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»دوبيارت«

»دوبيارت«
"ترينيتي" بالتفصيل
"الفن يولّد الفن" ،كام قالت الكاتبة األمريكية سوزان فريالند ذات مرة.
وهذا األمر صحيح بالتأكيد يف حالة إبداع "ترايبود" ،وهو التعاون الثالث
عرش بني "إم يب آند إف" ورائدة تصنيع ساعات املكتب يف سويرسا "ليبيه
."1839
يتألف "ترايبود" من وجه ساعة مكتب بسيط التصميم ،معلق بني ثالث
أرجل رقيقة تشبه أرجل الحرشة .وهو ييل إبداع "يت-ريكس" االستثنايئ،
ضمن ما سيصبح ثالثية من اإلبداعات عبارة عن نصف حيوان /نصف
روبوت ،والتي تسميها "إم يب آند إف" "مخلوقات روبوتية" .وينشأ اسم
"ترايبود" من الثالثيات التي تخربنا بحقيقته :ثالث أرجل ،وثالث أعني
كروية الشكل تشبه عني الحرشة ،وثالثة مستويات للحركة يضمها الجسم
امليكانييك لهذا املخلوق .أيضاً ،فإن "ترايبود" هي الساعة الثانية ضمن
مجموعة من ثالث ساعات مكتب من املقرر أن تشكل ثالثية .ويصف
ماكسيميليان بوسري ،مؤسس "إم يب آند إف"" ،املخلوقات الروبوتية"
بقوله" :بنفس الطريقة التي أبدع بها إتش آر غيغري  H.R. Gigerعامله
من املخلوقات الفضائية ،نبدع نحن عاملنا الخاص من املخلوقات".
ميكن أن تكون "املخلوقات الروبوتية" كذلك كبسوالت زمنية يف املستقبل،
يف صورة "حياة" متحجرة من عرص ما قبل التاريخ .ومن خالل "ترايبود"،
يقودنا كل من ماكسيميليان مريتنز املصمم الذي يتخذ من برلني مقرا ً،
وآرنو نيكوال الرئيس التنفيذي لرشكة "ليبيه" ،وبوسري؛ إىل عرص ما قبل
التاريخ عرب إبداع ساعايت من إبداعات ما بعد الحداثة.
تتميز ساعة "ترايبود" بثالث أرجل رقيقة تحمل جسامً ملوناً ،وثالث أعني
كروية الشكل تشبه عني الحرشة مصنوعة من زجاج دقيق بجودة زجاج
العدسات ،وميناء ساعة مكتب يقوم بعمل دورة كاملة يف  36ساعة يشري
إىل ثالث مجموعات من الساعات والدقائق .أسفل امليناء توجد حركة
نحتية ثالثية األبعاد مكونة من  182جزءا ً ،تم تصنيعها عىل ثالثة مستويات
بواسطة "ليبيه  ،"1839مع ميزان رأيس ينبض ببطء مبعدل تقليدي يبلغ
 2.5هرتز ( 18000ذبذبة يف الساعة) .يتم ضبط الوقت والتعبئة بواسطة
مفتاح ،وتوفر الحركة عندما تكون كاملة التعبئة احتياطي طاقة سخياً ملدة
مثانية أيام.
أحد العنارص األساسية يف إبداع "ترايبود" هو اإلشارة إىل الزمن ،وهو ما
يتم من خالل النظر إىل أسفل عىل امليناء املؤلّف من أقراص د ّوارة .إال أن
ساعة املكتب هذه تتطلب بعض التفاعل بني اإلنسان واآللة؛ حيث إن
املراقب للساعة يقرأ الزمن بفضل ثالثة أجسام برصية كروية الشكل ،كل

منها يقوم بتكبري أرقام الساعة ويجعلها واضحة القراءة.
وللسامح لجميع "أعني الحرشة" الثالث بعرض الزمن من أي زاوية ،يضم
امليناء ثالث مجموعات من األرقام  ،1-12ما يعني أن امليناء يكمل دورة
كاملة يف  36ساعة بدالً من الـ 12ساعة املعتادة .وبهذا ميكن رؤية الزمن
وقراءته من خالل إحدى العدسات املكربة يف أي وقت.
يقول بوسري" :هذه الساعات هي رفاقنا" ،ويضيف" :فهي حية ،وتصدر
صوتاً لكل ثانية متر ،وهي مثل حيوان أليف؛ تبث الحياة داخل نفسك".
وقد اشتُهرت "الحديقة الجوراسية"  Jurassic Parkأيضاً بأنها قد منحتنا
حياة حيث مل تكن هناك حياة ..لكن ما الذي جاء بعد الديناصورات؟ توفر
ثالثية "املخلوقات الروبوتية" أحد االحتامالت املتخيلة.
تُطلق "ترايبود" يف ثالثة إصدارات محدودة ،كل منها من  50قطعة،
بألوان األزرق النيون ،واألخرض النيون ،واألحمر النيون.
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»دوبيارت«
اإللهام
كان املصمم الشاب ماكسيميليان مريتنز هو الحاضنة اإلبداعية لساعة
"ترايبود" ،أثناء فرتة تدريبه يف "إم يب آند إف" .وقد كان لفيلم "الحديقة
الجوراسية"–  – Jurassic Parkمن إنتاج العام 1993؛ تأثري كبري يف مريتنز،
كونه أول فيلم يتذكر مشاهدته وهو طفل .وبينام تحقّق إلهام مريتنز من
ذاكرة طفولته ألول مرة يف إبداع "يت-ريكس" من إنتاج "إم يب آند إف"،
وهي ساعة املكتب األوىل ضمن ثالثية "املخلوقات الروبوتية"؛ فقد كانت
هذه الذاكرة هب ًة مستمرة العطاء .وهو أمر مالئم متاماً؛ حيث إن الفرضية
الكاملة إلبداع جميع روائع "إم يب آند إف" امليكانيكية ،هي احتضان من
يبدعها أحالم األطفال كبالغ مبدع.
عند تصميمه "يت-ريكس" ،تخيل مريتنز خلفية درامية لتوجيه عملية
التطوير التي يقوم بها ،وذلك إلبداع توازن منطقي متامسك بني العنارص
البرصية امليكانيكية والعضوية .نشأت تلك القصة من عنارص يف مرشوعات
"إم يب آند إف" السابقة ،والتي تضمنت قائد مركبة فضائية يقوم باكتشاف
كواكب جديدة .وعندما كشف مريتنز عن مزيد من اإللهام النابع من
حبه لـ"الحديقة الجوراسية"  ،Jurassic Park -فإن قصة جديدة بدأت
تتكشف وهي التي متثل اآلن العمود الفقري لثالثية "املخلوقات الروبوتية"
وأساسها.

داخل بلورات الكهرمان – العنرب – والذي يوفر الحمض النووي لتشكيل
ديناصورات جديدة وراثياً ،فإنه بالنسبة إىل مظهر ساعة املكتب قرر
مريتنز محاكاة شكل حرشة متزلج املاء (غرييدي –  ،)Gerrideaوهي
حرشة قادرة عىل السري عىل سطح املاء باستخدام خاصية التوتر السطحي
للسوائل ،وباستخدام أرجلها الطويلة النحيلة النافرة من املاء – التي تخىش
مالمسة السوائل – لتوزيع وزنها عىل مساحة سطح كبرية.
يوضح مريتنز" :إنه شعور يشبه إىل حد كبري حرشة تحلق فوق املاء"،
مضيفاً" :وقد ألهمني هذا إلبداع يشء يبدو رقيقاً للغاية .وهذا اتجاه أحب
أن أسلكه ،حتى لو تسبب ببعض الخالف مع املهندسني حول مسائل
مثل ثبات القطعة" .األرجل الثالث الطويلة لساعة "ترايبود" ،تجعلها تبدو
هشة للغاية لدرجة يصعب تصديقها ،لكن التوازن محسوب عىل أكمل
وجه؛ بحيث يظهر اإلبداع بأكمله بأناقة مامثلة ألناقة الحرشة التي متت
صياغته عىل غرارها.

"ترينيتي" بالتفصيل
اإللهام
الحركة والجسم
"ترايبود" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

وتص ّور "ترايبود" كيف نشأ الزمن بالنسبة إىل "الحديقة الجوراسية"–
 .Jurassic Parkيقول مريتنز" :هذه الحرشة هي مرحلة االنتقال بني
الديناصورات وما سيأيت بعد ذلك؛ ألن هذه املخلوقات جميعاً ال تزال هنا".
ويف حني أن مصدر اإللهام األسايس إلبداع "ترايبود" هو البعوض املحبوس
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»دوبيارت«
الحركة والجسم
إبداع "ترايبود" الذي يبلغ ارتفاعه  26سم ،مصنوع من النحاس املطيل ،ويزن
 2.7كغ تقريباً ،وتتوزع كتلته بشكل مثايل عىل أرجله املنحوتة بكل دقة.
بصفتها ساعة مكتب منحوتة ،يشري العنرص األسايس يف "ترايبود" إىل الزمن،
وهو ما يتم من خالل النظر إىل أسفل عىل امليناء املؤلف من قرصني د ّوارين
متحدي املركز .وبينام يعرض القرص الخارجي الساعات ،يعرض القرص
ّ
الداخيل الدقائق بزيادات قدرها  15دقيقة .وتتطلب قراءة الزمن تفاعالً
بني اإلنسان واآللة؛ حيث إن املراقب للساعة يقرأ الزمن بفضل ثالثة أجسام
برصية كروية الشكل ،كل منها يقوم بتكبري أرقام ساعة املكتب ويجعلها
واضحة القراءة.
وللسامح لجميع "أعني الحرشة" الثالث بعرض الزمن من أي زاوية ،يضم
امليناء ثالث مجموعات من األرقام  ،1-12ما يعني أن امليناء يكمل دورة
كاملة يف  36ساعة بدالً من الـ 12ساعة املعتادة .وبهذا ميكن رؤية الزمن
وقراءته من خالل إحدى العدسات املكربة يف أي وقت ،إضافة إىل امليناء
بالنظر من أعىل (وإن كان حجم األرقام يف هذه الحالة أصغر كثريا ً).
آرنو نيكوال ،الرئيس التنفيذي لرشكة "ليبيه  ،"1839حاصل عىل درجة
املاجستري يف علم البرصيات؛ لذا ميكنه رشح كيف أن صنع الكريات الزجاجية
املعدنية ،التي تشكّل املكربات الثالثة التي تتخذ شكل عني الحرشة؛ كان أحد
أكرب التحديات أمام تحقيق رؤية مريتنز اإلبداعية .يوضح نيكوال قائالً" :إحكام
الجسم الكروي يجب أن يكون دقيقاً جدا ً جدا ً" ،مضيفاً" :ليس من الشائع
عىل اإلطالق أن تتمتع قطعة من الزجاج عىل شكل كرة بقدرة تحمل عدسة
برصية".
قام مهندسو "ليبيه" بحساب أفضل مسافة بني امليناء واألجسام الكروية،
إضافة إىل حجم األجسام الكروية الذي كان كبريا ً مبا يكفي للسامح برؤية
الزمن ،ولكنه ليس كبريا ً لدرجة أن هذه األجسام ميكن أن تع ّدل التصميم.
وبعبارة أخرى؛ فإن النسب ،والتكبري بالدرجة الصحيحة ،واملسافات الصحيحة؛
كانت هي معادلة نجاح "ترايبود" .وللوصول إىل ذلك ،كان يجب أن يُصنع
شكل األجسام الكروية بدقة بالغة – يف حدود  10ميكرون – حتى إن أصغر
درجة من املحاذاة الخاطئة قد تغري درجة التكبري ،ما يجعل الرؤية ضبابية.
تُعلّق األجسام الكروية بواسطة "أذرع" نحاسية تحملها برفق مثل األيدي،
حتى ال تشوه شكلها املستدير بإتقان تام أو تخدشها .ويوضح نيكوال أن
تصنيع هذه الحوامل للعدسات الكروية الشكل ،كان من الصعب القيام به
يف قطعة واحدة ،لكنه كان أمرا ً رضورياً للحصول عىل أقىص قدر من الثبات.
تم تصنيع الدروع الواقية التي تشكّل جسم الحرشة من األكريليك املصبوب
– ما يوفر مقاومة للصدمات ،وخفة وزن ،ووضوحاً برصياً – وبنفس األلوان
الثالثة التي استخدمتها "إم يب آند إف" و"ليبيه  "1839بالفعل إلبداع
اإلصدارات الثالثة من "يت-ريكس" .حيث تأيت هذه الدروع شبه الشفافة
بألوان األخرض واألزرق واألحمر النيون ال ّرباق ،لتسمح برؤية حركة الساعة
التي تم تشطيبها بدقة بالغة .كام تسمح هذه الدروع أيضاً بوضع الحركة
يف منتصف هذا اإلبداع متاماً لتحايك جذع حرشة ،وهكذا فإن هذا "املخلوق
الروبويت" ال ينظر يف اتجاه واحد أياً كان ،ولكنه باألحرى يدير نظره عىل اتساع
محيط يبلغ  360درجة .وتبدو "ترايبود" متشابهة من كل اتجاه ،مبعزل عن
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قلب هذا املخلوق الذي متكن رؤيته :ميزان الحركة .ويؤكد مريتنز قائالً" :هذه
األصداف ،أو الدروع ،مستوحاة من الكيتني؛ الهيكل الخارجي للحرشة".
يتم تشغيل "ترايبود" بحركة قامت "ليبيه  "1839بتصميمها وإنتاجها داخلياً
بالكامل ،وتشطيبها وفقاً ألعىل معايري صناعة ساعات املكتب السويرسية
التقليدية .لكنها مختلفة عن الحركات األخرى من تصنيع "ليبيه "1839؛ يقول
نيكوال" :قمنا بتصميمها بحيث تحتوي عىل أربع صفائح من أجل الحصول
عىل ثالث مناطق مختلفة داخل الحركة ،متاشياً مع فكرة إبداع "ترايبود"
الرئيسية" ،متابعاً" :كان سيكون من األسهل بالنسبة إلينا لو أن لدينا كل
يشء عىل طبقة واحدة ،لكنني صعب اإلرضاء حقاً؛ إذ إنني أحب التعمق يف
التفاصيل عندما نقوم بتصنيع يشء ما .وحتى لو كان األمر أكرث تعقيدا ً ،فإننا ال
نختار الطريقة األكرث فعالية من حيث التكلفة أو األكرث بساطة؛ بل نستخدم
الطريقة األكرث منطقية".
كساعة طاولة ،تتميز "ترايبود" بشكل أسايس بنفس آليات ساعة اليد لكن
بحجم أكرب :مسلسلة الرتوس ،وخزان الزنربك الرئييس ،وترس التوازن ،وعجلة
الهروب ،ورافعة السقّاطة .كذلك يتميز منظم "ليبيه  "1839بنظام "إنكابلوك"
للحامية من الصدمات ،وهو يشء ال يوجد عادة إال يف ساعات اليد ،ما يقلل
مخاطر التلف والرضر عند نقل هذه الساعة.
يس
قد مييل املرء إىل االعتقاد بأنه كلام كان حجم املكونات أكرب فإن ذلك يُ ِّ
العمل .إال أنه بسبب مساحات السطح األكرب ،فإن تشطيب الحركة بدقة
يستغرق وقتاً أطول كثريا ً من تشطيب ساعة يد .ويفرس نيكوال ذلك بالقول:
"تتطلب مضاعفة حجم املكونات أكرث بكثري من مجرد مضاعفة الوقت الالزم
لتشطيبها؛ ذلك أن التعقيد يزداد أضعافاً مضاعفة."...
ويتابع" :بالنسبة إىل الصقل ،فأنت بحاجة إىل تطبيق نفس الضغط كام لو
أنك تقوم بتشطيب حركة ساعة يد ،ولكن عىل سطح أكرب مساحة ،وذلك
ميثل تحدياً أكرب .إال أنه بفضل الخربة والرباعة التي يتمتع بها صانعو الساعات
لدينا؛ كان بإمكان إبداع "ترايبود" أن يتميز مبثل هذا التشطيب الراقي عىل
أعىل مستوى".

"ترينيتي" بالتفصيل
اإللهام
الحركة والجسم
"ترايبود" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم
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»دوبيارت«
"ترايبود" :املواصفات التقنية
تنطلق "ترايبود" يف ثالثة إصدارات محدودة ،كل منها من  50قطعة،
بألوان األزرق النيون ،واألخرض النيون ،واألحمر النيون.
العرض
ُشار إىل الساعات والدقائق فوق ميناءين متحدي املركز ،ميكن رؤيتهام من
خالل كلٍ من األجسام الكروية الزجاجية املعدنية البرصية الثالثة .يقوم
امليناءان بعمل دورة كاملة يف  36ساعة.
الجسم
االرتفاع26 :سم تقريباً
القطر30 :سم تقريباً
الوزن2.8 :كغ تقريباً
عدد األجزاء95 :
املواد :النحاس املطيل ،الزجاج املعدين البرصي ،الدروع من األكريليك بلون
مشع

"ترينيتي" بالتفصيل
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الحركة
حركة مص ّممة ومص ّنعة داخلياً بواسطة "ليبيه "1839
تردد امليزان 18000 :ذبذبة يف الساعة  2.5 /هرتز
برميل واحد لنقل الطاقة ،يوفر احتياطي طاقة ملدة مثانية أيام
 182مكوناً
الجواهر 11( 21 :داخل ضابط االنفالت 10 ،داخل أجزاء أخرى يف الحركة)
نظام "إنكابلوك" للحامية من الصدمات
تعبئة يدوية :مفتاح ذو طرفني لضبط الوقت وتعبئة الحركة
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GRANT – MB&F + L’ÉPÉE 1839

"ليبيه  – "1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
الرشكة يف العام  1839عىل يد أوغست ليبيه يف منطقة بيزانسون يف فرنسا،
حيث ركزت الرشكة يف بدايتها عىل إنتاج الصناديق املوسيقية ومكونات
الساعات ،ليصبح اسم العالمة يف ذلك الوقت مرادفاً للمكونات املصنوعة
يدوياً بالكامل.
واعتبارا ً من العام  1850فصاعدا ً ،أصبحت هذه الرشكة رائدة يف تصنيع
ضوابط االنفالت – مجموعات امليزان – "البارزة" للساعات ،وإبداع
منظّامت خصوصاً لساعات الحائط املز ّودة مبنبهات وساعات الطاولة،
وكذلك الساعات املوسيقية .بعدها ذاع صيتها باعتبارها رشكة متخصصة
حاصلة عىل عدد كبري من براءات االخرتاع عن مجموعات امليزان
االستثنائية ،كام باعتبارها املورد الرئييس للموازين (مجموعات امليزان) إىل
العديد من رشكات صناعة الساعات الشهرية آنذاك .وقد فازت "ليبيه"
بعدد من الجوائز الذهبية – األوىل  -يف املعارض العاملية.

T-REX – MB&F + L’ÉPÉE 1839

MEDUSA – MB&F + L’ÉPÉE 1839

وخالل القرن العرشين ،نُسب جزء كبري من الفضل يف ما وصلت إليه
سمعة "ليبيه" ،إىل ساعات املكتب املحمولة فائقة الروعة التي قامت
بصنعها ،والتي كانت بالنسبة إىل الكثريين ساعة أصحاب النفوذ والسلطة،
إضافة إىل كونها الهدية املثالية التي يقدمها مسؤولو الحكومة الفرنسية
إىل ضيوفهم املرموقني .ويف العام  ،1976عندما دخلت طائرة "كونكورد"
األرسع من الصوت حيز الخدمة التجارية ،تم اختيار ساعات الحائط من
إبداع "ليبيه" لتجهيز مقصورات تلك الطائرات ،ما منح الركاب فرصة معرفة
عبت "ليبيه" عن تعطشها
الوقت ومشاهدة مروره .ويف العام ّ ،1994
للتحدي عندما قامت بتصنيع أكرب ساعة يف العامل تشتمل عىل بندول
ُمعا ِوض ،والتي ُعرفت باسم "املنظم العمالق" –  ،Giant Regulatorوهو
اإلنجاز الذي احتفت به "موسوعة غينيس لألرقام القياسية" وسجلته باسم
الرشكة.

وتقوم هذه التشكيلة عىل ثالثة محاور:
 الفن اإلبداعي :يف املقام األول يتم تطوير النامذج الفنية غالباًبالرشاكة مع املصممني الخارجيني ،باعتبار هذه النامذج إبداعات مشرتكة.
وهذه الساعات تُدهش وتُلهم ،بل أحياناً تُذهل أكرث جامعي الساعات
خربة وحنكة .حيث إن هذه اإلبداعات مخصصة ألولئك الذين يبحثون،
بوعي أو من دون وعي؛ عن يشء استثنايئ فريد من نوعه.
 الساعات املعارصة :هي إبداعات تقنية ذات تصميم معارص (الديويل ،ودويه ،وغريهام) ،وموديالت رائدة متطورة صغرية الحجم (ال
تور) ،تتضمن تعقيدات ساعاتية مثل الثواين االرتدادية ،ومؤرشات الطاقة
االحتياطية ،وعرض أطوار القمر ،وآليات التوربيون ،وآليات الرنني ،والتقاويم
الدامئة.
 ساعات الطاولة املحمولة :ساعات الطاولة املحمولة ،والتي ت ُعرفأيضاً باسم "ساعات املكتب" .وهذه املوديالت التاريخية النابعة من إرث
العالمة العريق ،تضم أيضاً حصتها العادلة من التعقيدات :آليات الرنني،
ومكررات الدقائق (الساعات الدقّاقة) ،والتقاويم ،وعرض أطوار القمر،
وآليات التوربيون ،والكثري غريها.
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يتم تصميم وتصنيع جميع املوديالت داخلياً لدى الدار .ومع الوقت ،أصبح
كل من الرباعة التقنية التي تُصنع بها هذه املوديالت ،وما تتميز به من
مزيج يجمع بني الشكل الرائع والوظيفة العالية ،ومعدل الطاقة االحتياطية
التي تدوم طويالً جدا ً ،والتشطيبات االستثنائية؛ من أبرز السامت املميزة
لساعات هذه العالمة.

وحالياً تتخذ "ليبيه  "1839من مدينة ديليمونت يف جبال جورا السويرسية
مقرا ً لها .وتحت إرشاف رئيسها التنفيذي آرنو نيكوال ،ط ّورت الرشكة
تشكيلة ساعات مكتب استثنائية ،تضم مجموعة واسعة من الساعات
الراقية األنيقة.
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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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FRIENDS

TRIPOD RED

IN SITU

MAXIMILIAN BÜSSER AND ARNAUD NICOLAS

WECHAT

"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم
يف العام  ،2005تأسست "إم يب آند إف" لتكون مخترب املفاهيم الساعاتية
األول من نوعه عىل مستوى العامل .فمع ابتكار ما يقرب من  20حركة
كاليرب مميزة ،تشكّل 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.
بعد  15عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات ،استقال ماكسيميليان
بوسري من منصبه كمدير عام لدار "هاري ونستون" يف العام ،2005
من أجل تأسيس "إم يب آند إف" (اختصار لعبارة :ماكسيميليان بوسري
واألصدقاء) .و"إم يب آند إف" هي عبارة عن مخترب للمفاهيم الفنية
والهندسية الدقيقة ،مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من
الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة ،والتي تبدعها العالمة من
خالل التعاون مع مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين يحرتمهم
بوسري ويستمتع بالعمل معهم.
يف العام  ،2007كشفت "إم يب آند إف" عن أوىل آالت قياس الزمن
"هورولوجيكال ماشني" من إنتاجها ،أو "إتش إم  ،"1والتي امتازت بعلبة
منحوتة 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 "قامت آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني"
باستكشاف الفضاء (كام هي حال آالت "إتش إم  ،"2و"إتش إم  ،"3و"إتش
إم  ،)"6والتحليق يف السامء (مثل آلتي "إتش إم  ،"4و"إتش إم  ،)"9وخوض
السباقات (كحال آالت "إتش إم  ،"5و"إتش إم إكس" ،و"إتش إم ،)"8
وكذلك استلهام مملكة الحيوان (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 .ومثلت هذه الساعات التي متتّعت
بتصاميم أكرث كالسيكي ًة  -مبفهوم "إم يب آند إف" ،ليس أكرث -احتفا ًء
باالمتياز الذي بلغته صناعة الساعات يف القرن التاسع عرش ،من خالل
إعادة تفسري التعقيدات التي أبدعها عباقرة املبتكرين يف صناعة الساعات
يف املايض ،من أجل إبداع أعامل فنية عرصية .وعقب إصدار "إل إم "1
و"إل إم  "2صدرت التحفة "إل إم  ،"101وهي أول آلة لقياس الزمن
من "إم يب آند إف" تتضمن حركة مط ّورة داخلياً بالكامل .بينام ميثّل كل
من "إل إم بربتشوال" ،و"إل إم سبليت إسكيبمنت" ،و"إل إم ثندردوم"؛
مزيدا ً من التوسع اإلبداعي للمجموعة .ويسجل العام  2019نقطة تحول
يف هذه املجموعة ،من خالل إبداع أول آلة لقياس الزمن من "إم يب آند
إف" مخصصة للنساء" :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.
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وحيث إن حرف  Fيف اسم العالمة " - MB&Fإم يب آند إف" – مأخوذ من
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 تُعجب 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 املكتب
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 الفن امليكانييك.
وملنح جميع هذه اآلالت اإلبداعية منصة عرض مناسبة ،فقد اهتدى بوسري
إىل فكرة أن يتم وضعها داخل 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 أجهزة الفن امليكانييك) يف جنيڤ ،والتي تبعتها الحقاً
ثالث صاالت عرض "ماد غالريي" يف :تايبيه ،وديب ،وهونغ كونغ.
وهناك عدد من الجوائز املتميزة التي حصلت عليها العالمة ،والتي تذكّرنا
بالطبيعة االبتكارية التي ميزت رحلة "إم يب آند إف" حتى اآلن .وعىل
سبيل املثال ال الحرص؛ هناك عىل األقل  5جوائز كربى ،حصلت عليها
العالمة من مسابقة "( Grand Prix d'Horlogerie de Genèveجائزة
جنيڤ الكربى لصناعة الساعات") الشهرية؛ ففي العام  2019ذهبت
جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" لساعة "إل إم فالينغ يت" ،ويف العام
 ،2016حصلت ساعة "إل إم بربتشوال" عىل "الجائزة الكربى ألفضل
ساعة تقويم" ،ويف العام  2012فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس
ماشني رقم  "1بكل من "جائزة الجمهور" (التي تم التصويتعليها من ِق َبل
عشّ اق الساعات) ،و"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 أعىل جائزة يف جوائز "رد دوت" العاملية  -عن
إبداعها "إتش إم  6سبيس بايرت".

"ترينيتي" بالتفصيل
اإللهام
الحركة والجسم
"ترايبود" :املواصفات التقنية
«ليبيه  – »1839رائدة تصنيع ساعات املكتب والحائط يف سويرسا
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو cy@mbandf.com -
أرنو ليجريه – arl@mbandf.com
إم يب آند إف إس إيهRue Verdaine 11، ،
CH-1204جنيڤ ،سويرسا
هاتف38 10 508 22 +41 :

