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الهند�سة  ملفاهيم  اإّنها خمترب  نف�سها دار �ساعات منوذجية...  تعّد  MB&F ال 

�ساعاتيني  بني  التعاون  عماده  والفنون   micro-engineering امل�سّغرة 

وتطوير  لت�سميم   Maximilian Büsser واملوؤ�س�س  م�ستقلني  وم�سممني 

اآالت مبتكرة للوقت بالنظر دومًا اإىل تقاليد �سناعة ال�ساعات الراقية. 

  Horological Machineالفريدة تبلورت بادئ ذي بدء يف MB&F روؤية

No1 ثمرة تعاونها مع ال�ساعاتي املعروف Peter Speake-Marin. وكانت 

قد �سّممت على �سكل الرقم 8 لتحمل ميناءين لل�ساعات والدقائق يتو�ّسطهما 

مب�ستوى اأعلى قف�س التوربيون ممثل احلركة االأوتوماتيكية املتمتعة مبخزون 

التيتانيوم  من  بنموذج  ال�سنة  اإطالقها  اأعيد  اأنه  العلم  مع  اأيام.   7 من  طاقة 

 Horological Machine وتالها  قطع.   10 بـ  اإ�سداره  حّدد   HM1-Ti

No2 التي �سهدت �سراكتها االأوىل مع Jean-Marc Wiederrecht الفائز 

 Geneva Watchmaking Grand Prix بلقب �ساعاتي العام يف م�سابقة

على  �سّيت  التي  املعّقدة  االأوتوماتيكية  احلركة  فيها  طّور  وهو   .2007 لعام 

ميناءين منف�سلني ال�ساعات النطاطة jumping hours مع الدقائق الرتاجعية 

retrograde minutes، والتاريخ الرتاجعي retrograde date مع موؤ�سر 

 bi-hemisphere يعر�س مراحل القمر كما تظهر يف ن�سفي الكرة االأر�سية

 Horological �ساعة  مع  الثالثية  تكتمل  واليوم   .moon phase

Machine No3 النابعة من اأفكار Büsser وامل�سمم Eric Giroud اللذين 

MB&F تقلب احلركة امليكانيكية 
Horological Machine No3 يف

 �ساعة “�أورولودجيكل ما�سني نامرب 3” بالذهب �لأبي�ض �أو �لوردي مع �لتيتانيوم من �أم بي �أند �أف، ت�سّمنت حركة �أوتوماتيكية معكو�سة. 

MB&F Horological Machine No3 in red or white gold with titanium, featuring an inverted automatic movement.  

نامرب 3”.  “�أورولودجيكل ما�سني   منوذج “�سايدو�يندر” من 

Horological Machine No3 ”Sidewinder”. 

 منوذج “�ستاركروزر” من “�أورولودجيكل ما�سني نامرب 3”.

Horological Machine No3 ”Starcruiser”.

 Jean-Marc يد  التخطيطية من جديد وبدقة مطلقة على  جت�ّسدت ر�سومهما 

 .Agenhor وفريقه يف �سركةWiederrecht 

Sidewinder امل�ستمل على خمروطني الالفت االأول فيها توفرها بنموذجني: 

cones متعامدين مع الذراع وStarcruiser مبخروطيه املتوازيني �سكاًل مع 

مقاوم  �سافيي  بزجاج  املغّلفني  املخروطني  هذين  من  الهدف  اأّن  بيد  الذراع. 

�س االأّول للداللة على ال�ساعات مع  لالنعكا�س ال يختلف يف احلالتني حيث خ�سّ

ت�سمينه موؤ�سرًا للنهار والليل، والثاين لقراءة الدقائق فح�سب وذلك من خالل 

“عقربني” فريدين حمراوين قّطعا بالاليزر. وبالطبع ال تكتمل ال�ساعة من دون 
قلبها الناب�س، احلركة امليكانيكية االأوتوماتيكية التعبئة التي تخّلت عن و�سعّيتها 

املاألوفة لتقلب راأ�سًا على عقب! وهكذا اإنتقل دّوار MB&F الرمزي اإىل الواجهة 

للتمّكن من التمّعن بحّلته امل�سنوعة من الذهب عيار 22 قياطًا على �سكل فاأ�س 

اأّنه بدا وكاأّنه  “الغام�س” mystery مبا  حربي. هذا و�سّنف االأخي بالدّوار 

يتحّدى قوانني اجلاذبية بتوازنه التام وتنا�سقه خمالفًا بذلك و�سعّيته النموذجية 

من  اأكرب  بقطر  ف�سّممت  التاريخ  عجلة  اأما  الو�سط.  عن  بعيدًا  برتكيزه  املتمثلة 

احلركة لتحيط بها على طرف العلبة التي حفرت مبثلث وا�سح ي�سي اإىل اليوم 

الذهبية  التفا�سيل ذروتها مع الرباغي  العناية الكربى يف  بلغت  اأخيًا  املعني. 

47×50×16ملم  قيا�س  العلبة  على  لتنرث  نفل  اأوراق  �سكل  على  �سنعت  التي 

امل�سوغة بالذهب االأبي�س اأو الوردي املقرونني بالتيتانيوم.    

القمر،  من  قطعًا  حتمل  اأو  ب�سيارة  تتحّكم  �ساعة 

فاأخرى تنف�ض الغبار عن فنون غابت مع الزمن... اأمثلة 

لت اإليه �سناعة ال�ساعات امليكانيكية يف  عما تو�سّ

الدور  معظم  اأن  ف�سحيح  والع�رشين.  الواحد  القرن 

اأ�سياد هذه احلرفة  الفاعلة تعود جذورها اإىل حقبة 

املوروثة  التقاليد  عن  يومًا  تتخّلى  لن  اأّنها  و�سحيح 

اأّنها �سرتاوح مكانها راف�سة  ولكن هذا ال يعني 

التطوير والتكّيف مع الع�رش. وما �ساعات هذا امللف 

اإال برهاٌن عن طريقة كّل دار واإ�سم يف مواكبة 

التقّدم التكنولوجي يف التقنيات واملواد من دون 

التخلي عن اأ�سالة املا�سي، وو�سيلتها يف مالقاة رغبة 

نوعية  قطعة  بامتالك  الوقت  ميكانيكية  هواة 

ا من التناق�سات املتناغمة.  تكتنز كمًّ

بني متّرد التكنولوجيا 

واأ�سالة امليكانيكية

عامل ال�ساعات


