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  مهدی جان

  پروين عزيز

  دوستان گرامی

 برای او از تا را بهانه  کرده ايم مهدیما امشب  در اين جمع خودمانی هفتاد و ششمين سالروز تولد 
 در حقيقت اوتجليل از .  برای تحقق آزادی در کشورمان  قدردانی کنيمش اتالش های شصت ساله

  ه به کارخانه روياسازی يک ملت سوختتجليل از خودمان هم هست، تجليل از همه کسانی ست ک
 با اين همه گاه احساس .می رسانند تا هر لحظه افق پرواز اين روياها را باال تر و باز هم باال تر ببرد

 همچنان در مدار صفر درجه سرگردانيم و اوقات ديگری گمان می کنيم تا خورشيد که  می کنيم
؛ اين حرکت است که با معناست، در اين ی به کناراين احساسات آن. مقصد ماست راهی نمانده است

  . ميان امر محسوس شور حرکت و شوق پرواز است

     انسان هايی هستند که بيش از آنکه نشانه های خود را بر يک دوران حک کرده باشند، آنها را 
می توان تجسم يک روحيه و بازتاب  يک دوران دانست، تجسم يک تاريخ، خالصه شده در ظرف 

 مهدی چيزی از تک تک ما را در خود دارد،  و برای همين گمان می کنم.وجودی يک انسان
چيزی از او را در خود داريم، هريک از ما آينه ای ست که ديگری، همچنانکه هر يک از ما نيز 
  .ديگران را بازتاب می دهد

  زمين. اخير نيسترنيک قمصاحبه ی با او را که می خوانيم می بينيم بی شباهت به تاريخ فشرده 
شکست می خوريم، عقب می نشينيم و نيرو ذخيره می کنيم؛ سعی و خطا، . می خوريم، بر می خيزيم

  .پرچم ها نسل به نسل، دست به دست می چرخدآزمون های مکرر، بيم ها و اميدها؛

ط يک     ؛ من فق ام؟ من نه مبارزه سياسی بلدم و نه تجربه تبعيد دارمامشب اينجا چکاره  مناما
. ستتالقی من با مهدی خانبابا تهرانی  و اتفاقا همين موضوع کم اهميت نقطه داستان نويسم

 که مطابق با گويش -، زبان ويژهلحاظ کردن جزئياتدهان گرم، قدرت مشاهده، چاشنی طنز، 
 يک  و خالقيت در توصيف مجموعه ای ست که هر که صاحب آنست-ناب تهرانی ست

 اراده نوشتن و ممارست را نيز به اين مجموعه نويسنده بالقوه است و مهدی چنين است و اگر
  .ان نويس ممتاز استتن يک داسآاضافه کنيم می توان گفت صاحب 

بعضی وقتها فکر می کنم همه چيز محصول تصادف است، اگر پدر مهدی در سر چهار راه پهلوی 
ان توده ای باشد، شايد مهدی امشب اينجا نبود، شايد رستورانی نداشت تا پاتوق دانشجوي

 ببيند و تاجری بود يا طبيبی بازنشسته که گهگاه مثال به آلمان سری می زد تا نوه هايش را
 مهدی بايد خاطراتش را بنويسد، ننويسد بلکه بگويد، چون احتماال .شايد هم يک داستان نويس

دی اهل گفتن است و در اين ميان به کسی صفحه سفيد کاغذ مهدی را مضطرب می کند؛ مه
نوايی با عصابنيت از ": ؛ به اين تکه توجه کنيدبه موقع بکار گيردزنه را نياز است تا آتش 

مليح الزمان که خاطره اش . جا برخاست، عکس مائو را از ديوار کند و آن را پاره پاره کرد
، دمی کنی مر  چکار : پاچگی گفتستدهنوز از تعقيب و تهديد پليس استالين لبريز بود با 

نوايی که اينک به اوج عصبانيت رسيده بود به ! اگه اينا اآلن بريزن تو چه خاکی به سر کنم
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اد و تکه تگوش مجسمه گچی مائو که روی کتابخانه بود کشيده ای زد که مجسمه بر زمين اف
اشت و تکه های مليح الزمان که تمام وجودش می لرزيد جارو و خاک انداز برد.تکه شد

، لحظه ای بعد نشست به کوبيددن تکه های مجسمه تا خاک شدند و شکسته را جارو کرد
  ".اثری از جنايت بر جا نماند

  . همزمان با انتشار خاطرات او، در تهران خواهد بود ما برای مهدی بعدیجشن

             با تشکر                                                                     
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