
 
 

 لوكولتر تروي حكایة ال نھایة لھا -جیجر

 في أربعة فصول 

 " 185"ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر من خالل ساعة 

 

ساعة  تأتي  ھذه المجموعة الرمزیّة.   ساعٍة ھي األكثر تعقیداً على اإلطالق في  تحتفي الدار العریقة بمجموعة "ریفیرسو" الشھیرة من خالل إطالق 

بین أھم مجاالت  نتیجةَ  "  185"ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر   الذي جمع  التطویر   -التي تضطلع بھا جیجر  البراعة والدرایةستة أعوام من 

كا  ساعة "ھیبریس میكانی  من خالل تضمینأّول ساعة ید في العالم تتمیّز بأربعة أوجھ عرض وظیفیة.  إنھا  فلكیة مبتكرة.  مع مؤشرات  لوكولتر  

بثالثة   للمعلوماتكوادریبتیك"  الداخلي    عروض  الوجھ  على  والشھر  لحاضنة  القمریة  االقتراني  (الشھر  الشھیرة  والشھر العُقَدي  "ریفیرسو" 

عالم ال الحضیضي)، تسنى لھا التنبؤ بالظواھر الفلكیة المقبلة على الصعید العالمي مثل القمر العمالق والخسوف والكسوف، وباتت أول ساعة ید في

 تقّدم قراءة مفّصلة للكون. 

 

 

 " (كوادریبتیك) 185لوكولتر "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  -أھم مزایا ساعة جیجر

 أّول ساعة في العالم تتمیّز بأربعة أوجھ وأعقد ساعة من ساعات "ریفیرسو" على اإلطالق  •

والحضیضیة (لم یسبق  والعُقَدیة  وظیفة معقّدة، وال سیما التقویم الدائم ومكّرر الدقائق ومؤشرات األشھر االقترانیة    11تحتوي على ما مجموعھ   •

 براءة اختراع  12وأن اجتمعت معًا في ساعة ید واحدة)، مما تطلّب تسجیل  

ي میادین الساعات الرنّانة واآللیات الدقیقة والوظائف الفلكیة المعقّدة وصناعة  لوكولتر المتقنة التي ال غبار علیھا ف  -تجمع بین مھارة جیجر •

 الساعات ذات الرقّة الفائقة 

 أعقد ساعات "ریفیرسو" وأسھلھا استخداًما في الوقت ذاتھ  •

 

 

  



 
عاًما بإبداع ومھارة ال ینضبان، وتستمر في دفع حدود صناعة الساعات المیكانیكیة    188لوكولتر منذ    -تتمتع جیجر  —  2021أبریل    7جنیف، في  

من النجوم التي تشّع لمعانًا ال مثیل  كوكبة  . وأتاحت سلسلة ساعاتھا المبتكرة والمعقّدة للغایة "ھیبریس میكانیكا" تشكیل  الراقیة إلى ما ھو أبعد وأسمى

لوكولتر الرائعة "ریفیرسو ھیبریس    -ھي تحفة جیجر  2021الم صناعة الساعات. وأحدث نجمة تنضم إلى ھذه التشكیلة السماویة في عام  لھ في ع

 كوادریبتیك" التي استغرق صنعھا ستة أعوام، وھي أّول ساعة في العالم تتمیّز بأربعة أوجھ لإلشارة إلى الوقت. 185میكانیكا كالیبر 

عات الشخصیة، ارتھن السعي إلى تصمیم ساعات متزایدة التعقید بحجم المساحة المتاحة لصنّاع الساعات. فال داعي من إثقال الساعة  منذ ظھور السا 

لوكولتر    -بالعدید من الوظائف المعقّدة إذا لم یتسن عرضھا بطریقة واضحة ومفھومة وإذا لم یتسن ارتداء الساعة بأسلوب معقول. وتحّررت جیجر

القیود بفضل التصمیم الفرید لمجموعة "ریفیرسو" الشھیرة، فابتكرت ساعة لم یسبق لھا مثیل في العالم بقفٍص ذي وجھین یعمالن على نحو من ھذه  

المصنوعة في مشاغل الدار وقاعدة ذات وجھین مزّودین بالمؤشرات التي تعمل آلیة الحركة الرئیسیة على مزامنتھا   185مستمر بالحركة كالیبر  

 لوكولتر. -یثھا یومی�ا عند منتصف اللیل باستخدام نظام میكانیكي تعود ملكیّتھ لدار جیجروتحد

كوادریبتیك" اإلحدى عشرة باستخدام الوسائل المیكانیكیة التقلیدیة،    185لوكولتر "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    -وظائف ساعة جیجرنُفِّذَت  لو  

قرنین من الزمن ونھجٍ یغلب علیھ الطابع المعاصر    یقاربعاصم. وبفضل مھارةٍ حرفیة مكتسبة منذ ما  ألسفرت عن ساعة أنسب للمكاتب من الم

مم، وتنطوي الحكایة    15مم وسماكتھ    31مم وعرضھ    51لوكولتر حكایة الزمن الكوني واألرضي في كنف قفص طولھ    -واإلبداعي، تروي جیجر

 على أربعة فصول من براعة صناعة الساعات. 

 

 ل األّول: تحدید معالم الكون الفص

لوكولتر في السعي إلى بلوغ الدقة وتجسیدھا. وقد كان مقیاس الملیونومتر أحد أّول ابتكارات مؤسس الدار أنطوان    -تتأّصل جذور حكایة جیجر

ابتكار آلیات توربیون استثنائیة مصّممة  لوكولتر الیوم بمكانة رائدة دون منازع في    -لوكولتر وأّول أداة قادرة على قیاس المیكرون. وتحظى جیجر

) التي أثارت دھشة الجمھور ونالت جائزة دقة  2008" (2لتعزیز أداء الساعة في قیاس الوقت، كساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا جیروتوربیون 

) التي ال تزال تستخدم آلیة توربیون 2006یبتیك" (قیاس الوقت بعجلة توازنھا الدّوارة ذات المحاور المتعّددة، وساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا أتر

 ذات میزان ثابت بیضاوي عالي الدقة. 

الرئیسیة لساعة جیجر المكّونات  التوربیون أحد  الواضح أن  الجدیدة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    -من  التي 185لوكولتر  " (كوادریبتیك) 

یجعلھ  مما    ،(نُسب إلیھ ھذا االسم بسبب انعدام الجسر العلوي   فالینغ توربیون  –  ربیون معلّقلوجھ قفصھا األمامي تو   7عند عالمة الساعة  یتوضع  

وّسط یبدو وكأنھ یطفو) یكمل دورة واحدة حول محوره في دقیقة واحدة، ویغیّر وضعیّة عجلة التوازن باستمرار للحصول على وحدة قیاس فریدة لمت

 الوقت الذي یخضع للتصحیح.

مرور ثانیة    ھزات  ستت. وتعادل كل  ازن القلب النابض لكل حركة من حركات الساعات وتمثّل أیًضا وسیلتنا األساسیة لقیاس الوقتمثّل عجلة التو

الثواني إلى دقائق ثم إلى ساعات ثم إلى أیّام ثم إلى أسابیع ثم   في الساعة). وتتحّول  ھزة  21600ھرتز (  3بتردد منتظم قدره    تنبضواحدة ألنھا  

إلى أشھر ثم إلى سنوات. ویشھد وجھ قفص "كوادریبتیك" األمامي على أعلى مستویات الجودة المیكانیكیة في صناعة الساعات، ویعرض مؤشرات 

بالرغم من تفاوت عدد أیام كل شھر. وتأخذ أیًضا السنوات الكبیسة في  التقویم الدائم، وھي آلیة قدیمة العھد لطالما أشارت إلى التاریخ الصحیح  

  - ر الحسبان ألنھا تعرض الیوم التاسع والعشرین من شھر فبرایر مرة كل أربع سنوات. وتسلّط مؤشرات التقویم الدائم الضوء على دقة حركة جیج 

عرض التاریخ    185افة إلى ذلك، اقتضى التصمیم المعقّد للحركة كالیبر  من خالل تغیّرھا الفوري عند منتصف اللیل. باإلض  185لوكولتر كالیبر  

  لوكولتر إال أن تحظى ساعة فخمة مثل ھذه الساعة بتاریخ كبیر   -جیجریكن من المقبول من وجھة نظر  على المیناء. ولم    5عند موضع الساعة  

  (فالینغ توربیون)   التاریخ بغیة االتساق مع أبعاد التوربیون المعلّقذي وضوح مثالي، مما تطلّب ابتكار نظام جدید ألقراص عرض    (غراند دایت)

" (كوادریبتیك) والذي 185لوكولتر "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    -. وھذا ھو الفصل األّول الذي یروي حكایة ساعة جیجر 7  الساعةموقع  عند  

 الوقت المدني تجسیًدا شامالً. یدلي بأعظم شھادة على المھارة المتقنة للدار العریقة في تجسید 



 
 

 الفصل الثاني: دقّات األجراس السماویة

والتي   1870أیًضا ھي المصانع التي تصنعھا منذ عام  وأقل  قلیلة جد�ا ھي مصانع الساعات التي تمتلك خبرات داخلیة في صنع ساعات الید الرنّانة،  

من حركات الساعات     200تتمتع بخبرة ومھارة یعود تاریخھا إلى قرن ونصف القرن من الزمن. وال یوجد إال مصنع ساعات واحد یمتلك أكثر من  

ھ. وتجّسد خلفیة قفص "كوادریبتیك" إنجاًزا إبداعی�ا بارًعا في سجلّھ التاریخي والحدیث، أال وھو مصنع الدار العریقة الواقعة في لوسونتییالرنّانة  

 لوكولتر الخبیرة والمبدعة في مجال الساعات الرنّانة. -یندرج في تراث جیجر

خفضة منتطلق ساعة "كوادریبتیك" العنان للحنھا بفضل الذراع المنزلقة الموجودة فوق التاج مباشرة. ویستھل اللحن بدایتھ بسلسلة من النغمات ال

النغمات یلیھا مقطع من  اللحن    المزدوجة  التي ترتبط بعدد الساعات. ثم  المرتفعة والمنخفضة بصورة متعاقبة تشیر إلى أرباع الساعات. ویُختتم 

اسق لإلشارة إلى بنغمات عالیة متتالیة تشیر إلى عدد الدقائق التي تضاف إلى أرباع الساعات المنقضیة. وتدق رنّة الساعات واألرباع والدقائق بالتن

دقّات رنة ساعة "ریفیرسو كوادریبتیك" برّمتھا جنبًا إلى جنب مع عرض الوقت الثانوي الذي یشیر  عمل    الوقت الحالي برمز موسیقّي. ویمكن رؤیة

" الوقت وتبدأ سیمفونیة . فعندما تدق ساعة "كوادریبتیكُمحیطیةإلى الوقت نفسھ المعروض على المیناء األمامي ولكن بصیغة ساعات قافزة ودقائق 

 النوابض والحدبات والمطارق والصنوج، تؤكد إشارتھا الصوتیة ما یعرضھ المیناء الثانوي.

الرنّانة ارتباًطا فریًدا بخبرة جیجر الموجودة على    - ترتبط عناصر اآللیة  الفتحات  الرنّات، ویمكن رؤیتھا من خالل  الصفیحة  لوكولتر في مجال 

نّمقة یدوی�ا بزخرفة تضفیر "غیوشیھ" المعروفة باسم "كلو دو باري". وتنطوي ھذه العناصر على ناظم الرنة الصامتة الذي  الماألساسیة للحركة و

للقضاء على صوت األزیز الناتج عن نظام المرساة القدیم. ومن أحدث االبتكارات الداخلیة الموجودة   1895سّجلت الدار براءة اختراعھ في عام  

) 2005عام  التي تعود إلى  بتیك" صنوج الكریستال (التي شوھدت للمرة األولى في ساعة "ماستر مینیت ریبیتر أنطوان لوكولتر"  في ساعة "كوادری

الستغالل الخصائص الصوتیة المثالیة لھذه المادة ألن    زجاجة الساعة المصنوعة من الكریستال السافیريالتي تثبّت صنوج المكّرر مباشرة على  

لوكولتر   -المقطعي لھذه الصنوج یزید من فعالیة االحتكاك ونقل الطاقة بین المطارق والصنوج (عنصر أساسي في ساعات جیجر  الشكل المربّع

)، والمطارق المنجنیقیة المتمفصلة (المطّورة لساعة "ھیبریس میكانیكا دیومتر أغراند سونري") التي تتیح دقّات صنوج نقیّة 2006الرنّانة منذ عام  

 لوكولتر بإصدار أعلى وأنقى رنّات ساعات الید في الوقت الراھن.  - وعلى وجھ اإلجمال، تسمح ھذه االبتكارات آللیات مكّرر دقائق جیجروقویّة. 

ترات  وال تتخلّلھا ف  في منتھى النقاء" عن تصمیم جدید تماًما للمكّونات الرنّانة التي تصدر رنّة  185ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  تعلُن  

م تشغّل فاصلة بین الساعات واألرباع والدقائق. تستخدم آلیة مكّرر الدقائق التقلیدیة دعامات محوریة خاصة تقرأ الوقت على سلسلة من الحدبات ث

یما عندما ال  كل مجموعة من النغمات الرنّانة واحدة تلو األخرى. وغالبًا ما ینجم عن ذلك فواصل صامتة بین مجموعات النغمات الرنّانة، وال س 

. وأحرزت ساعة "ماستر ألترا ثین مینیت ریبیتر حیث الوقت ال یضم أرباع الساعات  تبقى سوى دقّات الساعات والدقائق دون األرباع الوسیطة

ل الرنّات من  ) تقّدًما استثنائی�ا في مجا2019) وساعة "ماستر غراند ترادیسیون جیروتوربیون وستمنستر بیربیتوال" (2014فالینغ توربیون" ( 

ساعة  نجحت  فقد  المجال.  ھذا  في  الخبرة  مستویات  أسمى  بلغت  كوادریبتیك"  "ریفیرسو  ساعة  أن  غیر  الصامتة،  الفواصل  ھذه  تقلیص  خالل 

 "كوادریبتیك" في القضاء نھائی�ا على ھذه الفواصل من خالل تنقیح وعكس مراحل معیّنة من ھذا التسلسل المیكانیكي.

" عمالً فنی�ا مستمًرا لالمتیاز الصوتي وتعبّر عن صوت اإلبداع في أوج 185لوكولتر "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    -ساعة جیجرتجّسد رنّة  

 ذروتھ. 

 

 الفصل الثالث: اكتشاف المدارات الفضائیة

البدائیة تراقب الظواھر السماویة وتختلق المجتمعات  الوقت الرسمیة، كانت  أساطیر وقصًصا مؤثرة عن دوران األجرام   قبل تطّور نظم حساب 

  السماویة. وكان علماء الفلك القدماء أیًضا علماء ریاضیات، واستطاعت الوسائل التي صاغوا تصمیمھا حساب وضعیة مختلف األجسام السماویة 



 
ساعات في بادئ األمر كوسیلة إحالل النظام ال   صناعة  وقد تطّورت،  حسابًا میكانیكی�ا. تحّدد مختلف مدارات الشمس واألرض والقمر وتائر الحیاة

لوكولتر من خبرتھا المكتسبة في صناعة الساعات منذ زھاء قرنین من الزمن، فأتقنت جمیع أوجھ    -واستفادت دار جیجر،  في العالم المحیط بنا

 الوقت الفلكي الذي یرتكز حسابھ على النجوملوكولتر المعقّدة عرض    -التعبیر عن الوقت، من أبسطھا إلى أكثرھا غموًضا. ومن أبرز وظائف جیجر 

 ). 2010بدالً من الشمس والذي ُعرض للمرة األولى في ساعة "ماستر غراند ترادیسیون غراند كومبلیكاسیون" ( كمرجعٍ 

قمریة تشمل الشھر   لوكولتر في ھذا العام وللمرة األولى في تاریخ صناعة الساعات المیكانیكیة بین ثالثة مؤشرات تعرض معلومات  -تجمع جیجر

والشھر الحضیضي في ساعة ید واحدة. وتوجد ھذه التولیفة من المؤشرات المیكانیكیة الدقیقة والفریدة على الوجھ الداخلي  العُقَدي  االقتراني والشھر  

شمس) وظواھر قمریة نادرة "، وتتیح تحدید ظاھرتي الخسوف والكسوف (لكل من القمر وال 185ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  لحاضنة  

 مثل القمر العمالق.   

ویُحَجُب  ساعة "ریفیرسو كوادریبتیك"، وتصّور أطوار القمر في نصف الكرة الشمالي بأسلوب ھائل  لحاضنة  تحتل النصف العلوي من الوجھ الداخلي  

بالالكر األزرق ومزخرف برقائق ذھبیة المعة لحساب عمر القمر في  متحّرك مطلي  بواسطة قرٍص  عنھ تدریجی�ا  ویُكَشُف  القمر المنقوش باللیزر  

شھًرا ونصف الشھر بینما ال تتطلّب مراحل قمر   32الشھر االقتراني. وتسّجل النظم التقلیدیة لعرض أطوار القمر خطأ بمعّدل یوم واحد بعد مرور 

 عاًما. 1111ساعة "كوادریبتیك" إال عملیة ضبط واحدة بعد 

مباشرة عّداد یحمل شمًسا ثالثیة األبعاد ذات نحت دقیق من الذھب الوردي یدور حولھا ھالل صغیر   ، إلى الیسارعرض أطوار القمریوجد أسفل  

الشھر   العّداد  المدار العُقَدي  جد�ا. ویعرض ھذا  باسم  الظاھرة  (تُعرف  الشمس  مدار األرض حول  یتقاطع مع  القمر عندما  إلى مسار  الذي یشیر 

ویحدث ھذا التقاطع مّرتین في كل دورة على نحو ما یشیر إلیھ التراصف األفقي على عّداد القمر والشمس. ویصبح القمر واألرض  الخسوفي).  

والشمس في ھذه المرحلة على مستوى واحد، غیر أنھا قد ال تتراصف. وحتى تتراصف وتحدث الظاھرة المسماة بنقطة االقتران، یجب استیفاء  

ون القمر محاقًا أو بدًرا. ویؤدي ھذا األمر إلى حدوث ظاھرة الخسوف أو الكسوف على األرض، سواٌء یخسف القمر إذا شرط إضافي، بحیث یك

 .المكان الجغرافي للُمشاھدكان بدًرا أو تكسف الشمس إذا كان القمر محاقًا. بید أن الرؤیة الفعلیة للخسوف أو الكسوف ترتھن بعوامل مختلفة مثل 

صورة األرض مرسومة بشكل مقبّب ومصغّر بطالء المینا إلى جانب ھالل یدور على انحراف مداري حولھا. العُقَدي ّداد الشھر یوجد على یمین ع

أبعد ما یمكن   القمر أوجھ، یصبح  المتفاوتة بین األرض والقمر. وعندما یبلغ  العّداد الشھر الحضیضي ویعرض المسافة  األرض عن  ویمثّل ھذا 

نقطة حضیضھ. وعندما یكون القمر بدًرا عند نقطة الحضیض أو بالقرب منھا، تحدث الظاھرة المعروفة باسم القمر العمالق،  وأقرب ما یمكن إلى  

 بالمئة.  14فیبدو حجم القمر في السماء أكبر من الحجم المألوف بنسبة تصل إلى 

معًا في ساعة ید واحدة. وبعد تسجیل براءة اختراع مؤشري    ياالقتراني والعُقَدي والحضیضلم یسبق وأن شھد عالم صناعة الساعات عرض األشھر  

" الساعة الوحیدة التي تقّدم ھذه المعلومات المفّصلة عن  185والشھر الحضیضي، باتت ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  العُقَدي  الشھر  

 الظواھر الفلكیة.

وتنامت منذ ذلك الحین  2003یرتھا بساعة "أتموس میستریوز" المبتكرة في عام لوكولتر "ھیبریس میكانیكا" مس -استھلت مجموعة ساعات جیجر

یقارب   ما  (1إبداًعا ساعاتی�ا مبتكًرا، وال سیما ساعة "ماستر ھیبریس میكانیكا جیروتوربیون    20لتشمل  ) وساعة "ریفیرسو ھیبریس  2004" 

) وساعة "ماستر غراند ترادیسیون 2014لترا ثین مینیت ریبیتر فالینغ توربیون" () وساعة "ماستر أ 2006میكانیكا غراند كومبلیكاسیون أتریبتیك" (

" التي تشیر إلى الطموح العارم الذي خالج نفوس  hubrisإلى الیونانیة "  Hybris). ویعود أصل كلمة  2019جیروتوربیون وستمنستر بیربیتوال" ( 

لوكولتر باالستمرار في توسیع آفاق صناعة الساعات   -القدیمة. وذلك ھو الوعد الذي قطعتھ جیجر األبطال األسطوریین الذین عاشوا في العصور  

 عاًما. 18وھو ذات الوعد الذي وفت بھ بعد أن تفانت في العمل منذ 

 

 الفصل الرابع: الوجھ اآلخر للكون 



 
في خضم المنافسات الرشیقة التي تخلّلھا صوت    الساعاتحركات  لتلبیة ضرورة حمایة    1931لوكولتر "ریفیرسو" في عام    -ابتُكرت ساعة جیجر

عاًما، یتجلى شكل جدید من أشكال الرقص األقدم بكثیر في ساعة "ریفیرسو ھیبریس   90الحوافر والمطارق خالل ألعاب البولو. والیوم وبعد مرور  

 غایة مثل قواعد ریاضة الفروسیة المرموقة.  میكانیكا كوادریبتیك" التي تنظم وتائرنا الیومیة وفقًا لقواعد دقیقة ومنّظمة لل

ویكشف عن خلفیة صلبة. أما إصدارات حاضنتھ  امتلكت ساعة "ریفیرسو" األصلیة وجًھا واحًدا یروي حكایة الوقت بقفص متحّرك یمكن أن یُقلب في  

من یرتدي الساعة (دویتو)  یفضلھا  غبات الجمالیة التي  "ریفیرسو" الجدیدة، فتمیّزت بمیناء آخر على خلفیّة قفصھا، سواٌء بتصمیم مختلف لتلبیة الر

) طفرة  2006أو عرض منطقة زمنیة ثانیة (دیوفیس) لتوفیر وظیفة إضافیة عند السفر. وجّسدت ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا أتریبتیك" ( 

 ". تطّوریة في ابتكار الساعات حین قّدمت عرًضا ثالثًا على الوجھ الداخلي لقاعدة "ریفیرسو

" (كوادریبتیك)  185في ھذا العام، ُعرضت أّول ساعة ید ذات أربعة أوجھ في سابقة عالمیة واتّخذت شكل ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر  

، عرض للحاضنةالتي تجّسد مفھوم مجموعة "ریفیرسو" تجسیًدا مطلقًا. ویمكن أن نرى على الوجھ الرابع لساعة "كوادریبتیك"، أي الوجھ الخارجي  

منظور نصف الكرة الشمالي، غیر أن عرض ساعة "كوادریبتیك" ھي من  معظم مؤشرات أطوار القمر    إنأطوار القمر في نصف الكرة الجنوبي.  

ذلك ابتكرت ألطوار القمر في نصف الكرة الجنوبي على وجھھا الرابع یجّسد االزدواجیة األساسیة التي تتسم بھا مجموعة "ریفیرسو". باإلضافة إلى  

متدّرج  بالالكر األزرق  خریطة سماء مرّصعة بالنجوم ومنقوشة ومطلیة    Rares Métiers des Atelier® لوكولتر للحرف النادرة    -ورشة جیجر

 األلوان لتشّكل خلفیة القمر المصنوع من الذھب الوردي.

دریبتیك" في حّل استُخدم للمرة األولى في ساعة "ریفیرسو ھیبریس  یكمن سر أوجھ العرض األربعة الوظیفیة لساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كوا

. فعند حلول منتصف اللیل من كل یوم، یخرج دبوس من آلیة حركة القفص الرئیسي 2006میكانیكا غراند كومبلیكاسیون أتریبتیك" المبتكرة في عام  

مباشرة في الحاضنة إلى األمام. توجد آلیة دفع مؤشرات عرض حاضنة اللتشغیل المصّحح المیكانیكي الموجود في القاعدة، فیدفع مؤشرات عرض 

لوكولتر من خبرتھا المكتسبة    -ذاتھا دون الحاجة إلى أي صفیحة من صفائح آلیة الحركة التي قد تزید من سماكة الساعة. واستفادت جیجرالحاضنة  

لتجعل ساعة "كوادریبتیك"   الفائقة  الرقة  الساعات ذات  تعّدد  في مجال صناعة  بالرغم من  القابلة لالرتداء في عصرنا ھذا  الساعات  أعقد  إحدى 

 مؤشراتھا ووظائفھا المعقّدة.

 

 

 عرض عالم ال حدود لھ 

" في علبة استثنائیة ذات آلیة مدمجة تتیح لمن یرتدیھا ضبط كل مؤشرات عرض 185لوكولتر ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    -تقّدم جیجر

 التقویم والعرض الفلكي بسرعة وبداھة بعد عدم ارتدائھا لمدة معیّنة.

دریبتیك" یوجد على جانب العلبة تاج ذو وضعیّتین یتیح أّوالً ضبط عدد األیّام المنقضیة منذ آخر مرة ارتُدیت فیھا الساعة. وبعد ضبط ساعة "كوا

إلعادة الساعة بسرعة إلى التاریخ الحالي في كل  والقیام بعملیة التعبئة  عیّتھ الثانیة  في إطار دعامة التصحیح، یمكن تمدید تاج تصحیح العلبة إلى وض

العملیّة    مؤشرات التقویم والمؤشرات الفلكیة. وال یوجد أي خطر مبالغة في تصحیح الساعة أو إتالف آلیة الحركة ألن آلیة تصحیح العلبة تتحّكم في

 برّمتھا.

عاًما من اإلبداع   188"ھیبریس میكانیكا" ستة أعوام من البحث والتطویر. ویعود الفضل في تصمیمھا إلى  تطلّب ابتكار أحدث ساعات سلسلة  

على مكانتھا بشدة  "  185ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر    من خالل  لوكولتر  -جیجرتؤكد  والخبرات المكتسبة في مشاغل الدار العریقة.  

 تأكید إرادتھا في توسیع دائرة المعارف في صناعة الساعات. وتُعید كیة الرائدة في صناعة الساعات المیكانی

 



 
  



 
 المواصفات التقنیة 

 "185ساعة "ریفیرسو ھیبریس میكانیكا كالیبر 

 مادة القفص: ذھب أبیض 

 مم  31×  51.2أبعاد القفص: 

 مم 15.15السماكة: 

 ذات تعبئة یدویة  ، 185لوكولتر كالیبر  -الحركة: جیجر

 الوظائف:

 لیل : الساعات، الدقائق، توربیون (یشیر إلى الثواني)، تقویم دائم فوري، تاریخ كبیر، الیوم، الشھر، السنة، السنوات الكبیسة، النھار وال 1الوجھ 

 : ساعات رقمیة قافزة، دقائق، مكّرر الدقائق (مزّود بنظام یتجنّب الفواصل الصامتة) 2الوجھ 

(ارتفاع القمر)، الشھر القمري الحضیضي (نقطتا األوج والحضیض)،  العُقَدي  : أطوار القمر في نصف الكرة الشمالي، الشھر القمري  3الوجھ  

 الشھر، السنة 

 : أطوار القمر في نصف الكرة الجنوبي 4الوجھ 

 ساعة  50احتیاطي الطاقة: 

 متًرا  30مقاومة تسرب الماء: 

 من جلد التمساح  ،الحزام: أزرق

 Q7103420رقم المرجعي: ال 

 قطع 10إصدار محدود یقتصر على 

 

 

 

 لمحة عن ساعة "ریفیرسو"

لوكولتر ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو" التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریاضة    -، أطلقت جیجر1931في عام  

معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أكثر الساعات التي یسھل  البولو القاسیة والتي جعلتھا  

آلیة حركة    50لى أكثر من  تمییزھا فوًرا على مّر الزمن. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت ع

. وتحتفل ساعة "ریفیرسو" مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا والنقوش واألحجار الكریمة

 عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا. 90بمرور 
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