
 خدا بنام

 

 14 شماره دوستی نامه

 ن مثل  نوروز ...

سال ، بيداري و شكوفايي طبيعت و شروع تازه ي ز سال آغاز مي شود ، ايرانيان هرنوروز نخستين روز بهار ، در اين رو
 زندگي را جشن مي گيرند .

 ز را جشن گرفته اند .وجشني كه در آن از  دير باز ، روشني و زيبايي و زندگي را ستوده و نور

 دانشنامه ها از نوروز است . اين تعريف

 اما ... تعريف تو از نوروز چيست ؟؟؟؟؟؟؟؟

 وست خوبم سالم د
 همكالس عزيزم نوروزت خجسته باد 

هميشه اولين روز فروردين را جشن مي  نوروز روز نوست ، هر روز براي ما روزي است جديد ، قبول داري ؟ پس چرا
 گيريم ؟ 

 پر از روزهاي نو ...شايد براي اينكه آغاز سالي است 
 هديه . 566هديه كوچك است شايد هم  563مثل يك جعبه بزرگ كه داخلش 

 را ، بعضي هايشانتعدادي هديه كه ممكن است از بعضي هايشان خوشمان نيايد ، بعضي ها را دوست داشته باشيم 
 ري است و عاشق بعضي هايشان شويم .فكر كنيم تكرا

جهبه زيبا و با سليقه تزئين كنيم ، اما ارزش واقعي در خود هديه است . دوباره مي گويم ما مي توانيم هديه مان را در 
هديه مي تواند احساس خوب ما باشد ، مثل دوستي من و تو كه باال و پايين هايي دارد ام صميميت ما در دوستي حرف 

ساده  از اعضاي خانوده مان ، يا اينكهاول را مي زند ، مي تواند لبخند مهربان كسي باشد كه دوستش داريم مثل يكي 
 ، مثل يك سالم ، يك ترانه ،يا يك شعر كه برايت از فريدون مشيري مي نويسم :مثل تشكر بابت يك كار خوب 

    شسته باران خورده پاك شاخه هاي  بوي باران، بوي سبزه ، بوي خاك  
 رگ هاي سبز بيدب  آسمان آبي و ابري سپيد 

 

 

 

 

 



 نغمه ي شوق پرستو هاي شاد  عطر نرگس رقص باد

  نرم نرمك ميرسد اينك بهار  خوش به حال روزگار  ... خلوت گرم كبوتر هاي مست

 

 

روزهايي داشتيم كه  يزهاي خوب و گاهووست خوبم  يك سال ديگر از دوستي مان را سپري كرديم و در طول سال رد

براي  69سال  .را داشته باشيم بر وفق مرادمان نبود اما در كنار هم و با همراهي يكديگر توانستيم بهترين روزها 

نزديك  اشته باشيم و آن ها را ازدروزهاي دلنشيني داشت مثل اينكه توانستيم با تعدادي از دوستانمان ديدار  همكالس

  مالقات داشته باشيم.از نزديك  ددوستان موفق خوبا بتوانيم  ببينيم و تمام تالشمان را مي كنيم همراهتان باشيم و

 ،از جمله : خريد كتاب ، كالس تقويتي مدرسه مي شود  تحصيل وشما مي توانيد در هر مسئله اي كه مربوط به 

پوشاك مدرسه و هرچيز ديگري كه به شما كمك ميكند در موقعيتي كه هستيد بهترين باشيد با قاصدك هاي 

 همكالس در تماس باشيد تا جايي كه مقدور باشد نيازهايت را فراهم مي كنيم . 

 چند نكته مهم :

 تماس بگيريد .88122181126*دوستاني كه در رابطه با پاسخ تست هاي روانشناسي نياز به مشاوره دارند با شماره 

*براي شما دوستان بابت سال نو مبالغي به عنوان عيدي به شماره كارت هايي كه به قاصدك هاي همكالس داده ايد 

 واريز ميشود تا بتوانيد براي سال نو خريد نماييد .

و براي دانش آموزاني كه نتيجه كارنامه شان خيلي خوب باشد براي شركت  12تاني كه معدل كارنامه شان باالي *دوس

 در كالس هاي ورزشي ،زبان و هنري كمك هزينه پرداخت مي گردد .

ر *تعداد زيادي از نامه هايي كه اخيراً  به دست ما رسيده است شامل درخواست هاي بيشماري بود كه هيچ كدام د

حوزه ي كار همكالس نبود مثل درخواست وسايل غيرضروري، بارها برايتان توضيح داديم الويت كار همكالس  

 تحصيل و راه كار هايي براي  موفقيت شماست .

در آخر براي شما بهترين ها را آرزو ميكنم و اميدوارم موفقيت هاي بيشتري كسب كنيد و همكالس را با خبر هاي 

 خوش خود شاد كنيد ... 

 14441-442صندوق پستي : 
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 دوستدارت : همكالس
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