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افسانه فرقدان

در میانه هیاهــوی گرانی ها و قطع 
اینترنــت و تحریم و همــه نبودن ها و 
کمبودها، شاید تلخ ترین خبر این روزها 
را شنیدیم؛ خبری که با توجه به ناچیز 
بودن کتاب در ســبد خانوارها و به روز 
نشدن کتابخانه های عمومی سطح شهر 
و پارک ها و فرهنگســراها، پیش بینی 
آینده را بسیار ســاده و روشن می کرد. 
از ســال 1390 تا به امروز قیمت کتاب 
10 برابر شــده اســت. یعنی کتابی که 
در ســال 1390، 3 هزار تومان قیمت 
داشــته، امروز 30 هزار تومان به فروش 
می رسد. این روزها از زبان کتاب خوان ها 
و نویسندگان زیاد می شنویم که: »دیگر 
توان مالی خرید کتاب را نداریم« و آن ها 
که توان مالی خرید کتاب را دارند، کتاب 
نمی خواننــد. این روزها امــا و اگرهای 
نامطمئنی درباره لغو معافیت مالیاتی 
ناشــران و کتاب فروشــان منتشر شد 
که ای کاش هرگز دیگر مطرح نشــود و 
دیوارهای فرسوده فرهنگ بیش از این 
نلرزد. به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر 
لغو معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و 
هنر و رسانه در چند روز گذشته، موجی 
از نگرانی و ترس از آینده، جمع کثیری از 
فعاالن این بخش از جامعه را فراگرفت و 
واکنش های متعددی را در کلیه سطوح 
دولتــی و فعاالن مختلــف فرهنگی و 

هنری و رسانه ای در پی داشت که البته 
با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
اجرای این طرح منتفی شــد. موضوع 
پرداخت مالیات توسط اهالی فرهنگ 
و هنر، از آن جا کلید خــورد که برخی 
به عدم پرداخت مالیات ســلبریتی ها 
واکنش نشان دادند و ماجرا کشیده شد به 
کلیه اهالی فرهنگ و در نهایت ناشران و 
کتاب فروشان که این روزها بیش از همه 
بابت تحریم کاغــذ و کمبود و گرانی آن 
لطمه خوردند و در نتیجه طرح پرداخت 
مالیات اصحاب فرهنــگ و هنر مطرح 
شد؛ طرحی که با پیگیری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، فعاًل اجرایی نمی شود، 
اما ترس از تکرار بی تدبیری و بی درایتی 
درباره مسائل فرهنگی همچنان سایه 
شوم خود را بر ناشران و کتاب فروشی ها 
و کتاب خوان ها و نویسندگان و شاعران و 

مترجمان انداخته است.
 سینما و چند سلبریتی 

پرفروش در گیشه
ممکن اســت اقلیتی از سلبریتی ها 
در صنعت سینما و موســیقی از درآمد 
چشمگیری برخوردار باشند، ولی تمام 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه همین چند 
نفر هنرمند پردرآمد نیستند. آیا تمام 
فیلمبرداران و تدوین گران یا ویراستاران 
و چاپخانه داران و کتابفروشی ها و تمام 
ناشران که در فضای محدود و گزیده و با 
در نظر گرفتن اصول اخالقی و حرفه ای 
کار می کنند، به اندازه ی همان سلبریتی 
درآمد دارند؟ بدون شــک پاسخ منفی 

است. ضمن آن که ارقامی که برای این 
سلبریتی ها مطرح می شــود، ممکن 
است واقعی نبوده و صرفاً عددی مطرح  
شده باشد. همچنین با کمی آگاهی از 
این حوزه متوجه می شــویم که حجم 
زیادی از ســرمایه  در گــردش و انتفاع 
مالی صرفاً به جیب سلبریتی نمی رود 
و حتی بخش هایی از آن قابل پیگیری 
نیســت. یعنی این روزها سرمایه گذار 
برای یک فیلم یا یک سریال، بیشترین 
سود را می برد و فروش باالی یک فیلم 
سینمایی یا یک سریال مبنی بر افزایش 

درآمد هنرمند نیست. 
تعمیم؛  بی عدالتی محض است

اگر در حوزه ســینما امــا و اگرها و 
ابهاماتــی درباره میزان درآمــد و لزوم 
پرداخت مالیات ســتاره های ســینما 
که بیشترین سهم از گیشــه را به خود 
اختصــاص می دهند، وجود داشــته 

باشــد و بخواهیم آن را به تمام فعاالن 
بخش های مختلف فرهنگی و هنری و 
رسانه ای تعمیم دهیم، یک بی عدالتی 
محض است. مســئله این است که در 
دیگر کشــورهای دنیا که فروش خوب 
سینمایی دارند، ناشران و نویسندگان 
جزء قشر مرفه جامعه محسوب می شوند 
و تعداد کتاب خوان ها بسیار زیاد است و 
در نتیجه فروش کتاب در شرایط ایده آلی 
قــرار دارد، به ویژه حــوزه  کتاب، یعنی 
ناشران و نویسندگان و کلیه وابستگان 
به صنعت نشر معاف از مالیات هستند 
و ایــن معافیت های مالیاتــی را هم نه 
به خاطر این اســت که به آن هــا الزاماً 
کمک مالی می شــود، بلکه کمک های 
حمایتی اســت که دولت ها به صورت 
غیرمســتقیم به مردم کشور خودشان 
ارائه می دهد. به عبارتی اگر قرار باشــد 
برای یک فعالیت فرهنگی مثاًل نشــر 
یک کتاب و مجله مالیات پرداخت شود، 
آن هزینه  مالیات هم روی هزینه  تولید 
آن کاال افزوده می شود، اما خریدار این 
کاالها که مردم هســتند، بدیهی است 
که با این وضعیت اقتصادی نمی توانند 
از این محصول فرهنگی استفاده کنند. 
در حال حاضــر حدود 10 هزار ناشــر 
در سطح کشــور داریم، اما بیش از 90 
درصد آن ها بنگاه هایی بسیار کوچک 
و با ســرمایه ای اندک هســتند و حتی 
ممکن است دفاتر کارشــان به صورت 
اشتراکی و اجاره ای در مناطق میانی و 
یا پایین شهر باشد؛ حاال وقتی ناشری در 
چنین موقعیتی قرار دارد و بعضاً از پس 
هزینه های اجاره خود برنمی آید و حتی 
منشــی و پخش کننده نیز ندارد و خود 
ناشر که ازقضا ناشری گمنام و کوچک 
نیست، بلکه از قدیمی ترین و معروف ترین 
ناشران ایران به شمار می آید؛  مجبور است 
تمام فرآیند کار را خود انجام دهد؛ آیا در 
چنین شرایطی باید از او مالیات دریافت 
شود؟ آیا این نشر بالفاصله به پایان کار 
خودش نمی رسد؟ از سویی دیگر، این 
مالیــات را بر چه اساســی می خواهند 
بگیرند؟ آیا باید از آن ناشر شهرستانی 
که نه مرکز پخش دارد و نه کتاب فروش 
است و به صرف این که در یک سال 2 یا 3 
عنوان کتاب را حداکثر در 1000 نسخه 
چاپ کرده، مالیات  گرفت؟ مگر چه قدر از 

درآمد فرآیند چاپ به جیب او می رود؟
صنعت نشر کوچک ایران

بســیاری از ناشــران کشــور مــا 
غیرحرفه ای بوده و ســرمایه  چندانی 

ندارند و تنها برحســب عالقه و دغدغه 
وارد این حوزه شــده اند. بــدون تردید 
اگر معافیت مالیاتی ناشــران لغو شود، 
بســیاری از ناشــران تعطیل خواهند 
شــد و آن-هایی هم که دوام می آورند، 
بی شک به خاطر این هزینه  تازه، قیمت 
کتاب هایشان باالتر خواهد رفت و در انتها 
این مردم هستند که به خاطر وضعیت 
اقتصادی کنونی متضرر خواهند شــد 
و در نتیجه آخرین کورســوی امیدها 
برای اصالح فرهنگ نابود خواهد شــد. 
همچنین تردیدی وجود ندارد که دیگر 
آثار نخبه ای منتشر نخواهد شد و گرایش 
ناشران به طرف آثار عامه پسند سوق پیدا 
خواهد کرد که نتایج آن ناگفته روشن 
است؛ دیگر نه کودکان و نه بزرگساالن از 
کاالهایی باارزش برخوردار نخواهند شد 
و بدیهی است که همین میزان فرهنگی 
که مانده، به شدت افول خواهد کرد و باید 
بر جنازه فرهنگ فاتحه  خواند. اما جالب 
توجه این است که در گیرودار این دعوا 
برخی هم معتقد بودند که باید این بخش 
از جامعه مالیات بدهند! الزم اســت در 
پاســخ به این افراد بگوییم که بی شک 
این معافیت  باید برای همیشه باشد؛ اما 
اگر اتفاقی بیافتد و این معافیت مالیاتی 
برداشته شــود، با توجه به قاچاق کتاب 
و چاپ های زیرزمینــی و تأثیر منفی 
فضای مجازی در کتابخوانی که شاهد 
آن هستیم، هیچ ناشری در کشور باقی 
نخواهد ماند. پس بدیهی است که دولت 
باید این سوبسیدها را بدهد. کافی است 
نگاهی بیندازیم به بــازار کتاب که در 
آن کتاب های اُفســتی به وفور به چشم 
می خورد، همچنیــن کتاب هایی که از 
خارج از کشور می آیند؛ حاال اگر به خاطر 
این جریان لغو معافیت مالیات، ناشران 
تعطیل شــوند و نتوانند پروسه تألیف و 
ترجمه تا تولید و انتشــار را به سرانجام 
برسانند، چه کســی تضمین می کند 
که بالی آسمانی از ســر ادبیات و زبان و 
تولید محتوا را دور کند؟ ناشران نه تنها 
نباید مالیات بپردازنــد، بلکه به تمامی 
جنبه های حمایتی نیاز دارند؛ از کاغذ، 
زینک، امکانات پخــش و فروش کتاب 
گرفته تا تسهیالت بانکی، بیمه و مواردی 
از این  دست تا بتوان فرهنگ و هنر را سرپا 

نگاه داشت و به پیش برد.
 مسئوالنی که فقط اعداد و ارقام 

را می شناسند 
یک فیلم یا کنسرت بلیت می فروشد 
و می شود به ازای هر برگه بلیت مالیاتی را 

محاسبه و اخذ کرد، اما برای یک کتاب از 
یک ناشر چگونه می شود مالیات گرفت؟ 
از کجــا می توان فهمید کــه چه تعداد 
کتاب فروخته  شده است؟ چون سیستم 
فروش کتاب اصالً مشخص نیست و اصاًل 
سازوکاری برایش طراحی نشده است. 
ممکن است ناشری کل کتاب چاپی اش را 
به مرکز پخشی بدهد و آن کتاب به اقصی 
نقاط ایران فرستاده شــود، اما دو یا سه 
سال اصاًل آن کتاب در کتاب فروشی ها 
فروخته نشود، در نتیجه اگر مالیات وضع 
شود، ناشر باید مالیات کتابی را پرداخت 
کند که اصالً فروخته نشده است. از سویی 
دیگر با گران شدن هر کاالیی، فروشنده 
آن را با قیمت روز می فروشــد، اما ناشر 
و کتاب فروش مجبور اســت کتاب را با 
همان قیمت قبلی به فروش برساند که 
از دیگر تفاوت های کتاب با فروش بلیت 
ســینما و تأتر و کاالهای مصرفی دیگر 
اســت. بنابراین اگر قرار باشد این اتفاق 
بیافتد، ممکن است بتوان برای بخش 
کوچکی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه 
مالیات وضع کرد؛ اما بــدون تردید نه از 
حوزه نشر و کتاب. چنین به  نظر می رسد 
که برخی از مدیران و مســئوالن امور 
مالیاتی و ممیزان نسبت به فرهنگ و هنر 
و کارکردهای اجتماعی آن بیگانه هستند 
و گویی فقط اعداد و ارقام را می شناسند 
و انگار درک درســتی از فرهنگ و هنر 
و کارکردهــا و ارزش هــای تأثیرگذار 
اجتماعی آن ندارند. به نظر می رســد 
باید در این نوع نگاه و نگرش تجدیدنظر 
کنند. البته امید اســت که مسئوالن و 
تصمیم گیران از فرهنگ و هنر حمایت 
کنند، زیرا بدون فرهنگ هیچ چیزی برای 
از دست دادن نخواهیم داشت. کاش دیگر 
کتاب و ناشران درگیر چنین کش و قوسی 
نشوند و از در امان ماندن آنها از طرح هایی 

اینچنین،  نفس راحتی بکشیم.

سخنی درباب لغو معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر

راه صنعت نشر از سینما جداست

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هالیوود پست مدرن: چه چیز 
تازه ای در فیلم هست و ...

نشــر بان، دومین چاپ کتــاب »هالیوود 
پســت مدرن: چه چیز تازه ای در فیلم هست 
و چرا تا این حد برای ما غریب است« اثر کیث 
بوکر و ترجمه وحیداهلل موسوی را منتشر کرد. 
نویســنده این کتاب ام. کیث بوکر استاد زبان 
انگلیسی در دانشگاه آرکانزاس و مؤلف مقاله ها 
وکتاب های متعددی دربــاره ادبیات مدرن، 

نظریه ادبی، تلویزیون و فیلم است.
کتاب چهار فصل دارد که عناوین به ترتیب 
به این شرح است: »پراکندگی اجتناب ناپذیر 
است: تکه تکه شدگی در فیلم پست مدرن«، 
»وقتی زمان صرفا آنجا می نشــیند: موسیقی 
نوستالژی پست مدرن«، »عین تو فیلم ها...  
فیلم به مثابه ابژه بازنمایی در فیلم عامه پسند 
پســت مدرن« و »اون جور که توی تلویزیون 
دیده شــده: تلویزیون و فیلم پســت مدرن«. 
مقدمه نویســنده کتــاب با عنوان »پســت 
مدرنیسم و فیلم عامه پسند« نیز بسیار مهم و 

خواندنی است.
کتاب در زمینه بحث و بررســی پیرامون 
عنوان جنجال برانگیز ســینمای پست مدرن 
اثر پژوهشــی مهمی به شــمار می آید. عمده 
رویکرد نظری در ایــن کتاب دیدگاه فردریک 
جیمســون، از مهم ترین متفکران آمریکایی 
در زمینه فلســفه پســت مدرنیســم است. 
نویســنده در این کتاب تــالش مهمی کرده 
برای یاری رســاندن به فهم عمومی از پست 
مدرنیســم به مثابه پدیده ای فرهنگی. او در 
این کتاب به شکل جامعی به فیلم پست مدرن 
پرداخته و مباحثش به دلیل استفاده از نمونه 
فیلم های عامه پســند و قابل دسترس در این 
 مبحث، برای مخاطبان نســبتاً گســترده ای

 قابل فهم است.

مترجم کتاب نیز در بخشی از مقدمه خود 
نوشته است: »می توان پسامدرنیسم را از منظر 
تاریخی به مثابه یک سبک متمایز بررسی کرد. 
به عبارت دیگر، دیدگاه اول به مرزهای دوره ی 
پســامدرن و دیدگاه دوم بــه ارزیابی عناصر 
شاخص سبک پسامدرن می پردازد. نویسنده 
این کتاب با تکیه بر آرای فردریک جیمسون به 

هر دو منظر می پردازد.« 
در این مقدمه همچنیــن توضیحی درباره 
آرای جیمســون دربــاره پسامدرنیســم و 
ســرمایه داری متأخــر آمده و پــس از آن به 
 رویکرد کیث بوکر در کتــاب حاضر پرداخته 

شده است.
وحید اهلل موسوی، مترجم این کتاب دارای 
مدرک کارشناسی ارشد ســینما و همچنین 
دکتری پژوهش هنر است. از میان ترجمه های 
منتشر شــده او می توان به این عناوین اشاره 
کرد: هالیوود پست مدرن« نوشته کیت بوکر، 
»گزیده نقدهای رابین وود«، »منتقدان فیلم 
آمریکا از دوران صامت تاکنون« نوشته فیلیپ 
لوپیت، »سینمای پســت آپ: جست وجوی 
معنا در ســینمای آمریکا« نوشــته جســی 
فاکس می شاک، »سینمای فلسطین« نوشته 
مشــترک جورج خلیفی و نوریــس گرتس 
»فیلمنامه نویسی ژانر« نوشته استفن دانکن، 
»انجمن اخوت ناقص العضوها« نوشته برایان 
اونســن، »فرهنگ فیلم های جنگی جهان« 
نوشــته رابرت داونپورت )ترجمه با همکاری 

علی فارسی نژاد(.

تازه های نشر

آبان مصدق

ترجمه  آثار طنز کار دشوار و پیچیده ای است 
و مترجمین این گونه آثار، عالوه بر اشراف بر متن 
کتاب باید تا حدودی با فرهنگ و ادبیات عامیانه  
زبان مبدأ نیز آشنا باشــند تا بتوانند شوخی ها، 
ظرایف و لطایف موجود در زبان اصلی را به درستی 

درک و به زبان مقصد ترجمه کنند. 
نام کتاب »باالخره یه روزی قشــنگ حرف 
می زنم« از محتوای نخســتین داستان کتاب با 
عنوان »بتاز کارولینا« گرفته شده. دیوید سداریس 
در این داستان درگیری های خودش را در دوران 
کودکی با مامور سامسون؛ گفتار درمان مدرسه 
ابتدایی اش نقــل می کند و از خاطــرات دورانی 
می گوید که به جرم اینکه »سین« و »شین«ش 
می زده به همراه چند دانش آموز دیگر در چنگال 
مامور سامسون اسیر شده بوده تا به قول خودش 

باالخره بتواند یک روز درست حرف بزند.
مامور سامسون گفت: »هدف ما اینه که بتونیم 
کاری بکنیم که تو باالخره بتونی درســت حرف 
بزنی« تمام سعی اش را می کرد گه هر چه سین و 
شین در جمله هایش بود موکد بیان کند و تالشش 
واقعا روی اعصــاب بود »مــن می خوام کمکت 
کنم ولی هر چقدر بیشتر مسخره بازی در بیاری 

جلسات مون طوالنی تر میشه«.
طنز سداریس در این کتاب نه طنز فلسفی و نه 
طنز سیاسی است. سداریس در »باالخره یه روزی 
قشنگ حرف می زنم« خاطرات طنز آمیز زندگی 
خود را نوشته و شــخصیت های اصلی این کتاب 
خودش و خانواده اش هستند. طنز سداریس به 
هیچ کس حتی خودش هم رحم ندارد. او با زبان 
الکن خودش، بی اســتعدادی اش در گیتار زدن، 
ناکامی هایش به عنوان یک پرفورمنس آرتیست 
و... به راحتی شوخی می کند. سداریس همچنین 

با طنزش آنچنان تصویری از پدر، برادر و خواهر و 
مادرش جلوی چشــم خوانندگانش می آورد که 
مخاطب به این فکر می افتد که اگر جای خانواده ی 
نویســنده بود بعد از خواندن این کتاب حتما از 
او دلخور می شــد و حتی با او قهر می کرد! اما راز 
سداریس در سادگی و روراستی اش است و همین 
صاف و سادگی اش است که منجر به در امان ماندن 

از  عواقب شوخی های بی رحمانه اش می شود.
طنز ســداریس هرچند نیش دار و تند است 
اما شــیرینی خاص خودش را هم دارد . بر همین 
اساس است که داســتان های کوتاهش بیشتر 
مخاطب را می خنداند تا این که بخواهد او را مورد 
گزش قرار دهد. همچنین این داستان ها با وجود 
داشــتن ماهیتی مجزا، به هم پیوســتگی هم با 
همدیگر دارند. دیوید سداریس در داستان هایش 
شخصیت های ثابت و بانمکی خلق کرده دارای 
ویژگی های کمیک، روابط بین  آن ها به نحوی است 
که خودش ایجاد طنز و کمدی می کند؛ مثال برادر 
دیوید به شدت بددهان و بی ادب است و بر عکس 
او پدرش آدمی بسیار مودب است که حتی فحش 
دادن بلد نیســت. روابط بین این دو در داســتان 

»تو نمی تونی خروس رو بکشی« طنزی شیرین 
و خواندنی را ایجاد کرده. گاهی نیز سداریس در 
داستان هایش موقعیت های کمدی را ایجاد کرده 
که هم به شدت تصویری اند و هم بسیار بانمک. مثال 
در داستان »جیب بُر و جیب بُریانی« موقعیتی است 
که سداریس و رفیق صمیمی اش هیو داخل مترو 
مقابل یک زن و شوهرآمریکایی می ایستند. زن 
و شوهر آمریکایی که تصور می کنند سداریس و 
هیو فرانسوی هستند و چیزی از زبان انگلیسی سر 
در نمی آورند به زبان انگلیسی جلوی چشم آن ها 
حرف های زشت و بدی درباره شان می زنند. این 
موقعیت طنز که بسیار بامزه است چنان تصویری 
از آب در آمده اند که می تواند سکانسی از یک فیلم 

کمدی باشد.
سداریس در کلیه ی داستان های »باالخره یه 
روزی قشنگ حرف می زنم«، همواره حرفی برای 
گفتن و پیامی برای مخاطب دارد. طوری که گاه 
همچون داستان »رویاهای غول آسا، ُعرضه های 
کوتوله« از همان ابتدا با زبان طنز از معایب آرزوهای 
بلند پروازانه والدین برای فرزندانشــان می گوید 
و موضوع فرهنگی و تربیتــی با اهمیتی را طرح 

می کند و گاه مثل داستان »پسر گنده« از موضوعی 
بی اهمیــت و حتی تاحدودی مشــمئزکننده و 
بی تربیتی، به یک نتیجه  فرهنگی و تربیتی می رسد. 
همین شگرد است که سبب می شود حتی داستانی 
مثل »پسر گنده« که در ظاهر هزل آمیز و فکاهی 
به نظر می رســد، در زیر مجموعــه  ادبیات طنز 

دسته بندی شود.

طنز سداریس به هیچ کس حتی خودش هم رحم ندارد

»باالخره یه روزی قشنگ حرف می زنم«

یادداشت

آیا باید از آن ناشر 
شهرستانی که نه مرکز 

پخش دارد و نه کتاب فروش 
است و به صرف این که در 

یک سال 2 یا 3 عنوان کتاب 
را حداکثر در 1000 نسخه 

چاپ کرده، مالیات  گرفت؟ 
مگر چه قدر از درآمد 

فرآیند چاپ به جیب او 
می رود؟

اگر معافیت مالیاتی 
ناشران لغو شود، بسیاری 
از ناشران تعطیل خواهند 
شد و آن هایی هم که دوام 

می آورند، بی شک به خاطر 
این هزینه  تازه، قیمت 

کتاب هایشان باالتر خواهد 
رفت و در نتیجه آخرین 

کورسوی امیدها برای اصالح 
فرهنگ نابود خواهد شد
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