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 بهاری ام، سالم! دختران

باشد. یک ماه از آخرین دیدارمان  و لبهایتان به خنده باز م که روز و روزگارتان خوش یامیدوار

شما هستیم.دلمان برای تک تک لحظات نابی که با هم  ماه و سخت مشتاق دیدار روی می گذرد

فت و گو های شما هیچ مدرسه بدون  شنیدن صدای خنده ها و گذراندیم تنگ شده است. گ

امیدواریم به زودی سایه ی امن و سالمت به کشورمان باز گردد تا دوباره چهره  ،صفایی نداشت

. ببینیمس های درس  ای زیبای شما را در کاله  

برای است  فرصتی مناسب  دوباره قرار گرفته ایم،همه ی ما در آستانه ی شروعی  که اکنون

ندکی اسالی که پیش  روی ماست  و هم درباره یآنکه هم نگاهی به پشت سر بیندازیم 

این روزهای کرونایی و این خانه نشین شدن های اجباری، در کنار تمام بدی ...بیاندیشیم.

"دیدن نعمت ها"هایش، یک حسن بزرگ داشت؛    

این که فهمیدیم چه بی حد دارای نعمت بودیم و امروز حسرتش را میخوریم، نعمت آسوده بیرون  

 دیگر، های نعمت بسیار بسیار. …رفتن، خرید کردن، سفر رفتن، دورهم جمع شدن، دست دادن و 

 ؛نوروز این در  میخواهیم ها، نعمت ندیدن به،  اشتباهاتمان به میکنیم اقرار همه روزها این حال

شکر را تمرین کنیم، شکر تمام آن چیزهایی که هنوز هست و عادی می با هم قرار بگذاریم تا 

 .شویمپنداریم شان، جزیی نگر 



ل اللّه تعالی عجّ" امام زمان  وجود به ما خداوند نعمت های  بزرگترین و مهم ترینازیکی 

با  بیاینتا نیمه ی شعبان هم روز زیادی باقی نمونده، پس  میدونیدهمان طور که است.  "فرجه

امسال قصد " :رو بکنیم و بهشون بگیم امسال اینجوری شکر این نعمتمون  هم قرار بگذاریم که

صفت بدی که شما نمیپسندین رو از  یک ،مام مهزبانمبا کمک شما ا دارم برای بهتر بودنم

"مثال خشمم رو کنترل میکنم.م، خودم دور کن  

صفت بد رو از  نعمت هامون رو ببینیم و یک دو تا قرار با هم میگذاریم:پس تو این نوروز 

م.یدور کن ونخودم  

را آرزو میکنیم.ها  بهترین  برای همگی شما  

 به امید دیدار

 

 

 


