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مقدمه ی مجموعه

هـر سـال کلـی انیمیشـن در جهـان سـاخته می شـود و ما کلـی انیمیشـن جدید 
می بینیـم. (احتمـاًال خیلی ها را هـم وقت نمی کنیم ببینیم.) کلی داسـتان جدید، 
شـخصیت های جدیـد و فضاهـای جدیـد از راه می رسـند ولـی فرصـت نداریم با 
همـه ی آن هـا آشـنا شـویم. اینجاسـت کـه از بین آن هـا انتخـاب می کنیـم؛ مثاًل 
آن هایـی را می بینیـم که جایزه های بسـیاری برده اند یا آن هایی که در سـایت های 
معتبر نمره های باالیی دارند یا حتی دوسـت ها و همکالسـی ها پیشـنهاد کرده اند. 

انتخاب ساده نیست ولی تا دلتان بخواهد راهنما وجود دارد! 
حاال اگر بشـود جور دیگری هم رفت سـراغ این انیمیشن ها چی؟ اگر چند نفر 
که عاشـق بچه ها و انیمیشـن ها و کتاب ها هستند فکر بکری به سرشان زده باشد 
چـی؟ مثاًل خواندن فیلم های انیمیشـن ! عجیب اسـت، نـه؟ دیدنی های خواندنی 
دقیقًا همچین چیزی است. کتاب هایی که داستان انیمیشن های مشهور و مهمی 
را تعریف می کنند که هم کلی جایزه برده اند، هم کلی طرفدار دارند و هم کلی آدم 
متخصص کاربلد تأییدشـان کرده اند. داسـتان هایی درباره ی مهم ترین مسائلی که 
از کودکـی تـا وقتی آدم بزرگ شـویم همراه ماسـت. از احساسـات درونـی بگیر تا 

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



شـاید بـا خودتـان بگوییـد که وقتی انیمیشـنی را دیده باشـیم، دیگـر چرا باید 
داسـتانش را بخوانیـم؟ بلـه، 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 
دیگـری تصور کنید، شـاید حتی تخیل شـما به کل با انیمیشـنی کـه دیده اید فرق 
کنـد. تـازه ممکـن 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 ایـن کـه دیدنی هـای خواندنـی بـا چنـد کتـاب و چند انیمیشـن 
تمـام نمی شـود. تـا زمانی که انیمیشـن های باحال در دنیا سـاخته می شـوند، ما 
داستان هایشـان را برایتـان تعریف می کنیم. مگر نمی دانیـد، چیزی که انتها ندارد 
تخیـل آدم اسـت و قصه هایـی کـه تعریف می کنـد. پس دیگر وقت آن اسـت که 
خودتـان را بـرای خوانـدن یک داسـتان جـذاب و هیجان انگیز آماده کنیـد یا بهتر 

است بگویم برای دیدن یک انیمیشن بی نظیر.
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در اسـطبل بزرگی در خرگوشـکده، پژواک صدای ترسـناک حیوانات شکارچی 
ماقبل تاریخ پیچید. خرگوشی جوان به نام جودی جست و خیز، از میان جنگلی 
از جنس پاپیه ماشه و مقوا روی صحنه ی نمایشی سرهم بندی شده  نمایان شد. 
صدای جودی، بلند و رسـا بود. «ترس! خیانت! عطِش خون! هزاران سـال 
پیـش، ایـن  نیروهـا بر جهان ما حکومت می کردند. جهانـی که در آن طعمه از 
حیوان شکارچی می ترسید و شکارچی ها، میلی مهارناپذیر داشتند برای ضرب 

و جرح و له  کردن و...»
ناگهان پلنگی خالدار از میان سایه ها پرید جلوی او!

جودی با حمله ی پلنگ، پخش زمین شد و فریاد زد: «خون! خون! خون! 
و مرگ.»

پس از سـکوتی کش دار و سـنگین، جودی رودرروی تماشـاچیاِن سـردرگم 
نشست، لبخند زد و تک گویی اش را ادامه داد. پارچه ای که رویش نوشته بودند 
مسابقه ی استعدادیابی عید هویج  باالی سرِ تماشاچیاِن بهت زده نصب شده بود. 
«آن روزها، جهان به دو دسته تقسیم می شد: شکارچیان شرور و طعمه  های 
مظلـوم.» دو جعبـه ی مقوایی از سـقف افتادند پایین. اولی که با مدادشـمعی 
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رویـش نوشـته بودند شـکارچی شـرور، روی سـر پلنگ فرود آمـد و دومی با 
نوشـته ی طعمه ی مظلوم روی سـر جودی افتاد. جعبه ها روی شانه هایشـان 
نشست و سرها، بازوها و پاهایشان از زیرشان بیرون زد. «ولی ما به مرور زمان 

تکامل یافتیم و از آداب ورسوم ابتدایی و وحشیانه مان عبور کردیم.»
گوسـفندی جوان که پیراهنی سـفید به تن داشـت و رنگین کمانی مقوایی 
روی سـرش گذاشـته بود، فی البداهه روی صحنه حرکاتی نمایشـی اجرا کرد. 
جودی و پلنگ از جعبه هایشان بیرون پریدند. حاال آن ها هم پیراهن سفید به 
تن داشتند. «این روزها شکارچی و طعمه کنار هم در صلح زندگی می کنند.»

جـودی و پلنـگ کـه دیگـر معلـوم شـده بـود او هم نوجـوان آرامی اسـت، 
 باهم دسـت دادند و گوسـفند رویشان اکلیل پاشـید. جودی گفت: «و تک تک 

پستانداران جوان فرصت هایی بی شمار و متعدد دارند.»
گوسـفند گفت: «بله. من دیگر مجبور نیسـتم دوالدوال وسـط گله راه بروم.»

بعد پیراهنش را درآورد و گوشـه ای انداخت و لباس دسـت دوز فضانوردی اش 
را نمایان کرد. «به جایش می توانم فضانورد شوم.»

پلنگ گفت: «من مجبور نیسـتم بزرگ که شـدم یک شکارچی تنها بشوم.»
و کت و شـلوار کارمندی اش را زیر پیراهنش نشـان داد. «از امروز می توانم بروم 

شکار معافیت های مالیاتی. می خواهم مأمور مالیات شوم!»
جودی گفت: «من هم دیگر مجبور نیستم کورکورانه از حضرِت هویج اطاعت 
کنـم. می توانـم دنیـا را به جای بهتری تبدیل کنم، جـان بقیه را نجات دهم، از 
بی دفاع ها دفاع کنم! می خواهم...» پیراهنش را پاره کرد و یونیفرم آبی رنگش 

را به همه نشان داد. «پلیس شوم!»
نـام گیدیـون خاکسـتری  بـه  بدذاتـی  بچه روبـاه  تماشـاچیان،  در میـان 
پوزخندزنان به دو دوسـتش گفت: «پلیِس خرگوش! مسـخره ترین چیزیه که 

تا حاال شنیده  ام.»
انگار جودی از روی صحنه این حرف را شنید، چون گفت: «شاید غیرممکن 
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به نظر برسـه... البته برای ذهن های کوچولو.» و اشـاره کرد به روباه. «منظورم 
دقیقـًا تویـی گیدیـون خاکسـتری.» جـودی بشـکن زد و پرده ای نقـش دار از 
منظره ی آسـمان شـهر و سـاختمان های بلندش پشـت  سـرش باز شـد. «اما 
شهر بی نظیرِ زوتوپیا۱ فقط سیصدوچهل کیلومتر با اینجا فاصله دارد! جایی که 
اجـداد مـا بـرای اولین بار در صلح به هم پیوسـتند و اعالم کردند که هرکسـی 

می تواند هرچه که می خواهد باشد! از شما ممنونم و شب همگی به خیر!»
جودی با افتخار تعظیم کرد، انگار مهم ترین نمایش زندگی اش را اجرا کرده 
بود. تماشـاچیان که بانی و اِستو جسـت وخیز، پدر و مادر جودی، هم بینشان 

بودند، از سر وظیفه کف زدند.
چنـد لحظه ی بعد، جودی که هنـوز یونیفرم پلیس تنش بود، هیجان زده با 
پدر و مادرش از اسطبل بیرون رفت. بیرون اسطبل، جشنواره ی ُپرشور و هیجان 
عیـد هویج ادامه داشـت. مـردم از غرفه ها خرید می کردنـد، بازی می کردند و 

سوار وسیله های شهربازی می شدند. 
اِستو پرسید: «جودی، تا حاال از خودت پرسیدی چی  شد که من و مامانت 

این قدر خوشبخت شدیم؟»
جودی جواب داد: «ُنچ.»

اِستو که انگار اصاًل جواب جودی را نشنیده بود، گفت: «خب، بهت می گم چی 
شد. ما بی خیال رؤیاهامون شدیم و با داشته هامون ساختیم، مگه نه بان؟»

بانی تأیید کرد. «آره. درسته اِستو. خوب هم ساختیم.»
اِسـتو گفـت: «می بینـی جـود، زیبایی راضی بـودن در همینه. اگـه هیچ کار 

جدیدی رو امتحان نکنی، هیچ وقت هم شکست نمی خوری.»
جودی گفت: «راستش من از امتحان  کردن خوشم می آد.»

بانی به دخترشان نگاه کرد. «عزیزم، منظور پدرت اینه که پلیس شدن برای 
تو... سخته، حتی شاید غیرممکن باشه.»

۱. بازی با دو کلمه ی Zoo (باغ وحش) و Utopia (آرمان شهر)
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اِستو گفت: «تا حاال پلیس خرگوش نداشتیم.»
جودی از باالی نرده ای پرید و گفت: «پس گمونم من اولی ش باشم! چون 

قراره دنیا رو جای بهتری کنم.»
اِسـتو گفـت: «مثـاًل... ببین، اگه می خـوای دنیا رو جای بهتـری کنی، هیچ 

راهی بهتر از این نیست که کشاورز هویج کار بشی.»
بانی گفت: «آره! من و بابات و دویست وهفتادوپنج برادر و خواهرت... با هر 

هویجی که می کاریم کم کم دنیا رو تغییر می دیم.»
اِستو در تأیید حرف بانی گفت: «آفرین، خوب گفتی. کشت هویج، حرفه ی 

آبرومندانه ایه.»
اما جودی دیگر به پدر و مادرش توجه نمی کرد چون چشـمش به گیدیون 
افتاده بود که دنبال چند بچه ی کوچک می دوید. درجا گوش هایش تیز شد و 

راه افتاد دنبالش. 
بانـی از جـودی پرسـید: «فهمیـدی عزیـزم؟ یعنـی می گم رؤیاپـردازی کاِر 

قشنگیه.»
اِسـتو ادامـه داد: «آره، فقط تـا وقتی که زیادی باورش نکنی.» بعد، چشـم 

گرداند تا ببیند دخترش کجاست. «جود؟ کجا رفت این بچه؟»
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جـودی نزدیک تـر شـد و دیـد گیدیـون خاکسـتری همـان کاری را می کند که 
روباه ها در آن مهارت دارند: قلدربازی برای بچه ها. 

گیدیون گفت: «همین حاال بلیت  هات رو می دی به من، وگرنه با لگد می زنم 
روی ُسـم هات.» و بچـه را ُهـل داد. بعـد بلیت  های گوسـفند را گرفـت، با آن ها 
ضربه ای به صورتش زد و ادایش را درآورد. «بع بع! چیه؟ می خوای گریه کنی؟»

گوسفند داد زد: «آهای! بس کن گیدیون!»
جودی قاطعانه گفت: «آهای! شنیدی که چی گفت. بس کن.»

گیدیـون نگاهـی به جـودی انداخت و خندید. با پوزخنـد گفت: «چه لباس 
قشـنگی، خنگـول! کـدوم دیوونه خونـه ای زندگـی می کنـی کـه فکـر کـردی 

خرگوش ها می تونن پلیس بشن؟»
جودی با خون سردی گفت: «لطف کن بلیت  های دوستم رو پس بده.»

گیدیـون پوزخنـد زد و بلیت  هـا را چپاند تـوی جیبش. «بیا بگیرشـون؛ ولی 
حواسـت باشـه، من روباهـم و همون طور کـه خودت توی نمایـش احمقانه ت 
گفتـی، ما شـکارچی ها قباًل طعمه هـا رو می خوردیم. اون غریـزه ی خون ریزی 

هنوز توی ِدینامونه.»

۲



۱۲

یکـی از رفیق هـای گیدیـون کـه گـرگ بـود آهسـته گفـت: «فکر کنـم تلفظ 
صحیحش دی ـ اِن ـ اِی باشه.»

گیدیون که بهش برخورده بود گفت: «الزم نیست چیزی رو که خودم بلدم 
بهم بگی تراویس.»

جودی گفت: «من ازت نمی ترسم گیدیون.»
گیدیـون جـودی را چنان محکم هل داد که پخش زمین شـد. چشـم های 

جودی پر از اشک شد. 
گیدیون با بی رحمی گفت: «حاال ترسـیدی؟» بقیه ی حیوانات طعمه پشـت 

درختی پناه گرفتند و جودی را جلوی قلدرها تنها گذاشتند. 
تراویـس به تمسـخر گفت: «دماغـش رو ببین چه جوری می پـره. بدجوری 

ترسیده.»
گیدیون گفت: «گریه کن، خرگوش کوچولو. گریه کن، گریه کن...»

بـوم! قبـل از آنکـه گیدیـون بتوانـد کلمـه ای دیگر بگویـد، جودی بـا پاهای 
پشـتی اش لگدی به صورتش کوبید و پخش زمینش کرد، ولی گیدیون فوری 
از جا پرید. از عصبانیت دیوانه شده بود. گفت: «آهان! پس نمی دونی ِکی باید 
پا پس بکشی، نه؟» و سرپنجه هایش را بیرون داد. انگار از دست هایش چاقو 

بیرون زده بود. 
سـیلی ای بـه صـورت جـودی زد. سـرپنجه های تیـزش در پوسـت جـودی 
فرورفتنـد و خـون از جـای زخم ها جاری شـد. بعد، جـودی را زمین انداخت و 
صورتش را فروکرد توی خاک. با خون سردی گفت: «هروقت فکر کردی بیشتر 

از یه خرگوش احمق هویج کار مسخره  می ارزی، این لحظه رو یادت بیار.»
گیدیـون و رفقایـش خنـدان دور شـدند و جـودی را روی زمین رهـا کردند. 
جـودی از جـا بلنـد شـد، خـون را از گونه اش پاک کرد و از پشـت  سـر به آن ها 

چشم غره رفت. 
گَرِت گوسفنده گفت: «ای وای، زخمت خیلی بدجوره.»
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شـارال، گوسـفندی کـه قلدرها بلیت  هایـش را گرفته بودند، پرسـید: «حالت 
خوبه جودی؟»

جودی نفسـی کشـید و چیزی از جیب جلویی اش درآورد. به پهنای صورت 
لبخند زد. 

گفت: «بیا!» و بلیت  هایی را که گیدیون دزدیده بود به او پس داد. 
شارال گفت: «اِی ول! بلیت  هامون رو گرفتی!»

گَرِت هیجان زده گفت: «تو خیلی باحالی جودی!»
شارال اضافه کرد: «گیدیون خاکستری چرت و پرت می گه.»

جودی کاله پلیسـی اش را روی سـرش گذاشـت و نگاهش پر از قاطعیت و 
اراده شد. «خب، درباره ی یه  چیزی درست گفت؛ اینکه من نمی دونم ِکی باید 

پا پس بکشم.»
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پانزده سـال بعد، جودی جسـت وخیز در آکادمی پلیس زوتوپیا حسـابی عرق 
ریخـت. جثـه اش در مقایسـه با بقیـه ی دانشـجوها، که اغلب فیـل، کرگدن و 

گاومیش بودند، کوچک بود اما اراده ای قوی داشت. 
به خاطر جثه  ی کوچکش، تربیت بدنی سـخت ترین قسـمت آموزشـش بود. 
دانشـجوها باید درون فضاهای شبیه سازی شـده، از موانعی می گذشـتند. این 
فضاها بر اساس همه ی دوازده زیست بوم منحصربه فردی طراحی شده بود که 
شـهر زوتوپیا را تشـکیل می داد. از محله ی سرددشـت با آب وهوای یخبندانش 
گرفتـه تـا میداِن صحرای بزرگ که گرمایش غیرقابل تحمل بود. هر زیسـت بوم 
چالش هـای مخصـوص به خودش را داشـت، گاهی باید روی دیوار یخی دوام 

می آوردی تا زنده بمانی و گاهی وسط طوفان داغ شن. 
جـودی بیشـتر از بقیـه زمین می خورد. توی ذهنش صـدای پدر و مادرش، 
اسـتاد تربیت بدنـی اش و گیدیون خاکسـتری را می شـنید که همـه می گفتند 
نمی تواند پلیس شـود. همین صداها بود که باعث می شـد جودی سـخت تر از 
بقیه کار کند. او با پشـتکار و اسـتقامت توانسـت همگام با دیگران پیش برود 

و همه را حیرت زده کند. 

۳
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در هفته هـای پایانی دوران آموزشـی، جودی برای اثبـات توانایی هایش، از 
مهارت های خرگوشـی اش استفاده می کرد؛ مثل پاهای قوی و قدرت شنوایی 
بی نظیرش. به راحتی از میان موانع رد می شد و گاهی بقیه ی دانشجوها را هم 
پشـت سـر می گذاشت. یک بار در آخرین جلسـه ی مبارزه ی تن به تن، کرگدن 

نری را زمین زد که جثه اش ده برابر خودش بود. 
در مراسـم فارغ التحصیلـی، جودی کنـار بقیه ی فارغ التحصیل ها نشسـت؛ 
ازجمله کرگدن که لبش باد کرده و زیر چشمش کبود شده بود. شهردار، شیری 

به نام لیودور شیردل، رفت پشت تریبون. 
«من، شهردار زوتوپیا، باافتخار اعالم می کنم که امروز اولین دانش آموخته ی 
آکادمـی پلیـس از پروژه ی جذب پسـتانداران فارغ التحصیل می شـه. شـاگرد 
ممتاز کالس... اولین خرگوش افسـر الف.پ.ز۱، جودی جسـت و خیز. دستیار 
زنگوله پا، نشـان افسـر جست وخیز رو تحویل می دین؟» شهردار جمله ی آخر را 

خطاب به گوسفند کوچکی گفت که همان نزدیکی ایستاده بود. 
زنگوله پا گفت: «آهان! بله. همین االن.»

شـیردل گفت: «جودی، با افتخار، رسـمًا تو رو برای خدمت به قلب زوتوپیا 
اعزام می کنم، حوزه ی یک، مرکز شهر.»

جـودی در میـان تشـویق و هورای کرکننـده ی حضار، روی صحنه به سـوی 
شهردار رفت. بلندترین صدای تشویق از سوی پدر و مادرش بود، هرچند اِستو 

داشت زار می زد. 
شهردار شیردل دیپلم جودی را به دستش داد و زنگوله پا جلو آمد و نشان 
الف.پ.ز را به یونیفرمش سنجاق کرد. «تبریک می گم، افسر جست وخیز.»

جودی گفت: «سربلندتون می کنم. این رؤیای بچگی هام بوده.»
زنگوله پا زیرلب گفت: «برای ما کوچولوها امروز روز پرافتخاریه.»

شـیردل گفت: «زنگوله پا، جا باز کن لطفًا.» و لبخند پررنگی روی صورتش 
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نقش بست. «خیلی خب افسر جست وخیز. حاال اون دندون ها رو به دوربین ها 
نشون بده!» عکاس، جودی و شهردار شیردل و زنگوله پا را برای عکاسی آماده 

کرد، ولی شیردل، زنگوله پا را از گوشه ی قاب انداخت بیرون. 

چنـد روز بعـد، پدر و مادر جودی و چندین خواهر و برادرش، تا ایسـتگاه قطار 
همراهی اش کردند. 

بانی گفت: «خیلی بهت افتخار می کنیم جودی.»
اِستو گفت: «آره، ولی می ترسیم. جدی می گم. حسم یه ترکیبی از افتخار و 

ترسه؛ آخه داری می ری زوتوپیا! خیلی دوره و خیلی بزرگه.»
جودی به پدر و مادرش گفت: «ببینین، من توی تمام زندگی م برای همین 

هدف تالش کرده ا م.» سعی می کرد هیجانش را پنهان کند.
بانـی گفـت: «می دونم. ما فقـط یه کم هیجان زده ایم، البته وحشـت زده هم 

هستیم.»
جودی گفت: «تنها چیزی که باید ازش بترسیم خوِد ترسه.»

اِسـتو گفت: «و خرس ها... از خرس ها هم باید بترسـی. ناگفته نمونه که از 
شیرها و گرگ ها و...»

بانی که گیج شده بود گفت: «گرگ ها؟»
اِستو ادامه داد: «... راسوها...»

بانی گفت: «تو با یه راسو شطرنج  بازی می کنی.»
«خـب اون هم تا می تونه تقلب می کنه، هیچ به عواقب کارش فکر نمی کنه. 
درست مثل همه ی شکارچی ها... زوتوپیا ُپره از این جور حیوون ها. روباه ها هم 

بدترینشونن.»
بانـی گفـت: «راسـتش پـدرت بـد نمی گه. تـوی خونِشـونه. یادتـه گیدیون 

خاکستری چی کار کرد؟»


