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نبذة مخترصة
في العام  ،2013فتح "ميوزيك ماشني  "1الباب واسعاً أمام "إم يب
آند إف" للتعاون مع املبدعني من خارج الرشكة ،يف مرشوعات بعيدة
عن مجال ساعات اليد ،فكان ذلك بداية لفئة جديدة من الفئات
اإلبداعية لعالمة "إم يب آند إف"؛ هي فئة "اإلبداعات املشرتكة" ،والتي
أغرت "إم يب آند إف" بولوج عامل يتجاوز صناعة الساعات مبعناها
املحدود .ومل يكن ذلك اإلبداع ابتكارا ً يعلن عن مرور الزمن؛ بل
كان باألحرى صندوقاً موسيقياً أبدعته رشكة "روج"؛ اقتلع كل ما كنا
نعتقد أننا نعرفه عن الصناديق املوسيقية من جذوره؛ بدءا ً بالتصميم
وصوالً إىل نوعية املوسيقى التي يعزفها .وقد تض ّمن "ميوزيك ماشني
 "1جميع العنارص التقليدية العريقة لصندوق موسيقي فائق الرقي
والتطور ،لكن تم تشكيلها وترتيبها بطريقة "إم يب آند إف" املتفردة،
فكان صندوقاً موسيقياً يصلح لهذا العرص.
يقول ماكسيميليان بوسري ،مؤسس "إم يب آند إف" ،والذي ال تزال
ميكانيكا اآلالت متلؤه دهشة وعجباً" :ال تزال كيفية صنع صندوق
موسيقي شيئاً محريا ً للعقل بالنسبة إىل الشخص العادي" .تشرتك
الصناديق املوسيقية امليكانيكية الراقية يف العديد من أوجه التشابه
مع نظرياتها من الساعات؛ من الناحيتني الفنية والجاملية ،مع
تقنيات تشطيب متامثلة .وبالنسبة إىل "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد"
 ،MusicMachine 1 Reloadedتُستم ّد الطاقة من نوابض لفائفية
وت ُنقل عرب مسلسلة تروس ،بينام تخضع رسعة عملية تزويد املؤرشات
بالطاقة إىل تنظيم متقن ،وذلك بفضل مروحتني منظِّمتني مامثلتني
لتلك التي توجد يف الساعات ذات تعقيدة مكرر الدقائق – الساعة
الدقّاقة .ويؤدي هذا إىل تحريك أسطوانتني ،تحتويان عىل "سجالت"
تتجسد حقيقة مسموعة بواسطة  1400إبرة تم تثبيتها
األلحان التي ّ
بدقة .عندما تدور األسطوانتان؛ تقوم اإلبر بالنقر عىل أسنان املشطني
املصنوعني من الفوالذ ،اللذين يشتمل كل منهام عىل مجموعة مع ّدلة
ومختارة من  72نغمة موسيقية مضبوطة يدوياً .ويؤلّف كل مشط
عنرصي هذا
ألي من
ْ
زوجاً فريدا ً مع األسطوانة املقابلة له ،وال ميكن ٍّ
الزوج عزف األلحان مبفرده من دون اآلخر.
تأسست دار "روج" يف العام  1865يف سانت-كروا ،سويرسا ،وهي اليوم
الدار الرائدة العاملية الكبرية املص ّنعة لآلليات املوسيقية املتحركة،
والتي تتمتع بأكرث من  155عاماً من الخربات العميقة واملهارات
الفائقة .بني عامي  2013و 2015أصدرت "إم يب آند إف" و"روج"
ثالثة صناديق موسيقية "ميوزيك ماشني" ،كل منها يعزف ألحان أغانٍ
مختلفة – موسيقى حديثة ،غري تقليدية – كام حقق كل موديل
منها نجاحاً كبريا ً .لذا قرر ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه أن الوقت
قد حان إلعادة تصميم أول صندوق موسيقي "ميوزيك ماشني" ،من
هذه الصناديق ،وإطالق إصدار آخر منه.
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يقول بوسري" :التصميم األصيل كان من عمل املصمم الصيني الشاب
ِشن وانغ" ،ويضيف" :لكننا كان لدينا ماكسيميليان مارتينز الذي
يقوم معنا بتصميم الكثري من األشياء الجديدة املجنونة والرائعة،
والذي قام بالعمل عىل هذا التصميم من خالل فكرة أن يكون أكرث
انسيابية إىل حد ما ،وأكرث انفتاحاً إىل حد ما".
وبفضل املروحتني الدافعتني واألسطوانتني الفض ّيتني املث ّبتتني فوق
وحدة الهبوط الرشيقة التي تنتهي بذراعي اإلسناد امللساوين ،ال يزال
صندوق "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" املوسيقي يبدو أشبه بسفينة
فضائية تهبط من مجرة متناهية البعد يف الفضاء .هو فقط مختلف
قليالً عن ذي قبل.
عىل غرار النسخة األصلية ،فإن كالً من أسطوانتي "ميوزيك ماشني 1
ريلودد" تعزف ثالثة ألحان ،قام باختيارها جميعاً ماكسيميليان بوسري
شخصياً .حيث تعزف األسطوانة اليرسى ألحاناً ذات صلة بالفضاء؛
هي :الجملة اللحنية الخاصة بسلسلة أفالم "حرب النجوم" Star
 ،Warsولحن " "Imperial Marchمن فيلم The Empire Strikes
 Backضمن هذه السلسلة ،ولحناً مأخوذا ً من سلسلة Star Trek
هو .Back on earth :بينام تعزف األسطوانة اليمنى ألحاناً أرضية،
هي "Another Brick in the Wall" :لفرقة "بينك فلويد" Pink
 Floydاملوسيقية ،و" "Smoke on the Waterلفرقة "ديب بربل"
 Deep Purpleاملوسيقية ،ولحن " "Imagineلجون لينون.
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يقول عمرو العطيشان ،الرئيس التنفيذي لدار "روج"" :عندما يتعلق
األمر بالتصميم واإلبداع ،فإن "إم يب آند إف" هي املتخصصة يف هذا
املجال" ،مضيفاً" :إال أنه عندما يتعلق األمر بالتنفيذ األفضل للفكرة
ورفعة املنتج وامتيازه – الجانب التقني والهنديس والتصنيعي –
فإننا نشعر بالراحة ألن هذا هو ملعبنا .فالقدرة عىل امتالك تصميم
إبداعي ميكنه الوصول إىل الناس وملس أحاسيسهم؛ أمر مذهل ورائع،
لكننا نعلم أنه ميكننا إنتاج الجودة التكميلية عندما يتعلق األمر
بالتكنولوجيا".
"ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" إصدار محدود من  33قطعة باللون
األزرق ،و 33قطعة باللون األحمر ،و 33قطعة باللون األسود.
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تصميم إيرودينامييك محدّ ث وحيوي
أبدعت "روج" آلة "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" استنادا ً إىل تصميم
متخيل لسفينة فضاء مستقبلية اقرتحته "إم يب آند إف"؛ التي
يُعد مؤسسها ماكسيميليان بوسري من أشد املعجبني بجميع أفالم
ومسلسالت الخيال العلمي العظيمة .فبالتعاون مع ماكس مارتينز،
خريج قسم التصميم يف جامعة الفنون والتصميم يف لوزان؛ ط ّورت "إم
يب آند إف" تصميم ِشن وانغ األصيل لسفينة الفضاء ،ويف الوقت عينه
قامت مبهارة بدمج جميع السامت األساسية للصناديق املوسيقية؛
مثل األمشاط املضبوطة موسيقياً ،واألسطوانات التي تعمل باإلبر،
وآليات التعبئة ،وخزانات الزنربك الرئييس ،واملنظِّامت ،والعلبة
املحسنة صوتياً واملصممة بحيث تزيد من جهارة صوت األلحان.
ّ
يوضح ماكس بوسري ذلك بقوله" :ما قمنا بتصميمه اآلن هو أكرث
تعقيدا ً من آلة "ميوزيك ماشني" األصلية" ،ويتابع قائالً" :بعد تسعة
أعوام ،وبفضل ما قد تعلمته خالل هذه املدة ،وكيف تط ّورت ،وكيف
تغي ذوقي؛ قمنا بصورة أساسية بإعادة صياغة بعض التفاصيل
ّ
لتصبح "ميوزيك ماشني" اليوم هي ما كنت أريدها أن تكون عليه .ال
أقول إنني ال أحب ما فعلناه سابقاً ،إمنا فقط لكوين املبدع الذي أنا
عليه اليوم؛ فإن ما قمنا به اآلن أراه أكرث روعة".
إن ما قد أبدعه بوسري ومارتينز يُع ّد أكرث حيوي ًة – من الناحية البرصية
– من آلة "ميوزيك ماشني" األصلية؛ حيث قام املصمم الشاب املقيم
يف برلني ،إضافة إىل ذلك؛ بإدخال املفهوم الذي يسميه "املزيد من
تدفق الهواء" – إىل التصميم.

البنية الرئيسية آللة "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" هي بشكل أسايس
نفس بنية اآللة األصلية ،إال أن مارتينز قد أعاد التفكري يف العديد
من العنارص الرئيسية .أحد التغيريات الكبرية هو أن الجسم بالكامل
مصنو ٌع اآلن من األملنيوم املؤكسد أنودياً ،يف مقابل الخشب الذي
ُصنعت منه آلة "ميوزيك ماشني" األصلية .يقول" :عملية تشكيل
األملنيوم جذابة ودقيقة للغاية ،كام أن سطحه جميل جدا ً" .لكن
النقطة الرئيسية هنا هي أن مارتينز أراد التأكد من أن كل قطعة
مستقلة من القطع املك ّونة آللة "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد"؛ تبدو كام
لو أنها انصهرت مع سائر القطع لتشكّل قطعة واحدة.
يضيف" :مل أقم إطالقاً بإخفاء السامت امليكانيكية" ،متابعاً" :فهذا
يشء مهم للغاية بالنسبة يل كذلك".
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وتُع ّد سلسلة آالت "ميوزيك ماشني" مهمة للغاية بالنسبة إىل ماكس
مارتينز ،حتى إنها متثل له نقطة انطالق ملهمة نوعاً ما .فعندما
رأى آلة "ميوزيك ماشني" األوىل ألول مرة ،وذلك حوايل العام 2015؛
كطالب يدرس التصميم؛ فقد ألهمته تلك اآللة تغيري اتجاه وطريقة
تفكريه .ولذلك فقد كان األمر بالنسبة إليه أشبه بحلم قد تحقق؛ أن
يعمل عىل إعادة تصميم هذه القطعة بالذات .يقول" :لكنني ح ّولتها
إىل يشء أكرث إيروديناميكية؛ يشء شبيه أكرث بلغة التصميم الخاصة
يب" .تض ّمن ذلك استخدام مارتينز مزيدا ً من القوانني العلمية كقاعدة
لتصميمه ،والبحث يف علم هندسة الطريان .يضيف" :القطعة بأكملها
تبدو وكأنها يف حالة ما من التدفق" ،ويستطرد" :وهذا األمر متكن
رؤيته بشكل خاص يف األجنحة ،التي تبدو اآلن كام لو كانت توجد
داخل قناة تهوية يتدفق من حولها تيا ٌر هوا ٌّيئ غري مريئ".
يقول مارتينز" :أخذت الفكرة القامئة حول كيف وأين نضع امليكانيكا،
وقمت بتغيري كل يشء آخر يتعلق بآلة "ميوزيك ماشني" ،من دون
فقدان الطبيعة الجوهرية الرئيسية للقطعة السابقة؛ وهكذا بدت
بالفعل وكأنها نسخة "معا ٌد تحميلها""(-ريلو ِدد")".
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املوسيقى
"ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" ال تبدو فحسب وكأنها آلة مستوحاة من
أفالم الخيال العلمي ،بل إن ثالثة من ألحانها مأخوذة مبارشة من
كالسيكيات أفالم الخيال العلمي.
تعزف األسطوانة اليرسى لصندوق "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد"
املوسيقي لحناً مأخوذا ً من سلسلة  Star Trekلجريي غولدسميث،
ّ
إىل جانب اللحن املأخوذ من سلسلة أفالم "حرب النجوم" Star
 ،Warsولحن " "Imperial Marchمن فيلم The Empire Strikes
 Backضمن السلسلة نفسها؛ وكالهام ملايسرتو املوسيقى السينامئية
جون وليامز .وبينام يستحرض اللحنان األول والثاين روح البطولة
واملغامرة؛ سيحفزك اللحن الثالث عىل إعداد ال ُع ّدة بإغالق فتحات
بدلتك القتالية وإحكام الدروع؛ كونه إشارة إىل الوصول الوشيك
للرشير دارث ڨيدر.
لكن "إم يب آند إف" تسعى إىل ما هو أبعد من الخيال العلمي؛
فإبداعات العالمة متتاز بطبيعتها الحا ّدة والثائرة عىل النمطية ،ومبا
يجاري بقية املاركات العاملة يف قطاع الساعات الراقية .وترمز إىل
هذا التوجه املنفتح ثالثة ألحان تعزفها األسطوانة اليمنى ،هي :لحن
نشيد جون لينون الكالسييك ملكافحة الحروب بعنوان "،"Imagine
ولحن فرقة "ديب بربل"  Deep PurpleالرائعSmoke on the" :
 ،"Waterولحن فرقة "بينك فلويد"  Pink Floydالتعليقي االجتامعي
البارز "."Another Brick in the Wall
عاد بوسري إىل فرتة شبابه عند قيامه باختيار هذه األلحان ليض ّمنها
آلة "ميوزيك ماشني" األصلية ،وكانت عملية االختيار مهمة شاقة
للغاية كام روى يف ذلك الوقت .وعنها قال بوسري" :إضافة إىل ألحان
الخيال العلمي هذه ،فقد أردت تضمني اآللة ثالث أغنيات كانت
مهمة بالنسبة يل خالل العرشين عاماً األوىل من حيايت .ومن بني
ّنت من تقليصها إىل هذه الثالث ،ولكنه كان اختبارا ً
قامئة طويلة ،متك ُ
عصيباً حقاً!".
يغي رأيه حول سبب
ورغم وضوح الرؤية بعد فوات األوان ،فإنه مل ّ
اختياره تلك األلحان .يقول" :عند تذكّر أنه كان أول إبداع مشرتك يل،
أذكر أيضاً أنها كانت حقبة كل يشء فيها كان ال يزال يتعلق بشبايب،
وطفولتي ،إىل آخر ذلك .كام كان أيضاً – وال يزال – يتعلق بإبداع
يشء أود امتالكه .ما كنت أود االستامع إليه كان بالطبع ألحاناً من
سلسلتي  Star Warsو( Star Trekيف شبايب كنت دليالً سينامئياً!).
لدي يف هذه اآللة لحن
وقد اعتقدت أنه سيكون رائعاً لو كان ّ
" "Smoke on the Waterلفرقة Deep Purple؛ لقد كان الذهاب
إىل مقابلة مص ّنع تقليدي لصناديق املوسيقى هو دار "روج" ،والقول
لهم إنني أريد لحناً لفرقة  Deep Purpleداخل صندوق املوسيقى
الخاص يب؛ أمرا ً ال يُقدر بثمن".
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عزف ألحان موسيقية أصيلة ...ميكانيكياً
أعادت "روج" إبداع األلحان ميكانيكياً .بداية ،درس أحد موسيقيي
"روج" القطع املوسيقية ،ثم ح ّدد أكرث املقاطع شهرة يف كل منها .بعد
ذلك استقر املوسيقار عىل كيفية إعادة إنتاج هذه املقاطع لتضمينها
الصندوق املوسيقي ،آخذا ً يف االعتبار أن تحتوي إحدى األسطوانتني
عىل األلحان الثالثة من موسيقى الروك ،وأن تحتوي األسطوانة األخرى
عىل األلحان الثالثة املستوحاة من أفالم الخيال العلمي ،وأن تنقر إبر
كل أسطوانة منهام عىل مشط من  72نغمة موسيقية.
تنفيذ مجموعتني موسيقيتني تضم كل منهام ثالثة ألحان؛ كل منها
تبلغ مدة عزفه  35ثانية تقريباً ،مع كرثة النغامت التي تنطوي عليها
هذه األغاين (بعض النغامت يُستخدم يف األلحان الثالثة ،بينام البعض
اآلخر ال يُستخدم إال يف لحن واحد)  -ميثّل إنجازا ً تقنياً وفنياً كبريا ً،
تفوقت من خالله عقلية املوسيقار وحسه التعبريي ومشاعره ،برباعة،
عىل أي جهاز كمبيوتر.
تشتمل آلة "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" عىل حركتني مستقلتني؛ كل
منهام تتألف من مروحة تعبئة د ّوارة ،وخزان للزنربك الرئييس (يشبه
مكبس محرك السيارة ويوجد أسفل املروحة الد ّوارة) ،وأسطوانة
أفقية مز ّودة بإبر تُصدر ثالثة ألحان ،ومشط رأيس ذي سنون مضبوطة
يدوياً بشكل فردي وبدقة تامة مبا يتناغم مع كل نغمة .ورغم أنه كان
من األسهل كثريا ً إنتاج حركتني متطابقتني مع تغيري ألحان كل منهام
عن األخرى فقط؛ فقد استلزم املفهوم األصيل الذي أبدعته "إم يب آند
إف" تناسقاً مثالياً؛ فلو كانت الحركتان متطابقتني فعندها لن يظهر
املشط املوجود عىل إحدى األسطوانتني ناحية الخارج .لذلك اتخذت
"روج" خطوة غري مسبوقة بتكوين الحركتني بتصميم معكوس (متاماً
قلب تصميم
كام تظهر الصورة معكوسة أفقياً يف املرآة) ،ما يعني َ
مكونات إحدى الحركتني وتركيب بُنيتها متاماً.
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املشطان
يشبه املشطان العموديان شبكتي التهوية عىل جانبي الهيكل
الرئييس للزوارق البحرية .كل مشط منهام يحتوي عىل مجموعة
منتقاة ومع ّدلة من  72نغمة موسيقية ،من اختيار موسيقار "روج"،
بالتناغم مع األلحان الثالثة التي تعزفها األسطوانة .واملشطان مضبوطان
يدوياً ومصنوعان من مزيج فوالذي فريد ،تم اختياره خصيصاً لضامن
تأثريه الفاعل يف نقل أصوات األلحان .وبالنسبة إىل النغامت املوسيقية
الجهورة؛ فقد متت زيادة وزن الس ّن من الخلف بالطريقة التقليدية عرب
إضافة الرصاص .وبعد ذلك تقوم آلة ميكانيكية باختبار تذبذب كل س ّن
وإزالة الزوائد الدقيقة وصوالً إىل الضبط التام لكل نغمة .ويُشار إىل أن
األدوات اليدوية التي استخدمتها "روج" يف هذه العملية؛ جميعها تم
تطويرها داخلياً يف الدار.
وقد متت إضافة بعض الريش الشفاف الصغري خلف الس ّن الخاص
بالنغامت الجهورة ،ليقوم بدور املخ ِّمدات يك ميكن الوصول بالنغمة
املوسيقية إىل صداها األمثل .وأخريا ً ،تم تركيب املشط عىل "صفيحة
تذبذب" نحاسية متر عرب الهيكل الرئييس ،باالستعانة بستة برا ٍغ رؤوسها
مزرقنة باستخدام الحرارة .وتنقل صفيحة التذبذب هذه الصوتَ إىل
العلبة ،والتي بدورها تقوم بتضخيم الصوت وجعله أكرث جهارة .ومبجرد
تركيب املشط ،يتطلب األمر أن تخترب أذن املوسيقار مرة أخرى الوق َع
النهايئ للنغمة من أجل ضبطها التام .يقول عمرو العطيشان ،الرئيس
التنفيذي لدار "روج"" :مشاهدة هذه العملية أثناء القيام بها يشء جميل
للغاية" ،ويتابع" :يضيف هذا األمر إىل تعقيد ما ت ّم تنفيذه بالفعل ،كام
يضيف إىل القيمة امللموسة لهذا اإلبداع .ولذا فال يجب إخفاء هذا؛ ألن
الناس يحبون بالفعل رؤية املحرك وهو يعمل".
األسطوانتان
تومض األسطوانتان ،اللتان تم صقلهام يدوياً مبهارة فائقة وجامل بالغ؛
فتبدوان وكأنهام مفاعالن عظيامن يستقران أعىل الهيكل الرئييس
لـ"ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" .وتحتوي األسطوانتان بصفة أساسية عىل
"سجالت" األلحان ،مع ما يصل إىل  1400إبرة تم تثبيتها بدقة متناهية
لتقوم بالنقر عىل أسنان املشط مع دوران األسطوانة .ويقوم موسيقار
حف
"روج" بتحديد موضع كل إبرة من هذه اإلبر بدقة متناهية .ويتم ّ
هذه اإلبر ثم صقلها لضامن متاثل طولها .وأخريا ً ،يتم استعامل مادة
صمغية حارة ذات مواصفات خاصة داخل األسطوانة ،والتي عند تقسيتها
تقوم بتثبيت اإلبر بقوة وصالبة لتعظيم جودة الصوت وتعزيز جهارته.
ومبجرد أن يتم عزف أحد األلحان ،تتحرك األسطوانة قليالً عىل طول
محورها ،وتغيري الوضع عىل هذا النحو يجعل اإلبر اليمنى مبحاذاة الس ّن
األمين تحضريا ً لعزف اللحن التايل .ويستمر كل لحن ملدة  35ثانية تقريباً،
ومبا يعادل الزمن الذي تستغرقه األسطوانة إلكامل دورة كاملة .وتتصل
األسطوانتان عرب مسلسلة تروس متكن رؤيتها من خالل الحجرة
الخلفية ملحرك "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد".
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املروحتان املن ِّظمتان
كل جانب من جوانب دعامتي التعبئة؛ املص ّممتني عىل شكل
مروحتني ،عبارة عن ألواح دائرية رأسية مم ّيزة .ورغم مظهرهام الذي
بصحني رادار يساعدان عىل توجيه أجهزة توليد مجال
يجعلهام أشبه
ْ
القوة أو املجال النجمي؛ لصد طوربيدات "الربوتون" التي يطلقها
العدو؛ إال أنهام يف واقع األمر عبارة عن منظِّمني لرسعة األسطوانة.
ويف حال تعبئتهام بالكامل ،متيل وحدتا الزنربك الرئيسيتان إىل تدوير
األسطوانتني برسعة أكرب منها حال قرب نفاد تعبئتهام .وملعادلة
ِّمي الهواء؛ تولدان
هذه الرسعة ،فإن هاتني املروحتني الدائريتني ملنظ ّ
مقاومة تزيد شدتها كلام دارت األسطوانة بشكل أرسع ،ما يساعد
عىل تحقيق ثبات الدوران.
ومنصته
الهيكل ،والس ّنادات ،وعوارض الهبوط ّ
يعمل هيكل "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" الرشيق ،املصنوع من
األملنيوم املؤكسد أنودياً باللون األزرق أو األحمر أو األسود؛ عىل
تضخيم وزيادة جهارة الصوت الذي يصدر عن صفيحة التذبذب
النحاسية ،املستقرة يف الجزء املركزي من العلبة .وهذه الصفيحة
تعمل أيضاً عىل توصيل الذبذبات عىل طول الس ّنادتني الجانبيتني
املنحنيتني ،وعارضتي الهبوط املص ّممتني عىل شكل ركيزيت زورق
األنودي املسفوع بالذرات الدقيقة،
السباق؛ باالستعانة باألملنيوم
ّ
منصة هبوط "ميوزيك ماشني 1
والذي بدوره ينقل الذبذبات إىل ّ
ريلو ِدد".
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ويلخص عمرو العطيشان األحاسيس التي تثريها آلة "ميوزيك ماشني
 1ريلو ِدد" يف نفسه ،بالقول" :أعتقد أنها إبداع رائع للغاية .وحتى
لدي أي عالقة بهذه الرشكة ،فكنت سأفكر يف رشائها".
لو مل تكن ّ
ويضيف" :نحن ننقل الحرف الفنية التقليدية إىل جيل واعد أصغر
سناً ،من خالل تحويلها بطريقة سحرية بحيث ميكن لهذا الجيل أن
يشعر هو كذلك بهذه الروعة وهذا الجامل".
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املواصفات التقنية
"ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" إصدار محدود من  33قطعة باللون األزرق ،و 33قطعة باللون األحمر ،و 33قطعة باللون األسود.
ومنصة الهبوط
العلبة واإلطار ّ
األنودي
الهيكل الرئييس :من األملنيوم
ّ
أنودي باللون األسود غري الالمع يف النسخة السوداء.
األنودي ومسفوعتان بالذرات الدقيقة ،وبطالء
عارضتا الهبوط :من األملنيوم
ّ
ّ
األبعاد 381 :مم عرضاً  x 476مم طوالً  x 140مم ارتفاعاً ،الوزن اإلجاميل 3 :كيلوغرامات تقريباً.
منصة تعزيز جهارة الصوت :بتشطيب خشبي أسود غري المع.
ّ
الحركة والتشطيبات
تضم آلة "ميوزيك ماشني  1ريلو ِدد" حركتي ( 3.72ويشري الرقم  3إىل عدد األلحان الصادرة عن كل أسطوانة من األسطوانتني ،بينام يشري الرقم  72إىل
عدد النغامت التي يحتوي عليها كل مشط من املشطني)؛ إحدى الحركتني مك ّونة لتُث ّبت إىل "اليمني" ،واألخرى مك ّونة لتُث ّبت إىل "اليسار" (تدور الحركتان
عكس اتجاه بعضهام البعض).
يل بالنيكل ،مزيّنة بزخارف "كوت دو جنيڤ" .وتحمل الصفيحة الرئيسية الحركتني؛ وكل حركة منهام تشتمل عىل
الصفيحة الرئيسية :من النحاس املط ّ
زنربك رئييس ،وأسطوانة ،ومشط ،ومنظِّم.
وحدتا الزنربك الرئيسيتان :تتم تعبئتهام عرب مروحتني.
الخزانان :من الستانلس ستيل؛ كل منهام تعلوه  6برا ٍغ مزرقنة باستخدام الحرارة ،مع جوانب مخ ّددة عىل شكل "املكبس".
املنظِّم :مروحة من الستانلس ستيل.
األسطوانتان :من النحاس.
وظائف التشغيل /اإليقاف واملتابعة.
يل بالنيكل.
دعامتا األسطوانتني :من النحاس املط ّ
اللحن الواحد يعادل دورة كاملة لألسطوانة.
كل أسطوانة تُصدر ثالثة ألحان.
مدة كل لحن 35 :ثانية تقريباً.
الطاقة االحتياطية لكل أسطوانة 10 :دقائق تقريباً.
اإلبر مثبّتة ومصقولة يدوياً.
طول اإلبرة الواحدة 1 :مم؛ قطر اإلبرة الواحدة 0.3 :مم.
عدد اإلبر عىل األسطوانة اليمنى 1279 :إبرة؛ عدد اإلبر عىل األسطوانة اليرسى 1399 :إبرة.
كل منهام بصفيحة تذبذب من النحاس بواسطة ستة برا ٍغ فوالذية
املشطان :من سبيكة من الفوالذ والرصاص؛ كل مشط يحتوي عىل  72س ّناً ،ويتصل ٌّ
مزرقنة باستخدام الحرارة.
األلحان
األسطوانة اليمنى – مقاطع من:
" – )Another Brick in the Wall" (1979من تأليف روجر واترز ،غ ّنتها ألول مرة فرقة "بينك فلويد".
" – )Smoke on the Water" (1973ألّفتها وغ ّنتها ألول مرة فرقة "ديب بربل".
" – )Imagine" (1971ألّفها وغ ّناها ألول مرة جون لينون.
األسطوانة اليرسى – مقاطع من:
 – )Star Wars (1977العنوان األسايس لجون وليامز.
" – )Imperial March" (1980من تأليف جون وليامز.
 – )Star Trek (1979العنوان األسايس لجريي غولدسميث.
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"روج" – رائدة تصنيع اآلليات املوسيقية املتحركة يف العامل
منذ العام  ،1865تتخذ "روج" من سانت-كروا (سويرسا) مقرا ً ،وتُعرف
"روج" بأنها الدار الرائدة عاملياً يف صناعة اآلليات املوسيقية املتحركة.
متمتع ًة مبا يقرب من  150عاماً من الخربات العميقة ،تقوم "روج"
بتصنيع قطع فائقة الجودة تقنياً وجاملياً وصوتياً .ويوفر الجمع
بني حركة اآلليات املتحركة وقوة صوتية رائعة؛ للحواس تجربة ال
مثيل لها .ويُح ّدد كل من التفكري املستقبيل واالبتكار هوي ّة "روج"
وروحها؛ متاماً كام يحددهام احرتامها لتقاليد الرباعة الحرفية .وتسعى
العالمة بدأب ال يعرف امللل إىل امتالك مواد جديدة ،والخروج بأفكار
أصيلة ،وإبداع صوتيات مبتكرة رائدة ،ما يفسح املجال أمام اآلليات
املوسيقية املتحركة التي تنتمي إىل القرن الحادي والعرشين .وتستمر
قدرة "روج" عىل تحويل املعادن الجامدات إىل إبداعات حسية ،يف
أرس أولئك الذين يبحثون عن األعامل الفنية الحقيقية ،التي تتجاوز
االتجاهات العابرة .ورغم امتالك "روج" تشكيلة شاملة من اآلليات
املوسيقية املتحركة الكالسيكية واملعارصة؛ فإن العالمة تفخر عىل وجه
الخصوص بقدرتها عىل إبداع قطع مع ّدلة التصاميم وأخرى بكميات
محدودة (مثل "ميوزيك ماشني") للزبائن ذوي الخربة والدراية.
وتعود نشأة "روج" إىل العام  ،1865حينام أسس تشارلز روج متجره
األول لساعات الجيب املوسيقية يف سانت-كروا ،سويرسا .وقد كان
تشارلز رائدا ً مبعنى الكلمة ،حتى إنه نجح يف تضمني أسطوانة
موسيقية ومشط منمنم داخل حركة إحدى الساعات .ويف العام 1886
ح ّول ابنه ألربت روج مشغل العائلة إىل مصنع صغري ،لتبدأ حركات
"روج" املوسيقية يف الظهور يف أكرث املنتجات غرابة ،مبا يف ذلك علب
املساحيق وق ّداحات السجائر .وقد ترأس غيدو روج العالمة معظم
سنوات القرن العرشين ،حيث قادها ألكرث من  60عاماً.
كان غيدو قوة دافعة مبتكرة ،حيث يعود إليه الفضل يف تشييد
مصنع "روج" الحايل يف سانت-كروا يف العام  ،1930وتوسعة مجاالت
نشاط الرشكة .وخالل ستينيات وسبعينيات القرن العرشين ،تن ّوعت
أنشطة "روج"؛ حيث استحوذت عىل مصنع ومهام تسويق الطيور
امليكانيكية املغ ّردة من إنتاج  BONTEMSو ،ESCHLEكام بدأت
توسع من قاعدة معارفها ،وتط ِّور من مهاراتها وقدراتها عىل إبداع
ّ
أو إعادة إنتاج أي لحن يخطر عىل البال .ومتثّل الطيور امليكانيكية
املغ ّردة أحد األصول املهمة ملجموعات "روج" ،وهكذا أطلقت الدار
يف العام  2019النسخة املعارصة إلبداع TABATIÈRE؛ فام كان يوماً
ما قطعة أثرية من زمن ٍ
ماض يصبح بفضل "روج" مشهدا ً إبداعياً
حديثاً مثريا ً لألحاسيس .وتُع ّد الواقعية الخارقة للطبيعة لآلليات
املتحركة من ُصنع الدار؛ شهاد ًة عىل براعتها الفائقة وخربتها العريقة.
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لطاملا ُعرفت سانت-كروا بأنها املركز الشهري لصناعة الصناديق
املوسيقية السويرسية .ويف العام  ،2021أصبحت هذه القرية يف دائرة
الضوء مرة أخرى ،وذلك بفضل إضافة خرباتها ومعارفها التقليدية
إىل قامئة الـ"يونسكو" للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية .وكصندوق
موسيقي رائع مبدع ،تستقر دار "روج" فوق قمة هضبة "سانت-
كروا" ،حيث تزدهر يف مبناها الجديد .ويلتزم عمرو العطيشان،
بصفته الرئيس التنفيذي للدار؛ بالحفاظ عىل هذه الخربة الفريدة
وتطويرها ،يك يستمر هذا الرتاث الثقايف يف مواكبة عرصه.
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج )بدقة منخفضة وعالية(
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"إم يب آند إف"  -نشأتها كمخترب للمفاهيم
تُعد "إم يب آند إف" ،التي تأسست يف العام  ،2005مخترب املفاهيم الساعاتية
األول من نوعه عىل مستوى العامل .فمع ابتكار  20حركة مميزة تقريباً ،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 ،املتمثلة
يف إبداع فن حريك ثاليث األبعاد ،من خالل تفكيك مفاهيم صناعة الساعات
التقليدية.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال ماكسيميليان
بوسري من منصبه كمدير عام لدار "هاري ونستون" يف العام  ،2005من أجل
تأسيس "إم يب آند إف" (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسري وأصدقاؤه) .و"إم
يبآندإف"هيعبارةعنمختربللمفاهيمالفنيةوالهندسيةالدقيقة،مخصص
حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من الساعات ذات املفاهيم الثورية،
والتي يبدعها بوسري بالتعاون مع مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين
يحرتمهمويستمتعبالعملمعهم.
يف العام  ،2007كشفت "إم يب آند إف" النقاب عن أوىل آالت قياس الزمن
من إنتاجها" :هورولوجيكال ماشني" ،أو "إتش إم  ،"1والتي امتازت بعلبة
نحتية ثالثية األبعاد ،احتضنت مح ّركاً (أي حركة) جميل التشطيب ،مثّل
معيارا ً 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  ،"3و"إتش إم  ،)"6والسامء (مثل آلتي "إتش إم  ،"4و"إتش إم
 ،)"9وطرق السباقات ("إتش إم  ،"5و"إتش إم إكس" ،و"إتش إم  ،)"8وكذلك
مملكة الحيوانات (مثل آلتي "إتش إم  ،"7و"إتش إم .)"10
ويف العام  ،2011أطلقت "إم يب آند إف" مجموعة آالت قياس الزمن "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 صناعة
الساعات يف القرن التاسع عرش ،عرب إعادة تفسري التعقيدات التي أبدعها
عباقرة صانعي الساعات املبتكرين يف املايض ،من أجل إبداع أعامل فنية
عرصية .وعقب إصدار "إل إم  "1و"إل إم  "2صدرت التحفة "إل إم
 ،"101وهي أول آلة لقياس الزمن من "إم يب آند إف" تتضمن حركة مط ّورة
داخلياً بالكامل .بينام مثّل كل من آالت "إل إم بربتشوال" و"إل إم سبليت
إسكيبمنت" و"إل إم ثندردوم"؛ مزيدا ً من التوسع اإلبداعي للمجموعة.
ويشكّل العام  2019نقطة تحول ،مع إبداع أوىل آالت قياس الزمن "ماشني"
املخصصة للنساء من "إم يب آند إف"" :إل إم فالينغ يت" ،واحتفلت "إم يب آند
إف" يف العام  2021مبرور  10سنوات عىل إصدار آالت قياس الزمن "ليغايس
ماشني" ،من خالل إطالق آلة "إل إم إكس" .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.
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وحيث إن حرف  Fيف اسم العالمة " - MB&Fإم يب آند إف" – يشري إىل
كلمة  FRIENDSأي األصدقاء ،كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل "إم يب
آند إف" ،أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني ،وصانعي الساعات ،واملصممني،
واملص ّنعني؛ 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 آليات صناعة
سويرسية فريدة من نوعها ،بناء عىل أفكار وتصاميم "إم يب آند إف" .وبينام
العديد من هذه "اإلبداعات املشرتكة" ،مثل ساعات الطاولة غري التقليدية
التي تم إبداعها بالتعاون مع رشكة "ليبيه "1839؛ يخرب عن مرور الزمن ،فقد
أنتج التعاون مع كل من عالمة "روج" ودار "كاران داش" أشكاالً أخرى من
الفنامليكانييك.
وملنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة ،فقد اهتدى بوسري
إىل فكرة أن يتم وضعها يف صالة عرض فنية جنباً إىل جنب أشكال متنوعة من
الفن امليكانييك ،أبدعها فنانون آخرون ،بدالً من أن يتم عرضها داخل واجهة
متجر تقليدية .وقد أدى هذا إىل إنشاء أوىل صاالت عرض "إم يب آند إف ماد
غالريي" ( – M.A.Dماد  -هي اختصار لعبارة MECHANICAL ART
 ،DEVICESأي آالت الفن امليكانييك) يف جنيڤ ،والتي تبعتها الحقاً ثالث
صاالت عرض "ماد غالريي" يف كل من تايبيه ،وديب ،وهونغ كونغ.
وهناك عدد من الجوائز املتميزة التي حصلت عليها العالمة ،والتي تذكرنا
بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم يب آند إف" منذ تأسيسها حتى اليوم.
منها عىل سبيل املثال ال الحرص ،الحصول عىل ما ال يقل عن  7من جوائز
مسابقة "جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات" الشهرية .ففي العام ،2021
حصلت "إم يب آند إف" عىل جائزتني :إحداهام عن ساعة "إل إم إكس" يف فئة
"أفضل ساعة رجالية معقدة" ،واألخرى عن ساعة "إل إم إس إي إيدي جاكيه
– أراوند ذا ورلد إن إيتي دايز" يف فئة "أفضل ساعة ثرية بالحرف الفنية".
ويف العام  2019ذهبت جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" إىل ساعة "إل
إم فالينغ يت" ،ويف العام  ،2016فازت ساعة "إل إم بربتشوال" بـ"جائزة أفضل
ساعة تقويم" ،ويف العام  2012فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني
رقم  "1بكل من "جائزة الجمهور" (التي تم التصويت عليها من ِقبَل عشّ اق
الساعات) ،وكذلك "جائزة أفضل ساعة رجالية" (التي ص ّوت عليها أعضاء
لجنة التحكيم املحرتفون) .ويف العام  ،2010فازت "إم يب آند إف" بجائزة
"الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم" عن تحفتها "إتش إم  4ثندربولت" .ويف
العام  ،2015تسلمت "إم يب آند إف" جائزة "رِد دوت :الساعة األفضل عىل
اإلطالق"– وهي الجائزة الكربى يف جوائز" رِد دوت" العاملية  -عن إبداعها
"إتش إم  6سبيس بايرت".
سبيسبايرت".
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