
ڤاشرون كونستنتان والنساء،
على مر األزمان
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ڤاشرون كونستنتان والنساء،
على مر األزمان

ابتدعتها دار ڤاشرون كونستنتان عن  التي  الراقية والجميلة  لم تغب صناعة الساعات 
265 عامًا، وهي ُخصصت للنساء والرجال معًا. من ساعات الجيب األولى  األنظار يومًا منذ 
ية،  العصر اليد  ساعات  إلى  عشر  الثامن  القرن  مطلع  في  إطالقها  تم  التي  للسيدات 
يشهد إرث الدار على قدرته المذهلة على استيعاب روح العصور التي تعاقبت عليه مع 
تلبية توقعات النساء. تجسد ابتكارات ڤاشرون كونستنتان النسائية تطور الحساسيات 
الفنية واتجاهات موضة األزياء وكذلك الرموز والعادات االجتماعية، سواًء في فئة القطع 
االحتفالية أو العملية أو الساعات الرياضية أو المجوهرات. سجلت الدار تجددًا متواصاًل على 

مستوى اإلبداع التقني والتصميم الجمالي، مستوحى من النساء، وللنساء. 

يكشف البحث في أرشيفات ڤاشرون كونستنتان عن إنتاج طرازات فريدة من نوعها خصيصًا 
العديد من  الوقت، كان  الثامن عشر. في ذلك  القرن  بناًء على طلبهن في مطلع  للنساء، 
الشخصيات البارزة في المحاكم األوروبية يلبسون الساعة كسمة وظيفية. كما وشكلت 
هذه الساعة، التي غالًبا ما كان يتم ارتداؤها في سالسل شاتالين طويلة، موضوع نقاش 

حيث اعتبرت قطعة احتفالية تمثل وضعًا اجتماعيًا مميزًا. 
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في مطلع القرن الثامن عشر،
كان الوقت مناسبًا للتعقيدات األولى

كان لدى نساء مثل كونتيسا لوشابت وملكة رومانيا وإليزابيث بولين أوتيلي لويز دي فيلد، التي تم 
حفظ مراسالتها بأمان في أرشيفات الدار، الكثير مما يمكن قوله. كان ُينظر إلى الساعة على أنها 
جوهرة تقرأ الوقت، ومثال على صياغة الذهب والفضة التي كانت تتناسب مع الزي الرسمي الثمين، 
1815 تم نقشها في وسط  كما يتضح من ساعة جيب ذهبية من ڤاشرون كونستنتان تعود لعام 

العلبة بزخارف نباتية معززة بالعقيق.

كما كان هؤالء الزبائن المتطلبون مولعون جدًا بالتعقيدات المفيدة مثل آلية الضرب، وهو مجال كانت 
فيه سمعة ڤاشرون كونستنتان راسخة بالفعل. من بين الطرازات األقدم تاريخيًا للدار نذكر ساعة تعود 
للعام 1838 من الذهب األصفر التي كان من الممكن تواجدها في جيوب فساتين السيدات أو ارتدائها 
كقالدة: تتميز بوظيفة مكرر األرباع المعقدة والثواني الصغيرة المنحرفة عن المركز والتي تظهر على 

ميناء مزخرف ومنقوش برسم الزهرة. 

ساعات جيب من الذهب األصفر، 1838 و 1815
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 غزو الساعات لمعاصم النساء في مطلع القرن 
التاسع عشر

خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظهرت علب من نوع "هانتر" بطرازات ملونة ومزخرفة بمينا 
)أحادية اللون عموًما(، لتتناسب مع لون الفستان تماًما، مثل هذه القطعة من ڤاشرون  شفافة 
1887. تم تزيين أغلفة العلب بأحجار كريمة واللؤلؤ، والمينا الحلزونية،  كونستنتان العائدة إلى عام 
ونقوش األرابيسك، مستوحاة في كثير من األحيان من زخارف األزهار، وفقًا ألذواق كل شخص تقدم 
بطلب ساعة خاصة. تركت الساعة جيوب الفساتين لتصبح أكسسوارًا يمكن ارتداؤه كقالدة، أو كعقد 
شاتيلين أو كبروش. في نهاية القرن، شهدت إطالالت النساء تغييرًا واضحًا وبدت ڤاشرون كونستنتان 
الخياطين  من  المستوحاة  الموضة  اتجاهات  ومع  الوقت  ذلك  في  عصرها  مع  تماًما  متناغمة 

الباريسيين. 

القرن  الساعة على معاصمهن حتى مطلع  النساء  أن ترتدي  أنه لم يكن مقبواًل  الرغم من  على 
العشرين، إال أن موضة أكمام الفساتين القصيرة بدأت تصبح رائجة حيث بدت المعاصم آنذاك خالية من 
أي زينة، ما جعل الوقت مناسبًا لظهور أولى ساعات لليد. تجدر اإلشارة إلى أن بعض األمثلة النادرة جًدا 
للطرازات النسائية المجهزة باألساور ظهرت بالفعل في أواخر القرن التاسع عشر بين إبداعات ڤاشرون 
1889 وتم تقديمه على األرجح  كونستنتان. وكشاهد على ذلك نذكر نموذًجا يعود تاريخه إلى عام 
بمناسبة المعرض العالمي في باريس: والذي يمثل أقدم ساعة يد معروفة حتى اآلن في تاريخ 
ڤاشرون كونستنتان. تم إقران غطاء علبته المحفور بدقة والمرصع بالماس مع سوار من نوع اإلسورة 
يتميز بمنحوتة من إلهتين مجنحتين. تتميز هذه الساعة بميزة أصلية لتعبئة الحركة عبر اإلطار الدوار 

المحزوز. إنها لمسة أنثوية جريئة بامتياز!

ساعة جيب، 1887
ساعة تكشف عن منحوتة إلهتين مجنحتين، 1889
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إبداع متجدد في مطلع القرن العشرين

النسائية بشكل طبيعي. تم  الباريسية على الساعات  التأثيرات  القرن العشرين، دخلت  في مطلع 
استخدام أشكال اللؤلؤ والنقوش التي تشبه الدانتيل، والصدف مع األحجار الكريمة وشبه الكريمة 
الملونة، وحجر الجاد، وكذلك الطالء واأللوان المتعددة لتزيين عدد من ساعات القالدة المشغولة 
بأسلوب فن اآلرت نوفو. تحت تأثير فردينان ڤيرجيه، الوكيل الفرنسي الذي تعاونت معه دار ڤاشرون 
رائعة  1879، تم تحويل الساعات إلى مجوهرات متألقة برسومات منقوشة  كونستنتان منذ عام 

مستوحاة من الفن اآلسيوي أو اليونان القديمة.

في عشرينيات القرن الماضي، اعتنقت دار ڤاشرون كونستنتان الرموز التي كانت سائدة في حقبة 
اآلرت ديكو. فقد أصبحت أشكال الساعة متنوعة بشكل متزايد، بدًء من الخطوط النقية والدقيقة 
للعلبة التي أصبحت اآلن بيضاوية أو مستطيلة الشكل، مربعة أو منحوتة بأشكال غير متناظرة، يتم 
ولعل  المرحلة.  تلك  في  تجدده  قمة  في  اإلبداع  كان  مختلفين.  لونين  من  بأحجار  عموًما  ترصيعها 
1923 هي المثال الرائع على هذا االتجاه من خالل علبتها المصنوعة من  ساعة الدار العائدة لعام 
الذهب األبيض والميناء سداسي اللون المعزز بالماس وأحجار السافير. واستكملت هذه الساعات 
والمجوهرات أيضا من خالل نماذج أكثر تحفظًا تلبية الحتياجات النساء اللواتي طالبن بالقدرة على 
استمرت  ثم  ومن  براقة.  أمسيات  في  أو  يومي  أساس  على  الظروف،  جميع  في  الوقت  قراءة 
ڤاشرون كونستنتان في إنتاج عدد قليل من ساعات الجيب، كما يتضح من ساعتها "المفاجئة" لعام 

1929 المصنوعة من الذهب األبيض والمرصعة بـ 18 قطعة من الياقوت بتقطيع كابوشون.

في ثالثينيات القرن الماضي، وبالرغم من الوضع االقتصادي الصعب والجو القاتم الذي ساد في 
1929، واصلت ڤاشرون كونستنتان جلب ساعات المجوهرات  أعقاب انهيار سوق األسهم في عام 
الرائعة إلى الحياة، مثل طراز 1937. ُرصعت علبة هذا الطراز والسوار بالماس الالمع، أو ماسات بتقطيع 
كبير  بتقديرٍ  تحظى  مادة  وهي  البالتين،  من  بسوار  إرفاقها  وتم  ن  المعيَّ شكل  أو  الباغيت  شكل 
لمظهرها العصري. كانت الساعات والدقائق مدفوعة بحركة بيضاوية صغيرة. وخالل هذه الفترة، 
في مواجهة الطلب القوي على الساعات من مختلف األشكال، طورت ڤاشرون كونستنتان كاليبرات 
مصغرة، تم تكييفها بشكل أفضل مع األبعاد اللطيفة للعلب. قدمت الدار ما ُيسمى "باغيت" كاليبر 
6.5 مم(، والذي يستخدم بشكل أساسي في ساعات المجوهرات. هو عبارة عن حركة   × 21.5(  '''7
أسطوانية تم تجهيزها بنظام حائز على براءة اختراع ومصمم لحماية التوازن من الصدمات وجعلها 

أكثر قوة.

ساعة مجوهرات من البالتين، مرصعة بالماس، 1937
  

 ساعة "مفاجأة" من الذهب األبيض مرصعة
بـ 10 أحجار ياقوت تقطيع كابوشون، 1929

  

ساعة مع ميناء سداسي الشكل، 1923
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سيطرة نسائية على صناعة الساعات الراقية والجميلة

ومنذ األربعينيات، كانت النساء يلبسن الساعات على معصامهن في شكل حصري تقريبًا. تراجعت 
ية"  "السر الساعات  كانت  حسّية.  أكثر  أشكال  إلى  يجيًا  تدر ديكو  آرت  لفترة  الهندسية  الخطوط 
المصممة كمجوهرات تخبر الوقت، في صالحها بشكل خاص، وسعت ڤاشرون كونستنتان إلى نشر 
الحديث. أصبحت الساعات أكبر  التي تمثل بوضوح العصر  إبداع أسلوبي هائل من خالل تصميماتها 
العروات.  المكرس لتصميم  الدقيق  السوار بفضل االهتمام  العلبة بسالسة مع  حجمًا وتم دمج 
توضح العديد من القطع التي تم تقديمها منذ عام 1942 وما بعده في معرض "مونتر ايه بيجو" في 
جنيف هذه الجرأة اإلبداعية من خالل األساور السخية ذات الروابط الذهبية الواسعة، مثل تلك التي تم 

الكشف عنها في طراز تم إطالقه عام 1946.

في أعقاب هذه األشكال الجريئة واألصلية، مثلت فترة السبعينيات أيًضا مصدًرا هائاًل لإللهام للدار 
وقد فاز أحد إبداعاتها بجائزة Prestige de la France في عام 1972، وهي مناسبة تهدف إلى مكافأة 
االبتكار المتعلق بالتصميم في العديد من المجاالت الصناعية. تتميز هذه الساعة، التي تم إطالقها 
أيًضا بسوارها الذهبي المدمج في  1972"، ليس فقط بالشكل غير المتماثل لعلبتها ولكن  "عام 
وسط العلبة. إنها تجسد بشكل مثالي الرموز الجمالية لهذه الفترة عندما كانت ساعات السيدات 
تميل إلى أن تتميز بالماسات المعقدة، واآلثار الهندسية على شكل الترابيز والبيضاوية. خالل هذا 
بالحياة وكان ترتيب األحجار الكريمة يعتبر أمرًا مهمًا. في نهاية  نابضة  العقد نفسه، كانت األلوان 
السبعينيات من القرن الماضي، قدمت ڤاشرون كونستنتان ساعة "كاليستا" )والتي تعني "األكثر 
روعة" في اليونانية( الرائعة، والتي تضم 118 من الماس زمردي الشكل، يتراوح وزن كل منها بين 1.2 

و4 قيراط – وقد ولدت بالتعاون مع المصمم ريموند موريتي.

على مدار العقود التالية، تم إطالق مجموعات ڤاشرون كونستنتان الرائدة وأصبحت مناسبة بسرعة 
للرجال والنساء معًا. تم تفسير التصميم الرياضي لمجموعة أوڤيرسيز، التي تعتبر دعوة واضحة للسفر، 
في اإلصدارات األنثوية التي تتميز بأقطار العلبة المتوافقة مع أنحف المعاصم. ظهر أيًضا التطور الفني 
والتجميل الجمالي لمجموعات "تراديسيونل" و"باتريموني" في أشكال راقية وناعمة: تسيطر على 
هذه الطرازات، المعززة بعرق اللؤلؤ أو الماس والمجهزة بحركات الهوت أورلوجري ذاتية التعبئة بما في 
ذلك وظيفة أطوار القمر المعقدة التي تقدرها النساء، هالة أنثوية مميزة ومفعمة باألناقة. وهذا 
يعني أن كل ساعة من هذه الساعات توضح رغبة الدار في دعم النساء دعمًا مطلقًا من خالل مزيج 
من األناقة والدقة. وهي رغبة يتم التعبير عنها اليوم من خالل مجموعة "إيجيري" الجديدة. استوحيت 
هذه المجموعة من عالم األزياء الراقية أو ما يعرف بـ"الهوت كوتور" والرموز الجمالية التي يشتهر بها 
تاريخ ڤاشرون كونستنتان. إنها نشيٌد لشعار "واحدة من األقلية" الذي يمثل المرأة المفتونة بالخبرة 
 التاريخية لصناعة الساعات، تماما مثل كل من اإلبداعات األنثوية التي قدمتها الدار على مدى القرنين 

الماضيين وأكثر.

ساعة حملت إسم "1972"، 
عام 1976

ساعة من الذهب األصفر 
عيار 18 قيراطًا، 1946

كاليستا، 1979
 1981 ،"222"
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ملخص

على مر السنين، كرست ڤاشرون كونستنتان أهمية كبيرة لتلبية توقعات النساء من خالل احترامها 
الكامل والدائم للحساسيات الجمالية واتجاهات الموضة. سجلت ابتكارات حسب الطلب في مطلع 
القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر في إصدارات محدودة وقليلة خالل القرن العشرين. سواًء 
كانت طرازات رياضية أو أنيقة أو ساعات-مجوهرات، فإن ساعات السيدات التي ابتكرتها الدار منذ ذلك 
الحين توضح رغبتها في مواصلة دعم النساء دعمًا مطلقًا من خالل مزيج من األناقة والدقة، تماًما 
2020، والتي تجسد الوجه الجديد ألنوثة  "إيجيري" التي سيتم إطالقها في عام  مثل مجموعة 
صناعة الساعات وفًقا لدار ڤاشرون كونستنتان. إن هذه الساعة المصممة للنساء والمستوحاة من 
عالم األزياء الراقية أو ما يعرف بـ"الهوت كوتور"، تجسد روح عصرها، كما هي الحال بالفعل مع كل 

من إبداعات الدار النسائية ألكثر من 200 عام.

ساعة قالدة، 1914
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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 265 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.

تجّسد فاشرون كونستانتين تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".
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