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ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز و ﻋﺠﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در آن ﺗﺮس را در وﺟﻮد آدﻣﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز و ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش آب وﻫﻮا دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ  ۵ﻣﮑﺎن ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺮﻣﻮز ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ .ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه ﺑﺴـﯿﺎری اﯾـﻦ ﻣﮑـﺎن
ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۵اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو  _ City Hallﻧﯿﻮﯾﻮرک

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮ ) (City Hallدر ﺳﺎل  1904ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ و اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
رﻫﺎ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻮز ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ در زﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ
ـﺮار
ـﺘﻔﺎده ﻗـ
ـﺎل  ۱۹۴۵ﻣﻮرداﺳـ
ـﺎ ﺳـ
ـﺮار دارد و ﺗـ
ـﻮرک ﻗـ
ـﻮغ ﻧﯿﻮﯾـ
ﺷﻠـ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﻄﺎر  ۶ﺑﻌﺪ از
اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺧﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺘﺮوک ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻃﺎق
ﻫﺎی ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮔﻮﺳﺘﺎوﯾﻨﻮ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ دودی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 -۴ﻗﻠﻌﻪ درﯾﺎﯾﯽ _ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﮐﻞﻫﺎﯾﯽ را
در ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻤﻼت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺘﺮوک
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ درﯾﺎﯾﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

 -۳ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ _ ﻣﮑﺰﯾﮏ

ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ “ ”Isla de las Munecasﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ
در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل Xochimicoاﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم دون ﺧﻮآن ﺟﻨﺎزه ی ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ را
در ﮐﺎﻧﺎل آب ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ روح دﺧﺘﺮک ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﺮه رو ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ
و ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره ﻫﻢ از ﺗﺮس و ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ روح دﺧﺘﺮ  ،ﺷﺮوع
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻋﺮوﺳﮏ و آوﯾﺰون ﮐﺮدﻧﺸﻮن ﺑﻪ درﺧﺖ ﻫﺎ و ﻓﻨﺲ ﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن داﺧﻞ ﺟﺰﯾﺮه .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﮐﻪ ﺻﺪای
ﺧﻨﺪه و ﺣﺮف زدن ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ و ﺗﮑﻮن ﺧﻮردن دﺳﺖ و ﭘﺎﺷﻮن رو ﺷﻨﯿﺪن! اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

-۲ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  _ Hellinglyاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Hellﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 Hellinglyاﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﻣﻮز ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
دﯾﻮاﻧﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در داﺧﻞ آن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺨﻮف ،ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪونﺷﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ.

 -۱ﺟﻨﮕﻞ  _ Aokigaharaژاﭘﻦ

اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،درﯾﺎی درﺧﺘﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﮐﻮه ﻓﻮﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ
ﻗﺮار دارد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻫﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺟﺘﮕﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ژاﭘﻨﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ اﺟﺴﺎد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮای ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ در ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ
“زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎ اﺳﺖ” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻣﺎر ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

