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مقدمه ی مجموعه

هر سال کلی انیمیشن در جهان ساخته می شود و ما کلی انیمیشن جدید می بینیم. 
(احتماالً خیلی ها را هم وقت نمی کنیم ببینیم.) کلی داستان جدید، شخصیت های 
جدید و فضاهای جدید از راه می رسـند، ولی فرصت نداریم با همه ی آن ها آشـنا 
شـویم. اینجاسـت که از بین آن ها انتخاب می کنیم؛ مثالً آن هایی را می بینیم که 
جایزه هـای بسـیاری برده اند یا آن هایی که در سـایت های معتبـر نمره های باالیی 
دارند یا حتی دوست ها و همکالسی ها پیشنهاد کرده اند. انتخاب ساده نیست ولی 

تا دلتان بخواهد راهنما وجود دارد! 
حاال اگر بشود جور دیگری هم رفت سراغ این انیمیشن ها چی؟ اگر چند نفر 
که عاشق بچه ها و انیمیشن ها و کتاب ها هستند، فکر بکری به سرشان زده باشد 
چی؟ مثالً خواندن فیلم های انیمیشـن ! عجیب اسـت، نه؟ دیدنی های خواندنی 
دقیقًا چنین چیزی است. کتاب هایی که داستان انیمیشن های مشهور و مهمی را 
تعریف می کنند که هم کلی جایزه برده اند، هم کلی طرف دار دارند و هم کلی آدم 
متخصص کاربلد تأییدشان کرده اند. داستان هایی درباره ی مهم ترین مسائلی که 
از کودکی تا وقتی آدم بزرگ شـویم همراه ماسـت. از احساسـات درونی بگیر تا 

آرزوهای شخصی؛ از افسانه های قدیمی تا راه و رسم زندگی در دنیا. 



شـاید بـا خودتـان بگویید که وقتی انیمیشـنی را دیده باشـیم، دیگـر چرا باید 
داسـتانش را بخوانیم؟ بله، بله، سـؤال مهمی  سـت که جوابش یک کلمه اسـت: 
تخیل! با خواندن داستان این شمایید که دوباره همه چیز را تخیل می کنید. شاید 
قهرمان قصه در ذهن شـما قیافه ی متفاوتی داشـته باشـد، شـاید فضاها را جور 
دیگری تصور کنید، شـاید حتی تخیل شـما به کل با انیمیشـنی که دیده اید فرق 
کنـد. تـازه ممکن اسـت آن را ندیده باشـید. خالصه، این بار موقع خواندن، شـما 

کارگردان قصه اید و فیلم خودتان را تخیل می کنید. راستی که خیلی کیف دارد.
خبـر خـوش این کـه دیدنی های خواندنی بـا چند کتاب و چند انیمیشـن تمام 
نمی شود. تا زمانی که انیمیشن های باحال در دنیا ساخته می شوند، ما داستان هایشان 
را برایتان تعریف می کنیم. مگر نمی دانید، چیزی که انتها ندارد تخیل آدم اسـت و 
قصه هایی که تعریف می کند. پس دیگر وقت آن است که خودتان را برای خواندن 
یک داسـتان جذاب و هیجان انگیز آماده کنید یا بهتر اسـت بگویم برای دیدن یک 

انیمیشن بی نظیر.



۷

پیشگفتار

«خوش آمدیـد، خواننـدگان گرامـی و عاشـقان غذاهـای لذیـذ مکزیکـی! مـا 
ماریاچی ها۱ هسـتیم: چیکو، نوازنده ی ترومپت؛ رائول، نوازنده ی گیتار؛ لوپه، 

نوازنده ی ویولن و ارادتمند شما، سینیور ِفَلن، نوازنده ی آکاردئون. 
مـا امـروز، بـا نغمه و ترانـه و قصه گویی، وجود یک اسـطوره ی بزرگ را ارج 
می نهیم. این داستان، ماجرای آفتاب پرستی است که با قهرمان  شدن، هویت 

حقیقی اش را کشف کرد. 
شـاید از خـود بپرسـید: ’چطـور ممکنـه؟ ‘ ورق بزنیـد و جواب سـؤالتان را 
بگیرید. یاال! خجالت نکشید. تا کتاب را نخوانید، افسانه ی مارمولکی تنها به 

نام رنگو را نخواهید دانست!»

۱. نوعی موسیقی محلی سنتی مکزیکی که معموالً گروه کوچکی از نوازندگان با لباس های بومی آن را اجرا 
می کنند. به نوازندگان این نوع موسیقی هم ماریاچی می گویند.



۸

کمتر قهرمانی اسـت که زندگی اش را در جعبه ای شیشـه ای شـروع کند؛ ولی 
َرنگـو از آن قهرمان هـای معمولی نبود. آفتاب پرسـت خانگی بود و در تراریوم۱

زندگـی می کـرد. در ایـن اسـارت، تنهـا همدمـش عروسـکی بی سـر، بی پـا و 
یک دست بود؛ همچنین یک ماهی کوکی به نام آقای تیمز و نخلی پالستیکی 

و سوسکی ُمرده به نام دکتر مارکس. 
رنگو خودش را بازیگری می دید با تخیلی قدرتمند و با کمک این توانایی، 

انواع و اقسام نمایش ها را طراحی می کرد تا با هم بازی هایش اجرا کند. 
مارمولِک تنها، که پرده ی نمایشش برگ های نخل بود، جدیدترین اجرایش 
را آغاز کرد. «صحنه چیده شـده؛ هوای شـب پر از دلهره  است. شاهزاده خانم، 

تک وتنها در اتاقش آماده ی رویارویی با سرنوشتش می شود.»
رنگو صدایش را نازک و زنانه  کرد و از طرف عروسک حرف زد. «آدم بهتر 

است غذای ِکرم ها شود تااینکه بی عشق زندگی کند.»
رنگـو در حـال بیـان روایـت نمایشـی اش لیوانی را ُهل داد سـمت دسـت 

۱. محفظه ای شیشه ای برای نگهداری از حیوانات کوچک؛ مخصوصًا خزندگان، دوزیستان و بی مهرگان

۱
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عروسـک. «دسـت می َبَرد سمت جام زهر. در همین حال، مالوولیوی تبهکار، 
در حال دسیسه چینی برای رسیدن به تاج و تخت است.»

رنگو فوری اشـاره ای به آقای تیمز کرد که نقش مالوولیوی تبهکار را بازی 
می کرد؛ بعد خنده ای بی رحمانه و شرورانه سر داد. 

رنگو که پشت ویکتور، درخت نخل، پنهان شده بود، بلند گفت: «این صدای 
کیست؟! چه کسی آنجاست؟»

همین طور که شیپورهای خیالی نواخته می شدند، رنگو دوباره نقش عوض کرد 
و پرید وسط صحنه. «این منم، همان قهرمانی که همه انتظارش را می کشیدند. 

حاال بازگشته  تا دوشیزه ی پریشان خیالش را نجات دهد.»
رنگو دوید سمت استخر. آفتاب پرست که نقش آقای تیمز را بازی می کرد، 

هنوز داشت ِهرِهر می خندید. 
رنگو خالل دندانی پالسـتیکی را جوری که انگار شمشـیری براق است، بلند 
کـرد و بـا لحنـی تهدیدآمیز گفت: «رهایش کـن، ای زندانبـان نجابت! وگرنه 

نیش انتقام مرا مزه خواهی کرد! نیِش...»
رنگو نمایش را قطع کرد. معلوم نبود چرا، اما چشمه ی خروشان خالقیتش 

خشکیده بود. رو کرد به هم بازی هایش. 
«چی گفتی ویکتور؟» رنگو مشغول گفت و گویی خیالی با درخت نخل شده 
بـود. «شـخصیتم تعریف نشده سـت؟ چه حرف مسـخره ای. خـودم می دونم 
کی ام... من چیزم دیگه... شـخصیت اصلی، قهرمان. هر قصه ای یه قهرمان 
می خواد. یعنی... کیسـت الیق تر از من که بتواند در تمجید و تحسـین یاران 

بی شمارش غرق شود...»
ولـی صـدای مارمولـِک تنهـا از وسـط های جمله لرزید و کم کم قطع شـد؛ 
درسـت مثل لبخندش. تظاهر، فقط برای مدتی کوتاه می توانسـت به دادش 

برسد. او واقعًا که بود؟
رنگو آهسـته راه افتاد سـمت نزدیک ترین دیوار. بازدمش به شیشه خورد 
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و بعـد، دور انعـکاس تصویـرش روی شیشـه ی بخارآلـود، قابـی کشـید. زیر 
لب گفت: «صحنه منتظره. تماشـاچی ها تشنه ی ماجراجویی ان... من کی ام؟ 

می تونم هرکسی باشم...»
ناگهان آفتاب پرسـت جان گرفت. «می تونم کاپیتان کشـتی باشـم که از یه 
سفر شکوهمند برمی گرده. می تونم یه مردم شناس بشم که توی کُنگو با مارها 
می جنگه.» با ُدمش می جنگید و هیجان زده می گفت: «بمیر، چانگو! بمیر!»

رنگـو بلنـد اعـالم کـرد: «خودشـه... تعـارض! ویکتـور، حق با تو بـود. من 
تعریف نشده ام.»

لیوانـش را بلنـد کـرد و گفـت: «قهرمـان نمی تونه در خأل بمونـه. چیزی که 
داسـتان ما بهش نیاز داره، یه رویداد غیرمنتظره و معماگونه سـت که قهرمان 

رو به سمِت تعارض ببره...»
همین که این جمله از دهان رنگو درآمد، از باال صدای بوق ماشینی شنیده 

شد. بوق! بوق! بوق!
تراریـوم رنگـو، عقـِب یک ماشـین استیشـن واگن بود که با سـرعت توی 
بزرگراهـی وسـط بیابان بـزرگ موهاوی حرکت می کرد. ناگهـان تراریوم پرت 

شد توی هوا. 
آفتاب پرسـِت سـردرگم پـرواز تراریومـش را از پنجـره ی باز عقب ماشـین 

به صورت حرکت آهسته تماشا کرد. 
جعبه ی شیشـه ای روی پیاده روی سـفت فرود آمد و درجا تکه تکه شـد. 

رنگو افتاد روی تکه شیشه ای که روی آسفالت داغ ُسر می خورد. 
مارمولک سـرش را باال گرفت و ماشـین را تماشـا کرد که با سـرعت دور و 

کوچک و کوچک تر می شد تااینکه تبدیل شد به نقطه ای در افق. 
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رنگو رفت پیش آقای تیمز و خسارات وارده را بررسی کرد. ماهی کوکی توی 
آبگیری که به سرعت زیر آفتاب سوزان بخار می شد، شناور بود. 

صدایی از آن نزدیکی ها گفت: «اوهوی!»
رنگو که جا خورده بود، به اطراف نگاه کرد. چیزی توی جاده بود. 

صدا ادامه داد: «درسته. با توام. خجالت نکش. بیا. چیزی نیست...»
رنگو به دنبال صدا مسیر کوتاهی را در بزرگراه پیمود. رد سیاه الستیک های 
استیشن واگن هدایتش کرد به سوی آرمادیلویی۱ که روی شکم صاف شده اش 
رد السـتیک  افتـاده بـود. ایـن موجود که کم و بیش له ولورده شـده بود، اسـم 

بسیار بامسمایی داشت: جاده کُش. 
جاده کـش گفـت: «آفرین. یه کم جلوتر. گازت نمی گیرم. فقط یه کم کمک 

می خوام.»
به نظرِ رنگو، کار آرمادیلو از کمک گذشته بود. پرسید: «اِممم... حالت خوبه؟»

اما مطمئن نبود دلش بخواهد جواب را بشنود. 

۱. آرمادیلو یا زره دوز نوعی پستاندار بچه زای کوچک و نادر است که به خاطر پوسته ی سخت بدنش به این 
نام خوانده می شود. آرمادیلوها همه چیزخوارند.

۲
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جاده کـش گفـت: «باید برم اون طرف. مأموریتـم اینه. روح غرب منتظرمه، 
آمیگو۱. می گن یه ارابه ی مرمری داره با نگهبانان طالیی که مراقبش هستن...»
رنگـو پرید وسـط حرفـش. «چی می گی؟» از دیدن ایـن موجود عجیب و 

شنیدن حرف های عجیب ترش گیج شده بود. 
جاده کش گفت: «روشنگری. اون که نباشه ما هیچی نیستیم.»

رنگو به آرمادیلوی له ولورده اشـاره کرد و گفت: «ببین، من آب می خوام... 
رطوبت. لب هام قاچ قاچ شـده. مرطوب کننـده الزم دارم. همین جوری ش هم 
فقـط یه الیه پوسـت برام مونده. یه کم بگـذره می تونم دل وروده م رو ببینم... 

یه جورهایی مثِل... همین وضعیتی که تو داری.»
رنگـو روَیـش را از آن صحنه ی عجیب برگردانـد. از همه طرف تا کیلومترها 

فقط ماسه پیدا بود و بزرگراه و بازهم ماسه ی داغ. 
ملتمسـانه گفت: «ببین، من تو صحرا َدووم نمی آرم، خب؟ جای من اینجا 
نیسـت.» از خودش پرسـید یک آرمادیلوی له شده چطور می تواند مشکلش را 
حل کند. آیا می توانست به این غریبه ی عجیب اعتماد کند؟ آیا چاره ای داشت؟
ویژ! ناگهان کامیونی باسرعت، درست از همان جایی که رنگو ایستاده بود، رد 
شد. بادی که پشت سرش راه افتاد، مارمولک را از زمین کَند. بعد چندتا ماشین 
دیگر آفتاب پرست بیچاره را پرت کردند روی ِگلگیرها و آنتن های رادیو و پیاده رو و 
شیشه ی جلو، تااینکه باالخره در ابری از غبار فرود آمد جلوی پاهای جاده کش. 

جاده کش گفت: «مسیر دانش، مملو از تصادفه.»
رنگو گفت: «آره... من فقط دنبال مسیر آب می گردم.» حاال که پرتاب شده 

بود روی آن همه ماشین داغ و غبارآلود، از قبل تشنه تر بود. 
جاده کـش توضیـح داد: «اگـه می خـوای آب پیـدا کنـی اول بایـد شـهر 
خاک و خـل رو پیـدا کنی. سرنوشـت با تـو مهربونه. فردا چهارشنبه سـت. آب 

می آد. سر ظهر، مردم شهر برای یه آیین مرموز دور هم جمع می شن.»

amigo .۱؛ در زبان اسپانیایی یعنی «رفیق»
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رنگـو بـا تصور پیدا کردن شـهری در دل این صحرای خالـی، دوباره امیدوار 
شد. ایستاد و تنش را تکاند. «شهر؟ یعنی با مردم واقعی و این چیزها؟ کجا؟»

جاده کش عصای چوبی اش را باال گرفت و اشاره کرد به آن سوی ماسه ها. 
«یه روز راهه. دنبال سایه ت برو.»

رنگو به آن سوی تپه های خشک نگاه کرد. «یعنی می گی همین جوری راه 
بیفتم تو دل صحرا؟»

جاده کش بهش اطمینان داد: «راهش همینه.»
رنگو گفت: «باشه، پس من رفتم.» امیدوار بود آرمادیلو به طریقی از جا بپرد و 
راه را نشانش دهد. «االن دیگه از جاده می رم. دارم می رم توی صحرا... تنهایی.»
همین که پایش را از پیاده روی داغ برداشـت، ماسـه های سـوزان موهاوی 
را کـه زیـر آفتـاب پخته بودند حس کرد. هرگز چنین حسـی را در تراریومش 

تجربه نکرده بود. 
رنگو پای دیگرش را بلند کرد و بعد با احتیاط قدم به ماسه های رنگ پریده 

گذاشت. عمالً صدای جلزوولز کف پاهایش را می شنید!
جاده کش به عنوان ُحسن ختام حرف هایش گفت: «همه ی ما سفر خودمون 

رو در پیش داریم. اون طرف می بینمت.»
و بعد، رنگو که دوباره تنها شده بود، راه افتاد. 

همین طـور کـه رنگو در صحرای خشـک و خالی راه می رفـت، گروه جغدهای 
ماریاچی که روی تنه ی کاکتوسی نشسته بودند، درباره ی قصه ی ُپرسوزوگداز 

آفتاب پرست نظر می دادند. 
«اینجا در صحرای موهاوی، حیوانات میلیون ها سـال زمان داشـته اند تا با 
شرایط دشوار محیطی سازگار شوند، ولی مارمولک قصه ی ما چطور؟ به زودی 

خواهد مرد.»
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همین فکر به ذهن رنگو که در آن گرمای طاقت فرسا راه می رفت هم رسید. 
آفتاب، پوست حساسش را می سوزاند و پاهایش مثل سرب سنگین شده بود. 

ناگهان صدایی فرمان داد: «تکون نخور.»
رنگو خشکش زد. «چی؟»

اطرافش را نگاه کرد و هیچ چیز ندید جز کاکتوس، سـنگ و البته، ماسـه، 
ماسه و بازهم ماسه. 

فکر کرد البد دارد عقلش را از دست می دهد و قدم دیگری برداشت. 
صدا ُمصرانه حرفش را تکرار کرد. «تکون نخور!»

رنگو دوباره خشکش زد و گفت: «تکون نمی خورم!» گرچه هنوز نمی دانست 
با کی حرف می زند. 

صدای مرموز دستور داد: «سعی کن رنگ عوض کنی.»
«چی؟ رنگ عوض کنم؟ منظورت چیه؟» رنگو فکر کرد شاید گرما مغزش را 

جوشانده. چه کسی با او حرف می زد؟
خیره شـد به تکه سـنگی که انگار آن صدای مقتدر ازش سـاطع می شـد. 
ناگهان سنگ یک چشمش را باز کرد و دوباره فرمان داد: «رنگ عوض کن!»
رنگو با یکی از چشـم های گرد مارمولکی اش پلک زد، بعد هم با دیگری. 
حتی حاال که زل زده بود به قورباغه ی سـنگی رنگ که اسـمش سنگ چشـم 

بود، به سختی می توانست آن موجود عجیب را از سنگ تشخیص دهد. 
سـایه ی بزرگـی افتـاد روی ماسـه های داغ. سـایه مـال شـاهین بـزرگ 

ُدم قرمزی بود که از آن باال خیز برداشته بود سمت مارمولک تشنه و داغ. 
سنگ چشم گفت: «دیگه دیر شد.»

آفتاب پرسـت وحشـت کرد. «نه، نه. دیر نشـده! االن رنگ عوض می کنم. 
اصالً من رنگ عوض کن قهاری ام!»

رنگو بازوهایش را خم کرد تا شبیه شاخه های کاکتوس شود و بی حرکت 
ایسـتاد. مارمولک کوچک هرگز چنین پرنده ی غول آسـا و خشـمگینی ندیده 
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بـود. وقتـی شـاهین نزدیک شـد، بـادی که بر اثـر بال  زدن هـای قدرتمندش 
می وزید، پوستش را قلقلک داد. 

رنگو نتوانسـت خودش را نگه دارد و فریاد کشـید! پوسـت آفتاب پرسـت 
وحشت زده ناگهان از آن سبز کم جان تبدیل شد به صورتی تیره، فیروزه ای و 

چند رنِگ عجیب و غریب دیگر. 
شاهین شیرجه ی مرگبارش را آغاز کرد. 

قورباغه هشدار داد: «ای وای، داره می آد. بزن به چاک!»
رنگو چشـم های نافذ و نوک تیز چنگال های وحشـتناک شاهین را دید که 
نزدیک و نزدیک تر می شـد. هیچ تردیدی وجود نداشـت. وقتش بود که بزند 

به چاک!
همین طـور کـه روی ماسـه های سـوزان می دوید، سراسـیمه دنبـال جایی 
می گشـت که از چشـم شـاهین پنهان شود. در آخرین ثانیه نگاهش افتاد به 

یک بطری خالی  نوشابه  و توی بطری قایم شد. 
شاهین نزدیک بطری شد و با منقار بی رحم قوس دارش به شیشه نوک زد. 
رنگو درون قفس شیشـه ای جدید و امنش گفت: «اوه... چه کج خلق هم 

هست.»
انگار باز برگشته بود به تراریومش... تا اینکه شاهین چنگال هایش را دور 
بطری پیچید و پرواز کرد! رنگو در عرض چند ثانیه بر فراز صحرا آویزان شد. 
با هر بال  زدِن شـاهین، صخره ها و بیشـه ی کاکتوس ها کوچک تر و کوچک تر 

می شدند. 
رنگو التماس کرد. «نه، لطفًا، نه لطفًا! من از ارتفاع می ترسم... نه، نه، نه!»

ناگهـان شـاهین بطـری را رها کرد. رنگو نفسـش را حبس کـرد و پناهگاه 
شـکننده اش سـقوط کرد به سـمت صحرا که به سـرعت بهش نزدیک می شد. 
چشـم های رنگـو به جهت هـای مختلـف می چرخید. آماده ی ضربه شـد... و 

شاید آماده ی مرگ. 
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بوینگ! بطری به سنگی خورد و برگشت و نشکست. چرا؟ چون به سنگ 
نخورده بود. خورده بود به سنگ چشم. 

سـایه ای به سـرعت روی ماسـه ها می چرخید. رنگو تصویر ضدنور شـاهین 
را در پس زمینـه ی آسـمان شـناخت و پرنـده ی شـکاری دوبـاره هجـوم آورد 
سمتشـان. رنگـو سراسـیمه  یک طرف بطـری را ُهل داد و شـروع کرد به ِقل 

 خوردن و دور شدن از شاهین مهاجم. 
بنگ! شترق! بطری رنگو به سنگی خورد و شکست! سنگ چشم دوید جلو 

و به بدبیاری رنگو خندید. 
بعد صدای ویژژژ وحشـتناکی آمد و شـاهین سنگ چشم را قاپید و پرواز 
کرد. سنگ چشـم، اسـیر در چنگال های شاهین، با اسـتیصال پنجه هایش را 

تکان می داد. 
رنگو که فعالً از خطر جسته بود، راه رفت و راه رفت تااینکه خورشید باالخره 
غروب کرد. خسته تر و تشنه تر از هر وقتی در تمام عمرش، خزید توی لوله ی 

آب شکسته ای و به خوابی عمیق و پر از کابوس فرورفت. 


