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 تقدیم به لی ال و ِتدی که عشق به حیوانات را به من آموختند 
و به همان دالیل تقدیم به ِایمی َوگز و کیم چی.
ب.م

برای بادی اسکالرا که همیشه برای گوش دادن به مشکالتم وقت 
دارد و نسبت به دیگران سخاوتمند است، بی آنکه در ازایش هیچ 
انتظاری داشته باشد. تو یک دوست واقعی هستی.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح



من جین گودال هستم.





پدرم به مناسـبت اولین سـالروز تولدم، عروسـک شـامپانزه ی بامزه ای به من هدیه داد که 
اسمش جوبیلی بود.

جوبیلی... به 

جین سالم کن.

مـن عاشـق جوبیلی 
بودم.

جدی جدی
عاشقش بودم.

هرجایی که می رفتم او را با خودم می بردم.
بزرگ تر که شـدم، وقتی عروسـک هایم را کنار هم می چیدم تا معلم بازی کنم، جوبیلی تنها 

کسی بود که برای خودش صندلی داشت.

خب بچه ها، اگر گفتید 

خرگوش ها چه غذایی 

دوست دارند؟

بله، جوبیلی.
مثل همیشه درست 

جواب دادی.



البته من فقط عاشق شامپانزه ام نبودم.
عاشق همــــه ی حیوانات بودم، حتی کرم های خاکی ای که توی حیاط 

پیدا می کردم.

کرم های خاکی را 

آورده ای توی خانه؟

نگران نباش 

مامانی...
جایشان امن امن 

است...

همین جا هستند، 

زیر بالشم.

مادرم گفت که جای کرم های خاکی توی حیاط امن تر است، 
برای همین بردیمشان بیرون و آن ها را به خانه شان زیر خاک برگرداندیم.



پنج سـالم که بود، خیلی کنجکاو 
بـودم بدانم مرغ هـا چطور تخم 
می گذارند؛ برای همین یواشـکی 
بـه مرغدانـی خانـه ی مادربزرگم 
رفتم تا این صحنه را تماشا کنم.

از مـن  اولـش همـه ی مرغ هـا 
ترسیده بودند.

بعد تصمیم گرفتم خودم را گوشه ای پنهان کنم. 
اگر تکان می خوردم، مرغ ها فرار می کردند؛ اما 

من خیلی صبور بودم.
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