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 Colors Ladybirdعرض ساعة ستدار بالنبان ت
 

بإحدى أھم القطع المصممة  البّراقة والرقیقة والمتوافرة مع سبعة نماذج متنوعة،   Ladybird Colorsتحتفي ساعة 
التي   Ladybirdأحدثت ساعة  من جھٍة أخرى، سیرة دار بالنبان التاریخیة في مجال تصنیع الساعات الفاخرة.خالل م

، عبر تقدیم أصغر حركة 1956والنجاح والتحرر، ثورة حقیقیة في عالم الساعات، منذ إطالقھا عام  تجسد األناقة
 Bettyر، بفضل الجھود التي بذلھا الثنائي الجريء مستدیرة للعالم في ذلك الوقت. وشھد ھذا اإلنجاز العظیم النو

Fiechter   وابن اخیھاJean-Jacques Fiechter والمتمیزان بمواھبھما ورؤاھما التي نالت مجموعة من ،
الجوائز، خالل إدارتھما للمصنع بالتعاون فیما بینھما، مع تصمیم عّدة نماذج نسائیة وأول ساعة غوص حدیثة في تاریخ 

 .1953عام  ، والتي أُطلقتFifty Fathomsالساعات 

 

وعلى الرغم من ھیمنتھا وسلطتھا  بعبارات ساحرة، كشخصیة متناغمة على نحو ملحوظ. Betty Fiechterُوِصفَت 
باللطف والتواضع. وارتبط حبّھا لصناعة الساعات  Bettyاتصفت  النابعة من مزاجھا الحاد وبنیتھا الجسدیة القویة،

وعلى ھذا النحو،  ؤمن بأھمیة األناقة والطلة المتمیزة للمرأة، بارتداء األلبسة واألكسسوارات المتناغمة.برؤیتھا التي ت
، بدءاً من السعي لتحقیق عبر كافة النواحي Bettyشخصیة    The new Ladybird Colorsتحاكي تصامیم ساعة

 األساسي الذي ألھم دار بالنبان البتكار ھذه الساعة.توازٍن مثاليٍ بین الجرأة والدقة، والذي یُعتبر المبدأ التوجیھي 

ُزیِّن المینا األبیض المصنوع من عرق اللؤلؤ الطبیعي، بأرقام عربیة من الذھب مدورة قلیالً، صممت على نحو ممیز  
لبعض . وبینما تبرز مجموعة من الماسات كمؤشر 12وبحجم دقیق لتشكیل قرص الساعة على نحو متباین، متوجاً بالرقم 

الساعات والدقائق المصممة على نحو  في مؤشراتالساعات، مع احتضان العقارب، تكمن السمة الممیزة لدار بالنبان 
ملم  6.3یحاكي أوراق المریمیة المجوفة. وُصّممت العلبة المصنوعة من الذھب األبیض أو األحمر للساعة بعنایة، بعرض 

اقة الساعة، مع تعزیز المرونة لتتناسب الساعة مع أحجام المعاصم المتنوعة. لتوفیر أبعاد متناغمة وتسلیط الضوء على أن
 قیراط.  2ماّسة بإجمالي وزن یزید عن  59حلقة الفصل والعروات والتاج المرّصع بـ كما تتمیز بحافّة

ً في كل ، بمجموعة من األحجار الكریمة المتمیزة، المصاغة یLadybird Colorsوتتمیز ساعة الجواھر الحقیقیة  دویا
بارامیتر وبإتقاٍن ممیز. وتتم عملیة الترصیع، عبر قیام الصاغة المتخصصین بترصیع األحجار الكریمة باستخدام أدوات 

إّن  التقطیع لشق جوانب الماس بشكل رفیع ودقیق، قبل تثبیت المجوھرات في الثقوب المبتكرة والمخصصة لھذا الھدف.
لقطع، تكتسب أھمیة استثنائیة نظراً لدورھا في تعزیز تألّق األحجار، عبر خلق ما یسمى ھذه المرحلة التي تٌعرف بإعادة ا

بدفع  وتعكس جوانب الماسات المرصوفة بدقّة واحدة تلو األخرى، الضوء في انسجام تام، لیقوم الحرفیون بتأثیر المرآة.
مكانھا، لیتم في النھایة فصل الخرزات یدویاً،  الخرزات المتكونة من المعدن الثمین فوق األحجار الكریمة، لتثبیتھا في

لصقل القطعة على نحو فائق اإلتقان، لینتھي العمل بمنتھى الدقة مع تجنب إتالف األحجار الثمینة. ویُشار إلى أّن أكثر 
متسقة صانعي األحجار، یمتلكون خبرة واسعة تمكنھم من توفیر السمات الممیزة للروعة والجودة، عبر عملیات الفصل ال

 وتجمیع الخرز وشق أطراف األحجار الكریمة.

وعلبتھا، على حركتھا والمتمثلة  Ladybird Colorsمینا ویتجلى المستوى الدقیق من األناقة والفخامة المتبع في تصمیم 
ان في المشھور بنحافتھ واحتیاطي طاقتھ طویل األمد، الذي یستمر لمدة أربعة أیام، واألمر سیّ  Calibre 1153في عیار 

تصمیم نابض التوازن المصنوع من السیلیكون. وتجمع الحركة الغنیة ببنیتھا وتناقضاتھا، بین الصحیفة األساسیة ذات 
طورت دار بالنبان مذبذب و. Côtes de Genèveالحبیبات الدائریة والجسور المشطوفة المصقولة والمخددة بتصامیم 

من الذھب المخّرم الذي یتوافق مع األنماط الدائریة لواجھة الساعة. وتتألق ھذه الساعة على واجھتیھا األمامیة  التوازن
 والخلفیة، بفضل قطع األلماس الوردیة المثبتة على التاج.
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عبر سبعة عصٍر جدیٍد لمجموعة ساعات بالنبان النسائیة، مجسدة مفاھیم جدیدة لألناقة  بدایةLadybird Colors وتمثل
تصامیم ملّونة للعلب مع مجموعات من األحزمة الممیزة. ووفقاً لالختیار الشخصي، یتوافر نموذج الذھب األحمر مع حزام 
من جلد التمساح  باللون األخضر الطاووسي أو األزرق الداكن أو الساتان األبیض، بینما یمكن اقران نسخة الذھب األبیض 

األصفر اللیموني أو البرتقالي الیوسفي أو األرجواني أو الساتان األبیض. وترمز ھذه األلوان بحزام من جلد التمساح باللون 
التي ألھمت الدار الختیار اسم النموذج، إلى التنوع والحماس والفرح، مع تزوید األحزمة بإبزیم مع دبوس ذھبي أو مشبك 

 قابل للطي مرصع بتسعة ماسات.

 

 ات النسائیة:  دار تصنیع الساع  “بالنبان” 

ً محوریاً، عبر احداث ثورة حقیقیة في  1930لعبت دار بالنبان بدءاً من عام  الساعات النسائیة، مع  عالمدوراً ابتكاریا
 Ladybird ، كشفت الدار الستار عن نموذج1956. ففي عام “  ” Rollsاطالق أول ساعة ید ذاتیة للنساء ُسّمیت ب

الوقت. ومن المؤكد أّن المرأة تقدّر سحر وذكاء الساعات المیكانیكیة، فلطالما ابتكر  المجھز بأصغر حركة مستدیرة في ذلك
ً لنماذج الساعات  الدار حركات ذات معاییر صغیرة الحجم لتزوید النماذج األنثویة بالتعقیدات التي كانت مخصصة سابقا

 الرجالیة.

التي  Betty Fiechterفي تحدید صورة المرأة األولى وتجدر اإلشارة إلى صعوبة تخلي دار بالنبان عن إرثھا المتمیز
. وقد مّھد ذكاء ھذه المرأة وروحھا وقدرتھا البصریة الطریق إلطالق ساعات 1933الساعات عام  ترأست شركة تصنیع

 المجوھرات في دار بالنبان، وصوالً إلى تعزیز وتوطید السمعة الدولیة للدار.

كما   .” Ladybird “من خالل إعادة تسمیة مجموعة الساعات النسائیة ب األیقونیة Ladybirdالیوم، یكّرم الدار ساعة 
ً بحركات  Collection Ladybirdتعكس مجموعة  دت حصریا المبدعة والمبتكرة القیم الخالدة لدار بالنبان، فقد ُزّوِ

ناقة والتعقیدات المتمیزة. فبعیداً من كونھا میكانیكیة محبوكة ومزینة یدویاً، وبالتالي تجسد ھذه الساعات مزیجاً مثالیاً من األ
لتلبي رغبات وتوقعات المرأة العصریة. وأخیراً،  Ladybirdمجّرد نسخ مصغرة من الساعات الرجالیة، تطورت ساعات 

 فال بد من القول بأن المھارة الفنیة والتقنیات المتطورة في صناعة الساعات تتجسد في تفاصیل الجمال.
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