
حتماً توي دلتان مي گوييد اين كه صفحه ي آشپزي نيست، پس مّربا اين جا چه 
كار مي كند؟ خوب حق با شماست. اين جا صفحه ي آشپزي نيست اّما من فكر مي كنم 

واقعاً حيف است كه شما درباره ي شيرين ترين مّرباي دنيا چيزي ندانيد. مّربايي كه تمام 
نمي شود و حتّي يك نفر توي دنيا نيست كه آن را دوست نداشته باشد. يك شيشه مّربا كه مي تواند 

حال هر كسي را خوب كند! درست كردنش سخت است؟ نه زياد! مي توانم به شما قول بدهم اين مّربا 
مي تواند بهترين و دوست داشتني ترين هديه باشد (شايد حاال كه روز معلم نزديك است بخواهيد اّول آن را به 

معلمتان هديه بدهيد؟) خوب برويم سراغ مواد الزم؟
مواد الزم:  يك شيشه ي خالي مّربا با در قشنگ!

 ده بيست تا كاغذ كوچك (رنگي باشد بهتر است).
مداد يا خودكار 

 بخش حافظه ي مغزتان!
 طرز تهيه:

بنشينيد و به يك نفر فكر كنيد. (به كسي كه مي خواهيد شيشه را به او بدهيد مثالّ دوست، پدر و مادر يا معلمتان) 
از خودتان بپرسيد او چه ويژگي هاي خوبي دارد؟ مثالّ دست و دلباز يا خوش اخالق است؟ صبور و دلسوز است؟ 
با انصاف و راست گوست يا مثالً قشنگ مي خندد يا دوست خوبي است و بلد است چطور بقيه را خوشحال كند؟ 
شايد مي تواند خيلي خوب به درددل آدم گوش كند يا راهنماي خوبي است؟ حتّي مي توانيد خاطره هاي خوبي 
كه از  آن فرد داريد را هم بنويسيد. حاال هر كدام از اين ها را در يك جمله روي يكي از آن كاغذها بنويسيد. 
(شايد دلتان بخواهد كنارش گلي، چيزي هم بكشيد) بعد هر كدام را تا كنيد و توي شيشه  بريزيد و درش 
را ببنديد. اين شيشه ي مّربا ، مي تواند شيرين ترين هديه براي يك نفر باشد مي دانيد چرا؟ آدم ها دلشان 

مي خواهد خوبي هايشان ديده شود. ديدن خوبي ها آن را بيش تر مي كند. اين شيشه ي ساده مثل يك 
مّرباي عالي براي هركسي شيرين و خوش آيند است. اين شيريني هيچ وقت تمام نمي شود، 
تاريخ مصرفش نمي گذرد و خراب نمي شود. هر كسي مي تواند آن را سال ها نگه دارد.  وقتي 

غمگين است به يادش بياورد كه شما چه خوبي هايي در او ديده ايد يا چه خاطره هايي 
از او داشته ايد و خوشحالش كند. اين را يادتان باشد!
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