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روزنامه
چهارشنبه  22خرداد 1398

شماره 2534

فروردین

مهر

روزی که مدتها انتظارش را میکشید
سرانجام فرارسیده ،کاری را که مدتها
پیش آغاز کرده بودید ،سرانجام نتیجه
میدهد و در رابطه با آن پیشنهادهای
خوبی دریافت میکنید .این فرصتی است
که بهندرت در زندگی شما پیش میآید
پسازآن نهایت استفاده را بکنید.
امروز روزیست که باید تعادل را در هر
کاری که انجام میدهید ،رعایت کنید.
مراقب باشید که تحت تأثیر دیگران
سرعتتان را کموزیاد نکنید؛ زیرا برخالف
انتظارتان ،به ضررتان تمام میشود .شرایط
کنونی شما فرصتهای خوبی بهخصوص
برای پیدا کردن عشق در اختیارتان قرار
میدهد اما شما آنها را نادیده میگیرید.

کمی ناراحت و دلگیر به نظر میرسید.
اگرچه دوست دارید تنها باشید؛ اما
اطرافیانتان تنهایتان نمیگذارند .به
پیشنهادهای آنها نه نگویید تا حالتان زودتر
خوب شود .ممکن است فکر کنید که
آنها شما را مجبور به کارهایی که دوست
ندارید ،میکنند یا اینکه میخواهند از شما
سوءاستفاده کنند.

شما دچار مشکلی شدهاید؛ اما بهجای کم
گرفتن از فردی که در این زمینه تخصص
دارد ،در اینترنت به دنبال جوابتان هستید.
بهتر است که از تنبلی دست بردارید و از
دیگران کمک بگیرید تا هر چه زودتر
مشکلتان برطرف شود .بهزودی فرصتی
برایتان فراهم میشود تا خودی نشان
دهید.

امروز در محیط کار تغییری در روند
کارتان میبینید که انتظارش را ندارید.
ممکن است این تغییر برای شما سخت باشد
اما بهتر است که مقاومت نکنید .مشکلی در
رابطه عاطفی شما به وجود آمده که شما را
بسیار عصبی و ناراحت کرده است .بهجای
حرص خوردن ،بهتر است انرژی خود را
صرف صحبت کردن با شریک زندگیتان
کنید.

خرداد

تیر

شما سرتان را بیشازحد شلوغ کردهاید و
فکر میکنید که میتوانید تمام آنها را با
هم انجام دهید اما مراقب باشید زیرا با این
روش به نتیجه نمیرسید و درنهایت مجبور
میشوید آنها را نیمهکاره رها کنید.

مرداد

آبان

آذر

دی

زمان خوبی است تا هدفهای زندگیتان
را اولویتبندی کنید و به آنچه واقعًا
میخواهید به دست آورید ،بها دهید .در
این راه از هر چه حواستان را پرت و شما را
از هدفتان دور میکند ،اجتناب کنید.

بهمن

احساس میکنید آنطور که باید نتیجه
کارهایتان را نگرفتهاید و همین موضوع
شما را دلسرد کرده و دستودلتان به هیچ
کاری نمیرود؛ اما نگران نباشید ،مشکلی
که مدتهاست ذهن شما را درگیر کرده
در آیندهای نهچندان دور حل خواهد شد.
در مورد مسائل عاطفی ،سعی کنید دیگران
را از دخالت در کار خود دور کنید.

احساس میکنید که زندگی کاری شما
با سرعت زیادی روبهجلو پیش میرود،
حتی شاید پروژههایی که انتظار آن را
ندارد به اتمام برسند .اگر نتوانستید کنترل
تمام آنها را پیش به دست بگیرید ،نگران
نباشید .امروز بنشینید و در مورد راهی که
پشت سر گذاشتهاید ،بهخوبی بیندیشید.

امروز روزی است که باید به احساسات
اهمیت دهید؛ زیرا بیش از منطق میتوانند
به شما کمک کنند و راه درست را
نشانتان دهند .در تصمیمگیری عجله نکنید
و همهچیز را باحوصله پیش ببرید .شاید
مجبور باشید با افرادی که تمایل زیادی
به برقراری ارتباط با آنها ندارید ،دیداری

امروز اعتمادبهنفس خود را افزایش دهید.
با دیگران بیشتر در ارتباط باشید و بدانید
که مردم از شنیدن صحبتهای شما خشنود
خواهند شد .شما آنقدر از تعریف دیگران
لذت میبرید و انرژی میگیرید که
بیدرنگ پلههای موفقیت را پشت هم طی
خواهید کرد.
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با مقادیر باالیی از
یافتهها و کیفیت
دانش
آنها،
ما را درباره
توسعه شهری
نیو ا ینگتو ن
تغییر داده است».
یک جاده با عرض  23فوت،

یک شه
ر
ب
ا
س
ت
ان
ی
ر
ومی ،ز
یر یک اتوبان
در انگل
س
ت
ا
ن
ک
ش
ف
شد

این روزها اختالفنظرهای زیادی با
شریک زندگیتان دارید ،به فکر راهحلی
برای سازگاری در رابطه عاطفی خود
هستید .پیشنهاد میکنیم مدتی را بهدوراز
هم سپری کنید تا برای تغییرات مثبتی که
میتوانید به رابطهتان دهید ،بیندیشید.

اردیبهشت

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

امروز شما
داشته باشد.

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :محمدمهدی جعفریزاده

اسفند

عالوه بر سفالهای قدیمی رومی،
سکههای نایاب ،جواهرات و احتمال
وجود سیستم جادهای ،یک محوطه
 18هکتاری نیز کشف شده که
دربردارنده یک معبد قدیمی است.
بله همه اینها زیر یک بزرگراه
قرار داشته است! اما چطور؟
این محوطه در حین ساخت 124
خانه جدید در یک محوطه 18
هکتاری در نزدیکی  A2در
نیواینگتون ،کنت کشف شد.
یک شهر باستانی رومی در
نزدیکی بزرگراهی در جنوب
شرقی انگلستان کشف شده است.
کارگران در حال آمادهسازی
زمین برای ساخت حدود 100
خانه جدید بودند که به خرابههای
 2000ساله برخوردند .طبق گزارش
ایندیپندنت ،یک گروه  30نفره از
باستان شناسان به مدت  8ماه به
حفاری این منطقه پرداختند .آنها
عالوه بر بقایای یک معبد قدیمی،
سکههای عتیقه ،سفال و جواهراتی
یافتهاند که قدمت آنها به  30سال
قبل از میالد بازمیگردد .کشف
یک محوطه  18هکتاری در کنار
اتوبان  A2در نیوانگتون در کنت،
ازنظر متمرکز نمودن قدمت این
منطقه ،موفقیت بزرگی محسوب
میشود .به گفته دین کولز ،رئیس
گروه تاریخ نیوانگتون« :خیلی
هیجانانگیز است ،مقیاس این منطقه
فردیناند شول نام یک پستچی
خوشسلیقه فرانسوی است که
 ۳۳سال زحمت کشید تا یک
کاخ متفاوت برای خود بسازد.
او تمام کاخ را با سنگهایی ساخت
که خودش جمعآوری کرده بود.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه
خبرنگاران جوان ،فردیناند شول در
یک خانواده دهقانی ضعیف و فقیر
به دنیا آمد و در سن  ۱۳سالگی
از مدرسه خارج شد تا به شاگرد
نانوایی تبدیل شود .پس از سالهای
کارآموزی ،او به یک پستچی تبدیل
شد و بهطور اتفاقی جذب هنر شد.
او معماری را بسیار دوست داشت
و تصمیم گرفت با دستخالی یک
اثر هنری خلق کند.
در آوریل  ،۱۸۷۹فردیناند شول ۴۳
ساله شروع به جمعآوری سنگهای
زیبا کرد .او هرروز در مسیرهای
طوالنی دور از خانه خود تا حدود
 ۲۹کیلومتر ( ۱۸مایل) ،میگشت
و سنگهایی را جمع میکرد که از

کورههای سفالگری و کورههای
آهنی نایاب نیز در این محوطه
یافت شد .به عالوه موارد متعددی
که از مناطق دیگر وارد این شهر
شده بود نشان میدهد که افرادی که
در این شهر زندگی میکردند دارای
جایگاه باالی اجتماعی بودند.
کارشناسان این یافته را یکی از
قابلتوجهترین حفاریهای تاریخ
این منطقه نامیدهاند.
این منطقه زمانی کشف شد که
کارگران در حال آمادهسازی زمین
برای ساخت  124خانه جدید بودند.
به نظر میرسد در هر گوشهای
از جهان ساخت خانههای جدید
باعث آشکار شدن بقایای تاریخی
غیرمنتظره و سازههای دست بشر
میشود .کولز میگوید« :در حال
حاضر ما شاهد یک گورستان رومی
در کنار این زمین هستیم و حفاری
نشان میدهد که یک محوطه
ساختوساز پررونق در لب دهکده
ما وجود داشته است».

برنامه کنونی شامل تحلیل تمامی
یافتههای زیرزمین و تطبیق آنها
با دادههای مربوطه در یک گزارش
علمی است .پسازانجام این کار،
کارشناسان روی محوطه را پوشانده
و ساختوساز مطابق برنامه قبلی
اجرا خواهد شد .گرچه در حال
حاضر تمرکز بروی یافتههای
شگفتآوری است که از دل خاک
بیرون کشیده شدهاند.
کولز میگوید« :معبد و جاده اصلی
ازجمله بزرگترین یافتههای ما
هستند .این جاده ثابت میکند که
 A2تنها جاده رومی در دهکده نبوده
است .گروه ما به دنبال ردگیری و
مسیریابی این جاده جدید است که
ممکن است با معبد دیگری که
 50سال پیش یعنی در سال 1882
در دامنه کوههای نیواینگتون در
روستایی زیرزمین کشف شده بود،
مرتبط باشد ».با حمله رومیها در
سال  43بعد از میالد و اشغال انگلیس
به مدت  400سال ،تعجبی ندارد که
شواهد حضور آنها در این مکان
همچنان در بخشهایی از جزیره
یافت شود .مث ً
ال بخش اعظمی از
دیوار  73مایلی هادریان ،همچنان
بهعنوان باقیمانده روم باستان
پابرجاست.
بااینوجود ،این یافته جدید و پربار،
سبب حیرت باستان شناسان و تاریخ
شناسان شده است.
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دیدش
زیبا بودند .بهزودی شول برای
جمعآوری سنگها از چرخدستی
استفاده کرد.
وی این کار را تا  ۳۳سال انجام داد
و باوجود تمسخر اطرافیان ،همچنان
به جمعآوری سنگها ادامه داد .وی
 ۲۰سال اول را به ساخت دیوارهای
بیرونی و مجسمههای بیرونی خانه
اختصاص داد و سپس بهمرور
به زیبایی داخل خانه پرداخت.
کاخ زیبا و سنگی او ترکیبی از
سبکهای مختلف معماری است
که با الهام از ادیان مختلف ازجمله
مسیحیت و هندوئیسم ساخته شده
است.
این کار با بسیاری از مجسمههای
حیوانات ازجمله هشت پا ،فیل،
خرس و پرندگان و موجودات

جنگل گیسوم ،زمرد بینظیر تالش
لست سکند :تالش یکی از شهرهای دیدنی و
منحصربهفرد گیالن است که جاذبههای بسیار زیبا و
چشمنوازی را در خود جایداده است .در ایران و کمتر
جایی از دنیا میتوانید منطقهای را پیدا کنید که هم
جنگل باشد و هم دریا ،کافی است برای دیدن این پدیده
نادر از رشت به سمت آستارا حرکت و از منطقه پره
سر عبور کنید جنگلی بسیار زیبایی خواهید دید بنام
پارک جنگلی گیسوم ،جایی که جنگل و دریا به هم
میرسند و تونلی سبز را در خنکای ارتفاعات تالش به
وجود آورده است .در جنوب گیسوم ،رضوانشهر به
فاصله  14کیلومتر و شمال آن ،شهر هشتپر (تالش)
بافاصله حدود  20کیلومتر قرار دارد.
جنگل گیسوم با مساحتی حدود  ۸۰هکتار ،با درختان
جنگلی انبوه و گونههای گیاهی متنوع و خاص ،منظره
زیبایی را به ارمغان آورده است .این پارک امکاناتی
را برای گردشگران فراهم نموده است .امکاناتی نظیر
وسایل بازی کودکان ،ورزشگاه ،اردوگاه ،پالژ ،هتل،
مناطق پیکنیک روزانه ،کمپینگ طبیعی ،مسیرهای
پیادهروی ،موزه طبیعی گل و گیاه و . ...

فو قالعاده
مانند غولها انجام شد .در سال
 ،۱۸۹۴درحالیکه هنوز بر روی
دیوارهای خارجی کار میکرد،
دختر  ۱۵سالهاش ،آلیس،
درگذشت .در سال  ،۱۸۹۶شول
در سن  ۶۰سالگی بازنشسته
شد.

از نگاه دوربین

به گفته دکتر پاول
ویلکینسون ،مدیر باستانشناسی در
مرکز باستانشناسی سویل و تامس:
«طی سالهای اخیر این شهر یکی
از مهمترین یافتهها از شهر کوچک
رومی در کنت است که سعی شده
از ساختمانها و ساختههای دست
بشری توسط رومیان محافظت
شود ».طبق گزارش دیلی میل ،کار
زیادی پیش روی محققان است.
البته یافتن محوطه تنها شروع کار
بوده است .حداقل مدیر پروژه
باستانشناسی ،پیتر کیچی ،واقعًا
مترصد شروع کار واقعی است .او
میگوید« :اینجا یکی از مهمترین
محوطهها در کنت است اما این
تنها شروع ماهها و ماهها کار
بیوقفه است .ما یافتههای خود را
تحلیل و قدمت آنها را مشخص
خواهیم کرد و هزاران سفالی را
که یافتهایم ،دستهبندی کرده و در
گروههای مشخص قرار خواهیم داد
و گزارش خود را در پایان تکمیل
خواهیم کرد ».اینطور که به نظر
میرسد ،کسانی که منتظر ساخت
خانههای جدید خود هستند ،باید
کمی صبوری به خرج دهند .یکی
از ارزشمندترین محوطههای تاریخی
روم و انگلیس کشف شده است،
شاید بتوان با این کشف به بسیاری
از سؤاالت قدیمی درباره زندگی
گذشتگان پاسخ داد.

خواندنی
دیدار با زوجی که  34شامپانزه یتیم
را پرورش میدهند

لست سکند :همین اول باید بگوییم که در هیچ جای دنیا،
هیچ خانوادهای وجود ندارد که کام ً
ال شبیه دیگری باشد.
هیچ دو شخصی هم کام ً
ال یکسان نیستند ،اما تمام این موارد
برای جنی و جیم دسموند و خانواده  34شامپانزهای آنها
جور دیگری معنا پیدا میکند ،چون چیزی مشابه آنها در
دنیا نداریم .حتی چیزی که کمی ،فقط کمی شبیه آنها
باشد! آنها با همه فرق میکنند!
این تیم زن و شوهری ،یکی از بنیانگذاران نجات و حفاظت
از شامپانزههای لیبریا ( )LCRPهستند ،تنها مکانی که در
این کشور برای حفاظت از شامپانزههای یتیم وجود دارد
(مکانی مقدس یا پناهگاه) .اکثر شامپانزههای نابالغی که
تحت مراقب آنها هستند ،قربانی شکارچیان گوشت
میشوند که شامپانزههای بالغ را بهمنظور استفاده غذایی
میکشند و شامپانزههای کم سن و سال را برای تجارت
غیرقانونی حیوانات خانگی به فروش میرسانند.
جنی میگوید« :هریک از این شامپانزهها حداقل مادر خود
را ازدستدادهاند و بهطورکلی تمام اعضای خانوادهشان را
نیز از دست خواهند داد چون هرچه بزرگساالن در این
گروه سنی قرار بگیرند توسط شکارچیان کشته میشوند و
کم سن و سالها هم که گیر میافتند».
او میگوید تمام شامپانزههایی که تحت مراقبت آنها قرار
میگیرند بهشدت مجروح و زخمی هستند و آسیبدیدهاند.
تقریبًا  20سال است که خانواده دسموند با پناهگاه بزرگ
بوزینه و پریمات سر و کار داشته است ولی کمی توضیح
الزم است تا ببینیم چه چیزی آنها را به لیبریا رسانده است.
در دهه  ،1970لیبریا میزبان یک پروژه آمریکایی درزمینه
تحقیقات پزشکی بود که واکسن هپاتیت را بر روی
شامپانزهها امتحان میکرد بعدازاینکه مطالعه  30ساله به
اتمام رسید ،شامپانزههایی وجود داشتند که با انسانها در
تماس بودند و اهلیشده بودند ،بنابراین دیگر نمیشد آنها
را به حیاتوحش برگردانند ،به همین منظور به گروهی از
جزایر کوچک منتقل شدند و هرروز به آنها آب و غذا
داده میشد.
اما  10سال بعد ،بودجه برای مراقبت از شامپانزهها تمام شد
و این موضوع آغازی بود بر قحطیزدگی شامپانزهها و از
گرسنگی مردن آنها .این مصادف بازمانی است که گروهی
از بنیانگذارانی که توسط جامعه انسانی ایاالتمتحده آمریکا
رهبری میشدند ،برای جذب پول و افزایش آگاهی شروع به
فعالیت کردند .در این شرایط خانواده دسموند از راه رسیدند
و برای نگهداری از  66شامپانزه اعالم آمادگی کردند.
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