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سینما و تلویزیون
خاطره بازی با بازیگر فراموش نشدنی «قصه های مجید»

و پسرم که بزرگ تر است بازی هایم را دیده است و می داند
که من بازی کرده ام.

«مجید» و قصه هایش
«مهدی باقربیگی» بازیگر نقش
گروه سینما و تلویزیون
«مجید» مجموعه قدیمی و
بسیار خاطره انگیز «قصه های مجید» اهل اصفهان است و
لیسانس مهندسی کشاورزی دارد .او اکنون مدیر مجموعه
فرهنگی باغ غدیر و در حال ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی اســت .باقر بیگی وقتی که دوم
راهنمایی بود برای بازی در نقش مجید سریال «قصه های
مجید» انتخاب و همین انتخاب درست سبب شد با گذشت
چند دهه همچنان ماندگار باشد .چندی پیش در جشن
انجمن منتقدان ،جایزه بهترین بازیگر نوجوان  40سالگی
انقالب به او تعلق گرفت .در گفت و گوی پیش رو با «مهدی
باقربیگی» درباره مجید و بازی اش در سریال «قصه های
مجید» گفت و گویی انجام دادیم.

هنگام دریافت جایزه در جشن انجمن منتقدان چه حسی
داشتید؟

خیلی خوشحال بودم و حس خوبی داشتم .خدا خواست که به
عنوان بهترین بازیگر نوجوان در ۴۰سال اخیر از سوی منتقدان
انتخاب شوم .حرکت خیلی بزرگی است که در  40سال تمام
آثار بررسی شود ،حرفه ای ها و منتقدان رأی دهند و کسانی که
حرفه شان این است ،فیلمها را ببینند و درباره شان بنویسند.
سبب افتخارم است که انتخاب شدم و لطف خداوند بود.

فکرش را می کردید مجید «قصه های مجید» جایزه بگیرد؟

تصور نمی کردم اما خیلی خوشحال شدم .وقتی شنیدم
نامزد دریافت جایزه شــده ام ،پرسیدم چه کسانی رای
می دهند ،آیا انصاف را رعایت می کنند یا دادن جایزه بار
سیاسی ،اجتماعی و  ...دارد؟ دبیر جشنواره گفت در انجمن
منتقدان و نویسندگان همیشه سعی کرده ایم حق را به حق
دار بدهیم.

کدام خاطره و دردسر مجید را به یاد دارید؟

«قصه هــای مجید» چــون کــار اولــم بــود همه لحظات و
سکانس هایش برایم خاطره بود .از ابتدای هر قسمت
تا پایان فیلم برداری اش تجربه کسب می کردم و مسلم
است همه قسمت هایش برایم جذابیت دارد .البته میان
قسمت های سریال می توانم «شرم» یا «صبح روز بعد» را
نام ببرم ،هر چند که برایم فرقی نمی کند و همه را دوست
دارم.

خیر ،هیچ وقت دوست ندارم به گذشته بازگردم .معتقدم این
دنیا محل گذر است و خوبی ها و نامالیمات می گذرد .خدا
بیشتر از همه هوایم را دارد و خودم را به او سپرده ام.

وقتی بچه بودید مثل مجیدِ «قصه های مجید» شیطنت
می کردید؟

شما در اوج بودید ولی ناگهان به فراموشی سپرده
شدید؛ از این موضوع و دیده نشدن ناراحت نبودید؟

مجید شیطنت می کــرد امــا بی ادب نبود .در کودکی
شیطنت می کردم اما به اندازه مجید ،شر نبودم!

هنگام بازی در نقش مجید ،چه شناختی از دوربین
داشتید؟

بله ،مسلم است که خوشحال هستم چون همه با دیدن
این شخصیت حس خوبی داشتند .اکنون هم وقتی دهه
شصتی ها مرا می بینند می گویند شما جزئی از خاطرات
و نوستالژی دوران کودکی ما هستید .آن مقطع تازه جنگ
تمام شده بود و اوضاع اقتصادی زیاد خوب نبود و سریال
«قصه های مجید» سبب شده بود خانواده ها روزهای جمعه
به همین بهانه دور هم جمع شوند.
در آن مقطع تعداد شبکه ها کم بود و فضای مجازی نیز نبود
و مردم تنها سرگرمی شان تماشای تلویزیون بود.
متاسفانه اکنون تلویزیون ما فقط حجم اش زیاد شده است
اما کاش کیفیت اش افزایش پیدا می کرد .کاش اندکی
برنامه ها را جمع و جورتر و از آن طرف عرصه را برای ورود
آدم های با استعداد و توانمند فراهم می کردیم .نمی دانم
چرا این اتفاق نمی افتد.

آقای «پوراحمد» خیلی به من کمک کرد تا راه افتادم .نکته
بعدی این بود که مجید شخصیتی بود که اتفاق هایی که
برای او در قصه رخ می داد ممکن بود برای همه پیش بیاید.
اتفاق ها و دغدغه های مجید واقعی بود و خیالی نبود .به
همین دلیل این شخصیت بــرای همه جــذاب و ماندگار
شده ،خوشحالم که خدا به من لطف داشته است و مردم
االن هم که مرا می بینند لبخند می زنند.

هنوز هم مردم شما را با نام مجید صدا میزنند؟

بله ،همین طور است .در اصفهان بیشتر مردم به من لطف
دارند و قدرشناس هستند.
ستاره دهه  60بودید و کیومرث پوراحمد با انتخاب شما به
عنوان بازیگر نقش مجیدِ «قصه های مجید» مسیر بازیگری
را برای تان هموار کرد .از این که سرنوشت تان در دوران
نوجوانی با بازیگری رقم خورد ،خوشحال هستید؟

در سینمای دنیا از سریال های دنباله دار استقبال می
شود؛ دوست داشتید «قصه های مجید» سال ها ادامه
داشت؟

در دیگر کشورها یک شخصیت که جا می افتد با شخصیت
آن زندگی می کنند .اگر دنباله دار میشد ،حس نوستالژی
برای بینندگان داشت.

آرشیوی از بازی تان دارید که برای فرزندان تان
بگذارید؟

دوست دارید به دوران کودکی خود بازگردید؛ زمانی که
مهدی باقر بیگی کوچک بود و در قصه های مجید بازی می
کرد؟

یک پسر ابتدایی و یک دختر سه ساله دارم .آرشیوی دارم

خیر .زندگی در هر حالتی جریان دارد و می گذرد .آدم
باید صبور باشد تا نتیجه کارش را ببیند .من آن مقطع
 13 ،12ساله بودم .معتقدم تنها خصوصیتی که خداوند
در من گذاشته ،هنر اســت و من هیچ زمــان احساس
فراموش شدن نکردم .مردم همیشه به من لطف داشته
و ابراز محبت کردهاند و این نشان می دهد مرا فراموش
نکرده اند.

دوران کودکی فوبیای بازی جلوی دوربین را داشتید؟

خیر؛ در واقع نمی ترسیدم .وقتی فیلم برداری شروع می
شد خودم را مجید می دانستم و تصور نمی کردم فیلم بازی
می کنم و خودم را در قالب مجید می دیدم .نقش هایی را
بازی کرده ام که بتوانم باور و درک کنم.

خاطره ای از پروین دخت یزدانیان ،بی بی مجید دارید؟

دلــم برایش تنگ شــده اســت .متأسفانه اواخــر عمرش
بیماری اش شدت گرفت ،او آلزایمر داشت« .بی بی» انسان
با محبتی بود و به همه عشق می ورزید .همیشه به دیدنش
می رفتم .ان شاءا ...روحش شاد باشد.

کجا مشغول به کار هستید؟

در دوره پیش عضو شورای شهر بودم .در قسمت فرهنگی
شهرداری کار می کنم ،یعنی مدیر مجموعه فرهنگی باغ
غدیر اصفهان هستم.

دوست دارید بازی در نقش های متفاوت را تجربه کنید؟

بله ،مسلم است که دوست دارم .من برای کاسبی نیامدم و
می خواهم هنری را از خود به جا بگذارم .آرزویم این است
که در نقش های متفاوت بازی کنم.

گپ
سفر به سیستان و بلوچستان
با «دروازه خورشید»
م ــج ــم ــوع ــه «دروازه
گروه سینما و تلویزیون
خــــورشــــیــــد» روایـــــت
تماشایی «آرش جعفریان» از سفری ماجراجویانه به
سیستان و بلوچستان در  17قسمت روانه آنتن شبکه
مستند میشود .مسئول روابط عمومی فیلم مستند
«دروازه خورشید» به خبرنگار ما گفت :این اثر به
تهیهکنندگی آرش جعفریان و به کارگردانی آقا سید
حمید کاشانی است و چهارشنبهها ساعت  22از این
شبکه پخش خواهد شد« .مطهره کشاورز» افزود:
آرش جعفریان در این مستند جــذاب و دیدنی در
سفری  62روزه با گروه ماجراجوی البرزیست همراه
میشود و میکوشد بینندگان شبکه مستند را با
جاذبههای سیستان و بلوچستان آشنا کند.

شبکهخانگی
«تنگه ابوقریب» را به خانه ببرید
«تنگه ابوقریب» بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر ،در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .جواد
عزتی ،مهدی پــاکــدل ،امیر جــدیــدی ،حمیدرضا
آذرن ــگ ،علی سلیمانی و مهدی قربانی از جمله
بازیگران این فیلم هستند .این فیلم روایتی از دفاع
لا(...ص)
گردان عمار یاسر لشکر  ۲۷محمد رســو 
در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی در
روزهای پایانی جنگ است .عراقیها باید از سد یک
پایگاه که شکل تنگه است عبور کنند که با مقاومت
شدید نیروهای ایرانی رو به رو میشوند.

راهنمای اکران
مارموز

مصاحبه
مسابقه معارفی « »۲۴روانه آنتن می شود
مسابقه جدید معارفی « »۲۴که
گروه سینما و تلویزیون
از تولیدات شبکه قرآن و معارف
سیماست ،به زودی روی آنتن مـــیرود .مسئول روابــط

عمومی شبکه قــرآن و معارف سیما به خبرنگار ما گفت:
مرحله نیمه نهایی و نهایی مسابقه بزرگ معارفی « »۲۴که در
سه رشته حفظ موضوعی قرآن ،حفظ حدیث (معارف نهج

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ« ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ...

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

.

ﺑﺮاىزﻣﺎﻧﯽﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰدهدﻗﻴﻘﻪ!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻰ از
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى »ﻧﻘﺶﯾﺎب« را آﻏﺎز ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻰ
ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ 12ﺷﺐ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻪ در »ﻧﻘﺶﯾﺎب« ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه

البالغه) و تفسیر برگزار می شود ،روی آنتن شبکه قرآن و
معارف سیما خواهد رفت« .محمد ترخانی» اظهارکرد :این
ت که کــاری مشترک از شبکه قــرآن و معارف سیما و
رقاب 

ﺷﻮﻧﺪ.

اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮاى
ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ اﻧﺠﺎمدادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
در ﯾﮏ روز ،از ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻰ ﺟﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ،ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ را
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﺎن ﮐﻤﻰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ﻃﻮرى درج ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦدﻫﻰ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ »ﻧﻘﺶﯾﺎب ﻗﺮﯾﻨﻪ« از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮐﻤﻰ ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸﺪ
ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ روال ﺣﻞ آن و ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ آﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮى
از اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ را در روزﻫﺎى ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺣﻞ ﺑﺴــﯿﺎر اﻧﺪﮐﻰ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻧﻮس

سازمان اوقاف و امور خیریه است و در دو قسمت آقایان و
بانوان برنامهریزی شده و در حال برگزاری است ،در ۲۴
قسمت  ۶۰دقیقهای تقدیم مخاطبان میشود که ۱۸
قسمت اول مربوط به مرحله نیمه نهایی است و شش قسمت
بعدی مرحله نهایی این رقابتها را به تصویر میکشد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ:
آﻗﺎ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧ از ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ٠٩٣٥٨...٩٤٧
ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨــﺎز ﻣﺤﻤــﺪ از ﻓﺮ ﻤﺎن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤﺮاه  ٠٩٣٦٠...٩٣٦ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا دوﻣﺎﻫﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺷﺪﻧﺪﻪﺗﻤﺎ ﻠﺑﻪﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪنﺗﺼﻮ ﺮﺷﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮا ﺰ ا ﻦ ﻋﺰ ﺰان ﺗﻘﺪ ﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ در ﺎﻓﺘ ا ﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎ ﺖ
 ١sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

 1ﺑﺎ ﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــ§ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ§ﺸــﻴﻢ .ا ﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ§ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ــ ِ
ﺷ§ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮ ﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ§ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮ ﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷ§ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ ﺎاﮔﺮﺷ§ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ§ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷ§ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎ ــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ§ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ§ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشدا ﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪا ﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ§ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ§ﻪﺧﻂﻫﺎ راﺑ§ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎ ﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎد ﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ§ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ§ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ§ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮ ﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ§ﻞﺑ§ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ§ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺼﻮ ـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،ا ـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮ ﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮ ﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

سینما هالل زاهدان
کارگردان :کمال تبریزی
بازيگران :حامد بهداد ،ویشکا آسایش ،آزاده صمدی،
رضا ناجی ،مانی حقیقی ،محمد بحرانی ،عیسی یوسفی
پور ،سیاوش چراغی پور ،مرتضی زارع ،بهزاد قدیانلو،
«بمرانی»
فرهان معین زاده همراه با گروه موسیقی ُ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ§ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ§ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮ ﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ§ﺸﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ

 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ§ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
ﻨﻴــﺪ و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ
ﻪ» :ا ﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫــﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪ ﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
§ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗ§ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را ﻪ ﺑﺮا ا ﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ ﻗﺮ ﻨﻪاش
ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑ§ﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا» واﺣﺪ واﺣﺪ«ﺑ§ﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ 
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

50

 6ﺑﺮاﺣﻞا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

