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"ترينيتي" بالتفصيل
عىل مدار تاريخها الذي ميتد إىل 15 عاماً، دخلت "إم يب آند إف" يف رشاكة 
مع عدد من أكرث صانعي الساعات موهبة يف زمننا - كاري ڨوتياليِنن، وإريك 
كودراي، وستيفن ماكدونيل، وجان-مارك ڨيديريشت، وستيبان ساربنيڨا، 
عىل سبيل املثال ال الحرص. وكذلك مع عدد من املصممني والفنانني، بدءاً 
من إريك غريود املتعاون معها منذ مدة طويلة، ومحطم الثوابت آالن 
سيلربشتاين، وصوالً إىل النحات الشهري شيا هانغ، والرسام املعارص سيج 
ڨون. واآلن، وللمرة األوىل، تضع "إم يب آند إف" أعامل الحرفيني املهرة 
التقليديني يف دائرة الضوء، مع إبداع "إل إم سبليت إسكيبمنت – إيدي 
جاكيه - ليميتد إيديشن"، وهو مجموعة من مثاين قطع فريدة تتميز 
بالخيال االستثنايئ ومهارة فنان النقش الشهري هذا يف تصوير روايات جول 

ڨرين.

الساعات  الضيقة لعشاق صناعة  الدوائر  يُعرف إيدي جاكيه يف جميع 
املستقلة، عىل أنه الرجل الذي ميكن للمساته التحويلية أن تقوم بتحويل 
ساعة إىل نسيج ثري يروى قصة. وسيكون أولئك الذين تابعوا إبداعات "إم 
يب آند إف" ملدة طويلة عىل دراية بالفعل بأعامله، حيث إن النص املتدفق 
الذي تراه عىل محركات آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني" أبدعته يد إيدي 
جاكيه؛ وهو أبسط إشارة إىل موهبته الفنية األصيلة. يقول ماكسيميليان 
بوسري، مؤسس "إم يب آند إف": "لقد عملنا مع إيدي لسنوات، إال أن جعل 
إيدي جاكيه ينقش أسامء عىل آليات الحركة يشبه عزف مقطوعة "فور 
إليز" عىل كامن "سرتاديڨاريوس" - إذ ال ميكنك تخيل استخدام أكرث تواضعاً 

ملثل هذه املوهبة الرائعة".

يتميز أكرث أعامل جاكيه - الذي يتخذ من نوشاتيل مقراً له - استحقاقاً 
للذكر؛ بعمق مداه وطموحه؛ حيث إنه كالسييك يف األسلوب وملحمي 
يف تصويره للشخصيات البرشية. وبطريقة ما، كانت الفكرة الجامعة آللة 
قياس الزمن "إل إم سبليت إسكيبمنت إيدي جاكيه ليميتد إيديشن" أمراً 
حتمياً ال ميكن اجتنابه. يقول بوسري: "كنا نقوم باجتامع للعصف الذهني، 
فإذا بالفكرة التي تتبادر إىل الذهن عىل الفور هي كتابة نصوص جول 
ڨرين؛ ألنني مهتم جداً بالخيال العلمي، وألن مجموعة "ليغايس ماشني" 
التي قد قام إيدي بالعمل عليها، هي بشكل أسايس الساعة التي كنت 

سأبدعها لو كانت "إم يب آند إف" تأسست قبل 150 عاماً".

"ليغايس  كانت  للنقش،  املتاحة  الواسعة من سطحها  املساحة  وبسبب 
ماشني سبليت إسكيبمنت" )إل إم إس إيه( خياراً طبيعياً لهذا التعاون 
غري املسبوق. ويف بحثه التمهيدي من أجل إبداع هذه السلسلة من آالت 
قياس الزمن، التهم إيدي جاكيه كتب جول ڨرين؛ حيث قرأ ما يصل إىل 60 
رواية وقصة قصرية لهذا األديب الفرنيس غزير اإلنتاج الذي عاش يف القرن 
التاسع عرش. وتتضمن القصص الثامين التي تم يف النهاية اختيار رسمها يف 
هذا اإلصدار املحدود؛ بعضاً من أكرث أعامله شعبية مثل "عرشون ألف 
 Twenty Thousand Leagues Under The "فرسخ تحت سطح البحر
Sea، وكذلك بعض القصص األقل شهرة مثل "مغامرات الكابنت هاترياس" 

.The Adventures Of Captain Hatteras

ومن الجدير باملالحظة حقيقة أنه مل يتم رسم أي من هذه الرسومات 
التعبريية نقالً عن قطعة فنية موجودة بالفعل. فهذه الرسومات تصورها 
جاكيه بعد قراءته كتب مصادرها التي كتبها جول ڨرين، ومعاينة أي أفالم 
نقش  وكل  الكتب.  تلك  اعتمدت عىل  أخرى  إبداعية  أعامل  أو  ثانوية 
عبارة عن لوحة تصويرية معقدة من املشاهد واللقطات الرئيسية املهمة 
املأخوذة من هذه القصص، تم توليفها يف مخيلة جاكيه، ومصممة بطريقة 

معربة ليتم تفسريها من خالل وسيط هو محرك "إل إم إس إيه".

مل يكن عىل جاكيه فقط استخدام مهارته اإلبداعية يف النقش إىل الحد 
األقىص، بل كان ملزماً أيضاً مبامرسة صنعته ضمن املتطلبات والقيود التي 
فرضها محرك "إل إم إس إيه". كانت مساحة النقش املحددة هي صفيحة 
امليناء، والتي تقدم سطحاً علوياً مسطحاً يف سلسلة آالت قياس الزمن 
"إل إم إس إيه" الرئيسية، ولكنها يف الواقع ذات سمك متغري عىل وجهها 
يكن  مل  وهكذا  املختلفة.  املحرك  مكونات  استيعاب  أجل  من  الخلفي 
من املمكن نقش صفيحة امليناء كام لو كانت موحدة السمك يف جميع 
األجزاء؛ حيث كان البد من املراعاة الدقيقة ألماكن وجود األجزاء األكرث 
نحافة، حتى ال يتم ثقب قامش اللوحة الفنية من دون قصد، إذا ما كان 

قسم معني يتطلب نقشاً عميقاً.

آلة  عىل  التعديالت  من  العديد  إجراء  تم  كذلك،  التصنيع  ناحية  من 
قياس الزمن "إل إم سبليت إسكيبمنت" األصلية، من أجل زيادة مساحة 
النقش املتاحة إىل أقىص حد، والسامح لجاكيه بإظهار براعته الفائقة عىل 
أكمل وجه. حيث تم إبداع موانئ فرعية بتصميم مفّرغ لعرض التاريخ 
واحتياطي الطاقة، إىل جانب صفائح امليناء األوسع. بينام أعيد تصميم 
اإلطار ليكون أكرث نحافة، كام أعيدت صياغة أبعاد العلبة، من أجل توفري 
مساحة لصفيحة امليناء األوسع. ونظراً لتغيري أبعاد اإلطار والعلبة، كان البد 
من ُصنع بلورة ميناء جديدة، ذات منحنى أقل حدة وصوالً إىل القبة، مبا 

أن قطرها قد متت زيادته.
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إلبراز كل مشهد مصّور بشكل كامل، قام جاكيه بتطبيق طالء سبيكة 
من الروديوم الداكن يدوياً، وضبط تظليل كل تفصيلة وفقاً ملقتضيات 
املشهد. وعىل سبيل املثال، فقد تطلب دخان النار عىل ميناء )رواية( 
يف  بينام  مخففة،  ملسة   ،Michel Strogoff سرتوغوف"  "ميشيل 
البحر الذي يوجد تحت سطح األرض؛ الذي تم تصويره عىل ميناء 
 Journey To The Centre Of The"رواية( "رحلة إىل مركز األرض(
Earth، تم دمج تقنيات التظليل املتدرج. وبني إعادة تصميم عدد 
من املكونات، والتنفيذ الفعيل للميناء املنقوش نفسه؛ تطلب األمر 
أكرث من 300 ساعة من العمل اإلضايف املضني لكل قطعة فريدة من 

إبداع "إل إم إس إيه إيدي جاكيه ليميتد إيديشن".
وقصص جول ڨرين الثامين املصّورة يف هذه السلسلة هي:

"عرشون ألف فرسخ تحت سطح البحر"
Twenty Thousand Leagues Under The Sea - 

"من األرض إىل القمر"
From The Earth To The Moon - 

"حول العامل يف مثانني يوماً" 
Around The World In Eighty Days -

"خمسة أسابيع داخل منطاد" 
Five Weeks In A Balloon -

"مغامرات الكابنت هاترياس" 
The Adventures Of Captain Hatteras -

"رحلة إىل مركز األرض" 
Journey To The Centre Of The Earth -

"ميشيل سرتوغوف" 
Michael Strogoff -

"روبور الفاتح"
Robur The Conqueror - 

تأيت كل قطعة من القطع الثامين الفريدة داخل علبة من الذهب 
األحمر عيار 18 قرياطاً.
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عن النقوش
استُلهمت صفائح امليناء املنقوشة آللة قياس الزمن "إل إم إس إيه إيدي 
جاكيه ليميتد إيديشن"، من قصص جول ڨرين، وهو الكاتب الفرنيس من 
القرن التاسع عرش، واملعروف عىل نطاق واسع بأنه الرائد األول ألدب 
الخيال العلمي. وإلبداع كل قطعة فريدة من قطع هذه املجموعة، قرأ فنان 
النقش الشهري إيدي جاكيه )أو أعاد قراءة يف بعض الحاالت( العمل األصيل 
الذي كتبه جول ڨرين، ودرس أي أعامل إبداعية ثانوية مهمة اعتمدت عىل 
تلك الكتب؛ مثل الرسومات التوضيحية األصلية املنشورة )التي قد حصلت 
عىل موافقة جول ڨرين( أو األفالم. ومن ثّم أبدع الرسومات التخطيطية 
– السكتشات - األصلية الخاصة به عىل مناذج لصفيحة امليناء، مصوراً 
املشاهد الرئيسية من كل قصة، جامعاً يف بعض األحيان بني عدة لوحات 

تصويرية يف صفيحة ميناء واحدة كنسيج رسومي بياين لرسد القصة.

تُظهر صفيحة ميناء القطعة املستوحاة من كتاب "عرشون ألف فرسخ 
 ،Twenty Thousand Leagues Under The Sea"البحر تحت سطح 
عىل سبيل املثال، الغواصة "نوتيلوس" Nautilus وهي تنجرف يف أعامق 
املحيط يف موقع غري محدد؛ حيث يُلمح اثنان من األعمدة املدمرة فوق 
ميناء مؤرش احتياطي الطاقة متاماً، إىل أن هذا هو املشهد الذي يكتشف 
فيه "الكابنت نيمو" وطاقمه مدينة أتالنتس املفقودة. وعىل النقيض من 
ذلك، تجمع صفيحة ميناء القطعة املستلهمة من رواية "رحلة إىل مركز 
األرض"  Journey To The Centre Of The Earth، مشاهد األبطال 
الذين يهبطون إىل باطن الكوكب، حيث املحيط الجويف الذي يعج بأشكال 
حياة ما قبل التاريخ، وعىل مسافة بعيدة – يف حرق ألحداث الرواية! – 

الربكان الثائر الذي سيعيدهم إىل سطح األرض يف خامتة الرواية.

وقد طرح إبداع هذه املشاهد الرثية فوق القطر املحدود لصفائح امليناء 
تحدياته الخاصة، والتي كان جاكيه قادراً عىل توقع بعضها والتخطيط 
ملواجهته، يف حني كان مضطراً إىل ابتكار حلول لبعضها اآلخر وسط عملية 
النقش. وأثناء العمل عىل أول صفيحة ميناء يتم نقشها، وهي صفيحة 
 Five "ميناء القطعة املستوحاة من رواية "خمسة أسابيع داخل منطاد
Weeks In A Balloon، تضمنت مذكرات مرشوعه التفصيلية مالحظات 
حول السامكة املتغرية لصفيحة امليناء. ورغم كونها مسطحة عىل الوجه 
العلوي؛ فإن صفيحة امليناء كانت غري منتظمة بشكل بالغ عىل وجهها 
الخلفي، ولذا تم تجويفها يف أماكن مختلفة الستيعاب املكونات املختلفة 

ملحرك "إل إم سبليت إسكيبمنت".

يف أجزاء معينة، كانت سامكة صفيحة امليناء 1.15مم، ما أتاح لجاكيه 
مساحة واسعة للنقش حتى يف حالة الحفر العميق. ويف ثالث مناطق عىل 
وجه الخصوص، غري حصينة ومعرضة للرضر؛ بلغ سمك صفيحة امليناء 
0.35مم فقط، ما تطلب منه العمل بلمسة خفيفة للغاية يف تلك األماكن، 
ويف الوقت نفسه التأكد من أن الجاملية الكلية للنقش، واملفّصلة بشكل 

معقد، مل يتم املساس بها أو التنازل عنها.

يشري  بالتحديد،  هذه  امليناء  صفيحة  عن  نفسها  املرشوع  مذكرات  يف 
جاكيه إىل الحمر الوحشية الثالثة التي ميكن رؤيتها عند ميناء التاريخ، 
وهي ترطب نفسها بهدوء عند حفرة ماء يف غابات الساڨانا األفريقية. ومل 
تكن هذه الحيوانات جزءاً من مخطط رسم الفكرة األويّل الذي قام به، 
لكنها أضيفت الحقاً أثناء عملية النقش من أجل نقطة رئيسية يف التوازن 
الجاميل. ومع ذلك، فقد تطلب هذا من جاكيه أن يقوم بتعديل وضعية 
اثنني من أفراس النهر قريبني، ما يسلط الضوء عىل رسعة الترصف ومهارات 

التكيف التي تعد أساسية ملثل هذا املرشوع الدقيق.
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كثرياً ما يستخدم جاكيه املعالجة بالتعتيم - اإلظالم - كوسيلة لجذب 
الدرامي  األداء  لتعزيز  وكذلك  موانئه،  يف  معينة  عنارص  إىل  العني 
للمشهد. وبدالً من التقنية األكرث شيوعاً املتمثلة يف تطبيق طالء داكن 
بشكل موحد، والذي تتم إزالته بعد ذلك يف بعض األجزاء إلحداث 
التباين الرضوري؛ فقد اختار جاكيه إلبداع "ليغايس ماشني سبليت 
إسكيبمنت"، طريقة أكرث كثافة يف العمل )ويف نهاية املطاف أكرث 
تأثرياً من الناحية الجاملية(. فباستخدام قلم الطالء الكهربايئ الخاص 
بصائغ املجوهرات، قام جاكيه بعناية فائقة بتطبيق محلول يحتوي 
عىل أيونات من سبيكة الروديوم الداكن عىل كل صفيحة ميناء. يف 
هذه التقنية، يتم خلط الروديوم ذي اللون األبيض الفيض الطبيعي 
مبزيج رسي من معادن أخرى، إلضفاء طالء باللون الرمادي الداكن 

الربّاق.

مستخدماً قلم الطالء الكهربايئ مثل فرشاة الفنان، وبطالء املحلول 
يف طبقات من خالل تطبيقه عدة مرات، والعمل بالتوافق مع امليل 
الطبيعي ملحلول الطالء الكهربايئ بالروديوم لنرش نفسه عىل طول 
أخاديد وأسطح امليناء؛ متّكن جاكيه من إنتاج تشكيلة واسعة من 
من  مختلفة  وتراكيب  مستويات  لتقديم  الرمادي  اللون  درجات 
الضوء. ويتجىل هذا اإلتقان لتقنية "كياروسكورو" )املعالجة بالضوء 
والظل( يف النار املفعمة بالدخان املصّورة عىل ميناء )رواية( "ميشيل 
بعض  يف  الداكن  بالحرب  بتلوينها  Michel Strogoff؛  سرتوغوف" 
أخرى، وهي  مناطق  منها يف  وينفذ  الضوء  يخرتقها  بينام  املناطق 
تتصاعد حول برج الكنيسة كام وصفها جول ڨرين يف حكايته. أما 
اللمعان الداكن األملس لجلد فرس النهر يف ميناء )رواية( "خمسة 
أسابيع داخل منطاد"Five Weeks In A Balloon، فيتم إبرازه من 
خالل أجزاء ساطعة خفية باستخدام نهج أكرث قرباً إىل نهج الرسامني، 
يف حني أن التظليل املتدرج للفضاء والبحر يف ميناءي "من األرض إىل 
القمر" From The Earth To The Moon، و"رحلة إىل مركز األرض" 
Journey To The Centre Of The Earth؛ تطلّب تقنية صارمة، 
وتركيزاً مكثفاً، وطبقات معقدة من محلول الروديوم؛ للحصول عىل 

تأثري متموج يف بعض األجزاء.
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عن محرك "ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت"
فإن  امليناء،  صفيحة  عىل  للنقش  املتاحة  الكبرية  املساحة  عن  بعيداً 
خيار  أيضاً  إسكيبمنت" هي  ماشني سبليت  "ليغايس  الزمن  قياس  آلة 
الذي  إيدي جاكيه؛  التعاون هذا مع  استثنايئ ملرشوع  مناسب بشكل 
املعارصة.  الساعات  صناعة  يف  موهبة  املهرة  الحرفيني  أكرث  أحد  يُعد 
قام  الذي  للعالمة،  الخاصة  امللكية  االنفالت  بضابط  تتميز  وكونها 
بتطويره لصالح "إم يب آند إف" صانع الساعات الخبري األستاذ ستيفن 
ماشني  "ليغايس  الزمن  قياس  آلة  مرة يف  تقدميه ألول  وتم  ماكدونيل، 
بربتشوال"؛ فإن "إل إم سبليت إسكيبمنت" هي اإلبداع املثايل من "إم 
يب آند إف" ليحمل النقوش املستوحاة من أعامل جول ڨرين؛ الذي ال 
تُعد قصصه مجرد قصص ممتعة للهروب من الواقع. وعالوة عىل ذلك، 
كانت مجموعة "ليغايس ماشني" يف البداية نتيجة تجربة فكرية جريئة، 
قام بها ماكسيميليان بوسري، مؤسس "إم يب آند إف"، عندما تساءل: ما 
هي الساعة التي كان سيبدعها لو كان قد ُولد يف العام 1867 بدالً من 
ولتكون  السؤال،  لتجيب عن  أعامل جول ڨرين  العام 1967؟ وجاءت 

الحلقة التي تكمل دائرة القصة.

فهناك  ذو شقني.  بأنه  إف"  آند  "إم يب  آالت  آلة من  كل  قلب  يتميز 
جانب مجازي، وهو القصة واإللهام، وهناك جانب حقيقي، وهو مولّد 
الذبذبات - املذبذب – امليكانييك. ويعمل هذان الجانبان معاً بتزامن 
مثايل يف آلة قياس الزمن "ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت"، للكشف 

عن الغرض األسايس إلبداعها.

جاء تصميم أوىل آالت قياس الزمن "ليغايس ماشني" مستوحى من جو 
البهجة والتفاؤل، الذي كان يخيّم عىل فعاليات املعارض الدولية املُقامة 
يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين. وتعكس اآللية التي 
متنح "إل إم سبليت إسكيبمنت" اسمها هذا الكم الهائل من املشاعر 
عن  متاماً  اختالفها  خالل  من  يتحقق  تأثري  وهو  به،  وتصلنا  املبهجة، 
شكل نظائرها يف الساعات التقليدية، وابتعادها التام عن تقاليد صناعة 
النابضة واملثبّت وعجلة  الجوهرة  الراسخة. ومن خالل نقل  الساعات 
إم سبليت إسكيبمنت"  "إل  ترُبز  للمحرّك،  املقابل  الجانب  إىل  امليزان 
تأثري ميزانها الغامض، وكأنها ساحر عبقري يُخفي عن الجمهور برباعة 
أحدث  ظهور  وراء  كانت  والتي  باآلليات،  الخاصة  حيله  جميع  تامة 

عروضه بهذه الروعة.

إن حساسية ميزان الساعة والدور األسايس الذي يلعبه يف دقة قياس 
الزمن، سببان كافيان عادة بالنسبة إىل صّناع الساعات لتجنب املغاالة 
يف االبتكار واالبتعاد عن التقاليد، عندما يتعلّق األمر بصنع مجموعات 
امليزان. وتفرض النظرية امليكانيكية البحتة أن يكون موقع النابض قريباً 
قدر اإلمكان من مولّد الذبذبات، وهو ما يفرس سبب ظهور مجموعات 
مدمجة  متضاّمة  مكونات  أي  اآلن؛  عليه  تظهر  الذي  بالشكل  امليزان 
امليزان  عجلة  أسفل  النابضة  الجوهرة  مع وضع  محدود،  ارتفاع  ذات 

والزنربك الشعري متاماً.

إال أن يف "إل إم سبليت إسكيبمنت"، تبلغ املسافة الفاصلة بني عجلة 
الذي مير عرب  املحور  النابضة 11.78مم، وهو طول  والجوهرة  امليزان 
إىل  الذبذبات. ويؤدي وجود محور أطول  الحركة وامليناء لدعم مولّد 
تأثريات  إىل  إضافة  الذبذبات،  مولّد  عىل  التشويش  احتاملية  زيادة 
اليل  بسبب  الطويل  املحور  لها  يتعرض  قد  التي  املحتملة  االعوجاج 
املستمر. ويُعد القصور الذايت للميزان وصالبة املحور، عاملني رئيسيني 
يف هذه املعادلة الدقيقة، كام أن محرك آلة قياس الزمن "إل إم إس إيه" 

مصمم خصيصاً لضامن سالمة وكفاءة دقتها يف قياس الزمن.

وعىل الرغم من التحديات التقنية يف صنع امليزان املنقسم، إال أن محرك 
"إل إم إس إيه" جاء مصمامً بحيث يراعي العنارص الجاملية والكالسيكية؛ 
حيث جاء التصميم متامثالً بجامل بالغ، متميزاً بجسور تحيط مبكوناتها 
األساسية، وتنحني بنعومة وسالسة حول فصوص ذهبية وجواهر مثبّتة 
داخلها بدقة. ومتاماً كام هي الحال يف أي عمل يتم تنفيذه بشكل مثايل، 
اإلصدار يف صورته  يشاهد  الذي  الجمهور  يراه  ال  املبذول  الجهد  فإن 
النهائية، فقط األناقة والبساطة هام ما ميكن رؤيته. ويف سعيهام للربط 
بني اإلبداع الذي يخطف األنفاس، والرتابط اإلبداعي، وجرأة جول ڨرين؛ 
يف عمل واحد، مل يكن مبقدور "إم يب آند إف" وإيدي جاكيه اختيار أي 

ساعة أخرى سوى "ليغايس ماشني سبليت إسكيبمنت".
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EDDY JAQUET

نبذة عن إيدي جاكيه
تتمتع صناعة الساعات بنصيب عادل من نجوم موسيقى الروك، وهي 
األسامء التي تثري اإلعجاب واالحرتام عىل الفور عند ربطها بساعة ما. إال 
أن القبيلة الصغرية من عشاق صناعة الساعات العاملية، لطاملا كانت عىل 
دراية بأعامل صانعي آليات الحركة؛ مثل جان-فرانسوا موجون، وكاري 
ڨوتياليِنن، وجان-مارك ڨيديريشت، وستيبان ساربنيڨا، وإريك كودراي، 
وستيفن ماكدونيل. بينام تلهم أعامل مصممني مثل إريك غريود وآالن 
سيلربشتاين، متابعي إبداعاتهم األكرث إخالصاً شعوراً بالوالء يشبه الوالء 
للطائفة. لكن قلة قليلة فقط من الخرباء هم من يعرفون اسم إيدي 
جاكيه؛ أحد أكرث الفنانني موهبة يف جيله، وأفضل رواة القصص الذين 

يروونها من خالل وسيلة فنية تتمثل يف نقش موانئ الساعات.

ُولد إيدي جاكيه يف العام 1965، يف قرية صغرية يف ضواحي نوشاتيل. 
 École d’Arts"التطبيقية الفنون  "مدرسة  يف  حرفته  تعلم  أن  بعد 
التخرج  بعد  مبارشة  جاكيه  قام  فون،  دو  شو  ال  مبدينة   Appliqués
بالسعي وراء مامرسة ما ستكون مهنته مدى الحياة كمتخصص يف فن 
العام 1987  انقطاع منذ  التي استمرت من دون  املهنة  النقش، وهي 
حتى يومنا هذا. ومنذ العام 1994 متتع باستقالل مهني كامل، ما سمح 
له بإبداع عدد من أكرث األعامل الفنية روعة عىل اإلطالق لتزيني موانئ 

الساعات. 

وغالباً ما تستند أعامله إىل القصص املعروفة واملرويات الثقافية، ولكنه 
من  بوضوح  هذا  ويتجىل  األساطري.  من  ثرياً  مخزوناً  ميتلك  ذلك  مع 
ليميتد  جاكيه  إيدي  إسكيبمنت  سبليت  ماشني  "ليغايس  إبداع  خالل 
إيديشن"، وهو عبارة عن سلسلة من مثاين قطع فريدة منقوشة يدوياً، 
تستند إىل روايات جول ڨرين، التي يتم تفسريها بشكل جديد يف هذه 
القطع من خالل مخيلة جاكيه. وإيدي جاكيه من أصدقاء "إم يب آند 
إف" منذ العام 2011، عندما تضمنت أوىل آالت قياس الزمن "ليغايس 
ڨوتياليِنن  كاري  اسمي  نقش  يف  متثّل  الفنية،  ملهاراته  عرضاً  ماشني" 

وجان-فرانسوا موجون عىل جرس الحركة.
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“إل إم سبليت إسكيبمنت – إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه” املواصفات التقنية

صدار محدود من مثاين قطع فريدة، مع صفائح ميناء أبدع نقشها إيدي جاكيه، مستلهمة من 8 روايات كتبها 
جول ڨرين:

Twenty Thousand Leagues Under The Sea - "عرشون ألف فرسخ تحت سطح البحر"  •
From The Earth To The Moon - "من األرض إىل القمر"  •

Around The World In Eighty Days - "ًحول العامل يف مثانني يوما"  •
Five Weeks In A Balloon - "خمسة أسابيع داخل منطاد"  •

The Adventures Of Captain Hatteras - "مغامرات الكابنت هاترياس"  •
Journey To The Centre Of The Earth - "رحلة إىل مركز األرض"  •

Michael Strogoff - "ميشيل سرتوغوف"  •
Robur The Conqueror - "روبور الفاتح"  •

املحرك
حركة "إل إم إس إيه" مطّورة حرصياً لصالح "إم يب آند إف" بواسطة ستيفن ماكدونيل.

تتضمن الحركة آلية امليزان املنقسم، مع عجلة امليزان معلّقة فوق امليناء، بينام يقع املثبّت وعجلة ضابط 
االنفالت أسفل الحركة.

تعبئة يدوية عرب برميلني للزنربك الرئييس.
احتياطي الطاقة: 72 ساعة

عجلة ميزان مصممة خصيصاً يبلغ قطرها 14مم، ذات براغٍ منظِّمة تقليدية ميكن رؤيتها أعىل الحركة.
تشطيبات يدوية فائقة الرقي عىل امتداد الحركة تقديراً لنمط القرن التاسع عرش؛ تتضمن زوايا داخلية مشطوبة 

ترُبز املهارة اليدوية، وحواف مصقولة، وزخارف جنيڤ املتموجة، ونقوشاً يدوية.
تردد امليزان: 2.5هرتز / 18000 ذبذبة يف الساعة

عدد املكونات: 296
عدد الجواهر: 35

الوظائف واملؤرشات
مؤرشات للساعات، والدقائق، والتاريخ، والطاقة االحتياطية.

زر ضاغط بجوار ميناء عرض التاريخ للضبط الرسيع للتاريخ.

العلبة
+5N املادة: الذهب األحمر
األبعاد: 44.5 مم x 18.2 مم

عدد املكونات: 50
مقاومة املاء: 30 مرتاً / 100 قدم / 3 وحدات ضغط جوي

البلورات الصفريية
الحركة، معالجتان بطالء مضاد  الخلفي تكشف عن  الوجه  الوجه األمامي، وأخرى عىل  بلورة صفريية عىل 

لالنعكاس عىل الوجهني.

الحزام واملشبك
 +5N حزام باللون البني الداكن من جلد التمساح املخيط يدوياً، مع مشبك قابل للطي من الذهب األحمر

مياثل نفس مادة العلبة.
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"ترينيتي" بالتفصيل

عن النقوش

يس ماشني سبليت إسكيبمنت"

نبذة عن إيدي جاكيه

"إل إم سبليت إسكيبمنت – إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه"

املواصفات التقنية

"األصدقاء" املسؤولون عن "إل إم إس إيه – إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه"

"إم يب آند إف" – نشأة مخترب املفاهيم

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

»إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه
إل إم سبليت إسكيبمنت

“األصدقاء” املسؤولون عن “إل إم إس إيه – إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه”

MB&F × EDDY JAQUET LM SPLIT ESCAPEMENT, 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"
النقش اليدوي لصفائح موانئ القطع الـ8 الفريدة: إيدي جاكيه

تصميم الحركة ومواصفات التشطيب: ستيفن ماكدونيل 
تطوير الحركة: ستيفن ماكدونيل و"إم يب آند إف"

األبحاث والتطوير: سيمون بريت، وتوماس لورنزاتو / "إم يب آند إف"
العجالت واملسننات واملحور: جان-فرانسوا موجون / "كرونود"، و"أتوكلبا"، ودانيال غومي / "ديكوبار سويس"، وبول-أندريه 

توندون/ "باندي"، و"سويس مانيوفكترشينغ"، و"لو تومب روتروڨيه"
جرس عجلة امليزان والصفائح: بنجامان سينيو/ "أميكاب"

2B8 "8عجلة امليزان: أندرياس كريت / "بريسيشن إنجنريينغ"، ومارك بوليس / "2يب
زنربك التوازن وخزان الطاقة: ستيفان شواب / "شواب-فيلر" 

العلبة: آالن لومارشان، وجان-باتيست بريتو / "إم يب آند إف"
التشطيب الراقي للعلبة: "بريبويل"

مكونات الحركة: آالن بيليه / "إلفيل" 
تشطيب مكونات الحركة يدوياً: جاك-أدريان روشا ودينيس غارسيا / "يس-إل روشا"

سلسلة حيازة سبائك الذهب )CoC(: ناتايل غيلبو / "ساندر إيه ميتو لوكس"
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"

Les Ateliers d’Hermès Horlogers "امليناء: حسن شيبة وڨريجيني دوڨال / "ليز أتيلييه ديرمي أورلوجي
املشبك: "جي آند إف شاتالن"

التاج: "شوڤال فرير"
العقارب: إيزابيل شيلييه / "فيدلر"

البلورات الصفريية: "ستيتلر"
املعالجة املضادة لالنعكاس للبلورات الصفريية: أنتوين شواب / "إيكونورم"

الحزام: "مولتيكيوير"
علبة التقديم: أوليڤييه بريتون / "سواسانت إيه أونز"

لوجيستيات اإلنتاج: داڤيد المي، وإيزابيل أورتيغا / "إم يب آند إف"
التسويق والعالقات العامة: شاري ياديغاروغلو، وڤريجيني تورال، وأرنو ليجريه / "إم يب آند إف"

صالة عرض "ماد غالريي": هريڤي إستيني، وجولييت دورو / "إم يب آند إف"
املبيعات: تيبو ڨريدونكت، وڨريجيني مارشون، وجان-مارك بوري / "إم يب آند إف"

Z+Z "التصميم الغرافييك: أدريان شولتز وجيل بونداال / "زد بلس زد
صور املنتج: لوران-إكزاڨييه موالن

صور الشخصيات: ريجيس غوالي / "فيديرال"
مسؤولو املوقع اإللكرتوين: ستيفان باليه / "نور ماغنيتيك"، وڤيكتور رودريغيز وماتياس مونتز / "نيميو"

الفيلم: مارك-أندريه ديشو / "ماد لوكس"
النصوص: سوزان وونغ / "ورلدمتبس"
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»إم يب آند إف إكس إيدي جاكيه
إل إم سبليت إسكيبمنت

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1 FRONT

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2 FRONT

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3 FRONT

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H4 FRONT

THE MACHINE 

MAXIMILIAN BÜSSER
PORTRAIT
Copyright Hung @ H5 Production

MAXIMILIAN BÜSSER

MB&F × EDDY JAQUET
FRIENDS PORTRAIT

EDDY JAQUET
PORTRAIT

MB&F × EDDY JAQUET
FRIENDS LANDSCAPE

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT

FRIENDS FILM

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H5 FRONT

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1
LIFESTYLE

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H5
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H4
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1 
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2
CLOSE-UP

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3
LIFESTYLE

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2 BACK
BACK

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H1
CADRAN

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H2
CADRAN

MB&F × EDDY JAQUET
LM SPLIT ESCAPEMENT H3
CADRAN

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @MBANDF WECHAT

"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".

محتويات املجلد
انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى، وأيضاً للوصول إىل كل صور

املنتج (بدقة منخفضة وعالية)
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