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امللخص
منذ إطالقها للمرة األوىل يف العام ُ ،2015صنعت آلة قياس الزمن «ليغايس
ماشني بِربتشوال»  -وتُعرف اختصارا ً بـ»إل إم بِربتشوال»  -من الذهب
األحمر ،والبالتني ،والذهب األبيض ،والتيتانيوم ،والذهب األصفر .وبعد ستة
أعوام ،أي يف العام  ،2021ينضم إىل السلسلة إصدار محدود جديد من 25
قطعة ،مصنوع من البالديوم  – 950يحتضن ميناء بلون الزبرجد مزيّن بنمط
أشعة الشمس ،يتنوع لونه بني درجات األزرق الشاحب واألخرض والرمادي.
كام يرث إصدار «البالديوم» الجديد أيضاً أزرار ضغط املصحح ذات التصميم
املريح ،والتي شوهدت ألول مرة يف إصدارات «إل إم بربتشوال إيڨو».
تعاونت دار الساعات املبتكرة «إم يب آند إف» مع صانع الساعات اإليرلَ ْن َد ّي
املستقل ستيفن ماكدونيل وبدأت من ال يشء ،ونجحت بجدارة يف إجراء
ّ
عملية إعادة تصميم وابتكار شاملة ألكرث تعقيدات الساعات رضباً يف أعامق
التقاليد واألصالة ،أال وهي :آلية التقويم الدائم .ومتثّلت النتيجة يف التحفة
«ليغايس ماشني بِربتشوال» ،التي تتميز بحركة مصنوعة داخل الدار تنعم
بتصميم مدهش؛ تم تطويرها من الصفر للتخلص من عيوب آليات التقويم
الدائمالتقليدية.
وحقيقة أن التعقيدة الجديدة تنعم بإطاللة مثرية ،تظهر مبختلف تفاصيلها
عرب امليناء؛ ما هي إال واحدة من مزايا وفوائد عديدة توفرها الحركة الجديدة،
والتي تخضع للتحكُّم من ِق َبل معالج ميكانييك مبتكر.
وينبض يف قلب «إل إم بِربتشوال» كاليرب مبتكر وتام التكامل يتألّف من 581
جزءا ً  -تم صنعه انطالقاً من الصفر دون االعتامد عىل أية مناذج مسبقة،
ودون االستناد إىل أية حركات أساسية معروفة من قبل  -وينعم بنظام ثوري
جديد لحساب عدد أيام كل شهر .وتعيد هذه الساعة بشكل شامل رسم
معامل وتفاصيل وجامليات ساعة التقويم الدائم ،عرب تسكني التعقيدة بكامل
مك ّوناتها ضمن تركيب بديع يخلو من امليناء ،ويقبع بكامل تفاصيله ومك ّوناته
أسفل ترس معلّق مذهل.
وتعترب آلية التقويم الدائم واحدة من أعظم التعقيدات التقليدية ،بفضل
قدرتها عىل متييز التباينات شبه العشوائية يف تعيني عدد أيام الشهور عىل
مدار العام – مبا يف ذلك شهر فرباير الذي يصل عدد أيامه إىل  29يوماً خالل
السنوات الكبيسة .ورغم ذلك ،تخضع آليات التقويم الدائم التقليدية لعدد
من العيوب :حيث يلزمها تخطّي بعض األيام عند نهايات بعض الشهور،
فيام تتسم اآللية بسهولة تلفها نسبياً إذا ما تم ضبط مؤرشاتها خالل الفرتة
التي يتم فيها تغيري مؤرش التاريخ تلقائياً (عند منتصف الليل) ،وأيضاً عاد ًة ما
تتألّف هذه التعقيدة من مك ّونات جزئية تستند يف تركيبها إىل حركات أساسية
مسبقة.
أما الحركة التامة التكامل واملصنوعة مبواصفات محددة ولغرض محدد ،والتي
تسكن داخل «ليغايس ماشني بِربتشوال» ،فقد تم تصميمها من اليشء لضامن
سالسة وسهولة استخدامها ،لذلك :ليست هناك حاجة إىل تخطّي األيام
يف نهايات الشهور ،وليست هناك فرصة النحشار الرتوس ،كام يتم إيقاف
عمل األزرار الضاغطة الخاصة بضبط املؤرشات تلقائياً عندما تتغري مؤرشات
التقويم ،وهكذا مل يعد هناك مجال لحدوث مثل تلك املشكالت التي كانت
تحدث من قبل!
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وتستخدم آليات التقويم الدائم التقليدية الشهر املؤلّف من  31يوماً كأساس
لحسابالشهور،وبالتايلتعمدإىل«حذف»األياماإلضافيةللشهورالتيتتألف
من أيام أقل – وذلك عرب تجاوز األيام املتبقية من الشهر من خالل تغيري مؤرش
التاريخ برسعة .ولتوضيح األمر ،فإن الساعة املزودة بآلية تقويم دائم تقليدية
تشهد تغيري التاريخ من  28فرباير إىل  1مارس ،عرب التمرير الرسيع أليام ،29
و ،30و ،31حتى تصل يف النهاية إىل يوم  1من الشهر الجديد.
وألنها متف ّردة مبعنى الكلمة ،فقد قلبت «إل إم بِربتشوال» نظام التقويم
الدائم التقليدي هذا رأساً عىل عقب ،بواسطة استخدام «معالج ميكانييك»
بدالً من النظام الرتكيبي ( grand levierالذراع الكبرية) التقليدي الذي يشغل
ح ّيزا ً مكانياً كبريا ً .ويستعمل هذا املعالج امليكانييك املبتكر قيمة افرتاضية
مقدارها 28يوماًللشهر ،ليضيف إليها األيام املتبقية حسب طول الشهر ،وهذا
يعني أن كل شهر سيشمل عدد أيامه فقط بدقة تامة ،وبذلك لن تكون هناك
حاجة إىل تقديم التاريخ أو تخطي األيام املتبقية من الشهر (كام هي الحال يف
اآلليات التقليدية) .ورغم أن السنة الكبيسة يف آلية التقويم الدائم التقليدية
ال ميكن ضبطها إال بواسطة التمرير خالل ما يصل إىل  47شهرا ً ،فإن «إل إم
بِربتشوال» تشتمل عىل زر مخصص للضبط الرسيع لضبط دورة السنوات.
ومن خالل مينائها املفتوح الذي يكشف عن اآللية املعقّدة وامليزان املعلّق
بكل تفاصيلهام ،فإن طابع الجامل امليكانييك املشمول بالتناغم الذي يغلب
عىل «إل إم بِربتشوال»؛ هو يف واقع األمر ما يخطف األنظار يف التصميم
العام .ويف ملحة تقنية مثرية ،فإن امليزان املحلق عالياً ذا التصميم الالفت يتصل
بجهاز املعايرة (ضابط االنفالت) عىل الجزء الخلفي للحركة ،بواسطة ما ميكن
أن يكون أطول وحدة موازنة عىل مستوى العامل.
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وبفضل توظيف نظام مبتكر تم تطويره خصيصاً لصالح «ليغايس ماشني
بِربتشوال» ،فإن املوانئ الفرعية تبدو وكأنها «طافية» أعىل الحركة دومنا
أية ركائز أو سنادات ظاهرة .وتستند املوانئ الفرعية الهيكلية يف الحقيقة
إىل دعامات خف ّية ،وهو الرتكيب الذي كان يستحيل تنفيذه تقنياً يف آليات
التقويم الدائم التقليدية ،ببساطة ألن مثل هذه الدعامات كان من شأنها
إعاقة عمل حركة ( grand levierالذراع الكبرية).
وبالذهاب يف جولة عىل مؤرشات امليناء باتجاه حركة عقارب الساعة ،يظهر
عند موضع الساعة  12ميناء اإلشارة إىل الساعات والدقائق ،والذي يستقر
قويس امليزان األنيق ،ثم عند موضع الساعة  3يظهر ميناء
بوقار وهيبة بني ّ
اإلشارة إىل اليوم عىل مدار األسبوع ،وعند موضع الساعة  4يظهر مؤرش الطاقة
االحتياطية ،وعند موضع الساعة  6يُشار إىل الشهر عىل مدار العام ،وعند
موضع الساعة  7يظهر مؤرش لدورة السنوات الكبيسة ،وعند موضع الساعة
 9يُشار إىل التاريخ.
يُذكر أن ساعة «ليغايس ماشني بربتشوال» فازت يف العام  2016بجائزة «أفضل
ساعة تقويم» ،يف مسابقة «جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات»GPHG
.)(Grand Prix d’Horlogerie de Genève
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تم تصور تصميم مجموعة «ليغايس ماشني» عندما بدأ املبدع
ماكسيميليان بوسري ،مالك دار «إم يب آند إف» ومديرها اإلبداعي،
يراود مخيلته سؤال مفاده« :تُرى ،ما الذي كان سيحدث إذا ما كنت قد
ُولدت يف عام  1867وليس يف عام 1967؟ ففي بدايات القرن العرشين
ظهرت أوىل ساعات املعصم ،ووقتها كنت سأسعى البتكار آالت ثالثية
األبعاد لقياس الزمن لتستقر فوق املعصم ،ولكن مل يكن هناك يف ذلك
الوقت رجل آيل مثل «غريندايزر» ،وال أفالم مثل «حرب الكواكب» ،وال
مقاتالت نفّاثة لتمنحني اإللهام .ولكن كان سيتوفر يل ساعات الجيب
وبرج «إيفل» ومؤلفات «جول ڤرين» ،لذلك تُرى كيف كانت ستبدو
آلة قياس الزمن التقليدية من إنتاجي يف بدايات القرن العرشين؟ كانت
البد من أن تكون دائرية وثالثية األبعاد» .ومتثّلت اإلجابة عىل ذلك
السؤال يف «ليغايس ماشني رقم ( »1إل إم  )1التي تم إطالقها ألول مرة
يف العام  – 2011وتبعها بعد ذلك «إل إم  ،»2و»إل إم .»101
وقد بدأ مرشوع «إل إم بِربتشوال» بلقاء جمع بني ماكسيميليان
بوسري وصانع الساعات ابن إيرلَ ْندا الشاملية ستيفن ماكدونيل ،والذي
ربطته صداقة طويلة مع العالمة ،ولعب دورا ً ف ّعاالً يف تنفيذ أول
ساعة عىل اإلطالق من إنتاج «إم يب آند إف» ،والتي صدرت تحت
اسم «هورولوجيكال ماشني رقم  .»1وألن بوسري كان يفكّر يف تطوير
ساعة تشتمل عىل آلية التقويم الدائم لإلصدار الرابع ضمن مجموعة
«ليغايس ماشني» ،فقد أخربه ماكدونيل بأن لديه فكرة ابتكار ساعة
بوظائف التقويم الدائم بتصميم يعالج العديد من أوجه النقص ،التي
طاملا اقرتنت بالنامذج التقليدية املعروفة من هذه الساعات.

تفرتض ،نظرياً ،أن كل الشهور تتألّف من  31يوماً .ويف نهاية الشهور
تقل عن  31يوماً ،فإن اآللية تتخطّى رسيعاً األيام الزائدة قبل أن
التي ّ
تصل إىل يوم األول من الشهر الجديد .وأية معالجة أو أي ضبط للتاريخ
خالل فرتة التغيري التلقايئ للتاريخ بالساعة (عند منتصف الليل) ،رمبا
يؤدي إىل تلف اآللية ،ما يستلزم إصالحها مقابل مبالغ باهظة من ِق َبل
الرشكة املص ّنعة .ومن الوارد أيضاً أن يتم تخطّي بعض األيام أو تجاوزها
بالخطأ أثناء التغيري التلقايئ للتاريخ بالساعة ،ما يسلب ساعة التقويم
الدائم أهم خصائصها عىل اإلطالق ،وهي التي يُفرتض أال تحتاج إىل
الضبط عىل مدار سنوات ...أو عقود.
وعن ذلك يقول بوسري« :أطلق عىل ساعات التقويم الدائم لقب
الساعات املتكررة العودة ،ألنها كثريا ً ما تعود إىل الرشكة املص ّنعة لها
من أجل اإلصالح» ،ويضيف« :وتتعرض اآللية النحشار الرتوس ،أو
توقّفها ،أو تعطُّلها عن العمل ،أو تخطّي بعض األيام بينام يُفرتض أال
يحدث ذلك».
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ومن رحم ثالثة أعوام من العمل الدؤوب ،وليا ٍل طوال مل تذق فيها
الجفون طعم النومُ ،ولِ َدت «ليغايس ماشني بِربتشوال».
آليات التقويم الدائم التقليدية
بشكل عام تتألّف تعقيدات التقويم الدائم التقليدية من وحدات
جزئية ،يتم تثبيتها أعىل حركة قامئة بالفعل .وتتم مزامنة مؤرشات
التقويم بواسطة ذراع كبرية (بالفرنسية )grand levier :متتد عرب الجزء
تغي التاريخ ،تنقل هذه
العلوي من اآللية املعقّدة ومتر عرب املركز .ومع ُّ
الذراع الكبرية البيانات إىل املك ّونات واآلليات ذات الصلة ،عرب التح ُّرك
للخلف واألمام.
ووجود الذراع الكبرية  grand levierهذه يعني استحالة تسكني أية
مك ِّونات عند مركز التعقيدة؛ ألنها قد تعيق عمل تلك اآللية املعقّدة
– مثل امليزان املعلّق مبا يشتمل عليه من مك ّونات تتح ّرك لألسفل عرب
مركز الحركة ،وصوالً إىل جهاز املعايرة عىل الجزء الخلفي للحركة.
وتعني هذه الذراع أيضاً أن آلية التقويم الدائم تستلزم مينا ًء كامالً،
والذي رمبا يشتمل عىل تفريغات أو تتخلله نوافذ ،ألنه من املستحيل
دعم مثل هذه املوانئ الفرعية بدعامات قامئة؛ ألن هذه األخرية من
شأنها إعاقة حركة آلية عمل الذراع الكبرية.
ويف حالة نظام الذراع الكبرية  ،grand levierفإن آلية التقويم الدائم
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معالج ميكانييك
تتباهى «ليغايس ماشني بِربتشوال» باستخدام «معالج ميكانييك»
يتألّف من سلسلة من األقراص املرتاكبة .ويستند هذا املعالج الثوري يف
عمله إىل أن العدد االفرتايض أليام الشهر هو  28يوماً – ألن كل الشهور
منطقياً تشتمل عىل  28يوماً عىل األقل – ثم يعمد إىل إضافة األيام
الزائدة عن هذا العدد كام هو مطلوب بالتناغم مع طول كل شهر عىل
حدة .وهذا بدوره يضمن أن يشتمل عرض كل شهر من خالل الساعة
عىل عدد األيام املناسبة له بالضبط .وليس هناك يف هذه الحالة دا ٍع
لـ»تخطّي» األيام الزائدة ،لذلك ليست هناك احتاملية عىل اإلطالق
لتخطّي التاريخ بشكل غري صحيح.
وباستخدام حدبة (كامة) د ّوارة ،فإن املعالج امليكانييك يوفر أيضاً إمكانية
الضبط الرسيع للسنوات ،بحيث يتم عرضها بشكل صحيح بالتناغم مع
دورة السنوات الكبيسة كل أربع سنوات ،هذا يف الوقت الذي تتطلّب
فيه آليات التقويم الدائم التقليدية من مستخدمها التمرير ملا يصل إىل
 47شهرا ً ،وصوالً إىل الشهر املناسب يف السنة املناسبة.
ويوفر املعالج امليكانييك أيضاً خاصية أمان مضمنة ،تعمل عىل تعطيل
عمل األزرار الضاغطة مؤقتاً خالل فرتة التغيري التلقايئ للتاريخ بالساعة،
ما مينع أية فرصة لتلف اآللية أثناء تغيري التاريخ.
ورغم أن فكرة وعملية تطوير تعقيدة التقويم الدائم الخاضعة لتحكُّم
معالج ميكانييك هذه؛ متثّل يف حد ذاتها إنجازا ً كبريا ً ،فإن ستيفن
ماكدونيل ارتقى بها خطوة لألمام حينام نجح يف تسكني كل مكونات
الحركة البالغ عددها  581مك ّوناً داخل علبة بنفس حجم علبة «إل إم
 »1فعلياً.

ميزان من األعىل ،وضابط انفالت من األسفل
يف ابتكار مدهش آخر ،تستخدم «ليغايس ماشني بِربتشوال» ما ميكن
أن يكون أطول ترس عجلة توازن عىل مستوى العامل يف توصيل ذلك
امليزان املعلّق برشاقة ،والذي يبدو طافياً أعىل الحركة ،بجهاز املعايرة
(ضابط االنفالت) القابع عىل الوجه الخلفي للحركة .وكان من الرضوري
التحقق من الطبيعة العملية والكفاءة الوظيفية لهذا الرتكيب املبتكر،
حتى قبل البدء يف أية أعامل تطوير لهذه اآللية.
ورغم أن مشهد املؤرشات ينعم بالحيوية بفعل حركة جهاز املعايرة،
فإن ما يخطف النظر حقيق ًة هو الزخارف اليدوية املدهشة التي تزيّن
الجسور والصفائح.

امللخص
اإللهام والتنفيذ
ساعات التقويم الدائم التقليدية
معالج ميكانييك
فتح آفاق عامل جديد لجامليات ساعات التقويم الدائم
ميزان من األعىل ،وجهاز معايرة من األسفل
«ليغايس ماشني بِربتشوال» ..املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم بِربتشوال»
السرية الذاتية لستيفن ماكدونيل
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

فتح آفاق عامل جديد لجامليات ساعات التقويم الدائم
أسفر تج ُّنب االعتامد عىل آليات التقويم ذات الذراع الكبرية ،عن فتح
آفاق عامل رحب أمام إبداع تصاميم جاملية جديدة متاماً مل يكن يف
السابق باإلمكان تنفيذها يف األنظمة التقليدية .ويوفر املعالج امليكانييك
الذي ابتكرته «إم يب آند إف» إمكانية االستفادة من الجزء املركزي
للتعقيدة ،ما يوفر املزيد من املساحة ،ويعزز من حرية التصميم بنا ًء
عىل أنه مل يعد رضورياً أن تشغل اآللية امليناء بكامل مساحته.
وتستفيد «ليغايس ماشني بِربتشوال» من حركتها التامة التكامل ،من
أجل تسكني آلية التقويم الدائم أعىل الصفيحة الرئيسية للحركة ،بحيث
ميكن مشاهدة تفاصيلها بالكامل من األعىل .ومتثّل خاصية وضوح
القراءة قضي ًة ذات أهمية كربى يف ساعات التقويم الدائم ،نتيجة ملا
تنطوي عليه تلك الساعات من عدد كبري من املؤرشات ،وتعالج «إل إم
بِربتشوال» هذا األمر من خالل استخدام موانئ فرعية هيكلية (يف ما
عدا ميناء اإلشارة إىل مرور الزمن)؛ تبدو وكأنها طافية أعىل التعقيدة،
بواسطة دعائم ِ
وسنادات سفلية تبدو وكأنها غري موجودة.
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ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

LEGACY MACHINE
PERPETUAL
«ليغايس ماشني بِربتشوال»  -التفاصيل التقنية
تتوفر «ليغايس ماشني بِربتشوال» يف إصدارات:
• من البالتني  950بوجه باللون األزرق (إصدار محدود بعدد  25قطعة)،
• من الذهب األحمر عيار  18قرياطاً بوجه باللون الرمادي (إصدار محدود بعدد  25قطعة)،
• من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً بوجه باللون األرجواين (إصدار محدود بعدد  25قطعة)،
• من الذهب األبيض عيار  18قرياطاً بوجه باللون الرمادي الداكن،
• من التيتانيوم الدرجة  5بوجه باللون األخرض (إصدار محدود بعدد  50قطعة)،
• من الذهب األصفر عيار  18قرياطاً بوجه باللون األزرق (إصدار محدود بعدد  25قطعة)،
• من البالديوم  950بوجه بلون الزبرجد (إصدار محدود بعدد  25قطعة).
املح ّرك
آلية تقويم دائم تامة التكامل ط ّورها ستيفن ماكدونيل خصيصاً لصالح «إم يب آند إف» ،وعرب امليناء تظهر البنية الرتكيبية لآللية املعقّدة ،ونظام
املعالج امليكانييك املشتمل عىل آلية أمان مدمجة .وتتم التعبئة يدوياً بواسطة خ ّزانني للزنربك الرئييس .ومن خالل الجزء العلوي من الحركة يظهر
صدى
ترس موازنة مع ّدل بحجم  14مم ثري برباغي تنظيم تقليدية .وتزدان الحركة عىل امتداد مكوناتها بتشطيبات يدوية فائقة الرقي ،متثّل
ً
ألسلوب الزخارف املم ّيزة للقرن التاسع عرش ،والزوايا الداخلية مشطوفة بأسلوب يعكس املهارة اليدوية ،والحواف مصقولة ،عالوة عىل زخارف عىل
شكل مت ّوجات جنيڤ ،ونقش يدوي بالحفر.
الطاقة االحتياطية 72 :ساعة
تردد امليزان 18000 :ذبذبة يف الساعة  2.5 /هرتز
عدد املك ّونات581 :
عدد الجواهر41 :
الوظائف/املؤرشات
مؤرشات للساعات ،والدقائق ،واليوم ،والتاريخ ،والشهر ،ودورة السنوات الكبيسة ،واحتياطي الطاقة
العلبة
املادة :الذهب األحمر  +5Nعيار  18قرياطاً ،أو الذهب األبيض عيار  18قرياطاً ،أو الذهب األصفر  3Nعيار  18قرياطاً ،أو البالتني  ،950أو التيتانيوم
من الدرجة  ،5أو البالديوم .950
األبعاد 44 :مم ×  17.5مم
عدد املك ّونات 69 :مك ّوناً
رسب املاء 30 :مرتا ً  90 /قدماً  3 /وحدات ضغط جوي
مقاومة ت ُّ

امللخص
اإللهام والتنفيذ
ساعات التقويم الدائم التقليدية
معالج ميكانييك
فتح آفاق عامل جديد لجامليات ساعات التقويم الدائم
ميزان من األعىل ،وجهاز معايرة من األسفل
«ليغايس ماشني بِربتشوال» ..املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم بِربتشوال»
السرية الذاتية لستيفن ماكدونيل
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

البلّورات الصفريية
تستقر بلّورة صفريية عىل الوجه األمامي وأخرى عىل الوجه الخلفي الشفاف للعلبة ،معالجتان بطالء مقاوم لالنعكاس عىل الوجهني
الحزام واملشبك
الحزام من جلد التمساح املخيط يدوياً ،باللون األسود أو الرمادي أو البني أو األزرق ،مز ّود مبشبك قابل للطي من الذهب أو البالتني أو التيتانيوم،
من نفس مادة العلبة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:
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LEGACY MACHINE
PERPETUAL
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم بِربتشوال»
الفكرة :ماكسيميليان بوسري « /إم يب آند إف»
تصميم املنتج :إريك غريود « /ثرو ذا لوكنغ غالس»
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف « /إم يب آند إف»
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب :ستيفن ماكدونيل و»إم يب آند إف»
تطوير الحركة :ستيفن ماكدونيل و»إم يب آند إف»
األبحاث والتطوير :توماس لورنزاتو ،وروبن آن ،وجوي ميزريه ،وجوليان بيرت ،ومايكل آرتيكو « /إم يب آند إف»
مكونات الرتوس ،واملسننات ،والحركة ،واملحاور :بول-أندريه توندون « /باندي» ،ودانيال غومي « /ديكوبار» ،و»لو تومب روتروڨيه» ،و»سويس
مانيوفكترشينغ»
الصفائح وجرس ترس املوازنة :بنجامان سينيو« /أميكاب»
ترس املوازنة« :بريسيجن إنجنريينغ»
زنربك املوازنة :ستيفان شواب « /شواب-فيلر»
الجسور :رودريغ بوم « /هورلوفاب»
أجزاء آلية التقويم الدائم :آالن بيليه « /إلفيل سويس»
نقش الحركة يدوياً« :غليبتو»
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة :جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا « /يس-إل روشا»
املعالجة بتقنية الرتسيب الفيزيايئ للبخار «يب ڤي دي» :بيري-ألبري ستاينامن « /بوزيتيڤ كوتنغ»
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وإميانويل ميرت ،وهرني بورتيبيوف « /إم يب آند إف»
خدمة ما بعد البيع :توماس إمبرييت « /إم يب آند إف»
الخراطة داخل الدار :آالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو ،ورومان كامبلو « /إم يب آند إف»
مراقبة الجودة :سرييل فاليه « /إم يب آند إف»
العلبة :آالن لومارشان ،وجان-باتيست بريتو ،ورومان كامبلو « /إم يب آند إف»
(سلسلة حيازة) سبائك الذهب  :CoCجان-فيليب شيتوال « /ساندر إيه ميتو»
زخرفة العلبة« :بريبويل»
امليناء :حسن شيبة وڨريجيني دوڨال « /ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي» Les Ateliers d’Hermès Horlogers
املشبك« :جي آند إف شاتالن»
التاج واملصححات« :شوڤال فرير»
العقارب« :ويرب إتش إم إس»
البلّورات الصفريية :مارتن ستيتلر « /ستيتلر»
الحزام« :مولتيكيوير»
علبة التقديم :أوليڤييه بريتون « /سواسانت إيه أونز»
لوجيستيات اإلنتاج :داڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا ،وآشيل موسييه « /إم يب آند إف»
التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڨانيسا أندريه ،وأرنو ليجريه ،وكامييه ريكس « /إم يب آند إف»
صالة عرض «ماد غالريي» :هريڤي إستيني « /إم يب آند إف»
املبيعات :تيبو ڨريدونكت ،وڨريجيني مارشون ،وسيدريك روسيل ،وجان-مارك بوري « /إم يب آند إف»
تصميم الغرافيك :سيدوين بايز « /إم يب آند إف»
صور املنتج :مارتن ڨان دير إندي وأليكس تويرش
صور الشخصيات :ريجيس غوالي « /فيديرال»
املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه « /إيدياتيڤ»
املادة الفيلمية :مارك-أندريه ديشو « /ماد لوكس»
النصوص :إيان سكلرين « /كْويل آند باد»
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امللخص
اإللهام والتنفيذ
ساعات التقويم الدائم التقليدية
معالج ميكانييك
فتح آفاق عامل جديد لجامليات ساعات التقويم الدائم
ميزان من األعىل ،وجهاز معايرة من األسفل
«ليغايس ماشني بِربتشوال» ..املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم بِربتشوال»
السرية الذاتية لستيفن ماكدونيل
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:

LEGACY MACHINE
PERPETUAL
السرية الذاتية لستيفن ماكدونيل
ُولِ َد ستيفن ماكدونيل يف بلفسات بأِيرلَ ْندا الشاملية عام  .1972وقد
ظل ماكدونيل شغوفاً بعامل الساعات منذ ذكرياته األوىل ،حيث دأب،
بجهوده العفوية ،عىل محاولة «إصالح» منبّهات جده قبل األوان،
حينام مل تتجاوز س ّنه أربع سنوات .وخالل سنوات كربه ،مل يخمد شغف
ماكدونيل عىل اإلطالق ،ذلك الشغف الذي يصفه هو بنفسه باإلدمان.
ورغم ذلك ،وألن صناعة الساعات مل تكن شهري ًة كمسار مهني يف أِيرلَ ْندا
الشاملية ،ظل هذا العبقري يظن أن هذا الشغف سيظل دوماً مج ّرد
هواية بينام سيتخصص هو يف مجال مهني آخر.
وبعد حصوله عىل درجة علمية يف دراسة الالهوت من جامعة
أكسفورد ،عاد ماكدونيل إىل بلفاست ،وشيئاً فشيئاً انخرط يف مجال
إصالح الساعات واملنبهات لصالح عدد من املتاجر املتخصصة .وقد
أ ّدى به ذلك إىل أن أدرك أن مجال الساعات رمبا يكون مساره املهني يف
نهاية املطاف .وبعد اجتيازه لدورة تدريبية ملدة أسبوع من «رولكس»،
كانت خرباته آنذاك محصور ًة متاماً عىل املنبهات .وانتقل ماكدونيل
إىل نيوشاتل بسويرسا عام  2001من أجل اجتياز دورة تدريبية ملدة
ستة شهور يف برنامج ( WOSTEPاختصار باألحرف األوىل للربنامج
التدريبي والتعليمي لصانعي الساعات بسويرسا) .وبعد إكامل تلك
الدورة ،حصل عىل وظيفة التدريس يف برنامج  WOSTEPهذا ،والذي
مكث فيه حتى عام  2007حينام قرر العمل كصانع ساعات مستقل.
وعرب التعليم الذايت ،أصبح ماكدونيل مصمامً بارعاً لحركات الساعات،
ما أكسبه مهارات نادرة للغاية ،إذ نادرا ً ما كان ص ّناع الساعات يتمتعون
بخربات عملية فعلية يف املجال.

امللخص
اإللهام والتنفيذ
ساعات التقويم الدائم التقليدية
معالج ميكانييك
فتح آفاق عامل جديد لجامليات ساعات التقويم الدائم
ميزان من األعىل ،وجهاز معايرة من األسفل
«ليغايس ماشني بِربتشوال» ..املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم بِربتشوال»
السرية الذاتية لستيفن ماكدونيل
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

ثم عاد ماكدونيل مرة أخرى إىل بلفاست مع زوجته وطفليه عام .2014
وحالياً يعمل داخل ورشته املج ّهزة تجهيزا ً كامالً وشامالً ،والتي تحت
سقفها يستطيع صنع أي يشء يحتاج إليه يف صنع النامذج األولية .وألنه
متع ّمق الخربات واملهارات يف عامل الساعات ،فإن ماكدونيل يحرص عىل
متابعة كل جوانب عمليات صنع الساعات ،بداي ًة من وضع تصوراتها
األوىل وصوالً إىل تصاميمها الثالثية األبعاد ،وكذلك عمليات التصنيع،
وأيضاً وضع خطط اإلبداع التقنية ،عالوة عىل النامذج األولية.

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081038+:
STEPHEN MCDONNELL
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
THE MACHINE

LMP PALLADIUM
PROFILE

LMP PALLADIUM
BACK

LMP PALLADIUM

LMP PALLADIUM
FRONT

LMP PALLADIUM
FACE
LIFESTYLE

LMP PALLADIUM
WRISTSHOT 1

LMP PALLADIUM
WRISTSHOT 2

LMP PALLADIUM
LIFESTYLE

LM PERPETUAL SERIES

LMP YELLOW GOLD
FACE

LMP PLATINIUM
FACE

LMP RED GOLD
FACE

STEPHEN MCDONNELL
PORTRAIT

MAXIMLIAN BÜSSER
PORTRAIT 2

MAXIMLIAN BÜSSER
PORTRAIT 1

LMP WHITE GOLD PURPLE
FACE

LMP WHITE GOLD
FACE

LMP TITANIUM
FACE

THE FRIENDS

LM PERPETUAL FRIENDS
LANDSCAPE

LM PERPETUAL FRIENDS
PORTRAIT

THE FILM

WECHAT

LEGACY MACHINE
PERPETUAL
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب
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 ،2005
من 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 سالسل صغرية
من الساعات ذات املفاهيم الثورية ،والتي يبدعها بوسري بالتعاون مع
مص ّنعي الساعات املهنيني املوهوبني ،الذين يحرتمهم ويستمتع بالعمل
معهم.
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  ،»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 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
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«ليغايس ماشني» املستوحاة من التاريخ.
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 الفن امليكانييك.
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 ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص؛ حصولها يف
مسابقة «( Grand Prix d›Horlogerie de Genèveجائزة جنيڤ
الكربى لصناعة الساعات») الشهرية عىل خمس جوائز كربى عىل األقل؛
ففي 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 ِق َبل 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 6
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