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نجيب محفوظ  ..السراد األعظم
مل يكن جنيب حمفوظ عبد العزيز �إبراهيم �أحمد البا�شا يتخيل وهو ين�شر
جتربته الأدبية االويل يف �سن ال�سابعة� ,شعر �أنه �سي�صبح واحد ًا من �أهم روائي
م�صر والعامل ،و�أن �إنتاجه �سيطوف العامل �أجمع مرتجم ًا ملهم ًا للعديد من الكتاب .
جنيب حمفوظ والذي ولد بحي اجلمالية بالقاهرة يف  11دي�سمرب ،1911
لي�ستلهم من احلارة امل�صرية ،املوغلة يف ال�شعبية� ،أهم رواياته و�أكرثها �شهرة،
وي�ضفر ما كتب مع التاريخ  ،وي�صور امناط احلارة ال�شعبية وتاريخ م�صر من خالل
روايات �أ�صابت �صخبا ،ف�أنتج �أديب ًا.
بدء جنيب حمفوظ بالرواية التاريخية فابدع عبث الأقدار ،وما تالها من
روايات تاريخية وهي رادوبي�س ،وكفاح طيب  ،ثم يبد�أ قلمه يف �صوغ الواقعية،
واقعية جنيب حمفوظ ال�سحرية لتخرج احلارة امل�صرية للعاملية.
ح�صل جنيب حمفوظ علي جائزة نوبل عام  1988لي�صبح �أول روائي م�صري
وعربي يح�صل علي تلك اجلائزة الرفيعة يف الآداب  ،وتويف يف � 29أغ�سط�س عام
 2006عن عمر ناهز  95عام ًا ،تارك ًا �إرث ًا �إبداعي ًا روائي ًا مهم ًا يف تاريخ الأدب
العربي والعاملي .
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�إذا ما حتدثنا عن الأدب امل�صري ،ف�إن اال�سم الأول الذي يتبادر
�إىل الذهن هو ا�سم جنيب حمفوظ ،احلائز على جائزة نوبل
للآداب عام  .1988و�إذا ما قر�أناه ،ن�سافر معه عرب جوانب م�صر
العربية والقاهرة الرثية بالق�ص�ص والتقاليد وال�شخ�صيات
التي ال تزال موجودة يف حياتنا اليومية.
ومفكرا غزير الإنتاج .ن�شر  35رواية،
كان جنيب حمفوظ كات ًبا
ً
و�أكرث من  350ق�صة ق�صرية ،و � 26سيناريو �سينمائي ،ومئات
من �أعمدة الر�أي يف ال�صحف امل�صرية ،و�سبع م�سرحيات يف
م�سرية ا�ستمرت  70عا ًما ،من ثالثينيات القرن املا�ضي حتى عام
2004م .مت حتويل العديد من �أعمال حمفوظ �إىل �أفالم ،وال
يوجد كاتب عربي واحد يتفوق على حمفوظ يف عدد الأعمال
التي حتولت لل�سينما والتلفزيون.
ي�سمح لنا الأدب بال�سفر عرب الكلمات وعندما يتم تكييف هذه الكلمات لتالئم ال�شا�شة ،ميكننا
�أن ن�شعر بهذه الرحلة .واليوم ،نريد �أن نحتفل بهذا الرجل العظيم ،ابن وفخر هذه الأر�ض
واحل�ضارة العظيمة التي كانت وال تزال ،من خالل �شا�شات ال�سينما ،مع �أعمال الكتاب الآخرين
احلائزين على جائزة نوبل يف الأدب والتي مت حتويلها �إيل �أفالم.
كل الدول امل�شاركة يف هذا احلدث لديها الرغبة القوية يف تكرمي هذا الرجل املتوا�ضع
واملتميز .فهناك عدد قليل من البلدان التي لديها مثل ه�ؤالء الكتاب العظام .وبالنيابة عن
جميع امل�شاركني� ،أود اال�شادة بجمهورية م�صر العربية من خالل هذه الدورة لأفالم احلائزين
علي جائزة نوبل والتي مت تنظيمها بني �سفارة كولومبيا و�صندوق التنمية الثقافية التابع
لوزارة الثقافة امل�صرية.
ويف هذه الدورة ومن خالل الأدب وال�سينما ،نريد تعزيز العالقات الثقافية وتعميق احلوار
بني بالدنا .وهنا ال�شكر واجب للدول امل�شاركة كندا وفرن�سا و�أملانيا وايرلندا واملك�سيك وبريو
والربتغال وبولندا و�سوي�سرا والواليات املتحدة الأمريكية وبا�سم اجلميع �أقدم خال�ص
التهنئة جلمهورية م�صر العربية وال�شكر اجلزيل لوزارة الثقافة و�صندوق التنمية الثقافية.

�آنا ميلينا مونيو�س دي جابرييا
�سفرية كولومبيا
القاهرة يف  12دي�سمرب 2021
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كندا

�ألي�س �آن مونرو ( 10يوليو  )1931كاتبة ق�صة ق�صرية كنديةُ .و ِ�صفت �أعمال مونرو
ب�أنها ثورة يف هند�سة الق�ص�ص الق�صرية ،ال �سيما يف ميلها للتقدم �إىل الأمام واخللف يف
الوقت املنا�سب .قيل �أن ق�ص�صها تن�ضوي علي �أكرث من حدث ،وتك�شف عن �أكرث من جمرد
ا�ستعرا�ض.
تدور �أحداث روايات مونرو غال ًبا يف موطنها الأ�صلي مقاطعة هورون يف جنوب غرب
�أونتاريو .در�ست مونرو يف جامعة وي�سرتن �أونتاريو وعملت �أمينة مكتبة .وبعد �أن تزوجت،
انتقلت مع زوجها �إىل دونداراف ،غرب فانكوفر ،وانتقلت مرة �أخرى يف عام � 1963إىل
فيكتوريا ،حيث افتتح الزوجان حمل لبيع الكتب.
منذ �أواخر ال�ستينيات ،كر�ست �ألي�س مونرو نف�سها للكتابة .حيث تك�شف يف ق�ص�صها
التعقيدات الب�شرية ب�أ�سلوب نرثي غري معقد .لقد �أثبتت كتابات مونرو �أنها «واحدة من
�أعظم كتاب الروايات من املعا�صرين «  ،بل كانوا يطلقون عليه ت�شيخوف ع�صرنا .وقد ح�صلت
مونرو على العديد من اجلوائز الأدبية �إىل جانب جائزة نوبل يف الأدب لعام 2013م ،عن عملها كرائدة الق�صة
الق�صرية املعا�صرة  ،كما ح�صلت علي جائزة (مان بوكر) الدولية لعام 2009م عن جمموعة �أعمالها طوال حياتها.
نبذة عن فيلم( :أعتلي الدب الجبل)
مت اتخاذ قرار بو�ضع فيونا يف دار رعاية
ملن يعانون من مر�ض الزهامير .وكان زوجها
ال�سيد جرانت عندما ي�أتي لر�ؤيتها ،ي�شعر
باحلرية والفزع لعلمه �أنها ارتبطت بعالقة
وثيقة مع زميل لها مري�ض .نُ�شرت ق�صة
«�أعتلي الدب اجلبل» يف �أول طبعة لها يف 27
دي�سمرب 1999م يف نيو يوركً � .
أي�ضا ،نُ�شرت
�أجزاء من هذه الق�صة الق�صرية حتت قوائم
مثل الكراهية ،ال�صداقة ،املغازلة ،احلب،
الزواج.

بعيدا عنها 2006م
ً
�إخراج� :سارة بويل.
�إنتاج :دانيال �أيرون � ،سيمون �أردل  ،جينيفر فاي�س.
م�ستوحى من روايها � ،أعتلي الدب اجلبل.
ت�صوير� :سارة بويل .
بطولة :جويل كري�ستي جوردون بين�سنت � ،أوملبيا دوكاكي�س،
كري�ستني طوم�سون  ،مايكل موريف  ،ويندي كرو�سون.
املو�سيقى :جوناثان جولد�سميث.
توزيعCapri Releasing, Pulling Focus Pictures,( :
 )Lionsgateالواليات املتحدة.
اللغة :الإجنليزية.
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كولومبيا

جابرييل جار�سيا ماركيز ( 6مار�س � 17 - 1927أبريل  )2014روائ ًيا كولومب ًيا وكاتب
ق�صة ق�صرية وكاتب �سيناريو و�صحف ًيا معرو ًفا با�سم جابوُ .يعترب �أحد �أهم م�ؤلفي القرن
الع�شرين  ،وال �سيما يف اللغة الإ�سبانية  ،وقد ح�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام
 .1982تابع تعلي ًما موج ًها ذات ًيا ترتب عليه �أنه ترك كلية احلقوق للعمل يف ال�صحافة.
منذ وقت مبكر مل يظهر �أي موانع يف انتقاده لل�سيا�سة الكولومبية واخلارجية.
بد�أ جار�سيا ماركيز عمله ك�صحفي وكتب العديد من الأعمال غري اخليالية والق�ص�ص
الق�صرية امل�شهود لها ،لكنه ا�شتهر برواياته  ،مثل مائة عام من العزلة ( ، )1967وق�صة
املوت  ، )1981( Foretoldو احلب فى زمن الكولريا ( .)1985حققت �أعماله �إ�شادة
وجناحا جتار ًيا وا�سع النطاق  ،وعلى الأخ�ص لن�شر �أ�سلوب �أدبي ُيعرف
نقدية كبرية
ً
بالواقعية ال�سحرية  ،والذي ي�ستخدم العنا�صر والأحداث ال�سحرية يف مواقف عادية
وواقعية .ت�أ�س�ست بع�ض �أعماله من خالل قرية ماكوندو اخليالية (م�ستوحاة ب�شكل
�أ�سا�سي من م�سقط ر�أ�سه � ،أراكاتاكا).

الحب وأشياء أخرى 1994م
يف عيد ميالدها الثاين ع�شر  ،تعر�ضت �سريفا
ماريا  -الطفلة الوحيدة لعائلة ذات �أ�صول
نبيلة يف القرن الثامن ع�شر يف قرطاجنة
بكولومبيا للع�ض من قبل كلب م�سعور .وكان
ُيعتقد �أنها مم�سو�سة من اجلن ،مت �إح�ضارها
�إىل الدير ملراقبتها .ويف زنزانتها يتعرث الأب
كايتانو ديلورا  ،الذي كان يحلم بالفعل بفتاة
ذات �شعر يتدىل خلفها مثل قطار الزفاف.
بينما كان مييل �إليها باملاء املقد�س والزيوت
املقد�سة  ،ت�شعر ديلورا �أن �شي ًئا �صاد ًما يبد أ� يف
احلدوث .لقد وقع يف احلب  -ومل مي�ض وقت
طويل حتى تن�ضم �إليه �سريفا ماريا يف ب�ؤ�سه
املحموم.

الحب وأشياء أخرى 2009م
�إخراج :هيلدا ايداجلو كو�ستاريكا.
من �إنتاج هيلدا ايداجلو  ،وكالرا ماريا �أوت�شوا  ،ولورا �إمربيال،
ولورا بات�شيكو.
م�ؤلفو ال�سيناريو :جابرييل جار�سيا ماركيز  ،هيلدا ايداجلو .
بطولة :بابلو ديركي � ،إليزا تريانا �أمايا  ،جوردي داودر ،
جواكني كليمنت  ،مارجريتا روزا دي فران�سي�سكو ،داميان
الكازار.
مو�سيقى فيدل جامبوا.
اللغة :اال�سبانية مع ترجمة للعربية.
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فرنسا

�ألربت كامو ( 7نوفمرب  4 - 1913يناير  )1960فيل�سو ًفا وم�ؤل ًفا و�صحف ًيا فرن�س ًيا .ح�صل
على جائزة نوبل يف الأدب عام  1957عن عمر يناهز  44عا ًما  ،وهو ثاين �أ�صغر �شخ�ص
حا�صل على جائزة نوبل يف الأدب .من �أهم �أعماله الغريب والطاعون و�أ�سطورة �سيزيف
وال�سقوط واملتمرد.
ولد كامو يف اجلزائر الفرن�سية .وق�ضى طفولته يف حي فقري ثم در�س الفل�سفة يف جامعة
اجلزائر .كان يف باري�س عندما غزا الأملان فرن�سا خالل احلرب العاملية الثانية .حاول كامو
رئي�سا لتحرير كومبات ،وهي
الفرار لكنه ان�ضم �أخ ً
ريا �إىل املقاومة الفرن�سية حيث عمل ً
�صحيفة حمظورة .بعد احلرب �أ�صبح �شخ�صية م�شهورة و�ألقى العديد من املحا�ضرات حول
جزءا من الي�سار الذي عار�ض االحتاد ال�سوفيتي
العامل .كان كامو نا�شط ًا �سيا�سي ًا .كان
ً
ب�سبب �شموليته.
كان كامو �أخالق ًيا ومييل �إىل الال�سلطوية النقابية .كان ينتمي �إيل العديد من املنظمات
التي ت�سعى �إىل التكامل الأوروبي .ويف خالل احلرب اجلزائرية ( ، )1962-1954حافظ على موقف حمايد،
داعي ًا �إىل تعددية ثقافية جزائرية ،وهو املوقف الذي �أثار اجلدل ورف�ضه معظم الأطراف .من الناحية
الفل�سفية� ،ساهمت �آراء كامو يف ظهور الفل�سفة املعروفة بالعبثية.
ألبرت كامو ،مأساة السعادة
«ال يكاد يوجد بلد مل تتم ترجم �أعماله فيها،
وال يعتربه ال�شباب يف العديد من البلدان
�أ�ستا ًذا يف الفكر ولكن كنموذج يدركون فيه
غرائزهم وخماوفهم وم�شاكلهم .قال «جويل
كامليتي�س»ع�شت بالقرب من كامو فرتات من
ال�سعادة الرفيعة .ر�أيت كيف دفع الثمن �أكرث
من الآخرين .ويف النهاية � ،أعتقد �أنه �إذا �أردت
حا�ضرا يف هذا الفيلم  ،فرمبا يكون
�أن �أكون
ً
ذلك للت�أكيد �إىل �أي مدى ،مع كامو  ،البحث عن
ال�سعادة ال ينف�صل عن الأمل امل�أ�سوي.

وثائقي :ألبرت كامو ،مأساة السعادة
املخرج :جويل كامليتي�س.
ال�سيناريو :جان دانيال.
الإنتاج( CKF ، IMEC :معهد ميموريز ،فرن�سا .3
اللغة :الفرن�سية.
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أيرلندا

�شاعرا وكات ًبا م�سرح ًيا
كان ويليام بتلر ييت�س ( 13يونيو  28 - 1865يناير )1939
ً
وكاتب ن ً
رث �أيرلندى  ،و ُيعترب على نطاق وا�سع �أحد �أعظم �شعراء اللغة الإجنليزية يف
ً
القرن الع�شرين .يف عام  ، 1923ح�صل على جائزة نوبل فى الأدب .يعترب ييت�س �أحد
الكتاب القالئل الذين ُكتبت �أعظم �أعمالهم بعد احل�صول جائزة نوبل .يف حني �أنه ح�صل
على اجلائزة ب�شكل رئي�سي عن �أعماله الدرامية  ،و تكمن �أهميته اليوم يف �إجنازاته
الغنائية� .شعره وخا�صة املجلدات:
البجع الربى فى كوول ( ، )1919و مايكل روبرت�س و الراق�صة ( ، )1921والربج ()1928
 ،والدرج املتعرج والق�صائد الأخرى ( ، )1933و�آخر ق�صائد وم�سرحيات ( )1940وهو ما
جعله �أحد �أ�شهر �شعراء القرن الع�شرين و �أكرثهم ت�أثريا باللغة الإجنليزية .موا�ضيعه
املتكررة هي التناق�ض بني الفن واحلياة  ،والأقنعة  ،ونظريات احلياة الدورية (رمز
ال�سالمل املتعرجة)  ،ومثالية اجلمال واالحتفال املتناق�ض مع �صخب احلياة احلديثة.

رؤية :الحياة والموت ل دبليو بى
ييتس 2013م
ق�صيدة �سينمائية جتريبية وا�ضحة ت�أخذ
اجلمهور يف رحلة عاطفية و�سينمائية يف
�أعماق احلياة الغريبة واخليال اال�ستثنائي
لل�شاعر دبليو بي ييت�س .يحتل �شعر دبليو بي
ييت�س ،احلائز على جائزة نوبل ،مكانة خا�صة
يف قلوب وعقول ع�شاق الأدب يف جميع �أنحاء
العامل .يرتدد �صدى عمله يف الداخل  -حيث
ُيحتفل به باعتباره ثروة وطنية  -ويف اخلارج
بطرق عميقة .يف �أماكن ي�صعب فهمها .ما وراء
العقل العقالين .يف الأماكن التي يعي�ش فيها
ال�شعر ويتنف�س.

فيلم :رؤية
حياة وموت دبليو بي ييت�س .2013
املخرج� :آالن جيل�سينان.
املنتج :مارتن ماهون.
الإنتاج� :أيرلندا .
اال�ستوديو� :أفالم يلو ا�سيلوم «.»Yellow Asylum Films
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المكسيك

�أوكتافيو باث ( 31مار�س  ، 1914مك�سيكو �سيتي � 19 -أبريل � ،)1998شاعر وكاتب
ودبلوما�سي مك�سيكي ،معروف كواحد من الكتاب البارزين يف �أمريكا الالتينية يف القرن
الع�شرين .ن�شر �أول كتاب �شعر له عام  1933فى عمر  19عا ًما� .أ�س�س فيما بعد وقام
بتحرير العديد من الأعمال الأدبية النقدية .التحق �أوكتافيو باث بال�سلك الدبلوما�سي
املك�سيكي وعمل يف العديد من املنا�صب ،مبا يف ذلك من�صب �سفري املك�سيك يف الهند من
عام � 1962إىل عام 1968؛ ا�ستخدم باز تدف ًقا غن ًيا من ال�صور ال�سريالية يف التعامل مع
الأ�سئلة امليتافيزيقية يف ال�شعر خالل مرحلة ن�ضجه� .أبرز مو�ضوعاته هى قدرة الإن�سان
على التغلب على العزلة الوجودية من خالل احلب ال�شهوانى والإبداع الفني� .أ�صبحت
متاهة العزلة ( ، )1950وهي مقالة م�ؤثرة عن تاريخ وثقافة املك�سيك ،قراءة قيا�سية
لطالب التاريخ والأدب يف �أمريكا الالتينية .بالإ�ضافة �إىل جائزة نوبل يف عام ، 1990
ح�صل �أوكتافيو باث على العديد من اجلوائز الأخرى  ،مبا يف ذلك جائزة �سرفانت�س  ،وهي
�أرقى و�سام باللغة الإ�سبانية.
سور خوانا :أو  ،مصائد اإليمان
1982م
كتب باث عن �شاعر مك�سيكي يف زمن �آخر
وعامل �آخر  ،عامل �إ�سبانيا اجلديدة يف القرن
ال�سابع ع�شر .مو�ضوعه هو �سور خوانا اين�س
دى ال كروز  ،ال�شخ�صية الأكرث لف ًتا لالنتباه
يف الأدب اال�ستعماري الأ�سباين الأمريكي.
يتم �إر�سال فتاة مفعمة باحليوية ون�ضوج
مبكرة للعي�ش مع �أقاربها يف العا�صمة.
�أ�صبحت معروفة بجمالها وذكائها و�سعة
االطالع الرائعة ويتم نقلها �إىل املحكمة
باعتبارها منحت احلماية .ملدة خم�س �سنوات،
ت�ستمتع مبلذات احلياة يف املحكمة  -ثم فج�أة
 ،يف الع�شرين  ،تدخل الدير مدى احلياة .ومع
ذلك  ،فهي غري منعزلة  ،وحتوله �إىل �صالون
�أدبي وفكري  ،وجتمع مكتبة رائعة  ،وتقر�أ
بنهم ،وت�ؤلف الق�صائد .لذهول الكني�سة،
ا�ستمرت يف ن�شر ق�صائدها ،التي تذكرنا
باملحكمة �أكرث من الديرُ .ت�ؤدى م�سرحياتها،
و ُتن�شر جملدات من �شعرها يف اخلارج ،ويبد�أ
التعرف على عبقريتها .وفج�أة تخلت عن
كتبها وتتخلى عن كل الأعمال الأدبية وتوقع
بالدماء على نبذ العلم العلماين .ماتت بعد
ذلك بعامني  ،يف ال�ساد�سة والأربعني.

فيلم (أنا األسوأ على اإلطالق)  1990في
فينيسيا
�إخراج :ماريا لويزا بيمبريج (الأرجنتني).
�إنتاج :ليتا �ستانتيك وخو�سيه لوي�س جار�سيا.
مقتب�س عن �سور خوان �إيني�س دي ال كروز �أو م�صائد الإميان
ل باز.
عر�ض ال�شا�شة :ماريا لويزا بيمبريج و�أنطونيو الريتا.
بطولة� :أ�سومبتا �سرينا  ،دومينيك �ساندا  ،هيكتور �ألترييو
حا�صل على جائزة مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي - OCIC
جائزة �شرفية.
اللغة :الأ�سبانية.
الدولة :الأرجنتني .تقدير خا�ص من �سفارة الأرجنتني.
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بيرو

ماريو بارجا�س يو�سا (مواليد  28مار�س � ، 1936أريكويبا  ،بريو)  ،كاتب من بريو.
عمل بارجا�س يو�سا ك�صحفي ومذيع قبل ن�شر روايته الأوىل «زمن البطل» ()1963
التي نالت ا�ستح�سان ًا كبرياً .ويت�ضح التزامه بالتغيري الإجتماعي يف رواياته ومقاالته
وم�سرحياته املبكرة .و�أ�صبح متحفظا ب�شكل متزايد ،ال �سيما يف مواجهة مترد الطريق
ال�ساطع املاوي ،ويف عام  1990تر�شح ملن�صب رئي�س بريو .من �أ�شهر �أعماله البيت الأخ�ضر
( ،)1965العمة خوليا وكاتبة ال�سيناريو ( ،)1977وحرب نهاية العامل (، )1981
وهي �سردحلركة دينية برازيلية يف القرن التا�سع ع�شر .ح�صل على جائزة �سريبانت�س
( 1994وهى جائزة �أدبية مرموقة تمُ نح لأدب اللغة الإ�سبانية) وجائزة نوبل للآداب
لعام.2010

المدينة و الكالب  -زمن البطل
1963م
�إنها رواية بارجا�س يو�سا الأوىل وتدور
�أحداثها بني الطالب الع�سكريني يف �أكادميية
ليون�سيو برادو الع�سكرية يف ليما  ،والتي
ح�ضرها عندما كان مراه ًقا .تتعلق الق�صة
ب�سرقة ورقة امتحان من قبل املتدرب كافا
التي نفذ العملية ب�أوامر من جاكوار ،القائد
الوح�شي ملجموعة من الطالب الع�سكريني
ت�سمى الدائرة .مت الإبالغ عن ال�سرقة من
قبل طالب متوا�ضع ي�سمى ذا �سالف الذي
قتله جاكوار نتيجة لذلك خالل مناورات
نظرا لقلقهم ب�ش�أن �سمعة املدر�سة،
ع�سكريةً .
اختار امل�س�ؤولون جتاهل املزيد من الأدلة على
ذنب جاكوار� .إنها ق�صة عن مرحلة املراهقة
وانتقال ال�شباب �إىل مرحلة الرجولة  ،لكنها
انعكا�س ل�صورة م�صغرة للمجتمع البريوين.
يتميز بتاول مو�ضوعات مثل الرجولة
والت�سل�سل الهرمي وال�سرية و الع�سكرية.
تتميز الرواية بتوظيفها التجريبي واملعقد
لوجهات نظر متعددة بطريقة غري �صريحة.
�إنها تقنية مت�أثرة بوليام فولكرن وخا�صة
رواية «�ضوء يف �أغ�سط�س».

فيلم :المدينة والكالب 1985
�إخراج فران�سي�سكو خو�سيه لومباردي.
م�ستوحى من رواية املدينة والكالب ملاريو بارجا�س يو�سا
من �إنتاج �إميليو مو�سكو�سو.
ت�شغيل ال�شا�شة :خو�سيه واتانابي.
بطولة� :ألربتو �إي�سولدا  ،بابلو �سريا  ،خوان مانويل �أوت�شوا ،
�إدواردو �أدريانزين.
املو�سيقى� :إنريكي �إيتورياجا.
اللغة :الأ�سبانية.
الدولة :بريو.
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بولندا

هرنيك �آدم �ألك�سندر بيو�س �سينكيويت�ش ( 5مايو  15 - 1846نوفمرب � - )1916أحد
�أ�شهر الروائيني البولنديني واحلائز على جائزة نوبل .وهو معروف جدا برواياته
التاريخية  ،ال �سيما روايته الأكرث مبي ًعا عامل ًيا «كوفادي�س» (.)1896
ولد �سينكيويت�ش يف �أ�سرة نبيلة بولندية فقرية ،التحق بالكونغر�س الذي حتكمه رو�سيا يف
بولندا .يف �أواخر �ستينيات القرن التا�سع ع�شر بد�أ يف ن�شر املقاالت ال�صحفية والأدبية.
�سافر �إىل الواليات املتحدة يف �أواخر �سبعينيات القرن التا�سع ع�شر ،وكتب مقاالت عن
رحالت ال�سفر �أك�سبته �شعبية لدى القراء البولنديني .يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر بد�أ
يف ت�سل�سل الروايات التي زادت من �شعبيته� .سرعان ما �أ�صبح �أحد �أ�شهر الكتاب البولنديني
يف مطلع القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،وا�ضافة العديد من الرتجمات لأعماله �شهرة
دولية  ،وبلغت ذروتها يف احل�صول على جائزة نوبل يف الأدب عام «1905ملزاياه البارزة
ككاتب ملحمي».

فيلم :كوفاديس 2001م
حتكي رواية كوفادي�س عن حب ن�ش�أ بني �شابة
م�سيحية  ،ليجيا و ماركو�س فيني�سيو�س  ،وهو
روماين �أر�ستقراطي .وذلك يف مدينة روما
حتت حكم الإمرباطور نريون  64 ،م.
در�س هرنيك �سينكيويت�ش الإمرباطورية
الرومانية على نطاق وا�سع قبل كتابة
الرواية ،بهدف ت�صحيح التفا�صيل التاريخية.
وبالتايل ،تظهر العديد من ال�شخ�صيات
التاريخية يف الكتاب .وفى املجمل حتمل
الرواية ر�سالة م�ؤيدة للم�سيحية.
ومت ن�شرها لأول مرة على دفعات يف جازيتا
بول�سكا بني  26مار�س  1895و  29فرباير
 ، 1896وكذلك يف جملتني �أخريني  ،زا�س و
دزنيك بوزنان�سكى  ،بعد ذلك بيومني اوثالثة
�أيام .ومت ن�شرها يف كتاب عام  1896وترجمت
�إىل �أكرث من  50لغة.

املخرج :جريزي كوالريويز.
م�ستوحى من رواية كوفادي�س للم�ؤلف هرنيك �سينكيويت�ش.
ت�شغيل ال�شا�شة :جري�سى كوالورويز.
بطولة :باول ديالج  ،ماجدالينا ميلكارز  ،بوغو�سالو ليندا.
املو�سيقى :جان كاكزمارك.
مت التوزيع :ا�ستوديو فيلمو قادر.
اللغة :البولندية.
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البرتغال

خو�سيه �ساراماجو ( ، )2010-1922على الرغم من �أنه مل يبد أ� يف الن�شر �إال يف وقت
مت�أخر جدً ا من حياته  ،يف ال�شعر والتاريخ والق�صة الق�صرية � ،إال �أنه مع رواياته :مرتفع
من الأر�ض ( )1980و بالتا�سار و بليموندا ( )1982اكت�سب �شعبية و ا�ستمر يف النمو
على ال�صعيدين املحلي والدويل .وقد تخيل حلظات معينة يف تاريخ وثقافة الربتغال
(عام وفاة ريكاردو ري�س ( ، )1944تاريخ ح�صار ل�شبونة (� ))1989أو �إعادة �إحياء فرتة
بديلة (الطوافة احلجرية ( )1986و � /أو تاريخ غري حمدد املوقع (العمى (، )1995
جميع الأ�سماء ( )1997التي تك�شف عن عودة الإن�سان �إىل مواجهه �ضرورياتة  ،ولي�ست
دائ ًما ذات جناح ،يف مواجهه املجتمع ،بطريقة كتابة متفردة ي�سلط من خاللها ال�ضوء
على �صورة معدة ومتطورة ومرتبط ب�شدة بفكرة الإبداع الأدبي.

خوسية و بيالر  .عالقة خاصة2010م
«خو�سية و بيالر .عالقة خا�صة» ي�صور
العالقة بني الربتغاىل خو�سية �ساراماجو ،
احلائز على جائزة نوبل يف الأدب وال�صحفي
الأ�سباين بيالر ديل ريو .يحاول الفيلم
بناء على
الوثائقي ر�سم �صورة للزوجني
ً
�سجل حياتهم اليومية يف النزاروت ،ومنزلهم،
ورحالت عملهم حول العامل� .إن �إبداع و�إنتاج
ورعاية رواية �ساراماغو «رحلة الفيل» هي
نقطة االنطالق لـ «االحتاد الأيبريي» .طوال
الفيلم الوثائقي � ،سوف يوازي ال�سرد يف «رحلة
الفيل» رحلة �ساراماجو اخلا�صة من املراحل
الأوىل لكتابتها يف النزاروت ( )2006حتى
�إطالق الكتاب يف الربازيل (� .)2008ستعك�س
الرحلة ال�شاقة وامل�ضنية للفيل و تعك�س رحلة
امل�ؤلف �أثناء ت�أليف الرواية.

املخرج :ميجيل جون�سالفي�س مينديز.
الإنتاج.JUMPCUT :
الت�صوير الفوتوغرايف :دانيال نيفي�س.
املو�سيقى :ادريانا كالكانوتو  ،كامانيه  ،دافيد �سانتو�س  ،لوي�س
�سيليا  ،بيدرو جونوالي�س  ،بيدرو جراناتو .التحرير :كلوديا
ريتا �أوليفريا.
املنتج� :آنا جورداو  /دانييال �سرياجوزا.
التمويل( ICA :معهد الفيلم الربتغايل) ،الإدارة العامة
للكتاب و املكتبات  ،معهد كامو�س.
اللغة الربتغالية.
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سويسرا
�شاعرا وروائ ًيا ور�سا ًما �سوي�سرى �أملانى .ولد عام  1877ون�ش�أ يف �أملانيا
هريمان هي�س هو
ً
قبل �أن يبد�أ ال�سفر حول العامل .بعد رحالت �إىل �إيطاليا والهند  ،انتقل �إىل �سوي�سرا .بعد
ريا يف العا�صمة ال�سوي�سرية برن  ،ا�ستقر يف قرية مونتانيوال يف اجلزء
�أن �أم�ضى وق ًتا ق�ص ً
الناطق باللغة الإيطالية من �سوي�سرا يف عام  .1919وبعد خم�س �سنوات  ،ح�صل على
اجلن�سية ال�سوي�سرية .وخالل فرتة تواجده يف �سوي�سرا  ،كتب ً
بع�ضا من �أ�شهر �أعماله  ،مبا
يف ذلك دمييان (� ، )1919سيدهارتا (� ، )1922ستيبنوولف ( ، )1927نار�س�س وغولدموند
( )1930و لعبة حبات الزجاج ( ، )1943وفى كل منها ا�ستك�شف البحث الفردي عن
الأ�صالة ومعرفة الذات والروحانية .يف عام  1946ح�صل على جائزة نوبل للآداب .تويف
هريمان هي�س عام  1962و ُدفن يف املقربة يف جينتيلينو ب�سوي�سرا.

داى هيمخير (العودة للوطن)
1909
بعد ثالثة عقود يف �أمريكا ورو�سيا  ،يعود رجل
الأعمال الأملاين الرثي �أوجو�ست �ستودينماير
�إىل م�سقط ر�أ�سه يف جريبري�سو ،حيث يتم
الرتحيب به ب�أذرع مفتوحة .ومع ذلك ،
عندما دافع عن الأرملة كاتارينا �إنرتي�س،
ً
مهم�شا.
التي ال حتبها القرية ،وجد نف�سه
يدرك �أوجو�ست �أن �ضيق الأفق ل�سكان قرية
جريبري�سو مل يتغري على الإطالق .ورغم
احلب ،غادر م�سقط ر�أ�سه للمرة الثانية.

فيلم :داى هيمخير (العودة للوطن) 2012
املخرج :جو باير.
�إنتاج� :آنا �أويلر  ،مانفريد هاتندورف  ،مايكل �شميدل.
العر�ض على ال�شا�شة :جو باير هريمان هي�س.
بطولة� :أوجو�ست زيرنر  ،هايكه ماكات�ش  ،هربرت كناوب.
مو�سيقى :يورغ ليمبريج.
توزيع :التلفزيون الأملاين النم�ساوي.
اللغة :الأملانية مع الرتجمة الإجنليزية.
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الواليات المتحدة االمريكية
و�شاعرا و�صحف ًيا
�إرني�ست ميلر هيمنجواي ( 21يوليو  2-1899يوليو  )1961م�ؤل ًفا
ً
�أمريك ًيا تتميز كتاباته بنرث مبا�شر وحوار منف�صل وتف�ضيل الإيجاز الذي �أثر بقوة
على الأدب الأمريكي والربيطاين لعقود� .أنتج هيمنجواي معظم �أعماله بني منت�صف
الع�شرينيات ومنت�صف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي .تنعك�س جتاربه يف احلرب العاملية
الأوىل ك�ضابط �إ�سعاف ومرا�سل خالل احلرب الأهلية يف �إ�سبانيا وكريا�ضي يف العديد
من �أعماله .ن�شر هيمنجواي �سبع روايات و�ست جمموعات ق�ص�صية ق�صرية وكتابني غري
خياليني .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،نُ�شرت بعد وفاته �أربع جمموعات من ق�ص�صه الق�صرية
وثالث روايات وثالث من الأعمال الغري خيالية .ح�صل هيمنجواي على جائزة نوبل يف
الأدب عام .1954

تملك وال تملك 1937م
هي الق�صة الدرامية لهاري مورجان  ،وهو
يائ�س وقع و�سط عنف الطبقة الدنيا
وانحطاط الطبقة العليا يف (كي وي�ست)
خالل فرتة الك�ساد الكبري .مورجان  ،وهو
رجل نزيه �أجربته قوى اقت�صادية خارجة
عن �إرادته على ممار�سة ن�شاط ال�سوق
ال�سوداء  ،يدير الب�ضائع املهربة بني كوبا وكي
وي�ست لإبقاء عائلته واقفة على قدميها من
الناحية املالية .يف هذه الرواية الواقعية
القا�سية ،ي�ستك�شف هيمنجواي قوة الطبقة
االجتماعية وال�صراعات والتفاوت بني �أولئك
الذين «ميتلكون» والذين «ال ميتلكون».

مل�شاهده الفيلم
ميكن االطالع على موقع الويب اخلا�ص بال�سفارة الأمريكية
بالقاهرة للح�صول على مزيد من املعلومات حول عر�ض
هذا الفيلم الأمريكي الكال�سيكي على facebook.com/
usembassycairo
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UNITED STATES
Ernest Miller Hemingway (July 21, 1899 – July 2, 1961)
was an American author, poet, and journalist whose writing is
characterized by a straightforward prose, spare dialogue, and
preference for understatement that powerfully impacted American
and British literature for decades. Hemingway produced most
of his work between the mid-1920s and the mid-1950s. His
experiences in World War I as an ambulance officer, as a reporter
during the civil war in Spain, and as a sportsman are reflected
in several of his works. Hemingway published seven novels, six
short-story collections, and two non-fiction books. Additionally,
four of his short-story collections, three novels, and three nonfiction works were published posthumously. Hemingway was
awarded the 1954 Nobel Prize in Literature.

TO HAVE AND HAVE NOT, 1937
To Have and Have Not is the
dramatic story of Harry Morgan, a
desperado caught in the middle of
lower-class violence and upperclass decadence in Key West
during the Great Depression.
Morgan, an honest man who is
forced into black market activity
by economic forces beyond his
control, runs contraband between
Cuba and Key West to keep his
family financially afloat. In this
harshly realistic novel, Hemingway
explores the power of social class
and the struggles and disparity
between those who “have” and
those who “have not.”

FILM SCREENING
Please see the U.S. Embassy in Cairo’s web
site for more information about the screening
of this classic American film at facebook.com/
usembassycairo.
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SWITZERLAND
Hermann Hesse was a Swiss-German poet, novelist and painter.
He was born in 1877 and was raised in Germany before starting
to travel the world. After trips to Italy and India, he moved to
Switzerland. Having spent a short time in the Swiss capital Bern,
he settled in the village of Montagnola in the Italian-speaking part
of Switzerland in 1919. Five years later, he acquired the Swiss
nationality. During Hesse’s time in Switzerland, he wrote some
of his most famous works, including Demian (1919), Siddhartha
(1922), Steppenwolf (1927), Narcissus and Goldmund (1930)
and The Glass Bead Game (1943), each of which explored the
individual search for authenticity, self-knowledge and spirituality. In
1946 he received the Nobel Prize for Literature. Hermann Hesse
passed away in 1962 and was buried on the cemetery in Gentilino, Switzerland.

DIE HEIMKEHR (HOMECOMING)
1909
After
three
decades
in
America and Russia, wealthy
German businessman August
Staudenmeyer returns to his
hometown of Gerbersau, where
he is welcomed with open arms.
However, when he stands up for
the widow Katharina Entriss, who
is disliked in the village, he finds
himself sidelined. August realizes
that the narrow-mindedness of the
people in the village of Gerbersau
has not changed at all. Enriched
by love, he leaves home for a
second time.

Film: DIE HEIMKEHR (HOMECOMING)
2012
Director: Jo Baier.
Production: Anna Oeller, Manfred Hattendorf,
Michael Schmidl.
Screen Play: Jo Baeir Herman Hesse.
Starring: August Zirner, Heike Makatsch,
Herbert Knaup.
Music: Jörg Lemberg.
Distributed: German - Austrian Television.
Language: German with English Subtitle.

19

PORTUGAL
José Saramago (1922 -2010), although he only started to
publish quite late in life, in poetry, chronicle and short story, it
was with his novels Raised from the ground (1980) and Baltasar
and Blimunda (1982) that he attained a popularity that continues
to grow, nationally and internationally. He fictionalizes particular
moments in the history and culture of Portugal (The Year of the
Death of Ricardo Reis (1944), History of the Siege of Lisbon
(1989)) or recreates period alternate (The Stone Raft (1986))
and/or unlocalized history (Blindness (1995), All the names
(1997)) that reveal a return of man to his necessary, and not
always fortunate, confrontation with the community, in a very
particular writing that highlights a long and progressively elaborated
phrase, extremely engaged with the idea of literary creation.

JOSÉ & PILAR. O RETRATO DE
UMA RELAÇÃO, 2010
“JOSÉ & PILAR. O RETRATO
DE UMA RELAÇÃO” portrays
the relationship between the
Portuguese José Saramago,
awarded with a Nobel Prize
in Literature, and the Spanish
journalist Pilar Del Rio. The
documentary attempts to paint
an intimate portrait of the couple
based on the record of their
daily life in Lanzarote, their
home, and their business trips
around the world. The creation,
production, and sponsorship of
Saramago’s novel “The elephant’s
Journey” is the starting point for
“Iberian Union”. Throughout the
documentary, the narrative in “The
elephant’s Journey” will parallel
Saramago’s own journey from
the early stages of its writing in
Lanzarote (2006) until launching
the book in Brazil (2008). The
strenuous and laborious journey
of the elephant, will reflect the
author›s own journey while
creating the novel.

Director: Miguel Gonçalves Mendes.
Production: JUMPCUT.
Fotografia / Photography: Daniel Neves.
Music: Adriana Calcanhoto, Camané, David
Santos, Luís Cilia, Pedro Gonçalves, Pedro
Granato.
Editing: Cláudia Rita Oliveira.
Producer: Ana Jordão/Daniela Siragusa.
Financing: ICA (Portuguese Film Institute),
Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas,
Instituto Camões.
Language: Portuguese.
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POLAND
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz (5 May 184615 November 1916) - one of the most famous Polish novelist
and Nobel Prize Laureate. He is best remembered for his historical
novels, especially for his internationally known bestseller Quo
Vadis (1896).
Sienkiewicz was born in an impoverished Polish noble family in
Russian-ruled Congress Poland. In the late 1860s he began
publishing journalistic and literary pieces. He traveled to the United
States in the late 1870s, sending back travel essays that won him
popularity with Polish readers. In the 1880s he began serializing
novels that further increased his popularity. He soon became one
of the most well-known Polish writers at the turn of the 19th and 20th centuries, and
numerous translations gained him international renown, culminating in receiving of
the 1905 Nobel Prize in Literature for his «outstanding merits as an epic writer.»

QUO VADIS, 1896
The novel Quo Vadis tells of a
love that develops between a
young Christian woman, Lygia
and Marcus Vinicius, a Roman
patrician. It takes place in the
city of Rome under the rule of
emperor Nero, c. AD 64.
Henryk
Sienkiewicz
studied
the Roman Empire extensively
before writing the novel, with the
aim of getting historical details
correct. Consequently, several
historical figures appear in the
book. As a whole, the novel carries
a pro-Christian message.
It was first published in installments
in the Gazeta Polska between
26 March 1895 and 29 February
1896, as well as in two other
journals, Czas and Dziennik
Poznański, starting two and three
days later. It was published in
book form in 1896 and has been
translated into more than 50
languages.

Film: QUO VADIS 2001
Director: Jerzy Kawalerowicz.
Based on the novel Quo Vadis by Henryk
Sienkiewicz .
Screen Play: Jerzy Kawalerowicz.
Starring: Paweł Delag, Magdalena Mielcarz,
Bogusław Linda.
Music: Jan Kaczmarek.
Distributed: Studio Filmowe Kadr.
Language: Polish.
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PERU
Mario Vargas Llosa (born March 28, 1936, Arequipa, Peru),
Peruvian writer. Vargas Llosa worked as a journalist and
broadcaster before publishing The Time of the Hero (1963), his
widely acclaimed first novel. His commitment to social change
is evident in his early novels, essays, and plays. He turned
increasingly conservative, especially in the face of the Maoist
Shining Path insurgency, and in 1990 he ran for president of Peru.
His best-known works include The Green House (1965), Aunt
Julia and the Scriptwriter (1977), and The War of the End of the
World (1981), an account of a 19th-century Brazilian religious
movement. He won the Cervantes Prize (1994; a prestigious
literary award given for Spanish-language literature) and the 2010
Nobel Prize for Literature.

LA CIUDAD Y LOS PERROS - THE
TIME OF THE HERO, 1963
It is Vargas Llosa`s first novel and is
set among the cadets at the Leoncio
Prado Military Academy in Lima,
which he attended as a teenager.
The story concerns the theft of an
examination paper by the cadet
Cava carried out under orders from
Jaguar, the brutal leader of a group of
cadets called The Circle. The theft is
reported by a lowly cadet called The
Slave whom Jaguar consequently
murders during military maneuvers.
Concerned for the school’s reputation,
the administrators choose to ignore
further evidence of Jaguar’s guilt.
It is a story about adolescence and
young males transition to manhood
but is also described to portray a
microcosm of the Peruvian society. It
features themes such as masculinity,
hierarchy, secrecy and the military.
The novel is notable for its
experimental and
complex
employment of multiple perspectives
in a non-linear fashion A technique
influenced by William Faulkner and
particularly the novel Light in August.

Film: LA CIUDAD Y LOS PERROS The City
and the Dogs 1985
Directed by: Francisco Jose Lombardi.
Based on the novel La Ciudad y los Perros by
Mario Vargas Llosa.
Produced by: Emilio Moscoso.
Screen Play: Jose Watanabe.
Starring: Alberto Isolda, Pablo Serra, Juan
Manuel Ochoa, Eduardo Adrianzén.
Music: Enrique Iturriaga.
Language: Spanish.
Country: Peru.
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MEXICO
Octavio Paz (March 31, 1914, Mexico City-April 19, 1998,
Mexico City), Mexican poet, writer, and diplomat, recognized as
one of the prominent Latin American writers of the 20th century. He
published his first book of poetry in 1933 at age 19. He later founded
and edited several critical literary reviews. Paz entered Mexico’s
diplomatic corps and served in a variety of assignments, including as
Mexico’s ambassador to India from 1962 to 1968; Paz used a rich flow
of surrealistic imagery in dealing with metaphysical questions in the
poetry of his maturity. His most prominent theme is the human ability to
overcome existential solitude through erotic love and artistic creativity.
The Labyrinth of Solitude (1950), an influential essay on Mexican history
and culture, became standard reading for Latin American history and
literature students. In addition to the Nobel Prize in 1990, Paz received numerous other
awards, including the Cervantes Prize, the most prestigious Spanish-language accolade.
SOR JUANA: OR, THE TRAPS OF
FAITH, 1982
Paz writes of a Mexican poet of
another time and another world, the
world of seventeenth-century New
Spain. His subject is Sor Juana Ins
de la Cruz, the most striking figure in
Spanish-American colonial literature.
A spirited and precocious girl is sent
to live with relatives in the capital
city. She becomes known for her
beauty, wit, and fantastic erudition
and is taken into the court as a
protégée. For five years she enjoys
the pleasures of life at court-then
abruptly, at twenty, enters a convent
for life. Yet, no recluse, she transforms
it into a literary and intellectual salon,
amasses an impressive library, reads
insatiably, and composes poems. To
the consternation of the Church, she
persists in circulating her poems,
reminiscent more of the court than
the cloister. Her plays are performed,
volumes of her poetry are published
abroad, and her genius begins
to be recognized. Suddenly she
surrenders her books, forswears all
literary pursuits, and signs in blood a
renunciation of secular learning. She
dies two years later, at forty-six.

Film: YO LA PEOR DE TODAS ( I, THE
WORST OF ALL) 1990 in Venice
Directed by: Maria Luisa Bemberg (Argentina).
Produced by: Lita Stantic and Jose Luis Garcia
Based on Sor Juan Ines de la Cruz o las
Trampas de la Fe by Paz.
Screen Play: Maria Luisa Bemberg and Antonio
Larrieta.
Starring: Assumpta Serna, Domenique Sanda,
Hector Alterio.
Awards Venice Film Festival the OCIC Award Honorable Mention
Language: Spanish.
Country: ARGENTINA Specially recognition of
the Embassy of Argentina .
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IRELAND
William Butler Yeats (13 June 1865 – 28 January 1939) was
an Irish poet, dramatist, and prose writer, widely considered one
of the greatest English-Language poets of the 20th century. In
1923, he was awarded the Nobel Prize for Literature. Yeats is
one of the few writers whose greatest works were written after
the award of the Nobel Prize. Whereas he received the Prize
chiefly for his dramatic works, his significance today rests on his
lyric achievement. His poetry, especially the volumes:
The Wild Swans at Coole (1919), Michael Robartes and the
Dancer (1921), The Tower (1928), The Winding Stair and Other
Poems (1933), and Last Poems and Plays (1940), made him one
of the outstanding and most influential twentieth-century poets
writing in English. His recurrent themes are the contrast of art and life, masks,
cyclical theories of life (the symbol of the winding stairs), and the ideal of beauty
and ceremony contrasting with the hubbub of modern life.

A VISION: THE LIFE AND
DEATH OF WB YEATS, 2013
An avowedly experimental filmpoem taking the audience on an
emotional and cinematic journey
deep into the strange life and
extraordinary imagination of
poet WB Yeats. The poetry of
Nobel Laureate WB Yeats holds
a special place in the hearts and
minds of literature lovers across
the world. His work resonates at
home - where he is celebrated as
a national treasure – and abroad in
profound ways. In places beyond
easy comprehension. Beyond the
rational mind. In the places where
poetry truly lives and breathes.

Film: A Vision: The Life and Death of WB
Yeats 2013
Director: Alan Gilsenan.
Producer: Martin Mahon.
Production: Ireland.
Studio: Yellow Asylum Films.
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FRANCE
Albert Camus (7 November 1913 – 4 January 1960) was a
French philosopher, author, and journalist. He was awarded
the 1957 Nobel Prize in Literature at the age of 44, the secondyoungest recipient. His works include The Stranger, The Plague,
The Myth of Sisyphus, The Fall and The Rebel.
Camus was born in French Algeria. He spent his childhood in a
poor neighborhood and later studied philosophy at the University of
Algiers. He was in Paris when the Germans invaded France during
World War II. Camus tried to flee but finally joined the French
Resistance where he served as editor-in-chief at Combat, an
outlawed newspaper. After the war, he was a celebrity figure and
gave many lectures around the world. Camus was politically active; he was part of
the left that opposed the Soviet Union because of its totalitarianism.
Camus was a moralist and leaned towards anarcho-syndicalism. He was part of
many organizations seeking European integration. During the Algerian War (1954–
1962), he kept a neutral stance, advocating for a multicultural and pluralistic
Algeria, a position that caused controversy and was rejected by most parties.
Philosophically, Camus›s views
contributed to the rise of the
philosophy known as absurdism.
ALBERT CAMUS, UNE
TRAGÉDIE DU BONHEUR
“There is hardly any country
where his work has not been
translated, and the young people
of many countries consider him
not as a master in thought but as
a model, in which they recognize
their instincts, their concerns,
their problems. I lived near Camus
periods of exalted happiness. I
saw how he paid the price more
than the others. And ultimately,
I believe that, if I wanted to be
present in this film, it is perhaps
to underline to what extent, in
Camus, the search for happiness
is inseparable from the tragic.
«(Joël Calmettes)

Documentary : ALBERT CAMUS, UNE
TRAGÉDIE DU BONHEUR
Director: Joel Calmettes.
Scenario : Jean Daniel.
Production: CKF productions, IMEC ( Institute
Memories de L’editiion contemporaine,
France 3
Language : French.
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COLOMBIA
Gabriel Garcia Marquez (6 March 1927 – 17 April 2014) was a
Colombian novelist, short-story writer, screenwriter, and journalist,
known affectionately as Gabo. Considered one of the most
significant authors of the 20th century, particularly in the Spanish
language, he was awarded the 1982 Nobel Prize in Literature. He
pursued a self-directed education that resulted in leaving law school
for a career in journalism. From early on he showed no inhibitions in
his criticism of Colombian and foreign politics.
García Márquez started as a journalist and wrote many acclaimed
non-fiction works and short stories, but is best known for his
novels, such as One Hundred Years of Solitude (1967), Chronicle
of a Death Foretold (1981), and Love in the Time of Cholera (1985). His works have
achieved significant critical acclaim and widespread commercial success, most
notably for popularizing a literary style known as magic realism, which uses magical
elements and events in otherwise ordinary and realistic situations. Some of his
works are set in the fictional village of Macondo (mainly inspired by his birthplace,
Aracataca).

OF LOVE AND OTHER
DEMONS, 1994
On her twelfth birthday, Sierva
Maria – the only child of a decaying
noble family in an eighteenthcentury in Cartagena Colombia
is bitten by a rabid dog. Believed
to be possessed, she is brought
to a convent for observation.
And into her cell stumbles
Father Cayetano Delaura, who
has already dreamed about a
girl with hair trailing after her like
a bridal train. As he tends to her
with holy water and sacramental
oils, Delaura feels something
shocking begin to occur. He has
fallen in love – and it is not long
until Sierva Maria joins him in his
fevered misery.

Film: Del Amor y Otros Demonios 2009
Directed by: Hilda Hidalgo Costa Rica.
Produced by: Hilda Hidalgo, Clara María
Ochoa, Laura Imperiale, Laura Pacheco.
Screen writers: Gabriel García Márquez, Hilda
Hidalgo.
Starring: Pablo Derqui, Eliza Triana
Amaya, Jordi Dauder, Joaquin
Climent, Margarita Rosa de
Francisco, Damián Alcazar.
Music: Fidel Gamboa.
Language: Spanish Subtitles Arabic.
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CANADA
Alice Ann Munro (10 July 1931) is a Canadian short story writer.
Munro›s work has been described as revolutionizing the
architecture of short stories, especially in its tendency to move
forward and backward in time. Her stories have been said to
embed more than announce, reveal more than parade.
Munro›s fiction is most often set in her native Huron County in
southwestern Ontario. She a studied at the University of Western
Ontario and worked as a library clerk. After marrying, she moved
with her husband to Dundarave, West Vancouver, and moved
again in 1963 to Victoria, where the pair opened a bookstore.
Since the late 1960s, Alice Munro has dedicated herself
to writing. Her stories explore human complexities in an
uncomplicated prose style. Munro›s writing has established her as «one of our
greatest contemporary writers of fiction “and she was even called the Chekhov of
our time. Munro has received many literary awards besides the 2013 Nobel Prize
in Literature for her work as «master of the contemporary short story», and the
2009 Man Booker International Prize for her lifetime body of work.

THE BEAR CAME OVER THE
MOUNTAIN
A reluctant decision is made to
put Fiona in a home catering for
those suffering from Alzheimer›s.
When her husband, Grant, comes
to see her, he is confused and
dismayed to learn that she has
struck up a close relationship with
a fellow patient. «The Bear Came
Over the Mountain» was originally
published in the December 27,
1999, edition of The New Yorker.
The magazine has made the
complete story available for free
online. Also, Part of the Story
cuts series, this short story
was previously published in the
collection Hateship, Friendship,
Courtship, Loveship, Marriage.

Film: AWAY FROM HER 2006
Directed by:Sarah Polley.
Produced by: Daniel Iron, Simon Urdl,
Jennifer Weiss.
Based on the novel The Bear Came Over the
Mountain by: Alice Munro:
Screen Play: Sarah Polley.
Starring: Julie Christie Gordon Pinsent,
Olympia Dukakis, Kristen Thompson, Michael
Murphy, Wendy Crewson.
Music: Jonathan Goldsmith.
Distributed by: Capri Releasing, Pulling
Focus Pictures, Lionsgate (US).
Language: English.
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hen we think about Egyptian literature, the first name that comes to
mind is Naguib Mahfouz, the 1988 Nobel Prize Laureate for Literature.
As we read him, we travel through Egypt and a Cairo rich of stories, traditions,
and personalities that still exist in our daily lives.

W

Naguib Mahfouz was a prolific writer and thinker. He published 35 novels,
more than 350 short stories, 26 movie scripts, hundreds of opinion columns for
Egyptian newspapers, and seven plays in a 70-year career, from the 1930s to
2004. Many of Mahfouz›s works have been made into films and no Arab writer
surpasses Mahfouz in the number of works adapted for film and television.
Literature allows us to travel through words and when those words are adapted
for the screen, we can sense that journey. And today, we want to celebrate the
existence of this great man, the son and pride of this land and the magnificent
civilization that has been and continues to be, through the cinema, with
the works of other Nobel Prize-winning writers in literature that have been
adapted into films.
All the countries that we serve in this country, want to honor this humble
and outstanding man. Only a few of the countries that they have those great
writers were able to participate . So on behalf of all we want to make a
tribute to Egypt with this Nobel Prize Film Cycle organized by the Embassy
of Colombia and the Cultural Development Fund of the Ministry of Culture
of Egypt.
In this cycle through literature and film, we want to strengthen the cultural
relations and deepen the dialogue between our countries. Thank you to Canada,
France, Germany, Ireland, Mexico, Peru, Portugal, Poland, Switzerland,
United States and on behalf of all congratulation to Egypt and thank you to
Ministry Culture and the Cultural Development Fund.
Ana Milena Munoz de Gaviria
Ambassador of Colombia
Cairo, December 12, 2021
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Naguib Mahfouz .. The Great Novelist

N

aguib Mahfouz Abdel Aziz Ibrahim Ahmed Al-Basha was
not imagining when publishing his first literary experience
at the age of seven, felt that he would become one of the most
important novelists in Egypt and the world, and that his production
would roam the world as an inspiring translator for many writers.
Naguib Mahfouz, who was born in Al-Gamaliya neighborhood in
Cairo on December 11, 1911, draws inspiration from the popular
Egyptian neighborhood for his most important and most famous
novel, and interweaves what was written with history, and depicts
modality of the popular neighborhood and the history of Egypt
through novels that achieved hustle, and then produced a writer.
Naguib Mahfouz started with the historical novel, so he created
“the fates indiscretion”, and the subsequent historical novels,
which is “Radubis” and “Tiba struggle”, Then his pen begins
with realism, Naguib Mahfouz›s magical realism, to bring out the
international version of the Egyptian Neighborhood.
Naguib Mahfouz was awarded the Nobel Prize in 1988, becoming
the first Egyptian and Arab novelist to receive this prestigious
award in literature. He died on August 29, 2006 at the age of 95,
leaving an important creative and fictional legacy in the history of
Arab and international literature.
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