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 »6 رقم  ماشني  الزمن »هورولوجيكال  قياس  آلة  أن  السطوع. ورغم   
ظهرت منذ العام 2014 فقط، إال أن بنيتها وتصميمها الجريئني جعالها 
النجوم ملعاناً وسطوعاً يف كوكبة إبداعات »إم يب آند إف«،  أحد أكرث 
كبري  بشكل  سطوعاً  يزداد  الذي  )النجم  »سوبرنوڨا«  مرحلة  لتدخل 
بسبب االنفجار( بعد أربعة أعوام فقط من إطالقها للمرة األوىل، مع 
إصدار«هورولوجيكال ماشني رقم 6 فاينال إيديشن«؛ الذي يأيت مصنوعاً 

من الفوالذ، ويتوافر يف إصدار محدود من 8 قطع فقط.

عقب االستخدام السابق لنفس مادة العلبة الذي بدأته آلة قياس الزمن 
»ليغايس ماشني رقم 1 فاينال إيديشن«؛ يتم تقديم »إتش إم 6 فاينال 
إيديشن« بعلبة من الستانلس ستيل، وهي مادة قوية ومتينة بشكل 
مناسب لتخليد ذكرى اإلطالق األخري من هذه السلسلة. والبد ألي آلة 
شهدت أربعة أعوام من رحالت االستكشاف بني املجرات – بانتقالها من 
سفينة لقراصنة الفضاء إىل مركبة لفضائيني قادمني من املستقبل – من 
أن تحمل آثار املغامرات )أو الحوادث( التي خاضتها؛ وهكذا جاء جسم 
عميق  بشكل  مخدداً  إيديشن«  فاينال   6 إم  »إتش  الزمن  قياس  آلة 
الساعات  مؤرشي  إىل  التوربني  حجريات  من  متتد  مصقولة،  بخطوط 
والدقائق الكرويني، ومتبايناً بشكل شديد الوضوح مع األسطح الرئيسية 

ذات التصوير )التشطيب( الساتاين املخفف لحدة التوهج.

وألن درجة حرارة النجم هي التي تحدد لونه، تبدو أكرث النجوم سخونة 
مناسب  وبشكل  العايل.  اإلشعاعي  ترددها  بسبب  ساطع  أزرق  بلون 
الزمن  قياس  آلة  يف  بارز  بشكل  اللونية  الدرجة  هذه  تظهر  لحالتها، 
»إتش إم 6 فاينال إيديشن«؛ حيث تم منح الثقل املتذبذب املصنوع 
صفريية  بلورة  من  جزء  خالل  من  رؤيته  متكن  والذي  البالتني،  من 
ڨي  »يب  بتقنية  األزرق  باللون  العلبة؛ طالء  من  السفيل  الجانب  عىل 
دي« )ترسيب البخار فيزيائياً(. وكذلك جاء مؤرشا الساعات والدقائق 
وعالمات  أرقام  مع  للنظر،  الالفتة  اللون  درجة  بنفس  أيضاً  الكرويان 
تربز بطبقة سميكة من مادة »سوبر-لومينوڨا« املضيئة باللون األزرق 

الساطع.

 وقد تم توجيه مؤرشي الساعات والدقائق الكرويني ليكونا متعامدين 
عىل بقية أجزاء املحرك؛ لتسهيل وضوح القراءة، بينام يقوم بتشغيلهام 
املعتاد  غري  التكوين  هذا  يواصل  أن  لضامن  الشكل  مخروطية  تروس 
توفري الدقة الالزمة لعرض الزمن. ويف الطرف املقابل ملحرك »إتش إم 6«، 
يعمل التوربينان التوأمان عىل إحداث مقاومة الهواء التي تحمي نظام 
امليكانيكية  بالسالمة  االلتزام  يأيت مثل هذا  األوتوماتيكية. وال  التعبئة 
»هورولوجيكال  الزمن  قياس  آلة  محرك  تنفيذ  استغرق  فقد  بسهولة، 
البحث  يتألف من 475 مكوناً؛ ثالثة أعوام من  الذي  ماشني رقم 6«، 
قياس  آلة  سلسلة  حياة  مدة  طول  تقريباً  يساوي  ما  وهو  والتطوير؛ 

الزمن »إتش إم 6« نفسها.

وبشكل مركزي يف تصميم وبنية »إتش إم 6« يوجد التوربيون املحلق 
)رسيع الحركة(، الذي تحميه درع قابلة للسحب، ويُعد تذكرياً بالعنارص 
املختلطة املتداخلة يف قلب الكون الذي نعيش فيه، والخاضعة للسيطرة 
بشكل واضح وحاسم. واآلن وقد اقرتبت األمور من نهايتها بالنسبة إىل 
املوجودة  الصفريي  البلور  قبة  تستمد   ،»6 إم  »إتش  الزمن  قياس  آلة 
فوق التوربيون املحلق، ملحة من قواعد اللعبة الخاصة بآلة قياس الزمن 
البلور  الكامل داخل  العرض  إيليان نيشن«، والقامئة عىل  إم 6  »إتش 
الصفريي – لكونها مصنوعة بالكامل من البلور الصفريي – ومن ثّم متدد 
أبعادها من أجل الكشف أكرث بشكل كامل عن املنظم النابض داخل 

قفصه الدوار

-

تُكمل »هورولوجيكال ماشني رقم 6 فاينال إيديشن« الدائرة الكونية 
التي بدأتها »إتش إم 6 سبيس بايرت«، لتكون نهاية مثل نجم مستعر 

»سوبرنوڨا« لسلسلة من آالت قياس الزمن تنتمي إىل النجوم.
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سلسلة »إتش إم 6«

أطلقت »إم يب آند إف« آالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني رقم 
املزخرفة  باالنحناءات  اشتُهرت  وقد   ،2014 العام  من  نوڨمرب  يف   »6
»سبيس  باسم  عرف  الذي  االفتتاحي،  إصدارها  يف  املفرش  واملعدن 
بايرت«، والذي أُطلق أوالً من التيتانيوم ثم بعدها من الذهب األحمر. 
وبعد ميض عام تقريباً، أي يف بداية العام 2016، أعقبت ذلك اإلصدار 
آلة قياس الزمن »إتش إم 6–إس ڨي« )إتش إم 6 صفري ڨيجن(، التي 
الشفاف،  الصفريي  البلور  من  للعلبة  وسفلية  علوية  مبقاطع  متيزت 
تتضمن رشيحة مركزية من البالتني أو الذهب األحمر. ويف العام 2017، 
أعلنت آلة قياس الزمن »إتش إم 6 إيليان نيشن« عن ظهورها األول، 
ومتيزت بعلبة مصنوعة بالكامل من البلور الصفريي، وحمولة إضافية 
من الركاب: عبارة عن ست منحوتات شديدة الصغر لكائنات فضائية.

مسلسل  من   »6 إم  »إتش  تصميم  إللهام  األوىل  الرشارة  جاءت  وقد 
فالم«،  »كابنت  باسم  ُعرف  الذي  الياباين،  التلفزيوين  املتحركة  الرسوم 
وُعرض يف املدة بني سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، ومتيّزبشخصية 
»فالم« قائد السفينة، الذي يحمل املسلسل اسمه، وسفينته الفضائية 
ذات الشكل البصيل العجيب. بينام استمد إصدار »صفري ڨيجن« من 
النقل يف  أيقونة  من  التصويرية،  الرسوم  عنارص   »6 إم  »إتش  سلسلة 
خمسينيات وستينيات القرن املايض؛ حافالت »غراي هاوند« األمريكية 
املميزة للحقبة التي تُدعى »سرتميالين«، والتي ُعرفت بخطوطها ذات 

األخاديد وكسائها الخارجي املعدين الساطع.

كل جزء من أجزاء محرك »إتش إم 6« مَصمم برباعة ليتقاطع بدقة مع 
هذه الحداثة الرجعية، التي تتخذ شكل السفر عرب الفضاء والتكنولوجيا 
املتطورة، بدءاً من التوربينات الدّوارة الناعمة املتميزة بأجنحة منحنية، 
واملزود  سيناميئ  عرض  حركته  يف  وكأنه  املحلق  التوربيون  إىل  وصوالً 
بأغطية قابلة للتشغيل يدوياً. وتظهر فأس القتال عالمة »إم يب آند إف« 
املميزة يف مكانني مبحرك »إتش إم 6«: يف الشكل أحادي الرأس للنابض، 

والرأس املزدوج لقفص التوربيون العلوي.

وتوجد 50 قطعة من التيتانيوم و18 من الذهب األحمر من آلة قياس 
الزمن »إتش إم 6 سبيس بايرت«، و10 قطع من »إتش إم 6-إس ڨي« 
من  فريدة  قطع  وأربع  األحمر،  الذهب  من  أخرى  و10  البالتني  من 
الـ8 قطع من إصدار »إتش إم 6 فاينال  إصدار »إيليان نيشن«. ومع 
قياس  آلة  سلسلة  من  تصنيعها  تم  التي  القطع  عدد  يصل  إيديشن، 
الزمن »هورولوجيكال ماشني رقم 6« إىل ما مجموعه 100 قطعة متاماً.
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محرك »إتش إم 6«

تم إبداع املحرك الخيايل آللة قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني رقم 6« 
عىل مدى ثالثة أعوام من البحث والتطوير، ليكون ثاين حركة توربيون 

وأول حركة توربيون محلق تصدرها »إم يب آند إف«.

األداء  تحفظ  والتي  األخرى،  املحلق  التوربيون  آليات  وبخالف 
الكرونوميرتي من خالل الحفاظ عىل ضابط االنفالت )مجموعة امليزان( 
قريباً قدر اإلمكان من الجسم الرئييس للحركة؛ يتميز التوربيون املحلق 
ملحرك آلة قياس الزمن »إتش إم 6« بارتفاعه الفائق، وهو تحد ميكانييك 
إم  »إتش  آللة  اإلجاميل  التصميم  جرأة  صعوبته  يف  يساوي  وفلسفي 
القابلة  التيتانيوم  الطبيعة يف درع  لقوانني  الوحيد  تنازله  ويتمثل   .»6
السلس  للتشغيل  الرضورية  التشحيم  زيوت  تحمي  التي  للسحب، 
للتوربيون املحلق، من التأثريات املؤكسدة لألشعة فوق البنفسجية التي 

يتضمنها ضوء الشمس.

يتم عرض الزمن عرب نصفي كرة دّوارين، يتميزان بشكل منفصل من 
نصف  املؤرشان  وهذان  إليها.  يشريان  التي  والدقائق  الساعات  خالل 
الكرويني متت صياغتهام بأبعاد يف نحافة الورقة؛ وذلك لتقليل تحكم 
إىل  الطاقة  احتياطي  ومتديد  الرئييس،  الزنربك  براميل  يف  الدوران  عزم 
خالل  من  إضايف  وبرصي  ميكانييك  تعقيد  تقديم  ويتم  األقىص.  حده 
باقي  عىل  عمودياً  يدوران  بحيث  الكرويني،  نصف  املؤرشين  وضع 
العنارص ذات الرتوس يف محرك »إتش إم 6«. وتُوظف الرتوس مخروطية 
الشكل لتحقيق هذا النقل الزاوّي )ذي الزاوية(، من دون املساومة عىل 

ذرة واحدة من هذا الرتابط بالغ الدقة.

من  مكتملة،  الفضاء  يف  والسفر  التحليق  تستحق  مركبة  تكون  ولن 
نظام  دون  ومن  والحراس،  األمنية  املزايا  من  العديد  وجود  دون 
تعمل  بتوربينات  املزود   »6 إم  »إتش  ملحرك  األوتوماتيكية  التعبئة 
كمصد للتعبئة. إىل ذلك، توفر مجموعتان من األجنحة املنحنية لهذه 
داخل  التعبئة  نابض  عىل  للحفاظ  الالزمة،  الهواء  مقاومة  التوربينات 
املنطقة اآلمنة لرسعة التذبذب، ما يعني مزيداً من تعزيز طول عمر 

هذا املحرك معقد الرتكيب املؤلف من 475 مكوناً.
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إصدارات »إم يب آند إف« النهائية

سلسلة آلة قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني رقم 6« هي السلسلة 
الرابعة من آالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني«، من إبداع »إم 
رسمي  بشكل  ليعلن  إليها  ينضم  إصداراً  تستقبل  التي  إف«،  آند  يب 
إم 2« )2008- استقبلت سالسل »إتش  السلسلة. فسابقاً  إنتاج  نهاية 

2011(، و«إتش إم 3« )2008-2015(، و«إتش إم 4« )2010-2013(؛ 
أيضاً إصدارات »فاينال إيديشن« نهائية.

الزمن  قياس  آلة  سلسلة  من  إيديشن«  »فاينال  النهايئ  اإلصدار  مع 
»ليغايس ماشني رقم 1« )2011-2017(، تم إقرار الفوالذ باعتباره املادة 
التي ستميز مثل هذه اإلصدارات يف املستقبل، وهو خيار تم تخليده يف 

إصدار »إتش إم 6 فاينال إيديشن«.

ويُعد إنهاء إحدى سالسل آالت قياس الزمن من »إم يب آند إف« قراراً 
باالستكشاف  اإلميان  إىل  بالنسبة  مركزي  أمر  أنه  كبرياً، كام  اسرتاتيجياً 
»إم يب  العاملني يف  من  واحد  كل  يعتقده  الذي  املستمرين  والتطوير 
يكون  بالفعل،  موجودة  سلسلة  قطع  إنتاج  بإنهاء  وفقط  إف«.  آند 
ماكسيميليان بوسري وفريقه قادرين عىل متابعة التحديات املستقبلية، 
ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل الرشارة اإلبداعية وقوة الدفع التي تأيت 

مصاحبة لتنظيم محكم.

www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/press/horological-machines/hm6


WWW.MBANDF.COM

HOROLOGICAL 
MACHINE N°6   FINAL EDITION

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
ياديغاروغلو، شاري 

 إم يب آند إف إس إيه،
 Rue Verdaine 11, CH-1204 

جنيڤ، سويرسا
 cy@mbandf.com :بريد إلكرتوين

هاتف:41225081033+

ملخص

سلسلة »إتش إم 6«

محرك »إتش إم 6«

إصدارات »إم يب آند إف« النهائية

"إتش إم 6" – التفاصيل التقنية

"األصدقاء" املسؤولون عن سلسلة "إتش إم 6"

»إم يب آند إف«.. نشأتها كمخترب للمفاهيم

HOROLOGICAL MACHINE N°6 FINAL EDITION

"إتش إم 6" – التفاصيل التقنية

املحرك
 محرك ثاليث األبعاد لقياس الزمن تم تطويره حرصياً من أجل »إتش إم 6«، من خالل تعاون »إم يب آند إف« مع عالمة 

»ديڨيد كاندو هورولوجيكال كريتييڤ«.
توربيون محلق 60 ثانية مزود بدرع قابلة للسحب.

نابض التعبئة األوتوماتيكية عىل شكل فأس القتال، مصنوع من البالتني 950.
توربينان متامثالن مصنوعان من األملنيوم، يعمالن بواسطة نابض التعبئة.

احتياطي الطاقة: 72 ساعة
معدل الرتدد: 18000 ذبذبة يف الساعة/2.5 هرتز.

عدد املكونات: 475 )496 بالنسبة إىل إصدار »إتش إم 6 إيليان نيشن«(
عدد الجواهر: 68

الوظائف/املؤرشات
يتم عرض الساعات والدقائق عىل مؤرشين منفصلني شبه كرويني من األملنيوم.

التاج األيرسيفتح/يغلق درع التوربيون؛ بينام التاج األمين مخصص لضبط الوقت وتعبئة الحركة.
التوربينان املزدوجان ينظامن عمل نابض التعبئة األوتوماتيكية.

العلبة
.4V-6AI-Ti )5 إتش إم 6 تيتانيوم«: من تيتانيوم )الدرجة«

.4V-6AI-Ti )5 5+( 18 قرياطاً، وتيتانيوم )الدرجةN( إتش إم 6 آر يت«: من الذهب األحمر«
»إتش إم 6-إس ڨي«: بنية مصممة مببدأ الشطرية »الساندويتش«، تشتمل عىل صفيحتني من البلور الصفريي الشفاف عىل كل جانب من جانبي 

الحافة املركزية للعلبة املصنوعة من معدن مثني، والعلبة مصنوعة من الذهب األحمر )5N+( 18 قرياطاً أو البالتني 950.
»إتش إم 6 إيليان نيشن«: من البلور الصفريي، مع كائنات فضائية مصنوعة من الذهب األبيض، و4 ألوان مختلفة للحشيات.

»إتش إم 6 إف إي«: من الستانلس ستيل.

األبعاد: 
إصدارات »تيتانيوم« و«آر يت« و«فاينال إيديشن«: 49.5 ملم × 52.3 ملم × 20.4 ملم

إصدارات »إس ڨي« و«إيليان نيشن«: 50 ملم × 51 ملم × 22.7 ملم

عدد املكونات:
»إتش إم 6 تيتانيوم« و«إتش إم 6 آر يت«: 80

»إتش إم 6-إس ڨي«: 78
»إتش إم 6 إيليان نيشن«: 95

»إتش إم 6 إف إي«: 85
مقاومة ترسب املاء: 30 مرتاً / 90 قدماً / 3 وحدات ضغط جوي

البلورات الصفريية
العلبة(، وصفيحتان  التوربيون(، وواحدة مسطحة )ظهر  للتوربينني، و1 آللية  الساعات والدقائق، و4  10 بلورات صفريية: 9 مقببة )4 ملؤرشي 

إضافيتان من البلور الصفريي يف إصداري »إس ڨي« و«إيليان نيشن«، وحافة علبة إضافية من البلور الصفريي يف إصدار »إيليان نيشن«.

الحزام واملشبك:
حزام من جلد العجل محاك يدوياً بالنسبة إىل إصداري »إتش إم 6 تيتانيوم« و«آر يت«؛ وحزام من جلد التمساح بالنسبة إىل إصدارات »إتش إم 

6-إس ڨي« و«إتش إم 6 إيليان نيشن« و«إتش إم 6 فاينال إيديشن«. مع مشبك قابل للطي ُمصمم خصيصاً يتناغم مع مادة العلبة.
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HOROLOGICAL MACHINE N°6 SERIES – FRIENDS

"األصدقاء" املسؤولون عن سلسلة "إتش إم 6"

الفكرة: ماكسيميليان بوسري / »إم يب آند إف«
تصميم املنتج: إريك غريود / »إريك غريود ديزاين استوديو« 

إدارة التطوير واإلنتاج: سريج كريكنوف / »إم يب آند إف« 
األبحاث والتطوير: غيوم تيڤنان، وروبن مارتينيز، وسيمون بريت / »إم يب آند إف«

تطوير الحركة: »إم يب آند إف« بالتعاون مع ديڤيد كاندو

العلبة: ريكاردو بيسكانتي / »ليز آرتيزان بواتييه«
علبة الصفري إلصدار »إتش إم 6-إس ڨي«: »سيبال«

BANDI /عجلة الخراطة الجانبية/ مسنن/محور: جان- فرانسوا موجون / »كرونود«، »دي إم يب« وبول أندريه توندون
الرباميل )الخزانات(: ستيفان شواب / »شواب-فيلر«، وسيباستيان جانريه / »أتوكلبا«

الزنربك الفوالذي + التوربني األملنيوم: أالن باليه / »إلفيل سويس إس آ«
التوربيون: أندرياس كريت / »بريسشن إنجنريينغ«

AMECAP / الدرع القابلة للسحب: بنجامني سينيو
AMECAP /وجورج أور / »ميكاواتش«، وبنجامني سينيو ،HORLOFAB / الصفائح والجسور: رودريغ بوم

نابض التعبئة البالتيني: رودريش هيس/ »سندريه إي ميتو«، وبيري-ألربت شتاينامن / »بوزيتيڤ كوتينغ«
تشطيب مكونات الحركة يدوياً: جاك-أدريان روشا، ودوين غارسيا / »يس-إل روشا«

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتري، وإميانويل ميرت، وهرني بورتيبوف / »إم يب آند إف«
امليكنة الداخلية: أالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو / »إم يب آند إف«

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / »إم يب آند إف«
خدمات ما بعد البيع: توما أمبرييت / »إم يب آند إف«

تصنيع وإنتاج املشبك: دومينيك مينييه / »جيه آند إف شاتالن«
التاج الخاص بآلية الدرع: »شوڤال فرير إس آ«

املعالجة املعدنية لقّبتي الساعات والدقائق: جان-ميشيل بيالتون / »بلوش«، وأنتوين شواب / »إيكونورم«
Les Ateliers d’Hermès Horlogers / املجّسامن نصف الكرويني للساعات والدقائق: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال

»سوبر- لومينوڤا«: أورورا أمارال موريرا / »بانوڤا«
تصنيع الكائنات الفضائية يف إصدار »إتش إم 6 إيليان نيشن«: أوليڤييه كوهن / »أتيلييه كريسيون كوهن«

الحزام: »كامّي فورنيه«
علبة التقديم: »ATS أتيلييه لوكس«

خدمات اإلنتاج اللوجستية: ديڤيد المي، وإيزابيل أورتيغا، ورفائيل بوزين / »إم يب آند إف«

التسويق والعالقات العامة: شاري ياديغاروغلو، وڤريجيني تورال، وجولييت دورو / »إم يب آند إف«
صالة عرض »ماد غالريي«: هريڤي إستيني / »إم يب آند إف«

املبيعات: تيبو ڨريدونكت، وستيفاين ريا، وجان-مارك بوري / »إم يب آند إف«
Z+Z / التصميم الغرافييك )التصويري(: صمويل باسيك، وتيبو بارالون / »إم يب آند إف«، وأدريان شولتز، وجيل بونداال

تصوير املنتج: مارتن فان دير إندي
تصوير الشخصيات: ريجيس غوليه / »فيديرال«

مسؤولو املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / »نور ماغنيتيك«، وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز / »نيميو«
REVOLUTION Switzerland / النصوص: سوزان وونغ
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محتويات املجلد

املنتج  إىل كل صور  للوصول  وأيضاً  أخرى،  بلغات  الصحفية  النرشة  إىل  للوصول  انقر هنا 
)بدقة منخفضة وعالية(
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»إم يب آند إف«.. نشأتها كمخترب للمفاهيم

مثّل العام 2018 إشارة إىل العام الثالث عرش من اإلبداع الفائق الذي 
تتميز به عالمة »إم يب آند إف«، التي تعد مخترب املفاهيم الساعاتية 
األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار 15 حركة كاليرب مميزة، 
أعادت تشكيل الخصائص األساسية آلالت قياس الزمن »هورولوجيكال 
ماشني« و«ليغايس ماشني«، التي حظيت بإعجاب منقطع النظري؛ تواصل 
»إم يب آند إف« اتباع رؤية مؤسسها ومديرها اإلبداعي، ماكسيميليان 
بوسري، يف إبداع فن حريك ثاليث األبعاد، من خالل تفكيك مفاهيم صناعة 

الساعات التقليدية.

استقال  الساعات،  عالمات  أرقى  إدارة  يف  قضاها  عاماً   15 بعد 
ونستون«  »هاري  لدار  عام  كمدير  منصبه  من  بوسري  ماكسيميليان 
لعبارة:  )اختصار  إف«  آند  يب  »إم  تأسيس  أجل  من   ،2005 العام  يف 
ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه(. و«إم يب آند إف« هي عبارة عن مخترب 
للمفاهيم الفنية والهندسية الدقيقة، مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع 
كميات صغرية من الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميّزة، والتي 
يبدعها بوسري بالتعاون مع مصّنعي الساعات املهنيني املوهوبني، الذين 

يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.

ويف العام 2007، كشفت »إم يب آند إف« عن أوىل آالت قياس الزمن من 
إنتاجها: »هورولوجيكال ماشني«، أو »إتش إم 1«، والتي امتازت بعلبة 
نحتية ثالثية األبعاد، احتضنت محرّكاً )أي حركة( جميل التشطيب، مثّل 
معياراً آلالت قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني« املميزة التي ظهرت 
يف ما بعد؛ وجميعها آالت تعلن ضمن وظائفها عن مرور الزمن، وليست 
آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن. وقد قامت إبداعات آالت 
قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني« باستكشاف الفضاء )كام هي حال 
آالت »إتش إم 2«، و«إتش إم 3«، و«إتش إم 6«(، والسامء )مثل آلتي 
»إتش إم 4«، و«إتش إم 9«(، وطرق السباقات )»إتش إم 5«، و«إتش 
إم إكس«، و«إتش إم 8«(، وكذلك أعامق املاء )مثل آلة »إتش إم 7«(.

ويف 2011، أطلقت »إم يب آند إف« مجموعة آالت قياس الزمن »ليغايس 
كالسيكيًة  أكرث  بتصاميم  متتّعت  والتي  الدائرية،  الُعلب  ذات  ماشني« 
االمتياز  بقمم  احتفاًء  ومثّلت  أكرث(،  ليس  إف«،  آند  يب  »إم  )مبفهوم 
التاسع عرش، عرب إعادة تفسري  التي بلغتها صناعة الساعات يف القرن 
أجل  املايض، من  الساعات يف  أبدعها عباقرة صانعي  التي  التعقيدات 
 »2 إم   و«إل   »1 إم  »إل  إصدار   فنية عرصية. وعقب  أعامل  ابتكار 
صدرت التحفة  »إل إم 101«، وهي أول آلة لقياس الزمن من »إم يب 
آند إف« تتضمن حركة مطّورة داخلياً بالكامل. بينام مثّل كل من آلتي 
التوسع  من  مزيداً  إسكيبمنت«  سبليت  إم  و«إل  بربتشوال«  إم  »إل 
باملبادلة  إف«  آند  يب  »إم  تقوم  عامة  وبصفة  للمجموعة.  اإلبداعي 
بني إطالق موديالت عرصية غري تقليدية باملرة من آالت قياس الزمن 
»هورولوجيكال ماشني«، وآالت »ليغايس ماشني« املستوحاة من التاريخ.

وحيث إن حرف F يف اسم العالمة MB&F - »إم يب آند إف« – مأخوذ 
من كلمة Friends أي األصدقاء، كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل »إم 
يب آند إف«، أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني، وصانعي الساعات، 
واملصممني، واملصّنعني؛ الذين تعجب بأعاملهم وتقدرها. وقد أدى هذا 
التعاون إىل إيجاد فئتني جديدتني ضمن إبداعات العالمة؛ هام: »فن 
األداء« و«اإلبداعات املشرتكة«. ويف حني أن ساعات »فن األداء« هي 
عبارة عن آالت سبق أن أبدعتها »إم يب آند إف«، أعيد تصورها بواسطة 
موهبة إبداعية خارجية؛ فإن »اإلبداعات املشرتكة« ليست ساعات يد 
وإمنا أنواع أخرى من آالت قياس الزمن، تم تشكيلها وتصنيعها باستخدام 
وتصاميم  أفكار  عىل  بناء  نوعها،  من  فريدة  سويرسية  صناعة  آليات 
»إم يب آند إف«. وبينام العديد من هذه »اإلبداعات املشرتكة«، مثل 
ساعات املكتب غري التقليدية التي تم إبداعها بالتعاون مع رشكة »ليبيه 
من عالمة  كل  مع  التعاون  أنتج  فقد  الزمن،  مرور  يخرب عن   ،»1839

»روج« ودار »كاران داش« أشكاالً أخرى من الفن امليكانييك.

وملنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة، فقد اهتدى 
إىل جنب أشكال  بوسري إىل فكرة أن يتم وضعها يف صالة عرض جنباً 
يتم  أن  بدالً من  آخرون،  فنانون  أبدعها  امليكانييك،  الفن  متنوعة من 
عرضها داخل واجهة متجر تقليدية. وقد أدى هذا إىل إنشاء أوىل صاالت 
عرض »إم يب آند إف ماد غالريي« )M.A.D – ماد - هو اختصار لعبارة 
جنيڤ،  يف  امليكانييك(  الفن  آالت  أي   ،Mechanical Art Devices
والتي تبعتها الحقاً ثالث صاالت عرض »ماد غالريي« يف كل من تايبيه، 

وديب، وهونغ كونغ.

والتي  العالمة،  عليها  حصلت  التي  املتميزة  الجوائز  من  عدد  وهناك 
منذ  إف«  آند  يب  »إم  رحلة  ميزت  التي  االبتكارية  بالطبيعة  تذكرنا 
يف  حصولها  الحرص؛  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها  اليوم،  حتى  تأسيسها 
مسابقة Grand Prix d›Horlogerie de Genève  )»جائزة جنيڤ 
الكربى لصناعة الساعات«( عىل أربع جوائز كربى عىل األقل؛ ففي العام 
إم  »إل  ساعة  عن  تقويم«  ساعة  أفضل  »جائزة  عىل  حصلت   ،2016
»ليغايس  الزمن  قياس  آلة  تحفتها  فازت  العام 2012  بربتشوال«، ويف 

ماشني رقم 1« بكل من »جائزة الجمهور« )التي تم

أفضل  »جائزة  وكذلك  الساعات(،  عّشاق  ِقبَل  من  عليها  التصويت   
املحرتفون(.  التحكيم  لجنة  أعضاء  عليها  صّوت  )التي  رجالية«  ساعة 
ويف العام 2010، فازت »إم يب آند إف«  بجائزة »الساعة ذات أفضل 
فكرة وتصميم« عن تحفتها »إتش إم 4 ثندربولت«. ويف العام 2015، 
فازت »إم يب آند إف« بجائزة »رِد دوت: الساعة األفضل عىل اإلطالق«–  
وهي الجائزة الكربى يف جوائز« رِد دوت« العاملية - عن إبداعها »إتش 

إم 6 سبيس بايرت«.
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