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  هشت سال پیش 
  

ها و تالطم ها و فشارهاي سیاسی، به رغم میلم، هشت سال پیش، همین روزها بود که در میان قیل و قال
م که این دانستشال و کاله کردم و در یک شب زمستانی تهران را به مقصد لندن ترك گفتم. نیک می

ه وطن راند و تا اطالع ثانوي بمیسفر با دیگر سفرهایم فرق دارد و بازي سرنوشت مرا به سوي دیگري 
اکنون  .در تورنتوي کانادا مستقر شدم ماهی در انگلستان و آمریکا بودم و نهایتاً چندت. نخواهم گش باز

و درس  و به کار و بار ـ سوزش هاي سرد و استخوانبا زمستان ـ هفت سال و نیم است که ساکن تورنتوام
نم مستر در این مدت برایم مغتهاي تورنتو و مکانشگاهریس و تحقیق در دو مشق مشغولم. تجربه تد

بنیاد « رهاي تربیتی و معرفتیِ رنگارنگ دبوده؛ همچنین نشست و برخاست با ایرانیان متعدد با پیشینه
دیدم ام. اوایلی که آمده بودم خود را به چشم مسافر میآموز یافته طی چهار سال اخیر را درس» سهروردي
هایم را بازکرده و به زندگی در شهر باز نکرده بودم؛ اما چند صباحی است که چمدانهایم را و چمدان

 .امنامیده شده؛ عادت کرده» چند فرهنگی«هاي متنوعش؛ شهري که به حقّ، تورنتو با آدمیان و فرهنگ

اگر در شهري  وصاًصها، محسنات خود را دارد؛ خها و محدودیتبه رغم سختی زندگی در دیار غربت؛
ات را ضمهند و هاچند فرهنگی زندگی کنی. تجربه زیسته غنی در چنین دیاري؛ افق دیدت را وسیع می 

بینی که زبان و مذهب و هاي گوشت و پوست و خون داري را میالعین روزانه انسانيأفراخ؛ که به ر
سرزمین آمده  فرهنگ و عادات و رسوم و ظاهري متفاوت از تو دارند و از چهارسوي کره خاکی به این

 کزِخود مر« و رحل اقامت در آن افکنده و تنها در انسان بودن با تو مشترك اند. همین نگرش، تو را از
دهد و اي از جایگاهت و آنچه هستی به تو میبینانهکند و تلقیِ واقعدور می» مهم بودن«و » عالم پنداري

ناخته شده و مسیحیان و مسلمانان و هاي مختلف زندگی به رسمیت شدراین دیار، سبک. بخشدمی
ر یکدیگر آمیزدر کنایهودیان و بوداییان و هندوان و ندانم انگاران و خداناباوران به نیکی و به نحو مسالمت

ت؛ شوند. همین نحوه زیساند؛ با مشکلی مواجه نمیکه قوانین را نقض نکرده کنند و مادامیزندگی می
 .کاردد و در جانت میآموزمدارا و تساهل را به تو می

خرسند و شاکرم که در این سالیان، به رغم بادهاي ناموافقِ بسیاري که وزیده، آثار زیادي را در مطالعه 
ام. ردههایی چند برگزار کهاي متعددي منتشر کرده و درسگفتارها و سخنرانیگرفته، مقاالت و کتاب

مین امور خواهم پرداخت و به ادامه دادن ادامه اگر عمري باشد، به یاري جانِ جهان، زین پس نیز به ه
 .خواهم داد؛ که از زندگی کردن و نفس کشیدن، توقع و انتظار و طلبِ دیگري ندارم

دانم تا کی در این دیار خواهم ماند و تقدیر برایم چه رقم خواهد زد و چه زمانی مجالِ بازگشت نمی
را  کس«و » تا چه بازي رخ نماید بیدقی خواهیم راند«کنم؛ که را پیدا می به دیار مالوف و وطن عزیز



٢ 
 

دانم که زندگی در سرزمینِ غیر مادري، به رغم غربت اما نیک می». وقوف نیست که انجام کار چیست
 و» ريخودباو« و» تنهایی معنوي« و» تفرّد«تواند به تو اش؛ واجد برکاتی عدیده است و میو دلتنگی

 .ببخشد» شکوفایی معنوي« و» رضایت باطن«و » هاضمه فراخ«و » تساهل و تسامح ژرف«

 


