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 HM9سافري ڨيجن
نبذة مخترصة
كانت آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم  – "9وامللقبة باسم
"إتش إم  9فالو" – والتي تم تقدميها ألول مرة يف العام 2018؛ تحية
تكريم وإشادة بتصاميم السيارات والطائرات االستثنائية من حقبة
األربعينيات والخمسينيات من القرن املايض .فكانت النتيجة إبداع
علبة ال مثيل لها تعكس خطوط الديناميكا الهوائية املتدفقة التي
م ّيزت تصاميم ذلك العرص.
ومن دون االنتقاص من مظهرها الخارجي األ ّخاذ ،فقد وصف
ماكسيميليان بوسري مؤسس "إم يب آند إف" املحرك املوجود داخل
"إتش إم  "9بأنه "الحركة األكرث جامالً التي قمنا بإبداعها حتى اآلن".
فام هي إذن الخطوة املنطقية األخرى التي كان يجب اتخاذها ،إن مل
تكن تغليف محرك "إتش إم  "9بهيكل من البلور الصفريي الشفاف؟
لذا تقدم "إم يب آند إف" آلة قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم
 – 9سافري ڨيجن"؛ املعروفة اختصارا ً باسم "إتش إم  – 9إس ڨي".
هيكل خارجي من البلور الصفريي واملعدن الثمني ،بتصميم منحنٍ
متدفق ومقبب ،ومركب معاً بدقة يف ثالثة أجزاء ،محكم إغالقه برتكيبة
ِم لكية خاصة للعالمة؛ لطوق (حشية) ثاليث األبعاد حاصل عىل براءة
اخرتاع ،وبعملية ربط مركبة عالية التقنية .يقوم ميزانان ناتئان مستقالن
متاماً بتوجيه البيانات داخل ترس تفاضيل ،والذي يقوم بدوره بتحويل
نبضات القلبني  -امليزانني  -إىل نبضة زمنية واحدة متامسكة مرتابطة.
بينام تعمل الرتوس املخروطية فائقة الدقة عىل تحويل طاقة املحرك
وتيار املعلومات بكفاءة عرب زاوية  90درجة ،لتغذية عرض الزمن عىل
ميناء من البلور الصفريي ،مؤرشاته مطلية مبادة اإلضاءة الفائقة "سوبر-
لومينوڨا".
عىل الوجه الخلفي للعلبة مراوح متحدة املحور تحت كل ميزان من
امليزانني؛ عبارة عن اثنني من التوربينات تحت كل ميزان تدوران برسعة
من دون قيود عددا ً وافرا ً من الدورات ،كعنرص ذي أهمية برصية
مطلقة ،يف انتظار أن يبدأ أحدهم نوعاً جديدا ً من االستكشاف .بعد
عامني من غزو اإلصدارين األوليني آللة قياس الزمن "إتش إم  9فالو"،
وهام "أير" "Air"-و"رود""Road"-؛ األرض والسامء ،تأخذنا "إتش إم
9إس ڨي" إىل أعامق املحيط؛ وهو آخر مملكة عىل كوكب األرض التزال تحوي ثروة من األرسار التي مل تُكشف أو تُذع .فأمامك اآلن سفينة
استكشافية من "أتالنتس" املفقودة ،تعمل بتكنولوجيا مختلفة؛ مألوفة
ألعيننا وغريبة عنها يف الوقت نفسه.
من الخارج ،تنساب خيوط "إتش إم 9-إس ڨي" فوق مخطط تصميم
سلفيها املحدديْن؛ "أير" "Air"-و"رود" ."Road"-تظل قوانني ديناميكا
السوائل مهيمنة عىل تصميمها ،رغم أن األهداف املحكومة بانسيابية
حركة املاء تسمح آللة قياس الزمن "إتش إم 9-إس ڨي" باتخاذ نهجاً
أكرث تساهالً مع الزوايا الداخلية الحادة ومنحنيات القطع املكافئ
إلصدارات "فالو" السابقة .ومن وجهة نظر تقنية ،كانت األبعاد
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املعادة صياغتها رضورية ملراعاة االختالفات يف الخصائص املادية للبلور
الصفريي؛ ذلك أنه رغم صالبته الفائقة ،فإن الصفري ميكن أن ينكرس
بحدة تحت الضغط ،يف حني أن املعدن كان سيتعرض للتش ّوه فحسب.
وتقلل الخطوط األكرث سالسة التي تتميز بها "إتش إم 9-إس ڨي" من
املناطق املحتملة للتعرض للضعف امليكانييك ،إال أنها أيضاً تعزز من
جامليتها كأحد سكّان املحيطات.
يتبع محرك "إتش إم  "9املسارات التي اختطها محركا آلتي قياس الزمن
"هورولوجيكال ماشني رقم  "4و"رقم  ،"6مع تنحية تقاليد تصميم
بنية الحركة جانباً .حيث إن تجميعه ثاليث األبعاد يف العجالت والرتوس
والصفائح والجسور ،يتخذ أشكاالً غري متوقعة ،لتستوطن هذه وتستقر
ولتجسد اتحادا ً نابضاً
داخل العلبة الخارجية الديناميكية التصميم،
ّ
مكوناً من األحشاء امليكانيكية والهيكل الداخيل يوجد داخل جسم
بلوري.
قد يبدو تردد ميزان تقليدي يبلغ  2.5هرتز ( 18000ذبذبة يف الساعة)
أمرا ً عفا عليه الزمن بشكل يثري الفضول ،بالنسبة إىل جهاز حديث
لضبط الزمن ،لكن الحساسية تجاه الصدمات املرتبطة مبعدل نبضات
أقل يتم التعويض عنها من خالل وجود ميزانني بدالً من واحد .ومن
الناحية اإلحصائية ،يوفر نظامان متت معايرتهام بشكل متطابق متوسط
قراءة أفضل من نظام واحد مبفرده ،والذي قد يؤدي إىل نتائج شاذة
ألسباب عديدة.
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ولتقليل الحساسية تجاه الصدمات بشكل أكرب ،تتميز إصدارات "إتش
إم 9-إس ڨي" بنظام جديد المتصاص الصدمات؛ عبارة عن نوابض
(وحدات زنربك) حلزونية الشكل موضوعة بني الحركة والعلبةُ .صنعت
هذه النوابض باستخدام الليزر من أنبوب مصمت من الستانلس ستيل
املصقول ،ما يوفر مرونة ممتازة وإزاحة جانبية محدودة.
يقوم بأداء مهمة استقبال متوسط قياس الزمن من ميزاين محرك "إتش
إم  "9ترس تفاضيل مداري ،يُعد مبثابة علبة الرتوس أو ناقل الحركة
الخاص بآلية الحركة ،والذي من ث ّم يقوم بنقل القراءة النهائية ليتم
عرضها فوق امليناء املو ّجه بشكل عمودي عىل أجزاء املحرك .وقد كُشف
جزئياً عن هذا الحساب امليكانييك املعقّد يف إصدار "إتش إم  9فالو"
األول ،بفضل قبة من البلور الصفريي مث ّبتة فوق كل ميزان ،وبفضل
مكب مثبّت فوق الرتس التفاضيل؛ ما يؤكد برصياً أهمية دوره يف
لوح ّ
قياس الزمن .يف آلة قياس الزمن "إتش إم 9-إس ڨي" ،كل جانب من
جوانب املحرك مفتوح أمام االكتشاف؛ فالعني ميكنها أن تتابع تفاعل
املكونات معاً وتأثريها يف بعضها البعض؛ بداية من خزان الطاقة وحتى
امليزان ،ومن الرتس التفاضيل وصوالً إىل امليناء.
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 HM9سافري ڨيجن
من أجل برشمة وإحكام إغالق املكونات الخارجية املصنوعة من
البلور الصفريي ،يف داخل علبة مانعة لترسب املاء؛ كان البد من
إبداع حلول جديدة .حيث استُخدمت بالفعل حشية مطاطية
ثالثية األبعاد ،حاصلة عىل براءة اخرتاع ،يف إصدار "إتش إم  9فالو"
األصيل ،لضامن مقاومة ترسب املاء عند ربط أجزاء العلبة ثالثية
األجزاء معاً .ويف "إتش إم 9-إس ڨي" تظل الحشية ثالثية األبعاد
مستخدمة ،ولكن يتم دمج البلورات الصفريية يف اإلطار املعدين
بفضل مركّب ربط عايل التقنية ،يتم إتقان تنفيذه عرب عملية تتم
داخل "إم يب آند إف" تنطوي عىل إفراغ للهواء ودرجة حرارة
عالية .والنتيجة هي برشام مقاوم لضغط املاء حتى  3وحدات
ضغط جوي ( 30مرتا ً) ،رغم اللحامات غري املرئية عملياً والتي
تُوجد بني املكونات املصنوعة من الصفري واإلطار بسيط التصميم
املصنوع من الذهب عيار  18قرياطاً.
تأيت "إتش إم  9سافري ڨيجن" يف أربعة إصدارات ،كل منها يقترص
عىل خمس قطع فقط :إصداران بإطار من الذهب األحمر عيار 18
قرياطاً ،مع محرك مطيل باللون األسود بتقنية "إن إيه يس" NAC
أو باللون األزرق بتقنية "يب ڨي دي"  ،PVDوإصداران بإطار
من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً ،يتميزان مبحرك مطيل باللون
األرجواين بتقنية "يب ڨي دي"  PVDأو بطالء الذهب األحمر.
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 HM9سافري ڨيجن
وضوح الرؤية
يُعد الكورندوم ،الذي اشتُهر يف أشكاله التي تتمتع بنفس جودة األحجار
الكرمية مثل البلور الصفريي ،أحد أكرث املعادن املعروفة صالبة .وال
يتفوق عليه يف الصالبة سوى عدد قليل من املعادن األخرى ،السيام
املاس (الكربون البلوري) ،والذي يُص ّنف بدرجة  10عىل مقياس "موس"
للصالبة ،بينام يُص ّنف الكورندوم بدرجة  9عىل املقياس نفسه .وتعني
هذه الصالبة االستثنائية أن بلورات الساعة املصنوعة من الصفريمقاومة
للخدش فعلياً ،حيث يوفر الصفري وضوح قراءة ال مثيل له وسالمة املادة
عىل املدى الطويل ،ناهيك عن إضفاء مستوى من الرقي والفخامة،
ال يوفره زجاج السيليكات العادي أو البويل كربونات الشفاف؛ وهام
البديالن األكرث شيوعاً لبلورات الساعة املصنوعة من الصفري.
لكن يف الوقت نفسه ،يعني هذا أيضاً أن تصنيع الصفري يف أشكال
معقدة ثالثية األبعاد ميثل تحدياً فائق الصعوبة ،وهو ٍ
تحد يتفاقم
بسبب تفاوتات التصنيع الصغرية املطلوبة يف صناعة الساعات .ومنذ
إبداعاتها األوىل ،تعاملت "إم يب آند إف" مع املكونات متزايدة التعقيد
املصنوعة من البلور الصفريي؛ وتُعد آلة قياس الزمن "إتش إم  – 2سافري
ڨيجن" ،وبلورات آلة "إتش إم  4ثندربولت" مزدوجة القوس ،واإلصدار
الحديث آلة "إتش إم  3فْروغ إكس" ،والجسم الغرائبي آللة "إتش إم
 6إيليان نيشن"؛ أمثلة رئيسية عىل ذلك.
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يتطلب تجهيز البلورات لعلبة واحدة من علب "إتش إم 9-إس ڨي"،
ما يقرب من  350ساعة من التصنيع الدقيق والصقل؛ أي أسابيع من
العمل كان ميكن أن يزداد عددها بشكل كبري ،لوال خربة  16عاماً يف
دفع حدود تصميم البلور الصفريي تراكمت لدى "إم يب آند إف" منذ
العام .2005
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 HM9سافري ڨيجن
املزيد عن محرك "إتش إم "9
نتيجة لثالث سنوات من التطوير ،تم تصميم محرك "إتش إم "9
وتجميعه داخلياً بالكامل ،وذلك بفضل الخربة املرتاكمة التي صاحبت
إبداع "إم يب آند إف"  18آلية حركة مختلفة حتى اآلن.
وسيتعرف أفراد "قبيلة إم يب آند إف" القدامى عىل األصل امليكانييك
ملحرك "إتش إم  ."9ذلك أن نظام ميزانه املزدوج املز ّود برتس تفاضيل
يرجع نسبه إىل اآللية املامثلة املوجودة يف آلة قياس الزمن "ليغايس
ماشني رقم  ،"2وإن كان هنا بشكل جاميل مختلف عىل نحو واسع.
ويف حني ركزت "إل إم  "2عىل نقاء التصميم والتأثري املذهل ِ
ملذبذباتها
املعب.
(امليزانني) املعلقة ،تحتفل "إتش إم  "9بسعادة كبرية بالتصميم ّ
وسيثري ميزانان ينبضان داخل نفس الحركة ،حتامً ،نقاشات حول الرنني،
ِ
املذبذبات (أجهزة التذبذب)
تلك الظاهرة امليكانيكية التي تص ّور
املرتبطة وهي يف حالة إثارة تبادلية متناسقة .وكام هي الحال بالنسبة
إىل محرك "إل إم  ،"2تتجنب "هورولوجيكال ماشني رقم  "9عمدا ً
إحداث تأثري الرنني؛ ذلك أن هدفها من وراء تضمني عجالت امليزانني
هو الحصول عىل مجموعات منفصلة من البيانات الكرونوميرتية ،ميكن
أن تُرتجم بواسطة ترس تفاضيل إلنتاج متوسط قراءة واحد ثابت.
وهذا الهدف سيتحقق بواسطة ميزانني يتذبذبان بشكل مثايل يف نفس
املرحلة الزمنية ،ما يعطي نفس البيانات الكرونوميرتية عند كل نقطة.
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تُعد عملية تنظيم املوازين الثنائية تحدياً ضمن فئتها الخاصة.
فاملعدات املتوافقة مع معايري الصناعة واملستخدمة يف تنظيم مجموعة
ميزان الساعة؛ تستخدم الصوتَ الصادر عن امليزان املتذبذب لقياس
معدل النبضات .لكن ألن محرك "إتش إم  "9يحتوي عىل مجموعتي
ميزان تعمالن يف الوقت نفسه ،ما يؤدي إىل إصدار مجموعتني من
األصوات؛ فإن هذه الطريقة غري ممكنة االستخدام هنا .وعند إطالقها
ألول مرة يف العام  ،2018كان البد لتنظيم كل منوذج من آلة قياس
الزمن "هورولوجيكال ماشني رقم  ،"9من منع أحد امليزانني أوالً عن
العمل لتنظيم اآلخر ،ومن ثم العكس بالعكس .وعندما يُسمح لكال
امليزانني بالعمل ستتغري املعايرة قليالً ،ما يتطلب جوالت متعددة من
إعادة املنع وإعادة التنظيم قبل تحقيق النتيجة الكرونوميرتية املثالية.
ومنذ ذلك الوقت ،حقق فريق "إم يب آند إف" تقدماً ملحوظاً يف
تقنيات التنظيم الكرونوميرتي ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل حد كبري إىل
الخربة املكتسبة من إبداع آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني ثندردوم".
وهكذا تستفيد "إتش إم 9-إس ڨي" من بضع سنوات إضافية من الخربة
املتخصصة يف هذا املجال؛ سنوات ليست كثرية من حيث العدد ،لكن
ال حد لها من حيث الخربة املتحققة.
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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
هاتف +41.22.508.10.38

 HM9سافري ڨيجن
"إتش إم 9-إس ڨي" – املواصفات التقنية
تأيت "إتش إم  9سافري ڨيجن" يف أربعة إصدارات ،كل منها يقترص عىل خمس قطع فقط:
 إصداران بإطار من الذهب األحمر  +5Nعيار  18قرياطاً ،مقرتن مبحرك مطيل باللون األسود بتقنية "إن إيهيس"  NACأو باللون األزرق بتقنية "يب ڨي دي" ،PVD
 إصداران بإطار من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً ،يتميزان مبحرك مطيل باللون األرجواين بتقنية "يب ڨيدي"  PVDأو بطالء الذهب األحمر.
املحرك
حركة يدوية التعبئة مصنعة داخلياً
عجالت ميزانني مستقلني كلياً مع ترس تفاضيل كوكبي
الرتدد 2.5 :هرتز ( 18000ذبذبة يف الساعة)
خزان واحد يوفر احتياطي طاقة يبلغ  45ساعة
 301جزء 52 ،جوهرة
يُشار إىل الساعات والدقائق فوق ميناء عمودي
توربينات ثنائية كروية الشكل أسفل الحركة
نوابض حلزونية المتصاص الصدمات تربط الحركة بالعلبة
العلبة
إصدارات "إس ڨي" مصنوعة من البلور الصفريي مع إطار من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً أو الذهب األحمر
(.)+5N
ميناء الساعات والدقائق من البلور الصفريي املعالج بطالء مضاد لالنعكاس ،مع طالء مبادة "سوبر-لومينوڨا"
عىل األرقام واملؤرشات.
األبعاد 57 :مم  x 47مم  x 23مم
عدد املكونات 52
مقاومة ترسب املاء حتى  3وحدات ضغط جوي ( 30مرتا ً)
عملية تجميع فريدة من نوعها ألجزاء العلبة الثالثة املصنوعة من البلور الصفريي ،باستخدام حشية ثالثية
األبعاد حاصلة عىل براءة اخرتاع ومركّب ربط عايل التقنية.

نبذة مخترصة
وضوح الرؤية
ملزيد عن محرك “إتش إم ”9
«إتش إم 9-إس ڨي» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إتش إم 9-إس ڨي»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

البلورات الصفريية
العدد اإلجاميل خمس بلورات صفريية معالجة بطالء مضاد لالنعكاس :ثالث بلورات للمكونات الرئيسية للعلبة،
وبلورة تغطي امليناء ،وبلورة للميناء نفسه.
الحزام واملشبك
حزام من جلد التمساح املحاك يدوياً باللون البني أو األسود ،مز ّود مبشبك قابل للطي من الذهب األحمر أو
األبيض من نفس مادة إطار العلبة.
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
هاتف +41.22.508.10.38
HOROLOGICAL MACHINE N°9 SAPPHIRE VISION
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 HM9سافري ڨيجن
"األصدقاء" املسؤولون عن "إتش إم 9-إس ڨي"
الفكرة :ماكسيميليان بوسري " /إم يب آند إف"
التصميم :إريك غريود " /ثرو ذا لوكنغ غالس"
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف " /إم يب آند إف"
األبحاث والتطوير :سيمون بريت ،وروبن آن ،وتوماس لورنزاتو ،وجوي ميزريه ،وجوليان بيرت " /إم يب آند إف"
العلبة :أوريليان بوشيه " /إيه يب برودكت"
البلّورات الصفريية :سيلڨان ستولري " /نوڨو كريستال إيه سافريويرك"
املعالجة املضادة لالنعكاس للبلورات الصفريية :أنتوين شواب " /إيكونورم"
الرتوس ،واملسننات ،واملحاور :بول-أندريه توندون" /باندي" ،وجان-فرانسوا موجون " /كرونود" ،وسيباستيان
جيرنيه " /أتوكلبا" ،ودانيال غومي " /ديكوبار سويس" ،و"لو تومب روتروڨيه" ،و"جيميل رواج"
عجالت امليزان :سيباستيان جيرنيه " /أتوكلبا"
الصفائح والجسور :بنجامان سينيو" /أميكاب"
خ ّزان الطاقة :سيباستيان جيرنيه " /أتوكلبا" ،وستيفان شواب " /شواب-فيلر"
املراوح :آالن بيليه " /إلفيل"
حامل الكريات :باتريس باريتي " /إم يب إس ميكرو بريسشن"
املعالجة بتقنية "يب ڤي دي" :بيري-ألبري ستاينامن " /بوزيتيڤ كوتنغ"
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة :جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا " /يس-إل روشا"
العقارب :إيزابيل شيلييه " /فيدلر"
الحشية ثالثية األبعاد" :آ.أوبري"
وحدات الزنربك (النوابض)" :كرييتك"
املشبك" :جي آند إف شاتالن"
التاج" :شوڤال فرير"
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وإميانويل ميرت ،وهرني بورتيبيوف " /إم يب آند إف"
التصنيع الداخيل :آالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو " /إم يب آند إف"
مراقبة الجودة :سرييل فاليه " /إم يب آند إف"
خدمة ما بعد البيع :توماس إمبرييت " /إم يب آند إف
الحزام" :مولتيكيوير"
علبة التقديم" :آ يت إس أتيلييه لوكس"
لوجيستيات اإلنتاج :داڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا ،وآشيل موسييه " /إم يب آند إف"
التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڤريجيني تورال ،وأرنو ليجريه " /إم يب آند إف"
صالة عرض "ماد غالريي" :هريڤي إستيني " /إم يب آند إف"
املبيعات :تيبو ڨريدونكت ،وسيدريك روسيل ،وڨريجيني مارشون ،وجان-مارك بوري " /إم يب آند إف"
تصميم الغرافيك :سيدوين بايز " /إم يب آند إف" ،وأدريان شولتز وجيل بونداال " /زد بلس زد" Z+Z
صور الساعة :مارتن ڨان دير إندي وأليكس تويرش
صور الشخصيات :ريجيس غوالي " /فيديرال"
مسؤولو املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه " /نور ماغنيتيك" ،وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز " /نيميو"
املادة الفيلمية :مارك-أندريه ديشو " /ماد لوكس"
النصوص :سوزان وونغ " /ورلدمتبس"
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نبذة مخترصة
وضوح الرؤية
ملزيد عن محرك “إتش إم ”9
«إتش إم 9-إس ڨي» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إتش إم 9-إس ڨي»
«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
هاتف +41.22.508.10.38

محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
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 HM9سافري ڨيجن
"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 .")"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.
WWW.MBANDF.COM

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".

نبذة مخترصة
وضوح الرؤية
ملزيد عن محرك “إتش إم ”9
«إتش إم 9-إس ڨي» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إتش إم 9-إس ڨي»
«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
هاتف +41.22.508.10.38

