
 
 

“THE SOUND MAKER” 

 

ارتباًطا وثیًقا ببیئتھا الھادئة والِبكر في فالي دو جو التي تسود فیھا أصوات الطبیعة بصورة دائمة: كھزیز الریح بین  لوكولتر -یرتبط تاریخ جیجر

فة من یاألشجار وزقزقة العصافیر وخریر المیاه التي تتدفق من الجبال، والسكون الذي یكتنف فصل الشتاء بینما تكتسي المناظر الطبیعیة طبقة كث

 الثلوج.

 

ج خشًبا تھمت فصول الشتاء الطویلة والقاسیة في نماء صوتین ینفرد بھما الوادي. ویساعد البرد ھنا على النمو البطيء للغابات الصنوبریة التي تنسا

ال  دذا جودة صوتیة استثنائیة، سعى صانعو اآلالت الوتریة الحصول علیھ منذ قرون عدیدة. وتطلبت فصول الشتاء القارس البقاء بالداخل لعد

 یحصى من الساعات، مما أتاح لساعاتیي الوادي الوقت الالزم لتطویر وصنع ساعات رّنانة معقّدة.

 

" من خالل اإلشادة بوادیھا وتراثھا العریق في مجال الساعات الرّنانة THE SOUND MAKERلوكولتر ب " -، تحتفل جیجر2020في عام 

 بة بأسالیب جدیدة.التي تعّبر عن قرن ونصف القرن من الخبرة المكتس

 

 صوت الوقت 

 

عام، عن مرور الوقت، وما فتئت جمیع الشعوب في جمیع أنحاء أوروبا تنّظم أعمالھا الروتینیة الیومیة  600ما فتئ الصوت یعلن، منذ أكثر من 

كلمة من ال ”clock”استناًدا إلى دقّات ساعات األبراج المعلقة على كنائس القرى ومباني البلدیات. وقد اشتقت كلمة ساعة في اللغة اإلنجلیزیة 

 المأخوذة من صوت الجرس). ”clocca”التي تعني الجرس (والتي اشتقت ھي كذلك من كلمة  ”cloche”الفرنسیة القدیمة 

 

ا من ھذه الساعات التاریخیة، اخُترعت في العصر الذي سبق اإلضاءة الكھربائیة ي ك كثیًرا ما یقال إن مكّررات الدقائق، وھي نسخ صغیرة جّدً

الوقت في الظالم. وإنھا لقصة رائعة إذا لم تكن حقیقیة بالكامل. ویعزى الدافع الحقیقي لتصغیر الساعات الرّنانة إلى رغبة  یتسنى للناس معرفة

 ین.رفیعتاالبتكار الجامحة التي حدت صناع الساعات األوائل وإلى مرام عمالئھم األثریاء المتالك ھذه القطع التي ترمز إلى المنزلة والمھارة ال

 

ذا الصدد، اضطلع مؤسس المصنع أنطوان لوكولتر، بدور أساسي، لیس كساعاتي فقط، بل كمخترع آلالت قادرة على قیاس أبعاد المكّونات في ھ 

أي وقت مضى. ولذلك اشتھرت فالي دو جو بإنتاج ساعات رّنانة وصنادیق موسیقى  االرتیاب منوقطعھا بأعلى قدر من الدقة وبأقل ھامٍش من 

 وأصغر حجًما وأجمل صوًتا لم یسبق لھا مثیل. أكثر تعقیًدا

 

 

 تاریخ ممّیز 

 

یقیة موسیرى صّناع الساعات أن مكّرر الدقائق من أصعب التعقیدات الساعاتیة وأكثرھا نجاًحا، غیر أن ھذه التعقیدة لیست مجّرد ساعة وإنما آلة 

 مصّغرة، یتطلب صنعھا أذًنا موسیقیة ومھارة فائقة.

 

مكّرر دقائق قبل  100حركة ساعة رّنانة وأنتجت حوالي  200، طّورت أكثر من 1870لوكولتر أول مكّرر دقائق في عام  -جیجرمنذ أن أنتجت 

. وأتقنت جمیع األشكال، من المنبھات البسیطة نسبًیا إلى أعقدھا جمیًعا، كالرنة الكبیرة ورّنات وستمنستر. وحتى منتصف القرن 1900عام 

ار العریقة في صنع ساعات رّنانة وساعات ذات مكّرر، بینما زّودت أیًضا العدید من أرقى العالمات في صناعة الساعات العشرین، استمرت الد

 بحركات رّنانة.

 



 
 
 

لیة ز فعالوكولتر عملت باستمرار على تعزی -رغم عدم تغّیر البنیة المیكانیكیة األساسیة للساعات الرّنانة منذ مطلع القرن التاسع عشر، فإن جیجر 

) وآلیة المطارق الثالثیة 1870حركاتھا المیكانیكیة ووضوح وجمال الصوت الذي تصدره. وتنطوي ابتكاراتھا األولى على الصنوج الكاتدرائیة (

ت ا، اخترعت الدار ناظًما یتحكم بالضربة الصامتة، أتاح لھا التخلص من قرقعة األصوات الخلفیة التي مّیزت المنِظم1895). وفي عام 1880(

لوكولتر أول مكّرر  -، أنتجت جیجر1900التقلیدیة من فئة الَعَتلة. وُتستخدم الیوم نسخ من ھذا االختراع في جمیع الساعات الرّنانة تقریًبا. وفي عام 

 دقائق فائق الرقة.

 

یاة لیة، سواء أكانت لالستعمال في الحفي منتصف القرن العشرین، وبینما بدأ المجتمع في التغّیر وازداد حب الناس للساعات ذات الوظائف العم

لوكولتر من خبرتھا العالیة في مجال اآللیات الرّنانة لتطویر ساعات مزّودة بمنبھ. وبالرغم  -الحضریة أم خالل النشاطات الریاضیة، استفادت جیجر

ریعة للغایة تصدر طنیًنا مستمًرا بدالً من رّنة من استخدام آلیة المطارق والصنوج لساعات المكّرر أیًضا في حركة میموفوكس، فإن الدقات الس

 رقیقة شبیھة بصوت الجرس.

 

والتي تمّیزت بصوت "جرس المدرسة" المصدر المرجعي في مجال الساعات المزّودة بمنبھ على  1950ظلت "میموفوكس" التي ابُتكرت في عام  

یما عرض التوقیت العالمي ومنّبھ عّداد موقف السیارات. وفي عام عاًما. ومع مرور الزمن، ُطرحت وظائف إضافیة وعملیة، وال س 70مدى 

، ظھرت "میموفوكس" مجّدًدا بأشكال مختلفة، ومن بینھا ساعة 2000، أطلقت الدار أول ساعة غوص عالمیة مزّودة بمنبھ. ومنذ عام 1959

 الغوص.وسلسلة من القطع لإلشادة بساعات  Master Compressorمزّودة بتقویم دائم ومودیل 

 

 الجمع بین التكنولوجیا والتقالید

 

ھذا التراث القّیم في مجال مكّررات الدقائق، عمل مھندسوھا ومصّمموھا على  لوكولتر -منذ منتصف تسعینیات القرن الماضي، عندما أحیت جیجر

 إعادة تحدید المعاییر المرتبطة بجودة الصوت من خالل تسخیر التكنولوجیا لصون وإدامة أثمن التقالید الساعاتیة في العالم.

 

) التي ُثّبتت مباشرة على المینا الذي یساعد على تضخیم 2005لوكولتر براءة اختراع "الصنوج الكریستالیة" (ُطرحت في عام  -سجلت جیجر 

ة حالصوت كي تستفید من جودة الصوت العالیة للكریستال السافیري الصناعي. ووفّرت الصنوج ذات المقاطع المرّبعة التي ُطرحت بعد عامین مسا

) آلیة میكانیكیة تشبھ آلیة 2009ة المتمفصلة (ُطرحت في عام مسّطحة للمطارق، تضمن دقّات أكثر انتظاًما وقوة. وتستخدم المطارق المنجنیقی

أُدرجت . ومنجنیق األثقال الموازنة التي یعود تاریخھا إلى العصور الوسطى والتي اشتقت منھا المطارق اسمھا، لتعزز سرعة َدقَّة المطرقة وقّوتھا

مینیت ریبیتر فالینغ توربیون" ،اإلصدار الحادي عشر من مجموعة ساعة "ماستر ألترا ثین  2014عام  الفاصلة فيوظیفة تقلیص مدة الصمت 

 ھیبریس میكانیكا فائقة الرقة، مما یضمن عدم وجود أي تأخیر عندما ال یقتضي إعالن الوقت دقّات أرباع الساعة قبل دقات.

 

وبدالً من تزویده بنوابض مسّطحة، تشكل  تصمیم الصنوج "مزدوجة" الجدید. 950لوكولتر في الحركة كالیبر  -، أدرجت جیجر2019في عام  

ة، عالصنوج دائرة قبل أن تنحني إلى األعلى ثم تتباین لتشكل نصفي دائرة أعلى الحركة. وعن طریق استخدام أكبر مساحة متاحة داخل ھیكل السا

 یرتفع الرنین الصوتي ارتفاًعا كبیًرا.

 

الدقّات، بینما یواجھون أیًضا التحدي المتمثل في الجمع بین المكّررات وتعقیدات أخرى، لوكولتر باستمرار على تعزیز آلیات  -یعمل مھندسو جیجر

)، وبین تقویم دائم ونظام 184إذ جمعوا في اآلونة الحدیثة بین التقویم الدائم والجیروتوربیون متعّدد المحاور وآلیة وستمنستر الرّنانة (كالیبر 

)، وبین تقویم فلكي وتوربیون مداري معلّق في الجیل الجدید من ساعة "ماستر 950توماتیكیة (كالیبر الصنوج "المزدوجة" الجدید والتعبئة األو

 ).945غراند ترادیسیون غراند كومبلیكاسیون" المبتكرة ھذا العام (كالیبر 

 

قیدات الساعاتیة التقلیدیة األخرى. وفي لوكولتر، وتعزز خبرتھا في مجال التع -عاًما موطن قوة جیجر 150ما فتئت الساعات الرّنانة تشّكل منذ 

 ا الدار العریقة.ھھذا العام، یمضي الجیل الجدید من الساعات الرّنانة قدًما لیشید بتراث الدار العریق بینما یؤكد روح االبتكار التي لطالما استرشدت ب

 



 
 
 

 

 
Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

رشد ئیة لجبال جورا، الذي یستتقع دارنا في وادي فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء. من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثنا

نع، فیعمل صانعو الساعات، والمھندسون، غراند میزون روحھا. جمیع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المص -بنوٍر داخلي ال یخبو، تستمد الدار العریقة 

من أفراد  لتي ُتلھم كل فردوالمصّممون، والِحرفیون مًعا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة. مدفوعین بالطاقة الجیاشة وروح االبتكار الجماعي ا

حركة من حركات الساعة منذ  1200لفني. ھذه الروح ھي نفسھا التي عّززت ابتكار أكثر من عائلتنا یومًیا بااللتزام، حیث ُنرّسخ كل یوم تطورنا الممیز وإبداعنا ا

 لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع الساعات. -وجعلت من مصنع جیجر 1833عام 
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