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و  لست سکند: کشف شیء عجیب 
مرموز در بیابان آمریکا هنوز کارش 
که  جمله ای  است!  نشده  تمام  ما  با 
پس  توئیتر  کاربران  از  بسیاری 
با  فلزی  مونولیت  یک  کشف  از 
سخره  به  را  آن  مختلفی  لحن های 
گرفتند یا حتی آن را ترسناک تلقی 

کردند.
یک  که  شد  شروع  جایی  از  ماجرا 
گشت هلیکوپتر آمریکایی در تاریخ 
18 نوامبر حین مأموریت و شمارش 
گوسفندان صحرای یوتا  با یک شیء 
فلزی عجیب مواجه شدند که پس از 
بازگشت و بازرسی مشخص شد که 
این شیء یک مونولیت فوالدین ضد 
قد  دوبرابر  حدود  که  است  زنگی 
یک انسان معمولی بزرگی دارد. این 
شیء به طور دقیق تر در صخره های 
سرخ، جنوب غربی بیابان یوتا و در 

ایالت یوتا واقع شده است.
پیرامون  اهمیت  حائز  نکته  البته 

است که  این  مرموز  فلزی  این شئ 
دست کم قدمتی  4 ساله دارد. زیرا 
مشخص  برای  مربوطه  مأموران  که 
در  شیء  این  نصب  زمان  کردن 
بردند که  پی  موضوع  این  به  بیابان 
خاک  در  جسم  این   2016 سال  از 
آمریکا وجود داشته و تا 18 نوامبر 
دور  به  همگان  از چشم  سال 2020 

بوده است.
مونولیت  درباره  شایع  نظریه های 

فلزی
حواس  مونولیت  این  که   اکنون 
کرده  مشغول  خود  به  را  بسیاری 
مبنی  نیز  مختلفی  نظریه های  است 
که  می شود  مطرح  آن  منشأ  بر 
جای  گروه   3 این  در  خالصه  طور 

می گیرند.
اما  جذاب ترین  1.فضایی ها؛ 
نامحتمل ترین نظریه: کم نبوده تعداد 
را  ناشناخته  شیء  این  که  اشخاصی 
متعلق به فرازمینی ها دانسته اند و بر 
برای  فضایی ها  که  بودند  باور  این 
زمین  کره  با  ارتباط  چون  دالیلی 
فلزی  مونولیت  این  نصب  به  اقدام 
افتادگی  دور  ابعاد،  وزن،  کردند. 
جغرافیایی و نبود آثار انسانی ازجمله 
دالیلی بودند که به این نظریه دامن 

زده است.
هم  هنوز  فضایی  اودیسه  2.فیلم 
یکی  دارد:  آتیشه ای  دو  طرفداران 
مطرح  نظریه های  محتمل ترین  از 
شده به فیلم »2001: ادیسه فضایی«، 
ساخته استنلی کوبریک باز می گردد 

در  شد.  منتشر   1968 سال  در  که 
وجود  مونولیتی  سنگ  فیلم  این 
شباهت  کلی  طور  به  که  داشت 
به  اما  دارد،  مونولیت  این  به  زیادی 
فیلم  در  واقع  مونولیت  دقیق تر  طور 
بود  رنگ  سیاه  و  مات  کوبریک 
که این سؤال رو ایجاد می کند، اگر 
شخص یا اشخاصی که قصد اقتباس 
اودیسه کوبریک )که خود  فیلم  از 
داشتند،  را  است(  اقتباسی  فیلم  یک 
این  تمامی  وجود  با  نمی توانستند 
آن،  به  شدن  شبیه تر  برای  زحمات 
خرج  به  بیشتری  دقت  نمی توانستند 

دهند؟
هنرمندی  توسط  مجسمه  ساخت   .3
ذهنیت  و  رویکرد  نشان:  و  نام  بی 
بسیاری از هنرمندان با افکار عمومی 
در یک راستا نیست. به همین دلیل 
شیء  این  داشتند  اذعان  عده ای 
است  سازی  مجسمه  ساخته  مرموز 
که بدون گذاشتن هرگونه ردپایی از 

خود، اثرش را برای جلب توجه در 
جایی نامعلوم و عمومی در دسترس 
گذاشته است. این مونولیت همچنین 
مک کرکن،  جان  آثار  به  شبیه 

هنرمند مینیمالیست نیز می باشد.
فرضیه هایی  موارد  این  تمامی  البته 
هستند که هیچ سند و دلیل محکمی 
کند.  تائید  یا  رد  را  آن ها  نمی تواند 
اداره امنیت عمومی یوتا محل دقیق 
این مونولیت را اعالم نکرده است تا 
کاشفان احتمالی خود را دچار معضل 
گذشته  هفته  تنها  اداره  این  و  نکند 
تصاویری از این شیء فلزی مستطیل 
داد.   قرار  عموم  اختیار  در  را  شکل 
که  چرا  نیست.  ماجرا  پایان  این 
شیء  این  کشف  از  پس  روز  چند 
مرموز، به طور مرموزانه تری ناپدید 
نوامبر   18 در  مونولیت  این  گشت. 
سال جاری کشف شد و درست در 
27 نوامبر، در حالی که تحقیقات آن 
درجریان بود ناپدید شد. رایان بَچر، 
خلبانی که در عصر جمعه به بازدید 
ناپدیدی  خبر  بود  رفته  مکان  این 
اعالم  بار  نخستین  برای  را  مونولیت 

کرد. 
اعالم  یوتا  زمین های  مدیریت  دفتر 
مونولیت  این  این  که  است  کرده 
جزء اموال خصوصی محسوب می شد 
و دولت آمریکا این شیء را مصادره 
نکرده است. همچنین در ادامه بیانیه 
گزارش های  طبق  که  نمودند  اعالم 
موثقی که دریافت کردند. این شیء 
به طرز ناشناخته برداشته شده است.

خواندنیامروز شما

حیله ور، روستایی در دل خاک

با طبیعتی بکر، آب و هوای  استانی  لست سکند: آذربایجان شرقی 
کوهستانی و جاذبه های تاریخی منحصر به فرد می تواند به یکی از 
مقاصد گردشگری مطرح کشور تبدیل شود. وجود اماکنی خاص و 
برای گردشگران جذاب  را  استان  این  بسیار زیاد  قدمتی  با  تاریخی 
ور  حیله  زیرخاکی  روستای  آثارتاریخی  این  از  یکی  است.  کرده 
در جوار روستای تاریخی و کله قندی کندوان است. کندوان، یکی 
از سه روستای صخره ای جهان است، روستایی با عجایب بسیار که 
ساالنه گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می کند، در مسیر 
شگفتی  در  که  است  دیگری  روستای  روستا،  این  کیلومتری  دو 
که  آنطور  ندارد،  کندوان  از  کم  دامی  و  انسانی  سکونتگاه  ساخت 
اسناد تاریخی می گویند زندگی در این روستا، مقدمه ای برای زندگی 
در دل صخره و ایده ای برای شکل گیری روستای کندوان در ذهن 
مردمان آن روزگار بوده است. روستای تاریخی حیله ور در شمال 
شمال  کیلومتری   ۲ و  تبریز  شهر  کیلومتری   ۴۴ در  و  اسکو  شهر 
کندوان واقع شده است. اثر معماری دهکده در پای یکی از ارتفاعات 
شمال غربی مجموعه آتشفشانی سهند کنده شده و بنا به دالیل متعدد 
از اهمیت و موقعیت ویژه ای برخورداربوده است. روستای زیر زمینی 
بوده  دشمنان  برای  مکری  پیداست،  اسمش  از  که  آنطور  ور  حیله 
می کردند  حمله  کندوان  به  دشمنان  که  زمانی  می شود  گفته  است، 

که  ور  حیله  تاریخی  روستای  می شدند.  پنهان  غارها  این  در  اهالی 
شیوه معماری آن نیز منحصر به فرد بوده و خانه های آن در دل زمین 
کرانی بصورت زاغه های زیبا و با سبک معماری بسیار عالی کنده 
شده، از استتار کافی برخوردار بوده و از فاصله نه چندان دور قابل 
رویت نیست ولی تمامی این خانه های زاغه ای که بیش از دویست 
واحد تخمین زده می شود دراثر حمله مغول ها در قرن هفتم هجری از 

سکنه خالی شده اند.

قلعه شوش، آکروپل باشکوه خوزستان

قلعه  به  لست سکند: سرنوشت کاخ داریوش که تبدیل 
اروپایی شد

ایران و جهان شوش  باستانی  تاریخی  از شهرهای  یکی 
است که در خوزستان قرار دارد. این شهر قدیمی، تمدنی 
بناهای شهر شوش  تمام  عظیم را در گذشته خود دارد. 
معماری  عناصر  از  برگرفته  و  هنر  فرهنگ،  از  سرشار 
ایرانی است. در بین بناهای تاریخی ذکر شده قلعه شوش 
به  آن  معماری  اگرچه  می کند،  به خود جلب  را  نظرها 

شیوه اروپایی ساخته شده است و تزیینات ایرانی دارد.
قلعه شوش یکی از زیباترین قلعه هایی ایران است. قلعه 
حدود  قدمتی  است  معروف  نیز  آکروپل  به  که  شوش 
نام  است.  قاجار ساخته شده  در دوره  و  دارد  ۱۲۰ سال 
سبب  آنچه  می باشد  فرانسوی ها  قلعه  قلعه،  این  دیگر 

بر معماری زیبا و چشم انداز  قلعه زیبا شده است، عالوه  این  شهرت 
خاص قلعه، آجرهایی است که از کاخ داریوش به دست آمد برخی 
از آجرهای به کار رفته قلعه شوش منقوش به خط میخی زیگورات 

چغازنبیل است که توسط معماران دزفولی بنا شده اند.
با  فرانسوی ها  توسط  که  وسطایی  قرون  نقشه ای  دارای  شوش  قلعه 
استفاده از نیروی کار ایرانی ساخته شده است. پالن این قلعه ذوزنقه 
شکل است که قاعده کوچک آن در سمت شمال قرار دارد و دور تا 

دور آن را راهرویی احاطه کرده و ردیف اتاق هایی به سمت حیاط، 
برگرد آن قرار گرفته اند.

حاضر  حال  در  آنها  از  یکی  که  ورودی  سه  و  دارد  حیاط  دو  قلعه 
مسدود است. دیوارهای این بنا از خشت ساخته شده و در آن می توانید 
یک اتاقک شیشه ای را ببینید که به کاله فرنگی معروف است و البته 
یک برج استوانه ای شکل را خواهید دید که در ضلع غربی قرار دارد و 
به عنوان کبوترخانه مورد استفاده قرار می گرفت. یک برج دیگر هم 

در وسط حیاط اول قرار دارد.

فروردین
به موفقیت راه درازی در  برای رسیدن 
هستی.  نزدیک  آن  به  و  نداری  پیش 
چرا  نکنی  فکر  دنیا  مال  به  کن  سعی 
و  می کند  مختل  را  آدمی  اعصاب  که 
داشت.  نخواهی  آن  به  نیازی  نیز  تو 

    اردیبهشت
کن.

و  رسیده ای  سعادت  و  موفقیت  به  شما 
لطف می کند و  به شما  باز هم خداوند 
خدا با شماست. آنچه را که می جویی به 

کمک خدا می یابی.

خرداد
بدانید  را  خود  دوستان  قدر  کنید  سعی 
فداکاری  و  مهربان  دوستان  زیرا 
تنها  را  مواقع سختی شما  در  دارید که 

نمی گذارند و به کمک شما می آیند.

   
تیر

زندگی را بیش از اندازه بر خود سخت 
غصه  بسیار  دلیل  همین  به  و  گرفته ای 
می خوری. بهتر است غم و غصه را کنار 
بگذاری و زندگی را نیز بر خود ساده تر 

بگیری.

مرداد
با  پیوسته  نباش.  هراسان  زندگی  از 
برحذر  اوباش  مردم  از  و  باش  دوستان 

باش تا سعادتمند شوی.

شهریور
داری  بسیاری  خواسته های  و  آرزوها 
می بری.  رنج  عزیزی  دوری  از  و 
باش  قدم  ثابت  و  کن  مقاومت 
است. این  تو  کامیابی  راه  تنها  که 

 
مهر

حتمًا تا به حال متوجه شده اید که رحمت 
خداوند شامل حال شما نیز می شود. در 

کارهایتان موفق خواهید شد. 

آبان
دست به کاری زده اید که سود و زیان 
آن مشخص نیست ولی آن را ادامه دهید 
و تالش کنید تا کار مفیدی انجام دهید. 

آذر
نامالیمات  و  کشیده ای  سختی  خیلی 
بدان  و  نشو  ناامید  ولی  دیده ای  زیادی 
گونه ای  به  هرکس  برای  زندگی  که 
سخت است. سعی کن از کسانی که به 
تو بدی کرده اند دوری کنی و بدان که 

شادی در پیش داری. 

دی
آنقدر تالش کن که سعادتمند و راحت 
زندگی کنی. مال زیاد به درد نمی خورد 
و گنج قارون هم به مرور زمان بر باد 

رفته و نابود می شود.

بهمن
..

قسمت  که  بودی  چیزی  دنبال  اگر 
نباشد زندگی ات خون دل خوردن  شما 
خواهد بود. وقتی که سرانجام ما خاک 
نهایت  ایام  از  باید  پس  است  شدن 
تلف  بیهوده  را  عمر  و  ببریم  را   لذت 

نکنیم.

اسفند
داشته اید  دوست  را  او  شما  که  کسی 
به  دوباره  بودید  شده  ناامید  او  از  ولی 

زندگیتان باز می گردد.

زنی که 500 گربه و سگ در خانه دارد!
زنی که حدودًا ۵۰۰ گربه و سگ در خانه دارد می گوید: 
افسردگی رهایی  از  تا  او کمک کرده اند  به  این حیوانات 

یابد.
زنی در مسقط پایتخت عمان علیرغم شکایت همسایگان و 
هزینه های زیاد ۴۸۰ گربه و ۱۲ سگ دارد. مریم البلوشی 
و  می داند  انسان ها  از  بهتر  همراهانی  را  خانگی  حیوانات 
وفادارتر  انسان  به  نسبت  سگ ها  و  گربه ها  که  می گوید 

هستند.
کار  به  گذشته  دهه  یک  طی  عمانی  زن  این  ایران:  عصر 
پرورش حیوانات خانگی روی آورده است. او ماهیانه حدود 
۷۸۰۰ دالر برای مراقبت از گربه ها و سگ ها هزینه می کند. 
نگهداری  البلوشی  از مجموع ۴۹۰ گربه و سگی که مریم 

می کند ۱۷ حیوان نابینا هستند.
خانه این زن پر از قفس است. بلوشی که ۵۱ ساله و یک 
کارمند بازنشسته است می گوید همه چیز از سال ۲۰۰۸ و 

هنگامی که پسرم یک گربه کوچک ایرانی خریداری کرد آغاز شد.
من ابتدا از مراقبت از این گربه خودداری می کردم، چرا که حیوانات 
را دوست نداشتم و پسرم هم به آن توجه زیادی نمی کرد. اما دو سال 
بعد همه چیز تغییر کرد. من ناگهان خود را کاماًل غوطه ور دیدم 

و به مراقبت از این گربه روی آوردم. به او غذا دادم، حمام بردم و 
وقت زیادی را با این حیوان سپری کردم.

این زن می گوید این حیوانات به او کمک کرده اند تا از افسردگی 
خارج شود و همچنین باعث شده در شبکه های اجتماعی طرفداران 

زیادی پیدا کند.

پـایـیز  - عکس از  الله افشارپور 

کشف شیء فلزی مرموز
 در بیابان آمریکا


