
ق�رارداد تحقي�ق و ن�گارش فيلمنام�ه فيلم 
س�ينمايي »يعقوب لي�ث صف�اري« در حوزه 
تاري�خ و تمدن ايران�ي، بين بنياد س�ينمايي 
فارابي و مس�عود جعفري جوزاني منعقد شد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از رواب��ط عمومي بنياد 
س��ينمايي فارابي، »مس��عود جعفري جوزاني« 
نويس��نده و خالق آثار س��ينمايي چون »ش��ير 
سنگي« و »در مسير تندباد« فيلمنامه اين فيلم 
را درباره بنيانگذار دودمان صفاريان در سيستان 
و روايت فتوت، ساده زيستي و نقش تاريخي  اين 

اس��طوره تاريخ��ي در اتحاد ايراني��ان به نگارش 
درمي آورد.

 بر اساس اين گزارش، جعفري جوزاني با دغدغه اي 
كه در ارجاع نسل تازه به ريشه هاي هويتي خود 
دارد، سال هاست كه به س��اخته شدن فيلم هاي 
تاريخ��ي درباره ك��ورش، پورياي ول��ي، يعقوب 
لي��ث و... عالقه نش��ان داده اس��ت. او در يكي از 
گفت وگوهايش به اين نكته اش��اره كرده و گفته 
بود: »متأس��فانه بچه هاي ما رابين هود را بيشتر 
از يعقوب ليث صفاري مي شناس��ند در حالي كه 

او از جمله شخصيت هاي تاريخي پايه گذار جريان 
عياري و فتوت در ايران است كه به جوانان نشان 

مي دهد چگونه امكان زندگي بهتر وجود دارد.«
 »يعقوب ليث صفاري« بنيانگذار سلسله صفاريان 
در سيس��تان ب��ود. او رويگرزاده و عي��ار جواني 
بود كه متأثر از قصه هاي رس��تم، ب��ه ياري فقرا 
و مظلومان ش��تافت و با دسته كوچك عيارانش 
كه به خاطر س��خاوت و فت��وت او، دورش جمع 
 شده بودند، در نظر اهل سيستان به يك پهلوان

 افسانه اي بدل شد.
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88498436سرويس فرهنگي

اوحدي از رياست سازمان فرهنگي 
شهرداري تهران كناره گيري كرد

اس�تعفاي س�عيد اوحدي در جلس�ه هيئ�ت امناي س�ازمان 
فرهنگي- هنري ش�هرداري تهران مورد پذي�رش قرار گرفت 
و س�يدعليرضا فاطميان پ�ور سرپرس�ت اين س�ازمان ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، روز 16 مهر جلس��ه هيئت امناي 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران برگزار و در آن استعفاي سعيد 
اوحدي از رياست سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران پذيرفته شد 
و سيدعليرضا فاطميان پور به عنوان سرپرست اين سازمان انتخاب شد.  
اوحدي طي اين مدت چندين بار استعفاي خود را به شهردار تهران ارائه 
كرده بود اما مورد پذيرش قرار نگرفته بود.  از داليل استعفاي اوحدي، 
تنگناهاي مالي اخير اين سازمان بود. او چندي پيش نامه اي به شهردار 
تهران نوشته و نسبت به مشكالِت اين سازمان واكنش نشان داده بود و 
محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران نيز اش��اره كرده بود كه هر 

مديري مشكل بودجه اي دارد، مي تواند برود.

    زينب امجديان
حسين سليماني عاشوراپژوهي است كه كتاب 
»آخرين سرباز كربال« را نوشته و اخيراً از سوي 
انتشارات جمكران راهي بازار نشر شده است. 
اين كتاب دربرگيرنده نثر ادبي درباره شخصيت 
حضرت علي اصغر)ع( اس�ت كه در بخش هاي 
مختل�ف از مقطع تولد تا ش�هادت آن حضرت 
گردآوري شده اس�ت. »جوان« به همين بهانه 
با اين نويس�نده به گفت وگو نشس�ته اس�ت. 

    
به نظر مي رس�د تحصي�الت و تخصص 
ش�ما در تاري�خ تش�يع در انتخ�اب 
موضوعات مذهبي براي نوشتن كتاب 

مؤثر بوده اند؟
بله؛ موضوع كلي نوشته هاي من در زمينه معارف اسالمي 
است. به صورت جزئي تر مي توانم بگويم كه مهدويت و 

عاشوراپژوهي را براي نوشتن انتخاب كرده ام. 

در نوشتن كتاب بيش�تر از چه منابعي 
استفاده كرديد؟

بحاراالنوار عالمه مجلسي، بررس��ي تاريخ عاشورا 
نوشته دكتر ابراهيم آيتي، نفس المهموم شيخ عباس 
قمي، مقتل سيدعبدالرزاق مقرم، مقتل ابي مخنف 
و قيام امام حسين)ع( نوشته دكتر جعفر شهيدي 
ازجمله منابع مورد استفاده من بودند. در اينكه امام 
حسين)ع( فرزند پسر ش��ش ماهه اي داشته است 
تمام يا غالب نويسندگان و مورخين متون و منابع 
كهن تأييد كرده اند، ام��ا اينكه علي اصغر)ع( غير از 
اين اسم، اسم ديگري هم داشته يا نه، بايد گفت بله؛ 
اسم اصلي ايشان عبداهلل بود و در تاريخ به نام عبداهلل 

رضيع)شيرخوار( آمده است. 
چرا »آخرين سرباز«؟

درواقع اين طفل شش ماهه امام حسين)ع( آخرين 
ش��هيد واقعه كربال قبل از شهادت امام است و در 

حضور امام به شهادت رسيده است. 
سبك نوشتاري شما در كتاب »آخرين 

سرباز كربال« چگونه است؟
س��عي كردم اين كتاب را به س��بك ادب��ي و زيبا 
بنويسم. نگاه من صرفاً تاريخي نيست. به عبارتي 
نمي خواس��تم صرف��اً زندگينام��ه و ش��رح حال 
علي اصغ��ر)ع( را مكتوب كنم. بلكه س��عي كردم 
شمه اي از نحوه به ش��هادت رسيدن آن حضرت و 
نشان دادن مظلوميت و نيز خشونت و قساوت قلب 

دشمن را در اين كتاب به تصوير بكشم. لذا بيشتر 
ادبي و احساسي است اما در قالب و چارچوب منابع 

و متون متقن تاريخي نوشته شده است. 
چه ظرفيت هايي در ماجراي ش�هادت 
حضرت علي اصغر)ع( وجود دارد؟ اين 
ماجرا بيش�تر معرف كدام بعد از ابعاد 

نهضت عاشوراست؟
شهادت شش ماهه امام حسين)ع( اوج مظلوميت و 
حقانيت امام و كاروان اوست و از طرف ديگر باطل 
بودن و نهايت قس��اوت قلب و بي رحمي دش��من 
را مي رس��اند. بعد عاطفي حضرت علي اصغر)ع( 
و جريان ش��هادت ي��ك طفل خيلي برجس��ته و 

قوي است. 
اي�ن كت�اب را براي چ�ه رده س�ني از 

مخاطبان نوشته ايد؟ 
از نظر س��ني هم براي جوانان مناسب است و هم 

براي رده سني بزرگساالن. 
بخش�ي از كت�اب به آش�نايي ب�ا امام 
زمان)ع�ج( اختص�اص يافت�ه اس�ت. 
چطور از معرفي حضرت علي اصغر)ع( 
و عاش�ورا به امام زمان)عج( و موضوع 
غيبت امام رسيديد؟ چه نسبتي ميان 

آنها وجود دارد؟
حضرت وليعصر)عج( عصاره خلقت و اميد بشريت 
هس��تند. يعني اميد هم��ه انس��ان هاي در بند و 

رنج، اميد تمام كس��اني كه مورد ظلم و ستم واقع 
شده اند، امام زمان)عج( هستند. امام حسين)ع( 
نيز با ظلم و ظال��م به مبارزه برخاس��ت. حضرت 
مهدي)عج( نيز با ظلم و ظالم نبرد خواهند كرد. 
چنانكه در روايات آمده است ايش��ان زمين را پر 
از عدل و داد مي كنند پس از آنكه از ظلم و س��تم 
پر ش��ده بود. لذا مبارزه با ظالم وجه مشترك اين 
دو امام است. البته اين موضوع نياز به يك مجال 
بيشتر و بحث مفصلي دارد كه پيوند هاي عاشورا و 

قيام امام عصر)عج( را توضيح مي دهد. 
به عن�وان ي�ك محق�ق و نويس�نده، 
زمينه هاي واقعه كربال را چه مي دانيد؟ 
براي جلوگيري از وقايع مشابه در عصر 

كنوني و آينده چه بايد كرد؟
اگر منظور اين اس��ت كه چه موارد و زمينه هايي 
باعث ش��كل گيري واقعه عاش��ورا ش��ده اس��ت، 
زمينه هاي زي��ادي موج��ب اين قيام ش��ده كه 
حديث مفصل است اما من به چند مورد آن اشاره 
مي كنم؛ ازجمله مي توانم به ظهور و بروز س��قيفه 
و ش��كل گيري خالفت و جانش��يني پيامبر)ص( 
برخالف آنچ��ه آن حضرت تصري��ح فرموده بود، 
بيعت شكني عده اي از صحابي بزرگ پيامبر)ص( 
با امام علي)ع( و برپايي جنگ جمل و به حكومت 
رس��يدن يزي��د ب��ن معاويه ب��ا آن ش��خصيت و 

خلق وخويي كه داشت اشاره كنم. 

يك�ي از موضوعات مهم در بررس�ي واقعه 
عاشورا شناخت ش�خصيت هاي حاضر در 
كربال و الگوگيري يا عبرت گيري از سرنوشت 
آنهاست. با توجه به شرايط كنوني جامعه ما، 
شما بر شناخت كدام يك از شخصيت هاي 
اين واقعه و الگو قرار دادن وي براي طيف هاي 

مختلف جامعه تأكيد داريد؟
بزرگ ترين و اولي��ن الگو خود امام حس��ين)ع( 
هس��تند. حضرت زينب)س( الگوي بسيار خوبي 
خصوصاً براي جامعه بانوان هستند. جوان مسيحي 
تازه مسلمان ش��ده به همراه همسر و مادرش كه 
در كربال حاضر بود الگ��وي خيلي جالب و زيبايي 
است. زهير بن قين بجلي الگوي ارزنده اي است. 
حربن يزيد رياحي واقعاً الگوي بسيار بسيار خوبي 
خصوصاً براي افراد گناهكار هس��تند. حبيب ابن 
مظاهر الگوي بس��يار عجيب��ي اس��ت. او با آنكه 
پيرمردي 70 ساله بلكه بيشتر است، اما حضورش 
در سپاه امام با آن وفا و صفاي زيبايش زيباست و 
عجب الگويي است حبيب. آدم مي گويد از حق بايد 
پشتيباني كرد، بايد امربه  معروف و نهي از منكر كرد 
ولو اينكه پير باشد. حبيب مي گويد  اي مسلمان نگو 
مرا ديگر چه به اين حرف ها، ما ديگر پير شده ايم، 
ما كجا و جنگ و جبهه كج��ا؟! بلكه مي گويد اگر 
امتحان پيش آمد وظيفه اي بر عهده ات گذاش��ته 

شده بايد انجام بدهيد و لو پير باشي. 
فك�ر مي كنيد ادبيات چق�در مي تواند 
در فض�اي كنوني جامعه م�ا تأثيرگذار 

باشد؟
ادبيات اگر خوب، بجا و در عين حال حساب شده 
وارد عرصه شود واقعاً ش��اهكار مي كند. عملكرد 
فعاالن فرهنگي در وضعيت كنوني جامعه بسيار 

مؤثر بوده و هست. 
مطالع�ه اين كت�اب را براي نس�ل هاي 
جوان كش�ور چقدر ضروري مي دانيد. 
مهم ترين پيام ي�ا پيام هاي كتاب براي 

اين نسل ها چيست؟
من نمي توانم و اصاًل دوس��ت ندارم كه ديگران را 
توصيه و س��فارش به خواندن كت��اب خودم كنم. 
اين مردم هستند كه بايد قضاوت كنند. خصوصاً از 
نگاه ادبي. مهم ترين پيام كتاب آش��نايي با مظلوم 
و س��پس لزوم مبارزه با ظلم و ظالم در هر لباس و 
مقامي كه باشد، شناخت ددمنشي و قساوت قلب 
دش��من و اينكه امام حس��ين)ع( براي بقاي دين 
اس��الم و حفظ قرآن كريم و مبارزه در راه هدف از 
همه چيزش حتي طفل شش ماهه اش هم گذشت، 

پيرو امام هم بايد اينگونه باشد. 
چقدر تحت تأثير محت�واي كتاب قرار 

گرفتيد؟
بيش از 50 بار اين كت��اب را خوانده ام. بايد بگويم 
كه اين كتاب را با اشك نوشته ام. گاهي اشك هايم 
فرصت و ادامه نوشتن و خواندن را از من مي گرفت، 
اما بعد ادامه مي دادم. ب��ه لطف خدا انگيزه خوبي 
براي مطالعه و نوش��تن دارم و اين را نشانه لطف 
پروردگار مي دانم. به لطف خدا مش��غول نوشتن 

كتابي ديگر در ارتباط با واقعه كربال هستم.

 انقالب فضاي مجازي 
در رونق گردشگري خارجي 

در دنياي امروز با توجه به شتاب فناوري هاي نوين ارتباطي، روند هاي 
تأثيرگذار جذب گردشگر خارجي تغيير مشهودي كرده و تبليغات 
پوستري، بيلبوردي و دفاتر تبليغات گردشگري در خارج از كشور 

جاي خود را به فضاهاي مجازي داده است. 
چيزي كه محرز اس��ت اس��تفاده رايج مردم جهان از رس��انه هاي 
ديجيتال است و در اين ميان مهم ترين تأثير براي انتخاب يك مقصد 
توس��ط گردش��گران تأثيرات بينافردي آنالين)يا همان تبليغات 
دهان به دهان اينترنتي( است.  بس��ياري از گردشگران امروز براي 
انتخاب مقصد سفر با اس��تفاده از ابزارهاي فضاي مجازي همچون 
يوتيوب، فيسبوك، اينستاگرام تجربه هاي سفر ساير گردشگران به 

مقصد مورد انتخاب را بررسي مي كنند. 
تحقيقات نشان مي دهد تقريباً 50% از جمعيت گردشگران جهان 
پيش از ش��روع س��فر به يك مقصد از برنامه ها و ابزار هاي آنالين و 
ش��بكه هاي اجتماعي ب��راي تصميم گيري آناليز مقصد اس��تفاده 
مي كنند. اين آمار كه توس��ط پايگاه آماري اس��مارت اينس��ايتس 
منتشر شده نشان مي دهد 57% درصد از مردم جهان در سال 2019 

به اينترنت دسترسي دارند. 
بين ابزار هاي موجود در حال حاضر يكي از تأثيرگذار ترين ابزارهاي 
بازاريابي گردش��گري در دنيا يوتيوب است كه لقب شاه ويدئو را به 
خود اختصاص داده است. دكتر سوفيا رينو و همكارانش در بازبيني 
320 ويدئو توريس��م اروپ��ا در يوتيوب به اين نتيجه رس��يدند كه 
گردشگران توليدات سنتي س��ينما و تلويزيون را كه صرفاً در اين 
شبكه ها بارگذاري مي شود، نمي پسندند. چيزي كه اين ابزار تبليغي 
را متمايز مي كند به اشتراك گذاش��تن تجربه هاي شخصي است. 
گوگل در ماه نوامبر س��ال 2015 منتشر كرد كه 50% از مسافرها و 
گردشگران پيش از سفر، به ويدئوهاي آنالين مراجعه مي كنند تا در 
مورد مقصد و كارهايي كه در مقصد انجام مي دهند، تصميم گيري 
كنند. براي مثال، 67% هنگام انتخاب مقصد، 48% هنگام انتخاب 
نوع سفر، 67% هنگام انتخاب فعاليت هاي حين سفر و 63% هنگام 
انتخاب اقامتگاه در مقصد از بس��ترهاي ويدئويي )عمدتاً يوتيوب( 

بهره مي گيرند. 
فيس��بوك با 2 ميليارد، يوتيوب با 1/5 ميليارد، اينستاگرام با 700 
ميليون و توييتر با 328 ميليون كاربر به عنوان محبوب ترين ابزار هاي 
مجازي هستند كه در سال 2017 مورد استفاده جهان قرار گرفتند 

و در اين شبكه ها اما سهم ايران محدود است. 
اكنون در شرايطي كه گردشگري به عنوان صنعتي پويا و جايگزيني 
مناسب براي صنعت نفت ايران محسوب مي شود پس از چند دهه 
تالش براي نخس��تين بار در پ��ي اهميت حوزه مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي و گردش��گري، س��ازمان متولي اين 
حوزه ها سرانجام به يك وزارتخانه تبديل شد و اين نشان از اهتمام 
ويژه مجلس و دولت براي اس��تفاده از ظرفيت ه��اي اين وزارتخانه 
تازه تأسيس اس��ت. برنامه ريزي براي تعريف اس��تراتژي مشخص 
درخصوص استفاده از اين ابزار هاي تبليغي مي تواند سهم ايران را در 
جذب گردشگر خارجي در دنيا باال برده و بازي را در فضاي رسانه اي 

دنيا به نفع ايران تغيير دهد. 
مهم ترين نكته در استفاده از اين ابزار ها اين است كه هيچ تحريمي 
نمي تواند ارتباط دوسويه كه از طريق شبكه هاي اجتماعي در سراسر 
دنيا شكل مي گيرد را محدود كند. در شرايط تحريمي بهره مندي از 
اين ابزار مي تواند فرصتي مغتنم براي تصوير سازي درست از ايران به 
دنيا باشد و همه تبليغات منفي دشمنان را خنثي كند، اما از اين امر 
نبايد غافل شد كه بستر سازي فرهنگي براي استفاده درست از اين 
ابزارها پيش زمينه اساسي براي رشد و اشاعه اين مدل كاري است. 
در همين راستا اقدام خالقانه و متفاوتي كه در روزهاي گذشته رقم 
خورده دعوت از 12 اينفولئنسر معروف به ايران است. بايد اميدوار 
بود تا نتيجه ملموس حضور اين 12 نفر، دستگاه هاي متولي را براي 
برنامه ريزي هرچه دقيق تر به منظور استفاده حداكثري از رسانه هاي 
مجازي فعال نمايد. اصالح استراتژي فضاي مجازي مي تواند انقالبي 
در صنعت نوپاي گردش��گري ايجاد كند كه هم مردم، هم دولت و 

درنهايت كشور از اين برنامه ريزي منتفع شوند. 
*معاون مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت ميراث فرهنگي

 خاطرات شهيد حسين همداني 
رمان می شود

 بخشي از خاطرات شهيد همداني به حوادث دهه 70
 دولت سازندگي و ناآرامي هاي سال 7۸ مي پردازد

مع��اون تاريخ شفاهي مركز اس�ناد انقالب اسالمي، از انتشار 
زندگينامه سردار شهيد حاج حسين همداني در قالب رمان از سوي 
مؤسسه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقالب اسالمي خبر داد. 
مرتضي ميردار، معاون تاريخ ش��فاهي مركز اسناد انقالب اسالمي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به ضبط و ثبت خاطرات شهيد همداني در 
گنجينه تاريخ شفاهي مركز اسناد انقالب اسالمي اظهار داشت: شهيد 
همداني و امثال ايشان نسل كم نظيري بودند كه هم در نهضت اسالمي، 
هم در دوران پيروزي انقالب و بعد در درگيري با ضدانقالب در غرب 

كشور و پس از آن در دوران دفاع مقدس نقش آفريني كردند.  
ميردار درباره خاطرات ثبت شده شهيد همداني در مركز اسناد انقالب 
اسالمي يادآور شد: ما براس��اس پروژ ه اي كه در مركز اسناد انقالب 
اسالمي پيرامون نقش همدان در انقالب اسالمي تعريف كرديم به 
ضرورت ثبت خاطرات شهيد همداني پرداختيم. اولين مصاحبه را با 
ايشان 6 خرداد 1382 پيگيري كرديم. در آن دوران سردار همداني 
فرمانده لش��كر 27 محمد رس��ول اهلل)ص( بودند و مش��غله زيادي 
داشتند، اما وقتي راجع به كار توضيح داده شد و اهميت آن برايشان 
مشخص شد، وقت گذاشتند و در هشت جلسه دوساعته قريب به 16 

ساعت مصاحبه هاي ايشان انجام شد. 
معاون تاريخ شفاهي مركز اسناد انقالب اسالمي افزود: از نظر محتوايي 
يك بخش از خاطرات شهيد همداني درباره زندگينامه و خانواده ايشان 
است. همچنين آشنايي با امام خميني و نهضت اسالمي و مبارزات انقالبي 
در همدان بخش ديگري از يادمانده هاي ايشان را شامل مي شود. شهيد 
همداني در همه عرصه ها به ويژه جنگ تحميلي حضور پررنگي داشتند 
و همه ايشان را با نام و نشان دفاع مقدس مي شناسند. به همين دليل در 
ثبت و ضبط خاطرات ايش��ان به رخدادهاي نهضت اسالمي، مبارزات 

انقالبي شهيد همداني و نيز دفاع مقدس توجه شد. 
وي با اشاره به فعاليت هاي شهيد همداني در مقابله با فتنه هاي داخلي 
يادآور شد: بخش ديگر خاطرات ش��هيد همداني به حوادث دهه 70، 
دولت سازندگي و ناآرامي هاي سال 78 مي پردازد كه در آن دوران هم 
فعاليت هاي مثمرثمري داشتند. خاطرات ش��هيد همداني بنا بود در 
پروژه انقالب اسالمي در همدان اس��تفاده شود، اما محتواي خاطرات 
ايشان باعث شد يك پروژه مستقل و جداگانه تدوين كنيم. ما خاطرات 
را سال 90 خدمت ايشان داديم، ولي به دليل اتفاقات سوريه و جريان 
داعش وقفه اي به وجود آمد. شهيد همداني پس از بازگشت مجدد به 
ايران خاطرات را بازبيني كردند و مورد تأييد قرار دادند.   معاون تاريخ 
شفاهي مركز اسناد با اشاره به دغدغه شهيد همداني مبني بر انتشار 
خاطرات ايشان در قالب »رمان انقالب« گفت: بعد از شهادت ايشان با 
توجه به دغدغه خودِ شهيد، كل هشت جلسه خاطرات سردار همداني در 
اختيار مؤسسه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقالب اسالمي قرار گرفت 
تا در قالب رمان منتشر شود. چون نظر ايشان اين بود، كتابي متفاوت تر از 
حوزه تاريخ شفاهي عرضه شود، لذا خانم كتابچي روي همين مبنا شروع 

به كار كردند و ان شاءاهلل اين كتاب به زودي چاپ مي شود.
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