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٠داخلی  صفحه ھنر  آرشیو گزارش توصیه مطلب

تاریخ انتشار : پنجشنبه ٢٢ شھريور ١٣٩٧ ساعت ۴٨:١٣

در مراسم رونمایی از کتاب «سینمای عباس کیارستمی» مطرح شد:

نامگذاری روز سینما به این نام جعلی است
کتاب «سینمای عباس کیارستمی» مرجع بسیار مھم

شاھرخ دولکو گفت: نام گذاری 21 شھریور ماه به نام روز سینما صحیح نیست، چون ھیچ اتفاقی در این روز و
در تاریخ سینمای ایران رخ نداده است و یک انتخاب نادرست و جعلی است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در
روز سینما آیین رونمایی، جشن امضا و نقد
کتاب «سینمای عباس کیارستمی» اثر آلبرتو
النا با ترجمه فرامرز آشنای قاسمی و زھرا
میرآخورلی در خانه سینمای ایران برگزار شد.
شاھرخ دولکو منتقد، کارگردان و
فیلم نامه نویس و ابراھیم فروزش، کارگردان و

فیلم نامه نویس مھمانان این مراسم بودند. 
  

در ابتدای مراسم فرمرز آشنای قاسمی یکی از مترجمان این اثر بیان کرد: کتاب «سینمای عباس
کیارستمی» فقط نقد کارھای او نیست. در واقع این کتاب تاریخ ایران و سینمای ایرانی را در چھار
دھه تحلیل کرده و در کنار آن با یک زبان بسیار ساده، نقدھای بسیار روان نیز انجام داده است.
کتاب «سینمای عباس کیارستمی» بیش از 600 مرجع دارد و تحلیل و تطبیق واقعی است، یعنی
اصولی که می خواھد تعریف شود باید یک تحلیل و یک تطبیق داشته باشد. تطبیق یعنی محقق
کارھای دیگران را در کنار ھم قرار دھد و مقایسه کند و بعد بتواند آن ھا را تحلیل کند. این کارھار را
باید به گونه ای انجام دھد که نخ ارتباطیشان از بین نرود؛ النا این کار را به زیبایی انجام داده است. 

 
وی در ادامه افزود: کتاب «سینمای عباس کیارستمی» باید ترجمه و تحقیق نام می گرفت چون
بخش ھای زیادی را از روی فیلم دیده و ترجمه کردیم. به عنوان مثال دیالوگ ھایی که در برخی از
فیلم ھا بیان شده بود، برای این که دقیقا ھمان دیالوگ ھا باشد، فیلم ھا را دیده و بعد نوشتیم.
ھمچنین برای راحت تر خواندن متن کارھای دیگری نیز انجام دادیم؛ به عنوان مثال پاورقی ھایی را
تدوین کردیم که اگر برخی اصطالحات سنگین و سخت است با رجوع به آن خواندنش راحت شود.
درواقع متن شبیه رمان است و خواندنش آسان و برای ھمه مناسب است. این اثر یک بار از زبان

اسپانیایی به انگلیسی ترجمه شده است و ترجمه ما از زبان انگلیسی بود.   
 

در ادامه آیین رونمایی از کتاب «سینمای عباس کیارستمی» ابراھیم فروزش مطرح کرد: وقتی
کتاب را خواندم کمی غافلگیر شدم، چون چیزھایی در این کتاب نوشته شده بود که من در دوران
دوستی خود با کیارستمی آن را نشنیده بودم. نویسنده اسپانیایی گوشه ھای زندگی کیارستمی
را خوانده و دیده بود که ما نمیدانستیم؛ النا در کتابی که نوشته است دقیقا می گوید در این گفتگو،
در این بخش و این فستیوال، این ھا گفته ھای کیارستمی بوده که او ضبط کرده است. به نظر من او
محقق بسیار بزرگی است که این کار را انجام داده آن ھم به زبان اسپانیایی، بعد به انگلیسی

ترجمه و در آخر خیلی خالص و راحت به فارسی ترجمه شود. 
 

کارگردان «شیر تو شیر» گفت: کتاب «سینمای عباس کیارستمی» مرجع بسیار مھم برای کسانی
است که در سینما در ھر منسبی فعالیت می کنند؛ از بازیگر گرفته تا کارگردان و دیگران.
دانشجویانی که می خواھند کارھای کیارستمی را ببینند و بشناسند این اثر به نوعی کشف دوباره
کیارستمی است. در این کتاب تحلیل ھایی نوشته شده که تا زمان حیات کیارستمی نادیده گرفته
می شد. این کتاب از 6 سالگی کیارستمی روایت را شروع می کند و از عالقه اش به نقاشی
می گوید، از اینکه در 16 سالگی او از خانه فرار می کند و دوباره به خانه باز می گردد و در دانشکده
ھنرھای زیبا در رشته نقاشی تحصیل می کند، می گوید. ھمچنین به این نکته اشاره دارد که وقتی
از او می پرسند از دانشگاه چه آموختی؟ کیارستمی در پاسخ می گوید این را فرا گرفتم که من

ھرگز نقاش نخواھم شد. 
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ابراھیم فروزش

 
 فروزش درباره کارھای این ھنرمند جھانی بیان کرد: عباس کیارستمی در سال 48 با انباشتی از
تجربه وارد کانون می شود. او تا پیش از ورودش به کانون 150 فیلم تبلیغاتی ساخته بود و نقاشی
می کرد و بعد از آن تیتراژ فیلم ھایی مانند قیصر و پنجره را کار کرده بود، پس با آشنایی از این حوزه

وارد کانون شد. 
 

کارگردان «کلید» خاطره ای از کیارستمی در ساخت فیلم نان و کوچه تعریف کرد: زمانی که
کیارستمی می خواست فیلم نان و کوچه را بسازد، مھرداد فخیمی فیلم بردارش بود. قرار بود در
این فیلم زمانی که سگ کودک را تھدید می کند و پس از آن که کودک به خانه می رود سگ مقابل
در بنشیند. مھدی فخیمی گفت ممکن است ننشیند، این سگ است! ممکن است صد پالن
بگیریم و این سگ ننشیند و نگاتیو مصرف کنیم در حالی که کیارستمی مصرانه روی حرف خود
ایستاد و گفت باید بنشیند. در اولین پالنی که می گیرند،  پسرک به در خانه می رسد و داخل

می رود و در را می بیند؛ سگ راحت مقابل در می نشیند. 
 

وی در ادامه افزود: سماجت و سرسختی کیارستمی واقعا مثال زدنی است، در فیلم ھایش آشکار
است که به خوبی در این کتاب به تصویر کشیده شده است. اگر نگاه کنید در خانه دوست
کجاست به یک شکل خودش را نشان می دھد؛ زیر درختان زیتون پسرک عاشق چه گونه به
معشوق خود می رسد و این واقعا در زندگی کیارستمی بود، در دوستی ما بود. کاری را که شروع
می کرد من کمتر دیدم به نتیجه نرساند مگر اینکه نگذارند. کیارستمی تحت تاثیر ھیچکس نبود و

حرف خودش را می زد. 
 

فروزش در پایان گفت: کتاب واقعا به شیوایی جلو رفته و تک به تک فیلم ھای کیارستمی را تحلیل
کرده است. در خود کتاب نوشته شده که این ترجمه کلمه به کلمه گفتار نویسنده نیست بلکه
مترجمان به دلیل احاطه به مسائل سینمایی چیزھایی به آن اضافه کردند؛ این کار بسیار صحیح
است به این دلیل که ممکن بود ما با یک متن خشک مواجه شویم. کتاب بسیار جامع بود و نگاھی
که نویسنده به تحلیل فیلم ھا دارد به ترتیب زمان ساخت آثار گام به گام بیان شده است و ھمراه با
کیارستمی که دچار دگرگونی دیگری می شود آن را به خوبی روایت می کند؛ ھر قدم که پیش
می رود می بینیم که کارش متفاوت تر از کار قبلی است. تیز بینی و ریزبینی او به خصوص در آثار

متاخرش بسیار جذاب و مھم است که نمونه اش را نویسنده در کتاب نمایان ساخت. 
 

شاھرخ دولکو دیگر سخنران این مراسم بیان کرد: در روز سینما صحبت از کیارستمی است. گرچه
نام گذاری این روز، یعنی 21 شھریور ماه به این نام چندان صحیح نیست، چون ھیچ اتفاقی در این
روز در تاریخ سینمای ایران رخ نداده است که این روز را به روز سینما می خوانند و شاید بتوان گفت
یک انتخاب نادرست و جعلی است. ولی حدود تیر یا مرداد ماه بود که سینما وارد ایران می شود و
اولین  فیلم برداری صورت می گیرد، حدود 120 سال از تاریخ سینمای ایران می گذرد. صحبت از
کیارستمی است و فکر می کنم در کنار اصغر فرھادی یکی از شناخته شده ترین کارگردانان
سینمای ایران در سراسر جھان است. این  دو با پشتکاری که داشتند، با تصویرسازی و پیدا کردن
زوایای پنھان و ناب زندگی توانستند رگ خواب تماشاگران حتی مخاطب غیر ایرانی را ھم به دست

آورند. 
 

کارگردان «فوالد سرد» گفت: با یک حساب ساده ای که کردم، به این نتیجه رسیدم کتاب ھایی که
رسما درباره کیارستمی منتشر شده اند حدود 30 تا کتاب است. حدود 70 یا 80 عنوان کتاب موجود
است که به نوعی درباره کیارستمی یا حاشیه ای درباره اوست. بخشی از این ھمه اقبالی که
درباره این سینماگر صورت گرفته را می توان به فرھنگ افراط و تفریط خودمان نسبت دھیم و
قسمت دیگرش از بزرگی و اعتباری است که این سینماگر در دنیا دارد. حال آنکه این سینماگر،
ایرانی است و از دید خودمان می بینیم، این یک وجه ماجرا است. اما بار دگر از وجه یک بیننده

خارجی دیده می شود. 
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کتاب سال اسپانیا با موضوع عباس کیارستمی
كتاب سال نامه اي حديثي در ترويج فرھنگ

شیعي و مھدوي
«تاريخ ايران برای بچه ھای ايران» روايت می شود

«از فیلمنامه تا فیلم» در چاپ سوم
«مکتب ویولن سوزوکی» به بازار موسیقی

رسید

 
وی در ادامه فزود: ارتباطی که با کیارستمی داریم ارتباطی بی واسطه است و به گونه ای که ما
کیارستمی را دریافت می کنیم، به دلیل ھم زبان بودن و ھم وطن بودن شکل دیگری دارد با کسی
که با یک زبان دیگر و با یک فرھنگ دیگری به او نگاه می کند؛ این کار را جذاب می کند. به جد
می توانم بگویم در بین کتاب ھایی که درباره کیارستمی نوشته شده اند این یکی از عجیب ترین
کتاب ھایی بود که درباره او خواندم و به نظرم کار نویسنده حیرت انگیز است. النا تک به تک به جز
اینکه فیلم ھا را دوباره و دوباره و دوباره دیده اما درباره ھمه این فیلم ھا و زمینه فرھنگی، اجتماعی،
سیاسی و تاریخیشان، در یک کشوری که خومان از وضعیتش زیاد آگاھی نداریم را خوانده و پیدا

کرده و درباره چیزھایی که پشت ساخت فیلم بوده نوشته و توضیح می دھد. 
 

این منتقد ھمچنین بیان کرد: النا بر اساس توالی تاریخی فیلم  ھا پیش می آید و کار جذابترش این
است که این فصل بندی ھا و تقسیم بندی ھا را ھوشمندانه انجام داده است به جز این که عناوین
کتاب از فیلم ھای سینمایی معروف گرفته شده اند که خودش به جذابیت این اثر می افزاید. او فیلم
کوتاه و تنھا فیلم بلند کیارستمی تا قبل از انقالب را در یک فصل قرار داد؛ فیلم ھای بعد از انقالب تا
خانه دوست کجاست را در یک فصل؛ خانه دوست کجاست نقطه عطف زندگی ھنری کیارستمی
بود. در پایان ھمه فیلم ھایی که بعد از خانه دوست کجاست ساخته را در یک دسته خاص قرار داده

است. مانند کلوز آپ، زندگی و دیگر ھیچ، مشق شب و زیر درختان زیتون. 
 

کارگردان «بازگشت» مطرح کرد: بعد از آن اتفاقی که برای کیارستمی می افتد به خارج از کشور
می رود و می تواند فیلم ھایی را در آنجا بسازد که از قبل با طعم گیالس شروع می شود. این فیلم
باالترین جایزه نخل طالی کن را به طور اشتراکی با فیلم مارماھی می گیرد. فیلم ھایی که در خارج

از کشور تولید می کند قسمت آخر کتاب است که ادامه ھمان فیلم ھا و تحلیل ھا است. 
 

شاھرخ دولکو در پایان گفت: اما نکته جذاب این  کتاب برای من ھمه این مواردی که گفتم نبود بلکه
تعداد مرجع این اثر حیرت انگیز است که در کمتر کتابی دیدم، به عنوان مثال بخش فیلم ھای کوتاه
43 صفحه است و بخش فیلم ھای بعد از انقالبش 37 صفحه و در اصل ھمه بخش ھا حدود 40 تا 42
صفحه است؛ اما کتاب یک مرجع دارد که قلم اش نصف قلم اصلی کتاب است در 44 صفحه و واقعا
جذاب است. این مقدار مراجعه کردن یک خارجی به مراجع اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی،
انگلیسی و ایرانی برای اینکه بتواند تصوری ھرچه ممکن کامل تر از یک ھنرمند، نویسنده، فیلم ساز
و عکاس بدھد به نظر من این جذاب ترین بخش است برای کسانی که این مرجع ھا را می خواھند .
البته به راحتی این مرجع  44 صفحه ای را نمی توان پیدا کرد. به قدری ترجمه این کتاب روان است

که به ھیچ عنوان به نظر نمی رسد این متن که یک اثر تحلیلی است. 
 

در ادامه این مراسم شاھرخ دولکو و ابراھیم فروزش یک خاطره از دوران حضور کیارستمی تعریف
کرده و جلسه با امضای کتاب توسط مترجمین برای عالقه مندان به پایان رسید. 
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