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بخش اول:
مهد کودک 

آدم نباتی ها



روبات آشپزخانه 013 مشغول جمع کردن میز شام است. تارا روی 
مبل لم داده. س��رش به وی دی گرم اس��ت. احتماالً دارد با پاش��ا 
صحبت می کند؛ حتماً همان حرف های همیش��گی و ذوق زدگی از 
اینکه به کش��ور نظارت بر آدم نباتی ها فرستاده شده ایم. پنج هفته 
از آمدنم��ان به اینجا می گ��ذرد. از یک هفت��ه ی دیگر دوره های 
درس��ی مان ش��روع می ش��ود. یک ماه و نیم به ما فرصت داده اند 
ت��ا به زندگی جدیدمان عادت کنیم. من که هنوز عادت نکرده ام. 
دلم برای کش��ور نوجوانان تنگ شده. وقتی این را می گویم، تارا با 
م��ن دعوا می کند. همه اش می گوید: »راما، چقدر غر می زنی!« من 
غر نمی زنم. فقط دلم برای اتاقم و فضای باز کشور نوجوانان تنگ 
شده. اینجا خیلی کوچک تر است: فقط چند تا خانه و یک ساختمان 
اصلی که دفتر مرکزی نظارت بر آدم نباتی هاس��ت. کالس های ما 

فصل اول:   زندگی جدید
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هم قرار اس��ت آنجا برگزار شود. از زمین بازی کشور نوجوانان و 
سالن آمفی تئاتر و از همه مهم تر، مزارع اطراف آن خبری نیست. 
از وقتی به اینجا آمده ایم، هواسکوترهایمان را از ما گرفته اند. گفتند: 
»فعاًل الزم ندارید تا بعد.« دلم پرواز با هواسکوتر می خواهد. البته 

تارا و پاشا هم دراین باره با من موافق اند.
اینجا اصاًل نمی شود از خانه بیرون رفت. دوروبَر فقط بیابان است 
و اکس��یژن کافی وجود ندارد. ب��رای ورزش هم باید به زیرزمین 
س��اختمان اصلی برویم که هم اس��تخر دارد، هم باش��گاه. روبات 
خدمتکار هر روز صبح بعد از صبحانه ما را به باش��گاه می برد. از 
خانه ی ما تا خانه های دیگر و س��اختمان اصلی همه اش چند قدم 
بیش��تر راه نیست. باشگاه هم پر از روبات های کوچک مربی است 
که سر هر دستگاه ورزشی مدام به ما دستور می دهند چه کار کنیم، 
چه کار نکنیم. حالم از این روبات های مربی به هم می خورد. اما تارا 

انگار با همه چیِز اینجا حال می کند. پاشا هم همین طور.
از بقیه ی بچه ها خبری نداریم. حتماً هرکدام یک جایی ش��بیه 
اینجا هس��تند. البته کش��ور نظارت بر آدم نباتی ها احتماالً از همه 
کوچک تر است. پاشا می گوید کشور نظارت بر آدم نباتی ها یک جا 
نیس��ت. در کل کره ی زمین پخش شده. ما فقط در یکی از آن ها 
هستیم. اول برایم قابل  درک نبود؛ اما وقتی همخانه های جدیدمان 
را دی��دم، برای��م جا افتاد. تا حاال فکر می کردیم فقط یک کش��ور 
نوجوانان وجود دارد؛ اما آنیا و س��یال که االن با من و تارا زندگی 
می کنند، هرکدام از کشور نوجوانان دیگری آمده اند. همخانه های 

پاشا هم قباًل در کشور نوجوانان دیگری بوده اند. احتماالً پاشا راست 
می گوید. درهرحال، امیدوارم این خانه آخرین خانه ی زندگی من 
نباش��د. تصور اینکه قرار باش��د تا آخر عمر همین جا زندگی کنم، 
برایم زجرآور است. تارا می گوید: »این طوری نیست. به مرور توی 
ش��هرهای مختلف آدم نباتی ها پخش می شویم.« می گوید: »اینجا 
موقت است.« فعاًل که اینجا برای من همان حس روبات قرنطینه را 
دارد. هنوز به غیر از خودمان و روبات ها، کس دیگری را ندیده ایم. 
فقط ازطریق وی دی به ما اعالم می شود چه کاری باید انجام بدهیم 
و چه موقع منتظر چه چیزی باشیم. قبل از شام هم تاریخ و زمان 
اولین دیدارمان را با مدیر »نبان«، یعنی مدیر کش��ور »نظارت بر 

آدم نباتی ها«، اعالم کردند: »یک هفته ی دیگر.«
شاید هم تارا دارد با پاشا درباره ی همین صحبت می کند. کاًل از 
وقتی از شهر آدم نباتی ها برگشته ایم، باهم صمیمی تر شده اند. کمتر 
به من محل می گذارند. هروقت هم چیزی می گویم، تارا به حساب 
غرزدنم می گذارد. اصاًل مهم نیس��ت. در عوض، من هم حسابی با 
آنیا دوست ش��ده ام. آنیا هم مثل من عاشق موسیقی است. گاهی 
ساعت ها با هم موسیقی گوش می کنیم. یک بار حتی یک کنسرت 
دونفره برای تارا و سیال اجرا کردیم: دونوازی ویلن سل و پیانو. من و 
آنیا که خیلی لذت بردیم؛ اما تارا خیلی هم تشویقمان نکرد. سرش 
به وی دی گرم بود و داش��ت با پاشا حرف می زد. برای من رفتار 
سرد تارا مهم نیست. کاًل فضای اینجا را دوست ندارم. از پنجره که 
به بیرون نگاه می کنم، هیچ چیز غیر از زمین خشک نمی بینم. دلم 



»به عقیده  ی یک کرم عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


