
 
 

 لوكولتر تقّدم فيلًما جديًدا بمشاركة -جيجر

 بيندكت كامبرباتش إلطالق ساعة 

 لوكولتر بوالريس مارينر ميموفوكس -جيجر 

 

 In A Breathلوكولتر فيلًما قصيًرا بعنوان  -، أصدرت جيجرلوكولتر بوالريس مارينر ميموفوكس -بمناسبة إطالق ساعة الغوص الجديدة جيجر 

بالتعاون مع بيندكت كامبرباتش الذي تربطه صداقة طويلة بالدار. ويدعو بيندكت في هذا الفيلم إلى إدراك أوجه الشبه بين التأمل  )بنََفٍس واحد(

 للوقت.والغوص اللذين اعتاد على ممارستهما منذ زمن بعيد وأثرهما على إدراكنا 

 

امية التي تجري أحداث الفيلم في جزيرة راكينو النيوزلندية، وسط طبيعة برية خالبة. وتعبّر عن العالقة القائمة بين التنفس والوقت، والحالة الس

 يؤدي إليها كلٌّ من التأمل والغوص، واالرتباط الوثيق بالطبيعة الناجم عن هذين النشاطين.

 

فتصمت ينصب اهتمام الغوص والتأمل على التنفس المستمر والمنتظم والموزون مثل دقّات حركة الساعة. ويتيح إدراك النََفِس استكشاف النَْفِس، 

َفِس: الروح ويزداد الوعي وتتولّد مشاعر انبهار وإعجاب ووحدة مع المحيط. ويتكلّم معظم الغواصين عن التجربة الحّسية الناجمة عن إدراك النَ

بوصفه  كانعدام الوزن والشعور بسكينة الروح وانعدام "الضوضاء البيضاء" التي تعم الحياة العصرية والغوص التام في المياه ذات اللون األزرق،

 أكثر ألوان الطيف هدوًءا وَسكينةً.

 

أن التأمل يجّسد معنى "صفاء الروح والترابط والبقاء على قيد الحياة".  ويقول: "عندما تتمّسك حقًا بما يجري في حياتك  يرى بيندكت كامبرباتش

عندما تجلس في هذا العالم، ترّكز تركيًزا  الداخلية، وعندما تكون في عالم ساكن... تنأى بنفسك عن مصادر اإللهاء التي تحملها الحياة في جعبتها...

لى ا ]على الحاضر[ وذلك ما تسعى إليه في ظل أي أداء، سواٌء أكان رياضيًّا أم مسرحيًّا، وسواٌء أكان ثمرة عمل إبداعي أم فّني. وتسعى إواضحً 

 مواكبة مجرى األمور، واالنفصال عن عالم واالرتباط بآخر في الوقت ذاته."

 

ه والذي تختفي فيه مصادر اإللهاء الخارجية، ويُخيَّل إلى الغواصين أنهم معلّقون في هذا ما يكشف عنه الفيلم في العالم اآلخر الذي يغرق تحت الميا

نصب الفضاء فال يشعرون بالعالم الدنيوي. وتكمن وحدة قياس الوقت الوحيدة في تنفّسهم والساعة الموجودة على معاصمهم ألن تركيزهم المطلق ي

 على الظرف الراهن والعالم المحيط بهم.

 

 ولتر بوالريس مارينر ميموفوكسلوك -جيجر

 -لوكولتر بوالريس مارينر ميموفوكس بقدرات عالية ورموز جمالية أصيلة تشيد إشادةً جليّة بساعات الغوص األولى من جيجر -تتميّز ساعة جيجر

بار(، بينما  30متر ) 300ومقاومة الماء حتى عمق  ISO 6425لوكولتر. وعّززت الدار األداء الوظيفي ليتطابق تماًما مع مواصفات الغوص 

األوتوماتيكية، كاليبر تتيح حلقات الميناء األزرق المتدّرج ذات المركز المتّحد جانبًا جماليًّا رياضيًّا ومعاصًرا للغاية. واستُلهمت الحركة ذات التعبئة 

لوكولتر بوالريس مارينر ميموفوكس  -لوكولتر. تتميّز ساعة جيجر -جيجر، مباشرة من الحركات األوتوماتيكية األولى لساعات المنبّه من 956

بصنج محيطي جديد مصّمم إلتاحة المكان لخلفية قفص مصنوعة من الكريستال السافيري، وتحافظ على صوت "جرس المدرسة" المميّز الذي 

 لوكولتر. -يضفي سحًرا فريًدا على ساعات المنبّه من جيجر

 

 

 
 
 



 
 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

ئية لجبال جورا، الذي يسترشد تقع دارنا في وادي فالي دو جو الهادئ، وتخلُق إحساًسا فريًدا باالنتماء. من هنا، من المكان وبإلهاٍم من المناظر الطبيعية االستثنا

روحها. جميع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع، فيعمل صانعو الساعات، والمهندسون،  غراند ميزون -بنوٍر داخلي ال يخبو، تستمد الدار العريقة 

لتي تُلهم كل فرد من أفراد والمصّممون، والِحرفيون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقية. مدفوعين بالطاقة الجياشة وروح االبتكار الجماعي ا

حركة من حركات الساعة منذ  1200لتزام، حيث نُرّسخ كل يوم تطورنا المميز وإبداعنا الفني. هذه الروح هي نفسها التي عّززت ابتكار أكثر من عائلتنا يوميًا باال

 لوكولتر الجهة الرائدة في تصنيع الساعات. -وجعلت من مصنع جيجر 1833عام 
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