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Traditional Chinese Calendar :ساعة استثنائیة إشادة بالثور 

 

. ساعة مكّرسة لھذه التقالید ومراسم االحتفال بھا 50بالسنة الصینیة الجدیدة من خالل سلسلة محدودة تقتصر على  تحتفي بالنبان
 Traditional Chineseوتشید ساعة . 2022ینایر  31وتنتھي في  2021فبرایر  12في " الثور المعدني"وتبدأ سنة 

Calendar وظائف معقّدة حصریة على میناء أنیق مطلي بتقنیة المینا الناریة بالثور في علبة ثمینة من البالتین وتتمیّز بGrand 
Feu. 

 

الثقافة الصینیة التي لتكریم قطعة  50من البالتین الثمین بعدد محدود یقتصر على  Traditional Chinese Calendarُصنعت ساعة 
، یكشف عن عرض معقّد Grand Feuیعود تاریخھا إلى آالف السنین. وتتمیّز ھذه الساعة االستثنائیة بمیناء مطلي بتقنیة المینا الناریة 

 یجمع بین مؤشرات التقویم الصیني ومؤشرات التقویم المیالدي ومراحل القمر التي تتمیّز بھا دار بالنبان.

على خالف التقویم المیالدي الذي تستند وحدات قیاسھ إلى الیوم الشمسي، یستند التقویم الصیني التقلیدي القمري والشمسي إلى دورة 
 Traditional Chinese Calendarالقمر. فبصرف النظر عن الساعات والدقائق والتاریخ ومراحل القمر، تعرض ساعة بالنبان 

الصیني التقلیدي: كالساعات المزدوجة، والشھور والشھور الكبیسة، واألبراج الفلكیة، والعناصر الخمسة، المؤشرات األساسیة للتقویم 
واألعمدة السماویة العشرة. وعندما تقترن ھذه العناصر بفروع األرض االثني عشر التي یُشار إلیھا بحیوانات األبراج، یمكن الحصول 

 تینیة لنظام قیاس الوقت الصیني.زوًجا مختلفًا لتتكّون الدورة الس 60على 

، فإن عرض ھذه الوظائف یبدو واضًحا على المیناء الذي یزدان بأرقام رومانیة من الذھب وعقارب على بالرغم من مزیجھا المعقد
عات فوق عدّاد السا 12على نافذة عند موضع الساعة  2021شكل ورقة نبات القصعین المحفورة. ویظھر الثور الذي یرمز إلى عام 

لإلشارة إلى األعمدة السماویة والعناصر الخمسة على التوالي، فضالً  9و 3المزدوجة. ویوجد عدّادان متناظران عند موضعي الساعتین 
عن الشھر والتاریخ المشار إلیھما بعقربین والشھور الكبیسة المعروضة في فتحة دائریة. أما مراحل القمر البارزة في ساعات بالنبان 

، في حین یشیر عقرٌب متعّرٌج مطلٌي باللون 6ویم الكاملة، فتحدّد شھور التقویم الصیني التي یمكن قراءتھا عند موضع الساعة ذات التقا
 األزرق إلى أرقام التقویم الموضوع على حافة المیناء.

خمس سنوات من التطویر، وتعمل  تعد ھذه الوظائف المعقّدة والمبتكرة تحدی�ا میكانیكی�ا حقیقی�ا نجحت الدار في إتقانھا بعد
مم  45تتمتع ھذه الحركة الساعاتیة الراقیة باحتیاطي طاقة یكفي سبعة أیام داخل علبة قطرھا  ذاتیة التعبئة. 3638بحركة العیار 

التثبیت مزّودة بتاج مرّصع بكابوشون من الیاقوت األحمر. وأضافت إلیھا بالنبان نظام تصحیح مسّجل ببراءة اختراع تحت عروات 
وأخیًرا، تتیح خلفیة العلبة الیاقوتیة فرصة االستمتاع بتفاصیل حركة العیار وكتلة تذبذبھ المصنوعة  لتسھیل ضبط الوظائف.

 من الذھب األبیض والمنقوشة بعالمة األبراج الصینیة لھذه السنة.

أیًضا بإصدار غیر محدود من الذھب األحمر وكتلة تذبذب مزیّنة بتقنیة  Traditional Chinese Calendarتوجد ساعة بالنبان 
guilloché. 
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