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ایــــن کتــــاب تحــت مجــوز امــــوال خالقــه ی همگانــــی بــا شــرط 
لــزومِ استـناد بـه نویسـنده، اسـتفاده ی غیرتجـاری، و بـدون حـق اقتبـاس 
 Creative Commons Attribution, Non-Com mercial,( از اثــــر

No Derivate Works Licence( بـــه چـاپ رسـیده اسـت.

ایــن بدیــن معنــی اســت کــه شــما می توانیــد بــه شــرط ذکــر نــام نویســنده 
و عــدم اســتفاده تجــاری، ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان دریافــت 
ــه اشــتراک بگذاریــد. شــما  ــا دیگــران ب ــه ب و کپــی کنیــد و آن را آزادن
همچنیــن می توانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را چــاپ کنیــد و بــه 
ــه  ــه شــما اجــازه هیچ گون ــن مجــوز ب ــد. ای ــر کنی ــگان تکثی صــورت رای
ــد.  ــاب را نمی ده ــن کت ــای ای ــد، برمبن ــاد درآم ــاری و ایج ــت تج فعالی
ــاب را  ــن کت ــه ای ــد ک ــازه نمی ده ــما اج ــه ش ــوز ب ــن مج ــن ای همچنی
جــرح و تعدیــل کنیــد، تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر مبنــای آن اثــر دیگــری 
ــه از  ــات گرفت ــوق نش ــر حق ــت و دیگ ــوق کپی رای ــه حق ــازید. کلی بس
ــه  ــه هــر شــکلی متعلــق ب ــان، در هــر رســانه  و ب ــه هــر زب ایــن کتــاب، ب



ــه فعالیتــی را کــه  ــا هرگون نــوگام اســت. نــوگام حــق برخــورد قضایــی ب
در تضــاد بــا مجــوز Creative Commons و حــق کپی رایــت باشــد، 

بــرای خــود محفــوظ نــگاه مــی دارد.

از شــما دوســتانی کــه ایــن کتــاب را از ســایتی بــه غیــر از ســایت نــوگام 
ــام  ــوان ن ــا عن ــی ب ــل خال ــک ایمی ــم ی ــا داری ــد، تقاض ــود کرده ای دانل
کتــاب بــه آدرس amar@nogaam.com بفرســتید تــا مــا بتوانیــم آمــار 
دقیقــی از میــزان دانلــود کتــاب در اختیــار نویســندگان مان قــرار دهیــم.

)NoGaam.com( نشر نوگام

http://NoGaam.com


خواننده گرامی

ــه  ــوگام ب ــت. ن ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوگام ب ــر ن ــط نش ــاب توس ــن کت ای
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی، توزیــع آســان تر آثــار فارســی 
ــده  ــاد ش ــان ایج ــی زب ــندگان فارس ــت از نویس ــا و حمای ــر دنی در سراس
اســت. دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راه هــای موثــر برای گســترش 
ــکان  ــن ام ــک ای ــر الکترونی ــت و نش ــه اس ــگ در جامع ــش و فرهن دان
ــاط  ــرای ارتب ــوگام بســتری را ب ــد. ن ــا می کن ــرای کتاب دوســتان مهی را ب
ــا تشــویق  ــه وجــود مــی آورد و ب ــدگان ب ــا خوانن ــر نویســندگان ب نزدیک ت
همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر، امــکان ظهــور آثــار ادبــی 

ــد.  ــم می کن ــی را فراه و فرهنگ

ــیده  ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــما کتاب دوس ــی ش ــت مال ــا حمای ــاب ب ــن کت ای
اســت. در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب 
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام کمــک 
ــر  ــدان نش ــک عالقه من ــه کم ــود ب ــه کار خ ــرای ادام ــوگام ب ــد. ن کنی

ــت. ــته اس ــی وابس ــای فارس کتاب ه

 می توانیــد کمک هــای خــود را از طریــق پــی پــال )PayPal( بــه آدرس 
payment@nogaam.com بفرستید. 



ــه  ــه نــوگام، ب بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک ب
وب ســایت مــا بــه آدرس NoGaam.com مراجعــه کنیــد و یــا بــا آدرس 

ایمیــل contact@nogaam.com تمــاس بگیریــد.

با سپاس
 حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام

)برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس http://nogaam.com/founders مراجعه کنید(

mailto:contact%40nogaam.com?subject=
http://nogaam.com/founders
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تقدیم به

آرشام و آروشا همایونی

و همه ی کودکان ایران زمین
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ــی  ــه خیل ــی دور و ن ــه خیل ــال های ن ــود، در س ــی نب ــود و یک ــی ب یک
نزدیــک، در گوشــه ای از ایــن دنیــای بــزرگ، شــاهزاده مورچــه ای 
ــه ی مورچه هــا همــه گمــان  ــام »مــوری«. در الن ــه ن زندگــی می کــرد ب
ــت  ــاِه مورچه هاس ــر پادش ــه پس ــر اینک ــه خاط ــوری ب ــه م ــد ک می کردن
زندگیــش ُپــر از لــذت، خوشــی و آســایش اســت. ولــی ایــن شــاهزاده ی 
کوچــِک داســتان مــا هیچوقــت از شــرایطش راضــی و خوشــحال نبــود 
ــه  ــز و هم ــه چی ــه هم ــد ک ــی می دی ــک زندان ــل ی ــودش را مث ــون خ چ
ــای  ــن کاره ــود. ُپرهیجان تری ــخص ب ــده و مش ــزی ش کارش، برنامه ری
ــول  ــه مورچه هــا و قب ــه بقی ــزی جــز امــر و نهــی کــردن ب ــه اش چی روزان
دســتورات پــدر و مــادرش نبــود. بیشــتر وقت هــا مــوری بــرای دور شــدن 
ــه ی مورچه هــا  ــکاراِن قلع ــا کارگــران و خدمت از زندگــی تکــراری اش، ب
در مــورد تنهــا آرزویــش کــه دیــدن دنیاهــای جدیــد و خیلــی دور بــود 
ــرزمین های دور و  ــورد س ــوال هایی در م ــا س ــرد و از آنه ــت می ک صحب
عجیــب و غریــب می پرســید. ولــی آنهــا هــم مثــل مــوری هیــچ نقطــه ی 
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دیگــری بــه جــز النــه ی مورچه هــا و زمین هــای چنــد صدمتــر دورتــر از 
ــچ اطالعــات  ــورد هی ــن م ــس نمی توانســتند در ای ــد پ ــده بودن آن را ندی
جدیــدی بــه او بدهنــد. بــه همیــن خاطــر هــم مــوری هیچوقــت 
ــوری  ــد. م ــور کن ــود تص ــده ب ــه ندی ــرزمین هایی را ک ــت س نمی توانس
ــه ایــن مســئله فکــر می کــرد کــه اگــر ایــن شــانس را داشــت  همیشــه ب
کــه همــه دنیــا را ببینــد، آیــا بــه انتهــای دنیــا می رســید؟ و اصــاًل دنیــای 
جدیــدی بعــد از انتهــای دنیــای مــا وجــود دارد؟ و یــا اینکــه انتهــای دنیــا 

اصــاًل چــه شــکلیه؟

اما هیچوقت جوابی برای سواالتش پیدا نمی کرد.

می دانید چرا؟

چــون در داســتان هایی کــه از پدربزرگــش می شــنید، ســرزمین های 
خیلــی دوری بودنــد کــه پدربزرگــش بــه آنهــا می گفــت: انتهــای دنیــا. 
ــای  ــد و زندگی ه ــی و شــادی بودن ــر از زیبای ــن ســرزمین ها همیشــه پ ای
ــر  ــرف دیگ ــتند، از ط ــی نداش ــا جای ــته کننده در آنه ــالت آور و خس کس
هــم، همیشــه شــبیه ایــن جمــالت ِورد زبــان اطرافیانــش بــود و او مــدام 

ــد:  ــاًل می گفتن ــه مث ــنید ک می ش
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ــالص  ــس خ ــالن ک ــا ف ــز ی ــالن چی ــِر ف ــا از َش ــر دنی ــه آخ ــه اینک »مگ
ــی.« بش

»مگه آخر دنیا شده که تو این قدر ناراحتی؟!«

»مگه اینکه آخر دنیا بشه تا تو راحت بشی«

و موری مدام با خود فکر می کرد:

ــه؟... بــده؟... اصــاًل  ــا خوب - باالخــره کدومشــون درســته؟! آخــر دنی
آخــر دنیــا کجاســت؟!
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ــا کلنجــار  ــا آنه ــش ب ــن جمــالت را شــنید و در ذهن ــدر ای ــوری این ق م
ــک روز  ــره ی ــد. باالخ ــا را ببین ــر دنی ــًا آخ ــد حتم ــه ش ــا وسوس ــت ت رف
صبــح کــه تــازه از خــواب بیــدار شــده بــود، دل را بــه دریــا زد و تمــام 
ــا در فکــرش وجــود داشــت  ــدن آخــر دنی ــرای دی ترســی کــه از ســفر ب
ــا  ــای دنی ــردن انته ــدا ک ــرای پی ــت ب ــم گرف ــت و تصمی ــار گذاش را کن

ــد.  حرکــت کن

ــی  ــمت اتاق ــه س ــد و ب ــرون آم ــش بی ــت خواب ــی زود از تخ ــوری خیل م
ــا  ــه ســایر مورچه ه ــش در آن مشــغول دســتوردادن ب کــه همیشــه والدین
ــا آنهــا  بودنــد، دویــد و تصمیــم اش را بــرای پیــدا کــردن انتهــای دنیــا ب

ــان گذاشــت. در می

مــادر مــوری گفــت: خــاک بــر ســرم، یعنــی چی؟ تــو مثــاًل شــاهزاده ای 
ــا رو از  ــه بازی ه ــن دیوون ــد می خــوای ای ــا پادشــاهتی، بع و جانشــین باب

خــودت در بیــاری؟ مــردم چــی می گــن؟

مــوری کــه انــگار هیــچ نصیحتــی او را از خواســته اش جــدا نمی کــرد 
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، شایســتگی های پســرش را بــاور 
نداشــت، مــدام اصــرار می کــرد تــا مــوری را از انجــام ایــن کاِر ســخت 

پشــیمان کنــد، پــس می گفــت:

- آخــه می دونــی تــا حــاال چنــد تــا مورچــه خواســتن ایــن کار رو انجــام 
ــن کار  ــر ای ــه س ــی ممکن ــتن؟ می دون ــون برنگش ــچ کدومش ــَدن و هی ِب
جــون ات رو از دســت ِبــدی؟ اصــاًل می دونــی آخــر دنیــا همــه ش افســانه 
اســت؟ حــاال فکــر کــن رفتــی و آخــر دنیــا رو پیــدا کــردی، آخــرش کــه 

چــی؟ چــه فایــده ای داره؟ 

امــا ایــن گفته هــا نــه تنهــا پســرک را مأیــوس نمی کــرد بلکــه او را بــرای 
رســیدن بــه آرزویــش قوی تــر و با اراده تــر می کــرد، تــا شــاید کاری کــه 
دیگــران نتوانســته بودنــد انجــام دهنــد را او بــه پایــان رســانده و پیــروزِی 
ــام  ــه ن ــد را ب ــا می گفتن ــه آنهــا انتهــای دنی ــدا کــردِن ســرزمینی کــه ب پی
ــه  ــچ وج ــه هی ــد ب ــه دیدن ــم ک ــادرش ه ــدر و م ــد. پ ــت کن ــودش ثب خ
توانایــی منصــرف کــردن او را ندارنــد و حتــی نتوانســتند او را قانــع کننــد 
ــا خــود  ــظ را ب ــن از ســربازان محاف ــد ت ــوان پســر پادشــاه، چن کــه به عن
بَبــرد، 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 
ــه برگــردد. ــه خان ــًا ب می شــد حتم

ــد و کوله پشــتی اش  ــه ســمت اتاقــش دوی ــا خوشــحالی ب پــس مــوری ب
ــا آرزوی آن را  ــه مدت ه ــد ک ــاده ش ــفری آم ــرای س ــرد و ب ــع ک را جم

داشــت.
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هنــوز چنــد روزی از خــروج مــوری از قلعــه ی مورچه هــا نگذشــته بــود 
کــه ناگهــان بــا موجــودی کوچــک امــا زیبــا کــه بــا جنــس او متفــاوت 

بــود روبــه رو شــد:

شما کی هستین؟

من کفشدوزک هستم.

کفشدوزک دیگه چیه؟

کفشــدوزک همینیــه کــه می بینــی. یــه موجــود قرمــز و ســیاِه خال خالــی. 
ــم.  ــرق داری ــم ف ــه ک ــا ی ــره ایم ام ــا حش ــما مورچه ه ــل ش ــم مث ــا ه م
مثــاًل یــه تفــاوت بزرگــی کــه بــا شــما مورچه هــا داریــم اینــه کــه خیلــی 
ــی  ــه راحت ــم و ب ــال داری ــا ب ــه م ــرف دیگ ــم. از ط ــماها باهوش تری از ش
ــم و از زیبایی هــای  ــرواز کنی ــازه پ ــا و ســبزه های ت ــم روی گل ه می تونی
ــت  ــون حرک ــدام روی پاهات ــما م ــه ش ــم، در صورتی ک ــذت ببری ــا ل دنی
می کنیــد و دنیــا رو از پاییــن می بینیــد. بــه نظــر مــن کــه شــماها هیچــی 

از زیبایی هــای دنیــا نمی بینیــد.

چه جالب. یعنی شما می تونید دنیا رو از اون باال باالها ببینید؟

بله که می تونیم. این کار همیشه ی ما کفشدوزک هاست.
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یعنــی شــما می تونیــد جاهایــی رو ببینیــد کــه مــا از ایــن پاییــن نمی تونیــم 
؟ ببینیم

دقیقــأ همین طــوره. جاهایــی کــه تــو حتــی تــو خوابــت هــم نمی تونــی 
ببینــی.

چــه بــا حــال… حــاال کــه شــما می تونیــد پــرواز کنیــد و خیلــی جاهــای 
دور رو از اون بــاال ببینیــد، می دونیــد آخــر دنیــا کجاســت؟

کجــا؟... آخــر دنیــا؟... چــه مســخره... بــرای چــی می خوایــی بدونــی 
کــه آخــر دنیــا کجاســت؟

ــوام  ــت. می خ ــا اونجاس ــای دنی ــا و بدی ه ــه خوبی ه ــن هم ــون می گ چ
پیــداش کنــم.
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ــت و  ــرش انداخ ــاال س ــه ب ــی ب ــرد، نگاه ــر ک ــی فک ــدوزک کم کفش
در حالی کــه شــاخک هایش را می خارانــد، بــه پــرواز درآمــد. چنــد 
دقیقــه ای در حــال پــرواز بــه زمین هــای اطــراف نــگاه کــرد و بــاالی ســر 
مــوری بــه این طــرف و آن طــرف رفــت. مــوری هــم بــا نگاه هایــش او را 
تعقیــب می کــرد. بعــد از چنــد بــار رفــت و آمــد باالخــره کفشــدوزک 
ــن  ــطح زمی ــی س ــه در نزدیک ــت و در حالی ک ــوری برگش ــمت م ــه س ب

ــت: ــه او گف ــرد رو ب ــرواز می ک پ

ببین کوچولو... اون درخت رو اون دور می بینی؟

مــوری بــا کمــی دقــت چشــم هایش را بــه نقطــه دوری کــه کفشــدوزک 
نشــان مــی داد دوخــت و گفــت:

بله.

اگه بخوام راستشو بهت بگم اونجا آخر دنیاس.

مطمئنی؟

واال... مــن همیشــه تــا نزدیکی هــای اون درخــت رفتــم و بیشــتر از 
اونجــا رو ندیــدم، البتــه اگــه راستشــو بخــوای دیگــه توانایــی پــرواز بیشــتر 
ــت،  ــا همون جاس ــر دنی ــم آخ ــر کن ــا فک ــدارم، ام ــم ن ــا رو ه از اونج
و  داریــم  بال هــای کوچیکــی  مــا کفشــدوزک ها  می دونــی چیــه؟ 
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نمی تونیــم زیــاد رو هــوا باشــیم و چــون زود خســته می شــیم بایــد 
ــدوزک ها  ــا کفش ــا... م ــه َنمونه ه ــه ناگفت ــن... البت ــم روی زمی برگردی
هــزاران برابــر شــما مورچه هــای ریــزه میــزه قــدرت و انــرژی داریــم...

همین طــور کــه کفشــدوزک داشــت از خــودش و دلیلــش بــرای پــرواز 
ــا  ــاد و ب ــه راه افت ــوری ب ــرد، م ــف می ک ــاه تعری ــافت های کوت در مس
ــدون اینکــه نگاهــش  ــر، ب ــی پرانرژی ت ــل و قدم های ســرعتی بیشــتر از قب

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 شــاخه های آن 

ایســتاد تــا بــه دنیــای اطرافــش بــا دقــت بیشــتری نــگاه کنــد.

ــا نبــود، چــون او می توانســت از بــاالی درخــت،   نــه... آنجــا آخــر دنی
ــتند.  ــه داش ــت ها ادام ــا دور دس ــه ت ــد ک ــت هایی را ببین ــا و دش کوه ه
ــودش  ــا خ ــد، ب ــودش می باری ــام وج ــی از تم ــاال ناراحت ــه ح ــوری ک م

گفــت:

ــس آخــر  ــا نیســت. پ -  کفشــدوزک اشــتباه می کــرد. اینجــا آخــر دنی
ــا کجاســت؟ دنی

ــِز  ــگاه می کــرد، متوجــه چی ــه اطــراف ن   در همــان حــال کــه مــوری ب
ــه  ــا ب ــرد. ت ــت می ک ــمت او حرک ــه س ــه ب ــد ک ــی ش ــب و غریب عجی
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 
ــه داخــل دهــان آن  ــه همــراه شــاخ و برگ هــای درخــت ب کــه او هــم ب

موجــود بــزرگ وارد شــود.

اوهوی، دهن گنده مراقب باش... مگه منو نمی بینی؟

حیــوان بــزرگ جثــه کــه کمــی خنــگ هــم بــه نظــر می رســید، دهانــش 
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را بســت و بــا چشــم های نســبتًا کوچــک اش 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... می گن بلندترین حیوون دنیام.

ــر  ــا زی ــاال حتمــًا همــه دنی ــا... پــس از اون ب ِاِا... بلندتریــن حیــوون دنی
ــه. پاهات

تقریبًا… ! 

مــوری کــه از شــنیدن جــواب زرافــه خوشــحال شــده بــود، صدایــش را 
صــاف کــرد و بلندتــر از قبــل فریــاد زد:

پس می تونی به من بگی آخر دنیا کجاست؟

زرافــه کمــی مکــث کــرد، چشــم های ریــزش را گشــاد کــرد و در 
بــه اطــراف می چرخانــد و گوش هــای  حالی کــه گــردِن درازش را 

ــت: ــی داد گف ــکان م ــک اش را ت کوچ

آخر دنیا؟... آخر دنیا دیگه چیه؟
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آخــر دنیــا جاییــه کــه همــه خوبی هــا و بدی هــای دنیــا اونجاســت. جاییــه 
ــه  ــا می ش ــن اونج ــه می گ ــه ک ــده، جایی ــاال ندی ــا ح ــس ت ــه هیچ ک ک
ــا ایــن قــد  جــواب همــه ســوال ها و ندیده هــا رو پیــدا کــرد. یعنــی تــو ب

ــا کجاســت؟ ــی آخــر دنی ــواره نمی دون و ق

زرافــه کــه انــگار کامــاًل منظــور مــوری رو نفهمیــده بــود و فقــط 
می خواســت جوابــی بــه او بدهــد تــا او را از ســر خــودش بــاز کنــد و بــه 

ــت: ــد، گف ــه بده ــش ادام ــوردن غذای خ

اون کوه ها رو اون دور می بینی؟ 

بله.

فکر کنم پشت اون کوه ها آخر دنیاست.

شما خودت اونجا رو دیدی؟... می دونی چه شکلیه؟

نــه... ندیــدم. مــن بــا ایــن پاهــای بلنــدم نمی تونــم از کوه هــا بــاال بــرم، 
ــا  ــه دنی ــم کــه ت ــن هــم فکــر کن ــرای همی ــی ســخته، ب ــرام خیل ــی ب یعن

اونجاســت، چــون مــن بــه ایــن بلنــدی نتونســتم اون پشــت رو ببینــم.

مــوری پــس از شــنیدن حرف هــای زرافــه بــه ســرعت از او خداحافظــی 
کــرد و بــه ســمت کوه هــای بلنــد بــه راه افتــاد.
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مــوری همین طــور کــه آهســته آهســته از کــوه بــاال می رفــت، بــه 
ــاز  ــه ی غــاِر خیلــی بزرگــی رســید کــه مثــل اژدهایــی دهانــش را ب دهان
کــرده بــود تــا او را بــه درون خــود بکشــد. پســرک کــه خیلــی کنجــکاو 
ــا قدم هایــی لــرزان در تاریکــی غــار  ــا درون غــار را ببینــد ب ــود ت شــده ب
ــه آرامــی در کــف  ــه راه رفتــن کــرد. مــوری همان طــور کــه ب شــروع ب
ــب شــنید کــه او را در  ــب و غری ــی عجی ــار حرکــت می کــرد، صدای غ
ــاورد  ــان بی ــه زب ــه ای کــه توانســت ب ــا جمل ــش خشــک کــرد و تنه جای

ایــن بــود کــه:

کی اونجاست؟...

و چــون جوابــی نشــنید، این بــار بــا ترســی بیشــتر و بــا صدایــی لــرزان تــر 
از قبــل فریــاد زد:

ِک...ِک.. کی اونجاست؟

چنــد لحظــه ســکوتی عمیــق در محیــط غــار حاکــم شــد تــا باالخــره از 
دل تاریکــی صدایــی بلنــد شــد کــه:

چه خبرته داد می زنی! 

ــره  ــره خی ــراف خی ــه اط ــی ب ــد، کم ــم هایش را مالی ــی چش ــوری کم م
نــگاه کــرد تــا چشــم هایش بــه تاریکــی درون غــار عــادت کنــد، ناگهــان 
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متوجــه چیــز عجیبــی شــد کــه از ســقف غــار آویــزان مانــده بــود. چنــد 
بــاری چشــم هایش را بــاز و بســته کــرد تــا مطمئــن شــود کــه آن چیــزی 
ــود  ــش آن موج ــه دارد در خیاالت ــا اینک ــت ی ــی اس ــد واقع ــه می بین ک

ــد.  ــار را می بین ــقِف غ ــزان از س آوی

با صدایی آرام رو به موجود عجیب و غریب کرد و گفت:

سالم، این شما بودید که با من صحبت کردید؟

ــی حساســه؟  ــا خیل ــی گوش هــای م ــودم، مگــه نمی دون ــن ب ــه کــه م بل
ــی؟ ــرف می زن ــد ح ــدر بلن ــرا این ق چ

گوش هاتون حساسه؟ یعنی چی؟

ــا  ــردن صداه ــال ک ــا دنب ــه و ب ــم هامون نمی بین ــا چش ــا خفاش ه ــه م آخ
می تونیــم مســیرمون رو پیــدا کنیــم. یعنــی اینکــه گوش هامــون کارهــای 

چشــم هامون رو هــم انجــام مــی ده.

معــذرت می خــوام اگــه اذیت تــون کــردم، مــن تــا حــاال موجــودی مثــل 
ــودم. شــما ندیده ب

ــودش  ــودن خ ــناخته ب ــب و ناش ــب و غری ــه از عجی ــاش در حالی ک خف
ــید: ــید، پرس ــر می رس ــه نظ ــحال ب خوش
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اسمت چیه؟ اینجا چکار می کنی؟ 

ــه کــه  ــا می گــردم، االن مدتی ــال آخــر دنی ــوری هســتم. دارم دنب مــن م
ــا  ــدا کــردن آخــر دنی ــه پی ــق ب ــوز موف ــا هن ــون خــارج شــدم ام از قلعه م

ــد؟ ــم کنی ــد کمک ــما می تونی ــدم... ش نش

خفــاش کــه حــاال صــدای خنــده اش در سراســر غــار پیچیــده بــود، بــه 
ــه  ــاره ب ــی غــار، دوب ــد و بعــد از چــرخ زدن در فضــای خال پرواز در آم

گوشــه ای از ســقف غــار آویــزان شــد و گفــت:

ــی کــه چــی  ــا رو ببین ــو پســر، می خــوای آخــر دنی ــکاری ت - چقــدر بی
بشــه؟...  امــا ُخــب می تونــم یــه کمکــی بهــت بکنــم و اون اینکــه مــن 

تــا حــاال تــه دنیــا رو ندیــدم. 

- شما که بال داری... پس به راحتی باید همه جا رو دیده باشی.

ــر...  ــو پس ــی ت ــدر خنگ ــرا این ق ــقلی؟ …چ ــت ِفس ــت کجاس - حواس
ــم. ــدارم کــه بخــوام ببین آخــه مــن چشــم ن

- ُخب؟

- ُخــب نــداره کــه... وقتــی می گــی تــه دنیــا رو دیــدی؟ میگــم نــه... 
یعنــی ندیــدم و فکــر هــم نکنــم کــه ببینــم، امــا می تونــم یــه راهنمایــی ات 
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کنــم و اون اینکــه، می گــن بــاالی ایــن کــوه پرنــده ای زندگــی می کنــه 
ــدوارم  ــاب، امی ــزی داره و بهــش می گــن عق ــی تی کــه چشــم های خیل

اون بتونــه بهــت کمــک کنــه.
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ــی زد و  ــرخ م ــمان چ ــاز در آس ــی ب ــا بال های ــه ب ــور ک ــاب همان ط عق
ــر نظــر گرفتــه بــود، متوجــه موجــود  ــا چشــمان تیــزش همــه جــا را زی ب
ــس  ــه ی او حرکــت می کــرد.  پ ــه ســمت الن ــزی شــد کــه ب ــی ری خیل
بــه ســرعت بــه ســمت النــه اش شــیرجه ای تنــد و تیــز زد و خــودش را بــه 
مورچــه ریــز داســتان مــا رســاند. مــوری هــم از تــرِس وزش بــادی کــه بــر 
اثــر نزدیــک شــدن عقــاب بــا آن بال هــای بزرگــش ایجــاد شــده بــود، بــه 
ســرعت خــودش را بــه یکــی از هــزاران تکــه چوبــی کــه النــه ی عقــاب 

را تشــکیل مــی داد، 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 
می گــردم، می گــن شــما چشــم های خیلــی تیــزی داریــن، می خواســتم 

بدونــم شــما بــا اون چشــم هاتون آخــر دنیــا رو دیدیــن؟

مــن؟!... نــه ندیــدم... بــذار یــه کــم فکــر کنــم... آهــان،  اون کویــر 
ــن هرچــی کــه  ــه و م ــای قلمــروی من ــی؟ اونجــا انته رو اون دور می بین
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بخــوام تــو ایــن قلمــرو دارم و هیچ وقــت نیــازی ندیــدم کــه از اون خــارج 
بشــم، ممکنــه آخــر دنیــا، انتهــای همــون کویــر باشــه...

یعنی ممکنه اونجا بتونم آخر دنیا رو ببینم؟

نمی دونم، اما برات آرزو می کنم که در پیدا کردنش موفق باشی.

مورچــه کــه از آرزوی جالــب عقــاب کــه اصــاًل بــه ظاهــر خشــن و پــر 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــا او خداحافظ ــود ب ــده ب ــرخوش ش ــد س ــش نمی آم ُاُبهت

ــاد. ــه راه افت ــر ب ســمت کوی
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چنــد روزی طــول کشــید تــا مــوری توانســت از دامنــه بلنــد کــوه ســرازیر 
شــده و خــودش را آهســته آهســته بــه زمین هــای مســطح اطــراف کــوه 
برســاند. در همــان حــال کــه بــه دوردســت ها خیــره شــده بــود و در افــق 
بــه دنبــال انتهــای کویــر می گشــت، 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؟

ــام و  ــما مورچه ه ــتای ش ــی از دوس ــن یک ــزم... م ــالم عزی ــه! س ــه ب ب
همیشــه دنبالتــون می گــردم تــا از نزدیــک ببینمتــون.

واقعا؟... چرا؟

ــس  ــما ها رو لی ــه ش ــه دون ــون درازم دون ــن زب ــا ای ــت دارم ب ــون دوس  چ
بزنــم.

پس دوست عزیز می تونم یه سوال ازتون بپرسم؟

بگو مورچه کوچولوی عزیزم.

شما می دونی آخر دنیا کجاست؟

موجود عجیب و غریب کمی مکث کرد، بعد گفت:
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بله که می دونم کجاست.

چه خوب... میشه مسیرش رو بهم نشون بدی.

موجــود بی ریخــت و ترســناک دســتی بــر روی شــکمش کشــید و 
ــت: گف

ــت  ــا... درس ــت... همین ج ــا اینجاس ــما مورچه ه ــرای ش ــا ب ــر دنی آخ
ــوی شــکم مــن. ت

مــوری کــه حــاال از تــرس می لرزیــد شــروع کــرد بــه عقب عقــب رفتــن 
ــه ســمت او  ــد از موجــودی کــه دمــاغ درازش را ب ــا شــاید کمــی بتوان ت

گرفتــه بــود دور شــود.

مگه تو نگفتی که دوست ما مورچه ها هستی؟

ــتیم،  ــا هس ــما مورچه ه ــق ش ــا عاش ــا مورچه خواره ــم. م ــه گفت ــه ک بل
ــد. ــای دنیایی ــن غذاه ــما ها لذیذتری ــون ش چ

ــرش  ــرس س ــنید، از ت ــمنش ش ــان دش ــه را از زب ــن جمل ــه ای ــوری ک م
ــرعتی  ــا س ــد و ب ــوار برگردان ــش را از مورچه خ ــت، روی ــن انداخ را پایی
ــی  ــه راحت ــدن کــرد. مــوری کــه حــاال ب ــه دوی ــی شــروع ب ــاور نکردن ب
ــد  ــر او می دوی ــت س ــه پش ــوار را ک ــای مورچه خ ــداِی پ ــت ص می توانس
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بشــنود، اصــاًل جــرات نداشــت تــا ســرش را بلنــد کــرده و مســیری را کــه 
ــد. ــگاه کن ــد، ن در آن می دوی
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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 مورچه خــوار را کــه بــا دماغــی بــزرگ و چشــمانی وحشــتناک بــاالی 
ســر او ایســتاده و بــا لبخنــدی موزیانــه خــودش را بــه مــوری نزدیــک و 
نزدیک تــر می کــرد دیــد، مــوری کــه فکــر کــرد بــه انتهــای زندگــی اش 

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 مورچه خــوار ایســتاده و بــه آن دو خیره خیــره 

ــرد. ــگاه می ک ن

- چیه... چه خبرتونه... چرا نمی ذارید استراحت کنم؟

موری  که به شدت می لرزید، فریاد زد:

آقای تپه، تو رو خدا کمکم کن، این می خواد منو بخوره.
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شتر اخمی کرد و گفت:

ــت  ــی ناراح ــه از کس ــترها اگ ــا ش ــا... م ــت باش ه ــرف زدن ــب ح مراق
ــاش  ــم ره ــرش نیاری ــی س ــا بالی ــم ت ــه دل بگیری ــو ب ــه اون ــیم و کین بش

نمی کنیمــا. تپــه چیــه؟

ــم  ــش می کن ــتم... خواه ــمتونو نمی دونس ــید... اس ــدا ببخش ــو رو خ ت
کمکــم کنیــد.

شــتر رویــش را از مورچــه برگردانــد و نگاهــی غضــب آلــود بــه 
ــر را  ــرای ترســاند او کمــی از ماســه های کوی مورچه خــوار انداخــت و ب
کــه تقریبــا همرنــگ بــدن خــودش بودنــد بــا نــوک پایــش بــه ســمت او 
ــر  ــد از نظــر جثــه خیلــی از شــتر کوچک ت پاشــید. مورچه خــوار کــه دی
ــا آن موجــود  ــرای دوری از برخــورد ب ــه نظــر می رســد، ب ــر ب و ضعیف ت
ــا  ــت و ب ــت، برگش ــه صحب ــک کلم ــی ی ــدون حت ــزرگ، ب ــم و ب عظی

ــاد. ــه راه افت ــه اش ب ــمت خان ــه س ــزان ب ــی آوی گوش های

موری که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید گفت:

ممنونم آقای شتر... من جونم رو مدیون شما هستم.
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ــن شــرایطی  ــو ای ــی؟ ت ــم اینجــا چــی کار می کن مهــم نیســت، بگــو ببین
ــی آرن... ــو هــم کــم م ــر از ت ــی بزرگ ت کــه خیل

مــی خــوام آخــر دنیــا رو پیــدا کنــم، عقــاب می گفــت شــاید آخــر دنیــا 
انتهــای ایــن کویــر باشــه.

آخــر دنیــا؟!... آخــر دنیــا؟!... آخــر دنیــا؟!... نــه اینجــا نیســت. 
می دونــی چیــه؟ مــن یــه ســاربان دارم کــه تقریبــا هــر چنــد وقــت یکبــار 
ــار ســوارم می کنــه  ــر مــی آره اینجــا و کلــی ب مــن رو از اون طــرف کوی
و دوبــاره َبــَرم می گردونــه 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 خونــه ام رو ندیــدم… بعــدش هــم 
اینکــه بــا ایــن جثــه ای کــه تــو داری فکــر نکنــم بتونــی بــه تنهایــی بــری 

ــر. اون طــرف کوی

پس چی کار باید بکنم؟

می تونــی صبــر کنــی تــا ســاربان مــن برگــرده و وقتــی مــا خواســتیم راه 
ــا مــا بیایــی... حــاال کــه نشســتم روی زمیــن، از مــن  بیفتیــم تــو هــم ب
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 
ــر ســایه ی  ــاال کشــید و روی ســر او ســوار شــد و زی ســرعت از شــتر ب
گــوش شــتر نشســت تــا زمــان مناســب حرکــت فــرا برســد. مــوری کــه 
ــرده  ــرف ک ــوار ص ــرار از دســت مورچه خ ــرای ف انــرژی زیــادی را ب
ــار  ــا، در کن ــس همان ج ــرد، پ ــی می ک ــتگی فراوان ــاس خس ــود، احس ب
ــادر و  ــدر و م ــرو رفــت. در خــواب پ ــق ف ــی عمی ــه خواب گــوِش شــتر ب
سایرســاکنان قلعــه ی مورچه هــا را می دیــد کــه بــرای اســتقبال از او 
آمــده بودنــد و  بــرای برگشــت مــوری از ایــن ســفر طوالنــی یــک جشــن 
بــزرگ و بی نظیــر بــه راه انداختــه بودنــد. مــوری همانطــور کــه غــرق در 
لــذت بــردن از ایــن خــواِب پــر از شــادی بــود، بــا تکان هــای شــدیدی از 
جــا پریــد و بــه اطــراف خــودش نــگاه کــرد. پیرمــرد ژولیــده ای را دیــد 
ــد  ــود. چن ــر دوش شــتر ب ــار ب ــه ســرعت در حــال چیــدن کلــی ب کــه ب
ــتر  ــر ش ــر روی کم ــا را ب ــام باره ــرد تم ــا پیرم ــید ت ــول کش ــه ای ط دقیق
بســت و بعــد از آن افســار او را گرفــت و در مســیری بــه راه افتــاد کــه تــا 

ــود. ــن های روان ب ــیده از ش ــرد پوش ــم کار می ک چش

***
ــا کــه کم کــم داشــت از  ــد، شــاهزاده ی داســتان م ــن ســاعت بع چندی
شــدت گرمــای کویــر و بــاال و پاییــن پریدن هــای مداومــی کــه بــه خاطر 
حرکــت شــتر ایجــاد شــده بــود حالــش بــه هــم می خــورد، شــروع کــرد 



۴۴

اشکان بوربوریموری

بــه زمزمــه کــردن بــا خــودش:

ــر  ــه… ه ــا ن ــودم، ام ــر ب ــم راحت ت ــر کن ــودم فک ــده ب ــودم اوم ــه خ اگ
ــر قدم هــای منــه، تــو ایــن هــوای داغ اگــر تنهــا  قــدم شــتر، هــزاران براب
اومــده بــودم احتمــاال االن کبــاب شــده بــودم و از تشــنگی در گوشــه ای 

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 
ــد بری. بای

مــوری بــه ســرعت از شــتر پاییــن آمــد و خــود را بــه زمیــن رســاند و در 
حالــی کــه از تشــنگی و خســتگی ِتلوِتلــو می خــورد از شــتر خداحافظــی 
ــه  ــت ادام ــتا می گذش ــک روس ــه الی ی ــه از الب ــیرش ک ــه مس ــرد و ب ک
داد. در طــول مســیر تــا از یــک طــرف روســتا بــه طــرف دیگــر آن برســد 
ــد  ــذارد، چن ــر بگ ــت س ــان ها را پش ــی انس ــکان زندگ ــن م ــته ای و آهس
بــاری مجبــور بــه دویــدن شــد کــه نکنــد زیــر دســت و پــای انســان ها 
یــا حیواناتشــان ِلــه شــود. مورچــه ی بیچــاره در زمــان گذشــتن از وســط 
روســتا خیلــی بیشــتر از تمــام مســیری کــه در طــول ایــن ســفر طوالنــی 
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ــام  ــا تم ــا ب ــی می کــرد، ام ــود، احســاس وحشــت و ناتوان طــی کــرده ب
ایــن احــوال بــه راهــش ادامــه داد تــا باالخــره از روســتا خــارج شــد. چنــد 
روزی را هــم در مســیری کــه از روســتا دور می شــد ادامــه داد تــا باالخــره 
ــوش  ــه گ ــادی ب ــای زی ــر و صداه ــه از درون آن س ــید ک ــی رس ــه باغ ب
می رســید. بــا ورود بــه بــاغ، مــوری نگاهــش را بــه اطــراف چرخانــد تــا 
منبــع ســر و صدا هــا را پیــدا کنــد کــه ناگهــان چشــمش بــه موجوداتــی 
ــود،  ــده ب ــاد دی ــا زی ــه مورچه ه ــی قلع ــا را در نزدیک ــل آنه ــه مث ــاد ک افت
ــنا  ــرش آش ــه نظ ــه ب ــد ک ــودی را می دی ــره موج ــه باالخ ــوری از اینک م
بــود، بســیار شــاد و خوشــحال شــد. شــروع بــه فریــاد زدن و بــاال و پاییــن 

پریــدن کــرد:

پرستوها... پرستوها... پرستوها...

ــابقه  ــال مس ــتند و در ح ــه داش ــی عجل ــگاری خیل ــه ان ــتوها ک ــا پرس  ام
ــا هــم بودنــد، هیچکدام شــان بــه ســمت او برنگشــتند و بــه پروازشــان  ب

ادامــه دادنــد.

 مــوری کــه مشــتاق صحبــت کــردن بــا یکــی از پرســتو ها بــود، 
همان طــور کــه ســرش را بــه ســمت پرنده هــا رو بــه بــاال نگــه داشــته بــود 
و بــا حرکــت پرســتوها، بــه ایــن طــرف و آن طــرف می رفــت، پایــش بــه 
جســمی خــورد و بــر زمیــن افتــاد. بعــد از چنــد لحظــه کــه بــه خــودش 
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ــه ســختی روی پاهایــش ایســتاد و بــه ســمت جســمی کــه او را  آمــد، ب
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، مورچه ی داســتان 
مــا بــه جســدی برخــورده بــود کــه مربــوط بــه یکــی از هم نوعانــش بــود 
کــه هماننــد تکــه ی چوبــی خشــک شــده بــر روی خــاک دراز بــه دراز 
ــه  ــرا گرفت ــرس سراســر وجــودش را ف ــوا کــه ت ــود. پســرک بی ن ــاده ب افت
بــود، کمــی عقب عقــب رفــت تــا از آن موقعیــت خــودش را دور کنــد، 
امــا وقتــی کــه رویــش را برخــالف جهــِت مورچــه ی مــرده برگردانــد بــا 
صحنــه ای روبــه رو شــد کــه او را در جایــش خشــک کــرد و باعــث شــد 
تــا مثــل موجــودی شکســت خــورده بــه زمیــن بنشــیند. در فاصلــه ی نــه 
چنــدان دور از اولیــن جســد، تعــداد زیــادی از مورچه هــای مــرده دیــده 

می شــد کــه بــا فاصلــه ای مســاوی از هــم قــرار گرفتــه بودنــد.  

مــوری کــه از دیــدن ایــن صحنــه شــوکه شــده بــود، بــرای چنــد ســاعتی، 
در حالی کــه پاهایــش را در آغــوش گرفتــه بــود بــه تک تــک جســدهایی 

نــگاه می کــرد کــه او را در بیــن خــود محاصــره کــرده بودنــد.
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ــرود آمــدن پرســتویی در  ــاب، صــدای ف ــا نزدیــک شــدن غــروب آفت  ب
ــد. ــه خــودش بیای ــا او ب ــار مــوری باعــث شــد ت کن

ــه قولــی ســر دســته ی  ــن باغــم و ب ــن پرســتوی ای ســالم، مــن بزر گ تری
ایــن پرســتوهام... ببخشــید اگــر اون زمــان کــه مــا رو صــدا می کــردی 
ــباب و  ــد اس ــم و بای ــوچ کنی ــراره ک ــردا ق ــه ف ــم، آخ ــت رو ندادی جواب
وســائل ســفرمون رو آمــاده می کردیــم، االن کــه همــه ی دوســتام رفتــن 

ــم... ــم بهــت کمکــی بکن ــم می تون ــن، اومــدم ببین ــا اســتراحت ُکن ت

موری  که حاال کمی حالش بهتر شده بود از پرستو پرسید:

شما می دونید چرا این مورچه ها اینجا ُمردن؟

ــا  ــه ب ــو مگ ــی؟ ت ــی کار می کن ــا چ ــو اینج ــاال ت ــم... ح ــه... نمی دون ن
ــا نبــودی؟ این

ــود شــروع کــرد  ــه ب مورچــه در همــان حالی کــه زانــوی غــم بغــل گرفت
بــه تعریــف کــردن از آنچــه کــه بــرای او در طــول ســفرش اتفــاق افتــاده 
بــود، پرســتوی پیــر هــم بــا آرامــش کامــل و دقــت فــراوان بــه تک تــک 
کلمــات مــوری گــوش مــی داد. او هــم ماننــد مــوری، زمانی کــه 
ــا  ــت ت ــش می نشس ــتان های پدربزرگ ــای داس ــود، پ ــک ب ــی کوچ خیل
برایــش از ســرزمین هایی بگویــد کــه سراســر آرامــش و زیبایــی بودنــد، 
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ــه  ــق ب ــرار داشــتند و کســی کــه موف ــا ق ســرزمین هایی کــه در آخــر دنی
ــود کــه می توانســت از  ــه ب ــه آنجــا می شــد، موجــودی جاودان رســیدن ب
تمــام لحظه هــای زندگــی اش لــذت بــرده و چیزهایــی را ببینــد کــه هیــچ 

کســی در ایــن دنیــا اجــازه دیدنشــان را نداشــت. 

آخر دنیا؟

بله آخر دنیا... شما می دونید کجاست؟

پرستوی پیر کمی با خودش فکر کرد و گفت:

می دونــی مــا در دنیــا جــزو موجوداتــی هســتیم کــه دو تــا خونــه داریــم. 
ــی اینجــا  یکــی اینجاســت و یکــی هــم اون طــرف دریاهاســت کــه وقت
هــوا شــروع بــه ســرد شــدن می کنــه مــا بــه اونجــا کــوچ می کنیــم. چــون 
اون موقــع اونجــا هــوا گرمــه... حــاال زمانــی کــه مــا اینجاییــم بــرای مــا 
اونجــا آخــر دنیاســت و زمانــی کــه اونجاییــم، اینجــا آخــر دنیاســت... 

نمی شــه گفــت دقیقــًا آخــر دنیــا کجاســت!

اما باید باالخره یه جایی ته دنیا باشه؟

مورچــه کوچولــو، واقعــًا نمی دونــم... امــا یــه چیــز رو خــوب می دونــم 
و اون اینــه کــه فصــل بارندگــی در راهــه و تــو بایــد برگــردی خونــه ات و 

گرنــه بــرات خطرناکــه.
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مــوری کــه حــاال بــا گفتــن جمــالت پرســتو بــه فکــری عمیــق فــرو رفتــه 
ــر نشــد و چنــد  ــود اصــاًل متوجــه خداحافظــی و رفتــن آن پرنــده ی پی ب
ســاعتی بــه فکــر کــردن در مــورد آنچــه کــه در طــول ســفرش یــاد گرفتــه 
ــد ســاعت  ــود پرداخــت. بعــد از چن ــه رو شــده ب ــا آنهــا روب ــا ب ــود و ی ب
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 
ــه  ــتی او را ب ــه پش ــر کول ــتوی پی ــه پرس ــد ک ــه ش ــره متوج ــرد و باالخ ک

منقــارش گرفتــه و در حــال پــرواز اســت. مــوری پرســید:

داری چی کار می کنی؟

ــدون  ــرد و ب ــگاه می ک ــه رو ن ــه روب ــط ب ــود و فق ــاکت ب ــتو س ــا پرس ام
ــی داد. ــه م ــود ادام ــرواز خ ــه پ ــردن ب ــت ک ــه صحب ــک کلم ی

موری که حاال کمی ترسیده بود، فریاد زد:

بــا تــوام، منــو کجــا می بــری؟ چــرا هیچــی نمی گــی؟ منــو بــذار 
زمیــن... کمــک... کمــک... یکــی کمکــم کنــه...

ــا  ــد و ب ــک ش ــا نزدی ــه آنه ــر ب ــتوی دیگ ــک پرس ــه، ی ــن لحظ در همی
عصبانیــت گفــت؟
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ــتامون  ــا دوس ــح ب ــا صب ــی؟... م ــداد راه انداخت ــرا داد و بی ــه؟... چ چت
ــم... فصــل بارندگــی  ــه ات برگردونی ــه خون ــو رو ب ــا ت ــرار گذاشــتیم ت ق
ــون  ــل هم ــًا مث ــی حتم ــا بمون ــو همین ج ــه ت ــه و اگ ــروع می ش داره ش
ــا هــم تصمیــم گرفتیــم ســر راهمــون تــو  مورچه هــا می میــری... پــس ب

ــه...  ــرات نیفت ــا اتفاقــی ب ــه ات برســونیم ت ــه خون رو هــم ب

مــوری کــه تــازه متوجــه منظــور پرســتو شــده بــود، لبخنــدی زد و 
ــت: ــود گف ــزان ب ــر آوی ــتوی پی ــوک پرس ــه از ن ــور ک همانط

وای خدایــا ..  شــما چقــدر مهربونیــد... ممنونم که کمکــم می کنید... 
اصــاًل بــه فکــر قولــی کــه بــه پــدر و مــادرم داده بــودم، نبــودم... بهشــون 
قــول داده بــودم کــه تــا نرســیدن فصــل بارندگــی حتمــًا برگــردم خونــه... 

ممنونــم.... ممنونــم ازتون.

ــرواز می کــرد، کمــی  ــر پ ــار پرســتوی پی ــان در کن پرســتویی کــه همچن
اخــم کــرد و گفــت:

خواهــش می کنــم ســاکت بــاش و حــرف نــزن، چــون باعــث می شــی 
حــواس مــا َپــرت بشــه... در ضمــن اگــه پرســتوی پیــر شــروع کنــه بــه 
ــن  ــه زمی ــی و ب ــدا می ش ــش ج ــًا از نوک ــو، حتم ــا ت ــردن ب ــت ک صحب
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ــاش! ــاکت ب ــا س ــس لطف ــری... پ ــی و می می ــقوط می کن س

ــره شــده  ــی خی ــه ســرزمین های زیبای ــود، ب مــوری کــه حــاال ســاکت ب
ــا خــود فکــر  ــود کــه پرســتوها از باالســر آنهــا می گذشــتند. مــوری ب ب
می کــرد کــه شــاید هیــچ مورچــه ی دیگــری، هیچ وقــت شــانس دیــدن 

ــاورد.  ــت نی ــمان به دس ــم از آس ــا را آن ه ــای زیب ــه صحنه ه آن هم

پرســتوها هــم تمــام آن مســیری را کــه مــوری در طــی چندیــن مــاه طــی 
ــه ی  ــوی قلع ــوری را در جل ــد و م ــول دو روز پیمودن ــود، در ط ــرده ب ک
مورچه هــا پیــاده کردنــد و بعــد از خداحافظــی بــه راه خــود ادامــه دادند. 
پــدر و مــادر مــوری هــم کــه کم کــم بــا نزدیــک شــدن فصــل بارندگــی 
ــا دیــدن پسرشــان، دســتور دادنــد کــه مراســم  نگــران حــال او بودنــد، ب

ــد. ــه راه بیندازن جشــن و شــادمانی بزرگــی را در قلعــه ی مورچه هــا ب

ــود، از  ــه ب ــی گرفت ــن بزرگ ــرش جش ــار ورود پس ــه افتخ ــه ب ــاه ک پادش
ــه  ــرای همــه مورچه هــای قلع ــا نتیجــه ســفرش را ب شــاهزاده خواســت ت

ــد. ــف کن تعری

موری هم ماجرا و نتیجه سفرش را  این طور تعریف کرد:

ــا اون برخــورد داشــتم کفشــدوزک بــود، موجــودی  اولیــن نفــری کــه ب
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ــون  ــف نش ــودی ضعی ــه اش اون رو موج ــی جث ــاید کوچک ــه ش ــا ک زیب
ــر و  ــود کــه اون را حقی ــش ب ــن ذهن ــز ای ــر چی ــا بیشــتر از ه ــی داد، ام م
ــد از  ــرای اون بع ــا رو ب ــر دنی ــه آخ ــی ک ــی داد، ذهن ــون م ــک نش کوچ
درختــی معرفــی می کــرد کــه هیــچ وقــت بعــد از اون رو ندیــده بــود... 
ــک  ــد کوچ ــن ح ــا ای ــراش ت ــا رو ب ــن دنی ــه ای ــود ک ــن اون ب ــن ذه ای
کــرده بــود در صورتی کــه اگــه اون هــم می خواســت، می تونســت 

ــه.   ــی دور رو ببین ــی خیل ــرزمین های خیل س

بعــد از کفشــدوزک، زرافــه رو دیــدم کــه ادعــا می کــرد بلندتریــن 
حیــوان دنیاســت، امــا بــا ایــن کــه بلندتریــن حیــوان دنیــا بــود امــا ذهــن 
ــک  ــدود در ی ــو مح ــام دنیاش ــت، و تم ــی داش ــی کوچیک ــی خیل خیل
ــوه  ــش ک ــرد و در ذهن ــالش می ک ــه ت ــاید اگ ــد، ش ــوه می دی ــرف ک ط
ــا نمی دونســت، راهــی صــاف و  ــه آخــر دنی ــرای رســیدن ب رو مانعــی ب
مســطح پیــدا می کــرد تــا کــوه رو دور زده و خــودش رو بــه اون طــرف 

دیگــه ی کــوه برســونه. 

بعــد از اون موجــودی رو دیــدم کــه اســمش خفــاش بــود، کــه نداشــتن 
چشــم رو دلیلــی بــرای ندیــدن آخــر دنیــا می دونســت، اون اگــه 
می خواســت، بــا شــنیده هاش هــم می تونســت آخــر دنیــا رو حــس 
کنــه، پــس ایــن ذهــن و تفکــراِت خفــاش بــود کــه بــه اون بهانــه ای داده 

ــا فکــر نکنــه.  ــه انتهــای دنی ــا ب بــود ت
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از طــرف دیگــه مــن بــا بزرگ تریــن دشــمن مون هــم روبــه رو شــدم. بــا 
ــا رو  ــود و فقــط انتهــای دنی ــادان ب مورچه خــواری کــه شکم پرســت و ن
بــرای دیگــران تصــور می کــرد، انتهــای دنیــا و انتهــای همــه چیــز از نظــر 
مورچه خــوار همیشــه بــه نفــع اون و شــکمش و بــه ضــرر دیگــران بــود.

ــد  ــر می اوم ــه نظ ــوی ب ــزرگ و ق ــی ب ــه خیل ــا اینک ــه ب ــدم ک ــتری دی ش
ولــی مثــل خیلــی از حیوانــات دیگــه، تمــام ذهــن و فکــر و زندگــی اش 
رو بــه افســاری ســپرده بــود کــه انتهــای اون بــه دســت ســاربانش بــود و 
ــت  ــس هیچ وق ــود، پ ــاربانش ب ــته های س ــده خواس ــرا کنن ــط اج اون فق
نمی تونســت اونجــوری کــه دلــش می خواســت 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 
ــا قناعــت کــردن  ــد؛ عقــاب و پرســتو. عقــاب کــه ب ــاال می دیدن رو از ب
ــای اطرافــش داشــت، محیطــی کــه در آن  ــه دنی ــگاه خاصــی کــه ب و ن
ــت  ــی می دونس ــی و چیزهای ــر از خوش ــی پ ــرد رو محیط ــی می ک زندگ
کــه بــرای ادامــه زندگیــش بــه اون هــا نیازمنــد بــود پــس نیــازی نمی دیــد 
ــه. بلــه قناعــت  ــا ســرزمین های دیگــه فکــر کن ــه جــای دیگــه و ی کــه ب
همــان چیــزی بــود کــه عقــاِب بلنــد پــرواز در ذهنــش پــرورش داده بــود 

و آن تنهــا دلیــل موفقیــت و تفــاوت او نســبت بــه بقیــه بــود. 
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ــه فکــر  ــه ب ــش از بقی ــن رو بی ــا گفته هــاش م ــا پرســتو...  پرســتو ب و ام
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 خوشــی ها و بدی هــا، شــادی ها و 
ــن  ــا، ذه ــن و اونج ــع می ش ــا جم ــک ج ــا در ی ــا تنه ــای م ــای دنی غم ه
ــت  ــر از موفقی ــی پ ــون دنیای ــا ذهنم ــم ب ــس می تونی ــت. پ ــر ماس و فک
ــر از  ــد و پ ــه زندگــی ب ــا ی ــم و ی ــون درســت کنی ــرای خودم ــی ب و زیبای

ــختی. س
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ــف  ــا تعری ــه مورچه ه ــرای بقی ــفرش را ب ــج س ــوری نتای ــه م ــد از اینک بع
کــرد، پادشــاه بــه طرفــش آمــد و او را در بغــل گرفــت و دســتور داد تــا 
بــا مهــر و مــوم کــردن قلعــه، پایــاِن فصــل کار و تــالش را اعــالم کننــد، 
تــا همــه ی مورچه هــا بتواننــد بــا خیــال راحــت ماه هــای فصــل بارندگــی 

را جشــن بگیرنــد و از شــنیدن خاطــرات مــوری لــذت ببرنــد.
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