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 بسم الله الرحمن الرحیم 

کنم که همه ما در مسیر خدمتگزاری توفیق داشته باشیم و زیر    خوشحالم که توفیق شد موضوع دعوت خالقانه را تدریس کنم و دعا می 

در حین همین دوره سایه عنایت و آفتاب حضرت بتوانیم خدمتگزاری کنیم و مراسم بگیریم، درگیر همین کارها باشیم. عرض کنم که  

  .ای، مطلبی، سؤالی و ابهامی برایتان پیش آمد، حتما با آن راه ارتباطی که خدمتتان تقدیم کردند، در میان بگذارید   طف کنید اگر ایدهل

اهلل  شاء ناای یک کارگاه واقعی داشته باشیم و  شوم و اینکه بتوانیم با هم صحبت کنیم و جدای از یک کالس چند دقیقه من مطلع می 

 از این ماجرا به عنایت حضرت خالقانه خارج بشویم. نگاه حضرت بتوانیم به امید خودِ 

اما برای شروع از آنجایی که اسم کالس و کارگاه دعوت خالقانه است، به نظرم خوب است که روی مفاهیم صحبت کنیم. برای شروع 

  .آمدن به برنامه ما را ندارند ی تمایل به  که بطور عاد  افرادیواقع دعوت یعنی چگونگی آوردن    در  .کنیم  کلمه دعوت صحبت میروی  

درصد مسیحیان، بابت تبلیغ    ۷۹شنیدیم که نزدیک  (  حتما بشنوید  ،اید   که اگر نشنیده)   ۵۳اهمیتش هم از آنجایی است که در کارگاه  

بسیار عنی آن مهم است که  که درباره دعوت و ماند. و نکته دیگر این  آیند و از طرف دوستان و فامیل و آشنایان تبلیغ شده  به کلیسا می

کنیم و بسیار مهم است: یکی    ها رعایت نمی  شبیه به تبلیغات است. یعنی ما ابتدا جذب مشتری داریم و دو نکته بعدی که ما خیلی وقت

 نگهداری از مشتری و دیگری ارائه خدمات پس از فروش است که بسیار مهم است.

از آشنایان ونجا  یکنم مرور سریع  سعی می من    اما انواع دعوت: انواع دعوت: دعوت  به قسمت مهم قضیه برسیم.  بعد   ام دهم که 

ای و مستمر. مثالً دعوت مستمر به این معنی است   هاست، و دعوت حضوری و دعوت تلفنی، دعوت با کارت هدیه، دعوت لحظه  غریبه

تر. البته اکنون   شوم، حاال خیلی قدیمی می همراه گویم و گذارم، تبریکی می کنم و پیامی می که من دو هفته قبل از مراسم شروع می

ن اال  ،بود  smsقبالً  )  ایده مسابقه بوده؛ مثالً شما یک هفته قبل از برنامه هر روز به آنها پیام تلگرامی   .شود  های جدیدتر اجرا می  با ایده

 جشن شما در موقعیتی نزدیک پارک بود،  د که مثالًدعوتی بو  ،ای  دعوت لحظه  .و در مسابقه از آنها استفاده کنیدارسال    (با ربات تلگرام

ای کردن و بگویید محل جشن ما اینجاست. ده    هایی، به طور مثال با گلی شروع کنید به دعوت لحظه  به آنجا بروید و حاال با اِلمان

 کردیم.  دعوت میگونه  گیریم و این  دقیقه، یک ربع، بیست دقیقه، بیشتر هم وقت تان را نمی

های فامیلی    شنیدیم، دعوتی است که باید بسیار تا بسیار در آن احترام و جایگاه  ۵۳باز طبق چیزی که در کارگاه    ؛ایانآشن  دعوتاما  

ما  خواهم خاله خود را دعوت کنم، بهتر است که به مادرم بگویم که به خاله زنگ بزند و او را دعوت کند، ا رعایت شود. یعنی من اگر می

نهیم. واقعاً اگر برای مخاطب و مدعو   نام می  »احترام«ایست که آن را    تر است و آن نکته  در آن بسیار پررنگنکته    ها این  دعوت از غریبه

آیند، می توانیم    نفر می  ۲۰۰  ،نفر را دعوت کنیم  ۴۰۰گویند: اگر    ای را که همه می  آید، حتی قائده  احترام قائل باشیم به جشنمان می

توانیم با    خواهیم به یک پارک برویم و به یک نفر کارت دعوت و گل سرخی بدهیم و او را دعوت کنیم، می  یواقعاً اگر م  .زیر پا بگذاریم 

از دعوت است و اینکه من  دقیقه صحبت کنیم و به او بگوییم دردت چیست؟ حرفت چیست؟ و با او هم فضا شویم. این یک نکته  ۱۰او  

این   ، ماند  مان بدون مخاطب نمی  این که جشن  ش کسب کنیم و مطمئن باشیم بهگویم که از دعوت خودمان آرام گفته بودم چیزی می

قبلی گفتم که احترام و وقت گذاشتن خیلی مهم است، دو بخش  کنم. آن چیزی که در   بعدی خدمتتان عرض می  بخش  شاءاهلل در  نارا  

ام و   نه اینکه من یک جشن گرفته . داشته باشیمست دو ، کنیم  ن کسی را که دعوت میکنم: اول اینکه واقعاً آ نکته را به آن ضمیمه می

نه این طور نباشد. واقعاً آنها را دوست داشته باشیم، نکته   ،سری افراد بیایند باألخره باید یک ،ها خالی نباشد  بنابراین برای اینکه صندلی

کنیم   خودمان را به آنها بزنیم، یعنی اگر حس میی  ها  ا راحت باشیم و واقعاً حرفها با ما راحت باشند و ما با آنه   بعدی برای اینکه آدم

جایی که در   گوییم که دردش را به ما بگوید، اما آن  مثالً می  .توانیم یکی از دردهایمان را به او بگوییم  که باید با آنها راحت باشیم، می

زنیم و   وقتی دکور را می .ای برنامه بزنیمخواهیم دکوری بر یلی وقتها میاز این جمله و مثال است. خ ،کنیم  دعوتمان آرامش کسب می

زنیم،    باألخره چیزی شد که کار را راه بیندازد اما خیلی وقتها وقتی دکوری را می  .گوییم بد نشد   کنیم و می  نگاه می   ، شود  تمام می

بیاید، چه متخصص چه دکوری است که اگر هرکسی هم  ،دومکنیم. این دکور   کنیم و حظ می  بریم و تأیید می خودمان از آن لذت می

در دعوت هم همین است. واقعاً خودمان را جای کسی که قرار است دعوتش    .فهمد   ص، از آن لذّت خواهد برد و تالش را میغیر متخص
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مثبت   ب خیلی از این آیاها برای خودمانآییم؟ آیا برایمان جذاب است؟ و... . اگر جوا  پذیریم؟ آیا به برنامه می  آیا می  . قرار دهیم  ،کنیم

 خواهد بود و خواهد آمد و اطمینان خواهد کرد. باشد، برای مخاطب هم مثبت 

یعنی اینکه من    . شود  ترین تفاوت در بین نظرها می  ای تعریف کنیم، ارائه متفاوت  ؛ اگر واقعا بخواهیم غیرکلیشهلغت خالقیتو اما  

مان بارش فکری و    ن روزگاری شده که همهاال  .ه راه بیندازدشیو  ترین  ترین و جذاب  ترین و راحت  دهبتوانم حرفی بزنم که کار را به سا 

هم ارائه محتوای نهایی در یک   ،یعنی هم برگزاری جلسات طوفان فکری  . دانیم  شود را نمی  ایم ولی اینکه نمی  طوفان فکری را شنیده

دیگر اینکه در خالقیت، خوب دیدن و   ت. نکتهسخت اس  آن  نیده باشیم، اما اجرایبارش فکری. اینها واقعاً چیزهایی است. شاید خیلی ش

کنند، منشی   گویم: بعضی افراد هستند یک جلسه را شرکت می طور مثال می خوب شنیدن و خوب نوشتن بسیار حائز اهمیت است. به

در جلسه چنین   شان بخوانند و بگویند که  ی نوشتهتوانند از رو  دارند، ولی در نهایت خودشان هم نمی  جلسه هم هستند، نت هم برمی

چرا؟ نکته اینجاست.  .  اهمیت دست به قلم بودن است  ، گذشته و رخ داده است. آن چیزی که در تیتر این کالس هم عرض کردماتفاقاتی 

و نکته دیگر اینکه خیلی وقتها در   .یادم نیست االنشوند. برای اینکه دیشب چیزی به ذهنم آمد،  ها گم می برای اینکه خیلی وقتها ایده

ماجرای طوفان فکری ماجرای کنکور نیست که استاد بگوید یک کلمه بنویس    .کنیم حاال یک چیزِ خالصه از آن نوشتم  وشتن فکر مین

د تمام موارد کامل نوشته شود  ایم، بای  ای نشده  دینی بیندازد، نه! در طوفان فکری تا موقعی که حرفه  ۲  و آن کلمه، تو را یاد تمام فصل

عرض   ، ته بگویم و همچنین یک روش را که خودم آن را حس کردمم جزئیات را لحاظ کنیم؛ اما اینجا دوست دارم نکو سعی کنیم که تما

و پیدا   برای هر آدم متفاوت است ،شود فکر کرد و خالق بود نکته اینجاست که در خالقیت، پیدا کردن حالت راحتی که در آن می  .کنم

 ۱۰شب بخوابم، از ساعت  ۱۱خواهم ساعت  وقتی می  ، فهمم که در حالت خوابیده  من میکردن آن حالت بسیار ارزشمند است. یعنی  

من  :گوید  ی میردیگ شخص .ضبط کنم یا بنویسم که یادم نرودصوت ام همراهم باشده،  شب در رخت خواب بروم، و فکر کنم و گوشی

ین حالت را باید کسب کنیم و فرا بگیریم و آن را . ارسد  به ذهنم می  یهای خیلی خوب  دوم، ایده  ل و میروم روی تِرِدمی  هر وقت می

 گویم.  بعد می بخش  در ،داشته باشیم. اما روش خالقیتی که به ذهنم رسید خدمتتان عرض کنم

یک مدل سؤالی    ،یم، اگر یادتان باشداند، یا روش لغات را با خط به هم وصل کن  گذاشته  روش خالقیت ستونیاسم روش خالقیت را  

بود با این عنوان که چیزهایی سمت راست نوشته بود و مواردی را در ستون سمت چپ و باید   بازه دبیرستان و راهنمایی  در امتحانات

روش این است: من   . دبرایتان بسیار مؤثر باش ،دهم اگر اجرا کنید را به هم وصل کنیم. دقیقاً همین است و به شما قول می مرتبطموارد 

مثالً درخت، درخت چنار،   . کنم  زیر آن لیست می  ،رسد   هر چیزی که بعد از کلمه درخت به ذهنم می  .رسد  کلمه درخت به ذهنم می

کنم و هر چیزی که  در کنار آن به کلمه تلویزیون فکر می   .آیم  کنم و پایین می  لیست می بهار، بعد از بهار به شکوفایی بعد به میوه و... 

 و...   برنامه کودک   ، ، استراحت و چشم درد، سردرد، برنامه خانوادگی ۳شبکه    زیون، برفک، مثالً تلوی  . رسد  با کلمه تلویزیون به ذهنم می 

کنم و از آنها   کلمات در ستون دوم وصل می  بعد نکته اینجاست که یکسری از کلمات را که در ستون اول بود، به .کنم  زیر آن لیست می

توانم کلمات    ربط بود اما وقتی در دعوت باشم، می  ویزیون که گفتم بیدو کلمه درخت و تل  االنکنم. البته که    ایده خود را کامل می

انتخاب کنم و به ایده خالقانه برسم. یک چیزی که خواهش می ایده  کنم در خالقیت رعایت شود، این است  مرتبط را   که اگر واقعاً 

بگویم من   ، اگر حرف مسخره به ذهنم نرسید  نکه پسنه ای  . ایم  ای ندادهعجیب نیست واقعاً ایده  ،دار نباشد، واقعا اگر حس کنیم  خنده

زدیک شود زنم که به ذهنمان ن  نترسیم و ایده را خیلی راحت و روان بگوییم. یک مثال هم می  ، ایده ندارم ولی از اینکه کسی به ما بخندد

ای انتهای   بیند که دختربچه  و میداد    گویند که یک معلم نقاشی درس می  و امیدوارم در خاطرمان بماند و از آن استفاده کنیم: می

دهد، او هم   کند، انگار به همه تذکر می  سعی می . ها حواستان جمع باشد گوید که بچه مدام می  .کالس اصالً حواسش به کالس نیست

گوید:    و میگردد    دهد، برمی  بیند که نه! او سرش پایین است و دارد کار خودش را انجام می  گذرد و می  اند، زمانی مینظرش را برگرد

شود    ای؟ مگر می  گوید: خدا را دیده  معلم می  .کنم  گوید: من دارم خدا را نقاشی می  کشی؟ دختر می  ای می  دخترم شما چه نقاشی

قابل رؤیت است؟ و جواب   راه  ،این دختربچهکشید؟ مگر  بچه   . تواند کمکمان کند  های خالقیت می  جوابی است که در تمام   دختر 

کنم و کاری به حرف شما ندارم، البته که  یعنی من دارم نقاشی می  . دهم من خدا را به شما نشان می  ،صبر کنیدقیقه  ۱۰گوید اگر می

خواهم بگویم که ایده و استمرار و مقاومتش در فضای خالقیت   ولی مینداریم    ،ربطی به ماجرای اینکه خدا را کشیده و کار غلطی کرده 

 کنم.  بعدی خدمتتان عرض می بخش راکی بین خالقیت و دعوت را دربسیار خوب بود. من یک تلفیق ایده و اشت
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همیت است که خالقیت این است که اوال این نکته بسیار حائز ا ،خواستم عرض کنم و اما چیزی که در مورد تلفیق دعوت و خالقیت می

د و وعده گاه، یا بنویسم تایم، لوکیشن، یا در دعوت واقعا این نیست که من به جای نوشتن مکان و زمان، در کارت دعوتم بنویسم میعا

ی که اینها  کنیم، به این معن البته که اصالً وقتی در مقوله دعوت خالقانه از تمام اینها عبور می  .مثالً عکس کروکی مکان جشن را بگذارم

کنند و در   اسکن  بگذارم که   QR Codeگاه یا    باید باشد، یعنی اینکه من مکان و زمان دیگر قدیمی شده، باید بنویسم میعاد و وعده 

google map  ترین راه برای رسیدن به جشن من را پیدا کنند. اینها باید باشد  بروند، یا از طریق هر اپلیکیشن دیگری به راحتی سریع.  

. اما یک مورد که در فضای دانیم، برای اینکه باید از بسیاری از اینها عبور کنیم و راهکارهای بهتری ارائه دهیم را جزء خالقیت نمی اینها

  .کنیم که من باید یک نوآوری داشته باشم  که خیلی وقتها ما حس میخالقیت بسیار قابل اهمیت و واقعاً قابل دقت است، این است  

ن روش یعنی کافیست من خیلی از اتفاقات را تلفیق کنم. اتّفاقاً آ  .را خلق کنم اما خیلی وقتها خالقیت این نیست  یعنی یک چیز جدید

 تصویرش را هم برایتان ارسال  بخش،  شاءاهلل بعد از این  نازنم و    یعنی چه؟ مثالی می  .هاست  خالقیت ستونی دقیقاً برای تلفیق ایده

توانیم در مورد پنهان و گنج، ایده    کارت دعوت بزنیم. اوّالً می  آن  گذاریم و تصمیم داریم برای  پنهان میکنم، ما اسم برنامه را گنج    می

گویند گنج،   آنقدر باز و راحت و بدون وجود خطوط قرمز که وقتی می .بگوییم  ،رسد ان مینی را اجرا کنیم و هر چیزی که به ذهنمستو

گویم: رازهای دبیرستانی، رازهای  من می  ، گویند پنهان وقتی می  .پنهان، قتل، هزاران طالهای گنج  گویم: دزدان دریایی، نقشه من می

گویند در مورد پنهان،    مثالً می   . دهند  دار اما در نهایت به ما جواب می شاید خنده  . باألخره اینها قابل اتصالند .دیگرجوانی و هزاران چیز  

سمت استتار برود. حاال در مورد گنج پنهان یا   ما  ز دیگری پوشیده شده باشد و ذهنتوانیم بگوییم پنهان یعنی اینکه چیزی با چی  می

  .کنم ببینید و دقت کنید که از یک ماجرا که کارت است، عبور کنیم  خواهش می  ،کنم  یبرایتان ارسال متصاویری را که    ،گنج نهفته

بخش کرده است. نکته دیگری   بدهیم و واقعاً کارت دعوت را لذتدهند، بیاییم یک چیز دیگر    شاید ما خیلی وقتها بگوییم همه کارت می

گویند من یک چیز به ذهنم رسید اما خیلی دم دستی است، نکته   خیلی وقتها میکه در مورد خالقیت خیلی مهم است، این است که:  

کنم، بعد   بینم و آن را ثبت می  می  ها را هم استفاده کنیم. یعنی من همین االن دارم یک چیز  دیگر حوصله به خرج دهیم و دم دستی

 رافم پنجره است، یک صندلی، کامپیوتر، کیبورد، دکمه ر و اطام، دو  مثالً اگر در اتاق نشسته.  کنم از همان به مرحله بعد بروم  سعی می

Gاصالً از نوشتن گریزان نباشیم، برای اینکه وقتی به دکمه جی برسیم    .توانیم جلوتر برویم و اینها را تلفیق کنیم  . بعد همین گونه می

شده، متن ما روی آن نوشته شده   ا این نظم نوشته به جای اینکه ب   . رود، یک کیبورد به تک تک مدعوین بدهیم  دیگر پنجره از یادمان می

دار   وشته شده باشد، باألخره اینها هم ایده است، خندهدر کیبورد ما کنار هم ن  »یاء و کاف«خواهیم بنویسیم، یک    یعنی اگر می  .باشد

ن عرض القانه را برای تبلیغ خدمتتابعدی قصد دارم که چند مدل خ  بخشترسیم اما در    است، ولی قطعاً ایده است. از گفتن آن اصالً نمی

های   سری هم ایده  سمی دنیاست و یکهای ر  ایده  ،ها  یک ذره ببینید که دیدن بسیار حائز اهمیت است. یک سری از این ایده  وکنم  

 .شاءاهلل بسیار جذاب و گیراست ناکوچک که 
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توانست مثل خیلی از    ران به اسم ریواس بود که مییک رستوران در تهخواستم عرض کنم:    اما مثالهایی که برای تبلیغ خالقانه می

تبلیغ کند و خالقیت به خرج دهد. اما یک کار خیلی روان و   ،ایران وجود داردهای دیگری که در تهران، مشهد و شهرهای    رستوران

م. رستوران ریواس پیش خودش این فکر کنم خیلی سریع توضیح دهم که به مثالهای بعدی هم برسی  راحت کرد و آن کار را سعی می

پس باید پول خرج کنم ویک پیج خوب . داد مخاطب یا فالوورفضای اینستاگرام نیاز به تبلیغ دارم و نیاز به باال رفتن تعرا کرد که من در  

و تعداد فالوورشان    هستند  یتینفر آدم هستند که به قول ما معروفند، سلبر  ۱۰در اینستاگرام گشت و دید که    .بخرم اما این کار را نکرد

 . یک روز رستوران خودش را در اختیار آنها قرار دادترین غذا را به آنها داد و    آنها را به رستوران خودش دعوت کرد و لوکس  .باال است

شما که   را مطرح کردن، هر نفر از  خود  بعد شروع کرد ایده   . به حساب من باشد  ، خواهید  سلف سرویس کرد و گفت هر چیزی که می 

فر را به عنوان همکار خودتان فالوور دارید، یک پست بگذارید و یک نهزار    ۱۰۰هزار،    هشتادهزار،    هفتاد  ،عروف هستیدسلبریتی هستید، م

د خواهیم یک کار انجام دهیم. حاال به قبل بیاییم: وقتی این افرا  در آینده وقتی همکار شما انتخاب شد، ما می  .در رستوران انتخاب کنید

غذا خوب می پزی،    برویم همکار شویم، تو که  !ها یکدیگر را منشن کردند که ببینید  جهت انتخاب همکار رفتند، هزاران نفر در کامنت

گفت  می ریواس  دار  رستوران  بعد  کردند،  دعوت  فرآیند  به  را  یکدیگر  مویرگی  و  سریالی  صورت  به  کردند  شروع  بقیه  یعنی   :آیی؟ 

ا  ذارم و ده نفر را با دو نفر داور هم دارم، شما با کسی که در اینستاگرام خودتان و کامنتهرا در اختیار شما بگ  خواهم یک روز رستوران  می

دهم   دهم و حاال مثال یک سفر کیش یا سفر زیارتی می انتخاب کردید، به هر نحوی بیایید و در اینجا شرکت کنید، من به شما نمره می

عضو داشت هزار    هفتاد هزار،    وقتی این فرآیند تمام شد، رستوران ریواس نزدیک به پنجاه  ،بسیار کمیو سنگ تمام گذاشت! بعد از بازه  

مثال بعدی را بزنم: سامسونگ یک ایده به اسم درخت کاری داد و گفت من مخالف محیط زیست  بخشب است. در این و این خیلی خو

و همه چیز را بزنید و یک تیک که در نهایت من طرفدار سامسونگ    ، شمارهنیستم. یک پنل را در سایت قرار داد. نام و نام خانوادگی

در مناطق مختلفی    .کاریم   برایتان یک درخت می ، همین کاری که شما در سایت ما کردید سامسونگ را دوست دارم، ما در ازای .هستم

 ت که یک امکان دیگر هم داده بود که شما ب اسجال  .کنم در سمت ورامین هم بود  که تعریف کرده بود که در ایران هم بود، فکر می

کرد که من به جای شما در چنین لوکیشنی با اسم خودتان که روی  یتوانید اسم دوستانتان را وارد کنید و بعد تصویر به ما ایمیل م  می

آید در نهایت نزدیک صد و    یهزار نفر درگیر این ماجرا شدند. یادم م  ۶۰یک درخت برایتان کاشتم و تقریباً نزدیک    ،درخت ثبت شده

دند و یکدیگر را معرفی کردند. چندتا از دوستانم یعنی طرفداران فوتبال به اندازه استادیوم آزادی درگیر این ماجرا ش  ،بیست هزار نفر

نه بود،  دون هزیای که ب  سامسونگ هم از این ایده   .کردیم   یعنی مدام همدیگر را دعوت می   . برای من فرستادند که ما آنجا درخت کاشتیم

کنم خیلی سریع    دی سعی میبع  بخشجویی کرده بود. در    برد. می فهمم که کاشت درخت هزینه دارد و...، اما خیلی صرفه  لذّت می

 چند مثال دیگر بزنم که برایمان جذاب و کاربردی باشند و بتوانیم استفاده بکنیم. 

است که هر صفحه سمت  گونه نی گمشده و ا مهیبه اسم ن دارد  یکتاب ن یاستا کنم  یگمشده است. فکر م  مهیبا عنوان ن  ی، مثال بعدمثال 

راحت   یلیرا داد و خ  دهیا  نیکافه در تهران ا  کی  .کنند  یرا کامل م  گر یهمد  صفحهدو    نیصفحه سمت چپ و ا  یاست برا   یمکمل  ،راست

 که   ی بود: هرکس  نیا  ده ی ا  .است  ال استفاده نشدهکرد که تا به ح  لتبدی   ها   جشن  یبرا  (شئونات  تیرعا   اب )  ده یا  ک یآن را به    شود  یم

گمشده    مهیرا که من از کتاب ن  یعکس کاغذ  نستاگرامی. شما در اگفت  یکد م  کیو    داد  یکتاب را م  نیصفحه از ا  کیبه او    ،آمد  یم

را تگ کن  دیدادم، بگذار ما   ران  و مکمل م  گریدبرگه    یکه چه کس  نمیبب  . افتد  یاتفاق م   نیا  یرستوران  نیکه در چن  دییو بگو  د یو 

  نیا  . است  یمجان  ،د یکه سفارش ده  یزیشما آزاد است. هر چ  یدو روز برا  ا یروز    کیکل مِنو    د،ییایاگر شما دو نفر با هم ب   رد؟گی  یم

 یلیو خ  کردند  یپخش م   نستاگرامیو در ا  گرفتند  ی م  یمختلف  یو کاغذها  رفتند  می   جاآن  شهیهم  ها   سری  کیجذاب بود و    ی لیخ  دهیا

 ن ی داشت، اما ا  یصندل   ۳۵تا    ۳۰  ممیماکس  دی به شا  کیبود و نزد  یچککافه کو  د، آی  ی م  ادم ی کافه    نی شد. ا  ی غیکار را کردند و تبل  نیا

راحت   یلیخ  !ندارم  ییرایپذ  یکه جا برا  خواهم  یعذر م دیو بگو  ستدبای  اش  در کافه  د،یابی  جلو  شد  مجبور  دار  کرد که کافه  یکار  نیکمپ

 کی نیآقا ا مییبگومثالً هزار عدد،    م،یکنچاپ  ادیز نکهیا یکاغذ به شما دادم، به جا  کیکه آقا من  میی بگو غیدر تبل میوانت یاست. ما م

که    نیا  یبرا  میاز آن را بگذار  ای  و تکه  میکن  یکارت طراح کی  متوانی یم  م، یبا دست بکش  میبتوان  د یاصالً شا  .دارد  یاست که مکمل  مهین

تا دوتا  دوشئونات    تیجهت رعااز آنها را    سری  کیکه از هر کارت در واقع دو عدد وجود داشته باشد و    میبکش  ای  نهیقر  یزهایبا دست چ

هست که   یگری شخص د  ،یگرفتکارت را    نیکه ا  یی آقا  مییو بگو  مکنی  جدا  ها   خانم  یاز آنها را برا  سری  کیو    میجدا کن  انیآقا  یبرا
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ب  نیا اگر به جشن  را دارد و  ن  ییایکارت  تو م  نهیکمک هز  ،یکن  داپی  را  خودت  مکمل  و  گمشده  مهیو  به تو جا  ای   .دهم  یبه   زه ینه 

  دی که شا  یگرید  دهیابشود.    مباشد و انجا  یجذاب  دهیا  تواند  یبه نظرم م  دهیا  نیا  . دیایکه با احترام ب  م یکن  یکار  کیباألخره    .دهم  یم

است که   وسیله ای  یچیق  .یچیق  م؟یدار  یزی گمشده چه چ  مهیکه مثل ن  میکن  فکر  نیبه ااست که مثالً    نای  ،باشد  جذاب  اما  دار  خنده

با هر  ند،  ه اجدا شد  از همکه    یچی ق  کیزیاز ف  ای   میاستفاده کن  یچیاز نماد ق   ای   متوانی  یم.  برد  ینم   د،ی ا ین  نییاگر دو لبه اش کنار هم پا

 زه یبه تو جا  ،یرا ببر   یزیچبا آن    یو کامل شود و ببرد، اگر بتوانت  یچیکه اگر ق  مییو بگو  میرا بده  یچ یاز ق  کهیت  کیدعوتمان به همه  

  ، عیما، تش  ن یکه کالً د  یو تَبَرّ  ی: که تَوَلّمگوی  یمثال م   ی. برام یهم بده  ار  مانیمحتوا متوانی  یدر جشن من شرکت کن و م  ا یب  . دهم  یم

به  االن. قبالً به آن فکر نکردم و می ربط بده یچیرا به ق ن یا میا یب .مینپرواز ک  متوانی ینم ، نرود نییدو بال اگر با هم باال و پا  .دو بال دارد

هم به مثال بگذرد و در انتها به سراغ    یبعد  بخش  کنم  یم   یسع  .و کامالً جذاب است  جراستااست که قابل    یندیفرآ  نیا  یذهنم آمد، ول 

 بروم.  یسرفصل بعد

به آن مجددا  شود  یبه آن فکر کردم و کامالً م  یا  لحظه  م، یگو یدعوت م  یبرا دهی. دو ابا عنوان گلدان و خاک است  یا  ده یا  ، یبعد دهیا

گل سرخ در   ا ی گل رز    ک یبا    مییگو  ی ممرسوم است که    مواقعاکثر    برای مثالاز آن استفاده کرد.    گری د  ی ها  طهیدر ح  یفکر کرد و حت

مراسم ما را پر کنند که    ندیایفقط ب  نکهینه ا  .مینیبب  مان  به مراسمآنها را    ی و عالقه واقع  میمردم را با احترام دعوت کن  ابانیخ  ای پارک  

و با کت و شلوار به    م یده  ی مو کارت دعوت  و گل سرخ    م یکن  ی دعوت م  م؟ ییبگو  یرا به چه کس  ینی د  یپس ما محتوا  ، باشد  ی اگر خال

گلدان کوچک   ک یگل رز،    یبه جا  د یکن  تصور  به این صورت می باشد:  ، که با عنوان گلدان و خاک است  یا  ده یا  . می رو  یم شانیا  خدمت

 یبا تنوع   باست، یز  ی لیخ  م،یگل هم در جشنمان دار  یسر  کیما  که    مییو بگو  میرا به آدمها بده  نیو ا   میهمراه خاک ببر  ی رنگ  یبایز

خانم محترم، جناب،   ا ی  : آقا مییبه او بگو  ت یکار شده باشد و در نها  کیکونیو آ  مالینیم  یلیخ  عوتمانکارت د  یرو  تواند  یکه اصالً م

که    میینکته را بگو  نیا  میتوان  یهم م  تیو در نها  یریگ  یو طراوت م  شود  یگلدانتان با گل همراه م   ،د ییا یاگر به جشن ما ب  ز،یاستاد عز

را   نیا  د،یهد  یگلدان آب م  نیکه هر دفعه که به ا  مییو بگو  میبه آنها بده  یکاغذ کوچک  :نباشد  جهیو نت  محتوا  یگل و گلدان ب  یماجرا

را   نیدارم و هر بار که ا  ت به امام زماننسب  یو حسّ پدر  یبه تذکر و صحبت و همراه  ازین  منتظر امام زمان  عهیمن ش  دیبدان

به    م یتوان  یاست که ما م   نیا  د،یبه ذهنم رس   یا  جشن لحظه  یکه برا  یگرید  ده ی . ادی بده  سالم به امام زمان  کی  ، دیده  یآب م

را در جشن اجرا   دیبوم سف  یو ماجرا  میمختلف و متنوع بده  یقلمو  م،یگلدان بده  ایگل    نکهیا  یبه جا  م، یا  ردهکه دعوت ک  اشخاصی

بوم کوچک، نقش   ۶ یو رو میعدد بوم کوچک بخر ۶  میی ایو ب میریبوم بزرگ را در نظر بگ  ک یعنوان است که ما  ن یبا ا د یبوم سف.  میکن

عدد بوم    ۶که از    میتابلو دار  کیما    یعنی تابلو کامل بشوند.    کی  رند،یبوم کنار هم قرار بگ  ۶  نیا  یکه وقت  میکامل بوم بزرگ را بکش

با ظرف رنگ دعوت  ایبا قلمو  ای حاال هم را افرادو  میگذار یمختلف م یها شنیبوم را در مکانها و لوک ۶نیا .شده است لی تشک ترکوچک

پور، نقاش   نیبار در تهران، بزرگمهر حس  کی  دیآ  ی م  ادم ی.  دیو لطف کن  د یشوقلمو وارد جشن ما ب  نیکه آقا با ا  میا  کرده  یا  لحظه

هستم،    هیشب مثالً کاخ فرمان  ۸صبح تا    ۸و از ساعت    بکشم   ینقاش  ک ی  خواهم  یگفت م  .میندار  یاست. با اعتقاداتش اصالً کار  یمعروف

و در    دیباش  میسه یاثر هنر  نیکه در ا  کنم  یشما دعوت م  خط دارم، و از  ۵۰۰۰به    ازین  bبه نقطه    aکاخ سعد آباد هستم، من از نقطه  

از بوم  ییجاها کی.  انجام دهیمکار را  نیمه  میتوان یم  هم ما   .بود العاده  کرد که واقعاً فوق  ی خودش را معرف ینفر ۵۰۰۰یآخر، اثر هنر

  ی و وقت دیو ما را کمک کن  دییایب مییگو  یم   و  میکن  ینگ دعوت مرنگ شود. ما مخاطب را با قلمو و ر  د ینبا ییجاها  کیرنگ شود و    د یبا

خودمان  یلحظه محتوا نهما  ای که با او صحبت کنند،  میرا بگذار یافراد میتوان یم  ،کند  یرنگ مهمان لحظه که   ،آمدند وکمک کردند

. کما  دیو دعوت کن  م یبرو  هم حتماً و الزاما نگفتند که با گل سرخ  یا   پس حواسمان باشد که دعوت لحظه  . م یکن  غیو تبل  م یرا ارائه ده

 مرده در آن ن  تیشود، اما واقعاً خالق  دهیحتماً شن  کنم  یم  هیگفته شده و توص  ۵۳است که کارگاه    یهمان   ،یا   دعوت لحظه  اصول  نکهیا

 مثال باشد.  نیو فکر کنم آخر  میکن استفاده  ها مثال نیاز ا میکه بتوان کنم  یخدمت تان عرض م  یبعد بخش در شاءاهلل نااست. 

 استرس   افرادو    یا  است که دعوت لحظه  ن یام، ا  جا گذاشتم و نگفته  یا  دعوت لحظه  طه با راب  در  ی قبل  بخش در    کنم   ی فکر مکه    یا  نکته

کما    م،یبا آنها راحت باش  م،یریبگ  یسلف  شانیبا ا  نیبا دورب  میانوت  یم   ی صحبت کرد و با آنها حرف زد. حتّ  اشخاصبا    د یبا  واقعاً   ندارند؛ 

 ی استدالل به سو  یصحبتمان را به جا  یوسو  و سمت  میبا آنها صحبت کن  م،یشو  یاسنپ که سوار م  یبا رانندگان تاکس  میتوان  یم  نکهیا

و    یدیرا به سف  ایدن  یها  ی اهینفرکه بتواند س  کیبه    .میببر  ،اوضاع را جمع کند  نیکه بتواند ا  نفر  کیبه   اجیبه سمت احت  .میمحبت ببر
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از   مییو بگو  میریبا او عکس بگ  تی و در نها  میصحبت کناش  نوازش پدرانه  با    رد، یکه دستمان را بگ  ی کس  به  .کند  ل یکمان تبد  نیرنگ

  م یی و بگو  میبرس  یهنر است که به مقصد  ییآنجا   .و من عشق کردم  یآدم  کیتو    .لذّت بردم و استرس ندارم  ،با تو صحبت کردم  نکهیا

 لذّت بردم.  اقعاًمن و م، یکنصحبت  خواهم یم د ی و راننده هم بگو شوم ینم اده یپ 

ندارد که حتماً بخواهم کارت دعوت   ی که حاال لزوم  است  نیا  کند،   یو گفتگو در مورد آن به ما کمک م   ستیکه به نظرم بد ن  یگرید   دهیا

المان قابل برداشت  در کارت دعوتم بگذارم و یالمان  توانم یخالقانه و خوب اجرا کنم، و م  اریکارت دعوت را بس توانم یبدهم. البتّه که م

  یلیخ  .آدمها کنم   می تقد  یو با احترام خاصّ  یآن کارت را با عزّت و احترام در پاکت رنگ  توانم  یجشن از آن استفاده کنم. م   رباشد و د

از   ی اقعاً وقتو  م،یبگذر  نها یاست. از همه ا  ی باال ببرم، واقعاً انگار کارت عروس  یی کارت دعوت را تا جا  کی و گراف  متیاست. ق  تیّحائز اهم

دستمان باز   یعنی   ،دعوت  مییگو  یم  .که کل دعوتمان در کارت دعوت خالصه شود  ستین  نیا  ،اسم می بریمدعوت    ارتک  نامبه    یزیچ

  یهابخشکه در  ی چیق مثال  اوّالً  . اند هستند که از کارت دعوت جدا شده   یی ها دو مثال، مثال ن یا .میخالقانه رفتار کن میتوان یاست و م 

و    د یبشقاب سف  ۱۰۰: مثالً  کنم  یخدمتتان عرض م  مثال دیگری کهو خوب است، و    ستیکه کارت دعوت در آن ن  ی گفتم، مثال  قبلی 

در    یدارد، و مثالً وقت  یو چسب  سندینو  یکه م  یکار  نهیاست به اسم پت  یهنر  نیو ا  خرم  یآن نوشت، م  یکه بشود با رنگ رو  یبشقاب

ا  خواهم  ینم  یل یبه دال  میکه بگو  ممحترم داشته باش  یها  از خانم  میت  کیدانشگاه من    یفضا حاال   ،شرکت کنم  یدر دعوت لحظه 

 م یبشقاب را بسپار  ۱۰۰  نی. ایگرید  تیبا آنها مواجه شوم و هر محدود  خواهم  یهستند و نم  آقا  شوند،  یکه دعوت م  یاز کسان  یتعداد

  از امام زمان  ی ادی و    دیسیبشقاب بنو  یمن رو  یرا برا  ن یان و ادارم و مکان و زم  ی خطّ  متن دو   کی   م ییهنرمند و بگو  یها  به خانم

در جشن قرار است  دانم  ینمرا با بشقاب دعوت کنم.  اشخاص تیآن باشد. در نها یهم به فرض رو یمذهب  یطرح از ماجرا کیو  میکن

و   ی سفال  یپرنده و انارها  نیکه از ا  می دید   در شهر کتاب  قتها و  یلی. خکنم  یخالقانه بشقاب را طرح م   دهی ا  ااما صرف  فتد، یب  یچه اتفاق

در    اریهستند که بس  یی از المان ها  نهایا  .استفاده کرد  شود  یم  نهایشده و از ا  یآنها خطاط  یرو  که  هستند  ها  و مجسمه  یگرید  یزهایچ

 است که   یزیون کارت دعوت چ شند و به کار ببرند. چبا  هدوست داشت  اریرا بس  هانیا  توانند  یو آدم ها م   اند  یکاربرد  و  جذّاب  غیتبل

است که ابعاد کارت   نیاست، ا  تی حائز اهم  یلیکه به نظرم در مورد کارت دعوت خ  یگریاستفاده کنم. نکته د  یلیاز آن خ  توانم  ینم

و مثالً    میبرگزار کن  یکارگاه   میاناست که اگر بتو  تیقابل خالق  اریاست و بس  یبررس  قابل   تاها  و  ها  است. تعداد لت  یدعوت قابل بررس

  کیمثالً    .دیکن جادیا  تیو جذاب  دی به خرج ده  تیو خالق  دیندازیبه راه ب  یبارش فکر  دیتوان  یم د،یکانال در ارتباط باش نیا  نیشما با ادم

 ت ی زیو کامالً کارت و  کردند  جادیدر مدرسه ااست که شاگردان من    یکارت دعوت کنم،  یهنوز استفاده م ساده که من    ی لیکارت دعوت خ

و پشت آن   آدم هاست  بیدر ج  شهیپول هم  فیک  فتد،ین  نیزم  نکهیا  تینوشته بود و با رعا   یمذهب  یبا فضا   یز یچ  آن  سمت  کی  بود.

 ن ی ا  ر! من دیوا  ی: ادییگو  یم  گریسال د  ۱۰  .شود  یخاطره م   د،یکارت را نگه دار   نیجمله که ا  نیمکان و زمان را نوشته بود و مثالً ا

را   ییامسال بود، آدمها   نیشعبان هم  مهیعمل نکردم و جدا از آن موقع که ن  ،که دادم  ییقول و قرارها  از  یلیجشن شرکت کردم و به خ

کارت  در    یبیاتفاق عجکه    دهد   ی نشان م  نی. اهستکارت دعوت    نیا  زشانیم  ریپول و ز  فیدر ک  ،که هنوز هم که هنوز است  دمید

  جاد یا  وجود دارد،دعوت  بحث  که در    ینکته بعدبشود از آن استفاده کرد.  روان و راحت    یلیکه خکرده    یکار  مااست، ا  فتادهیندعوت  

 . کنم  یخدمت تان عرض م یبعد شخباست که در  غیتبل یمختلف ما برا یشعار و حرفها

فرآ در  بعد که  اس  بسیاردعوت    ندینکته  م مهم  است. مثالً  متفاوت  و  ب  می گو  یت، ساخت شعار جذّاب  م  دها یتمام   و  شوند  یمجنون 

و  دینکن لنتیرا سا ها یاست: مثالً گوش نیشعار برنامه ا ایاسم  میبگو توانم یم ای  .ایجاد کنم یا اتفاقات خالقانه ند،یفرآ نیبا ا توانم یم

  .رمبگذا  »پرانتز«. مثالً اسم برنامه را  کنندی م  جذب  را  افرادهستند که    یجمالت  ها  نیا  خرهباال.  باشد  دار  جمالت خنده  نیا  دیشا  .دیوارد شو

  ای  ی ماورائ  یپدر  ا ی  ی مهتاب  یها  شب  ا ی  بگذارم،  آرامش  را  ام  اسم برنامه  میا یاست که من ن  نیمهم است، ا  یلیکه خ  یا  نکته  د یدان  یم

است که مخاطب    نی. نکته مهم استمین  ی مذهب  یمخالف فضا  نیو همچن  ییها  اسم  نیاصالً مخالف چن  .ستا  تأملقابل    بسیار  ... پدر

است   نیمدل ا  کی  رم،یدانشجو جشن بگ  یاگر بخواهم برا.  مدل اسم بگذارم  کی  رم،یخانواده جشن بگ  یخواهم برااگر ب  .شود  ییشناسا

گونه اسم بگذارم و اگر در   کیبه    د یبا   فتد،ا  یغالم اتفاق م  ریو پ   یمذهب  یها  آدم  نیاست، در ب  هیمن که فاطم  ی مذهب  ندیکه اگر فرآ

 یدر دانشگاه تهران گرفته شد که برا  یجشنگونه اسم انتخاب کنم.    کی به    د یبا   ، و فرار کنند  زندیبگر  نی از د  ندلیبود که ما  ییجوانها  نیب

ساخته بودند به نام با، بابا،    یهشتگ نها یداشت. اسم برنامه با بابا بود و ا  ی و امام زمان  ی شعبان   مهینو    رالمؤمنینییام  یروز پدر بود و محتوا
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هدف قرار   بلیاز س  یینقطه طال  کیکه    میرا انتخار کن  ییآنها از سر عمد شعارها  یبرا  .میا فکرکنسه تا با بود و جذاب بود. به شعاره

است،   تیقابل اهم  ارینکات بس  نیگفتم که تمام ا   ،کردم  یصحبت م  آن  در موردکه    یکه احتماالً موقع  یتمام نکات  نیو اما در ب  م یبده

و در   م یکه ما انواع دعوت را انجام داد  د یکن  تصور  یعنی.  ستیبسته ن  ی زمان   چ یه  تیخالق  ی دست و پا  نکهیو ا  است  نیامّا نکته مهم ا

 شه یگفته که ما هم  ی. اصالً چه کسمیانجام ده  یگرید کار  میتوان  ی. م شدن است  زیسرر  در حال  انوانمیو ل  میهست  رابیدعوت س  طهیح

 ی کیهم جشن را در نزد  . میمخاطب دعوت کنمکان جشن    به  ی گاه  ستیالزم ن  شهیواقعاً هم  م؟یکن  یرا در دعوت ط   ندیفرا  نیا  د یبا

تا هر مدل   کنند   یم   ی . سعرندیگ  یو جشن م   روند   ی مبه راه آهن   .دهد  ی که در خود مشهد و در خود تهران رخ م  ی مثال  م، یمخاطب ببر

منابع  از    یهستند. آنجا بنگاه   مردم  ی عنی.  شوند  یبا احترام مردم جمع م  یصلوات  ستگاهیبرگزار کنند که با اعالم ا  یرا به نحو   یجشن

راحت.  است  یانسان به  د   شود  یم  یپس  نکته  کرد.  استفاده  آنها  خ  آنکه    یگریاز  است  یلیهم   ادم ی که    بود  ای  دهیا  نکهیا  ،جذاب 

 یدر آن سع  و   کردند  یرا احداث م یا  و غرفه  رفتند   یم ییبه بقل نانوا  ، ییبه اسم نانوا یراه  نیب  ریکه در تهران اجرا شد. در مس د یآ  یم

  ند،سفرشان نان بخر  یبرا ییکه از نانوا  ستادند یا  یم همه  ها  آدم  یوجود نداشت. وقت   گری . دعوت دندیخودشان را بگو  یمحتوا کردند  یم

  دافرارا اجرا کرد که    ند یفرآ  ک ی  شد  یو م  دی ستادیباألخره شما در صف ا  م؟ یریهم ما وقتتان را بگ  قهیدق  ۵  شود  ی اگر م  میگفت  ی به آنها م

 ، یستیدر صف با  ستین  یازی. شما نسمینو  یرا م  شانیاسم ا  ؛یعسکر  یمثالً آقا  ست؟یاسم تان چ  مییگو  ی. م ستندیالزم نباشد در صف با

 قهیدق ۵برخوردار است و  ی نان مجان ۲بدهد، از  ییکد را به نانوا نیدر برنامه من شرکت کند و ا  یکسهر  .و در برنامه من شرکت کن ایب

که آدمها خودشان  م یمکان جشن را قرار داد ییجا ک ی. م یدعوت آدم ها نرفت یاست که ما برا دهیهمه ا نی. ارمیگ یرا نم وقتتان شتریب

 مان یمحتوا م، یرا دعوت کن ی کس می رو ینم مارستانیکه در ب  هاست  مارستانیب ده ی ا نیهم ، دهد ی رخ م اریکه بس  یگرید  موردهستند. 

تو،   مارستانینه تنها ب  .تو آوردم  مارستانیکه من جشن را در ب  یمن احترام دار  یبرا  قدر  نیا  !مخاطب  یا  مییگو  یو م  آنجا  میبر  یرا م

که به تو پک    یاحترام دار  م ینه تنها برا  .و اتاق تو، کنار تختت  وی  یس   یبلکه آوردم به آ  ،تنها بخش   هن   .بلکه جشن را به بخش تو آوردم

. پس در دعوت،  یآوردم که سرگرم شود و تو آرامش داشته باش  یسرگرم  ،یاگر داشته باش   هم  ی کودک  یبرا  .م ده  یمحتوا هم مشکالت و  

نه   ی  نگاه خالقانه  دوارمی. اممیو نترس  میرا ارائه بده  ده یو کامالً باز ا  م یلحاظ کن  د ینبارا    ی تیمحدود  چی ه  ،میبده  دهیا  میخواه  یم   یوقت

را  تیخالق  نکیع   قتیو در حق  میمان باشد و از آن استفاده کن  بینص  یگزار  تخدم  ریمختلف در مس ی ندهایتنها به دعوت، بلکه به فرآ

. به طور مثال میکن  یریگ  جهیو نت  مینیخالقانه بب  میتوان  ی م  ، میزن  یاست که هر وقت م   ی نکیع   ،تیخالق  نکی. ع میدر چشم داشته باش

تفاوت و   کی  تیاما در واقع  میدیاز ما هم شن  ی لیخ  و  ندا  هستند که واقعاً خالقانه نگاشته شده  یی ها  تیشعر ب  تیدو ب  نی: امیگو  یم

به   وسفیکنند/   ات  یکه قربان   ستی ا  بهانه  دیشا  /ستیمراد ن  شهیهم نکرده   آب طلب»  .دارد  م، یکن یکه همه فکر م  یزیشکست در آن چ

ا  نیا از چاه دل مبند/  زندان  برند   یم  بار  نی رها شدن  بنابرا«کنند  ات  یکه  نگاه شا  ن یا  نی.  ادبشعر،  نگاه  تغ  اتیعر و  به ماجرا   ر یی را 

و  میکه در آن راحت هست یگاه یجا و تیموقع  م،یببر شیجلسات خالقانه را پ  م،یخالقانه نگاه کن گونه  نیا میکه بتوان دوارمیام. دهد  یم

 ت ی و مورد رضا  میکن  خوب دعوت  میو بتوان  میاجرا کن  بیو غر  بیعج  میبتوانرا    خود  یها  یگزارخدمت  ر،یو در مس  میکن  دایخالق را پ 

 میفهم  یو م  میکن  یپشت نم  گزهر  م،یکن  یاستفاده مو از آنها    میکرد  عبور  هاکه از آن  ییزهایکه به چ  میرا بگو  نیالبته ا  .حضرت باشد

دعوت   ، یدعوت تلفن  ،ی دعوت کارت  ها،  ییو نانوا  ها   مارستانیخودش را. ب  گاه یجشن غرفه جاخودش را دارد و    گاهیجا  یکه جشن سنت

است    ییها  تیقطعاً خالق  .میخالقانه اجرا کن  میخواه  یو م  میفهم  ی خودشان را دارند و ما م  گاهیجا  نهایدعوت با ربات، تمام ا  ،یتلگرام

است  ن ی. مهم استیمهم ن نهایوجود دارد. اصالً ا ییها  تیمحدود دی شا .شود یاصالً گفته نم د یشا .گفته نشده است  بخش ها نیکه در ا

 نا.  می رو  یم   یبعد  هو به مرحل  می ندخ  ی م  ، گفتم   هر بخش که در    یی ها  ده یو به تمام ا  م یداشته باش  ت یخالق  د یکه با  میفهم  یکه ما م

  ن یشد و ادم  از ی. اگر احساس ندیمجموعه و کارگاه دعوت خالقانه استفاده کرده باش  نیکه از ا  دوارمیام حضرت    تیعنا  و   لطف  به  شاءاهلل

 ی و بررس  میدعوت خالقانه قرار ده  دانیرا در م  نیسوژه مع  کی  م،ی اجرا کن  تر  یرا کارگاه  ردموا  نیبرداشت را داشتند که ا  نیحترم ام

 به   شاءاهلل  نادهد.  رخ    ،م یانجام ده  میخواه  یمکه    ریغد  در  مان  در دعوت برنامه  ی تیکه موج خالق  دوارمیهستم. ام. من مشتاق  میکن

 و زمان صرف  میکن  یاست. اگر فکر م  یچه کس  یبرا  ، می انجام داد  ی تینرود که اگر خالق  ادمان ی.  میقدم بردار  فرج امام زمان  تین

 . دیکرد یریگ یکه پ داشتیدو لطف   عه کردیدمتن را مطال نکهیاست. ممنون از ا یچه کس یبرا ، میکن یم
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