
 

 

 

 

 

 مجموعه دالیل
 
  
باایِ سایلییویِ   ، شنیدن داستانِ آن باآورد گاه به وجد می واردی را توی این دانش جویِ تازه شاید اولین چیزی که هر دانش      

اش ها    ی مختیا،، ههاه   اسات  پانج رشاته    گااه شاروک کارده    اش را توی داناش  مین کارشناسی سال پنج ساله است که ام 63

خار کاردن    ش در لِ چی! انگار که یکی از افتخاارا  ش وایساده مث آید  پشت غیرانتفاعی ه  که بدش نهیگاه  کارشناسی  دانش

ی دفاکِ  شود  خاصه از زمانِ جیسه تر می اش کیفت ای دارد و هر سال ه  پایه چو جاذبه گاهِ ما یک ه  تحصییی! به هر حال دانش

اش تاوی ایان    چرا این ههه رشته؟ ههاه »یکی از اساتید پرسید«  داره!دلیل »ی تاریخی را گفت:  اش که آن جهیه سالِ گذشته

   «دلیل داره!»و او فقط گفت: « اش کارشناسی؟ گاه؟ ههه دانش

  اما انگاار  «بیه! دلیل داره!دلیل داره! »شود که  شان شروک می پچ شود ههه پچ گاه می وارد دانش« دلیل داره»حاال هر وقت آقایِ 

  «دلیال داره! »ش را پس نداد و گفت:  ی پول ی که مسئولِ جوان جدید بوفه بقیهندارد  حتی آن یک بار نه انگار  یارو اصالً رگ

  ی خاالی و شاروک کارد باه هاور      ی یک میزِ چهارنفره چای را برداشت و رفت نشست گوشه ابدا به روی خودش نیاورد؛ لیوانِ

ی  ا حرف زدن ندارد  الاقال در زمیناه  چین مشکیی ب یفتد ه صحلت  اللته پایِ صحلت که ب کشیدنِ چای، بدون قند، بدون ه 

  خواسات   فت کنارش نشست و از هر دری کاه دل شود ر کند  می   یا عادی رفتار میی ما عادی است رفتار اجتهاعی مثلِ بقیه

کارشناسای  کاامالً  اش بپرسای نظارِ    ی چهارتاا کارشناسای   گوید  حتی اگر درباره ش را می اهاش صحلت کرد  او ه  نظرِ مقابلب

 دهد: ها می ی هر کدام از آن درباره

 یگن تاا  هاا باه ماا ما     ها و سر کاال   گاه ه  از یه طرف توی دانشی نه چندان خالقه توی این کشور معهاری یه رشته

 چو غیطی رو کار یک ه  بازارِ ،ی بیرونگاه زد هامون، از اون طرف وقتی از دانش تونی  خالقیت به خرج بدی  تو طرح می

چهااردیواریِ   هاای  خاواد ههاون سااختهون    دهناده مای   خواد، چیزی که سفارش   چیزی که بازار کار میکنه قلول نهی

ش رو براشون انجام بدی  در یه کالم، معهار توی این کشور هنرمند نیسات،   ای ه که تو قراره فقط محاسلا ِ سازهمکعلی

 تره     برد که بیاد، وضع از این ه  خرابی کار است  ههین   تازه مسئیهفقط محاسله کننده 

گااه   های مختیا، ایان داناش    صرفِ تجدید تحصیل توی رشته ال راچرا این ههه س    «چرا؟ »از این چیزها  اما تا بپرسی که  و

چیاز و   ههاه ی  دهاد  دربااره   مای    حویلرا با خنده ت «دلیل داره!»گیِ  رود یا ههان جوابِ ههیشه کردی؟ فقط از زیرش در می

دهاد، اماا    ی ههه چیز نظر مای  شود باهاش حرف زد  درباره کس می چیز و ههه ی ههه زند  درباره رد، حرف میکس حرف دا ههه

روی ارشد  دهی؟ چرا نهی بپر  که خب چرا ادامه تحصیل نهی کند ندارد  یعنی بیا از او ی کاری که می انگار هیچ نظری درباره

و ههاین   « شده دیگار! »کند که انگار  جوری رفتار می دهد  یک ی دکترا بخوانی     هیچ جوابی ندارد، یا نهیرو وانی؟ چرا نهیبخ

  «دلیل داره!»ی کییشه که  کند ندارد  فقط ههان جهیه ی کاری که می هیچ نظری درباره

ش  بود و سن در موردِ هر چیزی راحت شود با او می چو آدمی سخت است؛ دوستیِ صهیهی  درحالی که دوست شدن با یک ه 

ای میانِ تو او  حال دانستن این که یک رازِ نگفتهدهد که بتواند کهکِ زیادی برای تو باشد اما با این  اش این اجازه را می و تجربه

یک مشتِ   چه  اللته ههه کند که بشود به او نزدیک شد  بشود او را دوست خود دانست یا که یک مانع ایجاد می ،هست، ههین

که ما یک چناین چیزهاایی را   دانند  ر کسی گفت، اما حداقل دیگران نهیشود برای ه راز نگفته دارند، یک مشت دلیل که نهی

ش عجیب است  یک بابایی چهاار ساال، و حااال     یدانند  یعنی خب خدای این آدم این جوری نیست  ههه می اما در موردِ داری ،

   که       سالِ پنج



ها باهاش ه  کال  هست   یکی عهومی، یکی ه  تاریخ هنر؛ که این یکی را تا به حال چهار بار پا  کارده    توی دو تا از کال 

گاه سات؛ بعا ِ    چو آدمی در هر دانش یگر  این ه  از لطای، وجود یک ه دوبارش با ههین استاد بوده، دوبارش ه  با کسانِ د

تو کاه  »گوید:  د دست او که کال  را بگرداند  میسپار ی درست حسابی ندارد می رسد بیاید، یا که حوصیه ها که استاد نهی وقت

دارچای دارد   گاه می افتد  مثالً یاک آب  گداری توی دانش ، گه!()ی او ها که برگردد به مسئیه از این جور اتفاق«  خود  واردتری!

اش را  جوری که انگار ناوه  شکفد، یک ش می افتد، گل از گل ش به او می  گاه که خییی بدعنق است، اما تا وقتی چش رئیس دانش

ناوز باباجاان! شاها دعاا کنای جاور       ناه ه »دهد کاه:   و او سرش را تکان می« چی شد بابا؟ جور نشد؟!»گوید:  دیده  با خنده می

س ه  که باشد، باز ههین ی اتاق رئیخندد  تو و می«  گاست خریدنِ دانش»گوید منظورش  می گوید؟ یمپرس  چه  می«  شه می

ی  ا  از ههاه  ای بابا! تو که ساابقه »کرد، درآمده بود که:  ید، در حالی که به رئیس اشاره میپرسد  توی دفتر رئیس جد ها را می

    «؟   بهت دن  نهیتره، پس چرا  ها بیش این

 رود زناد و مای   گاه مسافر مای  شود از ههین دمِ در دانش یل میراننده تاکسی است  یک سهندِ زردِ     تاکسی دیگر  هر وقت تعط

ی هر کاس مااجرایِ ایان آدم عاادی     کن   هر چند بعدِ یک مد  برا ام زن ه  دارد؛ بچه  گهان نهی   شنیدهاش مسافرکشی پیِ

راکنای یاا   هاا روی بیاورناد باه شاایعه پ     بی کاری، عصرهای کافاه سای،، بع ای    ها هست که سَرِ شود، اما باز ه  بع ِ وقت می

که یک خانهی  گفت جویِ سابق بوده می که دانش ها به نقل از برادرش ن دلیلِ عجیب و غریب  یکی از بچهی آ زنی درباره گهانه

گاذارد و   شاان رد و بادل شاود مای     د و بعد بدون این که یک کاالم باین  کن ی دفاعیه ی او شرکت می هست که هر سال جیسه

گویاد کاه پارساال     ی سالِ اول او بوده  یکی دیگر مای ها ود، از ق ا این خان  از ه  کالسیه بگفت از یکی که پرسید رود  می می

آورد و  است که هار ساال، قلالِ دفااک، در مای     گفت یک عکسِ چهارنفره  ه  میها پرسید از سال باالییبعد چیزی شده و متوجه 

ا یک جور وسوا ِ تحصاییی دارد   گفت این باب ته  یکی دیگر میدرجه، رو به تخ 54اش   نامه گذارد روی میز، کنارِ متن پایان می

و اقناک از  جور احسا ِ خوشنودی ها تا یک آدمجور  که این -ضیحِ این که مادرش روان پزشک استو تو- گفت مادرش گفته می

گفات کاه    ها ه  می کنند  یکی دیگر از بچه ه تهام نشده و هی مدام تکرارش مییکنند که آن مرح ای نکنند، فکر می یک مرحیه

خاال، باوده، حااال    خوانده م ای که می جا که او با آن رشته کند و از آن های اولِ تحصیل، پدرش فو  می شنیده توی ههان سال

گاذارد روی   ش را مای  رود مادر   بعد می»    ها که  بافی کند و از این خیال ی جدید را تهام می یک رشته ،به تأس،ِ آندفعه هر 

 و از این اراجی،   «قلرِ پدر

نسالت باه او    ی یک جور تحقیر را اما به طورِ مشترکی حسِ ظالهانه گردند، که انگار دنلالِ دلیلِ آن آدم می ها با این ی این ههه

یال گارفتنِ   ا داشات  بعادِ تحو  ، مثالً جاشان را تنگ کرده  حتی یکی از استادها ها  ههاین حاس ر   -دان  نهی-دارند  انگار که 

کااری نادارم کاه یاارو تاوی ههاان            «گارفت    رفت  چهار تا دکترا می کار بودم می   اگر بیبیه! من ه»اش پرانده بود که  مقاله

کناد کاه    کس باور نهای  است  هیچ« دلیل داشتن»زند، مسئیه  تر از خودِ دلیل می   مانده، به هر حال، چیزی که مه ش ه یکی

 هیچ دلیلِ معقولی برای این کارِ نامعقول وجود داشته باشد   

ش گذاشات    کس درمیاان  شد با هیچ هیکه نداشت    احساسی چین احسا ِ خوبی نداشت  ه آخرم،  شد ترمِ سال، که میاواخر 

کاه   ش قرار است چه اتفاقی بیفتد  ایان دانست  بعد ی که درش قرار گرفت   این که نهییک جورهایی حسِ خالی بودن از مسیر

باودم باه دسات بیااورم، ایان کاه        خواست را نتوانساته  یم م که آن دختری که دل ها را از دست داده بودم، این خییی از شانس

ه بیارون گذاشات ،   گاا  م را که از این دانش م را که گرفت ، پای دانست  مدر  که نهی م بعد از این چیست  این دانست  تکیی، نهی

نگاار ایان غا  را نداشات و     کس ا که هیچ گین بود، این رفت  و این رفتن به نظرم غ  که داشت  می که     این شود  این بعد چه می

م  هاا  دل  اسا  خات  داشات        و از ایان حاس     و مان حسای مثالِ مر   را داشات  عروسی دفاک برای ههه حک ِ  فههید  روزِ نهی

د، او آمد کنارم نشسات،  م که تهام ش ا شروک کرد و       بگذری   دفاکشد دوباره برگشت و از اول ترمِ یک ر خواست کاش می می

بادون ایان کاه    «  دلیال داره! »دهن کج کردم که: «  چیه؟ ناراحتی؟»ام زد و گفت:  بقیه تلریک بگوید، به تنه که مثلِ بدونِ این

  «دون ! دلیل داره! می»احت شود گفت: نار

           

 


