
 
 
 

THE SOUND MAKER™ یحتفل 

 بتراث موسیقي ممیّز
 

 تقّدم ساعات بارزة - لوكولتر -جیجر
 من مجموعتھا التراثیة

 

 

 وضعَ لقد عاًما.  150منذ  دةذات التركیبات الُمعقّ لوكولتر أن الساعات الرنّانة تتسم بأھمیة بالغة وتحتل مكانة ھامة بین ساعات الدار  -ترى جیجر

لیات صنع مختلف أنواع اآلوأتقن . 1870مكّرر دقائق في عام  حركة منذ إنتاج أّول من حركات الساعات الرنّانة 200أكثر من  مصنع الدار

الكبیرة ورنّات وستمنستر. وواصلت دار صناعة الساعات سعیھا إلى كحركات الرّنة الرنّانة، من حركات المنبّھ البسیطة نسبیًا إلى أعقدھا جمیعًا، 

ي توفیر تعزیز دقّة قیاس الوقت وجودة الصوت، مما أدى إلى تسجیل العدید من براءات االختراع وابتكار إبداعات ال حصر لھا. واستمرت ف

 في صناعة الساعات السویسریة حتى منتصف القرن العشرین. أرقى العالماتحركات رنّانة للعدید من 

 

 

 من الصنادیق الموسیقیة إلى ساعات الجیب

وصاغھا ، رفقة والده نوًعا جدیًدا من "لوحة المفاتیح" للصنادیق الموسیقیة المیكانیكیة قبل أن ینصرف إلى صناعة الساعات اخترع أنطوان لوكولتر

بالفرنسیة)، مما عّزز جودة الصوت وأبقى نغمات اآللة مضبوطة. وأصبحت نسخ ھذا الجھاز  peigneمعدنیة واحدة على شكل المشط (من قطعة 

لوكولتر التراثیة نسخة قدیمة یعود تاریخھا إلى ثمانینیات القرن  -سی�ا للعدید من الصنادیق الموسیقیة. وتشمل مجموعة جیجرالمختلفة مرجعًا قیا

 داخل صندوق منّمق بزخرفة رفیعة تشبھ ظھر السلحفاة. "مشط" لوكولترالتاسع عشر، وتتمیّز بآلیة 
 

. واشتُھر منذ ستینیات القرن التاسع عشر 1833سرعان ما اكتسب مشغل لوكولتر سمعة طّیبة من حیث االبتكار والجودة بعد تأسیسھ في عام 

، وبعد مرور قرن على 1880التي تتضمن تقاویم ووظائف كرونوغراف وآلیات رنّانة. وخالل عام ذات التركیبات الُمعقّدة بحركاتھ الساعاتیة 

بدالً من  مطارقُمزّودة بثالث مكّرر دقائق  آلیة التي تحتوي على ،RMS 19/20كالیبر الحركة، أّول مكّرر دقائق، ابتكر مصنع لوكولتر تطویر 

 المطرقتین والصنوج المألوفة. وأتاحت المطرقة الثالثة عزف لحن فرید برنّة ذات ثالث نغمات ممیّزة ألرباع الساعات.

 

"، وھي تماثیل بشریة جاكمارخبرتھا، أدمج صنّاع الساعات أیًضا آلیات ذاتیة التشغیل في ساعاتھم الرنّانة. وأفضلھا آلیات " بینما وّسعت الدار نطاق

وتَُحّركھا آلیة حركة الساعة لتتزامن مع دقّات الوقت، وتضیف عرًضا بصری�ا إلى الرنّة. ویعود ، بأعضاء مفصلیة، موضوعة على میناء الساعة

لوكولتر إلى تسعینیات القرن التاسع عشر، ویعرض تمثالي "جاكمار" في مشھد رومانسي مزیّن ابتكرتھ الذي  ساعة جیب "جاكمار"ء تاریخ مینا

 بطالء المینا وزخارف منقوشة.

 

اح القضاء على وسّجلت براءة اختراعھ، وُعرف أیًضا باسم الناظم الصامت. وأت ناظم الضربة الصامتةلوكولتر  -، اخترعت جیجر1895في عام 

ی�ا في طنین األصوات الخلفیة الذي میّز النواظم التقلیدیة، والحصول على رّنة واضحة. ومنذئذ أصبحت نسخ مختلفة من ھذا االختراع مرجعًا قیاس

التي  ،IMCCV 19كالیبر بالحركة، ، تعمل 1914ساعة جیب من عام صناعة الساعات الرنّانة.  ومن بین نسخ المجموعة التراثیة، یمكن ذكر 

 ومكّرر دقائق. ذي زّر ضاغٍط وحیدتجمع بین كرونوغراف 

 



 
 

معقّدة. أما في  ساعاتیة التي تتقن صنع آلیات حركات الساعات المزّودة بثالث وظائف القلیلة في مطلع القرن العشرین، كان لوكولتر أحد المصانع

وكرونوغراف  دقائق بین مكّرر ،19/20IMCSQكالیبر فقد جمعت الحركة، ، 1910" المبتكرة في عام مینیت ریبیتر تریبل كومبلیكایشن"ساعة 

 كالسیكي من طراز ساعات الصیادین المزّودة بغطاء.داخل ھیكٍل وتقویم دائم 

 

ساعة الجیب من كثر تعقیًدا. أما في زخرفیة في الساعات األِحَرٍف سعیًا إلى إضفاء رموز جمالیة تضاھي التعقید التقني، جرت العادة على توظیف 

بین مكّرر دقائق وتقویم دائم  17JSMCCRVQكالیبر لوكولتر الحركة: ، فتجمع 1928" التي یعود تاریخھا إلى عام Lépine - طراز "لیبین

" إلى أسلوب تصمیم آلیة حركة Lépine - "لیبینكلمة والطالء بالمینا والنقش.  وتشیر التخریم والھیكلة وكرونوغراف، وتوفّر فضاًء رائعًا لحرف 

 الساعة التي ُطّورت في ستینیات القرن الثامن عشر على ید صانع الساعات الفرنسي أنطوان لیبین الذي زاد من رّقتھا.  

 

 

 میموفوكس

خبرتھا العالیة في مجال اآللیات لوكولتر من  -في منتصف القرن العشرین، وبینما ازداد حب الناس للساعات ذات الوظائف العملیّة، استفادت جیجر

د تشبھ الطنین الرنّانة لتطویر ساعات المنبّھ. تدّق المطرقة دقّات عالیة السرعة في ھذا النوع من الحركات الرنّانة، فتصدر نغمة واحدة مستمّرة تكا

ى "صوت الذاكرة") المرجع في مجال ساعات المنبّھ بدالً من رنّة مكّرر الدقائق. وظلّت ساعة "میموفوكس" (التي اشتُق اسمھا من الالتینیة بمعن

 عاًما. 70لمدة 

 

. وغلب الطابع الكالسیكي على ھذا التصمیم الخالي من أّول ساعة من ساعات میموفوكسفي  ،489كالیبر الحركة، ، أدرجت الدار 1950في عام 

شیر إلى وقت الرنّة، وتاجین موضوعین بالقرب من جوانب التكّلف، وتمیّز بمیناء ذي عقرب أحمر مثلث الشكل فوق قرص مركزي متحّرك ی

 القفص، أحدھما للتعبئة وضبط الوقت واآلخر لضبط الرنّة.

 

، بعد مرور عقد من الزمن. 815أول حركة منبّھ ذاتیة التعبئة، كالیبر  أطلق المصنع، 1946وبعد ابتكار أّول حركة ذاتیة التعبئة لساعة یٍد في عام 

ا تمتص الصدمات ألن تأرجحھا انحصر بین مصّدْین.وثُبّتت كتلة   التذبذب وسط الحركة، وُزّودت بنوابض صغیرة جد�

 

التي ، "لإنترناشیونامیموفوكس "ساعة األولى في نسختین مختلفتین.  814لوكولتر حركة میموفوكس كالیبر  -، أدرجت جیجر1958في عام 

 میموفوكس باركینغ"" ص داخل المیناء لرجال األعمال الدولیین، بینما ُصّممت ساعةساعة على قر 24بعرض توقیت عالمي بصیغة تمیّزت 

قضاء الفترة لمساعدة سائقي السیارات على تفادي الغرامات المترتّبة على تجاوز المّدة المدفوعة مسبقًا على عّداد موقف السیارات ألنھا ترن عند ان

 الزمنیة المخّصصة.

 

) التي 815كالیبر  الحركة:( یموفوكس دیب سي""ملوكولتر أّول ساعة غوص في العالم مزّودة بمنبّھ، وھي ساعة  -، أطلقت جیجر1959في عام 

للرواج السریع الذي شھده الغوص الترفیھي والتي تلبّي الطلبات المرتبطة بالساعات المتخّصصة. وسعیًا إلى تعزیز األمان عند تُعتَبَُر استجابةً 

 یُصدر نظام المنبّھ إشارة صوتیة ویؤدي إلى اھتزاز الساعة إلرسال تذكیر محسوٍس بمدة الغوص المنقضیة.الغوص تحت الماء، 

 

)، كما جرى 825كالیبر الحركة: بإضافة عرض التاریخ ( 1968وجرى تحدیثھا في عام  1963" في عام میموفوكس بوالریس"ُطرحت ساعة 

إلى مدة الغوص المنقضیة، ویتیح القفص ذو الضاغط العالي  إشارة بصریةطار الداخلي الدّوار تعزیز وظیفة الغوص لساعة المنبّھ. ویوفّر اإل

 متر. 200تضخیم صوت المنبّھ عند الغوص، بینما یضمنان مقاومة الماء حتى عمق الثالث ذات الطبقات  وخلفیتھ

 

لوكولتر الجدیدة  -، وھي أول حركة ذاتیة التعبئة من حركات جیجر916 كالیبربالحركة: " میموفوكس سبیدبیت"ساعة أُطِلقَت ، 1970في عام 

ذبذبة في الساعة، مما أّدى إلى زیادة استقرار الحركة ثم إلى زیادة  28800عجلة التوازن إلى  حیث تم رفع تردد اھتزاز. بتردد عالٍ التي تتمیّز 

 درجة حول محورھا لتعبئة النابض الرئیسي. 360على زاویة دقّتھا. وأدرج نظام التعبئة الذاتیة الجدید كتلة تذبذب تدور 

 



 
 

. وتتمیّز آلیة المنّبھ الجدیدة ھذه بالمطرقة التي تدّق على صنج عوض 918 كالیبربالحركة: ، وتعمل 1994في عام  ماستر ریفاي""ُطرحت ساعة 

یومنا أن تدّق مباشرة على القفص مثل اآللیات السابقة. وتجّسدت النتیجة في صوت "جرس المدرسة" الممیّز الذي یظل سمة میموفوكس البارزة إلى 

ساعة، والذي یعّد أحد أشد  1000كس تخضع لالختبار الصارم الذي یستغرق ھذا. وكانت ساعة "ماستر ریفاي" أول ساعة من مجموعة میموفو

 برامج مراقبة الجودة الداخلیة صرامة في صناعة الساعات.

 

 

حتى الیوم. ویشھد النمّو المستمر واالستلھام منھا علیھا االعتماد لوكولتر بخبرة عمیقة تواصل  -زّود تراث الساعات الرنّانة العریق ھذا جیجر

عریقة طوال لمجموعة ساعات الدار الرنّانة على االحترام العمیق الذي تحظى بھ التقالید والسعي الدائم إلى اإلبداع اللذین استرشدت بھما الدار ال

 عاًما. 187تاریخھا الممتد على 

 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 
ھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء. من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثنائیة لجبال جورا، تقع دارنا في وادي فالي دو جو ال

غراند میزون روحھا. جمیع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع، فیعمل  -الذي یسترشد بنوٍر داخلي ال یخبو، تستمد الدار العریقة 

دسون، والمصّممون، والِحرفیون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة. مدفوعین بالطاقة الجیاشة صانعو الساعات، والمھن

ه الروح ھي نفسھا وروح االبتكار الجماعي التي تُلھم كل فرد من أفراد عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطورنا الممیز وإبداعنا الفني. ھذ

لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع  -وجعلت من مصنع جیجر 1833حركة من حركات الساعة منذ عام  1200ّززت ابتكار أكثر من التي ع

  الساعات.
 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/

