الثقافة

حماية التراث الثقافي في رومانيا
باستخدام التكنولوجيا النووية

بقلم آبها ديكسيت
“إن اإلشعاع ال يض ّر
التراثية
بالمصنوعات
الثمينة؛ فهي ال تصبح
مش ّعة ،والتشعيع يحدث
بسرعة خاطفة ،وهو ف َّعال”.
 فالنتاين مويز ،مدير مركز المعالجةاإلشعاعية “إراسم” ،بوخارست ،رومانيا

اس ُتخ ِدم إشعاع غاما إلبادة
الحشرات التي كانت تد ّمر
أجزاء الفاصل الخشبي
األيقوني في كنيسة المالكين
ميخائيل وغبريال المنشأة في
القرن التاسع عشر في قرية
ِ
إتسفواريلي .وعقب المعالجة،
عمل الص ّناع الحرفيون
المحليون على ترميم هذه
القطعة الفنية الثمينة وإعادتها
إلى سابق عهدها المجيد.

(الصورة :أ .سوكولوف/معهد هوريا
هولوباي الوطني للفيزياء والهندسة
النووية)

إن

الحفاظ عىل الرتاث الفني والثقايف طموح مش َرتك لدى
املجتمع العاملي .فللاميض دور مهم يؤ ّديه يف فهم
أي شعب من الشعوب ،ولهذا السبب كان األب
طريقة حياة ّ
أيوان ،من الكنيسة األرثوذكسية يف قرية ِ
إتسفوارييل الواقعة
عىل منحدرات جبال الكاربات الجنوبية يف رومانيا ،يناضل
جاهدا ً يف سبيل إنقاذ مجموعة األيقونات املب َّجلة املتوارثة من
القرن التاسع عرش ،الخاصة بأبرش ّية رع ّيته .وحيث إنَّ األب
أيوان واجه حالة ُمفزعة حينام الحظ وجود حرشات داخل
كنيسته ،فقد التفت ملت ِمساً العون من مصد ٍر مل يكن يف
ال ُحسبان – أي املعالجة اإلشعاعية – درءا ً الستفحال عوادي
تلك الطُفيليات الفتّاكة.

كانت جحافل سوس الخشب تقتضم ذلك العمل الفني
املق ّدس ،املعروف باسم حامل األيقونات ،يف تلك الكنيسة
ِ
املناظر ،املؤلفة من  800بيت،
القدمية يف القرية الخالّبة
الواقعة عىل مسافة  120كيلومرتا ً إىل الشامل من العاصمة
بوخارست .ويقول األب أيوان“ :إنَّ مسؤوليتي اقتضت مني
أ ْن أت ّخذ إجراءات للعمل .ويف البداية ،رشعت يف حقن محاليل
كيميائية يف ثقوب الحرشات .ولك ْن أل َّن األيقونات أشياء صلبة
الجسم ،مل ينفذ املحلول املحقون إىل عمق مصدر عوادي
أي مفعول .وهذا هو السبب الذي دعاين
السوس ،ومل يكن له ّ
حل أفضل”.
إىل النظر يف ات ّباع ٍّ
وقد أخذ األب حامل األيقونات الخشبي املوبوء بالحرشات
إىل مركز املعالجة اإلشعاعية التابع ملرشوع معهد ()IRASM
يف بوخارست ،حيث ر َّحب به املوظفون مبهاب ٍة .ويقول
فالنتاين مويز ،مدير املركز ،الذي هو جزء من معهد هوريا
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هولوباي الوطني للفيزياء والهندسة النووية “إراسم”“ :إنَّ
األب سمع بنا عرب التلفاز .وقد وصل مبفرده عند بابنا ،بال
اتصال هاتفي سابق”.
أما النهج التقليدي املتّبع يف إبادة الحرشات ،مثل سوسة
الخشب ،فهو حقن ُس ّم إ ّما يف شكل غاز أو سائل يف كل ثقب
ت ِ
السم إىل
ُحدثه الحرشة ثم ختمه بالشمع .وينبغي أن يصل ّ
املوضع الذي تعيش فيه الحرشة وتتكاثر؛ ولك ْن كثريا ً ما تتعذّر
بذلك إبادة الحرشات متاماً .واملعالجة الكيميائية عملية طويلة
وباهظة التكلفة ،وتع ّرض الناس أيضاً لألبخرة الخطرة .وأما
املعالجة باإلشعاع ،باملقارنة بذلك ،فهي معالجة تتطلب وقتاً
أقرص ،وغري باهظة التكلفة ،وتقيض عىل الحرشات كلياً.
إنَّ رومانيا هي من ضمن الثامين عرشة دولة األعضاء يف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي تلقّت دعامً من أجل
تعزيز التقنيات اإلشعاعية والتحليلية يف أوروبا من خالل
مشاريع الوكالة .ويقول سونيل سابهاروال ،أخصايئ املعالجة
اإلشعاعية يف الوكالة ،إ َّن هذا الدعم حفّز عىل إحداث زيادة
هامة يف عدد وأنواع املصنوعات الرتاثية الثقافية .وقد
تراوحت الطرائق اإلجرائية املط ّبقة من تطهري الكنائس املبنية
من الخشب والكتب القدمية العهد جدا ً ،إىل تحديد خصائص
املجوهرات واملنسوجات املحبوكة وقطع العملة .ويقول
سابهاروال إنَّ التعاون يف مجال تحديد خصائص املصنوعات
الرتاثية وحفظها من خالل استخدام العلوم والتكنولوجيا
النووية ،هو هدف مهم يف مشاريع حفظ الرتاث الثقايف التي
تضطلع بها الوكالة.

األحراز مقابل الفطريات والحرشات
والجراثيم

يوضح مويز بقوله إنّه ليك تحافظ رومانيا عىل أثريات العصور
القدمية ،يستخدم العلامء الرومانيون بانتظام أشعة غاما من
أجل معالجة املصنوعات الرتاثية .ويُخزن مصدر أشعة غاما
الشديد القوة يف حوض ماء عمقه ستة أمتار مبركز املعالجة
اإلشعاعية التابع ملرشوع معهد “إراسم” يف بوخارست .ويقول
إنّه لدى تنشيط هذا املصدر املشع الستخدامه فإنه ميكن أن
يقتل الجراثيم (البكترييا) والحرشات والفطريات (أنظر اإلطار).
والعمل باستخدام أشعة غاما يفعل األعاجيب يف املحافظة عىل
املصنوعات الرتاثية بتدمري “العوادي البيولوجية”.

وقد أخذ يزداد استخدام اإلشعاعات ألغراض حفظ األثريات.
ويقول مويز“ :إ َّن حامية تراثنا الثقايف ترجع يف بدئها إىل
 30سنة مضت ،حيث مل تكن توجد مرافق تشعيع واسعة النطاق
يف رومانيا .وقد مت ّك ّنا من خالل هذه التكنولوجيا من تطهري عدد
من قطع األثريات القدمية العهد ،تراوحت من كتب دينية قدمية
عمرها  500سنة كانت موبوءة بالفطريات ،إىل األيقونات الثمينة
يف الكنيسة األرثوذكسية يف قرية ِ
إتسفوارييل”.
كام يوضح مويز بقوله إنه قبل تشعيع املصنوعات الرتاثية ،تُجرى
تحقيقات بشأن هذه القطع التاريخية الرهيفة ،لتحديد مدى
التلُّوث ونوعه واملحاليل الكيميائية املستخدمة يف جهود ترميم ّية
سابقة ،وكذلك الجرعة اإلشعاعية الدقيقة الالزمة ملعالجتها.

أعاله :فاصل خشبي أيقوني
في حالة متدهورة بسبب
عوادي الحشرات في كنيسة
نبع الشفاء المنشأة في
القرن العشرين ،في قرية
ِ
إتسفواريلي ،شُ ِّعع باستخدام
إشعاع غاما قبل اضطالع
مرم ِّمي األعمال الفنية بعملهم
اإلصالحي.

يقول مويز أيضاً“ :إنَّ إحدى املشاكل الكربى التي كانت
لدينا هي إقناع املعنيني يف عامل الفنون بأ َّن اإلشعاع لن يُد ّمر
املصنوعات الرتاثية أل َّن التكنولوجيا املستخدمة غري ضا ّرة .فقد
كان يحدث ارتباك حينام يسمعون كلمة اإلشعاع .وكان الر ّد
رض باملصنوعات الرتاثية الثمينة؛ فهي ال
عليهم هو “إنه ال ي ّ
تصبح ُمش ّعة ،والتشعيع يحدث برسعة خاطفة وهو ف َّعال”.
وقد ُعولجت بنجاح أيضاً لوحات ومالبس وآالت موسيقية
باستخدام إشعاع غاما .وعالج خرباء معهد “إراسم” كامل
مجموعة متحف تيودور آمان يف بوخارست ،الذي كان ال ب ّد
من إغالقه يف عام  2004من ج ّراء ظروف رطوبة أ َّدت إىل
ٍ
تلوث بالفطريات وغريها من العضويات أصاب أشياءه القدمية
العهد .وعقب عملية تجديد املتحف بالكامل ،أُعيد افتتاحه
يف عام .2013
ويقول كورنيليو بونتا ،الرئيس السابق ملركز املعالجة اإلشعاعية
“إراسم” ،الذي قام بدور رئييس يف عمل املركز يف استخدام

(الصورة :ك .بونتا/معهد هوريا هولوباي
الوطني للفيزياء والهندسة النووية)

التشعيع بإشعاعات غاما إلزالة تلوث املصنوعات الرتاثية يف
متحف تيودور آمان“ :إ َّن هنالك مصنوعات تراثية كثرية معمولة
من مواد عضوية طبيعية .وهي عرضة ملخاطر التحلُّل األحيايئ،
مام يجعلها تصبح غذاء للحرشات وللمتعضّ يات الدقيقة”.

لليمين :أيقونة خشبية متض ّررة
تخص مجموعة من  33أيقونة
ّ
خشبية أُرسلت للمعالجة
بالتشعيع إلى مركز المعالجة
اإلشعاعية “إراسم” من مج ّمع
متحف مولدوفا الوطني
(الصورة :مج ّمع متحف مولدوفا الوطني)

العلوم

إشعاع غاما يحمي املصنوعات الرتاثية الثقافية

يشري إشعاع غاما ،ويُعرف أيضاً باسم أشعة غاما ،إىل إشعاع
كهرومغنطييس ذي تر ّدد بالغ العلو .وهو يُبت َعث يف شكل
خواص
فوتونات عالية الطاقة ،وهي ُجسيامت أولية ذات
ّ
شبيهة بالحيود املوجي.
وأشعة غاما هي نوع من اإلشعاعات املؤيّنة .وعىل مستويات
الجرعة املستخ َدمة لغرض حامية املصنوعات الرتاثية الثقافية،
فإ َّن هذا النوع من اإلشعاعات املؤيّنة يُث ّبط تكاثر امليكروبات
أي متاس مادي ،ومن ث َ َّم يُتيح
بدرجة حرارة الغرفة دومنا ّ
بديالً أفضل من طرائق إزالة التل ّوث املتّبعة تقليدياً التي

تستند إىل الحرارة أو املعالجة الكيميائية .وتتفاعل املوجات
الكهرومغنطيسية العالية الرت ّدد العالية الطاقة مع مك ّونات
الخاليا الحرِجة .وعند هذه املستويات من الجرعة ،فإنها
تستطيع أن تح ّور الحمض الريبي النووي (د.ن.أ) وذلك لتثبيط
تكاثر الخاليا.
ومعالجة املصنوعات الرتاثية الثقافية بتكنولوجيا التشعيع
شبيهة باملعالجة املتّبعة لتعقيم األدوات الطبية .فمصنوعات
الرتاث الثقايف ت ُع َّرض إىل إشعاع غاما من مصدر كوبالت60-
داخل مرفق التشعيع.
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