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TOM & T-REX

امللخص
يف العام 2019، يعود مزاد الساعات الخريي األكرث شهرة يف العامل »أونيل 
واتش«، يف نسخته الثامنة، ليواصل رفع مستوى الوعي مبرض الضمور 
العضيل »دوشني«، والسعي إليجاد عالج شاف لهذا االضطراب الجيني 
الذي يصيب األطفال الذكور بشكل أسايس. وتشارك »إم يب آند إف« 
يف مزاد »أونيل واتش« الخريي للمرة الخامسة، من خالل التربع بأحد 
ضمور  مرض  ملقاومة  موناكو  لـ«مؤسسة  دعامً  بيعه  ليتم  إبداعاتها 

العضالت«.

جميع آالت قياس الزمن التي أبدعتها »إم يب آند إف« خصيصاً للعرض 
ضمن  واحدة،  قطعة  من  بإصدار  إبداعات  كانت  واتش«،  »أونيل  يف 
برصية  عنارص  تضمنت  والتي  بالفعل،  املوجودة  العالمة  مجموعات 
ذات صلة باملزاد. لكن من أجل املشاركة يف نسخة العام 2019 من مزاد 
»أونيل واتش«، اتخذت عالمة »إم يب آند إف« ورشكة »ليبيه 1839« 
خياراً غري مسبوق؛ باملساهمة يف املزاد بقطعة مل يتم إصدارها من قبل، 

تسلط الضوء عىل الطبيعة الخاصة لهذا املزاد.

وسيكون »توم آند يت-ريكس« هو النموذج األول – وبإصدار وحيد – 
لساعة الطاولة »يت-ريكس«، وهي إبداع مشرتك بني »إم يب آند إف« 
بنهاية  للعموم  يكون طرحها  أن  املخطط  من  والتي   ،»1839 و«ليبيه 

شهر أغسطس 2019.

لكن ما الذي مييز إبداع »توم آند يت-ريكس« عن مجموعة »يت-ريكس« 
هذا  قمة جسم  تعتيل  منحوتة  هو  مييزه  ما  ستعقبه؟  التي  الرئيسية 
الذي  والفارس  صغري.  طفل  صورة  عىل  تشكيلها  تم  الهجني،  الوحش 
يقود »يت-ريكس« – الذي أسمته »إم يب آند إف« و«ليبيه 1839« باسم 

»توم« – هو رفيق وحارس جواده الرهيب هذا عىل حد سواء.

هذا  يعانون  الذين  األطفال  أولئك  التحديد  وجه  عىل  »توم«  وميثل 
يسبب  والذي  العضيل »دوشني«،  الضمور  أي مرض  االنتكايس،  املرض 
فقداناً تدريجياً لوظائف الحركة األساسية، مبا يف ذلك القدرة عىل امليش. 
وقد وجد »توم«، الذي يقيض ساعات يومه التي يكون مستيقظاً فيها 
مقيداً إىل واقع غري مرغوب فيه؛ يف »يت-ريكس« صديقاً ميكن أن يأخذه 
إىل مغامرات تتجاوز أكرث أحالمه غرابة وجموحاً. وببلوغ قياس ارتفاعه 
4.3 سم فقط، فإن طول هذا الفارس الجالس يبلغ أقل من ُخمس طول 
التي  بالنسب  ارتفاعه  يبلغ  قد  والذي  سم؛   26.5 البالغ  »يت-ريكس« 
لبناية  الثاين  توجد يف الحياة الحقيقية - بكل سهولة - ارتفاع الطابق 
»توم«  يبدو  القرفصاء  وضعية  يف  وبجلوسه  الطول.  متوسطة  سكنية 
فتيّاً وهادئاً مطمئناً، لكنه يف الوقت نفسه عرضة لألذى، وهو يحدق 
يف كرة زجاجية زرقاء مصنوعة من زجاج »مورانو«، يحتضنها بني يديه 

املضموتني إىل بعضهام البعض، بينام يتخيل رمبا عاملاً مختلفاً..

األطفال قادرون عىل تحقيق مآثر عظيمة ذات خيال إبداعي، وخصوصاً 
اإلعاقة.  أو  املرض  بسبب  الجسدية  القدرة  محدودي  أولئك  حالة  يف 
الصغار  رفاقه  يحمل  حيث  املرنة،  للعقول  مالذاً  »يت-ريكس«  ويوفر 
التي  الديناصورات  أضخم  خطوات  وقع  عىل  خيالية  عوامل  إىل  بعيداً 
تهز األرض، تحت الحامية الرهيبة لعني »سايبورغ« التي ترى كل يشء. 
املنفوخ  »مورانو«  زجاج  من  املصنوعة  هذه،  العني«  »مقلة  وتعمل 
يدوياً؛ أيضاً كميناء للساعة يشري إىل الساعات والدقائق بواسطة عقربني 

مقوسني، يُوجدان يف مركز هذا املكّون البارز إىل الخارج.

الوجود  عىل  تحافظ  التي  للعوامل  مجازية  صورة  هو  و«يت-ريكس« 
الروح، والتقدم  الذي يغذي  بالخيال  التحليق  املريض:  للطفل  اليومي 
فإن  شك  وبال  انتظاره.  طال  عالج  ما  يوماً  عنه  سينتج  الذي  العلمي 
أنها قد  إال  البداية،  األنظار يف  تلفت  التي  الرمزية هي  العنارص  هذه 
تجسدت بفضل الطبيعة امليكانيكية لهذه الساعة، والتي تم تصنيعها 
مكوناتها  وداخل  جودة.  األعىل  الطاولة  ساعات  صناعة  لتقاليد  وفقاً 
حركة  تنبض  رقي؛  بكل  تشطيبها  تم  والتي   ،201 عددها  يبلغ  التي 
بالكامل من  التعبئة، تم تصميمها وتصنيعها داخلياً  ميكانيكية يدوية 
قبل رشكة »ليبيه 1839«؛ حيث تقوم بتنظيم قياس الساعات والدقائق 
عجلة توازن تنبض مبعدل 2.5 هرتز )18000 ذبذبة يف الساعة(، ميدها 
بالطاقة برميل )خزان( واحد يوفر ما ال يقل عن 8 أيام من احتياطي 
الطاقة. ويتم ضبط الوقت بواسطة مفتاح، تم تركيبه عرب مركز امليناء 
املصنوع من زجاج »مورانو«، بينام يتم الحفاظ عىل الطاقة االحتياطية 

بشكل منفصل بواسطة نفس املفتاح، عىل الجزء الخلفي من الحركة.

املطليني  والربونز  النحاس  تصنيع »يت-ريكس« من  تم  أسايس  وبشكل 
التباين  هذا  ويشّكل  »مورانو«،  وزجاج  ستيل،  والستانلس  بالبالديوم، 
بني الصالبة والهشاشة تحديّاً يتمثل يف تحقيق التوازن أثناء تنفيذ هذا 
التصميم الجريء. ورغم كونه ثابتاً متاماً يف موضعه، إال أن ساقي »يت-

ريكس« املفصليتني تم تصميمهام بهذه الوضعية عن عمد، وذلك لإليحاء 
بالطاقة واإلحساس بالحركة. ويقوم مزيج من تشطيبات األسطح؛ يضم 
التشطيبات بسفع الرمل والتشطيبات املصقولة؛ بتوجيه الطريقة التي 
يتفاعل بها الضوء مع جسم »يت-ريكس«، ولهذا تبدو الساعة خفيفة 
ورشيقة، ومستعدة لالنطالق ركضاً حاملة راكبها ضئيل الحجم إىل أرض 

مل يعد للمرض فيها وجود.
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املزيد عن »توم آند يت-ريكس«
»توم آند يت-ريكس« هو إصدار من قطعة وحيدة، تم إبداعه لصالح 
مزاد »أونيل واتش«، وهو النموذج األول – وإن كان مع بعض التعديالت 
»يت- الطاولة  ساعات  مجموعة  من  إطالقه  يتم  الذي   – التصميم  يف 

ريكس« الرئيسية، والتي من املقرر إطالقها يف خريف 2019.

وكام هي الحال بالنسبة إىل جميع ساعات الطاولة التي أبدعتها »إم 
تصنيع  رائدة  مع  تعاون  عن  نتجت  »يت-ريكس«  فإن  إف«،  آند  يب 
بني  ومن   .»1839 »ليبيه  رشكة  سويرسا؛  يف  والحائط  املكتب  ساعات 
ساعات املكتب الـ10 السابقة، التي ُصنعت باالشرتاك بني »إم يب آند 
إىل  صلة  األقرب  التصميم  »يت-ريكس«  تحمل  1839«؛  و«ليبيه  إف« 
أو  »أوكتوبود«  مثل  الحيوان؛  مملكة  من  املستوحاة  الطاولة  ساعات 
»أراكنوفوبيا«. وباستخدام مواد مثل زجاج »مورانو« امللّون، تصبح »يت-
»مقلة  فإن  املفهوم،  ناحية  ومن  »ميدوزا«.  إبداع  إىل  أقرب  ريكس« 
الرئييس  املراِقبة ملا حولها، والتي تشّكل الجسم  الحية  عني« سايبورغ 
إلبداع »يت-ريكس«؛ تجعل ساعة املكتب هذه أقرب إىل أخواتها ساعات 

املكتب الروبوتية؛ »بالتازار« و«ملكيور« و«شريمان«.

وقد متت صياغة أرجل »يت-ريكس« مبارشة عىل غرار العظام الحقيقية 
لديناصور«تريانوصورس ريكس« )»يت-ريكس«(، وذلك باستخدام املسح 
الضويئ ثاليث األبعاد لهياكل الديناصور املتحجرة، كمرجع لخلق املظهر 

الشبيه بالحقيقي يف التصميم النهايئ.

ومتاشياً مع إصدارات »أونيل واتش« األخرى التي أبدعتها »إم يب آند 
مرتبطة  خاصة  تصميمية  بإضافة  يت-ريكس«  آند  »توم  يتمتع  إف«، 
الخريي وبواعثه؛ وتتمثل هذه اإلضافة يف  الحدث  بهذا  عميقاً  ارتباطاً 
الفارس املصنوع من الربونز املطيل بالبالديوم، واملنحوت ليتخذ شكل 
الفاتح،  األزرق  باللون  »روحانية«  زجاجية  كرة  يحمل  صغري،  صبي 

مصنوعة من زجاج »مورانو«.

الذي  الساعة  ميناء  أيضاً  ُصنع  يدوياً،  املنفوخ  »مورانو«  زجاج  ومن 
يجّسد »مقلة عني« »يت-ريكس« البارزة إىل الخارج. ويستخدم إصدار 
»أونيل واتش« ذو القطعة الوحيدة زجاج »مورانو« امللّون باللون األزرق 
الفاتح، بينام ستضم مجموعة الساعات الالحقة مكّونات مصنوعة من 

زجاج »مورانو«؛ بألوان األحمر واألزرق الغامق واألخرض.

ويف قلب »يت-ريكس« تنبض حركة مكونة من 138 جزءاً، مبا يف ذلك 
ميزان ينبض مبعدل 2.5 هرتز )18000 ذبذبة يف الساعة(. وبينام يتم 
امليناء املصنوع من  الوقت بواسطة مفتاح تم تركيبه عرب مركز  ضبط 
زجاج »مورانو«، يتم الحفاظ عىل احتياطي الطاقة عىل الجزء الخلفي 

من الحركة بشكل منفصل بواسطة نفس املفتاح.

»أونيل واتش«
تأسس يف العام 2005، وتقوم بتنظيمه »مؤسسة موناكو ملقاومة مرض 
موناكو،  أمري  الثاين  ألربت  األمري  سمو  رعاية  تحت  العضالت«،  ضمور 
و«أونيل واتش« هو مزاد يُقام مرة كل عامني مخصص للساعات الفريدة 
يتم  التي  األموال  وتُوّجه  واحدة.  قطعة  من  اإلصدار  ذات  نوعها  من 
جمعها من خالله إىل األبحاث املتعلقة بعالج وشفاء األمراض العصبية 
والعضلية، وخصوصاً مرض الضمور العضيل »دوشني«. وحتى اليوم فقد 

جمع هذا املزاد أكرث من 40 مليون يورو، عىل مدى سبع دورات. 

العام 2019 من مزاد »أونيل واتش« يف مدينة جنيڤ،  وستُقام دورة 
وهو العام الثالث الذي تستضيف فيه املدينة هذا املزاد. وقبل عرضها 
للبيع، ستنطلق مجموعة الساعات قبل وصولها إىل املزاد يف جولة حول 
العامل، تبدأ بعرضها يف »معرض موناكو لليخوت« )والذي يُقام يف املدة 
بني 25-28 سبتمرب 2019(، قبل أن تسافر يف جولة عرب آسيا، والرشق 

األوسط، والواليات املتحدة، لتعود يف النهاية إىل أوروبا. 

وسيُقام مزاد »أونيل واتش« 2019 يوم السبت 9 نوفمرب، ويرحب للمرة 
الثانية بتجربة وخربة دار »كريستيز« للمزادات، لتقديم الحدث الخريي 

الرائد يف صناعة الساعات عىل مستوى العامل.
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TOM & T-REX

"توم آند يت-ريكس": املواصفات التقنية

»توم آند يت-ريكس« هو إصدار من قطعة وحيدة، تم إبداعه لصالح مزاد »أونيل واتش« 2019 الخريي. وسيعقبه طرح مجموعة من ساعات 
»يت-ريكس« بإصدارات محدودة أواخر شهر أغسطس 2019.

العرض
الساعات والدقائق

الحجم
األبعاد: الطول 308 ملم x 285 ملم x 178 ملم

عدد املكونات )الحركة + الجسم(: 201
الوزن: 2كغ تقريباً

الجسم/اإلطار
ً امليناء والكرة الزجاجية: زجاج »مورانو« املنفوخ يدويا

املواد: الستانلس ستيل، والنحاس والربونز املطليان بالبالديوم
التشطيبات: الصقل، والساتاين املفرش، والسفع بالرمل

عدد مكونات الجسم: 63

املحرك
ً حركة من تصنيع »ليبيه 1839«، مصّممة ومصّنعة داخليا

تذبذب امليزان: 2.5 هرتز / 18000 ذبذبة يف الساعة
احتياطي الطاقة: 8 أيام

عدد مكونات الحركة: 138
عدد الجواهر: 17

ضبط الوقت: مفتاح تعبئة يقوم بكٍل من ضبط الوقت )يف مركز امليناء(، وتعبئة الحركة )فوق محور خزان الطاقة عىل الجزء الخلفي من الحركة(

www.mbandf.com
mailto:cy%40mbandf.com?subject=
https://www.mbandf.com/en/press/co-creations/tom-and-t-rex


WWW.MBANDF.COM

TOM & T-REX
MB&F + L’ÉPÉE FOR ONLY WATCH

امللخص

املزيد عن »توم آند يت-ريكس«

»أونيل واتش«

»توم آند يت-ريكس«: املواصفات التقنية

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا

»إم يب آند إف«.. نشأتها كمخترب للمفاهيم

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 
ياديغاروغلو، شاري 

 إم يب آند إف إس إيه،
 CH ,11 RUE VERDAINE-1204 جنيڤ، سويرسا

 CY@MBANDF.COM :بريد إلكرتوين
هاتف:+41225081033

STARFLEET MACHINE – MB&F + L’ÉPÉE 1839

ARACHNOPHOBIA – MB&F + L’ÉPÉE 1839 OCTOPOD – MB&F + L’ÉPÉE 1839

GRANT – MB&F + L’ÉPÉE 1839

»ليبيه 1839« – رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
عىل مدار أكرث من 175 عاماً، ظلّت »ليبيه 1839« تعتيل املقدمة يف 
بوصفها  مبكانتها  الدار  تتباهى  واليوم،  املكتب.  ساعات  صناعة  قطاع 
الرشكة الفريدة من نوعها املتخصصة يف تصنيع ساعات املكتب الراقية 

بسويرسا.

واعتباراً من عام 1850 فصاعداً، أصبحت هذه الرشكة رائدًة يف تصنيع 
املوازين »البارزة« للساعات، وابتكار منظاّمت خاصة لساعات الحائط 
املزّودة مبنبّهات، وساعات املكتب، والساعات املوسيقية. وبحلول عام 
1877، وصل معّدل إنتاج الرشكة إىل 24 ألف ميزان بارز، والتي ُصِنَعت 
الرشكة عقب ذلك بفضل حصولها عىل عدد  يدوياً. وذاع صيت  كلها 
كبري من براءات االخرتاع عن املوازين الخاصة، مثل املقاِومة للطقطقة، 
املورّد  أصبحت  كام  الدامئة،  القوى  موازين  وكذلك  البدء،  والتلقائية 
الرئييس للموازين إىل العديد من رشكات الساعات الشهرية آنذاك. وقد 

فازت »ليبيه« بعدد من الجوائز الذهبية يف املعارض العاملية.

إليه  فيام وصلت  الفضل  من  كبري  ُعزَي جزء  العرشين،  القرن  وخالل 
ُسمعة »ليبيه« إىل ساعات املكتب املحمولة، وبالنسبة لكثريين كانت 
»ليبيه« ساعة أصحاب النفوذ والسلطة، كام كانت الهدية املثالية التي 
عام  ويف  املرموقني.  ضيوفهم  إىل  الفرنسية  الحكومة  مسؤولو  قّدمها 
الخدمة  حيز  للصوت  الخارقة  الكونكورد  طائرة  1976، حينام دخلت 
التجارية، وقع االختيار عىل ساعات »ليبيه« الحائطية لتجهيز صالونات 
 ،1994 عام  ويف  الوقت.  تتبع  فرصة  الركّاب  منح  ما  الطائرات،  تلك 
ساعة  أكرب  بتصنيع  قامت  حينام  للتحدي  عطشها  عن  »ليبيه«  عرّبت 
»املنظّم  باسم  ُعرِفَت  والتي  ُمعاَوض،  بندول  عىل  تشتمل  العامل  يف 
العمالق« )Giant Regulator(. ووصل ارتفاع تلك الساعة إىل مرتين 
و20 سنتيمرتاً، ووزنها إىل طن و200 كيلوغرام، فيام وصل وزن الحركة 
إنتاجها نحو ألفني  امليكانيكية وحدها إىل 120 كيلوغرام، وقد تطلّب 

و800 ساعة عمل.

السويرسية  الجورا  من مدينة ديليمونت بجبال  وتتخذ »ليبيه« حالياً 
الرشكة  نيكوال، طّورت  آرنو  التنفيذي  لها، وتحت إرشاف رئيسها  مقراً 
تشكيلة ساعات مكتب استثنائية تشتمل عىل مجموعة من الساعات 
)ال  العرصية  التصاميم  ذات  والساعات  األنيقة،  الكالسيكية  املحمولة 
ديويل(، عالوة عىل ساعات مكتب صغرية الحجم )ال تور(. وتنبض يف 
والطاقة  االرتدادية،  الثواين  منها  معّقدة  آليات  »ليبيه«  ساعات  قلب 
 – الرنني  وآليات  التوربيون،  وآليات  السنوية،  والتقاويم  االحتياطية، 
والتي يتم تصميمها كلها وتصنيعها داخلياً لدى الدار. ومع الوقت، أضح 
معّدل الطاقة االحتياطية التي تدوم طويالً من أبرز سامت ساعات هذه 

املاركة، عالوة عىل صقل مكوناتها بأساليب عالية الفخامة.
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»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.

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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