دشت داناکیل

اقامتگاه برون مرزی

جنگه��ای داخل��ی هرگز در
نزدیکی مرزهای اتیوپی تمام
نمیشوندبنابراينگردشگران
نمی توانند از مکانهای خاص و
دیدنی این منطقه دیدن کنند.
به گفته برخی از دانش��مندان،
ای��ن منطق��ه مح��ل زندگی
نخستینیانی همچون گوریل و
ش��امپانزه است .گفتنی است فسیل معروف لوسی ،از گونه جنوبی هم در اینجا
کش��ف ش��د؛ نوعی جنوبیکپی که از  3/76میلیون سال پیش تا  2/92میلیون
سال پیش در شمال کنیا و جنوب اتیوپی میزیست.

۵۰نف��ری که در این جزایر س��اکن
هس��تند از تمام دنیا بریده و به رسم
خ��ود زندگی ميکنند .بیش��تر آنها
بازمان��ده ه��ای خدمه يك کش��تی
هستند.آنهاواقعًاعاشقمحلزندگی
خود هس��تند به همین خاطر ،کشتی
خود را س��وزاندند و در همین جزیره
ماندند .تقریبا هیچ مس��یر مشخصی
برای رس��یدن به ای��ن جزایرتحت
مالكي��ت انگليس وجود ندارد و فقط
گاهی برخی کشتیها که از نیوزیلند ميگذرند ،از کنار این منطقه عبور ميکنند.

حكمت قرنها

متروی ممنوعه

غير قابل سكونت

ناحیه فراموش شده

بزرگراه مسدود
این بزرگراه دو کشور
پاکستان و چین را در
فاصله  ۵کیلومتری به هم
وصل ميکند .علیرغم
چشم اندازهای فوق العاده
زیبا ،این اتوبان به دلیل
وجود خطر ریزش برف یا
کوهستان بسته است.

در نزدیک��ی مرز برزی��ل و پرو ،قبیله ای زندگی ميکنند که به طور کلی از تمدن
شهری به دور هستند ۱۵۰ .سرخپوست این منطقه بازمانده های بردهها هستند.
آنه��ا از هرگونه تم��اس با جهان بیرونی پرهیز و در دل طبیعت و بدون هیچگونه
جزیره مارها
امکانات��ی زندگی ميكنندو حاال مس��ئولین
هیچ انس��انی در این جزیره که در اقیانوس اطلس واقع ش��ده ،زندگی نمیکند و
نگران امنیت این بومیها هستند.
فقط یک فانوس دریایی وجود دارد که به صورت اتوماتیک کار ميکند .دلیل آن
نیز وجود مارهای س��می
بیش��مار در ای��ن جزیره
اس��ت .به همی��ن خاطر
دولت برزیل رفت و آمد
ب��ه اینجزی��ره را ممنوع
کرده است.
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تواين

اینجا دیگر دس��ت مادر طبیعت
اس��ت که حضور گردشگران به
اويمياكن را ممنوع کرده اس��ت.
س��رمایشدیدوغیرقابلتحمل
این ش��هر روسيه باعث شده تا به
غیر قابل س��کونت ترین منطقه
زمین تبدیل شود.

		
دائميترين رفيق براي هر کسي کتاب است

موتو کانتی چین ،مکان مقدس بودایی هاست اما هیچ جاده ای برای رسیدن به آن متروی سینس��یناتی یک��ی از بزرگترین تونلهای ممنوعه و متروکه در سراس��ر
وجود نداردو هر کسی که ميخواهد حکمت قرنها را کشف کند باید با پای پیاده به آمریکا است .مراحل ساخت این تونل در قرن  ۲۰میالدی آغاز شد اما به دلیل
باال بودن هزینه ها هرگز تکمیل نشد و در نهایت هم متروکه ماند .گفته ميشود
اینمنطقهسفرکند.درباالیکوهستانهایوحشی،یکپلباریک۲۰۰متری
در طول ساخت ،تونل ریزش کرد و موجب مرگ شمار زیادی از کارگران شدو با
برفرازدرهوجودداردکهآدمرایادفیلمهايترسناك
اینکه اجساد کشته شدهها از زیر آوار به بیرون کشیده شد ،اما مردم محلی اعتقاد
مياندازد.
دارند که روح این افراد همچنان در راهروهای این تونلها باقی مانده اند.بد نیست
ي هر سال ميتوانند از این منطقه دیدن کنند.
اشاره کنیم که مردم در ماه م 

