احتفلوا بالوقت مع نقش ذي طابع شخصي على
ساعة ريفيرسو الخاصة بكم من جيجر -لوكولتر

ومقربًا يرمز إلى العالقة الوثيقة القائمة بين اللحظات المميّزة
ص ّممت لتكون غرضًا شخصيًا
ّ
لم يقتصر تصميم ساعة جميلة على عرض الوقت ،بل ُ
وأثمن الذكريات.
ص ّمم وجهها اآلخر المعدني الفارغ كمجرد حل عملي يلبي احتياجات العبي
عندما أطلقت جيجر -لوكولتر ساعة ريفيرسو منذ  90عا ًما تقريبًاُ ،
ي يزدان بطالء المينا أو النقوش.
البولو ويحمي زجاجات ساعاتهم الحساسة .ولكن سرعان ما أصبح خلفية مثالية لرسائل خاصة ولتعبير فن ّ
شا ألنفسهم إللقاء الضوء على مرحلة مهمة في الحياة أو التذكير بشيء ذي معنى عميق .والبعض اآلخر نقو ً
قد يطلبُ بعض األشخاص نقو ً
شا كهدية
لشخص مميّز في حياتهم ،مثل تاريخ ذي أهمية أو رسالة حب .ويتيح التصميم المتميّز لساعة ريفيرسو ،والمختلف عن أي ساعة أخرى ،إبقاء
الزخرفة سرية أو قلبها ليراها الجميع.
سعيًا إلى ترسيخ هذا التقليد ،يسرد أصدقاء الدار الثالثة قصصهم عن الطريقة التي أضفوا بها طابعًا شخصيًا على ساعات ريفيرسو الخاصة بهم.
نيكوالس هولت
أحب الممثل البريطاني نيكوالس هولت () The Favourite، X-Men، A Single Manالساعات منذ نعومة أظافره ،ويقيم منذ أربع
سنوات عالقة وثيقة مع جيجر -لوكولتر ويشارك بانتظام في أنشطة الدار ذات الصلة بالسينما .وتعكس ساعته "ريفيرسو كالسيك الرج سمول
سكند" المصنوعة من الفوالذ نمط لباسه المتبسّط والكالسيكي وخيار نقشه الذي يعرض الحروف األولى من اسم ابنه والذي يبدو أيضًا كالسيكيًا
وشخصيًا جدًّا في الوقت ذاته .وأول مرة تكلم فيها عن رضيعه خالل مقابلة ،قال إن دور األب "يجعلك تقدّر الوقت بطريقة مختلفة" ،فمن الطبيعي
جدًّا أن ينقش الحروف األولى من اسم ابنه على ساعته المفضّلة.
يقول هولت" :نقشت الحروف األولى  HKHألعتز بابني وأبقيه بالقرب مني كل يوم .وتحظى الساعات بتاريخ عريق لدى عائلتي التي تورثها
متشوق ألهدي ابني هذه الساعة يو ًما ما" ،ويضيف قائالً إن عشق والده للساعات أثار اهتمامه بها .وعندما اختار هولت
من جيل إلى جيل .وأنا
ّ
هذا النقش ،أقام إرثًا مستقبليًا وعالقة عاطفية وثيقة تربطه بعائلته.

أماندا سيفريد
استضافت جيجر -لوكولتر الممثلة األمريكية أماندا سيفريد ( )Mamma Mia ! Les Misérablesكصديقة للدار في مطلع عام  ،2019بينما
كثيرا عن كلبها المفضل فين .فمنذ أن أنقذت كلب الراعي
كانت تزور المعرض الدولي للساعات الفاخرة  SIHHللمرة األولى ،وتتكلم الممثلة
ً
األسترالي هذا من مأوى حيوانات قبل عشر سنوات تقريبًا ،احتل مكانة هامة في حياتها.

وطلبت من نقاشي جيجر -لوكولتر استنساخ صورة مفضلة لفين على الوجه اآلخر لساعة "ريفيرسو كالسيك ميديوم ثين" الخاصة بها .وقالت
سيفريد" :لقد كان رفيقي الدائم ،ودع ًما غير مشروط ،ونبراسًا أستنير به في حياتي ".وتابعت" :إنه سر حسن حظي الدائم ،ووجهه الصغير على
بشرتي يذكرني كل يوم أن هذا الرابط مميّز للغاية".
ني ني
ني ني هي إحدى الممثالت الصينيات الشابات األكثر شعبية ،وقد تق ّمصت مجموعة من األدوار الرئيسية من بينها The Flowers of War
دورا نش ً
طا بعيدًا عن مواقع
و Love and Destiny among her credits.وأقامت صداقة مع جيجر -لوكولتر منذ عام  ،2018فأدت ً
التصوير ،إذ شاركت في مبادرات الدار لدعم الفنون السينمائية وصونها .واختارت ني ني لساعة ريفيرسو الخاصة بها زهرة البرقوق التي تذكرها
كثيرا بمسقط رأسها ،ولكن يمكن أيضًا اعتبارها رمز جمال الممثلة المرهف وقوتها الداخلية.
ً
كثيرا العديد من األشعار الصينية التي تتغنى بأناقة زهرة البرقوق وقدرتها على الصمود .ولدينا في
قالت ني ني" :عندما كنت صغيرة ،أعجبني
ً
مدينة نانجينغ التي ُولدت فيها "أفضل جبل ألزهار البرقوق في الصين" وبحيرة كسوانوو التي توجد فيها أشجار البرقوق المزهرة والزاهية حتى
في موسم الثلوج في الشتاء"" .وال يقتصر اختيار تضمين هذه العناصر على الجمال الكالسيكي لزهرة البرقوق فحسب ،بل ألنها ترمز أيضًا إلى
المثابرة أمام الشدائد ".ويشكل اللون البارد الذي يكتسيه القفص الفوالذي لساعة "ريفيرسو كالسيك ميديوم ثين" الخاصة بني ني خلفية رائعة لنقش
أزهار البرقوق المرهفة.

يستطيع أي شخص يملك ساعة ريفيرسو من الفوالذ أو الذهب ،سواء أكانت جديدة أو مستعملة ،أن يطلب نقش الوجه اآلخر للقفص .وبفضل نظام
كثيرا حيثما كان محل
لتقديم الطلبات على اإلنترنت ( ،)https://engraving.jaeger-lecoultre.comبسّطت جيجر -لوكولتر هذه العملية
ً
إقامة صاحب الساعة .وتشمل الخيارات الموحدة الواردة على اإلنترنت الحروف األولى من األسماء أو التواريخ بخطوط مختلفة أو رسائل نصية
ملون إلبراز التصميم .ويمكن أيضًا اختيار تصاميم على اإلنترنت حسب الطلب ،تستند إلى
بسيطة أو رموز األبراج باإلضافة إلى طالء الكر ّ
صورة فوتوغرافية أو رسم تخطيطي أو حتى إلى فكرة بسيطة .وتزخر هذه التصاميم بإمكانيات ال نهاية لها بقدر مهارات المصممين والنقاشين
لدى مصنع جيجر -لوكولتر.

هناك العديد من المالكين الذين يفضلون التجربة التي يغلب عليها الطابع الحميمي عند طلب نقش في بوتيك جيجر -لوكولتر .وفيما يخص التصاميم
التي تُنجز تحت الطلب (مثل النقشين اللذين طلبتهما ني ني وأماندا سيفريد) ،فإنه من دواعي السرور البالغ المشاركة في إنشاء تصميم فريد وشخصي
للغاية ،ورصد تقدّم النقش حتى يتجلى العمل الفني في شكله النهائي.

سواء أكان النقش بسي ً
يحول دائ ًما ساعة ريفيرسو إلى قطعة فريدة ،وتذكار شخصي جدًّا من قصة ذات معنى .وبعض القصص
طا أم معقدًا ،فإنه ّ
دون لألبد .فما هي قصتكم؟
تستحق أن ت ُ ّ

معلومات عن خدمة النقش لساعة ريفيرسو من جيجر-لوكولتر:
هذه الخدمة متاحة لجميع مالكي ساعات ريفيرسو المصنوعة من الفوالذ أو الذهب ،سواء أكانت جديدة أم مستعملة ،ويمكن أن تُطلب عند الشراء أو
في وقت الحق .ويمكن إضفاء طابع شخصي على مجموعة واسعة من التصاميم التي يمكن طلبها أو إنشاء تصاميم تحت الطلب .والخدمة متاحة
عبر أداة جيجر -لوكولتر الواردة على اإلنترنت على العنوان  https://engraving.jaeger-lecoultre.comأو في أي بوتيك من بوتيكات
جيجر -لوكولتر.

جيجر -لوكولتر :دار صناعة الساعات الراقية منذ عام 1833
سا فريدًا باالنتماء .من هنا ،من المكان وبإلهام من المناظر الطبيعية االستثنائية لجبال جورا ،الذي يسترشد
تقع دارنا في وادي فالي دو جو الهادئ ،وتخلقُ إحسا ً
بنور داخلي ال يخبو ،تستمد الدار العريقة  -غراند ميزون روحها .جميع الحِ رف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع ،فيعمل صانعو الساعات ،والمهندسون،
والمص ّممون ،والحِ رفيون معًا لكي ترى النور ابتكاراتٌ في صناعة الساعات الراقية .مدفوعين بالطاقة الجياشة وروح االبتكار الجماعي التي تُلهم كل فرد من أفراد
عائلتنا يوميًا بااللتزام ،حيث نُرسّخ كل يوم تطورنا المميز وإبداعنا الفني .هذه الروح هي نفسها التي ّ
عززت ابتكار أكثر من  1200حركة من حركات الساعة منذ
عام  1833وجعلت من مصنع جيجر -لوكولتر الجهة الرائدة في تصنيع الساعات.

