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کتابهای «تیغ و سنت»« ،نامههای زنان ایرانی»« ،پیام فوری از مادر زمین»« ،دیگری» و
«حقوق انسان» راهی بازار شدهاند.
به گزارش ایسنا ،کتاب «تیغ و سنت :بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ختنه زنان»
(مطالعه موردی زنان  ۴۹-۱۵سال جزیره قشم) نوشته رایحه مظفریان در  ۳۶۸صفحه با شمارگان
 ۵۰۰نســخه و قیمت ۲۵هزارتومان در انتشارات روشــنگران و مطالعات زنان منتشر شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :موضوع و یا معضل ختنه زنان چند سالی بیش نیست که
در سطح جهان و بسیار کمتر و تازهتر در ایران ما مطرح میشود.
شاید اگر خانم نوال سعداوی در کتاب مشهور خود «چهره عریان زنان عرب» ،از این جنایت
هولنــاک در آفریقا و مصر خبر نمیداد ،هنوز این عمل شــنیع و جنایتکارانه علنی و با اَشــکال
مختلف در سراسر جهان از جمله ایران انجام میشد .هرچند به جز چند کشور که این عمل را در
کشورشــان ممنوع کردهاند و بانیان را مجازات میکنند ،هنوز در بسیاری نقاط جهان ختنه زنان
در درجات مختلف انجام میپذیرد که باید موجب شرم همه انسانها باشد که متأسفانه نیست.
همچنین کتاب «نامههای زنان ایرانی» نوشته علی باغدار دلگشا در  ۱۹۱صفحه با شمارگان
 ۵۰۰نسخه و قیمت ۱۵هزار تومان در همین نشر راهی بازار شده است.
در نوشــته پشــت جلد میخوانیم« :نامههای زنان ایرانی» مجمــوع  ۶۲نامه مندرج از زنان
در روزنامه ایران نو ( ۱۲۸۸-۱۲۹۰ش۱۹۰۹-۱۹۱۱ /م) را شــامل میشــود؛ نامههایی از عصر
مشــروطه که از مندرجات  ۴۷۵شماره از شمارگان روزنامه ایران نو استخراج شده است .عصری
که برخالف مردان ،زنان در آن از برخی حقوق اجتماعی مانند حق رأی ،محروم و برای به دست
آوردن برخی حقوق اجتماعی دیگر مانند حق تحصیل و ایجاد دبســتانهای دخترانه با هنجارها
و خرافات اجتماعی در حال ســتیز بودند .بر این اساس بیشتر نامههای زنان در این دوره پیرامون
نقش مدارس در اهمیت تربیت دختران و در راســتای ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی جامعه آن
عصر بوده اســت .در این عصر ،زنان با مخالفتهای زیــاد اجتماعی برای ایجاد مدارس دخترانه
مواجه میشــدند .آنها با مقایســه وضعیت اجتماعی خود با زنان ژاپنی ،فرانســوی ،انگلیسی و
آمریکایی به این امر پی برده بودند که وضعیتشــان با جهان مدرن به هیچ وجه سازگاری ندارد.
در این راســتا با اســتفاده از آیات و روایت دینی و تعیین جایگاه اجتماعی برای جنس زن ،مردان
را مخاطب قرار داده و با نقد فرهنگ مردمحور ،با ایجاد دگرگونی زبانی ،زبان و فرهنگ مرد َمدار
عصر قاجار را دچار تغییر کردند؛ پس از آن با تأکید بر مسئله آموزش و حق تحصیل برای دختران
به گسترش و ارتقای سطح آگاهی زنان از حقوق اجتماعی خویش پرداختند .آنان با گذشت کمتر
از یک دهه تالش موفق به پوشــاندن جامه تحقق بر اصلیترین مطالبه اجتماعی خود یعنی حق
تحصیل برای زنان شدند.

همایش ملی و مردمی  ریحانه النبی از
شاخه دریایی جاده ابریشم گذشت

ســید علی اکبر موســوی مسئول
کمیتــه طبیعــت گــردی همایــش
ملــی و مردمی  ریحانــه النبــی
گفــت :اصحــاب فرهنــگ و ادب
و هنــر ،اســاتید ،قــرآن پژوهــان و
شــرکت کننــدگان همایش یاد شــده
با تاریخ و شکل گیری "سیراف" شاخه
دریایی جاده ابریشم آشنا شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی  اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی  فارس ،موسوی اظهار داشت :در راستای تکریم و آشنایی
مهمانــان و مدعوین همایش ملی ریحانه النبی با طبیعت گردی و بازدید
از مناطق تاریخی و گردشگری هماهنگی و تشکیل کمیته طبیعت گردی
و بازدیــد از مناطق تاریخی مدت  ها قبل از برگزاری همایش در اداره کل
فرهنگ و ارشاد فارس و شهرستان مهر با حضور اعضای کمیته برگزاری
همایش شامل فرمانداری  های مهر کنگان و منطقه عسلویه و پاالیشگاه
پارســیان و تمامی  ادارات شهرستان مهر تشکیل شد و در مدت برگزاری
همایش موفق به انجام برنامه  های گردید.
مســئول کمیته طبیعت گردی همایش ملــی و مردمی  ریحانه النبی
افزود :حضور مستمر اعضای کمیته در محل برگزاری همایش و راهنمایی
و پاسخ به سواالت مدعوین ،فراهم آوری تسهیالت طبیعت گردی برای
مهمانان حضور تیم حراســت ،هماهنگی با مراکــز درمانی مناطق مورد
بازدید تهیه وســایل نقلیــه جهت مهمانانی که احتیــاج به خدمات ویژه
داشــتند ،پذیرایی در برنامه  های طبیعت گردی و وســایل مجهز نقلیه و
حضور راهنما در طول برنامه  ها از این قبیل تسهیالت سفر بود.
علی اکبر موســوی گفت :همچنین به اتفاق مهمانان داوطلب شرکت
در برنامه شــامل حافظان ،قاریان ،هنرمندان و اساتید دانشگاه و اصحاب
فرهنگ و هنر و رســانه بازدیدی از سواحل نیلگون خلیج فارس ،ساحل
زیبای نایبند و ســفر کوتاه دریایی با لنج انجام شد و در بازگشت به محل
اســکان توقفی در بندر نخل تقی از توابع عسلویه و بازار محلی بازدیدی
به عمل آمد.
وی بیان داشــت :در ادامه همایش یاد شــده ،شرکت کنندگان راهی
شهرســتان کنگان و بندر سیراف شــدند و مهمانان با راهنمایی و حضور
محمد کنگانی از موزه تاریخی سیراف ،قلعه نصوری ،آتشکده و چاه  های
آب و استودان  ها و مناطق دیدنی کوهستانی سیراف بازدید به عمل آوردند
و با تاریخ و شکل گیری سیراف شاخه دریایی جاده ابریشم آشنا شدند.
مســئول کمیته طبیعت گردی همایش ملی و مردمی  ریحانه النبی در
پایان خاطر نشــان کرد :برنامه ریزی جهت بازدید از منطقه گردشگری و
طبیعت بکر و زیبای تنگ مهر در نزدیکی مرکز شهرســتان مهر از دیگر
برنامه  هایی بود که انجــام پذیرفت؛ آن هم منطقه ای که با طبیعت بکر
و نخلستان  های انبوه و آب فراوان از قدیم االیام مورد توجه بوده است.

علی نصیریان پیام روز ملی تئاتر را مینویسد

علی نصیریان هنرمند پیشکســوت تئاتر  ،تلویزیون و سینما ،پیام روز
ملی تئاتر را مینویسد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی  اداره کل هنرهای نمایشی
 ،روز ملی تئاتر برای اولینبار در روز  7فروردین ماه  1396با پیام اســتاد
علی نصیریان گرامی  داشته میشود.
استاد علی نصیریان چهره ماندگار بازیگری تئاتر و سینما ،دارای نشان
درجه یک هنری  ،نویسنده  ،کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون
که آثار ماندگاری در هنرهای نمایشی کشور دارد ،اولین پیام روز ملی تئاتر
ایران را خواهد نوشت.
خالق نمایشنامههای "بلبل سرگشته" "،لونه شغال"" ،بنگاه تئاترال"
" ،سیاه" " ،رویا" " ،نگار" " ،سلطان و سیاه" و "آقای  هالو" متولد 1313
تهران از دهه  30شمسی فعالیت هنری خود را آغاز کرده است.
ویژه برنامههای روز ملی تئاتر با افتتاح موزه عروسکهای گروه تئاتر
"آران" به سرپرســتی بهروز غریبپور و اجرای گروههای نمایش خیابانی
در محوطه مجموعه تئاتر شــهر ،آغاز اجرای تئاتر در سالنهای مجموعه
تئاتر شــهر  ،تماشاخانه ســنگلج  ،تاالر هنر و تعدادی از تماشاخانههای
خصوصی و پردیسهای سینما و تئاتر تهران برگزار می  شود.

از سوی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شیراز؛

جشنواره بین المللی عکس«شیراز امروز» برگزار می  شود
جشنواره عکس «شیراز امروز» در شکل بین
المللی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار مهر ،پس از چند دوره
برپایی جشنواره عکس «شــیراز امروز» اینک
این رویداد رقابتی شیراز ابعاد بین المللی یافته و
فراخوان آن از سوی دبیرخانه دائمی  منتشر شد.
بر این اســاس ،در فراخوان این جشــنواره
عنوان شــده« :این همه در کنار انتخاب شیراز
به عنــوان پایتخت جوانان جهان اســام که
هدف اصلی آن ایجاد اتحاد و همبســتگی بین
امت اسالمی  از طریق آشنایی و شناخت بیشتر
کشــورهای مســلمان از آداب و رسوم یکدیگر
اســت و نیز لزوم معرفی چهره زیبای اســام
و تاریخ و تمدن غنی کشــورهای اســامی  به
جهانیان دســتمایهای برای برپایی جشــنواره
بین المللی عکس «شیراز امروز» شد».
از ســوی برگزارکننــدگان این جشــنواره
عکاسی  ۳بخش تعریف شده که در بخش اول:
«گردشــگری و زیارت» عکسهایی از اماکن،
فضاها و آئینهای ملی و مذهبی ایران و دیگر
ســرزمینهای اســامی  که بتواند به معرفی و
رونق گردشــگری و جذب توریست بیانجامد و
نیز پیامآور صلح و نمایانگر چهره مهر و زیبایی
اســام در جهان امروز باشــد ،مد نظر کمیته
داوران در این بخش خواهد بود.
در بخــش دوم که عنوان «شــهرنگار» را
یدک می  کشــد؛ توجه به فضای شهری شیراز
امروز شــامل ابنیه مدرن شهری ،فضای سبز و
نیز حضور مردم در فضاهای بانشــاط شهری،
همچنین فضاهای کسبوکار در این بخش به
داوری گذاشته میشود.
همچنین بخش سوم جشــنواره بین المللی
عکس «شیراز امروز» به «مهربانی اینجاست»
اختصــاص دارد که با توجه بــه اهمیت اخالق
حسنه که ریشه در اعتقادات دینی و سیره عملی
رســول اکــرم (ص) دارد و در تاریخ و فرهنگ
ایرانی نیز همواره مورد توجه قرار داشــته ،این
بخش تمام جلوههای مرتبط با ســبک زندگی
اســامی ،آداب اجتماعی ،فرهنگ شهروندی و
هرآنچــه تصویرگر جلوههایی از رفتار صحیح و
حسنه در این حوزهها بوده و منحصراً با استفاده
از تلفن همراه ثبت شــده باشــد را مد نظر قرار

میدهد.
ایــن درحالی اســت کــه نخســتین دوره
بیــن المللــی جشــنواره نامبــرده دارای دبیر
علمی  اســت که به عهده امیر سبوکی ،هنرمند
عکاس سپرده شــده و مانند دوره  هایی گذشته
دبیری اجرایی این رویداد عکاســانه را اشکان
پردل برعهده دارد.
با توجه به اینکه شــرکت در این جشــنواره
برای همگان آزاد است؛ جهت سهولت عکاسان
غیرشــیرازی در ارتباط بیشتر با موضوع بخش
شهرنگار ،از  ۱۱تا  ۱۵اردیبهشتماه سال ۹۶
اقدام به برگزاری یک اردوی عکاســی میکند.
عکاســان در این اردو به مدت  ۵شب میهمان
جشــنواره هســتند و تمامی  هزینههای اقامت
آنها بر عهده جشــنواره است .انتخاب عکاسان
شرکت کننده در اردو با توجه به کارنامه عکاسی
شــرکتکنندگان و به وســیله ارسال دعوتنامه
از طــرف ایــن جشــنواره صــورت میپذیرد.
 جهــت ثبتنام برای اردوی عکاســی ذکرشده ،عکاسان باید در زمان مقرر نسبت به ارسال
رزومه عکاســی خود به رایانامه رسمی  جشنواره
بــه نشــانی @shiraz.emrooz.fes
 gmail.comاقــدام کننــد .دبیرخانــه در
انتخاب افراد دعوت شــده به اردو و یا ارســال
دعوتنامه به سایر عکاسان آزاد است.
این درحالیســت که در بخش «شهرنگار»،
عکاســی بهصورت رقابتی بوده و کلیه عکاسان
شرکت کننده اعم از شیرازی ،ملی و بینالمللی

حاضر در اردو ملزم به ثبت اطالعات شــخصی
و دوربین خود در نرم افزار جشــنواره در زمان
برگزاری اردو هســتند .دبیرخانه از پذیرش آثار
خارج از ضوابط فوق از شــرکتکنندگان معذور
است.
همچنیــن بخش «گردشــگری و زیارت»
برای کلیه شــرکتکنندگان جشــنواره در نظر
گرفته شده است .تصاویر این بخش میبایست
طی دو سال گذشته تهیه شده باشد.
بر این اســاس ،در بخش «عکاسی با تلفن
همراه» آثار بر اســاس نظر هیأت داوران و از
بین آثاری که با هشــتگ #شــیراز_امروز و با
تگ شدن نشانی اینستاگرام جشنواره در فضای
اینســتاگرام درج شده باشــد انتخاب و داوری
خواهد شــد .الزم به ذکر است که تصاویر درج
شــده که تنها به وســیله تلفن همراه کاربران
تهیه شده باشــد مورد قبول بوده و کاربر ملزم
بــه ارائه فایل اصلی اثــر در صورت پذیرش به
دبیرخانه است.
از ســویی ،شــرکت در بخش «عکاسی با
تلفن همراه» برای کلیه کاربران آزاد اســت .لذا
محدودیتی برای تعداد اثر ارسالی توسط عکاس
در این بخش وجود ندارد و تعداد اثر آپلود شده
در این بخش کامال آزاد و نامحدود است.
از این رو ،عکاســان پس از ثبت نام اولیه،
آثــار خــود را حداکثــر تا ســاعت  ۲۳:۵۹روز
 ۱۵اردیبهشتماه  ۹۶در سایت رسمی  جشنواره
بارگــذاری کنند .پذیرش آثاری که بعد از تاریخ

اعالم شــده ارســال شــود ،مقدور نیست؛ هر
عکاس م 
یتوانــد حداکثر  ۷اثر در هر بخش به
صورت تک عکــس (بهجز در بخش «مهربانی
اینجاست») به دبیرخانه ارسال کند.
آثار راه یافته به نمایشــگاه در خرداد ماه ۹۶
به نمایش در خواهد آمد .بدیهی اســت امکان
تغییر تعداد آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه
و کتاب جشــنواره با توجه بــه محدودیتهای
فضای نمایشــگاهی وجــود دارد و انتخاب آثار
نمایشــگاه بر عهده دبیرخانه جشــنواره است.
الزم به ذکر اســت تصاویر بخــش «مهربانی
اینجاســت» بــه دلیل محدودیتهــای چاپی
بــه صــورت کالژ در یــک تصویــر واحد در
نمایشگاه به معرض دید گذاشته میشود.
از ســوی این جشــنواره اعالم شده که در
طول برگزاری جشــنواره نشستهای آموزشی
برگزار میشــود؛ این درحالی اســت که جوایز
نخستین دوره بین المللی شدن جشنواره عکس
«شیراز امروز» به تفکیک در بخش گردشگری
و زیارت :نفر اول :لوح تقدیر و تندیس جشنواره
به همــراه  ۱۵۰۰دالر ،نفــر دوم :لوح تقدیر و
تندیس جشــنواره به همــراه  ۱۰۰۰دالر ،نفر
ســوم :لوح تقدیر و تندیس جشنواره به همراه
 ۵۰۰دالر و  ۵نفر شایســته تقدیر :لوح تقدیر به
همراه  ۲۰۰دالر ،در بخش شــهرنگار نیز جوایز
بدین ترتیب است .همچنین در بخش مهربانی
اینجاســت به  ۲۰نفر اول هرکــدام لوح تقدیر
جشنواره به همراه  ۱۰۰دالر اهدا خواهد شد.
روزشــمار جشــنواره یادشــده بدین شکل
است که ارسال ســابقه عکاسان جهت شرکت
در اردوی عکاســی ۱۳ :تــا  ۲۳فروردیــن ماه
 ،۹۶اعالم نتایج شــرکتکنندگان در اردو۲۸ :
فروردین مــاه  ،۹۶برگزاری اردوی عکاســی:
 ۱۱تا  ۱۵اردیبهشــت ماه  ،۹۶آخرین مهلت
ارســال آثار ۱۵ :اردیبهشــت مــاه  ،۹۶آغاز
مراحل داوری ۱۹ :اردیبهشــت ماه  ،۹۶افتتاح
نمایشــگاه ۲ :خرداد ماه  ۹۶و آییــن اختتامیه
نمایشگاه ۵ :خرداد ماه برگزار می  شود.
به گــزارش خبرنگار مهر ،آئین نکوداشــت
برگزیدگان نخستین جشنواره بین المللی عکس
«شیراز امروز»  ۲۲اردیبهشت ماه  ۹۶برگزار
می  شود.

افشین یداللهی در پرچم ایران بدرقه شد
جمعی از هنرمندان،مسووالن و دوستداران افشین یداللهی در
مقابل تاالر وحدت گرد هم آمدند تا پیکر این ترانهســرا را که در
سانحه تصادف از دنیا رفت به خانه ابدی بدرقه کنند.
به گزارش ایسنا ،صبح روز جمعه  ۲۷اسفندماه جمعیت زیادی
به محوطه تاالر وحدت آمدهبودند تا در مراســم وداع با افشــین
یداللهی حاضر شوند و در ادامه این ترانه سرا را به خانه ابدیاش
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه کنند.
هاشــمی  وزیر بهداشــت و درمان و مرادخانی معاون هنری
وزارت ارشاد از جمله مسووالن حاضر بودند.
دقایقی پس از آغاز مراسم پیکر افشین یداللهی به حیاط تاالر
وحدت وارد شــد،ترانه سرایان و اعضای «خانه ترانه»،تابوت او را
به تاالر وحدت آوردند.

بــه گفته مجری مراســم ،افشــین یداللهــی وصیت کرده
است،پرچم ایران دور تابوت او باشد.
مرادخانی معاون هنری وزارت ارشــاد در ســخنانی گفت :او
شاعری خوشذوق ،خوشقریحه ،جوان و تاثیرگذار بود که امروز
دیگر در بین ما نیست.
او سپس درگذشت افشــین یدالهی را ضایعهای بزرگ برای
جامعه هنری دانســت و افزود :مــا در جامعه هنری به خصوص
پاپ ،در حوزه محتوی مشکالت زیادی داریم ،اما افشین یدالهی
یکــی از تکیه گاههایمان در این حوزه بود ،او کلمات را به زیبایی
کنار هم میگذاشت.
وی یکــی از با اخالقتریــن هنرمندان ایران بــود ،یکی از
بهترینها که وجودش همیشــه پــر از آرامش ،ذوق و انگیزه بود

که هیچگاه از هیچکاری خسته نمیشد و آنقدر هر کاری را ادامه
میداد تا به نتیجه برسد.
مرادخانی ادامه داد :تنها کاری که ما امروز میتوانیم برای او
انجام دهیم دعای خیر است ،همه کارهای او تا امروز ،نامش را تا
ابد در حوزه فرهنگ ایران جاودانه میکند.
پس از بیش از یک ســاعت از برگزاری مراسم،حجتاالسالم
دعایی بر پیکر افشین یداللهی نماز خواند و این ترانهسرا به قطعه
هنرمندان بدرقه شد.

محمدرضا سرشار عنوان کرد

جایزههای ادبی دولتی تعطیل شوند

محمدرضــا سرشــار در ارزیابــی
فعالیتهای فرهنگی در سالی که گذشت
خواهان تعطیلــی جایزههای ادبی دولتی
شد.
این نویســنده در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :سالهاست جوایز ادبی دولتی
همچون کتاب سال ،جالل آل احمد و...
که همه با بودجــه بیتالمال راهاندازی
و اداره میشــوند شــکل گرفتهاند .به نظر میرسد فرهنگ وقتی دست
دولتها میافتد دچار نوسانهایی میشود و به سمت و سوی گرایشهای
سیاسی جناح پیروز کشیده میشود ،که این به ضرر فرهنگ کشور است.
او در ادامــه گفت :در چنین وضعیتی فرهنگ آســیبپذیر میشــود.
متاســفانه کتابهای درســی ما هم دچار این وضعیت شده بهویژه آن
بخشهایی که مربوط به علوم انسانی است .هر مملکتی اگر بخواهد هر
چهار یا هشت ســال یکبار سیاستهای فرهنگیاش طبق سلیقه جناح
حاکم تغییر کند آسیبپذیر خواهد بود.
سرشــار تاکید کــرد :اگر بخواهیــم مملکت را از نظــر فرهنگی به
وضعیتی با ثبات برســانیم باید سیاســتهای فرهنگی را از دست دولت
بیرون بیاوریم و آن را به نهاد مقام معظم رهبری وابســته کنیم .در این
صورت نه تنها سیاستهای کالن فرهنگی با تغییر دولتها دچار نوسان
نمیشود بلکه منافع گروه حاکم بر منافع ملی ارجحیت پیدا نمیکند.
او در ادامــه افــزود :همچنــان کــه ایــن اتفــاق خــوب در    باره
سیاســتگذاریهای رادیو و تلویزیون افتاده است و ما با تغییر دولتها
شــاهد نوســان در این دســتگاه دولتی نبوده و نیســتیم .اما اگر تعیین
سیاستهای کالن فرهنگی همچنان در دست دولتها باشد ،بهتر است
همه جوایز دولتی تعطیل شــود تا اوال شــاهد هدر رفتن پول بیتالمال
نباشیم و ثانیا زمینه سوءاستفاده جناحها از چنین جوایزی برطرف شود.
محمدرضا سرشــار تاکید کرد :اگر امثال من نســبت به این موضوع
حساســیت نشان میدهند ،به این دلیل اســت که اهمالکاریها به نام
نظام تمام میشــود؛ در حالیکه نظام در این میان نقشی ندارد .از سوی
دیگر هزینه چنین جوایزی از بیتالمال صرف میشــود وگرنه نسبت به
جوایز خصوصی حساسیتی نیست.

«تونی اردمن» نامزد  ۶جایزه اسکار
سینمای آلمان شد

فیلم نامزد اســکار «تونی اردمن» به کارگردانی «مارن ا ِده» در شش
بخش از جوایز فیلم آلمان نامزد کسب جایزه معرفی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از  هالیوود ریپورتر ،کمدی «تونی اردمن» که
برای اولینبار در شصتونهمین جشــنواره فیلم کن در فرانسه رونمایی
شــد و با تحســین منتقدین تا رســیدن به جمع نامزدهای نهایی اسکار
خارجی پیش رفت ،در جوایز فیلم آلمان که معادل جوایز اســکار در این
کشــور است نیز در شاخههای بهترین فیلم ،کارگردانی ،فیلمنامه ،تدوین
و همچنین بهترین بازیگر مرد و زن نامزد کسب جایزه شناخته شد.
دو فیلــم «گلهــای دیروز» بــه کارگردانی «کریــس کراوس» و
«وحشــی» ســاخته «نیکولت کربیتز» که به ترتیب با نامزدی در  ۸و ۷
بخش از جوایز فیلم آلمان نامزد کســب جایزه شدند از لحاط فنی «تونی
اردمن» را شکســت دادند اما هیچیک نتوانســتند به تحسین و مخاطب
جهانی کمدی ساخته «مارن ا ِده» دست یابند.
«تونی اردمن» که با رونمایی در جشنواره کن یکی از نامزدهای نخل
طال بود و در نهایت موفق به کســب جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن
بینالمللی منتقدین (فیپرشی) شــد ،در    باره پدری است که برای احیای
رابطه خود با دخترش شوخی فریبندهای را با او آغاز میکند.
همچنین بر اســاس اعالم پیشــین  ،هالیوود نیز قصد دارد نســخه
آمریکایــی فیلم «تونی اردمن» را با بازی «جک نیکلســون» در نقش
اصلی بسازد .جوایز فیلم آلمان که به «لوال» نیز معروف است مهمترین
جایزه فیلم در کشور آلمان است .مجموع ارزش مالی این جایزه به حدود
 ۳میلیون یورو میرسد و برندگان آن را  ۱۸۰۰نفر از اعضای آکامی  فیلم
آلمــان انتخاب خواهند کرد .همچنین مراســم اعطای جوایز در روز ۲۸
آوریل ( ۸اردیبهشت) برپا خواهد شد.

