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سینما و تلویزیون
نگاهی به فیلم ها و سریال های پر سر و صدا

پر از سکانسهای داغ

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دنیا

فیلم ها و سریال ها به مضامین مختلف می پردازند ،مضامینی که گاهی قشری را نقد می کند و به چالش
گروه سینما و تلویزیون
می کشد یا به موضوع های مختلف اجتماعی می پردازد .برخی هم به قشر یا موضوع حساسی می پردازند
البته هر کدام از این آثار ،زمان اکران یا زمانی که روی آنتن رفت با اما و اگرهای زیادی روبه رو و موضع گیری های زیادی درباره شان
شد .بعضی از این فیلم ها در دوره ای توقیف شد ،بعضی دیگر با اصالحات اکران شد و برخی هم خیلی زود از روی پرده پایین آمد .در
گزارش پیش رو به شش اثر پر سر و صدا در سینما و تلویزیون ایران پرداختیم که با سکانس های داغ و جالب توجه همراه بود.

میوه ممنوعه

«میوه ممنوعه» داستان فردی به نام حاج یونس (با بازی فوق العاده
علی نصیریان) است که اتفاق هایی در زندگیاش پیش میآید و او را
درگیر ماجراهایی میکند .این مجموعه را شاید بتوان بنا به توصیف
کارگردانش راوی آدمهــای خاکستری دانست .حسن فتحی در
این سریال به ماجرای عشق مردی میان سال به یک دختر جوان
پرداخت .این سریال پرمخاطب بود و واکنش منفی خاصی نداشت.

سینماهای استان در پی
حادثه تروریستی تعطیل شد

«دنیا» نمونه ای از ضعف ایمان را روایت می کند .محمد رضا شریفی
نیا در این فیلم ،دل در گرو زنی به اسم دنیا می دهد و خانواده اش
را کنار می گذارد .دنیا از او می خواهد که ظاهرش را تغییر دهد
و طوری لباس بپوشد و رفتار کند که خواسته اوست .فیلم دنیا با
وجود سوژه جذابش فروش متوسطی داشت.

در پی حادثه دلخراش
گروه سینما و تلویزیون
تروریستی جــاده خاش
به زاه ــدان و شهادت و مجروح شــدن تــعــدادی از
حافظان مرزهای میهن اسالمی و اعــام سه روز
عــزای عمومی ،سینماهای اســتــان تعطیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی به خبرنگار ما
گفت :حادثه تروریستی و هدف قرار دادن نيروهاي
جان بركف سپاه پاسداران که با شهادت و مجروح
شدن اين عزيزان همراه بود سبب تالم و تاثر بسیار
شــد ،ایــن اقــدام جنایت کارانه عناصر کــور دل در
حمالت تروریستی نشانه عجز ،ناتوانی و حقارت
دشمنان در برابر ملت شریف ایران است که بار دیگر
خط باطل جهالت تکفیری را بیش از پیش نمایان
ســاخــت« .حسین مسگرانی» بــا تسلیت شهادت
مظلومانه تعدادی از نیروهای سپاه در این حادثه
افزود :در پی این حادثه تروریستی سینماهای استان
از  25بهمن به مدت سه روز تعطیل شد افزون بر این
همه برنامه های فرهنگی که از این اداره کل مجوز
اجرا داشت ،نیز در این مدت اجرا نمی شود.

زیر نور ماه

ایــن فیلم ،قصه یک طلبه را روایــت می کــرد .شخصیت اصلی
داستان ،طلبه ای است که چند روز مانده است تا پوشیدن عبا و
عمامه که لباس هایش توسط یک پسر بچه در مترو به سرقت می
رود و او به دنبال پسر بچه سر از زندگی مردم ساکن در زیر یکی از
پل های شهر در می آورد .به فیلم زیر نور ماه بسیار توجه شد و از
سوی گروه های مختلف تحسین شد.

این جا چراغی روشن است

«این جا چراغی روشن است» فیلم رضا میرکریمی ،درباره جوان
ساده دلی است که همراه با متولی امامزاده در یک روستا زندگی
می کند .متولی از این که مردم روستا نسبت به امامزاده کم توجه
هستند ،ناراحت است و ماجراهایی پس از آن شکل می گیرد .این
فیلم اعتراض یا واکنش خاصی نداشت ولی برخی منتقدان درباره
آن نقدهایی نوشتند.

او یک فرشته بود

علیرضا افخمی سال « 84او یک فرشته بود» را ساخت که مورد
استقبال هم قرار گرفت .داستان این سریال درباره مردی به نام
بهزاد بود که طی ماجرایی با زنی تصادف میکند و او را به خانه
خودش می برد .به تدریج حرکات عجیبی از این زن که فرشته نام
دارد ،سر می زند و از سوی دیگر در قالب مردی دیگر به نام سرابی
سعی در سردرگم کردن بهزاد دارد .در نهایت فرشته سبب میشود
که بهزاد و همسرش رعنا تا پای طالق بروند.

کافهسینما

مارمولک

در این شماره ،اخبار و
گروه سینما و تلویزیون
نــقــل قــــول هــــای مهم
سینما و تلویزیون را در اختیارتان قرار می دهیم.
فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با نام بین
المللی (رونا مادر عظیم) به عنوان تولید مشترک
سینمای ایران و افغانستان و نماینده افغانستان در
جایزه اسکار ،جایزه بــزرگ هیئت داوران و جایزه
موسسه اینالکو (موسسه ملی زبــان و تمدن های
شرقی) «وزول» فرانسه را دریافت کرد.
پیکر رضا صفایی فیلم ساز فقید سینما که  23بهمن
ماه به دلیل سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم
شد ،به درخواست خانواده اش و در سکوت خبری با
حضور تعدادی از دوستان و نماینده خانه سینما 25
بهمن در قطعه بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.
نرگس محمدی بــرای شرکت در مستند مسابقه
«قطعههای نــاتــمــام» جلوی دوربــیــن رفته اســت.
بخشهایی از ایــن مجموعه ،خــارج از کشور و با
شرکت بازیگران غیرایرانی تصویربرداری میشود.

کمال تبریزی در «مارمولک» تعجب همه را برانگیخت .داستان از
این قرار بود که سارق حرفه ای در بیمارستان بستری می شود و با
سرقت لباس یک روحانی از آن جا فرار می کند و سر از روستایی در
می آورد که ساکنانش منتظر ورود امام جماعت هستند .این فیلم
در زمان اکران با استقبال و البته اعتراض فراوان روبه رو و در نهایت
بعد از دو هفته از پرده سینما پایین کشیده شد.

تولد ماه
رویانونهالی

رویا نونهالی متولد  24بهمن
گروه سینما و تلویزیون
 41در تهران ،بازیگر تئاتر،
سینما و تلویزیون است .اصلیت وی به روستای تاکر از
توابع بخش بلده شهرستان نور مازندران بر می گردد.
نونهالی دارای تحصیالت در رشته نقاشی از دانشکده
هنرهای زیبای دانشگاه تهران است .آغاز فعالیت هنری

رویا نونهالی از سال  62با بازیگری تئاتر و فعالیت در
سینما از سال  66با حضور در فیلم «یار در خانه و»...
ساخته خسرو سینایی است .سال  81بازی در تلویزیون با
مجموعه «خــواب و بــیــدار» او را به اوج شهرت رساند.
نونهالی در سال  95جزو داوران سی و پنجمین دوره
جشنواره فیلم فجر بود .وی جوایز بسیاری را از آن خود

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

اﻋﺘﺒﺎر و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ

.

اﻋﺘﻤﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺷﻤﺎﺳـﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ از ﻣﺸــﻬﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎى
ارﺳﺎﻟﻰﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2/5ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ اﻻن 158ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه 09154...345

ساخت که برای نمونه می توان به سیمرغ بلورین بهترین
بازیگر نقش اول زن برای فیلم «عروسی خوبان» ،سیمرغ
بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن برای فیلم «بوی کافور،
عطر یاس» اشاره کرد .سایه روشن ،ساختمان  ،85ساعت
شنی ،خواب و بیدار و تله تئاتر «تله موش» از آثار تلویزیونی
وی اســت .هلن ،مشکل گیتی ،نیمه شب اتفاق افتاد،

ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ:
»ﺳــﻼم .ﺑﻌﺪ ازﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺧﻔﻦاﺳﺘﺮﯾﭗ ﺣﺴﺎﺑﻰ
اﻓﺴــﺮده ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اوﻣــﺪن ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ ﺧﯿﻠﻰ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ .ﻟﻄﻔﺎ دﯾﮕﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪﻣﻮن ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻌﻼ!«.

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

ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎﻫﻔﺘﻪﺑﻴﺴﺖوﭼﻬﺎرم:
ﺧﺎﻧــﻢ ﻧــﮕﺎر ﺮﻣﺎﻧــ از ﮔﻠﺒﻬــﺎر ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩١٠٥...٩٨٣ﺑﺮﻧﺪه٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎنوﺟﻪﻧﻘﺪﺷﺪﻧﺪ.
آﻗﺎﻋﻠﺣﺴــﻴﻦزادهﺑﺤﺮﻨازﻣﺸــﻬﺪ،ﺑﻪﺷﻤﺎرهﻫﻤﺮاه
 ٠٩١٥١...٣٤٧ﺑﺮﻧــﺪهاﺷــﺘﺮا¬دوﻣﺎﻫﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳــﺎن
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪازﻫﺮدواﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﻋﺰﺰﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢﻋﺲدرﺎﻓﺖ
ﻨﻴﻢ.
ﺑــﻪزودﺟﻮاــﺰاــﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﻫــﻢ ﺗﻘﺪــﻢﺧﻮاﻫﺪﺷــﺪ.ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻞ ﭘﻴﺎﻣﻫﺎ درﺎﻓﺘ اﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در وبﺳﺎﺖ
 1sargarmi.irﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

 (١از اﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن
ﺗﻘﺪــﺮ و ﺗﺸــﺮ ﻣﻨــﻢ .ﺣﻘﻴﻘــﺖ اــﻦ اﺳــﺖ ــﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﻃﻮﻻﻧﻣــﺪت ﺷــﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ در اﻦ
رﺳﺎﻧﻪ» ،اﻋﺘﺒﺎر« و »ﺳﺮﻣﺎﻪ« ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .اﻣﻴﺪوارم
ﻪ ﻗﺪر اﻦ داﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
 (٢ﺧﺪﻣﺖ اﺸــﺎن ﻋﺮض ﻣﻨﻢ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﻴﺪن اﻧﺘﺸﺎر
 آﺘﻢ در رﺳﺎﻧﻪ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎ دﮕﺮ ،ﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌ
و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﻦ اﺳﺖ ﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺨﺸ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

کفش هایم کــو؟ ،اعترافات ذهن خطرناک من ،داره
صبح میشه ،دلم می خواد ،نیم رخ ها ،تراژدی ،صداها،
نیلوفر ،خاک آشنا ،مانا ،نیلوفر ،عصر جمعه ،ماهی ها
عاشق می شوند ،یک تکه نان ،خواب خاک ،هم نفس،
خانه ای روی آب ،زندان زنان ،بوی کافور ،عطر یاس و
 ...از جمله آثار سینمایی این هنرمند است.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ 
ﺷــﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ ِ
ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷﻞﺑﺮﺳﻴﻢﺎاﮔﺮﺷﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادر¬ﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗﻪﺧﻂﻫﺎراﺑﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸﻴﻞدﻫﻨﺪ.

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

 2ﻫﺮ ﺗﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮرﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷﻞﺑﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دور ﻫـﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕـ ،ـ ﺷـﻞ
ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
رﻧـﮓ ﭘﺮﻨﻴـﺪ 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.

ﻫﺮ روز
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ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدوﻮ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑﺸﻴﺪ.
 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸــﻴﺪ،ﺑﺮﺧﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب و
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ ــﻪ» :اﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻣﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺤﺪوده
ﺪامﺧــﺎلﺑﺎﺷــﺪ؟«ﺗﻤﺎم
ﺧﺎلﻫــﺎرا ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴﺪ.
وﻗﺘــ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪﺪ ﻪ
ﻓﻘﻂازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻪ
ﺧﻂﺟﺪﺪراﻪﺑﺮااﻦﺧﺎﻧﻪﺎﻗﺮﻨﻪاشﻣﺠﺎزاﺳﺖ،ﺑﺸﻴﺪ.
 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»واﺣﺪواﺣﺪ«ﺑﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 6ﺑﺮاﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¬ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

30

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

