گزارش کارگاه طنز

سهبى  :تبثستبى 98
هزثی  :خبًن ًغوِ هحوذی ،خبًن سّزا یَسفی
 9جلسِ 21 ،سبعت
ّذف اصلی کِ در کبرگبّْبی تجزثی ثب عٌَاى داستبى ٍ داستبى ًَیسی دًجبل هی ضَد ،تزغیت هخبطجیي ثِ خَاًذى ٍ اس اى
هْوتز تطَیق ثِ ًَضتي هی ثبضذًَ،ضتي ٍ الجتِ درست ًَضتي؛ هْبرت السم ٍ اسبسی است کِ هتبسفبًِ کوتز ثِ اى تَجِ
هیطَدچٌبًکِ اغلت افزاد ثِ راحتی صحجت هیکٌٌذ،هیخَاًٌذً ،قذ هیکٌٌذ ٍ  ......اهب اًجب کِ پبی ًَضتي ثِ هیبى هی ایذ اکثزاً
گزیش هی سًٌذ ٍ یب آى را چٌذاى جذی ًوی گیزًذ.
پیزٍ ایي ًگزش ثزای فصل تبثستبى کبرگبُ طٌش ارائِ ضذ ،ثب پیص فزض ایٌکِ اغلت هخبطجیي ثِ ایي کبرگبُ ثب عٌَاى سهبًی
ثزای خٌذیذى ٍ ٍقت گذراًی ًظز دارًذ.پس اس چٌذ جلسِ ایي پیص فزض ٍاقعیتی اًکبر ًب پذیز ثَد کِ طی گفتگَ ثب چٌذ تي اس
تجزثِ گزاى ًیش تبییذ ضذ،ایي ثَد کِ تالش کزدین هفَْم ٍاقعی طٌش را در غبلت ًوبیص ٍ سپس تجزثِ خَاًذى چٌذیي ًوًَِ
طٌش ارسضوٌذ ٍ جبلت ثِ صَرت جوعی ثِ هخبطجیٌوبى ارائِ دّین  .در هزحلِ ثعذی اس اًْب خَاستین کِ ثزاسبس تجزثیبت ٍ یبفتِ
ّبیطبى طی جلسبت اٍلیِ،خَدضبى دست ثِ کبر ًَضتي داستبى یب قطعِ ای در غبلت طٌشثطًَذ.در ایي هزحلِ ثَد کِ هطکل
اسبسی تز ثزٍس کزد ٍ اى اًتخبة هَضَع ثزای کبر ثَد.
اغلت تجزثِ گزاى اس فقذاى هَضَع جبلت ثزای ًَضتي گلِ داضتٌذ ٍ ًویذاًستٌذ چگًَِ هی تَاًٌذ سَصُ هٌبسجی ثزای یک
داستبى طٌش ثیبثٌذ.ایي هسئلِ خَد هَضَعی جذی ثَد.
ثزای حل ایي هعضل پیطٌْبد ضذ کِ هخبطجیي ثِ سًذگی طجیعی ٍ رٍسهزُ ضبى فکز کٌٌذٍ چیشی یب راثطِ ای را کِ ثب اى
هطکل دارًذ ٍ یب ًقذی ٍ ایزادی ثِ اى دارًذ پیذا کٌٌذ.
پس اس ایي هزحلِ هعلَم ضذ کِ اکثز هخبطجبى اس رفتبرّبی گًَبگَى ٍالذیٌطبى گلِ هٌذًذ،ثٌبثزایي ثب ًظز اکثزیت کالس تصوین
ثز ایي ضذ کِ ثعٌَاى یک تجزثِ ّویي هَضَع هلوَس را ثِ صَرت طٌش کبر کٌٌذً .تیجِ کبر در ثعضی هَارد ثسیبر جبلت ٍ
دقیق ثَد گزچِ تعذادی اس افزاد حبضز ثب تقلیذ اس هثبلی کِ ارائِ ضذُ ثَد کبر کزدًذ،اهب ّویي تالش اٍلیِ ثزای ارائِ ٍ ًَضتي یک
هتي ثب ّذف هطخص ثسیبر حبئش اّویت ثَد.
دست ًَضتِ ّبی تجزثِ گزاى در یک هجوَعِ گزداٍری ضذُ تب ضوب ّن ثتَاًیذ اس خَاًذى اًْب لذت ثجزیذ.

