
 

 مستند (معرفت و مدارا)
 »سی بی بی« تلویزیون مستند، همدل دوستانِ از برخی اتفاق به دیشب؛ هستم اتاوا روزها این
  .....دیدیم را »مدارا و معرفت« عنوان تحت سروش عبدالکریم دربارة

 شد ندهز ضمیرم و ذهن در گذشته سال سی شیرینِ و تلخ خاطرات از کثیري، مستند این دیدن با
 در نیخمی اهللا آیت دیدار به کودکی ایام در پدر اتفاق به که دوباري: گذشتند چشمانم پیش از و

 معلمان و مدیران با پدرم عکس نظیر، شده دیده کمتر هايعکس از برخی دیدنِ؛ رفتیم جماران
 یکتئور بسط و قبض« مقاالت سلسله انتشار؛ خواندم درس آنجا سال دوازده که اي»نیکان« مدرسۀ

 مراهه به دبیرستان و خانوادگی فضاي در که متعددي هايواکنش و »فرهنگی کیهان« در »شریعت
 آنکه«،  »ایدولوژي از ترفربه«، »دانشجویی سلوك در تحیقی و تقلید« مقاالت انتشار هايسال؛ داشت

  ، »صفت نه بود بازرگان نام به
 ماعتج مکررِ حمالت؛ »کیان« نشریه در... »شریعت ستون بر معیشت سقف«، »روحانیت و حریت«

 ناولی( هفتاد دهۀ اول نیمۀ در وحدت تحکیم محافل و پدر سخنرانیِ جلسات به »اهللا حزب انصار«
 فنیِ دانشکدة سخنرانیِ جلسۀ به حمله جریان در را ازغديپور رحیم حسن و نمکی ده مسعود بار

 به »سرخ انتقام« گروه توسط آمیزتهدید هاينامه پست و ارسال)؛ دیدم 74 سال در تهران دانشگاه
 وقت وزیر، فالحیان علیِ فرزند که روزگاري، خانه فضاي در اضطراب و ناامنی شدن حاکم و منزل

 رايب فتوایی گرفتن و علمیه حوزة در تحصیل آرزوي در بود گفته برادرم به مدرسه در، اطالعات
 ایام در که باري چند؛ 76 سال خرداد انتخابات در خاتمی محمد شیرین پیروزي؛ هستم پدرت کشتن

 اسممر در حضور؛ کردیم شرکت لندن در مسلمانان نمازجمعۀ در پدر همراه به انگلستان در تحصیل
 برلین »کولگ شافت ویسنت« مرکز در حضور؛ 83 سال در هلند در پدر به »اراسموس« جایزة اهداي

 »سروش عبدالکریم شناسانه دین اراء بر مروري: آئینه در آئین« کتاب انتشار و کردن نهایی، 84 سال در
 یراخ سالیان در آمریکا در پدر منزل در که متعددي دیدارهاي نهایتاً و شمسی هشتاد دهۀ اول نیمۀ در

  .....ایمشده شمالی آمریکاي ساکن دو هر روزگار قضاي از که دورانی؛ ایمداشته
 وتیِص هايفایل و مستند این نسبت و ربط از، لطف سر از، اخیر روز چند در مختلفی دوستان

 بگویم ایدب، پاسخ مقام در. اندگرفته سراغ سروش عبدالکریم »سیاسیِ ـ فکري نامۀ زندگی« گانۀ سی
 پایان به 92 اسفند در و گشت آغاز شمسی 90 سال از و شد انجام گفتگو قالب در که پروژه آن

 تنها« تارنوش در که همانطور. ندارد »مدارا و معرفت« مستند با نسبتی و نشده منتشر جایی هنوز؛ رسید
 یِسیاسـ  فکري نامۀ زندگی« ویرایشِ و سازي پیاده کار وقت هر، بودم آورده »ماندمی که صداست

  .گرددمی منتشر مجلدي دو کتابی قالب در اثر این، برسد پایان به »سروش عبدالکریم


