
  الرحمن الرحیم... بسم ا

  علیک یا صاحب الزمان.... وصلی ا

  عسلی به شیرینی پدر 

  . . . بچه ها یه سوال 

  ؟!؟!تاحاال این جمله رو شنیدین ؟

  . . . دعوا دعوا سر کله مربا 

  ))مدرس شیشیه عسل را بیرون می آورد و جلو بچه ها عسل بخورد (( عسل بخورم یا نه ؟ حاال ببینم تحمل دارین من جلو شما 

مدرس کلی از (( چقدر شیرینه  . . .  به به . . . اصال انگار میگی همین االن از کندو درش آوردن . . . . عجب عسلیه . . . . به به 
ک به این باشد که بچه ها به طلب عسل به سمت مدرس حمله خوب بودن عسل تعریف کند تا دهن بچه ها خوب آب بیفتد نزدی

  ))   کنند  

  . . . اگه قول بدین بچه هاي خوبی باشین امروز یه داستانی براتون آماده کردم که آخرش از این عسل به همتون میرسه 

  . . . اما داستان ما 

این آقا تمیر در . . .   یی بوده به اسم تمیر تماریان آقا خیلی سال ها پیش توي همین ایران خودمون توي شهر همدان یه آقا
ت داشت ، یه روز با خودش نیت میکنه که براي امیر یکرده و خیلی امیر المونین رو دوسزمان امام علی علیه السالم زندگی م

با خودش میگه بزار  ولی هرچی فکر میکنه هیچی به ذهنش نمیرسه. . .  علیه السالم یک هدیه خیلی خوب بفرسته المونین 
آها براشون یه عالمه گاو و . . . امیرالمونین علیه السالم به پول احتیاج ندارن . . . ولی . . .  ولی . . . براشون یه عالمه پول بفرستم 

با اون نوع   بلیت هواپیما هم خیلی گرونه که با هواپیمایی هما . . .  اي بابا هواي عربستان خیلی گرمه . . . . گوسفند بفرستم 
first class  تازه گاو و گوسفند هاي . . . بفرستم تازه کامیون هم که ندارم ، رو کولم که اون همه گاو  و گوسفند جا نمیشن

همدان با هواي سرد اینجا سازگارن اگه ببمرمشون عربستان که دو روزه نیمرو شدن و بجاي این که از شیرشون استفاده کنند 
  . . .فکر کرد فکر کرد فکر کرد که یکهو یه چیزي به ذهنش رسید  . . . آقا باز شروع کرد به فکر کردن ! !!دوغ بیرون میدن 

اي بابا من االن توي شهر همدان زندگی میکنم ، زنبور هاي این جا هم بهترین زنبور هاي جهانن ، عسل هم توي هواي گرم 
  پس باید برم یک عالمه عسل جمع کنم . . . .  خراب نمیشه 

بشین و به عنوان کوه از  اینجا میتونید بلند(( این دشت و اون دشت  ، از میون این کوه و اون کوهراه افتاد رفت توي کوهستان 
چندین بار زنبور ها نیشش زدن و خالصه با کلی سختی ، بعضی جاها نزدیک بود بمیره )) بین  بچه ها زیگزاگی عبور کنید 

  تونست یه عالمه عسل خییییلی خوب براي امیر المونین علیه السالم جور کنه 



  . . . افتاد به سمت شهري که امیرالمونین علیه السالم اونجا بودن عسل هارو برداشت و یک کاروان خیلی بزرگ درست کرد و راه 

تصمیم گرفتن عسل هارو بین مردم شهر تقسیم  علیه السالم وقتی عسل ها به دست امیر المونین علیه السالم رسید امام علی
  کنند و همه ي عسل هارو گذاشتن توي میدون شهر تا مردم شهر عسل بخورند

  ))روي میزي کوچک در نزدیکی در اتاق یا جایی که هستید بگذارید  شیشه عسل را بر(( 

  ))مدرس جلو تر بیاید و با بچه ها صحبت کنند (( این میز میدون شهره بچه ها فرض کنید 

  بچه ها امیر المونین دقیقا همه ي عسل هارو گذاشتند توي میدون و توي شهر اعالم کردند که همه براي عسل خوردن بیان 

حین این که مدرس فعال این جمله را می گوید مدرس دیگر آرام وارد میشود جوري نظر بچه ها را به خود جلب کند در  در(( 
و در آخرین جمالت هست که با سر و صداي بچه ها نظر مدرس به  عین این که مدرس داستان گو  الکی ، مثال متوجه نشده 

ع را محکم (( د لباسی عربی داشته باشد و سعی کند که عربی حرف بزند مدرسی که وارد میشود بای)) (( عقب جلب میشود 
  ))نز داستان بهتر است طیا بندري صحبت کند که براي )) بگوید 

  . . . ا ا چیکار میکنی آقا 

  . . . ها چی شده  -

  تو آمدي اینجا بعد میگی چی شده ؟؟؟. . .چی شده ؟؟؟  -

  . . . عسل بخورم که هم اومدم  وم. . . توي شهر اعالم کردن که بیایم عسل بخوریم . .   ! .؟!مگه نشنیدي ؟. . . برو عامو  -

  ))سعی کند در بین صحبت ها چندین بار به سمت شیشه عسل حمله کند و مدرس او را بگیرد (( 

  ولی . . ولی . . . . درسته  - 

  آمدم عسلی بخورم نزدیک بِیی همچو مزنمت که مثل کبک بپري هوا . . . ولی ولی نداره  -

  ))مدرس عصبانی میشود (( 

  برو از عسل ها بردار )) یکی از بچه ها را صدا میزند و او را به نزدیک خود می آورد (( آهاي فالنی بیا اینجا . . صبر کن ببینم  -

  بچه ها حق ندارند نزدیک بشن . . . . بینم ها ؟؟؟؟ کجا ؟؟؟؟ بیا عقب ب -

  ؟ برو عسل بخور فالنی !؟!یعنی چی آقا ؟ -

  نزدیک بري مزنمت ها  -

  بروووووو -



سعی کنید مکالمات را کامال از خود بگویید چرا که این جا فقط براي این که به شما الگویی بدهیم چند خظ . . . دعوا  میشود  (( 
  ))المات و دعوا هاي طنز بیشتري براي بچه ها به نمایش گذاشت گذاشته ایم و می توان مک

  ))بعد از کلی مکالمات (( 

  شما از هنوز از جریان خبر نداري . . . آها فهمیدم : مدرس 

  ؟ !؟!جریان ؟؟ -

  مگه خبر امام علی علیه السالم رو نشنیدي ؟؟؟. . . . آره بابا  -

  جان نه    -

  خبر امیرالمونین علیه السالم رو بگم ؟. . . بود  پس این همه دعوا براي این -

  جان ها  -

  بگم ؟؟؟ -

  جان ها  -

  بگم ؟؟؟ -

  جان ها دیگه  -

  بگم قول بده هرچی امیرالمونین علیه السالم گفتن بگی چشم -

  جان چشم -

  امیر المونین علیه السالم فرمودند که اول باید بچه ها از سر مشک عسل ها استفاده کنند ؟؟؟ -

  ؟!؟!؟!یعنی چی ؟. . .  اي حاجی   -

  گفتم که قول بده بگی چشم  -

  آخه چرا ؟؟؟ -

آخه امام علی پدر همه یتیم ها هستند و بچه ها خیلی خیلی خیلی دوشت دارند ، به خاطر همین هم لیسیدن عسل هارو اول  -
  اول اول به بچه ها اجازه دادند

  فقط فقط چون امیرالمونین اینو گفتن منم باید بگم چشم  -

  خوب پس بیا اول به همه ي بچه ها یک قاشق عسل بدیم  -



مدرس به همراه مرد عرب به همه ي بچه ها یک قاشق عسل بدهد  و صبر کنید که بچه ها همه یک یا دو قاشق عسل را نوش (( 
  ))جان نمایند 

  )مرد عرب لباس هاي خود را در حین عسل خوردن بچه ها تعویض نماید(  )ز پدر هست حال نوبت تذکر به حضرت و رو( 

بچه ها دیدید اون مرد ایرانی بعد از این که کلی فکر کرد باالخره یک هدیه براي امام علی پیدا کرد و براي ایشون برد ولی بازم 
  ایشون تمام اون هدیه رو براي مردم و به ویژه بچه ها گذاشتند 

  ین بچه ها خیییییلی دوست داشتن ، شما چقدر امام علی رو دوست دارین ؟ قطعا خیلی نامیرالمو

امیرالمونین شاد باشیم و باعث شادي همه بشیم ، باید با کمک هم براي این عید بزرگ همه ما باید براي جشن به والیت رسیدن 
  انجام بدیم بدیم  جشن بگیریم ، پوستر پخش کنیم و هزار تا کار دیگه توي همین سال ها

بچه ها رو دوست  راستی بچه ها امیرالمونین که در زمان خودشون اینقدر بچه هارو دوست داشتن به نظرتون امام زمان ما چقدر
  دارن ؟

میدونستید وقتی براي ما ها گرفتاري پیش میاد حتما براي ما دعا میکنن ، میدونستید اگر ما حالمون گرفته باشه و ناراحت 
 ت داره ؛ آخه ایشون امام زمانمونه و مارو خیلی دوس باشیم امام زمانمون هم از ناراحتی ما ناراحت میشن و از خوشحالی ما شاد 


