
 

 

 

 

 

 

 

 زمان ایستاد

  زدهم گو در کنج شانوروایت یک گفت
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فکر کردم تا   یلیفصل هم مثل فصل قبل خ  نیا(  ۱)

پ رو  جستارم  موضوع  چه   دونمینم .  کنم  دایتک  با 

خودم جذاب    ی موضوع برا  کنمیتالش م   ی ول  یاریمع

ا  ی باشه جا عالمت سواله هم   نیبحث داشته باشه و 

بق واسه  هم  باشه  من  زمان   پس.  هیواسه  مسئله  به 

اصل  دوتا .  دمیرس زمان  یموضوع  به  سفر   ی کی  ،راجع 

ا  گهید  یکیزمان و   زمانه   ستادنینگه داشتن زمان و 

ا برام جذاب  نیکه  برای  داره    یشتریب  تیمورد دوم  و 

 « کردم:  شروع  شکلی  این  را  جستارم   ی لخیهمین 

داشته باشم و زمان رو   یکنترل  ه یها دوست دارم  وقت

همه   ،هارو بخونمهمه کتاب  : همه کار بکنم  تا   نگه دارم

 ،نمیهارو ببتاتر  لمیو ف  لمیهمه ف  ،هارو از بر بشمدرس

  اد ی  ت یقابل  ی کل  ،استراحت کنم  یکل  ، مطالعه کنم  یکل

 ، ردازمکار بپ  نیسال به ا  نیراحت چند  ال یبا خ  ،رمیبگ

روح لحاظ  از  و  کنم  جسم  ی ورزش  عقل  یو  به   ی و 

م  یزیچ به   تونم ینم   کنمیم  یهرکار .  برسم  خوامیکه 

چ حسرت   ییهازی همه  و  بپردازم  دارم  دوست  که 

 « .خورمیم

دوست داره  به عنوان اولین نفر گفت که    نای م(  ۲)

ا  ییوقتا  هی  ه ی  ی حتو  روزمره جدا بشه    یزندگ  نیاز 
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ه  ببر  ی کنه و بتونه زمان رو به سمت  یباهاش باز   ییوقتا

لذت رو ازش ببره    نیشتریب  تا که خودش دوست داره  

 نیکه از هم  میگهیک نقل قول از دوستش    نایماما  

  یلی بهش باشه و خ  تکه هست لذت ببر و حواس  ی زیچ

موضوع    ن یا  میتسل  د یو با  ینخواه بر خالفش رفتار کن 

دق   .یبش دارم  اعتقاد  م  ،نه یهم   قاًیمنم  و   گذره یزمان 

با   دیکرد و با  لیتحل  ،ستادیوا  شه یجا نم   چی و ه   رهیم

بد  نیا ادامه  زمان    سام  .میموج  که   ز یچ   کیگفت 

اگه همش بگیم که از دستمان در میره؛ واقعاً از   هینسب

باش  ویزیاگه چ   دستمون در میره. و   میدوست داشته 

 میباش  ی و اگه مشغول کار   گذرهی زود م  میمشغولش باش

از   ی مثال  ه یمنم    . گذرهیم  رید  م یکه دوسش نداشته باش

که از فضای کالس خیلی  زدم    سامکالس شنام واسه  

معلم عوض شد و واترپلو    آخر خوشم نمیومد؛ اما جلسه  

و   کردیم  زود گذشت.    اونبازی  خیلی  هم   سام روز 

 میتونینم   میهست  یکه در حال انجام کار  ی زمان»:  گفت

ارزیابش نگاه کامل  گذشته  به  وقتی  ولی  کنیم.  اش 

نهمی یا  گذشته  زمان خوش  آن  درمیابیم  از   .« کنیم 

  .نظر من این خوب نیست
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ش براگوید که زمان  از تجربه خودش می  م ینع  (۳)

  . نداره یواسه کار  یاو عجله گذره یپر سرعت نم  یلیخ

 ۳5مخالف بود و نوشت: »وقتی از    نعیم با  کریما  اما  

متوجه   قیدق  م ینع کنم.«  سالگی گذشتی سَالمت می

چهل    مایکرمنظور   بحران  همان  برداشتش  اما  نشد 

  ی وا»  : گفت  ماجد   .بود  انیشدن به پا  کیو نزد  ی سالگ

ا ا  میکشیم  یهرچ  که   زمان  نیاز دست  ما   نهیاز  که 

به   « و بعد  . رسهیزمان به اتمام م  ی روز  نکه یبه ا  میآگاه 

زمان   و گذرِ  ستیاشاره کرد که زمان فقط زمان ن  نیا

پایان همه چیز و در   ی عنی  ،شدن  کیبه انتها نزد  یعنی

 تونهیگذر زمان مماجد  از نظر    .بدون ما  ییایدن  انتها

 دیناام   یلیما باشه. خ  یزندگ  ییِمعنایعاملِ ب  نیمهمتر

 یبه زندگ  قاً یدق  تونه یگذر زمان م  نی کننده است اما هم 

و در ادامه ماجد به مفهوم جالبی   ه.ما جهت و معنا بد

من اگر    .  گذره«ی م  ز ی»همه چ  کند. این که اشاره می

می بنویسم،  جمله  یک  خبر بخواهم  »یه  که  نویسم 

آخر   ماجد  میگذره«.  بد  یک خبر  میگذره،  سر  خوب 

 زیهم مرگ بر جهان شما ن   :فیلم یک شعر را میذاره

ن    /بگذرد که   کس آن    /بگذرد   ز یهم رونق زمان شما 

گرد سم خران شما   /اسب داشت غبارش فرو نشست
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 /گذشت و رفت  رانیدر مملکت چو غرش ش    /بگذرد  زین

ن  نیا شما  سگان  عو  راستای   .بگذرد  زیعو  در  بعد  و 

پایین  باال  را  چیز  همه  زمان  که  میگه  شعر  مفهوم 

در فقر و   یوقت  ی حت  میدر اوج باش  یوقت  یحت   میکنه.

و به نظر   رفتیگذشتن زمان رو پذ  د یبا  ،میباش  یپست

و به تر با مسائل روبرو شد  راحت  شهیم  ینجوریماجد ا

می کمک  زندگی  از  ما  ادامه   من کند.  درک  در    هم 

ا  ماجد   ی هاصحبت شا  نیبه  که  کردم  اگه   د یاشاره 

مفهوم یهامون باز کار  یلیوجود نداشت خ  انیزمان و پا

 .شدیم

 ه یراستا گفت که تام هنکس    همین در    می نع(  ۴)

توصیه به   یک  پرسنیکه ازش م  یجمله داره به افراد

 نیو اشاره به ا   »این نیز بگذرد«.  گهی م  جوونا بکن و اون

 ن یخوب باشه، اما ا   یهمه چ  یروز  هی  دیداره که شا

هم   نیبد باشه اما ا  یروز همه چ   هی  دیو شا  گذرهیمهم  

زمان را جذاب    ه کههمین ویژگی  نعیم. از نظر  گذرهیم

ترسناک   تونه یم  کنم گفتم احساس میاما من    ؛ میکنه

باشه مرگ    م ینع   .هم  منظورم  اگر  که  گفت  من  به 

که من هم گفتم    هست، خودش از مرگ ترسی ندارد.
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اتفاق  برایم  همین  برای  و  زیباست  من  نظر  از  مرگ 

 .داشت  یاما نظر متفاوت و خاص  سوگلمقدسی است.  

و فکر   سهیدوست نداره زمان وا  اصالً»گفت که    سوگل

آدم   تا  مونهی تلنگر م  هیگذر زمان مثل    نیکه ا  کنهیم

در ادامه گفت و    « .و خودشو جمع کنه  ادیبه خودش ب

چند سال   بدون این که زمان بایستهکه دوست داره  

بعدش، به خواب بره و حتی   بدون نگرانی از بیدار شدنِ

و نبینه  هم  رو    رویایی  موقت  هیاسمش  مرگ   جور 

به   ی چند وقت  ی بتوناین که  و توضیح میده: ».  گذاشت

بد استراحت  جسمت  و  کامل  یروح  دوباره  بعد  تر و 

کنی به شدت   من   « .شروع  خوندن صحبتاش  از  بعد 

ن  ی از حرف ها  می نع  .هاش کردمبه گفته  ازیاحساس 

اتفاق   نیکه ا  گفت  وکرد    یپردازایاحساس رو  سوگل

مثل   . واقعا قابل انجام باشه  ی اگهیشکل د  هیبه    دیشا

ا  نکهیا  یتی مسئول  ، میخارج بش  یزمان  ی روزمرگ  نیاز 

نکن درگ  هیو    میقبول  بدون  استراحت  به   یر یگوشه 

ای . نه برای چند دقیقه بلکه برای برههمیبپرداز  ی ذهن

منظورش واقعاً مثل رویا  گفت  هم    سوگل از زندگی.  

که در   و بعدش میگه   )و برای من هم هست(   میمونه

نمیشه یک گوشه نشست و استراحت   ینوجوون  طیشرا
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و در انتها  کنهیرو درک م طی شرا نیا کامالً مینع کرد.

تجربه کنهیم  یخواهش  هیفقط   نرود  یادمان  که  این   .

کنیم و شبیه آدمایی نشویم که همیشه منتظرند یک 

یک استراحت طوالنی و هیچ وقت هم به  روزی بروند  

هم میگه که نمیخواد اون جوری بشه   سوگل روند.  نمی

 و تالششو میکنه. 

و   پردازه یتر به بحث زمان میعلم   کم ی  کاوه   اما (  5)

« قدرمیگه:  ا   آن  همه  مفهومش  و  زمان  مورد   نیدر 

 ی چ  دانمیها مشغول بودم و بهش فکر کردم که نم سال

پ  بگم. ح  ش یهرچه   ،عشق  ،انتظار  .تر شدمرانیرفتم 

 ،ایرو  ،ییبایز  ی شاد  ،یدور  ،فقدان  ،فراق  ،سفر  ،یکودک

و .... فکر نمیکنم   آسمان  ،دیخورش  ،گذشته  ،مرگ  ،آرزو

  باشه.داشته    یکه بدون زمان معن  باشه  ایدر دن  یمفهوم

ما   . است  زیهمه چ  .کندیهم زمان غوغا م  کیزیدر ف

جستجو  شه یهم  رفته  یدر  دست  از  چه زمان  ایم. 

که به وجد اومده بودم از کاوه    یمن   .«بدانیم، چه ندانیم

ب رو  اطالعاتش  و  تجربه  اخت  شتریخواستم    ارمونیدر 

تر رونیح  کردهبهش فکر    یگفت هرچ   کاوه   اما  بذاره

جواب خوب   هی  تونستیم  نیو هم  .دلش را نداردو  ه  شد
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خودم   دهیها به عقصحبت  نیا  تِیدر نها    .باشه  نجایتا ا

نظر  بندیپا  شتریب مفهوم   تونه یها مشدم که  به  راجع 

 کامالً  و برداشت خوب و بد و درست و غلط  ز یچ  کی

و نقطه نظرها   ات یمتفاوت باشه و به همراه اون از تجرب

د احساس  بچه  یهادگاهیو  و  کردم  استفاده    اد یها 

که بهش   ی اون زمان  نم گرفتن بهم دست داد و فکر ک

ندادم دست  از  رو  دادم  این اختصاص  پیام  آخرین   .

جستار یک داستانک به اسم »جادوی زمان« بود که 

و  ماجد گذاشت  اشتراک  ما  ختام   با  حسن  برای 

   اش را براتون میخونم:خالصه

پ(  ۶) روز  س  شی چند  حدود  از  با    یبعد  سال 

شد   رستانیدب  یها   یهمکالس جمع  هم  .  میدور 

داشتندکم  میقد  هایبچه   د یجد   ی رمردهایپ  کم 

الغرمردن  شدندیم به   یها یو  شکمشان  حاال  سابق 

نم   شانیکمربندها موها  کردی رحم  کمرنگ    ای  شانیو 

  ییهمه آن امتحان جبر کذا  هنوز  .نبود  اصالً  ایشده بود  

که در امتحان، هجده   یهم آن کسداشتند.    ادیرا به  

 ی شرها   و پنج صدم!   ست یگرفته بود آمده بود هم آنکه ب

 جمع شده بودند و با افتخار از  کجا یکالس مثل سابق  

 یهایدشمن  .دندیخند  ی و م  گفتند یم  شانیهاطنتیش
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از آنهایی که به   ! مه   هایکمرنگ شده بود و دوست  میقد

اخراج  بهانه سختگیرمان  دبیرستان  از  جورواجور  های 

 انگار   چند نفری آمده بودند.،  شده بودند هم آن شب

  کرده بود  ل یتبد  ی را به کمد  هایتراژد  ن یزمان بزرگتر

   .را عوض کرده بود  زیو رنگ همه چ

نفرمعلم  از(  ۷) چند  هم  بودند  یها  معلم   .آمده 

شورتر و  شر  پر  دوران  آن  در  که  معلم    ن یمثلثاتمان 

 دیکش   یآه   کند؟ ی چه م  میدیاز او پرس  یمدرسه بود وقت

آرام به  شده  شیپ  کسالی»  گفت:  یو   «.امبازنشسته 

داشت   استیس  ی در باز  یمقام  یها که مدت از بچه  یکی

ول بود  نشده  عوض  مسلکش  زدن    یگرچه  گپ  وقت 

 دهی رگ گردنش د  که   نیبدون ا  شی سال پ  ی برخالف س

م گوش  آرام  چ  دادی شود،  او   گفتیم  یی زهایو  از  که 

 یو کودک  ی که در خام  ییتفاوتها  انگار ت.  رفیانتظار نم 

مهم هستند و البد ما را به باالها   یلیخ  میکردیفکر م

 نیا ، زمان آنقدرها هم مهم نبودند و  برند یم ها نییو پا

کمتر   یعنی  ی در چشم به هم زدن  زیشگفت انگ  ی ایم یک

 ییهااهیو چه س  اهیرا که س  ییدهایچه سپسال    یاز س

ها زبردستانه مس  چنان  زمان،.  نکرده بود  دیرا که سپ

وجود    ی رهایو شرها و خ  دهایو سپ  هااهیو طالها و س
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  بایهمه ما تقر   ، بود که در آخر  ختهیما را با هم درآم

م  لیتبد س  ی نیانگیبه  آن  بود  یاز  نمرهمینفر شده   . 

و   نشاندیو پنج صدم را کنار هم م  ست یهجده و نمره ب

  د.کشیم  رون یاخالق ب  معادله   گرگ، یو ا  کس یاز شکم ا

چ  انگار همه  بر  باشد  داشته  زمان  اگر   روزی پ  ز یزمان 

 نی سخت تر  یو شر و حت  ریخ ،  دیوسپ  اهیس  برد.  شویم

 .یامتحان جبر زندگ

 


