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ده ها هزار زنبور که در پشت بام کلیسای نوتردام پاریس زندگی می کردند، از آتش سوزی بزرگی که 
چند روز پیش این ساختمان تاریخی و مشهور را فرا گرفت، جان ســالم بدر بردند. این زنبور ها از سال 
۲۰۱۳ بر بام نوتردام زندگی می کرده اند. آتشی که بخش هایی از ساختمان کلیسا را در کام خود فرو برده 
بود، بطور معجزه آسایی به سه کندوی زنبور نرسید، چرا که این کندوها حدود ۳۰ متر پائین تر از مکان 
آتش سوزی قرار گرفته اند. این زنبورها هر سال حدود ۷۵ کیلوگرم عسل تولید می کنند که به کارمندان 

نوتردام فروخته می شود.

راز زنده ماندن 
زنبورهای زیر سقف 
کلیسای نوتردام بعد از 
آتش سوزی بزرگ

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

 اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

 

 

1-کاخسفیدیکهامروزشاهدآنهستیم،نخستیننسخهساختهشدهازاینبنا
نیست.

ساختمان اصلی خانه سفید که در گذشــته »کاخ ریاست جمهوری« نامیده می شد، در سال 
۱۸۱۴ میالدی سوخت و از بین رفت.  سه  رئیس جمهوری اول ایاالت متحده آمریکا یعنی جرج 
واشنگتن، جان آدامز و توماس جفرسون هرگز در کاخ سفید زندگی نکردند. در  عوض، آنها در کاخ 
ریاست جمهوری ساکن بودند که بزرگترین خانه کشور در آن زمان بود. زمانی که جیمز مدیسون 
دفتر را  گرفت، کشور آمریکا وارد جنگ ۱۸۱۲ میالدی با بریتانیا شد. در طول جنگ، نفربرهای 
بریتانیایی وارد واشنگتن دی سی شدند و  ساختمان های متعددی ازجمله خانه ریاست جمهوری 
را در سال ۱۸۱۴ میالدی سوزاندند. به مدت سه سال، معماری به نام جیمز  هوبان مراحل بازسازی 

این بنا را آغــاز کرد. در ســال ۱۸۱۷ 
میالدی، رئیس جمهوری جیمز مونرو 
به کاخ سفید جدید نقل مکان کرد. اما 
 این تاریخ چندین سال پیش از تکمیل 
مراحل بازسازی ساختمان بود. طراحی 
داخلی و خارجی کاخ سفید آمریکا بارها 

تغییر یافته  است .

4-کلیسایسنتپاولدرشــهرلندنچندینبارخرابشدهوموردمرمتقرار
گرفتهاست.امابزرگتریننوسازیآنپسازبمبارانهواییشهرلندندرسال1۹۴0

میالدیصورتگرفت.
کلیسای جامع سنت پاول چندین بار دچار آتش سوزی شده است؛ از حمله وایکینگ ها گرفته 
تا جنگ های مدنی این بنای  مذهبی همیشه مورد حمله مهاجمان قرار داشته است. نخستین 
بار معماری به نام سر کریستوفر ِرن مرمت کلیسا را به عهده گرفت و  در سال ۱۷۱۰ میالدی این 
شاهکار را به اتمام رساند. به طوری که همچنان نیز به عنوان یکی از برجسته ترین و مشهورترین 
 ساختمان های لندن به  شــمار می رود. این کلیسا در سال ۱۹۴۰ میالدی در طول جنگ جهانی 
دوم نیز برای چندین بار مورد هجوم  قرار گرفت. بمباران هوایی لندن که به نام »بلیتس« شناخته 
می شود در خالل جنگ جهانی دوم )از ۷ سپتامبر ۱۹۴۰ تا ۱۰ مه   ۱۹۴۱( بود که از سوی آلمان 
نازی علیه بریتانیا انجام شد. در این یورش راهبردی، لندن و نقاط دیگر بریتانیا ۵۷ شب پی درپی 
از  سوی نیروی هوایی آلمان نازی مورد تهاجم هوایی و بمباران قرار گرفت. در تهاجم بلیتس بیش 
از یک میلیون خانه در لندن نابود  شد و بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شدند که نیمی از آنان اهل لندن 
بودند. در آن زمان،  وینستون چرچیل دستور داد کلیسای  St. Paul  به هر قیمتی که شده باید 
حفظ شــود. این بنای مذهبی و تاریخی پس از مرمت به نماد مقاومت نیروهای بریتانیا در طول 
جنگ تبدیل  شد. در ســال ۱۹۴۵ میالدی، پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم به طور کامل 

بازسازی شد .

 

 

 

2-رویالاکسچنجدرشهرلندندوباربهطورکاملتخریبودوبارهساختهشد.
نخستین ساختمان  Royal Exchange  در ســال ۱۵۷۱ میالدی ساخته شد و به عنوان 
یک مرکز تجاری در شــهر لندن فعالیت می کرد.  اما این بنا در ســال ۱۶۶۶ میالدی در یک 
آتش ســوزی بزرگ به طور کامل از بین رفت، اما چند سال بعد مورد مرمت قرار  گرفت. دومین 
باری که این ساختمان در اثر آتش سوزی فروریخت در سال ۱۸۳۸ میالدی بود. در سال ۱۸۴۴، 

ملکه ویکتوریا  سومین نسخه 
از ســاختمان بازسازی شده 
رویال اکسچنج را افتتاح کرد، 
بنایــی که با همــان طراحی 
قرن شانزدهمی خود ساخته 
شــده  بود و شــامل حیاط، 
معمــاری رومــی و هنرهای 
رنسانسی ایتالیایی بود. امروز، 
ایــن ســاختمان مشــهور و 
تاریخی بیش از ۳۰ فروشگاه 

 خرده فروشی لوکس دارد . 

5-ورشودرکشورلهستاننیزدربمبارانهواییدرطولجنگجهانیدومتخریب
شد،امادرکناردیگرساختمانهایشهرکهبهتلیازخاکسترتبدیلشدهبودند،

بازسازیشد.
پس از جنگ جهانی دوم ورشــو به طور کامل از بین رفت. ۸۵ درصد از مراکز تاریخی این شهر 
با خاک یکسان شد. اما شهروندان  این شهر بدون فوت وقت مراحل بازسازی محل زندگی خود 
را آغاز کردند. آنها با پوسترهای مشــهور برجا مانده از واراسا نمای  کلی ساختمان ها را در اختیار 

داشتند و بر همان اساس بناها را 
مرمت می کردند. در سال ۱۹۵۵ 
قسمت های  بیشــتر  میالدی، 
شهر  قدیمی ورشو مورد مرمت 
قرار گرفت، اما این روند همچنان 
تا دهه ۸۰ میــالدی ادامه یافت. 
امروزه ورشــو یکی از شهرهای 
پررونق  اروپا به شمار می رود، اما 
همچنان تحت تأثیر گذشته خود 

قرار دارد . 

7-مشهورترینسالناپرایبارسلوندرکشوراسپانیانیزدرسال1۹۹۴میالدیدر
شعلههایحریقسوختوخاکسترشدامانمونهمشابهآنبههمانسبکومعماری

ساختهشدهودرسال1۹۹۹میالدیگشایشیافت.
ســالن  Gran Teatre del Liceu  بیش از ۱۵۰ است که به عنوان نماد فرهنگی و اجتماعی 

در قلب شهر بارسلون واقع 
شــده و یکی  از بزرگترین 
ســالن های تئاتر و اپرا در 
سراســر جهان به شمار 
مــی رود و دلیلــش هم 
اســتیج بــزرگ و مجهز 
آن اســت. پنج سال پس 
اثــر  در  از  فروریختــن 
آتش سوزی در سال ۱۹۹۴ 
میالدی با صــرف حدود 
۹۵ میلیون دالر این سالن 

دوباره ساخته و نونوار شد . 

 

 

 

3-هتلفرمونتسانفرانسیسکونیزپساززلزلهمهیبسال1۹06میالدیدچار
حریقشدودرآتشسوخت.امایکسالبعدموردبازسازیقرارگرفت.

هتل فرمونت بالفاصله پس از زلزله تخریب شد، اما یک سال بعد دوباره ساخته شد. اگرچه حدود 
۱۰ سال بعد تغییر مدل داده و به  شکلی نو در خیابان خودنمایی می کرد. در سال ۱۹۰۶ میالدی 
سان فرانسیسکو شــاهد یکی از بزرگترین زمین لرزه های تاریخ بود  که در اثر این فاجعه طبیعی 
۳ هزار نفر جان خود را از دســت دادند و بیش از ۲۸ هزار ساختمان تخریب شد. هتل فرمونت که 

در  باالی نوب هیل واقع شده بود به طرز 
معجزه آسایی در زلزله سراپا باقی ماند، 
اما دچار خســارت های بسیار زیادی 
شده بود که در  نتیجه آتش سوزی بعد 
از زلزله پدیدار شد. در شب افتتاحیه 
در ســال ۱۹۰۷ میالدی، یک جشن 
بسیار باشــکوه و بزرگ برگزار شد  و 
ده ها کیلوگرم الک پشت و صدف سرو 
و با آتش بازی و نوشیدنی های متنوع از 

میهمانان پذیرایی شد . 

6-کلیسایFrauenkircheدردرسدننیزپسازتخریبشدندرطولجنگ
جهانیدومموردبازسازیومرمتقرارگرفت.

همانند واراســا شهر آلمانی درسدن نیز در فوریه ســال ۱۹۴۵ میالدی به مدت سه شبانه روز 
زیر بمباران هوایی قرار داشت و  بخش های زیادی از آن تخریب شد. این بنای تاریخی و مذهبی، 
کلیسای مذهب پروتســتان بود که ده ها  ســال به حالت مخروبه باقی  ماند تا این که شهروندان 
درسدن کمیته ای برای بازسازی و نوسازی آن تشکیل دادند. مراحل بازسازی این بنا از سال ۱۹۹۴ 
میالدی  شروع شد و از بیشتر متریال های بنای اصلی برای نوسازی استفاده شد. در سال ۲۰۰۵ 

میالدی این کلیسا برای خدمت رسانی 
به  مردم گشــایش یافت. در نخســتین 
ســخنرانی مذهبی که پس از بازسازی 
در این کلیســا صــورت گرفت، جوچن 
بول گفت:   »زخم های عمیقی  که برای 
مدت طوالنی خونریزی دارند نیز ترمیم 
می شــوند. از قلب نفرت و زشتی ها نیز 
آشتی و صلح جوانه خواهد زد و دوستی 

را  شکل خواهد داد.«

8-مرکزتجارتجهانیدرشــهرنیویورکنیزبهجایبرجهایدوقلوساخته
شدهاندکهدرحادثهتروریستیسال۲001بهطورکاملتخریبشد.

در ساعات ابتدایی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میالدی، هواپیماهای تروریست ها بر فراز برج های 
دوقلو پرواز کرده و با اصابت خود  به این ساختمان مشهور باعث فروریختن آن شدند. به موجب 
این حادثه تروریســتی ۲۷۵۳ نفر جان خود را از دســت دادند. هر دو  برج دوقلو به طور کامل 

تخریب شدند. پس از سال ها 
طراحــی،  و  برنامه ریــزی 
درنهایت ســاختمان جدید 
نیویــورک در ســال ۲۰۰۶ 
 میالدی ساخته شد. این بنا 
در ســال ۲۰۱۴ میالدی به 
صورت رسمی افتتاح شد. این 
ساختمان که برج آزادی نام 
دارد حــدود ۵۴۰  متر ارتفاع 
دارد و سومین برج بلند جهان 

به شمار می رود . 

نگاهی به سرنوشت چند بنای تاریخی به بهانه آتش سوزی کلیسای نوتردام

 بازسازی های بزرگ
 در پی

تخریب های بزرگ
پسازفاجعهبزرگکلیساینوتردامدرپاریسکهنمادتاریخیاینشهراروپاییبهشمارمیرفت،امانوئل
مکرون–رئیسجمهوریفرانسه–بهطوررسمیاعالمکرداینکلیســایارزشمندتاحداکثر5سال
دیگربازسازیخواهدشــد.اماجالباستبدانیدایننخستینبنایباستانیارزشمندنیستکهدراثر
آتشسوزیتخریبشدهوبراینخستینبارهمنیستکهیکساختمانباستانیپسازیکواقعهتلخ
بازسازیمیشود.فارغازعاملیکهبناهایباستانیدرطولتاریختخریبشدهاند،اززلزلهوآتشسوزی
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تاریخبازسازیشدهاندرامعرفیکردهایم.


