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سینما و تلویزیون
می شوند برای بیننده جذابیت داشت.

به طور معمول به شما نقش های پدرهایی داده می شود
که کلیشه ای است ولی هنر شما در این است که متفاوت
بازی می کنید .نقش نادر قصه «مینو» را چگونه بازی
کردید؟

نادر ،خانواده خود به ویژه همسرش را خیلی دوست داشت.
در این میان موضوع عشق میان پسرش رضا و دختر دایی
اش مینو و درگیری میان دو خانواده مینو و رضا هم بود.
شخصیت نادر در گیره ای قرار داشت که از هر سو به او فشار
می آوردند ،از یک سو پسرش و از سوی دیگر برادر زنش .از
طرفی هم گرفتار جنگ و نادر و همسرش توسط عراقی ها
کشته شدند .سعی کردم نقشم را خوب بازی کنم.

دلیل کم کاری تان در سال های اخیر به چه عواملی بر
می گردد؟

مشکل نبود فیلم نامه خوب اســت .نقش زیــاد پیشنهاد
می شود و امسال بیش از  14قصه و سناریو و سریال را
مطالعه و احساس کردم متن هایی که دستم می رسد بی
محتواست و هیچ کدام به درد نمی خورد و وقت تلف کردن
برای خودم و بیننده است.

گفت و گو با «یعقوب»

نقشفروشیدرسینما
گالیه از صفحه ِ
«فیک» در فضای مجازی

بازیگر  ۶۶ساله نقش «حسام
گروه سینما و تلویزیون
بــیــک» در س ــری ــال «روزی
روزگــاری» اهل شیراز اســت .این بازیگر پیش کسوت و
کاربلد سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار ما از بازی
اش در سریال مینو و درباره کمکاری و حضور نداشتن در
فضای مجازی سخن گفت .از پــاک نیت سریالهایی
همچون پس از باران ،روزی روزگاری ،یوسف پیامبر ،شب
دهم ،پشت کوه های بلند و شهرزاد را دیدهایم .از فیلمهای
سینمایی پاک نیت هم میتوان به دل شکسته ،سیب سرخ
حوا ،مرد عوضی و سرزمین خورشید اشاره کرد .گفت و

دستمزدها را دیر پرداخت می کنند ،آیا این را دلیلی
برای نپذیرفتن نقش نمی بینید؟

دقیق ًا .دستمزدی پرداخت نمی کنند .در اثری کار کردم و
مبلغ قسط اول پیش پرداختم خیلی پایین بود ،خجالت می
کشم مبلغ آن را بگویم.

گوی ما را با این بازیگر قدیمی بخوانید.

با سریال مینو روی آنتن بودید ،بازتاب ها را چگونه
دیدید؟

گفته می شود مدتی است به دلیل وضعیت اقتصادی در
سینما نقش فروشی می شود ،این موضوع درست است؟

تماشاچی باید نظر بدهد .آن هایی که دیده اند خوش شان
آمده است و دوست داشتند و تعریف می کردند .میان عشق
رضا و مینو رقیبی در قصه وجود داشت که دشمن بود و
اتفاق هایی که افتاد جذابیت های خاصی داشت .در قصه
عاشقانه جنگ هم اتفاق افتاد .فکر می کنم بی سرانجام
بودن همه شخصیت های قصه که هر یک به بالیی گرفتار

همین طور است و این موضوع زیــاد شده اســت .خیل 
ی
از جوان های عالقه مند پول می دهند تا جلوی دوربین
بازی کنند ،هدف شان هم مشهور شدن است و دغدغه
هنر و فرهنگ ندارند .نقش خریدن هم آن ها را در این
حرفه موفق نمی کند و بعد از مدتی بازی در آثار ضعیف

به فراموشی سپرده می شوند .آن ها هیچ وقت به شهرت
نمی رسند.

آیا با وجود تالش های فراوانی که در این حرفه انجام
داده اید باز هم آرزویی برای بازی در نقشی دارید؟

بله خیلی شخصیت ها را دوست دارم بازی کنم که هنوز
بازی نکرده ام .به تعداد آدم های روی کره زمین شخصیت
های مختلف وجود دارد و هر کدام تفکرها ،بینش ها و نگاه
های خاص خود را دارند .اعتقادم بر این است که باید کار و
شخصیت های مختلف را تجربه کرد.

چرا در فضای مجازی همچون اینستاگرام حضور ندارید؟

در اینستاگرام حضور ندارم .فردی صفحه فِیکی به نام من
در اینستاگرام باز کرده است و عکس می گذارد اما نمی
دانم کیست .به اینستاگرام عالقه ای ندارم .بارها شده که
خواستم بروم به همان فردی که صفحه ای به نامم باز کرده
است پیام بدهم و از او بخواهم که این کار را نکند .من از
سوءاستفاده از نامم در فضای مجازی بدم می آید.

پشیمان نیستید که بازیگر شده اید؟

نه ،من این شغل را انتخاب کردم و از کاری که دارم میکنم
لذت میبرم .بازیگری برایم مهم است .اگر دوباره متولد
شوم سراغ همین کار میروم .خیلی دنبال موضوع های
مادی نیستم .باالخره زندگی میگذرد .هنوز هم به خاطر
عشقی که به حرفه ام دارم در  66سالگی کار می کنم.
اعتقادم بر این است که اگر عاشق کارت نباشی و دوستش
نداشته باشی خیلی زود توانایی ات را از دست می دهی
و به پوچی می رسی .بازیگرانی که به سن ما می رسند
متأسفانه می گویند بازنشسته شده ایم و باید خانه نشین
شویم و همین خانه نشینی سبب می شود داشته های شان
را از دست بدهند و در زندگی احساس پوچی کنند .روی
سخنم با هم نسالن خودم است که هیچ وقت از زندگی
شان مأیوس نشوند چون زندگی جریان دارد و اکنون می
توانند زمان خود را برای تفریح و خوش گذرانی ،رفت و آمد
و دید و بازدید و سفر صرف کنند و خانه نشین نشوند.

حسام بیک:
ی از
خیل 
جوانهای
عالقهمند پول
می دهند تا
جلوی دوربین
بازی کنند،
هدفشان هم
مشهور شدن
است و دغدغه
هنر و فرهنگ
ندارند .نقش
خریدن هم
آنها را در این
حرفه موفق
نمی کند و بعد
از مدتی بازی
در آثار ضعیف
به فراموشی
سپرده
میشوند.
آنها هیچ
وقت به شهرت
نمیرسند

سینما هامون زابل
کارگردان:
عبدالرضا کاهانی
بازیگران:
حمید فرخ نژاد ،رضا عطاران ،نیتایا چرسى با حضور
امین حیایى
درباره فیلم:
این فیلم داستان دو باجناق است كه پس از فوت
پدر زنشان راه او را پى گرفته اند و به بهانه تجارت در
چین گریزى هم به پاتایا می زنند اما رویارویى آن ها با
دوست قدیمى همه چیز را به هم می زند ...

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ...

ﺳﺎدهﯾﺎﺳﺨﺖ؟!

.

ﻣﺴﺌﻠﻪ»ﻧﻘﺶﯾﺎب«ﻫﺎاﯾﻦاﺳﺖ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎى ﻧﻘﺶﯾﺎب را ﺑﺎ
درﺟﻪ دﺷﻮارى ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺑﺎره ،ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  300072252رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻰ از
آنﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

مرادیان ،هدی منصورفالح ،سعید دولتی ،فاطمه شکری،
اصغر حیدری ،چیا بابامیری ،کیان علی پناه ،آرمان پیراسته،
هامون قربانی و تینا فتوحی بازیگران این فیلم هستند .به گفته
وی ،این فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

 :09144...568ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺳــﻼم وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧــﺪوم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن وﮐﺎدرﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺨﺶ
»ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ«،ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰﮐﻨﻢ ﺑﺮاى اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳــﺦ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﺑﻪ آن ﻋﺪه ازﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ
ﺑﻮدن وﻗﺖ اﻋﺘــﺮاض ﮐﺮده اﻧﺪداده ﺷــﻮد ،و ﺑــﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻘﺶﯾﺎبﻫﺎ ﻫﻢ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺨﻮرد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى
1روز ﺑﺎ 2روزﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد.ﺑﺎﺗﺸﮑﺮﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪﻧﮋاد.
 :09399...917ﺑﺎﺳﻼم .اﺗﻔﺎﻗﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺑﻰ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭻﻫﺎ را ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳﺎده
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺧﺐ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮات ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﺨﺶ ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ:
آﻗــﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻋﻠﻴﭙــﻮر از ﺑﻴﺮﺟﻨــﺪ،
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه ٠٩٢٢٨...٢٥٢
ﺑﺮﻧﺪه ٥٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷــﺪﻧﺪ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎدﺎ ﻣﻴﺮاب ﺷﺒﺴﺘﺮ از ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ٠٩١٥٥...٢٥٩
ﺑﺮﻧﺪه اﺷﺘﺮا دوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺗﻤﺎﻠ
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪن ﺗﺼﻮﺮﺷﺎن ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺟﻮاﺰ اﻦ
ﻋﺰﺰان ﺗﻘﺪــﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷــﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ
درﺎﻓﺘــ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫــﻢ در وبﺳــﺎﺖ  1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــ¢ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ¢ﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ¢ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ ِ
ﺷ¢ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ¢ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮ ﺷ¢ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺎاﮔﺮﺷ¢ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ¢ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮا رﺳﻢﺷ¢ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪرو ﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ¢ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ¢ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮا درﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¢ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ¢ﻪﺧﻂﻫﺎراﺑ¢ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ¢ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ¢ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ¢ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ¢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 ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﺸـ¡ ﺷـﻮد .اﮔﺮ ﻤـ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن اﺳـﻦ
ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑﻪ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
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ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

کــــتــــایــــون ریــــاحــــی
گروه سینما و تلویزیون
متولد 10دی ،1340
تهران بازیگر سینما و تلویزیون است .کتایون ریاحی
کارشناس ادبیات و انسان شناسی است .او خواهر
علیرضا ریاحی از دیگر بازیگران سینما در ایران
است.
ریــاحــی بــا نویسندگی بـــرای کــودکــان آغـــاز و با
«خبرچین» به سینما آمــد .امــا فیلم در نیمه راه
متوقف شد و او برای بازی در «پاییزان» انتخاب شد.
در آن زمان در سینما چندان موفق نبود اما با بازی
در مجموعه «پدرساالر» توانست خود را مطرح کند
و حضور او در مجموعه های «روزهای زندگی» و به
ویژه مجموعه تلویزیونی «پس از باران» از او چهره
ای شناخته شده ساخت .بازی ریاحی در مجموعه
های «پس از باران» و «شب دهم» نیز چشمگیر بود.
و پس از پنج سال دوری از سینما با بازی در «شام
آخــر» مهم ترین بــازی دوران بازیگری خــود را به
معرض نمایش گذاشت و برای بازی در همین فیلم
نامزد جایزه بهترین بازی نقش اول زن از بیستمین
جشنواره فیلم فجر شد« .این زن حرف نمی زند»
دیگر فیلمی بود که توانایی های کتایون ریاحی را
نشان داد .ریاحی برای بازی در این فیلم هم نامزد
جایزه از هفتمین جشن خانه سینما شد.

خانم یایا

تدوین «خرها آدم نمی شوند» توسط معیریان
«آرش معیریان» تدوین فیلم
گروه سینما و تلویزیون
«خــرهــا آدم نــمــی شــونــد» به
کارگردانی اکبر منصور فالح را بر عهده گرفت .مشاور رسانه
ای «خرها آدم نمی شوند» به خبرنگار ما گفت :این فیلم به

کتایونریاحی

راهنمای اکران

گپ

تازگی وارد مرحله تدوین و آرش معیریان به عنوان تدوینگر این
اثر سینمایی انتخاب شده است« .هادی اعتمادی مجد» با
اشاره به این که این فیلم اوایل پاییز در شمال کلید خورد ،ادامه
داد :لیال اوتادی ،یوسف تیموری ،ارژنگ امیرفضلی ،یوسف

تولد ماه

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ ¢اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ¢ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ¢ﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ¢ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧﺎص)?(رااﻧﺘﺨﺎبﻨﻴﺪ
وﺑﺮرﺳــﻨﻴﺪــﻪ»:اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎلﺑﺎﺷــﺪ؟«ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂ¢ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗ¢ﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪ راﻪﺑﺮا اﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣُ ﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑ¢ﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»واﺣﺪواﺣﺪ«ﺑ¢ﺸــﻴﺪوﺑﺮا ﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮا ﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

30

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

