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طراح گرافیک :الهه جوانمرد
ناظر چاپ :مرتضی فخری
چاپ اول1396 :
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دمنباتیها

فصل اول :زندگی جدید
روبات آشپزخانه  ۰۱۳مشغول جمعکردن میز شام است .تارا روی
مبل لم داده .س��رش به ویدی گرم اس��ت .احتماالً دارد با پاش��ا

صحبت میکند؛ حتم ًا همان حرفهای همیش��گی و ذوقزدگی از

اینکه به کش��ور نظارت بر آدمنباتیها فرستاده شدهایم .پنج هفته

از آمدنم��ان به اینجا میگ��ذرد .از یک هفت��هی دیگر دورههای

درس��یمان ش��روع میش��ود .یک ماه و نیم به ما فرصت دادهاند

ت��ا به زندگی جدیدمان عادت کنیم .من که هنوز عادت نکردهام.

دلم برای کش��ور نوجوانان تنگ شده .وقتی این را میگویم ،تارا با

م��ن دعوا میکند .همهاش میگوید« :راما ،چقدر غر میزنی!» من

غر نمیزنم .فقط دلم برای اتاقم و فضای باز کشور نوجوانان تنگ

شده .اینجا خیلی کوچکتر است :فقط چند تا خانه و یک ساختمان
اصلی که دفتر مرکزی نظارت بر آدمنباتیهاس��ت .کالسهای ما
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هم قرار اس��ت آنجا برگزار شود .از زمین بازی کشور نوجوانان و

پاشا هم قب ً
ال در کشور نوجوانان دیگری بودهاند .احتماالً پاشا راست

از وقتی به اینجا آمدهایم ،هواسکوترهایمان را از ما گرفتهاند .گفتند:
«فع ً
ال الزم ندارید تا بعد ».دلم پرواز با هواسکوتر میخواهد .البته

نباش��د .تصور اینکه قرار باش��د تا آخر عمر همینجا زندگی کنم،

برایم زجرآور است .تارا میگوید« :اینطوری نیست .بهمرور توی

و اکس��یژن کافی وجود ندارد .ب��رای ورزش هم باید به زیرزمین

دارد .هنوز بهغیر از خودمان و روباتها ،کس دیگری را ندیدهایم.

خدمتکار هر روز صبح بعد از صبحانه ما را به باش��گاه میبرد .از

و چه موقع منتظر چه چیزی باشیم .قبل از شام هم تاریخ و زمان

سالن آمفیتئاتر و از همه مهمتر ،مزارع اطراف آن خبری نیست.

تارا و پاشا هم دراینباره با من موافقاند.
اینجا اص ً
ال نمیشود از خانه بیرون رفت .دوروبَر فقط بیابان است

س��اختمان اصلی برویم که هم اس��تخر دارد ،هم باش��گاه .روبات
خانهی ما تا خانههای دیگر و س��اختمان اصلی همهاش چند قدم

میگوید .درهرحال ،امیدوارم این خانه آخرین خانهی زندگی من

ش��هرهای مختلف آدمنباتیها پخش میشویم ».میگوید« :اینجا
موقت است ».فع ً
ال که اینجا برای من همان حس روبات قرنطینه را
فقط ازطریق ویدی به ما اعالم میشود چهکاری باید انجام بدهیم

اولین دیدارمان را با مدیر «نبان» ،یعنی مدیر کش��ور «نظارت بر

بیش��تر راه نیست .باشگاه هم پر از روباتهای کوچک مربی است

آدمنباتیها» ،اعالم کردند« :یک هفتهی دیگر».

چهکار نکنیم .حالم از این روباتهای مربی بههم میخورد .اما تارا

وقتی از شهر آدمنباتیها برگشتهایم ،باهم صمیمیتر شدهاند .کمتر

که سر هر دستگاه ورزشی مدام به ما دستور میدهند چهکار کنیم،

شاید هم تارا دارد با پاشا دربارهی همین صحبت میکند .ک ً
ال از

انگار با همهچی ِز اینجا حال میکند .پاشا هم همینطور.
از بقیهی بچهها خبری نداریم .حتم ًا هرکدام یک جایی ش��بیه

به من محل میگذارند .هروقت هم چیزی میگویم ،تارا بهحساب
غرزدنم میگذارد .اص ً
ال مهم نیس��ت .در عوض ،من هم حسابی با

کوچکتر است .پاشا میگوید کشور نظارت بر آدمنباتیها یک جا

ساعتها با هم موسیقی گوش میکنیم .یک بار حتی یک کنسرت

هستیم .اول برایم قابلدرک نبود؛ اما وقتی همخانههای جدیدمان

آنیا که خیلی لذت بردیم؛ اما تارا خیلی هم تشویقمان نکرد .سرش

اینجا هس��تند .البته کش��ور نظارت بر آدمنباتیها احتماالً از همه

نیس��ت .در کل کرهی زمین پخش شده .ما فقط در یکی از آنها

را دی��دم ،برای��م جا افتاد .تا حاال فکر میکردیم فقط یک کش��ور
نوجوانان وجود دارد؛ اما آنیا و س��یال که االن با من و تارا زندگی

میکنند ،هرکدام از کشور نوجوانان دیگری آمدهاند .همخانههای

آنیا دوست ش��دهام .آنیا هم مثل من عاشق موسیقی است .گاهی
دونفره برای تارا و سیال اجرا کردیم :دونوازی ویلنسل و پیانو .من و

به ویدی گرم بود و داش��ت با پاشا حرف میزد .برای من رفتار
سرد تارا مهم نیست .ک ً
ال فضای اینجا را دوست ندارم .از پنجره که

به بیرون نگاه میکنم ،هیچچیز غیر از زمین خشک نمیبینم .دلم

«به عقیدهی یک کرم عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.
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