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تقع آلة قياس الزمن «ليغايس ماشني رقم  »2عند أعىل نقطة يف نهاية
الطيف الساعايت اإلبداعي .وعندما تم تقدميها للمرة األوىل يف العام
 ،2013مثّلت يف سوق الساعات الراقية أحد أكرث التعبريات عن صناعة
الساعات امليكانيكية تقدماً وطليعية .وحتى اليوم ،ال تزال آلة قياس
الزمن «إل إم  »2تحتل املرتبة النهائية يف مجال االبتكار الساعايت،
وتجسد هذه املرتبة نسخة جديدة من الذهب األحمر ،مبيناء باللون
األزرق ذي عمق برصي آرس لألنظار.
وبالعودة إىل استخدام الذهب األحمر ،وهي املادة التي ُصنع منها أحد
إصدارات إطالقها ،تؤطر «إل إم  »2محركها اآلرس للنظر بعلبة رسية
ومثينة يف الوقت نفسه .وعقب جسور امليزان األكرث أناقة ونعومة آللة
قياس الزمن املعاد تصميمها «إل إم  2تيتانيوم»؛ تقدم «إل إم  2رِد
غولد بلو» ملسة أكرث أناقة لتضيفها إىل الجامليات الصناعية األصلية
لإلصدارات األوىل من «إل إم  .»2ويف اإلصدار األخري تكتسب صفيحة
امليناء ذات التشطيب بنمط أشعة الشمس درجة لونها ،عرب عملية
«ترسيب البخار الكيميايئ» ( ،)CVDوالتي تغطي السطح بالتساوي
بلون أزرق ثري عميق.
ومجموعة ساعات «ليغايس ماشني» هي تفسريات عرصية معجِزة ألبرز
االخرتاعات التي قام بها أعظم صانعي الساعات عىل م ّر التاريخ .لذلك،
رمبا تبدو اإلطاللة العرصية ،التي تغلِّف املظهر غري املألوف للميزانني
املتدليني من أربع أذرع مق ّوسة برشاقة أعىل امليناء يف «ليغايس ماشني
رقم »2؛ ألول وهلة منطوي ًة عىل تناقض ظاهري .ولكن ال تترسع يف
الحكم؛ ألن هذا التصميم يف الواقع ت ّم عن عمد ،حيث إن «إل إم »2
هي ساعة يرجع نسبها إىل ساللة فريدة يبلغ عمرها أكرث من  250عاماً،
أبدعها ثالثة من أعظم صانعي الساعات يف التاريخ ،وهم :أبراهام-لوي
بريغيه ( ،)1823-1747و ِفرديناند بريتو ( ،)1807-1727وأنتيد جانڤييه
( .)1835-1751ومثة قاسم مشرتك يجمع بني هذه الساعات األسطورية
التي تعود إىل القرن الثامن عرش ،ليس فقط من حيث ما تنطوي عليه
من عبقرية إبداعية ،ولكن أيضاً بنا ًء عىل حقيقة أنها جميعاً عبارة عن
من ّبهات وساعات متقنة الصنع تشتمل عىل ميزانني.
وبتأرجحها عىل ارتفاع ،فإن تروس امليزان الثنايئ املهيبة آللة قياس
الزمن «إل إم  ،»2مستلهمة من أكرث اآلليات املعروفة يف تاريخ صناعة
الساعات ندرة ،وأيضاً متثل احتفا ًء بتلك اآللية العالية القيمة ،أال وهي:
املنظِّم املزدوج .وتتواصل ندرة األمر؛ حيث يتم نقل متوسط معدالت
نبض املنظِّم املزدوج يف «ليغايس ماشني رقم  ،»2من خالل ترس تفاضيل
إىل مسلسلة تروس وحيدة ،بينام تشتمل غالبية الساعات عىل حركتني
منفصلتني.
وتحت قبة البلّورة الصفريية املحدبة يظهر للعيان ميناء «ليغايس ماشني
رقم  ،»2والذي هو يف الواقع عبارة عن الصفيحة ال ُعليا للحركة املتقنة
ويثِّل هذا امليناء منوذجاً مثالياً يف البساطة املتناسقة .ومن
التشطيبُ ،
أعىل إىل أسفل ،فإن امليناء الفرعي املمدد املطيل بالورنيش األبيض،
الذي يستقر عند موضع الساعة  ،12والذي يحمل عقارب ذهبية
مزرقنة للساعات والدقائق؛ يجد له مكافئاً برصياً يف الرتس التفاضيل
الكبري والبارز ،الذي يستقر عند موضع الساعة  .6ومن اليسار إىل
يتبي أن امليزانني املعلّقني ،وما يشتمالن عليه من أجهزة معايرة
اليمنيّ ،
(ضوابط انفالت) يتخذان تصميامً متطابقاً متاماً ،وصوالً إىل موضع
حامالت الرباغي التي تث ِّبت زنربيك توازنهام.
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ورغم أن تروس التوازن املتذبذبة للمنظِّامت املزدوجة -والتي تبدو
وكأنها تسبح يف الفضاء -تلفت النظر بش ّدة ،فإن مشهد الرتس التفاضيل
املداري الكبري الذي يستقر بفخر فوق امليناء ،هو ما ميثِّل حقاً قلب
«ليغايس ماشني رقم  .»2ويف إنجاز خارق عىل مستوى الهندسة الدقيقة،
وبالنظر إىل ال ُندرة الشديدة للساعات املشتملة عىل منظِّامت متعددة
تتصل برتس تفاضيل ،مبا يعكس ما ينطوي عليه األمر من صعوبة هائلة
إلبداع آلية مبثل هذا التعقيد والدقة الفائقة؛ فإن الرتس التفاضيل له
ثالثة أدوار :األول نقل الطاقة إىل كلٍ من املنظِّمني ،والثاين استقبال
معدالت ضبط الوقت من كل ميزان عىل حدة ،والثالث نقل متوسط
تردد املنظِّمني إىل مسلسلة الرتوس ،حيث تُوظَّف الطاقة يف النهاية
لإلعالن عن مرور الزمن.
وقد تم تطوير حركة «ليغايس ماشني رقم  »2وفق مواصفات «إم يب
آند إف» ،من ِقبَل صانع الساعات الحائز عىل الجوائز جان-فرانسوا
موجون )أفضل صانع ساعات يف مسابقة «جائزة جنيڤ الكربى لصناعة
الساعات» للعام  )2010وفريق العاملني معه يف «كرونود» .كام عمل
املستقل الذائع الصيت كاري ڤوتيالي ِنن ،عىل ضامن
ّ
صانع الساعات
اتساق األسلوب الجاميل للحركة مع الساعات التقليدية العالية الجودة،
التي تعود إىل القرن التاسع عرش ،وكذلك اضطلع مبسؤولية تحديد
مواصفات التشطيب اليدوي الفائق الجودة.
ويظهر التشطيب الراقي الذي ال يُضاهى للحركة ،من خالل مت ّوجات
جنيڤ الزخرفية النقية ،والتفريغات الذهبية الستيعاب األحجار،
والجسور والحواف املشطوبة ذات الصقل العاكس ،واملصممة بزوايا
شطب داخلية محددة بدقة (وهو التشطيب الذي ال ميكن تنفيذه
باستخدام اآلالت) .واتساقاً مع روح الشفافية التي تُ يِّز «إم يب آند
إف» ،فإن اسمي املبدعني املسؤولني عن هذه الحركة تم حفرهام يدوياً
عىل الجزء الخلفي للعلبة.
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وبعد قرنني ونصف القرن من نجاح ثالثة من أعظم صانعي الساعات
يف العامل ،يف تضمني عجلتي توازن داخل حركاتهم؛ تحتفل «إم يب آند
إف» بأعاملهم الرائدة تلك من خالل «إل إم  ،»2وهي ساعة تشتمل
عىل ميزانني يحلقان خارج الحركة.
وقد أُطلقت آلة قياس الزمن «ليغايس ماشني رقم  »2يف العام ،2013
بإصدار من الذهب األحمر عيار  18قرياطاً ،وإصدار من الذهب األبيض
عيار  18قرياطاً ،وإصدار محدود من  18قطعة من البالتني  .950ثم
أضيف يف العام  2017إصدار محدود من  18قطعة مصنوع من
التيتانيوم؛ مبيناء باللون األخرض ،بينام مت ّيز العام  2018بإصدار محدود
من  12قطعة مصنوع من الذهب األبيض ،مبيناء باللون األرجواين.
وساعة «ليغايس ماشني رقم  2رِد غولد بلو» هي اإلصدار األحدث يف
هذه السلسلة ،وهو إصدار محدود بعدد  12قطعة فقط.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
 RUE VERDAINE 11, CH-1204جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينCY@MBANDF.COM :
هاتف+41225081033:
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حتى يف عرصنا الحايل الذي تتوفّر فيه برامج التصميم املدعمة
بالكمبيوتر ،) )CADوآالت التحكّم الرقمي بالكمبيوتر ( )CNCالفائقة
الدقة؛ فإن الرتكيب البالغ التعقيد لحركات الساعات امليكانيكية الراقية،
يتطلّب مهار ًة يف التجميع والتنظيم حتى ميكن الوصول إىل معدالت
جيدة لقياس الزمن يف مختلف األوضاع التي تتخذها الساعة .وسوا ًء
كانت الساعة يف الوضع األفقي املسطّح ،أو كانت يف الوضع الرأيس
(عندما توضع عىل حافتها الجانبية) ،وسوا ًء كان التاج يف الطرف العلوي
أو يف الطرف السفيل؛ فإن هذا الوضع يؤثر بشكل ضئيل يف املكونات
املوجودة يف الداخل  -وامليزان عىل وجه الخصوص  -األمر الذي يسفر
عن تغيريات ضئيلة يف معدل قياس الزمن.
ويف القرن الثامن عرش ،فإن ارتفاع معدل التباين (يف حساب الزمن)
أثناء عمليات التصنيع ،عالوة عىل تدين جودة مواد التشحيم ،كان يعني
أنه من املستحيل عملياً تنظيم الحركة عىل الدقة العالية التي ميكن
أن نتوقعها يف عامل اليوم .لذلك ،ليس من املفاجئ أن أعظم صانعي
الساعات يف تلك الفرتة ،قد ج ّربوا مجموع ًة واسعة التنوع من اآلليات
لتحسني وظائف قياس الزمن.
وبينام متكّن ِفرديناند بريتو ( )1807-1727من ضبط متوسط منظِّميْه
ميكانيكياً ،فإن أبراهام-لوي بريغيه ( )1823-1747وأنتيد جانڤييه
( )1835-1751قاما بإبداع ساعات ثنائية املنظِّامت ،باالستعانة بظاهرة
الصدى من أجل ضبط متوسط معدل امليزانني .وتجب مالحظة أن
غالبية الساعات املشتملة عىل منظِّامت مزدوجة ،وخاص ًة تلك التي
تستخدم ظاهرة الصدى للجمع بني النظامني؛ قد اشتملت عىل حركتني
مكتملتي األوصاف وليس مج ّرد منظَّمني.

ساعة معصم معروفة ،تتضمن ميزانني متصلني برتس تفاضيل .وكانت
ساعات املعصم التي تشتمل عىل ميزانني يقرتنان عرب تروس تفاضلية،
آنذاك ،قليل ًة )جدا ً).
وتتمثّل مزية استخدام ترس تفاضيل مداري يف أن امليزانني ينبضان
مبعدليهام الطبيعيني ،حيث يوفّر الرتس التفاضيل متوسط الرتددين
املستقلّني عن بعضهام البعض متاماً .بينام تتضمن اآلليات األخرى حال
رسعه ،لتحقيق معدل متوسط ،ما
إقرانها ميزاناً واحدا ً يبطئ اآلخر أو ي ّ
يقلل بالتايل من الضغط عىل النظام.
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وتشري حقيقة أن عباقرة صانعي الساعات هؤالء قد صنعوا أعدادا ً
محدود ًة من املن ّبهات والساعات ذات املنظِّامت املزدوجة )عدد قليل
فقط من كل منهام(؛ إىل أنهم كان لديهم شك يف أن النتيجة تستحق
الجهد الكبري املبذول.
وبعد  100عام تقريباً ،وبالتحديد يف ثالثينيات القرن العرشين ،قام
طلب «مدرسة الساعات» يف ڤايل دو جو بصنع
عدد صغري من أفضل ّ
ساعات للجيب مبنظِّامت مزدوجة ،تم فيها ضبط متوسط معدالت
الطلب صنع ساعتني
نبض امليزانني عرب ترس تفاضيل مداري .واعتاد ّ
من كل نوع ،إحداهام يحتفظون هم بها واألخرى للمدرسة ،ويُعتقد أن
 10من تلك الساعات ال تزال موجودةً.
مستقل ومقره
ّ
وقد حدث أن شاهد فيليب دوفور ،وهو صانع ساعات
ڤايل دو جو ،واحد ًة من ساعات الجيب هذه ،ومنها استلهم إبداع
ساعته «دواليتي» .وبإطالقها يف العام  ،1996كانت «دواليتي» أول
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رغم أن «ليغايس ماشني رقم  »2رمبا تبدو ظاهرياً ساع ًة دائري ًة تقليدي ًة،
فإن هيكلها الثاليث األبعاد يقدم إبهارا ً برصياً عىل عدة مستويات .فام
يبدو من أول وهلة أنه امليناء الرئييس ،هو يف واقع األمر الصفيحة
ال ُعليا للحركة ،والتي تم حفرها بدقة عالية ،ثم طالؤها ،وبعد ذلك تم
حفرها يدوياً بعبارة «ليغايس ماشني»  Legacy Machineأسفل الرتس
التفاضيل.
ويعلو امليناء الفرعي للدقائق عن السطح قليالً ،والذي يُربز محيطه
الذهبي امليناء بطالء الدهان باللون األبيض النقي املمدد ،الذي تم
تنفيذه من خالل تطبيق وتسخني طبقات متعددة من الطالء ،ما
أ ّدى بها إىل التمدد بإحكام عىل سطح امليناء .ويتباين اللون األبيض
بشكل رائع مع العقارب املزرقنة الفاتحة ،املصنوعة من الذهب عيار
 18قرياطاً .وجاءت العقارب مق ّوسة قليالً لتتالءم مع التحدب البسيط
لسطح امليناء الفرعي .ولضامن النقاء الجاميل للميناء وما يعلوه من
أرقام رومانية تقليدية ،فإن التثبيت السفيل املتطور ،ال يحتاج إىل
الرباغي التي تقتحم البرص وترض باملظهر العام.
ويستقر الرتس التفاضيل املداري أيضاً بفخر عىل السطح ،ويدعمه
ترصعه ثالث
يف ذلك جرس مدهش مؤلّف من قوسني بصقل عاكسّ ،
جواهر كبرية .والرتس التفاضيل املعقّد هو العنرص الرئييس يف نظام
ويتول هذا الرتس رفع النظام أعىل الحركة متاماً ،ليتيح
ّ
املنظِّم املزدوج،
مشاهدة تفاصيل آلية الحركة بشكل أفضل.

تفوق ڤوتيالينن يف تحقيق دقة تاريخية متقنة ،من حيث شكل الجسور
املقوسة بأناقة ،واملساحات التقليدية الواسعة يف ما بني الجسور ،وبني
الجسور والعلبة.
وعىل الجزء الخلفي للحركة ،تظهر جواهر من أحجار الياقوت كبرية
الحجم ترصع تفريغات ذهبية مشطوبة فائقة الصقل ،توفر تباينات
برصية مذهلة لتم ّوجات جنيڤ التي تغمر الجسور املق ّوسة املثرية.
وبينام توفر حامالت الياقوت صالت تاريخية مع الجواهر الكبرية املميِّزة
لحركات ساعات الجيب الراقية العتيقة ،فإن لها أيضاً استخداماً عملياً
يتمثّل يف تقليل البىل (التقادم) عرب استيعاب مسننات كبرية القُطر ،كام
تحتفظ بقدر كبري من زيت التشحيم.
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جهة امليناء
التشطيب الراقي والدقة التاريخية
اإللهام والتنفيذ
«إل إم  :»2املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم »2
«إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم

وفوق كلٍ من امليناء الفرعي والرتس التفاضيل ،يوجد ترسا توازن
متذبذبان مصمامن خصيصاً .ويشتمل امليزان املزدوج عىل ملفات
«بريغيه» الفوقية ،التي تتخللها أربعة برا ٍغ للتوقيت جميعها عاملة
وظيفياً .وامليزانان عبارة عن صورة معكوسة لبعضهام البعض ،لذلك
يختلف رد فعليهام تجاه مختلف القوى املؤث ّرة .وتم حساب املسافة
بني تروس التوازن بعناية وتر ٍو لتج ّنب الصدى ،فمن شأن الصدى التأثري
سلباً يف التنظيم .وهذه األذرع األنيقة واملنحنية بجالل ،والتي يتدىل
منها امليزانان املحلقان ،هي يف حد ذاتها منحوتات فنيّة عالية القيمة.
التشطيب الراقي والدقة التاريخية
املستقل كاري ڤوتيالينن ،مبسؤولية
ّ
اضطلع أستاذ تصنيع الساعات
ضامن الدقة التاريخية لتصميم حركة «ليغايس ماشني رقم  ،»2وتحديد
تشطيباتها.
ويخطف النظ َر بزاوية محددة منط محفور بدقة ومهارة عىل شكل
أشعة الشمس أعىل صفيحة الحركة (جهة امليناء) ،وذلك دون رصف
االنتباه عن امليناء الفرعي األبيض الناصع ،أو عن امليزانني املحلقني
وترس التوازن التفاضيل البارز .ولكن وفق تصميم وتشطيب الجسور
والصفائح ،التي تظهر عرب الغطاء الشفاف فوق الجزء الخلفي للحركة؛
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ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
 RUE VERDAINE 11, CH-1204جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينCY@MBANDF.COM :
هاتف+41225081033:

LEGACY MACHINE N°2
RED GOLD BLUE
اإللهام والتنفيذ
ملاكسيميليان بوسري ارتباط طويل بساعات الجيب التي تعود إىل القرنني
الثامن عرش والتاسع عرش .وفعلياً ،فإن جميع التعقيدات الساعاتية
التي نشاهدها اليوم مل يُوضع تص ّورها فقط يف تلك الفرتة ،بل إنها أيضاً
طُورت باستخدام الورقة والقلم فقط (مل تكن هناك برامج كمبيوتر
متطورة يف ذلك الوقت) ،وتم إنتاج املك ّونات بدقة فائقة ،باستخدام -
ما يُعد مبقاييس اليوم  -آالت بدائية متاماً (مل تكن الكهرباء موجودة
آنذاك) ،كام تم تشطيبها وتجميعها وتنظيمها بدقة مبستوى ال يُصدق
من الجودة العالية ،ال نزال نسعى اليوم ملحاكاته .وقد أفسح الحجم
الكبري لتلك الساعات ،مقارن ًة مع ساعات املعصم الحديثة ،املجال أمام
إنشاء هياكل مبتكرة ومرتّبة للحركات ،باالستعانة بجسور وصفائح
جميلة الشكل والتصميم.
ورغم أن آالت قياس الزمن ذات املفهوم املستقبيل التي تبدعها «إم
يب آند إف» ،تستند إىل أساس راسخ يرضب بجذوره يف أعامق صناعة
الساعات التقليدية؛ فقد أراد بوسري االحتفاء بتلك التقاليد الرثية من
خالل تخ ُّيل نوع من الساعات رمبا كان سيبتكره ،إذا ما كان قد ُولد
قبل تاريخ والدته بـ 100عام ،أي يف العام  1867بدالً من العام .1967
وبفضل ما تشتمل عليه من ميزانني محلقني ،وترس توازن مداري بارز،
وتصاميم تاريخية للجسور ،وتشطيبات راقية كالسيكية؛ فإن «إل إم »2
تحتفي بالساعات التاريخية ذات املنظِّم املزدوج بذوق وشغف.

امللخص
تاريخ الساعات املشتملة عىل منظِّامت مزدوجة
جهة امليناء
التشطيب الراقي والدقة التاريخية
اإللهام والتنفيذ
«إل إم  :»2املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم »2
«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-1204جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينCY@MBANDF.COM :
هاتف+41225081033:
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RED GOLD BLUE
إل إم  :"2املواصفات التقنية
 إصدارات اإلطالق؛ إصدار من الذهب األحمر عيار  18قرياطاً ،وإصدار من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً ،وإصدار محدود من  18قطعة منالبالتني 950؛
 إصدار «تيتانيوم غرين» (ميناء باللون األخرض) محدود بعدد  18قطعة ،من التيتانيوم الدرجة 5؛ إصدار «بِربُل» (ميناء باللون األرجواين) محدود بعدد  12قطعة ،من الذهب األبيض؛ إصدار «بلو» (ميناء باللون األزرق) محدود بعدد  12قطعة ،من الذهب األحمر.املحرك:
ِ
حركة ساعاتية ثالثية األبعاد ،تم تطويرها حرصياً من أجل «إم يب آند إف» بواسطة جان-فرانسوا موجون يف «كرونود» ،وكاري ڤوتيالينن.
التعبئة يدوياً من خالل برميل وحيد للزنربك الرئييس.
احتياطي الطاقة 45 :ساعة.
الرتس التفاضيل :ترس تفاضيل مداري (د ّوار) ،يتألّف من  3تروس و 5مسننات.
ترسا التوازن :ترسا توازن مصمامن حسب الطلب بسمك  11مليمرتا ً ،مع أربعة برا ٍغ ُمنظِّمة تقليدية ،تطفو أعىل الحركة واملوانئ.
نابض التوازن :بانحناءة «بريغيه» التقليدية ،وينتهي بحامالت براغٍ.
معدل التذبذب 18 :ألف ذبذبة يف الساعة  2.5/هرتز.
عدد املكونات.241 :
عدد الجواهر.44 :
تشطيب يدوي رفيع املستوى ،يظهر من خالله احرتام األسلوب املم ِّيز للقرن التاسع عرش؛ ويتمثل يف زوايا مشطوبة داخلية مصقولة تربز املهارة
اليدوية ،وأجزاء مصقولة ومشطوبة ،وزخارف عىل شكل مت ّوجات جنيڤ ،وتفريغات ذهبية مبثاقب مصقولة ،وحفر يدوي.
الوظائف:
الساعات والدقائق
ّ
ِّمي ،إىل مسلسلة الرتوس الوحيدة.
يتول الرتس التفاضيل املداري نقل متوسط معدل النبض الصادر عن املنظ ْ

امللخص
تاريخ الساعات املشتملة عىل منظِّامت مزدوجة
جهة امليناء
التشطيب الراقي والدقة التاريخية
اإللهام والتنفيذ
«إل إم  :»2املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم »2
«إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم

اﻟﻌﻠﺒﺔ
.اﳌﻮاد :اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻴﺎر  18ﻗﺮﻴاﻃﺎً ،أو اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻴﺎر  18ﻗﺮﻴاﻃﺎً ،أو اﻟﺒﻼﺗﻦﻴ  ،950أو اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻟﺪرﺟﺔ 5
ﻣﻢ x 19ﻣﻢ؛ اﻹﺻﺪار اﳌﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم44 :ﻣﻢ x 20اﻷﺑﻌﺎد :إﺻﺪارات اﻟﺒﻼﺗﻦﻴ ،واﻟﺬﻫﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،واﻟﺬﻫﺐ اﻷﺑﻴﺾ44 :ﻣﻢ
)ﻋﺪد اﳌﻜﻮﻧﺎت) 45 :إﺻﺪارات اﻟﺒﻼﺗﻦﻴ ،واﻟﺬﻫﺐ اﻷﺣﻤﺮ ،واﻟﺬﻫﺐ اﻷﺑﻴﺾ( ،أو ) 41اﻹﺻﺪار اﳌﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺎء 30 :ﻣﱰا ً  90 /ﻗﺪﻣﺎً  3 /وﺣﺪات ﺿﻐﻂ ﺟﻮي
البلورات الصفريية:
تعلو الساعة من األمام بلّورة صفريية مقببة ،وتغطي الجزء الخلفي بلّورة صفريية بطالء مضاد لالنعكاس عىل الوجهني.
الحزام واملشبك:
حزام من جلد التمساح املحاك يدوياً ،باللون األسود أو البني أو األزرق ،مع مشبك لساين من الذهب عيار  18قرياطاً أو البالتني أو التيتانيوم؛ من
نفس مادة العلبة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
إم يب آند إف إس إيه،
 RUE VERDAINE 11, CH-1204جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينCY@MBANDF.COM :
هاتف+41225081033:
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«األصدقاء» املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم »2
الفكرة :ماكسيميليان بوسري« /إم يب آند إف»
التصميم :إريك غريود « /ثرو ذا لوكنغ غالس»
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف « /إم يب آند إف»
تطوير الحركة :جان-فرانسوا موجون« /كرونود»
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب :كاري ڤوتيالينن
األبحاث والتطوير :روبن مارتينز ،وسيمون بريت ،وتوماس لورنزاتو « /إم يب آند إف»
الرتوس :جان-فرانسوا موجون« /كرونود»
جرس عجلة التوازن :بنجامان سينيو AMECAP /
عجلة التوازن :أندرياس كريت « /بريسيشن إنجنريينغ»
وحدات الزنربك والرتوس :أالن باليه « /إلفيل سويس»
الصفائح والجسور :جان-فرانسوا موجون« /كرونود»
حفر الحركة يدوياً :إيدي جاكيه و»غليبتو»
املعالجة بالرتسيب الكيميايئ للبخار ( :)CVDبيري ألربت ستينامن« /بوزيتيف كوتينغ»
تشطيب مكونات الحركة يدوياً :جاك-أدريان روشا ،ودوين غارسيا « /يس-إل روشا»
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وإميانويل ميرت ،وهرني بورتيبوف « /إم يب آند إف»
مراقبة الجودة :سرييل فاليه « /إم يب آند إف»
امليكنة الداخلية :أالن لومارشان وجان-باتيست بريتو« /إم يب آند إف»
خدمة ما بعد البيع :توماس إمبرييت « /إم يب آند إف»
العلبة واملشبك :دومينيك ماينيه « /جي آند إف شاتالن»
امليناءان :حسن شيبة وڨريجيني دوڨال « /ليز أتيليه ديرمي أورلوجي» Les Ateliers d’Hermès Horlogers
العقارب :بيري شيلييه وإيزابيل شيلييه « /فيدلر»
البلورتان الصفرييتان :مارتن ستيتلر « /ستيتلر»
الحزام« :مولتيكيوير»
علبة التقديم« :إيه يت إس أتيلييه لوكس»
الخدمات اللوجستية واإلنتاج :ديڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا ،ورفائيل بوزين« /إم يب آند إف»
التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڨريجيني تورال ،وجولييت دورو ،وأرنو ليجريه ،ومينا لو غات « /إم يب آند إف»
صالة عرض «ماد غالريي» :هريڤي إستيني « /إم يب آند إف»
املبيعات :تيبو ڨريدونكت ،وآنا روڨور ،وجان-مارك بوري « /إم يب آند إف»
التصميم الغرافييك :صامويل باسيك « /إم يب آند إف» ،وأدريان شولتز ،وجيل بونداال « /زد آند زد»
تصوير الساعة :مارتن فان دير إندي ،وأليكس تويرش
تصوير الشخصيات :ريجيس غوالي « /فيديرال»
مسؤولو املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه « /نورد ماغنيتيك» ،وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز « /نيميو»
الفيلم :مارك-أندريه ديشو « /ماد لوكس»
النصوص :إيان سكلرين« /كويل آند باد» ،وسوزان ونغ« /ريڨولوشن»
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امللخص
تاريخ الساعات املشتملة عىل منظِّامت مزدوجة
جهة امليناء
التشطيب الراقي والدقة التاريخية
اإللهام والتنفيذ
«إل إم  :»2املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «ليغايس ماشني رقم »2
«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-1204جنيڤ ،سوي رسا
بريد إلكرتوينCY@MBANDF.COM :
هاتف+41225081033:

محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
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LEGACY MACHINE N°2
RED GOLD BLUE
«إم يب آند إف» ..نشأتها كمخترب للمفاهيم
مثّل العام  2019إشارة 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  16حركة 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.
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 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 مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين
يحرتمهم ويستمتع بالعمل معهم.
ويف العام  ،2007كشفت «إم يب آند إف» 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  ،»2و»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 أعامق املاء (مثل آلة «إتش إم .)»7
ويف  ،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 يف املايض ،من
أجل ابتكار 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 آلتي «إل إم بربتشوال» و»إل إم سبليت إسكيبمنت» 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» .وبصفة عامة تقوم «إم يب آند إف» باملبادلة
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بني إطالق موديالت عرصية غري تقليدية باملرة من آالت قياس الزمن
«هورولوجيكال ماشني» ،وآالت «ليغايس ماشني» املستوحاة من التاريخ.
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 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 املكتب غري التقليدية التي تم إبداعها بالتعاون مع رشكة «ليبيه
 ،»1839يخرب 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 يف صالة عرض 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  -هو 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 ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص؛ حصولها يف
مسابقة «( Grand Prix d›Horlogerie de Genèveجائزة جنيڤ
الكربى لصناعة الساعات») عىل أربع جوائز كربى عىل األقل؛ ففي العام
 ،2016حصلت عىل «جائزة أفضل ساعة تقويم» عن ساعة «إل إم
بربتشوال» ،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 ،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  6سبيس بايرت».
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