
”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة
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مقدمة
–

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

أربع ساعات فريدة من نوعها تم ابتكارها كتكريم رمزي لمجموعة "®La Musique du temps" من قبل   •
قسم "لي كابينوتييه".

تم طالء الموانىء بما يشبه التحف الفنية، يكشف كل منها عن طائر مغرد يقابله بشكل جميل نمط   •
نقش دقيق يزين المنطقة المخصصة لمؤشرات الوقت.

توفر حركة AT 1120 فائقة الرقة والمصنعة في الدار عرًضا لسحب الساعات عن طريق األقمار الصناعية   •
التي تتحرك على طول قطاع الدقائق.

معرض ساعات وعجائب جنيف  أبريل 2020 - تطلق حركة AT 1120 فائقة الرقة العنان للمواهب التي يتمتع 
بها محترف الطالء. تمنح هذه الحركة عرضًا منحرفًا عن المركز للساعات عند القطاع األيمن للميناء، مع 
ترك مساحة للتعبير عن فن طالء الـ.champlevé تضيف هذه اإلبداعات األربعة الفريدة من نوعها - التي 
تعرض الحرف الفنية من خالل عصفور الطنان، وطائر الجاي األزرق، وعصفور أبو الحن وعصفور الحلمة 
الزرقاء - نغمات جديدة ُتضاف إلى ساعات "موسيقى الوقت" "®La Musique du Temps"، وهو حلٌم حوله 

قسم "لي كابينوتييه" لدى ڤاشرون كونستنتان إلى حقيقة. 

إن النهج الذي تعتمده دار ڤاشرون كونستنتان لقياس الوقت يبلغ ذروته عندما يتم تعزيز التعقيد التقني 
على يد المواهب الفنية الرائدة وعن طريق التشطيب اليدوي، بما يتوافق مع مبادئ صناعة الساعات 
الراقية. كل ذلك موضح بشكل مثالي في أربعة طرزات فريدة من نوعها - نماذج الطيور المغردة. تقدم 
champlevé مشاهد ساحرة على الميناء كتفسير شعري لساعات   هذه الروائع الفنية المنمقة بطالء الـ 
التغريدات  الذي تصوره قسم لي كابينوتييه وتم تحقيقه من خالل  الحلم   ،"La Musique du Temps®"

الخيالية للعصافير. 

يعتبر التحكم المثالي باألحجام كما التقنيات الحرفية أمرًا ضروريًا في هذه النماذج التي تتميز بميناء ثنائي 
المستويات. يتطلب العمل على قسمي الميناء - أحدهما مطلي ويخفي الوحدة التي تقود الساعات 
المؤشرات - دقة كبيرة في  والدقائق والثاني هو عبارة عن منطقة منقوشة تعمل على عرض هذه 

التعديل الدقيق لهذين العنصرين اللذين يمنحان هذا النموذج أناقته الفطرية.

 من أجل ابتكار هذه الموانىء الواقعية، استخدم محنرف الطالء لدى ڤاشرون كونستنتان تقنية طالء 
الـ champlevé. ويتكون ذلك من تجويف مادة الميناء الحويصلية الرقيقة، المصممة على شكل أوعية للطالء 
التي يتم وضعها بدقة باستخدام فرشاة. يتم تنفيذ هذا العمل باستخدام مناظير، وهذا العمل أكثر 
تعقيًدا بسبب لوحة األلوان الغنية. إلعطاء الحياة للطيور، قام الحرفي الرئيسي في الواقع بتوسيع لوحة 
األلوان الخاصة به إلى حوالي 10 ألوان وظاللها المتدرجة بمهارة لكل ميناء، مما يمثل ثمرة البحث المكثف 
والبراعة الشديدة في تطبيقها. إن إتقان تقنية النار ال غنى عنها أيًضا، نظًرا ألن الطالء - مادة معدنية - يجب 
أن تذوب لتحقيق تألقها الشفاف الفائق. عندما تتشكل الطيور تحت يد الخبير الحرفي، تتطلب القطعة خبزًا 

متتالًيا في الفرن إلصالح األلوان تدريجًيا، وهي عملية محفوفة بالمخاطر للعمل المنجز بالفعل.

إن الجزء األيمن من الموانىء، والذي يتكون من قطاع لعرض الساعات والدقائق، منقوش يدويًا برقي ومن 
ثم يتم تلوينه إلبراز زخارف نسج السلة.
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عجائب طبيعية
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عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

عجائب طبيعية

اختارت الدار عصافير تجسد رموزًا ومعاني قوية. الطائر الطنان، أصغر طائر في العالم وقادر على رفرفة 
200 مرة في الثانية، يتم تمثيله بظالل خضراء تتغذى على رحيق األزهار. يحذر الجاي األزرق،  أجنحته حتى 
الحارس للغابات، زمالئه الطيور من وجود الحيوانات المفترسة، يرافق صراخه مع بعض اللوحات الصاخبة. من 
جهته، يظهر عصفور الحلمة الزرقاء على خلفية بنية اللون، مشيرًا بعينه الساطعة إلى وجوده ألولئك الذين 
يرغبون في أخذ مكانه. يرتاح عصفور أبو الحن على الميناء مزينًا بتدرجات ألوان البورجوندي. هذه الموانىء 
المؤطرة بعلب أنيقة بقطر 40 ملم من الذهب الوردي، أو الذهب األبيض ألبو الحن هي دعوة حقيقية للحلم 

والتفكير في عجائب الطبيعة. كل ساعة مزودة بحزام من جلد التمساح بلون مطابق للون الميناء.
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مقدمة
–

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

عيار مع ساعات ودقائق القمر الصناعي

اختارت الدار حركة من صنعها ذاتية التعبئة AT 1120 نسبًة إلى نحافتها وموثوقيتها. تم تطوير هذه الحركة 
في الستينيات، وقد جذبت على الفور انتباه المتخصصين وهواة جمع الساعات، ليس فقط لسماكتها 

2.45 مم ولكن أيًضا لبنائها، والذي يعتبر نموذًجا لهندسة قياس الزمن.

على مر العقود، تم تفسير هذه الحركة الرفيعة للغاية من خالل اختالفات متنوعة مع وظائف إضافية، 
AT 1120. على الرغم من وحدة الساعات والساعات الساتلية على الجانب العكسي  بما في ذلك إصدار 
ووزنها المتذبذب من الذهب الالمع الذي يلف البرميل على الجزء الخلفي من الحركة، إال أنه بسماكة 5.45 
ملم فقط داخل علبة يبلغ قطرها 12.37 ملم. تكمن أبرز سمات العيار في مؤشرات الوقت. تظهر الشاشة 
على قطاع 120 درجة مع دقائق مطبقة. وبالتالي، فإن ساعات القمر الصناعي من تنوع السحب بثالثة أذرع، 

يحمل كل منها قرًصا دواًرا مكوًنا من أربعة أرقام ويتناوب على طول مقياس الدقائق.

لي كابينوتييه: ابتكارات فريدة من نوعها

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

عروق ڤاشرون كونستنتان منذ عام 1755.
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مقدمة
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–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

ملخص

تلقي ساعات العصافير المغردة، وهي أربعة طرازات فريدة من نوعها لقسم لي كابينوتييه-بتحية رمزية 
إلى مجموعة تحمل إسم"®La Musique du temps" أي "موسيقى الوقت". تلعب الحرف الفنية دورًا فريدًا 
من خالل عمل الطالء المنفذ باستخدام تقنية champlevé على كل من الموانىء. ومن أجل بث الحياة في 
الطيور، قام الحرفي المحترف بتوسيع لوحة ألوانه لتشمل 10 ألوان وظاللها المتدرجة بمهارة. تم اختيار 
حركة AT 1120 الرقيقة للغاية لهذه الساعات األربع، ألنها تتيح عرًضا غير مركزي للوقت يوفر نطاًقا واسًعا 
للحرفي الرئيسي للتعبير عن فنه. تصور هذه اإلبداعات األربعة طائًرا طناًنا، وجاًكا أزرًقا، وحلمة زرقاء وأبو 
الحن، في حين أن الجانب األيمن مزين بنقش غيوشيه يتم تنفيذه بدقة. هذه المنطقة مخصصة لمؤشرات 
الوقت على قطاع 120 درجة تحمل دقائق تطبيقية. وبالتالي فإن ساعات القمر الصناعي من تنوع السحب، 

مع ثالثة عقارب تحمل كل منها قرًصا دواًرا مكوًنا من أربعة أرقام وتتناوب على طول مقياس الدقائق.
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مقدمة
–

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

مواصفات تقنية
”La Musique du Temps®“ ساعة

لي كابينوتييه-العصافير المغردة-العصفور الطنان

2010C/000R-B681 المرجع 

1120 AT الكاليبر  
حركة تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنان  

ميكانيكية ذاتية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم )14 3/4’’’( وسماكتها 5.45 ملم  

حركة الطاقة اإلحتياطية: 40 ساعة تقريبًا  
2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

205 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

سحب الساعات والدقائق المؤشرات  

5N الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا العلبة  
قطرها 40 ملم وسماكتها 12.37 ملم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  

ميناء ذو مستويين، ذهب 18 قيراطًا: الميناء  
الميناء األيسر )من األعلى(: طالء بتقنية champlevé يمثل الطائر الطنان  •  

الميناء األيمن )من األسفل(: طالء بتقنية غيوشيه ولون أخضر  •  
5N إشارات ساعات مطبقة بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا  

من جلد التمساح الميسييبي األخضر مع قشرة داخلية من جلد التمساح،  السوار  
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

5N حلقة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك  
شعار مالطا نصفي مصقول  

طراز لي كابينوتييه علبة العرض واألكسسوار 

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

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

مواصفات تقنية
”La Musique du Temps®“ ساعة

لي كابينوتييه-العصافير المغردة-عصفور الحلمة الزرقاء

2010C/000R-B682 المرجع 

1120 AT الكاليبر  
حركة تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنان  

ميكانيكية ذاتية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم )14 3/4’’’( وسماكتها 5.45 ملم  

حركة الطاقة اإلحتياطية: 40 ساعة تقريبًا  
2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

205 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

سحب الساعات والدقائق المؤشرات  

5N الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا العلبة  
قطرها 40 ملم، سماكتها 12.37 ملم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  

ميناء ذو مستويين، ذهب 18 قيراطًا: الميناء  
الميناء األيسر )من األعلى(: طالء بتقنية champlevé يمثل عصفور الحلمة الزرقاء  •  

الميناء األيمن )من األسفل(: طالء بتقنية غيوشيه ولون بني  •  
5N إشارات ساعات مطبقة بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا  

من جلد التمساح الميسييبي األخضر مع قشرة داخلية من جلد التمساح،  السوار  
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

5N حلقة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك  
شعار مالطا نصفي مصقول  

طراز لي كابينوتييه علبة العرض واألكسسوار 

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

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


8

مقدمة
–

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

مواصفات تقنية
”La Musique du Temps®“ ساعة

لي كابينوتييه-العصافير المغردة-عصفور الجاي األزرق

2010C/000R-B683 المرجع 

1120 AT الكاليبر  
حركة تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنان  

ميكانيكية ذاتية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم )14 3/4’’’( وسماكتها 5.45 ملم  

حركة الطاقة اإلحتياطية: 40 ساعة تقريبًا  
2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

205 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

سحب الساعات والدقائق المؤشرات  

5N الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا العلبة  
قطرها 40 ملم، سماكتها 12.37 ملم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  

ميناء ذو مستويين، ذهب 18 قيراطًا: الميناء  
الميناء األيسر )من األعلى(: طالء بتقنية champlevé يمثل عصفور الجاي األزرق  •  

الميناء األيمن )من األسفل(: طالء بتقنية غيوشيه ولون أزرق  •  
5N إشارات ساعات مطبقة بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا  

من جلد التمساح الميسييبي األخضر مع قشرة داخلية من جلد التمساح،  السوار  
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

5N حلقة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك  
شعار مالطا نصفي مصقول  

طراز لي كابينوتييه علبة العرض واألكسسوار 

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

عجائب طبيعية
–

عيار مع ساعات ودقائق 
القمر الصناعي

–
ملخص

–
المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
لي كابينوتييه-العصافير المغردة

مواصفات تقنية
”La Musique du Temps®“ ساعة

لي كابينوتييه-العصافير المغردة-عصفور أبو الحن

2010C/000G-B684 المرجع 

1120 AT الكاليبر  
حركة تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنان  

ميكانيكية ذاتية التعبئة  
قطرها 32.80 ملم )14 3/4’’’( وسماكتها 5.45 ملم  

حركة الطاقة اإلحتياطية: 40 ساعة تقريبًا  
2.75 هيرتز )19800 هزة ترددية في الساعة الواحدة(  

205 قطعة  
36 جوهرة  

ساعة مصدقة بشعار جنيف  

سحب الساعات والدقائق المؤشرات  

5N الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا العلبة  
قطرها 40 ملم، سماكتها 12.37 ملم  

خلفية من الكريستال السافيري الشفاف  

ميناء ذو مستويين، ذهب 18 قيراطًا: الميناء  
الميناء األيسر )من األعلى(: طالء بتقنية champlevé يمثل عصفور أبو الحن  •  

الميناء األيمن )من األسفل(: طالء بتقنية غيوشيه ولون بورغندي  •  
5N إشارات ساعات مطبقة بالذهب الوردي عيار 18 قيراطًا  

من جلد التمساح الميسييبي البورغندي مع قشرة داخلية من جلد التمساح،  السوار  
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة  

5N حلقة من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا المشبك  
شعار مالطا نصفي مصقول  

طراز لي كابينوتييه علبة العرض واألكسسوار 

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

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


تأّسست ڤاشرون كونستنتان 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 ڤاشرون كونستنتان 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".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

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

