساعات، دقائق، ثواني صغيرة عند مؤشر الـ7  المؤشرات  
مجموعة أجراس كبيرة  

مجموعة أجراس صغيرة  
ترداد الدقائق  

وضعية ضرب مجموعة األجراس الكبيرة/األجراس الصغيرة/صمت   
مع خيار من خالل اإلطار  

مؤشر حركة احتياطي طاقة   
مؤشر ضرب احتياطي طاقة   

ذهب زهري 18 قيراطا 5N على قاعدة موسيقية F يظهر سمفونية لودفيغ فان بيتهوفن "الرعوية"  العلبة  
السادسة للسمفونية محفورة باليد على خلفية من أوراق الزيتون، ديكور مستوحى من ساعة الجيب 

"Les Bergers d’Arcadie"  
قطر 45 ملم، سماكة 15.1 ملم  

خلفية من كريستال السافير الشفاف  

"vieux panier circulaire" ذهب 18 قيراطًا، زخرفة يدوية بيج مع ديكور الميناء  
5N مؤشر احتياطي الطاقة وإشارات الساعات مطبقة بالذهب الزهري عيار 18 قيراطًا  

جلد التمساح الميسيسيبي األزرق مع حشوة داخلية من جلد التمساح السوار  
محاك يدويًا، مربعات عريضة  

5N مشبك قابل للطي من الذهب الزهري 18 قيراطًا الحلقة  
شعار مالطا النصفي مصقول  

 علبة العرض واألكسسوار   طراز لي كابينوتييه
شهادة من استوديوهات آبي رود 

ساعة فريدة 
 "AC" و "Pièce unique" و "Les Cabinotiers"حفر خاص على خلفية علبة الساعة لعبارتي

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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 
“تراديسيونل” )Traditionnelle(، “المهن الفنية” )Métiers d’Art(، “أوفرسيز” )Overseas(، “فيفتيسكس” )Fiftysix( و“الساعات 

التاريخية” )Historiques(. كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب عبر قسم 
.)Les Cabinotiers( ”لي كابينوتييه“

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

