
 

 

  

 

 

 

 بنام خدا

 3شماره دوستي  نامه 

 

 سالم دوست عزيزم 

شايد باور نكني ، اما دلم برات خيلي تنگ شده . شايد باز هم باور نكني امّا در تمام مدتي كه داشتي 

 هر وقت يادت مي افتادم سرا پاي وجودم غرق دعا مي شد ،امتحان مي دادي 

كارنامه   تا اكنون لحظه شماري مي كنم و و موفقيت سپري كنيمي كردم بتواني اين ايّام را با آرامش  دعا 

 درخشانت را ببينم .

 

در قلب خود جاي دلتنگي و دلواپسي يك دوست فقط زماني نيست كه همديگر راببينند، همكالسي تو را 

 ببيند .هم  مي تواند چهره تو را در عكسي كه فرستاده اي داده و البته 

 

ماهه شده . هر چند اگر هم تازه به جمع همكالسي  01همكالسي ها تقريباً دوستي ما با اولين گروه از عمر 

اطمينان دارم  !پيوسته باشي ، اطمينان دارم كه با تمام قوانين دوستي مان به خوبي آشنا شده اي 

ي آشنايي مقدمه اي شده برااين اطمينان دارم  آشنا كند . توانسته قلب مهربان تورا با خودشهمكالسي 

 پرواز تو به آسمان علم و دانش .

 

 .ي تا موفق باشيه اي حسابي عزمت را جزم كرده ااطمينان دارم همان طور كه به همكالسي قول داد

 ! مي تواني ، بدون اين كه ترديد كني كهرسيدن به موفقيتي بدون چون وچرا 

از خواندن آن همه كلمات  !از نامه هايت  ! از دل نوشته هايت  ؟مي داني همه اين ها را از كجا فهميدم 

 صميمانه كه با دست خط خودت نوشتي  و برايم فرستادي .

 !دوست عزيزم 

در طول مدتي كه از آشنايي و آغاز دوستي ما مي گذرد ، نامه هاي زيادي از همكالسي ها به دستمان 

شادي و آرزو ، اندوه ،تعجب ،  دردودل ، مشورت ، سوال ، رسيده . نامه هايي سرشار از محبت ، احساس ،

.... 



 

 

مي بيند .  دنيايي از صميميت و اعتماد ، همكالسي در هرپاكتي را كه باز مي كند در ميان تمام دل نوشته ها

 خوشحالم كه توانسته ام در روزهاي پر شور نو جواني دوست تو باشم .

مي  نامه همكالسي ها را  دوستي مان تا آخر بايستيم .در طول مدتي كهاميدوارم پاي امضاي پيمان نامه 

البته همكالسي سعي كرد به تك تك  خواندم چند سوال مشترك در خيلي از نامه ها به چشمم خورد .

 نامه هاي شما پاسخ بدهد و جواب سوال آن ها را بدهد . 

به بعضي از پرسش با تمام همكالسي ها صحبت كنم ،  اما ديدم بد نيست حاال كه فرصتي پيش آمده تا

 .م خورده هم جواب بدهم مهايي كه در نامه هاي خيلي از همكالسي ها به چش

را خوب بخواني ، شايد پاسخ وستان همكالسي از او پرسيده اند از تو مي خواهم كه پرسش هايي كه د

 سوال هاي خودت را هم در آن ها ببيني .

 است يا مرد ؟ اسم هم دارد ؟همكالسي زن 

در نامه هاي قبلي كامل توضيح دادم كه يك موجود  ! دوست خوبم ! همكالسي دوست كاغذي توست

تي اش گذاشت .تو هم كاغذي به نام همكالسي به تو پيشنهاد دوستي داد ويك سري قوانين براي دوس

ر شد درباره ي همكالسي فقط اين را بداني ما دوستي مان را با هم آغاز كرديم . قراآن ها را قبول كردي و 

نامه با هم در ارتباط باشيم .  ي  كه قرار است در طول دوره تحصيل و مدرسه در كنار تو باشد و به وسيله

دوستي كه با را نمي بيني .  دوستي كه او ؟چه اشكالي دارد اگر يك دوست كاغذي و خيالي داشته باشي 

 باشي .  كرده ارتباط بر قرار احساس و قلبت با او 

                                                                       تنها ديدن صورت و چهره يك انسان كه مهم نيست . مهم اين است كه هر دوي ما ! تازه 

دختر  !سي زن است يا مرد  مي دانيم  قرار است دوستان خوبي براي هم باشيم . چه فرقي دارد كه همكال

 !است يا پسر 

البته همكالسي دوستاني دارد كه هر چند وقت يك بار ممكن است به شما زنگ بزنند و نامه هاي 

همكالسي را به دستتان برسانند . از تو مي خواهم با آن ها همكاري كني ،  چون آن ها پيغام همكالسي را 

 واني از آنها بپرسي . اطمينان داشته باش آن ها پيام تورا به من به تو مي رسانند . هر سوالي داشتي مي ت

 مي رسا نند .

 آيا نامه هاي همكالسي را خود همكالسي مي خواند ؟

مي م باشد به نامه ات جواب  مي رسد . آن ها را مي خواند و اگر الز  اوبه دست  تو بله ! تمام نامه هاي 

ستت برسد .علّت د البته بعضي نامه هايت ممكن است بدون پاسخ بماند و جواب آن ها ديرتر به دهد . 

 و يا باال بودن خود توست با نامه هاي قبلي ات  اين تأخير يا نرسيدن پاسخ مشترك بودن موضوع نامه ي



 

 

دوستان همكالسي  مي تواني تلفني از ، . به هر حال اگر سوال داشته باشي تعداد نامه هاي همكالسي ها

 ، آن ها پيام تو را در اولين فرصت به همكالسي مي رسانند .كني  بپرسي و با آن ها مطرح 

 آيا مي توانم مشكالت شخصي ام را هم از همكالسي بپرسم  ؟

همكالسي محرم اسرار توست . چه بهتر كه تو درددل ها و سوال هايت را از  كسي  !بله دوست خوبم 

مي خواهم به تو داشته باشد . از تو بپرسي كه دوستت دارد و در ضمن سعي مي كند بهترين راهنمايي را 

 اگر مشكل خاصّي در مدرسه ، خانه يا تحصيل داري از همكالسي بپرسي . اميدوارم بتوانم كمكت كنم .

 همكالسي كجاست ؟

همكالسي براي اين كه بتواند با شما در ارتباط باشد نياز به يك سري امكانات دارد ، مثل كامپيوتر ، ميز 

 كار ، لوازم التحرير و تلفن و....

براي همين يك دفتر در تهران دارد . البتّّّه چون قرار ما اين بود كه شما با همكالسي فعالً مالقاتي 

وسيله ي نوشتن نامه و ارسال آن به   به ، فقط يك صندوق پستي به تو اعالم كرده ام تا نداشته باشيد

صندوق پستي  با ما در ارتباط باشي و البته همان طور كه گفتم مي تواني به دوستان  همكالسي تلفن هم 

 بزني .

 كي مي توانم با همكالسي مالقات كنم ؟

 بينيم فعالً معلوم نيست .اين كه چه زماني مي توانيم همديگر را ب

 قاصدك همكالسي ممكن است يك روز بدون اين كه خودت متوجه باشي به ديدن تو بيايد . البته تو او را

 . نمي شناسي امّا مهم اين است كه تو هميشه دانش آموز موفق و فرزند خوبي براي خانواده ات هستي

مي گيريم تا         همديگر را ببينيم ، حتماً با تو تماسهمراهي مي كند . روزي كه بنا بود  همكالسي با تو 

همديگر را ببينيم تو به موفقيّت دوست دارم روزي كه قرار است  آن روز سعي كن خوب درس بخواني .

 هاي بزرگي رسيده باشي .

الزم است كه در جريان آن قرار بگيري اين است كه اوّلين گروه دوستي همكالسي  هم يك نكته ي ديگر

نامه اي كه تشكيل شد . امّا هر روز به اين گروه اضافه شده . بنابراين ممكن است 01روز عيد غدير سال 

براي تو  3به دست تو مي رسد شماره اش با نامه اي كه به گروه اوّل رسيده فرق كند . مثالً نامه شماره 

سي تا از و هر سوالي داشتي از همكالسي بپر اوّلين نامه باشد .پس سعي كن نامه ها را به دقّت بخواني

      بقيه دوستانت عقب نماني .
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