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بخش اول:
ملاقات با 

لاما



تقریبًا یک سال از شروع کار من در کشور مدیریت کل می گذرد. این 
مدت دو دوس�ت جدید پیدا کرده ام: س�یپا و هانا. سیپا پسر باهوشی 
است و هانا شاید باهوش ترین دختری که تا حاال دیده ام. اصاًل می شود 
گفت باهوش ترین کس�ی اس�ت که تابه ح�ال با او برخورد داش�ته ام. 
بیشتر پروژه هایمان مشترک است. البته تا حاال کار خیلی خاصی انجام 
نداده ایم. بیش�تر به روزکردن کدهای امنیتی و کنترلی کشورها بوده و 
بیشترین کشورهایی که کدهای امنیتی شان نیاز به تغییر و به روزشدن 
دارند، کش�ور نوجوان ها هس�تند. چند باری ه�م به روزکردن کدهای 
امنیتی کشورهای حمل ونقل مواد غذایی را به ما سپرده اند. پروژه هایی 
که دست هانا می دهند، هیجان انگیزتر است. هانا از ما دو سال بزرگ تر 
اس�ت و تجربه ی کاری بیش�تری دارد. خودش مدیر پروژه می شود و 
معم�واًل با یک تیم دوس�ه نفری کار می کند. کارکردن ب�ا هانا را خیلی 

فصل اول:   کشور مدیریت کل
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دوس�ت دارم؛ چون چیزهای زی�ادی از او یاد می گیرم. اما فعاًل به من 
و س�یپا اج�ازه نمی دهند در پروژه های س�نگین کار کنیم. مثاًل آخرین 
پروژه ای که هانا مدیرش بود، طراحی و اجرای سیس�تم امنیتی یکی از 
س�فینه های تازه س�اخت بارگیری مواد معدنی از مریخ بود. من و سیپا 
خیلی اصرار کردیم توی پروژه ی سیستم امنیتی سفینه درگیر شویم؛ اما 
مدیر ارش�دمان، سایا، قبول نکرد. گفت برای این پروژه هنوز تجربه ی 
کافی نداریم. هانا کارش را خیلی خوب انجام داد. س�فینه ی س.م.ز. 
6776 تا حاال دو بار از مریخ مواد معدنی آورده به زمین و هیچ مشکل 

امنیتی ای برایش پیش نیامده است.
مشکل هانا این است که به تارا و راما حسودی می کند و من را بابت 
دوس�تی با آن ها دست می اندازد. سیپا این طوری نیست. حتی یک بار 
ک�ه با ت�ارا و راما در کافه دیدار قرار گذاش�ته بودیم، س�یپا هم آمد و با 
آن ها دوست شد. هانا همه اش می گوید: »پاشا، تو کی می خواهی بزرگ 
ش�وی و به جای وقت گذرانی با دوست های دوران نوجوانی ات، زندگی 
و کارت را جدی ت�ر بگیری؟!« م�ن منظورش را نمی فهمم. من چیزی 
از کارم کم نمی گذارم و تابه حال مشکلی نداشته ام. حتی تا حاال نشده 
که در انجام دادن پروژه هایم به مش�کل بربخورم یا اشتباهی از من سر 
بزند. اینکه زمان آزادم را با چه کسانی می گذرانم هم به خودم مربوط 
اس�ت. هانا دوستی من و تارا و راما را درک نمی کند. حتی وقتی برایش 
از هم�ه ی ماجراهایی که با هم داش�ته ایم، می گویم، بی حوصله گوش 
می کند و انگار که با این حرف ها وقتش را تلف کرده باشم، به من غر 
می زند. فرق من با هانا و سیپا در همین است. من برای آمدن به کشور 

مدیریت کل، اتفاقات عجیب وغریبی را از س�ر گذرانده ام، اشتباهات، 
تصمیمات، ماجراجویی، کلی دردسر و... ولی حاضر نیستم هیچ کدام از 
این تجربه ها را با چیزی عوض کنم، حتی اگر مدیریت پروژه ی سیستم 
امنیتی س�فینه ی س.م.ز 6776 باش�د. اما هانا و سیپا از آن بچه های 
درس خوان و سربه زیری بودند که باالترین نمره را در کشور نوجوان ها 
گرفتند و یک راست به اینجا فرستاده شدند. توی کشور نوجوان ها هم 
هیچ وقت دوست نزدیک و صمیمی نداشته اند و زندگی شان تا اینجا فقط 
به درس و کار خالصه شده است. البته سیپا این طور نیست؛ اما هانا با 
افرادی که در کشورهای دیگر غیر از کشور مدیریت کل کار می کنند، 
برخورد باال به پایینی دارد. درست است که مدیریت کل، مهم ترین و 
حساس ترین کشور است؛ اما من نمی توانم اهمیت کشور نبان و کشور 
نوزادان را انکار کنم. به نظرم وجود همه ی این کشورها و همه ی شهرهای 
آدم نباتی ها در کنار هم باعث می شود دنیا با آرامش رو به جلو رود. اما 
هانا را اگر ولش کنی، افرادی را که توی کش�ور نوزادان یا نوجوان ها یا 
حتی کش�ورهای تولید مواد اولیه و مواد غذایی کار می کنند، مس�خره 
می کند. می گوید حتمًا به اندازه ی کافی باهوش و بااس�تعداد نبوده اند 
که نتوانس�ته اند به یکی از کش�ورهای درجه ی�ک مثل مدیریت کل یا 
کشور طراحی سفینه ها و کشور طراحی روبات ها فرستاده شوند. برای 
من مهم نیست. من هر روز هم با راما حرف می زنم و هم با تارا. با تارا 
بیشتر. و هرچند وقت یک بار، اگر مرخصی داشته باشیم، در کافه دیدار 
دور هم جمع می ش�ویم. تارا این چند وقت خیلی س�رش ش�لوغ بود. 
هفته ی پیش دو نوجوان دختر، از یکی از کشورهای نوجوان ها به شهر 
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آدم نباتی ها فرار کرده بودند و تارا به عنوان کمک کننده ی آن ها به شهر 
آدم نباتی ها فرس�تاده شده بود. سه چهار روز حتی فرصت نکرده بود با 
من تماس بگیرد. یکی از نوجوان ها توی شهر آدم نباتی ها گم شده بود و 
هردویشان به شدت از ترس شوکه شده بودند. تارا آن ها را یک راست به 
کشور بهبود فرستاده بود تا ازنظر روحی و روانی آرام شوند. تصمیم گیری 
درباره ی برخورد با آن ها با کشور مدیریت کل بود. چون حالشان خیلی 
بد بود و اعصابشان حسابی به هم ریخته بود، آن ها را به روبات قرنطینه 
نبردند و البته هنوز هم تصمیم نهایی برای آینده ش�ان گرفته نش�ده. 
دلم برایشان می سوزد. دیشب دو ساعت با راما و تارا درباره شان حرف 
زدیم و البته خاطرات سفر خودمان به شهر آدم نباتی ها را مرور کردیم. 
اما امروز که موقع ناهار ماجرا را برای هانا و س�یپا تعریف کردم، آن ها 
هیچ واکنشی نشان ندادند. به نظرشان موضوع پیش پاافتاده ای آمد و 
خیلی سریع حرف را عوض کردند. سیپا گفت قرار است سیستم امنیتی 
موزه ی کتاب را به روز کنیم. هانا مدیر پروژه است و من و سیپا را در تیم 
خودش قرار داده. فکر می کنم واکنش من هم به خبر کاری سیپا توی 
ذوقش زد. آخر موزه ی کتاب برای من چه جذابیتی باید داشته باشد؟ 
بعد هم کار، کار اس�ت دیگر. چه فرقی می کند سیستم امنیتی کجا را 
به روز کنیم؟ به هرحال، از بین همه ی مکان های ممکن، موزه ی کتاب، 
خسته کننده ترین جا است. حتی از انبار مواد غذایی هم خسته کننده تر 
است. تازه، مش�کل بزرگش هم این است که باید حضوری به موزه ی 
کتاب برویم. س�خت افزارهای امنیتی آنجا آن قدر قدیمی اس�ت که از 
پشت وی دی خودمان نمی توانیم مستقیم روی سیستم موزه کار کنیم.

ش�اید اگر تارا و راما و شوروش�وق ماجراجویی آن ها بود، حتی رفتن 
به موزه ی کتاب هم از این بی مزگی درمی آمد. راما که حس�ابی کش�ور 
نوزادان را زیرورو کرده و آنجا را از راهروها و س�الن های س�فید بی روح، 
به یک جای ش�اد و پرهیجان تبدیل کرده. تا توانسته، درخت و گیاه و 
حتی تعداد زیادی سگ و گربه و پرنده به کشور نوزادان آورده. همه جا 
را با طرح ها و رنگ های شاد تزیین کرده و از شش ماهگی برای بچه ها 
س�اعت های موسیقی و پایکوبی در نظر گرفته. گزارش عملکردش که 
به مدیریت کل رس�ید، بی دردسر وارد سیستم شدم و خواندم. خوبی 
کار در اینجا همین است. هک کردن سیستم های امنیتی ای که خودم 
طراح�ی می کنم، مثل آب خوردن اس�ت. ارزیابی عملک�رد راما یکی از 
باالتری�ن ارزیابی های�ی بود که تابه ح�ال دی�ده ام. از ارزیابی من خیلی 
باالتر بود و از ارزیابی تارا هم همین طور. برایش خیلی خوش حالم. راما 
امروز بعد از ناهار با من تماس گرفت. گفت مسئله ی مهمی هست که 
می خواهد با من و تارا در میان بگذارد. هرچه درباره اش پرسیدم، گفت 
نمی توان�د پش�ت وی دی چیزی بگوید؛ به خصوص که من در کش�ور 
مدیریت کل هستم. می خواست امروز عصر همدیگر را ببینیم. اما هانا 
به عن�وان مدیر پروژه به من اج�ازه ی رفتن به کافه دیدار را نداد. خیلی 
التماس کردم و باالخره اجازه داد فردا عصر بروم. از اینکه تارا و راما را 
دوباره از نزدیک می بینم، خوش حالم و هیجان زده. البته حرف های راما 
و لحن صدایش کمی نگرانم کرده است. امیدوارم مسئله جدی نباشد 

و حرفش فقط بهانه ای باشد برای دور هم جمع شدن ما.



»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 ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


