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امللخص
تتقاسم جميع ساعات »ليغايس ماشني« الصادرة عن »إم يب آند إف« 
خاصية فنية ثابتة، فقد تتباين الوظائف من ساعٍة ألخرى، ويظهر كل 
وهي  املعلّق،  امليزان  عجلة  أن  إال  مختلفة،  وآليات  مبؤرشات  إصدار 
امليزة املنشودة، تظل العنرص الفريد الذي يُضفي عىل ساعات »ليغايس 
سبليت  ماشني  »ليغايس  الجديد  اإلصدار  ويف  مختلفاً.  رونقاً  ماشني« 
إسكيبمنت«، مل يكتِف صانعو ساعات الدار بدمج هذا العنرص فحسب، 

ولكنهم انتقلوا به إىل مستوى آخر من اإلبداع.

وإذا نظرنا أسفل أعىل نقطة من بلّورة امليناء املقببة، فسنجد أن ميزان 
مبعدٍل  ينبض  إسكيبمنت«  سبليت  ماشني  »ليغايس  الزمن  قياس  آلة 
هادئ وثابت برتدد 2.5 هرتز / 18000 ذبذبة يف الساعة. وعىل عكس 
أغلب ساعات مجموعة »ليغايس ماشني« األخرى ذات امليزان املعلّق، 
أو باألحرى بخالف أي ميزان آخر ال يحمل عالمة »إم يب آند إف«، يبدو 
أن امليزان يف هذا اإلصدار يعمل بشكٍل مستقل من دون االعتامد عىل 
أي مصدر مريئ للطاقة. يف حني توجد املكونات األساسية املتبقية التي 
متد الساعة بالطاقة الالزمة للعمل، مثل مكّون التثبيت وعجلة امليزان، 
يف الجانب املقابل من آلية الحركة، عىل مسافة تُقّدر بحوايل 12 مليمرتاً؛ 

ومن هنا جاءت التسمية »سبليت إسكيبمنت«.

إضافة إىل ذلك، يتميز هذا اإلصدار بتصميم ثاليث املوانئ؛ فامليناء األول 
يشري إىل الوقت، ويقع عند موضع الساعة الثانية عرشة، ويشري امليناء 
الثاين إىل احتياطي الطاقة ويقع عند موضع الساعة الرابعة، بينام يشري 
وميكن  الثامنة.  الساعة  موضع  عند  ويوجد  التاريخ  إىل  الثالث  امليناء 
املوجود عىل جانب  الضغط  زر  بفضل  التاريخ برسعة وسهولة  ضبط 

علبة الساعة بجوار ميناء التاريخ.

يتمتع تصميم هذه الساعة كذلك مبزايا أخرى ميكن اعتبارها عالمات 
مثل  السابقة،  ماشني«  »ليغايس  الزمن  قياس  آلالت  الطبيعي  التطّور 
جرس امليزان املقّوس بحرفة وإتقان والذي كان من السامت املميزة آللة 
قياس الزمن »إل إم ِبربتشوال«. كام يتميز أيضاً بسمة إصدارات إطالق 
»إل إم إس إي« املصنوعة من الذهب األبيض، وهي التشطيب بزخارف 
دقيقة بالنمط »املتجّمد« )فروستد( أي املطروق، والتي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بساعات الجيب القدمية التي يعود تاريخها إىل القرنني 18 و19، 
إصدارات  يف  مرة  ألول  إف«  آند  يب  »إم  قّدمتها  تقليدية  تقنية  وهي 

»فروست« من آلة قياس الزمن »ليغايس ماشني 101«.

كان صّناع الساعات قدمياً يعتمدون عىل الغمر يف األحامض للحصول 
للحصول عىل  أساليب حديثة  املتجّمد، ولكن ظهرت  التأثري  عىل هذا 
نفس التأثري من خالل صقل السطح املعدين بفرشاة سلكية. وهذا هو 
سبليت  ماشني  »ليغايس  الزمن  قياس  آالت  صناعة  يف  املتبّع  األسلوب 
إسكيبمنت«، حيث تم صنع جميع قطع هذه الساعة، الصادرة ضمن 

كمية محدودة من 72 ساعة، باستخدام هذه الطريقة يدوياً.

تم إطالق آلة قياس الزمن »إل إم سبليت إسكيبمنت« للمرة األوىل يف 
العام 2017، يف أربعة إصدارات من الذهب األبيض املطروق »فروستد«، 

كل منها إصدار محدود بعدد 18 قطعة:

- تشطيب مطروق )متجمد( مزرقن مع حركة مطلية بالروديوم.
- تشطيب مطروق من الروثينيوم مع حركة داكنة اللون مزيّنة بنفس 

التشطيب.
- تشطيب مطروق من الذهب األحمر، وحركة تنقل اإلحساس بالدفء 

وسهولة االستخدام.
- تشطيب مطروق من الذهب األصفر ميتد ليشمل الحركة أيضاً.

من  جديداً  محدوداً  إصداراً  إف«  آند  يب  »إم  تقدم   2019 العام  ويف 
33 قطعة، من آلة قياس الزمن »ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت«، 
مصنوعاً من التيتانيوم الدرجة 5، مع ميناء بجامل مذهل معالج بتقنية 
أشعة  بنمط  امليناء  تشطيب  ويلتقط  األخرض.  باللون  دي«  ڨي  »يس 
الشمس الضوء من الزوايا املتناوبة، ليتغري اللون باستمراربني درجات 
إىل  أكرث معارصة  إضافة  اإلصدار  ليمثل هذا  واألخرض،  األزرق  اللونني 

سلسلة آالت قياس الزمن هذه.
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محرك »إل إم«
جاء تصميم أوىل آالت قياس الزمن »ليغايس ماشني« مستوحى من جو 
البهجة والتفاؤل الذي كان يخيّم عىل فعاليات املعارض الدولية املُقامة 
يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين. وتم تصميم امليزان 
ويتمتع  املبهجة،  املشاعر  من  الهائل  الكم  هذا  وإبراز  لعكس  املعلّق 
التقليدية.  الساعات  بشكٍل عرصي مختلف متاماً عن شكل نظائره يف 
الجانب  امليزان إىل  النابضة واملثبّت وعجلة  ومن خالل نقل الجوهرة 
إسكيبمنت«  سبليت  ماشني  »ليغايس  ساعات  تربز  للمحرّك،  املقابل 
وأرسارها  حيله  يُخفي  عبقري  ساحر  وكأنها  برباعة،  السحري  جانبها 
عن الجمهور برباعة تامة. ومثل أي قطعة حافلة باإلعجازات البرصية 
الغامضة، يرجع الفضل يف تصميم هذه الساعات إىل الجمع بني مبادئ 

صنع الساعات القدمية والحديثة.

الذي  الوقت  دقة  يف  يلعبه  الذي  والدور  الساعة  ميزان  حساسية  إن 
يتجّنبوا  الساعات حتى  لصّناع  بالنسبة  كافيان  الساعة عامالن  تعرضه 
ذلك،  ومع  املوازين.  بصناعة  األمر  يتعلّق  عندما  االبتكار  يف  املغاالة 
مجال  يف  ماكدونيل  ستيفن  بها  يتفرّد  التي  املتميزة  العقلية  نجحت 
قياس  الذي حاز عىل جائزة بفضل تصميمه آلالت  الساعات،  تصميم 
التحديات الصعبة  التغلّب عىل  ِبربتشوال«؛ يف  الزمن »ليغايس ماشني 

التي واجهته أثناء تصميم املنظّم امليكانييك للساعات بتهيئة جديدة.

إن آالت »ليغايس ماشني ِبربتشوال« هي أول ساعات من إنتاج »إم يب 
آند إف« تعتمد يف تصميمها عىل عنرص امليزان املنقسم، وقد طُرَِحت 
هذه الساعات يف العام 2015. وعىل الرغم من تركيز عشاق الساعات 
وقتها عىل ميزة التقويم الدائم التي أحدثت ضجة كبرية، إال أن الوقت 
كان قد صار مواتياً لالحتفاء مبيزة امليزان املنقسم مع إبداعات »ليغايس 

ماشني سبليت إسكيبمنت«.

هذا  صناعة  عىل  القامئني  واجهت  التي  الصعوبات  من  الرغم  وعىل 
اإلصدار يف صنع امليزان املنقسم، إال أنهم مل يغفلوا عن توظيف العنارص 
الساعات.  هذه  يف  التصميم  وجامل  والدقة  والكالسيكية  الجاملية 
وإضافة إىل ذلك، تم تصميم الجسور بحيث تحيط باملكونات األساسية 

يف شكٍل منحٍن جّذاب مع فصوص ذهبية تزيّنها جواهر بلورية.

مهامً  مكوناً  يعد  والذي  اإلصدار،  هذا  يف  التوازن  لجرس  بالنسبة  أما 
يف جميع إصدارات »ليغايس ماشني«، فهو يتمتع بشكٍل مختلف هذه 
املرة. ففي اإلصدار األول من آالت قياس الزمن »ليغايس ماشني«، كان 
استدارة  أكرث  ليصبح  تطّور  ثم  بلمسة جاملية صناعية،  يتمتع  الجرس 
وتم تزويده بقاعدة مخروطية الشكل يف إصدار »ليغايس ماشني 101« 
أما   .»1 رقم  ماشني  »ليغايس  الزمن  قياس  آالت  من  األخري  واإلصدار 
يف إصدار »ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت«، فالجرس يتمتع بشكٍل 

مقّوس آرس من أوله إىل آخره.

التحديات الفنية للميزان املنقسم
يف عامل الساعات، يشري امليزان إىل مجموعة من املكونات التي تسمح 
من  سلسلة  خالل  من  باالنتقال  الرئييس  الزنربك  يف  املخزّنة  للطاقة 
الذبذبات املنتظمة بدالً من رسيان هذه الطاقة ُدفعة واحدة. يتألف 
امليزان عادة من مجموعة التوازن واملثبّت وعجلة امليزان، ووفقاً ملبادئ 
ُصنع الساعات املُتعارف عليها، يجب وضع هذه املكونات بعضها بالقرب 
من بعض بقدر اإلمكان للحد من تأثريات عوامل التشويش والتذبذب 
بها،  تحديات  ينُدر ظهور  والتي  تحديداً،  النقطة  الخارجية. ويف هذه 

أرادت »إم يب آند إف« القيام بيشء جديد.

يصدر امليزان ذبذبات الساعة عىل جانب بلورة الصفري املقببة، وتقع 
الجوهرة النابضة واملثبّت وعجلة امليزان عىل الجانب اآلخر من الحركة، 
لعلبة  الشفاف  الخلفي  الجزء  خالل  من  املكّونات  هذه  رؤية  وميكن 
الساعة. وبالتايل، فإن هذا يستدعي وجود محورغايًة يف الطول مير عرب 
منتصف الحركة، وهذا املحور هو واحد من أدق العنارص امليكانيكية 

الصغرية املوجودة يف الساعة.

 11,78 الذبذبات  وجوهرة  امليزان  عجلة  بني  الفاصلة  املسافة  تبلغ 
مولّد  لدعم  وامليناء  الحركة  عرب  مير  الذي  املحور  طول  وهو  مليمرت، 
الذبذبات. يؤدي وجود محور أطول إىل زيادة احتاملية التشويش عىل 
مولّد الذبذبات، إضافة إىل تأثريات االعوجاج املحتملة التي قد يتعرض 
وصالبة  امليزان  قوة  تلعب  املستمر.  اليل  بسبب  الطويل  املحور  لها 
املحور دوراً أساسياً يف دقة هذا اإلصدار من الساعات، كام أن محرك 
آالت قياس الزمن »ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت« مصمم خصيصاً 

للحفاظ عىل هذه الدقة ألطول فرتة ممكنة.

يف الساعات ذات امليزان املنقسم، يصبح ثبات بنية الساعة أكرث أهمية 
الخاصة  األخطاء  هامش  تقليل  إىل  بالرضورة  يؤدي  ما  املعتاد،  من 
تثبيت  يتم  املشكلة،  هذه  من  وللحد  التصنيع.  عملية  أثناء  باألبعاد 
للصدمات،  مضادة  محامالت  باستخدام  الطرفني  عىل  امليزان  محور 
ويتم تثبيت الجرس الذي يدعم املثبّت وعجلة امليزان بصورة منفصلة 

للحصول عىل أعىل مستويات الدقة.

إىل  يؤدي  ما  أعىل،  بكتلة  يتمتع  للميزان  الطويل  املحور  ألن  ونظراً 
محرك  يعمل  الذبذبات،  مولّد  إىل  املنقولة  الطاقة  كمية  من  التقليل 
ما  متوازيني،  برميلني  خالل  من  إسكيبمنت«  سبليت  ماشني  »ليغايس 

يحافظ عىل طاقة الساعة ملدة تصل إىل 72 ساعة.
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تشطيب راق
ميناء  مع  جداً،  تقليدي  بتشطيب  األول  اإلطالق  إصدارات  متيزت 
بتشطيب مطروق تم تنفيذه يدوياً. ويرتبط تشطيب السطح املصقول 
هذه  وتتميز  و19.   18 القرنني  من  الساعات  بحركات  وثيقاً  ارتباطاً 
العميل والزخريف معاً من حيث األصل، وتضفي عىل  بالطابع  اللمسة 
ومتنحه  االتساخ،  تقاوم  مؤكسدة،  طبقة  ذا  المع  غري  مظهراً  السطح 

مظهراً نقياً براقاً، يقدره جامعو األنتيكات وعشاقها.

مل تُعد الطرق التقليدية املُتبّعة إلضافة هذه اللمسة املتجّمدة عملية 
لالستخدام بسبب طبيعتها الخطرية )كان اإلجراء يتضمن تسخني املعدن 
عىل لهيب مفتوح قبل غمره يف حمض النيرتيك(. ولتحقيق نفس التأثري، 
تعمل »إم يب آند إف« مع مجموعة من الخرباء املتخصصني للحصول 

عىل بريق التأثري املتجّمد من دون استخدام املواد الكيميائية.

يتم صقل السطح، املطلوب إضافة تأثري التجّمد إليه يدوياً، باستخدام 
فرشاة سلكية، وذلك من خالل صقل مساحة صغرية يف املرة الواحدة. 
ويف كل مرة، يجب أن تالمس الفرشاة السلكية السطح املعدين بنفس 
الزاوية ونفس كمية الضغط. ويجب توزيع تأثري الصقل بشكٍل متساٍو 

عىل السطح بالكامل للحصول عىل اللمسة النهائية املنشودة.

إسكيبمنت«،  »ليغايس ماشني سبليت  الزمن  قياس  بالنسبة آلالت  أما 
الطرق عىل نطاق  الصقل بطريقة  التجّمد أي  تأثري  استخدام  فقد تم 
أوسع، لتغطية مساحة أكرب وللفت االنتباه إىل الرباعة اليدوية. ومتت 
لتلوينها  للبخار  الفيزيايئ  الرتسيب  بطريقة  بعد ذلك  األسطح  معالجة 
باللون األزرق أو لون الروثينيوم أو الذهب األحمر أو الذهب األصفر.

من  واملصنوع  هذه،  الزمن  قياس  آلة  من  األحدث  اإلصدار  تزيني  تم 
التيتانيوم الدرجة 5، مبيناء معالج بتقنية »يس ڨي دي« باللون األخرض، 
بتشطيب مذهل بنمط أشعة الشمس، يلتقط الضوء من الزوايا املتناوبة، 

ليجعل لون امليناء يتنوع ويتفاوت بني اللونني األزرق واألخرض.

مجموعة »ليغايس ماشني«
أطلقت »إم يب آند إف« مجموعة آالت قياس الزمن »ليغايس ماشني« 
ألول مرة يف العام 2011، وهي ساعات متثّل مثرة إبداع صانع الساعات 
العبقري »ماكسيميليان بوسري«، الذي علّق عىل طرح هذه املجموعة 
بقوله: »تُرى، ما الذي كان سيحدث إذا ما كنت قد ُولدت يف العام 1867 
وليس يف العام 1967؟ ففي األعوام األوىل من القرن العرشين ظهرت 
األبعاد  ثالثية  آالت  البتكار  سأسعى  كنت  ووقتها  اليد،  ساعات  أوىل 
لقياس الزمن لتستقر عىل املعصم، ولكن مل يكن هناك يف ذلك الوقت 
رجل آيل مثل غريندايزر، وال فيلم مثل »حرب النجوم«، وال مقاتالت 
وكنت  جيب،  ساعات  يل  سيتوفر  كان  ولكن  اإللهام.  لتمنحني  نّفاثة 
سأنبهر بربج إيفل وأعامل »جول ڤرين«، لذلك تُرى كيف كانت ستبدو 

العرشين؟  القرن  أوائل  يف  إذا كنت حياً  إنتاجي  الزمن من  قياس  آلة 
كان من الواجب أن تكون دائرية )تقليدية( وثالثية األبعاد )أي آلة من 
إنتاج إم يب آند إف(، فكانت »ليغايس ماشني« هي اإلجابة عىل ذلك 

السؤال«

شّكلت آلة قياس الزمن »ليغايس ماشني رقم 1« تحّوالً جذرياً من آالت 
قياس الزمن »هورولوجيكال ماشني« التي كانت دار »إم يب آند إف« 
مشهورة بها، ووضعت لنفسها مكانة جاملية متفرّدة تُضاف إىل رصيد 
»إم يب آند إف«. تتميز هذه املجموعة من الساعات بالعلب الدائرية 
والحواف  بأحزمة »جينيڨا«  املزيّنة  والحركات  البيضاء  الالكيه  وموانئ 
املصقولة إلضفاء طابع كالسييك عىل الساعات، إضافة إىل العنرص املتميز 

دامئاً: »امليزان املعلّق« الذي يربز جامل الساعة ويزيد من جاذبيتها.

ومنذ طرح آالت قياس الزمن »إل إم 1« التي كانت تتميز بعرض ثنايئ 
أخرى؛  سالسل  بخمس  ماشني«  »ليغايس  مجموعة  اكتملت  للزمن، 
ليصبح العدد اإلجاميل لها ست سالسل. فقد طرحت آلة قياس الزمن 
»ليغايس ماشني رقم 2«، والتي متيزت مبنظّميها امليكانيكيني، يف العام 
خالصة  متثل  التي   ،»101 ماشني  »ليغايس  ظهرت  عام،  وبعد   .2013
جامليات مجموعة آالت قياس الزمن »ليغايس ماشني«، والتي تضمنت 
أول حركة لعالمة »إم يب آند إف« تم تصنيعها داخلياً. ويف العام 2015، 
وصلت »ليغايس ماشني ِبربتشوال«، التي تعمل وفق آلية غاية يف الدقة 
والتعقيد. ويف العام 2019، أطلقت »إم يب آند إف« آلة قياس الزمن 
»إل إم فالينغ يت«، التي تضمنت آلية التوربيون املحلق رسيع الحركة، 
والتي تعد أوىل آالت قياس الزمن املخصصة للنساء من إبداع »إم يب 

آند إف«.

تشرتك آلة قياس الزمن »ليغايس ماشني ِبربتشوال« مع آلة قياس الزمن 
»ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت« يف الرباعة التقنية، فمحرك األخرية 
مستوحى من ساعات »ِبربتشوال«، ولكن مع الرتكيز عىل آلية عملها 
أوج  يعكس  الذي  الساعة  علبة  من  الشفاف  الخلفي  الجزء  بفضل 

االبتكار واإلبداع.
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LEGACY MACHINE SPLIT ESCAPEMENT
FROSTED YELLOW – 18 PIECES

"ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت" – املواصفات التقنية

جاءت إصدارات إطالق »ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت« من الذهب األبيض، بأربعة إصدارات محدودة تقترص عىل 18 قطعة لكل إصدار، 
مع صفيحة ميناء بتشطيب مطروق )متجمد( باللون األزرق أو لون الروثينيوم أو الذهب األحمر أو الذهب األصفر. إضافة إىل إصدار محدود 

من 33 قطعة، من التيتانيوم مع ميناء بتشطيب بنمط أشعة الشمس معالج بتقنية »يس ڨي دي« باللون األخرض.

املحرك
حركة تم تطويرها حرصياً لصالح »إم يب آند إف« بواسطة ستيفن ماكدونيل.

تتضمن الساعة خاصية امليزان املنقسم، مع مراعاة أن عجلة امليزان معلّقة فوق امليناء، بينام يقع املثبّت أسفل الحركة.
تتم التعبئة يدوياً عرب برميلني للزنربك الرئييس.

عجلة ميزان مخصصة يبلغ قطرها 14 مليمرتاً، وبها براٍغ تقليدية منظِّمة أعىل الحركة.
تشطيبات يدوية تُعيد إحياء منط القرن التاسع عرش، وزوايا شطب داخلية مصقولة توضح املهارة اليدوية؛ وحواف مصقولة؛ وموجات زخرفية 

بنمط جينيڤ؛ ونقوش يدوية تعكس تأثري التجّمد.
الطاقة االحتياطية: 72 ساعة

معدل التذبذب: 18 ألف ذبذبة يف الساعة/2.5 هرتز.
عدد املكونات: 314 مكّوناً
عدد الجواهر: 35 جوهرًة

الوظائف واملؤرشات:
تتوفر مؤرشات للساعات والدقائق والتاريخ والطاقة االحتياطية.

يوجد زر ضاغط بجوار ميناء التاريخ يُستخدم للضبط الرسيع للتاريخ.

العلبة:
املادة: إصدارات اإلطالق من الذهب األبيض عيار 18 قرياطاً، إضافة إىل إصدار من التيتانيوم الدرجة 5.

األبعاد: 44 ملم × 17.5 ملم.
عدد املكونات: 49.

مقاومة املاء: تقاوم علبة الساعة ضغط املاء حتى عمق 30 مرتاً

بلّورات الصفري:
بلّورات صفري مقببة عىل الوجهني األمامي والخلفي، بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الوجهني.

الحزام واملشبك: 
حزام باللون البني أو األسود محاك يدوياً من جلد التمساح، مع مشبك قابل للطي مصنوع من الذهب األبيض أو التيتانيوم، مياثل نفس مادة صنع 

العلبة.
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LEGACY MACHINE SPLIT ESCAPEMENT– FRIENDS

األصدقاء املسؤولون عن إبداع "ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت"

الفكرة: ماكسيميليان بوسري / »إم يب آند إف«
تصميم املنتج: إريك غريود / »ثرو ذا لوكنغ غالس«

اإلدارة التقنية واإلنتاجية: سريج كريكنوف / »إم يب آند إف«
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب: ستيفن ماكدونيل و«إم يب آند إف«

تطوير الحركة: ستيفن ماكدونيل وروبن مارتينيز / »إم يب آند إف«
األبحاث والتطوير: روبن مارتينيز وسيمون بريت / »إم يب آند إف«

العجالت واملسننات واملحور: جان-فرانسوا MOJON / »كرونود«، بول-أندريه توندون/ BANDI، وAZUREA، و«سويس مانيوفكترشينغ« 
و«لو تومب روتروڨيه«

AMECAP /جرس عجلة امليزان والصفائح: بنجامان سينيو
عجلة امليزان: أندرياس كريت / »بريسيشن إنجنريينغ«

زنربك التوازن: ستيفان شواب / »شواب فيلر«
العلبة والجسور: أالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو / »إم يب آند إف«

التشطيب الراقي للعلبة: »بريبويل«
مكونات الحركة: أالن باليه / »إلفيل« 

تشطيب مكونات الحركة يدوياً: جاك-أدريان روشا، ودوين غارسيا / »يس-إل روشا« 
املعالجة بالرتسيب الفيزيايئ للبخار: بيري ألربت ستينامن/ »بوزيتيف كوتينغ«

تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتيه، وإميانويل ميرت وهرني بورتيبوف / »إم يب آند إف«
خدمة ما بعد البيع: توماس إمبرييت / »إم يب آند إف«

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / »إم يب آند إف«
Les Ateliers d’Hermès Horlogers »امليناء: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال / »ليز أتيليه ديرمي أورلوجي

املشبك: دومينيك ماينيه / »جي آند إف شاتالن«
التاج: »شوڤال فرير«

العقارب: بيري شيلييه، وإيزابيل شيلييه / »فيدلر«
البلورتان الصفرييتان: مارتن ستيتلر / »ستيتلر«

الحزام: كيم أمانتون / »مولتيكيوير«
علبة التقديم: »إيه يت إس أتيلييه لوكس«

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

مسؤولو التسويق واالتصاالت: شاري ياديغاروغلو، وڨريجيني تورال، وجولييت دورو، وأرنو ليجريه، ومينا لو غات / »إم يب آند إف«
املبيعات: تيبو ڨريدونكت، وستيفاين ريا، وآنا روڨور، وجان-مارك بوري / »إم يب آند إف«

التصميم الغرافييك: صامويل باسيك / »إم يب آند إف«، وأدريان شولتز، وجيل بونداال / »زد آند زد«
تصوير املنتج: مارتن ڤان دير إند، وأليكس تويرش / »أليكس ستيفن تويرش للتصوير«

تصوير الشخصيات: ريجيس غوالي / »فيديرال«
مسؤولو املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / »نورد ماغنيتيك«، وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز / »نيميو«

الفيلم: مارك-أندريه ديشو / »ماد لوكس«
النصوص: سوزان ونغ / »ريڨولوشن« سويرسا
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THE FILM

»إم يب آند إف«.. نشأتها كمخترب للمفاهيم
مثّل العام 2019 إشارة إىل العام الرابع 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 16 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«(.

الزمن  قياس  آالت  مجموعة  إف«  آند  يب  »إم  أطلقت   ،2011 ويف 
أكرث  بتصاميم  متتّعت  والتي  الدائرية،  الُعلب  ذات  ماشني«  »ليغايس 
كالسيكيًة )مبفهوم »إم يب آند إف«، ليس أكرث(، ومثّلت احتفاًء بقمم 
االمتياز التي بلغتها صناعة الساعات يف القرن التاسع عرش، عرب إعادة 
تفسري التعقيدات التي أبدعها عباقرة صانعي الساعات يف املايض، من 
إم   إم 1« و«إل  فنية عرصية. وعقب إصدار  »إل  ابتكار أعامل  أجل 
من  الزمن  لقياس  آلة  أول  وهي   ،»101 إم  »إل  التحفة   صدرت   »2
بالكامل. بينام مثّل كل  »إم يب آند إف« تتضمن حركة مطّورة داخلياً 
من آلتي »إل إم بربتشوال« و«إل إم سبليت إسكيبمنت« مزيداً من 
مع  تحول،  نقطة   2019 العام  ويشّكل  للمجموعة.  اإلبداعي  التوسع 
إبداع أوىل آالت قياس الزمن »ماشني« املخصصة للنساء من »إم يب آند 
إف«: »إل إم فالينغ يت«. وبصفة عامة تقوم »إم يب آند إف« باملبادلة 

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.

THE MACHINE 

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Blue - 18 pieces

LM Split Escapement 
Titanium Green - 33 pieces

LM Split Escapement 
Titanium Green - 33 pieces

LM Split Escapement
Titanium Green - 33 pieces

LM Split Escapement 
Titanium Green - 33 pieces

LM Split Escapement 
Titanium Green - 33 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Red - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Grey - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM Split Escapement 
Frosted Yellow - 18 pieces

LM SE
FRIENDS PORTRAIT

LM SE 
FRIENDS LANDSCAPE

MAXIMILIAN BÜSSER
PORTRAIT
Copyright Hung @ H5 Production

MAXIMILIAN BÜSSER FRIENDS

LM SE GREEN
IN SITU 01

LM SE GREEN
WRISTSHOT

محتويات املجلد

انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى، وأيضاً للوصول إىل كل صور 
املنتج )بدقة منخفضة وعالية(

www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
https://www.instagram.com/mbandf/
https://www.facebook.com/MBandF/?fref=ts
https://www.youtube.com/MBandF
https://www.mbandf.com/en/press/legacy-machines/lmse
https://www.mbandf.com/en/press/legacy-machines/lmse
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