
دیگر خبری از انتشار کتاب با تیراژ ۲ تا ۳ هزار
 نسخه ای نیست

گــروه فرهنــگ و هنر - 
مدیرمســئول نشــر بــراق گفــت: 
کتاب هایــی کــه قبال بــا تیراژ های ۳ 
هزار نســخه ای منتشر می شد، اکنون با 
تیراژ های ۲۰۰ تا ۵۰۰ نسخه ای منتشر 

می شود.
مدیرمســئول  امیــری،  صفــا 
نشــربراق درباره تیراژ کتاب های شعر 
گفت: تیراژ ۲۰۰ تا ۵۰۰ نسخه ای فقط 
در کتاب های شــعر کودک و نوجوان 
دیده نمی شــود؛ بلکه این مســئله در 
موضوعات دیگر هم مشاهده می شود. 
از برگزاری نمایشــگاه بیــن المللی 
کتاب تهران در اردیبهشــت ماه ســال 
آینده تا امروز فقط یک یا دو عنوان در 
انتشارات ما منتشر شده است؛ درحالی 
که ۲۰۰ تا ۳۰۰ عنوان کتابمان هنوز هم 

منتشر می شود.

وی افــزود: کتاب هایی که قبال با 
تیراژ های ۲ تا ۳ هزار نســخه ای منتشر 
می شد. اکنون با تیراژ های ۲۰۰ تا ۵۰۰ 

نسخه ای منتشرمی شود. 
عوامــل متعددی از جمله کاهش 
توانایــی مالی مــردم در خرید کتاب 

تاثیرگذار بود.
 از ســوی دیگر از سوی دیگر در 
سال های قبل که میزان مشکالت مالی 
مردم بــه اندازه امروز نبــود در زمینه 
فرهنگســازی کتابخوانی خوب عمل 

نکردیم. 
در نتیجــه امســال مــردم برای 
گذراندن اوقات فراغتشــان به ســراغ 
مطالعه نرفتند. این مسئله هم در کاهش 
تیراژ کتاب های کودک و نوجوان تاثیر 

گذاشت.
مدیرمسئول انتشارات براق ادامه 

داد: درحالی که در کشــور های دیگر 
تولیــد کتاب به عهده ناشــر و پخش 
کتاب به عهده بنگاه های دیگر اســت، 
در کشور ما سیستم پخش کتاب وجود 
نــدارد که به صــورت مویرگی آثار را 
در کشــور پخش کند. این مشــکل در 
گذشته وجود داشــت، اما در دو ساله 

اخیر بیش از پیش خود را نشان داد.
امیــری بیان کــرد: از آنجایی که 
سیســتم پخش کتاب در تهران قوی تر 
از اســتان های دور دست کشور بود و 
ضعف پخش کتاب در این اســتان ها 
دیده می شــد، امســال مشکل پخش 
کتــاب در تهران بیش از اســتان های 

دیگر خود را نشان داد.
 البته نمایشگاه مجازی کتاب در 
استان های کرمان و تهران برگزار شد. 
این نمایشــگاه را می تــوان یک اتفاق 

فرخنده در سال جاری دانست. 
در صورتــی که مــردم به خرید 
کتاب از فضــای مجازی عادت کنند، 
اوضاع پخش کتاب در کشــور بهبود 

پیدا می کند.
وی اظهار کرد: هزینه پســت در 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران رایگان 
بود. همین مســئله باعث شــد شاهد 

خرید کتاب سه هزار تومانی باشیم.
 در صورتــی کــه هزینه ده هزار 
تومانی پســت به هزینــه خرید کتاب 
افــزوده می شــود، بســیاری از مردم 
نمی توانستند کتاب های مورد نیازشان 

را تهیه کنند.
 فــروش اینترنتــی کتــاب و 
حمایت های پســتی در هنگام ارسال 
مرســوله برای مردم می تواند در بهبود 

شرایط پخش کتاب تاثیرگذار باشد.

کاهش توانایی مردم برای خرید یار مهربان؛

9
گــروه فرهنــگ و هنر -  در 
بسیاری از فرهنگ ها، در تاریخ، ادبیات و 
اسطوره، مادر معادل سرزمین در نظر گرفته 
شده اســت، مادری که رشد کودک به او 
بستگی دارد. سرزمین مادری، زبان مادری 
و کهن الگوی مادر، همواره بخش بزرگی 
شناخت هویت فردی را شکل داده است.

این تفکر که از دوره مادرســاالری، 
یعنــی بیــش از ۸هزار ســال پیش باقی 
مانده، هنوز هــم یکی از مهم ترین ارکان 
فرهنگی تمدن های گوناگون است که حتی 
مرزبندی های سیاســی امروز، نتوانسته از 

آن عبور کند.
امروز در تقویم یونسکو، روز جهانی 
زبان مادری است، زبانی که پیش از متولد 
شدن در دوران جنینی با آن آشنا می شویم 
و به آن زبان سخن گفتن را می آموزیم و در 

بزرگسالی با آن زبان می اندیشیم.
بنگالی؛ ریشــه جشن زبان 

مادری
در برخــی جوامع و کشــورها زبان 
مادری گوشــه ای از زبان ملی اســت، در 
نتیجه فاصله ای میــان زبان مادری و زبان 
ملی نیســت، اما در برخی سرزمین ها مثل 
ایران گویش های متفاوتی از زبان فارسی 
وجــود دارد یا در هندوســتان که زبانی 
ملی نیســت اما بیش از ۲۲ زبان رســمی 
در کشورشــان دارند و بیش از ۷۸۰ زبان 

متفاوت در این کشور مرسوم است.
روز جهانــی زبان مادری هم یکی از 
رویدادهایی است به این تفاوت گویش ها 
در هندوســتان پیوند دارد، پس از جدایی 
پاکســتان از هندوســتان در سال ۱۹۴۷، 
کشور کنونی بنگالدش نیز با نام پاکستان 

شرقی از خاک هند شد.

دولت وقت پاکســتان زبــان اردو 
را، زبان رســمی و ملی این کشــور اعالم 
کرد، اما ۲۱ فوریه سال ۱۹۵۲ دانشجویان 
شهر داکا، به قانون جدید برای ممنوعیت 
تحصیل بــه زبان بنگالی، اعتراض کردند. 
پلیس این تظاهرات را سرکوب کرد و در 
نتیجه عده ای از معترضان کشــته شدند، 
این دانشــجویان خواستار رسمیت یافتن 
زبــان بنگالی در کنار زبان اردو بودند، این 
اقدام، ۷ سال بعد در درگیری های خونین، 
استقالل پاکستان شرقی از پاکستان و شکل 

گرفتن کشور بنگالدش را رقم زد.
 بنــگالدش در ۱۹۹۹ از ســازمان 
یونســکو در سازمان ملل خواست تا روز 
۲۱ فوریه )سوم اسفند( را روز جهانی زبان 
مادری نامگذاری کند که این پیشــنهاد با 
اســتقبال اعضای یونسکو روبرو شد و از 
سال ۲۰۰۰ میالدی بسیاری از کشورها این 

روز را گرامی داشته اند.
 ســازمان تربیتی، علمی و فرهنگی 
ســازمان ملل متحد )یونســکو( مراسم 
گوناگونی را در بســیاری از کشــورهای 
جهــان برگزار می کنــد و از دولت ها می 
خواهد که حقوق اقوام ساکن کشور خود 
را بــرای آموزش به زبان مادری شــان به 
رسمیت بشناســند و زمینه تدریس زبان 
آنها را در نظام آموزشی کشورشان فراهم 

آورند.
 زبان های مــادری در خطر 

هستند
شعار امسال یونسکو برای روز زبان 
مادری، ترویج چندزبانی برای شمولیت و 
پیراگیری در آموزش و جامعه، اســت که 
تمرکز آن بر درک فرهنگی متقابل بر اساس 
آموزش به زبان مادری است و اهمیت آن 

در برقراری ارتباط میان کشــورهایی که 
چندفرهنگی هستند، دیده می شود.

اکنون در سراســر دنیــا زبان های 
بســیاری در خطر انقراض قــرار دارند، 
زبان هایی که ممکن اســت به زودی هیچ 
گویشــوری نداشته باشند. افرادی که این 
زبــان را بلدند، از میان می روند و دیگران 

نیز آن را نمی آموزند.
گفته می شــود که از حدود ۶ هزار 
زبــان رایج در جهان نزدیک به ۴۰ درصد 
آن در خطر فراموشی قرار دارند و در ایران 
نیز بنا بر اطلس یونسکو اکنون تعدادی از 
زبان ها در محدوده جغرافیایی ایران یا در 
وضعیت آسیب پذیر هستند، یا در معرض 
خطر و یا در شــرایط بحرانی و در معرض 
انقراض. زبان های ســنایا در استان تهران، 
مندایی در اســتان خوزســتان و ُکروشی 
در استان فارس در شــرایط بحرانی قرار 
دارند، زبان های نطنزی و نائینی در اســتان 
اصفهان در خطر نابودی و زبان های تالشی 
در گیالن، خلجــی در حوالی قم و ترکی 
خراســانی در وضعیت آسیب پذیر جای 
گرفته اند. چهارده زبان نیز در معرض خطر 
هستند، به این معنی که کودکان، دیگر این 
زبان ها را در خانه به عنوان زبان مادری یاد 
نمی گیرند و زبان خود را تغییر داده اند. تاتی 
در اردبیل، هورامی در مناطق کردنشــین، 
وفســی در استان مرکزی، آشتیانی حوالی 
سمنان، سمنانی، خوانساری، گزی، دری 
زردشــتی، سیوندی در فارس، بشاگردی، 
الرســتانی در هرمزگان. زبان هاالاوال در 
کردستان و لشــان ددان در مهاباد لرستان 

اکنون منقرض شده به حساب می آیند.
پیوندهای فرهنگی و درک 

زبان محلی

زبان فارسی که امروز آن را به عنوان 
زبان ملی ایران می شناسیم، بازمانده فارسی 
میانه زردشتی است اما همین زبان هم یکی 
از چندین شــاخه بازمانده از زبان فارسی 
اســت که فارسی دری و پشتو شاخه های 
دیگر آن به شمار می روند. زبان  مادری در 
ایران چندین گونه متفاوت از زبان فارسی 
را نیز شــامل می شود، گیلکی، خراسانی، 
کــردی، بلوچــی و خــوزی، نمونه های 
متفاوتی که گاهی زبــان و گاهی گویش 
هســتند اما گویش ها نیز در دســته زبان 

مادری جای می گیرند.
گستره فارســی زبانی، گسترده تر از 
حــوزه ادیان، پیونــدی از جنس نوروز و 
حتــی فراگیرتر از آن را با خود دارد، زبانی 
که الیه های متفاوت آن از اروپای شرقی و 
در زبان ترکی در دوره عثمانی تا آن سوی 
مرزهای چین و مغولســتان را در بر گرفته 

است.
زبــان مادری بــه مــا می گوید که 
نمی توان پهنه های فرهنگی را در چارچوب 
قوانین سیاســی محدود کرد و سرزمین ها 
را نمی تــوان در قالــب کلمات محصور 
داشــت، از میان رفتن یــک زبان، نابودی 
یک فرهنگ است و آنچه امروز از فرهنگ 
آریایی باقی مانده، بخشــی از پیوندهایی 
اســت که زبان های هند و آریایی از خود 
بر جای گذاشــته اند، پیوندهایی که زبان 
های محلی رشــته اتصال هستند و درک و 
حفظ و نگهداری آن ها، حفظ وطن است. 
پیوســتگی زبان مادری و سرزمین مادری 
پیوندی ابدی اســت، مادرانــی که نه به 
وسعت سرزمین ایران که به گستره تمدن 
ایران رنگارنگ و گوناگون، فرزندانی را در 
حکم گویشوران خود بر جای گذاشته اند.      

فرهنگ و هنر

  زبان مادری به ما می گوید نمی توان پهنه های فرهنگی را در چارچوب قوانین سیاســی محدود کرد و ســرزمین ها را نمی توان در قالب کلمات 
محصور داشت، از این رو از میان رفتن زبان مادری، نابودی یک فرهنگ را رقم خواهد زد.

فراموشی زبان مادری، نابودی 
یک فرهنگ را رقم می زند
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"طلوع" بزرگترین پارک ساحلی کشور در جزیره کیش

گروه فرهنگ و هنر -  آلبوم موسیقی »طنز 
و طرب« ساخته بابک رجبی، حاصل تجربه های 
طنزآمیز در موسیقی سنتی و فولکلور ایرانی در 

دسترس مخاطبان قرار گرفت.
این اثــر حاصل تجربه هــای طنزآمیز در 
موســیقی ســنتی و فولکلور ایرانی است که در 
ســالهای زندگی بابک رجبی در فرانسه ساخته 

شده است.
 از خصوصیــات این آلبــوم خوانش ترانه 
با لهجه شــیرین اصفهانی، استفاده از ظرفیت و 
نوسانات فونتیکی واژگان، همچنین کنایه های 

نقادانه فرهنگی واجتماعی است. 
رجبی، مولف طنز و طرب، ضرورت ارائه 
این اثر را در تقلیل فاصله موســیقی ســنتی از 

تمناهای شنیداری مخاطب می داند. 
ظرفیتی مغفول که باعث تهییج احساسات 
فروخفتــه انســان در وضعیت امــروز جهان 

می شود.
 شــکلی از بازیافت ســنت بــا نگاهی به 

ُخلــِق َخلق. خلقی که نیازمند آیینه ایســت که 
خود خودش را نشــان بدهــد و بتواند با اهرم 
خویشــخند، زوایای فکــری و رفتاری خود را 

مرور کند. 
طنز و طرب دوســت دارد بــرای عبور از 
موانــع انکار در نواقص فرهنگــی و اجتماعی 

مجوز صادر کند و در عین حال پا از ظرفیت های 
شوخی پذیری فرهنگی فرا نگذارد. 

قطعات آلبوم طنز و طرب عبارتند از: »رهرو 
تکــرو» و »گوگوری مگــوری« در آواز بیات 
اصفهان، »آلوده ی آلوده« در دستگاه سه گاه، »هنر 
برای هنر« در آواز افشاری، »چین و چروک« در 
دستگاه ماهور و »حواس پنجگاه« که به صورت 
مرکب خوانی در دســتگاههای موسیقی ایرانی 
است.  این آثار قبال به صورت ساده تر در جامعه 
مجازی به معرض دید و شــنود گذاشته شده و 
مورد عالقه بسیاری قرار گرفته است و از همین 

رو ضرورت تولید و انتشار پیدا کرده است.
 آلبوم طنز و طرب با هزینه شخصِی مؤلف 
حاصل از درآمد تدریس موســیقی در مدارس 
فرانســه ســرمایه گذاری شده اســت و البته از 
کمکهای جزئــی اما ارزشــمند طرفداران این 

سبک برای تولید بهره مند بوده است. 
آلبوم از طریق ســایت بابــک رجبی و در 
پلتفرم های جهانی موسیقی قابل دسترسی است.

بابک رجبی آلبوم موسیقی »طنز و طرب« منتشر کرد

عکس ها:  همافر - ملکی


