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نگاه

لسان حق
فراتر از زبان لق
حسین قدیانی

ف��ردا جمعه اس��ت و بنایم در
نخس��تین س��طور این متن،
گرامیداش��ت آیتاهلل جنتی
است؛ پیرمرد دوستداشتنی
همیش��ه همراه انقالب که از
بس «منیت» ندارد ،هیچ برایش سخت نیست
که با آن همه سابقه در امامت جمعه ،نماز جمعه
را به امامت فردی قامت ببندد که به حیث سن
و س��ال ،حکم پسر ایشان را دارد! صدالبته دیگر
ائمه جمعه سن و سالدار ما نیز حقیقتا اسوههای
اخالق حس��نه هس��تند ،همچنان ک��ه دیدیم
آی��تاهلل صدیقی چگونه گرم و گیرا اس��تقبال
کرد از حجتاالس�لام حاجعلیاکبری! این همه
در حالی اس��ت که من و ما ،گاه برای الیک یک
پست درست اینستاگرامی ،معادله انتگرال حل
میکنیم! و چه محاس��باتی! نکن��د طرف ،پررو
ش��ود! اصال او باید پای متن من بایس��تد! کی
هس��ت این حاال که من الیک��ش کنم! و چون
از من کوچکتر اس��ت ،بیخیال! مرد بهره برده
از تقوای الهی اما هرگز این محاس��بات را ندارد!
درود بر آیتاهلل جنتی! س�لام و صلوات خدا بر
ایشان! درسی دادند بس مهم جمعه هفته پیش
به همه ما! گویی خطبه خواندند با رفتارش��ان!
نیت اگر خدایی باشد ،چه فرقی میکند که امام
جمعه ،بزرگتر از سن تو باشد یا کوچکتر! این
مفاهیم اخالقی تمدنساز البته مسبوق به سابقه
است در نظام جمهوری اسالمی که نخستینو
مهمترین ثمره نهضت انقالب اسالمی است! آنجا
که شهید بهشتی ،نماز را به امامت حضرت آقایی
اقامه میکند که بسی جوانتر از سیدالشهدای
انق�لاب اس�لامی ب��ود! و آنجا که ام��ام جمعه
محاسنس��پید را در جبهه و جنگ میدیدی و
ب��ا لباس خاکی! حال آیا زیبنده اس��ت به بهانه
دفاع از  ۴تا حرکت مثبت خطبای جمعه جوان،
جوری سخن بگوییم کأنه امثال آیتاهلل جنتی،
غیرمردمی بودهاند و الساعه شقالقمر شده! من
میتوانم شهادت حجتاالسالم حاجعلیاکبری را
برای این بخش از متن بگیرم که در مسیر مشی
مردمدارانه ،الگو و اس��وه خطیب جوان ،همین
آیتاهلل جنتی و امثال ایش��ان بودهاند! از سویی
جماعتی را میبینی که با اشاره به سن خطیب
جوان ،کلی مزه میپرانند که آیا مرد  ۵۴ساله هم
جوان محسوب میشود؟!
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میرزاقلی را شما میکشید!

گفتوگو با مصطفی رضایی ،نویسنده کتاب تحسینشده «زایو»

علی سیادتی

قدیمتره��ا مادرم همیش��ه
روزنه
قص��های برایم��ان تعریف
میک��رد از این قرار که «میرزاقل��ی را مادرش به
همسایه سپرد تا به بازار برود .همسایه میخواست
به س��ر زمین برود و دس��ت میرزا را در دس��ت
پیشنماز ده گذاشت .وقت اذان که شد ،پیشنماز،
میرزاقلی را به نوکر کدخدا سپرد .نوکر کدخدا از
ت��رس اربابش میرزا را رها ک��رد تا به کاه و علف
گاوهای کدخدا برسد و خالصه ،میرزای قصه گم
ش��د!» قصه اما هنوز ناتمام ب��ود و در واقع با یک
سوال تمام میشد که مادر از ما میپرسید «حاال
بگو ببینم ،مادر میرزا که برگردد ،باید پس��رش را
از چه کسی بخواهد؟» عجیبترین جوابی که ما
بچهها به این سوال داده بودیم« ،گاوهای کدخدا
بود!» گاوهای کدخدا بدموقع گرسنهش��ان شده
بود و مس��لم بود نوکر کدخ��دا کاری جز امتثال
ام��ر گاوهای ارباب نداش��ت و باید زودتر به آخور
گاوها سرکشی میکرد ،لذا میرزاکوچولوی مظلوم
و بیگناه ،گم شد و بسیار اشک ریخت ،طوری که
ما تا چند سال غصهاش را میخوردیم!
پاسخ ولی خیلی ساده بود .مقصر اصلی کسی
نب��ود جز همس��ایه بیمباالت می��رزا و کمی تا
حدودی ،مادرش .مابقی اعضای زنجیره گم شدن
می��رزا ،اگر هم مقصر بودند ،گناهش��ان در زمین
اشتباهات مادر میرزا و همسایه بار داده بود!
این روزها هم ظاهرا هیچکس دوس��ت ندارد
مس��ؤولیت میرزای اقتصاد را عهدهدار شود .تا آن
حد که مسعود نیلی ،ولیاهلل سیف و حسامالدین
آشنا سر بر عهده نگرفتن مصوبه «دالر جهانگیری»
با همدیگر جدل رسانهای میکنند! اینکه ولیاهلل
سیف در این زمینه بیشتر مقصر است یا مسعود
نیلی و دیگران اما یک مجادله بیهوده ،بسیار سطح
پایین و صد درصد انحرافی است .سیف ،ظریف،
روحانی ،آشنا ،نیلی ،نعمتزاده ،آخوندی ،ترکان،
قاضیزادههاش��می ،زنگن��ه ،دیگ��ران و دیگران،
هم��ه در زمینی پ��ا گرفتهاند ک��ه آن مرحوم و
محمد خاتم��ی و اصالحطلبان بیل��ش را زده و
تخمش را پاشیدهاند .اعضای شورای شهر بابل که
دستهجمعی آن عمل فجیع را انجام میدهند هم،
تماما محصوالت همین کشت و کارند!
قسمت خندهدار قصه اکنون ما اما این است که
اصالحطلبان و دولتیها با تمام توان س��عی دارند
همه چیز را گردن همان گاوهای کدخدا -ترامپ-
بیندازند! ترامپ مادرمرده اما در این میانه همانقدر
مقصر وضع فعلی اقتصاد است که گاوهای کدخدا
مقصر گم شدن میرزاقلی بودند! -البته که ترامپ
دش��من است و بنا به ماموریت ذاتیاش دشمنی

عكسLeader . ir :

دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد
چهل سالگی در روند شکلگیری تمدن ها آغاز دوران شکوفایی است
حل مشکالت طبقه ضعیف باید اساسیترین کار دولت باشد

و تحریم میکند و ...اما این به معنای اش��تباهات
اقتصادی داخلی ما نیست -و طبعا ابداع واژههای
س��بکی مانند «رژیم ترامپ» توسط محمدجواد
ظری��ف ،همانقدر خندهآور و گمراهکننده اس��ت
که در فقره میرزاقلی ،س��رانجام اهالی ده تصمیم
بگیرند به تالفی گم ش��دن می��رزا ،به هر یک از
گاوه��ای کدخدا  100ضربه ش�لاق بزنند! آقای
ظری��ف ،اصالحطلب��ان و دولتیها ام��ا اال و البد
دوس��ت دارند این وسط به گوسالهای چون جان
بولتون هم مثال  50ضربه ش�لاق را حتما بزنیم
تا مقص��ران همه چیز از دالر و پوش��ک تا رب و
هفتتپه ،سرجمع به س��زای اعمالشان رسیده
باش��ند! احتماال بدش��ان هم نمیآید در صورت
صالحدید ،مجددا با برگزاری یک مراسم دیگر از
کسانی که قهرمان دیپلماسی میخوانند با اهدای
چندصد سکه ،نش��ان دولتی و ساخت مجسمه
تقدیرکنیم!
در دنیایی که قائل به وجود کدخدا باش��یم،
کدخدا البد نوکر هم خواهد خواس��ت .حاال اگر
گاو کدخدا بدموقع گرس��نه ش��د ،روشن است
که محاس��بات نوکر در نگه��داری از میرزاقلی
به هم خواهد ریخت! مس��أله به همین روشنی
اس��ت! ب ه نظرم مادر میرزا هم همین ما هستیم
که می��رزای اقتصاد را با ن��وای دلانگیز «تَکرار
میکن��م :به تمامی اعضای هر دو فهرس��ت» و
«تَکرار رای به روحانی عزیز» همسایه سایهنشین
دولت ،به دس��ت او و دوستانش سپردیم و واقعا
باید قصور و تقصیر خود را در این فقره بپذیریم.
 24میلیون نفر کم عددی نیست! باید بپذیریم
ب��ا این دس��تفرمان ،اگر فردا خ��ر کدخدا هم
گرس��نه ش��ود دوباره این میرزاقلی اس��ت که
قربانی میش��ود .میرزاقلی موشکها ،میرزاقلی
محیطزیست،میرزاقلیاقتصاد،میرزاقلیفرهنگ
و این چرخه را پایانی نیست! چرا که کدخدا مثل
مابقی دهاتیها دستش تنگ نیست و عالوه بر
گاو و خر ،یک س��گ هار 3 ،رأس قاطر اروپایی
و چندی��ن گله خوک خلیج��ی و ...هم دارد که
حساب بهانههای آنها را هم باید کرد!
دردآور اما این است که حاال اصالحطلبانی که
دیروز با تمام توان ما را فریب دادهاند ،اساسا مایلند
منکر داشتن هر گونه نقش��ی در روی کار آمدن
دولت حسن روحانی بشوند .به نظرم این رویکرد
را باید در تاریخ سیاسی -اجتماعی معاصر ایران به
عنوان وقیحانهترین دنده معکوسکشی ثبت کرد.
رئیسجمهور اما هنوز از این میگوید که« :برجام
یکی از خیرات دولت یازدهم است.
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ایران 1420؛ دانشمندی ایرانی در برابر ویروسی جهانی!

یک�ی از برنامهه�ای نهمین
گفتوگو
جش�نواره مردمی فیلم عمار
ک�ه به پایان خود نزدیک ش�ده ،حمایت از آثاری
است که به موضوع آینده میپردازند .در برهوت
بیکتاب�ی درباره موض�وع آینده ،کت�اب «زایو»
غنیمتی است ارزش�مند؛ کتابی با فضای فانتزی
که در م�دت  2س�ال و بدون هی�چ حمایتی ،در
ابتدای ش�روع جشنواره ،به چاپ نهم رسیده بود
و بهتازگی توانس�ته به چاپ دهم برسد .مصطفی
رضایی کلورزی ،نویس�نده جوان کتاب توانسته
با فضاس�ازی درب�اره آینده ،ایرانی پیش�رفته را
به تصویر بکش�د؛ آیندهای که ی�ک نخبه ایرانی
مأموریت دارد تا بش�ریت را از شر ویروسی به نام
«زایو» نجات دهد .با مصطفی رضایی ،نویس�نده
این کتاب گپوگفتی داشتیم.

***

ی خطش�کن در حوزه آینده است ،این
زایو کتاب 
نگاه به آینده از کجا شکل گرفت؟

از نوجوانی در معرض فیلمها و بازیهای رایانهای
خوب ب��ودم که قهرمانهایش خارجی بودند .یک
حالت خست ه ش��دن داش��تم از بس قهرمانهای
آمریکایی دیده بودم .دوس��ت داشتم خودم کاری
کنم .جستوجو میکردم که فیلم علمی -تخیلی
ایران��ی چی هس��ت؟ فیلمهای پرهیج��ان ایرانی
چ مواجه میشدم! یا رمان
چی هس��ت؟ ولی با هی 
میخواندم ولی خس��تهام میکرد .همین احساس
نیاز باعث ش��د «زایو» را بنویس��م .بعد از مدتی با
آقای سرشار و امیرخانی آشنا شدم .سایتهایشان
را چک میکردم و آرامآرام وارد فضای نوشتن شدم.
شروع کردم به خواندن آثار کالسیک .کالسیکها
جذاب بود ،هم از نظر س��اختار و هم از نظر محتوا.
اینجا بود که قلمم راه افتاد .نثر امثال جالل و آثار
کالسیک خارجی مثل داستایوفسکی مغز آدم را راه
میان��دازد و جهت میدهد .بعد هم خودت کمکم
میتوانی خلق کنی.
شخصیت اصلی رمان ،دکتر علی پارسا مابهازای
خارجی دارد؟ اصوالً چرا در داس�تانها و فیلمهای
ایرانی کمت�ر به موضوع قهرمانپ�روری پرداخته
میشود؟

خیل��ی از تحلیلها ،حرفها و نقدها به ادبیات
یا سینما را میدیدم که میگفتند قهرمان نداریم.
داس��تانهای رو به اوج یا فرآیندهای رو به تعالی
نداریم .داستانهای آرمانگرایانه و رو به تعالی که
تصویر دیگری از جامعه نش��ان دهد ،کم بود .کم
ب��ودن آثار در این حوزه ،در من ایجاد جس��ارت و
جذابی��ت میک��رد که بیای��م و بنویس��م .از دوره
دبیرس��تان به پروفسور حس��ابی عالقهمند شدم.

فانتزی و علمی -تخیلی اس��ت .رمانهای علمی-
تخیلی معموالً یک وجه سیاس��ی هم دارند .رمان
علمی -تخیلی به  2نوع تقس��یم میش��ود؛ یکی
علمی -تخیلی قدیم و یکی علمی -تخیلی جدید.
این نکته را آقای سرشار گفتند که برایم جالب بود.
علمی -تخیلیهای نوع قدیم بیشتر به اختراعات
و ماجراه��ای در طبیعت میگ��ذرد مثل کارهای
ژولورن .علمی -تخیلیهای نوع جدید نیز همان
اس��ت ،فقط یک وجه سیاس��ی هم ب��ه آن اضافه
میش��ود .اکثر کارهای علمی -تخیلی جدید این
وجه سیاس��ی را دارند مثل « »1984جرج اور ِول
و «دنیای قشنگ نو» آلدوس هاکسلی .به نظرم این
نکته مهم این ژانر اس��ت که شما مباحث آرمانی،
سیاسی و آیندهنگرانه را وارد داستان کنید.

یک روز معلم ریاضیمان کتاب «مرد نخستین» را
س��ر کالس آورد و پس از آن ،هر جلسه یکی ـ دو
صفحه از کتاب را میخواند .بعدا ً این کتاب را تهیه
کردم و خواندم .زندگینامه دکتر حسابی جزو اولین
کتابهایی بود که خواندم .بعدا ً کتابهای دیگری از
ایشان تهیه کردم و به زندگیشان عالقهمند شدم.
عالقه و نوع دریافت شما از چیزهایی که در زندگی
حقیقی دوست دارید ،در ناخودآگاهتان مینشیند.
قهرمان «زایو» هم یک شخصیت علمی درآمد تا
یک شخصیت عملیاتی و کنشگرانه.

درب�اره پیرنگ اصلی داس�تان بیش�تر توضیح
دهید.

محور اصلی داس��تان زایو ،دانش��مند نخبهای
از ایران اس��ت که در برابر یک مش��کل جهانی که
ویروس زایو است ،بلند میشود و برای خنثیسازی
آن اقدام میکند .در پیرنگ خطی فقط باید حول
آن داستان ،چیزهایی را که میخواهید ارائه دهید.
برای من بیش��تر خط پیرنگ داستانی مهم بود و
اینکه تمام المانهایی که در داس��تان میگذاری،
باید حول محور اصلی داستانت باشد .در رمان زایو،
اتحاد جهانی برای حل مش��کل را میبینید ،حتی
ایجاد موج اسالمی را در آمریکا میبینید؛ اینکه یک
ش��خصیت آمریکایی به شرق سفر کرده و فلسفه
اسالمی و شرقی را فهمیده و یک کتاب بر اساس
اس�لام نوشته که در کش��ور خودش یعنی آمریکا
بازتاب داشته است .همه اینها حول پیرنگ یا محور
اصلی داستان شکل گرفته است.
قرار دادن بعضی نشانهها مثل نابودی اسرائیل در
 25سال آینده در یک کتاب فانتزی سخت نبود؟

محور محتوایی داس��تان ،بحث  25سال آینده
و نابودی اس��رائیل اس��ت که رهبر معظم انقالب
هم در موردش بیاناتی داش��تند .داس��تان «زایو»،

چ�ه آیندهای برای ای�ران  1420تصور میکنید؟
زایو در تصویرس�ازی از پیش�رفت ایران در آینده
موفق بوده است؟

آرم��ان من ب��رای آین��ده این اس��ت که تمام
المانه��ای کش��ور ب��ر اس��اس مقول��ه فرهنگ
طرحریزی و برنامهریزی شود .اگر همه دستاوردها
و رویکردهای ما بر اساس فرهنگ برنامهریزی شود،
در حوزه اقتصادی و حوزههای دیگر ،آرمانهایمان
خیلی زود محقق میش��ود .همانطور که رهبری
فرمودن��د ،فرهنگ مثل هوایی اس��ت که تنفس
میکنیم .به نظرم فرهنگ بر همه چیزهای دیگر
غلبه دارد .بگذارید از کتاب مثال بزنم .زایو  2وجه
دارد؛ یکی بحث علمی -تخیلی و ابزارهاس��ت که
من نخواس��تم خیلی روی اینها مانور بدهم؛ مثل
پیش��رفتهای ایران در زمینه هوارو و روباتهای
انس��اننما .دیگ��ری بحثه��ای آرمانگرایان��ه و
آیندهنگرانه است که المانهایی را در کتاب گذاشتم
و برایم مهم بود؛ چیزهایی مثل اتحاد مردم دنیا با
هم ،اینکه در آمریکا یک موج اسالمگرایی بر اساس
یک کتاب ایجاد ش��ود .یعنی ی��ک حزب مردمی
بیاید بر اس��اس یک نگاه اعتقادی متحد ش��وند و
مطالبه داشته باشند .شخصیتی داشته باشیم که
جزو اساتید دانشگاههای آمریکاست و به شرق سفر
میکند ،از چین شروع به مطالعه تاریخ و فلسفه و
ادیان شرقی میکند تا اینکه به ایران میرسد و در
ایران زندگی میکند و مسلمان میشود .در ایران
کتابی بر اس��اس دین ما مینویسد و این کتاب در
کشور خودش به صورت زیرزمینی پخش میشود و
موج اسالمخواهی را ایجاد میکند .همان شخصیت
آمریکای��ی در یک فصل کتاب میگوید وقتی من
جوان بودم نامهای از یک رهبر شرقی آمد که گفت
خودتان بروید و جستوجو کنید.
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