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تیترهای امروز

۴۷۵

طی  24ساعت  ۴۷۵نفر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند
گزارش میدانی از روزهای ابتدایی
محدودیتهای جدید کرونایی

روزهای شلوغ
شبهای خلوت
صفحه 4
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نارضایتی عمومی از سوءمدیریت دولت روحانی به شکل بیسابقهای افزایش یافته است
با این حال اصالحطلبان بر سر معرفی کاندیدا برای انتخابات  1400دچار اختالف و تشتت شدهاند

رقابت در زمین بازندهها

صفحه 2

فرمانده کل سپاه در مراسم معارفه فرمانده جدید
سپاه محمد رسولاهلل عنوان کرد

آمریکا در دوران
فرسودگیو پیری
صفحه 2

رسانهها دیروز از آغاز خروج  ۵۰۰نظامی آمریکا
از عراق خبر دادند

خروج تاکتیکی
آمریکا از عراق
صفحه 11

گفتوگوی «وطن امروز» با دکتر محمدحسن زمانی
دبیر ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه
درباره عملکرد حوزه علمیه در ایام شیوع کرونا

عبای خدمت
صفحه 9

قیمت هر کیلو مرغ در  3روز گذشته
با  34درصد افزایش به  36هزار تومان رسید

نگاه

تنها راهکار نجات اقتصاد
نگاه دولت به داخل

سیاستهای ارزی دولت و توزیع نامناسب
نهادههای دامی باعث افزایش قیمت مرغ شده است

[ دکتر مهدی بشارتدهسلوطی* ]
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صفحه 3
عكس :مهران ریاضی،مهر

اقتصاد کش��ور در ح��ال حاضر با چالشها و
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکند .یکی
از چالشهای جدی که اقتصاد ایران را در سالهای
اخیر درگیر کرده و برای کش��ور مسألهساز شده
و بی��ش از هر چیز بخش تولید داخلی را تحت
تأثیر خود قرار داده ،نگاه دولت و مسؤوالن برای
گرهگشایی از مشکالت اقتصادی کشور به بیرون
است به طوری که برخی دولتمردان گلوگاه حل
مش��کالت کش��ور را در کمک گرفتن از برخی
کشورها و مذاکره با کشورهای خارجی میدانند.
نمونه بارز این نگاه ،مذاکرات برجام است .این
مذاکرات با وجود به نتیجه رسیدن و حاصل شدن
تواف��ق ،عایدی خاصی برای اقتصاد بویژه بخش
تولید نداشت و اکنون میبینیم با تشدید تحریمها
این توافق به طور کامل بیخاصیت شده است.
ی�ک -دولتم��ردان در حالی چش��مانتظار
گرهگش��ایی از اقتصاد در خارج از کشور هستند
که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که نقشه
راه اقتصاد کشور را بخوبی نمایان کرده ،بر روی
زمین مانده است .این در حالی است که حضرت
آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر حکیم انقالب در
سالهای گذشته به شیوههای مختلف و تحت
عناوینی چون تولید کاالی داخلی و رونق تولید،
نسبت به اجرای این سیاستها تذکر دادهاند.
ب��ه نظر میرس��د مس��ؤوالن آگاه نیس��تند
کشورهایی که امروز جزو کشورهای توسعهیافته
یا قدرتهای برتر اقتصادی شناخته شده و فعالیت
میکنند،روزیسیاستهایمشابهاقتصادمقاومتی
را در دستور کار خود قرار دادهاند .اقتصاد مقاومتی
یک محور اصلی دارد که همان تولید داخل است
و کشورهای پیشرفته امروز نیز ،در گذشته پیش
از هر چیز به تولید داخل رونق بخشیدهاند تا امروز
بتوانند مدعی اقتصاد در دنیا باشند.
دو -برخ�لاف باور بس��یاری از افراد ،اینگونه
نیست که سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی برای
نخس��تینبار در ایران تدوین ش��ده باشد بلکه
همواره در بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین،
ژاپن ،آلمان و آمریکا در حال اجرا بوده اس��ت و
رهبر بزرگوار انقالب برای این سیاستها در ایران
عنوان «اقتصاد مقاومتی» را برگزیدند .توجه به
تولید داخل به قدری مهم اس��ت که در آمریکا
روزی برای توجه به تولید داخل در نظر گرفتهاند.
سه -واقعیت آن است که گره زدن حل مسائل
اقتصادی و معیش��تی به روابط خارجی ،اشتباه
محض اس��ت و به جای آن برای حل مشکالت،
باید به رفع موانع تولید در داخل کشور بپردازیم.
مهمترین موانع رونق تولید قاچاق و واردات است
که باید به آنها توجه ویژه کرد.

منص�وره طوس�ی« :یک محسن
نقد
عزی��ز» تاریخ ش��فاهی نیس��ت،
مس��تندنگاری نیست ،سرگذش��تنگاری هم نیست.
پس چیست؟
با کمی ارفاق ،رمان اس��ت به س��بک دراماتیک و
نمایشنامه! ارفاق به این جهت که نگوییم زردنویسی
است؛ روایتی است عامهپسند که در بطن آن محتواهای
معرفتی به عواطف ملودرام پیوس��ته و از قالب تاریخ
شفاهی و قواعد زندگینامهنویسی بیرون آمده و متاسفانه
برای بازنمایی ش��خصیت و شأن شهید ،از روشهای
بیارزش و عوامپسندانه فروگذار نکرده است.
انتخاب مخاطب عامهپس��ند توسط مقدمه کتاب
عنوان شده است.
نویسنده میگوید« :جاهایی که نویسنده در متن
وارد شده و در میان خاطرات نظر داده و شاید و باید
کرده ،از سختترین قسمتهای نوشتن بود که شاید
باید نمیبود! اما خدا ش��اهد است قصدم نشان دادن
نویسنده در میان حرفهای محسن نبوده و هدفم بهتر
نش��ان دادن محسن بود .شاید این کار برای مخاطب
حرفهای خوشایند و مطلوب نباشد اما در این قسمتها
ب��ازهای از مخاطب��ان را در نظر گرفتهام که برای فکر
کردن نیازمند تلنگر بودند و من فقط تلنگرها را به شکل
شایدها گذاشتهام .باشد که به کامتان خوش آید!».
در اینجاس��ت که آسیب جدی این کتاب به چشم
میآید که چه ضرورتی وجود داشته نویسنده چنین
گس��ترهای از مخاطبان را در نظ��ر گرفته و مخاطب
عامهپسند را (که باشد به کامش خوش آید) به مخاطب
حرفهای حوزه ادبیات دفاع مقدس -که نیازمند تلنگر
برای فکر کردن نیست و ورود نویسنده در متن برایش
خوشایند و مطلوب نیست -ترجیح داده است؟
فانتزیهای ذهنی و عواطف شخصی نویسنده هم
برای برانگیختن عواطف مخاطب در متن راه یافته است.
گفته میش��ود کتاب «یک محسن عزیز» روایتی
مستند است که به قلمی داستانی نوشته شده و مدعای
مقدمه کتاب نیز ارجحیت مس��تند بودن بر داستانی
بودن اس��ت اما محل اش��کال این کتاب این است که
نهتنها داستانی بودن بر مستند بودن غلبه کرده ،بلکه
دست برده است به ادبیات و لحن بسیار عوامانه و گاهی
س��خیف و فان که نهتنها فاقد ارزش جهت الگوسازی

حدیث مدعیان و خیال همکاران
نقدی بر کتاب یک محسن عزیز

برای جوانان اس��ت ،بلکه خ��ودش قابلیت این را دارد
که به الگوی خوبی برای «بد ننوشتن» تبدیل شود!
به چند نمونه در این متن اشاره میکنم.
* ب��ا اینکه موهایی که تازه کمی بلندتر ش��ده و
حالت گرفته بود را مثل همیشه رو به باال سشوار نزده
بود اما فقط خدا از حجم قندهایی که آن روز توی دل
دخترهای فامیل آب شد ،آگاه است (تصویر اثرگذاری
مثبت جنسیتی که باید به اثرگذاری این تصاویر روی
مخاطب نوجوان دختر فکر کرد).
* ب . . . . .ن . . . .گ ،بوووووووووووم ،تاااق ،تااااااق،
روانی نویسنده
تاتاتاالق (اینها پاسخگویی به نیازهای
ِ
در جهت تالش برای بازنمایی صحنههای نبرد است).
* محسن با خنده محجوبی خداحافظی کرد و شاید
توی راه مسجد به آن دختر قدبلند دانشکده مهندسی
شیمی فکر کرد .نکند تا حاال ازدواج کرده باشد؟ گرفتار
جاسوسخانه اگر نشده بود؛ االن مثل دانشجوهای دیگر
دانشگاه میرفت بین کالسها گاهی سر راه دختر مورد
عالقهاش مینشست و از دور تماشایش میکرد (ورود
فانتزیهای ذهنی نویس��نده با بنمایههای رمانتیک
که کامال در تضاد با س��اختار مس��تند روایی است و
اهداف متعالی شهید بزرگوار از تسخیر سفارت آمریکا
را کمرن��گ ک��رده و در ازای آن روایت جدیدی -ولو
مستند -به خواننده کتاب داده است).
* احس��اس پدری را داشت که نخستینبار بعد از
فرستادن دخترش به خانه بخت ،برگشته باشد خانه
خودشان! یعنی گروهانهایش خوشبخت میشدند؟
(تصویرس��ازی عاطفی؛ تش��بیهات سخیف و بیربط
ب��ه فضای جنگ در مناطق عملیاتی گیالنغرب ،فاقد
عناصری که نشان از وزانت حضور او در مناطق عملیاتی
داشته باشد و صرفا برای برانگیختن عواطف مخاطب یا
پاسخگویی به نیازهای عاطفی نویسنده که عموما هم
خانمها درنظر گرفته شدهاند)
* انگار مامان شیر سماور را باز کرده باشد یا قوری
چای را گرفته باشد زیر چانهاش و از آنجا برایش چای
بریزد .آخ کجایی مامان .دلش میخواست مامان بود

و دس��تش را زیر چانهاش میکشید .همزمان دعایی
میخواند و روی زخم فوت میکرد( .تصویرس��ازی از
شهید وزوایی هنگام مجروحیت که متعارض است با
جمله وصیتنامه ایشان و نوشته روی سنگ مزارشان
که گفته اس��ت «هنگام مجروحیت در سرپل ذهاب
هرچه درد بیشتر میکشیدم لذت میبردم که به خدا
نزدیکتر میش��وم»؛ که خود کلمات ایش��ان الگوی
بهتری است تا تصویرسازیهای عاطفی صرف).
پش��ت آن س��نگها محس��ن و بچههایش مثل
«ک��ودکان مهدکودکی» روی زمین نشس��ته بودند
و تردی��د و ت��رس و تحقی��ر سرخوش��انه دورش��ان
میچرخید .شیطان نشسته و دم گرفته بود* .دختره
اینجا نشسته ،گریه میکنه ،زاری میکنه؛ افتخار من،
پرتق��ال من ،یکی رو بزن از برای من (بیانی کودکانه،
اس��تفاده از کلماتی سطحی و مبتذل ،روایتی آسان و
س��خیف برای وجه کمدی و طنز بخشیدن به تصویر

رزمندگان در نبردهای جبهه گیالنغرب و سرپلذهاب
که نش��اندهنده صمیمیت غیرمتعارف نویس��نده با
رزمندگان و شهداست).
*در همین لحظه بود که ش��یطان گریهکنان بلند
ش��د رفت ،تردید و ترس و تحیر هم پش��ت س��رش
دویدند (تعلیم شجاعت به بیانی کودکانه که تصویری
از ذهنیتهای شخصی نویسنده است .شخصیت مثبت
شهید از ابعاد غیر آیینی توصیف و روایت شده است).
مرس��وم اس��ت در حوزه ادبیات دفاعمقدس برای
الگوسازی از ابعاد مثبت شخصیتی شهدا روایتهایی
نقل بشود و این محل اشکال نیست اما در یک محسن
عزیز ،نمیگوییم قدیسس��ازی ولی شخصیت مثبت
ش��هید وزوایی از ابعادی غیرآیینی و گاهی از اعماق
ذهنیتهای شخصی نویسنده روایت شده است.
*محسن انجیل نخوانده بود اما نوه حاجآقا مسیح
که بود؛ کسی که به دوست و دشمن محبت میکرد

و همه عاش��قانه دوستش داش��تند( .فارغ از اینکه آیا
انجیل خواندن برای رزمندگان اس�لام فخر اس��ت یا
قرآن خواندن؛ و باز فارغ از اینکه در کالم شهید آمده
که میان عراقیها تبلیغات س��وء علیه پاسداران زیاد
بوده ،نویسنده دستزده است به روایت مثبت گفتن
از تبار خانوادگی شهید که برای مخاطب شناختهشده
نیست ،لذا در جمله بعد تبارسازی مثبت انجام میشود)
*شاید سیدمسیح هم محبت بیاندازه را از پدرش
سیدرضی یاد گرفته بود که فقط در یک فقره  ۲هزار
متر زمین مرغوب باالی نیاوران را پاداش آش��پزهایی
کرده بود که یک سال برای هیأت امام حسین آشپزی
ک��رده بودند (کارکرد پنهان چنی��ن روایتی مطرح و
سرشناس کردن خاندان و تبار خانوادگی شهید وزوایی
اس��ت که به نظر نگارنده یادداش��ت میآید به بیان و
س��فارش خانواده ش��هید در کتاب درج شده باشد و
این درحالی است که در کالم خود شهید مطرح شده
است به تعدادی از این اسیران عراقی رگبار هم بسته
بودند ،پس نگاه عارفانه به این موضوع حتی از ساختار
مستند تاریخی نیز عبور کرده است).
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