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سهیل محمدی

بهیادحسننراقیو«جامعهشناسیخودمانی»اش

تحقیق پیشاز پذیرش محتوا
در فضای مجازی

کتابی که خواننده را میخواند
یادداشت

حسین باهر

جامعه شناس

حســن نراقــی مانند نام کتابــش یعنی «جامعه شناســی خودمانی»
خودمانــی بــود و این خصیصه با او بســیار عجین بود .من از ســالها
پیش و از زمان دانشــگاه حقوق او را میشــناختم و در نگاهم انسانی
خودمانی ،خودساخته ،دنیا دیده و پخته بود .حسن نراقی تئوریسین
نبــود و بهصــورت خودجــوش مراتبــی از فضل و دانشــی را کــه بر اثر
کنجکاویهای اجتماعی پیدا کرده بود به قلم میآورد.
میتوانم بگویم حسن نراقی جامعه شناسی را معنی کرد .بهعبارت
دیگــر جامعــه شناســی یعنــی جامعــه را از نزدیک بشناســیم و یکی
از کســانی کــه ایــن کار را انجــام داد او بــود .در ایــران تنهــا  4 ،3نفــر
جامعهشناس کاربردی داریم که حسن نراقی یکی از آنها بود.
برای توضیح درباره اهمیت کار او میتوانم بگویم جامعهشناسیهایی
که ما همیشــه داشــتیم بیشــتر تئوری یــا ترجمه کتب جامعه شناســی
دیگــران بــوده و علــم جامعــه شناســی مطرح شــده نه عمــل جامعه
شناسی اما نراقی عمل جامعه شناسی را مطرح میکرد.
او با علم و تئوریها چندان کاری نداشت و با عمل جامعه شناسی و

#مرغ

افزایــش عجیــب قیمــت
مــرغ باعــث شــده در
اجتماعــی
هشتـگ شــبکههای
کاربــران زیــادی دربــارهاش بنویســند .اینکــه
بســیاری از خانوادههــا دیگــر تــوان خریــد مرغ
را ندارنــد مســألهای بود کــه بســیاری از آنها به
آن اشــاره میکردنــد .مشــکالت مرغدارهــا و
پشــت پردههای بــازار را هم در میان نوشــتهها
میدیدیــم« :بــرای بســیاری از خانوادههــا کــه
تــوان خریــد گوشــت قرمــز را نداشــتند ،مــرغ
جایگزیــن مناســبی بــرای تأمیــن پروتئین بود.
حاال بــا ایــن قیمتها بخشهــای بزرگتــری از
جامعــه تــوان خرید هیــچ گوشــتی را نخواهند
داشــت»« ،قیمــت مــرغ یــه جــوری شــده کــه
خــود به خــود آدم میره ســمت گیاهخــواری»،
«همیــن ســه چهــار ســال پیــش گوشــت رو به
قیمــت مرغ االن ،مرغ رو بــه قیمت تخم مرغ
االن میخریدیــم»،«مــرغ در عــرض دو ســال
داره هــم قیمت گوشــت گوســفندی میشــه،».
«احزابی که شــب انتخابــات یاد مردم میکنند
و دلسوز میشوند و از این کاندیدا و اون کاندیدا
حمایت میکنند حاال که قیمت مرغ و گوشــت
مــردم را آزار میــده کجــای قصهانــد؟ جــز این
اســت کــه دغدغه مــردم را ندارنــد؟» «قیمت
مرغ به کیلویی  35هزار تومان رســیده! «از این
بــه بعد شــاهد َمضرات خوردن گوشــت مرغ و
تأثیرش در ســرطان معده و ...هستیم»« ،حاال
که بیشتر فکر میکنم ،با این قیمت مرغ واقعاً
کشــتن حیوانات کار درســتی نیست .من از االن

گیاهخــوارم»« ،مرغداریهــا غــذای یارانــهای
مــی گیرن بعد میــان میلیونها جوجــه یه روزه
رو معدوم مــی کنن ،بعــدش نهادههای دامی
یارانه رو به قیمت آزاد تو بازار می فروشن ،بعد
گزارش خســارت میدن و قیمت مــرغ روگرون
می کنن ،بازی ده سر برد!»« ،فکر کن مرغ شده
قیمت گوشت قدیم .گوشت شده قیمت طالی
قدیــم»« ،خــب خداروشــکر از اعــام لحظهای
قیمــت دالر گــذر کردیــم و به مرغ رســیدیم!»،
«چهــار روزه کــه تــوی گرمســار مــرغ کمیــاب یا
بهتــره بگــم نایــاب شــده .علــت؟ بــرای مــرغ
فروشیها سقف قیمت گذاشتن و طبیعتاً برای
مرغدار و مرغ فروش به صرفه نیســت که وقتی
قیمت ذرت و سویا نسبت به پارسال چند برابر
شــده ،مرغ رو به قیمت تعزیراتی بفروشــن،».
«وزیــر صمــت باالخــره به گرونشــدن گوشــت
مرغ واکنش نشون داد .آیا وعده کاهش قیمت
رو داد؟ نه .فقط گفت مســئولیت قیمتگذاری
گوشــت و مــرغ بــا وزارت کشــاورزیه و ســیگنال
ت مرغ فرســتاد.
دیگــهای بــرای افزایــش قیمــ 
آقای رزمحسینی پس بهتر نیست ستاد تنظیم
بــازار رو تعطیل کنیــد که هر بار مجــوز افزایش
قیمــت نــده؟»« ،مرغــدار نمیتونــه گــرون کنه.
کلــی فشــار روی مرغدار اســت.به خاطر قیمت
و کمیابــی دان ،مرغدار قادر به جوجه ریختن و
پرورش نیســت و کمبود مرغ قیمت را مقداری
افزایــش داده کــه اونــم مرغداری هــای دولتی
و مصــادرهای امــکان جوجــه
ریختن دارند».
شهروند

فروش توپ تاریخی بهعنوان ضایعات

خبــر و عکــس عجیبــی که در
ماجرا شــبکههای اجتماعی دســت
بهدســت میچرخیــد درباره
فــروش یــک تــوپ جنگــی دوران صفــوی بــه
کارخانــه ذوب آهن اصفهان بهعنوان ضایعات
بــود .با انتشــار ایــن خبررئیــس میراثفرهنگی
لنجــان اصفهــان گفــت« :بــا تمــاس مدیــران
کارخانــه ذوبآهــن متوجــه شــدیم یــک تــوپ
قدیمــی در بیــن ضایعــات ارســالی بــه ایــن
کارخانــه بــرای بازیافــت پیــدا شــده .ایــن توپ
جنگــی متعلــق بــه پادگانهــای دوران صفوی
بــوده و بهمنظــور مرمــت و جانمایــی در مقابل
خ عالیقاپو به اصفهان منتقل شد».
کا 
کاربــران بــا شــوخی و تعجــب دربــاره ایــن خبر

ی رو
و اتفــاق مینوشــتند« :تــوپ دوران صفــو 
بهعنــوان ضایعاتی فرســتاده بــودن ذوب آهن

مجـــازی
یگانه خدامی

اصفهــان»« ،یخچــال کهنــه ،آهــن پــاره ،تــوپ
جنگی ...خریداریم»« ،یه ســری ضایعات آهن
فرســتادن کارخونه ذوب آهــن اصفهان ،دیدن
بیــن ضایعاتیها یه توپ قدیمــی دوره صفوی
هــم هســت کــه اومــده بازیافــت! یــارو گنــج رو
کیلویی فروخته .آثار تاریخی رو فرســتادن ذوب
آهن»« ،این توپ جنگی متعلق به پادگانهای
دوران صفــوی اســت .در آن دوران در ورودی
دولتخانــه صفــوی یعنــی کاخ عالیقاپــو چند
توپ نگهداری میشــده .این توپ هم بهمنظور
خ عالیقاپو به
مرمــت و جانمایــی در مقابــل کا 
اصفهــان منتقل شــد« ،».خدا میدونــه چندتا
از ایــن جــور چیــزا تــا حــاال ذوب شــده رفتــه،».
«ببینیــد تــا حــاال چندتا از ایــن عتیقههــا از بین
رفتــه و هیچکســی متوجه نشــده .حاال شانســی
ایــن یکــی کشــف شــده« ،».وســط قراضههای
کارخانــه ذوبآهــن دو شــیء همشــکل پیــدا
میکنــن .چی بــوده؟ دو تا توپ جنگــی متعلق
بــه دوران صفویه .میراث میاد جمعش میکنه
کــه ببرن جلــوی عالیقاپــو نصبش کنن .شــما
فکــر کن اگه دقــت نمی کردن االن ذوب شــده
بــودن« ،».گاهــی وقتــا شــانس درخونــه آدمــو
میزنــه و آدم جــای ضایعات میفروشــتش به
ذوبآهــن .چه حرصی میخــوره االن اونی که
اینــو فروخته»« ،حدود ده ســال پیش کارخونه
فــوالد غدیــر یــزد منفجر شــد علــت حادثه رو
بعضــی خبرگزاریها وجــود مهمات جنگی در
بین آهن قراضههــای بازیافتی ذکرکردن؛ لوله
توپ رو با مهمات توش فرســتاده بودن تو کوره
ذوب .زیبا نیست؟»

شــناخت جامعه از دل جامعه کار داشت و کتابش هم درباره همین
اســت؛ در رابطــه بــا جامعه شناســی ایرانی مطالبــی را از دل جامعه
بیــرون آوردن و نــگارش کــردن« .جامعه شناســی خودمانی» کتابی
اســت کــه بــا خواننــده صحبــت میکنــد و در حقیقت به جــای اینکه
خواننده کتاب را بخواند کتاب خواننده را میخواند.
باوجــود همــه ایــن فضل و دانشــی که بخشــی از آن را روایــت کردم،
حســن نراقی بســیار متواضع و خاضع بود و اهل قیل و قال هم نبود.
حتــی کتاب «جامعه شناســی خودمانی» را هم به تبلیغات نکشــاند
و کتــاب ،خــودش را معرفــی کرد .در واقــع این کتاب را بــرای فروش
تهیه نکرده بود و خودش را بینیاز از پول نشــر میدانســت و آن را به
بســیاری از افــراد هدیــه داد و به خاطر دارم که نســخهای از آن را هم
به من هدیه داد .نراقی انســانی بیمدعا بود و این اواخر گوشــهگیری
میکرد و با این حال یکی از دوستان مشترکمان گفت آخرین کتابی
را که نوشــته برایت کنار گذاشــته و اکنون بسیار متأثرم که این کتاب را
از خودش نمیتوانم بگیرم.

به شوق خجسته میالد امام حسن عسکری

(ع)

بدرود ،نسل طالیی

مــا روزنامهنگاران و خبرنگاران حوزه ســینما و تئاتر
تصویــری متفــاوت از ســتارههای ســینما ،بازیگرها
و کارگردانهــا داریــم؛ تصویــری کــه معمــوالً بــا
یادداشت
آنچــه در ذهــن مردم شــکل گرفته متفاوت اســت.
ایــن روزهــا بازیگرها و ســینماگران ،به یمــن وجود
شــبکههای اجتماعــی ،ارتباطی بیواســطه و کمتر
متکــی به رســانههای رســمی و تخصصی بــا مردم
و دوستدارانشــان دارند .در این شــیوه ارتباطی آنها
محدثه واعظیپور بیشــتر روی نمایــش وجوهــی از شــخصیت خــود
روزنامهنگار اهتمــام دارنــد کــه بــرای دیگــران جــذاب و غبطــه
برانگیــز بــه نظــر برســد .آنهــا کوشــش میکننــد با
موضعگیری درباره مســائل اجتماعی یا همراه شــدن با موجهای جامعه
خود را کنار مردم نشــان بدهند ،در بحرانها سوگوارند و در شادیها غرق
در ســرور .البته این قاعده بــرای همه صدق نمیکند اما اغلب چهرههای
مشــهور و محبوب بویــژه در عرصه هنر این اســتراتژی را دنبال میکنند تا
فالوئرهایشان را حفظ کنند.
اما تجربه اهالی رسانه از برخوردها و مصاحبهها با این چهرهها ،اغلب ربطی
به این سیما ندارد .برخوردهای سرد و گاهی زننده ،بدقولی در پاسخگویی،
بیانگیزگی ،کم اطالعی از حرف ه خود و تحمل نکردن ســؤالهای انتقادی،
بیشــترین خاطــره آنانــی اســت کــه سالهاســت فعالیــت رســانهای انجام
میدهند .نقطه تبلور این تفرعن را معموالً میشــود در نشستهای خبری
جشــنواره فیلم فجــر دید؛ جایی کــه تریبــون در اختیار چهرههاســت و آنها
فرصــت جلوهگری دارنــد .چند موضعگیری حرفهای ،منصفانه و درســت،
چند واکنش بجا و دور از منفعتطلبی در این نشستها به خاطر دارید؟
در میــان همیــن چهرههای شــناخته شــده ،عدهای بــا اخــاق و حرفهای
هســتند که ســلوک و رفتارشــان نشــان دهنده روندی اســت کــه اخالق در
جامعه ایرانی طی کرده اســت .هنرمندانی موســفید کــرده که به اخالق و
جدی گرفتن حرفهشــان شــهرهاند .هر چه ســینماگران و هنرمندان نسل
امروز ،متوقع و پرافادهاند و کمتر عالقهای به آموختن و تجربه کردن نشان
میدهند ،برای قرارشــان اهمیت قائل نمیشــوند و میتوانند ســاعتها
یــک خبرنــگار را ســر کار بگذارنــد ،نســل قدیمــی محترمنــد و آدابدان.
توگوکننــده را نگه میدارنــد .ادبیات
بــه وعدهشــان پایبندند ،احتــرام گف 
و تسلطشــان نســبت بــه موضوع و حــوزه کاریشــان نشــاندهنده دانش و
تجربهای اســت که در طول ســالها به دست آمده و بیش از هرچیز باعث
تواضع آنها شده است.
چنگیــز جلیلوند که بتازگی از میانمــان رفت یکی از بازماندگان این قافله
کمشــمار امــا بــاارزش بــود؛ هنرمندی تکرارنشــدنی بــا صدایــی خاص و
کارنامهای رشــک برانگیز .با رفتن او فقط هنر دوبله دچار نقصانی بزرگ
نشــد ،جامعــه مردی را از دســت داد کــه عمرش را به پای هنر گذاشــت و
انبوهی خاطره برای مردم ســرزمینش ســاخت .منوچهر والیزاده ،خسرو
خسروشــاهی ،منوچهــر اســماعیلی و جالل مقامــی هم ماننــد جلیلوند،
عمــری را با احترام ،عشــق و اخــاق حرفهای ســپری کردند .اســتمرار در
حرفهای که فراز و فرود بسیاری دیده همتی سترگ میخواهد ،آن هم در
سرزمینی که بادهای مخالف برای رشد هنر وزیده است .امید که عمرشان
طوالنی باد .عمر نســلی که با رفتنشــان نه تنها هنر این مملکت نحیفتر
شده که آداب هنرمند زیستن ،به فراموشی سپرده میشود.

عکس نوشت

فقه پویا درمکتب اهل بیت

امــام حســن عســکری(ع) یازدهمیــن
خورشــید تابان هدایت در ســپهر امامت از
جایــگاه ویــژهای در تاریخ اســام برخوردار
آیین
بوده و یکی از چهرههای برجســته عصمت
اسماعیل علوی و طهــارت از خانــدان رســول خــدا(ص)
دبیر گروه پایداری اســت که از جمیع فضائل و مکارم اخالقی
برخــوردار بــود .آن حضرت در شــرایطی پا
بــه عرصــه وجود نهاد که جهان اســام درآســتانه عبــور از دوران
«امــام حاضر» به عصر «امام غایب» بــود .از اینرو برای والدت
امام حسن عسکری(ع) نقل قولهای متفاوتی در منابع تاریخی
ذکرشــده که حکایت ازغیرعادی بودن اوضاع و شرایط آن دوران
دارد .آن حضــرت(ع) بهدلیل حصــر خانگی در محلهای نظامی
بــه «عســکری» شــهرت یافــت و از ابتــدای عمر تمامــی مراحل
زندگــیاش دور از چشــم جاسوســان عباســی نبــود .امام حســن
عســکری(ع) درکانــون علم و ســماحت رشــد کــرده و در مراتب
مجــد و عظمــت همچــون دندانههای شــانه با پدرانــش در یک
ســطح قرار داشت .وی حدود بیست سال همراه و مالزم پدرش
امام هادی(ع) بود و درپی ســعایت جاسوســان به دستور متوکل
عباســی همراه پدر به اجبار به ســامرا کوچ داده شده و تحت نظر
دائمــی قــرار گرفت .باوجــود این؛ آن حضرت توانســت در حفظ
شــریعت و دورکــردن امــت از انحــراف فعالیتهایــی پنهانی را
ســامان دهــد و بــا تقویت بنیه دینــی عالمان دین آنــان را جهت
مقابلــه بــا تحریــف گــران و طعنــه زننــدگان بــه دین و شــریعت
حمایــت کنــد .حاکمــان عباســی در دوران امامــت امــام حســن
عســکری(ع) باوجــود ضعــف براثــر نفوذ و قــدرت یافتــن ترکان
غزنــوی در دســتگاه خالفت ،از دشــمنی خــود با جریــان امامت
نــه تنها دســت برنداشــت بلکه برشــدت آن افزودند ،چــرا که به
تواتر شــنیده بودند منجی موعــود(ع) درخانه آن حضرت متولد
خواهد شــد .امام حســن عســکری(ع) اما باوجود دشــمنی آنان
و محدودیتهــا ،نقــش مرجعیــت دینــی و روحی مســلمانان را
بخوبــی ایفــا نمــوده و ضمــن برنامهریــزی و زمینــه چینــی برای
ورود مســلمانان به عصر غیبت به نیازهای اعتقادی واجتماعی
جامعــه نیز پاســخ داد.آن حضرت برای پاســخگویی به نیازهای
جامعــه بــه ســؤاالت آنــان از طریــق نامــه اقــدام مینمــود کــه
مجموعه آن پرســش و پاســخها راهگشــای مســلمانان در حوزه
تفســیرآیات قــرآن ،فقه و ســایر امور جمعی و فردی مســلمانان
در طــول تاریخ محســوب میشــود .در موردی یکــی از پیروان آن
حضرت ســؤال میکند ،در مســیر نهر آبی در یک روستا ،آسیابی
وجــود دارد که مالــک ده میخواهد مســیر آب را تغییرداده و به
روســتای دیگــری ببرد کــه در این صــورت آســیاب از فعالیت باز
خواهد ماند آیا مالک این روســتا و نهــر میتواند این کار را انجام
دهد؟ امام حســن عسکری(ع) در پاسخ به این پرسش با درنظر
گرفتــن مصلحــت جمعــی و ترجیــح آن برمنافع فــردی مرقوم
میفرمایــد(« :مالــک ده) باید که از خدا بپرهیــزد و در این زمینه
رفتاری نیکو داشته باشد و به برادرمؤمن خود ضرر نرساند»....

دوچرخ ه واقعی که کنار اثر جدید بنکســی هنرمند گرافیتیکار مشــهور ،قرار داشت و
بهشکلی مکمل این اثر بود ،ناپدید شده است.
این نقاشی دیواری که در شهر ناتینگهام انگلســتان قرار دارد دخترکی را در حال بازی
با یک الســتیک دوچرخه در کنار یک دوچرخه واقعی که فقط یک الستیک داشت،
نشــان میداد و یکی از بازدیدکنندگان آن که یک معلم دبســتان اســت روز گذشــته
متوجه ناپدید شدن این دوچرخه شد.
در زمان رونمایی اولیه از این اثر ،برخی از شــهروندان این شــهر معتقد بودند این اثر
اشــارهای به کارخانه دوچرخهسازی مشهور این شهر است و اکنون میگویند سرقت
این دوچرخه نهتنها بیاحترامی به هنرمند اثر بلکه بیاحترامی به تمام شــهروندان
شهر است.

باغ بیبرگی که
میگوید که زیبا
نیست؟...
خندهاشخونیست
اشک آمیز
جاودان بر اسب
یال افشان زردش
میچمد در آن.
پادشاهفصلها،
پاییز.

مهدی اخوان ثالث

 4ëëآذر
به نام
تاریخ دویســتوپنجاهمین روز ســال را هــم بــا مــرور
کوتاهــی بــر زندگــی و آثــار چهرههــای فرهنگی
و هنــری ایــران و جهــان بگذرانیــم کــه امــروز متولــد شــده یــا
درگذشــتهاند .چهرههایــی که با بعضی از آنها شــاید کمتر آشــنا
باشید و اکنون فرصت خوبی است برای این آشنایی.
ëëتولدها
کارلو کلودی :نویســنده ایتالیایی داستان پینوکیو
ســال  1826در چنیــن روزی بــه دنیا آمــد .کارلو
کلــودی در  20ســالگی و بــا نوشــتن مقالــهای
بــرای یــک انتشــاراتی نویســندگی را آغــاز کرد و
پــس از آن روزنامه نگار شــد .چند ســال بعد با به دســت آوردن
شــهرت بهدلیــل نوشــتن مقالههــای انتقادی بــرای نشــریهها و
روزنامههای مختلف ،خودش نشــریهای منتشــر کــرد که فکاهی
بــود .داستاننویســی و نمایشنامهنویســی را از  1850آغــاز کرد و
از ســال  1870به ادبیــات کودکان عالقه پیدا کرد و چند داســتان
فرانسوی مانند شنل قرمزی و زیبای خفته را به ایتالیایی ترجمه
کرد .داســتان پینوکیو برای اولین بار در ســال  1881در یک مجله
کودکان ایتالیایی منتشــر شــد و آن زمان چنــدان مورد توجه قرار
نگرفت اما پس از مرگ کلودی در ســال  1890قصههای پینوکیو
به کتابهای درســی دانشآمــوزان ایتالیایی راه پیدا کرد و پارک
بزرگی به نام پینوکیو و پر از مجســمههای چوبی این شــخصیت
ساخته شد و اکنون یکی از برترین آثار ادبیات کودکان است .پس
از مرگ کلودی نوشــتههایش توسط خانواده به کتابخانه مرکزی
فلورانس اهدا شد.
فیلیپ مســینجر :نمایشــنامه نویس انگلیســی
ســال  1583در چنیــن روزی متولــد شــد.
فیلیــپ مســینجر بهدلیــل روش تــازهاش در
نمایشنامهنویســی شــهرت دارد و از او آثــاری
ماننــد «جهیزیــه مصیبــت بــار»« ،دوک میالن»« ،پیشــخدمت
باشرافت»« ،برده»« ،راهی جدید برای پرداخت بدهکاری ها»،
«دوک اعظــم فلورانــس»« ،بازیگــر رمــی» و «قانون پیــران» به
جا مانده اســت .بســیاری او را در نوشــتن دو نمایشنامه شکسپیر
یعنــی «دو نجیــبزاده خویشــاوند» و «هنــری هشــتم» دخیــل
میدانند .مسینجر سال  1640درگذشت.
ســالروز تولــد دیــل کارنگــی نویســنده امریکایــی ،جرج کایســر
نمایشــنامهنویس آلمانی ،بابک افشار آهنگســاز و علی شادمان
بازیگر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
جبار باغچهبان :بنیانگذار نخســتین کودکســتان
و مدرســه ناشــنوایان و البته اولین مؤلف و ناشر
کتــاب کودک در ایران ،ســال  1345درگذشــت.
جبــار باغچهبــان متولــد ســال  1264بــود و پس
از تأســیس کودکســتان و مدرسه ناشنوایان در ســال  1307چاپ
کتابهای کودک را با نقاشیهایی که خودش میکشید آغاز کرد.
بــا آنکه آن زمــان امکانات کافی بــرای چاپ ایــن کتابها وجود
نداشــت« .بابا برفی» یکی از این کتاب هاست که شورای جهانی
کتــاب کودک آن را بــه عنوان بهترین کتاب کــودک انتخاب کرد.
از باغچــه بان داســتانها و آثاری مانند «الفبای آســان»« ،خانم
خــزوک»« ،گــرگ و چوپــان»« ،بادکنــک»« ،درخــت مروارید»،
«عروسان کوه» و «کبوتر من» منتشر شده است.
دیه گو ریورا :نقاش و دیوارنگار مکزیکی سال 1957
درگذشــت .دیه گو ریورا متولد ســال  1886بود و از
 10ســالگی شروع به نقاشــی کرد .پس از مهاجرت
به اروپا در اسپانیا و پاریس تحصیالتش را در زمینه
هنر ادامه داد و یکی از دوســتان پابلو پیکاســو شد .او پس از بازگشت
به مکزیک و از ســال  1923شــروع به دیوارنگاری بر ســاختمانهای
دولتی کرد و در دهه  30در ساختمانهایی مانند راکفلر در نیویورک
هــم ایــن کار را انجــام داد .ریورا یکی از رهبران جنبــش هنر مدرن و
یکــی از ســه پایهگذار جنبش نقاشــی دیــواری در مکزیک اســت و با
استفادهاش از سبکهای کوبیسم و اکسپرسیونیسم بهعنوان یکی از
هنرمندان بزرگ قرن بیستم مطرح میشود.
فردی مرکوری :خواننده مشــهور انگلیســی ســال
 1991درگذشــت .فــردی مرکــوری در ســال 1946
بــه دنیا آمده بــود و از کودکی به موســیقی عالقه
داشت .در مدرسه یک گروه موسیقی تشکیل داد
و آثار بعضی خوانندگان راکاند رول را بازخوانی کرد .اولین گروه
موسیقی اش با نام «هکتیکس» با همراهی چند نفر از دوستانش
شــکل گرفــت و پــس از عضویــت در یکی دو گــروه دیگر در ســال
 1970به گروه دیگری پیوســت که فردی مرکــوری نام آن را کوئین
گذاشــت .مرکــوری یکــی از مشــهورترین خواننــدگان و نوازندگان
ســبک راک است و ترانههای «حماســه کولی»« ،ما قهرمانیم» و
«ملکه قاتل» از مشــهورترین آثار اوست .کنسرتهای او در جهان
بســیار مشــهور بــود و در ســال  2009در یــک نظرســنجی بهعنوان
برترین خواننده راک همه دورانها انتحاب شد.
مصطفــی مصبــاحزاده بنیانگــذار روزنامــه کیهــان ،عظیــم
جوانــروح فیلمبردار و مالنــی تورنتن خواننده انگلیســی هم در
چنین روزی درگذشتند.

