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کاسادا  مذهبی  آیین  جریان  در 
هندو  آیین  پیروان  اندونزی،  در 
کوه  دهانه  به  را  خود  نذورات 

آتشفشانی برومو پرتاب کردند.
اندونزی،  در  جاوا  ارتفاعات  در 
پیروان دین هندو در ارتفاع ۴۰۹۵ 
متری از سطح زمین بر روی کوه 
برومو جمع شدند تا آیین دینی یا 

دنیا کاسادا را برگزار کنند.
است  جشنی  آیینی  مراسم  این 
اخالف  از  تنگری  قوم  مردم  که 

قرن  در  ماجاپاهیت  شاهزاده 
یک  و  می کنند  برگزار  سیزدهم 

ماه طول می کشد.
در روز چهاردهم جشن، تنگری ها 
پیشکش  و  می آیند  کوه  فراز  بر 
از  خدایان  برای  خود  قربانی  و 
برنج  مرغ و جوجه،  بز،  گوسفند، 
و میوه و سبزیجات و دیگر مواد 
غذایی را به دهانه کوه آتش فشان 
به این ترتیب  و  می کنند  پرتاب 
برای خدایان خود قربانی می کنند.

و  آب  تغییرات  که  نیست  شکی 
محیط  روی  بدی  تأثیرات  هوایی 
گذاشته است، اما از طرفی عواقب 
به  که  است  داشته  هم  دیگری 
خاطر آن ها محققین و دانشمندان 
جدید  کشف های  توانسته اند 
طبق  بر  باشند!  داشته  تاریخی 
گزارش سی ان ان )CNN(  بر طی 
یک خشکسالی که در سد موصل 
تیگریس  داد و آب رودخانه  رخ 
پایین آمد، اتفاقی افتاد که باورش 
برای باستان شناسان سخت بود! در 

هوایی،  و  آب  تغییرات  این  طی 
یک کاخ 3400 ساله از زیرزمین 
این همه  طول  در  که  آمد  بیرون 
بود!  شده  دفن  سد  زیر  در  سال 
آلمانی  باستان شناسی  تیم  یک 
و  پروژه  این  روی  کار  حال  در 
حفاری در این کاخ باستانی هستند 
و در حال تالش اند تا قسمت های 
را  شده  دفن  کاخ  این  از  بیشتری 

رونمایی کنند.
شدن  پیدا  بدانید  است  جالب 
کشف  مهمترین  کاخ،  این 

بوده  اخیر  دهه  در  باستان شناسان 
در  این کاخ  درواقع وجود  است. 
سال  در  بار  اولین  برای  سد  زیر 
خاطر  به  اما  شد؛  کشف   2010
تهدیدات  و  آب  سطح  آمدن  باال 
فراهم  شرایطی  داعش  پی درپی 
در  حفاری  دادن  ادامه  که  شد 
به نظر می رسید  این منطقه سخت 
خاصی  عملیات  دلیل  همین  به  و 
نشد؛  انجام  آن  در  حفاری  برای 
اما بعدازاین چند سال، امسال آب 
رودخانه به اندازه کافی خشک شد 
و باستان شناسان توانستند که کار 

حفاری را شروع کنند.
این سازه باستانی با نام کاخ کمون 
از  دیوارهایش  و  می شود  شناخته 
و  شده اند  درست  خشتی  آجر 
ضخامت  محققین،  گزارش  به 
دیوارهای این کاخ حدود 1.8 متر 
 2 به  نیز  ارتفاعشان  و  است  بوده 
محققین  این  است.  می رسیده  متر 
مساحت کل کاخ را حدود 1860 

مترمربع تخمین زده اند.
کشف  تازه  جذاب  کاخ  این 
از  یکی  که  می رسد  نظر  به  شده، 
بوده  میتانی  امپراتوری  کاخ های 
بین  در  میتانی  امپراتوری  است. 
قرن 14 تا 15 قبل از میالد مسیح 
شمال  و  سوریه  از  بخش هایی  بر 
می کرده  حکومت  بین النهرین 
طبق  بر  بدانید  است  جالب  است. 
مصر  در  که  باستانی  کتیبه های 
امروزی یافت شده است، مشخص 
همان  به  میتانی  شاه های  که  شده 
اندازه فراعنه مصر و شاه های هاتی 
بابلی محترم بوده اند و به همان  و 
داشته اند،  واالیی  جایگاه  اندازه 
تا  که  است  این  واقعیت  اما 
امروز، اطالعات چندانی در مورد 
و  ندارد  وجود  میتانی  امپراتوری 
امپراتوری های  از  یکی  میتانی 
در  کمتر  که  است  شرق  باستانی 
مورد آن مطالعات انجام  شده است 
و حتی تاکنون پایتخت میتانی نیز 
مشخص نشده است. تنها اطالعاتی 
این  مورد  در  باستان شناسان  که 

است  اطالعاتی  دارند،  امپراتوری 
باستانی  شهر  در  مطالعه  از  که 
تل براک در سوریه که اتفاقًا یکی 
جهان  شهرهای  قدیمی ترین  از 
از میالد  قبل  است و در 4 هزاره 
شهری  طراحی های  آن  در  مسیح 
کرده اند.  است، کسب  شده  انجام  
البته محققین یکسری اطالعات نیز 
از شهرهای باستانی نوزی در عراق 
و آالالخ در ترکیه کسب کرده اند 
این  مجموع  با  که  امیدوارند  و 
امپراتوری  این  بتوانند  اطالعات 

گم شده را بیشتر بشناسند.
در  شده  کشف  کاخ  مورد  در 
که  بدانید  است  جالب  عراق، 
این  نمای  توانستند  باستان شناسان 
تحقیقاتشان  به  توجه  با  را  کاخ 
اطالعات  اما  شوند،  متصور 
کرده اند  پیدا  هم  جالب تری 
به  می توان  آن ها  ازجمله  که 
این  شده  گچ کاری  اتاق های 
آن ها  دیواری  نقاشی های  و  کاخ 
اشاره  آبی  و  قرمز   بارنگ های 

کرد. 
از  باستان شناسان،  به گفته  درواقع 
دو هزار سال قبل از میالد مسیح، 
کاخ ها  روی  دیواری  نقاشی های 
این  هیچ وقت  اما  می شده،  انجام 
نمونه  بودند  نتوانسته  محققین 
در  را  آن  شده  محافظت   و  کامل 

یک کاخ پیدا کنند.
می بینید  صحبت ها،  این  همه  با 
آب  تغییرات  اوقات  گاهی  که 
باستان شناسان  به  شدید  هوایی  و 
کمک  جدید  کشف های  برای 
می کند؛ اما اگر بخواهیم به صورت 
مسئله  این  به  جامع تر  و  کلی تر 
تغییرات  که  می بینم  کنیم،  نگاه 
هم  وقت ها  خیلی  هوایی  و  آب 
از  یکسری  به  زدن  صدمه  باعث 
آثار تاریخی شده است و با برآیند 
که  شد  متوجه  می توان  آن ها 
تغییرات آب و هوایی  بد  عواقب 
بسیار  خوبش  عواقب  نسبت  به 
مسئول  انسان ها  ما  و  است  بیشتر 

تمام عواقب آن هستیم!

پرتاب مرغ ها و گوسفندان در آتش فشان!

ماجرای عجیب کاخ 3400 ساله عراقی که بر اثر خشکسالی 
نمایان شد

عکاس:

الله افشارپور پسر 13 ساله ای که هواپیما دزدید

فروردین
و  هستید  بی قرار  و  عصبی  شما  امروز 
نیاز  و  بنشینید  آرام  جا  یک  نمی توانید 
خود  در  کردن  کار  و  تحرک  به  شدیدی 
احساس می کنید. متأسفانه تالش های شما در 
به انجام رساندن کارهایی که برای امروزتان 
در نظر گرفته اید با مشکالت و موانع زیادی 
روبرو خواهد بود و مجبور خواهید شد مدام 

از جایی به جای دیگر بروید.    

    اردیبهشت
با دیگران  نفع تان است که وقتی  به  امروز 
می کنید  صحبت  دیگران  مورد  در  یا  و 
مواظب  و  دهید  خرج  به  بیشتری  دقت 
شخصی  مورد  در  اگر  باشید.  حرف هایتان 
طوری  می زنید  حرفی  است  غایب  که 
او هم حاضر  انگار خود  برخورد کنید که 

است و حرف هایتان را می شنود.     

خرداد
تا  دارید  نیاز  تنهایی  کمی  به  شما  امروز 
کنترل  و  آورده  دست  به  را  خود  آرامش 
مهمترین  بگیرید.  دست  در  را  اوضاع 
مدنظر  فعلی  شرایط  در  باید  که  چیزی 
را  استقالل خود  است که  این  باشید  داشته 
حفظ کنید و خودتان را قربانی تعهدی که 
مدت ها پیش داده اید و حتی طرف مقابلتان 
نمی کند  احساس  تعهدی  آن  به   نسبت 

نکنید.     

تیر
اگر  ولی  بزنید،  می خواهد  دلتان  هر حرفی 
کسی به حرفتان اهمیتی نداد به دل نگیرید 
و ناراحت نشوید. سعی هم نکنید که به زور 
حرف خودتان را به کرسی بنشانید، خوب 
می دانید که این کار به محبوبیت شما لطمه 

خواهد زد.             

مرداد
که  طوری  آن  اوضاع  است  ممکن  امروز 
شما انتظار دارید پیش نرود. دیگران نسبت 
خیلی  لجبازی  و  سرسختی  خود  نظرات  به 
شدیدی دارند و هرچقدر هم که سعی کنید 
نظر آنها را طبق خواسته خودتان تغییر دهید 

موفق نخواهید شد.  

شهریور
سعی  نشد  باز  روی تان  به  دری  اگر  امروز 
نکنید به زور آن را بازکنید، چون این کار 
خواهد  منجر  در  دستگیره  شکستن  به  تنها 
به سراغ یک در دیگر  باید  شد. شاید شما 
بروید. اگر کاری آن طوری که شما انتظار 
دارید پیش نرفت شاید به این معناست که 
به نفع تان است راه دیگری را امتحان کنید. 

مهر
برای  جدید  روش های  امتحان  از  شما 
امروز هم  و  می برید  لذت  انجام کارهایتان 
جدید  راه های  از  را  کارهایتان  دارید  سعی 
با  است  ممکن  اما  دهید،  انجام  متفاوتی  و 
مقامات  به ویژه  و  دیگران  مخالفت های 

مافوق خود روبرو شوید.   

آبان
شما امروز بین دو روش متفاوت برای انجام 
یک کار مردد هستید و نمی دانید کدام راه 
گول  باشید  مواظب  کنید.  انتخاب  باید  را 
که  نکنید  فکر  و  نخورید  را  اوضاع  ظاهر 
اگر راهی به ظاهر جذاب تر است لزومًا شما 
را به جاهای بهتری خواهد رساند. این را هم 
به یاد داشته باشید که بهترین راه ها همیشه 

راه های امتحان شده نیستند.   

آذر
انتظارتان  در  غیرمنتظره ای  اتفاقات  امروز 
را  فکرش  که  درزمانی  درست  که  هستند 
یا  و  نفع  به  را  شرایط  بکنید  نمی توانید  هم 
این  اگر  داد.  خواهند  تغییر  شما  ضرر  به 
تحت نظر  کافی  دقت  با  را  اوضاع  اواخر 
برای  را  خودتان  باید  امروز  باشید  نگرفته 

دردسرهای احتمالی آماده کنید.     

دی
به  شما  اعتمادبه نفس  است  ممکن  امروز 
چالش کشیده شود و به سختی بتوانید باوری 
را  دارید  توانایی هایتان  و  خودتان  به  که 
را  مهم  نکته  این  درهرصورت  کنید.  حفظ 
نظراتی  و  تصورات  باشید که  داشته  یاد  به 
لزومًا  دارند  شما  مورد  در  دیگران  که 
انعکاس دهنده شخصیت واقعی شما نیست و 
ممکن است آنها برداشت درستی از رفتارها 

و کارهای شما نداشته باشند.         

 بهمن
به  رسیدن  برای  و  پیشرفت  راه  در  شما 
و  بزرگ ترین ها  سریع ترین ها،  بهترین ها، 
جدیدترین ها، برخی چیزهای مهم و اساسی 
شما  که  باشد  یادتان  کرده اید.  فراموش  را 
راه  در  را  خود  باورهای  و  ارزش ها  نباید 
رسیدن به چیزهایی که خیلی زود ارزش و 
اهمیت خود را از دست خواهند داد قربانی 

کنید. 

اسفند
به روح حساس و زیبای خود وفادار باشید 
نیازهای  به  به رسیدگی  و هرروز زمانی را 
و  دهید  اختصاص  خود  روانی  و  روحی 
روحتان را تغذیه کنید تا به درخشش خود 

ادامه دهد.

امروز شما

در خیابان ناصرخسرو که از قدیمی ترین خیابان های تهران 
امروز است، ساختمانی به نام سرای روشن قرار دارد که 
می رفت.  شمار  به  ناصرخسرو  خیابان  رونق  دلیل  روزی 
و  ناصرخسرو  خیابان  جذابیت های  که  نماند  ناگفته  البته 
می دهد  فرصتی  بازدیدکنندگان  به  آن،  شلوغی چشمگیر 
تا گوشه ای از عمق »برو بیا« و رفت وآمدهای بسیار زیاد 

اهالی پایتخت را به چشم خود دریابند.
هر نقطه از سرزمین ایران را که بگردیم نمونه بارزی از 
که  هنری  یافت،  خواهیم  را  مردمان  این  بی نهایت  ذوق 
گاهی در یک بنای تاریخی، گاهی در یک آرامگاه و یا 
در یک ساختمان باشکوه، خود را نشان می دهد، عمارت 
سرای روشن تهران نمونه بارزی از معماری زیبا و دیدنی 
است که به دستان مردمان هنرمند ایران ساخته شده است.
سرای مکانی در بازار بوده است که معامالت کلی در آن 
انجام می شده است. این مکان، در فضایی بسیار بزرگ و 
تجارت  دفترهای  باال  طبقه  در  می شد.  ساخته  دوطبقه  در 
قرار داشت و در طبقه پایین انبارها و کارگاه های تولیدی. 
سرا  از زبان پهلوی گرفته شده و به معنی خانه و مکان 

است.
تاریخچه سرای روشن

 1311 سال  به  روشن  سرای  عمارت  ساخت  تاریخ 
با  عمارتی  برمی گردد.  اول  پهلوی  دوره  خورشیدی، 
آثار  از  یکی  به  تبدیل  امروزه  که  فوق العاده  معماری 

تاریخی مهم در پایتخت ایران شده است.
سرای روشن، شاهکار معماری ایرانی

این بنا که به عنوان یک مرکز تجاری مهم و پرفت و آمد 
است.  شده  ساخته  »گوتیگ«  معماری  نوع  از  الهام  با  و 
هیبت  محو  بی شک  بایستید  مقابلش  در  اگر  معماری که 
و نمای منحصربه فردش خواهید شد. بنا که محصول تلفیق 
خیابان  به  را  خاصی  جلوه  است  سنتی  و  مدرن  معماری 

ناصرخسرو بخشیده است.
فرم  دقیق،  محاسبات  مناسب،  طراحی  با  ایرانی  معماری 
درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، 
ایوان های رفیع، ستون های بلند و تزئینات گوناگون، یکی 

از باارزش ترین معماری های جهان به شمار می رود.
معماری سرای روشن

تزئین ها، ستون ها و مجسمه های سرای روشن، وام گرفته از 
معماری باروک است. معماری باروک، نوعی از معماری 
کالسیک منحط بی ساختار و دارای تزئینات نمایشی زیاد 

و عجیب وغریب است. 

عمارت سرای روشن، تلفیق معماری 
ایرانی و اروپایی

خواندنی

دو  داشت  قصد  ساله چینی که   13 پسر 
چین  »سینزو«  در  فرودگاهی  از  را  کوچک  هواپیمای 

بدزدد دستگیر شد.
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ این پسر دانش آموز 13 ساله 
شبانه خود را به فرودگاه »سینزو« رسانده و پس از ورود به 
به  و  کرده  روشن  را  هواپیماها  تا  داشته  سعی  خلبان  اتاقک 
حرکت درآورد که با بخش هایی از باند برخورد کرده است.

 13 پسر  این  سرقت  لحظه  از  فرودگاه  مداربسته  دوربین های 
ساله عکس و فیلم گرفته است.

بسر  رسمی  تعطیالت  در  فرودگاه  کارکنان  سرقت  زمان  در 
می بردند و به گفته پلیس پسربچه با برنامه ریزی قبلی از این 
موضوع آگاهی داشته و قصد ربودن هواپیماها را داشته است.

یکی از کارکنان به مأموران پلیس بیان کرد که چند روز قبل 
از حادثه نیز پسربچه را دیده که در اطراف فرودگاه پرسه 

می زده و توجه زیادی به هواپیماها داشته است.


