






دبیر علمی همایش:  شکوه السادات حسینی
مترجمان:  سید عدنان اشکوری، هناء وکیلی

همراهان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رییس پژوهشکده مطالعات اجتماعی: حمید تنکابنی

مدیر اداری و مالی: عبدالرحیم ربانی زاده
مدیر روابط بین الملل: آزیتا افراشی

کارشناس روابط بین الملل: الهام سروندی
کارشناس گروه پژوهشی مطالعات زنان: آمنه بختیاری

کارشناس پژوهشکده مطالعات اجتماعی: مریم هاشمی فشارکی

همراهان مدرسه ملی سینمای ایران
مدیرعامل: روح اهلل حسینی

مدیر پژوهش و مدیر اجرایی پروژه: مجید کیانیان
طراح هنری: مسعود نوروزی

مدیر روابط عمومی: ساناز فالح فرد
مدیر روابط بین الملل: امیر محقق

مسئول امور سمعی و بصری: رابعه اقدامی
کارشناس پژوهش و مسئول امور ثبت نام: محمدعلی الهی

ساخت کلیپ: عمران هاشمی، سجاد هاشمی
سرپرست امور ادارای و پشتیبانی: فاطمه شبرنگ

 با تشکر از کلیه همکاران محترم مدرسه ملی سینمای ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بنیاد سینمایی فارابی 
که تنها با یاری آنان برگزاری "هم آیی قلم و دوربین" در زمستان ۱۳۹۷ میسر گردید.



 همایش و کارگاه آموزشی

»اقتباس سینما از ادبیات«
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مقدمه

سینما به عنوان یک نظام نشانه ای با ماهیتی دیداری- شنیداری، همواره و از آغاز پیدایش، وابسته به نظام نشانه ای دیگری 
)ادبیات( با ماهیت و ســاختاری متفاوت بوده اســت. آنچه این دو نظام نشــانه ای را در یک نقطه به هم می رساند، عنصر 

”روایت“ است که می تواند این دو گفتمان  را با دال ها و نشانه های متفاوت، به مدلول ها و مفاهیم یکسان برساند.
بینامتنیت، اقتباس، تطبیق، ترجمه و یا هر اصطالح دیگری را که برای بیان ارتباط میان این دو رسانه )medium( به کار 

بریم، ضرورت شناسایی و بررسی پیوندهای میان آنها را برای رسیدن به مدلول مرکزی یعنی ”آگاهی“ بیشتر می کند.
افزون بر آن، شناخِت نسبت این رابطه در ادبیات و سینمای جهان، از مقوله هایی است که می تواند در دوران معاصر و به 
رغم مشکالت جدِی ناشی از وجود مرزهای جغرافیایی، جهان مفهومِی بدون مرزی ایجاد نماید و پیوندی ارگانیک میان 

تمامی آنچه در زمینه هنر و ادبیات در اقصی نقاط جهان در حال وقوع است، برقرار سازد. 
از این رو، پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مدرسه ملی سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی بر 
آن شــدند تا همایشی دربارۀ ”رابطه ســینما و ادبیات“ برگزار کنند. بر این اساس از دو شخصیت دانشگاهی جهان عرب 
در کنار تنی چند از چهره های پرآوازه ادبیات و ســینمای ایران برای گفت وگو و هم اندیشی در این زمینه دعوت به عمل 
آمد تا شــرکت کنندگان سرنخ های خوبی را به سوی این بخش کمتر دیده شده در حوزۀ مطالعات تطبیقی ادبیات و هنر 

جهان پیدا کنند.
واســینی االعرج یکی از مهم ترین و پرکارترین رمان نویسان جهان عرب، الجزایری تبار و استاد دانشگاه سوربون و الجزایر 
است. او در کارنامه ادبی اش نزدیک به ۳0 رمان ثبت نموده و جایزه های بزرگ جهان عرب از جمله جایزۀ کتارا و شیخ زاید 
را دریافت کرده است. وی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۳ برای برگزاری همایش ادبیات معاصر الجزایر به ایران آمده است. 
واســینی االعرج را همسرش زینب االعوج، شاعر و استاد دانشگاه سوربون که او هم در زمینه سناریونویسی فعالیت دارد، 

در این همایش همراهی می کند.
این دعوت ارزشمند از رمان نویس بزرگ جهان عرب بهانه خوبی شد برای بررسی رمان های وی که خوشبختانه با همراهی 
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و همدلی تعدادی از اســتادان و دانشــجویان عالقه مند به رمان معاصر عربی، در مدت زمانی بالغ بر چهار ماه، اغلب این 
رمان ها خوانده و خالصه شد. در این خوانش عناصری نظیر درونمایه و مضمون رمان ها، شخصیت ها، بینامتنیت رمان ها 
با دیگر متون ادبی و تاریخی، نمادها و اســطوره های به کار گرفته شــده و هم چنین پایان نامه ها و مقاالت علمی متعددی 
که درباره آنها نوشته شده مورد اشاره قرار گرفت و در حد امکان و اقتضای وقت بررسی و تحلیل شد که دستمایه برپایی 
یک نشســت تخصصی درباره جهان داستانی واسینی االعرج شد. ضمن تشکر از همکاری تمامی این عزیزان، امید است 

پژوهش های انجام گرفته به همراه گفت وگوهای این نشست تخصصی در قالب کتابی مستقل منتشر گردد.
هم چنین، بر اســاس مضامین اصلی رمان ها و با توجه به هدف در نظر گرفته شده برای همایش، تعدادی گفت  وگو میان 
میهمانان خارجی با تنی چند از چهره های برجسته ادبیات و سینمای ایران طراحی شد که امید است در محیطی صمیمی 

و علمی هم اندیشی های ویژه ای را رقم زند.
افزون بر آن پس از پایان همایش، کارگاهی تخصصی در زمینه اقتباس ســینمای عرب از ادبیات در مدرســه ملی سینما 
برگزار خواهد گردید که امید اســت دانشــجویان و متخصصان حوزه های ادبیات و سینما با شرکت در این دوره نسبت به 

رویکرد عربی به این مقوله آشنایی بیشتری به دست بیاورند.
شایسته است بیش و پیش از هر چیز از همکاری های صمیمانه و مداوم جناب آقای دکتر روح اهلل حسینی، مدیر مدرسه 
ملی ســینمای ایران که در شــکل گیری و جان دادن به آن ایده اولیه از هیچ کمک و همفکری دریغ ننمودند تشکر ویژه 
نمایم. هم چنین از اعضای مجموعه پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه ملی 
سینما، اعم از مدیران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان محترم برای ایجاد بستر مناسب و فراهم آوردن امکان برپایی این 

همایش سپاسگزارم و امیدوارم این گام کوچک اولیه با همت بلند شیفتگان خدمت به فرهنگ این مرز و بوم تداوم یابد.

شکوه حسینی
دبیر علمی همایش
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واسینی االعرج یکی از مهم ترین رمان نویسان جهان عرب در سال 1954در روستای مرزی »سیدی بوجنان« شهر تلمسان کشور 

الجزایر به دنیا آمده است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه وهران الجزایر و کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه دمشق 

در رشــته زبان و ادبیات عربی دریافت کرده، از 1985استاد دانشگاه الجزایر و از 1994، همزمان استاد دانشگاه سوربن فرانسه 

اســت.  تاکنون 27 رمان از این نویســنده در جهان عرب و دیگر کشــورهای جهان به زبان های مختلف به چاپ رســیده و اقبال 

خوانندگان و جوایز بزرگ ادبی بسیاری را به دست آورده است.

واسینی االعرج

معرفی میهمانان خارجی
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رمان ها
• »وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر« )رنج های مرد ماجراجو در دریا( 1980

• »وقع األحذیة الخشنة« )جای کفش های زمخت( 1981

• » ما تبقی من سیرة لخضر حمروش« )ناگفته های سرگذشت لخضر حمروش( 1982

• »نوار اللوز؛ تغريبة صالح بن عامر الزوفری« )شکوفه های بادام؛ عجایب صالح بن عامر الزوفری ( 1983

• »مصرع احالم مریم الودیعة« )مرگ رؤیاهای بی آزار مریم( 1984

• »رمل المایة؛ فاجعه اللیلة السابعة بعد االلف« )مقام ]موسیقی[ المایه؛ فاجعه شب هزار و هفتم( 1993

• » سیدة المقام؛ مرائي الجمعة الحزينة« )بانوی حرم؛ آینه های جمعه اندوهناک( 1995

 • »حارسة الظالل؛ دون کیشوت فی الجزائر« )زن نگهبان سایه ها؛ دون کیشوت در الجزایر( 

فرانسوی 1996- عربی 1999

 • »ذاکرة الماء؛ محنة الجنون العاري/ األبدية في يوم واحد« 

)خاطره آب؛ رنج های جنون ناب/ ابدیت در یک روز( 1997

• »مرایا الضریر؛ كولونيل الحروب الخاسرة« )آینه های  شخص کور؛ کلنل جنگ های شکست خورده( 1998

• »شرفات بحر الشمال« )دماغه های دریای شمال( 2001 

• » المخطوطة الشرقیة؛ استمرار اللیلة السابعة بعد االلف« )کتیبه شرقی؛ ادامه شب هزار و هفتم( 2002

• »طوق الیاسمین؛ رسائل في الشوق والصبابة والحنين« )حلقه یاس؛ نامه هایی در عشق و شوق و دلتنگی( 2004

• »کتاب االمیر؛ مسالك أبواب الحديد« )کتاب امیر؛ دهلیز درهای آهنین( 2005 

• »ضمیر الغائب؛الشاهد االخیر علی اغتیال مدن البحر(«)ضمیر ناپیدا؛ آخرین شاهد ترور شهرهای ساحلی( 2007

• »سوناتا الشباح القدس« )سوناتی برای سایه های قدس( 2009

• »البیت االندلسی؛ Mémorium« )خانه اندلسی( 2010

• »أنثی السراب )Scriptorium(« )زنانگی سراب( 2010

ــر«  ــلطان األكب ــن ذوي الس ــم م ــن جاوره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج ــوك الع ــك مل ــره، مل ــم بام ــرار الحاک ــا؛ اس ــة آرابی • »جملکی

ــایه( 2011 ــدان همس ــه قدرتمن ــر و هم ــم و برب ــرب و عج ــاهان ع ــاه ش ــرار ش ــا؛ اس ــاهی آرابی ــوری پادش )جمه

• »أصابع لولیتا« )سرانگشتان لولیتا( 2012

• »مملکة الفراشة« )قلمرو پروانه( 2013

• »رماد الشرق I؛ خریف نیویورک االخیر« )خاکسترهای شرق )1(؛ آخرین پاییز نیویورک( 2013

• » رماد الشرق II؛ الذئب الذی نبت فی البراری« )خاکسترهای شرق )2(؛ گرگی که در صحراها رویید( 2013

• »سیرة المنتهی؛ عشتها کما اشتهتنی« )زندگی نامه بی انتها؛ چنانش زیستم که برایم پسندید( 2014

• »2084؛ حکایة العربي االخیر« )2084؛ داستان آخرین عربی( 2015

• »نساء کازونوفا« )زنان کازانوا( 2016

• »مــی؛ ليالــي ایزیــس کوبیــا؛ ثالثمئــة لیلــة ولیلــة فــي جحیــم العصفوریــة« )می؛شــب های ایزیــس کوبیــا؛ سیصدویکشــب 

در جهنــم عصفوریــه( 2018



گفت و گوهایی درباره سینما و ادبیات10

دیگر تألیفات
• مجموعه داستانی »أسماك البر المتوحش« )ماهی های وحشی خشکی( 1986

• »اتجاهات الرواية العربية في الجزائر« )جریان های رمان عربی در الجزایر؛ پژوهشی در ریشه های تاریخی و زیبایی شناختی 

رمان الجزایر( 1986

• »النزعة الواقعية العربية في الجزائر« )واقع گرایی انتقادی در رمان الجزایر( 1987

• »الجذور التاريخية للواقعية في الرواية« )ریشه های تاریخی واقع گرایی در رمان( 1988

• »أتوبيوغرافيا الرواية« )اتوبیوگرافی رمان( 1990

• »أنطولوجيا للشعر الجديد في الجزائر؛ ديوان الحداثة« )آنتولوژی شعر جدید در الجزایر؛ دیوان مدرنیسم( 1993

کتاب های عربی درباره واسینی االعرج
• »رماد مريم«.. فصول من سيرة واسيني األعرج، قاهره، الهیئه المصریه للکتاب، 2012.

• »واسینی االعرج؛ تخیل روایی و دغدغه های جهانی«، دکتر رزان ابراهیم، اردن، المکتبه االهلیه، 2018.

• )ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و صدها مقاله به زبان عربی(

جوایز ادبی
• نشان بزرگ افتخار ریاست جمهوری 1989

• معرفی رمان »حارسة الظالل« )La Gardienne des ombres( به عنوان یکی از پنج رمان برتر فرانسه 1997

• جایزه رمان الجزایر برای کل آثار در سال 2001

• جایزه ناشران بزرگ برای رمان »کتاب االمیر« در سال 2006

• جایزه کتاب شیخ زاید برای رمان »کتاب االمیر« در سال 2007

• جایزه دوستی فرانسه الجزایر برای رمان »کتاب االمیر« 2007

• کتاب طالیی در نمایشگاه بین المللی برای رمان »سوناتا الشباح القدس« 2008

• نشان ملی بهترین شخصیت فرهنگِی سال از سوی اتحادیه نویسندگان الجزایر برای رمان »خانه اندلسی« 2010

• جایزه خالقیت ادبی موسسه اندیشه عربی در بیروت برای رمان »سرانگشتان لولیتا« 2013

• جایزه کتارا برای رمان »قلمرو پروانه« در سال 2015

معرفی میهمانان خارجی
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واسینی االعرج در ایران
الف. مقاالتی که درباره آثار وی در ایران نگاشته شده

• رجبی، فرهاد و دیگران ) 1397(، تحلیل رمان رمل المایة از واسینی االعرج بنا بر رویکرد دریافت، مجله انجمن ایرانی زبان و 

ادبیات عربی.

• روشنفکر،کبری و آذرنیا، فرشته )1396(، الزمن الروائي في روایة رماد الشرق، لواسیني األعرج، إضاءات نقدیة فی األدبین 

العربي و الفارسي.

• فاتحی، سید حسن و سن سبلی، بی بی راحیل )1396(، خوانش پسا استعماری نقش روشنفکر در رمان ذاکره الماء، اثر 

واسینی االعرج، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی.

• فاتحی، سید حسن و سن سبلی، بی بی راحیل )1396(، فرودست گایاتری اسپیواک در رمان مملکه الفراشه اثر واسینی 

االعرج، نقد ادب معاصر ادبی.

• فاتحی، سیدحسن و سن سبلی، بی بی راحیل )1396(، بررسی هویت پسا استعماری در رمان مملکه الفراشه اثر واسینی 

االعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا، لسان مبین.

• میرزایی فرامرز و همکاران )1395(، خوانش پسااستعماری تجربه ی مهاجرت در رمان انگشتان لولیتا اثر واسینی االعرج از 

دیدگاه هومی بابا، نقد ادب عربی.

• یاراحمدی، طارق )1396(، ردپای هزار و یک شب در ادبیات داستان نویسی معاصر عربی )نمونه موردی رمان رمل المایه اثر 

واسینی االعرج(، همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان.

ب. پایان نامه هایی که در ایران درباره آثار واسینی نگاشته شده
• آذرنیا، فرشته )1395( رساله کارشناسی ارشد، گفتمان روائی در رمان رماد الشرق اثر واسینی االعرج، دانشگاه تربیت 

مدرس.

• اسعد، فیروز )1394( رساله کارشناسی ارشد، تحلیل استعاره ها و نمادها در دو رمان فارسی )بیوتن( و عربی )رمل المایه(، 

دانشگاه تربیت مدرس.

• اکرمی، زهرا )1392( رساله کارشناسی ارشد، بررسی و تحلیل رمان شرفات بحرالشمال واسینی االعرج، دانشگاه یزد.

• اونق، سمیه )1395( رساله دکتری، نقد و بررسی رمان های واسینی االعرج، دانشگاه لرستان.

• دائیان،ملیحه سادات )1393( رساله کارشناسی ارشد، تحلیل جامعه شناختی رمان اصابع لولیتا نوشته واسینی االعرج، با 

تکیه بر چندآوایی باختین، دانشگاه شهید بهشتی.

• سن سبلی، بی بی راحیل )1396( رساله دکتری، نقد پسا استعماری رمان معاصر الجزایر، مطالعه موردی رمان های اصابع 

لولیتا، مملکه الفراشه، ذاکره الماء؛ واسینی االعرج، دانشگاه بوعلی سینا.
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رمان یکی از پیچیده ترین ژانرهای ادبی است که عناصر آن به گونه ای درهم  تنیده، ابعاد و الیه های مختلف جهان برساختۀ 

ذهن نویســنده را روایت می کند. رمان نویس جایی میان تراژدِی واقعیت و قلمرو بی کران خیال، آزادانه در جوالنگاه تخیل 

خویش با قواعدی پرسه می زند که خود وضع نموده و از تاریخی سخن می گوید که بیش از واقعیت، با دریافت های ذهنی او 

از گذشته و تفسیرهایش از حال و تأمالتش برای آینده سروکار دارد.

واسینی االعرج با فراخوانی تاریخ در برساختی نو و متناسب با ذائقه خوانندۀ امروز توانسته است عنان متن را به دست بگیرد 

و با به کارگیری تکنیک های رمان مدرن، تاریخ را به حرف بیاورد و رازهای درونش را برمال ســازد و بدین گونه دریافت خود را 

از  تاریخ روایت کند. 

وی با رمان ها یا اسطوره های ادبی جهان گفت وگو می کند، تالشی در جهت نقد تاریخ به وسیلۀ خود آن؛ تا خوانندۀ معاصر 

بی هیچ مانعی خود را با آن رودر رو ببیند و تکرار سنت های تاریخ را با تمامی وجود لمس کند. 

او گاهی دوران مهم و پرآشــوب دهۀ 1990 الجزایر )چند دهه پس از اســتقالل و رهایی از اســتعمار فرانســه( را به چالش 

می کشــد، زمانی که فســاد سیاســی حکومت و انحراف فرهنگی جامعه بن بســتی ایجــاد کرد که آثار شــوم آن هم چنان 

پابرجاســت. پیامدهای ناگوار و درازدامن جنگی داخلی که با ترســیم اوضاع نخبگان در این اوضاع، آنان را بر سر دوراهی 

آشنایی قرار می دهد: ترک کشور در جست وجوی شرایطی بهتر برای زندگی، یا ماندن در وطن، و سوختن و ساختن؛ آن هم 

در شرایطی که نه می توان آن را »جنگ« نامید و نه »صلح«. 

واســینی االعرج، در حد فاصل میان مرگ و زندگی، مکانی می یابد و همان جا می نشیند به نظارۀ سال ها جنگ داخلی. او 

می خواهد از همان جا خطاب به جامعۀ بشــری فریاد بزند و بگوید: »بیایید کســانی را که روح مردم و آرزوهایشان را به بازی 

می گیرند، از این کار بازداریم... .«

او نوشــتن را به عنوان تنها پاسخ تراژیِک ممکن، که در این زمانه درهای آن به دست نویسندگانی بزرگ گشوده شده است، 

می ســتاید؛ تالشی برای پاســخ دادن به برخی ناممکن ها و در بحبوحۀ ناامیدی و ســیاهی ای که بیم مرگ در گلو مانده و 

حافظه را یارای آن نیست که آن را فروبرد یا میان داالن ها و خاکسترهایش محوش کند.

مضمون بازتولید )و نه تکراِر( ساخته های ذهن و احساس و دست بشر - از مفاهیم و متون گرفته تا آثار هنری گوناگون- بسیار 

مورد نظر واسینی بوده و در کتابهای خود آن را به خوبی نمایش داده است.

معرفی میهمانان خارجی

نگاهی کلی به جهان روایی واسینی االعرج
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دنیای چندالیۀ روایی واسینی االعرج اجازه نمی دهد که خواننده در یک سطح توقف کند و ناخواسته در چندراهی تأمالتی 

درگیر می شــود که جداجدا و با هم، ذهن نویســنده را به سوی خود کشانده اند. یکی از نشــانه های این چندپارگی که در 

دنیای رمان های واسینی هویداست، روایت های جداگانۀ هرکدام از شخصیت های اصلی و فرعی است که افزون بر محتوا، 

ژانر و فرم ارائۀ آن را نیز تغییر می دهد.

واســینی با توصیف دقیق حاالت درونی شخصیت ها، شــرایط زمانی و مکانی که آنها را احاطه کرده و گفت وگوهای زنده و 

پویا، به واکاوی آسیب های اجتماعی پرداخته و جنبه هایی از آن را به تصویر می کشد. او از ریا، دروغ، پول پرستی، خشونت، 

هوســبازی مردان، انفعال یا انتقام زنان،  مردساالری و ... سخن می گوید و تصویری واقع گرایانه ترسیم می کند از وضعیت 

اجتماعی که زن و مرد عرب، هر اندازه که فرهیخته باشــد، در آن زندگی می کند. پارودی طنزآمیزی درست در نقطۀ مقابل 

هزار و یک شــب که آن را به تراژدی تمام عیاری مبدل نموده است؛ شهرزادانی رو در روی شهریاران بی یال و کوپال و ناتوان 

به معنای واقعی کلمه. وی رابطه ای را که شهریار با قدرت و جنایت بنا نهاد، در تحولی بنیادین در نقش هایی نظیر کازانووا 

استمرار می بخشد، زنان را در جایگاه حکم و قضاوت می نشاند که هر کدامشان شهرزادی را می ماند که رازهای سربه مهرش 

را بی هیچ هراسی از جان، در برابر اقتدار به احتضار افتادۀ شر حکایت می کند. 

جهان روایی واسینی االعرج را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی نمود. به گفتۀ خودش در آثار اولیه متأثر از فضای 

روستای زادگاهش بوده و انتقال به زندگی شهری حقیقت رمان را بر او آشکارتر ساخته و توانسته است به خوبی این وسعت 

و عمق دید را در رمان های بعدی اش بازتاب دهد. از سویی دیگر، زمانی الجزایر و اوضاع آشفتۀ پس از استقالل تا سال های 

پایانی قرن بیستم، بزرگ ترین مسئله او بود و از مرحله ای به بعد مسائل کلی تر جهان عرب نظیر فلسطین و بی کفایتی امرای 

عرب جای خود را در رمان های او گشاده تر کرد.

بازیگران دنیای تخیل واســینی اغلب فرهیخته و هنرمندند؛ استاد دانشگاه، نقاش، مجسمه ساز، موسیقی دان، رقصنده، 

حتــی کلنل های قهرمان جنــگ در کنار آدم هایی کــه او از تاریخ و ادبیات وام می گیرد؛ دون کیشــوت، ســروانتس، امیر 

عبدالقادر جزایری، لولیتا، کازانووا .. و خودش، واسینی، که تکه پاره های وجودش در تمامی آثارش پراکنده است و خواندن 

مجموعۀ رمان هایش، پازلی را تکمیل می کند از فرهیختۀ نوستالژیک عرِب بی  درکجایی که قامتی افراشته از پیشینۀ عظیم 

فرهنگ انسانی با درونی مضمحل و فروپاشیده و البته امیدوار به آینده، به تصویر می کشد. 
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زینب االعوج

معرفی میهمانان خارجی

زینب االعوج همســر رمان نویس معروف جزایری واسینی االعرج در ســال 1954 در شهر مغنیة  استان تلمسان به دنیا آمد. او 

شاعر، استاد دانشگاه  مرکزی جزایر و استاد مهمان دانشگاه سوربن پاریس و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات انسانی و اجتماعی 

در فرانسه است. او چند سالی نماینده مجلس ملی الجزایر بوده است.
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سوابق تحصیلی
• لیسانس ادبیات عربی دانشگاه وهران )الجزایر( 1979

• فوق لیسانس ادبیات عربی معاصر دانشگاه دمشق سال 1984

• دکترای شعر مغربی معاصر دانشگاه دمشق سال 1996

• گواهی علمی تدریس در دانشگاه های فرانسه 1997

سوابق شغلی
• دبیر صفحه زن در روزنامه »المساء« 1996-1995

• تاسیس مجله »دفتر نسائیة« با موضوع فرهنگ زنانه سال 1988

• تاسیس انجمن فرهنگی »ذاکرة« سال 1994

• مدیر انتشارات »الفضاء الحر بالجزائر« در الجزایر از سال 2000 تا به امروز   

آثار ادبی
• مجموعه شعری »یا أنت من منا یسرق الشمس«1975  

• مجموعه شعری »أرفض أن یدجن االطفال« 1979 

• مجموعه شعری »راقصة المعبد« 2001

• رباعیات »نوارة لهبیلة«2010

• دیوان »مرثیة لقارئ بغداد«2010

• مجموعه شعری »عطب الروح« 2013

جوایز ادبی
• جایزه اول شعر در مسابقه وزارت فرهنگ 

• جایزه ادبی ریاست جمهوری

• جایزه شعر جهانی معاصر در سالینوای ایتالیا 1992

• جایزه »نشان فرهنگی« از سوی وزارت فرهنگ الجزایر برای همه آثار شعری و ادبی سال 2010

• جایزه اول نازک المالئکه و لقب »شاعر انسان و مکان« از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد عراق برای دیوان »مرثیة لقارئ بغداد« 
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کیمیایی از چهره های برجسته سینمای ایران به شمار می رود. بسیاری از صاحب نظران وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر دانسته اند 
که در شــکل گیری بدنۀ اصلی ســینما در ایران نقشی محوری داشته  است. او با ساخت فیلم »قیصر« در سال ۱۳۴۸ دو قطب 
هنری و تجاری ســینما را به هم پیوند داد و همراه با ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، هژیر داریوش و تعدادی 
دیگر از فیلم سازان هم نسل خود، از آغازگران دوره ای بود که موج نو در سینمای ایران خوانده می شود. اغلب آثار کیمیایی در 
ژانر اجتماعی- سیاســی است. او عالوه بر فعالیت های سینمایی، نوشتن رمان و شعر را نیز تجربه کرده است. بارزترین توانایی 
کیمیایی در فیلمنامه هایش دیالوگ ها و مونولوگ های خاص اوست. کیمیایی زبان عامیانه )کوچه و بازار( را به خوبی می شناسد 
و در ایجاد ضرباهنگ مناسب برای ادای آن ها مهارت زیادی دارد. به همراه علی حاتمی، کیمیایی را نیز باید خالق بخش عمده ای 
از مشهورترین دیالوگ های تاریخ سینمای ایران دانست، از آن جمله گفتار می توان از گفتار ملک مطیعی، مفید و وثوقی در فیلم 
»قیصر« و قریبیان و وثوقی در فیلم »گوزن ها« نام برد. می توان گفت پیام قهرمانان فیلم های کیمیایی در چند دیالوگ مهم و 

منحصر به فرد در البالی فیلم آشکار می شود، پیامی که به تعبیری آرمان های ناب ایرانی را به تصویر می کشد.

مسعود کیمیایی

معرفی میهمانان داخلی
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فیلم شناسی

نوشته ها
• جسدهای شیشه ای، رمان، ۱۳۸0، انتشارات آتیه

• زخم عقل، دفتر شعر، دی ماه ۱۳۸۲، نشر ورجاوند
• حسد )بر زندگی عین القضات( ۱۳۸۴، نشر ثالث

• سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند، رمان، ۱۳۹۴ اختران

جوایز

داخلی
• برنده جایزه بهترین کارگردانی در دومین جشنواره سینمایی سپاس تهران برای فیلم قیصر ۱۳۴۸

• برنده جایزه بهترین فیلم در دومین جشنواره سینمایی سپاس تهران برای فیلم قیصر ۱۳۴۸
• برنده جایزه بهترین فیلم به مفهوم مطلق و بهترین کارگردانی جشنواره سینمایی سپاس برای فیلم داش آکل ۱۳۵0

• برنده جایزه بهترین فیلم از انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای فیلم دندان مار ۱۳۶۸
• برنده جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم جرم از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر ۱۳۸۹

• برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم جرم ۱۳۸۹
• تندیس حافظ بهترین فیلم جشن دنیای تصویر برای فیلم محاکمه در خیابان ۱۳۹۱

بین المللی
• برنده جایزه بهترین فیلم نامه انجمن بین المللی فیلم تاشکند برای فیلم داش آکل ۱۹۷۱

• برنده مدال نقره جشنواره بین المللی فیلم مانهایم-هایدلبرگ برای فیلم غزل ۱۹۷۶
• برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین المللی فیلم قاهره برای فیلم سفر سنگ ۱۹۷۹

• برنده جایزه پالک طالیی سازمان بین المللی سینمای کاتولیک جشنواره بین المللی فیلم قاهره برای فیلم سفر سنگ ۱۹۷۹
• برنده مدال طالی شهر جیفونی برای بهترین فیلم از بیستمین دوره جشنواره فیلم جیفونی ۱۹۹0

• برنده جایزه ذکر ویژه جشنواره بین المللی فیلم برلین برای فیلم دندان مار ۱۹۹۱
• برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم مونترآل برای فیلم دندان مار ۱۹۹۲

• بیگانه، ۱۳۴۷ 
• قیصر، ۱۳۴۸

• رضا موتوری، ۱۳۴۹ 
• داش آکل، ۱۳۵0 
• گوزن ها، ۱۳۵۴ 

• سفر سنگ، ۱۳۵۶ 
• خط قرمز، ۱۳۶۱

• تیغ و ابریشم، ۱۳۶۴
• سرب، ۱۳۶۷

• دندان مار، ۱۳۶۸ 
• گروهبان، ۱۳۶۹ 

• تجارت، ۱۳۷۳ 

• ضیافت، ۱۳۷۴ 
• سلطان، ۱۳۷۵ 

• مرسدس، ۱۳۷۶ 
• فریاد، ۱۳۷۷ 

• اعتراض، ۱۳۷۸ 
• سربازان جمعه، ۱۳۸۲ 

• حکم، ۱۳۸۳ 
• رئیس، ۱۳۸۵

• محاکمه در خیابان، ۱۳۸۷
• جرم، ۱۳۸۹

• متروپل، ۱۳۹۲
• قاتل اهلی، ۱۳۹۵
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مرادی کرمانی در سال ۱۳۲۳ در روستای سیوچ از توابع بخش شهداد کرمان متولد شد و تا کالس پنجم ابتدایی در آن روستا 
درس خواند. دورۀ دبیرســتان را در یکی از دبیرســتان های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. دوره دانشکده 
هنرهای دراماتیک را در تهران گذراند و در همین مدت در رشــته ترجمه زبان انگلیســی نیز لیسانس گرفت. وی فعالیت های 
هنری خود را از سال ۱۳۴0 با رادیو کرمان آغاز کرد و این فعالیت را در تهران ادامه داد. نویسندگی را از سال ۱۳۴۷ با مجلۀ 
»خوشــه« آغاز کرد و ســپس »قصه های مجید« را برای برنامۀ »خانواده« رادیو ایران نوشت. همین قصه ها، جایزه مخصوص 
»کتاب برگزیده سال۱۳۶۴« را نصیب وی ساخت. از هوشنگ مرادی کرمانی تا کنون چندین کتاب داستان انتشار یافته است 
که برخی از آنها به زبان های آلمانی، انگلیســی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی ترجمه شده و همچنین فیلم های 
تلویزیونی و سینمایی متعددی بر اساس داستان های او به تصویر درآمده است. به باور برخی صاحب نظران یکی از ویژگی های 
اصلی نثر مرادی کرمانی، زبان ساده، روشن و گویا همراه با جمله های کوتاه، شیوا و دلنشین است. وی بدون این که از میزان 
صمیمت داستان چیزی کم کند از زندگی مردم می نویسد. دیگر ویژگی آثار وی این است که مرادی کرمانی در آثارش نه شعار 
می دهد، نه نسخه نویســی می کند و در پشت طنز به ظاهر ساده اش، ظرافت های عمیقی نهفته است که خواننده می تواند پی 

ببرد که چه آسیب هایی در سطح جامعه مستلزم اصالح و بازنگری هستند.

هوشنگ مرادی کرمانی

معرفی میهمانان داخلی
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داستان

فیلم نامه
• کاکلی                                               • تیک تاک

• کیسه برنج                                         • مهمان مامان

نمایشنامه ها
• کبوتر توی کوزه
• پهلوان و جراح

• مأموریت )تلویزیونی(
اقتباس سینمایی

• داستان صنوبر )بیگانه(، به کارگردانی صدیق برمک محصول افغانستان
• قصه های مجید )چهارده داستان( یازده فیلم تلویزیونی و سه فیلم سینمایی، کارگردان کیومرث پوراحمد

• خمره )فیلم( کارگردان: ابراهیم فروزش
• چکمه )فیلم( کارگردان: محمدعلی طالبی

• مهمان مامان )فیلم( کارگردان: داریوش مهرجویی
• تنور )فیلم( کارگردان: فرهنگ خاتمی

• مثل ماه شب چهارده، ۱۱ قسمت سریال تلویزیونی، یک فیلم سینمایی )کارگردان: محمدعلی طالبی(
• مربای شیرین، اقتباس فیلمنامه: فرهاد توحیدی - کارگردان: مرضیه برومند

بخشی  از جوایز و افتخارات
• کاندید جایزه جهانی اندرسن - سال ۱۹۸۶ میالدی
• کاندید جایزه جهانی اندرسن - سال ۲0۱۴ میالدی
• جایزه کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش

• سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر - ۱۳۷۲
• جایزه مهرگان ادب

• عنوان نویسنده برگزیده کشور کاستاریکا
• جایزه خوزه مارتینی )نویسنده و قهرمان ملی آمریکای التین( - سال ۱۹۹۵ میالدی

• برگزیده پنجمین دوره چهره های ماندگار- ۱۳۸۴ خورشیدی

• خمره
• آب انبار )کتاب(

• معصومه
• من غزال ترسیده ای هستم

• قصه های مجید 
• بچه های قالیبافخانه 

• نخل )کتاب( 

• چکمه )کتاب(
• مشت بر پوست )داستان( 

• تنور )کتاب( 
• پلوخورش

• مهمان مامان )داستان( 
• مربای شیرین)داستان( 

• لبخند انار )مجموعه داستان(

• مثل ماه شب چهارده
• نه تر و نه خشک

• شما که غریبه نیستید )خاطرات(
• نازبالش )کتاب(
• کبوتر توی کوزه

• هوشنگ دوم
• ته خیار )کتاب(
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فتحی دارای مدرک لیسانس روان شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و فوق لیسانس رشتۀ کارگردانی نمایش از دانشگاه 
آزاد اسالمی است. او فعالیت های هنری خود را با بازیگری تئاتر در دوران دانشجویی آغاز کرد ولی به طور جدی از سال ۱۳۶۸ 
با نوشــتِن نقِد تئاتر و سینما در مجالتی همچون »سروش«، »تماشــاخانه«، »دنیای تصویر« و »نمایش« و نیز نویسندگی و 
کارگردانِی تئاتر وارد دنیای هنر شــد. از ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی به تلویزیون وارد شد و به ساخِت سریال پرداخت و از سال 
۱۳۸۳ خورشیدی با ساخِت فیلِم سینمایِی »ازدواج به سبک ایرانی« به جمِع کارگردانان سینمای ایران پیوست. مجموعه های 
تلویزیونی »پهلوانان نمی میرند«، »شب دهم«، »میوه ممنوعه«، »مدار صفر درجه«، »زمانه« و »شهرزاد« از آثار حسن فتحی 

در عرصه فیلم سازی تلویزیونی است.

حسن فتحی

معرفی میهمانان داخلی
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سریال تلویزیونی
• کارگردانی مجموعه تلویزیونی همسایه ها، شبکه ۲، ۱۳۷۲

• نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی پهلوانان نمی میرند، شبکه ۲، ۱۳۷۵
• کارگردانی مجموعه تلویزیونی فردا دیر است، شبکه ۳، ۱۳۷۶

• نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی روشن تر از خاموشی، سیما فیلم، ۱۳۷۸
• نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی شب دهم، شبکه ۱، ۱۳۷۹

• نویسندگی و کارگردانی مجموعه تلویزیونی مدار صفر درجه، شبکه ۱، ۱۳۸۴
• کارگردانی مجموعه تلویزیونی میوه ممنوعه، شبکه ۲، ۱۳۸۶

• کارگردانی مجموعه تلویزیونی اشک ها و لبخندها )مجموعه تلویزیونی(، شبکه ۱،۱۳۸۷
• کارگردانی مجموعه تلویزیونی در مسیر زاینده رود، شبکه ۱، ماه رمضان۱۳۸۹

• کارگردانی مجموعه تلویزیونی زمانه، شبکه ۳،۱۳۹۱
• نویسندگی )به همراه نغمه ثمینی( و کارگردانی سریال شهرزاد، شبکه نمایش خانگی، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

• نویسندگی )به همراه نغمه ثمینی( و کارگردانی سریال شهرزاد )فصل ۲(، شبکه نمایش خانگی، ۱۳۹۵-۱۳۹۶
• نویسندگی )به همراه نغمه ثمینی( و کارگردانی سریال شهرزاد )فصل ۳(، شبکه نمایش خانگی، ۱۳۹۶

فیلم سینمایی
• کارگردانی فیلم سینمایی ازدواج به سبک ایرانی نوشته مینو فرشچی، ۱۳۸۳

• نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی پستچی سه بار در نمی زند، ۱۳۸۷
• کارگردانی فیلم سینمایی کیفر )فیلم( نوشته علیرضا نادری، ۱۳۸۸

• نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی یک روز دیگر، ۱۳۹۱

تئاتر
• بازی در نمایش چهار صندوق نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی فردوس کاویانی، تهران، فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۵۹ - ۱۳۸۵

• نویسنده و کارگردان نمایش هی هی ماتادور، تهران، تئاترشهر، تاالر قشقایی، ۱۳۶۸
• نویسنده و کارگردان نمایش مضحکه پهلوان و پری، تهران، تاالر هنر، ۱۳۶۹

• کارگردانی نمایش داوری اینیدرا نوشته دان کوپال موکرجی، تهران، تاالر سنگلج، ۱۳۷0
• کارگردانی نمایش در خیابان های سرد شب نوشته اعظم بروجردی، تهران، موزه آزادی، ۱۳۷۲

• کارگردانی تله تئاتر ملکه های فرانسه نوشته تورنتو وایلدر، شبکه ۲، ۱۳۷۳
• کارگردانی و بازنویسی تله تئاتر معمای یک قتل نوشته آگاتا کریستی، شبکه ۲، ۱۳۷۳

• کارگردانی تله تئاتر سوءتفاهم نوشته آلبر کامو، شبکه ۲، ۱۳۷۴
• کارگردانی و بازنویسی تله تئاتر تله موش نوشته آگاتا کریستی، شبکه ۲، ۱۳۷۵

• کارگردانی و بازنویسی تله تئاتر جان گابریل بورکمان نوشته هنریک ایبسن، شبکه ۲
• کارگردانی تئاتر گربه نره فرانک لوکاس شبکه یک، ۱۳۶۴ خورشیدی
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تله فیلم
• نویسندگی و کارگردانی تله فیلم یک روز معمولی، ۱۳۸۱

• نویسندگی و کارگردانی تله فیلم نسخه خطی، ۱۳۸۲
• بازنویسی و کارگردانی تله فیلم رویاهایت را به خاطر بسپار نوشته فرهاد توحیدی ،۱۳۸۳

• نویسندگی و کارگردانی تله فیلم دنده معکوس، ۱۳۸۸.
• کارگردانی تله فیلم چرخ و فلک نوشته علیرضا مسعودی، ۱۳۹۱

فیلم مستند
• تحقیق و نگارش مجموعه مستند ۱۸ قسمتی تاریخ تئاتر جهان، شبکه ۲، ۱۳۷۱

• تحقیق و نگارش مجموعه مستند ۱۸ قسمتی تاریخ و تحول هنر، شبکه ۲، ۱۳۷۱
• تحقیق و نگارش مجموعه ۲۶ قسمتی تاریخ نمایشنامه های سنتی ایران، شبکه جام جم

• نویسندگی و کارگردانی مستند سفر ناتمام دربارٔه زندگی نادر ابراهیمی، ۱۳۹۱

جوایز
• جایزه بهترین کارگردانی سریال تلویزیونی برای مجموعه شهرزاد از شانزدهمین جشن سینمایی دنیای تصویر، ۱۳۹۵

• جایزه بهترین کارگردانی برای تله فیلم دنده معکوس از نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم، دی ماه ۱۳۹0
• جایزه بهترین فیلمنامه تلویزیون برای مجموعه تلویزیونی شب دهم از جشن سینمای دنیای تصویر ،۱۳۸۱

• دیپلم افتخار و تندیس زرین برای فیلمنامه شب دهم از چهارمین جشنواره صدا و سیما -۱۳۸۲
• جایزه بهترین کارگردان برای تله فیلم نسخه خطی از جشنواره نسخ خطی، ۱۳۸۳

• جایزه بهترین فیلمنامه تلویزیونی برای مجموعه تلویزیونی روشن تر از خاموشی از جشن سینمای دنیای تصویر، ۱۳۸۳
• جایزه بهترین فیلمنامه و کارگردان از جشنواره فیلم های عاشورایی سپید برای مجموعه تلویزیونی شب دهم ،۱۳۷۵

• جایزه بهترین کارگردان برای سریال های مدار صفر درجه و میوه ممنوعه از جشنواره برترین های شبکه جهانی جام جم به 
انتخاب تماشاگران ،۱۳۸۶

• دیپلم افتخار و تندیس بهترین کارگردان در بیســت و هفتمین جشــنواره فیلم فجر برای فیلم سینمایی پستچی سه بار در 
نمی زند از سوی انجمن منتقدان سینمای ایران ،۱۳۸۸

• دیپلم افتخار و تندیس زرین برای کارگردان هنری تله تئاتر معمای یک قتل از جشنواره صدا و سیما ،۱۳۷۴

معرفی میهمانان داخلی
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مدرک دکترای خود را در زمینه روان شناسی تربیتی از کانادا و همچنین فوق لیسانس و لیسانس روانشناسی اش را از دانشگاه 
الزهــرا گرفــت و تحقیقات پایان نامه اش را به مقولۀ تئاتر درمانی اختصاص داد. یثربی فعالیت هایش را در حوزه تئاتر از ســال 
۱۳۶۸ آغاز کرده اســت و تاکنون نمایشــنامه های متعددی را به رشته تحریر درآورده و نمایش هایی چون »جمعه دم غروب«، 
»چنگیزخان«، »اتاق تاریک«، »کارناوال با لباس خانه«، »حیاط خلوت«، »مهمان سرزمین خواب«، »زنی که تابستان گذشته 
رسید«، »سرخ سوزان«، »یک شب دیگر هم بمان سیلویا« و »زنی برای همیشه« را کارگردانی کرده است. وی تا به حال جوایز 
متعددی نیز از جشنواره های مختلف دریافت کرده و بیشترین تعداد جایزه متن اول را از جشنواره بین المللی فجر داشته، بارها 
داور داخلی یا خارجی تئاتر، سینما و کتاب بوده و اجراهای مختلفی در خارج از کشور نیز داشته است. در سال ۱۳۸۹ نمایش 
»جنایت و مکافات« را براساس رمان »جنایت و مکافات« در جشنواره کالسیک های روسیه در مسکو اجرا کرد که این نمایش 
در این جشــنواره در ســه رشته نامزد شد و موفق گردید جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کند. وی اخیراً با نوشتن »داستان 

پستچی« که داستان واقعی زندگی اوست، در فضای مجازی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

چیستا یثربی 
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فیلمنامه ها
• دعوت - به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

• عکس دسته جمعی با خانم بزرگ - به کارگردانی سیما تیرانداز

برخی از آثاری که وی تاکنون در عرصۀ تئاتر کارگردانی کرده است:
• جنایت و مکافات 
• جمعه دم غروب
• دادگاه جادویی

• زنی که تابستان گذشته رسید
• سرخ سوزان

• میهمان سرزمین خواب
• یک شب دیگر هم بمان سیلویا

• بانویی برای همیشه
• دخترک و مرد مرده

• جن کوچک عزیز
• عاشق ابر سفید
• سارا و کیمیاگر

• مرگ با ترنم عشق
• یک بار دیگر به عقب برگرد مهتاب

• شیزوئید دوست داشتنی
• خرس نقره ای الماسی بلوری سیمین

کتاب ها
• پستچی

• شیدا و صوفی
• معلم پیانو

• عشق در زمان ما، سه قصه روان شناختی
• او یک زن

• پری کوچک دریایی
• زنی که تابستان گذشته رسید

• زنی از کوچه پشتی
• اسرار انجمن ارواح

• کوتاه کردن موی مرده
• وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

• نگاهت همیشه دوشنبه ست
• گاردن پارتی در برف

معرفی میهمانان داخلی
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برنامه نشست

مکان برگزاریمدیر نشستموضوعساعت روز

شنبه
15دی

12:30-10

 فتنۀ نوشتن 
)خوانش ایراني از رمان هاي

واسینی االعرج(
شکوه حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

"سالن اندیشه"

18:30-15

 سفر سنگ
)گفت وگوی مسعود کیمیایی 

 و واسینی االعرج(

سینمای ایران 
 از پشت عینک عربی

)واسینی االعرج و زینب االعوج(

بهروز محمودی 

بختیاری

پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

"سالن حکمت"

یکشنبه
16دی

12-10

 مربای شیرین، زیتون تلخ
)گفت وگوی هوشنگ مرادی کرمانی

و واسینی االعرج(
روح الله حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

"سالن حکمت"

دوشنبه
17دی

18:30 -15

 مرا به نام کوچکم صدا بزن!
زنان کارگردان سینمای ایران

 و جهان عرب 
 )چیستا یثربی - زینب االعوج(

 شهرزاد تهران، شهرزاد بغداد
 )گفت و گوی حسن فتحی

و واسینی االعرج(

نسرین 

فقیه ملک مرزبان

پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

"سالن حکمت"

سه شنبه
18دی

13-9:30

 کارگاه اقتباس سینما از ادبیات 
 * از متن روایی تا متن دراماتیک

* رابطۀ ادبیات با سینمای جهانی و 
 عربی؛ همگرایی ها و واگرایی ها

* اقتباس سینمایی از آثار نجیب 
محفوظ و احسان عبدالقدوس 

واسینی االعرج
مدرسه ملی

سینمای ایران

)15 تا 18 / 10 / 1397(، ایران )تهران(

هم آیی قلم و دوربین
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تعّد الرواية واحداً من األنواع األدبية اليت ُنســجت عناصرها مشــتبكة ببعضها، وحتكي أبعاد العامل املســبوك يف ذهن الكاتب. فالروائي 
يسرح حبرّية يف مكان ما بني دراما الواقع وعامل اخليال الالمتناهي وحيّدثنا عن قواعد وضعها بنفسه، لعّلها ال متّت إىل الواقع بصلة بالقدر 

الذي ترتبط فيه بتلّقيه عن املاضي و تأويالته عن احلال وتأمالته عن املستقبل.
لقــد متّكــن واســيين األعــرج مــن خــالل اســتدعاء التاريــخ وعــر توليفــة حديثــة تالئم ذوق القارئ املعاصر أن ميســك بزمــام النص ويوّظف 

التقنيات الروائية احلديثة، فاستنطق التاريخ ليبوح بدوره بأسراره املكنونة وهكذا روى  انطباعه عن التاريخ.
إنّه حياور الروايات واألســاطري األدبية يف العامل، مثّ يســعى لنقد التاريخ بواســطة التاريخ؛ كي يواجهه القارئ املعاصر من دون أّي مانع 

ويشعر بتكرار سننه بكّل وجوده.
ففي بعض األحيان يعّرض حقبة التسعينات املهّمة واملليئة باحلوادث يف تاريخ اجلزائر )بضعة عقود بعد استقالل البلد من االستعمار 
الفرنسي( يعّرضها للنقد، احلقبة اليت عّجت بالفساد السياسي واالحنراف الثقايف ممّا جعل اجملتمع اجلزائري يواجه األمرّين ومازال يعاين 
رواسب تلك احلقبة. فاألحداث املريرة ونري احلرب الداخلية جعلت النخبة اجلزائرية يف مأزق طريقني إما مغادرة البلد والبحث عن ظروف 
معيشية أفضل، وإّما البقاء يف الوطن والتلّظي بنريان الفتنة والصر عليها، حيث ال توصف الظروف بأهنا حرب وال تنعت بظروف السالم.
ويتبّوأ واسيين األعرج مكاناً ما بني املوت واحلياة ويعايش سنوات احلرب الداخلية. إنّه يوّد لو خياطب اجملتمع اإلنساين صارخاً: »هلّم 

لنضع حّداً هلؤالء الذين يتالعبون بأرواح الناس وآماهلم وطموحاهتم...«
فيمتدح الكتابة ألهّنا يف عهدنا هذا، اجلواب املأساوي الوحيد الذي ميّكن كّتاباً عظماء من فتح أبواب األمل. إهّنا حماولة لإلجابة عن 
بعض املستحيالت ويف خضّم اليأس والدجى الذي حيبس املوت يف احللق وليس مبقدور الذاكرة أن تبتلعه أو متحوه يف ردهاهتا أو تردمه 

يف رمادها.
كانت إعادة صياغة احملتوى )وليس التكرار( إلجنازات البشر الفكرية واملاّدية من مفاهيم ونصوص وآثار فّنية خمتلفة من أهّم ما طمح 

إليه واسيين ومتّكن بلباقته وحنكته املعهودة أن يرمسها يف مؤلفاته على خري وجه.
إّن عامل واسيين األعرج الروائي ال يسمح للقارئ أن يتوّقف عند مستوى ما. بل تقود الكاتب تأمالته إىل مفرتق طرق عّدة استدرجت 

نظرة عاّمة إلى عالم واسيني األعرج الروائي
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ذهن الكاتب زرافات ووحداناً. ولقد ظهرت واحدة من أمارات هذا التفتت يف عامل واســيين الروائي. فرواياته حتتوي على شــخصيات 
أصلية وثانوية خمتلفة باإلضافة إىل احملتوى والنوع والقالب اليت تتغري من رواية إىل أخرى.

يوّظف واســيين عامل الوصف الدقيق ألحوال الشــخصيات وخلجاهتم النفســية، باإلضافة إىل الظروف الزمنية واملكانية اليت حتيط هبا 
واحلوارات احلّية فيدرس العاهات االجتماعية وجوانب منها ويصّورها خري تصوير.

إنّــه حيّدثنــا عــن الريــاء والكــذب والطمــع والعنــف ونــزوات الرجــال ونقمــة النســاء وانفعاالهتن ونظام الســلطة األبوية وهيمنة الرجــال و... 
فيصّورها تصويرا واقعيا. ومن ذلك صور املرأة والرجل يف اجملتمع العريب حّت وإن كانا من الطبقة املثّقفة باجملتمع. وأحيانا يفاجئنا باروديا 
هتکمية مضادة أللف ليلة وليلة حيث تتواجد تراجيديا كاملة. إهّنا شهرزاد العصر اليت وقفت وبنات جنسها مقابل شهريارات العصر 
العاجزة كّلياً واليت ال تّتسم بطابع الرجولة الواقعي. إنّه يقوم بربط العالقة اليت رّسخ شهريار دعائمها على أساس من السلطة واجلرمية، 
ولكن من خالل حتّول أساســي يف أدوار تشــبه دور كازانوفا، فيبّوئ النســاء مكانة احلكم والقضاء لتبوح كّل شــهرزاد بأســرارها من دون 
أّي خوف على حياهتا، أمام سلطة الشّر احملتضرة. ميكن تصنيف عامل واسيين األعرج الروائي وفق معايري خمتلفة. فبحسب تعبريه هو 
كان يف رواياته األوىل متأثراً بأجواء مسقط رأسه يف القرية مثّ تكّشف له الشيء الكثري عن حقيقة الرواية بعد انتقاله إىل العيش يف املدينة 
فاستطاع أن مينح رواياته التالية عمقاً أكثر واتساعاً يف أفق الرؤية. من جانب آخر كانت اجلزائر بقضاياها الشائكة اليت خّلفتها مرحلة ما 
بعد االستعمار حت أواخر القرن العشرين أكر مهّه وبعد ذلك أخذت قضايا العامل العريب كقضية فلسطني وعدم كفاءة الزعماء العرب 

حّيزاً أوسع يف رواياته التالية.
أبطــال عــامل واســيين اخليــايل أكثرهــم مــن الفئــات املثقفــة والفنيّــة؛ أســاتذة اجلامعة، رســامون، حّناتون، أرباب املوســيقى، راقصــون، وحت 
جنراالت احلرب الباســلون، هؤالء يتواجدون إىل جانب األشــخاص الذين اســتعارهم من التاريخ واألدب: دون كيشــوت، ســروانتس، 
األمري عبدالقادر اجلزائري، لوليتا، كازانوفا و... وإىل جانبهم "واسيين"، نفسه، حيث ترى أوصاله منتشرة يف مجيع آثاره. وإذا ما قرأت 
رواياته بأمجعها متكنت من تكميل فسيفساء عن املثقف العريب التائه يف اغرتاب شديد، لكّنه شامخ خبلفية عظيمة من الثقافة اإلنسانية 

بباطن متزعزع ومضمحل بيد أنّه واثق مبستقبل واعد.
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المكانرئيس الجلسةمحاور المنتدىالزمان اليوم

السبت
5-Jan

 فتنة الكتابة10-12:30
)مقاربة روايات واسينی االعرج

بعيون إيرانية(

آكادميية العلوم اإلنسانية شكوه حسيين
 والدراسات الثقافية
"صالة انديشه"

 سفر الحجر15-18:30
 )حوار مسعود کيميايی وواسينی االعرج(

 السينما اإليرانية بعيون عربية
)واسينی االعرج وزينب االعوج(

هبروز حممودي 
خبتياري

آكادميية العلوم اإلنسانية 
 والدراسات الثقافية
"صالة حكمة"

األحد
6-Jan

 المربى الحلوة، الزيتون الُمّر10-12
)حوار هوشنگ مرادی کرمانی وواسينی االعرج(

آكادميية العلوم اإلنسانية روح اهلل حسيين
 والدراسات الثقافية
"صالة حكمة"

االثنين
7-Jan

 ناِدني باسمي األول18:30 -15
 المخرجات في السينما اإليرانية والعربية 

 )چيستا يثربی - زينب االعوج(

 شهرزاد طهران، شهرزاد بغداد
 )حوار حسن فتحي وواسينی االعرج(

نسرين فقيه ملك 
مرزبان

آكادميية العلوم اإلنسانية 
 والدراسات الثقافية
"صالة حكمة"

الثالثاء
8-Jan

 ورشة األدب والسينما 9:30-13
 * من النص السردي إىل النص الدرامي 

* العالقة بني األدب والسينما عامليا وعربيا؛ 
 التقاطعات واالختالفات

* استقبال جنيب حمفوظ وإحسان عبدالقدوس 
سينمائيا

املدرسة الوطنية للسينما واسيين األعرج
اإليرانية

 منتدى األدب والسينما 
)5-8/ 1 / 2019(، إيران )طهران(






