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 به مناسبت هفتاد سالگیِ پدرم
  

از حادثۀ « است و نگاهش » بهتر از آب روان » مصادف است با سالروز تولد هفتاد سالگیِ پدرم، پدري که به تعبیر سپهري امروز
 :باز نشر میکنم تصرف در رسیدنِ سالروز تولد پدرو مادرم مطلبی نوشتم، اکنون آنرا با قدري دخل و سه سال پیش، به مناسبت». عشق تر

در  نازنینم است. سالها پیش بر دیباچۀ رسالۀ دکترایم آذر برایم بسیار خاطره انگیز است؛ چرا که یادآور سالروزِ تولد پدر و مادر ماه
همچنین ». هدیه به من تقدیم به مادر نازنینم، به گلی که همۀ زحمت من بر دوش اوست و همۀ رحمت او »:رشتۀ داروسازي نوشتم

ود خ اندیشه، به پدري که معلم صدها چو منی است و در هنگامۀ نامالیمات روزگار با مهربانم، به باغبان گلستانتقدیم به پدر « نوشتم: 
  کند: میزمزمه 

 ».تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار/ که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

وجد و حسرت مرا فرا می گیرد. حسرت بر  یزه اي ازپشت می نگرم و خاطرات انبوه گذشته را مرور می کنم، آم که به پسِ اکنون
فا صمیمیت و ص همۀ اعضاء خانواده با هم بودیم و دور یک سفره می نشستیم و با همدلی و روزگار خوشِ سپري شده؛ روزگاري که

در درس پارسایی و از ما».یاد باد آن روزگاران یاد باد« شد.  از هر دري سخن می گفتیم و از بودن با یکدیگر وقتمان خوش می
تیم. قناعت و تأمل می گرف بی علت و فداکاري و محبت می آموختیم؛ از پدر هم قوت فضل و جسارت و حریت و خوشخویی و بخشش

صبح ها، اشعار مولوي و حافظ و سعدي را به آواز می خواند و ما می شنیدیم  خوب بخاطر می آورم صداي دلنشین پدر را وقتی جمعه
ایشان، خصوصا در سفرهاي خانوادگی در تابستانها،  . همچنین به یاد می آورم داستانهاي شیرین اخالقی متعددي را کهحظ می بردیم و

یات فارسی. متون کالسیک ادب داستانهایی که متضمنِ نکات اخالقی و حکمی بودند و عموما برگرفته شده از براي ما حکایت می کرد؛
 دوست داشتنی پریشان شود و هر یک از ما در گوشه اي از این دنیاي پهناور قرار آشیانۀ گرم وبازي روزگار چنین رقم خورد که آن 

 :گیریم و به کار و بار خویش مشغول شویم و به ادامه دادن ادامه دهیم

 آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند/ در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

بختیار بوده ام که چنین مادر و پدر و خانواده اي داشته  ا می گیرد؛ از اینکه چقدر در این دنیاسوي دیگر وجدي تمام ضمیرم را فر از
بلندم، از زمانیکه دانش آموز  گذشت و ایثار است و پدري که سالهاي متمادي در محضر او آموخته ام. از بخت ام. مادري که نماد

مراه ه ایشان را می خواندیم و به» دروس برهان نظم« و » یدئولوژي شیطانیا«کتاب  دبیرستان نیکان بودم و در جلسات اصول عقاید،
داشتیم تا روزگار کنونی که چند سالی است » مثنوي شرح«برخی از دوستان همدل در سالهاي نخست دانشجویی در منزل ما جلسات 

رفانی، فلسفی، ع دراز آهنگ و لذت بخشِشده ایم، مجال مبسوطی داشته ام براي تعلم و گفتگوهاي  هر دو ساکن آمریکاي شمالی
 .دین شناسانه و ادبی

حافظۀ استثنائی، دانش گسترده و ژرف،  را بابت این نعمت عظیم چندان شاکرم که در وصف نمی گنجد. بارها در خلوت، خداوند
بع ط س با تنهایی، مناعتخالقیت، حریت، شجاعت، قلم سحار،آزادي خواهی، سبکباري، ان ذهن وقاد فلسفی، هوش سرشار خدادادي،

وسیع بودند و تنها، «داشتنی و دلیر مقایسه کرده ام؛ بزرگانی که  و پاکدامنی پدر را ستوده ام. به کرات او را با بازرگان و شریعتیِ دوست
ل گذشته ، انصافا سا 25از آئین اسالم طی  عزم راسخ پدر در پی گیري و بسط قرائت انسانی، اخالقی و مدارا محور». سخت سر به زیر و

لب خندان همچو  همۀ نامالیمات و بی وفایی ها و نامردمی ها و تلخیهاي روزگار، با دل خونین ستودنی وعبرت آموز است؛ او به رغم
 .... تنها به گوش مبدأ عالم خوانده است و بس جام آورده و مقهور جفاي روزگار نشده و قصۀ پر غصۀ خود را
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رده ام، آثار نوشتاري و صوتی متعددي منتشر ک هاي اخیر توفیقی نصیبم شده و گامهاي خردي برداشته ودر چشم کسانی در سال اگر
مروري بر آراء دین  :آئین در آئینه« وامدار زحمات و فداکاریهاي بی شائبۀ مادر و همسرم. کتاب  بی شک مدیون اویم و در عین حال

ه ن اندیشمندم و آنچه از او در این سالیان متمادي آموخته ام. امیدوارم در آیندة ، اداي دینی است به پدر» شناسانۀ عبدالکریم سروش
 ...گفتگوي شفاهی با ایشان انجام شده، منتشر شود جلسه بحث و 30چندان دور، زندگی نامه فکري عبدالکریم سروش که در قالب 

چون اگر قرار بود برخورداریهاي این  می گوید راضیم از آنچه نصیب من شده،» زیر آسمانهاي جهان« شایگان در کتاب  ریوشدا
اشتن چنین همداستانم؛ د نصیبم بسی کمتر از این بود که اکنون به من رسیده است. من هم با او جهانی را به عدالت تقسیم می کردند،

 با چنین پدري، البته سهم و نصیب انسانهاي زیادي بر روي این کره خاکی بت و همنشینیِ درازآهنگخانوادة گرم و یکرنگ و مصاح
 ...نیست

 پدر عزیزم، تولدت مبارك
 


