ویژهنامه دهمین جشنواره بینالمللی فارابی

زندگینامه

ژان کلود فرانسوا کریر
پروفسـور ژان کلـود کريـر ،در  ۱۹سـپتامبر  ۱۹۳۱در روسـتایی در جنـوب فرانسـه بـه دنيـا آمـد ،پـس از تحصيالت
ابتدايـی و دبيرسـتان ،بـه دانشـگاه رفت و در مقاطع کارشناسـی ،کارشناسیارشـد و سـپس دکتری در رشـته تاریخ و
ادبیـات تحصیـل کـرد .سـپس تاريخ را رها کـرد و به طراحـی و نوشـتن پرداخـت .وی در دوره دانشـجویی که اولین
رمـان خـود را منتشـر کرد .هرچند وی در طی دوران کاریاش به نمایشـنامه نویسـی ،فیلمنامهنویسـی ،نویسـندگی،
تدریـس و حتـی بازیگری مشـغول بـوده ولی عمده شـهرتش را مدیون فیلمنامهنویسـی اسـت.
از سـال هـای دهـه  19960ميلادی تاکنـون ،نـام ژان کلـود کريـر ،همـواره بـه عنـوان يکـی از بزرگتريـن فيلمنامه
نويسـان جهـان بر سـر زبان هاسـت .کريـر عالوه بـر فيلم نامه ،چنـد رمان ،سـفرنامه ،نظريـه ،اقتباس بـرای صحنه
کارمن»،
و تعـدادي هـم نمايـش نامـه نوشـته اسـت کـه «گفـت وگـوی پرنـدگان (منطقالطیـر عطـار)»« ،تـراژدی ِ

«ماهابهاراتـا» و  ...از مشـهورترين آنهاسـت .او بـا مهیـن تجـدد و همسـرش ،نهـال تجدد صد شـعر دیوان شـمس
تبریـزی را بـه فرانسـوی ترجمـه کـرد که توسـط انتشـارات گالیمـار به زیور چاپ آراسـته شـد.
اخيـرا نـام ژان کلـود کريـر به خاطر  ٥٠سـال نوشـتن برای سـينما و همکاری بـا لوئی بونوئـل (برنده اسـکار بهترين
فيلـم خارجی  ،)١٩٧٣سـناريوی «سـيرانو» و «سـبکی تحمـل ناپذير هسـتی» و «طبل حلبی» (برنـده نخل طالی
فسـتيوال کـن ١٩٧٩ ،و اسـکار بهتريـن فيلـم خارجـی  )١٩٨٠در فهرسـت دريافتکننـدگان اسـکار افتخـاری قرار
گرفـت .در سـال  ،٢٠٠٩او و «امبرتـو ِاکـو» به گفت وگو درخصـوص کتاب پرداختند و گفت وگوهايشـان را با عنوان
«اميـدوار نباشـيد کـه از دسـت کتاب رها میشـويد» منتشـر کردنـد؛ ترجمه فارسـی اين کتـاب با عنـوان «از کتاب

رهايـی نداريـم» انتشـار يافته اسـت .از آثار نمايشـی اين نويسـنده نـام آور تاکنون دو نمايـش نامه «تـراس» و «روال
عـادی» در ايـران ،در مجموعـه تئاتـر شـهر ،به اجرا درآمده اسـت .برخـی فیلمهای وی تا کنون نامزد اسـکار شـده و
در سـالهای  2014و  2016در جشـنواره سـینمای اروپا ،بهواسـطه تمام فیلمنامههایش موفق به کسـب جایزه شد.

