DESTINATION MOON

SPACE ISN’T EMPTY, IT’S FILLED BY IMAGINATION!

DESTINATION
MOON
امللخص
الواقع غري جيد! ففي الستينيات حلق بنا الخيال العلمي يف الفضاء
فوق أسطح حوامة؛ فارتفعت معها مخيلتنا ،لكن انتهى بنا األمر
إىل أسطح غري حوامة ذات عجالت تسري عىل األرض الصلبة .بعدها
وعدنا الخيال العلمي بتصنيع أجهزة تلفزيون ثالثية األبعاد ،وبالفعل
قام املهندسون بتصنيعها ،ولكننا بعد أن ألقينا نظرة واحدة إىل هذه
األجهزة ،شعرنا بالغثيان واالضطراب ،ثم مل تعد تثري خيالنا .وكذلك
شغل الخيال العلمي مخيلتنا بصواريخ ذات أشكال بيضاوية أنيقة،
ميكنها أن تحلق بنا نحو القمر وما وراءه ،ومرة أخرى متكن املهندسون
من تصنيع هذه الصواريخ ،ولكنها رغم عمليتها البارزة ،انتهى بها الحال
إىل أن تكون عىل شكل مستقيم ،أشبه بأسطوانات غري ملهمة!
بعض األمور من األفضل أن يرتك تحقيقها للخيال ،وهذا بالضبط ما فعله
ابتكار «ديستنيشن مون» من «إم يب آند إف» ،حيث يتضمن هندسة
كافية لتصنيع ساعة مكتب تعمل ملدة مثانية أيام ،تشبه يف تصميمها
صاروخ الخيال العلمي املثري من الستينيات ،ولكنه يف الوقت نفسه
يتضمن مساحة وافرة من الفراغ تسمح ملخيلتنا بأن متألها بالتفاصيل.
وبتصورها الذي وضعته «إم يب آند إف» وتصنيعها بواسطة «ليبيه
»1839؛ الرشكة الرائدة يف صناعة ساعات املكتب الراقية بسويرسا؛ فإن
ساعة «ديستنيشن مون» هي النسخة شديدة التطور لصاروخ أحالم
الطفولة طوربيدي الشكل .ولكن بنظرة أكرث قرباً ،ميكن أن ندرك أن
بساطة شكلها توحي بالقوة أكرث مام توحي بالثبات.

ويف ملحة إضافية من عامل ألعاب وخياالت الطفولة؛ جاءت الصفائح
األفقية الدائرية لحركة ساعة «ديستنيشن مون» مثقوبة ،متاماً مثل
مكونات لعبة «امليكانو» .ورغم بنيتها األثريية املفتوحة ،والتي يبلغ
وزنها أربعة كيلوغرامات (تسعة باوندات)؛ إال أن «ديستنيشن مون»
ليست خفيفة الوزن؛ إذ تضمن حجريات الهبوط الصلبة أنه لن يكون
من السهل بالطبع سقوط (أو إسقاط) الساعة.
وإىل ذلك فهناك «نيل» ،متثال صغري يرسم االبتسامة ،يرتدي بدلة فضاء،
ومصنوع من الفضة الصلبة والستانلس ستيل ،ومتعلق مغناطيسياً
بالسلم الذي يربط التاج بالحركة .و»نيل» هو رائد فضاء يسافر بواسطة
«ديستنيشن مون» إىل عوامل غريبة ،لكن األكرث أهمية أن «نيل» يبعث
إحساساً طفولياً بالعجب من وضع شخصية رجل داخل آلة لقياس
الزمن.
وتتوفر «ديستنيشن مون» يف أربع نسخ محدودة اإلصدار ،بعدد 50
قطعة لكل منها ،بألوان األسود ،واألخرض ،واألزرق ،بطالء بتقنية «يب
ڤي دي» ،عالوة عىل البالديوم (الفيض).

امللخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل الساعة
"ديستنيشن مون" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم

يتم عرض الساعات والدقائق عىل قرصني من الستانلس ستيل بقطر
كبري ،بأرقام مطبوعة عليهام .ويف حني أن درجة وضوح عرض الوقت
مسألة مفروغ منها؛ فإن الرتكيز عىل قراءة الوقت ،بدالً من النظر إىل
الحركة املفتوحة رائعة التصميم ذات الهيكلية الرأسية؛ يتطلب درجة
عالية من الرتكيز.
وبتطويرها خصيصاً من أجل «ديستنيشن مون»؛ فإن بنية حركة «ليبيه»
التي تحتفظ بالطاقة ملدة مثانية أيام ،تشبه التصميم األسايس لسفن
الفضاء الحقيقية .وكام تأيت القوة الدافعة للصاروخ من قاعدته؛ فإن
قوة آلة قياس الزمن «ديستنيشن مون» تأيت من تاج التعبئة الضخم
الذي يوجد يف قاعدتها .وأيضاً كام توجد أنظمة السيطرة والتحكم يف
الصاروخ فوق مصدر الطاقة ،فإن األمر نفسه نجده يف «ديستنيشن
مون»؛ حيث نجد منظامً رأسياً يتحكم يف مدى الدقة أسفل عرض
الوقت ،وأيضاً مقبضاً لضبط الوقت أعىل الحركة .وهذا املنظم الذي
يخطف األبصار ،مبيزانه املتحرك ،تحميه من اإلشعاع الكوين (ومن
أصابع الفضوليني!) لوحة صغرية من الزجاج املعدين غري املريئ فعلياً.
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ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
Rue Verdaine 11, CH-1204
جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينcy@mbandf.com :
هاتف+41225081033:
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اإللهام
«ديستنيشن مون» هي تعاون حقيقي بني «ليبيه  »1839و»إم يب آند
إف»؛ ُولد مفهومها األسايس عىل يدي مصمم حركة «ليبيه» ،واملعجب
بصواريخ الخيال العلمي؛ املبدع نيكوال برنجيه ،صاحب فكرة الحركة
ذات البنية الرأسية املميزة .وبسبب شغفه بالفكرة ،صمم برنجيه
الحركة عىل مدى إجازة أسبوعية واحدة طويلة ،مل ينم خاللها! بعدها
تواصلت «ليبيه» مع «إم يب آند إف» وتساءلت عن إمكانية تصميم
نوع من املركبات الفضائية حول هذه الحركة ،ومن ثم انطلق املرشوع.
بعدها وضع املصمم املتدرب يف «إم يب آند إف» ستيفانو بنتريوتو
الشكل األسايس ،إال أنه ظهر يف البداية أشبه بشكل الصاروخ الواقعي؛
ولذلك كان هناك يشء من السحر مفقودا ً يف التصميم .وللمفارقة كان
الحل إلضافة اللمسة السحرية بنزع غطاء الصاروخ؛ ليظهر الشكل أكرث
تقنية – مبساعدة ثقوب «امليكانو» كام تظهر يف صفائح الحركة – كام
أدى يف الوقت نفسه دور اإلطار الذي تتحرك داخله مخيلة املشاهد.
إال أن السحر الحقيقي يف ساعة «ديستنيشن مون» يكمن يف الفضاء؛
وليس املقصود الفضاء الكوين الذي يعلو رؤوسنا ،ولكن املقصود هو
املساحة الكبرية من الفراغ التي تتضمنها «ديستنيشن مون» .فلو كان
جسم الصاروخ مغطى بالكامل؛ فإن املشاهد كان سريى صاروخاً من
ذكريات طفولة أحد آخر ،ولكن ألن هذا الصاروخ الذي يُستخدم
كساعة مكتب يتضمن بالفعل فراغاً واسعاً ،بإطار مثقوب؛ فإن كالً
ممن سينظر إليه من املرجح أن يرى فيه مركبة فضاء مختلفة الشكل
بعض اليشء؛ صاروخاً من طفولته هو بدالً من أن يكون من طفولة أحد
آخر ...الفضاء ليس فارغاً ،بل ميلء بالخيال!
التنفيذ
وبينام ُصممت «ديستنيشن مون» بواسطة «إم يب آند إف» ،فقد ُصنعت
بواسطة «ليبيه »1839؛ الرشكة الرائدة املتخصصة يف تصنيع ساعات
املكتب الراقية بسويرسا .ورغم أن البنية الرأسية متحدة املركز للحركة،
التي تحتفظ بالطاقة ملدة مثانية أيام؛ طُورت خصيصاً لـ»ديستنيشن
مون» ،لكنها أيضاً تلفت إىل أوجه الشبه القوية بينها وبني حركة آلة
قياس الزمن «هورولوجيكال ماشني  7أكوابود» التي أطلقتها «إم يب آند
إف» مؤخرا ً؛ إذ بينام استلهمت إحداهام شكل مركبة فضائية لتصميم
ساعة مكتب ،واستلهمت األخرى شكل قنديل البحر لتصميم ساعة يد
مائية؛ فإن كالً منهام تتميز بحركة تضم بنية رأسية متحدة املركز ،كام
أن كالً منهام تُزود بالطاقة من قاعدتها.
ورمبا كانت جوهرة تاج «ديستنيشن مون» ،أو باإلمكان القول ذروة
تصميمها ،هي الشخصية الصغرية فوق السلم عند قاعدتها« :نيل».
وبتصنيع هذه الشخصية من سبيكة الفضة الصلبة املخلوطة (مبعادن
أخرى غالباً النحاس) ،مع خوذة من الستانلس ستيل ،وترتدي بدلة
فضائية من الستينيات؛ فإن «نيل» يضفي عنرصا ً إنسانياً مرحاً عىل
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هندسة منط «امليكانو» املثقوب لسفينة الفضاء وآلية عمل ساعتها.
وميكن تعليق «نيل» مغناطيسياً عىل أي مكان من سلم الصعود إىل
«ديستنيشن مون» ،واألمر مرتوك ملخيلة املشاهد الفردية أن يتصوره
صاعدا ً ليتأهب لإلقالع من أجل مغامرة يف الفضاء ،أو نازالً ليبدأ مغامرة
عىل سطح القمر!
آلية عمل الساعة
تستمد «ديستنيشن مون» طاقتها من التاج الضخم عند قاعدتها ،والذي
يحول الطاقة إىل برميل الزنربك الرئييس عن طريق سلم الصعود .بينام
املنظم الذي يخطف تصميمه األبصار متموضع رأسياً ليتيح للمشاهد
التعبري عن أكرب قدر من التقدير لتصميمه ،وهو يوجد خلف لوحة من
الزجاج املعدين لحاميته من أصابع الفضوليني.
وعىل التوايل يشري قرصان من الستانلس ستيل ،بأرقام بيضاء مطبوعة
عليهام ،إىل الساعات (يف الجزء األعىل) والدقائق ،يف حني يضمهام معاً
مؤرش انسيايب مزدوج النهايات أعىل املنظم .بينام يتم ضبط الوقت
بواسطة مقبض مركزي عند أعىل جزء من الحركة.
ويضمن استقرار وضعية الساعة ،الوزن الراسخ لحجريات هبوط
«ديستنيشن مون» الثالث املصقولة متاماً.

امللخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل الساعة
"ديستنيشن مون" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
Rue Verdaine 11, CH-1204
جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينcy@mbandf.com :
هاتف+41225081033:
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"ديستنيشن مون" :املواصفات التقنية
تتوفر «ديستنيشن مون» يف أربع نسخ محدودة اإلصدار ،بعدد  50قطعة لكل منها ،بألوان األسود ،واألخرض ،واألزرق ،بطالء بتقنية «يب ڤي دي»،
عالوة عىل البالديوم (الفيض).
العرض
مؤرشات الساعات والدقائق مطبوعة عىل أقراص دوارة مصنوعة من الستانلس ستيل.
الصاروخ
األبعاد 41.4 :سم (االرتفاع)  23.3 xسم (القطر)
الوزن 4.0 :كيلوغرامات
اإلطار :مصنوع من الستانلس ستيل مبلمس ساتاين
حجريات الهبوط :من النحاس املطيل بالبالديوم ،وبطالء بتقنية «يب ڤي دي» يف النسخ باأللوان األزرق واألخرض واألسود
إجاميل عدد املكونات (مبا يف ذلك مكونات الحركة)237 :
نيل (متثال رائد الفضاء)
مصنوع من الفضة الصلبة املصقولة ،مع خوذة من الستانلس ستيل ،ومتعلق مغناطيسياً بسلم الصعود.
الحركة
وصنعت داخلياً بواسطة «ليبيه »1839
ُصممت ُ
بنية رأسية متعددة املراحل
معدل التذبذب 18000 :ذبذبة يف الساعة 2.5 /هرتز
احتياطي الطاقة 8 :أيام من برميل واحد
عدد مكونات الحركة164 :
عدد الجواهر17 :
«إنكابلوك» نظام الوقاية من الصدمات تحميه لوحة من الزجاج املعدين
املواد :النحاس املطيل بالبالديوم ،والستانلس ستيل ،والستانلس ستيل املطيل بالنيكل
اللمسات النهائية للحركة :صقل ،وسفع بالحبيبات ،وملمس ساتاين
التعبئة :تعبئة يدوية بواسطة تدوير عجلة الدفع عند قاعدة الصاروخ
الضبط :مقبض ضبط الوقت يوجد يف أعىل الحركة ،فوق حلقات املؤرشات

امللخص
اإللهام
التنفيذ
آلية عمل الساعة
"ديستنيشن مون" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
Rue Verdaine 11, CH-1204
جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينcy@mbandf.com :
هاتف+41225081033:
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STARFLEET MACHINE – MB&F + L’ÉPÉE 1839

«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
عىل مدار أكرث من  175عاماً ،ظلّت «ليبيه  »1839تعتيل املقدمة يف
قطاع صناعة ساعات املكتب .واليوم ،تتباهى الدار مبكانتها بوصفها
الرشكة الفريدة من نوعها املتخصصة يف تصنيع ساعات املكتب الراقية
بسويرسا.
واعتبارا ً من عام  1850فصاعدا ً ،أصبحت هذه الرشكة رائد ًة يف تصنيع
املوازين «البارزة» للساعات ،وابتكار منظّامت خاصة لساعات الحائط
املز ّودة مبن ّبهات ،وساعات املكتب ،والساعات املوسيقية .وبحلول عام
 ،1877وصل مع ّدل إنتاج الرشكة إىل  24ألف ميزان بارز ،والتي ُص ِن َعت
كلها يدوياً .وذاع صيت الرشكة عقب ذلك بفضل حصولها عىل عدد
كبري من براءات االخرتاع عن املوازين الخاصة ،مثل املقا ِومة للطقطقة،
والتلقائية البدء ،وكذلك موازين القوى الدامئة ،كام أصبحت املو ّرد
الرئييس للموازين إىل العديد من رشكات الساعات الشهرية آنذاك .وقد
فازت «ليبيه» بعدد من الجوائز الذهبية يف املعارض العاملية.

BALTHAZAR – MB&F + L’ÉPÉE 1839

DUEL BLACK PEARL – L’ÉPÉE 1839

زي جزء كبري من الفضل فيام وصلت إليه
وخالل القرن العرشينُ ،ع َ
ُسمعة «ليبيه» إىل ساعات املكتب املحمولة ،وبالنسبة لكثريين كانت
«ليبيه» ساعة أصحاب النفوذ والسلطة ،كام كانت الهدية املثالية التي
ق ّدمها مسؤولو الحكومة الفرنسية إىل ضيوفهم املرموقني .ويف عام
 ،1976حينام دخلت طائرة الكونكورد الخارقة للصوت حيز الخدمة
التجارية ،وقع االختيار عىل ساعات «ليبيه» الحائطية لتجهيز صالونات
تلك الطائرات ،ما منح الركّاب فرصة تتبع الوقت .ويف عام ،1994
عبت «ليبيه» عن عطشها للتحدي حينام قامت بتصنيع أكرب ساعة
ّ
يف العامل تشتمل عىل بندول ُمعا َوض ،والتي ُع ِرفَت باسم «املنظّم
العمالق» ( .)Giant Regulatorووصل ارتفاع تلك الساعة إىل مرتين
و 20سنتيمرتا ً ،ووزنها إىل طن و 200كيلوغرام ،فيام وصل وزن الحركة
امليكانيكية وحدها إىل  120كيلوغرام ،وقد تطلّب إنتاجها نحو ألفني
و 800ساعة عمل.
وتتخذ «ليبيه» حالياً من مدينة ديليمونت بجبال الجورا السويرسية
مقرا ً لها ،وتحت إرشاف رئيسها التنفيذي آرنو نيكوال ،ط ّورت الرشكة
تشكيلة ساعات مكتب استثنائية تشتمل عىل مجموعة من الساعات
املحمولة الكالسيكية األنيقة ،والساعات ذات التصاميم العرصية (ال
ديويل) ،عالوة عىل ساعات مكتب صغرية الحجم (ال تور) .وتنبض يف
قلب ساعات «ليبيه» آليات معقّدة منها الثواين االرتدادية ،والطاقة
االحتياطية ،والتقاويم السنوية ،وآليات التوربيون ،وآليات الرنني –
والتي يتم تصميمها كلها وتصنيعها داخلياً لدى الدار .ومع الوقت ،أضح
مع ّدل الطاقة االحتياطية التي تدوم طويالً من أبرز سامت ساعات هذه
املاركة ،عالوة عىل صقل مكوناتها بأساليب عالية الفخامة.
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
THE MACHINE

DESTINATION MOON
NEIL

DESTINATION MOON
CLOSE-UP

DESTINATION MOON
SILVER

DESTINATION MOON
GREEN

DESTINATION MOON
BLUE

DESTINATION MOON
BLACK

DESTINATION MOON
IN SITU

FRIENDS

MAXIMILIAN BÜSSER AND ARNAUD NICOLAS

THE FILM

DESTINATION
MOON
إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم
احتفلت «إم يب آند إف» يف  2015مبرور عرش سنوات منذ تأسيسها،
ويا له من ِعقد مهم بالنسبة ملخترب املفاهيم الساعاتية األول من نوعه
عىل مستوى العامل ،فقد شهدت تلك الفرتة 10 :سنوات من اإلبداع
الطاغي ،وابتكار  11حركة كاليرب مم ّيزة أعادت تشكيل الخصائص
األساسية لـ»آالت قياس الزمن» التي حظيت بإعجاب منقطع النظري،
وكذلك الكشف عن آالت «ليغايس ماشني» التي أصبحت «إم يب آند
إف» تشتهر بها.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أفخم ماركات الساعات ،استقال ماكسيميليان
بوسري من منصب املدير العام لدار «هاري ونستون» عام  2005من
أجل تأسيس «إم يب آند إف» (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسري
وأصدقاؤه) ،والتي هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية والهندسية
الدقيقة مك ّرس حرصياً لتصميم وإنتاج كميات صغرية من الساعات
التي تعكس مفاهيم أصيلة ومم ّيزة ،والتي يبدعها بوسري بالتعاون مع
املهنيني املوهوبني الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.
ويف  ،2007كشفت «إم يب آند إف» عن أوىل آالت قياس الزمن من
إنتاجها ،تحت اسم «إتش إم  ،»1والتي امتازت بعلبة نحتية وثالثية
األبعاد اشتملت يف قلبها عىل مح ّرك جميل التصميم (أي :الحركة) مثّل
معيارا ً آالت قياس الزمن الرفيعة التي ظهرت فيام بعد ،وهي« :إتش إم
 ،»2و»إتش إم  ،»3و»إتش إم  ،»4و»إتش إم  ،»5و»إتش إم  ،»6و»إتش
إم  ،»7إم  ،»8ثم «إتش إم إكس» – وكلها آالت تعلن ضمن وظائفها
عن مرور الزمن وليست آالت مقصورة عىل اإلعالن عن مرور الزمن.
ويف  ،2011أطلقت «إم يب آند إف» مجموعة آالت «ليغايس ماشني»
ذات ال ُعلب الدائرية ،والتي متتّعت بتصاميم أكرث كالسيكي ًة (مبفهوم
«إم يب آند إف» ،ليس أكرث) ومثّلت احتفا ًء بقمم االمتياز التي بلغتها
آليات الساعات التي أبدعها عظامء املبدعني يف القرن التاسع عرش عرب
إعادة تفسري الساعات املشتملة عىل آليات معقّدة التي أبدعها عباقرة
صانعي الساعات يف املايض من أجل ابتكار أعامل فنية عرصية .وصدر
عقب «إل إم  »1و»إل إم  »2التحفة «إل إم  ،»101وهي أول آلة
من «إم يب آند إف» تشتمل عىل حركة مط ّورة بكاملها داخل الدار.
وقد شهد عام  2015إطالق «ليغايس ماشني بِربتشوال» التي تشتمل
عىل آلية تقويم متكاملة بشكل تام .وتقوم «إم يب آند إف» بصفة
عامة باملبادلة بني إطالق موديالت جديدة ،ما بني آالت قياس الزمن
«هورولوجيكال ماشني» غري التقليدية بامل ّرة ،وآالت «ليغايس ماشني»
التاريخية املستوحاة من املايض.
وعالوة عىل «هورولوجيكال ماشني» و»ليغايس ماشني» ،ابتكرت «إم يب
آند إف» أيضاً صناديق موسيقية مأخوذة عن عرص الفضاء (ميوزيك
ماشني  ،1و ،2و )3بالتعاون مع دار «روج» املتخصصة يف إنتاج
الصناديق املوسيقية ،وبالتعاون مع «ليبيه  »1839ابتكرت ساعات
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مكتب غري تقليدية عىل شكل محطة فضاء (ستارفليت ماشني) ،وأخرى
عىل شكل عنكبوت (أراكنافوبيا) ،وثالث ساعات مكتب تتخذ شكل
روبوتات مدهشة (ملكيور ،وشريمان ،و»بالتازار») .ويف  ،2016قامت
«إم يب آند إف» بالتعاون مع «كاران داش» بابتكار قلم ميكانييك يتخذ
شكل الصاروخ باسم «أسرتوغراف».
وقد حصلت «إم يب آند إف» عىل عدد من األوسمة الرفيعة التي
تسلط األضواء عىل الطبيعة االبتكارية التي غلبت عىل رحلتها منذ
تأسيسها حتى اليوم ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص حصولها عىل
 4جوائز مبسابقة ( Grand Prix d›Horlogerie de Genèveجائزة
جنيڤ الكربى للساعات الفخمة) عىل النحو التايل :يف  2016فازت «إل
إم بِربتشوال» بجائزة أفضل ساعة تقويم باملسابقة ،ويف  2012فازت
«ليغايس ماشني رقم  »1بجائزة الجمهور (التي تم التصويت عليها من
ِقبَل عشّ اق الساعات) ،وكذلك بجائزة أفضل ساعة رجالية (التي ص ّوت
عليها أعضاء لجنة التحكيم املحرتفني) ،ويف  2010فازت «إم يب آند
إف» بجائزة الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم عن تحفتها «إتش إم 4
ثندربلوت» .وأخريا ً وليس آخرا ً ،فازت «إم يب آند إف» يف  2015بجائزة
«رِد دوت :الساعة األفضل عىل اإلطالق» – وهي الجائزة الكربى يف
جوائز «رِد دوت» العاملية ،تكرمياً لتحفتها «إتش إم  6سبيس بايرت».
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