مكرسة للطبيعة الهادئة
دار جيجر -لوكولتر تق ّدم ثالث ساعات راندي فو سوناتينا جديدة ّ
يُسعد دار جيجر -لوكولرت عرض ثالث نسخ رائعة من ساعة راندي فو سوناتينا إشاد ًة بالطبيعة اهلادئة يف إصدار حمدود يقتصر
وجتسد هذه الساعات األنيقة ج ّداً ثالثة تعابري خمتلفة عن األنوثة الراقية والرقيقة.
على مثاين قطع لكل منهاّ .
وهي تشهد على املوهبة النادرة حلرفيي جيجر -لوكولرت ،إذ جتمع بني رموز صناعة الساعات الفاخرة ودقّة احلَِرف اليدوية النادرة
( )™Métiers Raresكإشادة بفن الدقّة من حيث التنفيذ التقين والتعبري اجلمايل على حد سواء.
ترمز زهرة السحلبية إىل اجلمال والرقة واجلاذبية ،وهي زهرة تُزرع وتُق ّدر يف الصني منذ أكثر من  3000سنة ،بينما يُعتقد أ ّن الفراشات
التحول واألمل واحلياة ،إذ تثري رفرفتها عدمية الوزن الشعور باخلفة والفرح.
متثّل ّ
لتعّب عن أكثر اجلوانب جاذبية
جتتمع أزهار السحلبية والفراشات على موانئ هذه النسخة اجلديدة من ساعة راندي فو سوناتينا ّ
حساسة وقوية يف نفس الوقت.
للشخصية األنثوية ،فهي أنيقة ورقيقةّ ،
تطلق هذه الساعات اجلديدة العنان ملوهبة حرفيي الدار وتوظّف ثالث ِحَرف من احلَِرف اليدوية النادرة ()™Métiers Rares
اليت أتقنتها جيجر -لوكولرت بدقّة وهي التضفري والرسم املصغّر على عرق اللؤلؤ وترصيع األحجار الكرمية.
التغريات اللونية لعرق اللؤلؤ قبل إضافة درجات خفيفة من اللون الوردي أو األخضر أو
يعزز ّ
نُقشت املوانئ بتضفري "غيوشيه" الذي ّ
املشعة بلمسات صغرية واحدة تلو األخرى .تتميّز
البنفسجي .وقد رسم احلريف أزهار السحلبية والفراشات الرائعة على هذه اخللفية ّ
هذه التحف املصغّرة كلّها بواقعية تفاصيلها والشعور بالعمق البصري وختتلف قليالً عن بعضها البعض لتصبح مشبّعة بشخصية احلريف
مؤشر النهار والليل بني األزهار
وشغفه .ويُلفت النظر إىل الصورة املرسومة بفضل حلقة من املاسات بيضاوية الشكل حيث يظهر ّ
يف نافذة على شكل زهرة.
تاج ٍ
ثان .فعندما حيني الوقت ،تصدر الساعة
مرصعة على طرف امليناء إىل وقت موعد مميّز ميكن حتديده بفضل ٍ
تشري جنمة ذهبية ّ
رنّة موسيقية واحدة لتذكري صاحبها باملوعد.
يأخذ هذا التعبري الشاعري واملذهل عن األنوثة شكل التعقيد التقين لكاليّب  735من تصنيع جيجر -لوكولرت ،وهي حركة ذات تعبئة
أوتوماتيكية مت تطويرها خصيصاً لساعة سوناتينا وتظهر حتت خلفية القفص السافريية الش ّفافة.
وبراقة وبكلة من الذهب
تكتمل هذه الكنوز الساعاتية بفضل حزام من جلد التمساح بلون يطابق لون امليناء مع ملسة هنائية المعة ّ
الوردي.

ص ّممت هذه النسخ اخلاصة من ساعة راندي فو سوناتينا كتعبري مرح عن األنوثة ،وهي إصدارات حمدودة تقتصر على مثاين قطع
ُ
من كل نسخة وتتوفّر حصرياً يف بوتيكات جيجر -لوكولرت.
ساعة راندي فو سوناتينا
القطر 38.2 :مم
السماكة 5.57 :مم
حركة الساعة :كاليّب  - 735أوتوماتيكية
القفص :ذهب وردي
مقاومة تسرب املاء 5 :بار
مؤشر املواعيد ،الثواين على اجلزء األمامي ،املنبّه على اجلزء األمامي
مؤشر النهار والليلّ ،
الوظائف :الساعات/الدقائق/الثواينّ ،
احتياطي الطاقة 40 :ساعة
امليناء :عرق اللؤلؤ ،الرسم املصغّر والتضفري
األحجار 160 :ماسة  1.86 -قرياط
اخللفية :مفتوحة
الرقم املرجعي:
 :Q35924A1ساعة راندي فو سوناتينا بلون زهرة السحلبية البنفسجية
 :Q35924B1ساعة راندي فو سوناتينا بلون زهرة السحلبية البيج
 :Q35924D1ساعة راندي فو سوناتينا بلون زهرة السحلبية اخلضراء
إصدار حمدود مطروح بثماين قطع من كل موديل

جيجر -لوكولرت
حولت دار جيجر -لوكولرت ،منذ تأسيسها ،الدقة إىل شكل فين من خالل حتقيق التوازن بني احلرفية والفن وبني الرفاعة والّباعة
ّ
اجلمالية .ومتاشياً مع الروح االبتكارية اليت أُطلقت يف عام  ،1833يبتكر احلرفيون جمموعات لطاملا تص ّدرت صناعة الساعات الراقية:
جتسد تراثاً غنياً شيّدته الدار العريقة على مدى القرون
ريفريسو ،ماسرت ،جيجر -لوكولرت بوالريس ،راندي فو وأمتوس ،تلك إصدارات ّ
ليمثل مصدر إهلام دائم لتجاوز احلدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
www.jaeger-lecoultre.com

