داستان ماه

نوشته :مهدي اصغري

چش��مهاي پُف ک��رده و خواب آل��ودش را به
نمايش��گر بزرگ روبرويش دوخته ب��ود .اعداد و
ارقام از جلو چش��مهايش رد ميش��دند و ׳׳آرش׳׳
س��عي ميکرد آخرين خطاهاي موجود را پيدا کند.
با اين که نياز داش��ت هواي ريه هايش را تازه کند،
ولي ترجي��ح داد براي باز ک��ردن پنجره از جايش
بلند نش��ود و به برنامهاي که کار ميکرد بپردازد.
دوست داشت چند ساعتي بخوابد ولي به جمعيتي
خالقيت او
فکر ميکرد که مش��تاقانه منتظر نبوغ و ّ
بودند تا نتيجهاش را ببينند.
به نظر ميرس��يد تمامي خطاها رفع شده باشد.
دکم��هاي را روي صفحه کليد فش��ار داد و برنامه
شروع به نصب ش��دن کرد .تا برنامه آماده و قابل
اجرا ش��ود مدت زماني نس��بتًا طوالن��ي بايد طي
ميشد .حاال آرش ميتوانست براي مدتي اعداد و
ارقام را از ذهن خارج کند و به مکاني بينديش��د که
به آن تعلق داشت؛ زمين.
از کار ني��اکان خود در حي��رت بود که با وجود
علم تقريبًا پيشرفتهاي که هزار سال پيش صاحبش
بودند ،هيچ نش��انه ،تصوير و يا عکس��ي همراه خود
نياوردهاند .هزار س��ال! هزار سال هم براي خودش
زم��ان کمي نيس��ت .پس چ��را در اين هزار س��ال
گذش��ته کس��ي س��راغ گذش��تهاش نرفته بود؟!
پشت تلس��کوپش رفت و به آسمان چشم دوخت.
خانهاش کجاس��ت؟ آيا واقعًا از بين رفته اس��ت يا
وجودش همچون رازي سربسته از آنها مخفي نگه
داشته ش��ده؟ به چند صد هزار نفري فکر کرد که
سياره کوچک
توانس��ته بودند خودش��ان را به اين ّ
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قابل سکونت برسانند.
س��ياره چيز زيادي از کوچ بزرگ ننوشته
تاريخ ّ
بود .گويا کس��اني که تاريخ را نوش��ته اند ،خواس��ته
باش��ند به عمد بخش��هاي بزرگي از گذشته خود را
انکار کنند .کوچ بزرگ؟! از استادش شنيده بود که
جايي خوانده زمين بيش از هفت ميليارد نفر جمعيت
داشته است؛ آيا با اين حساب جابجا شدن چند صد
هزار نفر را ميش��ود کوچ بزرگ ناميد؟! مگر اينکه
اوضاع براي کوچ آنقدر وخيم بوده باشد که کوچ اين
تعداد کم هم کوچي بزرگ به حساب بيايد.
پ��س از اينک��ه اس��تادش بعد از س��الها تالش
براي کش��ف رمزهاي��ي در باره خان��ه اصلي اش،
آخرين نفس��هايش را کشيد ،آرش که فکر ميکرد
سالهاس��ت اس��تاد برنامه را تمام کرده و به نتيجه
سياره
رسانده و به داليلي نامعلوم بزرگترين کشف ّ
را از ديگران مخفي ميکند ،به سراغ رايانه او رفت و
برنامه را اجرا کرد ،ولي قسمتي از کدهاي برنامه از
بين رفته بود و در بخشي که بايد تصوير جمع آوري
ميشد ،به يکباره برنامه از کار ميايستاد!
آرش تصميم گرفت خودش روي برنامه کار
و اي��رادات آن را  -ک��ه احتمال ميداد به عمد از
سوي استاد ايجاد شده -رفع کند .استاد ميگفت
سياره دست پيدا کرده که
به بخشهايي از تاريخ ّ
از کتاب تاريخ کنار گذاش��ته شده .استاد معتقد
به وجود فيلمي از زمين بود که يکي از مهاجرين
تهيه ك��رده بود تا وقتي دلتنگ زمين ش��دند با
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آن خاطراتش��ان را مرور کنند.گويا در برگهاي
حذف ش��ده از تاريخ س��يّاره آمده بود :وقتي
که فيلم براي مهاجرين نمايش داده شد ،آنها
تصمي��م گرفتن��د که فيلم از بي��ن برود و هيچ
اثري از آن به جا نماند!
اين مس��أله آنقدر عجيب بود که استاد تصميم
گرفته بود راهي براي دسترس��ي ب��ه آن فيلم پيدا
کند .دس��تگاهي پيدا کرده بود که فکر ميکرد قبال
فيلم مورد نظر روي آن ذخيره شده بوده است .چند
سال از عمرش را صرف بازيابي اطالعات آن کرده
بود ولي به جايي نرس��يده بود تا اينکه اواخر عمر به
آرش ک��ه کنار او روي برنام��ه کار ميکرد اطالع
داد که ايرادات برنامه قابل حل است و تا چند روز
ديگر ميتوانند فيلم را مشاهده کنند.
آرش خوش��حال بود که در کنار استاد ،سهمي
در توليد دس��تگاه و برنامه داشته است .بيصبرانه
منتظر آخرين تغييرات و دسترسي به فيلم بود ولي
چند روز بعد استاد را ديد که صبح ،به قدري خواب
آلود بود که معلوم بود تمام شب را نخوابيده است.
استاد به آسمان نگاه ميکرد و آه ميکشيد .تا به آن
زمان استاد را اينچنين آشفته و پريشان نديده بود.
اس��تاد در چشمهاي پرسشگر آرش خيره شده
و به او گفته بود:
فکر نميکنم بش��ه فيلم رو بازيابي کرد! بهترهاين برنامه رو شکس��ت خورده بدونيم .اصلًا بعضي
چيزها بهتره که فقط يه راز باقي بمونه.

