لي كابينوتييه

ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت
جولري سافاير

لي كابينوتييه

ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت جولري سافاير

• ساعة من قطعة واحدة مع شاشة عرض من نوع المنظم

• حركة من صنع الدار ،كاليبر 2460 RQP
• تقويم دائم مع مراحل دقيقة للقمر
• حرف فنية تسلط الضوء على الطبيعة التقنية لهذه الساعة

مقدمة

–

دقة الساعات من نوع
المنظم

-

إتقان الوظائف الفلكية

-

جنيف 7 ،أبريل  -2021تقدم دار ڤاشرون كونستنتان ساعة لي كابينوتييه من قطعة واحدة تبرز
شاشة عرض من نوع المنظم وتقويم ًا دائم ًا إضافة إلى وظيفة دقيقة لتحديد مراحل القمر،
يتم تشغيلها جميعها بواسطة حركة من صنع الدار كاليبر  .2460 RQPيمزج هذا الطراز الذي ُرصع
بأحجار ثمينة على اإلطار والميناء المزخرف بدقة الغيوشيه بين وضع العرض التقني والقراءة
األنيقة للوقت .تم إطالق هذا الطراز في معرض ساعات وعجائب  Watches & Wonders 2021كجزء
من موضوع الدار لعام  2021بعنوان "كالسيكية بلمسة جريئة"  ،Classic with a Twistوالذي يسلط
الضوء على الطاقة اإلبداعية لڤاشرون كونستنتان ،مسترشد ًا بهوية تحتفل بالتراث وتجرؤ على
تقديم ما هو غير متوقع.
تذكرنا الساعات ذات شاشة العرض من نوع المنظم بالساعات الدقيقة التي تم تطويرها لعلماء
الفلك منذ أكثر من  200عام .تم اختيار هذا المفهوم في إنشاء هذه الساعة المكونة من قطعة
واحدة "لي كابينوتييه ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت جولري سافاير" ،والتي تم إبراز مراجعها
الفلكية من خالل وظيفة التقويم الدائم مع مراحل القمر الدقيقة .وقد تم تسليط الضوء على
تعقيدات الساعات الراقية هذه من قبل حرفيي الدار .ومن أجل إضفاء العمق على الميناء المنقوش
بدقة يدوي ًا بتقنية غيوشيه ،فإن حواف أحجار الماس والسافير البراقة تعكس صدى اإلطار المرصع
بالماس ،في تناوب يبرز بأناقة مختلف شاشات عرض التوقيت والفلكية.
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دقة الساعات من نوع المنظم

مقدمة

من السهل أن تميز على الفور النسخة الوحيدة من ساعة "لي كابينوتييه ريغواليتر بيربتشويل
كالندر-موناليت جولري سافاير" بفضل شاشة عرضها من نوع المنظم .تم تجهيز الساعة بحركة
ذاتية التعبئة كاليبر  2460 RQPوتوفر قراءة منفصلة للدقائق مع عقرب مركزي وتتمركز الساعات
على مؤشر الـ  12داخل الميناء.

دقة الساعات من نوع
المنظم

تعود هذه الطريقة لإلشارة إلى الوقت بواسطة عالمات غير متحدة المحور إلى أواخر القرن السابع
عشر .من خالل مالحظاتهم للسماء ومسار األجرام السماوية ،سرعان ما أدرك الفلكيون ضرورة
وجود أدوات قياس موثوقة ومنتظمة للوقت .لتلبية هذه الحاجة ،طور علماء الساعات ساعات
تنظيميةُ ،تعرف أيض ًا باسم الساعات الرئيسية ،ألنها كانت تستخدم كمراجع للوقت .تنبع الدقة
القصوى لهذه الساعات من "البندوالت" ثنائية المعدن المستخدمة للتعويض عن تأثير التغيرات في
درجات الحرارة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أتاحوا قراءات واضحة ودقيقة لمؤشرات ضبط الوقت من خالل
تقديم عرض للساعات والثواني على عدادات منفصلة جنب ًا إلى جنب مع عقرب دقائق مركزي.
ً
مفضال بشكل
نس هذا االختراع الميكانيكي مع ظهور ساعات الجيب ،تليها ساعات اليد ،وكان
لم ُي َ
خاص بسبب أصالة عرضه ووضوحه الشديد .وتعكس ساعة "لي كابينوتييه ريغواليتر بيربتشويل
ً
معززة بتقويم دائم مع أطوار القمر
كالندر-موناليت جولري سافاير" هذا التصميم بأفضل صورة،
ً
بدال من عقرب الثواني الصغير ،يعمل عداد الساعة 6
الدقيقة كإشادة باألصول الفلكية للمنظمين.
على اإلشارة إلى التاريخ ومراحل القمر.
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إتقان الوظائف الفلكية

مقدمة

عبر عصور ال حصر لها ،عمل القمر على تحديد مسار الزمن ،ال سيما مرور األشهر وحساب األسابيع.
بناء على هذه المالحظات الفلكية األولى ،سرعان ما أدرك صانعو الساعات ميزة إضافة عرض مراحل
ً
القمر إلى ميناء ساعاتهم .في حين أنها تستحضر قوانين الكواكب بطريقة شاعرية ،فإنها تشهد
أيض ًا على إتقان تقني كامل في تمثيلها في صناعة الساعات ،من خالل دمجها في المنظور
العالمي للتقويم الدائم.

دقة الساعات من نوع
المنظم

تتمثل الصعوبة الميكانيكية الكامنة في مراحل القمر في مدة الدورة القمرية  -أي  29يوم ًا ،
 12ساعة 44 ،دقيقة 2.8 ،ثانية (  29.5305881يوم ًا)  -والتي يجب أن تنظمها الحركات على أساس
النظام الستيني .لتحقيق ذلك ،يتمثل الحل األكثر شيوع ًا في تقريب الدورات القمرية إلى  29.5يوم ًا،
مما يتيح تنشيط مراحل القمر عبر ترس مكون من  59سن ًا مع دورتين قمريتين  -وهو حل ينتج عنه
اختالف لمدة يوم واحد تقريب ًا كل  32شهر ًا  .هذا النظام هو أكثر تعقيد ًا ولكنه أكثر دقة ،كما أنه
قائم على ترس مكون من  135سن ًا ينتج ما ُيعرف باسم عرض دقيق لمراحل القمر ،والذي يبلغ انجرافه
يوم ًا واحد ًا فقط كل  122عام ًا و 46يوم ًا .هذا الجهاز هو بالضبط الذي تم دمجه في التقويم الدائم
لـكاليبر  2460 RQPمع احتياطي للطاقة لمدة  40ساعة .يتميز التقويم الدائم في هذه الساعة،
الذي يواكب تقلبات التقويم الغريغوري بنجاح من دون أن يتطلب أي تعديل حتى عام  ،2100من خالل
اإلشارة إلى األيام واألشهر بواسطة الفتحات الموجودة على جانبي الميناء المشير للساعات،
والذي يحمل في حد ذاته مؤشر السنة الكبيسة عند الساعة  .4يتم عرض التاريخ بواسطة مؤشر
وتظهر مراحل القمر على ميناء فرعي عند الساعة .6
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حرف فنية وإبداع

مقدمة

في تجسيد مثالي للروح اإلبداعية لدى ڤاشرون كونستنتان ،تم تزيين هذه النسخة المكونة من
قطعة واحدة بفخامة على أيدي الحرفيين الموهوبين .على الميناء الذي اكتسحته عقارب من الذهب
ّ
معزز ًا بصف من  44ماسة قطع باغيت يحيط باإلطار.
األبيض ،ابتكر فنان الغيوشيه نمط ًا حلزوني ًا رقيق ًا،
كما تم ترصيع الميناء ذي اللون الفضي بحواف من األحجار الكريمة في مواجهة مسار الدقائق،
وحافة مكونة من  36ماسة بقطع باغيت ،بالتناوب مع  10أحجار سافيرية موضوعة كل خمس دقائق.
تبرز شرارة السافير بشكل أكبر من خالل الميناءين الفرعيين للساعتين ولمراحل القمر ،بنفس اللون
األزرق الداكن.

دقة الساعات من نوع
المنظم

يمكن مالحظة التميز النبيل لهذه الساعة بعلبتها مقاس  42مم من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا
حتى في اللمسات النهائية الدقيقة التي تزين الحركة .تكشف خلفية الساعة من السافير عن
الحبيبات الدائرية الدقيقة للوحة الرئيسية مع الجسور التي تتميز بتصميم  ،Côtes de Genèveباإلضافة
إلى نقش مضلع على ميزان الذهب المتأرجح عيار  18قيراط ًا  .5Nتم تزويد ساعة "لي كابينوتييه
ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت جولري سافاير" بحزام من جلد التمساح األزرق الداكن ،وقد
ُثبت بإبزيم من الذهب عيار  18قيراط ًا مزين بـ  12ماسة قطع باغيت ومستوحى من شكل شعار الدار
المالطي.
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الوقت الفلكي

مقدمة

في كل عام ،يكشف قسم "لي كابينوتييه" في الدار عن مجموعة من اإلصدارات من قطعة واحدة
مرتبطة بموضوع معين تحتفل به ڤاشرون كونستنتان .تم تخصيص عام  2021لـ ""Le Temps Céleste
(والتي تعني الوقت الفلكي) ،مع ساعات تشير إلى األصول الفلكية لقياس الوقت.

دقة الساعات من نوع
المنظم

منذ فجر الحضارات ،بدت دورة األيام والفصول ،وتطور األبراج في سماء الليل ،ومراحل القمر
والكسوف ،سحر ًا غامض ًا تقريب ًا .حرص ًا على كشف أسرار الكون ،وجد اإلنسان األول في الحكايات
األسطورية نشأة الكون التي تمزج بين األساطير والشعر .في مرحلة مبكرة جد ًا  ،حاولت العقول
العلمية األولى فك رموز إيقاعات الطبيعة وتنظيمها وفق ًا ألنماط يمكن التنبؤ بها.
من هذه الحسابات ،ومع ظهور الكتابةُ ،ولدت التقويمات األولى ،قبل أن يعطي النظام الستيني
البابلي معنى للتقسيم المادي للوقت إلى وحدات زاوية .تعتبر صناعة الساعات التقليدية وريث ًا
مباشر ًا لهذا النهج الدقيق والعلمي ،الذي يتم التعبير عنه اليوم على الساعات مع صور التقويم،
ومخطط السماء ،ومراحل القمر ،والمد والجزر والفصول ،وحتى الوقت المدني والشمسي والفلكي
مع فروقها .ومع ذلك ،فقد سعت ڤاشرون كونستنتان إلى إضفاء كل سحر األساطير التأسيسية
على أدوات المراقبة الحقيقية هذه من خالل دقة حرفة صنعها ،من خالل عملها في نقش غيوشيه
ونقش الزخارف الرمزية ،أو في تألق األحجار الكريمة "النجمية" .تمثل مجموعة "لي كابينوتييه"
الجديدة هذه تعبير ًا عن الخبرة االستثنائية في الساعات الفلكية المخصصة لشعر الزمن.
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ڤاشرون كونستنتان والساعات الفلكية

مقدمة

تتمتع الساعات الفلكية بتقاليد غنية وعريقة داخل الدار .تكشف أرشيفات ڤاشرون كونستنتان عن
أول تقويم دائم في عام  ،1884مدمج في ساعة جيب ذات وجهين من الذهب األصفر ،وهي اآلن
جزء من مجموعة الدار الخاصة .كانت هذه بداية "ملحمة" ميكانيكية ستتبلور بشكل فريد في مطلع
القرن .في عام  ،1900أنشأت الدار ورشة عمل مخصصة حصري ًا لتجميع الساعات ذات التعقيدات،
والتي غالب ًا ما تتضمن وظائف فلكية .تدفقت الطلبات على الساعات المعقدة وحتى المعقدة
للغاية .تم دمج التقويم الدائم بعد ذلك مع مآثر تقنية أخرى مثل تلك التي تثري ساعة جيب 1905
التي تضم مكرر الدقائق وكرونوغراف أجزاء الثواني والتقويم الدائم مع مراحل وعمر القمر.

دقة الساعات من نوع
المنظم

تم تسليم ساعة الجيب للملك فؤاد األول ملك مصر عام  1929مع كرونوغراف وتقويم دائم
ووظائف الرنة الكبيرة والرنة الصغيرة ومكرر الدقائق ،وهي إحدى سمات هذا العصر الذهبي.
هذه الخبرة االستثنائية في صناعة الساعات ،التي ُطبقت الحق ًا على ساعات اليد ،سيتم التعبير
عنها بقوة في ساعة "تور دو ليل" بتعقيداتها الساعاتية والفلكية الـ  ،16التي تم إنتاجها في
عام  2005لالحتفال بالذكرى الـ  250للدار .تتميز بخريطة السماء ،وهو تعقيد أصبح من اختصاص
ڤاشرون كونستنتان .المرجع  ،57260الذي يحتوي على  57تعقيد ًا  ،يحتوي أيض ًا على مخطط
السماء ،مصحوب ًا بشكل خاص بالزمن الفلكي والتقويم العبري العلماني .في عام  ،2017ابتكرت
ڤاشرون كونستنتان مرة أخرى مع كاليبر  ،3600لتشغيل عروض الوقت المدني والشمسي
والفلكي ،وتزامن األخير مع تمثيل متحرك لألبراج.

لي كابينوتييه :إصدارات من قطعة واحدة

في عالم ڤاشرون كونستنتان ،تمثل "لي كابينوتييه" قسم ًا في حد ذاته مخصص ًا إلضفاء الطابع
الشخصي على نماذج التعقيد الكبير واإلصدارات المؤلفة من قطعة واحدة .يعود هذا التقليد
إلى القرن الثامن عشر ،وهو العصر الذي كان ُيطلق فيه على صانعي الساعات الرئيسيين اسم
"كابينوتييه" الذين كانوا يعملون في مشاغل يغمرها الضوء الطبيعيُ ،تعرف باسم الخزانات
وتقع في الطوابق العليا من مباني جنيف .على أيدي هؤالء الحرفيين المتعلمين ،المنفتحين على
األفكار الجديدة للتنوير ،ولدت ساعات استثنائية ،مستوحاة من علم الفلك والهندسة الميكانيكية
والفنون .هذه الخبرة ،التي تشكل تقليد ًا رائع ًا في صناعة الساعات في جنيف ،تتدفق عبر عروق
ڤاشرون كونستنتان منذ عام .1755
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كالسيكية بلمسة جريئة

لطالما كان إبداع ڤاشرون كونستنتان منسجم ًا بشكل وثيق مع وقته أثناء استحضار الذكريات .هذا
المثل في األناقة ،الذي اعتمده كل صانع ساعات وحرفي ومصمم على مر السنين والقرون ،يحتفل
بالتراث ويتجرأ على استكشاف ما هو غير متوقع .ومع التقاء البراعة التقنية مع الرقي والجمال،
فإن الجاذبية الدائمة لساعات ڤاشرون كونستنتان تشق طريقها سالمة عبر العصور العابرة .نظر ًا ألن
الديمومة ال يمكن تحقيقها فقط من خالل االمتثال لشرائع صناعة الساعات التقليدية ،فإن كل إبداع
يبدو مشوب ًا بلمسة من الجرأة التي تم الكشف عنها في أصغر التفاصيل .شاشات العرض الخاصة،
وعالمات األوفست ،والشطب المحدد لجميع المكونات ،والتشطيب اليدوي ،وتعقيد اآللية ليست
سوى أمثلة قليلة على هذه الخبرة .والنتيجة هي مجال للتعبير الشخصي البحت حيث تلتقي التقنية
واألسلوب في تناغم دقيق بين التقليدي وغير العادي.

مقدمة

–

دقة الساعات من نوع
المنظم

-

إتقان الوظائف الفلكية

-

حرف فنية وإبداع

-

الوقت الفلكي

-

ڤاشرون كونستنتان
والساعات الفلكية

-

كالسيكية بلمسة جريئة

-

ملخص

-

المواصفات التقنية
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ملخص

مقدمة

تتميز ساعة النسخة الوحيدة من ساعة "لي كابينوتييه ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت جولري
سافاير" بفضل شاشة عرضها من نوع المنظم .في مطلع أواخر القرن السابع عشر ،تم استخدام
ساعات المنظم كساعات مرجعية في ورش صناعة الساعات نظ ًرا لدقتها ووضوح عرضها ،الذي يتم
فصله عن الدقائق بواسطة عقرب مركزي والساعات على الميناء الموضوعة عند مؤشر الساعة .12
يتم تشغيل هذه الساعة بواسطة حركة أوتوماتيكية ذاتية التعبئة عيار  ،2460 RQPوهي مزودة
أيض ًا بوظيفة التقويم الدائم .هي أحد التعقيدات التي تتبع تقلبات التقويم الغريغوري دون الحاجة
إلى تصحيح حتى عام  2100وتتميز في هذا النموذج بإشارة األيام واألشهر في الفتحات على جانبي
ميناء الساعات ومؤشر السنة الكبيسة عند الساعة الـ  .4يتم تحديد التاريخ من خالل مؤشر عند
موضع الساعة  6على عداد تم تخصيص مركزه لعرض مراحل القمر بدقة .إنها ساعة مجوهرات تم
ابتكارها على أيدي خبراء من الحرفيين ،وقد تزينت بأحجار كريمة على اإلطار والميناء.

دقة الساعات من نوع
المنظم

–

-

إتقان الوظائف الفلكية

-

حرف فنية وإبداع

-

الوقت الفلكي

-

ڤاشرون كونستنتان
والساعات الفلكية

-

كالسيكية بلمسة جريئة

-

ملخص

-

المواصفات التقنية
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المواصفات التقنية
لي كابينوتييه
ريغواليتر بيربتشويل كالندر-موناليت جولري سافاير
المرجع

4007C/000G-B709

الحركة

2460 RQP

المؤشرات

تم تطويرها وتصنيعها من قبل ڤاشرون كونستنتان
ميكانيكية ،ذاتية التعبئة
قطرها  31مم ،سماكتها  6.05مم
 40ساعة تقريب ًا من احتياطي الطاقة
 4هيرتز ( 28800هزة ترددية في الساعة الواحدة)
 237جزء ًا
 27جوهرة
ساعة مصدقة بسمة جنيف المميزة
الساعات والدقائق
تقويم دائم
مراحل القمر

العلبة

الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا ،إطار مرصع بـ  44ماسة قطع باغيت (زنة  2.9قيراط تقريب ًا)
قطرها  42ملم ،سماكتها  11.80ملم

الميناء

ميناء فضي مزخرف يدوي ًا بتقنية غيوشيه مع رسم حلزوني ،مرصع بـ  36ماسة قطع باغيت
( 0.6قيراط) و 10أحجار سافيرية (زنة  0.2قيراط)
عقارب من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا

الحزام

من جلد التمساح الميسيسيبي باللون األزرق الداكن مع قشرة داخلية جلدية ،مخيط يدوي ًا،
تشطيب السرج ،مربعات كبيرة

المشبك

إبزيم من الذهب األبيض عيار  18قيراط ًا مرصع بـ  12ماسة قطع باغيت (زنة  1.1قيراط)

علبة التقديم

طراز لي كابينوتييه

قطعة واحدة
"لي كابينوتييه" ،قطعة واحدة ،شعار  ACمحفور على خلفية العلبة
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مقدمة

–

دقة الساعات من نوع
المنظم

-

إتقان الوظائف الفلكية

-

حرف فنية وإبداع

-

الوقت الفلكي

-

ڤاشرون كونستنتان
والساعات الفلكية

-

كالسيكية بلمسة جريئة

-

ملخص

-

المواصفات التقنية

ّ
مصنعي الساعات في العالم .وقد قامت بتصنيع الساعات
تأسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام  1755وهي من أقدم
ّ
ً
ً
أجياال من الحرفيين.
والرقي في صناعة الساعات التي شهدت
محافظة على تاريخ عريق من التميّز
دون انقطاع لنحو  265عام ًا
ّ
ّ
تتولى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية
وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة،

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.
تجسد ڤاشرون كونستنتان تراث ًا ال ُيضاهى وروح ًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية" :باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز"
ّ
و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك" .كما وتقدّ م لزبائنها المميّزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

