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إنقاذ الصور المبلّلة في حالة الطوارئ

إعداد
غاري أولبرايت
خاص
حافظ ،مزاول ّ
مونيك فيشير
كبيرة ح ّفاظ الصور
شرقي لحفظ المستندات
مركز الشمال ال ّ
نظرا إىل تعدُّد عمليات التصوير الفوتوغراف وتنوعها ليس من السهل تقدمي املشورة والنصح
ً
املسؤول عن أفضل سبل إنقاذ مجيع أنواع الصور املرطبة ف احلاالت الطارئة.

ميكن بعض التقنيات الفوتوغرافية حتمل الغمر ف املاء ملدة يوم أو أكثر ،فيما قد يتشوه
متاما بعد تعرضه للماء بضع دقائق .لذلك من املهّ معرفة أنواع مواد
بعضها اآلخر أو يتدمر ً

التصوير املوجودة ف جمموعاتك .بصفة عامة ،جيب جتفيف الصور املبللة أو جتميدها ف

www.meppi.org

إنقاذ الصور المبلّلة في حالة الطوارئ
أقصى سرعة ممكنة .ما إن تستقر حالتها ،باستعمال أية من الطريقتني املذكورتني ،حّت
يتسن حتديد خطة عمل إنقاذها.
من املثاي أن تتّ عملية اإلنقاذ حتت إشراف خبري احلفظ الذي ميكنه التقليل من األضرار
خصوصا إذا استطاع إدارة عملية اإلنقاذ ومعاجلة اجملموعة فور وقوع
الالحقة باجملموعة
ً

الضرر .عنصر الوقت حاسّ :كلما طالت املدة الزمنية بني احلالة الطارئة وعملية اإلنقاذ،
زادت حدة الضرر الدائّ هلا.
احل ُّد من وقت الغمر
يتدهور وضع الصور املغمورة ف املاء بسرعة :قد تنفصل الصور عن الشرحية اليت ركبت
عليها ،وميكن املستحلبات أو الطبقات احلساسة أن تذوب أو يلتصق بعضها ببعض ،وقد
حيدث تلطيخ .كذلك ميكن أن ينمو العفن ف غضون  84ساعة ف نسبة رطوبة  06ف
دائما وأضر ًارا
املئة و 06درجة فرهنايت ( 12درجة مئوية) ،وغالبًا ما يسبب ذلك
ً
تلطيخا ً
أخرى للصور الفوتوغرافية .هلذه األسباب جيب التجفيف الفوري للصور ف أسرع وقت
ممكن .إذا كان ال ميكن جتفيف الصور فيجب جتميدها.
أولويات إنقاذ الصور املبللة


مودا من املطبوعات (املواد الورقية) .لذا ينبغي
األفالم (املواد البالستيكية) أكثر ص ً
إنقاذ املطبوعات أوالً .االستثناءات املهمة تشمل األفالم النرتاتية وأفالم األمان

اآلخذة ف التحلل فهي عرضة ،إىل أبعد احلدود ،لضرر املاء.


الصور املنتجة بالطرق اآلتية هي اليت جيب إنقاذها أوالً :الطبعات األمبية
(أمبوتيب) الزجاجية والطبعات املعدنية ،سلبيات ألواح كولوديون رطبة ،ألواح سلبية
جيالتينية جافة ،شرائح فانوس العرض الشفافة ،األفالم النرتاتية وأفالم األمان اآلخذة
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ف التحلل ،ذاتيات التلوين (أوتوكروم) ،طبعات الكربون ،طبعات وودبري ،طبعات
املظهرة ببعض هذه الطرق لن
اجليالتني املتدهور أو غري املقوى ،مواد التلوين .الصور َّ
خترج ساملةً من الغمر باملاء.


مودا ف املاء تشمل :الداغريات ،طبعات الورق اململَّح،
الصور الفوتوغرافية األكثر ص ً



إذا كانت امللفات الرقمية للطبعات امللونة من مصادر إلكرتونية ف حوزتك فإن

طبعات األلبومني والكولوديون والبالتني ،الطبعات الزرقاء (سيانوتيب).

إنقاذها أقل اهية من إنقاذ غريها .أما إذا مل تكن امللفات الرقمية متوافرة ،أو كان
حمل حفظها جمهوالً ،فإن أولويةً كبى جيب أن تعطى إلنقاذ هذه الصور.
o

خضاب
طبعات اإلنكجت – ختتلف نسبة األضرار باختالف امللون (بني
ي
م
مؤسس بطبقة
مؤسس أو َّ
وصبغي) ،وخصائص الورق املستخدم (ورق غري َّ
قابلة لل ُّ
تنفخ أو ضيقة املسام) .قلما خترج الصور الصبغية ساملةً من الغمر
باملاء .الصور الصبغية على ورق قابل لل ُّ
تنفخ تتدهور حّت لو بللت لفرتة
قصرية .فقد تسيح األحبار أو تنتقل إىل أسطمح جماورة .الصور الصبغية
على ورق ضيق املسام تسيح وتتقشر عند تعرضها للماء .كذلك الصور
تقشر عند اللمس
اخلضابية هي عرضة للتضُّرر من املاء ،لكنها ال تسيح بل ت َّ
أو االحتكا .

o

طبعات البث الصبغي بالنقل احلراري :هذا النوع من الطباعة يقاوم األضرار
اليت تنجّ عن املياه ولكن الغمر ألكثر من يوم قد يؤدي إىل انتقال الصورة.

التجفيف اهلوائي للصور الفوتوغرافية


ميكن جتفيف الصور هوائيا ف حال التوافر الكاف للموظفني واملكان والوقت.
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ضا .إذا كانت متالصقةً أو التصق
افصل الصور عن هياكلها واألطر وعن بعضها بع ً
بعضها بالزجاج فضعها جانبًا للتجميد واعرضها للتشاور مع خبري احلفظ.



أتح اجملال لتسُّرب املاء الفائض من الصور.



نشر الصور لكي جتف ممد ًدا إياها ،والوجه إىل األعلى ،فوق مادة ممتصة كالنشافة،
ا م



تأكد من استمرار حتُّر اهلواء حول املواد اليت جيب جتفيفها .فاملراوح تسرع من

أو ورق الصحف األبيض ،أو احملارم الورقية ،أو القماش النظيف.
عملية التجفيف وتقلل من خطر منو العفن.


جيب جتفيف السلبيات عموديا .ميكن تعليقها من أطرافها مبشابك بالستيكية على
شريط.



قد تتجعد الصور أثناء التجفيف .ميكن تسطيحها الح ًقا.

جتميد الصور الفوتوغرافية


إن استحال التجفيف اهلوائي الفوري للصور أو كانت الصور متالصقةً ،فجمدها.



غلف الصور أو افصل بينها بورق مش َّمع قبل التجميد.



غلف الصور الفردية أو جمموعات الصور الفوتوغرافية أو افصل بينها ،قبل التجميد،
بعازل من البوليسرت غري املنسوج أو الورق املشمع .فهذا سيسهل فك بعضها عن
بعض عند معاجلتها الح ًقا.
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جتفيف الصور الفوتوغرافية اجملمدة


الطريقة األنسب هي التخلص من املاء أوالً مث جتفيفها باهلواء .أما ف حال تذويب
جمموعة من الصور فيمكن فصل الصور الفردية من اجملموعة بعناية ووضعها ،حبيث
ص للتجفيف باهلواء.
يكون الوجه إىل األعلى ،على سطح نظيف وما ي



ال يمنصح ،للصور الفوتوغرافية ،بالتجفيف الفراغي احلراري ،حبيث يفك جتميد املواد
وجت َّفف عب تفريغ اهلواء .فصور اجليالتني اليت قد ختضع هلذا اإلجراء متيل إىل

التلطُّخ الشديد والتالصق.


ميكن جتفيف الصور الفوتوغرافية عب التجميد الفراغي .ف هذه العملية ال حيدث
ضها
الذوبان .صور اجليالتني قد تعاين التلطُّخ أثناء هذه العملية ولكن ال يلتصق بع م

ببعض.


منعا باتا جتفيف ألواح الكولوديون الزجاجاية الرطبة عب التجميد .فلن خترج
مينع ً
ساملةً ف هذه احلال .هذا ينطبق على طبعات الكولوديون املماثلة كالطبعات

األمبية (أمبوتيب) الزجاجية ،وشرائح فانوس الكولوديونية ،والطبعات املعدنية.
إنقاذ الشرائح


ميكن شطف الشرائح أو تغطيسها ف مياه خليط فوتو -فلو ،أو منتج جتاري مماثل
لتنظيف الشرائح ،ومن مث جتفيفها باهلواء .يفضل تعليقها على حبل أو إيقافها
مسندةً.



مثاليا ،جيب فك الشرائح من أطرها للتجفيف وإعادة تركيبها.



جيب إخراج الشرائح املوضوعة بني الزجاج وإال فلن جتف.
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اتصل حبافظ للصور مؤهل
إن وضع الصور اجملففة أو اجملمدة مستقر نسبيا .احفظها حّت تتمكن من استشارة حافظ
خبري بالصور الفوتوغرافية ينصحك مبستلزمات املعاجلة .مركز الشمال الشرقي حلفظ
املستندات يوفر للمؤسسات أو األفراد الذين حبوزهتّ مواد فوتوغرافية متضررة مساعدة عب
اهلاتف ف حاالت الكوارث يوميا على مدار الساعة .اطلب الرقّ  .(978) 470-1010املعهد
األمريكي حلفظ األعمال التارخيية والفن ية يوفر دليالً على اإلنرتنت خلدمات احلفظ
( )http://aic.stanford.edu/public/select.htmlميكن أن يساعد ف االهتداء إىل حافظ
كفؤ ف منطقتك.
حاشية
 .2انظر نشرة مركز الشمال الشرقي حلفظ املستندات ف موضوع احلفظ" :إنتاج
مطبوعات إنكجت طويلة األمد"

مجيع احلقوق حمفوظة.
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