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در این مقاله قصد داریم به موجوداتی ناشناخته بنام 
مردمان مورچه ای بپردازیم که در باورهای برخی 
از مشهورترین تمدن های باستانی که فرسنگ ها از 
یکدیگر فاصله داشته اند، به آن ها اشاره شده است!
به  باستانی  تمدن های  گجت نیوز:  سایت  وب 
اعتقاد  بسیاری  اساطیری  داستان های  و  افسانه ها 
داشتند. درواقع هر فرهنگی که در سرتاسر تاریخ 
این کره خاکی به وجود آمده، افسانه ها و باورهای 

مخصوص به خودش را داشته است.
بسیار  خودشان  نوع  در  افسانه ها،  این  از  بعضی 
چیزی  درنهایت،  ازآنجایی که  اما  هستند،  عجیب 
جز افسانه و داستان های اساطیری نیستند، می توان 
صرفًا  یا  کرد  عبور  آن ها  کنار  از  به سادگی 
ذهن های خالقی که این داستان ها را خلق کرده اند 

را تحسین کرد.
داستان های  و  افسانه ها  این  وقت ها،  بعضی  اما 
باید،  که  چیزی  از  بیشتر  مقدار  یک  اساطیری، 
یک  که  است  زمانی  هم  آن   می شوند!  عجیب 
باور بسیار عجیب، در چندین فرهنگ مختلف که 
فاصله  یکدیگر  از  کیلومترها  و  فرسنگ ها  بعضًا 
داشته اند، مشاهده می شود. مردمان مورچه ای یکی 

از این همین باورهای عجیب هستند.
بهتر  به خود مردمان مورچه ای  از پرداختن  پیش 
باستانی  عجیب  باور  یک  با  را  شما  ابتدا  است 
آنوناکی  به  عجیب،  باور  این  کنیم.  آشنا  دیگر 
برخی  خاطر  به  و  است  مشهور   )Anunnaki(
می شود،  مشاهده  آن  در  که  عجیبی  شاخصه های 
تئوری های  داران  دوست  از  بسیاری  محافل  نقل 

توطئه هم شده است!
آنوناکی؛باوریدربینالنهرین

بسیاری  میان  در  که  است  باوری  آنوناکی 
منطقه  در  شکل گرفته  تمدن های  مهمترین  از 
داشته.  وجود  آسیا،  غرب  در  واقع  بین النهرین، 
تمدن های باستانی بسیار مشهوری مانند سومری ها، 
اعتقاد  آنوناکی  به  آشوری ها  و  بابلیان  اکدیان، 

داشتند.
اگر خیلی ساده بخواهیم بگوییم، طبق افسانه های 
از  گروهی  نام  آنوناکی  باستانی،  تمدن های  این 
می کردند  زندگی  زیرزمین  در  که  است  خدایان 
بسیاری  و  ریاضیات  کشاورزی،  انسان؛  به  و 
چیزهای دیگر را آموختند. درواقع این تمدن های 
باستانی که چندین هزار سال قبل از میالد مسیح، 
تکنولوژیکی  پیشرفت های  تمام  می زیستند، 

خودشان را مدیون خدایان آنوناکی می دانستند.
طبق این افسانه ها، هزاران سال پیش، سیلی عظیم 
در  انسان ها  از  بسیاری  و  رخ داده  زمین  کره  در 
سیل  پس ازاین  شده اند.  کشته  سیل،  آن  اثر 
پروبال  زیر  را  انسان ها  آنوناکی،  خدایان  عظیم، 

خود گرفتند و با آموزش کشاورزی، دامداری و 
تا  کردند  کمک  آن ها  به  دیگر،  موارد  بسیاری 
از  را  انسان  درنتیجه،  و  بایستند  خود  پای  روی 

انقراض قطعی نجات دادند.
منبع  آنوناکی،  داستان  شد،  گفته  که  همان طور 
به وجود آورنده بسیاری از تئوری های توطئه در 
تاریخ معاصر شده است. در سال ۱۹۷۶ نویسنده ای 
بنام زکریا سیچین )Zecharia Sitchin( ادعا 
کرد که آنوناکی واقعًا وجود داشته و درواقع یک 

نژاد از موجودات پیشرفته فرازمینی بوده است!
برخی  به  اشاره  با  و  خودش  قطور  کتاب  در  او 
ادعا  بین النهرینی،  تمدن های  دیگر  باورهای 
طال  حفر  برای  فرازمینی،  نژاد  این  که  می کرد 
بسیار  اواًل  ازآنجایی که  و  بوده  آمده  ما  سیاره  به 
و  بوده  زمینی  باستانی  تمدن های  از  پیشرفته تر 
دوما برای حفر طال، دائمًا در معدن هایی واقع در 
زیرزمین سر می کرده، تمدن های بین النهرینی هم 
از آن ها به عنوان خدایانی که در زیرزمین زندگی 

می کنند، یادکرده بودند!
تاریخدانان،  از  به ذکر است که بسیاری  اما الزم 
ادعاهای سیچین را رد می کنند و معتقدند بسیاری از 
صحبت هایی که او مطرح کرده، رسمیت تاریخی 
ندارند و صرفًا برداشت های او از افسانه های کهن 

بوده اند!
آشنا  آنوناکی  باور  با  کافی  حد  به  که  حاال  اما 
مردمان  سراغ  برویم  که  است  آن  وقت  شدید، 

مورچه ای!
مردمانمورچهای؛باوریدرمیانسرخپوستان!

مردمان  به  که  باستانی  طراحی  یک  از  تصویری 
مورچه ای نسبت داده می شود!

قاره  در  و  بین النهرین  از  دورتر  فرسنگ ها 
از سرخ پوستان وجود  باستانی  قبیله  آمریکا، یک 
سال،  هزاران  گذشت  از  پس  هم  هنوز  که  دارد 
این  اهالی  کرده اند.  حفظ  را  خودشان  سنت های 
قبیله سرخ پوستی که هوپی )Hopi( نام دارد، به 
هزاران  که  پیشرفته  و  قدرتمند  بسیار  موجوداتی 
باور  می کردند،  زندگی  زیرزمین  در  پیش  سال 

دارند!
پیش،  سال  هزاران  هنگامی که  معتقدند  آن ها 
این  رخ داده،  زمین  کره  در  عظیم  سیل  یک 
زیرزمین  به  را  آن ها  اجداد  پیشرفته،  موجودات 
قبیله،  این  اعضای  به  آنجا  در  و  هدایت کرده اند 
آموزش  را  ریاضیات  و  ستاره شناسی   کشاورزی، 

داده اند!
اما اگر فکر می کنید تمام شباهت های بین آنوناکی 
و باور قبیله هوپی در همین داستان خالصه شده، 
باید بگوییم که اوضاع، حتی از این هم عجیب تر 
موجودات  آن  به  هوپی،  قبیله  اهالی  است! 

به  می کردند  زندگی  زیرزمین  در  که  پیشرفته ای 
 Ant( مورچه ای  مردمان  عجیبشان،  ظاهر  خاطر 

People( می گفتند.
نکته بسیار عجیب و قابل تأمل این است که کلمه 
آنوناکی در زبان محلی این قبیله، به معنای دوستان 

مورچه ای )Ant Friends( است!
مراسمیدرستایش اجرای قبیلههوپیدرحال

مردمانمورچهای!
قبیله  اعضای  میان  در  دیگر که  باور جالب  یک 
مردمان  وقتی  که  است  این  دارد،  وجود  هوپی 
مورچه ای به قبیله هوپی پناه دادند، به خاطر ذات 
مهربان و سخاوتمندی که داشتند، حاضر شدند از 
غذای  عوض،  در  و  بزنند  خودشان  غذایی  جیره 

خودشان را با اعضای قبیله هوپی تقسیم کنند.
همین  معتقدند  هوپی،  کنونی  اهالی  از  برخی 
مورچه ای  مردمان  ایثارگرانه  و  سخاوتمندانه  کار 
این قدر  امروزی،  باعث شده مورچه های  بوده که 

موجوداتی زحمت کش و البته، الغر باشند!
مخصوصًا  و  توطئه  تئوری های  طرفداران  اما 
مردمان  از  باستانی،  فضانوردان  فرضیه  طرفداران 
در  معتقدند  آن ها  نشده اند!  غافل  هم  مورچه ای 
این  به  غیرمستقیم  به طور  هوپی،  قبیله  افسانه های 
سیل  یافتن  پایان  از  پس  که  شده  اشاره  موضوع 
مورچه ای  مردمان  زمین،  دوباره  شدن  خشک  و 
طلب  قبیله،  این  اهالی  از  را  درخواست هایی 

کرده اند.
سازه هایی  که  خواسته اند  آن ها  از  به عنوان مثال، 
 Chaco( َکنیِن  چاکو  مانند  عجیب  و  خاص 
Canyon( را برایشان بسازند! الزم به ذکر است 
که طرفداران این فرضیه، معتقدند خدایان آنوناکی 
هم از قبیله های بین النهرینی چنینی درخواست هایی 
را طلب کرده بودند! اما باز هم باید به این موضوع 
حد  در  تنها  فرضیه ها،  این  تمام  که  کنیم  اشاره 
ثابت  به هیچ عنوان، حقایق  همان فرضیه هستند و 

شده علمی به شمار نمی روند.
فرضیه  طرفداران  که  کنین  چاکو  عجیب  سازه 
وجود  از  نمادی  را  آن  باستانی،  فضانوردان 
موجودات فرازمینی در کره زمین و درگذشته های 

بسیار دور می دانند!
مردان  داستان  در  که  هم  دیگر  موضوع  یک 
بحث  همان  داشت،  وجود  آنوناکی  و  مورچه ای 
وجود  از  تاریخی  شواهد  هیچ  بود.  عظیم  سیل 
بسیاری  نابودی  موجب  که  عظیمی  سیل  چنین 
تاریخدانان  توسط  شده،  زمین  کره  انسان های  از 
بااین حال،  اما  است؛  نشده  ثبت  شناسان  باستان  و 
ادیان  حتی  و  باستانی  تمدن های  تمام  در  تقریبًا 

ابراهیمی، به این سیل عظیم اشاره شده است!
این موضوع زمانی قابل تأمل تر می شود که به خاطر 
توانایی  به هیچ عنوان  باستانی  تمدن های  بیاوریم 
برقراری ارتباط ساده با دیگر نقاط دنیا را نداشتند.
داستان  همین  با  رابطه  در  اگر  حتی  اینکه  ضمن 
این  بر  را  فرض  آنوناکی،  و  مورچه ای  مردان 
)عراق  بین النهرین  بین  از  می توان  که  بگذاریم 
یک  کرد،  سفر  نیویورک  به  اسب  با  کنونی( 
موضوع بسیار مهم دیگر هم وجود خواهد داشت و 
آن هم این است که در دوران باستان، قاره آمریکا 

اصاًل کشف نشده بود!
دوران،  آن  در  هوپی،  قبیله  اعضای  درواقع  یعنی 
هیچ ایده ای نداشتند که به جز قاره آمریکا، قاره های 
آن طرف،  از  و  دارد  وجود  دنیا  در  هم  دیگری 
اهالی دیگر قاره ها هم نمی دانستند که قاره آمریکا 
وجود دارد! پس مطمئنًا شباهت های این چنینی بین 
آمریکایی،  سرخ پوستان  و  بین النهرین  افسانه های 
از  بتوان  به سادگی  که  نیست  چیزی  به هیچ عنوان 

کنار آن عبور کرد.

عرفه روز نیایش

عکس باورنکردنی از جاسازی ۱۳ گوسفند داخل یک سمند

 ۱۳ کشف  از  جهرم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  رکنا: 
به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال خبر  رأس گوسفند قاچاق 

داد.
سرهنگ افشین حیدری اظهار داشت: مأموران انتظامی 
بخش »کردیان« شهرستان جهرم هنگام گشت زنی در 
محور فسا- جهرم به یک دستگاه خودرو سمند مظنون 
شده و دستور ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه 

اقدام به فرار کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، خودرو 
متوقف و در بازرسی از آن ۱۳ رأس گوسفند قاچاق 

کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.
سرهنگ حیدری در پایان از مردم و شهروندان خواست 
برای مبارزه با قاچاق کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی 
کشور که با اقدامات سودجویانه اختالالتی در اقتصاد 
ایجاد می کنند، اطالعات خود در این  و معیشت مردم 
زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

فروردین
اما  هستید،  حساس  و  عاشق پیشه  فردی 
حال وحوصله  و  نیستید  سردماغ  امروز 
کسی را ندارید و چیزی شما را سر کیف 
معشوقه  یا  همسر  به احتمال زیاد  نمی آورد. 
شما هم بی حوصله است و چنین شرایطی، 
می کند.  فراهم  مشاجره  برای  را  موقعیت 
تا کسی  باشید  درنتیجه مواظب رفتار خود 

را آزرده نکنید. 

    اردیبهشت
گرفتاری های زندگی امان شما را بریده اند 
شما  در  کوشش  و  تالش  برای  رمقی  و 
شما  اطرافیان  همیشه  است.  نمانده  باقی 
اما  می شناسند  پرتالش  فردی  به عنوان  را 
دل  می کنید  سعی  که  هم  هرچقدر  امروز 
می شود  پرت  حواستان  بدهید،  کار  به 
با  و  می شوید  غرق  خود  رؤیاهای  در  و 
خیال پردازی به دنبال راه فراری از شرایط 

سخت فعلی می گردید.          

خرداد
همه چیز در زندگی بر وفق مراد شما است، 
اما چند روزی است که دلهره و اضطراب 
به جان شما افتاده و به رغم اینکه مشکلی در 
زندگی ندارید، نگرانی ها دست از سر شما 
برنمی دارند. امروز نیز این نگرانی ها به اوج 
رسیده و حسابی اعصاب شما را به هم ریخته 

است. بد به دل خود راه ندهید.    

تیر
کار مهمی به شما محول شده و موعد انجام 
از  که  دالیلی  به  اما  است  فرارسیده  آن 
این  انجام  به  موفق  بود،  خارج  شما  اختیار 
شخصیتی  ازآنجایی که  نشده اید.  مهم  کار 
چرا  که  هستید  نگران  دارید،  وظیفه شناس 
این کار مهم را انجام نداده اید اما خاطرتان 
و  افتاد  نخواهد  اتفاقی  هیچ  که  باشد  جمع 

همه چیز روبه راه می شود.                

مرداد
تفکر  به  را  دارید  پیش رو  در  که  روزی 
درگذشته سپری کنید چراکه راز موفقیت 
از تجربه های پیشین  شما در درس گرفتن 
گذشته  سال  چند  در  است.  نهفته  شما 
این  و  کرده اید  تجربه  را  زیادی  تغییرات 
تغییرات برای شما گران تمام شده اند.                     

شهریور
مدتی است نقشه انجام کار مهمی را در سر 
اجرای  برای  دقیقی  برنامه  اما  می پرورانید 
و  دوستان  با  زمینه  این  در  ندارید.  آن 
آشنایان مشورت کرده اید و راه حل هایی را 
پیش پای شما گذاشته اند؛ اما بعید می دانید 

این راه حل ها گره ای از کار شما باز کنند. 

مهر
کابوس  با  و  گذرانده اید  را  سختی  شب 
این  شده اید.  بیدار  خواب  از  وحشتناکی 
را مشغول کرده  کابوس فکر و ذکر شما 
است، اما جایی برای نگرانی وجود ندارد و 
فشارهای کاری خواب را از سر شما ربوده اند 
می بینید.  را  وحشتناکی  کابوس های  و 

آبان
یکی از اعضای فامیل، بیماری سختی دارد 
حسابی  همسرتان  یا  شما  است  مدتی  و 
بیماری  این  هستید.  وی  سالمت  نگران 
ذهن  حسابی  که  است  وخیم  به اندازه ای 
است.  کرده  مشغول  را  همسرتان  یا  شما 
درنتیجه خدای ناکرده اگر یکی از نزدیکان 
 همسرتان گرفتار بیماری شده، به همسرتان 
روحیه دهید و سعی کنید در این روزهای 

سخت، همیشه کنارش باشید.  

آذر
سرووضع  به  دستی  می خواهید  است  مدتی 
امروز وقت  خانه و زندگی خود بکشید و 
خوبی است تا تعمیرات منزل را انجام دهید 
و خانه را تمیز کنید. حادثه ای ناگوار انتظار 
حین  در  دارد  امکان  و  می کشد  را  شما 
دچار  خانه  کردن  تمیز  یا  منزل  تعمیرات 

آسیب شوید.  

دی
و  است  عاشقی  روز  شما  برای  امروز 
حال وهوای خوبی دارید. درنتیجه فرصت را 
غنیمت بدانید و دست یار را بگیرید و به 
گردش و تفریح بروید. خاطرتان جمع باشد 
محبت شما بی پاسخ نمی ماند و هرچقدر که 
به دوستان و آشنایان محبت کنید، به همان 
اندازه مهربانی آنها به سمت شما بازخواهد 

گشت.           

 بهمن
امروز زنی که به احتمال زیاد مادر شما است، 
سری به منزلتان می زند. این زن حال خوشی 
ندارد و بهتر است او را بیرون از منزل ببرید 
نظر  به  بعید  کنید.  گوش  دلش  درد  به  و 
حل  برای  شما  دست  از  کاری  می رسد 

مشکل این زن برآید.

اسفند
طرف  نیستید،  کامل  شما  که  همان طور 
مقابلتان  هم نیست، پس خیلی سخت نگیرید 
و ارتباط برقرار کنید. در انتهای روز خبری 

خوب از یک دوست قدیمی خواهید شنید.
پیشنهاد می کنیم زندگی سالم تری را در پیش 

بگیرید.

امروز شما

استرالیا هستند.  از زنبورهای بدون نیش بومی  چهارده گونه 
از این میان، زنبورهای شوگربگ )sugarbag( به خاطر 

کندوهای بسیار زیبایی که می سازند مشهور هستند.
برترین ها: همه زنبورها نیش نمی زنند. حدود ۵۰۰ گونه از 
بیست هزار گونه زنبوری که وجود دارد، این توانایی را از 
نشان  خود  از  دیگری  دفاعی  رفتارهای  اما  داده اند،  دست 
می دهند؛ مثل گاز گرفتن یا بارش موم، رزین گیاهی و ِگل 
روی مزاحمان. آن ها اغلب با تعداد زیادشان به شکارچیان 

بزرگ تر حمله می کنند.
 »Tetragonula carbonaria« یا  شوگربگ  زنبور 
است.  نیش کوچک تر  بدون  زنبورهای  سایر  با  مقایسه  در 
موهای  از  پوشیده  بدنشان  و  هستند  سیاه رنگ  عمدتًا  آن ها 

میکروسکوپی است.
که  می سازند  مارپیچی  کندوهای  شوگربگ  زنبورهای 
هستند،  مسطح  و  پهن  کندوها  است.  این گونه  به  منحصر 
شکل  آن  به  که  است  قبلی  از  باالتر  کمی  مارپیچ  هر  اما 
مخروطی مسطح می دهد. یک النه کامل ممکن است بیست 

مارپیچ داشته باشد.
که  دارد  ورودی  یک  فقط  شوگربگ  زنبورهای  کندوی 
آن هم به شدت توسط زنبورهای نگهبان محافظت می شود و 
پوشانده می شود. خواص  زنبور و رزین  موم  از  با مخلوطی 
ضد باکتریایی رزین، عوامل بیماری زا را از زنبورها هنگام 
مانع ورود  ماده  این  به کندو پاک می کند. همچنین  ورود 

شکارچیانی مثل مورچه ها و سوسک ها می شود.
مشخص نیست که چرا زنبورهای شوگربگ کندوی خود را 
مارپیچی می سازند. شاید برای گردش بهتر هوا داخل کندو 
باشد، به خصوص ازآنجاکه سایر کلونی های زنبورهای عسل 

تهویه خوبی ندارند.
چون این زنبورها نمی توانند نیش بزنند، بسیاری از خانه های 
را در حیاط خانه خود  این کندوها  استرالیا  خارج شهر در 
به خاطر  نه  را  زنبورها  این  از آن ها  بسیاری  نگه می دارند. 
این  بومی  گونه های  حفظ  از  بردن  لذت  برای  بلکه  عسل، 
کار را می کنند که زیستگاهشان به دلیل توسعه انسانی رو به 
کاهش است. در مقابل، زنبورها محصوالت، گل های باغ و 
سایر گیاهان را هنگام جستجوی شهد و گرده، گرده افشانی 

می کنند.

این کندو با همه کندوهایی که دیده اید، 
فرق دارد!

خواندنی

روز ملی پارالمپیک گرامی باد

مردمان مورچه ای؛ 

باور عجیب و اسرارآمیز تمدن های باستانی!


