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 " الثالثة واألخيرة من إبداعنيكسي ماشينآلة " ":IIIنيكسي ماشين "

 في "ماد غاليري" تُعرض حصريا   فرانك بوشوالد

 
 

 ،قطعة 18بسعادة غامرة تقدم صالة عرض "ماد غاليري" هذا التطور النهائي لسلسلة آالت "نيكسي ماشين"، في مجموعة من 
 وتايبيه. ودبي وهونغ كونغ ڤجنيمتوفرة حصرياً في صاالت "ماد غاليري" في 

 
 

ً فرانك بوشوالدمن إبداع  كانت "ماشين اليتس" جزءاً من التشكيلة  ؛، وهي عبارة عن مجموعة رائعة من المصابيح المصنوعة يدويا
إعجاب  المصابيح. وقد أثارت هذه ڤجنيفي  األولى "ماد غاليري" صالة عرضافتتاح األولية ألعمال الفنانين التي ُعرضت في 

ً عمال بوشوالد أللتحجز منذ البداية،  ،، مؤسس "إم بي آند إف"ريماكسيميليان بوس  صاالت عرض "ماد غاليري".دائماً في  معرضا
عدداً من  تصميمهاليكون أساس آلة "نيكسي ماشين" األولى؛ وهي عبارة عن ساعة مكتب أُبدعت بعد بضع سنوات  ذلكأعقبت 
 .كما يصورها الخيال العلمي األجسام الفضائيةتصميم "نيكسي" العتيقة، ولتتبع نفس جماليات  مصابيح

 
 

 "III"نيكسي ماشين 
 

طريقة  –بمصابيح الكاثود البارد والتي تُعرف كذلك  -التي ظهرت في خمسينيات القرن العشرين  Nixie"نيكسي"  مصابيحأصبحت 
 Burroughs" لشركةNIX Iمشتق من اسم منتج " Nixie "نيكسي" أن االسم ويُعتقدالتفريغ التوهجي.  باستخدامشائعة لعرض األرقام 

Corporation ُيمثّل اختصاراً لعبارة "بدوره عتقد أنه ، والذي يNumeric Indicator eXperimental No.1." 
 

وكاثود من طبقات  ،تعبئته بغاز يستند إلى النيون على ضغط منخفض، كما يشتمل على شبكة أنودية من األسالك تتمكل مصباح زجاجي 
سريان ممّيز يحيط بكل كاثود حال  برتقاليوهج  ويتدفق. 9إلى  0يلزم توفير كاثود قائم بذاته لكل رقم من  ؛ حيثعلى شكل األرقام

فإن أنابيب "نيكسي" كانت تُستخدم  ؛من خالل توصيل الدوائر اإللكترونية إلى عدة مصابيح وبعرضها مصفوفات متعددة األرقام، الطاقة.
وأقل  أكثرمؤشرات ذات طابع عملي  ا في النهايةفي أجهزة الحاسوب وساعات المكتب وعدادات التذبذب، ورغم ذلك حلّت محلّه بكثرة
 الباعثة للضوء. LEDمصابيح  مثل –أقل سحراً وجاذبيةً  إال أنها –تكلفة 

 

؛ حيث تم صنع كل تفصيلة وصياغتها يدوياً؛ فرانك بوشوالدالمرحلة التالية من التطور في أعمال " الجديدة IIIآلة "نيكسي ماشين وتمثل 
بدءاً بالتصميم، ومروراً بالبنية، والبراعة الحرفية التي تهتم بأدق تفاصيل ساعة المكتب، وحتى مصابيح "نيكسي" الستة التي قام 

 )انظر الفقرة التعريفية الخاصة به(. داليبور فارني بابتكارها
 

، تعمل آلة "نيكسي ماشين" الثالثة واألخيرة هذه على دمج مبادئ سلسلة آالت "نيكسي ماشين"من  وانطالقاً من اإلصدارين األول والثاني
؛ اميكيالدين اآللة على طابعه تصميم شبهي شخصية التصميم الذيفيه  تهيمنالتصميمية والبنيوية، داخل عمل فني مستقبلي  بوشوالدفرانك 

 بينما جاءت النسب منفذة بكل إتقان.حيث يتميز الشكل بأنه مضغوط ومفعم بالحيوية، 
 

يبدو تعاقب ستة من مصابيح "نيكسي" وكأنها تحوم فوق الهيكل األساسي، لتجذب العين بصورة غريزية إلى األجزاء للوهلة األولى، 
تلو األخرى،  الداخلية من اآللة، حيث المعلومات الرقمية تطفو داخل حدود كل مصباح زجاجي. ويكشف الفحص الدقيق عن قرب للقطعة

؛ والتي تتمثل في كتيفة دعم ثنائية مثبتة بإحكام ببراغٍ فوالذية ضخمة، لآللة التي يتألف منها الهيكل المثاليعن المبادئ األساسية 
الصلبة والبرج األسطواني المركزي. ويمتد داعم إضافي للهيكل من سنادة الدعم  بنية القاعدةوأقراص من الفوالذ والنحاس، وصوالً إلى 

 .مشيرة إليه الثنائية، ليمسك صف المصابيح مثل األذرع، التي "تسلم" الزمن إلى الناظر
 

ً المفتاح المركزي  تغذي خراطيم معدنية مرنة مصابيح "نيكسي" بالطاقة والمعلومات من القلب اإللكتروني لآللة، الذي يحتضن أيضا
مائلة إلى الزرقة. وقد تطلب التصميم الخاص لهذا اإلصدار الثالث من آلة "نيكسي  ما وراء طبيعيةالرئيسي، والمضاء على شكل "عين" 

وطاً تثبت فوق سطح صغير مستدير الشكل؛ يتوافق سماراً مضغم 66و الدائرةإلكترونية جديدة مع مكونات  دائرةماشين"، تطوير لوحة 
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، وهو مبدع ومهندس مصابيح "نيكسي" العتيقة المعاد داليبور فارنيهذا االبتكار إنجازاً كبيراً ل كانقد ومع حجم الجسم المركزي لآللة. 
 ".III" و"نيكسي ماشين IIفي إبداع "نيكسي ماشين  فرانك بوشوالدمع  المتعاوناستخدامها، كما أنه 

 
 " مصنوعة من الستانلس ستيل الصلب المتين، وجميع المكونات تم صقلها وصنفرتها يدوياً بشكل فردي.IIIآلة "نيكسي ماشين 

 
ً غير مسبوق في اإلخبار عن الزمن؛ حيث توجد في قلب اآللة أجزاء إلكترونية " IIIويتخذ القلب اإللكتروني آللة "نيكسي ماشين  نهجا

العمل بتقنية "واي فاي"، ما يتيح االتصال بشبكة اإلنترنت، ويضمن كالً من الدقة الدائمة لعرض الزمن والتخلي عن اإلعداد قوية يمكنها 
  اليدوي.

 
يمكن ضبط جميع اإلعدادات والمزايا الخاصة )بما في ذلك تأثيرات نقل العرض، ووضع النهار/الليل، وإعتام الضوء الرقمي، وإعدادات 

الزمنية، والمزيد غيرها( عبر اإلنترنت؛ ما يلغي الحاجة إلى دليل المستخدم المرافق لألجهزة. ومع ذلك، فإن ساعة المكتب المنطقة 
 نفسها تعمل باستقاللية؛ حيث يمكنها العمل في حالتي االتصال وعدم االتصال باإلنترنت.

 
 

 "ماشين اليتس"
ً  وتتمتع بشككل تشكريحي ،عة يدوياً بحرفية عاليةهي عبارة عن مصابيح فاخرة ُمصنّ  ،بوشوالد "ماشين اليتس" من إبداع بفضكل  تقريبكا

 . شبه الجسدي تماثلهافضائية، إلى جانب ال جساماأل شكل أطراف، التي تتخذ قواعدها األربع
 

تسكتقي حيويتهكا مكن مصكدر آخكر  "ماشكين اليكتس"لكن تصكعب عليكه مالحظكة أن  المراقكب الكيقظ"إن بوشوالد إبداعاته بقوله:  ويصف
ال أنظكر إليهكا باعتبارهكا  فكإنني حقيقكة، مكا يزيكد علكى عشكر سكنواتلعليهكا  عملكت. ورغم أنني التي قامت بصنعها يد اإلنسانبخالف 
 ."الخاصة بهافهي كائنات لها طبيعتها  ؛الخاصة أعمالي

 
، بل ووقتاً أطكول تتحرك في االتجاه الصحيح النحتيةبوشوالد سنواٍت عدة قبل أن يشعر بأن تصميماته للمصابيح  تطلب األمر منوقد 
ً  عنها يستطيع القول إنه راٍض لكي  "نماذج المصابيح الفردية لم تُصكمم بعفويكة تامكة فكي لحظكة وحكي، بكل : بالقول ويوضح ذلك. تماما

 . من الصعب فهمه" معنى ذيللحصول على شكل  بحث طويلكانت نتاج 
 

يستوعب  الملّمع المعالج باللون األسود، حيث الفوالذ في تركيبة معقدة فرديمكّون  200 باستخدام أكثر منكل مصباح منها مصنوع 
. وككل مككّون نحاسكي يمتكاز الحكاد البكارزالنحكت المرئيكة داخكل والوهج األصفر الدافئ لخيوط الضوء  ،الثري للنحاس المظهر العتيق

ائيكة للوصكول إلكى درجكة األكسكدة الحريريكة السكوداء يالفوالذ يكدوياً بمكواد كيم تلميع، فيما تم مراراً بالغةبملمسه المصقول يدوياً بدقة 
ً  المثيرة.  .بالنفخ وغالباً ما يكتمل اإلبداع بإضافة كرة زجاجية تم تشكيلها يدويا

 
 "ماشكين اليكتس"بكأن  شكعور"لكدي : بالقول بوشوالد يعترف، "ماشين اليتس" من إبداعه تصاميم لمجموعة أكثر من عقد تكريسهوبعد 

 . "واإلتقانالكمال  المستوى المناسب منوصلت اآلن إلى  أنها أعتقدو، أتخيلها أن تكون عليهاآلن ما كنت  تصّور
 
 

 عملية التطوير
، وهكو مكا يمنحكه الحريكة فكي ابعينهك ةتصكميمي صكيغةيتمثل الغرض من أعمال بوشوالد في قّوة البقاء على مدار األجيال؛ فهو ال يتبكع 

وآراء  الزبكائنالتي تتجنكب االتجاهكات العصكرية أو متطلبكات السكوق، وهكو ال يعتمكد ككذلك علكى الكردود اإليجابيكة مكن  إبداع األعمال
 خبراء الفن.

 
"القلككم الرصككاص والغككراء والكرتككون... ذلككك قككائالً:  ويوضككحالسككالفة واليوميككة.  الحياتيككة بوشككوالد وإلهامككه مككن الخبككرات فلسككفةتنشككأ 

حيكاتي  نسكجتالتكي  الخيكوط الذهبيكةومحطات القطار والمحركات بالبخار... هي جميعها ذكريات الطفولكة. يُشككل اإلبكداع والحمكاس 
 .بأكملها؛ فهما الوقود الفعلي لحياتي"

 
وعادة ما تبعه رسومات متعددة على نحو متكرر. تا يشكل أساس المشروع الجديد، ثم عادة م ،برسم بسيط وسريع التطوير عمليةتبدأ 

 إجكراء من خكاللخام باألقالم الرصاص وأقالم التحديد، ما يسمح لبوشوالد بالعثور على جوهر المشروع الجديد المسودات ال يتم تنفيذ
 تغييرات ال حصر لها. 
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أي وقت. فهي  بجرة قلم في"عملي يجب أن يكون مفتوحاً وقاباًل للتعديل بسرعة؛ فأي تفصيل يُمكن تغييره ويفسر بوشوالد ذلك قائالً: 

الكرؤى  بتحويكل ألنهما يسكمحان لكيالرسم والتخطيط ب شغوف كما أننيعملية تطورية سريعة الوتيرة. فأنا أتبع األفكار واالنطباعات، 
 .  "بعدم الرضا، أشعر صورة ماب األفكار التي في ذهنيلم أتمكن من التعبير عن  وإذا. إلى واقع الخاصة بي

 
ن طبيعكة المكادة أو لورشكة. وتُمّكك، ولكن مع استمرار العمليكة الفنيكة داخكل االتنفيذمرحلة مسودة  تتبعهاالرسم، ة لمرحوبمجرد اكتمال 

 عفوية من نقل الفكرة األصلية، لتجعل منها عملية ديناميكية بشكل مثير.فكرة 
 

إذابتكه فكي أفكران الصكهر ؛ بتقنيكات متنوعكةوهكو يُطبكق عليكه  ،يُعكد المعكدن هكو المكادة المثاليكة للعمكل بإبداعيكة ،بوشكوالدإلكى وبالنسبة 
 إلى المعدن.  والقوة" لنفسه، وهو ما ينقل هذه الطاقة عمل فنيما يمنحه شعوراً بتنفيذ " ،كبيرة الحجم ماكيناتوتشكيله باستخدام 

 
 

 فرانك بوشوالد -نبذة تعريفية 
 "جامعكة الفنكون"التصكميم فكي  دراسكته. وبعكد 1956ر بألمانيكا فكي العكام ڨفي هانو يتخذ من برلين مقراً له،ُوِلَد فرانك بوشوالد، الذي 

ً  بكدوام غير مكرتبطببرلين، عمل كفنان  ، حينمكا حكّول انتباهكه إلكى تصكميم وتصكنيع األثكاث 1993للخيكال العلمكي حتكى العكام  ورسكاما
 المعدني.

 
ً  جهودهو هتركيز ليحولاألثاث المعدني،  جميع أنواعفرانك  أبدعوقد  األمكر مكن  تطلكب ومع ذلك، فقكدتصنيع المصابيح.  نحو تدريجيا

 مرضية له.قبل أن يشعر بأن تصاميم مصابيحه النحتية  عدةسنوات  بوشوالد
 

فكي بكرلين داخكل بنايكة صكناعية عتيقكة، تُميزهكا األحجكار والنوافكذ الكبيكرة  بدقكة بالغكة، أعمكاالً خالكدةيبدع حيث  ،بوشوالد مشغلويقع 
تكزين  ، بينمكاوالساللم الداكنة والمفاتيح الكهربائية الفريدة من نوعها، فضالً عكن اآلثكار الواضكحة التكي خلفتهكا الحكرب العالميكة الثانيكة

الُمغطككاة  العمككلوطككاوالت  ،جككدران مككع الرسككومات الُمفصككلةال تتككوازى، المشككغلفككي قلككب والمككدخل قضككبان فوالذيككة وألككواح معدنيككة. 
 على المواد الخام. المميزة الفنان الماهر لكي يضفي شخصيته يحتاج إليهجميعها و ؛بالمخارط ومعدات اللحام واألدوات اليدوية

 
ً ، "رائعة"كانت تجربة : يقولانهماكه في العمل. وعن ذلك  أثناءفرانك  بمشاهدةبوسير محظوظاً  وقد كان "فرانك شخص غير : متابعا

كل شيء بنفسه. إنهكا  وتشطيبوتجميع  وميكنةعادي، تماماً كما هي ورشته، فهي مليئة بالقضبان والكتل المعدنية. وهو يقوم بتصميم 
 ."إليهبالفعل طريقة حياة بالنسبة 

 
لصكالة عكرض يشكّكل حجكر الزاويكة  الكذيللمبدع فرانك بوشوالد االمتياز الميككانيكي الفنكي،  ماشين اليتس"" دتجسّ "بوسير:  ويضيف

 حقكاً  ببراعتها إبداعاته الغرض العملي منها، لتصل تتجاوز صنعته، حيث الضوء تمنحناآالت  فرانك"يبدع  موضحاً:، ""ماد غاليري"
 ."الفنية األعمالإلى مرتبة 

 
ً فإخالصه  ؛من أعمالهروح بوشوالد في كل عمٍل  وتتجسد مكن ككل تفصكيلة دقيقكة  تعبر عنهالفنية، وهو ما  ابتكاراتهفي  يظهر واضحا
 .التي ال مثيل لها ةالفريد إبداعاته

 
 

 داليبور فارني -نبذة تعريفية 
 "نيكسكي" مصكباح البتككار"نيكسي" فارني لخوض عالم البحث والتجربة على مدار سنواٍت عديكدة،  مصابيحتجاه  العميقدفع الشغف 

 مصكباح إتمكام مكن التنفيكذفكي  وخلفيتكه التقنيكةحماسكه المتقكد  نكهوقكد مكّ الشكهير.  Z568M مصكباح علكى فكي تصكميمه عصري يعتمد
RIZ658M واإلخفاقات.النجاحات العديد من بعد ُمضي عامين مليئين ب ،الخاص به 

 
داخكل قلعكة  يقكع؛ والورشكةبكين المختبكر  مشغل، يبدو وكأنه مفتكرق طكرقفي الخاصة به يدوياً "نيكسي"  بتصنيع مصابيحفارني  يقوم

، بما في ذلك مشاعل الغاز وزجاجات غكاز التقنيةمن األجهزة  بالكثير مزدحمةجمهورية التشيك، ويضم غرفاً في قديمة قرب توبولنا 
 مكتقناللحام البؤري ومضخات التفريغ وأجهزة الكشف عن التسريب، وغير ذلك العديد مكن األدوات الالزمكة إلنتكاج  وماكيناتالنيون 
 .المفرغة"نيكسي"  لمصابيحودقيق 

 


