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Hot Balloon mechanical clock created by l’Épée 1839 and designed in collaboration with Margo Clavier. Limited edition of 50 pieces in each colour.

 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.

MB&F & L’Épée 1839
Fifth Element
إعداد :ليزا أبو شقرا | words: Liza Abou Shakra

هي  ،Fith Elementاالبتكار الجديد الذي يحمل توقيع MB&F
بالتعاون مع دار  ،L’Épée 1839لتكون الثمرة عبارة عن محطة رصد
ألحوال الطقس ،مؤلفة من أربع وحدات عىل شكل مركبات فضائية
مجتمعة حول القبطان .Ross
الفكرة انطلقت من رغبة  Maximilian Büsserبامتالك محطة رصد
للطقس خاصة به ،ومبا أنه مل يجد طلبه ،قرر أن يصنع واحدة
بنفسه .قام بتصميمها بالتعاون مع املصمم املتد ِّرب يف الدار
 ،Stefano Panterottoفاستمدّا اإليحاءات من القصص الخيالية
القدمية املرتبطة باملخلوقات الفضائية ،من أفالم الخيال العلمي،
ومن القصص املص ّورة التي كانت تُصدر يف خمسينيات وستينيات
القرن املايض ،ومن محطات رصد الطقس التي كانت توضع عىل
املكاتب يف املايض ،قبل أن تصبح موجودة يف هواتفنا الخلوية.
تضم هذه املحطة مقياساً للضغط الجوي  ،barometerوهو يشري إىل
معدل ضغط الهواء ،ويف قوانني الرصد الجوي ،كلام كان هذا املعدل
مرتفعاً ،كان الطقس صافياً ،بينام عندما ينخفض معدل ضغط
الهواء ،فإن ذلك ينذر بالطقس الرديء .إضافة إىل ذلك ،تضمنت
مقياساً للرطوبة  hygrometerومهمته تحديد معدل البخار والرطوبة
يف الجو ،ومقياساً لحرارة الجو  .thermometerومبا أن التوقعات
الخاصة بالطقس تعتمد عىل رصد التغيرّ ات الرسيعة يف حالته ،فإن
الساعة الشديدة الدقة تلعب دورا ً مهامً يف هذه العملية ،وهنا
يأيت دور  L’Épée 1839التي أعادت هندسة الحركة الخاصة بساعة
العرض  ،8-Dayكام أنها قامت بتفريغها لتأمني شفافية أكرب وإمكانية
مشاهدة التفاصيل يف قلب  .Fifth Elementإضافة إىل ذلك شاركت
الدار يف تصميم الخطوط واالنحناءات للقاعدة األساسية.
ولكن ،ما هو دور  Rossيف كل هذه العملية..؟ لقد أسندت إليه
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 MB&Fدورا ً أساسياً يف عملية رصد الطقس والجو ،فهو يقوم
بالدوران حول قمرة القيادة األساسية ليتأكد من صفاء الجو من
الغيوم ،ومن عدم وجود أي هجوم معا ٍد من الكائنات الفضائية.
يبلغ قطر القاعدة األساسية 376ملم ،والعلو اإلجاميل للقطعة
209ملم ،مؤلفة من  531مك ّوناً ،مصنوعة من الفوالذ ،النحاس
والربونز ،ووزنها اإلجاميل 15كلغ.
قد يبدو للجميع أن محطة رصد الطقس هي آلة عفا عليها الزمن،
ولكن عندما تبدأ العاصفة ،وتتوقّف كل األجهزة عن العمل بسبب
غياب الطاقة ،سوف ترى أن  Fifth Elementلن تستسلم للطقس
الرديء ،بل ستتابع عملها بدقة وكأن شيئاً مل يكن .ويف أسوأ األحوال،
ميكنك القيام برحلة خارج الكرة األرضية بصحبة القبطان .Ross
مكسيميليان بوسري (إم بي إند إف) و نيكوال أرنو (ليبيه).
Maximilian Büsser (MB&F) and Arnaud Nicolas (L’Épée).

