 MB&Fو L’Epée 1839

آلية حربية تقرأ الوقت
إعداد :ليزا أبو شقرا | Words: Liza Abou Shakra

ها هي دار  MB&Fتتعاون من جديد مع  ،L’Epée 1839ولكنهام
هذه املرة تكشفان عن  ،Grantوهي عبارة عن مجسم آللية حربية،
مجهزة بدرع متحرك ،وهذا األخري يحمل ساعة عرض تعمل بدقة
وتغي وضعياتها بحسب الطلب.
رّ
ُعتب مبثابة ساعة عرض حركية ،ميكنها أن تنتصب
فهذه القطعة التي ت رَ
جالسة أو أن تنحني أو أن تتمدد ،وهي يف جميع األحوال تعرض
إىل العيان قسامً كبريا ً من أجزاء الحركة امليكانيكية التي تسكنها
وتعرض الوقت عىل الجهة العلوية من الدرع الخاص بالدبابة.
فيمكنك مشاهدة سري عمل الرتوس والنابض الرئييس ،إضافة إىل
العجلة الربميلية من خالل الجوانب الشفافة للهيكل الخاص بهذه
«اآللية الحربية» إذا صح التعبري.
ومع أن حركة تنقّلها بطيئة نسبياً ،إال أن  Grantميكنها أن تسري
عىل أرض وعرة ،أي أن تجتاز املكتب «الفوضوي» بسهولة بواسطة
الدواليب املطاطية املخصصة لهذا النوع من اآلليات والقادرة عىل
التسلّق واملرور من فوق املع ّوقات والحواجز التي تعرتضها.
والحركة امليكانيكية اليدوية التعبئة التي تسكن هذه القطعة والتي
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تحمل توقيع دار  ،L’Epée 1839تتمتع مبخزون للطاقة من  8أيام،
وتتم تعبئتها من خالل مفتاح خاص يأيت معها ،وهي مزخرفة بأدق
التقنيات التي تتم بها زخرفة اآلالت امليكانيكية التي تسكن ساعات
املعصم الراقية ،بحيث تم استعامل متويج جنيف ،Geneva waves
تقنية التشطيب الدائري والطويل ،circular and vertical satin finish
الصقل  ،polishingوغريها من األساليب الجاملية التي تجعل منها
متعة للنظر واملراقبة.
ونصل إىل الناحية التقنية ،تركيبة  .Grantالهيكل مصنوع من
الفوالذ ومن النحاس املطيل مبادة النيكل ،أما الرأس املقبب
فهو مصنوع من الزجاج املعدين الشفاف .أبعادها يف الوضعية
املسطّحة هي كالتايل :الطول 231ملم ،العرض 212ملم ،واالرتفاع
115ملم .أما يف الوضعية الطولية فتصبح أبعادها :الطول 238ملم،
العرض 212ملم ،واالرتفاع 166ملم.
هذه القطعة اإلستثنائية تم إنتاجها بثالثة مناذج محدودة اإلصدار
بـ 50قطعة لكل منها ،تختلف عن بعضها من ناحية ألوان بعض
األجزاء الصغرية فيها والتي أتت بالفيض ،األسود أو األزرق.

