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 |روایت سوگل | 

ن رو بخونید یعنی شما هم مثل من سعادت متاین  دکسی هستید که قصد داری اگر

مکانی که حس ، این کار یه بدون چیزی در ازاکبودن در کنار کسانی رو داشتید 

روک از جمله اتفاق سد. ندنوجوانی نیاز داشتند رو برای ما فراهم کرمیکردند خودشان در 

یی در چیزی که قرار اتما جحاگر کسی درباره من و زندگی ام بپرسد  ههایی است ک

در این یکسال با حرف هامون به هم یاد دادیم و یاد گرفتیم و گاهی . است بگویم دارد

با افراد . سیدیمر اچیزی قدم گذاشتیم که فراموش کردیم از کجا به اینج عمق درانقدر 

و نتیجه زیبایی  رمتفاوتی پروژه های مختلفی انجام دادیم که هر کدوم از دیگری جذاب ت
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 . داشتند

که از ولی لذتی  د؛ پروژه ای که اگرچه با افراد کمی شروع شخداحافظ | سالم روژهدر پ

 . ستیابل انکار نقبه هر کدوم از ما داد  کهحرف های دلنشین 

*** 

از محیط و اجسام ری بتونیم درک بیشتر و بهت تاتوی این پروژه مسیری رو طی کردیم 

کار داشته سرورت روزمره با وسایلی وبه ص اممکنه خیلی از م. شته باشیمااطرافمون د

نکنیم چیزی مثل  باشین ولی ذره ای درباره ماهیت واقعی اون ندونیم و در بارش فکر

ارشون درب، پنجره و دیوار اتاقمون؛ اما اینجا اون هارو توصیف کردیم تیپاک و مداد یا ح

. ید دیگری بهشون نگاه کردیم که قبال نمیکردیمدز ا د.حرف زدن اره ماحرف زدیم و اونها درب

یاد گرفتیم و کردیم ن تمریگاهی برای اونها حرف زدیم و گاهی بجای اونها؛ و با این کار 

جه ای ربشنویم و در نهایت به د، ببینیم، نباشیم و فکر کنیمچیزی که بی تفاوت به هر

ت بهتر و یکیفرک کنیم و سعی کنیم با آدم و اطرافیانمون رو د،بجای اجسام هبرسیم ک

 .منیتر زندگی کیباز

*** 

 زاریم بیاید اذاشتراک ب به اوردیم رو با شمآبرای اینکه جزئی از تجربه ای که بدست 
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 ؛ بگیم عتسا

عت برای ار سانگا. شی که با موتور و باتری کار میکنه است یکز ا رساعت چیزی فرات

عت سوال بپرسیم و سوگل از جانب او اگفتیم از س. نهکمک ک ام به تازمان کار میکنه 

. این شد که جواب بدهد و همینطور از سوگل بپرسیم و همچنان سوگل جواب بدهد

 : عت پرسیداس ر از بقیه گل کرد و اولین سوالش رو ازتماجد زود کنجکاوی

ظاهر خودت برامون ساعت؟( یه ذره از  مناید هم سرکار خات )یا شساعسالم جناب : داجم

عقربه دارها هستی؟ و اینکه سوگل وقتی تو رو پسندید بیش از هرچیز عاشق  سلبگو از ن

 و شد؟ چی ت

پس ، عقربه مشکیبا عدد های رنگی و دوتا  مرنگمن شکل گرد دارم سفید : ساعت

رابطه منو سوگل شاید دو سویه باشه هرچه قدر اون به من . به دار هستمرمن عق لهب

. ن رو دوست داره من هم گاهی تو ذهن سوگل دیر یا زود میگذرممهمیت میده و ا

  شق ظاهرممار از مفهوم من لذت میبره ولی عتسوگل بیش

 .هست

متولد شدید و  ااز سن و سالتون بپرسم؟ و اینکه کجم هزار بار سالم ! میتونالم و س: علی

چطوری به دست سوگل رسیدید؟ یه جورایی کنجکاوم تاریخچه تون رو بدونم و حتا تاریخچه 
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 ن رو؟ اجدادی تو

اولین باتری من رو سوگل گذاشت پس لحظه تولد من تو این . .نیه سالمثا ۶۰: ساعت

تاحاال بچه یتیم . ترنتی خریدنرو از یک فروشگاه ای منسوگل . سالمه ۲اتاق بوده و من 

یک اتاق و یک ، ندگیم رو فقط توی یک خونهزدارم و کل از همونام؛ تاریخچه نیدی؟ منم د

ت های عقربه ای و با اعس نسل ازدیوار بودم ولی اینو از تاریخچه اجدادیم میدونم که 

دست فرانسوی ها  هب ۱۹۳۶موتور ساده تیک تامی از نوع الوت و این موتور در سال 

 .اختراع و ساخته شد

چه درکی داری؟ فک می کنی چه شکلیه؟ چه « بیرونن! از چه جالب و چه غمگی: علی

 طوریه؟

ممکنه . یه که شما ها فکر میکنیدزدرک من از دنیای بیرون خیلی سریع تر از چی: ساعت

د و و بشینین و استراحت کنین ولی همون لحظه من در حال یگاهی خسته بششما 

رنگ هاست با جاده و  دنیا برای من طیفی از خطوط. حرکت هستم و هیچوقت نمیایستم

 .البته من همرو از برم چون من جز ارباب هامپیچیدگی های زیاد که 

 ؟؟ یکم بیشتر توضیح میدیچه جالب. ..جزو أربابها: علی
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ان از رکن های اصلی حیاطه و تصور اینکه زمان زم، ار میکنمکمن برای زمان : عتسا

 . رها. .....شت به وجود نداشتن زندگی تموم میشه پساوجود ند

سبت ن اانسانه. فک نکرده بودم اننطوری به زمتا حاال ای !اووووووه! خیلی جالب شد: علی

چشم به  ات،  ن خیلی وقتا مث برق و باد میگذرهگمی، ب تو خیلی شکایت دارنربابه ا

و خودت چه حسی نسبت به ارابت داری؟  وت. ..حرفانی تموم شده و ازین دست بزهم 

ت جان؟ سوگل واست ساعشنیدی « فیسیز»افسانه »ز تا حاال چیزی ا: یه سوال دیگه

 ف کرده؟ ریتع

ذر میکنه انگار مدت های زیادی داخل گاز خوبی های ارباب من اینکه فقط : عتسا

به چیزی نزنی تا دخالتی توی اعمال ی دستی نی ولببیخیابون ها قدم بزنی همه چیز رو 

همه چی با وجود تو . من دوسش دارم ههست کو این ویژگی . کسی نداشته باشی

من  گمیف بسیز ههیچ دخالت و دستی در چیزی نداری در مورد افسانولی معنی داره 

 دخودم شای نم. فکر میکنم درست بوده پشیمون نیستم مبزرگ بینی کردم؟ اگه کرد خود

میدم و حرفی که راجب بزرگی اربابم  ه عنوان ساعت چیزی نباشم ولی کاری که انجامب

دید ولی زمان می رسیزیف یه شخصی بود که خودشو برت. همون زمان گفتم رو قبول دارم

منم که ازش تعریف  این، اشهبا سیزیف داشته که شباهتی ب زنهیمحرفی از خودش ن
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 .میکنم

ا حاال شده تو رو به چیز دیگه ای ترجیح بده و به جای تو تن سوالم از ساعت اینکه م: اینمل

 خودش ببره؟ بابند رو  دست ثالاون رو ببره م

اییم که سوگل قراره بره حتی گاهی باهم جبه هیچ عنواننننن من پایه ثابت هر: ساعت

 . هلی ممکنه گاهی همراه من دستبند رو هم بردارو. میخوابیم

 ؟ آیا خودت رو زنده میدونی یا غیر زنده ای ساعت: سام

 . دونمیانسانی م هر از رمن خودم رو زنده ت: عتسا

 ؟ زندگی هم میکنی،  ا در کنار زنده بودنیا: سام

 .گی میبینم و میشنومزندگی نمیکنم ولی زند: اعتس

 کند یا هرمیگذ تندن ازم نزمان از دید تو چه معنایی داره؟ اینکه بعضیا میگ: علی

 ؟ده اصنمی یمعن تو سهوا، گذرهمی

و ویژه ای معنا میکنه و  اصزمان چیزیه که هر کسی توی ذهن خودش جور خ: عتسا

من عقیده دارم زمان درون انسان ها جریان داره نه اطرافشون و برای همینه که گاهی 
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 .ست که اینطور حس میکنهاگاهی کند میگذره این ذهن مزود و 

لو می افتی تایی که جوق ی؟چه حسی دار، وقتایی که عقب می مونی از زمان: علی

 چطور؟ 

و ، ندس ولی بدنش نهززش مغکما  اخلوقتی کسی میره د. ما میمونهثل کُم: تساع

هیچوقت از زمان هیچکس . ولی جسمش خاموشه ندسساعتی کار نکنه هم ماهیتش ز

مثال ، دن ندارهکرن فقط عقربه ای دارم که توان کار م هز جریان دارچی هعقب نمیمونه هم

 این بردلیل خونه بمونه و کاری نکنه ولی ی ودمی مریض میشه مدتی باید تآوقتی 

و . قط از کاری عادی دست کشیده و استراحت میکنهف، قب موندهعن انیست از زم

 . جلو هم نمیافتیم فقط تالش بیشتری توی کاری که میکنیم داریمهمینطور هیچوقت 

یه  ؛عریف کنیتام راطره بخ تا دودر حقیقت ازت میخوام که . یه سوال داشتم ازت: اجدم

 وتندتر بر»: خاطره از یه موقعیتی که پیش سوگل بودی و اون هم در گوش تو می گفت

برعکس  اخاطره هم از یه موقعیت دیگه که دقیقه ی. ..که زمان سریع بگذره« وبرر تندت

ئیات برام با جز. ..ذرهکه دیر بگ« توروخدا یواش تر یواش تر»: سوگل هی بهت میگفت

 .ز اون موقعیت و حس و حال سوگل توی اون لحظاتا کنتعریف 
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ند؛ در هرصورت باهاش ک یاتند بگذره  انزم کهاش مهم نیست بر راسوگل اکث: ساعت

انتظار سخته و من خاطره ای رو به یاد دارم که . نهکبکنار میاد و تالش نمیکنه که تفیری 

 رفیتکون میداد و ح ت زیادیسرع ارب روی تخت نشسته بود پاهاش رو بطمضسوگل 

ته حرفی نمیزد ولی میشد فهمید سدر، فتهیاه قرار بود بک دو مشخصا منتظر اتفاقی بو نمیزد

نمیگذره؟ و این زمان لعنتی میاد؟ چیشده االن؟ چرا ن راپس چ» : خودش میگه اره باد

 . ر من بیچاره کرد که مقصر نبودماطمئنم کلی حرف نثم

، شتدا دتردی ییه جاب تنفررویدادی رو به یاد میارم که سوگل از ، تفاقااعکس این 

کسی و از بودن در مکانی اطمینان نداشت و بدون اینکه  اداشت؟ از مقابله ب رست

 دخودش اومکر کرد و تا به و ف دمتوجه بشه دقیقه ها نشست و به رو به روش خیره ش

 . بیچاره کلی حرف زد که چرا انقدر زود گذشت نِود و همچنان به مبرسیده  سر تنفر عتِسا

وقتی نمیخوام کاری انجام بدیم زود میگذره ولی وقتی . هن ماستذمان توی ز سپ

 .منتظریم دیر میگذره چون ما اینطور فکر میکنیم

و یه جورایی ، به کار رو انجام میدیان می افتی و از نو زمل اکه مدام دنب ااز اونج: علی

 یچیز« افسانه سیزیف»می خوام بپرسم که تو از ، رو انجام میدیاین کار « اربابت»واسه 
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اها به نظرت با سیزیف می بینی؟ کجین خودت و سیزیف شباهتی ب، شنیدی؟ اگه آره

 متفاوتی؟

به گوششون نخورده باشه و ندونند این  افسانه سیزیفبرای کسانی که شاید اسم  :)سروک

 –در پایان این متن  زنند،دارند از چی حرف می –یعنی علی و ساعت  –دو نفر 

یه توضیح مختصر درباره این افسانه دادیم، اگه حوصله داشتید بخونید.  -بصورت پاورقی

 خب برگردیم سراغ گفتگوی جذاب خودمون!(

در واقع من ، هندار من بهاون نیازی  .شه گفت من کاری برای اربابم نمیکنممی: عتسا

از تفاوت های . واضح تر برای انسان ها بازگو کنمکار زمان رو  اوسیله کمکی هستم ت

وجود داره و همه  فقط همون چیزی که ،فاش نکردم روه من رازی که سیزیف اینمن با 

متوجه اش هستن رو واضح تر و مادی تر نشون میدم و همینطور من از خودم چیزی 

 . دو ستایش میکنم بلکه زمان، نمیگم

به تو  سوگل هم ،دیمی ت به نظرت همون قدر که تو به سوگل اهمیتاعس: ینامل

 اهمیت میده؟

 ساعت دسوگل نمیتونه نسبت به من بی اهمیت باشه و اگه چند روز یا حتی چن: ساعت
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یا چیزی و حالت گنگ وقتی رو داره که کسی از از من دور باشه احساس گم شدن 

 .بهش وابسته اس دور شدهشخصی که 

*** 

البته کلی  –خب، اینجا مکالمه ساعت و سوگل با باقی اهالی پروژه به پایان رسید 

ای که از ساعت و چیزهای دیگه هم توی این پروژه گفته شد، کلی سوالهای دیگه

پرسیده شد، و کلی جواب که اونها به این سوالها دادند، اما شاید همینها کافی سوگل 

، بین سوگل و ساعت و دیگران چی خداحافظ |سالم  باشه برای اینکه بفهمیم توی پروژه

 گذشت. 

*** 

 | ای درباره افسانه سیزیفخالصه| 

ای در اساطیر یونان باستانه. اون جوری که از این اساطیر یه شخصیت افسانه فیزیس

برای ما نقل شده )توسط شاعران و نویسندگانی مثل ویرجیل و هومر، سیزیف کسی بود 

که به بارگاه خدایان یونان باستان )زئوس و دیگران( راه داشت و از جایگاه واالیی هم 

 محکوم شد تابرای انسانها، توسط زئوس  گانیکردن راز خداخاطر فاش ه ببرخوردار بود، اما 
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 بلند کوه هیو تا قله  بگیرهبه دوش بزرگ رو  یتخته سنگ پایان زمان )یعنی تا ابد( یه

. اما نفرین زئوس به همینجا ختم نشد. اون جوری مقدر کرده بود که همین که حمل کند

گرفته و تا باالی کوه کشونده بود به سیزیف به همراه تخته سنگی که اونهمه راه به دوش 

بغلته؛ اینجوری بود که سیزیف محکوم بود که تا ابد یه  نییسنگ به پارسید، قله کوه می

سنگ بر دوش تا باالی کوه و دوباره برگشتن به پایین و به کار عبث رو )کشیدن تخته

این سرنوشت  تا آخر زمان( تکرار کنه. االن از –دوش گرفتن سنگ و تکرار و تکرار 

سیزیف به عنوان مثالی از یه عمل بیهوده یاد میشه، هر چند که فیلسوف معاصر 

این  –یعنی آلبر کامو  –فرانسوی که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه -الجزایری

کنه که توی این نبرد نابرابر بین زئوس و سیزیف، در واقع افسانه رو اینطوری تعبیر می

، به خاطر اینکه با وجود بیهودگیِ کارش، سیزیف به دلیل این برنده واقعی سیزیفه

بیهودگی و مجمومیت آگاهه، بر خالف خیلی از افرادی که ممکنه یه کار بیهوده رو بارها و 

بارها در طول زندگی انجام بدن، بدون اینکه به این بیهودگی و چراییِ اون کار آگاه 

 ف در آگاهیِ اونه(باشند؛ در واقع از نظر کامو، پیروزی سیزی

*** 


