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Patek Philippe Calatrava Haute Joaillerie  4895كودR 
  الفن بقدر ما تستطيع أن ترى العين

 
 المالمح الرشيقة لتراث بين 4895Rكود   Calatrava Haute Joaillerieالجديدة Patek Philippeتجمع ساعة 

Calatrava تجمع بطريقة التضاھى بين حرفية صناعة الساعات وصناعة غالف الساعة وبين ابداع  .لھيب الماس الرائعو
  .وفن تصنيع المجوھرات Patek Philippeقسم التصميم لدى 

 
  فن المجوھرات الراقيه

قيراط الذي يبنى تصميمه على  ١٨من الذھب الوردي عيار   4895Rغالف الساعة كوديرصع اكليل من الماس الغني 
ھذا التصميم الرشيق في عام  Patek Philippeالمستدير والذي يرجع تاريخه إلى أول مرة قدمت  Calatravaتصميم 
في ما يصل إلى خمسة صفوف ذات حواف ملتھبة ) قيراط ٥٫٦٢~(ماسة من قطع باجيت  ١٦٢تنسدل حول الميناء . ١٩٣٢
بين دفء الذھب الوردي فى القرص  كل األحجار في صفوف باجيت مثبتة بترصيع مغلق لتخلق تقابل جميل. الحزام على

يفرض ھذا النوع من الترصيع تحديات كبيرة على اختيار الماس الذي يجب  .المحيط بزجاج الساعة والبريق األبيض للماس
باإلضافة إلى ذلك، فإنھا . باألبيض الراقي ألحجار توب ويسلتونقبل كل شيء أن يكون خاليا من أى عيوب داخلية ويتألق 

ماسة باجيت منفردة، وتقع مسؤولية  ١٦٢تحتاج إلى أن تكون مثالية من حيث الحجم والشكل والقطع إلنشاء وحدة سامية بين 
من األحجار تحت النتائج على عاتق عالم األحجار الكريمة لدى المصنع والذي يقضي ساعات ال تحصى بحثا في مئات 

ماسة  ١٦٢عدسة مكبرة، ثم يضعھم جنبا إلى جنب ويرفضھا مرارا وتكرارا ويعيد تصنيفھا وترتيبھا حتى يعثر على الـ 
 ٠٫٧٢~(ماسة باجيت  ٢٠المنفردة التي سيتم بھا التشكيل الفني، ويبقى الوقت المطلوب بعدھا أقل نوعا ما وذلك الختيار 

قيراط الذي يؤمن حزام انيق جدا من جلد  ١٨ي إبزيم القفل المصنوع من الذھب الوردي عيار التي سيتم ترصيعھا ف) قيراط
  .التمساح الالمع يحمل أقساما  كبيرة مربعة بظالل سوداء تتماشى تماما مع لون الميناء

 
األبعاد وقطع  قبل أن يمكن جمع األحجار الكريمة  في ترصيعھم المغلق، يجب على الجواھري الرجوع بدقة إلى رسومات

. كل حجر باجيت على حدة بالشكل الذي يتوافق مع موقعه في المصفوفة، يضمن ذلك توافق اليضاھى مع األحجار المجاوره
ومن ھنا يتضح أن قيمة ساعة المجوھرات ال ترتبط فقط بسعر األحجار الكريمة عليھا، وانما ترتبط نفس القدر من األھمية 

الكريمة والجواھري والمرصع، والذين يقضون أسابيع مكثفة التقان اإلبداعات التي من شأنھا بعمل المصمم وعالم األحجار 
  .في نھاية المطاف أن تعرض روعتھا الكاملة على معصم أصحابھا السعداء



Continued 2 

 
 
 

 

 صناعة الميناء  فن
 

في آن واحد، يتقابل لونه األسود الغنى مع ظالل الماس البيضاء الجميلة والدفء الغزير للذھب  الميناء ھو بسيط وثري
الوردى، تم الوصول لھذا اللون األسود الكثيف من خالل اثني عشر طيقة من الطالء على التوالي ويجب أن تكون كل طبقة 

لعديدة فسيفسد الميناء، ولذلك فمعايير الغرفة النظيفة من نقية تماما، حتى أدنى ذرة غبار لو علقت بواحدة من ھذه الطبقات ا
العوامل األساسية النتاجھا، باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تجف كل طبقة تماما و يتم اختبارھا بدقة للكشف غن الفجوات قبل 

لدقائق وكذلك ثقوب تنطوي المرحلة الحرجة القادمة على حفر تجويف لعقارب دوفين للساعات وا. قبل وضع الطبقة التالية
ينطوي األمر على . ثقبا وتثبت في الميناء بقوة من الخلف ٢٤لتركيب كل عالمات الساعات بشكل السھم ليبلغ مجموعھا 

قيراط وعالمات الساعات ذاتھا، جانبي عقارب دوفين و الجوانب  ١٨الكثير من العمل أيضا لصنع العقارب من الذھب عيار 
حتى . ساعات مصقولة كالمرآة، وتشكل لمحة ھندسية جميلة يكملھا التضاريس الحادة في الوسطالثالثة لكل من عالمات ال

ال  Patek Philippeفي . أدنى عيب في اإلنتاج يعتبر خلال ال يمكن تجاھله ويكون له مصير واحد فقط أال وھو الرفض
في الواقع، اتمام . صغيرة ولكن نقية وراقية يدخر أي جھد لتحويل الميناءات وعالمات الساعات والعقارب إلى أعمال فنية

وحده ينطوي على المزيد من العمل الذي يزيد احيانا عن اجمالى الوقت المطلوب   4895كود Calatravaميناء ساعة 
 . إنتاج ساعات اخرى بالكامل

 
 فن قياس الزمن

 
وترصيع األحجار الكريمة، ال ينبغي أن في خضم كل ھذا الجھد الدقيق الذي يستثمر في صناعة غالف الساعة والميناء 

التي تحرك عقارب  215األساسي والذي يتجلى بوضوح في ماكينة الملء اليدوي عيار Patek Philippe ننسى عمل 
ھى ماكينة أسطورية تحددت مالمحھا بشكل دائم منذ إطالقھا قبل أكثر من أربعين عاما، ويمكن تأملھا واالعجاب . الساعة

تم تزيين جسر القطار المنحني . 4895Rكود  Calatravaھر العرض الشفاف لساعة السيدات الجديدة بھا من خالل ظ
بأناقة وجسر البرميل وقضيب التوازن المستقيم وجسر عجلة الھروب المستقل بشرائط جنيف وتتميز بالشطف الالمع 

تزينھا زخرفة . من بين الجسور والعجالتيمكن رؤية أجزاء من الطبق الرئيسي . المستدير والحواف المصقولة كالمرآة
نصف اھتزازة فى  ٢٨٨٠٠٠تنبض الماكينة بمعدل . تتألف من العديد من الرقط الصغيرة المتداخلة التي تشبه السحاب

الحاصل  ®فضال عن ياي اتزان سبيروماكس Patek Philippe من  ®، وزودت بتوازن جيروماكس)ھرتز ٤(الساعة 
بفضل خصائصه الفريدة و الملكية الھندسة، تساھم ھذه المادة ذات . ®صنوعة من مادة السلينفارعلى براءة اختراع والم

 Patekوھذا ما تكفله التوجيھات الصارمة لختم . القاعدة السيليكونة المبتكرة إلى حد كبيرفي معدل الدقة الممتاز للساعة
Philippe يمكن التعرف عليه عن . 215ثانية بالنسبة للعيار  ٣+إلى  ٣-، والتي ال تقبل معدل انحراف يومي يزيد عن

 .الھروب المزدوج المحفور والمملوء بالذھب على جسر عجلة Pطريق حرف 
  

 Patek Philippeتقاليد الميناء لدى 
 

يشار إلى الميناء في كثير من األحيان، باعتباره وجه الساعة وھو يؤثر إلى حد كبير على االنطباع العام الذي تصنعة 
ولذلك فصناع ميناء الساعة يصنفون بين أكثر المتخصصين المطلوبين في مجال قياس الزمن وبخاصة لدى  ،الساعة

Patek Philippe عندما عرضت شركة . التي تتمتع بعالقات وثيقة جدا ومتماسكة مع المصنعينPatek Philippe 
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ان صانع الميناءات المتمركز في جينيف، فيري ستيرن للبيع فى مطلع الثالثينيات لعدم جود وارثين من أسر المؤسسين، ك
من بين أھم المھتمين الجادين، ففي ذلك الوقت كان على االرجح أفضل وأشھر المتخصصين في الميناء في صناعة الساعات 

كان فيري ستيرن أيضا مقيما في جنيف وكان أصحاب . ھى احدى عمالئه Patek Philippeالسويسرية وكانت شركة 
بكل  Patek Philippeوبالتالي، فإن العائالت المؤسسة استودعت شركة . كاتين على صلة و يثق كل منھما باآلخرالشر

كما يتضح من العديد من " وجه الساعة"وظلت عائلة ستيرن مخلصة لـ . ١٩٣٢ثقة في أيدي اإلخوة ستيرن في عام 
بمينا كلوزوني أو لوحات مينا مصغرة أو بتقنية جلوشا أو ميناءات مزخرفة : ١٩٣٢اإلبداعات المذھلة التي قدمت منذ عام 

مع الرئيس . بزخرفة ترصيع المجوھرات وفي الوقت نفسه يستخدم أيضا الخشب الثمين المطعم من أكثر األنواع زخرفة
عد يتضح تماما أنه لم يستبدل ب Patek Philippeتييري ستيرن، وھو أحد أعضاء الجيل الرابع في العائلة على رأس 

تدير  Patek Philippeولھذا السبب، فإن . موروثاته الجينية كصانع ميناءات بجينات صانع الساعات، فھو يتمتع باالثنين
 Haute Joaillerie Calatravaمصنعھا الخاص بانتاج الميناءات والذي ينتج اإلبداعات الفنية مثل وجه الساعة الجديدة 

  .4895Rكود 
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 بيانات فنيه 
 

Calatrava Ref. 4895R-001 in 18K rose gold 
 

  215عيار 
  ماكينة ملء يدوي

  
  ملم  ٢١٫٩٠
  ملم   ٢٫٥٥
١٣٠  
١٨  
  ساعة حد أدنى  ٤٤

   ®جيروماكس
  )ھرتز٤( نصف إھتزازه فى الساعة  ٢٨٨٠٠

  ®سبيروماكس
 للضبطقابل 

 :الماكينه 
  
  

  :القطر
  :اإلرتفاع 

  :عدد األجزاء
  :عدد األحجار الكريمة

  :ةحفظ الطاق
  :اإلتزان
  :التردد

  : ياي اإلتزان
 :تعشيق ياي اإلتزان

  
   :ذو وضعين تاج

  ضبط الوقتل: للخارج الجذب وضع -
 لملء الساعة: الدفع للداخلوضع  -

 :الوظائف

  
 :العرض عقارب ساعات ودقائق 

  
 :المواصفات 

  )قيراط ٥٫٦٢~(ماسة من قطع باجيت  ١٦٢قيراط  مع  ١٨من الذھب الوردي عيار 
   الساعة من كريستال الصفيرظھر 

 لمياةلمقاوم ، تاج لمياةلمقاوم غالف 
 

 :ةغالف الساع

  ملم ٣٤:القطر
  ملم ٥١٫٨٠) عبر الروابط( :الطول

  ملم٣٥٫٩٠) متضمنا التاج ٩و  ٣بين الساعة : (عرضال
  ملم١٠٫٩٥: السمك الكلي

  ملم ٨٫٢٠): من الكريستال الى الظھر(السمك 
  ملم١٨: بين الروابط عرضال
 

 :ةغالف الساع أبعاد

  طبقة  ١٢طالء أسود من 
  قيراط ذات ثالثة أسطح ١٨من الذھب الوردي عيار عالمة ساعات بشكل سھم  ١٢

 قيراط ذات أسطح مصقولة ١٨من الذھب الوردي عيار  بتصميم دوفين عقارب ساعات ودقائق

 :الميناء

  



Continued 5 

 
 
 

 

توب ويسيلتون نقية ذات قطع باجيت ماسة  ١٦٢بأناقة في نمط يتكون ة مرصع غالف الساع
  قيراط ٥٫٦٢بمجموع نحو 
توب ويسيلتون نقية  باجيتماسة  ٢٠قيراط، ترصعه  ١٨الذھب الوردي عيار  إبزيم القفل من
  قيراط ٠٫٧٢بمجموع نحو 

 

 :األحجار الكريمة

 :السوار حزام أسود المع من جلد التمساح يحمل أقساما  كبيرة
  
  

 
 


