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35 هشتادمین سال انتشار       شماره  3926

کلکسیون توپ

׳׳پوزو دالس انیماس׳׳ و یا ׳׳گودال ارواح׳׳ نام یک جفت گودال آب بزرگ و عجیب است که در ایالت 
مندوزا در آرژانتین واقع ش��ده اند. هر دوی این گودال ها ب��ر اثر فرو رفتن زمین و ریزش خاک های 
فرسوده شده بر اثر آب های زیرزمینی ایجاد شده اند. این دو گودال توسط دیواره  نسبتا باریکی از هم 
جدا شده اند که پیش بینی می شود به مرور زمان بر اثر فرسایش از میان رفته و دو گودال به همدیگر 
بپیوندند. گودال ش��مالی لبه های تیز و نس��بتًا عمودی دارد و رفتن به درون آن خطرناک است. قطر 
آن حدود 300 متر بوده و 101 متر عمق دارد. 21 متر پایینی آن پر از آب است. گودال جنوبی نیز 
قطری برابر 300 متر دارد اما حاشیه آن شیب کمتری داشته و پوشش گیاهی نیز در آن وجود دارد. 
همانند بودن ابعاد و اندازه و نزدیکی عجیب آنها به یکدیگر از عواملی بوده که توجه گردش��گران و 
زمین شناس��ان را به خود جلب کرده است. اما بیشتر از همه، نام آنها و داستانی است که انتخاب این 
نام را ش��رح می دهد. اینطور که بومیان منطقه می گویند، افس��انه ای قدیمی وجود دارد که گروهی از 
هندی ها در این منطقه توس��ط یک گروه تعقیب می شده اند. وقتی شب فرا می رسد، تعقیب کنندگان 
دیگر نمی توانس��تند آنها را ببینند و به خانه هایشان بازگش��تند. صبح روز بعد، وقتی که دوباره برای 
جستجو به دنبال هندی ها بازگشتند، صدا ها و ناله هایی از ترس و وحشت به گوششان می رسید. وقتی 
کمی جلوتر رفتند با دو گودال بزرگ روبرو شدند که تا آن روز در آنجا نبودند. مشخص شد که این 
گودال ها در زیر پای گروه هندی ها به وجود آمده و آنها را به داخل خود کش��انده و هندی ها نیز در 
آبی که از کف گودال در حال جوش��ش بود غرق ش��ده بودند. از آن زمان این نام برای این دو گودال 
انتخاب ش��ده اس��ت که در لغت به معنی ׳׳محلی که ارواح  گریه می کنند׳׳ می باشد و برخی نیز آن را 

مکانی مقدس می دانند و در آن به عبادت می پردازند. 

دریاچه دوقلو 

اشیای گمشده 

زک همپل یک ماموریت برای زندگی خود مش��خص کرده است، اینکه 10 هزار توپ جمع 
کند. ش��اید به نظرتان این کار چندان جالب نباش��د، باید دقت کنید که حتی نگهداری از این 
تعداد توپ در خانه از خریدن ش��ان هم س��خت تر است. اما نکته جالب تر این است که او تنها 
توپ های بیس��بال را جمع آوری می کند و برای سخت تر کردن این ماموریت، خود را مجبور 
کرده اس��ت که هیچ توپ��ی را خریداری نکند بلکه فقط باید این تعداد توپ را با ش��رکت در 
مسابقات لیگ بیسبال و گرفتن توپ هایی که به سمت تماشاچی ها پرتاب می شود انجام دهد! 
ش��اید این کار به نظر همه غیرممکن بیایید و وج��ود چنین عالقه ای در یک فرد باور کردنی 
نباشد اما باید بدانید که او توانسته است تاکنون تعداد 7 هزار و 537 توپ بیسبال را به همین 
روش جم��ع آوری کن��د! او همه این توپ ها را در آپارتمان خ��ود نگهداری می کند. وقتی که 
در مورد چگونگی انجام این کار س��وال شد، این طور توضیح داد که حدس می زند دهها هزار 
س��اعت را صرف پرورش و کسب مهارت و تکنیک خود کرده است، تا بتواند تشخیص دهد 
که در چه زمانی باید در چه مکانی باش��د تا بیش��ترین احتمال گرفتن توپ را داشته باشد. او 

عاشق این کار است و بی صبرانه منتظر است ماموریت زندگی خود را تکمیل کند. 

ش��اید هر کس��ی نداند که چه اشیای عجیب و متنوعی ممکن اس��ت در بخش اشیای گمشده مراکز 
مختلف وجود داش��ته باشد. مسئولین مترو و اتوبوس��رانی لندن در های این مجموعه شان را به روی 
مردم باز کرده اند تا عالوه بر نمایش این مجموعه جالب، بتوانند س��ریع تر صاحبان شان را پیدا کنند. 
ه��م اکنون بی��ش از 300 هزار کاالی مختلف در این مجموعه وج��ود دارد، از جمله آنها می توان به 
یک پای مصنوعی، چوب های طبل، و حتی یک کوزه حاوی خاکس��تر اشاره کرد. این مجموعه که در 
یک ساختمان 3 طبقه قرار دارد شامل هزاران گوشی موبایل، کیف پول، چتر و دیگر اشیا است. پاول 
کووان، مدیر نگهداری این مرکز، آن را س��رزمین عجایب می نامد. از این 302 هزار و 714 ش��یء 
گمشده که به این مرکز تحویل داده شده است، سال گذشته 22 درصدشان صاحبشان را پیدا کردند، 
از جمله همان کوزه حاوی خاکستر که بعد از 7 سال به صاحبش برگردانده شد. همچنین یک پاکت 
پول قهوه ای رنگ که حاوی 15 هزار پوند بود! آقای کووان از تعداد بس��یار عجیب و زیاد اش��یایی که 
هر روزه به این مرکز تحویل داده می شوند گفت و اضافه کرد که هر روزه حدود 1200 کاالی گمشده 
تحویل می گیرند. این آمار با باال رفتن جمعیت نیز افزایش می یابد. او می گوید: ׳׳هر کاالی گمشده ای 
داستان خودش را دارد، جا گذاشتن کیف پول و چتر عادی است. اما گاهی اشیایی به دستمان می رسد 
که نمی دانیم چطور ممکن اس��ت گم شده باشند. یعنی صاحبش آن را با خود به کجا حمل می کرده؟ 
برای مثال به اندازه ای س��از های مختلف مانند گیتار و طبل و فلوت و شیپور به دستمان رسیده است 
که می توانیم گروه اکستر راه بیاندازیم! چطور یک ساز به این اندازه جا می ماند؟ ׳׳. اما لبخند صاحبان 

وقتی که جنس گمشده شان را تحویل می گیرند بسیار دیدنی و لذت بخش است.  


