سینما و تلویزیون
«ساغرعزیزی»
کارگردان می شود
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نوجوان بسازم .وی ادامه داد :البته با رئیس سابق سازمان حفاظت محیط
زیست کشور هم چند جلسه داشتیم تا اثری را در راستای حفظ و نگهداری
از طبیعت که هم حق خود ما و هم حق نسل آینده است بسازیم و اعتقادم
این است که طبیعت ما واقعا مورد ظلم قرار گرفته است.عزیزی با اشاره

ضیغمی« -ساغر عزیزی» قرار است سریالی را درباره محیط زیست ،البته بعد از تصویب
سازمان صدا و سیما بسازد .این بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار
ما درباره فعالیت های اخیر بازیگری اش گفت :چند سالی است درگیر نگارش پروژه ای
تلویزیونی هستم و خیلی دلم می خواهد در راستای طبیعت یک کار برای گروه کودک و

تازه های سینما

نمای نزدیک

حمیدگودرزی
ضیغمی -در طــول بیش از  ۱۷سالی کــه در
سینما و تلویزیون حضور دارد ،اغلب در نقش
های مثبت و فیلم ها و سریال های درام حاضر
شده است .بازیگری خونسرد ،آرام ومهربان؛ این
ها برخی از ویژگی هایی هستند که در برخورد
اول بــا حمید گــــودرزی بــه چشم مــی خــورنــد.
گـــودرزی کــه فیلم هــا و ســریــال هایی هــم چون
«مــســافــری از هــنــد»« ،کمکم کـــن»« ،پنجمین
خورشید»« ،بچه های نسبت ًا بد»« ،کیش و مات»،
«روبــاه»« ،بی وفا» و «تالفی» را در کارنامه کاری
خود دارد ،مدت هاست که کمتر از قبل در دنیای
تصویر حاضر شده اســت ،وی با سریال «هاتف»
به کارگردانی داریوش یاری ،قرار است به جعبه
جادویی برگردد .عالوه بر این سریال مناسبتی،
مجموعه «پاهای بی قرار» به کارگردانی منوچهر
هـــادی و فیلم سینمایی «کــتــک خـــور» شاهد
احمدلو ،از دیگر پروژه هایی هستند که این بازیگر
در آن ها نقش آفرینی کرده است.

من با تئاتر شروع کردم و به شکل کامال گمنام ولی
هر روزم را تمرین تئاتر پر می کرد؛ تمرین هایی که
شاید همه آن ها منجر به اجرا نمی شد ولی بیشتر
تجربی کار می کردیم .با گروهی پنج ،شش نفره از
ساعت شش یا هفت صبح کار می کردیم و تمام این
ها باعث شد که به تجربه ام اضافه شود.

 I Iدر بازی مردم شما را بیشتر با کدام نقش
شناختند؟

 IIاز چه سالی فعالیت خود را  در عرصه
تلویزیون شروع کردید؟

 IIآیا بیمه هستید و بازنشستگی دارید؟

بله صددرصد ،ولی آینده بسیاری از هنرمندان ،مالی
نیست بلکه مــواردی عمیق تر از این حرف هاست؛
مثل دیده نشدن و دیده شدن.
پیش کسوتان این حرفه دوست دارند دیده شوند و
بیشتر بــه آن هــا توجه
شــود و نگرانی من
بیشتر از مسئله
دیــــــــده نـــشـــدن
است.
توقع ما به عنوان
افــرادی که در این
کار مشغول هستیم
ایـــــن اســـــت کــه
وقتی فردی
به عنوان
مـــدیـــر

هنوز که هنوز است با «کوچه اقاقیا»« ،جایزه بزرگ»
و «طالق در وقت اضافه» که در این چند سال اخیر
بسیاری آن ها را دیده اند.
البته می توانم به نقش خــودم در کتاب قانون نیز
اشاره کنم.

 I Iمردم شما را با چه ویژگی هایی می
شناسند؟
سازمان انتخاب می شود تالش کند تا مشکلی را که
همیشه وجود داشته از میان بردارد.
من به عنوان یک بازیگر می خواهم روزی به رئیس
سازمان صدا وسیما بگویم که واقعا دست من به کجا
بند است؟ حاال که شدید ًا به پول نیاز دارم و بیشتر در
صدا و سیما کار کردم و در کار خود ذره ای کوتاهی
نکردم اکنون از کجا پول به دست بیاورم؟
آیا یک بار از بین همین مدیران شخصی آمده است
تا بگوید چه کسانی از صدا و سیما طلبکار هستند؟
فیلتری باید گذاشته شود که هر شخصی وارد این کار
نشود.

 I Iچرا مدتی اجرا را کنار گذاشته بودید؟

بیشتر به خاطر بی معرفتی های تلویزیون و دوم این
که کمی از فضای بازیگری دور مانده بودم .البته چند
پیشنهاد کاری برای بازیگری را نیز از دست دادم.

 I Iکدام یک از بخش های کار یعنی بازیگری
و اجرا برای شما لذت بخش تر است؟

اگر قرار باشد جای خوبی قرار بگیرم فرق چندانی
نمی کند .البته بین اجرا و بازیگری من بازیگری را

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

بنی اجرا و بازیگری من بازیگری را
انتخاب می کنم اما در بازیگری هم مهم
برامی این است که در جای درستی قرار
بگیرم و نقش خوبی باشد
انتخاب می کنم اما در بازیگری هم مهم برایم این
است که در جای درستی قرار بگیرم و نقش خوبی
باشد.

 I Iدر کدام یک از کارهایی که انجام دادید
موفق تر بودید؟

البته نظرات مردم در این زمینه خیلی متفاوت است
بسیاری اجرای من را خیلی دوست دارند و بسیاری
نیز کارهای بازیگری من را.

 I Iتجربه ای که طی این مدت به دست
آوردید  با نقش های مختلفی که داشتید

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﻃﻮر ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

بیشتر وقت خودم را با دخترم می گذرانم.

 I Iآخر هفته ها بیشتر برای گردش به کجا می
روید؟

معموال یا به سینما یا برای تماشای تئاتر می رویم
البته بیشتر همسرم و دخترم را که  7ساله است
همراهی می کنم و همیشه با هم هستیم.

 I Iبرای بازی از خارج از کشور پیشنهاد هم
داشتید؟

بله پیشنهاد داشتم و فکر می کنم بیشتر بازیگران
چنین پیشنهادهایی دریافت کرده اند ولی برای خود
من زیاد جالب نبود .چندان عالقه ای برای بازی در
شبکه های ماهواره ای نداشتم.

 I Iآیا به تمام خواسته های خود رسیده اید ؟

در زندگی ام بله رسیده ام اما از نظر کــاری هنوز
نه .بزرگ ترین آرزوی من این است که در سینما و
تلویزیون افراد در جای خودشان قرار بگیرند.

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣ ــﻮزﺷ ــ
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

 I Iاوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎزﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺑﺮا ﺸ ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

خیر.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

در اﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ،از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

 I Iآیا کارمند رسمی تلویزیون هستید؟

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
* سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین
سهیلی زاده آخرین مراحل پیش تولید خود را
پشت سر می گذارد .فرهاد قائمیان و حمیدرضا
پگاه به عنوان بازیگران مرد این سریال انتخاب
شدند.
*در فهرستی که از بهترین بازیگران زن در قرن
بیست و یکم تهیه شده ،نام «لیال حاتمی» برای
بازی در جدایی نادر از سیمین آمده است.
* فیلم سینمایی «ی ــه وا» مــحــصــول مشترک
ایران و ارمنستان به کارگردانی «آناهید آباد» و
تهیهکنندگی «تقی علیقلیزاده» از  ٢٤سپتامبر
در سینماهای ارمنستان اکران میشود.
* شهاب حسینی ساخت تازهترین فیلم خود با نام
«مقیمان ناکجا» را با حضور آرمان درویش ستاره
فیلم «چهارشنبه» و پریناز ایزدیار به پایان رساند؛
فیلمی ویدیویی که با تبدیل پروانه به سینمایی به
جشنواره میآید.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کافه سینما

بیشتر می گویند که خیلی خوشرو و مهربان هستم.

٩٦/٧/٢

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٢۵

ضیغمی -فیلم سینمایی «مــادر قلب اتمی» به
تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است .قصه
فیلم از آن جا شروع میشود که آرینه (با بازی ترانه
علیدوستی) و نوبهار (با بازی پگاه آهنگرانی) از یک
مهمانی بیرون میآیند و در خیابان میچرخند .فیلم
از نیمه شب شروع و با طلوع خورشید تمام میشود.
ویژگی مهم فیلم علی احمد زاده ،حرکت کردن
مستمر بین فضای سوررئال و رئال است به طوری
که نمونه مشابه آن را کمتر در سال های اخیر در
سینمای ایران شاهد بوده ایم .البته بازی بازیگران
ضعیف است که ضعف دیالوگها و کمبود موقعیت
های خالق در این ضعف تأثیر زیادی داشته است
اما بازی محمد رضا گلزار در نقش فردی رمز آلود و
پیچیده قابل توجه است .از دالیل اصلی استقبال
خوب از فیلم ،حضور چهرههای مطرح سینمای
ایران از جمله محمدرضا گلزار و ترانه علیدوستی
اســت .در هر حال باید گفت فیلم با وجــود ضعف
هایی که دارد شیوه ای جدید در فیلم سازی در
سینمای ایران است و ارزش یک بار دیدن را دارد.

چطور به دست آمد و نقش های خود را
چگونه انتخاب می کنید؟

مریم ضیغمی« -روشنک عجمیان» عالوه بر بازی
در سینما و تلویزیون در حیطه اجرا هم فعالیت دارد.
عجمیان بازی در تئاتر را با کالس های بازیگری از
سال  ۱۳۷۲شروع کرد و اولین کار تصویری او در
همان سال بود .در سال  ۸۱با برنامه «چشمانداز»
اولین کار خود را به عنوان مجری تجربه کرد.
روشنک عجمیان در دوره لیسانس رشته بازیگری را
انتخاب کرد و در دوره فوق لیسانس رشته کارگردانی
تئاتر را بــرگــزیــد .بــا او در ایــن گفت و گــو درب ــاره
موضوعات مختلف هم کالم شدیم.

من در دوران راهنمایی کارگردانی تئاتر مدرسه را
انجام می دادم و به شکل حرفه ای از حدود  23سال
پیش با تئاتر شروع کردم و اولین کارهای تصویری
من سال  76سریال «گوهر کمال» با عباس رنجبر
بود و همچنین سریال «کاشانه» را با قاسم جعفری و
سریال «کوچه اقاقیا» را کار کردم.

ﺳﻮدوﻮ

«مادر قلب اتمی» و شیوه
جدید در فیلم سازی

پیشکسوتان باید دیده شوند

فیلم سینمایی «هزارپا» به کارگردانی ابوالحسن
داوودی مراحل فنی خــود را سپری می کند.
رضــا عــطــاران و جــواد عزتی بــازیــگــران اصلی و
ســارا بهرامی و مهران احمدی دیگر بازیگران
فیلم «هــزارپــا» هستند .این فیلم به دهه شصت
بازمیگردد و داستان جذابی را در این دهه روایت
میکند« .هــزارپــا» بعد از «نــان و عشق و موتور
 »١٠٠٠تجربه تــازه ابوالحسن داوودی در ژانر
کمدی محسوب میشود.

دﻗﻴﻘﻪ

یادداشت

گفت وگو با «روشنک عجمیان»بازیگرو مجری نامآشنا

هزار پا

٢٠

به سریال آماده پخشش هم گفت :سریال «تالطم» را آماده پخش دارم که
یک کار بسیار متفاوت و در مورد زنی است که کارگری خانه های مردم را
انجام می دهد و با مشکالت بسیار زیادی رو به رو می شود.به گفته وی،این
سریال را «وحید بیطرفان» کارگردانی کرد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٤)-١ﺣﺮﻓ( آﻪ  ٢٣ﺳﻮره ﺷﻮر ﻣ ﮔﻮﺪ »:ا
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻦ )رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد(
ﻫﻴﭻﻣﺰد ﺟﺰ.......ﻧﺰدﺎﻧﻢﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ«
٥)-٢ﺣﺮﻓ( ﺴ ﻪ ﮔﺮﻪ ﻨﺪ و ﺑﮕﺮﺎﻧﺪ و اﮔﺮ
ﮔﺮﻪاش ﻧﻤ آﺪ ) .......ﻌﻨ ﺗﻼش ﺑﺮا ﮔﺮﻪ
ﺮدن( ُﻨﺪ،ﺑﻬﺸﺖﺑﺮاوواﺟﺐاﺳﺖ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ(آﺖا...ﺣﺎﺋﺮ ﺷﻴﺮاز ﻓﺮﻣﻮد:دﻋﺎ
اﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(درروز،........ﻣﻘﺪﻣﻪﻋﺎﺷﻮراﺳﺖ.
٥)-٤ﺣﺮﻓ(اﺳﺘﺎدﻣﻄﻬﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:رازﺑﻘﺎ ﻧﺎم
اﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(اﻦاﺳﺖﻪﻧﻬﻀﺘﺶازﻃﺮﻓ........
اﺳﺖ)ﻌﻨ ُﺑﻌﺪﻋﻘﻠدارد(وازﻃﺮفدﮕﺮدرﻋﻤﻖ
اﺣﺴﺎﺳﺎتوﻋﻮاﻃراهﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.
٦)-٥ﺣﺮﻓ(ﺗﺮﻴﺪنوﻣﻨﻬﺪمﺷﺪن
٤)-٦ﺣﺮﻓ(آﺖا...ﻓﺎﻃﻤﻧﻴﺎﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﺧﺪاﭼﻨﺪ
ﮔﻨﺎهراﻧﻤﺑﺨﺸﺪ:ﻋﻤﺪاﻧﻤﺎزﻧﺨﻮاﻧﺪن،ﺑﻪﻧﺎﺣﻖآدم
ﺸﺘﻦ،ﻋﻘﻮقواﻟﺪﻦ......،ﺑﺮدن.
٣)-٧ﺣﺮﻓ(ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻮ
٤)-٨ﺣﺮﻓ(ﻫﺮزوﮔﻨﺪﺪه
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮ ﻓﺮﻣﻮد:اﮔﺮﮔﻔﺘﻴﺪﻣﻦ
......ﻧﻤﺧﻮاﻧﻢوﻟﺎردﮕﺮﺑﺮا اﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(
ﻣﻨﻢ،ﻧﻪﺧﺪاراﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺪﻧﻪاﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(را.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ(ﺟﺎﻧﻮرﺧﻮﻧﺨﻮار

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١١ﺣﺮﻓ(ازرﻧﮓﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ
٢)-١٢ﺣﺮﻓ(ازﺳﺎزﻫﺎ ﺿﺮﺑ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ(ﺑﺪﻧﻪ
٤)-١٤ﺣﺮﻓ( ﺑﺮا ﻣﺎ ﺷﻴﻌﻪ ﻫﺎ اﺮاﻧ ،از راه
رﺳﻴﺪن اﻦ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺮا ﻣﺎن
ِ
ﺣﺮﻣﺖوﻗﺪاﺳﺖدارد.
٢)-١٥ﺣﺮﻓ(ﻣﻘﺎﺑﻞاﻧﺲ
٢)-١٦ﺣﺮﻓ(آﺖا...ﻣﻴﺮزاﺟﻮادآﻗﺎﻣﻠﺗﺒﺮﺰ
دراﻫﻤﻴﺖﻧﻤﺎز......ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ»:ﻣﻮﺟﺐﺧﺸﻨﻮد ﺧﺪا
ودوﺳﺘﻓﺮﺷﺘﮕﺎنوﺳﻨﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮاناﺳﺖ«.
٤)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺳﺨﺘوآﺷﻮب
٥)-١٨ﺣﺮﻓ(روزﻨﻮﻧ
٦)-١٩ﺣﺮﻓ(ﺴﻪﺎﻣﻼﻣﺘﻮﺟﻪﺷﺪه
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﺟﻨﮕﺠﻮﻪﺗﻌﻠﻴﻤﺎتوﮋهدﺪه
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(رو دﮓﺑﺮﻧﺞﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮ ﻓﺮﻣﻮد:ﻧﻈﻴﺮآﻧﭽﻪﻪ
در ﺣﺎدﺛﻪ  .......اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد از اﻤﺎن ﺎﻣﻞ ،از رﺿﺎ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ،ازﺻﺒﺮ،ﻧﻤﻮﻧﻪا دردﻧﻴﺎﻧﻴﺴﺖ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ( آﺖ ا ...ﺑﻬﺠﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺴﺎﻧ ﻪ
ﻣﮔﻮﻨﺪ:اﻦﻣﺼﻴﺒﺖﺧﻮاﻧﭼﻴﺴﺖ؟ﻧﻤﻓﻬﻤﻨﺪ
ﻪاﻦ،......ﻃﺮﻘﻪﺗﻤﺎماﻧﺒﻴﺎﺑﻮد.
٦)-٢٤ﺣﺮﻓ(ﺗﺨﺮﺐوﻓﺮورﺰ

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

