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تاریخ تکرار می شود... این جمله  را 
بارها و بارها خوانده ایم و شنیده ایم اما 
بزرگ ترین ایراد تاریخ این اســت که از 
آن عبرت نمی گیریم! حاال هر قدر هم 
که تکرار شــود!»جفت پا وسط تاریخ« 
یک روایت تکراری  اســت، زیاد خوانده 
شده و مابه ازا و مشابه زیاد دارد و بیشتر 
قصه هایش هم برای همه مان آشناست، 
یک جورهایی همان تکرار تاریخ است اما 
امیدوارم این  بار  شما از آن درس بگیرید! 
این کتاب بدون افتــادن در دام تکرار و 
زیاده گویی، داستان ها را روایت می کند. 
ساده نویســی و همه فهم بودن شــاید 
اصلی ترین ویژگی این اثر باشد.جفت 
پا وسط تاریخ، روایتی ساده و خالصه از 
تاریخ تمام کشورهاست. شاید در نگاه 
اول برای مخاطــب مثال خواندن تاریخ 
کشوری مانند قزاقستان، السالوادور یا 
نیجر جذابیتی نداشته باشد اما نویسنده 
کتاب تالش کــرده که اتفاقــا روایتی 
جذاب تر از تاریخ این کشورها ارائه دهد.

فریور خراباتی طنزپرداز جوانی اســت 
که او را با قلم طنزش می شناسیم. نگاه 
انتقادی خراباتــی در قالب طنز افزون 
بر نشر در نشریاتی همچون همشهری، 
ایران، آرمان، ماهنامــه خط خطی و... 
به صورت چند کتاب نیز انتشــار یافته 
است. »جفت پا وسط تاریخ« تازه ترین 
اثر فریور خراباتی است که از سوی نشر 
ُکراسه وارد دنیای نشر شده است. طاهره 
مهری مالفجانی، خبرنگار ایبنا در این 
باره با وی به گفت و گو نشسته است که در 

ادامه می خوانید:
***

ورود شما به حوزه طنز اتفاقی 
بود یا هدفمند بــه این حوزه قدم 

گذاشتید؟
طبیعتا هر اتفاقی در زندگی نمی تواند 
بــا برنامه ریزی قبلی انجام شــود. من 
به واسطه بزرگ شــدن در خانواده ای 
فرهنگی از ابتدا به خواندن و نوشــتن 
عالقه مند بــودم. در کنــار اجدادم که 
در کرمانشاه نویســنده و شاعر بودند تا 
پدربزرگم که شاعر و عارفی تمام عیار 
بود، مادرم نقش بزرگی در آشنایی من 
با ادبیات داشت. اغلب نویسنده هایی که 
آثارشان را دوست دارم، در سن نوجوانی 
به کمک مادرم با آنها آشــنا شــدم. در 

دوران دبیرستان وبالگ می نوشتم اما 
عالقه مندی من به طنزنویسی از اوایل 
دوران دانشجویی ام شکل گرفت . پیش 
از آن از طریق مجله هایی مانند چلچراغ 
به مطالعه آثار طنزنویســان آن زمان 
پرداختم. در نتیجه از سال ۱۳۸۴ آرام 
آرام شروع به نوشتن مطالبی در حوزه 

طنز کردم.
کتاب »جفت پا وسط تاریخ« 
اثری در ژانر طنز با محوریت تاریخ 
اســت که تالش کرده اید شرح 
مختصری از تاریخ ملل مختلف را 
از زاویه ای متفاوت روایت کنید، 
در این خصوص بیشــتر توضیح 

بفرمایید.
 بر ایــن باورم که طنزنویســی باید 
سمت و سو و جهت داشته باشد. یعنی 
اگر نویســنده ای به تاریــخ عالقه مند 
است، چه اشــکالی دارد که تاریخ را به 

قلم طنز روایت کند که هم شــیرین تر 
اســت و هم جای کار زیــادی دارد. هر 
چند بعد از چاپ کتاب بعدی ام که آن 
هم در حوزه تاریخ اســت، تصمیم دارم 
که داستان بنویسم. فکر می کنم مردم 
نیاز به شنیدن داستان های خوب دارند. 
خصوصا که در این سال ها در حوزه طنز 
داستانی به جز چند اثر، شاهد یک رکود 

نسبی بوده ایم.
زبان طنز در به فکر واداشــتن 

مخاطب چقدر موفق بوده است؟
در مورد اینکه طنزنویســی چقدر 
مخاطب را بــه فکر وامی دارد، پاســخ 
روشــنی وجود ندارد. از آنجایی که من 
زندگی را سیاه نمی بینم، فکر می کنم 
که موفق بوده ایم، البته موفقیت در حوزه 
طنز به پیشینیان این حوزه نیز مربوط 
است؛ مثال کسانی مانند دهخدا، آقای 
صابری، زرویی نصرآبادی اینها تالش 

کردند تا طنز جای خود را در بین مردم 
پیدا کند و امروز ما به خاطر تالش این 
عزیزان توسط مردم پذیرفته شده ایم، 
چون مردم بــه طنز واکنــش بهتری 
نسبت به مطالب جدی نشان می دهند 
اما اســتفاده درســت از این پتانسیل 
بحثی دیگر است. معتقدم مخاطبی که 
امروز و در شرایط فعلی همچنان کتاب 
می خواند، قطعا به دنبال راه و ابزاری برای 
اندیشیدن است. شاید بهتر باشد بگویم 
کتاب دیگر مانند گذشته ابزاری برای 
سرگرمی نیست، با پیشرفت تکنولوژی 
امروز وسایل سرگرم کننده دیگری در 
دسترس هســتند. بنابراین امید دارم 
که »جفت پا وسط  تاریخ« فرصتی برای 

درنگ و تامل به مخاطب بدهد.
کتاب قبلی خودتــان را هم با 
زبان طنز نوشته اید آیا این روش به 
خواندن تاریخ بیشتر کمک می کند 
که این سبک نوشتن را برای خود 
انتخاب کرده اید و اساسا این نوع 
روایت از تاریخ به برداشــت های 
مختلفی که از تاریخ می شود، ضربه 

وارد نمی کند؟
در این کتاب تــالش کردم تا جایی 
که امکان دارد، دســت به تفسیر وقایع 
تاریخی نزنم، چون کار من نیست. من 
تنها تاریخ را از منابع معتبر به شکل خطی 
روایت کردم. هیچ جا ننوشتم که اگر فالن 
اتفاق می افتاد مثال برای مردم آن کشور 
بهتر بود. اما ممکن است اگر اهل فن یا 
تاریخ دانی کتــاب را بخواند، ایرادهایی 
هم به اصالت روایــات وارد کند. در این 

شکی نیست.
ایده نوشــتن کتاب »جفت پا 
وســط تاریخ« چگونه به ذهنتان 

رسید، آیا از جایی الهام گرفته اید؟
همیشــه معتقدم که تاریخ تنها در 
یک کشور تکرار نمی شــود، تاریخ در 
تمام جهان تکرار می شــود. بسیاری از 
روایاتی که درباره  کشــورهای ناآشــنا 
نوشتم شباهت بسیاری به وقایع کشور 

خودمان یا کشورهای دیگر داشت.کتاب 
قبلی ام »عجایب االتفاقات« نام داشت 
که ایده  نوشــتن این کتاب از صفحه ای 
به نام »فقط همیشه معتقدم که تاریخ 
تنها در یک کشور تکرار نمی شود، تاریخ 
در تمام جهان تکرار می شود. بسیاری 
از روایاتی که درباره  کشــورهای ناآشنا 
نوشتم شباهت بسیاری به وقایع کشور 
خودمان یا کشــورهای دیگر داشــت.
یک ایرانی می تونــه« در فیس بوک که 
رخدادهــای خنده دار را می نوشــت و 
در آخر ذکــر می کرد، »عجب مملکتی 
داریم«، شروع شد. با خواندن این صفحه 
از خودم پرســیدم مگر در ســایر نقاط 
جهان چنین اتفاقاتــی نمی افتد؟  آرام 
آرام موضوع محور شــروع به تحقیق و 
جستجو کردم، تا برای اتفاقاتی که در آن 
صفحه از فیس بوک ذکر می شد به نوعی 
در دنیا معادل پیدا کنم، یعنی اگر مترو در 
تهران شلوغ و مورد نقد قرار می گرفت، 
شروع کردم به تحقیق در این مورد که 
در فالن ساعت شلوغی مترو تهران مثال 
وضعیت مترو در پاریس چگونه است، 
البته بسیار هم مورد نقد قرار گرفتم، اما 
گفتم به عنوان یک دوربین دارم به اوضاع 
نگاه می کنم و از این مقایسه به این نتیجه 
رسیدم که در همان ساعتی که مترو در 
تهران شلوغه، در پاریس هم شلوغ است 
ولی اوضاع آنها از ما بهتر اســت.اما چرا 
عجایب االتفاقات؟ اصال اتفاق عجیبی 
وجود نداشت. واقعیت های عادی بود که  
از نظر ما غیرعادی به نظر می رسید. بعد 
از »عجایب االتفاقات« تالش کردم در 
کتاب »جفت پا وسط تاریخ« گریزی بزنم 
به اتفاقات همه  کشورهای جهان، از الف 
تا ی یعنی از کشور اکوادور شروع کردم تا 
یونان. خالصه ای از تاریخ این کشورها 
را و اتفاقات معاصر آنها را نوشتم. کتاب 
»جفت پا وســط تاریخ« به نوعی ادامه  
کتاب »عجایب االتفاقات« است. کتاب 
»عجایب االتفاقات« در مورد اتفاق های 
مهم در جهان بود که مورد استقبال هم 
قرار گرفت. همان زمان ایــن برنامه را 
داشتم که روایتی خالصه و جمع و جور از 
تمام کشورهای جهان بنویسم که نوشتم 

و امیدوارم موردپسند واقع شده باشد.
خودتان از نوشتن این اثر چقدر 

راضی بودید؟

خیلی زیــاد، هر چند بــه نظرم هر 
نویســنده ای بعدها دوســت دارد که 
نوشته خود را کمی تغییر بدهد اما اگر 
از بخشی راضی نباشم، تالش می کنم 
در آثار بعدی آن اشتباه را جبران کنم یا 

دیگر تکرار نکنم.
 آثار جدیدی در دست تالیف 

دارید؟
کتاب »طنزیمات رولت روسی« را 
تحویل انتشــارات کتاب کوچه داده ام 
که فکر کنم تا پایان امسال منتشر شود. 
کتابی اســت در مورد تاریخ شوروی از 
ابتدا تا فروپاشی! به نظرم پخته تر از دو 
اثر قبلی اســت و جسارت بیشتری هم 
در نگارش آن داشتم. به نظرم می تواند 
بسیار سرگرم کننده باشد چون عالوه 
بر تاریخ، داستان زندگی آدم های مهمی 
مانند کاترین کبیر، رومانوف ها، لنین، 
استالین و راسپوتین را هم به زبان طنز 
نوشــته ام که خواندنش خالی از لطف 
نخواهــد بود.کتاب »جفت پا وســط 
تاریخ« نوشــته فریور خراباتی در 2۱0 
صفحه، شمارگان 700 نسخه و قیمت 
۸۸ هزار تومان از سوی انتشارات ُکراسه 

منتشر شد.

روایت گذشته ها به قلم طنز شیرین تر است

»جفت پا وسط تاریخ«

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سه اثر نمایشی جدید از این هفته در حالی اجرای خود را در 
مجموعه تئاتر شهر آغاز می کنند که دو نمایش »بابا آدم« در تاالر 
چهارسو و »بیماری خانواده میم« در تاالر سایه روز پنجشنبه 25 

آذر ماه به اجرای خود پایان دادند.
»تا اشکستان« عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی مجموعه 
تئاتر شهر به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی حمید حرا و 
همراهی »گروه هنری سایه« است که از روز چهارشنبه اول دی 
ماه همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در تاالر اصلی تئاتر شهر میزبان مخاطبان خواهد بود.

نمایش »تا اشکستان« قصه »پدریوحنا« کشیش روشن 
ضمیری اســت که صومعه او در نزدیکی شهر مدینه واقع شده 
است. این کشیش مســیحی با مطالعه منابع اصیل مرتبط با 
حضرت عیسی مسیح )ع( از ظهور پیامبر خاتم آگاه شده؛ اما برای 

حفظ صومعه هم دغدغه های فراوانی دارد. محمد جواد حبیبی، 
محمد امین نیک پنجه، مرتضی اصغری، محمد هادی کرباسچی، 
هانی مقدم، علیرضا عمرانی، سیدعلی زاهدی، مسعود اصغری، 
پیمان خراسانی، محمد مهدی هاشمی دانا، علیرضا شمایی، 
محمدرضا جمال، امیر صادقی، مهدی بیابانی و محمدرضوانی 

زاده بازیگران این اثر نمایشی هستند.
نمایش »تا اشکستان« از تاریخ یاد شده تا روز شانزدهم دی 
ماه هر روز ســاعت ۱9 به مدت زمان 95 دقیقه در تاالر اصلی 

مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان است.
در تاالر چهارســو نمایش »احتماالت« به نویســندگی، 
طراحی و کارگردانی علی شمس از سی ام آذر ماه اجرای خود را 
آغاز می کند. در این اثر نمایشی عزالدین توفیق، امیر باباشهابی، 
آرش اشاداد، محمد امین پازوکی، دانیال خیری خواه، نسرین 

درخشان زاده، فرزین محدث، بهاره افشاری، افسانه کمالی به 
عنوان بازیگر حضور دارند. نمایش »احتماالت« از روز سه شنبه 
سی ام آذرماه ساعت ۱9:۳0 به مدت زمان ۱00 دقیقه میزبان 

مخاطبان در تاالر چهارسو تئاتر شهر خواهد بود.
نمایش »لیلیت« به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا 
شاه مردی هم یکی از آثار نمایشی جدید مجموعه تئاتر شهر است. 
این اثر نمایشی در ایام برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری 
تئاتر مقاومت در بخش های نمایشنامه نویســی، کارگردانی و 
بازیگری و نمایش برگزیده به عنوان یکی از آثار موفق این رویداد 
معرفی شده است. تئاتر »لیلیت« از روز چهارشنبه اول دی ماه 
ســاعت ۱9:۱5 به مدت زمان 75 دقیقه در تاالر سایه میزبان 

تماشاگران تئاتر است.
در خالصه داســتان نمایش آمده است: »تختی در اتاق 2۳ 
هتل آتالنتیک« به آخرین شب زندگی غالمرضا تختی در هتل 
آتالنتیک تهران می پردازد و تصویری متفاوت و انسانی را از این 
پهلوان ملی نسبت به آنچه تاکنون از شخصیت او به مردم ارائه 

شده، به نمایش می گذارد.

هنر سنتی خوشنویسی در ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شد. به 
گزارش ایسنا، این پرونده با عنوان »برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی 
 The national programme to safeguard the traditional »در ایران
art of calligraphy in Iran  در شانزدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت 
از میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید. این درحالی است که ۱۶ کشور عربی 
و ترکیه نیز خوشنویســی را در این دوره به نام خود ثبت کرده اند. ایران نیز پرونده 
خوشنویسی خود را در فهرست برنامه های خوب پاسداری یونسکو برای محافظت 
از میراث ناملموس ثبت کرده است.  ثبت در برنامه های خوب پاسداری یونسکو به 
این معنی است که هم میراث ناملموس موردنظر به جهانیان معرفی خواهد شد و 
هم پاسداری خوبی از آن صورت خواهد گرفت.   مصطفی پورعلیـ  مدیرکل ثبت 

و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعیـ  در این باره توضیح داد: پرونده 
برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران، به مجموعه اقداماتی اشاره 
دارد که در چند دهه گذشته برای پاسداری از این هنر ایرانی اسالمی در ایران جریان 
داشته و تداوم دارد. ثبت این پرونده ملی ضمن تایید دستاوردهای فرهنگی نهادهای 
متولی خوشنویسی ایران اعم از نهادهای دولتی و به ویژه مردم نهاد، خوشنویسی 
ایران را در فهرســت میراث جهانی ناملموس به ثبت رسانده است. ایران تاکنون 
۱۶ اثر میراث فرهنگی ناملموس را ثبت جهانی کرده است، ردیف موسیقی سنتی 
ایرانی، هنر نمایشی آیینی تعزیه، آیین پهلوانی و زورخانه ای، موسیقی بخشی های 
خراسان شمالی، مهارت فرش بافی فارس، مهارت فرش بافی کاشان، دانش ساخت 
لنج و دریانوردی با لنج در خلیج فارس، نقالی؛ قصه گویی نمایشی، آیین قالی شویان 
مشهد اردهال، فرهنگ پخت نان لواش، چوگان، هنر ساختن و نواختن کمانچه، هنر 
ساختن و نواختن دوتار، نگارگری ایرانی و آیین زیارت کلیسای تادئوس از جمله 

میراث ناملموس جهانی ایران محسوب می شود.

خوشنویسی ایران ثبت جهانی شد

اعالم برنامه زمستانی تئاتر شهر
تئاتر

در این کتاب تالش کردم تا 
جایی که امکان دارد، دست 

به تفسیر وقایع تاریخی 
نزنم، چون کار من نیست. 
من تنها تاریخ را از منابع 

معتبر به شکل خطی روایت 
کردم. هیچ جا ننوشتم که 

اگر فالن اتفاق می افتاد مثال 
برای مردم آن کشور بهتر 

بود. اما ممکن است اگر اهل 
فن یا تاریخ دانی کتاب را 
بخواند، ایرادهایی هم به 

اصالت روایات وارد کند. در 
این شکی نیست

 شماره  964 / یکشنبه 28 آذر   1400  /   14 جمادی االول 1443  / 19 دسامبر   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

 صخره نوردان مرودشتی
 به کمک تخت جمشید آمدند

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید، از 
اجرایی شدن عملیات پاکسازی آرامگاه داریوش 
در نقش رســتم و دیواره صفه، با همراهی اعضای 
گروه صخره نوردی شهرستان مرودشت خبر داد. 

حمید فدایی در این خصوص به ایســنا گفت: 
پس از تهیه نقشــه دقیــق از موقعیــت گیاهان 
آسیب رســان، از گروهی از صخره نوردان مجرب 
شهرســتان مرودشــت دعوت به عمل آمد تا در 
پاکسازی دیوارهای بلند به ما یاری رسانند. پس 
از آموزش های کافی درزمینه حفاظت و صیانت 
از آثار به این تیم، عملیات پاکسازی تحت نظارت 
مستقیم کارشناســان حفاظت و مرمت محوطه 

تاریخی تخت جمشید آغاز شد. 

رخشنده خو، مســئول کارگاه های حفاظت و 
مرمت تخت جمشید و نقش رستم نیز در این راستا 
با اشاره به لزوم کنترل عوامل بیولوژیکی متنوعی 
که موجب تخریب آثار تاریخی می شــوند، گفت: 
ریشه گیاهان سطوح چینهبندی، ترک و حفره را 
در سنگ ها تعقیب و بر دیواره ها فشار وارد میکند، 
لذا عالوه بر تأثیر در فرســایش های شــیمیایی 
سنگ، در بعد فرسایش مکانیکی نیز تأثیر مشابه 
یخبندان را در سنگ ها بر جای می گذارد که باید 
از آن پیشگیری کرد. پاکسازی گیاهان از سصوح 
افقی که در دسترس هستند آسان تر اما پاکسازی 
در ســطوح عمودی مانند دیواره مرتفع تختگاه و 
آرامگاه های هخامنشی در نقش رستم، با مشکالتی 
مواجه است که این گروه صخره نورد ما را در این امر 

یاری رساندند.
    

معاون میراث  فرهنگی استان خبر داد؛
ثبت ملی پنج اثر طبیعی قزوین

معاون میراث فرهنگی قزویــن از ثبت ملی 
پنج اثر طبیعی ارزشــمند این اســتان واقع در 

مناطق الموت، طارم سفلی و آبیک خبر داد.
به گــزارش خبرآنالین از قزوین؛ احســان 
نورانی، گفت: »در جلسه شــورای ثبت میراث 
 طبیعی که با حضور مدیرکل ثبت آثار کشــور 
و اعضای شــورای ملی ثبت طبیعی برگزار شد، 
تعداد پنج اثر شاخص طبیعی استان در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.«
معــاون میراث فرهنگــی قزویــن افزود: 
»این آثار شامل ارس کهنســال روستای هنیز 
درمنطقه  الموت شــرقی با عمر حدود ۱500 
سال به عنوان کهنسال ترین اثر طبیعی استان 
تا کنون، چنار کهنسال روســتای آلتین کش 
طارم ســفلی با عمر حدود 500 ســال، چنار 
کهنســال روســتای ازگنین علیــا در منطقه 
الموت غربی بــا عمر حدود 550 ســال، چنار 
کهنسال روســتای کالیه واقع در الموت شرقی 
با عمر حدود ۴20 ســال و  گردوی کهنســال 
روســتای ابراهیم آباد  واقع در شهرستان آبیک 

با عمر حدود ۳۶0 سال هستند.«
نورانی یادآور شد: »با ثبت این پنج اثر، تعداد 
آثار استان در فهرست ملی آثار طبیعی به تعداد 

۶0 اثر افزایش یافت.«

میراث

فرهنگ و هنر


