
زئبق من ضوء األفق
م. منذ ألفي سنة تنتصب المنارات عند سواحل بحار العال

"توضع على المنارة األضواء التي تنیر الساحل لضمان سالمة حركة المالحة البحریة، ویستعین بھا البحارة في اللیل كعالمة ومرشد إلى الطریق. 
تھدف تقنیة المنارات الحدیثة إلى تولید أضواء وماضة تكون مرئیة من بعیدة وال یمكن بسھولة الخلط بینھا وبین أضواء السفن أو األبنیة الموجودة 

لیل. اً لتحید موقع السفینة قرب الساحل بشكل دقیق في ال على الساحل، وھي بذلك تقدم الوسیلة األكثر أمان

قدم السید بوردیل مدیر وحدة المنارات الفرنسیة إسھاماً كبیراً في مجال تطویر األضواء الوماضة، ما جعل إضاءة السواحل في فرنسا نموذجاً یحتذى لجمیع 
البلدان األخرى منذ عشرات السنین. في البدایة قام بوردیل بتصنیع أجھزة إضاءة بصریة بسرعة دوران كبیرة جداً بحیث حصل على ومضات قویة ال تتجاوز 

مدتھا عشر الثانیة (1/10 ثانیة).

لتسھیل تدویر الجھاز البصري الثقیل وتخفیف الحمل عن محاور الدوران تم وضع عوامة (صندوق ھواء مجوف) بشكل حلقة تحت قرص دوران الجھاز، وكانت 
مغطسة في حوض مليء بالزئبق. العوامة والحوض مصنوعان من الحدید الصب ومتداخالن بشكل دقیق فیما بینھما، بین الجدران یبقى فراغ بمقدار 5 مم فقط، 

بحیث یلزم القلیل من الزئبق لملء الحوض. موسوعة مایر، الجزء 12. الیبزیغ 1908، الصفحات 474-477.
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ر ھذا األمر استناداً مستقراً وقلیل االحتكاك. ال تزال ھذه  حتى الیوم، وبعد أكثر من 100 سنة، ال تزال تعمل تقنیة االستناد العائم على حوض الزئبق. وفّ
م. تتراوح كمیة الزئبق الموجودة في مسند من ھذا النوع من بضع عشرات إلى بضع مئات  تقنیة تعمل بدون مشاكل في الكثیر من المنارات حول العال ال

الكیلوغرامات. 

على بعد 7 كم جنوب شرق مدینة أریندال في جنوب النروج یوجد على جزیرة ستور تورونغن نموذج من ھذا النوع. انتھى بناء المنارة 
في العام 1844.

قنا بالقارب إلى المنارة  في صباح یوم ثالثاء من شھر دیسمبر 2017 انطل
على جزیرة ستور تورونغن. كنا قد بدأنا قبلھا بأسابیع بإجراء التحضیرات 

الالزمة.
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"إلى المنارة"

تشكل  عام  مئة  من  أكثر  عمرھا  لمنارة  الصعبة  العمل  وظروف  االرتفاع 
تحدیاً خاصاً. مثل ھذا البرج غیر مزود بالتدفئة لألسف. أجوال الطقس في 

بقاء طویالً في الھواء الطلق. شھر دیسمبر في النروج ال تغري بال

في  التقني  التحدي  لمواجھة  التخطیط  في  قدیمة  فنیة  بوثائق  باالستعانة  قمنا 
استخالص الزئبق من آلیة الدوران التي تستند علیھا العدسة البصریة التي تزن 
باألطنان. المبنى والتجھیزات یخضعان للحمایة كتراث ثقافي، وینبغي أن یستمر 

تشغیل المنارة.

كانت المھمة تخطیط وتوثیق إجراءات السالمة المھنیة والحمایة من االنبعاثات 
إدارة  تكلیف  تضمن  كذلك  الحساسة.  البحریة  البیئة  مراعاة  مع  البیئة  وحمایة 
عبر  ونقلھا  الخطرة  الزئبق  مادة  تعبئة   (Kystverket) النرویجیة  السواحل 

البحر إلى الیابسة طبقاً للضوابط.

منارة البرج تعمل منذ العام 1844 وشھدات تحدیثات تقنیة كثیرة في المئة سنة 
األخیرة. في دیسمبر 2017 انتھت على جزیرة ستور تورونغن حقبة التقنیة التي 

طورھا لیون بوردیل ومھندسون عبقریون آخرون.

ال تزال منارة ستور تورونغن تضي وترشد البحارة في اللیل.
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