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هتل رویانگ: داستان هتل 
شوم کره شمالی!

فروردین
نظرهای  و  هستید  باتجربه ای  انسان 
نظرهای  اما  دارید،  سودمندی  و  مفید 
خود را درمیان جمع ابراز نمی کنید و 
اطرافیان  تا  شده  باعث  وضعیت  این 
شما  روی  دارید  انتظار  که  آن گونه 
شرایط  این  ادامه  نکنند.  باز  حساب 
اصاًل به صالح شما نیست و از امروز 
صدایی  با  که  بدهید  قول  خودتان  به 
بلند و رسا نظرهای خود را اعالم کنید.

    اردیبهشت
را  نازنین تان  وجود  حادثه ای  امروز 
از  بیشتر  درنتیجه  می کنید،  تهدید 
و  باشید  سالمتی تان  مواظب  همیشه 
روز را به گونه ای به پایان برسانید که 
سالمت شما به خطر نیافتد. روز را با 
و  کرده اید  آغاز  اضطراب  و  نگرانی 
لحظه ای آرام و قرار ندارید، به خاطر 
برای  وضعیت  این  که  باشید  داشته 

سالمتی شما اصاًل مفید نیست.

خرداد
شد.

روحیه  این  هستید،  شوخ طبعی  انسان 
پیدا  بیشتری  ادامه دهید و دوستان  را 
این  دارید،  اضافه ای  پول  اگر  کنید. 
پول را برای خرید امالک و مستغالت 

صرف کنید.
تیر

امروز بهترین زمان برای سرمایه گذاری 
است.  چشمگیر  سودی  به  رسیدن  و 
کنار  در  را  وقتی  که  است  مدتی 
قبل  نکرده اید،  سپری  خانواده  اعضای 
زمینه  وضعیت  این  ادامه  اینکه  از 

ناراحتی اهل منزل را فراهم کند.

مرداد
با انجام کارهای موردعالقه و دلخواه، 
از شر نگرانی و اضطرابی که گرفتار 
خرج  شوید.  خالص  هستید  آن 
شما  دست  روی  امروز  غیرمترقبه ای 
ثابت  همسرتان  به  می شود.  گذاشته 
دوستش  همیشه  از  بیشتر  که  کنید 
سر  به  دستی  که  است  مدتی  دارید. 
خوش تیپ  و  نکشیده اید  روی تان  و 

نکرده اید. 

شهریور
بیماری مزمنی که دارید امروز رو به 
بهبودی خواهد گذاشت. امروز مواظب 
تصمیم  و  نشوید  احساساتی  که  باشید 
از  فرخنده ای  خبر  نگیرید.  نادرستی 
از آشنایانی که در غربت است  یکی 
مهیا  فرصتی  می رسد.  شما  دست  به 
حسابی  همسرتان  کنار  در  تا  می شود 
خوش بگذرانید و غصه ها را فراموش 
تا  است  مناسبی  زمان  امروز  کنید. 
آینده  برای  دقیق و کارآمد  برنامه ای 

را  موفقیت  راه  و  کنید  ترسیم  خود 
هموار نمایید.

 
مهر

در  موفقیت  کلید  که  نکنید  فراموش 
از  یکی  است.  نهفته  بردباری  و  صبر 
دوستان قدیمی که مدتی است خبری 
با  بعدازظهر  امروز  ندارید،  ایشان  از 
خاطره های  و  می گیرد  تماس  شما 

خوش گذشته را زنده می کند.

آبان
رفتار  امروز  عشق زندگی تان  یا  همسر 
محبت آمیزی با شما در پیش می گیرد، 
امروز  نکنید.  رفتار سوءاستفاده  این  از 
قرار است برای دیدار یکی از آشنایان 
این دید و  اما در  بروید،  به منزل وی 

بازدید به شما خوش نخواهد گذشت.

آذر
مقداری  و  باشید  سالمتی تان  فکر  به 
استعداد  و  خالقیت  کنید.  استراحت 
این  از  و  نگیرید  دست کم  را  خود 
ببرید.  را  استفاده  نهایت  توانایی ها 
نشست وبرخاست  به  زیادی  عالقه 
ترجیح  امروز  اما  دارید،  اطرافیان  با 
کسی  و  باشید  تنها  که  می دهید 
مزاحم تان نشود، این اتفاق خواهد افتاد 
استراحت  و  تنهایی  برای  فرصتی  و 

پیدا می کنید.
دی

نهایت  دارید  که  جذابی  شخصیت  از 
اعضای  از  یکی  ببرید.  را  استفاده 
است،  شما  برادر  احتمااًل  که  خانواده 
از  دارد.  نیاز  کمک تان  به  امروز 
که  ناپسندی  رفتار  برای  همسرتان 

داشته اید عذرخواهی کنید.
بهمن

قرار  راه تان  سر  امروز  بزرگ  مشکلی 
مشکل  این  ندهید  اجازه  اما  می گیرد، 
روز شما را خراب کند. کمک اعضای 
خانواده را دست کم نگیرید و برای حل 
مشکالت روی آن ها حساب  باز کنید. 
این  اما  کار مهمی در پیش رو دارید، 
کار به دلیل نبود سرمایه متوقف خواهد 

شد.

اسفند
به موفقیتی چشمگیر دست پیدا خواهید 
و  دوستان  با  را  خود  شادی های  کرد. 
دوستان  بگذارید.  اشتراک  به  آشنایان 
دیدارتان  به  امروز  فامیل  اعضای  یا 
می آیند. عشق و عاشقی را به روزهای 
امروز  که  چرا  کنید  موکول  آینده 
نیست.  عاشقی  برای  خوبی  شرایط 
موفقیت  و  پیشرفت  به  زیادی  عالقه 
برتری های خود  اما ضعف ها و  دارید، 

را نمی شناسید.

لست سکند: در سال 1987 خبر 
ساخت هتلی بزرگ در پایتخت 
به  پیونگ یانگ  شمالی،  کره 
این  ارتفاع  رسید.  همه  گوش 
آسمان خراش هرمی شکل 1000 
فوت بود و حداقل دارای 3 هزار 
اتاق و 5 رستوران بزرگ با نمای 
وسیع بود. در آن زمان قرار بود 
اطالق   از  پس  رویانگ که  هتل 
پایتخت  به عنوان  پیونگ یانگ 
بیدها نام گذاری شده بود، طی دو 
این  اما  شود،  افتتاح  آینده  سال 

اتفاق هرگز رخ نداد.
بااینکه ساخت هتل در زمان مقرر 
به پایان رسیده بود، اما تا 16 سال 
بعد همچنان بدون پنجره و خالی 
به  بتن های آن شروع  ماند،  باقی 
ریختن کرد و تبدیل به هیوالیی 
رعب انگیز شد که در حال نظاره 
شهر بود. به مرور زمان این هتل 
که باعث کوتاه جلوه دادن تمام 
شده  خود  اطراف  ساختمان های 

بود را » هتل شوم« نامیدند.
در حال حاضر این هتل ملبس به 
نورهای  مانند  تزییناتی  و  شیشه 
LED شده و تبدیل به یک منظره 
است.  شده  شب  در  رنگارنگ 
و  شروع  بارها  آن  ساخت  روند 
رفته رفته  و  است  شده  متوقف 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مردم 
این هتل هرگز به روی میهمانان 
نیست  بد  و  شد  نخواهد  گشوده 
به  تا  که  رویانگ  هتل  بدانید 
بلندترین  بوده،  بسته  امروز 

ساختمان خالی در جهان است.
جنگ  محصول  رویانگ  هتل 
کره  حامی  آمریکای  میان  سرد 
حمایت  با  شوروی  و  شمالی 
از  قبل  سال  یک  بود.  شمالی ها 
کره  در  شرکتی  پروژه،  شروع 
با  جهان  هتل  بلندترین  جنوبی 
سنگاپور  در  غربی  استفورد  نام 
جنوبی  کره  پایتخت  ساخت.  را 
یعنی سئول در آن زمان مشغول 
آماده سازی برای میزبانی المپیک 
کشور  و  بود   1988 تابستانی 
به سوی  تحول  تب وتاب  در 

دموکراسی.
به  پاسخ  در  پیونگ یانگ 
دستاوردهای کره جنوبی فستیوال 
جهانی جوانان و دانشجویان را در 
نوع  که  داد  ترتیب   1989 سال 
اجتماعی شده همان المپیک بود. 
به همین خاطر تصمیم به ساخت 
هتلی برای این رویداد گرفت تا 
کره  از  را  جهانی  رکورد  بتواند 

جنوبی برباید.
مهندسی،  مشکالت  خاطر  به  اما 
به  هتل  ساخت  مقرر  زمان  در 
زمان  آن  تا  دولت  نرسید.  پایان 
ساخت  را صرف  دالر  میلیاردها 
هتل کرده بود، استادیومی جدید 
ساخته بود، فرودگاه پیونگ یانگ 
را گسترش داده بود و مسیرهای 
کره  بود.  کرده  ایجاد  جدیدی 

مواجه  مشکل  با  اقتصادی  ازنظر 
شوروی  جماهیر  اتحادیه  و  شد 
نتوانست سرمایه گذاری الزم  نیز 

را در این کشور انجام دهد.
اقتصادی  بحران  با  شمالی  کره 
سازه  بیرون  بااینکه  بود.  روبرو 
خاطر  به  اما  بود  شده  کامل 
سال  در  پروژه  بودجه  نداشتن 
1992 متوقف شده و جرثقیل در 
شکل  همان  به  ساختمان  باالی 

رها شد.
است  بال  سه  دارای  هتل  این 
درجه   75 زاویه  با  هریک  که 
گشوده شده اند و به سوی سازه ای 
مخروطی شکل همگرا شده اند که 
15 طبقه باالیی را در برمی گیرد 
برای  محلی  و  رستوران ها  و 
تماشای شهر در این قسمت قرار 

دارد.
این  هرمی  شکل  از  هدف 
جنبه  از  فراتر  چیزی  ساختمان 
زیرا  است،  آن  زیبایی شناختی 
آسمان خراش  یک  به عنوان 
بیشتر از بتن ساخته شده یا فوالد. 
سبک تر  باید  باالتر  طبقات  زیرا 
باشند. ازآنجایی که خبری از مواد 
نبود،  ساخت  روند  در  پیشرفته 
بتن برای ساخت آن  از  بنابراین 
حال،  هر  در  چون  شد  استفاده 
قوی  یک پایه  نداشتن  درصورت 
باریک  برجی  نمی توان  و محکم 

و بلند روی آن ساخت.
نگاهی  کره  پایان جنگ  تا  اگر 
ساختمان ها  ساخت  تاریخچه  به 
که  می شوید  متوجه  بیندازید، 
هستند،  بتنی  ساختمان ها  بیشتر 
زیرا کره ای ها با این ماده آشنایی 
کامل دارند و فناوری رد و بدل 
ایاالت  یا  شوروی  میان  شده 

کمونیست براساس بتن است.
معماران  برخی  نظر  براساس 
به یک کوه  شبیه  رویانگ  هتل 
است نه هرم، زیرا کوه ها جایگاه 
مهمی در سمبل شناسی کشور ایفا 
می کنند. با نگاهی به زندگی نامه 
کیم  یعنی  اون  کیم جونگ  پدر 
جون دوم می توان گفت که او در 
یک کمپ نظامی در کوه پیکتو 
متولد شده بود که بلندترین کوه 
در کره است و در نشان ملی کره 

نیز دیده می شود.
معماران  از  یکی  چو،  گفته  به 
شناخته شده کره ای: این ساختمان 
مکان  اما  است،  نمادین  بسیار 
این  است.  مهم  آن  قرارگیری 
نوعی  می توان  را  ساختمان 
شکل  هرمی  )ستون  اوبلیسک 
یاد  به  اگر  دانست.  سنگی( 
در  پیتر  سنت  میدان  اوبلیسک 
روم افتاده اید، باید بگویم که آن 
در  که  نمادی  باوجود  ساختمان 
محسوب  هم  چراغ  یک  بردارد، 
همین طور  هم  رویانگ  می شود. 
اما ازنظر سمبل تعریف دقیق تری 

دارد. 

خواندنیامروز شما

مرگ زنی که نخستین صورت پیوندی جهان را داشت 

انسانی  نخستین  پیش  سال   12 که  زنی 
پیوندی  صورت  که  شد  جهان  تاریخ  در 
ماجرای  تا  درگذشت  می کند  دریافت 
سوژه  شدت  به  دیگر  بار  او  غم انگیز 

رسانه ها شود.
به گزارش جام جم آنالین ، کانلی کالپ 
در سن 57 سالگی درگذشت. او در سال 
رسانه های  تمامی  اصلی  تیتر  به   2008
انسان  نخستین  که  چرا  شد  تبدیل  جهان 
تاریخ بشریت بود که تحت عمل جراحی 

پیوند صورت قرار گرفت.
مرگ او روز جمعه اتفاق افتاد. او سپتامبر 
شد.  همسرش  توطئه  قربانی   2004 سال 
شوهر او یعنی تام کالپ از فاصله هشت 
با اسلحه به صورت او شلیک کرد.  متری 
اما  ماند  زنده  واری  معجزه  طرز  به  کانی 
پس از آن زندگی دردناک و غم انگیزش 
آغاز شد چرا که در این حادثه صورت او 

از بین رفت.
چهار سال بعد کانی تحت عملی 22 ساعته 

کانی  شوهر  که  هنگامی  گرفت.  قرار 
کالپ پنج سال پیش به او شلیک کرد، او 
صورتی پیدا کرد، بدون بینی، بدون کام 
از عمل  بعد  اما  پایینی  و بدون پلک های 

جراحی وضعیت بهتری پیدا کرد.
جراحان حدود 80 درصد از صورت کالپ 
دست  به  صورت  بافت  از  استفاده  با  را 
ماسکی  مانند  که  مرده  زن  از یک  آمده 
بر روی صورت مجروح او قرار داده شد، 

ترمیم کردند.
پیشانی،  جز  به  او  صورت  کل  تقریبًا 
چانه  و  پایینی  لب  باالیی،  پلک های 
از جراحان  نفره   11 شد.  گروه  تعویض 
که این عمل را بر روی کالپ انجام دادند.
فاقد  صورتش  عمل،  این  از  پیش  کالپ 
نمی توانست  و  بود  استخوانی  تکیه گاه 
شده  داده  قرار  درنایش  که  لوله ای  بدون 
بود، غذا بخورد یا تنفس کند. اما اکنون 
انجام  را  اعمال  این  می تواند  به راحتی 
آویزان  کرده،  پف  صورتش  اما  دهد. 
مشکل گاهی  او  صدای  تشخیص   و 

 است.
به هر حال این زن بعد از پشت سر گذاشتن 
سال هایی مملو از درد و ناراحتی که توأم 
باانگیزه و شجاعتش بود درگذشت. هنوز 
ارتباطی  او  فوت  آیا  که  نشده  مشخص 
صورتش  پیش  سال   12 جراحی  عمل  با 

داشته یا خیر.
جنایتی  از  بعد  کانی  همسر  کالپ  تام 
شده  مرتکب  خود  همسر  حق  در  که 
محکوم  زندان  سال  هفت  به  فقط   بود 

شد.

باغ صدری، جاذبه زیبای تفت که باید دید!

معرفی باغ صدری
بوده  پرخاطره  سفری  همیشه  یزد  به  سفر 
استان  این  شهرهای  از  یکی  تفت  است، 
تفت  شهر  در  است  دیدنی  بسیار  که  است 
جاذبه ای وجود دارد که متعلق به اوایل دوره 
قاجار است. باغ صدری تفت به فرمان یکی 
با  صدرالعلماء  اسم  به  زندیه  دوره  حکام  از 

مساحت 13 هزار مترمربع ساخته شد.. 
 بلندترین بادگیر تفت، بر روی عمارت باغ 
صدری تفت قرار دارد. این بادگیر دو طبقه 

است که وظیفه تهویه هوا را بر عهده داشته 
قدمت  سال   ۴۰۰ حدود  در  نمیر  باغ  است. 
دارد و همزمان با مسجد شاه ولی تفت ساخته 

شده است و نمونه یک باغ ایرانی است.
 تاریخچه باغ صدری

است.  بسیارجالب  بنا  این  ساخت  داستان 
متوسطی  مالی  وضعیت  نمیر  ارباب  خانواده 
این  باغبان  نمیر  ارباب  پدر  درواقع  داشتند. 
باغ بود. ارباب نمیر پس از کار در هندوستان 
هزارتومان   5 را  باغ  و  برمی گردد  تفت  به 

از  بعد  نمیر  ارباب  می خرد.  از  صدرالعلماء 
بازگشت ازدواج می کند و دارای 11 فرزند 
می شود که 6 تا از آنها در خردسالی از دنیا 
ارباب  خانواده  وی  مرگ  از  پس  می روند. 
تفتی به باغ صدری نقل مکان می کنند و آن 
جا را مورد مرمت و بازسازی قرار می دهند.

نمیر  باغ  13۷۰ خورشیدی،  دهه  اواخر  در   
نوادگان  یعنی  میزانیان،  خانواده  طرف  از 
خانه  فروخته شد،  تفت  به شهرداری  ارباب 
قدیمی،  خانه های  تمام  مثل  نمیر،  باغ  یا 
زمستان  یک  و  داشته  نشین  تابستان  یک 
این  آن،  نشین  تابستان  بخش  که  نشین 
کاربرد  رستوران  و  هتل  عنوان  به   روزها 

دارد.
 معماری باغ صدری

می شویم  مواجه  آن  با  که  ساختمانی  اولین 
ساختمان  این  است.  باغ  این  نشین  تابستان 
دارای یک تاالر بزرگ به ابعاد 1۲×1۰ متر 
با طاق نماهای  تاالر  باالی  قسمت  است که 
ساختمان  ارتفاع  است.  شده  تزیین  محرابی 
بادگیر  احتساب  با  تفت  صدری  باغ  اصلی 
جالب  ویژگی ها  ازجمله  و  است  متر   ۲۲.5
متری   1۲.5 دهنه  با  تاالر  یک  داشتن  آن 
با ارسی )پنجره های  می باشد. اتاق های خانه 
قدی و شیشه های رنگی( پوشانده شده است. 
بوده  پشه  رنگ، ضد  چند  ارسی  پنجره های 
است؛ یعنی به خاطر تنوع رنگی باعث گیج 
از  آنها  شدن  رانده  و  موذی  جانوران  شدن 

خانه می شده است.

خطر منقرض شدن نخل در شادگان بر اثر خشکسالی


