
9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 1/13

English

صفحه اصلي
 
اصناف سينما  |  

 
به خانه سینما خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ارتباط با ما  | عکس  | اخبار خانه سينما  | 

ورود
جستجو ...

اخبار

مراسم نقد کتاب سينما� کيارستمي در خانه سينما برگزار شد

شاھرخ دولکو: کیارستمی با پیدا کردن زوایای پنھان و ناب زندگی، رگ خواب مخاطبانش را به دست می گرفت. در مراسم
نقد کتاب سینمای کیارستمی (نوشته آلبرتو اِلِنا)، که به ھمت خانه سینما، در روز سینما (بیست و یکم شھریور 1397)
برگزار شده بود، ابراھیم فروزش و شاھرخ دولکو از بزرگان سینمای ایران، به ھمراه زھرا میرآخورلی و دکتر فرامرز آشنای
قاسمی مترجمان و کاوه کرباسی صاحب امتیاز نشر نارنج و ناشر کتاب، پیرامون این کتاب، که به عنوان کتاب سال اسپانیا

در حوزه سینما نیز انتخاب شده است و نیز درباره زنده یاد عباس کیارستمی صحبت کردند.

ابراھیم فروزش کارگردان نامی ایران گفت: من با خواندن این کتاب بسیار متعجب شدم. اوالً به سبب این که این نویسنده
چقدر وقت و حوصله داشته که با این حجم وسیع از مطالعه چنین شاھکاری را بیافریند، در ثانی به خاطر آن که مترجمان کتاب چه صبر و عالقه ای داشته اند که
چنین کتابی را، که ترجمه آن بی شک آسان نبوده است، به انجام برسانند. چون من بعد از خواندن این کتاب و با وجود دیدن چندین و چند باره فیلم ھای

کیارستمی، تازه متوجه شدم که چه موارد مھمی را در فیلم ھای او از دست داده ام.

سپس شاھرخ دولکو منتقد سینما، فیلمنامه نویس و کارگردان کشورمان گفت: کیارستمی با پیدا کردن زوایای پنھان و ناب زندگی می توانست رگ خواب
مخاطبانش را به دست بگیرد. تا به حال حدود 100 کتاب به طور مستقیم یا غیرمستقیم درباره کیارستمی نوشته شده است. اما این کتاب با ھمه آنھا متفاوت
است. یکی از نکات جالب درباره این کتاب آن است که تعداد صفحات فصل ھای این کتاب، با تعداد صفحات بخش مراجع آن، که تازه با فونتی به مراتب ریزتر تایپ

شده است، برابر است. این امر تالش النا را برای خلق این کتاب نمایان می سازد.

کاوه کرباسی، صاحب امتیاز نشر نارنج،درباره علت چاپ این کتاب گفت: من به سبب عالقه زیادم به کیارستمی اقدام به چاپ این کتاب کردم.

زھرا میرآخورلی مترجم اول کتاب گفت: ترجمه این کتاب کار دشواری بود و ما برای انجام مناسب آن ساعت ھا مجبور به تماشای فیلم ھای کیارستمی، برای
تطبیق و نیز پیاده کردن متن فیلم شدیم. به ویژه آن که متن کتاب ھم به گونه دشواری ارائه شده بود.

دکتر فرامرز آشنای قاسمی، دانشیار دانشگاه شھید رجایی و مترجم دوم کتاب نیز گفت: مھمترین ویژگی یک اثر تألیفی، حضور تطبیق و تحلیل در آن است. اِلِنا
با استفاده از صدھا مرجع، به این مھم دست یافته است. خوشبختانه این کتاب به نحوی نگارش شده است که ھر فردی حتی با تحصیالتی در حد دیپلم
متوسطه قادر به خواندن آن و درک تحلیل ھای تخصصی آقای اِلِنا است. لذا به کلیه عالقه مندان سینما پیشنھاد می کنم که خواندن آن را از دست ندھند؛ زیرا

بعید می دانم که به این زودی چنین کتابی درباره یک شخصیت تأثیرگذار ایرانی به رشته تحریر درآمده و به زبان فارسی عرضه شود.

این جلسه در پایان با انجام مراسم جشن امضا و گرفتن عکس ھای یادگاری به پایان رسید.

گزارش تصویری: عباس بغدادی



هيات مديره

بازرس

سخنگو� هيات مديره

مديرعامل

هيات داور�

درباره ما

بانک فيلمنامه

جشن سينما� ايران

جايزه کتاب سال سينمايي

اساسنامه ها و آيين نامه ها

چند رسانه ا�

شناسنامه پايگاه خبر�

https://www.khanehcinema.ir/
https://www.khanehcinema.ir/en/home
http://www.khanehcinema.ir/
http://www.khanehcinema.ir/fa/asnaf-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.khanehcinema.ir/fa/news-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.khanehcinema.ir/fa/multimedia/picture-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.khanehcinema.ir/fa/contact-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7
https://www.khanehcinema.ir/fa/signup
https://www.khanehcinema.ir/fa/login
javascript:void();
javascript:void();
javascript:void();
https://www.khanehcinema.ir/Content/Media/image/2018/09/5405_orig.jpg
https://www.khanehcinema.ir/fa/feedback
javascript:void();
https://www.khanehcinema.ir/fa/sitemap
javascript:void();
http://www.khanehcinema.ir/fa/heyatmodireh-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.khanehcinema.ir/fa/bazras-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3
http://www.khanehcinema.ir/fa/sokhangoo-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.khanehcinema.ir/fa/modiramel-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.khanehcinema.ir/fa/heyatdavari-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.khanehcinema.ir/fa/about-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
http://www.khanehcinema.ir/fa/bank-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.khanehcinema.ir/fa/jashn-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.khanehcinema.ir/fa/bookfestival-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.khanehcinema.ir/fa/provision-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.khanehcinema.ir/fa/multimedia-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.khanehcinema.ir/fa/id-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 2/13

 

   

 

   



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 3/13

 

  

 

  



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 4/13

 

  

 

  



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 5/13

 

  

 

  



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 6/13

 

  

 

   

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 7/13

 

 
  

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 8/13

 

 

 

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8… 9/13

 

 

 

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d… 10/13

 

 

 

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d… 11/13

 

 

 

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d… 12/13

 

 

 

 



9/15/2018 مراسم نقد کتاب سینمای کیارستمی در خانھ سینما برگزار شد

https://www.khanehcinema.ir/fa/news/1804/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d… 13/13

٢۴ شھریور ١٣٩٧ ١٣:٢٧

 

 
 

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

 

امتیاز:

 *نام فرستنده:

پست الکترونیک نمایش داده شود.پست الکترونیک:   

نظر:

* 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  پس از انتشار این نظر، به من اطالع داده شود. 
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کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خانه سینما می باشد.
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