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یکــی بــود و یکــی نبــود ،در ســالهای نــه خیلــی دور و نــه خیلــی
نزدیــک ،در گوشــهای از ایــن دنیــای بــزرگ ،شــاهزاده مورچــهای
زندگــی میکــرد بــه نــام «مــوری» .در الن ـهی مورچههــا همــه گمــان
پادشــاه مورچههاســت
میکردنــد کــه مــوری بــه خاطــر اینکــه پســر
ِ
زندگیــش ُپــر از لــذت ،خوشــی و آســایش اســت .ولــی ایــن شــاهزادهی
ـک داســتان مــا هیچوقــت از شــرایطش راضــی و خوشــحال نبــود
کوچـ ِ
چــون خــودش را مثــل یــک زندانــی میدیــد کــه همــه چیــز و همــه
کارش ،برنامهریــزی شــده و مشــخص بــودُ .پرهیجانتریــن کارهــای
روزان ـهاش چیــزی جــز امــر و نهــی کــردن بــه بقیــه مورچههــا و قبــول
دســتورات پــدر و مــادرش نبــود .بیشــتر وقتهــا مــوری بــرای دور شــدن
ـکاران قلع ـهی مورچههــا
از زندگــی تکــراریاش ،بــا کارگــران و خدمتـ ِ
در مــورد تنهــا آرزویــش کــه دیــدن دنیاهــای جدیــد و خیلــی دور بــود
صحبــت میکــرد و از آنهــا ســوالهایی در مــورد ســرزمینهای دور و
عجیــب و غریــب میپرســید .ولــی آنهــا هــم مثــل مــوری هیــچ نقطـهی
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دیگــری بــه جــز النـهی مورچههــا و زمینهــای چنــد صدمتــر دورتــر از
آن را ندیــده بودنــد پــس نمیتوانســتند در ایــن مــورد هیــچ اطالعــات
جدیــدی بــه او بدهنــد .بــه همیــن خاطــر هــم مــوری هیچوقــت
نمیتوانســت ســرزمینهایی را کــه ندیــده بــود تصــور کنــد .مــوری
همیشــه بــه ایــن مســئله فکــر میکــرد کــه اگــر ایــن شــانس را داشــت
ً
کــه همــه دنیــا را ببینــد ،آیــا بــه انتهــای دنیــا میرســید؟ و اصــا دنیــای
جدیــدی بعــد از انتهــای دنیــای مــا وجــود دارد؟ و یــا اینکــه انتهــای دنیــا
ً
اصــا چــه شــکلیه؟
اما هیچوقت جوابی برای سواالتش پیدا نمیکرد.
میدانید چرا؟
چــون در داســتانهایی کــه از پدربزرگــش میشــنید ،ســرزمینهای
خیلــی دوری بودنــد کــه پدربزرگــش بــه آنهــا میگفــت :انتهــای دنیــا.
ایــن ســرزمینها همیشــه پــر از زیبایــی و شــادی بودنــد و زندگیهــای
کســالتآور و خســتهکننده در آنهــا جایــی نداشــتند ،از طــرف دیگــر
هــم ،همیشــه شــبیه ایــن جمــات ِورد زبــان اطرافیانــش بــود و او مــدام
ً
میشــنید کــه مثــا میگفتنــد:
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َ
ــر فــان چیــز یــا فــان کــس خــاص
ش
«مگــه اینکــه آخــر دنیــا از ِ
بشــی».
«مگه آخر دنیا شده که تو اینقدر ناراحتی؟!»
«مگه اینکه آخر دنیا بشه تا تو راحت بشی»
و موری مدام با خود فکر میکرد:

ً
 باالخــره کدومشــون درســته؟! آخــر دنیــا خوبــه؟ ...بــده؟ ...اصــاآخــر دنیــا کجاســت؟!
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مــوری اینقــدر ایــن جمــات را شــنید و در ذهنــش بــا آنهــا کلنجــار
ً
رفــت تــا وسوســه شــد حتمــا آخــر دنیــا را ببینــد .باالخــره یــک روز
صبــح کــه تــازه از خ ـواب بیــدار شــده بــود ،دل را بــه دریــا زد و تمــام
ترســی کــه از ســفر بــرای دیــدن آخــر دنیــا در فکــرش وجــود داشــت
را کنــار گذاشــت و تصمیــم گرفــت بــرای پیــدا کــردن انتهــای دنیــا
حرکــت کنــد.
مــوری خیلــی زود از تخــت خوابــش بیــرون آمــد و بــه ســمت اتاقــی
کــه همیشــه والدینــش در آن مشــغول دســتوردادن بــه ســایر مورچههــا
بودنــد ،دویــد و تصمی ـماش را بــرای پیــدا کــردن انتهــای دنیــا بــا آنهــا
در میــان گذاشــت.
ً
مــادر مــوری گفــت :خــاک بــر ســرم ،یعنــی چی؟ تــو مثــا شــاهزادهای
و جانشــین بابــا پادشــاهتی ،بعــد میخ ـوای ایــن دیوونــه بازیهــا رو از
خــودت در بیــاری؟ مــردم چــی میگــن؟

مــوری کــه انــگار هیــچ نصیحتــی او را از خواســته اش جــدا نمیکــرد
پــا در یــک کفــش کــرده بــود کــه «اال و باللــه مــن بایــد بــرم و َتــه َتــه
دنیــا رو پیــدا کنــم».
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پادشــاه هــم کــه مثــل بعضــی از پــدران ،شایســتگیهای پســرش را بــاور
کار ســخت
نداشــت ،مــدام اصــرار میکــرد تــا مــوری را از انجــام ایــن ِ
پشــیمان کنــد ،پــس میگفــت:
 آخــه میدونــی تــا حــاال چنــد تــا مورچــه خواســتن ایــن کار رو انجــامَ
ِبــدن و هیــچ کدومشــون برنگشــتن؟ میدونــی ممکنــه ســر ایــن کار
ً
جــونات رو از دســت ِبــدی؟ اصــا میدونــی آخــر دنیــا همـهش افســانه
اســت؟ حــاال فکــر کــن رفتــی و آخــر دنیــا رو پیــدا کــردی ،آخــرش کــه
چــی؟ چــه فایــدهای داره؟

امــا ایــن گفتههــا نــه تنهــا پســرک را مأیــوس نمیکــرد بلکــه او را بــرای
رســیدن بــه آرزویــش قویتــر و باارادهتــر میکــرد ،تــا شــاید کاری کــه
ـروزی
دیگــران نتوانســته بودنــد انجــام دهنــد را او بــه پایــان رســانده و پیـ ِ
ـردن ســرزمینی کــه بــه آنهــا انتهــای دنیــا میگفتنــد را بــه نــام
پیــدا کـ ِ
خــودش ثبــت کنــد .پــدر و مــادرش هــم کــه دیدنــد بــه هیــچ وجــه
توانایــی منصــرف کــردن او را ندارنــد و حتــی نتوانســتند او را قانــع کننــد
کــه بهعن ـوان پســر پادشــاه ،چنــد تــن از ســربازان محافــظ را بــا خــود
َببــرد ،بــه یــک شــرط قبــول کردنــد کــه او بــه ایــن ســفر بــرود و آنهــم
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ایــن بــود کــه ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده کــه فصــل بارندگــی شــروع
ً
میشــد حتمــا بــه خانــه برگــردد.
پــس مــوری بــا خوشــحالی بــه ســمت اتاقــش دویــد و کولهپشــتیاش
را جمــع کــرد و بــرای ســفری آمــاده شــد کــه مدتهــا آرزوی آن را
داشــت.
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هنــوز چنــد روزی از خــروج مــوری از قلع ـهی مورچههــا نگذشــته بــود
کــه ناگهــان بــا موجــودی کوچــک امــا زیبــا کــه بــا جنــس او متفــاوت
بــود روبـهرو شــد:
شما کی هستین؟
من کفشدوزک هستم.
کفشدوزک دیگه چیه؟
ـیاه خالخالــی.
کفشــدوزک همینیــه کــه میبینــی .یــه موجــود قرمــز و سـ ِ
مــا هــم مثــل شــما مورچههــا حشــرهایم امــا یــه کــم فــرق داریــم.
ً
مثــا یــه تفــاوت بزرگــی کــه بــا شــما مورچههــا داریــم اینــه کــه خیلــی
از شــماها باهوشتریــم .از طــرف دیگــه مــا بــال داریــم و بــه راحتــی
میتونیــم روی گلهــا و ســبزههای تــازه پــرواز کنیــم و از زیباییهــای
دنیــا لــذت ببریــم ،در صورتیکــه شــما مــدام روی پاهاتــون حرکــت
میکنیــد و دنیــا رو از پاییــن میبینیــد .بــه نظــر مــن کــه شــماها هیچــی
از زیباییهــای دنیــا نمیبینیــد.
چه جالب .یعنی شما میتونید دنیا رو از اون باال باالها ببینید؟
بله که میتونیم .این کار همیشهی ما کفشدوزکهاست.
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یعنــی شــما میتونیــد جاهایــی رو ببینیــد کــه مــا از ایــن پاییــن نمیتونیــم
ببینیم ؟
دقیقــأ همینطــوره .جاهایــی کــه تــو حتــی تــو خوابــت هــم نمیتونــی
ببینــی.
چــه بــا حــال… حــاال کــه شــما میتونیــد پــرواز کنیــد و خیلــی جاهــای
دور رو از اون بــاال ببینیــد ،میدونیــد آخــر دنیــا کجاســت؟
کجــا؟ ...آخــر دنیــا؟ ...چــه مســخره ...بــرای چــی میخوایــی بدونــی
کــه آخــر دنیــا کجاســت؟
چــون میگــن همــه خوبیهــا و بدیهــای دنیــا اونجاســت .میخ ـوام
پیــداش کنــم.
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کفشــدوزک کمــی فکــر کــرد ،نگاهــی بــه بــاال ســرش انداخــت و
در حالیکــه شــاخکهایش را میخارانــد ،بــه پــرواز درآمــد .چنــد
دقیقـهای در حــال پــرواز بــه زمینهــای اطــراف نــگاه کــرد و بــاالی ســر
مــوری بــه اینطــرف و آنطــرف رفــت .مــوری هــم بــا نگاههایــش او را
تعقیــب میکــرد .بعــد از چنــد بــار رفــت و آمــد باالخــره کفشــدوزک
بــه ســمت مــوری برگشــت و در حالیکــه در نزدیکــی ســطح زمیــن
پــرواز میکــرد رو بــه او گفــت:
ببین کوچولو ...اون درخت رو اون دور میبینی؟
مــوری بــا کمــی دقــت چشـمهایش را بــه نقطــه دوری کــه کفشــدوزک
نشــان مـیداد دوخــت و گفــت:
بله.
اگه بخوام راستشو بهت بگم اونجا آخر دنیاس.
مطمئنی؟
واال ...مــن همیشــه تــا نزدیکیهــای اون درخــت رفتــم و بیشــتر از
اونجــا رو ندیــدم ،البتــه اگــه راستشــو بخـوای دیگــه توانایــی پــرواز بیشــتر
از اونجــا رو هــم نــدارم ،امــا فکــر کنــم آخــر دنیــا همونجاســت،
میدونــی چیــه؟ مــا کفشــدوزکها بالهــای کوچیکــی داریــم و
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نمیتونیــم زیــاد رو هــوا باشــیم و چــون زود خســته میشــیم بایــد
برگردیــم روی زمیــن ...البتــه ناگفتــه َنمونههــا ...مــا کفشــدوزکها
هــزاران برابــر شــما مورچههــای ریــزه میــزه قــدرت و انــرژی داریــم...

همینطــور کــه کفشــدوزک داشــت از خــودش و دلیلــش بــرای پــرواز
در مســافتهای کوتــاه تعریــف میکــرد ،مــوری بــه راه افتــاد و بــا
ســرعتی بیشــتر از قبــل و قدمهایــی پرانرژیتــر ،بــدون اینکــه نگاهــش
را از درخــت بــردارد بــه ســمت آن بــه راه افتــاد.
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مــوری پــس از طــی مســافت طوالنــی و رســیدن بــه درخــت ،خــودش
را بــه ســختی از درخــت بــاال کشــید و بــر روی یکــی از شــاخههای آن
ایســتاد تــا بــه دنیــای اطرافــش بــا دقــت بیشــتری نــگاه کنــد.
نــه ...آنجــا آخــر دنیــا نبــود ،چــون او میتوانســت از بــاالی درخــت،
کوههــا و دشــتهایی را ببینــد کــه تــا دور دســتها ادامــه داشــتند.
مــوری کــه حــاال ناراحتــی از تمــام وجــودش میباریــد ،بــا خــودش
گفــت:
 کفشــدوزک اشــتباه میکــرد .اینجــا آخــر دنیــا نیســت .پــس آخــردنیــا کجاســت؟
در همــان حــال کــه مــوری بــه اطــراف نــگاه میکــرد ،متوجــه چیـ ِـز
عجیــب و غریبــی شــد کــه بــه ســمت او حرکــت میکــرد .تــا بــه
خــودش آمــد ،دهانــی بــزرگ را جلــوی روی خــودش دیــد کــه اگــر بــا
داد و فریــاد صاحــب آن دهــان بــزرگ را خبــر نکــرده بــود ،ممکــن بــود
کــه او هــم بــه همــراه شــاخ و برگهــای درخــت بــه داخــل دهــان آن
موجــود بــزرگ وارد شــود.
اوهوی ،دهن گنده مراقب باش ...مگه منو نمیبینی؟
حیـوان بــزرگ جثــه کــه کمــی خنــگ هــم بــه نظــر میرســید ،دهانــش
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ً
را بســت و بــا چشـمهای نســبتا کوچـکاش کــه هیــچ ربطــی بــه بزرگــی
هیکلــش نداشــت بــه مــوری خیــره خیــره نــگاه کــرد و گفــت:
ببخشید ،ببخشید ،متوجه شما نشدم.
تو دیگه چه جور جونوری هستی؟ چرا این شکلی هستی؟
من زرافه هستم ...میگن بلندترین حیوون دنیام.

ً
ِا ِا ...بلندتریــن حیــوون دنیــا ...پــس از اون بــاال حتمــا همــه دنیــا زیــر
پاهاتــه.
ً
تقریبا… !
مــوری کــه از شــنیدن جـواب زرافــه خوشــحال شــده بــود ،صدایــش را
صــاف کــرد و بلندتــر از قبــل فریــاد زد:
پس میتونی به من بگی آخر دنیا کجاست؟
زرافــه کمــی مکــث کــرد ،چشــمهای ریــزش را گشــاد کــرد و در
گــردن درازش را بــه اطــراف میچرخانــد و گوشهــای
حالیکــه
ِ
کوچــکاش را تــکان مــیداد گفــت:
آخر دنیا؟ ...آخر دنیا دیگه چیه؟
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آخــر دنیــا جاییــه کــه همــه خوبیهــا و بدیهــای دنیــا اونجاســت .جاییــه
کــه هیچکــس تــا حــاال ندیــده ،جاییــه کــه میگــن اونجــا میشــه
ج ـواب همــه س ـوالها و ندیدههــا رو پیــدا کــرد .یعنــی تــو بــا ایــن قــد
و ق ـواره نمیدونــی آخــر دنیــا کجاســت؟
ً
زرافــه کــه انــگار کامــا منظــور مــوری رو نفهمیــده بــود و فقــط
میخواســت جوابــی بــه او بدهــد تــا او را از ســر خــودش بــاز کنــد و بــه
خــوردن غذایــش ادامــه بدهــد ،گفــت:
اون کوهها رو اون دور میبینی؟
بله.
فکر کنم پشت اون کوهها آخر دنیاست.
شما خودت اونجا رو دیدی؟ ...میدونی چه شکلیه؟
نــه ...ندیــدم .مــن بــا ایــن پاهــای بلنــدم نمیتونــم از کوههــا بــاال بــرم،
یعنــی بــرام خیلــی ســخته ،بــرای همیــن هــم فکــر کنــم کــه تــه دنیــا
اونجاســت ،چــون مــن بــه ایــن بلنــدی نتونســتم اون پشــت رو ببینــم.
مــوری پــس از شــنیدن حرفهــای زرافــه بــه ســرعت از او خداحافظــی
کــرد و بــه ســمت کوههــای بلنــد بــه راه افتــاد.
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مــوری همینطــور کــه آهســته آهســته از کــوه بــاال میرفــت ،بــه
ـار خیلــی بزرگــی رســید کــه مثــل اژدهایــی دهانــش را بــاز
دهان ـهی غـ ِ
کــرده بــود تــا او را بــه درون خــود بکشــد .پســرک کــه خیلــی کنجــکاو
شــده بــود تــا درون غــار را ببینــد بــا قدمهایــی لــرزان در تاریکــی غــار
شــروع بــه راه رفتــن کــرد .مــوری همانطــور کــه بــه آرامــی در کــف
غــار حرکــت میکــرد ،صدایــی عجیــب و غریــب شــنید کــه او را در
جایــش خشــک کــرد و تنهــا جمل ـهای کــه توانســت بــه زبــان بیــاورد
ایــن بــود کــه:
کی اونجاست؟...
و چــون جوابــی نشــنید ،اینبــار بــا ترســی بیشــتر و بــا صدایــی لــرزان تــر
از قبــل فریــاد زد:
...ک ..کی اونجاست؟
ک ِ
ِ
چنــد لحظــه ســکوتی عمیــق در محیــط غــار حاکــم شــد تــا باالخــره از
دل تاریکــی صدایــی بلنــد شــد کــه:
چه خبرته داد میزنی!
مــوری کمــی چشــمهایش را مالیــد ،کمــی بــه اطــراف خیــره خیــره
نــگاه کــرد تــا چشـمهایش بــه تاریکــی درون غــار عــادت کنــد ،ناگهــان
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متوجــه چیــز عجیبــی شــد کــه از ســقف غــار آویــزان مانــده بــود .چنــد
بــاری چشـمهایش را بــاز و بســته کــرد تــا مطمئــن شــود کــه آن چیــزی
کــه میبینــد واقعــی اســت یــا اینکــه دارد در خیاالتــش آن موجــود
ســقف غــار را میبینــد.
آویــزان از
ِ
با صدایی آرام رو به موجود عجیب و غریب کرد و گفت:
سالم ،این شما بودید که با من صحبت کردید؟
بلــه کــه مــن بــودم ،مگــه نمیدونــی گوشهــای مــا خیلــی حساســه؟
چــرا اینقــدر بلنــد حــرف میزنــی؟
گوشهاتون حساسه؟ یعنی چی؟
آخــه مــا خفاشهــا چشــمهامون نمیبینــه و بــا دنبــال کــردن صداهــا
میتونیــم مســیرمون رو پیــدا کنیــم .یعنــی اینکــه گوشهامــون کارهــای
چش ـمهامون رو هــم انجــام م ـیده.
معــذرت میخـوام اگــه اذیتتــون کــردم ،مــن تــا حــاال موجــودی مثــل
شــما ندیده بــودم.
خفــاش در حالیکــه از عجیــب و غریــب و ناشــناخته بــودن خــودش
خوشــحال بــه نظــر میرســید ،پرســید:
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اسمت چیه؟ اینجا چکار میکنی؟
مــن مــوری هســتم .دارم دنبــال آخــر دنیــا میگــردم ،االن مدتیــه کــه
از قلعهمــون خــارج شــدم امــا هنــوز موفــق بــه پیــدا کــردن آخــر دنیــا
نشــدم ...شــما میتونیــد کمکــم کنیــد؟
خفــاش کــه حــاال صــدای خنــدهاش در سراســر غــار پیچیــده بــود ،بــه
ﭘرواز در آمــد و بعــد از چــرخ زدن در فضــای خالــی غــار ،دوبــاره بــه
گوش ـهای از ســقف غــار آویــزان شــد و گفــت:
 چقــدر بیــکاری تــو پســر ،میخ ـوای آخــر دنیــا رو ببینــی کــه چــیُ
بشــه؟ ...امــا خــب میتونــم یــه کمکــی بهــت بکنــم و اون اینکــه مــن
تــا حــاال تــه دنیــا رو ندیــدم.
 شما که بال داری ...ﭘس به راحتی باید همهجا رو دیده باشی. حواســت کجاســت ِفســقلی؟ …چــرا اینقــدر خنگــی تــو ﭘســر...آخــه مــن چشــم نــدارم کــه بخ ـوام ببینــم.
ُ
 خب؟ُ
 خــب نــداره کــه ...وقتــی میگــی تــه دنیــا رو دیــدی؟ میگــم نــه...یعنــی ندیــدم و فکــر هــم نکنــم کــه ببینــم ،امــا میتونــم یــه راهنمایـیات
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کنــم و اون اینکــه ،میگــن بــاالی ایــن کــوه پرنــدهای زندگــی میکنــه
کــه چش ـمهای خیلــی تیــزی داره و بهــش میگــن عقــاب ،امیــدوارم
اون بتونــه بهــت کمــک کنــه.
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عقــاب همانطــور کــه بــا بالهایــی بــاز در آســمان چــرخ مــیزد و
بــا چشــمان تیــزش همــه جــا را زیــر نظــر گرفتــه بــود ،متوجــه موجــود
خیلــی ریــزی شــد کــه بــه ســمت الن ـهی او حرکــت میکــرد .پــس
بــه ســرعت بــه ســمت النـهاش شــیرجهای تنــد و تیــز زد و خــودش را بــه
ـرس وزش بــادی کــه بــر
مورچــه ریــز داســتان مــا رســاند .مــوری هــم از تـ ِ
اثــر نزدیــک شــدن عقــاب بــا آن بالهــای بزرگــش ایجــاد شــده بــود ،بــه
ســرعت خــودش را بــه یکــی از هــزاران تکــه چوبــی کــه النـهی عقــاب
را تشــکیل مـیداد ،رســاند و خــود را بــه آن آویــزان کــرد.
آهســته آهســته از شــدت بــاد کــم شــد و مــوری هــم خــودش را جمــع
و جــور کــرد و گفــت:
سالم ،شما عقاب هستید؟
بله .فرمایش؟
واال مــن آدرس خونــه شــما رو از خفــاش گرفتــم ،مــن دنبــال آخــر دنیــا
میگــردم ،میگــن شــما چش ـمهای خیلــی تیــزی داریــن ،میخواســتم
بدونــم شــما بــا اون چشـمهاتون آخــر دنیــا رو دیدیــن؟
مــن؟! ...نــه ندیــدم ...بــذار یــه کــم فکــر کنــم ...آهــان ،اون کویــر
رو اون دور میبینــی؟ اونجــا انتهــای قلمــروی منــه و مــن هرچــی کــه
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بخـوام تــو ایــن قلمــرو دارم و هیچوقــت نیــازی ندیــدم کــه از اون خــارج
بشــم ،ممکنــه آخــر دنیــا ،انتهــای همــون کویــر باشــه...
یعنی ممکنه اونجا بتونم آخر دنیا رو ببینم؟
نمیدونم ،اما برات آرزو میکنم که در پیدا کردنش موفق باشی.
ً
مورچــه کــه از آرزوی جالــب عقــاب کــه اصــا بــه ظاهــر خشــن و پــر
ُ
ا ُبهتــش نمیآمــد ســرخوش شــده بــود بــا او خداحافظــی کــرد و بــه
ســمت کویــر بــه راه افتــاد.
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چنــد روزی طــول کشــید تــا مــوری توانســت از دامنــه بلنــد کــوه ســرازیر
شــده و خــودش را آهســته آهســته بــه زمینهــای مســطح اطــراف کــوه
برســاند .در همــان حــال کــه بــه دوردسـتها خیــره شــده بــود و در افــق
بــه دنبــال انتهــای کویــر میگشــت ،موجــودی عجیــب و غریــب را در
مقابــل خــود دیــد .بــا کمــی احتیــاط از ســر تــا پــای موجــود عجیــب و
غریــب را برانــداز کــرد و گفــت:
سالم .شما کی هستید؟
بــه بــه! ســام عزیــزم ...مــن یکــی از دوســتای شــما مورچههــام و
همیشــه دنبالتــون میگــردم تــا از نزدیــک ببینمتــون.
واقعا؟ ...چرا؟
چــون دوســت دارم بــا ایــن زبــون درازم دونــه دونــه شــماها رو لیــس
بزنــم.
پس دوست عزیز میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
بگو مورچه کوچولوی عزیزم.
شما میدونی آخر دنیا کجاست؟
موجود عجیب و غریب کمی مکث کرد ،بعد گفت:
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بله که میدونم کجاست.
چه خوب ...میشه مسیرش رو بهم نشون بدی.
موجــود بیریخــت و ترســناک دســتی بــر روی شــکمش کشــید و
گفــت:
آخــر دنیــا بــرای شــما مورچههــا اینجاســت ...همینجــا ...درســت
تــوی شــکم مــن.
مــوری کــه حــاال از تــرس میلرزیــد شــروع کــرد بــه عقبعقــب رفتــن
تــا شــاید کمــی بتوانــد از موجــودی کــه دمــاغ درازش را بــه ســمت او
گرفتــه بــود دور شــود.
مگه تو نگفتی که دوست ما مورچهها هستی؟
بلــه کــه گفتــم .مــا مورچهخوارهــا عاشــق شــما مورچههــا هســتیم،
چــون شــماها لذیذتریــن غذاهــای دنیاییــد.
مــوری کــه ایــن جملــه را از زبــان دشــمنش شــنید ،از تــرس ســرش
را پاییــن انداخــت ،رویــش را از مورچهخــوار برگردانــد و بــا ســرعتی
بــاور نکردنــی شــروع بــه دویــدن کــرد .مــوری کــه حــاال بــه راحتــی
صــدای پــای مورچهخــوار را کــه پشــت ســر او میدویــد
میتوانســت
ِ
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ً
بشــنود ،اصــا جــرات نداشــت تــا ســرش را بلنــد کــرده و مســیری را کــه
در آن میدویــد ،نــگاه کنــد.
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پســرک دقایقــی را بــدون وقفــه در مســیری پــر از شــن و ماســه دویــد تــا
باالخــره بــه جســمی ســخت ،بــزرگ و پــر از مــو برخــورد کــرد و نقــش
بــر زمیــن شــد .در همیــن حــال کــه بــر روی زمیــن افتــاد بــود ،چرخیــد
و مورچهخـوار را کــه بــا دماغــی بــزرگ و چشــمانی وحشــتناک بــاالی
ســر او ایســتاده و بــا لبخنــدی موزیانــه خــودش را بــه مــوری نزدیــک و
نزدیکتــر میکــرد دیــد ،مــوری کــه فکــر کــرد بــه انتهــای زندگ ـیاش
رســیده ،بــی اختیــار فریــاد زد:

کمک ...کمک ...تو رو خدا یکی بهم کمک کنه.
و همیــن فریــاد کافــی بــود تــا چشــمانش آنقــدر گشــاد شــود تــا موجــود
بــزرگ و عجیبــی را ببینــد کــه لحظاتــی قبــل بــه آن برخــورد کــرده بود و
حــاال درســت بــاالی ســر مورچهخ ـوار ایســتاده و بــه آن دو خیرهخیــره
نــگاه میکــرد.
 چیه ...چه خبرتونه ...چرا نمیذارید استراحت کنم؟موری که به شدت میلرزید ،فریاد زد:
آقای تپه ،تو رو خدا کمکم کن ،این میخواد منو بخوره.
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شتر اخمی کرد و گفت:
مراقــب حــرف زدنــت باشهــا ...مــا شــترها اگــه از کســی ناراحــت
بشــیم و کینــه اونــو بــه دل بگیریــم تــا بالیــی ســرش نیاریــم رهــاش
نمیکنیمــا .تپــه چیــه؟
تــو رو خــدا ببخشــید ...اســمتونو نمیدونســتم ...خواهــش میکنــم
کمکــم کنیــد.

شــتر رویــش را از مورچــه برگردانــد و نگاهــی غضــب آلــود بــه
مورچهخ ـوار انداخــت و بــرای ترســاند او کمــی از ماس ـههای کویــر را
کــه تقریبــا همرنــگ بــدن خــودش بودنــد بــا نــوک پایــش بــه ســمت او
پاشــید .مورچهخ ـوار کــه دیــد از نظــر جثــه خیلــی از شــتر کوچکتــر
و ضعیفتــر بــه نظــر میرســد ،بــرای دوری از برخــورد بــا آن موجــود
عظیــم و بــزرگ ،بــدون حتــی یــک کلمــه صحبــت ،برگشــت و بــا
گوشهایــی آویــزان بــه ســمت خانــهاش بــه راه افتــاد.
موری که از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید گفت:
ممنونم آقای شتر ...من جونم رو مدیون شما هستم.
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مهــم نیســت ،بگــو ببینــم اینجــا چ ـیکار میکنــی؟ تــو ایــن شــرایطی
کــه خیلــی بزرگتــر از تــو هــم کــم م ـیآرن...
مــی خـوام آخــر دنیــا رو پیــدا کنــم ،عقــاب میگفــت شــاید آخــر دنیــا
انتهــای ایــن کویــر باشــه.
آخــر دنیــا؟! ...آخــر دنیــا؟! ...آخــر دنیــا؟! ...نــه اینجــا نیســت.
میدونــی چیــه؟ مــن یــه ســاربان دارم کــه تقریبــا هــر چنــد وقــت یکبــار
مــن رو از اون طــرف کویــر م ـیآره اینجــا و کلــی بــار س ـوارم میکنــه
و دوبــاره َب َ
ــرم میگردونــه اون طــرف کویــر کــه هــم خونــه مــن
اونجاســت ،هــم خونــه اون .مــن فکــر کنــم اون طــرف کویــر آخــر دنیــا
باشــه چــون هیــچ وقــت محیــط بعــد از خونـهام رو ندیــدم… بعــدش هــم
اینکــه بــا ایــن جثـهای کــه تــو داری فکــر نکنــم بتونــی بــه تنهایــی بــری
اون طــرف کویــر.
پس چیکار باید بکنم؟
میتونــی صبــر کنــی تــا ســاربان مــن برگــرده و وقتــی مــا خواســتیم راه
بیفتیــم تــو هــم بــا مــا بیایــی ...حــاال کــه نشســتم روی زمیــن ،از مــن
بیــا بــاال و روی ســرم بشــین و کمــی اســتراحت کــن تــا زمــان حرکــت
برســه.
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مــوری کــه از خســتگی نایــی برایــش باقــی نمانــده بــود ،خــودش را بــه
ســرعت از شــتر بــاال کشــید و روی ســر او س ـوار شــد و زیــر ســایهی
گــوش شــتر نشســت تــا زمــان مناســب حرکــت فــرا برســد .مــوری کــه
انــرژی زیــادی را بــرای فــرار از دســت مورچهخــوار صــرف کــرده
بــود ،احســاس خســتگی فراوانــی میکــرد ،پــس همانجــا ،در کنــار
ـوش شــتر بــه خوابــی عمیــق فــرو رفــت .در خ ـواب پــدر و مــادر و
گـ ِ
سایرســاکنان قلعــهی مورچههــا را میدیــد کــه بــرای اســتقبال از او
آمــده بودنــد و بــرای برگشــت مــوری از ایــن ســفر طوالنــی یــک جشــن
بــزرگ و بینظیــر بــه راه انداختــه بودنــد .مــوری همانطــور کــه غــرق در
اب پــر از شــادی بــود ،بــا تکانهــای شــدیدی از
لــذت بــردن از ایــن خـو ِ
جــا پریــد و بــه اطــراف خــودش نــگاه کــرد .پیرمــرد ژولیــدهای را دیــد
کــه بــه ســرعت در حــال چیــدن کلــی بــار بــر دوش شــتر بــود .چنــد
دقیقــهای طــول کشــید تــا پیرمــرد تمــام بارهــا را بــر روی کمــر شــتر
بســت و بعــد از آن افســار او را گرفــت و در مســیری بــه راه افتــاد کــه تــا
چشــم کار میکــرد پوشــیده از شــنهای روان بــود.
***
چندیــن ســاعت بعــد ،شــاهزادهی داســتان مــا کــه کمکــم داشــت از
شــدت گرمــای کویــر و بــاال و پاییــن پریدنهــای مداومــی کــه بــه خاطر
حرکــت شــتر ایجــاد شــده بــود حالــش بــه هــم میخــورد ،شــروع کــرد
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بــه زمزمــه کــردن بــا خــودش:
اگــه خــودم اومــده بــودم فکــر کنــم راحتتــر بــودم ،امــا نــه… هــر
قــدم شــتر ،هــزاران برابــر قدمهــای منــه ،تــو ایــن ه ـوای داغ اگــر تنهــا
اومــده بــودم احتمــاال االن کبــاب شــده بــودم و از تشــنگی در گوشـهای
از کویــر افتــاده بــودم...
مورچه تو همین فکرها بود که ناگهان شتر نشست.
چی شده دوست عزیزم ،چرا نشستی؟
خــب رســیدیم بــه خونــه مــن ...از ایــن بــه بعــد رو دیگــه خــودت تنهایی
بایــد بری.
مــوری بــه ســرعت از شــتر پاییــن آمــد و خــود را بــه زمیــن رســاند و در
لوتلــو میخــورد از شــتر خداحافظــی
حالــی کــه از تشــنگی و خســتگی ِت ِ
کــرد و بــه مســیرش کــه از البــهالی یــک روســتا میگذشــت ادامــه
داد .در طــول مســیر تــا از یــک طــرف روســتا بــه طــرف دیگــر آن برســد
و آهســته ایــن مــکان زندگــی انســانها را پشــت ســر بگــذارد ،چنــد
بــاری مجبــور بــه دویــدن شــد کــه نکنــد زیــر دســت و پــای انســانها
یــا حیواناتشــان ِلــه شــود .مورچـهی بیچــاره در زمــان گذشــتن از وســط
روســتا خیلــی بیشــتر از تمــام مســیری کــه در طــول ایــن ســفر طوالنــی
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طــی کــرده بــود ،احســاس وحشــت و ناتوانــی میکــرد ،امــا بــا تمــام
ایــن احـوال بــه راهــش ادامــه داد تــا باالخــره از روســتا خــارج شــد .چنــد
روزی را هــم در مســیری کــه از روســتا دور میشــد ادامــه داد تــا باالخــره
بــه باغــی رســید کــه از درون آن ســر و صداهــای زیــادی بــه گــوش
میرســید .بــا ورود بــه بــاغ ،مــوری نگاهــش را بــه اطــراف چرخانــد تــا
منبــع ســر و صداهــا را پیــدا کنــد کــه ناگهــان چشــمش بــه موجوداتــی
افتــاد کــه مثــل آنهــا را در نزدیکــی قلعــه مورچههــا زیــاد دیــده بــود،
مــوری از اینکــه باالخــره موجــودی را میدیــد کــه بــه نظــرش آشــنا
بــود ،بســیار شــاد و خوشــحال شــد .شــروع بــه فریــاد زدن و بــاال و پاییــن
پریــدن کــرد:
پرستوها ...پرستوها ...پرستوها...
امــا پرســتوها کــه انــگاری خیلــی عجلــه داشــتند و در حــال مســابقه
بــا هــم بودنــد ،هیچکدامشــان بــه ســمت او برنگشــتند و بــه پروازشــان
ادامــه دادنــد.
مــوری کــه مشــتاق صحبــت کــردن بــا یکــی از پرســتوها بــود،
همانطــور کــه ســرش را بــه ســمت پرندههــا رو بــه بــاال نگــه داشــته بــود
و بــا حرکــت پرســتوها ،بــه ایــن طــرف و آنطــرف میرفــت ،پایــش بــه
جســمی خــورد و بــر زمیــن افتــاد .بعــد از چنــد لحظــه کــه بــه خــودش
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آمــد ،بــه ســختی روی پاهایــش ایســتاد و بــه ســمت جســمی کــه او را
بــه زمیــن انداختــه بــود نــگاه کــرد .بــا نابــاوری چیــزی دیــد کــه نــه تنهــا
تمــام شــور و شــوقی کــه از دیــدن پرســتوها در او بوجــود آمــده بــود را از
بیــن بــرد ،بلکــه او را در ناامیــدی و غــم فــرو بــرد .بلــه ،مورچهی داســتان
مــا بــه جســدی برخــورده بــود کــه مربــوط بــه یکــی از همنوعانــش بــود
کــه هماننــد تکـهی چوبــی خشــک شــده بــر روی خــاک دراز بــه دراز
افتــاده بــود .پســرک بین ـوا کــه تــرس سراســر وجــودش را فــرا گرفتــه
بــود ،کمــی عقبعقــب رفــت تــا از آن موقعیــت خــودش را دور کنــد،
ـت مورچـهی مــرده برگردانــد بــا
امــا وقتــی کــه رویــش را برخــاف جهـ ِ
صحنـهای روبـهرو شــد کــه او را در جایــش خشــک کــرد و باعــث شــد
تــا مثــل موجــودی شکســت خــورده بــه زمیــن بنشــیند .در فاصلـهی نــه
چنــدان دور از اولیــن جســد ،تعــداد زیــادی از مورچههــای مــرده دیــده
میشــد کــه بــا فاصل ـهای مســاوی از هــم قــرار گرفتــه بودنــد.
مــوری کــه از دیــدن ایــن صحنــه شــوکه شــده بــود ،بــرای چنــد ســاعتی،
در حالیکــه پاهایــش را در آغــوش گرفتــه بــود بــه تکتــک جســدهایی
نــگاه میکــرد کــه او را در بیــن خــود محاصــره کــرده بودنــد.
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بــا نزدیــک شــدن غــروب آفتــاب ،صــدای فــرود آمــدن پرســتویی در
کنــار مــوری باعــث شــد تــا او بــه خــودش بیایــد.
ســام ،مــن بزرگتریــن پرســتوی ایــن باغــم و بــه قولــی ســر دســتهی
ایــن پرســتوهام ...ببخشــید اگــر اون زمــان کــه مــا رو صــدا میکــردی
جوابــت رو ندادیــم ،آخــه فــردا قــراره کــوچ کنیــم و بایــد اســباب و
وســائل ســفرمون رو آمــاده میکردیــم ،االن کــه هم ـهی دوســتام رفتــن
ُ
تــا اســتراحت کنــن ،اومــدم ببینــم میتونــم بهــت کمکــی بکنــم...
موری که حاال کمی حالش بهتر شده بود از پرستو پرسید:
شما میدونید چرا این مورچهها اینجا ُمردن؟
نــه ...نمیدونــم ...حــاال تــو اینجــا چــیکار میکنــی؟ تــو مگــه بــا
اینــا نبــودی؟
مورچــه در همــان حالیکــه زانــوی غــم بغــل گرفتــه بــود شــروع کــرد
بــه تعریــف کــردن از آنچــه کــه بــرای او در طــول ســفرش اتفــاق افتــاده
بــود ،پرســتوی پیــر هــم بــا آرامــش کامــل و دقــت فــراوان بــه تکتــک
کلمــات مــوری گــوش مــیداد .او هــم ماننــد مــوری ،زمانیکــه
خیلــی کوچــک بــود ،پــای داســتانهای پدربزرگــش مینشســت تــا
برایــش از ســرزمینهایی بگویــد کــه سراســر آرامــش و زیبایــی بودنــد،
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ســرزمینهایی کــه در آخــر دنیــا قــرار داشــتند و کســی کــه موفــق بــه
رســیدن بــه آنجــا میشــد ،موجــودی جاودانــه بــود کــه میتوانســت از
تمــام لحظههــای زندگـیاش لــذت بــرده و چیزهایــی را ببینــد کــه هیــچ
کســی در ایــن دنیــا اجــازه دیدنشــان را نداشــت.
آخر دنیا؟
بله آخر دنیا ...شما میدونید کجاست؟
پرستوی پیر کمی با خودش فکر کرد و گفت:
میدونــی مــا در دنیــا جــزو موجوداتــی هســتیم کــه دو تــا خونــه داریــم.
یکــی اینجاســت و یکــی هــم اونطــرف دریاهاســت کــه وقتــی اینجــا
هـوا شــروع بــه ســرد شــدن میکنــه مــا بــه اونجــا کــوچ میکنیــم .چــون
اون موقــع اونجــا هـوا گرمــه ...حــاال زمانــی کــه مــا اینجاییــم بــرای مــا
اونجــا آخــر دنیاســت و زمانــی کــه اونجاییــم ،اینجــا آخــر دنیاســت...
ً
نمیشــه گفــت دقیقــا آخــر دنیــا کجاســت!
اما باید باالخره یه جایی ته دنیا باشه؟
ً
مورچــه کوچولــو ،واقعــا نمیدونــم ...امــا یــه چیــز رو خــوب میدونــم
و اون اینــه کــه فصــل بارندگــی در راهــه و تــو بایــد برگــردی خونـهات و
گرنــه بــرات خطرناکــه.
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مــوری کــه حــاال بــا گفتــن جمــات پرســتو بــه فکــری عمیــق فــرو رفتــه
ً
بــود اصــا متوجــه خداحافظــی و رفتــن آن پرنــدهی پیــر نشــد و چنــد
ســاعتی بــه فکــر کــردن در مــورد آنچــه کــه در طــول ســفرش یــاد گرفتــه
بــود و یــا بــا آنهــا روب ـهرو شــده بــود پرداخــت .بعــد از چنــد ســاعت
مــوری بــا فریــادی بلنــد از جایــش پریــد تــا بــه همــه دنیــا بفهمانــد کــه
آخــر دنیــا را پیــدا کــرده ،امــا ناگهــان بــا ســرعتی عجیــب از زمیــن جــدا
شــد و بــه ســمت آســمان پــرواز کــرد .کمــی بــه اطــراف خــودش نــگاه
کــرد و باالخــره متوجــه شــد کــه پرســتوی پیــر کولــه پشــتی او را بــه
منقــارش گرفتــه و در حــال پــرواز اســت .مــوری پرســید:
داری چیکار میکنی؟
امــا پرســتو ســاکت بــود و فقــط بــه روبــهرو نــگاه میکــرد و بــدون
یــک کلمــه صحبــت کــردن بــه پــرواز خــود ادامــه مــیداد.
موری که حاال کمی ترسیده بود ،فریاد زد:
بــا تــوام ،منــو کجــا میبــری؟ چــرا هیچــی نمیگــی؟ منــو بــذار
زمیــن ...کمــک ...کمــک ...یکــی کمکــم کنــه...
در همیــن لحظــه ،یــک پرســتوی دیگــر بــه آنهــا نزدیــک شــد و بــا
عصبانیــت گفــت؟
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چتــه؟ ...چــرا داد و بیــداد راه انداختــی؟ ...مــا صبــح بــا دوســتامون
قــرار گذاشــتیم تــا تــو رو بــه خون ـهات برگردونیــم ...فصــل بارندگــی
ً
داره شــروع میشــه و اگــه تــو همینجــا بمونــی حتمــا مثــل همــون
مورچههــا میمیــری ...پــس بــا هــم تصمیــم گرفتیــم ســر راهمــون تــو
رو هــم بــه خون ـهات برســونیم تــا اتفاقــی بــرات نیفتــه...
مــوری کــه تــازه متوجــه منظــور پرســتو شــده بــود ،لبخنــدی زد و
همانطــور کــه از نــوک پرســتوی پیــر آویــزان بــود گفــت:
وای خدایــا  ..شــما چقــدر مهربونیــد ...ممنونم که کمکــم میکنید...
ً
اصــا بــه فکــر قولــی کــه بــه پــدر و مــادرم داده بــودم ،نبــودم ...بهشــون
ً
قــول داده بــودم کــه تــا نرســیدن فصــل بارندگــی حتمــا برگــردم خونــه...
ممنونــم ....ممنونــم ازتون.

پرســتویی کــه همچنــان در کنــار پرســتوی پیــر پــرواز میکــرد ،کمــی
اخــم کــرد و گفــت:
خواهــش میکنــم ســاکت بــاش و حــرف نــزن ،چــون باعــث میشــی
ح ـواس مــا َپــرت بشــه ...در ضمــن اگــه پرســتوی پیــر شــروع کنــه بــه
ً
صحبــت کــردن بــا تــو ،حتمــا از نوکــش جــدا میشــی و بــه زمیــن
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ســقوط میکنــی و میمیــری ...پــس لطفــا ســاکت بــاش!

مــوری کــه حــاال ســاکت بــود ،بــه ســرزمینهای زیبایــی خیــره شــده
بــود کــه پرســتوها از باالســر آنهــا میگذشــتند .مــوری بــا خــود فکــر
میکــرد کــه شــاید هیــچ مورچ ـهی دیگــری ،هیچوقــت شــانس دیــدن
آن همــه صحنههــای زیبــا را آن هــم از آســمان بهدســت نیــاورد.
پرســتوها هــم تمــام آن مســیری را کــه مــوری در طــی چندیــن مــاه طــی
کــرده بــود ،در طــول دو روز پیمودنــد و مــوری را در جلــوی قلعــهی
مورچههــا پیــاده کردنــد و بعــد از خداحافظــی بــه راه خــود ادامــه دادند.
پــدر و مــادر مــوری هــم کــه کمکــم بــا نزدیــک شــدن فصــل بارندگــی
نگــران حــال او بودنــد ،بــا دیــدن پسرشــان ،دســتور دادنــد کــه مراســم
جشــن و شــادمانی بزرگــی را در قلع ـهی مورچههــا بــه راه بیندازنــد.
پادشــاه کــه بــه افتخــار ورود پســرش جشــن بزرگــی گرفتــه بــود ،از
شــاهزاده خواســت تــا نتیجــه ســفرش را بــرای همــه مورچههــای قلعــه
تعریــف کنــد.
موری هم ماجرا و نتیجه سفرش را اینطور تعریف کرد:
اولیــن نفــری کــه بــا اون برخــورد داشــتم کفشــدوزک بــود ،موجــودی
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زیبــا کــه شــاید کوچکــی جثــهاش اون رو موجــودی ضعیــف نشــون
م ـیداد ،امــا بیشــتر از هــر چیــز ایــن ذهنــش بــود کــه اون را حقیــر و
کوچــک نشــون مــیداد ،ذهنــی کــه آخــر دنیــا رو بــرای اون بعــد از
درختــی معرفــی میکــرد کــه هیــچ وقــت بعــد از اون رو ندیــده بــود...
ایــن ذهــن اون بــود کــه ایــن دنیــا رو بــراش تــا ایــن حــد کوچــک
کــرده بــود در صورتیکــه اگــه اون هــم میخواســت ،میتونســت
ســرزمینهای خیلــی خیلــی دور رو ببینــه.
بعــد از کفشــدوزک ،زرافــه رو دیــدم کــه ادعــا میکــرد بلندتریــن
حیـوان دنیاســت ،امــا بــا ایــن کــه بلندتریــن حیـوان دنیــا بــود امــا ذهــن
خیلــی خیلــی کوچیکــی داشــت ،و تمــام دنیاشــو محــدود در یــک
طــرف کــوه میدیــد ،شــاید اگــه تــاش میکــرد و در ذهنــش کــوه
رو مانعــی بــرای رســیدن بــه آخــر دنیــا نمیدونســت ،راهــی صــاف و
مســطح پیــدا میکــرد تــا کــوه رو دور زده و خــودش رو بــه اون طــرف
دیگ ـهی کــوه برســونه.
بعــد از اون موجــودی رو دیــدم کــه اســمش خفــاش بــود ،کــه نداشــتن
چشــم رو دلیلــی بــرای ندیــدن آخــر دنیــا میدونســت ،اون اگــه
میخواســت ،بــا شــنیدههاش هــم میتونســت آخــر دنیــا رو حــس
ـرات خفــاش بــود کــه بــه اون بهانـهای داده
کنــه ،پــس ایــن ذهــن و تفکـ ِ
بــود تــا بــه انتهــای دنیــا فکــر نکنــه.
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از طــرف دیگــه مــن بــا بزرگتریــن دشــمنمون هــم روب ـهرو شــدم .بــا
مورچهخ ـواری کــه شکمپرســت و نــادان بــود و فقــط انتهــای دنیــا رو
بــرای دیگــران تصــور میکــرد ،انتهــای دنیــا و انتهــای همــه چیــز از نظــر
مورچهخـوار همیشــه بــه نفــع اون و شــکمش و بــه ضــرر دیگــران بــود.
شــتری دیــدم کــه بــا اینکــه خیلــی بــزرگ و قــوی بــه نظــر میاومــد
ولــی مثــل خیلــی از حیوانــات دیگــه ،تمــام ذهــن و فکــر و زندگ ـیاش
رو بــه افســاری ســپرده بــود کــه انتهــای اون بــه دســت ســاربانش بــود و
اون فقــط اجــرا کننــده خواســتههای ســاربانش بــود ،پــس هیچوقــت
نمیتونســت اونجــوری کــه دلــش میخواســت از زندگــی و زنــده
بودنــش لــذت ببــره.
در بیــن همــه جونورایــی کــه بــا آنهــا ســر و کار داشــتم ،فقــط نظــر دو
موجــود بــا دیگــران متفــاوت بــود و اونهــا هــم حیواناتــی بودنــد کــه دنیــا
رو از بــاال میدیدنــد؛ عقــاب و پرســتو .عقــاب کــه بــا قناعــت کــردن
و نــگاه خاصــی کــه بــه دنیــای اطرافــش داشــت ،محیطــی کــه در آن
زندگــی میکــرد رو محیطــی پــر از خوشــی و چیزهایــی میدونســت
کــه بــرای ادامــه زندگیــش بــه اونهــا نیازمنــد بــود پــس نیــازی نمیدیــد
کــه بــه جــای دیگــه و یــا ســرزمینهای دیگــه فکــر کنــه .بلــه قناعــت
ـاب بلنــد پــرواز در ذهنــش پــرورش داده بــود
همــان چیــزی بــود کــه عقـ ِ
و آن تنهــا دلیــل موفقیــت و تفــاوت او نســبت بــه بقیــه بــود.
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و امــا پرســتو ...پرســتو بــا گفتههــاش مــن رو بیــش از بقیــه بــه فکــر
فــرو بــرد و بــه زیبایــی بــه مــن فهمونــد کــه آخــر دنیــا همیشــه انتهــای
ذهــن ماســت ،گاهــی اینجاییــم و انتهــای ذهــن مــا جــای دیگــه و گاهــی
جــای دیگــه هســتیم و انتهــای ذهنمــون اینجــا.
و در آخر موری گفت:
در پایــان ســفرم فهمیــدم تمــام خوشــیها و بدیهــا ،شــادیها و
غمهــای دنیــای مــا تنهــا در یــک جــا جمــع میشــن و اونجــا ،ذهــن
و فکــر ماســت .پــس میتونیــم بــا ذهنمــون دنیایــی پــر از موفقیــت
و زیبایــی بــرای خودمــون درســت کنیــم و یــا یــه زندگــی بــد و پــر از
ســختی.
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بعــد از اینکــه مــوری نتایــج ســفرش را بــرای بقیــه مورچههــا تعریــف
کــرد ،پادشــاه بــه طرفــش آمــد و او را در بغــل گرفــت و دســتور داد تــا
ـان فصــل کار و تــاش را اعــام کننــد،
بــا مهــر و مــوم کــردن قلعــه ،پایـ ِ
تــا همـهی مورچههــا بتواننــد بــا خیــال راحــت ماههــای فصــل بارندگــی
را جشــن بگیرنــد و از شــنیدن خاطــرات مــوری لــذت ببرنــد.
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