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برج لندن مسكون بالغربان حيث يعتقد أن وجودها فيه سر بقائه
ب��ب��راع��ة واض��ع�ين السيوف
ع��ل��ى أح���د اجل��ان��ب�ين اش���ارة
للدفاع عن العرش الذي تكون
حروفه األولى مطرزة بالذهب
على زي الدولة ال��ذي يلبسه
احلارس ويزن  15رطالً.
وفي البرج يعيش عدد كبير من
الغربان حيث هناك أسطورة
ق��دمي��ة ت��ق��ول ان��ه اذا تركت
الغربان البرج األبيض فان
هذا يعني تهدم البرج وسقوط
ال��ع��رش ل���ذا ي��وج��د ح��ارس
مخصص للغربان مسؤوليته
تشمل ق��ص أجنحتها حتى
ال تفر ويقال ان هذا العمل ال
يسبب أي ألم للغربان ذلك أن
تقليم الريش يتم في جناحٍ
واحد فقط وهذا يسبب ارتفاعا ً
أقل في اجلناح ونتيجة لهذا
ف��ان أقصى م��ا ف��ي استطاعة
الغربان فعله هو التحليق بني
أقواس النصر.
بـرج بـيـزا
يقع ب��رج ب��ي��زا ف��ي ايطاليا
ب��والي��ة توسكانا وه��و برج
جرس كاتدرائية مدينة بيزا.
ك��ان م��ن املفترض أن يكون
ال��ب��رج ع��ام��ودي �ا ً ولكنه بدأ
ب��امل��ي�لان بعد ال��ب��دء ببنائه
في أغسطس 1773م بفترة
وج���ي���زة .دام ب��ن��اء ال��ب��رج
 174ع��ام�ا ً وه��و يتكون من
ثمانية ط��واب��ق مبنية من
الرخام األبيض على الطراز
الروماني بارتفاع 55م عن
سطح األرض وبه سلم مبني
داخل اجلدران يتألف من 294
درجة «مجهز حاليا ً مبصعد
كهربائي» .ميل البرج واضح
للعيان حيث يبلغ حوالي 18
ق��دم�ا ً «امل��ي��ل أكثر م��ن خمس
درجات» ويقال ان سبب هذا
امل��ي�لان ه��و رخ���اوة وهبوط
في التربة املبني عليها البرج.
في ع��ام 1275م عندما كان
املعماريون يبنون الطابقني
الرابع واخلامس من البرج
ح��اول��وا حت��ري��ك م��رك��ز ثقل
البرج لتالفي امليالن ولكن
يبدو أنهم لم يفلحوا في ذلك.
يعتبر ال��ب��رج م��ن عجائب
الدنيا السبع ويرتبط بالعالم
االيطالي الشهير «جاليليو
جاليلي» ال��ذي ق��ام باجراء
بعض جتاربه من قمة البرج.
ك��ان البرج قد أغلق في عام
1990م ألن��ه ك��ان على وشك
ال��س��ق��وط ول��ك��ن بعد اج��راء
أعمال صيانة تكلفت  25مليون
دوالر أصبح بامكان السياح
أن يدخلوا البرج مرة أخرى
وقد قرعت أجراس مدينة بيزا
ايذانا ً باعادة افتتاح البرج .لقد
حفر املهندسون حتت اجلزء
املتحرك من األس��اس بحيث
وضعوا قواعد وأسس ملوازنة
قاعدة البرج وهم يقولون اآلن
ان��ه بامكان ال��ب��رج أن يبقى
سليما ً ملئتي عام أخ��رى على
األقل .ويدخل البرج حاليا ً عدد
 30سائحا ً فقط في كل فترة
زمنية محددة ويتعني عليهم
أن يحجزوا مقدما ً كي يتمكنوا
من زي��ارة البرج والوصول
إلى قمته للتمتع مبناظر بيزا

اجلميلة واحل��ق��ول الغناء
احمليطة بها.
بــــرج ايـفــل

برج حديدي يوجد بالقرب من
نهر السني وسط باريس .حمل
اسم مصممه «غوستاف ايفل»
وهو يعتبر من أكبر امل��زارات
شهرة في أوروب��ا نظرا ً لعدد
زواره الذي تخطى حاجز ستة
ماليني زائر سنويا ً مع حلول
عام 2005م .وفي عام 1964م
مت تسجيل ب��رج اي��ف��ل على
الئحة اآلثار التاريخية ملدينة
باريس.
ب��دأت أعمال االن��ش��اء في 26
ي��ن��اي��ر1887م واستمر ملدة
 26شهرا ً مبشاركة ما يقرب
من  50مهندسا ً و 300عامل.
انتهت األعمال بالبرج في 31
م���ارس 1889م وق��د افتتح
رسميا ً في  6مايو من العام
نفسه .بلغت تكلفة البناء
حوالي  7.800.000فرنكات
ذهبية فرنسية.
يتكون ال��ب��رج م��ن 18.038
قطعة ح��دي��د و 2.5مليون
مسمار وي��زن اجماليا ً نحو
 10.100اطنان حيث يرتكز
على أربعة أعمدة مكونة فيما
بينها قاعدة تقدر مساحتها بـ
 15.625مترا مربعا .يوجد
ف��ي ال��ب��رج س�لال��م حتتوي
على  1‚665درج��ة وان كان
مسموحا ً باستخدامها حتى
الدور الثاني وعلى ذلك فبلوغ
القمة يتم عن طريق استخدام
أح���د امل��ص��اع��د الكهربائية

أم��ا في ع��ام 1889م فقد زار
«ت��وم��اس أدي��س��ون» البرج
ووق��ع في دفتر ال��زوار« :الى
مهندس البرج ايفل ..أهنئك
على شجاعتك الكبيرة في
بناء هذا الصرح اجلميل وهذه
املعجزة الهندسية لقد تفوقت
ونلت احترام جميع مهندسي
العالم».
بــــرج القـاهـــــرة

• برج طائر الكركي

املوجودة في هذا الدور ويقوم
هذين املصعدين بحوالي 100
رحلة يوميا ً من وال��ى القمة
مب��ع��دل رح��ل��ة ك��ل  8دق��ائ��ق
تقريباً.
بلغ ارتفاع البرج وقت االنشاء
300م ثم أضيف اليه في العام
نفسه الراية فوصل ارتفاعه
إلى  312مترا ً لكن بعد اضافة
الهوائي اخل��اص بالبث على
قمته أص��ب��ح ارت��ف��اع البرج
الكلي  324متراً.
منذ البداية وضع «غوستاف
اي��ف��ل» ف��ي حسبانه أن يتم
استخدام االضاءة االصطناعية

النارة البرج حيث مت تركيب
أول ن��ظ��ام اض���اءة مبناسبة
املعرض الدولي عام 1899م.
وق��د مر البرج بجميع أن��واع
االض��اءة ط��وال تاريخه ومع
ح��ل��ول األل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة في
عام 2000م مت تركيب نظام
متكامل من االض��اءة يحتوي
على  20ألف ملبة اضاءة و40
ك��م م��ن األق��ط��اب الكهربائية
و 10آالف متر مربع من شبكات
األمان الكهربائية و 120كيلو
وات م��ن ال��ط��اق��ة .وم��ن أجل
احلفاظ على البرج من الصدأ
فانه يحتاج إلى عملية صيانة

واعادة طالء منتظمة كل سبع
س��ن��وات حيث يتم استهالك
 50طنا ً من الطالء تستغرق
م��دة  15ش��ه��را ً حتى تكتمل
متاما ً ومنذ انشائه وحتى عام
2003م مر البرج باجمالي 18
عملية طالء.
تباينت ردود األف��ع��ال جتاه
برج ايفل كان الروائي «جي.
دي .موباسان» أهم املعارضني
لبناء البرج وعندما سئل :ملاذا
يواظب على وجبة الغذاء في
مطعم البرج؟ قال« :انه املكان
الوحيد الذي ال ميكن رؤية هذا
البرج منه».

برج القاهرة مازال شامخ ًا في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك

• برج ايفل

• برج القاهرة

برج القاهرة أو برج اجلزيرة
مت ب��ن��اؤه ب�ين ع��ام��ي 1956
و1961م م���ن اخل��رس��ان��ة
املسلحة ع��ل��ى هيئة زه��رة
اللوتس الفرعونية من تصميم
امل��ه��ن��دس اللبناني «ن��ع��وم
شبيب» وش���ارك ف��ي بنائه
حوالي  500عامل.
يقع ف��ي قلب ال��ق��اه��رة على
جزيرة الزمالك بنهر النيل.
يصل ارتفاعه إلى 187م وهو
بذلك يكون أعلى م��ن الهرم
األكبر «خوفو» بحوالي 43
متراً .ويتكون البرج من 16
طابقا ً وهو يقف على قاعدة من
أحجار اجلرانيت األسواني.
وت��س��ت��غ��رق ال��رح��ل��ة داخ��ل
مصعد ال��ب��رج للوصول إلى
قمته  45ثانية.
يوجد على قمة البرج مطعم
سياحي على منصة دوارة
ت���دور ب����رواد امل��ط��ع��م ل��ي��روا
معالم مدينة القاهرة من كل
اجلوانب كما توفر ادارة البرج
خ��دم��ة التلسكوب «املنظار
املقرب» ملشاهدة بقية معالم
القاهرة.
تكلف بناؤه  6ماليني جنيه
م��ص��ري وك���ان لبناء البرج
ق��ص��ة م��ث��ي��رة ف��ق��د ك��ان��ت
الواليات املتحدة األميركية قد
أعطت ملصر في عهد الرئيس
«جمال عبد الناصر» هذا املبلغ
بهدف التأثير على موقفها
املؤيد للقضية اجلزائرية ضد
االحتالل الفرنسي يقول املؤرخ
العسكري «جمال حماد» ان
املاليني الستة لم تخدع عيون
عبد الناصر لتغيير موقفه
جتاه القضايا العربية ورفض
حتى أن يخصصه لالنفاق
على البنية األساسية في مصر
رغم احتياج البالد وقتها لهذا
املبلغ ف��أراد الرجل أن يبني
بنا ًء يظل علما ً بارزا ً مع الزمن
يعلم املصريني الكرامة حتى
وان كانوا في أشد االحتياج.
مت جتديد البرج في الفترة من
 2006وحتى 2008م وتكلفت
عملية ال��ت��رم��ي��م واالص�ل�اح
ح��وال��ي  15م��ل��ي��ون جنيه.
ويستخدم البرج تقنية الصمام
الثنائي املشع للضوء LED
في ان��ارة البرج حيث تعمل
على توفير الطاقة بشكل كبير
مع امكانية التحكم في ألوان
االض��اءة التي تظهر بوضوح
من خالل البرج.
شهد برج القاهرة تصوير عدد
من األف�لام السينمائية منها:
فيلم «موعد في البرج» بطولة
«س���ع���اد ح��س��ن��ي» و«ف����ؤاد
املهندس» وفيلم «آخر الرجال
احملترمني» بطولة «بوسي»
و«نور الشريف».

