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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
هر سال کلی انیمیشن در جهان ساخته میشود و ما کلی انیمیشن جدید میبینیم.

)احتماﻻ ً خیلیها را هم وقت نمیکنیم ببینیم (.کلی داستان جدید ،شخصیتهای
جدید و فضاهای جدید از راه میرسـند ،وﻟی فرصت نداریم با همهی آنها آشـنا

شـویم .اینجاسـت که از بین آنها انتخاب میکنیم؛ مﺜالً آنهایی را میبینیم که
جایزههـای بﺴـیاری بردهاند یا آنهایی که در سـایتهای معتبـر نمرههای باﻻیی
دارند یا حتی دوستها و همکالسیها پیشنهاد کردهاند .انتخاب ساده نیﺴت وﻟی
تا دﻟتان بخواهد راهنما وجود دارد!
حاﻻ اگر بشود جور دیگری هم رفت سراغ این انیمیشنها چی؟ اگر چند نفر
که ﻋاشﻖ بﭽهها و انیمیشنها و کتابها هﺴتند ،فکر بکری به سرشان زده باشد

چی؟ مﺜالً خواندن فیلمهای انیمیشـن! ﻋجیﺐ اسـت ،نه؟ دیدنیهای خواندنی
ً
دقیﻘا چنین چیزی است .کتابهایی که داستان انیمیشنهای مشهور و مهمی را
تعریف میکنند که هم کلی جایزه بردهاند ،هم کلی ﻃرفدار دارند و هم کلی آدم
متخصﺺ کاربلد تﺄییدشان کردهاند .داستانهایی دربارهی مهمترین مﺴاﺋلی که
از کودکی تا وقتی آدمبزرگ شـویم همراه ماسـت .از احﺴاسـات درونی بگیر تا
آرزوهای شخصی؛ از افﺴانههای 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 مهمیسـت که جوابش یک کلمه اسـت:
تخیل! با خواندن داستان این شمایید که دوباره همهچیز را تخیل میکنید .شاید
قهرمان قصه در ذهن شـما قیافهی متفاوتی داشـته باشـد ،شـاید فضاها را جور
دیگری تصور کنید ،شـاید حتی تخیل شـما بهکل با انیمیشـنی که دیدهاید فرق
کنـد .تـازه ممکن اسـت آن را ندیده باشـید .خالصه ،این بار موقع خواندن ،شـما
کارگردان قصهاید و فیلم خودتان را تخیل میکنید .راستی که خیلی کیف دارد.
خبـر خـوش این کـه دیدنیهای خواندنی بـا چند کتاب و چند انیمیشـن تمام
نمیشود .تا زمانیکه انیمیشنهای باحال دردنیا ساخته میشوند ،ما داستانهایشان
را برایتان تعریف میکنیم .مگر نمیدانید ،چیزی که انتها ندارد تخیل آدم اسـت و
قصههایی که تعریف میکند .پس دیگر وقت آن است که خودتان را برای خواندن
یک داسـتان جذاب و هیجانانگیز آماده کنید یا بهتر اسـت بگویم برای دیدن یک
انیمیشن بینظیر.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
»خوشآمدیـد ،خواننـدگان گرامـی و ﻋاشـﻘان ﻏذاهـای ﻟذیـذ مکزیکـی! مـا
ماریاچیها ۱هﺴـتیم :چیکو ،نوازندهی ترومﭙت؛ راﺋول ،نوازندهی گیتار؛ ﻟوپه،
نوازندهی ویوﻟن و ارادتمند شما ،سینیور فِ َلن ،نوازندهی آکاردﺋون.
مـا امـروز ،بـا نﻐمه و ترانـه و قصهگویی ،وجود یک اسـﻄورهی بزرگ را ارج
مینهیم .این داستان ،ماجرای آفتابپرستی است که با قهرمان شدن ،هویت
حﻘیﻘیاش را کشف کرد.

شـاید از خـود بﭙرسـید’ :چﻄـور ممکنـه؟ ‘ ورق بزنیـد و جواب سـؤاﻟتان را

بگیرید .یاﻻ! خجاﻟت نکشید .تا کتاب را نخوانید ،افﺴانهی مارموﻟکی تنها به
نام رنگو را نخواهید دانﺴت!«

 .۱نوﻋی موسیﻘی مﺤلی سنتی مکزیکی که معموﻻ ً گروه کوچکی از نوازندگان با ﻟباسهای بومی آن را اجرا

میکنند .به نوازندگان این نوع موسیﻘی هم ماریاچی میگویند.

۷

۱
کمتر قهرمانی اسـت که زندگیاش را در جعبهای شیشـهای شـروع کند؛ وﻟی
َرنگـو از آن قهرمانهـای معموﻟی نبود .آفتابپرسـت خانگی بود و در تراریوم

۱

زندگـی میکـرد .در ایـن اسـارت ،تنهـا همدمـش ﻋروسـکی بیسـر ،بیپـا و
یکدست بود؛ همﭽنین یک ماهی کوکی به نام آقای تیمز و نخلی پالستیکی
و سوسکی مُ رده به نام دکتر مارکس.
رنگو خودش را بازیگری میدید با تخیلی قدرتمند و با کمک این توانایی،
انواع و اقﺴام نمایشها را ﻃراحی میکرد تا با همبازیهایش اجرا کند.
ِ
مارموﻟک تنها ،که پردهی نمایشش برگهای نخل بود ،جدیدترین اجرایش
را آﻏاز کرد» .صﺤنه چیده شـده؛ هوای شـﺐ پر از دﻟهره است .شاهزادهخانم،
تکوتنها در اتاقش آمادهی رویارویی با سرنوشتش میشود«.

رنگو صدایش را نازک و زنانه کرد و از ﻃرف ﻋروسک حرف زد» .آدم بهتر

است ﻏذای کِرمها شود تااینکه بیﻋشﻖ زندگی کند«.

رنگـو در حـال بیـان روایـت نمایشـیاش ﻟیوانی را ُهل داد سـمت دسـت

ً
مخصوصا خزندگان ،دوزیﺴتان و بیمهرگان
 .۱مﺤفظهای شیشهای برای نگهداری از حیوانات کوچک؛

۸

ﻋروسـک» .دسـت میب ََرد سمت جام زهر .در همین حال ،ماﻟووﻟیوی تبهکار،
در حال دسیﺴهچینی برای رسیدن به تاجوتخت است«.

رنگو فوری اشـارهای به آقای تیمز کرد که نﻘش ماﻟووﻟیوی تبهکار را بازی

میکرد؛ بعد خندهای بیرحمانه و شرورانه سر داد.
رنگو که پشت ویکتور ،درخت نخل ،پنهان شده بود ،بلند گفت» :این صدای
کیﺴت؟! چه کﺴی آنجاست؟«

همینﻃور که شیﭙورهای خیاﻟی نواخته میشدند ،رنگو دوباره نﻘش ﻋوض کرد

و پرید وسﻂ صﺤنه» .این منم ،همان قهرمانی که همه انتظارش را میکشیدند.
حاﻻ بازگشته تا دوشیزهی پریشانخیاﻟش را نجات دهد«.

رنگو دوید سمت استخر .آفتابپرست که نﻘش آقای تیمز را بازی میکرد،

هنوز داشت هِ رهِ ر میخندید.
رنگو خاللدندانی پالسـتیکی را جوری که انگار شمشـیری براق است ،بلند
کـرد و بـا ﻟﺤنـی تهدیدآمیز گفت» :رهایش کـن ،ای زندانبـان نجابت! وگرنه
نیش«...
نیش انتﻘام مرا مزه خواهی کرد!
ِ

رنگو نمایش را قﻄع کرد .معلوم نبود چرا ،اما چشمهی خروشان خالقیتش

خشکیده بود .رو کرد به همبازیهایش.
»چی گفتی ویکتور؟« رنگو مشﻐول گفتوگویی خیاﻟی با درخت نخل شده

بـود» .شـخصیتم تعریفنشدهسـت؟ چه حرف مﺴـخرهای .خـودم میدونم
کیام ...من چیزم دیگه ...شـخصیت اصلی ،قهرمان .هر قصهای یه قهرمان
میخواد .یعنی ...کیﺴـت ﻻیﻖتر از من که بتواند در تمجید و تﺤﺴـین یاران
بیشمارش ﻏرق شود«...

ِ
مارموﻟـک تنهـا از وسـﻂهای جمله ﻟرزید و کمکم قﻄع شـد؛
وﻟـی صـدای

درسـت مﺜل ﻟبخندش .تظاهر ،فﻘﻂ برای مدتی کوتاه میتوانﺴـت به دادش
ً
واقعا که بود؟
برسد .او
رنگو آهﺴـته راه افتاد سـمت نزدیکترین دیوار .بازدمش به شیشه خورد
۹

و بعـد ،دور انعـکاس تصویـرش روی شیشـهی بخارآﻟـود ،قابـی کشـید .زیر
ﻟﺐ گفت» :صﺤنه منتظره .تماشـاچیها تشنهی ماجراجوییان ...من کیام؟
میتونم هرکﺴی باشم«...

ناگهان آفتابپرسـت جان گرفت» .میتونم کاپیتان کشـتی باشـم که از یه
سفر شکوهمند برمیگرده .میتونم یه مردمشناس بشم که توی کُنگو با مارها

میجنگه «.با ُدمش میجنگید و هیجانزده میگفت» :بمیر ،چانگو! بمیر!«

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

تعریفنشدهام«.

ﻟیوانـش را بلنـد کـرد و گفـت» :قهرمـان نمیتونه در خﻸ بمونـه .چیزی که

داسـتان ما بهش نیاز داره ،یه رویداد ﻏیرمنتظره و معماگونهسـت که قهرمان
ِ
سمت تعارض ببره«...
رو به

همینکه این جمله از دهان رنگو درآمد ،از باﻻ صدای بوق ماشینی شنیده

شد .ﺑﻮق! ﺑﻮق! ﺑﻮق!

ﻋﻘـﺐ یک ماشـین استیشـنواگن بود که با سـرﻋت توی
تراریـوم رنگـو،
ِ

بزرگراهـی وسـﻂ بیابان بـزرگ موهاوی حرکت میکرد .ناگهـان تراریوم پرت
شد توی هوا.
ِ
پرسـت سـردرگم پـرواز تراریومـش را از پنجـرهی باز ﻋﻘﺐ ماشـین
آفتاب
بهصورت حرکتآهﺴته تماشا کرد.
جعبهی شیشـهای روی پیادهروی سـفت فرود آمد و درجا تکهتکه شـد.
رنگو افتاد روی تکهشیشهای که روی آسفاﻟت داغ ُسر میخورد.

مارموﻟک سـرش را باﻻ گرفت و ماشـین را تماشـا کرد که با سـرﻋت دور و

کوچک و کوچکتر میشد تااینکه تبدیل شد به نﻘﻄهای در افﻖ.

۱۰

۲
رنگو رفت پیش آقای تیمز و خﺴارات وارده را بررسی کرد .ماهی کوکی توی
آبگیری که بهسرﻋت زیر آفتاب سوزان بخار میشد ،شناور بود.
صدایی از آن نزدیکیها 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 ﻻستیکهای

استیشنواگن هدایتش کرد بهسوی آرمادیلویی ۱که روی شکم صافشدهاش
رد ﻻسـتیک افتـاده بـود .ایـن موجود که کموبیش ﻟهوﻟورده شـده بود ،اسـم
بﺴیار بامﺴمایی داشت :جادهکُش.
جادهکـش گفـت» :آفرین .یهکم جلوتر .گازت نمیگیرم .فﻘﻂ یهکم کمک
میخوام«.

به نظ ِر رنگو ،کار آرمادیلو از کمک گذشته بود .پرسید» :اِممم ...حاﻟت خوبه؟«

اما مﻄمﺌن نبود دﻟش بخواهد جواب را بشنود.

 .۱آرمادیلو یا زرهدوز نوﻋی پﺴتاندار بﭽهزای کوچک و نادر است که بهخاﻃر پوستهی سخت بدنش به این
نام خوانده میشود .آرمادیلوها همهچیزخوارند.

۱۱

جادهکـش گفـت» :باید برم اونﻃرف .مﺄموریتـم اینه .روح ﻏﺮب منتظرمه،

آمیگو .۱میگن یه ارابهی مرمری داره با نگهبانان ﻃالیی که مراقبش هﺴتن«...
رنگـو پرید وسـﻂ حرفـش» .چی میگی؟« از دیدن ایـن موجود ﻋجیﺐ و

شنیدن حرفهای ﻋجیﺐترش گیﺞ شده بود.

جادهکش گفت» :روشنگری .اون که نباشه ما هیﭽی نیﺴتیم«.

رنگو به آرمادیلوی ﻟهوﻟورده اشـاره کرد و گفت» :ببین ،من آب میخوام...
رﻃوبت .ﻟﺐهام قاچقاچ شـده .مرﻃوبکننـده ﻻزم دارم .همینجوریش هم
فﻘـﻂ یه ﻻیه پوسـت برام مونده .یهکم بگـذره میتونم دلورودهم رو ببینم...
مﺜل ...همین وﺿعیتی که تو داری«.
یهجورهایی
ِ

رنگـو رویَـش را از آن صﺤنهی ﻋجیﺐ برگردانـد .از همهﻃرف تا کیلومترها

فﻘﻂ ماسه پیدا بود و بزرگراه و بازهم ماسهی داغ.

ملتمﺴـانه گفت» :ببین ،من تو صﺤرا َدووم نمیآرم ،خﺐ؟ جای من اینجا

نیﺴـت «.از خودش پرسـید یک آرمادیلوی ﻟهشده چﻄور میتواند مشکلش را

حل کند .آیا میتوانﺴت به این ﻏریبهی ﻋجیﺐ اﻋتماد کند؟ آیا چارهای داشت؟
وﯾﮋ! ناگهان کامیونی باسرﻋت ،درست از همانجایی که رنگو ایﺴتاده بود ،رد
شد .بادی که پشت سرش راه افتاد ،مارموﻟک را از زمین کَند .بعد چندتا ماشین
دیگر آفتابپرست بیﭽاره را پرت کردند روی گِلگیرها و آنتنهای رادیو و پیادهرو و
شیشهی جلو ،تااینکه باﻻخره در ابری از ﻏبار فرود آمد جلوی پاهای جادهکش.
جادهکش گفت» :مﺴیر دانش ،مملو از تصادفه«.

رنگو گفت» :آره ...من فﻘﻂ دنبال مﺴیر آب میگردم «.حاﻻ که پرتاب شده

بود روی آنهمه ماشین داغ و ﻏبارآﻟود ،از قبل تشنهتر بود.

جادهکـش توﺿیـﺢ داد» :اگـه میخـوای آب پیـدا کنـی اول بایـد شـهر

خاکوخـل رو پیـدا کنی .سرنوشـت با تـو مهربونه .فردا چهارشنبهسـت .آب
میآد .سر ﻇهر ،مردم شهر برای یه آیین مرموز دور هم جمع میشن«.
amigo .۱؛ در زبان اسﭙانیایی یعنی »رفیﻖ«

۱۲

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؟«
جادهکش ﻋصای چوبیاش را باﻻ گرفت و اشاره کرد به آنسوی ماسهها.

»یه روز راهه .دنبال سایهت برو«.

رنگو به آنسوی تﭙههای خشک نگاه کرد» .یعنی میگی همینجوری راه

بیفتم تو دل صﺤرا؟«

جادهکش بهش اﻃمینان داد» :راهش همینه«.

رنگو گفت» :باشه ،پس من رفتم «.امیدوار بود آرمادیلو بهﻃریﻘی از جا بﭙرد و

راه را نشانش دهد» .اﻻن دیگه از جاده میرم .دارم میرم توی صﺤرا ...تنهایی«.

همینکه پایش را از پیادهروی داغ برداشـت ،ماسـههای 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 ماسههای رنﮓپریده

گذاشت .ﻋمالً صدای جلزووﻟز کف پاهایش را میشنید!

جادهکش بهﻋنوان ُحﺴنختام حرفهایش گفت» :همهی ما سفر خودمون

رو در پیش داریم .اونﻃرف میبینمت«.

و بعد ،رنگو که دوباره تنها شده بود ،راه افتاد.

همینﻃـور کـه رنگو در صﺤرای خشـک و خاﻟی راه میرفـت ،گروه جﻐدهای

ماریاچی که روی تنهی کاکتوسی نشﺴته بودند ،دربارهی قصهی ُپرسوزوگداز
آفتابپرست نظر میدادند.
»اینجا در صﺤرای موهاوی ،حیوانات میلیونها سـال زمان داشـتهاند تا با
شرایﻂ دشوار مﺤیﻄی سازگار شوند ،وﻟی مارموﻟک قصهی ما چﻄور؟ بهزودی
خواهد مرد«.
۱۳

همین فکر به ذهن رنگو که در آن گرمای ﻃاقتفرسا راه میرفت هم رسید.
آفتاب ،پوست حﺴاسش را میسوزاند و پاهایش مﺜل سرب سنگین شده بود.
ناگهان صدایی فرمان داد» :تکون نخور«.

رنگو خشکش زد» .چی؟«

اﻃرافش را نگاه کرد و هیﭻچیز ندید جز کاکتوس ،سـنﮓ و اﻟبته ،ماسـه،
ماسه و بازهم ماسه.
فکر کرد ﻻبد دارد ﻋﻘلش را از دست میدهد و قدم دیگری برداشت.
صدا مُ صرانه حرفش را تکرار کرد» .تکون نخور!«

رنگو دوباره خشکش زد و گفت» :تکون نمیخورم!« گرچه هنوز نمیدانﺴت

با کی حرف میزند.

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 میزد؟

خیره شـد به تکهسـنگی که انگار آن صدای مﻘتدر ازش سـاﻃع میشـد.

ناگهان سنﮓ یک چشمش را باز کرد و دوباره فرمان داد» :رنﮓ ﻋوض کن!«
رنگو با یکی از چشـمهای گرد مارموﻟکیاش پلک زد ،بعد هم با دیگری.

حتی حاﻻ که زل زده بود به قورباﻏهی سـنگیرنﮓ که اسـمش سنﮓچشـم
بود ،بهسختی میتوانﺴت آن موجود ﻋجیﺐ را از سنﮓ تشخیﺺ دهد.
سـایهی بزرگـی افتـاد روی ماسـههای داغ .سـایه مـال شـاهین بـزرگ

ُدمقرمزی بود که از آن باﻻ خیز برداشته بود سمت مارموﻟک تشنه و داغ.
سنﮓچشم گفت» :دیگه دیر شد«.

آفتابپرسـت وحشـت کرد» .نه ،نه .دیر نشـده! اﻻن رنﮓ ﻋوض میکنم.

اصالً من رنﮓﻋوضکن قهاریام!«

رنگو بازوهایش را خم کرد تا شبیه شاخههای کاکتوس شود و بیحرکت

ایﺴـتاد .مارموﻟک کوچک هرگز چنین پرندهی ﻏولآسـا و خشـمگینی ندیده
۱۴

بـود .وقتـی شـاهین نزدیک شـد ،بـادی که بر اﺛـر بال زدنهـای قدرتمندش
میوزید ،پوستش را قلﻘلک داد.
رنگو نتوانﺴـت خودش را نگه دارد و فریاد کشـید! پوسـت آفتابپرسـت
وحشتزده ناگهان از آن سبز کمجان تبدیل شد به صورتی تیره ،فیروزهای و
ِ
رنﮓ ﻋجیﺐوﻏریﺐ دیگر.
چند
شاهین شیرجهی مرگبارش را آﻏاز کرد.
قورباﻏه هشدار داد» :ایوای ،داره میآد .بزن به چاک!«

رنگو چشـمهای نافذ و نوک تیز چنگالهای وحشـتناک شاهین را دید که
نزدیک و نزدیکتر میشـد .هیﭻ تردیدی وجود نداشـت .وقتش بود که بزند
به چاک!
همینﻃـور کـه روی ماسـههای سـوزان میدوید ،سراسـیمه دنبـال جایی
میگشـت 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 بیرحم قوسدارش به شیشه نوک زد.
رنگو درون قفس شیشـهای جدید و امنش گفت» :اوه ...چه کﺞخلﻖ هم
هﺴت«.

انگار باز برگشته بود به تراریومش ...تا اینکه شاهین چنگالهایش را دور

بﻄری پیﭽید و پرواز کرد! رنگو در ﻋرض چند ﺛانیه بر فراز صﺤرا آویزان شد.
زدن شـاهین ،صخرهها و بیشـهی کاکتوسها کوچکتر و کوچکتر
با هر بال ِ

میشدند.

ً
ً
ﻟﻄفا! من از ارتفاع میترسم ...نه ،نه ،ﻧﻪ!«
ﻟﻄفا ،نه
رنگو اﻟتماس کرد» .نه،

ناگهـان شـاهین بﻄـری را رها کرد .رنگو نفﺴـش را حبس کـرد و پناهگاه
شـکنندهاش سـﻘوط کرد بهسـمت صﺤرا که بهسـرﻋت بهش نزدیک میشد.
چشـمهای رنگـو به جهتهـای مختلـف میچرخید .آمادهی ﺿربه شـد ...و
شاید آمادهی مرگ.
۱۵

ﺑﻮﯾﻨﮓ! بﻄری به سنگی خورد و برگشت و نشکﺴت .چرا؟ چون به سنﮓ

نخورده بود .خورده بود به سنﮓچشم.

سـایهای بهسـرﻋت روی ماسـهها میچرخید .رنگو تصویر ﺿدنور شـاهین
را در پسزمینـهی آسـمان شـناخت و پرنـدهی شـکاری دوبـاره هجـوم آورد

سمتشـان .رنگـو سراسـیمه یک ﻃرف بﻄـری را ُهل داد و شـروع کرد به قِ ل
خوردن و دور شدن از شاهین مهاجم.

ﺑﻨﮓ! ﺷﺘﺮق! بﻄری رنگو به سنگی خورد و شکﺴت! سنﮓچشم دوید جلو

و به بدبیاری رنگو خندید.

بعد صدای وﯾﮋژژ وحشـتناکی آمد و شـاهین سنﮓچشم را قاپید و پرواز

کرد .سنﮓچشـم ،اسـیر در چنگالهای شاهین ،با اسـتیصال پنجههایش را
تکان میداد.

رنگو که فعالً از خﻄر جﺴته بود ،راه رفت و راه رفت تااینکه خورشید باﻻخره

ﻏروب کرد .خﺴتهتر و تشنهتر از هر وقتی در تمام ﻋمرش ،خزید توی ﻟوﻟهی
آب شکﺴتهای و به خوابی ﻋمیﻖ و پر از کابوس فرورفت.

۱۶

