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 الرَّحِيم  الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسِْم
 

 ها آماده است. ان شاء اهلل که همراهی می   متبرک کنیم. دل  اگر اجازه دهید، این کارگاه و شروعش را به دعایی برای فرج امام عصر

 کنید. 

َّ ُهم َّ ََّّ»الل َّ ََُّّکن  ک  ِلِیَّ ِةََِّّلو  نََّّبِنََّّالُحج  س  ََّّالح  واُتک  ل  یِهََّّص  لیَّوَّعل  ِذِهََِّّفیَّآباِئِهََّّع  ِةََّّه  اع  ََّّالس َّ ََِّّفیَّو  َََُّّّکِلَّ ة 
اع  ا ََّّس  ِلیَّ ََّّو  اِفظا َََّّّو  ََّّح  اِئدا ََّّو  ََّّق  ََّّو 

اِصرا َّ ََّّن  ََّّو  ِلیل  ََّّد  نا ََّّو  ی  یََّّع  ت َّ هََُّّح  ِکن  ََُّّتس  ک  ض  ر 
 
عا ََّّأ و  ََّّط  هََُّّو  تع  اَُّتم  ِویل«َِّفیه   ط 

َّالزمان«ََّّوَّالعصرَََّّّصاحبَّیاَّغدیرََّّوارثََّّیاَّ،علیکَّاللهَّصلیَّمنینؤَّامیرالمَّیاَّعلیکَّاللهَّ»صلی

 طرح می   3های کودکانه، با    کنند. کارگاه فعلی، مربوط به جشن  سالم و عرض ادب خدمت مخاطبینی که این برنامه و کارگاه را دنبال می 

شاگردی که وقتی  -استادهای اجرای دو نفره و مجری و    خانه و جشن  به  های خانه  ، جشنQR code  های  باشد که عبارتند از: جشن

 .ها را هم پاسخگو خواهم بود مناسبتش پیش بیاید، خدمتتان عرض خواهم کرد. در صورت سؤال، پرسش

َّ  صلواتی جلی ختم بفرمایید.  و صاحب این شب، حضرت باقر  و حضرت نرجس خاتون  تقدیم به ساحت قدسی امام عصر ُهمَّ للَّ ََّّ»ا 
َّ ل  لیَّص  ََّّع  د  مَّ آِلَََُّّّمح  مَََّّّوَّ َُّمح  ََّّد  ل  ج  ع  ََّّوَّ ُهم  ج  ر  ََّّف  ن  ع  ال  ََّّو  ُهم  ائ  د  ع 

 
ن«َّأ ِعی  م  ج   .َّا 

 . کنممی تقدیم  خدمتتان را ایده و جشن طرح اولین من دهید  اجازه اگر خب!

QR code  سری اطالعات، تصویری اینچنینی را تقدیم شما می   های پذیرنده، با ارائه یک  ها در واقع کدهایی هستند که یک سری سایت 

 باشد.   ( و قابل پرینت بر روی کاغذ میJPEG( و با فرمت جِی ِپگ ) pictureکنند. این تصاویر، به شکل پیکچِر )

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید. به عنوان مثال، )عنوان چیست؟ شماره تلفن چیست؟ کدپستی   های مختلف( را پر می   های مختلف، سؤاالت مختلف )بخش  در سایت

توانید آن اطالعاتی را که مدّنظر خودتان   های پذیرنده دارند، شما می   هایی که سایت  چیست؟ مکان چیست؟ توضیحات چیست؟(. در بخش

سری سؤاالت مربوط به غدیر را طراحی کنید. این سؤاالت را داخل سایت بگذارید. وقتی دکمه تولید   توانید یک است، وارد کنید. مثالً می

  توسط دوربین گوشی کدخوانی می  QR codeشمند یا تبلت با بخش  دهد که وقتی با گوشی هو  زنید، تصویری به شما می  کد را می 

 شود که در واقع متن سؤال و در گام بعدی متن جواب است. این را تا اینجا داشته باشید.  شود، متنی بر روی گوشی ارائه می

سری   اینجا عرض کردم که یک  کنم که اصالً شیوه تولید به معنای اجرای در جشن چطور خواهد بود. من فقط صرفاً، در  من عرض می

را سرچ   «QR code  تولید کد»( به فارسی  Googleها، پذیرنده و تولیدکننده این کدها هستند. خیلی ساده است. االن در گوگل )  سایت

 QRتر است را انتخاب کنید و اطالعاتتان را وارد کنید. اولین    ها که ساده  دهد. یکی از آن سایت  های فراوانی به شما می  کنید، سایت
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code  را به شما تحویل خواهد داد. همینQR code  را که االن باالی تصویر به شما تقدیم کردم که مربوط به سایت سفیران است، اگر

 شوید.  شما با یک گوشی دیگر اسکن کنید، وارد یک لینک و یک مطلب می

کنم. فرضاً ما تعداد    ای دارد و ما چطور جشن را با آن مدیریت کنیم؟ عرض می   چه استفاده   QR codeشود که    می  در گام بعد، سؤال

کند،    را تولید می  QR codeتک به آن سایتی که    جواب برایش متصور و تولید شده است. ابتدا سؤاالت را تک  20سؤال داریم که    20

 گیریم. حاال دو شیوه داریم:  تند، تحویل می هس  QR codeها را که   دهیم و تک تک عکس می

تواند در دست هر مهمان یک سؤال و   ها به ترتیب چیده شوند و در دل جشن استفاده شوند؛ مطلب دیگر اینکه می   یکی اینکه این عکس 

ای   ها در غرفه اینکه عکستوانیم پوشش دهیم. روش دیگر    نفر را می  40های دیگر قرار بگیرد. با این اوصاف ما    ها در دست مهمان  جواب

 های مختلف بگردند و جواب را پیدا کنند.  قرار داده شوند، افراد این کدها را اسکن کنند و در غرفه

کنیم.    می ها را به شکل نامنظم در جاهای مختلف نصبQR code.  کنیم  حالت دیگر اینکه فرض کنید جشن را در منزل برگزار می

 کنیم؟ جواب  بندد. در گام بعد چه می  کند و در گوشی یا تبلت نقش می  تبلت، یکی یکی سؤاالت را اسکن میشخص با گوشی هوشمند یا  

توانیم در دست -ها قرار دهیم یا می    توانیم در غرفه  دست و مستمر و منظم قرار دهیم، می  ها را هم که به همین شکل پراکنده، یا یک

 و سؤال و جواب مناسب را به هم پیوند دهد. ها قرار دهیم و هر مهمان باید برود  مهمان

غدیر یک برکه یا یک آبگیر »این است که: غدیر به چه معناست؟ باید بگردیم و پاسخ مناسب را پیدا کنیم که:    1به عنوان مثال سؤال  

، باید بگردد  «پیدا کردهسؤال خودش را که  »کند:    . خب! شخص این سؤال را اسکن می«است، در عربی غدیر به معنای برکه و آبگیر است

بندی کنیم، هر   طور برنده این بخش از مسابقه شوند. اگر گروه   و جواب مناسب را پیدا کند و افراد سؤال و جواب به هم متصل شوند و این

کار را انجام  تر است، این شود، شخصی که سریع  گروهی که بتوانند سؤاالت بیشتری را پاسخ بدهد، برنده است. یا اگر روی دیوار نصب می

کنید سری اول سؤاالت   شود در ضمن جشن به خورد مخاطب داد. مثالً فرض  بدهد. خوبی کیو ارکد این است که مطالب مختلفی را می 

شود تقدیم کرد. یعنی جشن پایان ندارد، بلکه مستمراً ادامه دارد. حاال معنای آن، این   شود، سری دوم و سوم سؤاالت را هم می  تمام می 

 تواند باشد.  های جشن می مان دکلمه یا نمایش نداریم. ایده کیو ارکد یک بخش از بخش که ما در جشن سرود نداریم یا در جشن نیست

 
 

 الرَّحِيم  الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ
 دوستانمان   از  تعدادی  همراه  به  ما   داد.  خواهم  ارائه  خدمتتان  را  توضیحش  که  کردیم  برگزار  خانه  به  خانه  جشن  عنوان  با  طرحی  ما  امسال

  امام   نام  به  و  داده  قرار  تبلیغ  مورد  شعبان  نیمه  صبح  و  شعبان  نیمه  شب  در  را  خودمان  دوستان  نزدیکترین  از  تا  چند  که  گرفتیم  تصمیم

  ها   آن  با   شعبان  نیمه  صبح  یا   شب  همان  در  و   کردیم   انتخاب   را  خودمان  دوستان   از  تا   دو  یکی   مان   کدام  هر  لذا  بکنیم.  متذکر  زمان

 به  ربعی   یک  ،دقیقه  10  ما  که  گفتیم  روند،  نمی   جایی   و  دارند  تشریف  منزلشان  در   اینکه  از  شدیم  جمع  خاطر  اینکه  از  بعد  گرفتیم.   تماس

 داریم.   کارتان  و آییم  می شما منزل

 در،  دم  بیاید   که  کنیم  درخواست  ایشان  از  و  بزنیم  زنگ  اینکه  از  قبل  رفتیم.  بزرگوارمان  دوست  آن  منزل  به  و  کردیم   حرکت  دوستانمان  با

  صورت  به  که  بنر  های  پایه  این  با  که  زمان  امام  نام  به  مزین  بنر  تا  دو  و  چیدیم  در  دم  صندلی  تا   6  ،  5  مثالً  صندلی  تعدادی

  بیاید   در دم دقیقه 10 که کردیم  درخواست دوستمان از و زدیم  را در زنگ  آنجا و  گذاشتیم  ها صندلی کنار در دم  رو بنرها  هست،  ایستاده

 5  ، 4 شده. گذاشته بنر شده، چیده  صندلی که شد سورپرایز معروف قول  به شد. مواجه جالبی صحنه با  آمد، که زمانی  داریم. کاری او با  و

  ها   صندلی   روی  همگی   بده.   ما   به  را  وقتت   ای  دقیقه  10  که  کردیم  درخواست  او  از  گویند.   می   تبریک  را  عید   این   دارند  و   آمدند   نفر

 کردیم.  صحبت مان میهمان آن با زمان امام پیرامون دقیقه 10 زمان مدت  به گفتگویی صورت  به  کردیم شروع و نشستیم

 بیشتر  ارتباط  برای  راهکارهایی  و  شد  انجام  ،بودیم  آورده  ماشین  در  خودمان  همراه  که  شیرینی  و  میوه  آب  پذیرایی  هم  ها  صحبت  حین  در

  به  غیره  و   کتاب  سیدی،  عکس،   قاب  مثل  ،بود  مرتبط  شعبان  نیمه  به  که  ناقابلی  های  هدیه  هم   انتها  در  شد.  داده  زمان  امام  با
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  تولد!  کیک یک بود.  کیک هم  آن و دادیم  را هدیه این ما هدفی  با  که بود  ها هدیه  این کنار  در هم  ویژه هدیه  یک اما شد. اهدا مان دوست

 والدت   شب  که  امشب  خوب  که  عنوان این  با   دادیم.   می  او   به  هم  تولد  کیک   یک  آخرش  ، رفتیم  می  که  مان  دوستان  از  کدام  هر  خانه   در  که

 در   و  بخورید  هم  با  تان  خانواده  کنار  در  و  ببرید  شما  را  کیک  این  شود،  می  داده  هم  کیک  تولد  های  جشن  در  خوب  و  است  زمان  امام

 باشند.  سهیم هم  شما  خانواده زمان امام تولد جشن

 عنوان به هم   شما ،است زمان امام تولد جشن که  حاال خب کردیم  می درخواست مان میهمان  از شد، می  داده تولد کیک  اینکه از بعد

 داد.  خواهید انجام بیشتر زمان  امام برای بعد  به ناال از شاءاهلل ان که  بدهید قول تان توان حد در کار یک زمان امام به  هدیه یک

 برای   باشی،   زمان  امام   یاد   به  بیشتر   بخوانی،  فرج  دعای  بیشتر  کن  سعی  اینکه  آقا  مثالً  زدیم:  می   خودمان  هم  هایی  مثال  حاال

 مان  میهمان  آن  و  غیره،   و  کنی  نذر  صلوات  تعدادی  زمان  امام  ظهور  و  سالمتی  برای  مثالً  بنویسی،  برنامه  یک  زمان  امام 

 یک  هم  انتها  در  کرد.  می   تقدیم   زمان  امام  به  را  کار  یک  تولد  جشن  هدیه  عنوان  به  ،شد   می  برداری  فیلم  که  دوربین  جلوی 

  منزل   داخل  به  تولد   کیک  یک   با   دوباره  مان   دوست  این  سورپرایزی  حالت  یک  با   خب  و   شد   می  گرفته  جمعی   دسته  یادگاری  عکس  

  کردیم  می  حرکت  شان  منزل  سمت  به   و  گرفتیم  می  تماس  دیگری  دوست  با  و  کردیم  می  جمع  را  مان  وسائل  دوباره  باز  ما  و  گشت  برمی

  شده   واقع  زمان  امام  قبول  مورد  که  شاءاهلل  نا  و  بود  موفق  بسیار  بسیار  الحمدهلل  و  کنیم.  اجرا  بعدی  نفر  برای  مجددا  را  برنامه  همین  تا

 باشد. 

 دعا  التماس
 

 
 اصؤالً  ما  بله،  ندارند.  گوشؤی  یا تبلت  آنها  باشؤد،  دبسؤتانی  کودک  برای جشؤن اگر  فرمودند:  که  شؤده  پرسؤیده  سؤؤالی  برنامه مخاطبین از  یکی

  یا  تبلت  یک خودمان  ما بلکه  بشؤوند. فضؤا این وارد شؤخصؤی گوشؤی  یا تبلت  هم آن گوشؤی،  یا تبلت از  برنامه طی  در آنها  دهیم نمی اجازه

 بلکه  کند، اسؤتفاده شؤخصؤیش  وسؤیله از او  نبوده نیاز  کردیم.  آماده  مخاطب  برای را  فضؤا  ما  و  دیدیم تدارک را تعدادی  یا هوشؤمند گوشؤی

 حتی  ما جشن  لوگوی  ما،  جشن طرح و شود  می  داده او به گوشی  یا تبلت این  خاص،  بندی  بسته یک واقع در  یا  پک یک در  واقع در حتی

 ما. مخاطب نه  بود، خواهیم دهنده ارائه  ما، که است  این  پاسخ نه،  بنابراین بود.  خواهد گوشی این زمینه(  )پس  گراند بک

   توجه  خانه به خانه جشؤؤن در آن به  باید و  شؤؤده  می بررسؤؤی  باید که  بوده مورد دو  یکی  فرمایید،  می  مشؤؤاهده  تصؤؤاویر در که طور همان

 در  همکار،  یا  هسؤتیم همراه  او  با  ما که  متربی  یا آموز دانش واقع  در که اسؤت این دارد  که  خاصؤی  ویژگی خانه به خانه جشؤن  اما  شؤده.  می

 برای  ما را این  کند. منتقل را  عصؤر  امام  نام  و  یاد  و  کند  صؤحبت  دوسؤتش برای که  کند  می  پیدا  آمادگی  یابد.  می را  خودش  مراسؤم این

  آپارتمان  فضؤای در ایشؤان و  بدهیم  آموزش  فرزندمان به را  جمالتی و  کنیم دعوت  آپارتمان در واقع  در  .بدهیم  انجام توانیم  می  کودکانمان

 به اسؤت. هزینه  کم اسؤت.  سؤاده گفت. را همین شؤود  می خوبش  ویژگی از  کند. منتقل را  پیام  ها همسؤایه دیگر  به مسؤکونی  های  مجتمع  و

 بود. خواهد عصر  امام  نام مبلّغ  و داد خواهد بروز را خودش واقع در  ،هستیم ارتباط در  او  با  ما که  متربی است. انجام  قابل سرعت

 که هسؤتیم این  شؤاهد  نوجوانان  و کودکان  های  جشؤن از  بسؤیاری در  ما  :نفره   و  اجراهای یا  شنارر ی اسناا  های جشن  طرح  اما

 دکلمه  سرود،  نمایشی،  های بخش شود.  می  تخلیه مجری  انرژی و  کند می افت  مدت یک از  بعد شود، می  اجرا مجری تک  با که ای برنامه

 مجری  دو دوش بر را اصؤلی محتوای  مسؤلله این  رفع  برای  ما شؤود. نمی  ارائه  مخاطب  یا  آموز  دانش به  خاصؤی  محتوای  و شؤوند  می  اجرا

  برنامه  وارد  برنامه  اواسؤط در  واقع در که  دیگری و  اسؤت  الزم دانش  و  فن  صؤاحب  او و  اسؤت مجری  واقع در نفر یک  که  دهیم می قرار  بازیگر

 کنم.  می  تقدیم  تان خدمت را  ایده و طرح  یک من دارد.  سناریویی یک  حاال  بازیگر. یک عنوان به شود،  می

 طنز  بار شؤود. می  ما  برنامه وارد مجری_شؤاگرد  یک  عنوان به و  آید  می که  باشؤید  داشؤته  مختلفی های  ایده توانید  می  بارها و  بارها شؤما

  طوری این  و  کند  برقرار بهتری و بیشؤتر ارتباط  ها  بچه  با  کند  می  سؤعی  کند.  می  اجراا  ر  ها مسؤابقه  از  تعدادی  کشؤد.  می دوش به را  برنامه

  واقع  در  کنیم.  اجرا خواهیم می را  جاهل  و  دانا  یا  خنگ  و  دانا بحث  واقع در  چون  چرا؟ شؤاگردی_اسؤتاد  کند. منتقل مخاطب به را محتوایی

 می  منتقل  مخاطب به محتوایی  طور این  و گیرد  می  را  هایی  جواب،  سؤؤؤاالت این  طی  و  کند می  الؤسؤؤ  او  از  که  جاهلی  و  داند می مجری

 شود.
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  اتفاقاتی  چه اسؤت  قرار  جاهایی چه در  بدانند  باشؤند. داشؤته تمرین  قبالً نفر  دو این که اسؤت ضؤروری نکته این به  توجه راسؤتا  این در خب،

 تعیین  باید  بکنند،  اجرا  بازیگر  یا مجری هر اسؤت قرار که  هایی مسؤابقه  مناسؤب، صؤوتی  های افکت  مناسؤب، لباس  مناسؤب،  گریم بخورد.  رقم

  عرض   بعد  گام در  من  تا  باشؤید  داشؤته  لطفاً  را اول  گام این باشؤه.  شؤده مشؤخص  باید  هم شؤود  اجرا  اسؤت قرار که  هایی شؤوخی  باشؤد.  شؤده

 مجری  دو همکاری شؤود،  می مطرح  راسؤتا  این در که پیشؤنهادی  کنیم.  اجرا تر جذاب  صؤورت به  را قسؤمت این شؤود  می  چطور که  کنم

  و  مشؤؤابه  دیگری، جشؤؤن برای که  کند می  اعالم  واقع در.  کند  می مطرح  را  مقدماتی مباحث  و آید  می ابتدا در مجری  واقع در که اسؤؤت

 را شؤخص آن بتواند که  بگیرد گری  مجری به  مند  عالقه افراد از  را  آزمون  و تسؤت  یک جشؤن این  برای  بایسؤت  می  و  شؤده دعوت  همزمان

 کند. خودش جایگزین  و جانشین

  و  علمیت  باشؤد، داشؤته  جایگاه  کار اصؤلی صؤاحب خود واقع در  های اندازه در  باید  که هسؤتیم  جانشؤین مفهوم انتقال  دنبال به  اینجا در  ما

  هم   بعد  و گیرد  می  را  هایی  تست  ها  مهمان از  تعدادی  از  و آید  می بنابراین  باشد.  داشته  جایگاه  ها  آن برای بتواند  باشد. داشته مندی  توان

 اینکه  بعد  و دارد  توانمندی  و  بکند تواند  می  اجرا که آدم  این  اصؤرار طنز بار برای  دوباره  رسؤد. می، شؤود  می وارد  جدید که شؤخصؤی به نوبت

  اجرا  ما برای مسؤابقه  یک که  گویند می  مثالً نیسؤت!  کاره  این ایشؤان شؤویم  می  متوجه  جشؤن  در  جاری مختلف  های تسؤت در  ما  باألخره

  ما   واقع در  اسؤت.  چنینی این اجراهای از دیگری سؤبک  هم اینها  ها.  شؤوخی  دیگر  و کن  اجرا را  ادبی قطعه  یک  بخوان.  شؤعر بیت یک  کن.

 کنیم.  می عرض خدمتتان را  دوم طرح

 قسمتی است. برنامه  اجرای حال  در مجری کنم. می عرض خدمتتان را  نمایش  مجری یا و  شاگردی  استاد  جشن  های ایده  از  یکی  ادامه در

 شود.  می وارد  روستایی هیبت  با پیرمردی  آید.  می در  صدا به  جشن  اجرای محل  و منزل زنگ  ناگهان که  کرده  اجرا را  مسابقات  و  جشن از

! خب،  خب، خب، خب  گوید  می و اسؤؤت طبیعی  خیلی برایش  گویی که شؤؤود  می  صؤؤحنه وارد  طوری و بقچه یک  یا  دارد دسؤؤت در  مرغی

 زنند. می  دست برایش همه  و  بزنید. دست  لطفاً برایم همه  و آمدم خوش! آمدم خوش

 این چون داشؤتید؟ دعوت  آیا  اید؟  کاره  چه شؤما  و هسؤتید  اینجا  چرا  شؤما  بفرمایید  گوید:  می  مجری  با  کشؤاکش  واقع در و  بیان در احتماالً

  من   برای  نداشؤتم توقع  من عزیزم نوه  گوید  می  دارید؟  تشؤریف اینجا چرا شؤما هسؤت.  سؤاالنمان و همسؤن خود دوسؤتان به مربوط  جشؤن

  فالن  اینجا  مگر دیگر نه  گوید  می  آمدید. اشؤؤتباه  رسؤؤد می  نظر به پدرجان  نه  گوید: می  عظمت. این به  هم آن  باشؤؤید گرفته تولد جشؤؤن

  . 78 نه اینجا اسؤت 87  پالک  گفتید. اشؤتباه  را  پالک فقط.  گفتید  درسؤت چرا:  گوید  می  مجری  آقای نیسؤت؟ 78  پالک کوچه فالن  خیابان

 مقدار  یک روسؤتا فضؤای اگر  یا شؤود،  می روسؤتایی  جوان این  یا پیرمرد  این ورود برای ای مقدمه  و  زمینه درواقع  ورود این و شؤوخی این

  گفتگویش  و  آید  می  ندارد.  غدیر  درباره  کاملی اطالعات  خیلی که جوانی به  تبدیل  کنیم. عوض  باید را این،  باشؤؤد  تواند  می معنادار خودش

 کند. می شروع مجری  با را

ادامه پیدا    ،برد که محتوای ما از طریق سؤاالت این مخاطب جدیداً وارد شده  ای پیش می گونه این شروع گفتگو در واقع برای ما کار را به

شؤود، ولی بار طنز بیشؤتر بر دوش    ها و مسؤابقات توسؤط این دو نفر اجرا می هایی از شؤوخی بازی شؤود اما الیه  محتوا داده میکند و   می

هایی که   ها همراه کند. شؤعر خواندن  شؤود. بعد هم سؤعی کند مخاطب را جذب کند و با دسؤت زدن  مهمانی اسؤت که وارد جشؤن ما می

 مرتبط با این ایام است.

دیگر این اسؤت که مجری در حال اجرای برنامه اسؤت. در حین اجرای برنامه پسؤتچی، پیک یا یکی از افراد پشؤت صؤحنه که حاال در ایده  

گوید باید سؤریع  گیرد و می  رسؤاند. امضؤا می  پاکتی، کارتنی یا یک پک را به دسؤت مجری می .شؤود  لباس و هیبت یک پسؤتچی ظاهر می

ترس و لرز که آیا باید این پاکت را باز کند؟ آیا به آدرس جشؤن درسؤت آمده یا نه. به هر حال با کلی  محل جشؤن را ترک کند. مجری با  

 شؤود دو اتفا  می   خواهد این اسؤترس را وارد کند که آیا واقعا درسؤت اسؤت؟ کارتن که باز می  ها می دغدغه و کلی امور نمایشؤی به بچه

 تواند بیفتد:

 تاپ ویر در آن هست یا لپیک تبلت از آن دربیاید که یک تص  -1

شؤود و   ش میخپ   ،واقع ما صؤداها را از قبل ضؤبط کردیم و از طریق باندهایی که در جشؤن کار گذاشؤتیم یک گوشؤی هوشؤمند که در  -2

شؤخص مجری طوری   .خورد دارد، همان لحظه گوشؤی زنگ می  می ک نفر همیشؤه پشؤت خط اسؤت و وقتی مجری تلفن همراه را بریانگار  

کند و در واقع کل    ند که پشؤت خط کسؤی اسؤت که از یک برنامه رادیویی زنده با او تماس گرفتند و دارد پرسؤش و پاسؤخ میک  وانمود می
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هایی    توان مسؤیر را ادامه داد که تبلت فیلم  شؤو پیدا کند. همچنین با این شؤوخی می تواند طی شؤود و حالت تاک  جشؤن با این شؤوخی می

مخصؤوصؤا متن آخر که متن توسؤل جشؤن می    ،یک متن باشؤد  ،یک کاردسؤتی  ؛کارتن محتواهایی باشؤدرا پخش کند یا داخل آن جعبه یا  

 واقع ورود یک شؤیء غیرمترقبه و یک مورد که مخاطب اصؤالً انتظارش را نداشؤته، می  تواند شؤامل این اتفا  شؤود و در  هم می  .تواند باشؤد

 واقع عامل بعدی باشد.  تواند در

کند، با مخاطب ارتباطی    اینطور است که: مجری مقدماتی را بیان می  ، شود برای بخش مجری نمایش در نظر گرفت  محتوای دیگری که می

شود که از خارج   شود و مدعی می   کند، در ادامه برنامه شخصی با لباس و پوششی غیر رسمی و غیر عرف با جشن ما وارد می  را برقرار می

ای که قرار بوده از او تقدیر به عمل   جاری یا یک مجموعه تجاری بزرگ یا نه، یک مجموعهآمده و در واقع به دعوت یک شرکت بزرگ ت

مدام با همان جمالت شکسته فارسی و خارجی که گاهی    .کند   زده است و تشکر می  شود و خیلی هم ذو   وارد می  ، بیاورند و دعوت کردند

توقع نداشته چنین جشنی برایش بگیرند که این همه دوستان و مخاطبان کند که    برای بچه ها اعالم می  ، ها را ترجمه می کند  مجری این

خواهد   گیرد و در حین اجرای برنامه مدام می کودک و نوجوان دعوت شوند و قرار بر تقدیر کردن از وی باشد. حاال او مراسم را اشتباه می

 د که اشتباه آمدی. خواهد به او اثبات کن اثبات کند که اینجایی که آمده درست است و مجری می

هایی را دسؤت   خواهم برایتان یک اجرای برنامه داشؤته باشؤم، و مسؤابقه  آن آقای خارجی یا خانم خارجی به یاد و خاطره دوران کودکی می

این اسؤؤت که   ،تواند در بحث ترجمه لغات و کلمات انجام دهد هایی که می  کند. مثالً یکی از شؤؤوخی ها شؤؤوخی می  گیرد و با بچّه  می

رسؤد. بعد مخالف همین هم هسؤت؛  به یک جمله بسؤیار کوتاه می  ،کند  کند و مجری وقتی ترجمه می دقایقی بسؤیار طوالنی را صؤحبت می

های زبان خارجی ایشؤان  این از شؤگفتی  :گوید شؤود توضؤیح دهد و می گوید و بعد مجری دقایقی مجبور می یعنی یک کلمه خارجی می

داند    شؤود؛ اینکه: آیا چقدر می هایی که با خود مجری می تواند دقایقی صؤحبت داشؤته باشؤد. همچنین شؤوخی  ش میا اسؤت که یک کلمه

خواهد ثابت کند که او اشتباه فهمیده و اینجا جشن غدیر نیست و جشن استقبال از آن آقای مهمان است. و    که اینجا کجاست و مدام می

شؤود که حاال نه واقعاً اشؤتباه آمده    شؤود که حاال آن مهمانی که آمده برای جشؤن متوجه می ییک جایی ظاهر م  ؛گوید  باألخره مهمان می

گیرید؟ مگر چه اتفاقی   شؤود؟ چرا شؤما این روز را جشؤن می کند به پرسؤشؤگری؛ پس این چه جشؤنی اسؤت؟ چرا گرفته می و شؤروع می

 کل قصؤه راوی گوناگی و یا توضؤیحی برای مهمان خارجی درافتاده؟ توضؤیحاتی که حاال دیگر مجری در راسؤتای گفتگوی خودش به شؤ

 شود. مان منتقل می واقع دارد به مخاطب

 پایان 
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 تصاویر طرح اجرا شده در نيمه شعبان 
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