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 ي را به بااليف را حمکوم کرده بودند که دائما سنگيزيان سيخدا
 آا . افتادي مينيکه سنگ خباطر وزنش به پايتا جائ بغلتاند، يکوه

 ي از کار عبث و بيه وحشتناک تري کردند که تنبي فکر ميبه دالئل
  .د وجود ندارديام
 

ن ين و حمتاط تري خردمندترفيزياشد، س به هومر معتقد بياگر کس
ل بود تا ياو ماگر، ي ديتيبنا بر رواهرچند،  . بوديدات فانوموج

د ي عقا.نمي بين امر مني در اي من تضاد.ديازماي را بيحرفه راهزن
 . شدنيريجهان ز وجود دارد که چرا او کارگر پوچ و عبث يخمتلف
او اسرار . ن استاي در رفتار با خداياو متهم به سبک سر، اوال

 پدرش .ربوده شدرت ينا، دخرت اسوپوس، توسط ژوپي اگ.ديآنان را دزد
 او که .ت برديشکاف يزيد شدن او به هراس آمده و به سياز ناپد

د ين شرط حاضر شد ماجرا را بگويبه اان ربودن باخرب بود، ياز جر
 ي به خاطر آذرخش ها.نث، آب برسانديکه اسوپوس به قلعه کور

ن يريل او در جهان زي دلني به مه.ح دادي، او برکت آب را ترجيآمسان
 کرده ريف، مرگ را در زجنيزيد که سي گوي مني هومر مهچن.ه شديتنب
ران و ساکت او را حتمل ي ويي توانست منظره فرمانرواي پالتو من.بود
ل داشت تا مرگ را از دستان اشغالگر ي جنگ را گسي او خدا.کند

 .آزاد سازد
 

 ي مالحظه ايک به مرگ بود، بطور بي نزدف وقيتيزي شود که سيمگفته 
بدن  او به زنش فرمان داد که .ديازماي خواست عشق زن خود را بيم

ف يزي س. قرار دهديدان عموميرا در وسط م) فيزيس(دفن نشده خود
ار ي بسي که از فرمانربداردار شد و آجنا درحايلين بيريدر جهان ز

ن اجازه را از پالتو گرفت يا برد، يرنج م يمتضاد با عشق انسان
 دوباره چشمش  وقيت ويل. برگردد تا زن خود را مالمت کندنيکه به زم

ا لذت برد، ي گرم و دريد، سنگ هايا باز شد، از آب و خورشيبه دن
 ها، ي فراخوان. دوزخ وار برگردديکي خواست به آن تاريگر منيد

 يگرياد دي زي ساهلا.فتاديچ کدام کارگر نيعالئم خشم و اخطارها ه
 . کردي زندگني تابان و لبخند زميايج، دري خلي با احننا همرا
 عطارد آمد و .دي رسي به نظر ميان ضروري از جانب خدايحکم
بان مرد گستاخ را گرفت، او را از لذات خود جدا ساخت و به يگر

 .دي کشي که سنگش انتظار او را مين برد، جائيريزور به جهان ز
 
او مهانقدر که .  استيف، قرمان پوچيزيد که سيافته اي حاال درتا

ان از جانب او، نفرت او از ي متسخر خدا. کشدي برد، عذاب ميلذت م
 او ي را براي، آن جمازات وصف ناشدني زندگياق او برايمرگ و اشت

چ، بکار ي اجنام دادن هيد برايبه ارمغان آورد که متام وجودش با
 پرداخته ياق به زندگي اشتيد براي است که باينه اين هزي ا.رود
 .ف به ما گفته نشده استيزين درباره سيري زياي از دنيزي چ.شود

 در .ند تا در آا روح بدمندي آي تصورات بوجود ميافسانه ها برا
م، يک سنگ عظي باالبردن يک شخص براين افسانه، متام تالش يمورد ا

 يب دار برايک سطح شي يال روچرخاندن آن و هل دادن آن به مست با
ده به سنگ، يصورت رجنور، گونه چسبد؛ ي توان ديصدها بار را م



 از هم وارفته، شروع ي از خاک، پاهاير توده اي زييشانه ها
نه بسته ي دستان پيت انسانيدوباره با بازوان گشاده و متام امن

 يان او در فضا و زمان بي پايان تالش بي در پا.دي توان ديرا م
ند که سنگ در چند ي بيف ميزيآنگاه س.  شوديت، هدف برآورده ميا

 رود که دوباره ي ميي غلتد و به جاي تر مني پائيايحلظه به مست دن
 . گرددي برمنياو دوباره به پائ. د آنرا به مست قله رانديبا
 

ف نظر مرا به خود جلب يزين وقفه، است که سين بازگشت، اي ايدر ط
 کشد، يک است و رنج مين حد به سنگ ها نزديکه بد ي صورت. کنديم

 و ني سنگييد که با گامهايني را ببيمرد! خودش اکنون سنگ شده است
ان آنرا يچگاه پاي گردد که هي بازمي حال مشرده به عذابنيدرع

 رسد، زمان ي که با رنج او فرا مي آن موقع مثل مکث.خنواهد دانست
 کند يه او ارتفاعات را ترک م در تک تک آن حلظات ک. استياريهوش

 شود، مافوق سرنوشت خود قرار يده ميان کشيا به کنام خداجيو تدر
 . او از سنگ خود سخت تر است.دارد

 
ار ينست که قهرمان آن هشيز است، خباطر اين افسانه غم انگياگر ا

 ي ميدلگرماو به ت يد موفقيدر واقع اگر در هر قدم، ام. است
 اش ي، در هرروز زندگيکارگر امروز دارد؟ وجود ي، شکنجه ادهد

ف، پوچ يزي کند و سرنوشت او کمرت از سرنوشت سي ميکسانيکار 
 وجود ياري شود که هشيز مي، غم انگي فقط در حلظات نادرويل. ستين

ت يات وضعيان، ناتوان و سرکش، متام جزئيف، کارگر خدايزيس. دارد
 هبوط خود به يدرط است که يزين چيا:  دانديتأسف آور خود را م

 که قرار بود شکنجه او باشد، به تاج ينيروشن ب .شدي انديآن م
 وجود ندارد که نتوان با چ سرنوشيتيه.  شوديل مي او تبديوزريپ

 .استهزا بر آن فائق آمد
 

 تواند با ي مواقع با غضه مهراه بود، مين اگر هبوط، بعضيبنابرا
  .تسي نيادين حرف زي ا.ز مهراه باشدي نيشاد

 گردد ي سنگ خود برمي کنم که به سويف را تصور ميزيباز هم من س
 ي در حافظه حک مني تصورات زم وقيت. گردديو غصه دوباره آغاز م

ارند، قلب انسان،  دي دست از سر آدم برمني خاطرات شادشوند، وقيت
 اندوه . سنگ است، اصال خود سنگ استيوزرين پيا:  شوديسودازده م

.  گتسمان ما هستندين ها، شبهاي ا. توان حتمل کرديکران را منيب
 .ق شوند، کشنده خواهند بوديق نابود کننده، اگر تصدي حقاويل

  ويل.م قسمت استينکه بداند تسليپ در آغاز بدون اين اديبنابرا
 در مهان . شودي او آغاز مي گردد، تراژدي که آگاه مياز حلظه ا

 تنها حلقه متصل کننده او ابد کهي يد، در مي اميحلظه، کور و ب
 ي انداز مني طن نکته شگريفآنگاه.  استيبه جهان، دستان آرام دخرت

اد و اصالت روحم مرا به ي شاق، سن زين مهه کارهايغم اريعل : "شود
پ سوفوکل، مثل يلذا اد". ز خوب استي رساند که مهه چيجه مين نتيا
خرد . چدي پي م را معيني پوچ و بيوزري نسخه پيفسکيلف داستايريک

 . کنديد مييباستان، شجاعت مدرن را تأ
 
 ينکه وسوسه شود تا دستورالعمليابد مگر اي ي را در مني، پوچيکس
ن حال يبا ا"  مبتذل؟ين روشهايبا ا! يچ. "سدي بنوي شاديبرا
 آا . هستندنيک زمي، دو پسر ي و پوچي شاد. وجود داردييايدن



 يم که لزوما شادييد اگر بگو اشتباه خواهد بو.رندي ناپذييجدا
، ي رفنت پوچنيم ازبيي اگر بگونيمهچن. دري گي سرچشمه مياز کشف پوچ

ز يم که مهه چري گيجه ميمن نت"د ي گويپ مي اد. استي از شاديناش
 و حمدود ين مجله در جهان وحشي ا.ن مجله مقدس استيو ا" خوب است
، خسته کننده "همه" آموزد که ي به ما م. شودي انداز منيانسان طن

 اندازد که يون مري را بييا، خداين دنياز ا. ست و نبوده استين
از قسمت، . هوده به آن وارد شده بوديح رنج بي و ترجيبا ناخشنود

 . شودنيد با انسان ها مهنشي سازد که باي ميک مسأله انساني
 

قسمت او، مال . ن امر فته استيف، در ايزي خاموش سيمتام شاد
 ي به شکنجه خود مد وقيتيمرد ناام. نطوريز مهيسنگش ن. تخودش اس

 که يدرجهان.  نشاندي خود مي را سرجانيان دروغيشد، متام خداياند
 کوچک يده ها هزار صداناگهان به سکوت خود بازگشته است، 

 و دعوت ها از ي ناخودآگاه و خمفي نداها.زدي خيسرگردان برم
 يديه، خورشيبدون سا.  هستنديوزرينه پي و هزيهرطرف، بازگشت ضرور

و " يآر"د ي گويد مي انسان ناام.خنواهد بود و شناخنت شب واجب است
 وجود ي اگر قسمت شخص.ان خواهد بودي پاين پس بيش ازيلذا تالش ها

 ا حداقل سرنوشيتي وجود خنواهد داشت يداشته باشد، سرنوشت باالتر
اما در مورد . ستر و پست ايد ناگزري گيجه ميوجود دارد که او نت

 در آن .ابد که خداوندگار روزگار خود استي ي مطالب، او درميباق
ف که به يزي اندازد، سي خود مي به عقب بر زندگيف، نظريحلظه ظر

ز، او به آن اعمال ي گردد، در آن چرخش ناچي سنگ خود برميسو
ل داده اند، توسط او بوجود آمده ي که سرنوشت او را تشکينامرتبط
ب شده اند و با مرگ او مهر و موم يه حافظه او ترکي در سااند و

نکه متام ين، بشر، متقاعد به اي بنابرا.شدي انديشده  اند م
 که مشتاق ييناين اتفاقات، انسان است، انسان نابي ايسرچشمه ها

 ندارد، مهچنان در يي داند شب، انتهاي مين است که چه کسيدانسنت ا
 .رخد چيسنگ مهچنان م. حرکت است

 
شه راه خود را يانسان مه!  کنمي کوه رها مينيف را در پايزيمن س

ات را ي دهد که خداي را آموزش ميف صداقت باالتريزي سويل. ابدي يم
د که مهه ري گيجه مي نتنياو مهچن.  چرخاندي کرده و سنگ ها را مينف
 ين پس بدون خدا، به نظر او نه بين جهان از ايا. ز خوب استيچ

هر امت آن سنگ، هر تکه آن کوهستان غرق در . ت و نه پوچحاصل اس
 ي غلبه بر ارتفاع، برايفقط تالش برا.  استيياي خود دنيشب، برا

 .ميف را شاد بپنداريزيد سيبا.  است قلب انسان کايفيارضا
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