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پروفسـور ژان كلـود كریـر، در 19 سـپتامبر 1931 در روسـتایی در جنـوب فرانسـه بـه دنیـا آمـد، پـس از تحصیالت 

ابتدایـی و دبیرسـتان، بـه دانشـگاه رفت و در مقاطع كارشناسـی، كارشناسی ارشـد و سـپس دكتری در رشـته تاریخ و 

ادبیـات تحصیـل كـرد. سـپس تاریخ را رها كـرد و به طراحـی و نوشـتن پرداخـت.  وی در دوره دانشـجویی كه اولین 

رمـان خـود را منتشـر كرد. هرچند وی در طی دوران كاری اش به نمایشـنامه نویسـی، فیلمنامه نویسـی، نویسـندگی، 

تدریـس و حتـی بازیگری مشـغول بـوده ولی عمده شـهرتش را مدیون فیلمنامه نویسـی اسـت. 

از سـال هـای دهـه 199۶۰ میـالدی تاكنـون، نـام ژان كلـود كریـر، همـواره بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن فیلم نامه 

نویسـان جهـان بر سـر زبان هاسـت. كریـر عالوه بـر فیلم نامه، چنـد رمان، سـفرنامه، نظریـه، اقتباس بـرای صحنه 

و تعـدادي هـم نمایـش نامـه نوشـته اسـت كـه »گفـت وگـوی پرنـدگان )منطق الطیـر عطـار(«، »تـراژدی كارِمن«، 

»ماهابهاراتـا« و ... از مشـهورترین آنهاسـت. او بـا مهیـن تجـدد و همسـرش، نهـال تجدد صد شـعر دیوان شـمس 

تبریـزی را بـه فرانسـوی ترجمـه  كـرد كه توسـط انتشـارات گالیمـار به زیور چاپ آراسـته شـد.

اخیـرا نـام ژان كلـود كریـر به خاطر ٥٠ سـال نوشـتن برای سـینما و همکاری بـا لوئی بونوئـل )برنده اسـکار بهترین 

فیلـم خارجی ١٩٧٣(، سـناریوی »سـیرانو« و »سـبکی تحمـل ناپذیر هسـتی« و »طبل حلبی« )برنـده نخل طالی 

فسـتیوال كـن، ١٩٧٩ و اسـکار بهتریـن فیلـم خارجـی ١٩٨٠( در فهرسـت دریافت كننـدگان اسـکار افتخـاری قرار 

گرفـت. در سـال ٢٠٠٩، او و »امبرتـو ِاكـو« به گفت وگو درخصـوص كتاب پرداختند و گفت وگوهایشـان را با عنوان 

»امیـدوار نباشـید كـه از دسـت كتاب رها می شـوید« منتشـر كردنـد؛ ترجمه فارسـی این كتـاب با عنـوان »از كتاب 

رهایـی نداریـم« انتشـار یافته اسـت.  از آثار نمایشـی این نویسـنده نـام آور تاكنون دو نمایـش نامه »تـراس« و »روال 

عـادی« در ایـران، در مجموعـه تئاتـر شـهر، به اجرا درآمده اسـت. برخـی فیلم های وی تا كنون نامزد اسـکار شـده و 

در سـال های  2۰14 و 2۰1۶ در جشـنواره سـینمای اروپا، به واسـطه تمام فیلمنامه هایش موفق  به كسـب جایزه  شد. 
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