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The world’s fastest triple-axis regulating mechanism

LEGACY MACHINE
ثالثة أشياء ألول مرة يف العامل
التعاون األول عىل اإلطالق بني األسطورتني إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن.
آلية «تراي آكس» الجديدة ملكية للعالمة ،تضم  3محاور تدور برسعات
مختلفة وعىل مستويات مختلفة ،محطمة الرقم القيايس محققة  8ثوان،
و 12ثانية ،و 20ثانية.
مزيج فريد من نوعه يضم ضابط انفالت «بوتر» ،وميزاناً نصف كروي،
وزنربكاً شعرياً حلزونياً.

امللخص
يخربنا علم األرصاد الجوية أنه عندما تلتقي التيارات الهوائية الباردة
والدافئة ،يستتبع ذلك جميع أنواع الطقس الدرامي .بل إنه قد ُعرف
أن ذلك يتبعه حدوث العواصف ،واألحوال الجوية غري املتوقعة ،وحتى
األعاصري .لذا عندما يجتمع اثنان من أساتذة تصنيع الساعات شديدا
االختالف – أحدهام مبتكر أسطوري من منطقة «ڨايل دو جو» ،مشهور
بتعقيداته الساعاتية املذهلة غري التقليدية ،واآلخر اشتُهر بأنه ال يقبل
مبستوى أقل من الكامل ،وهو أحد األعمدة الشهرية للصنعة التقليدية
املتمركزة يف «موتييه» – ينبغي أن ترتقب ظهور الربق يف األفق.
نقدم آلة قياس الزمن «ليغايس ماشني ثندردوم» ،بتوقيع مشرتك بني
إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن.
فوق بحر من زخارف غيوشيه الرائعة باللون األزرق ،ترتفع كتلة كروية
د ّوارة من الرتوس واملسننات واألقفاص .وبطريقة ما ،من بني فوىض
الحركة هذه ،يُستخلص النظام .تتم اإلشارة إىل الزمن فوق ميناء مائل
إىل األعىل بطالء الورنيش امل ُمدد ،ليثبت هذا أنه حتى أعتى الزوابع
الساعاتية ميكن السيطرة عليها بتحويلها إىل منطق الساعات والدقائق.
يقول ماكسيميليان بوسري ،مؤسس «إم يب آند إف»« :أحد األشياء
الكثرية التي تجعلني سعيدا ً للغاية بهذه القطعة ،هو أننا كان علينا أن
نجمع بني شخصني يف هذه الصناعة أحبهام حباً بالغاً؛ لديهام موهبة
غري عادية ،وأساليبهام وشخصيتاهام مختلفة متاماً ،ومل تُتح لهام الفرصة
من قبل للعمل مع بعضهام البعض».
ومبجرد اغتنامها ،فإن مثل هذه الفرص ميكن أن تعيد تشكيل املشهد
الساعايت بأكمله .كان توجيه «إم يب آند إف» الوحيد إلريك كودراي يف
البداية هو «صنع التوربيون ثاليث املحور األكرث جنوناً واألكرث سينامئية
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(استعراضاً) عىل اإلطالق» .وبعد أن أُطلق له العنان ليبدع؛ قام كودراي
بتصميم يشء كان جديدا ً كلياً حتى بالنسبة إىل خربته :آلية تتجاوز
حدود التوربيون ،هي ابتكار «تراي آكس» الجديد وهو ملكية خاصة
لعالمة «إم يب آند إف».
ت ُنفّذ آلية «تراي آكس» الجديدة ،بالشكل الذي تُعرض به يف آلة قياس
الزمن «ليغايس ماشني ثندردوم»؛ توجيهات «إم يب آند إف» إىل إريك
كودراي بطريقة مذهلة .حيث يتمتع ضابط االنفالت الد ّوار ثاليث
مبسطة مج ّردة تتجاوز العرف التقليدي والحديث .فبدالً
املحور ببنية ّ
من النظام املنطقي (واملرهق) الذي يربط قفصاً واحدا ً بكل محور
دوران ،تتحدى «تراي آكس» املنطق برتكيب ثاليث املحور ثنايئ القفص،
يسمح بوضوح رؤية غري مسبوق لقلب «ثندردوم» النابض الد ّوار.
ويف رضبة ثانية من رضبات زوبعة الجرأة التي أرسلها كودراي – الذي
يُعد اسمه مرادفاً فعلياً لصناعة الساعات الجريئة يف القرن الحادي
والعرشين – تقتلع آلية «تراي آكس» التي تتميز بها «إل إم ثندردوم»
مفاهيمنا األكرث شيوعاً عن أدوات ضابط االنفالت (مجموعة امليزان) يف
صناعة الساعات .فالتحكم يف املعدل الذي تترسب به الطاقة من الربميل،
هو ما يقوم به ضابط انفالت «بوتر» غري العادي ،الذي يستخدم عجلة
هروب ثابتة بدالً من عجالت الهروب املتحركة؛ التي نشاهدها تقريباً
يف جميع أنواع ضابط االنفالت الد ّوار الحديث .وتسمح عجلة الهروب
الثابتة لضابط انفالت «بوتر» – والذي ُسمي باسم صانع الساعات
املبتكر يف القرن التاسع عرش ألربت إتش بوتر – برسعات دوران أعىل
يف مثل هذه اآللية.
إن دمج عجلة الهروب الثابتة داخل آلية دوران ثالثية املحور هو أمر
مل يحدث من قبل ،لكن آلة قياس الزمن «إل إم ثندردوم» تفعل ذلك،
ولسبب وجيه .وحيث إن الدوران عايل الرسعة يستهلك الطاقة بنهم،
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تُكمل البنية األعمق دورة واحدة يف  8ثوانٍ  ،بينام يدور القفص األوسط
مرة واحدة كل  12ثانية ،يف حني يقوم القفص الخارجي بعمل دورة
كاملة كل  20ثانية.
وهناك مزية إضافية لضابط انفالت «بوتر» ،وهي أنه يُخيل مساحة
أكرب للميزان والزنربك الشعري ،ما يسمح بشكل أفضل بالنظر بإعجاب
إىل تطور آخر جديد متاماً :يتخذ ميزان «إل إم ثندردوم» شكالً نصف
كروي ،يلتف حول الزنربك الشعري الحلزوين ،ليوفر بذلك تركيباً غري
مسبوق لجهاز منظّم ،يف كل من صناعة الساعات الحديثة والكالسيكية.
وحتى بالنسبة إىل خرباء الساعات املتمرسني ،املطلعني بشكل عميق
عىل آليات التوربيون متعددة املحاور ،عىل مدار  15عاماً منذ ظهور
هذا النوع من اآلليات للمرة األوىل عىل مشهد صناعة الساعات؛ فإن
توربيون «ليغايس ماشني ثندردوم» مذهل يأرس البرص .ليس األمر فقط
أنه أرسع ،حيث إن مكوناته متر محدثة طنيناً برسعات مذهلة؛ بل
إنه أكرب ،وذلك بفضل محور اإلزاحة للقفص الخارجي الذي يزيد من
اإلزاحة الكلية للميزان ،والذي يتم عرضه بشكل ال مثيل له .وقد أتاح
القوس الحاد الواضح لقبة البلور الصفريي لرتكيب إريك كودراي أن
يستقر متاماً فوق صفيحة امليناء ،ليكون مرئياً من جميع الجوانب.
ورغم أنه قد يكون من الصعب أن تح ّول عينيك عن مشهد جهة امليناء،
فإن الجزء الخلفي ملحرك «إل إم ثندردوم» عىل نفس القدر من الروعة،
بحيث سيكون من الصعب أيضاً أن تبعد ناظريك عنه .فالحركة التي
تتم تعبئتها يدوياً عرب ثالثة براميل ،رمبا يكون إريك كودراي هو من
قام بتصميمها تقنياً ،إال أن جاملياتها بالكامل هي من إبداع كاري
ڨوتيالي ِنن.
املبدعي ،حتى اتخذت
صانعي الساعات
جلسات ال تُحىص جمعت بني
ْ
ْ
الديناميكية غري املق ّيدة لتصميم محرك كودراي أشكاالً كالسيكية أنيقة.
فالجسور املد ّورة بسالسة ،والتي تضم زوايا داخلية حادة مشطوبة
يدوياً وانحناءات عاكسة؛ توحي بهدوء عميق صلب يُ ْسكن الدوامة
العنيفة املضطربة عىل الجهة األخرى .وللمرة األوىل يف أحد إبداعات
«إم يب آند إف» ،قام كاري ڨوتيالي ِنن بتطبيق أسلوبه يف التشطيب الذي
يُعد ملكية خاصة له؛ عىل عجالت السقّاطة ،حيث تضفي هذه التقنية
وميضاً أفعوانياً عىل السطح الدائري ،فتلتقط الضوء يف موجات منحنية
عىل شكل حرف  .Sوتُعد هذه التقنية رسا ً يخضع لحراسة مشددة
داخل ورشات ڨوتيالي ِنن ،وتتطلب أعواماً من الخربة وأدوات خاصة
لتنفيذها.
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يتم إطالق «إل إم ثندردوم» يف إصدارين محدودين:
–  33قطعة من البالتني  ،950مع صفيحة ميناء بزخارف غيوشيه
باللون األزرق الفاتح؛
–  10قطع من التنتالوم ،احتفاالً بالذكرى األربعني لتأسيس مجموعة
وكالء التجزئة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ «ذي آور غالس»؛  5قطع
تضم ميناء بزخارف غيوشيه باللون األزرق الداكن ،و 5قطع مبيناء
مطعم باألڨنتورين.
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عن محرك «إل إم ثندردوم»
جاءت آلة قياس الزمن «ليغايس ماشني ثندردوم» من «إم يب آند إف»
تتويجاً ألربعة أعوام من التطوير ،متثل تعاوناً غري مسبوق بني اثنني من
أكرث العقول موهبة وإبداعاً يف عامل صناعة الساعات اليوم؛ هام إريك
كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن .ويف حني اضطلع كودراي مبهمة إبداع البنية
التقنية ،قام ڨوتيالي ِنن مبهمة ترجمة اآللية إىل حركة مصقولة مبا يربز
جامليتها لتسكن قلب «إل إم ثندردوم».
ورغم أن املهمة الثانية قد تبدو بسيطة مقارنة مع التطوير التقني ،إال
أنها يف الواقع تستلزم مستوى من الصعوبة أعىل كثريا ً مام قد توحي به.
فالعالقة املعقدة والدقيقة بني املكونات الـ 413ملحرك «إل إم ثندردوم»،
تجعل من كل تعديل مجهري فائق الصغر مامرسة ممتدة خالل عملية
إعادة التشكيل امليكانييك .ومع قطر حركة يبلغ  35ملم فقط ،يتم
التأكيد أضعافاً مضاعفة عىل التصميم املتسق املتناسب ،ويكون هامش
الخطأ أقل كثريا ً جدا ً .فحتى الجرس الذي يبلغ عرضه ملليمرتا ً واحدا ً
يُعد عريضاً جدا ً ،أو امل َُسنن الذي يتحرك بضعة ميكروميرتات فقط إىل
أي من الجانبني؛ سيربز عىل الفور خارجاً من مكانه بشكل صارخ.
ٍ
يقول ڨوتيالي ِنن« :يف مثل هذا املرشوع املعقد ،ومع وجود العديد من
االعتبارات املختلفة؛ اخرتت الطريقة التقليدية لرسم الحركة يدوياً بدالً
من العمل باستخدام برامج الكمبيوتر .وقد سمح يل ذلك بأن يكون
لدي إحساس بالنسب والخيارات التي يجب اعتامدها بشأن الجامليات
والوظائف ،بشكل أفضل كثريا ً».

ويف السياق الكرونوميرتي (قياس الزمن) ،فإن هذا يعني أن محرك
«إل إم ثندردوم» يتمتع بأكرب نطاق وأرسع معدل لإلزاحة املوضعية
للميزان؛ ُعرفا عىل مدار تاريخ صناعة الساعات .ويف سياق ميكن النفاذ
إليه بشكل أكرث سهولة إىل حد ما ،فإن هذا يعني أن «إل إم ثندردوم»
تقدم مشهدا ً برصياً مل يسبق لعامل صناعة الساعات رؤيته من قبل.
ال تغطي املصطلحات الحالية وصف آلية «إل إم ثندردوم» الد ّوارة
بشكل كاف .فالتصنيف الحايل لضوابط االنفالت الد ّوارة التي ت ُوجد
داخل آليات التوربيون ،أو فئات ضابط االنفالت الدائري «كاروسل»؛ ال
يصلح هنا؛ حيث إن إبداع كودراي يدمج بني عنارص أساسية لكليهام،
مثل املسلسلة املنفصلة لنقل الطاقة التي توجد يف ضابط االنفالت
الدائري «كاروسل» ،والعجلة الثابتة للتوربيون .ومع ذلك ،فإن هذه
العنارص تم تشكيلها بطرق غري مألوفة بالنسبة إىل تعريفاتنا التقليدية
لكل من التوربيون والـ»كاروسل» .فمن الناحية امليكانيكية ت ُعد آلة
قياس الزمن «ثندردوم» نسيجاً وحدها.
تقوم بتشغيل هذا اإلنجاز الساعايت السيناميئ الفذ ،والذي يزن ما يقرب
من  1غرام ،حركة يدوية التعبئة عرب ثالثة براميل ،ذات احتياطي طاقة
يبلغ  45ساعة.
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يبدو «تراي آكس» وكأنه يحوم فوق صفيحة ميناء «ليغايس ماشني
ثندردوم» ،وهو ضابط انفالت د ّوار متعدد املحاور فائق التطور ،يُعد
جديدا ً متاماً حتى بالنسبة إىل أعامل كودراي التي ال مثيل لها من
اآلليات املشابهة.
تُوجد ثالثة محاور تدور برسعات مختلفة وعىل مستويات مختلفة،
بدءا ً من املحور األعمق الذي يقوم بعمل دورة كاملة يف مدة  8ثوان.
بينام يتم ضبط محور الدوران التايل مائالً عند الزوايا اليمنى يف اتجاه
املحور األول ،ويقوم بعمل دورة كاملة يف  12ثانية .وكذلك محور
الدوران الخارجي مائل عند زواياه اليمنى باتجاه املحور الثاين ،ويقوم
بعمل دورة كاملة يف  20ثانية .وهذا الرتكيب هو ما مينح «إل إم
ثندردوم» متيّز امتالك أرسع دوران مدمج ضمن فئة آليات التنظيم
متعددة املحاور.
وإضافة إىل ذلك ،فإن محور الدوران األخري غري مركزي بالنسبة إىل
املحوريْن اآلخريْن ،وعىل هذا النحو فإن الحركة النهائية لعجلة التوازن،
عند مشاهدتها مبعزل عن غريها؛ تُوصف بدقة أكرث كدوران مداري
ثاليث املحور.
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املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
للمرة األوىل يف أي عمل ميكانييك فائق الصغر يف صناعة الساعات،
يتم استخدام ميزان نصف كروي لتزويد الجهاز املنظّم بالقصور الذايت
(العطالة) .يتيح هذا الحل املصمم خصيصاً واملبتكر متاماً تحقيق أكرب
توازن ممكن ،عند اقرتان امليزان بزنربك شعري أسطواين ،يف الوقت الذي
يعمل عىل استمرارية عمل قفص مضغوط نسبياً (أو أقفاص مركبة،
حسب ما قد تكون الحالة).

فبدالً من عجلة هروب ثابتة ذات أسنان موجهة نحو الخارج ،ومتحدة
املحور مع امليزان؛ تستخدم «ثندردوم» عجلة هروب ثابتة ذات أسنان
معكوسة ،ومتحدة املستوى مع «شوكة» الرافعة .وقد شوهد هذا
الرتكيب مرة واحدة فقط يف صناعة الساعات الحديثة ،ويف توربيون
أحادي املحور فقط ،لكنه مل يُشاهد من قبل يف آلية متعددة املحور.
وألنه مل يكن هناك كتاب قواعد أو سابقة مقررة ،فقد كتبت «تراي
آكس» القواعد الخاصة بها.

عىل مدار التاريخ ،استُخدمت وحدات الزنربك الشعري األسطواين يف
الساعات التي كانت أولويتها مزامنة التأرجح ،واألداء اإلجاميل لضبط
الوقت؛ حيث إن «التنفس» املتناسق للغاية للزنربك الشعري األسطواين،
من غري املرجح أن يسبب خلالً يف ضبط الوقت ،حتى يف ظل نطاق
واسع من الظروف البيئية التي تؤثر سلباً يف عمل الساعة.

هذه كلها أمور تختربها «إم يب آند إف» للمرة األوىل ،واألكرث أهمية،
أنها أمور يشهدها عامل صناعة الساعات للمرة األوىل.

قد يُعد السبق إىل ابتكار وتطوير ميزان ثاليث األبعاد ،حتى من ِق َبل أكرث
صانعي الساعات طموحاً ،تحدياً كافياً ،من دون الخطوة اإلضافية التي
تتمثل يف غرسه يف منتصف آلية د ّوارة متعددة املحور .فكيف ميكن
ألحدهم ضبط ميزان يتخذ وضعاً مختلفاً يف كل من األبعاد الثالثة كل
ثانية؟
املتغي
حتى أحدث أدوات القياس بالليزر أصابها االرتباك ،بسبب امليزان ّ
باستمرار وأقفاصه الد ّوارة املتضمنة فيه .لذا طورت «إم يب آند إف»
التطبيقات املعروفة لتكنولوجيا الليزر ،من خالل تحويل تردد حزمة
الليزر بالكامل إىل نطاق األشعة تحت الحمراء (وهكذا أمكن تجنب
أي قراءات خاطئة يتسبب بحدوثها النطاق املريئ للحزمة املتفاعلة
مع املكونات املصقولة) ،وقامت بتطوير نظام للحصول عىل قراءات
منفصلة عند مدد محددة عىل مدى فرتة من الزمن .وهذا ،إضافة إىل
اتحاد خربات ومهارات إريك كودراي وصانعي الساعات يف «إم يب آند
إف»؛ قد أتاح ضبط ميزان «إل إم ثندردوم» بكفاءة ودقة بالغني.
العامل الرئييس وراء الدوران عايل الرسعة آللية «تراي آكس» يف قلب
«إل إم ثندردوم» ،هو أحد أنواع ضابط االنفالت (مجموعة امليزان)
غري املعروفة ،ق ّدمه يف البداية صانع الساعات األمرييك املبتكر يف القرن
التاسع عرش ،ألربت إتش (ليس هاري!) بوتر ،كتعديل آللية التوربيون.
وبدالً من تشغيل عجلة الهروب ،بواسطة مسنناتها ،حول عجلة رابعة
ثابتة؛ جعل بوتر عجلة الهروب هي العجلة الثابتة ،ووفقاً لذلك قام
بتغيري هندسة تصميم رافعة الهروب .وهذا ،الذي أثبت هو صحته
نظرياً ،كان من شأنه أن يسمح بزيادة رسعات دوران التوربيون بشكل
مذهل.
إال أنه يف آلية «تراي آكس» التي تتضمنها آلة قياس الزمن «إل إم
ثندردوم» ،تم إجراء املزيد من التعديل عىل ضابط انفالت «بوتر».
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تشطيب استثنايئ
ألن أي حركة استثنائية تستحق مستوى استثنائياً من التشطيب ،وافق
كاري ڨوتيالي ِنن – للمرة األوىل يف أحد إبداعات «إم يب آند إف» –
عىل تطبيق تقنية التشطيب التي تُعد ملكية خاصة له ،عىل عجالت
السقّاطة .يُضفي هذا التشطيب ملعاناً يبدو تقريباً وكأنه سف ٌع بالرمل
بشكل متامثل ومتجانس ،لكنه يعكس الضوء املبارش بعمق يف موجات
منحنية عىل شكل حرف .S
يقول ڨوتيالي ِنن« :ال ميكن حتى لشخص لديه أعوام وأعوام من خربة
التشطيب ،أن يقوم بتنفيذ هذا التشطيب بدقة» ،مضيفاً« :ال ميكنه
معي ،وأدوات معيّنة ،وتقنيات معيّنة».
ذلك من دون تدريب ّ

امللخص
عن محرك «إل إم ثندردوم»
املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

وغني عن القول أن هذه األمور «املعيّنة» ستظل «غري معينة» من ِقبل
ڨوتيالي ِنن ،إال لخرباء التشطيب الذين يحظون بأفضلية وثقة كبريتني
داخل ورشته.
تتميز باقي أجزاء محرك «ليغايس ماشني ثندردوم» يف كل جزئية منها
بتشطيب يدوي فائق الجودة ،بأرفع مستويات أسلوب القرن التاسع
عرش .فالزوايا الداخلية الحادة ،التي ال ميكن تنفيذ تشطيبها باستخدام
اآلالت ،يتم شطبها وصقلها يدوياً .كذلك يتم تطبيق متوجات جنيڤ
املضيئة بنعومة ورقّة ،والتي متيّز أسلوب ڨوتيالي ِنن؛ بواسطة اليد،
وباملثل زخارف النمط املتجمد والنقش التي تزيّن مؤرش احتياطي
الطاقة.
وتحيط بضابط االنفالت الد ّوار متعدد املحاور صفيحة ميناء بزخارف
غيوشيه (الضفرية) ،وهي الصفيحة التي أبدعها أيضاً كاري ڨوتيالي ِنن يف
«كومبليمني»؛ مصنع موانئ الساعات الخاص به.

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081033+:
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«إم يب آند إف» و»ذي آور غالس»
تكمن الفلسفة األساسية لعالمة «إم يب آند إف» بالكامل يف اسمها
من دون اختصار أي «ماكسيميليان بوسري واألصدقاء» Maximilian -
 .Büsser & Friendsوعندما أسس ماكس بوسري رشكته الخاصة قبل
 15عاماً ،كانت صناعة الساعات املستقلة يف مهدها ،لذا كان الحصول
عىل الدعم من رشكاء تجزئة رئيسيني مثل «ذي آور غالس» مطلباً
أساسياً لالستمرار.
يقول بوسري« :كانت األيام األوىل لـ»إم يب آند إف» مبثابة ٍ
تحد شخيص
ومهني مل أواجهه من قبل .ولوال وجود مايكل تاي املدير العام ملجموعة
«ذي آور غالس» ،وإميانه بحلمي املجنون هذا ،كان من املمكن أال
تخرج آلة قياس الزمن «هورولوجيكال ماشني رقم  »1إىل الوجود عىل
اإلطالق».
تأسست مجموعة وكالء التجزئة «ذي آور غالس» قبل أربعة عقود،
يف أحد أكرث أسواق الساعات يف العامل تطورا ً وكثافة؛ سنغافورة ،وتم
االعرتاف بها كقوة دافعة داخل مشهد صناعة الساعات يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ .ومتتد عملياتها يف جميع أنحاء تلك املنطقة ،وغالباً ما
تُوجد متاجرها يف مركز مجتمع الساعات املحيل.
يقول مايكل تاي ،املدير العام ملجموعة «ذي آور غالس»« :قابلت ماكس
للمرة األوىل يف سنغافورة يف نوڨمرب من العام  ،1998والعالقة بيننا
إحدى تلك العالقات النادرة يف حيايت ،حيث إن ما بدأ كعالقة مهنية،
تح ّول عىل مدى العقدين املاضيني إىل إحدى صداقات العمر .إنني
أق ّدر ماكس ألنه أحد أصحاب الرؤى القالئل يف عامل صناعة الساعات
املعارصة ،وكذلك – وهو األكرث أهمية بالنسبة إ ّيل – ألنه محل ثقة
ومتسق مع نفسه يف نهجه الذي يتعامل به مع عالمته وتجارته .ونحن
فخورون للغاية بالحصول عىل هذه الفرصة ليك نطلق مع «إم يب آند
إف» هذا اإلصدار التذكاري .وهذا اإلصدار كان مرشوعاً متت مناقشته
للمرة األوىل مع كل من ماكس وإريك كودراي منذ عدة سنوات،
وتحديدا ً يف العام  ،2012حيث استغرق تنفيذه  7سنوات .وبالتأكيد
سيُسجل هذا املرشوع يف كتب التاريخ».

امللخص
عن محرك «إل إم ثندردوم»
املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
«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،
هاتف41225081033+:
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املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
ينحدر إريك كودراي من ساللة ممتدة من صانعي الساعات .ورغم
أنه مت ّيز يف سنواته املهنية األوىل من خالل ترميم الساعات األثرية،
إال أن اسمه برز للصدارة العاملية للمرة األوىل عندما كان موظفاً يف
عالمة الساعات األسطورية «جيجر-لوكولرت» ،حيث قاد مرشوعات
مرموقة مثل إبداع أول حركة تتضمن تعقيدة مكرر الدقائق (الساعة
الدقّاقة) ينتجها مصنع الرشكة ،والتي احتضنتها ساعة العالمة األيقونية
«ريڨرسو».
كذلك قام بتطوير ساعة «جيجر-لوكولرت» الرائعة «جريوتوربيون»؛
إحدى أوىل الساعات يف العامل التي تتضمن آلية توربيون متعدد املحاور،
والتي متت اإلشادة بها كعالمة فارقة يف صناعة الساعات الحديثة،
عندما أُطلقت للمرة األوىل يف العام  .2014بينام نتج عن مواصلته
العمل عىل إبداع «جيجر-لوكولرت» ساعة «ريڨرسو جريوتوربيون ،»2
تضمينه الساعة زنربكاً شعرياً حلزونياً لتحسني األداء الكرونوميرتي،
لتفوز الساعة الحقاً بالجائزة الثانية يف «مسابقة الكرونوميرت الدولية» -
 – Concours International de Chronométrieللعام ( 2009وقد
فازت «جيجر-لوكولرت» أيضاً بالجائزة األوىل لهذه املسابقة) .وقد رشحته
خربته ،إضافة إىل هذه اآللية املذهلة من الناحية البرصية ،للعمل مع
عالمة الساعات املستقلة «كابيستان» ،حيث قام بزيادة مخزونه من
ضوابط االنفالت الد ّوارة متعددة املحاور بشكل أكرب .وكودراي حالياً
جزء من فريق متخصص يف رشكة «تك إيبوش»؛ وهي مو ّرد للحركات
ومركز ألبحاث التعقيدات الساعاتية العالية ،مقرها يف منطقة «ڨايل دو
جو».
ويف جزء منها ،تنشأ حالة االنبهار التي يثريها كودراي وإبداعاته لدى
عشاق الساعات الراقية؛ من نهجه غري التقليدي يف مامرسته ملهنته،
وكذلك من أسلوبه الشخيص الفريد من نوعه .ومثل هذه املنزلة
الرفيعة التي يحتلها كودراي بني أوساط خرباء صناعة الساعات العامليني،
هي التي تجعل أعضاء جامعة الخرباء هذه يتوجهون بشكل مستمر
إىل كودراي ،أثناء املعارض الصناعية واملعارض التجارية ،للتعبري عن
إعجابهم الشديد بعمله.
وعىل قدم املساواة معه من حيث السمعة والشهرة ،ورغم أن نهجه
عىل العكس من نهج كودراي؛ يقف صانع الساعات الفنلندي كاري
ڨوتيالي ِنن ،الذي يقع مقر رشكته يف قرية سويرسية صغرية يف منطقة
«موتييه» .ومثل كودراي ،مت ّيزت بدايات ڨوتيالي ِنن املهنية من خالل
أعامل الرتميم .ويف املدة التي عملها يف قسم الرتميم يف رشكة الساعات
الراقية «بارمجياين» ،التي يُوجد مقرها يف منطقة «فلورييه» ،اشتُهر
ڨوتيالي ِنن مبوهبته الرائعة وشارك يف عمليات ترميم عدد من أكرث مناذج
الساعات الفاخرة ندرة عىل مستوى العامل.
والحقاً ،عندما أسس رشكة الساعات الخاصة به ،أصبح ڨوتيالي ِنن قادرا ً
عىل االستفادة من خربته إلبداع ساعاته الخاصة .وبسبب جاملياتها
فائقة النقاء والدقة ،يُشهد لساعاته – والسيام ساعة «ڨا »8-التي
حققت نجاحاً بالغاً – بالروعة ،وبنفس القدر بسبب ما تتضمنه من
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رؤية جديدة لضابط انفالت «بريغيه» الطبيعي .وقد ق ّدم ڨوتيالي ِنن
خربته املطلوبة جدا ً ،لرشكات محددة ،حيث ارتبط اسمه ارتباطاً ال
تنفصم عراه مبجموعة آالت قياس الزمن «ليغايس ماشني» من إبداع
«إم يب آند إف» ،والتي حملت توقيعه منذ إطالقها للمرة األوىل يف
العام .2011
وتُعد مستويات التشطيب اليدوي التي ال مثيل لها ،هي السمة املميزة
للساعة التي تحمل اسم ڨوتيالي ِنن ،ما مينح التأثري النهايئ نعومة وملعاناً
مميزين ،وهو األمر الذي يَفرِق هذه املستويات من التشطيب عن
التشطيبات األكرث حدة وسطوعاً ،التي تحدد معايري هذه الصناعة .وقد
قاد ڨوتيالي ِنن شغفُه بتقنيات الزخرفة إىل إبداع عدد من أكرث الساعات
الفريدة من نوعها ،التي ظهرت يف السنوات األخرية؛ جامالً ،باالشرتاك
مع عدد من الحرفيني البارعني املستقلني .وقد جاء االعرتاف بروعة عمله
وإبداعه ،يف صورة العديد من الجوائز التي تقدمها هذه الصناعة ،مبا يف
ذلك عدة جوائز من مسابقة «جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات».

امللخص
عن محرك «إل إم ثندردوم»
املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
«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،
هاتف41225081033+:
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«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
إصداران محدودان:
– إصدار محدود من  33قطعة مصنوعة من البالتني  ،950مع ميناء بزخارف غيوشيه باللون األزرق الفاتح؛
– إصدار محدود من  10قطع مصنوعة من التنتالوم ،مخصص ملجموعة «ذي آور غالس» ( 5قطع مبيناء من األڨنتورين ،و 5قطع مبيناء بزخارف
غيوشيه باللون األزرق الداكن).
املحرك
حركة تم تطويرها لصالح «إم يب آند إف» بواسطة إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن.
آلية تنظيم تضم  3محاور دوران رسيعة ،تدور برسعات مختلفة وعىل مستويات مختلفة .تبلغ رسعات دوران املحاور بدءا ً من املركز ،عىل التوايل؛
 8ثوانٍ  ،و 12ثانية ،و 20ثانية .يبلغ وزن اآللية متعددة املحور مجتمعة  1غرام تقريباً.
تتم التعبئة يدوياً عرب ثالثة براميل للزنربك الرئييس.
عجلة ميزان نصف كروية مصممة خصيصاً ،مع براغي تنظيم تقليدية وزنربك شعري حلزوين ،ميكن رؤيتها أعىل الحركة.
تشطيب يدوي فائق الجودة يشمل جميع أجزاء الحركة ،يف إشارة إىل أسلوب القرن التاسع عرش؛ زوايا داخلية مشطوبة تُربز الرباعة اليدوية،
وحواف مصقولة ،ومتوجات جنيڤ ،ونقوش محفورة يدوياً.
الطاقة االحتياطية 45 :ساعة.
معدل التذبذب 3 :هرتز  21600 /ذبذبة يف الساعة.
عدد املكونات.413 :
عدد الجواهر.63 :
الوظائف واملؤرشات
يُشار إىل الساعات والدقائق فوق ميناء مائل بشكل رأيس بزاوية  58درجة.
مؤرش للطاقة االحتياطية عىل الجزء الخلفي من الحركة.

امللخص
عن محرك «إل إم ثندردوم»
املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

العلبة
املادة :إصدار اإلطالق من البالتني  ،950وإصدارات «ذي آور غالس» من التنتالوم.
األبعاد 44 :ملم  22.2 xملم
عدد املكونات20 :
مقاومة املاء :تقاوم ترسب املاء حتى عمق  30مرتا ً  90 /قدماً  3 /وحدات ضغط جوي
البلورات الصفريية
بلورتان صفرييتان عىل الوجه األمامي للعلبة والوجه الخلفي الذي يكشف عن الحركة ،معالجتان بطالء مضاد لالنعكاس عىل الوجهني.
الحزام واملشبك
حزام باللون األزرق من جلد التمساح املحاك يدوياً ،مع مشبك قابل للطي من البالتني أو التنتالوم ،من نفس املادة التي ُصنعت منها العلبة.

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
CY@MBANDF.COM
أرنو ليجريه
ARL@MBANDF.COM
إم يب آند إف إس إيه،
هاتف41225081033+:
LEGACY MACHINE THUNDERDOME ENGINE
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LEGACY MACHINE
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
الفكرة :ماكسيميليان بوسري « /إم يب آند إف»
تصميم املنتج :إريك غريود « /ثرو ذا لوكنغ غالس»
اإلدارة التقنية واإلنتاجية :سريج كريكنوف « /إم يب آند إف»
تطوير الحركة :إريك كودراي وأرنو ڨيڨر « /تك إيبوش» و»إم يب آند إف»
تصميم الحركة ومواصفات التشطيب :كاري ڤوتيالي ِنن
األبحاث والتطوير :روبن مارتينيز ،وسيمون بريت ،وتوماس لورنزاتو « /إم يب آند إف»
تنفيذ زخارف غيوشيه عىل صفيحة امليناء  /السقاطة  /عجالت التاج :كاري ڤوتيالي ِنن
املعالجة بتقنية الرتسيب الفيزيايئ للبخار «يب ڨي دي» :بيري ألربت ستينامن« /بوزيتيف كوتينغ»
ميناء األڨنتورين (إصدار محدود لصالح مجموعة «ذي آور غالس»)« :إل إم كادران»
العلبة :ريكاردو بسكانت « /يل آرتيزان بواتييه» ،وبالنسبة إىل اإلصدار املحدود املخصص ملجموعة «ذي آور غالس» :أوريليان بوشيه « /إيه يب
برودكت»
تجميع الحركة :ديدييه دوماس ،وجورج ڤييس ،وآن غيتري ،وإميانويل ميرت ،وهرني بورتيبوف « /إم يب آند إف»
خدمة ما بعد البيع :توماس إمبرييت « /إم يب آند إف»
مراقبة الجودة :سرييل فاليه « /إم يب آند إف»
التصميم األويل للميناء :حسن شيبة وڨريجيني دوڨال « /ليز أتيليه ديرمي أورلوجي» Les Ateliers d’Hermès Horloger
املشبك :ناتايل غيلبو « /ساندر إيه ميتو لوكس» ،و»جيه & إف شاتالن»
العقارب :بيري شيلييه ،وإيزابيل شيلييه « /فيدلر»
الحزام« :مولتيكيوير»
علبة التقديم :أوليڤييه بريتون « /سواسانت إيه أونز»
لوجيستيات اإلنتاج :ديڤيد المي ،وإيزابيل أورتيغا« / ،إم يب آند إف»

امللخص
عن محرك «إل إم ثندردوم»
املزيد عن «تراي آكس» :ميزان ثاليث األبعاد وضابط انفالت نادر
تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
«األصدقاء» املسؤولون عن «إل إم ثندردوم»
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم

التسويق والعالقات العامة :شاري ياديغاروغلو ،وڨريجيني تورال ،وجولييت دورو ،وأرنو ليجريه « /إم يب آند إف»
املبيعات :تيبو ڨريدونكت ،وآنا روڨور ،وڨريجيني مارشون ،وجان-مارك بوري « /إم يب آند إف»
التصميم الغرافييك : :صامويل باسيك « /إم يب آند إف» ،وأدريان شولتز ،وجيل بونداال « /زد آند زد»
صور املنتج :مارتن ڤان دير إند ،ولوران كزاڨييه موالن ،وأليكس تويرش « /أليكس ستيفني تويرش فوتوغرايف»
صور الشخصيات :ريجيس غوالي « /فيديرال»
مسؤولو املوقع اإللكرتوين :ستيفان باليه « /نورد ماغنيتيك» ،وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز « /نيميو»
الفيلم :مارك-أندريه ديشو « /ماد لوكس»
النصوص :سوزان وونغ « /ورلدمتبس»

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
شاري ياديغاروغلو،
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أرنو ليجريه
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى ،وأيضاً للوصول إىل كل صور
املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
WHITE GOLD
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LEGACY MACHINE
«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم
مثّل العام  2019إشارة إىل العام الرابع عرش من اإلبداع الفائق الذي
تتميز به عالمة «إم يب آند إف» ،التي ت ُعد مخترب املفاهيم الساعاتية
األول من نوعه عىل مستوى العامل .فمع ابتكار  17حركة 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 عن مرور الزمن .وقد
قامت آالت «هورولوجيكال ماشني» باستكشاف الفضاء (كام هي حال
آالت «إتش إم  ،»2و»إتش إم  ،»3و»إتش إم  ،)»6والسامء (مثل آلتي
«إتش إم  ،»4و»إتش إم  ،)»9وخوض السباقات («إتش إم  ،»5و»إتش
إم إكس» ،و»إتش إم  ،)»8وكذلك أعامق املاء (مثل آلة «إتش إم .)»7
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  »1و»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 Genève
(«جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات») الشهرية؛ ففي العام 2019
ذهبت 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 التصويت
عليها من ِقبَل 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».
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تشطيب استثنايئ
«إم يب آند إف» و «ذي آور غالس»
املزيد عن إريك كودراي وكاري ڨوتيالي ِنن
«إل إم ثندردوم» – املواصفات التقنية
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«إم يب آند إف» – نشأة مخترب املفاهيم
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