
 

 

  

 

 

 به نام خدا

 4نامه دوستي شماره 

 همكالسي عزيزم سالم 

 اميدوارم حال و احوالت خوب باشد .

حرف هاي زيادي با تو دارم ، امروز كه چهارمين نامه ي دوستي را برايت مي نويسم احساس 

 خوبي دارم .

با معرفتم با نامه هاي پر محبّت و دل نوشته هاي زيبايشان ثابت كردند كه كامالً متوجّه دوستان 

علّت دوستي همكالسي با خودشان شده اند ، از اينكه به قول و قرار هاي خودت از ابتداي دوستي 

 تا حاال به خوبي عمل كرده اي خيلي خوشحالم و به وجودت افتخار مي كنم .

ف همكالسي مجبور شد با بعضي از بچّه ها خداحافظي كند . دوستاني كه به البته با نهايت تاسّ 

 تعهدات خود در پيمان نامه ي دوستي خوب عمل نكردند از جمع دوستان همكالسي حذف شدند .

نمونه بودن در اخالق ، انظباط ، درس و ارتباط با همكالسي از شرايط دوستي ما بود كه بعضي از 

آن پاي بند نبودند و بر خالف ميل مان مجبور به حذف آنها از همكالسي همكالسي ها خيلي به 

 شديم .

 دوست مهربانم ! 

همان طور كه قبالً هم گفتم در طول مدّتي كه  نامه هاي تو و دوستانت به دستم مي رسد ، با سؤال 

 هايي مواجه مي شوم كه خيلي از همكالسي ها آن ها را مي پرسند .

تو دارم كه انتظار دارم آن ها را با دقّت و توجه كامل بخواني ، شايد پاسخ  صحبت هاي كوتاهي با

 سوال تو هم در اين ميان آمده باشد .

 خيلي از همكالسي ها پرسيده اند :



 

 

 چرا جواب نامه دير به دستمان مي رسد ؟

 بد نيست اطالعات بيشتري درباره ي كارهاي همكالسي داشته باشي . 

 دوست عزيزم !

نامه به صندوق پستي همكالسي ارسال مي شود . همكالسي خط به خط اين  033ماهيانه حدود 

 نامه ها را مي خواند و در اولين فرصت به آن ها پاسخ مي دهد .

همكالسي در هر ماه يك يا دو نامه مي اين را در نظر داشته باش كه تو يك نفر هستي و براي 

مه پاسخ مي دهد كه در ميان آن ها نامه هاي اضطراري هم نا 033نويسي امّا همكالسي به حدود 

 وجود دارد .

مي خواهد پاسخ نامه ي دوستاني كه دچار مشكالتي شده اند زودتر به دستشان قطعآً تو هم دلت 

 برسد .

 د . نفر با همكالسي پيمان نامه دوستي امضاء كرده اند و با او مكاتبه مي كنن 033در حال حاضر 

، قهر هم نكن . اطمينان داشته باش  نامه ات كمي دير مي شود  ناراحت نشو پاسخپس اگر 

همكالسي نامه ات را مي خواند ، حتي اگر به يكي دو تا از آن ها جواب هم نداد مطمئن باش آن ها 

 را خوانده است ، 

بعضي نامه ها هم پاسخ هاي مشتركي دارد و ممكن است همكالسي به چند نامه ي تو يكبار پاسخ 

  برايم بنويسي .را بدهد . امّا انتظار دارم تو همچنان در طول ماه يك نامه 

  سي به موارد زير بيشتر توجه كنيتباط با همكالار  در ضمن الزم است در مكاتبه و

برايت مي فرستد دو نوع است ) نامه هاي گروهي و نامه نامه هايي كه همكالسي  *

 هاي فردي (

 نامه ي گروهي برايت ارسال شده باشد ، 4نامه هاي گروهي شماره دارد و تا حاال بايد 

 هم كه پاسخ به نامه هاي توست .نامه هاي فردي 

 همراه بعضي نامه ها برايت كتاب و هداياي كوچكي هم فرستاده مي شود ،*



 

 

همكالسي را با دقّت و سليقه  نگهداري مي خواهم كه نامه ها ، كتاب ها وهداياي از تو 

 كني .

 بعضي ها نامه هاي همكالسي را دوباره براي خودش مي فرستند !جالب نيست ؟؟!!  

شايد يك روز قاصدك همكالسي خواست از كتابخانه ي كوچك تو ديدن كند ، 

 همكالسي باشد . نامه ها و كتاب هاياميدوارم در كتابخانه تو جايي هم براي 

 كني چند نكته درباره ي نامه هايي كه به همكالسي ارسال مي 

 نامه هايت را خوش خط و با حوصله و بدون خط خوردگي بنويس .*

 حتماً براي نوشتن نامه از سربرگ مخصوص همكالسي استفاده كن .*

 برايت ارسال كنند . تااگر سربرگ هايت تمام شده با همكالسي تماس بگير *

 . 03/9/90در پايان نامه ات تاريخ روزي كه نامه مي نويسي بزن  ، مثالً انتهاي نامه ات بنويس *

در آن از اتفاقات درسي و زندگي ات در حتماً در طول هر ماه يك نامه براي همكالسي بفرست و *

 آن ماه مرا با خبر كن .

پست مي اندازي تمبر خورده باشد ، حتماًًً اسم و آدرست را  دقت كن روي پاكتي كه به صندوق *

 .  روي پاكت نامه ات بنويس

همكالسي  د ،مطرح مي كنند و تقاضاي كمك دارنرا در خيلي از نامه ها همكالسي ها مشكالتي  *

 تا جايي كه امكان داشته باشد در حل آن ها به شما كمك مي كند .

ها و مشكالت خودت را در نامه براي اينكه فقط سختي  دليلي شود  نبايد اين  البته

 و خانه هم برايم بنويسو خاطرات خوش مدرسه  موفّقيت ها  بلكه ازشادي ها يي .بگو

 رش هميشگي همكالسي هم يادت بماندسفا         

 ترم را براي همكالسي ارسال كن . هر  نپي كارنامه ي پاياك



 

 

داشته باشي ، بايد برنامه ريزي كني ، بايد به درس براي اينكه كارنامه ي درخشاني 

به چشم قدر داني از نعمت هايي كه در  عشق بورزي ، بايد به درس خواندن  خواندن

تو براي رسيدن به  هاي ابزا خواندن يكي از/اختيار داري نگاه كني ، در ضمن درس 

اي زندگي مي كنيم كه بايد  زمانه موفقيت در آينده است . پس آن را جدي بگير ، ما در

كمك  مادر يك يا چند رشته مهارت و تخصّص داشته باشيم ، تخصّص و تحصيل به 

 مي كند تا براي كسب درآمد مناسب در آينده دست پري داشته باشيم .

پس همكالسي خوبم ! اين دو اصل را در درس خواندن فراموش 

 نكن .

 جديت و عالقه

نامه ات را ايميل   زير رسنت و اينترنت دسترسي داري مي تواني به آديك خبر تازه : اگر به كافي 

 . t.hamkelasi@aol.com كني

سن و تحصيالت خودت را هم  ، ، نام و نام خانوادگيدر صورتي كه نامه ات را ايميل مي كني *

 انتهاي ايميل بنويس .

 اميدوارم با خواندن اين نامه جواب سوال هايت را گرفته باشي .

هم به بعضي سواالت ديگر پاسخ داده شده ، مي  0البته اگر خاطرت باشد در نامه ي شماره ي 

 تواني دوباره آنها را بخواني .

   د رنامه ي بعد در يك برگه هر تصوري از همكالسي داري نقاشي كن . *****

 دوستدارت همكالسي

  

 به نام خدا

 همكالسي عزيزم احمدرضا جان سالم

قدري هم از  تيكاش به جاي گفتن از نداشته ها. پر از گاليه و شكايتت به دستم رسيد نامه ي

بهترين سرمايه اي كه در اختيار تو ست  . داشته هات ونعمتهاي دوروبرت براي ما مي نوشتي



 

 

خانواده است . اين يعني تو يك انسان اصيل هستي و بابت اصالتي كه خانواده وداشتن سالمتي 

اي هر انساني بزرگترين سرمايه همين عزيزم بره اند سپاسگذار آنها و خداوند باشي . ات به تو داد

موجب بي احترامي وخنده ي ديگران چيزهاست فكر نمي كنم نداشتن موبايل يا پلي استيشن 

 .تبودن شخصيت آدمهاسكوچك نداشتن اخالق و انسانيت دليل بر  و ،بي ادب بودن . بشود

 بهتر است  داشته باشند .  تقاضاي مالي از هم نبايد فقط  ان واقعي ستدو !عزيزماحمد رضاي 

خداوند در مسير تو رابطه اي اين كه  .  به ي معنوي دوستي با همكالسي فكر كني به جنقدري 

وحرف هاي كه به كس ديگري نمي  تا تو بتواني با خيال راحت با او دردو دل كني قرار داده  اكپ

اول دوستي صداقت داشتن است اين حرف ها را نزدم كه  به نظر من شرطتواني بزني به او بزني 

وواجب باشد در بخشي از هزينه نياز تو اضطراري كه  شوي به هر حال همكالسي تا جايي نا اميد 

تا خداي ناكرده معدل پايينت  امتحاناتت باشپس بيشتر به فكر هاي  ضروري به تو كمك خواهد 

تو بتواني ..ماهم تالش مي كنيم تا اگر امكانش فراهم شد باعث حذف شدن تو ازهمكالسي نشود 

 كامپيوتر بخري ....

 مراقب خودت باش 

 سعادتمندي براي تو دوست عزيز. آرزوي خوشبختي وبا 

 ات هستم منتظر نامه وكارنامه

 ،چمستان ( )احمد رضا حداد


