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ساعة فريدة من نوعها تشغلها حركة تم تطويرها في الدار مع مجموع 24 وظيفة ساعاتية   •
معقدة.

ساعة ذو وجهين، قابلة لإلنعكاس بفضل نظام التبديل الذكي لسوارها.  •

ساعة “®La Musique du Temps”: مجموعة من الساعات فريدة من نوعها تم ابتكارها من قبل قسم   •
لي كابينوتييه لدى ڤاشرون كونستنتان كتحية لفن الموسيقى.

بصفتها شريكة للدار، قامت ستوديوهات “آبي” بتسجيل نسخة صوتية أصلية تصدر كشهادة فريدة   •
.”La Musique du Temps®“ لكل من هذه الساعات التابعة لمجموعة

2020 - تفتخر دار ڤاشرون كونستنتان في تقديم واحدة من الساعات األكثر تعقيدًا التي تم  أبريل 
ابتكارها حتى يومنا. تعرض هذه الساعة ذو الوجهين ساعات الكرونوغراف وقياسات الوقت من الجهة 
األمامية، باإلضافة إلى التقويم الدائم. أما الجهة الخلفية فمخصصة للوظائف الفلكية، منها مؤشرات 
الوقت الفلكي ومعادلة الوقت وشروق الشمس وغروبها، فضاًل عن مدة النهار والليل وعمر القمر 
ومراحله. هذا وزودت هذه الساعة المرفقة بمنظم للتوريبون بوظيفة مكرر الدقائق. سمفونية رائعة 
1163 قطعة والتي تم  المؤلفة من  24 وظيفة معقدة واضحة للعيان تقودها حركة كاليبر2756  من 

تصنيعها من قبل حرفيي الدار. 
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جهة التقويم وقياس الوقت

الزمن، تم  المعقدة. ألكثر من قرنين من  الساعات  الرنانة مكاًنا خاًصا في عالم صناعة  الساعات  تحتل 
2019، اختار  منح هذه اآلالت الميكانيكية المعقدة مكان الصدارة من قبل ڤاشرون كونستنتان. في عام 
قسم “لي كابينوتييه” في الدار أن يكرم حرفيي هذا القسم من خالل طرازات فريدة من نوعها بعنوان 

.”La Musique du Temps®“ موسيقى الوقت” أو“

النهج.  “لي كابينوتييه غراند كومبليكيشن سبليت سيكندز كرونوغراف-تيمبو” ثمرة هذا  تعتبر ساعة 
باإلضافة إلى وظيفة مكرر الدقائق، والتي تتضمن بنية “موسيقية” يجب أن تأخذ في االعتبار وضع األجراس 
وصوتها المتناسق عند الضرب، يعرض الجانب األمامي أيًضا ضبط الوقت ومؤشرات التقويم. يتم توفير 
مؤشرات التقويم الدائم من خالل القسمين الفرعيين السفليين: أحدهما لليوم والتاريخ، واآلخر للشهر 

والسنة الكبيسة.

تم تخصيص األجزاء الفرعية العليا المتناظرة لوضع عالمة على وقت التوقف. تظهر الساعات على الميناء 
24 ساعة يمكن استخدامه لعرض منطقة زمنية ثانية ؛  الفرعي األيسر مع قرص داخلي يعمل على مدار 
بينما ُيظهر الميناء الفرعي األيمن الدقائق على القرص الخارجي ويحمل الكرونوغراف عداد 30 دقيقة على 
القرص الداخلي. بالنظر إلى أن الكرونوغراف هو بال شك واحد من أكثر وظائف الساعات تعقيدًا التي يتم 
دمجها في العيار، أراد صانعو الساعات في الدار التعبير عن المقياس الحقيقي لفخامته من خالل إنشاء 
كرونوغراف مقسم الثواني المجهز بعجلة عمود. يتيح نظام الثواني المقسمة ذات العقربين المركزيين 
)المنقسمة( عن طريق إيقاف أحد العقربين الذي بمجرد إعادة تشغيله يعود  حساب األوقات الوسيطة 

ويلتحق باألول. مع هذه الوظائف األولية،  كشف مكون 1163 كاليبر 2756 عن نصف براعته الفنية فقط.

يجب تسليم الساعة للكشف عن النطاق الكامل لهذا اإلنجاز. بفضل هيكلها المتناظر تماًما وبفضل نظام 
ربط الحزام المبتكر القابل لإلزالة، فإن الثواني المقسمة لقسم كابينوتييه قابلة للعكس تماًما ويمكن 

ارتداؤها على أي من الجانبين، وفًقا لمزاج اللحظة.
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جهة فلكية وتقنية

على وجه الساعة العكسي، تشير العقارب المركزية، بما في ذلك عقرب الدقائق مع رمز الشمس، إلى 
التوقيت الشمسي الحقيقي. استناًدا إلى اإلزاحة الواضحة للشمس، يختلف األخير عن الوقت المدني 
بسبب ميل محور األرض وانحراف مدار األرض. يتزامن الوقت الحقيقي- الوقت المدني الذي يتخلل حياتنا 
اليومية - مع الوقت الشمسي الحقيقي أربع مرات فقط في السنة، مع اختالفات قصوى تتراوح من 16- 
دقيقة و 23 ثانية إلى 14+ دقيقة و 22 ثانية. الفرق هو ما ُيعرف بمعادلة الوقت، والتي، في هذه الساعة، 
هي من النوع “الجاري”، نظًرا للطبيعة المتزامنة لقراءتي الوقت على جانبي الساعة. يتم استكمال هذه 
المعلومات بمؤشرات عن شروق الشمس وأوقات الغروب وكذلك مدة النهار والليل، على التوالي عند 

الساعة 3 و 9.

يكشف الجزء األسفل من الميناء عن عرض لعمر القمر ومراحله عن طريق عقرب رجعي يدور حول ميناء 
فرعي شبه دائري. هنا أيًضا، لم يتخذ صانعو الساعات الطريق السهل باستخدام شاشة العرض عالية 
التناغم  1000 عام. لضمان  القمر، والتي تتطلب تصحيًحا واحًدا فقط كل  التي تتكون من مراحل  الدقة 
12 مع حاملها على شكل شعار  البصري لهذا الميناء الثاني، يتتوج التوربيون بشكل مهيب عند الساعة 

مالطا النصفي - شعار الدار - يعلوه مؤشر احتياطي الطاقة المركزي من نوع المؤشر.

تمثل هذه الساعات بوظائفها وشاشاتها المتعددة تحدًيا حقيقًيا لصناعة الساعات. أواًل، على المستوى 
الفني، مع هذا العيار الذي تم تطويره من قبل نفس الفريق الذي كان وراء العيار مرجع 57260 والذي تم 
فيه أخذ التفاصيل األصغر في االعتبار، يمكنك أن تكون شاهدًا على ذراع رفع الثواني المقسمة، المصمم 
لتوفير الطاقة لساعة تتمتع بالتالي باحتياطي طاقة مذهل يبلغ 65 ساعة وال يزال يدوم حتى 40 ساعة 
حتى مع تفعيل الكرونوغراف. وثانًيا، من الناحية الجمالية، من أجل ضمان الوضوح التام للميناءين الرماديين 
الجمالية  الخيارات  كانت  الواقع،  في  المحيط.  حول  النهائية  واللمسات  الشمس  أشعة  مع  الالمعين 
التخصصات. والنتيجة هي ساعة  العيار من ضمن نهج متعدد  بناء  التي فرضت  بالشاشة هي  المرتبطة 
21 ملم من منحنيات العلبة المصنوعة من الذهب الوردي.  50 ملم وسمكها  استثنائية خففت بقطرها 
يضفي حزام جلد التمساح اللمسة النهائية على الجاذبية الجمالية لهذه الساعة، وهي وريثة جديرة حًقا 

بتقاليد صناعة الساعات الراقية.
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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.

دار ڤاشرون كونستنتان والساعات الرنانة 

تشغل الساعات الرنانة مكانة خاصة بين وظائف الساعات المعقدة. ألكثر من قرنين من الزمن، تم تسليط 
“لي كابينوتييه”  اختار قسم  اليوم،  المعقدة من قبل ڤاشرون كونستنتان.  اآلليات  الضوء على هذه 

.”La Musique du Temps®“ اإلشادة بهذه اآلليات من خالل إبداعات فريدة من نوعها تحت عنوان

ولدت الساعات “المسموعة” من الحاجة إلى معرفة الوقت الظالم في زمن كان يتكل فيه الناس على 
)تشير إلى الساعات وأحيانًا األرباع والدقائق عند  ضوء الشموع، وقد اتخذت أشكااًل مختلفة: المكررات 
sonnerie وأجهزة اإلنذار )التي يمكن برمجتها للرنين في أوقات محددة(. في  الطلب( والساعات الطارقة 
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 ڤاشرون كونستنتان، 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.
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نسخة صوتية معتمدة ومسجلة لدى ستوديوهات آبي رود 

وآخرها  كونستنتان،  ڤاشرون  دار  مع  القائمة  الشراكات  في  ياديًا  ر دورًا  الموسيقى  لعبت  لطالما 
“أديل”  و  بيتلز”  “ذي  مثل  البارزين  بالفنانين  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  اسم  وهو  رود،  آبي  ستوديوهات  مع 
“فيفتي  مجموعة  كونستنتان  ڤاشرون  دار  أطلقت  رود،  آبي  استوديوهات  مع  بالتعاون  “أوايسز”.  و 
®Fiftysix، التي أقيمت ألجلها حملة “واحد من األقلية”. كما تلعب الشراكة دوًرا في مجموعة   سيكس” 
“®La Musique du Temps”، حيث وكلت ڤاشرون كونستنتان استوديوهات “آبي رود” بتسجيل النغمة الفريدة 

لكل ساعة. 

“عالوة على القيم المتشابهة  يقول لوران بيرفيس، رئيس قسم التسويق في ڤاشرون كونستنتان: 
الشراكات  الكثير من  إنجاح  بيد مع ڤاشرون كونستنتان على  يدًا  رود  آبي  للغاية، تعمل استوديوهات 
بإنتاج  عالميًا  المشهورين  خبرائنا  أحد  تكليف  إن  الخبرات.  ومشاركة  المحتوى  إنشاء  لجهة  اإلبداعية، 
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”، 
“إن فرصة التقاط الهوية الصوتية لهذه الساعات المذهلة تعد ميزة. وهذه التسجيالت تترجم  موضحًا: 
تماًما القيم المشتركة للحرفية والخبرة والتميز التي تحدد أسس تعاوننا، مع الحفاظ على شخصية هذه 

الساعات الفردية”.

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


7

مقدمة
–

جهة التقويم وقياس 
الوقت

–
جهة فلكية وتقنية

–
لي كابينوتييه: ابتكارات 

فريدة من نوعها
–

نسخة صوتية معتمدة 
ومسجلة لدى 

ستوديوهات آبي رود 
–

ملخص
–

المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
 ساعة “لي كابينوتييه غراند كومبليكيشن سبليت 

سيكندز كرونوغراف-تيمبو”

ملخص

الزمن، تم  المعقدة. ألكثر من قرنين من  الساعات  الرنانة مكاًنا خاًصا في عالم صناعة  الساعات  تحتل 
2019، اختار  منح هذه اآلالت الميكانيكية المعقدة مكان الصدارة من قبل ڤاشرون كونستنتان. في عام 
“لي كابينوتييه” في الدار أن يكرم حرفيي هذا القسم من خالل طرازات فريدة من نوعها بعوان  قسم 
“موسيقى الوقت” أو“®La Musique du Temps”. تعتبر ساعة “لي كابينوتييه غراند كومبليكيشن سبليت 
حركة  تقودها  للعيان  واضحة  معقدة  وظيفة   24 مع  النهج،  هذا  ثمرة  كرونوغراف-تيمبو”  سيكندز 
كاليبر2756 المؤلفة من 1163 قطعة والتي تم تصنيعها من قبل حرفيي الدار. تعرض هذه الساعة الفريدة 
من نوعها ذو الوجهين قياسات الكرونوغراف والوقت من الجهة األمامية، باإلضافة إلى التقويم الدائم. 
أما الجهة الخلفية فمخصصة للوظائف الفلكية، منها مؤشرات الوقت الفلكي ومعادلة الوقت وشروق 
الشمس وغروبها، فضاًل عن مدة النهار والليل وعمر القمر ومراحله. هذا الطراز الذي يضم منظم توربيون 
مجهز أيًضا بمكرر دقيق. تمثل هذه الساعة بوظائفها وشاشاتها المتعددة تحدًيا أصلًيا في قياس الزمن، 

سواء من الناحية الفنية أو الجمالية.
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فريدة من نوعها
–

نسخة صوتية معتمدة 
ومسجلة لدى 

ستوديوهات آبي رود 
–

ملخص
–

المواصفات التقنية

 ”La Musique du Temps®“ مجموعة
 ساعة “لي كابينوتييه غراند كومبليكيشن سبليت 

سيكندز كرونوغراف-تيمبو”

مواصفات تقنية
لي كابينوتييه غراند كومبليكيشن سبليت سيكندز كرونوغراف-تيمبو”

9740C/000R-B692 المرجع 

2756الكاليبر  
حركة تم تطويرها وصنعها من قبل ڤاشرون كونستنان 

ميكانيكية، يدوية التعبئة
قطرها 33.3 ملم14(  ¾’’’)، سماكتها16.35  ملم حركة 

الطاقة اإلحتياطية: 65 ساعة تقريبًا
2.5 هيرتز 18000( هزة ترددية في الساعة الواحدة) 1163 

قطعة
40 جوهرة

ساعة مصدقة بشعار جنيف

من األمام المؤشرات  
دقائق وساعات منحرفة عن المركز مكرر الدقائق )الساعات، أرباع الساعات والدقائق على الطلب( منطقة 

 زمنية ثانية/ 24 ساعة كرونوغراف بعداد 30 دقيقة كرونوغراف الثواني المقسمة تقويم دائم )التاريخ، 
اليوم، الشهر، السنة الكبيسية( 

من الخلف
منظم التوربيون مراحل قمر تراجعية وعمر القمر معدل وثت جاري شروق الشمس وغروبها مدة 

الليل/النهار مؤشر احتياطي الطاقة

5N الذهب الوردي 18 قيراطًا العلبة 
قطرها 50 ملم، سماكتها 21 ملم خلفية من الكريستال السافيري الشفاف

أوبالين رماجي مزخرف بأشعة الشمس في الجزء المركزي العلوي الميناء 
حلقة مركزية بنقش غيوشيه

حلقة خارجية رمادية ومزخرفة بأشعة الشمس
إشارات مطلية باللون األبيض

جلد تمساح ميسيسيبي أزرق اللون مع قشرة داخلية من جلد التمساح،  السوار  
مخيط يدويًا، تشطيب السرج، مربعات كبيرة

5N حلقة قابلة للطي من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا المشبك  
5N حلقة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا

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/

