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دنیای آدم نباتی ها/2



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 
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برای درخت های کش��ور نوجوانان تنگ شده. تارا مسخره می کند: 
»مگر آدم دلش برای درخت تنگ می ش��ود؟!« من هم در جواب 
می گویم: »اگر آدم نباتی نباش��د، حتماً دلش تنگ می شود.« ما که 
مث��ل آدم نباتی ها ب��ه زندگی بدون درخت و چم��ن و گل عادت 
نداریم! پاش��ا این جور وقت ها می گوید نگران نباشم، موقتی است. 
آخر موقتی هم که باش��د، بعدش چی؟ شهرهای آدم نباتی ها هم 
همه وس��ط بیابان ساخته ش��ده اند. آنجا که دیگر اصاًل امیدی به 

دیدن درخت نیست.
گاهی فکر می کنم کاًل اشتباه کرده ام؛ از همان موقعی که با طناب 
تارا رفتم توی چاه و با پاشا از کشور نوجوانان فرار کردیم. شاید اگر 
این کار را نکرده بودیم، به زور به اینجا فرس��تاده نمی شدیم. شاید 
انتخاب مناسب تری هم بود. اما حاال که دیگر گذشته. باید به وضع 
اینجا عادت کنم و س��عی کنم حداقل مثل تارا از اینجا لذت ببرم. 
تارا بلند شده و به سمت اتاقش می رود. چه زود می خواهد بخوابد! 
اصاًل خوابم نمی آید. این هفته ها خیلی بی هیجان گذشته. فقط همان 
کارهای تکراری روزمره: صبحانه، باشگاه، دوش، استراحت، ناهار، 
دورهمی، ش��ام، خواب. خیلی خس��ته کننده است. شاید کالس ها 
شروع شود، بهتر ش��ود. تمام وقت های دور همی به تعریف کردن 
فرارمان از کشور نوجوانان گذشته. آنیا و سیال هم فرار کرده بودند. 
برای همین االن اینجا هس��تند. تارا هر دفعه با لذت به خاطرات 
آن ها گوش می دهد و با لذتی بیشتر خاطرات ما را تعریف می کند؛ 
اما من جز ترس و تاریکی زندان آدم نباتی ها چیزی یادم نمی آید. 

آهی می کشم و از جا بلند می شوم. بهتر است من هم به اتاقم بروم. 
وی دی ام زن��گ می خورد. یک پیغام عجیب دارم. انگار برای همه 
این پیغام آمده. تارا و آنیا و س��یال س��ریع خودشان را به در خانه 
می رس��انند. به پیغام نگاه می کنم: »مهم��ان جدیدی دارید. ازش 

خوب نگهداری کنید!«
دِر خانه باز می شود. روبات دراز و بلندی که دو دست کشیده 
دارد، وارد می ش��ود. قفس پالستیکی را روی زمین می گذارد و دِر 
آن را باز می کند. بچه گربه ی س��فیدرنگی از قفس بیرون می آید. 
چقدر زیبا و ناز است! می روم جلو و اولین نفر بغلش می کنم. کاش 

زودتر آمده بود.



روب��ات مراقب گربه، برایش جای خاک و جای غذا آماده می کند. 
هر چهار نفرمان مشغول بازی با بچه گربه شده ایم. روبات مراقب 
ب��ه م��ا توضیح می دهد که گربه ح��ق ندارد وارد اتاق ها ش��ود و 
فقط می تواند در س��الن عمومی خانه باش��د. خودش برایش غذا 
و آب م��ی آورد و مراقب��ش خواهد بود. تارا س��رش توی وی دی 
اس��ت. می گوید برای پاش��ااین ها هم یک بچه گربه ی سفیدوسیاه 
آورده اند. آنیا می پرسد: »اس��مش را چی بگذاریم؟« همه به فکر 
فرو می رویم. تابه حال برای هیچ کس��ی اسم نگذاشته ایم. همه دور 
هم می نش��ینیم و گربه ی کوچولو کنار مبل سرش را روی دستش 
می گذارد و می خوابد. انگار از این همه اس��تقبال و هیجان حس��ابی 
خس��ته شده. هرکدام اسم های پیش��نهادی مان را می گوییم: پنبه، 
مخمل، نازی، کوچولو و... . پیش��نهاد من »پش��مک« است. تارا از 

فصل دوم:   خانه ی مشترک
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پیش��نهاد من خوشش آمده. آنیا و سیال هم موافقند. اسم تازه وارد 
دوست داشتنی ما »پشمک« می شود. از تارا می پرسم: »پسرها چه 
اس��می گذاشته اند؟« توی وی دی از پاش��ا می پرسد. پسرها اصاًل 
به ذهنش��ان نرسیده باید برایش اس��م بگذارند. همه می زنیم زیر 
خنده. پش��مک با صدای خنده ی ما بیدار می شود و سرش را باال 
می گی��رد. روبات مراقب گربه به او چیزی می دهد و پش��مک با 
عالقه می خورد. پشمک خودش هم نمی داند با آمدنش چقدر من 

را خوشحال کرده.
آنیا از جایش بلند می شود. سر پشمک را ناز می کند و به اتاقش 
می رود. دم در اتاق به همه ش��ب به خیر می گوید. آنیا و دوس��ت 
صمیمی اش، میکا، که االن همخانه ی پاشاست، درست همان زمانی 
که من و تارا و پاشا فرار کردیم، از کشور نوجوانانشان فرار می کنند 
و به نزدیک ترین ش��هر آدم نباتی ها می روند. شهر آدم نباتی ها به 
کشور نوجوانانشان خیلی نزدیک بوده و مشکالتی که در راه برای 
ما پیش آمد، برایش��ان به وجود نمی آید. با هواس��کوتر خیلی باال 
پرواز می کنند و بعد از س��ه س��اعت پرواز به آنجا می رس��ند؛ اما 
درست جلوی در ش��هر آدم نباتی ها گرفتار می شوند. آدم نباتی ها 
سرشان می ریزند، هواسکوترشان را داغان می کنند و همه ی وسایل 
و حتی وی دی هایشان را ازشان می گیرند. آنیا و میکا هم سرگردان 
جلوی در شهر می مانند که چه کار کنند که گرفتار روبات نگهبان 
999 می ش��وند و بعد هم روبات قرنطینه. بقیه ی داس��تان هم که 
شبیه داستان ماست. برای همین میکا از رفتن به شهر آدم نباتی ها 

حس خوبی ندارد. حتی می ترسد. انتخاب کشور نبان برایش واقعًا 
تنبیه بوده. هنوز هم خیلی نگران است و اگر می توانست، هر کاری 
می کرد که به کشور دیگری فرستاده شود. آنیا ولی مثل تاراست. با 
وجود تجربه ی تلخی که دارد، هنوز هم عاشق شهر آدم نباتی هاست 
و از اینکه به کش��ور نبان آمده، خیلی ذوق زده است. تجربه ی آنیا 
و میکا آن قدر ناقص ب��وده که حتی با بازی تیک تاک هم روبه رو 
نشده اند. آنیا حتی بچه ی آدم نباتی ها را از نزدیک ندیده. درباره ی 
تقس��یم بندی آدم نباتی ها براس��اس رنگ یا خوراکی ها و چیزهای 
دیگر هم چیزی دستگیرشان نشده. فقط به نظرش آمده هرکدام از 
آدم نباتی ها لباس��ی با تصویری از یک شغل پوشیده؛ مثاًل آشپز یا 
پلیس یا دکتر. احتماالً در آن شهر تقسیم بندی و یارکشی تیم های 

تیک تاک براساس اسامی شغل های روبات ها بوده.
ماجرای س��یال، نیما و یارا بیش��تر به قصه ی ما شبیه است. هم 
سفرش��ان به ش��هر آدم نباتی ها طوالنی تر ب��وده و هم مدتی آنجا 
مانده اند. در شهری که آن ها به آن رفته بوده اند، همه چیز براساس 
اعداد تقس��یم بندی شده بوده؛ مثاًل گروه یک، سه، هفت و... . پاشا 
به شوخی می گوید: »احتماالً آدم نباتی های باهوش تری بوده اند که 
به ریاضی عالقه داش��ته اند.« اما س��یال می گوید: »آن ها هم مثل 
آدم نباتی هایی که ما دیدیم، ساده و سطحی بوده اند؛ همان قدر چاق 
و قدکوتاه و فقط به فکر خوردن و شادی کردن و تماشای تیک تاک.« 
نیما در تماشای بازی تیک تاک به شدت آسیب دیده و مرد تیپ 
الفی که االن می دانیم سفیر شهر آدم نباتی ها بوده، به آن ها کمک 
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کرده. چون آس��یب دیدگی نیما شدید بوده، همان موقع هر سه را 
به زور به کش��ور نوجوانان برگردانده. یاد جالی افتادم و کمک های 

زیادی که به ما کرد. امیدوارم الاقل او را در اینجا ببینیم.
اما تجربه ی ما از بقیه خیلی خاص تر و سخت تر بود. گاهی فکر 
می کن��م چیزهایی از س��ر گذرانده ایم که برای کس دیگری پیش 
نیامده: زندان آدم نباتی ها، زندگی با پانی و مونی و دیدار با جالی و 
توما. از همه بدتر پای شکسته ی تارا بود که خیلی نگرانمان می کرد. 
حاال قرار است بارها و بارها به شهرهای مختلف آدم نباتی ها سفر 
کنیم، مشکالتش��ان را حل کنیم و وضع زندگی ش��ان را زیر نظر 
بگیریم. اگر هم نوجوانانی به آنجا فرار کردند، حواس��مان بهشان 
باشد و کمکشان کنیم. شاید همه ی این ها به نظر خیلی هیجان انگیز 
بیاید. برای تارا و پاشا و آنیا که این طور است؛ اما من ته دلم از این 
راه راضی نیستم. نمی دانم دوست داشتم چه کار دیگری می کردم؛ 
اما فکر می کنم کشور مناسب تری هم برایم پیدا می شد؛ مثاًل همین 
کشور نگهداری و پرورش حیوانات، همین کشوری که االن پشمک 
را ب��ه ما هدیه کرده. اما توی فرم انتخاب کش��ور گزینه ای وجود 
نداشت. بعضی کشورها هر چند سال یک بار افراد جدید می پذیرند. 

من هم شانس نداشتم دیگر.
اینجا به غیر از خانه ی ما و خانه ی پاشا و دوستانش، چند خانه ی 
دیگر هم هست. دقیقاً نمی دانیم چه کسانی آنجا زندگی می کنند. 
حتماً از مس��ئوالن کشور نبان و شاگردان س��ال باالیی ما هستند. 
هنوز که کسی را ندیده ایم. هروقت به ساختمان اصلی می رویم، دِر 

همه ی اتاق ها بسته است و فقط روبات ها را می بینیم؛ اما ساختمان 
اصلی پر است از پوس��ترهای مختلف آدم نباتی ها و شهرهایشان، 
حتی عکس های دسته جمعی آدم های تیپ الف با آدم نباتی ها. حتمًا 
مربوط به پروژه های مختلف قبلی اس��ت. ت��ارا با چنان ولعی این 
عکس ها را نگاه می کند که گاهی روبات خدمتکار مجبور می شود 
دستش را بکشد و به زور به سمت باشگاه زیرزمین ببرد. تارا و سیال 

هم شب به خیر می گویند و به اتاقشان می روند.
سراغ وی دی ام می روم و با پاشا صحبت می کنم. از پاشا می خواهم 
روبات مراقب پشمک را از کار بیندازد. پاشا کلی می خندد و قبول 
می کند. چند ثانیه بعد روبات مراقب خاموش می ش��ود. از پاش��ا 
تش��کر می کنم. نگاهی به دور و اطراف می اندازم. خبری از کسی 
نیس��ت. پشمک کوچولو را بغل می کنم و با خودم به اتاقم می برم. 
دلم نمی آید شب تا صبح توی سالن عمومی خانه تنهایش بگذارم.



امروز اولین کالس درس ما برگزار ش��د. هر هشت نفرمان صبح 
به س��الن آمفی تئاتر کوچکی رفتیم که در طبقه ی دوم س��اختمان 
اصلی اس��ت. تا ظهر برایمان فیلم های زیادی از شهرهای مختلف 
آدم نباتی ه��ا پخش کردن��د؛ از زندگی و راه ورس��م آن ها و محل 
ش��هرها و خیلی چیزهای دیگر که بیشترشان را می دانستیم. تارا 
آن قدر با ذوق تماش��ا می کرد که انگار دفعه ی اولش اس��ت این 
فیلم ها را می بیند. من که چیز جدیدی دس��تگیرم نشد. حوصله ام 
س��ر رفته ب��ود و خوابم گرفته بود. همه اش به فکر پش��مک بودم 
ک��ه توی خانه با روبات مراقبش تنها مانده بود. دلم می خواس��ت 
برگردم پیش پشمک. نه اینکه بگویم به زندگی در خانه ی جدید 
عالقه مند شده ام؛ نه، ولی به پشمک چرا. دلم نمی خواهد ازش جدا 
ش��وم. پاشا دیگر خودش می داند. هر ش��ب قبل از خواب روبات 

فصل سوم:   اولین پروژه
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می کند. تارا هم س��ریع از جایش بلند می شود. باالخره می خندد. 
خوب است که خداحافظی ما با خنده و رقص همراه است؛ رقصی 
که فقط ما سه نفر آدم تیپ الف مفهومش را می دانیم و خاطرات 

زیادی از آن داریم.

آدم نباتی تیپ الف 

به زودی...

تمام کتاب های 

مجموعه ی دنیای آدم نباتی ها 

را خوانده اید؟

جلد سوم



»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


