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تحتفل "إم يب آند إف" يف 2015 بالِعقد األول يف تاريخها، حيث كانت قد تأسست عام 2005، وتكرمياً 

لهذه املناسبة املهمة ستقدم هذه الدار، التي تتخذ من مدينة جنيڤ مقراً لها وتتمثّل يف مخترب عبقري 

للساعات، عدداً من االبتكارات التذكارية عىل مدار العام، وذلك تحت عنوان: "املبدع البالغ هو طفل 

امتد به العمر". ويتجّسد االبتكار األول ضمن هذه املجموعة يف "ملكيور"، والذي تم ابتكاره بالتعاون 

مع دار "ليبيه 1839"، وهو عبارة عن: روبوت حريك مثري رمبا يعيد إىل أذهانكم أحالم طفولتكم، ولكنه 

ميتاز يف ذات الوقت مبظهره الفائق اإلتقان، ويشتمل عىل ساعة مكتب ميكانيكية تتألّف من 480 جزءاً.

"ملكيور" هو بالفعل رفيقك اآليل األمثل الذي تحتاج إليه إذا كنت تسعى مثالً للتصّدي لهجامت دارث 

ڤيدر )العنرص املضاد الرئييس يف ثالثية حرب النجوم(، وذلك بفضل درعه املبتكر املصنوع من الفوالذ 

والنحاس، والوميض الغامض الذي يعرتي عينيه، وعقله املفعم بالحركة والقوة، وذراعيه املمفصلتني –

تتخذ الذراع اليمنى شكل قاذفة صواريخ، بينام تتخذ اليرسى شكل مدفع رّشاش دّوار. ولكن، مع إعادة 

النظر، سرتى يف "ملكيور" ساعة مكتب راقية وبديعة تشري إىل مرور الزمن بالساعات عرب مؤرش قافز، 

االحتياطية  الطاقة  تخزّن  كام  للثواين،  مزدوج  ارتدادي  زاحف، عالوة عىل مؤرش  الدقائق مبؤرش  وإىل 

ملدة 40 يوماً، مبا ميثّل إجامالً أروع احتفاء بأرقى فنون تصنيع ساعات املكتب الكالسيكية وغريها من 

املوديالت األكرث تطّوراً.

يعود الفضل يف وضع تصوُّر وتطوير فكرة "ملكيور" إىل دار "إم يب آند إف"، مخترب املفاهيم الساعاتية 

الوحيدة  الدار  وهي   ،"1839 "ليبيه  دار  إىل  وتصنيعه  الهنديس  تكوينه  بضبط  اضطلع  فيام  املبتكرة، 

مالمئة  مثرة  االبتكار  هذا  ويعترب  سويرسا،  مستوى  عىل  الراقية  املكتب  ساعات  تصنيع  يف  املتخصصة 

لسعي املبدع ماكسيميليان بوسري، مؤسس دار "إم يب آند إف"، لتحقيق حلم طفولته الذي طاملا تاق 

إليه بامتالك صديق من عامل الروبوت.

الفضاء، كان أفضل صديق  يف  بعيدة جداً  بعيدة،  "منذ زمن طويل يف مجرّة  وعن ذلك يقول بوسري: 

لإلنسان هو جهاز الروبوت الخاص به"، ويضيف: "عندما كنت يف العارشة من عمري كنت مغرماً للغاية 

بأفالم حرب النجوم، وأيقنت وقتها أن لوك سكاي ووكر بطل ثالثية أفالم حرب النجوم مل يكن ليحقق 

الحيلة  بالوفاء وسعة  R2-D2، وهو روبوت ميتاز  النرص إذا مل يكن ميتلك أجهزة روبوت مميّزة مثل 

والشجاعة، والذي دأب دوماً عىل إنقاذ أصدقائه. وألنني كنت وقتها طفالً صغرياً، فقد تخيّلت أن يل 

روبوت رفيق خاص به... ويحّول ملكيور حلم طفولتي الخيايل إىل حقيقة".

ناً باسم اعتادت عائلته عىل إطالقه عىل  بعد أن أطلق عىل هذا "الروبوت الساعة" اسم "ملكيور"، تيمُّ

أبنائها، طّور بوسري الفكرة بالتعاون مع املصمم شني وانغ، منتقياً إحدى أرقى حركات ساعات املكتب 

ويتم  لروبوت عبقري.  ميكانيكيني  وبََدن  أعاد تشكيلها عىل هيئة رأس  بعدما  "ليبيه"،  دار  إنتاج  من 

اإلشارة إىل الساعات القافزة والدقائق الزاحفة عىل صدر "ملكيور" عرب قرصني يحمالن األرقام املَُميِّزة 

لدار "إم يب آند إف"، واملؤرشان مدمجان يف صفيحة صدر الروبوت، فيام يشري امليناء املستقر عىل بطن 

"ملكيور" إىل الطاقة االحتياطية املتبقية بالحركة. ويتمتّع هذا الروبوت باكتفاء ذايت لفرتة طويلة لدرجة 

مدهشة، حيث توفر هذه الحركة ذات التصميم املتقن واملتناهي الوضوح طاقًة احتياطيًة تستمر ملدة 

40 يوماً، يف حني أن الطاقة االحتياطية يف غالبية ساعات املكتب ال تزيد عن مثانية أيام، ويعود الفضل 

بََدن  التي تشّكل  الرئييس الخمسة  الزنربك  الطاقة االحتياطية إىل خزّانات  الهائل من  يف هذا املخزون 

"ملكيور" املتعرج. وجاءت الخزّانات مسلسلًة لتحقيق األداء األمثل.

وتقيس الحركة االرتدادية لعينّي "ملكيور" املعرّبتني فرتات من 20 ثانية. ويعطي "ملكيور" انطباعاً بأنه 

يفتح عينيه ويغمضهام بفضل توليفة قوامها فتحات ثابتة وأقراص دّوارة تحمل كٌل منها زخارف عىل 

شكل مروحة نصف قُطرية، ويضفي هذا االنطباع عىل الروبوت ملحة برشية مثرية.

وتنشأ حركة أخرى بفضل جهاز املنظّم، والذي يظهر نبضه الرقيق وتركيبه املتقن للمشاهد بفضل غطاء 

مقبب من الزجاج املصقول. وإذا ما كانت القبة الواقية تقوم بدور الجمجمة، فإن املنظِّم يرمز إىل مخ 

"ملكيور" خالل مامرسته لعمل. ومتاماً مثلامً يتحكم املخ البرشي يف الجسم، فإن املنظِّم يتويل التحكُّم يف 

الدقة الفائقة التي تنعم بها ساعة املكتب.

والروبوت الصديق مبعنى الكلمة هو ذلك الذي ميكنك اللهو معه، و"ملكيور" بالفعل عند حسن الظن 

القسامن  الفوالذيتني تدوران، بينام يتحرك  العلويني من ذراعيه  القسمني  به يف هذا اإلطار، حيث إن 

الصواريخ  قاذفة  لتصويب  املناورة  عىل  ممتازة  قدرة  له  يوفر  مبا   – وألسفل  ألعىل  محورياً  السفليان 

الخاصة به أو مدفعه الرّشاش الدّوار لتفجري األرشار بدقة متناهية. ويف ملسة تصميمية بارعة، ميكن فصل 

املدفّع الرّشاش عن الروبوت ألداء وظيفة مزدوجة: كمفتاح لتعبئة الحركة، ولضبط مؤرشات الزمن.

يقترص إصدار "ملكيور" عىل 99 قطعة، ويتوفر يف نسخة بلون أحادي "فاتح"، أو بلون ثنايئ "فاتح 

وداكن" حيث املكّونات معالجة بطالء "يب ڤي دي" األسود.
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بسويرسا،  "ليبيه"  وصقله مبشغل  منها  كٍل  تشكيل  تم  مكّوناً   480 عن  يقل  ال  مام  "ملكيور"  يتألّف 

عدا الـ50 جوهرة التي تشتمل عليها الحركة التي تتألّف من 334 مكّوناً مثرياً، بينام املكّونات األخرى 

الرئيسية وراء  الفكرة  الواقي. وكانت تلك هي  بدن "ملكيور" ودرعه  فتؤلّف معاً  146 مكّوناً  البالغة 

روبوت "إم يب آند إف"، والذي احتاجت "ليبيه" إىل تطوير العديد من املكّونات الجديدة من أجله عرب 

مختلف مراحل التصنيع: من التشكيل، إىل الصقل، وحتى التجميع، لقطع مثل القبة الزجاجية املنتفخة 

التي تشّكل جمجمة "ملكيور"، والتي أبدعتها "ليبيه" ألول مرة، متاماً كام صّنعت وألول مرة مفتاحاً 

من الستانلس ستيل لتعبئة الساعة وضبط مؤرشات الزمن، بتصميم يتخذ شكل املدفع الرّشاش الدّوار.

يستقر مفتاح التعبئة وضبط الزمن يف تجويف مرفق الذراع اليرسى لروبوت "ملكيور"، ويثبّته مغنطيس 

صغري يتمتّع بقوة تكفي لإلمساك باملفتاح، ولكنه ليس قوياً بدرجة زائدة مبا يؤثر عىل وظائف الحركة. 

ويشتمل املفتاح عىل جزء مربع يستقر بإحكام فوق الوتدين املربعني عىل الجانب الخلفي من "ملكيور". 

ويختص أحد هذين الوتدين بتعبئة الحركة، بينام يختص اآلخر بضبط مؤرشات الزمن.

وانطالقاً من تصميم "إم يب آند إف"، طّورت "ليبيه" بحرص شديد مختلف مكّونات البدن والدرع، حيث 

اختارت الخامات بعناية تامة وفقاً للخصائص املطلوبة. وحيثام كانت الدقة ذات أهمية قصوى –وهي 

الحال يف األجزاء املتحركة لروبوت "ملكيور" أو لقاذفة الصواريخ الفائقة الدقة- تم استعامل النحاس 

املطيل. أما الدرع الواقي عىل اليد األخرى فمصنوع بصفة أساسية من الستانلس ستيل، مبا يوفر املقاومة 

للمظهر الخارجي، عمدت "ليبيه" إىل مجموعة  املثيل الكافية لصد أية هجامت من األعداء. وتنقيحاً 

من أمناط الصقل الالفتة يف تشكيل بدن "ملكيور" – والتي شملت الشطب، والصقل العاكس، والزخرفة 

الساتانية، والزخرفة الساتانية الدائرية، والسفع بذرات الرمال الدقيقة، والصقل.

ويقول ماكسيميليان بوسري: "مسؤولو ليبيه مدهشون، وأسعُد بالعمل معهم"، ويضيف: "دامئاً ما يكونوا 

عند ُحسن الظن بهم، بغض النظر عام ينطوي عليه املرشوع من أصالة يف التكوين، وتحٍد يف التصميم".

وبحسب الرئيس التنفيذي لدار "ليبيه" آرنو نيكوال، فإن الشعور اإليجايب يشء متبادل، ويعلّق قائالً: "لقد 

أحدثنا عاصفة كاملة األوصاف يف صنع ملكيور بالتعاون مع إم يب آند إف"، ويضيف: "ملكيور ليس 

مجرد ساعة مكتب، إنه منحوتة حركية للطفولة الدامئة، ويشتمل عىل الكثري من التفاصيل الصغرية، من 

تلك النوعية التي نعشق العمل عىل إنجازها يف ليبيه. لقد كان مبثابة تحٍد تقني مثرياً للحامس".

ويضيف آرنو نيكوال: "هناك فخامة حقيقية تعرتي ملكيور. وحينام اطلعنا عىل تخطيطاته ألول مرة، 

أدركنا أنه سيكون شيئاً رائعاً. ولكن فقط بعدما أنجزنا أول منوذج أويل، ملسنا مدى الخصوصية الذي 

ستغلب عليه. ويف ذلك اليوم، أدركنا أن الجانب اإلبداعي الذي مييّز إم يب آند إف قد دفعنا مرة أخرى 

إىل مكانة مل يسبقنا إليها أحد...".
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جديدة  هيكلية  رئيسية  صفيحة  "ليبيه"  طّورت  تام،  بوضوح  تفاصيلها  تنعم  حركة  ابتكار  أجل  من 

متاماً، من النحاس املطيل بالبالديوم، والتي تحوي بني دفتيها آلية الحركة املصنوعة كذلك من البالديوم 

املطيل بالنحاس. والصفيحة الرئيسية -والتي تشكِّل القفص الصدري، وصفيحة الصدر، والعظم الوجني، 

التي تنعم بظالل  للروبوت- معالجة بطالء "يب ڤي دي" األسود يف نسخة "ملكيور"  الفقري  والعمود 

"فاتحة وداكنة".

القفز. ويف هذه اآللية  وملزيد من الوضوح يف قراءة الساعات، طّورت "ليبيه" مؤرش ساعات "بطيء" 

املصنوعة داخلياً، يظل قرص الساعات ساكناً ملدة 55 دقيقة، وبعدها يبدأ يف التحرّك قبل حلول الساعة 

التالية بخمس دقائق، لذلك ميتاز أسلوب تغيريه بالسالسة والرقة.

ويشتمل منظِّم الحركة عىل نظام "إنكابلوك" للحامية من الصدمات، والذي يقلل خطر التلف إىل أدىن 

حد ممكن حال نقل الساعة من مكان إىل آخر. وهذا النوع من الحامية ال يتوفر بصفة عامة إال يف 

ساعات املعصم. ويف واقع األمر، تشتمل حركة ساعة املكتب الحرصية املوظّفة يف "ملكيور" عىل نفس 

الرئييس )هناك خمس  الرتوس، والزنربك  ناقلة  املوظّفة يف ساعات املعصم –من حيث  اآلليات  نوعية 

وحدات زنربك مسلسلة(، وترس املوازنة، وترس اإلفالت، واملثبّت- ولكن أبعادها هنا أكرب بكثري من ساعة 

املعصم.

وتنعم الحركة أيضاً بزخارف رفيعة راقية –منها زخارف كوت دو جنيڤ، والشطب، والصقل، والسفع 

بالرمال، والزخرفة الساتانية الدائرية أو العمودية- تضاهي تلك التي تستعرضها ساعات املعصم. ومع 

بساعات  املقرتن  ذلك  يفوق  تحدياً  متثّل  الرفيع  املستوى  بهذا  مكتب  ساعة  حركة  زخرفة  فإن  ذلك، 

املعصم بسبب ضخامة سطح األجزاء يف املكّونات الكبرية الحجم. ويوضح ذلك الرئيس التنفيذي لدار 

"ليبيه" آرنو نيكوال بقوله: "ليس األمر بسيطاً بقدر مضاعفة حجم املكونات، ومضاعفة الزمن املستغرق 

يف إنجازها، بل يزداد التعقيد أضعافاً مضاعفة. فعىل سبيل املثال، يلزم مامرسة نفس مستوى الضغط 

الالزم لزخرفة حركة الساعة، ولكن عىل مساحة سطح أكرب، مع مالحظة أن أي تباين يف مستوى الضغط 

سيسهل متييزه".
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عادًة ما تتخذ أجهزة الروبوت الخيالية أسامًء أشبه باألحرف األوىل أو األرقام املرجعية، ومن ذلك عىل 

سبيل املثال HAL 9000، وC-3PO وK-9. وعىل النقيض من ذلك، كان ماكسيميليان بوسري حريصاً 

عىل تسمية هذا االبتكار بـ"ملكيور".

وعن ذلك يقول: "يف أجيال عائلة بوسري، عىل مدار أكرث من خمسة قرون بدايًة من القرن الخامس عرش 

فصاعداً، كان كل ابن أكرب من أبناء عائلة بوسري إما يطلق عليه ملكيور أو بالتيزر. ولكن تبّدل الحال؛ 

فجدي كان يدعى ملكيور عىل غري رغبته، لذلك جعل الجميع يطلقون عليه ماكس، وعىل هذا النحو 

أصبح اسمه ماكس. وقد بغض جدي لقبّي ملكيور وبالتيزر لدرجة أنه وضع نهاية لذلك التقليد الذي 

استمر ملدة 500 عام بأن أطلق عىل والدي االسم ماريو... واآلن، وبعد مرور قرن عىل ذلك، حدث أن 

أحببُت االسم ملكيور!".
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املؤرشات

محرّك ساعايت ثاليث األبعاد من تصميم جان مارك فيدريشت/أغنهور؛ باالستناد إىل ُمَسلَْسلة تروس 

مؤرش قافز للساعات وآخر زاحف للدقائق: عبارة عن قرصني مزدوجني ميثاّلن جزءاً من صفيحة الصدر 

يف "ملكيور"، أحدهام يشري إىل الساعات واآلخر إىل الدقائق، وكالهام يزدان باألرقام املَُميِّزة لدار "إم يب 

آند إف"

مؤرش ارتدادي للثواين: أقراص ارتدادية تشري إىل مرور فرتات 20 ثانية خلف قناع فوالذي

مؤرش الطاقة االحتياطية: ميناء عىل بدن الروبوت يوفر عرضاً بديهياً للطاقة املتبقية

الحركة

مصممة ومصنوعة داخلياً لدى "ليبيه"

معدل التذبذب: 18000 ذبذبة يف الساعة / 5.2 هرتز

الخزّانات: 5 خزّانات مسلسلة

الطاقة االحتياطية: ملدة 40 يوماً

مكونات الحركة: 334

الجواهر: 50

نظام "إنكابلوك" للحامية من الصدمات

اآللية من النحاس املطيل بالبالديوم

التعبئة اليدوية: مفتاح مربع بجزء ثنايئ عميق لضبط الزمن ولتعبئة الحركة

زخرفة الحركة: تتضمن أمناط "كوت دو جنيڤ"، والشطب، والصقل، والسفع بالرمال، والزخرفة 

الساتانية الدائرية والعمودية

بدن ودرع "ملكيور"
األبعاد: 30.3 سم × 21.7 سم )تبعاً لوضع األذرع( × 11.2 سم

الوزن: 6.3 كجم
مكّونات البدن والدرع: 146

الرأس
القبة: من الزجاج املصقول املقبب ومثبّتة برباٍغ عىل إطار من النحاس املطيل بالبالديوم املصقول 

واملشطوب
مؤرش ارتدادي للثواين من الستانلس ستيل

الصفيحة الرئيسية للحركة من النحاس املطيل بالبالديوم

البدن
صفيحة الصدر )التي تشّكل مؤرشًي الساعات والدقائق( من النحاس املطيل بالبالديوم

البدن )إطار مؤرش الطاقة االحتياطية( من الستانلس ستيل
القفص الصدري والعمود الفقري )اللذان يتشكالن بفعل الصفيحة الرئيسية الهيكلية( من النحاس 

املطيل بالبالديوم
الرِجالن

الحوض، والفخذان، وعظمتا الساق، والقدمان من الستانلس ستيل
الِوركان )القضيبان األوسطان الطويالن اللذان يتصالن بالحوض( من الستانلس ستيل

الكتفان والذراعان
الكتفان، والقسامن العلويان من الذارعني ومفصال القسمني السفليني من الذراعني من الستانلس 

ستيل، مع مغنطيس عىل مفصل الذراع اليرسى
الساعد األمين: عىل شكل صاروخ مثبت برباٍغ، وجسمه من النحاس املطيل بالكروم، والقذيفة من 

الستانلس ستيل
الساعد األيرس: عىل شكل مدفع رّشاش دّوار/مفتاح تعبئة قابل لالنفصال، من الستانلس ستيل مع 

النحاس املطيل بالبالديوم
تشمل أمناط زخرفة الجسم والدرع: الشطب، والصقل العاكس، والزخرفة الساتانية، والزخرفة 

الساتانية الدائرية، والسفع بالرمال، والصقل. و"الكتفان" و"الحوض" والصفيحة الرئيسية 
الهيكلية بطالء "يب ڤي دي" األسود يف النسخة الثنائية اللون "الفاتحة والداكنة" من "ملكيور".

http://www.mbandf.com
mailto:CYadigaroglou%40mbandf.com?subject=
http://www.mbandf.com
mailto:CYadigaroglou%40mbandf.com?subject=


M E L C H I O R  ' L I G H T '  E D I T I O N

-

M B & F  B Y  L ' E P É E  1 8 3 9

M E L C H I O R  ' L I G H T '  E D I T I O N

-

M B & F  B Y  L ' E P É E  1 8 3 9

http://mbandf.com/press/mbandf/performance-art/melchior
http://mbandf.com/press/mbandf/performance-art/melchior


M B & F

M E G A W I N D  F I N A L  E D I T I O N

-

L I M I T E D  E D I T I O N  O F  2 5  P I E C E S

لدار "جيجر-لوكولرت"  العليا  اإلدارة  العمل ضمن فريق  أعوام من  2005، وبعدما قىض سبعة  يف عام 

تاميبيسز"  رير  وينستون  "هاري  لدار  العام  املدير  منصب  خاللها  شغل  أخرى  أعوام  سبعة  سبقتها 

للمفاهيم  مخترب  شكل  يف  تتجّسد  العامل  يف  ماركة  أول  بوسري  ماكسيميليان  املبدع  أسس  جنيڤ،  يف 

"ماكسيمليان بوسري  لعبارة  اختصاراً  آند إف"  "إم يب  لها االسم  الساعات، واختار  الصلة بصناعة  ذات 

وأصدقاؤه". و"إم يب آند إف" مكرّسة متاماً لتطوير مفاهيم مبتكرة لقياس الزمن عرب تعاون مجموعات 

الذين يستمتع بوسري بالعمل معهم. وتعمل "إم يب آند إف"  صغرية من املبدعني املتعددي املهارات 

عىل احرتام التقاليد دون التقيّد بها، لتكون حافزاً لها عىل مزج التقنيات التقليدية والعالية الجودة يف 

عامل تصنيع الساعات بأحدث األساليب التقنية وأرقاها عىل اإلطالق من أجل ابتكار روائع نحتية متقنة 

ومثرية وراقية وثالثية األبعاد.

ويف 2007، كشفت "إم يب آند إف" عن أوىل آالت قياس الزمن من إنتاجها، والتي امتازت بعلبة نحتية 

وثالثية األبعاد اشتملت يف قلبها عىل محرّك جميل التصميم مثّل معياراً للموديالت الرفيعة التي تبعت 

ذلك، والتي كانت عبارة عن آالت تعلن عن مرور الزمن وليس آالت ملجرد اإلعالن عن مرور الزمن. 

ويف 2011، أطلقت "إم يب آند إف" مجموعة آالت "ليغايس ماشني" ذات الُعلب الدائرية، والتي متتّعت 

بتصاميم أكرث كالسيكيًة )مبفهوم "إم يب آند إف"، ليس أكرث( مثّلت احتفاًء بقمم االمتياز التي بلغتها 

صناعة الساعات خالل القرن التاسع عرش من خالل إعادة تفسري اآلليات املعقدة التي أبدعها عظامء 

صانعي الساعات من أجل ابتكار أعامل فنية قيّمة. ومنذ 2011، دأبت "إم يب آند إف" عىل املبادلة بني 

إطالق موديالت جديدة من آالت قياس الزمن "هورولوجيكال ماشني"، وتلك اآلالت التاريخية املستوحاة 

من املايض "ليغايس ماشني".

وخالل فعاليات مسابقة الجائزة الكربى للساعات الفخمة بجنيڤ لعام 2012، فازت "ليغايس ماشني رقم 

1" من "إم يب آند إف" عىل "جائزة الجمهور" التي صّوت عليها عّشاق الساعات، وكذلك فازت يف املسابقة 

ذاتها بجائزة "أفضل ساعة رجالية" التي صّوت عليها أعضاء لجنة التحكيم. ويف مسابقة الجائزة الكربى لعام 

2010، كانت "إم يب آند إف" قد فازت بجائزة "أفضل فكرة وتصميم" عن تحفتها "إتش إم 4".
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عىل مدار 175 عاماً، ظلّت "ليبيه" تشغل صدارة مشهد تصنيع ساعات املعصم واملكتب والحائط، واليوم 

غدت هي الرشكة املتخصصة الوحيدة يف سويرسا املكرّسة لصنع ساعات مكتب وحائط راقية. وتأسست 

يد  عىل  الساعات،  ومكّونات  املوسيقية  الصناديق  صنع  يف  البداية  يف  وتخصصت   ،1839 عام  "ليبيه" 

أوغست ليبيه الذي أسس رشكته بالقرب من بيزانسون يف فرنسا. واشتهرت "ليبيه" بكون أجزاء ساعاتها 

كافة مصنوعة بكاملها يدوياً.

للساعات،  "البارزة"  املوازين  تصنيع  رائدًة يف  الرشكة  أصبحت هذه  فصاعداً،   1850 عام  من  واعتباراً 

املوسيقية.  والساعات  املكتب،  وساعات  مبنبّهات،  املزّودة  الحائط  لساعات  خاصة  منظاّمت  وابتكار 

وبحلول عام 1877، وصل معّدل إنتاج الرشكة إىل 24 ألف ميزان بارز، والتي ُصِنَعت كلها يدوياً. وذاع 

صيت الرشكة عقب ذلك بفضل حصولها عىل عدد كبري من براءات االخرتاع عن املوازين الخاصة، مثل 

املقاِومة للطقطقة، والتلقائية البدء، وكذلك موازين القوى الدامئة، كام أصبحت املورّد الرئييس للموازين 

إىل العديد من رشكات الساعات الشهرية آنذاك. وقد فازت "ليبيه" بعدد من الجوائز الذهبية يف املعارض 

العاملية.

وخالل القرن العرشين، ُعزَي جزء كبري من الفضل فيام وصلت إليه ُسمعة "ليبيه" إىل ساعات املكتب 

املثالية  الهدية  كانت  والسلطة، كام  النفوذ  "ليبيه" ساعة أصحاب  كانت  لكثريين  وبالنسبة  املحمولة، 

1976، حينام دخلت طائرة  عام  املرموقني. ويف  إىل ضيوفهم  الفرنسية  الحكومة  قّدمها مسؤولو  التي 

الكونكورد الخارقة للصوت حيز الخدمة التجارية، وقع االختيار عىل ساعات "ليبيه" الحائطية لتجهيز 

صالونات تلك الطائرات، ما منح الركّاب فرصة تتبع الوقت. ويف عام 1994، عرّبت "ليبيه" عن عطشها 

باسم  ُعرِفَت  والتي  ُمعاَوض،  بندول  عىل  تشتمل  العامل  يف  ساعة  أكرب  بتصنيع  قامت  حينام  للتحدي 

"املنظّم العمالق" )Giant Regulator(. ووصل ارتفاع تلك الساعة إىل مرتين و20 سنتيمرتاً، ووزنها إىل 

طن و200 كيلوغرام، فيام وصل وزن الحركة امليكانيكية وحدها إىل 120 كيلوغرام، وقد تطلّب إنتاجها 

نحو ألفني و800 ساعة عمل.

لها، وتحت إرشاف رئيسها  السويرسية مقراً  الجورا  "ليبيه" حالياً من مدينة ديليمونت بجبال  وتتخذ 

التنفيذي آرنو نيكوال، طّورت الرشكة تشكيلة ساعات مكتب استثنائية تشتمل عىل مجموعة من الساعات 

املحمولة الكالسيكية األنيقة، والساعات ذات التصاميم العرصية )ال ديويل(، عالوة عىل ساعات مكتب 

صغرية الحجم )ال تور(. وتنبض يف قلب ساعات "ليبيه" آليات معّقدة منها الثواين االرتدادية، والطاقة 

االحتياطية، والتقاويم السنوية، وآليات التوربيون، وآليات الرنني – والتي يتم تصميمها كلها وتصنيعها 

داخلياً لدى الدار. ومع الوقت، أضح معّدل الطاقة االحتياطية التي تدوم طويالً من أبرز سامت ساعات 

هذه املاركة، عالوة عىل صقل مكوناتها بأساليب عالية الفخامة.
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 THE FILM

Follow us on social media @mbandf 

MELCHIOR 'LIGHT'
FRONT

MELCHIOR 'DARK AND LIGHT'
FRONT

MELCHIOR 'LIGHT'
CLOSE UP

MELCHIOR 'LIGHT'
BACK

MELCHIOR 'DARK AND LIGHT'
BACK

MELCHIOR 'LIGHT'

 انقر هنا للوصول إىل النرشة الصحفية بلغات أخرى،
 وأيضاً للوصول إىل كل صور املنتج )بدقة منخفضة وعالية(.

 THE MACHINE

محتويات املجلد
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