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#قرنطینه

محدودیتهــای کرونایــی
آغــاز شــد امــا کاربــران
هشتـگ زیادی از ترافیک و شلوغی
خیابانها نوشتند .بسیاری از آنها از شرکتها و
مراکزی که باز هستند نوشتند و از اینکه مشاغل
زیــادی جزو گــروه یــک شــدهاند کــه میتوانند
فعالیــت کننــد انتقــاد میکردنــد .عکسهایی
هم از شلوغی مترو تهران منتشر شد که بازتاب
زیادی داشــت« :صبــح همه بخیر بجــز اونایی
کــه تعطیل یا دورکار هســتن .در آغــاز دو هفته
تعطیلی میریم ســرکار»« ، 7صبح امروز  1آذر
 99هیــچ فرقــی با روزهای گذشــته نداشــت،».
«جهــت اطالع همگان ،اســباب بازی فروشــی
و امالکــی جــزو مشــاغل ضــروری هســتند!»،

«دیگه وقتی کابینتســاز جزو مشاغل ضروری
محســوب شــده ،همینه .رئیــس ما میگــه ما از
کابینــت ســاز کمتریــم؟»« ،قبــاً همــه ســر کار

حاشیه فکری

حواشــی بــازی اســتقالل و
ماجرا فوالد خوزســتان باعث شــد
دیــروز هــم بحــث دربــاره
ایــن موضــوع در شــبکههای اجتماعــی ادامه
داشــته باشــد؛ بخصــوص اینکه دیــروز صبح
محمــود فکــری بهدلیــل فحاشــی بــه کمیتــه
انضباطــی احضــار شــد .اســتقاللیها نگــران
شرایط تیمشان هستند« :خب محمود فکری
هــم دعوت شــد به کمیتــه انضباطــی ،ما هم
همچنــان منتظریــم کمیته انضباطــی بعد از
یک مــاه ،به اظهــارات ،اعترافــات و ادعاهای
رســول پناه ورود کنــه»« ،محمود فکــری باید
مجازات بشــه تا یاد بگیــره زمین فوتبال جای
فحاشــی و توهین نیســت»« ،این فحشهایی
کــه محمــود فکری بــه نکونــام داد بــرای تتلو
هــم قفلــه»« ،از اســتراماچونی و پرنســیپ
و کاریزمــاش رســیدیم بــه محمــود فکــری و
مــادر ســرمربی حریــف .از
فحــش رکیــک بــه ِ
اســتقالل چیــزی جز یــک ویرانــه نمونــده،».
«طــی چندســال اخیر رفتــار و منــشمحمود
فکــری در تیمهایــی کــه کارکــرده رو زیرنظــر
داشــتم .مربــی باشــخصیت و دارای اســلوب
اخالقــی بــوده .نمیدونم چــه اتفاقــی افتاده

بــودن ولی تعطیــل بودن ،االن همــه تعطیلن
ولــی ســر کارن»« ،همــه کــه بیــدارن ،همــه که
یــا ســر کارن یــا دارن میرن ســر کار ،پس کی دو
هفته تعطیل شــده؟»« ،مامانم :این هفته چه
روزهایــی میری ســرکار؟ من :هــر روز .مامانم:
وا! از هرکس می پرســم میگهتعطیل نیســت؛
پــس کیــا تعطیــل شــدن؟و ایــن ســؤال همــه
ماســت« ،»...باور کنیــد کل اتوبان تهران -کرج
ترافیک بود به سمت تهران ،پس این تعطیلی
کیــا رو تعطیــل کرده کــه همه داشــتن میرفتن
ســرکار؟»« ،شــما نمیتونیــن آنقــدر مــردم رو
ســرزنش کنیــن کــه چــرا الک داون رو رعایــت
نمیکنــن .دوســتان ،اقتصــاد بــرای تعطیــل
شــدن نیاز به حامی دولتی داره .نمیشــه شــما
بــه یــک کارگــر یــا مغــازهدار توی
ایــن وضعیــت اقتصــادی بگی ۲
هفتــه بشــین خونــه بــدون اینکه
معیشــتش رو تأمین بکنی.مردم
حق دارن به نظرم« ،»...از شنبه،
شهرهای قرمز ،به مدت دو هفته
تعطیــل .امروز شــنبه :خیابونها
شلوغتر از همیشــه ،مغازهها باز،
ســر کاریــم چون نــه مدیرمون
ما ِ
تعطیل میکنه نه کســی میاد بگه
شــما اینجا چیکار مــی کنید .مترو
مثــل روزهای قبل و من تعطیلی
شــهر رو نمی بینم»« ،همه دارن
میگــن مــا تعطیــل نیســتیم پس
کی تعطیله»« ،امروز اولین روزیه
که بعد ســالهایی که مغازه دارم
به اختیار خودم مغازه رو تعطیل
کــردم و اومــدم خونــه»« ،عمــاً
فقــط پاســاژها تعطیــل شــدن»،
«الک داون ایرانــی فقط ترافیک و قفل شــدن
خیابونای تهــران توی روزی که
قرار بوده تعطیل باشه مثالً».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

کــه در اهــواز بددهنــی کــرده! ایــن واکنشهــا
حاصــل تعریف غلط ما از فوتباله .برای لذت
و احتــرام بــازی نمیکنیــم و بیتماشــاگر هم
عصبی و پرخاشگریم»« ،فکتی که کامالً غلط
از آب در اومــد؛ محمود فکری مناســب جمع
کــردن حواشــی .حــاال خــود فکری تیمــو برده
وســط حاشــیه ،چــون باهــوش نیســت وگرنه
بقیــه هــم خیلــی بهتــر از اون نیســتن .البتــه
اون ور کریــم باقــری هــم همینــه و فیلمشــم
دراومد ،ولی چون ســرمربی نیست و رسانهها
تمامقد هواشو دارن ،هنوز هست»« ،بهنظرم
بهجــای ایراد گرفتن ازمحمــود فکری باید به
اونــی کــه ازش فیلــم گرفته گیر بــدن« ،».اون
روزی کــه خبر اومد وریا با مشــت زده تو دهن
فکری احتمال میدادم شــایعه باشه اما االن
فهمیــدم با این ادبیات چاله میدونی محمود
فکری اصالً بعید نیست»« ،یه چیزی رو همه
آدمهــا مخصوصــاً آدمهایــی کــه بیشــتر توی
چشــم هستن باید حواسشون باشه که نیست.
اونــم اینه که امروز همه جا دوربینها روشــنه
و صداها ضبط میشــه .محمــود فکری که این
همــه زیر نظره چرا همینطوری فحش و بد و
بیراه میده آخه؟»

همیشــه بــا خــود فکر میکنم کــه هرگز نباید نــا امید شــد و اگر آدمی
 10بــار هــم زمین خورد ،بایــد یازدهمین بار از جایش بلند شــود .این
نصیحــت نیســت و تمام زندگــی خودم بــه همین نحو بــوده و تمام
عمــرم را همیــن طور زندگی کــردم .تجارب زیادی را در ســطح ملی
داشتم که یکی جشــنواره امید از مهمترین جریانهای خصوصی در
تئاتــر کشــور بــوده که من بنیــان آن را گذاشــتم و تا امــروز  5دورهاش
برگزار شــده است .تنها جشــنواره صددرصد مستقل خصوصی تئاتر
که نظارت و ارزشــیابی مراکز نمایشــی در آن نقشــی نداشــته اســت؛
یعنــی کارهــا بازبینی نظارتی نمیشــدند ،بدون تخلــف .این تجربه،
تجربــه ســترگی بوده اســت .تجربههایی که در حوزه تئاتــر نامرئی در
متــروی تهــران برای اولین بار ،ســالها پیــش ایجاد کردم تــا کارهای
محیطــی دیگــری که در ســطح ملی بوده یــا تجربه دبیری جشــنواره
کــودک در شــکل بینالمللــی و ...در تمام این ســالها کوشــیدهام که
بتوانم منشــأ اثر باشــم اول بــرای خودم و بعد بــرای جهان پیرامون.
متأســفانه نشــد؛ یعنی من هرچقدر تالش کردم دیدم که پیشــرفت
ما ،پیشــرفت واقعی نیســت ،بیشتر پیشــرفت آماری است و این نوع
پیشــرفت گاهی ما را از یک کنش واقعی تبدیل میکند به یک کنش
متوهــم یا وهمگرا که خطرناک اســت .به همین دلیــل فکر کردم که
بــروم الهیجان و در یک شــهر کم جمعیت قدمهایــی بردارم .وقتی
رفتــم الهیجــان دیدم که آنجا هــم مثل تمام شــهرهای ایران گرفتار
مصرفگرایی و تمام چیزهایی است که اآلن میبینیم ،مثل گسترش
بیرویه فســت فودها و ...در نهایت به این نتیجه رســیدم که در آنجا

حکایت دوبار گزیده شدن از یک سوراخ
در ماجرای تخریب خانه زن بندرعباسی

آیآدمها

بــاران میبــارد و تهــران از همــه ایــن
روزهــای ُمرده و ملول ،تهرانتر شــده
اســت و دلم میخواهد «بــوی باران»
پیادهرو
فریــدون مشــیری را زمزمــه کنــم کــه
انــگار از قــول همــه ما نوشــته اســت:
بــوی بــاران ،بوی ســبزه ،بــوی خاک/
شــاخههای شســته بارانخورده پاک/
عطــر نرگس ،رقص باد /نغمه شــوق
ارمغان بهداروند پرســتوهای شــاد /خــوش بــه حــال
شاعر دانههــا و ســبزهها /خــوش بــه حــال
چشــمهها و دشــتها /خوش به حال
دختر میخــک که میخندد به ناز ...امــا خیلی چیزها یادم
میآیــد کــه نمیگــذارد خوشاحــوال بمانــم با ایــن باران
پاییــزی کــه انگار کاری جز دلتنگتر کــردن ما ندارد .خیلی
چیزها مثل دختری که التماس میکرد دیوارهای آن خانه
عاریتی را خراب نکنند و خراب میکردند .حاال هر چه قدر
هــم باران ببارد نمیتواند لکههای عبوس آن التماس را از
خاطــرم خط بزند .این کــه آن چهاردیــواری در نبایدی بنا
شــده اســت و آن چهاردیواری نمیتوانســت درمان دردی
باشــد را نمیتوان منکر بود اما میتوان به امضایی که پای
آوار کردن آن دیوار نشســته اســت چند «باید» و «نباید» را
یادآوری کرد.
اخــاق حکــم میکنــد پیــش از آن کــه آن ســقف و دیــوار
سســت را آوار میکردیــد ،چــارهای بــرای آن ناچارههــای
مستأصل میاندیشیدید که نه از سر خوشی که به بدبختی
بــه آن بیغوله پناه برده بودنــد .دیگر آن که چه حاجت به
آن همه سیاهلشــکر در جدال و به تماشای جدال که گویی
بــه فتح قلع ه و دژی از دشــمن مشــغولند .بــه آن امضای
عزیــز باید عــرض کنم کــه از قدیم گفتهانــد :مؤمن از یک
ســوراخ دوبار گزیده نمیشــود و حاال که بــه بالهت ،به بال
امــر کردهایــد ،پنهان نشــوید و بــه جوانمردی دســت بلند
کنیــد و بــه جبران آن شرمســاری قــدم از قــدم بردارید که
ایــن تیر نــه فقط بر پــی آن خانــه و پــای آن بیخانمانها
کــه بــر پای هر کدام از ما که دیدهایم و شــنیدهایم نشســته
اســت .از خــودم میپرســم آن امضــای عزیــز آیــا آن قدر
دل داشــته و دلیر بوده اســت که به تخریب خانه دســت و
پادارتری حکم داده باشــد و لشــکر گســیل کرده باشــد و از
فتحالفتــوح خویــش فیلــم گرفته باشــد که عبرتــی اتفاق
بیفتــد .گمان نمیکنــم !...باران میبارد اما بــه هزار باران
دیگــر؛ آن خاطــره پلید از جان و جهــان دخترک ملتمس
شســته نخواهد شــد و دلم میخواهد این روایت تلخ را به
«آی آدمهــای» نیما گره بزنم و ســکوت کنــم که حتماً آن
خانهخرابها در دل خویش خدایی دارند:
آی آدمها که بر ســاحل بساط دلگشــا دارید /نان به سفره،
جامهتــان بر تــن /یک نفــر در آب میخواند شــما را /موج
ســنگین را به دســت خســته میکوبد /باز مــیدارد دهان با
چشــم از وحشت دریده /ســایههاتان را ز راه دور دیده /آب
را بلعیــده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون /میکند
زین آبها بیرون /گاه سر /گه پا /آی آدمها /او ز راه دور این
کهنه جهان را باز میپاید /میزند فریاد و امید کمک دارد/
آی آدمهــا کــه روی ســاحل آرام ،در کار تماشــایید! /مــوج
میکوبــد به روی ســاحل خاموش /پخش میگــردد چنان
مســتی به جای افتاده ،بس مدهوش /مــیرود نعره زنان،
وین بانگ باز از دور میآید :آی آدمها

هــم اگر قرار اســت اتفاقی بیفتــد ،باید از درون خود مــن بیفتد .آنجا
فضای جغرافیایی خود را به مرور با فرهنگســازی ،کاشــت درخت،
تأکیــد بــر اهمیت محیط زیســت ،نــه در قالب شــعار بلکــه بهعنوان
آدمهایی که خودمان یک پای ماجرا بودیم ،گســترش دادیم .یعنی
اگــر گفتیــم کــه باید بــه گل و گیاه برســیم ،خود من هــم ظرفی برای
آبیــاری گیاهــان کوچــه برداشــتم کــه منفعــت آن به همه می رســد.
کافــه کتابــی را با نــام «کافه کتاب امید» در مؤسســه بنــا کردیم که در
آن  500جلــد کتــاب رایگان در اختیار افراد قــرار بدهیم که اگر آمدند
آنجــا و چــای خوردنــد بتوانند ســاعتها بنشــینند و کتــاب بخوانند و
مطالعــه کننــد .یــک کتابخانــه  4 ،3هــزار جلــدی را در داخل فضای
مؤسســه تعبیــه کردیم که قرار بود در اســفند ماه ســال گذشــته آن را
افتتــاح کنیــم که مردم در آن عضو شــوند و از کتابهــا بهره ببرند که
مقارن شــد با ورود کرونا .یک اســتودئوی بسیار کوچک و جمع و جور
را بنــا کردیــم کــه بتوانیم کتابهای صوتــی را در دســتور کار بگذاریم
و کتــاب صوتــی تولید کنیم و دانشــجویی که به مؤسســه مــا میآید و
دورهای را میگذرانــد بتوانــد در همانجا هــم کاری را تولید کند و یک
اثــر صوتــی را از خود به یادگار بگذارد .به طــور کلی در فضاهای دیگر
شهری هم هر جا که توانستیم قدمی برداریم ،به تمام کنشگرانی که
در شهر همراهی و کار میکنند ،کمک کردیم .در مجموع تالشهای
خوبــی صورت گرفته اســت ،چه تالشهای خود مــا و چه تالشهای
همــکاران و هنرمندانی که هر کدام به ســهم خود در آن شــهر تالش
میکنند ،اما در حوزه فرهنگ ،کار بر زمین مانده خیلی زیاد است.

بازدید مجازی از
یازدهمین دوساالنه سرامیک ایران

یازدهمیــن دوســاالنه ســرامیک ایــران کــه  ۱۰آبان ماه
بهصــورترســمی و مجــازی افتتــاح شــد ،ایــن روزهــا
نمایشــگاه آن در فرهنگســرای نیــاوران برپاســت .امــا
پیشنهاد
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا واعمــال محدودیتهــای
فعالیتهــای حضــوری حــاال بــا فراهــم آوردن امکان
بازدید مجازی به استقبال مخاطبانخود رفته است.
ایــن بازدیــد مجــازی کــه بهصــورت  ۳۶۰درجــه قابــل مشــاهده بــرای
عالقهمنــدان اســت ،از طریــق لینــک مربوطــه کــه آدرس آن در ســایت
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،قابلدسترسی برای
عموم است.

همچنیــن گفتنی اســت مخاطبان دوســاالنه ســرامیک میتواننــد با وارد
شدن در لینک  24لینک مجزای دیگر را بهصورت کامل ببینند.
در این دوره از دوساالنه  ۹۴اثر از  ۸۷هنرمند توسط شورای انتخاب برای
نمایش در نمایشگاهدوساالنهسرامیک انتخاب شدند.
ایــن دوســاالنه که بــا دبیری هیربــد همــت آزاد برگزار میشــود ،با هدف
پرداختن به قابلیتهای رســانه سرامیک و همچنین توجه به بیان شخصی
هنرمنــدان ،درونمایــه «خــودکاوی» را در نظــر گرفتــه اســت .هنرمنــد بــا
اندیشیدن و کاوش در زندگی زیسته ،اتفاقات تاریخی و اجتماعی زمانه خود
و درونی کردن این دریافتها ،قادر به خلق اثری است که فارغ از سبکهای
دورهای ،ماندگار و پویاســت .دوســاالنه یازدهم سرامیک ،معطوف شدن به
خود و کاویدن درونیات را گامی در جهت بلوغ و همراستا با اندیشه انتقادی،
در زمانه خود میداند .الزم به ذکر اســت که شــورای انتخاب شــامل مجتبی
قربانی شاه کوچکی ،مجید ضیایی ،بیتا فیاضی ،محمود محرمی ،نفیسه خلج
وبهزاد اژدری است.

عکس نوشت

فریبــا کوثــری بازیگر ســینما،
تئاتــر و تلویزیــون بــه عنــوان
اولین سفیر کتابهای کودک
و نوجوان انتخاب شد.
کوثری در دپارتمان تخصصی
کــودک و نوجوان انتشــارات
ســیمای شــرق (کتابهــای
زرافه) حاضر شــد تــا از این به
بعد به عنوان سفیر کتابهای
کودک و نوجوان از کتاب های
این حوزه حمایت کند.

انسان امروز را
دیگر نه جهل،
نه طبیعت و نه
بیماریخواهد
کشت،بلکه
خطری که تمدن
عظیم و مسلح
کنونی را تهدید به
زوال میکند ،خود
انسان است.

هبوط در کویر
دکتر علی شریعتی

 2ëëآذر
به نام
تاریخ در برگه تقویم امروز نام اندیشــمندان و چهرههای
ادبــی ایــران و جهان ثبت شــده که به بهانــه تولد یا
سالروز درگذشتشان ،زندگی و آثارشان را مرور میکنیم.
ëëتولدها
علی شــریعتی :نویسنده و اندیشمند مشهور ایران
ســال  1312بــه دنیا آمد .علی شــریعتی در رشــته
زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد و پس از آن هم
تحصیلدررشتهجامعهشناسیرادرفرانسهادامه
داد .بیشتر کتابهای شریعتی سخنرانیهای او در حسینیه ارشاد و
دانشگاه هاست« .بازگشت به خویشتن»« ،فاطمه ،فاطمه است»،
«تشــیع علوی و تشــیع صفوی»« ،هبوط در کویر» و «هنر» برخی از
آثار اوســت .علی شــریعتی از نظریه پردازان انقالب اســامی بود و
سال  1356درگذشت.
عزیزاهلل جوینی :مصحح و محقق و شــاهنامه پژوه
ســال  1304در چنیــن روزی بــه دنیا آمــد .عزیزاهلل
جوینی دکتــرای ادبیات فارســی داشــت و در حوزه
ادبیــات فارســی و عربــی تالشهای زیــادی انجام
داد که یکی از آنها تصحیح نســخه خطی موزه فلورانس از شــاهنامه
بــود .از جوینــی  80مقاله در حوزههای مختلف ادبیــات و کتابهایی
مانند «تصحیح و شرح فرهنگ مجموعه الفرس»« ،تصحیح تفسیر
نسفی»« ،شرح واژگان دشوار و برگردان همه ابیات شاهنامه»« ،نبرد
اندیشهها در داستان رستم و اسفندیار» و داستانهای «زال و رودابه»،
«فرود ســیاوش» و «رستم و سهراب» از دستنویس موزه فلورانس به
جا مانده است .عزیزاهلل جوینی سال  1391درگذشت.
آندره ژید :نویســنده مشــهور فرانســوی ســال 1869
در چنیــن روزی متولــد شــد .آنــدره ژیــد فعالیــت
ادبی اش را از  22سالگی آغاز کرد و «یادداشتهای
روزانه آندره ولتر» و «رساله نرگس» و «سفر اورین»
از کتابهای او در مکتب سمبولیســم بودند اما مدتی بعد سبکش را
عوض کرد و مانند نویســندگانی چون روســو و استندال زندگی درونی
انســان را موضوع آثارش قرار داد« .مائدههای زمینی» مشــهورترین
اثر ژید اســت که ســال  1897منتشر شــد و آن زمان با استقبال مواجه
نشــد .پس از آن هم «پرومته در زنجیر»« ،ضــد اخالق»« ،در تنگ»،
«دخمههــای واتیکان»« ،ســمفونی روســتایی»« ،اگر دانــه نمیرد» و
«ســکه سازان» را منتشــر کرد .آندره ژید در ســالهای پایانی عمرش
بیشتر مورد توجه قرار گرفت و سال  1947برنده جایزه ادبی نوبل شد.
او سال  1951درگذشت.
ســالروز تولــد پرویــز شــهریاری نویســنده و مترجم ،حمید حســنی
پژوهشــگر و فرهنــگ نویس ،مــارک روفالــو بازیگر امریکایــی ،انوش
جهانشــاهی آهنگســاز ،اســکارت جوهانســون بازیگر امریکایی ،علی
زارعی کارگردان و بازیگر ،بوریس کارلوف بازیگر انگلیســی ،آذردخت
بهرامــی داســتان نویس ،حســین دارند شــاعر ،محمدعلی ســجادی
تاهلل
فیلمســاز ،فرامرز ســه دهی شــاعر ،مژگان صحراگرد شــاعر ،عز 
قاسمی شاعر و لیال بابایی فالح داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشتها
درویش خان :یکی از مشهورترین استادان موسیقی
سنتی ایرانی سال  1305در چنین روزی درگذشت.
غالمحسین درویش ملقب به درویش خان متولد
ســال  1251بود و از پدرش ســه تار آموخت و پس از
آن به مدرســه موزیک دارالفنون رفت و گفته میشود یکی از اعضای
ارکستر کوچکی بود که دستور شکلگیری اش را ناصرالدین شاه برای
ملیجــک داده بود .در دوران رفت و آمد به دربار نواختن ســه تار و تار
را تکمیل کرد و پس از آشــنایی با کمال الســلطنه پدر ابوالحسن صبا
توانســت در یکی از محافل شــعاع الســلطنه پســر مظفرالدین شــاه
نوازندگــی کنــد و کارش بســیار مــورد توجه قــرار گرفت .او ســالها در
اختیار شعاع السلطنه بود و پس از رهایی از او با عالقه بیشتری کار را
ادامه داد و رهبر ارکستر شد .درویش خان دوبار برای پر کردن صفحه
گرامافون به خارج از ایران سفر کرد و کنسرتهایی هم در گراند هتل
تهران داشت .از او آثاری مانند «پیش درآمد ابوعطا»« ،پیش درآمد
شوشتری» و البته تصنیفهای «بهار دلکش» و «ز من نگارم» به جا
مانده است .او را از ایجادکنندگان و گسترش دهندگان پیش درآمد در
موسیقی ایرانی میدانند.
غالمحســین ســاعدی :نویســنده مشــهور ایرانــی
ســال  1364درگذشــت .غالمحســین ســاعدی
متولــد  1314بــود و اولیــن داســتانهایش را در
دوران دبیرســتان در هفتــه نامــه دانشآمــوز
منتشــر کرد .نخســتین نوشــتههای ســاعدی ســال  1322منتشــر شد و
پــس از آن بــا نمایشــنامههایی ماننــد «چــوب بــه دســتهای ورزیل»
و «پنــج نمایشــنامه دربــاره انقــاب مشــروطه» بهعنــوان یکــی از
نمایشــنامه نویسهــای مطرح ایران شــناخته شــد .او همــراه با بهرام
بیضایی ،اکبر رادی و عباس نعلبندیان نقش مهمی در تغییر تئاتر ایران
داشــت و از او نمایشــنامههای «بهترین بابای دنیا»« ،خانه روشــنی»،
«چشــم در برابر چشــم» و «وای بر مغلوب» و مجموعه داستانهایی
مانند «شــب نشینی باشــکوه» و «عزاداران بیل» و رمانهای «مقتل»،
«توپ»« ،تاتار خندان» و «غریبه در شهر» بهجا مانده است.
آندره مالرو هنرشــناس فرانســوی ،جک لندن نویسنده امریکایی و
فهیمه راستکار بازیگر و گوینده هم در چنین روزی درگذشتند.

