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مقام های حوزه باستان شناسی مصر در روز پنجشنبه کشف یک داالن مخفی ۹ متری در نزدیکی ورودی 
اصلی هرم بزرگ 4,۵00 ساله خبر دادند. کشف درون هرم بزرگ جیزه، آخرین عجایب هفتگانه جهان 
باستان که هنوز پابرجاست، در قالب بخشی از پروژه »Scan Pyramids« انجام شد که از سال ۲01۵ از 
فناوری غیرتهاجمی شامل ترموگرافی مادون قرمز، شبیه سازی های سه بعدی و تصویربرداری پرتو کیهانی 
برای مشاهده درون آن استفاده کرده است. رئیس شورای عالی آثار باستانی مصر، گفت: ما به اسکن کردن 
ادامه می دهیم تا بفهمیم چه چیزی می توانیم در زیر آن یا تا انتهای این راهرو پیدا کنیم. این کشف می تواند 

به دانش درباره ساخت هرم و هدف از بنا کردن ساختار آهکی شیروانی مقابل راهرو کمک کند. /ایسنا

کتاب »جشن نفرت« شامل برگزیده ای از بهترین داستان های کوتاه علمی و تخیلی و فانتزی با ترجمه 
حسین یعقوبی توسط نشر مروارید منتشر و راهی بازار نشر شد. کتاب حاضر مجموعه ای است از بهترین 
داستان های کوتاه نویسندگان علمی تخیلی و فانتزی در قرن بیستم؛ کسانی مانند آرتور سی کالرک، 
ری برادبری، آیزاک آسیموف، استانیسالو لِم و چند تن دیگر. این نویسندگان عالوه بر این که در آثارشان 
واقعیت عصر مدرن را آشکار می کردند، از خود می پرسیدند که: در این جهان چه چیزی ممکن است، 
چه کارهایی باید انجام شود، و از چه کارهایی باید دوری کنیم؟ در عصر ما به تصویر کشیدن آینده، دیگر 

بخشی حاشیه ای از ادبیات نیست بلکه خود به جریانی غالب تبدیل شده است./مهر

»جشن نفرت« منتشر شدکشف یک داالن مخفی در هرم بزرگ مصر

آتشکده ساسانی کازرون که گفته شده در سال 1318 در فهرست میراث 
ملی ایران ثبت شــده، به پارکینگی برای خودروهای سنگین کشاورزی و 

سواری تبدیل شده است.
ســیاوش آریا، پژوهشــگر و فعال میراث فرهنگی  با انتشار عکس های 
جدیدی از وضعیت نابه سامان این آتشکده ساسانی که در بی توجهی تمام 
رها شده است، نسبت به شیوه نگهداری و تعرض هایی که از سوی کشاورزان 
به عرصه و حریم آن شده است، هشدار داد. آریا نصب تیرهای برق در عرصه 
و حریم آتشکده ساسانی کازرون را معضل دیگری دانست و اظهار کرد:  اگر 
عرصه و حریم این اثر تاریخی تا کنون تعیین شده بود، این چنین فضا برای 
دست اندازی و دست درازی بیشتر به این اثر تاریخی باز نبود. در اطراف این 
آتشکده حتی یک تابلوی معرفی وجود ندارد تا مردم به ویژه بومی ها به اهمیت 
این اثر تاریخی پی ببرند. آتشکدۀ کازرون در 10 کیلومتری جنوب شرقی 
شهر کازرون در استان فارس واقع شده و به باور برخی از پژوهشگران از سوی 
»مهرنرسی یا مهرنرسه«، وزیر نامدار بهرام پنجم ساسانی ساخته شده است.

این پژوهشــگر میراث فرهنگی در ادامه گفت: این آتشکده طبق برخی 
اسناد، در سال 131۶ خورشیدی از سوی »ماکسیم سیرو« کشف شد. این 
چهارتاقی روی چهار پایۀ سنگی استوار شده و گنبدی منحنی شکل داشته 
است. مصالح اصلی به کار رفته در سازه، سنگ و مالت گچ است. بلندای هر 
یک از ضلع ها ۵ متر و نیم است. ضخامت پایه های سنگی آتشکده یک متر و 
پهنای دهانۀ هر یک از تاق ها دو مترونیم است. بلندای پایه ها تا پهنۀ زمین نیز، 
دو متر و چهل سانتی متر است. دیوارهای آتشکده اندازه ای نزدیک به ۲0/۲ 
در 1 متر دارند، اما هم اینک تنها دو پایه از چهارپایۀ چهارتاقی موجود است 
و از سقف گنبدی آن هم دیگر اثری برجای نمانده است. این دو پایۀ برجای 
مانده نیز تا نیمه در گذشته بازســازی و مرمت شده است. بنا بر نوشته های 
تاریخی، آتشکدۀ کازرون تا سدۀ سوم َمهی )قمری( کامل سالم بوده است. 
آتشکدۀ کازرون با همین نام با شمارۀ 331 در بهمن ماه 1318 خورشیدی 

به ثبت ملی رسیده است. /ایسنا

آتشکده ساسانی پارکینگ خودرو شد!


