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نامه هاي يك نقاش نوجوان به مرتضي مميز
»من محكوم استادي توام« نامه هاي رويا بيژني، نقاش و تصويرگر به مرتضي مميز است كه به صورت كتاب درآمده و به تازگي منتشر شده است. اين كتاب مجموعه  نامه هاي بيژني از دوره نوجواني تا 
پايان تحصيالت دانشگاهي را دربرمي گيرد. بيژني در تمام اين سال ها شاگرد مميز بوده و در اين كتاب، نامه هايش را در آن سال ها گردآوري و منتشر كرده  است. اين كتاب همزمان با بيست ونهمين 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران توسط نشر روزگار منتشر شد. 

كتاب »باد خزان« درباره غالمحسين 
دروي��ش )درويش خان( ب��ه تازگي 
توس��ط نش��ر فنجان منتش��ر شده اس��ت. عنوان 
اين كت��اب از يك��ي از تصنيف ه��اي درويش خان 
انتخاب ش��ده و در فصل هاي آخ��ر كتاب كه مرگ 
درويش خان در خ��زان عمر رق��م مي خورد، وجه 
تسميه آن را بهتر درمي يابيم. باد خزان زندگينامه 
هنري و اجتماعي يكي از بزرگ ترين نوابغ موسيقي 
ايران��ي يعن��ي غالمحس��ين درويش، مش��هور به 

درويش خان است. 
»باد خزان« دومي��ن كت��اب از مجموعه »زمرد« 
اين نشر اس��ت كه پيش تر كتاب »چرخ بي آييني: 
ابوالقاسم عارف قزويني« را از اين مجموعه منتشر 
كرده بود. در ابتداي كتاب در توضيح اين مجموعه 
آمده است: »اين مجموعه ضمن روايت سرگذشت 
موسيقيدانان پيش��رو و تاثيرگذار گذشته ايران، با 
زباني س��اده و روان به ويژگي هاي برجسته هنري 
ايش��ان نيز مي پردازد. در اين مجموعه سعي شده 
اصل بي طرف��ي و بي غرض��ي در اراي��ه اطالعات، 

چنان كه جوهر هر پژوهش��ي است، رعايت شود و 
قضاوت در نهايت به خوانندگان واگذار شود. براي 
اطمين��ان از دقت و صحت اطالع��ات، با وجود فقر 
منابع موس��يقي ايران، تا آنجا كه امكان داش��ته به 
منابع دست اول مراجعه ش��ده است. گاه نامه هاي 
 اي��ن مجموع��ه، در ن��وع خ��ود، طرح واره هاي��ي 

پژوهشي اند.«
اين كت��اب در فصل »سرگذش��ت و سرنوش��ت« 
در بخش هاي��ي ب��ه ته��ران قدي��م و دارالفن��ون، 
شعاع السلطنه و تارنوازي، انجمن اخوت، نوآوري، 
نيكوكاري، ضبط صفحه، معلم موس��يقي، مرشد 
اخ��الق، باد خزان و بزرگداش��ت ها مي پردازد. اين 
كتاب در فصل »نوشته ها« هم با عنوا ن هاي مراسم 
جش��ن و نمايش، درويش هم رفت، تفصيل واقعه 
اسفناك در مدرس��ه موسيقي، هفته درويش، چله 
درويش، صورت نطق، نتيجه اقدامات كميس��يوِن 
به ياد درويش، كميسيوِن به ياد درويش، موسيقي 
در ايران، بداي��ع درويش خان در موس��يقي ايران 
و مرحوم غالمحس��ين خان درويش همراه اس��ت. 

در فص��ل »س��ندها« نيز نام��ه گ��زارش تصادف 
درويش خ��ان آم��ده اس��ت. س��روده ها، گاه نامه، 
كتاب نام��ه و نام نامه ديگر بخش ه��اي اين كتاب 

هستند. 
در بخش��ي از مقدمه كتاب آمده است: »... امروزه 
نام درويش خان در تاريخ موس��يقي ايران به عنوان 
نوازنده اي ن��وآور و آزاد، همتراز با مش��هورترين و 
زبده ترين نوازندگان دربار قاجار، به نيكي ماندگار 

شده است. آثار هنري، نوگرايي هاي بجا و خصايص 
اخالقي اش نام و ياِد آن تك درخت تناور موسيقي 
ايران را جاودانه و ناميرا كرده اس��ت. برخي اصرار 
دارند كه بي هيچ دليل و اس��تنادي درويش خان را 
هنرمندي با جهت گيري سياسي و انديشه اجتماعي 
معرفي كنند، در صورتي كه او از دعواهاي سياسي 
روزگارش گري��زان ب��ود و فروتنانه توانس��ته بود 
دو كفه ت��رازوي هنر و اخ��الق را در زندگي اش به 

تعادل برساند.
درويش خ��ان هنرمندي باش��رف و باصف��ا بود كه 
هنرش با او در راه مهرباني و همدلي با انسان ها يار 
بود و قابليت و توانايي يافته بود تا زندگي مهرآميزي 
با هموطنانش داشته باشد. او از آن دسته هنرمندان 
نبود كه موس��يقي را دوست دارند، چون هيچ كس 

را دوست ندارند.«
نشر فنجان قرار اس��ت در ادامه كتاب هايي درباره 
قمرالملوك وزي��ري، علينقي وزيري، ابوالحس��ن 
صبا، مهديقل��ي هدايت و فراهاني ها را در مجموعه 

»زمرد« منتشر كند. 

رمان ه��اي »هايدي«، »ش��اهزاده و 
گدا«، »كنت مونت كريستو« و »آواي 
وحش«، از مجموعه »رمان هاي بزرگ جهان« بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب پارس��ه منتشر شد. »هايدي« 
نوش��ته يوهانا اش��پيري مش��هورترين كتاب ادبي 
سوييس است كه بارها براي سينما و تلويزيون مورد 
اقتباس قرار گرفته و بر اساس آن فيلم و سريال هم 

ساخته شده است. 
داستان اين رمان درباره دختري است به نام هايدي 
كه توسط اقوامش به روس��تايي در كوهستان آلپ 
مي رود تا از پدربزرگ��ش مراقبت كند. »هايدي« با 
ترجمه وجيهه آيت الله��ي در ۳۰۲ صفحه )جيبي 
- گالينگور( با قيمت ۱۳۵۰۰ تومان منتش��ر شده 
است. »ش��اهزاده و گدا« نوشته مارك توآين، ديگر 
كتابي است كه اين نشر به تازگي منتشر كرده است. 
اين كتاب، داستان دو كودك به نام هاي ادوارد و تام 
است كه يكي شان وليعهد انگلستان است و ديگري 

گداي خياباني.
 آن دو بس��يار به هم شبيه اند و يك روز وقتي به طور 

اتفاق��ي همديگ��ر را مي بينند، تصمي��م مي گيرند 
از اين ش��باهت ظاهري اس��تفاده كنند. »شاهزاده 
و گ��دا« ب��ا ترجمه پروي��ن ادي��ب در ۲۵۲ صفحه 
)جيبي - گالينگور( با قيمت ۱۳۵۰۰ تومان منتشر 
شده اس��ت. كتابي ديگر »كنت مونت كريستو« اثر 

الكساندر دوما است. 
دوما نويسنده اي پركار بود كه در خلق داستان هاي 
مهيج قلمي چيره دس��ت داش��ت. اين رمان يكي از 
طوالني ترين و شگفت ترين رمان هاي دنياست كه از 
قرن نوزدهم تا امروز خوانده مي شود. »كنت مونت 
كريس��تو« با ترجمه پروين ادي��ب در ۲۱۸صفحه 
)جيبي - گالينگور( با قيمت ۱۳۵۰۰تومان منتشر 
ش��ده اس��ت. »آواي وحش« نوش��ته ج��ك لندن 
آخري��ن رمان اين مجموعه داس��تان س��گي به نام 
باك اس��ت كه در س��رزمين هاي سردسير شمالي 
زندگي مي كند. »آواي وحش« نيز با ترجمه پروين 
اديب در ۲۳۶صفحه )جيب��ي - گالينگور( با قيمت 
۱۳۵۰۰تومان توس��ط بنگاه ترجمه و نش��ر كتاب 

پارسه منتشر شده است. 

»راز خانه س��ه خواهرون« داستاني 
از عبدالمجي��د نجف��ي و از جمل��ه 
داستان هاي ماجراجويانه و رازآميز براي نوجوانان 
است كه از سوي انتش��ارات كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان منتشر شده است. 
»راز خانه س��ه خواهرون« در فاصله زماني۱۳۰۰ 
به��ار،  مي افت��د.  اتف��اق  ت��ا ۱۳۲۰ شمس��ي 
دختربچه اي است كه پدرش راننده عبداهلل خان از 
صاحب منصبان قشون است. سه خواهر با روحيات 
متفاوت دختران عبداهلل خان هستند و در يك خانه 
اعياني زندگي مي كنند. پسر ته تغاري خانواده را به 

فرانسه فرستاده  اند. 
س��ه جوان، مخفيانه از راه مي رسند و مهمان خانه 
سه خواهرون مي ش��وند و با آمدن ش��ان، اتفاقات 

عجيبي رخ مي دهد. 
بعدازظهر يكي از روزهاي به��اري، بهاره، دختري 
كه پدرش راننده پدر اين س��ه خواهر است، همراه 
ب��ا ب��رادرش و از در وس��طي وارد باغي مي ش��ود 
كه پش��ت خانه س��ه خواه��رون اس��ت و آنجا به 

رازهاي وحش��تناكي پ��ي مي برند. ام��ا اختربانو، 
خواهربزرگ ت��ر، او و برادرش را گرفت��ار مي كند. 
ماجراي رهاي��ي آنها از آن محل مخ��وف همراه با 
گلبانو، خواهروس��طي، حوادث پركش��ش بعدي 

رارقم مي زند. 
»راز خانه س��ه خواه��رون« نوش��ته عبدالمجيد 
نجفي را انتش��ارات كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان منتشر كرده است. 
»س��ربداري ديگر« عنوان يكي ديگر از كتاب هاي 
نجفي است كه از س��وي دفترنشرفرهنگ اسالمي 
منتش��ر ش��ده و داس��تان ۱۰ روز آخ��ر زندگ��ي 
شهيدنيكنام ثقه االس��الم تبريزي است. او مرجع 

فكري سردار ملي بود. 
روس ها اول محرم سال ۱۳۳۰ هجري او را بازداشت 
كردند تا كش��تار وحشيانه مردم را طي چهار روز با 
امضاي وي توجيه كنند اما شهيد نيكنام حاضر نشد، 
كش��ور، مردم و دين خويش را با اشغالگران معامله 
 كند و روز عاشورا به همراه هفت تن از يارانش به  دار

آويخته شد. 

نسبت گرگ و عاطفه تناقضي ندارد. 
»اين گرگ س��فيد/ ك��ه حمله كرده 
است به احشاي من/ مادر زيبايي ست«. »فعال بدون 
نام« يك مجموعه شعر است از فرزاد كريمي. تحليل، 
نقش و كاركردهاي سوژه، موضوعي براي گفت وگو با 

اين شاعر و پژوهشگر ادبي است. 
كريم��ي ك��ه دانش آموخته مهندس��ي عم��ران و 
دكتراي زبان و ادبيات فارس��ي است، معتقد است: 
س��وژه در مفهوم م��درن اش بازنماگ��ري ذهني از 
جنبه هاي عيني وجود آدمي اس��ت. سوژه از منظر 
نوع بازنمايي اش از هس��تي آدم��ي، نقش ديگري يا 
ديگري ها در ش��كل گيري اش و جهاِن زيسته اي كه 
در دنياي متن براي او فراهم آمده اس��ت،    مي تواند 

مورد توجه يك پژوهشگر ادبي باشد. 
او در ب��اره »فعال بدون ن��ام« مي گويد: در بيش��تر 
ش��عرهاي اين دفت��ر، فرآيند معك��وس بازنمايي، 
سبب شده اس��ت تا مضمون هاي شعري، از عمق به 
سطح متن بيايد و بدون واسطه ايهام و استعاره قابل 

دريافت باشد. 
اينك يك پرس��ش: كنار هم چيدن تصويرهاي در 
س��طح، چگونه به توليد س��وژه مي انجامد؟ پاس��خ 
كريمي قابل تامل اس��ت؛ تصويرهاي جزيي در اين 
ش��عرها مجزا و بدون فرورفتگي در يكديگر اس��ت. 
ش��اعر در هر ش��عر گوشه اي از هس��تي شخصيتي 
انس��اني را ارايه داده است، ش��خصيتي كه خواننده 
حس مي كن��د همان ش��خصيت ديگر ش��عرهاي 
مجموعه است. فضاي حاكم بر كليت آثار، در بيشتر 
موارد يكدس��ت اس��ت اما از جمع بندي تمامي آن 

نمي توان به سوژه اي خاص رسيد. 
اي��ن تمايز و گاه      تقابل هاس��ت ك��ه مانع از تمركز 
جنبه هاي گوناگون يك ش��خصيت انساني در قالب 
يك سوژه كامل مي ش��ود. »من« مضمون غالب بر 
فعال بدون نام اس��ت. انسان همواره هويت خود را از 
وجود ديگري يا ديگري ها مي گيرد. »از آن باال/ از آن 
كلمه/ نگاهم كن/ چشم هايم را نوشته ام/ دست هايت 
را نوش��ته ام/ كه نگاهم كني/ كه ن��وازش كني مرا« 
تصويرها و مفاهيم مج��زا، در كنار ديگري هايي كه 
راه به درون س��وژه نمي برند، دنياي زيس��تي سوژه 
را دنيايي س��اخته كه ب��ازي در آن نقش مهمي ايفا 
مي كند. بازي جايگزين حقيقت شده، متن شعري به 
مجموعه اي از  بازي هاي كالمي، تصويري و مفهومي 

بدل شده است. 
ويژگي اصلي بازي، پيش بيني ناپذيربودن آن است. 
اين ويژگ��ي، دنياي س��وژه را به جهان��ي غيرقابل 
اعتم��اد و ناپايدار بدل كرده اس��ت: »مرا ببين/ اين 
تكه پاره هاي من اس��ت/ اين ديگري ست به نگاه تو/ 
وجود غريبه اي/ در چارچوب كش��يده چشم هات« 
چنان ك��ه مي بيني��م، ويژگي ه��اي س��وژه در اين 
شعرها با آنچه در آغاز درباره سوژه مدرن گفته شد، 

تفاوت دارد. 
به نظر ماجرا درهم پيچيده مي شود، آيا ناقص ماندن 
س��وژه و گرفتارش��دن اش در بازي، ماهيت انساني 
ادبيات را دچار چالش نمي كند؟ س��وژه نامنس��جم 
چگونه خود را در متن ش��عر ش��ما نگه مي دارد؟ در 
قبال اين پرس��ش كريم��ي پاس��خي دارد: دنيايي 
اين چني��ن، دنيايي متش��كل از عينيت هاي متعدد 

كه يكديگر را تكميل نمي كنند، دنيايي كه شناخت 
در آن ناقص مانده است، دنيايي بدوي است. دنياي 
بدوي براي رفع ترس ها و نيازهايش به اسطوره روي 
مي آورد. بازتوليد اسطوره در دنياي امروز عموما نگاه 

به اسطوره هاي پيشين دارد. 
در جه��ان امروز اس��طوره كاركردي متن��ي دارد و 
نقشي در ساخت و تكميل ش��بكه تصويري اثر ايفا 
مي نمايد. س��وژه اي كه چنين اسطوره اي را در خود 
حمل مي كند نيز سوژه اي متني يا متني  شده است: 
سوژه متني وابسته به عمل نوشتن است، نه محصول 
نوشتن. اسطوره در معناي اوليه اش محصول نوشتن 
است. اسطوره هاي امروزي نيز در متني شدن سوژه 
نق��ش دارند: »از س��ر بنويس/ كه من آنجا نباش��م/ 
كه صداي پاهام رفته باش��د/ و اين قصه كه قهرمان 
خ��ودش را دارد/ مثه يه كوه بلن��د.../ مثه يه خواب 

كوتاه.../ يه مرد بود.../ يه  مرد...« 
پرسشي ديگر اينك مطرح است؛ گفتيد كه سوژه در 
شعر شما در نهايت شكل نمي گيرد و وابسته به متن 

است. اين چگونه امكان پذير مي شود؟ 
كريمي پاس��خ مي دهد: براي توضيح اين وضعيت، 
اس��تفاده از اصطالح »زيس��ت جهان« مفيد است. 
زيس��ت جهان مفهوم��ي اس��ت كه حض��ور و تاثير 
متقاب��ل ذهنيت اف��راد مختلف در كن��ار هم آن را 
ش��كل مي دهد. در مجموعه ش��عر فعال ب��دون نام، 
متن هاي ش��عري متش��كل از تصويرهاي عيني يا 
مفهوم هايي اس��ت كه محصول انتزاع كامل ذهني 
نيس��تند. ش��خصيت هاي حاضر در اين متن ها نيز 
در مجاورت ه��م، اما به صورتي مج��زا نقش خود را 

بازي مي كنند؛ نقش��ي كه بيش��تر انفعالي اس��ت: 
»من ناگزيِر بي ق��راري ماندنم/ و ت��و/ ناگزيِر تقدير 
رفتني«.  در نتيجه اين انفعال تش��ارك اذهاِن مورد 
ني��از براي ش��كل گيري، قوام و دوام زيس��ت جهان 
در اين ش��عرها ايجاد نمي شود. س��وژه هاي چنين 
زيس��ت جهاِن پراكنده و تش��كل نايافته اي، ناگزير 
سوژه هايي هستند كه ويژگي هاي كامل سوژه بودن 
را ندارند. به  اين  ترتيب »من«، به عنوان ش��خصيت 
اصل��ي اين دفتر،   همواره در حال سوژه ش��دن باقي 
مي ماند؛ روندي كه به فرجام نمي رس��د: »من تو را 
مي خواه��د/ در اين مدار كالم«. اين روند را مي توان 
به »مرگ سوژه« تعبير كرد. مرگ سوژه در شرايط 
متني بودن سوژه، ناخودآگاه »مرگ متن« را درپي 
خواهد داش��ت. حال بايد براي اين پرسش به دنبال 
 ج��واب بود: ش��عر در ش��رايط مرگ مت��ن چگونه 

توليد مي شود؟      

 درباره كتاب 
»نشانه در آستانه« 
اميرعلي نجوميان

وقتي 
نشانه ها 

ساخته 
مي شوند

 انتشار كتاب 
»باد خزان« 

درباره 
درويش خان

 انتشار چهار رمان معروف جهان
براي مخاطب نوجوان

 انتشار رمان نوجوان 
»راز خانه سه خواهرون«

 شعرهايي
درباب مرگ سوژه

كتاب »نشانه درآس��تانه« به تازگي 
توس��ط اميرعلي نجوميان، دانشيار 
دانش��گاه ش��هيد بهش��تي نگارش و راه��ي بازار 
نشر ش��ده اس��ت. بخش��ي از اين كتاب كه شامل 
جس��تارهايي در نشانه شناس��ي اس��ت، حاص��ل 
يك ده��ه فعاليت مولف در »حلقه نشانه شناس��ي 
تهران« و بخش ديگر نيز مقاالت و سخنراني هايي 
 اس��ت كه در اين س��ال ها توس��ط نجوميان ارايه

 شده است. 
نشانه شناسي يا semiology در انگليسي از واژه 
يوناني »سمئيون« به معني نشانه يا مطالعه نشانه ها 
و نمادها گرفته شده است و علمي است كه به بررسي 
انواع نشانه ها و قواعد حاكم بر نشانه ها و همچنين 
توليد، مبادل��ه و تعبير آنها مي پردازد. اين رش��ته 
با س��خنراني هاي زبان ش��ناس سوييسي فردينان 
سوسور در دانشگاه ژنو آغاز شده است و پس از مرگ 
او شاگردانش كوشش كرده اند كه انديشه هاي او را 
در كتابي به نام زبان شناسي عمومي در سال ۱9۱۶ 

به چاپ برسانند. 
سوس��ور رابطه ميان واژه و ش��يء كه افالطون در 
رس��اله كراتيلوس بدان اش��اره كرده را يك رابطه 
دلخواه مي دانس��ت. او همچنين پيون��د ميان واژه 
و مفه��وم را  زاده يك همگرايي اجتماعي دانس��ته 
است. »وقتي نشانه ها شكل مي گيرند وارد رمزگان 
جمعي و توافق گروهي مي ش��وند و ديگر به راحتي 
تغيير نمي كنند. در معان��ي كلمات ويژگي تفاوت 
نقش بسيار مهمي دارد و بر اساس تفاوت است كه 
ما با داللت هاي متف��اوت روبه روييم. ويژگي مهم 
ديگر نشانه ها در نظر سوسور، تقابل است... شادي 
چيزي است كه غم نيست، روز همان است كه شب 

نيست. ص۲۱«

سوسور در توضيح نشانه شناسي مي گويد: مي توان 
علمي را تصور كرد كه به مطالعه زندگي نشانه ها در 
يك جامعه بپردازد. اين علم بخشي از روانشناسي 
اجتماعي و در نتيجه روانشناس��ي عمومي خواهد 
بود. نشانه شناسي معلوم مي كند كه نشانه ها از چه 
تشكيل شده اند و چه قوانيني بر آنها حكمفرماست. 
پرس ه��م كه پ��در فلس��فه عمل��ي و منطق دان 
برجسته اي است نشانه شناسي را شاخه اي از منطق 
مي داند كه در آن دانش نشانه ها بررسي مي شود. از 
ديد او نشانه شناسي روندي است كه در آن ارتباطي 

به وسيله نشانه ها برقرار مي شود. 
در اي��ن كتاب عالوه بر اينكه نشانه شناس��ي درون 
رويكرد پساساختگرايي مورد تفسير قرار مي گيرد، 
كاركرد نشانه شناس��ي در هنر و ادبيات و معماري 
نيز م��ورد بحث ق��رار گرفته و بررس��ي مي ش��ود 
و ش��امل تابل��وي نقاش مع��روف سوررئاليس��ت 
بلژيك��ي؛ »رنه مگريت« و همچنين آثار عكاس��ان 
ايراني كه شامل نشانه شناس��ي تا واسازي عكس، 
روايت شناس��ي درون عك��س، جه��ت در عكس، 
آرايه ها و رابطه عكس با واقعيت و ديگر نشانه هايي 
از اين قبيل اس��ت. با مطالعه اي��ن بخش ها كه هر 
يك به صورت جس��تارهايي جداگانه اس��ت براي 
خواننده اهميت نشانه شناس��ي آش��كار مي شود. 
»نشانه شناس��ي در كش��اكش تنش ه��اي نظري 
ساختگرايي و پساس��اختگرايي همچنان به عنوان 
يك روش خوانش متن به حي��ات خود ادامه داده 
و توانسته اس��ت درون رويكردهاي متفاوت نقد از 
قبيل جامعه شناختي، روان شناختي، نقد فرهنگي 
و... روش هاي قابل اجرايي پي��ش پاي منتقد قرار 
دهد... نشانه شناسي برخالف تصور بسياري رويكرد 
نقادانه نيس��ت بلكه تنها يك روش خوانش متن به 

كار گرفته مي شود. ص4۵«
در معماري بخ��ش مربوط به خانه ه��اي تاريخي 
كاشان عالوه بر ويژگي هاي طراحي و فضاي خانه ها، 

اهميت فرهنگ و طبيعت آشكار مي شود. 
»البته حوض آب در خانه هاي كاشان خود محصول 
يك فرآيند فرهنگي است ولي اين آب )يك عنصر 
طبيعت( است كه س��رانجام فرهنگ )معماري( را 
منعكس مي كن��د و به ما نمايش مي ده��د... از هر 
زاويه اي به حوض ها بنگريد وجه زيبايي از بناهاي 
تاريخي به شما نشان خواهند داد. انعكاس معماري 
درون آب گونه اي آميختگي بين فرهنگ و طبيعت 

مي بينيم. ص۱4۱«
نش��انه ها در داس��تان ايراني هم نمايان مي شوند 
و داس��تان هايي از مصطفي مس��تور در اين كتاب 
مورد تحليل نظام نشانه اي قرار مي گيرند. در واقع 
مي توان خوانش پيشرفت هاي را از داستان ايراني 

در اين نشانه ها پيدا كرد. 
بدون تردي��د فيلم و نمايش تحت تاثير فرهنگ هر 
جامعه اس��ت. روايت هاي جذاب كنوني يا بازگويي 
حال تاريخي كه به گذشته مربوط است، ولي گاهي 
هم آغاز و پايان خرده فرهنگ هايي است كه طيف 
زي��ادي از م��ردم آن را نمي دانند. مول��ف در چهار 
جس��تار پاياني يك نمايش و س��ه فيلم از استادان 
برجسته س��ينماي ايران را در تفس��ير نشانه اي به 
نگارش آورده اس��ت. در آثار اين سينماگران مانند 
كيارس��تمي و نادري اگرچه فيلم ها ساده و سيال 
اس��ت، اما اليه هاي پيچي��ده از واقعيت و حقيقت، 
تنهايي انسان، تقابل بين مرگ و نابودي يا زندگي 
و هس��تي ديگر نش��انه هايي هس��تند كه درعين 
سادگي آثار پيچيدگي آن را نيز نشان مي دهد و در 
بخش هايي كوتاه شده در هر كدام مولف به تحليل 

نشانه هاي آن مي پردازد. 
»مس��اله اين اس��ت در كجا هنر تمام مي ش��ود و 
زندگي آغاز مي شود؟ آيا اين فيلم درباره هنر است 

يا زندگي؟«
»آيا طعم گيالس درباره مرگ است؟... نشانه هاي 
فيلم بر جدايي و تنهايي انس��ان هم داللت مي كند 
و در س��كانس هاي گفت وگ��وي داخ��ل اتومبيل 
هيچگاه دو طرف گفت وگو در يك كادر قرار ندارند. 
اين خ��ود نوعي تقابل و فاصله ميان دو طرف ايجاد 

مي كند. ص۲49«
»امي��ر نادري ب��ا دو فيل��م امي��رو و دون��ده مهر 
»انسان گرايي جهاني« را بر پيشاني سينماي ايران 
نه��اد و در فيلم دون��ده و آب، باد، خاك، داس��تان 
متف��اوت را در قال��ب روايتي مش��ترك بازنمايي 
مي كن��د و در دون��ده به دنب��ال رهاي��ي و گريز به 

دنياهاي ناشناخته است. ص۲۶4«
كت��اب »نش��انه در آس��تانه« در ۲۶9 صفحه، كه 
ش��امل ۱۵ جستار در نشانه شناس��ي است توسط 
انتشارات فرهنگ نش��ر نو و همكاري نشر آسيم به 

چاپ رسيده است.  ساره بهروزي

 نمايشنامه»تاوان«
نوشته آرتور ميلر منتشر شد

 زندگينامه اوا پرون
 در »اويتا«

انتشار ترجمه تازه اي از 
»شاهزاده و گدا«

نمايشنامه »تاوان« نوش��ته آرتور ميلر با ترجمه جعفر 
ميرزايي و مريم حسيني توسط نشر افراز منتشر و راهي 
بازار نش��ر ش��د. اين كتاب به عنوان صد و سي و نهمين 
عنوان مجموعه »نمايشنامه هاي برتر جهان« اين ناشر 
چاپ شده و نسخه اصلي اش در سال ۱9۶۸ نامزد نهايي 
جايزه توني بوده اس��ت.  آرتور ميلر، نمايش��نامه نويس 
شناخته ش��ده امريكايي و مولف نمايشنامه هايي چون 
»مرگ فروش��نده«، »همه پس��ران من« و... است. او در 
نمايشنامه »تاوان« به سراغ يك خانواده ديگر امريكايي 
رفته اس��ت. در اين خانواده دو برادر وجود دارد كه يكي 
جراحي موفق و ديگري پليسي معمولي و متوسط است. 
اي��ن دو بعد از س��ال ها به خاطر فروش اس��باب و اثاثيه 
پدر و مادرش��ان با يكديگر روبه رو مي ش��وند. در نتيجه 
اتفاقات گذش��ته را م��رور مي كنند و اين م��رور كردن، 
موجب شناخت كيفيت زندگي هر يك از آنها مي شود.  
نمايشنامه »تاوان« دو فلسفه متفاوت درباره زندگي را به 
تصوير مي كشد. كاليو برنز، منتقد روزنامه نيويورك تايمز، 
اين اث��ر را يك��ي از س��رگرم كننده ترين و جذاب ترين 
نمايشنامه هاي ميلر مي داند. اين منتقد مي گويد كه اين 
نمايشنامه درخور نمايش بوده و از تكنيك هاي نمايشي 
كالس��يك وحدت زمان، مكان و عمل پيروي مي كند و 
دلبس��تگي ميلر به همراه استعدادهاي بي نظيرش را به 
عنوان قصه گوي مادرزاد، متجلي مي كند. اين نمايشنامه 
4 شخصيت دارد كه به ترتيب عبارتند از: ويكتور فرنتس 
مردي تقريبا ۵۰ ساله، استر فرنتس زني تقريبا 4۰ و چند 
س��اله، گرگوري س��المون پيرمردي قوي هيكل و والتر 

فرنتس مردي ۵۵ ساله. 

كتاب اِويتا شامل زندگينامه اوا پرون نوشته نيكالس 
فريزر و ماريس��ا ناوارو ب��ا ترجمه عليرض��ا رفوگران 
توسط نش��ر چش��مه منتش��ر و راهي بازار نشر شد. 
»اوا ماريا دوارته د پرون«، دومين همسر خوان پرون 
رييس جمهور آرژانتين زني بود ك��ه مخالفانش او را 
دغل كار مي دانستند و هوادارانش او را اويتا مي ناميدند. 
پيرامون اين شخصيت اسطوره هاي پيچيده اي شكل 
گرفته كه گرداگرد هيچ شخصيت تاريخي ديگر عصر 
مدرن، وجود ندارد. زندگي و دس��تاوردهاي اوا پرون 
بسيار تكان دهنده است اما براي تعداد زيادي از مردم 

آرژانتين، صورت هاي تخيلي زندگي او واقعي ترند. 
آرژانتيني ه��ا به ط��وري غيرمعمول، ش��يفته تاريخ 
خود هس��تند. در آرژانتين حافظه تاريخي و نگارش 
آن فعاليتي بحث برانگيز اس��ت؛ نگ��رش به عصرها و 
دوره ها غالبا در مناس��بت با شخصيت هايي است كه 
طرفدارش��ان ادعاهاي چالش انگيز آنها را به ش��دت 
غلو مي كنند. حاال س��وال اين است كه آيا اين زن يك 
قديسه بوده يا انساني ناسالم؟ به غير از مقدمه، مقدمه 
مترجم و مقدمه اي براي چاپ ۱99۶، خانه ُدنيا خوانا، 
بوينس آيرس، جناب س��رهنگ و خانم بازيگر، هفده 
اكتبر ۱94۵، همسر رييس جمهوري، اروپا، آرژانتين 
نو، ش��وق بخشش، پل عش��ق، مرگ و عموميت آن و 
جس��د و اس��طوره ديگر عناوين اين كتاب را تشكيل 
مي دهن��د. اين كتاب ب��ا ۲۷9 صفحه مص��ور، تيراژ 
۷۰۰نسخه و قيمت ۲۰۰۰۰ تومان منتشر شده است. 

نش��ر آموت ترجمه اي تازه از رمان »شاهزاده و گدا« 
اثر مارك تواين را روانه بازار كتاب كرد. »ش��اهزاده و 
گدا« در زمره مجموعه آثار كالس��يك ادبيات جهان 
اس��ت كه اين بار با ترجمه مرضيه خسروي و با قطع 
جيبي توسط اين نشر منتشر شده است. شاهزاده و 
گدا يكي از آثار داستاني مشهور مارك تواين است كه 
روايت جابه جايي عمدي ادوارد وليعهد انگلستان با 
پسربچه فقيري را روايت مي كند كه به خواست خود 
آن دو و براي تفنن انجام مي شود و تبعاتي را براي هر 
دوي آنها به همراه دارد. مارك تواين اين كتاب را براي 
نخستين بار در سال ۱۸۸۱ ميالدي در امريكا تاليف 
و منتشر كرده است. در ايران نخستين ترجمه از اين 
كتاب در موسسه انتشاراتي فرانكلين در سال ۱۳۳۳ 

و توسط داريوش شاهين انجام و اجرا شده است. 
مرضيه خسروي پيش از اين ترجمه هايي از اورهان 
پاموك، شارلوت برونته، ساموئل بكت، سوزان ابوالهوا، 
جان اشتاين بك، وليالم ترور، دي. اچ. الرنس و... را در 
قالب بيش از هشتاد عنوان كتاب ترجمه كرده و اين 
كتاب به نوعي تازه ترين ترجمه او به ش��مار مي رود. 
نش��ر آموت »ش��اهزاده و گدا« را در ۳۱۲ صفحه با 

قيمت ۲۰۰۰۰ تومان منتشر كرده است. 
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 انتشارات مرواريد
 7000 تومان
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 بادخزان
 و درويش خان

عن�وان اي�ن كت�اب از 
تصنيف ه�اي  از  يك�ي 
انتخ�اب  درويش خ�ان 
ش�ده و در فصل ه�اي 
آخ�ر كت�اب ك�ه مرگ 
درويش خ�ان در خ�زان 
عم�ر رق�م مي خ�ورد، 
وجه تس�ميه آن را بهتر 

درمي يابيم.

كاركرد 
 نشانه شناسي

 در هنر
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پسا س�اختگرايي مورد 
تفس�ير ق�رار مي گيرد، 
كاركرد نشانه شناسي در 
هنر و ادبي�ات و معماري 
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