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بخش اول 

فرار



هوا هنوز آن قدری خنک نشده که سرمای شیرین بستنی بچسبد. 
میل ندارم، به زور دو قاشق می خورم که »مادا« ایراد نگیرد. »راما« و 
»پاشا« دسرشان را تمام کرده اند. هر دو دست هایشان را جلویشان 
گرفته اند و صفحه ی وی دی  روبه رویش��ان روش��ن است. مشغول 
خواندن فرم های انتخاب کشورش��ان هستند. روبات آشپزخانه ی 
013 س��ینی غذاهایمان را یکی یکی برمی دارد، پس مانده ی غذا را 
می ریزد توی سطلی که پشتش چسبیده و بعد همه را روی سرش 
می گ��ذارد و می رود. 013 قد کوتاهی دارد، یک اس��توانه ی فلزی 
چرخ دار اس��ت با یک سطل آش��غال، چهار طرفش سنسور دارد.

هم سطح میزهاست، اما دست های بلند و درازی دارد که با آن ها 
به راحتی ظرف ها را جابه جا می کند.

»آرتا« و »هیال« دو میز آن طرف تر پایش��ان را زیر چرخ های کوتاه 

فصل اول:  فرم انتخاب کشور
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013 می گذارن��د و برایش جفت پا می گیرند. روبات کله پا می ش��ود، 
سینی های غذا پخش می شود کف سلف سرویس مدرسه. من و پاشا 
و راما هم می خندیم. هر چند از هر دوتایشان حالمان به هم می خورد.

مادا عصبانی س��مت میز آرتا می آید و آرتا و هیال را به دفترش در 
ساختمان اصلی کشور نوجوانان می فرس��تد. کار هر روزشان است، 
بعد می گویند اتفاقی شد و بخشیده می شوند، اما فقط دوبار! بار سوم 
خودشان باید وظیفه ی روباتی را که اذیت کرده اند، انجام دهند. یک بار 
هیال و آرتا همین  کار را با روبات 014 توالت ش��وی کردند، بار سوم 
مجبور شدند خودشان تمام دستش��ویی های ساختمان اصلی کشور 
نوجوانان را تمیز کنند. دو روز طول کش��ید و از بوی گندشان کسی 
حاضر نبود از کنارشان رد شود. از جفتش��ان متنفرم! نمی دانم چرا، 
شاید چون همه را مس��خره می کنند. بارها من را جلوی همه دست 

انداخته اند، دلم خنک می شود اگر توی یک دردسر اساسی بیفتند. 
صبر می کن��م تا روبات نظافت چ��ی 015 بیای��د. 015 دراز و 
باریک اس��ت و دس��ت های زیادی دارد. تا حاال نشمرده ام، اما به 
نظرم ش��ش تایی باش��ند. با یک دست سطلی بزرگ را گرفته و با 
دس��ت های دیگر دس��تمال و تی. اول زمین و سینی های ریخته را 

جمع می کند و بعد میز را تمیز می کند.
وی دی  را از مچ دستم باز می کنم و روی میز می گذارم. وی دی 
من بنفش است، رنگ مورد عالقه ام. یک مربع کوچک سه سانت 
در سه سانت با دکمه ای که تمامش را می پوشاند. دکمه ی  وی دی 
را می زنم و صفحه ی نمایش رو به رویم ظاهر می ش��ود. با دس��ت 

سایز صفحه ی نمایش را کوچک می کنم. الزم نیست همه بتوانند 
صفحه ی نمایش من را ببینند. آن هم توی سلف س��رویس شلوغ 
مدرسه ی کش��ور نوجوانان، با این همه بچه ی فضول! ده اینچ هم 
باز ش��ود کافی است. البته چشم های هیال از ده کیلومتری هم تیز 
می بیند و به همه خبر می دهد. تا حاال حتماً همه ی جزئیات فرم من 
را به همه گفته. پاشا که عمداً دوست دارد همه فرمش را ببینند و 

نمره ها و درصدهای باالیش را به رخ همه بکشد، اما من نه!
فرم انتخاب کشورم را باز می کنم، دست هایم را مشت می کنم 
و زیر چانه می گذارم و زل می زنم به صفحه ی وی دی. به اس��مم 
که باالی فرم نوشته شده، خیره می شوم: »ت.الف.ر.الف 2693«. 
کاش حروف را به هم می چسباندند و می شدم همان »تارا« که همه 
صدایم می زنند. باالی فرم راما و پاش��ا هم اسم رسمی شان نوشته 
شده: »ر.الف.میم.الف 2647« و »پ.الف.شین.الف 2678« اولین بار 
است اسم رسمی مان مهم شده. از همین می ترسم. یعنی این انتخاب 
قرار است همه چیز را عوض کند؟ پاشا که تکلیفش روشن است، 
می خواهد به یکی از کشورهای برنامه ریزی یا تعمیر روبات برود، 
عشق این چیزهاست! دوازده انتخاب دارم که هنوز حتی یکی اش 
را هم انتخاب نکرده ام، تقصیر من نیست. من باستان شناسی دوست 
دارم و تاریخ و دلم می خواهد درباره ی آدم نباتی ها بدانم. هیچ کدام 
از کشورها گزینه ی تحصیل و کار مربوط به این ها را ندارند، حتی 
موزه ها را روبات ها هدایت می کنند و تا پانزده سال دیگر پذیرشی 
برای بخش هماهنگی و مدیریت موزه ها وجود ندارد. راما هم شک 
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دارد، بین بخش تولید و تفکیک مواد اولیه و غذاسازی مانده است. 
دوست دارد به کشور استخراج مواد معدنی در مریخ بپیوندد. حتی 

سفر به مریخ و کار کردن در آنجا را دوست دارد.
فرم ها را که پر کردیم، ظرف یک ماه آینده هر کداممان به یک 
کشور فرستاده می شویم، دلم می گیرد. یعنی راما و پاشا هم مثل من 
ناراحت هستند؟ پاشا که چیزی بروز نمی دهد. پسرها این طوری اند 
انگار، کمتر احساساتشان را نشان می دهند، برای پاشا روباتیک آخر 
عشق و حال است، اما راما هم مثل من تردید دارد. از آه های بلندی 
که با نگاه کردن به لیست انتخاب و فرمش می کشد، معلوم است 
نگران است. شاید اصاًل ناراحت نیست که گروه دوستی سه نفره مان 
بعد از 14 سال از هم می پاشد. انتخاب کردن برایش مشکل است.

به راما می گویم: »بیا با هم یک کشور را انتخاب کنیم. این طوری 
باز با هم می مانیم.«

س��رش را می چرخاند س��مت من، توی چشم هاش اشک جمع 
شده. می گوید: »فکر می کنی برای من راحت است؟ من هم دوست 
ندارم از هم جدا بشویم، اما چاره ای نیست. خود تو نمره های کدام 
درَس��ت بهتر اس��ت؟ روباتیک من و تو که افتضاح اس��ت.« بعد 

می زند زیر گریه.
پاشا هم بی خیال وی دی اش شده و ما را نگاه می کند. 

خونسرد می گوید: »اگر من غیر از روباتیک توی کشور دیگری 
پذیرفته می ش��دم حاضر بودم با هم باشیم و هر چه بشود بخوانم، 

اما قبولم نمی کنند.«

توی فرم انتخاب کشور جلوی هر کشور امتیاز و شانس قبولی 
هر فردی نوش��ته ش��ده. روباتیک من 8 درصد است. مینرال 32 
درصد، تولید غذا 16 درصد. هیچ کدام از درصدهام باال نیس��ت 

به غیر از کشور نوجوانان.
یعنی باید بمانم همین جا و من هم بعد از پایان دوره ی تحصیلی ام 
ب��ه بچه ها درس بدهم؟ این کار را دوس��ت ندارم. تازه همین حاال 
هم همه اش 56 درصد ش��انس قبولی دارم. شانس قبولی پاشا توی 
کشورهای روباتیک از 70 درصد به باال است. خیلی ناراحتم، هم برای 

اینکه از هم دور می شویم، هم بابت انتخاب های لوس و بی مزه ام. 
کشور نوجوانان خیلی کوچک است. چند ساختمان مکعبی شبیه 
به هم دارد. ساختمان مدرس��ه، خوابگاه دختران، خوابگاه پسران، 
س��اختمان مرکزی، انبار، آمفی تئاتر و... دلم می خواهد کشورهای 
دیگر را هم ببینم و تجربه کنم. الاقل غیر از س��اختمان های اصلی، 
کارخانه و مرکز تولید و چیزهای دیگر دارند. آن قدر خسته کننده 
نیستند. مثاًل همین کشورهای مینرال، همین کشوری که در مریخ 
اس��ت و مواد اولیه از معادن مریخ اس��تخراج می کند، حتماً خیلی 
جالب تر و جذاب تر اس��ت، تنوع بیش��تری دارد. تازه آنجا همه با 
لباس فضانوردی از س��اختمان ها بیرون می رون��د، اما اینجا همان 

شکلی است که این مدت بوده، فرقی نکرده و نمی کند.
بعد از کش��ور نوزادان که چیزی از آن به یاد نداریم، به اینجا 
آمده ایم و همه ی عمرمان همین جا بوده ایم، دلم نمی خواهد باز هم 

اینجا بمانم.



فکر می کنید با رس��یدن قهرمانان ما به آرزویش��ان و رفتن به 
کشور نظارت بر آدم نباتی ها، چه ماجراهایی در انتظارشان است؟ 
آی��ا بعد از تمام بالهایی که سرش��ان آمده، هنوز ه��م راما، تارا و 
پاشا سرشان برای دردس��ر درد می کند؟! چه خطرات و اتفاقاتی 

تهدیدشان می کند؟
ماجراهای پُرش��ور و هیجان قهرمانان این داستان را در کتاب 

مادر آدم نباتی دنبال کنید.
این بار داستان از زبان راما روایت می شود. کنجکاوی قهرمانان 

ما، باز هم کار دستشان می دهد.
دزدیده شدن نوزاد مونی و پانی و مالقات راما با مادر آدم نباتی اش، 

فقط دو تا از ماجراهای هیجان انگیز این کتاب هستند.



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم 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 راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


