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طراز فريد من نوعه مستوحى من ساعة تعود للعام 1950، مرجع 4308  •
ميناء مطلي بتقنية "كلوازونيه"، تم صياغته ببراعة من قبل مشغل "أنيتا بورشيه"  •

تقنية طالء نفذت حصريًا من قبل حرفيين متمرسين في هذا المجال  •

ساعة لي كابينوتييه-ال كاراڤيل 1950، التي تجسد وصفًا شاعريًا لسفينة تحملها األمواج، هي ابتكار فريد من 
"أنيتا بورشيه". تم تأطير هذه  "كلوازونيه"، تم صياغته ببراعة من قبل مشغل  نوعه تبرز ميناء مطليًا بتقنية 
التحفة المصغرة بعلبة من الذهب الزهري 4N بحجم 39 ملم، وزودت بحركة 4400 مصنعة لدى الدار. استوحي 

النموذج من ساعة 1950 تابعة لتراث فاشرون كونستانتين.

مع هذا الطراز الفريد من نوعه لي كابينوتييه-ال كاراڤيل 1950، تبحر دار فاشرون كونستانتين عن اليابسة على متن سفينة 
تتألف من المستكشفين العظماء في التاريخ. وال شك أن "بارتولومو دياز" وصل على متن كاراڤيل، أول سفينة من المحيطات 
تعود إلى العصور الوسطى، إلى طريق رأس الرجاء الصالح عام 1487، وقد قام كريستوفر كولومبوس باكتشاف أمريكا بعد خمس 
سنوات من ذلك التاريخ. ومع ذلك، تأخذ المغامرة تطوًرا فنًيا أكثر من خالل إنشاء ميناء مطلي يستحضر الرحالت الملحمية 
لهؤالء البحارة الجريئين. في صياغته، تمكن الحرفيون في مشغل "أنيتا بورشيه"، الذي أصبح مرجعًا في هذه المهنة، من 

استلهام ساعة نادرة ثمينة تعود إلى تراث فاشرون كونستانتين ويرجع تاريخها إلى عام 1950 )المرجع. 4308(.

تقنية األجداد
كما هي الحال مع الطراز األصلي، فإن التقنية المستخدمة هنا هي الطالء بطريقة الـ"كلوازونيه"، وهي مهارة نشأت في مصر 
القديمة وانتشرت على نطاق واسع بفضل صناعة الذهب البيزنطية. تتمثل هذه التقنية في تحديد مالمح النموذج المراد إنشاؤه 
عن طريق شرائح معدنية رقيقة أو أسالك ذهبية مثبتة على السطح ليتم طليها. تمتلئ الحويصالت المتكونة بمسحوق الطالء 
الذي يتم تزجيجه بعد ذلك من خالل إطالق النار بشكل متعاقب. كلما كانت لوحة األلوان أكثر ثراًء من حيث تنوعها، يلزم 
استخدام المزيد من تطبيقات الطالء واإلشعال - مع وجود خطر دائم يتمثل في احتمال أن تؤدي تجربة إطالق نار جديدة إلى 

إتالف العمل المنجز بالفعل. أخيًرا، يتم صقل اللوحة المطلية أو تلميعها لتكشف عن "األجزاء" الذهبية والتصميم النهائي.

إيماءة بحرية
في هذا النموذج، يتم تعزيز األشكال الغنية للميناء من خالل تألق العقارب من نوع القضبان الذهبية التي تجتاح األرقام الرومانية 
الذهبية المطبقة وعالمات الساعة المستديرة. وكإشارة أخيرة إلى عصر اإلنجازات البحرية، تصور األوراق الذهبية )لمعة( التي 
تظهر على سطح الصفيحة المطلية رسم بوالريس، نجم القطب أو نجم الشمال الذي كان يستخدمه البحارة سابًقا جنًبا إلى 
جنب مع اآلالت السدسية الحتساب المواضع المهمة في البحر. وللمحافظة على إبحار الكارافيل بأسلوب مناسب، تم تزويد 
الطراز بعيار تصنيع يدوي 4400 يعمل على تشغيل الساعات والدقائق، ويعمل بتردد 28800 هزة ترددية في الساعة. يتوفر هذا 

.4N الطراز بسماكة نحيفة للغاية من 2.80 ملم فقط، وهو موجود في علبة يبلغ حجمها 39 ملم من الذهب الزهري
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ملخص
مع هذا الطراز الفريد من نوعه لي كابينوتييه-ال كاراڤيل 1950، تبحر دار فاشرون كونستانتين عن اليابسة 
على متن سفينة تتألف من المستكشفين العظماء في التاريخ. إال أن المغامرة شهدت هنا تطوًرا فنًيا أكثر من 
خالل إنشاء ميناء مطليًا يستحضر الرحالت الملحمية لهؤالء البحارة الجريئين. في صياغته، تمكن الحرفيون 
4308 تعود إلى تراث فاشرون كونستانتين  في مشغل "أنيتا بورشيه" من استلهام ساعة نادرة ثمينة مرجع 
1950. كما هي الحال مع الطراز األصلي، فإن التقنية المستخدمة هنا هي الطالء  ويرجع تاريخها إلى عام 
بطريقة الـ"كلوازونيه"، وهي مهارة نشأت في مصر القديمة. وكإشارة أخيرة إلى عصر اإلنجازات البحرية، 
تصور األوراق الذهبية )لمعة( التي تظهر على سطح الصفيحة المطلية رسم بوالريس، نجم القطب أو نجم 
الشمال الذي كان يستخدمه البحارة سابًقا جنًبا إلى جنب مع اآلالت السدسية الحتساب المواضع المهمة 
في البحر. وللمحافظة على إبحار الكارافيل بأسلوب مناسب، تم تزويد الطراز بعيار تصنيع يدوي 4400 يعمل 
على تشغيل الساعات والدقائق، ويعمل بتردد 28800 هزة ترددية في الساعة. يتوفر هذا الطراز بسماكة نحيفة 

.4N للغاية من 2.80 ملم فقط، وهو موجود في علبة يبلغ حجمها 39 ملم من الذهب الزهري
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المواصفات التقنية 
لي كابينوتييه طالء الكلوازونيه "كراڤيل" 1950

1110C/000R-B612 المرجع 

4400 الكاليبر  
طورت وصنعت في مصانع فاشرون كونستانتين  

ميكانيكية يدوية التعبئة  
قطرها 28.60 ملم )12½’’(، سماكتها 2.80 ملم  
احتياطي الطاقة يعمل حتى 65 ساعة تقريبًا  

4 هرتز )28.800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  
127 قطعة  
21 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

الساعات والدقائق المؤشرات  

4N الذهب الزهري 18 قيراطًا العلبة  
قطرها 39 ملم، سماكتها 10.40 ملم  

الذهب 18 قيراطًا، طالء كلوازونيه يجسد صورة الكارافيل الميناء  
4 أرقام رومانية و 8 نقاط من الذهب عيار 18 قيراطًا  

جلد التمساح الميسيسيبي بلون بنفسجي مع قشرة داخلية من الجلد، السوار  

4N مشبك من الذهب الزهري عيار 18 قيراطًا الحلقة  
شعار الدار مصقول في شكل مالطي  

علبة العرض واألكسسوار  طراز لي كابينوتييه

ساعة فريدة 
 "Les Cabinotiers"و "Pièce unique" 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/
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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 
“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/

