سهراب صفادار

ازنــگاه

امواج سنگي

پيج  -آريزونا:صخره نوري را ميبينيد که در ميان سنگهاي عجيب و غريب 
U
شکل در شمال آريزونا قدم ميزند .اين شکل از سنگها را ׳׳امواج سنگي׳׳ مينامند
و در واقع ماسه سنگهايي هستند که بر اثر جريان آب و وزش باد به اين شکل
درآمدهاند .به دليل جنس سنگها و احتمال تخريب اين ساختار ،هر روزه تنها 20
صخره نورد اجازه دارند در اين منطقه گردش کنند.

ديگـــر

کلسياي رنگين

آيندهوون-هلند:يکاجراينوريورنگينازهنرمنديبهنام׳׳دانيلمارگراف׳׳
نماي بيروني کليساي کاتارينا در هلند را اينطور زيبا کرده است .اين اجرا
بخشي از فستيوال هنر است که در نقاط مختلف هلند برگزار ميشود.

به ياد افسانه

نيواورلئان:گروهي از نوازندگان در بيرون خانه افسانه سابق موسيقي ׳׳فتس
دومينو׳׳ و براي گرامي داشتن ياد او در حال نواختن قطعهاي از ساختههايش او
هستند .دومينو يکي از نوازندگان معروف پيانو و صاحب سبک بود که هفته گذشته
درگذشت .اين گروه موسيقي شامل هزار نوازنده از نقاط مختلف جهان ميشد که
براي گراميداشت او در محل خانهاش گرد هم آمدند.

تکرار خشونت

نيويورک:׳׳اريک فلمينگ׳׳ در کنار يکي از يادبودهاي حمله تروريستي اخير
نشسته است تا اداي احترام کند .هفتههاي گذشته نيز خالي از ترس نبودند
و اين بار يک خودرو در نيويورک با تغيير مسير ناگهاني به سمت دوچرخه
سواران و عابران پياده هجوم آورد که منجر به کشته شدن  8نفر و مجروح
شدن حداقل  11نفر شد .حمالت تروريستي متاسفانه در نقاط مختلف جهان
يکي پس از ديگري فاجعه ساز ميشوند.

بهشت کتاب

تيانجين  -چين:يکي از بازديدکنندگان در حال عکس گرفتن از فضاي داخل
کتابخانه بزرگ بينهاي در تيانجين است .اين کتابخانه که طراحي مدرني دارد،
نظر عاشقان کتاب و کتابخواني در سراسر جهان را به خود جلب کرده است .نماي
سفيد و قفسههاي بزرگ و بلند آن که از کف سالن تا سقف را در برگرفتهاند
چشماندازي بينظير ايجاد کرده است .البته رديفهاي بااليي که نزديک سقف و
دور از دسترس هستند ،صرفا تصويرهاي چاپ شده روي ورقههاي آلومينيومي
هستند ،اما نماي بسيار جالبي به کتابخانه بخشيدهاند.

خداحافظ دوست بزرگ من

پانباري  -هند:کشاورزان گلهايي را روي پاهاي اين فيل جان باخته گذاشتهاند.
به گفته دامپزشکان ،علت مرگ اين فيل که بيجان در وسط يک مزرعه پيدا
مسموميت غذايي بوده است .کمبود غذا و قطع بيرويه درختان جنگل
شد
ّ
ها ،باعث آواره شدن حيوانات و از جمله فيلها شده است و آنها را مجبور کرده
براي يافتن غذا به مناطق ديگر و پرجمعيت بروند و گهگاه به دليل آلودگيهاي
شهري شاهد چنين صحنههاي دلخراشي هستيم.
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