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نبذة مخترصة
يف أكتوبر من العام 2011، ظّن الناس أنهم يعرفون ما متثله "إم يب آند 
إف"؛ حيث كان قد تم إطالق أربع آالت "هورولوجيكال ماشني"، كل 
منها بتصميم أكرث جرأة من سابقتها. إال أن ماكسيميليان بوسري، مؤسس 
"إم يب آند إف"، قرر أن الوقت قد حان لعمل يشء مختلف.. مرة أخرى. 
لكن كيف للمرء أن يسلك طريق الخروج عىل املعتقدات التقليدية؟ 
التاريخ الذي نعرفه. فإذا  التاريخ، لكن ليس  اإلجابة هي بالعودة إىل 
كانت آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني" من إبداع "إم يب آند 
إف" جاءت من مستقبل متخيّل، فقد كان من الطبيعي أن تُستمد آالت 
"ليغايس ماشني" من ماٍض متخيّل، أو بالتعبري عن هذا بشكل مختلف: 
ما الذي كان ميكن أن تبدعه "إم يب آند إف" قبل قرن من الزمان، أي 

أثناء العرص الذهبي لصناعة الساعات؟

علب دائرية.. موانئ بطالء المع.. وتروس توازن "محلّقة"
كام هي الحال دامئاً مع "إم يب آند إف"، كانت حركة آلة قياس الزمن 
"ليغايس ماشني رقم 1" نتيجة التعاون – يف هذه الحالة – مع صديقنْي 
الزمن،  قياس  الرشكة، هام نجامن يف صناعة  "أصدقاء"  استثنائينْي من 
موهوبان بقدر اختالفهام؛ هام: جان-فرانسوا موجون، املشهور بهندسته 
املبتكرة، وكاري ڤوتياليِنن الذي يُعد أسطورة حية يف صناعة الساعات 

الكالسيكية.

بالنسبة  نوعها  من  األوىل  كانت   – مستديرة  بعلبة   "1 إم  "إل  متيزت 
إىل آالت "إم يب آند إف" – إىل جانب موانئ مطلية بالورنيش الالمع 
باللون األبيض، وعقارب مزرقنة، وترس توازن يهيم "محلقاً"، تم انتزاعه 
مثل  تعليقه  ليتم  الخلف،  املثبّت يف  املفرتض  أو  املتوقع  من موضعه 
بلورة  تحت  متأرجحاً  السامء،  يف  يحوم  األرض  خارج  من  فضايئ  زائر 
من  ماشني"  "هورولوجيكال  الزمن  قياس  آالت  كانت  وبينام  مقببة. 
بالحيوية،  مفعمة  خيالية  رحالت  عن  عبارة   "4" رقم  حتى   "1" رقم 
كانت "ليغايس ماشني رقم 1" انتصاراً إلعادة التخيّل. ومن خالل تسخري 
هذا  لتشكيل  التقليدية،  الساعات  بصناعة  الخاصة  التصميم  أعراف 
التكوين الجريء الفريد من نوعه لحركة الساعة؛ أصبحت "إل إم 1" 
أكرث إبداعات "إم يب آند إف" ثورية وخروجاً عن املألوف منذ تأسيس 

الرشكة يف العام 2005.

الفكرة  ناحية  من  مهيمناً  عنرصاً  املعلق  للميزان  اآلرس  املشهد  أصبح 
"ليغايس  مجموعة  به  تُعرّف  امليكانيكية،  الناحية  من  كام  األساسية 
ماشني" ومُتيّز شخصيتها؛ موضحاً كيف ميكن لساعة أن تكون جزءاً من 

ومنفصلة عن صناعة الساعات التقليدية يف نفس الوقت.

مجموعة رائدة حاصلة عىل جوائز
تبعت آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني" الالحقة مخطط الالتقليدية 
البارع هذا؛ ومع إطالق "إل إم إكس"، يكون لدينا سلسلة رائعة تضم 
ما ال يقل عن "مثاين" آليات كاليرب رائدة عاملياً. حيث ُصممت "إل إم 

بربتشوال" )2015(، بالتعاون مع "صديق" آخر ذي موهبة استثنائية، 
األساسية  الهندسة  تصميم  إعادة  إىل  أدى  ما  ماكدونيل؛  ستيفن  هو 
الساعات.  صناعة  يف  املحرتمة  املكانة  ذات  الدائم  التقويم  لتعقيدة 
صناعة  يف  جديدة  رؤية   )2019( يت"  فالينغ  إم  "إل  جّسدت  حني  يف 
الوقت  يف  أنيقة  ولكنها  جريئة  بأنها  متيزت  النسائية؛ حيث  الساعات 
نفسه، وبأنها واضحة التصميم ومعقدة الرتكيب يف آن معاً. أما آلة "إل 
إم ثندردوم" )2019(، التي تم تطويرها بالتعاون مع إريك كودراي خبري 
تصنيع التوربيون متعدد املحاور، فقد سجلت رقامً قياسياً عاملياً جديداً 
بفضل الرسعة املذهلة آللية "تراي آكس" التي تضمنتها. وبالتوازي مع 
عمليات التعاون املرموقة هذه، بدأت "إم يب آند إف" تصميم الحركات 
الخاصة بها خالل هذا العقد؛ حيث يُعد محرك "إل إم إكس" املحرك 
الداخيل  الهندسة  فريق  بواسطة  بالكامل  تصميمه  تم  الذي  السادس 
األلفية  ُولدت يف  التي  للعالمة  إنجاز ضخم  آند إف"، وهو  "إم يب  يف 
األمر،  ذلك  خطورة  مدى   2011 العام  يف  الكثريون  يدرك  الجديدة.مل 
لكن "إم يب آند إف" انتهزت الفرصة للتعريف بهوية عالمتها الوليدة، 
من خالل تقديم "آلة" لقياس الزمن تقرتب من املبادئ األساسية لعمل 
جميع رشكات الساعات األخرى القامئة تقريباً. وهكذا أصبحت مقارنة 
ساعة "إم يب آند إف" مع الساعات األخرى أمراً ممكناً.. لكن املخاطرة 
الكبرية تأيت غالباً مصحوبة مبكافأة كبرية؛ فقد حظيت مجموعة آالت 
السنني، ويف مقدمة  مر  االنتشار عىل  واسعة  بإشادة  ماشني"  "ليغايس 
 Grand Prix d'Horlogerieذلك حصولها عىل أربع من جوائز مسابقة
de Genève  - "جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات" – والتي تُعد 

أرفع وسام مُينح يف هذه الصناعة.

فهل غرّيت آالت "ليغايس ماشني" بانطالقها يف العام 2011 من طبيعة 
كبري.  بشكل  اإلجابة:  الزمن؟  قياس  لصناعة  كمخترب  إف"  آند  يب  "إم 
فعندما فاجأت آلة قياس الزمن "إل إم 1" عامل صناعة الساعات منذ 10 
سنوات، تنبأ خرباء الصناعة بأن تحّول "إم يب آند إف" إنتاجها بالكامل 
املبادئ  مع   – توافقية  أكرث  جامليات  إىل  جذري  بشكل  )ومبيعاتها( 
األساسية للصناعة - تقدمها من خالل آالت "ليغايس ماشني". إال أن ذلك 
مل يحدث؛ حيث ال تزال آالت قياس الزمن غري التقليدية "هورولوجيكال 
 10 بعد  لكن  إف"..  آند  يب  "إم  إنتاج  من  أساسياً  جزءاً  متثل  ماشني" 
يستقبلون  طبيعي  وبشكل  الساعات  جامعي  أن  أيضاً  نجد  سنوات، 
التصميم؛  حيث  من  كالسيكية  األكرث  ماشني"  "ليغايس  آالت  برتحاب 
والتي اكتسبت مكانة مهمة للغاية خاصة بها. ويف العام 2021 تواصل 
"إم يب آند إف" تطورها يف كال االتجاهني، واللذين يبدو أنهام مختلفان 

متاماً، لكنهام دامئاً يتميزان بحس شديد من االستقاللية واإلبداع.
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مجموعة رائدة حاصلة عىل جوائز
تبعت آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني" الالحقة مخطط الالتقليدية 
البارع هذا؛ ومع إطالق "إل إم إكس"، يكون لدينا سلسلة رائعة تضم 
ما ال يقل عن "مثاين" آليات كاليرب رائدة عاملياً. حيث ُصممت "إل إم 
بربتشوال" )2015(، بالتعاون مع "صديق" آخر ذي موهبة استثنائية، 
األساسية  الهندسة  تصميم  إعادة  إىل  أدى  ما  ماكدونيل؛  ستيفن  هو 
الساعات.  صناعة  يف  املحرتمة  املكانة  ذات  الدائم  التقويم  لتعقيدة 
صناعة  يف  جديدة  رؤية   )2019( يت"  فالينغ  إم  "إل  جّسدت  حني  يف 
الوقت  يف  أنيقة  ولكنها  جريئة  بأنها  متيزت  النسائية؛ حيث  الساعات 
نفسه، وبأنها واضحة التصميم ومعقدة الرتكيب يف آن معاً. أما آلة "إل 
إم ثندردوم" )2019(، التي تم تطويرها بالتعاون مع إريك كودراي خبري 
تصنيع التوربيون متعدد املحاور، فقد سجلت رقامً قياسياً عاملياً جديداً 
بفضل الرسعة املذهلة آللية "تراي آكس" التي تضمنتها. وبالتوازي مع 
عمليات التعاون املرموقة هذه، بدأت "إم يب آند إف" تصميم الحركات 
الخاصة بها خالل هذا العقد؛ حيث يُعد محرك "إل إم إكس" املحرك 
الداخيل  الهندسة  فريق  بواسطة  بالكامل  تصميمه  تم  الذي  السادس 
األلفية  ُولدت يف  التي  للعالمة  إنجاز ضخم  آند إف"، وهو  "إم يب  يف 
األمر،  ذلك  خطورة  مدى   2011 العام  يف  الكثريون  يدرك  الجديدة.مل 
لكن "إم يب آند إف" انتهزت الفرصة للتعريف بهوية عالمتها الوليدة، 
من خالل تقديم "آلة" لقياس الزمن تقرتب من املبادئ األساسية لعمل 
جميع رشكات الساعات األخرى القامئة تقريباً. وهكذا أصبحت مقارنة 
ساعة "إم يب آند إف" مع الساعات األخرى أمراً ممكناً.. لكن املخاطرة 
الكبرية تأيت غالباً مصحوبة مبكافأة كبرية؛ فقد حظيت مجموعة آالت 
السنني، ويف مقدمة  مر  االنتشار عىل  واسعة  بإشادة  ماشني"  "ليغايس 
 Grand Prix d'Horlogerieذلك حصولها عىل أربع من جوائز مسابقة
de Genève  - "جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات" – والتي تُعد 

أرفع وسام مُينح يف هذه الصناعة.

فهل غرّيت آالت "ليغايس ماشني" بانطالقها يف العام 2011 من طبيعة 
كبري.  بشكل  اإلجابة:  الزمن؟  قياس  لصناعة  كمخترب  إف"  آند  يب  "إم 
فعندما فاجأت آلة قياس الزمن "إل إم 1" عامل صناعة الساعات منذ 10 
سنوات، تنبأ خرباء الصناعة بأن تحّول "إم يب آند إف" إنتاجها بالكامل 
املبادئ  مع   – توافقية  أكرث  جامليات  إىل  جذري  بشكل  )ومبيعاتها( 
األساسية للصناعة - تقدمها من خالل آالت "ليغايس ماشني". إال أن ذلك 
مل يحدث؛ حيث ال تزال آالت قياس الزمن غري التقليدية "هورولوجيكال 
 10 بعد  لكن  إف"..  آند  يب  "إم  إنتاج  من  أساسياً  جزءاً  متثل  ماشني" 
يستقبلون  طبيعي  وبشكل  الساعات  جامعي  أن  أيضاً  نجد  سنوات، 
التصميم؛  حيث  من  كالسيكية  األكرث  ماشني"  "ليغايس  آالت  برتحاب 
والتي اكتسبت مكانة مهمة للغاية خاصة بها. ويف العام 2021 تواصل 
"إم يب آند إف" تطورها يف كال االتجاهني، واللذين يبدو أنهام مختلفان 

متاماً، لكنهام دامئاً يتميزان بحس شديد من االستقاللية واإلبداع.
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إرث عقد من الزمن
يف عامل "إم يب آند إف"، يكتسب الرمز X "إكس" أهمية خاصة، وذلك 
الرومانية؛ حيث  األرقام  رقم 10 من  يقابل  الرمز  أن هذا  إىل  استناداً 
يشري بذلك إىل الذكرى السنوية العارشة، كام يف آلة "إتش إم 3 فْروغ 
إكس" )2020( التي تحتفل مبرور عقد عىل إصدار آلة "إتش إم 3" التي 
إكس"  إم  "إتش  آلة  أو  العينني،  جاحظ  "طوطمي"  كائن  شكل  تتخذ 
العارشة  السنوية  بالذكرى  االحتفال  بإطالقها  تصدرت  والتي   ،)2015(
لتأسيس "إم يب آند إف" نفسها. لكن الرمز X "إكس" هو أكرث من كونه 
مجرد بديل قديم لرقم 10 العريب؛ ففي علم الجرب يشري X إىل متغري 
مل يتم حله، بينام يف علم رسم الخرائط ميثل الرمز X الوجهة املطلوبة. 
للتفسري  القابل  غري  اليشء  أي  وصفه،  ميكن  ال  ما   X الرمز  ميثل  كام 

والتصنيف؛ فهو بهذا يرمز إىل كل يشء ال نعرفه.. بعد.

"إم يب آند إف" تقدم "إل إم إكس"، احتفاالً مبرور 10 سنوات عىل 
إطالق آالت "ليغايس ماشني"

الزمن  قياس  آلة  إف"  آند  يب  "إم  أطلقت   2011 العام  من  أكتوبر  يف 
الجديدة، إىل جانب  إبداعات املجموعة  "ليغايس ماشني رقم 1"، أول 
وهكذا  بالفعل،  موجودة  كانت  التي  ماشني"  "هورولوجيكال  آالت 
أصبح لدينا مخترب إبداعي واحد، وتأويالن لإلخبار عن الزمن وقياسه. 
ويعود إصدار "إل إم إكس" إىل أول لقاء لنا مع مجموعة آالت "ليغايس 
ماشني"، ليستخدم نفس التعبري املؤلّف من ترس توازن محلق مركزي 

وميناءين، رغم أن كل يشء آخر يف هذا اإلصدار مختلف.

منطقتان زمنّيتان مستقلتان فوق ميناءين مائلني
أولئك الذين عىل دراية بأوىل آالت "ليغايس ماشني" سيعرفون بشكل 
بديهي كيف تعمل آلة "إل إم إكس". حيث يوجد ميناءان من الورنيش 
)اللّك( األبيض املشدود، لكل منهام عرضه الخاص للساعات والدقائق. 
يُوجد عند  الذي  التاج  بواسطة  اليمني  يوجد عىل  الذي  امليناء  يُضبط 
موضع الساعة 2؛ والذي يحمل نقشاً لفأس القتال املميزة لـ"إم يب آند 
إف"، كام يقوم أيضاً بتعبئة الحركة. أما التاج الذي يُوجد عند موضع 
الساعة 10، واملنقوش بشكل للكرة األرضية إلقرار االستخدام املحتمل 
ملنطقة زمنية ثانية؛ فيضبط الوقت الذي يشري إليه امليناء األيرس. ومع 
ذلك فعىل عكس آالت "ليغايس ماشني" األوىل، فإن كال امليناءين مائل 
"ليغايس  آالت  أحدث  يف  نجدها  تعقيداً  أكرث  خاصية  وهي  بزاوية؛ 
املستويات  إىل  األفقية  املستويات  من  الطاقة  نقل  وتتطلب  ماشني"، 

الرأسية بفضل الرتوس املخروطية.

ميكانيكا ظاهرة تحت قبة من البلور الصفريي
نهجاً  ماشني"  "ليغايس  آالت  من  األوىل  اإلصدارات  بعض  اتخذ  بينام 
ملا يتم عرضه يف املساحة بني صفيحة امليناء والقبة املصنوعة  انتقائياً 
من البلور الصفريي، فإن املوديالت الالحقة مثل "إل إم بربتشوال" و"إل 
إم فالينغ يت" و"إل إم ثندردوم"؛ كانت بتصميم أكرث انفتاحاً وإيضاحاً 
لرباعتها امليكانيكية الفائقة. وتتبع آلة "إل إم إكس" هذا النهج األخري؛ 

حيث يكشف تصميمها عن عنارص وظيفية مثل جرس ضابط االنفالت 
القتال، ومكونات مسلسلة  يتخذ شكل فأس  الذي  امليزان(  )مجموعة 
الرتوس. وميكن بشكل خاص رؤية ثالث عجالت كبرية؛ اثنتان منها كل 
منهام متموضع إىل جانب أحد تاجي التعبئة، وكلتاهام تبدأ يف الحركة 
إليها عىل  املشار  الزمنية  املنطقة  الزمن يف  ليطابق  الوقت  عند ضبط 
الساعة 6 هو  الذي يوجد يف موضع  امليناءين، يف حني أن الرتس  أحد 

عجلة الثواين املعروفة.

وتجدر اإلشارة بشكل خاص إىل ترس التوازن الجديد املصمم خصيصاً، 
القصور   – للعطالة  موانع  مع  13.4مم  سمكه  يبلغ  ترس ضخم  وهو 
الذايت - التي متثل خروجاً عن املوازين التقليدية املزودة بالرباغي، ما 
إم  "إل  آلة  قلب  بتنظيم  قيامه  عند  الساعات  لصانع  أكرب  دقة  يوفر 
إكس". تشمل التحسينات األخرى األذرع املصقولة للجسور املستقيمة 
الظاهرَة للعيان فوق صفيحة امليناء، والتي تم تشطيبها يدوياً إلضفاء 

مظهر منحن متاميل bercé، عىل أسطحها العلوية.
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مؤرش نصف كروي لـ7 أيام من الطاقة االحتياطية
الرأيس األول من نوعه يف  الطاقة  احتياطي  يف إشارة أخرى إىل مؤرش 
العامل، الذي متيّزت به آلة "ليغايس ماشني رقم 1"، تتخذ "إل إم إكس" 
ثاليث  لتنشئ مؤرشاً  أساساً،  آند إف"  "إم يب  تاريخ  امللمح يف  من هذا 
األبعاد جديداً متاماً يعرض احتياطي الطاقة الرائع الذي يتمتع به محرك 
املتطور،  املؤرش  هذا  يف  ساعة(.   168( أيام  سبعة  والبالغ  اآللة،  هذه 
ميكن االختيار بني طريقتني لعرض العد التنازيل لنفاد احتياطي الطاقة؛ 
حيث تم وضع مؤرشين عىل الجانبني املتقابلني للشكل نصف الكروي؛ 
أحدهام مؤطر مبقياس مقّوس مرقّم باألرقام من 1 إىل 7، وعىل اآلخر 

مقياس تظهر عليه أيام األسبوع.

مُينح هذا التفاعل املعقد والجديد متاماً للمكونات مستوى إضافياً من 
التعقيد، من خالل دوران مؤرش احتياطي الطاقة بأكمله حول نفسه. 
مؤرش  لقراءة  املفضلة  طريقته  باختيار  الساعة  ملرتدي  هذا  ويسمح 
احتياطي الطاقة؛ فبواسطة مواصلة لف التاج الذي يحمل نقش فأس 
بالكامل؛ ميكن  الطاقة  القتال حتى بعد إعادة ملء مخزون احتياطي 
ملرتدي الساعة ضبط اتجاه املؤرش لجعل مقياس أيام األسبوع أو مقياس 

األرقام أكرث وضوحاً عندما تستقر "إل إم إكس" فوق معصمه.

بنية حركة متامثلة
"إل  محرك  تصميم  جاء  تام،  نحو  عىل  املتوازن   X الرمز  شكل  مثل 
ولكن  امليناء  جهة  عىل  فقط  ليس  والتناسق؛  التامثل  فائق  إكس"  إم 
الصفري،  من  املصنوع  الشفاف  العلبة  ظهر  عرب  مشاهدته  عند  أيضاً 
الذي يكشف عن الخزانات الثالثة املوضوعة بالتساوي – عىل مسافة 
أشعة  بنمط  التشطيب  جامليتها  يرُبز  والتي  املركز،  حول   - متساوية 
الشمس املميز لزخرفة "كوت دو جنيڤ". ما يُعد هدية صغرية ألولئك 
كالخرباء  ميكنهم  والذين  الساعات،  حركات  لغة  قراءة  ميكنهم  الذين 
إدراك املقصد والغاية التحسينية وراء وضعية كل مكون من مكونات 

الحركة.

أو  للتامثل،  رمز  أكرث من مجرد  إكس" هو  إم  "إل  اسم  "إكس" يف   X
هي  إكس"  إم  "إل  آلة  أن  ذلك   .10 الرقم  إىل  لإلشارة  أخرى  طريقة 
مفرتق طرق حيث يلتقي الِعقد األول والِعقد الثاين من وجود مجموعة 

"ليغايس ماشني".

تتوافر "إل إم إكس" يف إصداري إطالق محدودين:
معالجة  مع  قرياطاً   18 عيار  األحمر  الذهب  من  قطعة   18  •  
الصفائح  عىل  األسود  باللون   NAC يس"  إيه  "إن  بتقنية  بالطالء 

والجسور،
•  33 قطعة من التيتانيوم من الدرجة 5 مع معالجة بالطالء   

بتقنية "يس ڨي دي" CVD باللون األخرض عىل الصفائح والجسور.
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LMX – 10 YEARS OF LEGACY MACHINES

 بعد إبداعها أربع آالت غري تقليدية من مجموعة "هورولوجيكال 
ماشني"، فاجأت "إم يب آند إف" عامل صناعة الساعات بإطالقها آلة 
قياس الزمن "ليغايس ماشني رقم 1"، لتفتتح بها مجموعة جديدة 

من الساعات ذات تصاميم أكرث كالسيكية.

 فازت "إل إم 1" بجائزتني، وليست جائزة واحدة فقط؛ يف مسابقة
 -   GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE
"جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات"، هام: "جائزة الجمهور" 
وجائزة  الساعات(،  عّشاق  ِقبَل  من  عليها  التصويت  تم  )التي 
التحكيم  )التي صّوت عليها أعضاء لجنة  أفضل ساعة رجالية" 

املحرتفون(.

 "ليغايس ماشني رقم 2": بعد عامني من إطالق أوىل آالت "ليغايس 
ملتزمة  إف"  آند  "إم يب  أن  لتربهن  إم 2"  "إل  ماشني"، جاءت 
بتطوير مجموعة "ليغايس ماشني"، من خالل إصدار ساعة معّقدة 
تعيد البحث يف أعامل كبار صانعي الساعات املشهورين املتعلقة 

بأنظمة املنظّم املزدوج.

احتفت مجموعة "ليغايس ماشني" بأوىل قطع "فن األداء" ضمن 
املجموعة؛ وهي نتاج تعاون مع فنان النحت الصيني شيا هانغ، 
الذي أعاد تصميم مؤرش احتياطي الطاقة الرأيس الذي متيّزت به 

آلة "إل إم 1" بشكل مختلف.

بالرتكيز عىل  إف"  آند  "إم يب  قامت  ماشني 101"،  "ليغايس  يف 
أساسيات ساعات اليد امليكانيكية، كام كانت حركة "إل إم 101" 
الهندسة  بالكامل بواسطة فريق  هي أول حركة يتم تصميمها 

الداخيل يف "إم يب آند إف".

تعاونت "إم يب آند إف" مع ستيفن ماكدونيل إلعادة ابتكار آلية 
التقويم الدائم التقليدية. فكانت النتيجة هي آلة "ليغايس ماشني 

بربتشوال" املبتكرة، التي توفر املوثوقية وسهولة االستخدام.

استقبلت آالت "ليغايس ماشني" برتحاب ثاين قطعة من قطع "فن 
األداء"؛ هي آلة "إل إم 1 سيلربستني"، التي تم إبداعها بالتعاون 

مع املصمم الفرنيس الشهري آالن سيلربستني. 

 GRAND PRIX D'HORLOGERIE DEمسابقة ويف 
GENÈVE  - "جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات"، ذهبت 

"جائزة أفضل ساعة تقويم" إىل "إل إم بربتشوال".
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بالتعاون مرة أخرى مع ستيفن ماكدونيل، قّدمت "إم يب آند إف" 
آلة قياس الزمن "إل إم سبليت إسكيبمنت" )"إل إم إس إي"(، 
لتعرض من خاللها جامل ترس التوازن املعلّق وامليزان املنقسم؛ 

الذي تم تصميمه بداية آللة "إل إم بربتشوال".

يف مارس من ذلك العام، اختارت "إم يب آند إف" مجموعة "ليغايس 
ماشني" إلطالق أوىل ساعاتها املخصصة للنساء؛ "إل إم فالينغ يت".

يف نوڨمرب من العام نفسه، فازت مجموعة "ليغايس ماشني" بجائزة 
 GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE رابعة يف مسابقة
GENÈVE  - "جائزة جنيڤ الكربى لصناعة الساعات"؛ حيث 

فازت "إل إم فالينغ يت" بـ"جائزة أفضل ساعة نسائية معّقدة".

ويف ديسمرب، حطمت "إم يب آند إف" وصانع الساعات الشهري 
إريك كودراي رقامً قياسياً عاملياً، من خالل آلة قياس الزمن "إل 

إم ثندردوم"، التي تضمنت أرسع منظّم ثاليث املحور يف العامل.

 ابتكرت "إم يب آند إف" والعالمة املستقلة الزميلة "إتش موزر آند 
يس"، من خالل تعاون فريد ثنايئ االتجاه، معزوفة إبداعية نتج 
عنها آلتا قياس الزمن "إل إم 101 إم يب آند إف إكس إتش موزر" 

و"إنديڨور سليندريكال توربيون إتش موزر إكس إم يب آند إف".

قّدمت "إم يب آند إف" وإيدي جاكيه؛ أحد أكرث فناين النقش الكبار يف 
صناعة الساعات موهبة؛ سلسلة تضم 8 قطع وحيدة من آلة "إل إم 

سبليت إسكيبمنت"، مستلهمة من روايات جول ڨرين.

اختارت "إم يب آند إف" مجموعة "ليغايس ماشني" لتقدم تطوراً 
 ،"EVO" – "مهامً آخر؛ هو أوىل ساعاتها التي تتحىل بالالحقة "إيڨو
واملصممة لالستخدام اليومي األكرث نشاطاً. فجاءت "إل إم بربتشوال 
إيڨو" ليست "مجرد ساعة للمناسبات، بل ساعة لالرتداء مدى 

الحياة".

إطالق "إل إم إكس"، احتفاالً مبرور 10 سنوات عىل إنتاج آالت 
"ليغايس ماشني". تتخذ "إل إم إكس" سامت "إل إم 1" ولكن بشكل 
الحتياطي  ومؤرش  زمنيتنْي  مبنطقتنْي  تتميز  حيث  متاماً؛  جديد 
الطاقة ثاليث األبعاد، يف حني أن امليناءين املائلنْي وتصميم العلبة 
الناعمة الصقيلة؛ هي سامت مأخوذة من آلتي "إل إم فالينغ يت" 

و"إل إم ثندردوم".
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تتوافر "إل إم إكس" يف إصداري إطالق محدودين:
18 قطعة من الذهب األحمر 5N+ املصقول عيار 18 قرياطاً، مع معالجة بالطالء بتقنية "إن إيه يس" NAC باللون األسود عىل   •  

الصفائح والجسور،
•  33 قطعة من التيتانيوم املصقول من الدرجة 5، مع معالجة بالطالء بتقنية "يس ڨي دي" CVD باللون األخرض عىل الصفائح   

والجسور.

املحرك
حركة ساعاتية ثالثية األبعاد تم تطويرها حرصياً بواسطة "إم يب آند إف"

التعبئة يدوية عرب ثالثة خزانات للزنربك الرئييس
احتياطي الطاقة: 7 أيام )168 ساعة(

ترس التوازن: ترس توازن جديد ُمعّد حسب الطلب بسمك 13.4مم، مع موانع للقصور الذايت، يطفو أعىل الحركة
تتم اإلشارة إىل الزمن فوق ميناءين مائلنْي مطلينْي بالورنيش )اللّك( املشدود

زنربك التوازن: بانحناءة "بريغيه" التقليدية، وينتهي بحامالت براغٍ متحركة
معدل تذبذب امليزان: 18000 ذبذبة يف الساعة/2.5 هرتز

عدد املكونات: 367
عدد الجواهر: 41

التفريغات: تفريغات ذهبية مبثاقب مصقولة
التشطيبات الراقية: تشطيب يدوي فائق الرقي لجميع األجزاء، يُظهر االحتفاء باألسلوب املميز للقرن التاسع عرش، بزوايا شطب داخلية ترُبز 
املهارة اليدوية، وشطبات مصقولة، وزخارف عىل شكل متّوجات جنيڤ، وحفر يدوي، وأذرع مصقولة للجسور املستقيمة ظاهرة للعيان فوق 

صفيحة امليناء، تم تشطيبها يدوياً إلضفاء مظهر منحن متاميل bercé عىل أسطحها العلوية.

الوظائف
الساعات والدقائق: يتم عرض الزمن يف منطقتني زمنيتني مستقلتني متاماً فوق ميناءين.

مؤرش الحتياطي الطاقة نصف كروي فريد من نوعه، مع خيار لقراءة مخزون الطاقة االحتياطية إما بعرض أيام األسبوع أو أرقام األيام من 1 
إىل 7؛ حيث يدور املؤرش لضبط الطريقة املفضلة لإلشارة إىل احتياطي الطاقة.

التاج األيرس عند موضع الساعة 10 لضبط الزمن الذي يشري إليه امليناء األيرس، والتاج األمين عند موضع الساعة 2 يُستخدم لضبط الزمن الذي 
يشري إليه امليناء األمين ولتعبئة الحركة.

العلبة 
إصداران لإلطالق: األول بعلبة من الذهب األحمر 5N+ عيار 18 قرياطاً يقترص عىل 18 قطعة، والثاين بعلبة من التيتانيوم من الدرجة 5 يقترص 

عىل 33 قطعة
األبعاد: 44 مم عرضاً x 21.4 مم ارتفاعاً

عدد املكونات: 27

البلورات الصفريية
بلّورة صفريية مقببة عالية عىل الوجه األمامي، وبلّورة صفريية عىل الوجه الخلفي، كلتاهام بطالء مضاد لالنعكاس عىل الجهتني.

الحزام واملشبك
حزام باللون األسود من جلد التمساح املحاك يدوياً، مع مشبك قابل للطي من الذهب 5N+ لنسخة الذهب األحمر، وحزام باللون الرمادي 

من جلد التمساح املحاك يدوياً مع مشبك قابل للطي من التيتانيوم إلصدار التيتانيوم.

"إل إم إكس" – املواصفات التقنية
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ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بـ: 
CY@MBANDF.COM - شاري ياديغاروغلو

ARL@MBANDF.COM – أرنو ليجريه 
  RUE VERDAINE 11، ،إم يب آند إف إس إيه

CH-1204جنيڤ، سويرسا
هاتف 41.22.508.10.38+

LMX − FRIENDS

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: سيمون بريت / "إم يب آند إف"

األبحاث والتطوير: سيمون بريت، وتوماس لورنزاتو، وروبن آن، وجوي ميزريه، وجوليان بيرت / "إم يب آند إف"

الرتوس، واملسننات، واملحاور: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"، وبول-أندريه توندون/ "باندي"، ودانيال غومي 
/ "ديكوبار سويس"، و"جيميل رواج"، و"أتوكلبا"، و"لو تومب روتروڨيه"

الصفائح والجسور: بنجامان سينيو/ "أميكاب"، ورودريغ بوم / "هورلوفاب"، و"إم يب آند إف"
ترس التوازن: مارك بوليس / "2يب2B8 "8، و"أتوكلبا"

وحدات الزنربك والنوابض: آالن بيليه / "إلفيل سويس"
الزنربك الرئييس والخزانات: ستيفان شواب / "شواب-فيلر"

النقش اليدوي للحركة: "غليبتو"
التشطيب اليدوي ملكونات الحركة: جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا / "يس-إل روشا"

زخرفة العلبة: ساندرا لومبري / "بريبويل"
املعالجة بتقنية "يس ڨي دي": بيري-ألبري ستاينامن / "بوزيتيڤ كوتنغ"

سلسلة حيازة سبائك الذهب )CoC(: جان فيليب شيتوال / "ساندر إيه ميتو لوكس"
تجميع الحركة: ديدييه دوماس، وجورج ڤييس، وآن غيتري، وإميانويل ميرت، وهرني بورتيبيوف / "إم يب آند إف"

الخراطة الداخلية: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو / "إم يب آند إف"
خدمة ما بعد البيع: توماس إمبرييت / "إم يب آند إف

مراقبة الجودة: سرييل فاليه / "إم يب آند إف"

Les Ateliers d’Hermès Horlogers "امليناءان: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال / "ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي
العقارب: "ويرب إتش إم إس"

التاجان: "بونينيش"
معالجة البلورات الصفريية بالطالء املضاد لالنعكاس: أنتوين شواب / "إيكونورم"

املشبك: "جي آند إف شاتالن"
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، وڤريجيني تورال، وأرنو ليجريه / "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"
Z+Z "تصميم الغرافيك: سيدوين بايز / "إم يب آند إف"، وأدريان شولتز وجيل بونداال / "زد بلس زد

صور املنتج: مارتن ڨان دير إندي وأليكس تويرش لوران-إكزاڨييه موالن
صور الشخصيات: ريجيس غوالي / "فيديرال"
املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / "إيدياتيڤ"

املادة الفيلمية: مارك-أندريه ديشو / "ماد لوكس"، ومانويل كارابيتسيس ودومينيك النغ / "بروسيك ميديا"
النصوص: سوزان وونغ / "ورلدمتبس

"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم إكس"
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محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى، وأيضاً للوصول إىل كل صور

املنتج (بدقة منخفضة وعالية)

"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم
يف العام 2005، تأسست "إم يب آند إف" لتكون مخترب املفاهيم الساعاتية 
األول من نوعه عىل مستوى العامل. فمع ابتكار ما يقرب من 20 حركة 
كاليرب مميزة، تشّكل 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 15 عاماً قضاها يف إدارة أرقى عالمات الساعات، استقال ماكسيميليان 
 ،2005 العام  يف  ونستون"  "هاري  لدار  عام  كمدير  منصبه  من  بوسري 
من أجل تأسيس "إم يب آند إف" )اختصار لعبارة: ماكسيميليان بوسري 
الفنية  للمفاهيم  مخترب  عن  عبارة  هي  إف"  آند  يب  و"إم  واألصدقاء(. 
والهندسية الدقيقة، مخصص حرصياً لتصميم وتصنيع سالسل صغرية من 
الساعات التي تعكس مفاهيم أصيلة ومميزة، والتي تبدعها العالمة من 
خالل التعاون مع مصّنعي الساعات املهنيني املوهوبني، الذين يحرتمهم 

بوسري ويستمتع بالعمل معهم.

الزمن  قياس  آالت  أوىل  عن  إف"  آند  يب  "إم  كشفت   ،2007 العام  يف 
"هورولوجيكال ماشني" من إنتاجها، أو "إتش إم 1"، والتي امتازت بعلبة 
منحوتة ثالثية األبعاد، احتضنت محرّكاً )أي حركة( جميل التشطيب، مثّل 
معياراً 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 2"، و"إتش إم 3"، و"إتش 
إم 6"(، والتحليق يف السامء )مثل آلتي "إتش إم 4"، و"إتش إم 9"(، وخوض 
إم 8"(،  إم إكس"، و"إتش  إم 5"، و"إتش  "إتش  السباقات )كحال آالت 

وكذلك استلهام مملكة الحيوان )مثل آلتي "إتش إم 7" و"إتش  10"(". 

الزمن  قياس  آند إف" مجموعة آالت  "إم يب  أطلقت  العام 2011،  ويف 
"ليغايس ماشني" ذات الُعلب الدائرية. ومثلت هذه الساعات التي متتّعت 
احتفاًء  أكرث-  ليس  إف"،  آند  يب  "إم  مبفهوم   - كالسيكيًة  أكرث  بتصاميم 
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  2" صدرت التحفة "إل إم 101"، وهي أول آلة لقياس الزمن 
من "إم يب آند إف" تتضمن حركة مطّورة داخلياً بالكامل. بينام ميثّل كل 
من "إل إم بربتشوال"، و"إل إم سبليت إسكيبمنت"، و"إل إم ثندردوم"؛ 
مزيداً من التوسع اإلبداعي للمجموعة. ويسجل العام 2019 نقطة 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.

وحيث إن حرف F يف اسم العالمة MB&F - "إم يب آند إف" – مأخوذ من 
كلمة Friends أي األصدقاء، كان من الطبيعي حتامً بالنسبة إىل "إم يب آند 
إف"، أن تطور عالقات تعاون مع الفنانني، وصانعي الساعات، واملصممني، 

واملصّنعني؛ 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 
 Mechanical ماد - هي اختصار لعبارة – M.A.D( "يب آند إف ماد غالريي
Art Devices، أي 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 
الحرص؛ هناك عىل األقل 5 جوائز كربى، حصلت عليها  املثال ال  سبيل 
العالمة من مسابقة Grand Prix d'Horlogerie de Genève  )"جائزة 
ذهبت   2019 العام  ففي  الشهرية؛  الساعات"(  لصناعة  الكربى  جنيڤ 
جائزة "أفضل ساعة نسائية معقدة" لساعة "إل إم فالينغ يت"، ويف العام 
ألفضل  الكربى  "الجائزة  عىل  بربتشوال"  إم  "إل  ساعة  حصلت   ،2016
ساعة تقويم"، ويف العام 2012 فازت تحفتها آلة قياس الزمن "ليغايس 
ماشني رقم 1" بكل من "جائزة الجمهور" )التي تم التصويتعليها من ِقبَل 
عّشاق الساعات(، و"جائزة أفضل ساعة رجالية" )التي صّوت عليها أعضاء 
لجنة التحكيم املحرتفون(. ويف العام 2010، فازت "إم يب آند إف" بجائزة  
"الساعة ذات أفضل فكرة وتصميم"، عن تحفتها "إتش إم 4 ثندربولت". 
ويف العام 2015، تسلمت "إم يب آند إف" جائزة "رِد دوت: الساعة األفضل 
- عن  العاملية  "رد دوت"  أعىل جائزة يف جوائز  اإلطالق"–  وهي  عىل 

إبداعها "إتش إم 6 سبيس بايرت".
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