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مسجدالحرام در عربستان سعودی

یکی از مساجد ایران
در لیست زیباترین مساجد جهان
یک ســایت فرانسوی در خبری با عنوان یازده مسجد زیبای جهان منتشر کرد .در این گزارش عکسی از
مسجد نصیرالملک شیراز با عنوان یکی از مساجد زیبای جهان منتشر شده است .مسجد نصیرالملک ،از
قدیمیترین مســاجد شیراز است و نزدیک به شاه چراغ قرار دارد .پنجرههای مسجد از شیشههای رنگی
تشــکیل شده اســت که به همین علت به «مســجد صورتی ایران» نیز معروف است همچنین از لحاظ
کاشیکاری ارزندهترین مسجد در کشور است و تمام سقف ،داخل و بیرون آن کاشی کاری رنگارنگ و بر
روی آنها آیات قرآنی نوشته شد ه است.

مسجد طوبی در سنگال

مسجد وزیرخان در پاکستان

مسجد آبی در ترکیه

همانند همیشه نوع پوشش هنرمندان ایرانی در جشنواره کن سوژه شد

این پتو مسافرتی است یا لباس؟!

آفتاب یزد – گروه شــبکه :همیشه
هنگام فستیوال مهمی چون جشنواره
کن اولین نکتهای که نظر بســیاری
را به خود جلب میکند نوع پوشش
سلبریتیهاســت که بازیگران زن
ایرانی هم جزو آن هستند .بازیگران
زن خارجــی از آنجا کــه چارچوبی
در نوع لباسشان ندارند ،به راحتی
هر نوع لباســی را میپوشند ،اما کار
برای بازیگران زن ایرانی کمی مشکل
اســت چرا که باید لباسی را انتخاب
کنند که هم شئونات اسالمی در آن
رعایت شده باشــد وهم به اصطالح
لباسی آبرومند باشد که مقابل پوشش
بازیگران زن خارجی کم نیاورند! اما
معموال نوع لباس انتخابی بازیگران زن
ایرانی سوژه خوبی را دست کاربران
شــبکههای اجتماعی داده و نظرات
متفاوتی را نیز به همراه داشته است.
مثال یک دسته وجود دارند که لباس
بازیگران ایرانی را در چنین جشنواره
مهمی نمیپســندند و از همین رو با
آن شــوخی میکنند .در مقابل عدهای به
مذاقشان خوش آمده و شروع به تعریف و
تمجیــد از آنها میکنند .البته از آنجا که در
کشور ما مدلینگ و ُمد تقریبا
حرفی برای گفتن ندارد ،بیشتر
مواقع لباس ســلبریتیهای
ایرانی در جشنوارههایی نظیر
کن دستمایه طنز قرار میگیرد.
جشنواره کن2016

در جشنواره کن در سال 2016
لباس سحر دولتشاهی که لباس
سبز یکدســت و بلندی بود
خیلی زود سوژه جوکسازی
در شــبکههای اجتماعی شد .بسیاری او را
به میوههای سبزرنگ تشبیه کرده بودند .در
همان جشنواره ترانه علیدوستی نیز حضور
داشت و پوشش او هم مانند سحر دولتشاهی
ســرگرمی خوبی را برای برخی از کاربران

شبکههای اجتماعی فراهم کرده بود و معتقد
بودند که ترانه علیدوســتی با این لباس در
زمان سریال شهرزاد گیر کرده است.
جشنواره کن 2017

جشــنواره کن در سال 2017
نیز از این قاعده مستثنی نبود
و لباس بازیگران زن ایرانی در
این جشنواره کار دستشان
داد .از جمله نسیم ادبی که با
پوششی کامال متفاوت در این
فســتیوال حضور پیدا کرده
بود .اگرچه او لباس سنتی برتن
داشت اما بسیاری بر این باور
بودند که لباس او اصال مناسب
چنینجشنوارهمهمینیست.
جشنواره کن 2018

امسال نیز حضور بازیگران ایرانی در جشنواره

کن و نوع لباسشــان خبر ساز شده است
به ویژه لباس انتخابی بهناز جعفری که در این
جشــنواره حضور پیدا کرده است .بسیاری
از کاربران معتقدند که لباس او
بسیار ســاده است و بیشتر از
اینکه شبیه لباس یک بانو باشد،
شــبیه لباس یک قشر خاص
میباشد .از سوی دیگر لباس
عجیب مرضیه رضایی از دیگر
سوژههای کاربران شبکههای
اجتماعی بود و مورد انتقاد آنها
قرار گرفته بود .البته بسیاری از
بازیگران زن خارجی نیز وجود
دارند که ترجیــح میدهند با
پوشیدن لباسهای عجیب و
غریب در جشنواره کن حضور پیدا کنند  .به
هر سو نظرات بخشی از کاربران را در خصوص
این دو بازیگر میخوانید.
یکی از کاربران در مورد لباس بهناز جعفری

گفته اســت«:انگار مالفههای هتل
رو ورداشته با ســنجاق دور خودش
پیچیده .یعنی واقعا پوشیدن یه لباس
شیک و پوشیده اینقدر سخته؟»
فرد دیگری اعالم کرده است«:بهتر از
اين لباس نبود بپوشه !»
شخصی نیز نوشته است «:آدم خجالت
میکشهبااینلباساتون،سادهومعمولی
میپوشیدیدخیلیبهتربودانگاررفتن
همه مردم رو به خودشون بخندونن».
دیگرینوشت«:تروخداوقتیمیخواهید
بازیگران زن را به این جشنوارههای مهم
بفرستیدلباسهایمناسببرایشاندر
نظربگیریدایناچیهآخه».
یکی دیگــر از کاربــران در مورد
لباس بهناز جعفری اینطور نوشــته
است«:انگار پتو مسافرتی رو کولشه
این تنپوش پیشنهاد کی بوده آخه».
کاربران دیگری نیز نوشتهاند «:کلی
لباسهای محلی زیبا از اقوام مختلف
ایرانی هست که میتونن بپوشن  .پس
چرا با این نوع پوشــش خودشون را
ســوژه دنیا میکنند»«،اینا چرا میرن اونور
این شکلی لباس میپوشــن لباسای این ور
چه ایرادی داره» «،میتونستن خیلی خیلی
بهتر بپوشن و یا طراح داشته
باشن  ..اینا چیه پوشیدن ؟؟
لباس  ..کفــش  ..کال افتضاح
 ..انــگار میخوان برن ســر
کوچه» «،متاسفانه بعضی از
هنرمندانمون فکر میکنن اگه
لباسایعجیبوغریببپوشن
متفاوتمیشنولیخیلیاشون
اصال موفق نمیشــن چون
نمیدونن چطوری تیپ متفاوت
و زیبا بزنــن»«،کاش طراحی
لباسابهتربود»«،ماشااهللچشمهرچیطراحه
در آوردن با اين لباس آخه چرا باید همچین
لباسی را تن کنن اونم تو این فستیوال»«،کاش
یکی بود به این بازیگرا میگفت لباس ساده
چشهکهاینطورعجیبمیپوشید».
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سانسور حجاب با
زیگر «جشن دلتنگی »در بیلبوردهای خیابان!

کامنت امروز

مسئولین محترم و
سلب اعتماد عمومی؟!
محمدماکویی

چندی پیش در شــبکه اجتماعــی تلگرام،در
شــرف موت ،فیلم کوتاه تحسین شده اسکار را
مشاهده نمودم.کل ماجرای فیلم که فرانسوی
زبان بود،اما خوشــبختانه زیر نویس فارســی
داشت در قطار اتفاق افتاده بود.
ماجرای فیلم کامال ساده و باورپذیر است :مرد
به تنگ آمده از زندگی مجردی ،با معرفی خود،
از افراد مونــث حاضردر قطــار میخواهد که
چنانچه مایلند وارد زندگی او شوند در ایستگاه
بعد از قطار پیاده گشــته و شریک زندگی وی
گردند.با پایان معرفی مرد ،چند نفری از شیوه
خواستگاری وی به خنده افتادند.
بــا صحبت خواســتگار کــه او دنبال عشــق
میگــردد و زنی کــه او را ندیــده به دردش

نمیخــورد مکالمه دو مرد به پایان رســیده و
یکی از زنان حاضر در قطار که شنونده مکالمه
بوده با اجابت درخواســت خواســتگار از قطار
پیاده میشود.
به مجــرد خــروج زن از قطار،مــرد از خروج
خودداری کــرده و به زنهــاج و واج مانده از
تعجب میگوید که او فقط داشته تمرین ایفای
نقش میکرده است.
فعال با این موضوع که کجای این فیلم تحسین
بر انگیز اســت و چرا سوژه ســر کار گذاشتن
مــردم نبایــد منجر به این شــود کــه فیلم ،
" بهترین فیلم تقبیح شده در مراسم اسکار" نام
گیرد  ،کاری نداریم.
قطعا سادگی گول زدن مردم دستمایه بسیاری
از نویسندگان و شعرا و کارگردانان بزرگ بوده
است.در ایران فیلم تحسین بر انگیز! "آقایهالو"
در ســینمای قبل از انقالب خوش درخشیده
اســت و در جهان داســتان کوتاه "متشکرم"
از آنتوان چخوف که داســتان مــردی را بیان

میکند که براحتی ســر پرســتار بچهها کاله
گذاشــته و در عوض چهل روبل توافقی،یازده
روبل را پیشــکش وی میکند از داستانهای
خواندنی و براستی تحسین بر انگیز! است.
ماجراهای باال بخوبی بیانگر این قضیه اســت
کــه برخالف تصــور عمومی،زرنگــی و هوش
سرشــار گروه قلیلی از مردم نیســت که باعث
میشود ســر عده بیشماری از مردم کاله برود.
(این نوع طرز تفکر به ویژه در کشــور ما بسیار
عمومیت دارد)
واقعیت این اســت که صداقت و اعتمادی که
بیشــتر مردم دارند موجب میگردد عده ای از
فرصت مواجهه با ایشان نهایت سوء استفاده را
بــه عمل آورده و از گردههــای آنها به عنوان
نردبان ترقی و باالروی بهره بگیرند.
به زبان ســاده و خودمانی میتــوان گفت که
مــردم پایین دســت جامعه(مــی خواهد هر
جامعه ای باشــد) که یک عمر فقط خودشان
و امثــال خود را دیده انــد و از اعتماد به یکی

مثل خودشان ضرر نکرده اند در برخورد با افراد
جامعه و حتی برخی مسئوالن جامعه و کسانی
که مثل هیچکس نیســتند به فکر "او هم یکی
مثل ماست" افتاده و با همین تفکر غلط آینده
بدی را برای خود رقم میزنند.
امام اول شــیعیان ،حضرت علی(ع) ،در یکی از
سخنان گهربار خویش فرمودهای با این مضمون
دارند که برای ایشان یکی مثل معاویه بودن کار
سختی به حساب نمیآمد ،اما شأن علی بودن
بود که مانع از این میگردید که ایشــان برای
پیشبرد اهداف خویش همچو معاویه عمل کند.
با ایــن اوضاف ،آنهایی که کالهبــرداری را به
هوش خارق العاده خود نســبت داده و خود را
زرنگ معرکه به حســاب میآورند باید بدانند
که دستبردهای ایشان بیش از هر چیز حاصل
دسترنج اعتماد عمومی مردم است ،دسترنجی
که اگر خدای ناکرده روزی از میان مردم رخت
ســفر بر بندد نه از تاک و نه از تاک نشان اثری
بر جای نخواهد ماند!

دیدار محم

درضا گلزار با سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران

