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 بابا لنگ دراز اثر بخشي از كتاب 

 جين وبستر           

 

 جودي عزيزم! 

و به آن ها وابسته مي  شتهما به اندازه خاطرات خوشي كه از ديگران داريم آن ها را دوست دا

ان از شخصي بيشتر باشد عالقه و وابستگي ما بيشتر مي شود. پس مشويم. هر چه خاطرات خوش

داريم و مي خواهيم بيشتر دوستمان بدارد بايد برايش خاطرات خوش هركس را بيشتر دوست 

 زيادي بسازيم تا بتوانيم در دلش ثبت شويم.

  دارتو : بابا لنگ دراز  دوست                                                                                                      

 

 همكالسي عزيزم!

 سالم!     

بسياري از وارد چهارمين سال مي شود. البته در اين مدت  ها  دوستي ما با بسياري از همكالسي

و به تازگي تعدادي ديگر به دايره بزرگ دوستان  دوستان تك تك به جمع ما اضافه شدند

 آمدند.همكالسي 

ر از دوستان اگر از دوستان تازه ما هستي ورودت را به همكالسي خوش آمد مي گوييم ، و اگ

يد بگوييم: با تمام وجود به داشتن دوستان شايسته و مهرباني چون شما به قديمي تر ما هستي با

مدت خاطرات زيادي از هم داريم.....داستان هاي شيرين و تلخ بسياري خود مي باليم...... در اين 

مانده است. تك تك شما را به چهره و خط شناخته  از دوستان خوبم در قلب همكالسي به جا

 ايم.......

 



 

 

و مي دانيم در قلب پاك و مهربان شما چه مي گذرد! مي دانيم با دنيا دنيا اميد و آرزو داري روز هاي 

 گذراني.....مي        ات را نوجواني 

همكالسي شاهد بزرگ شدن توست. از تمام آرزو هايت با خبر است و قلبش براي تمام لحظه 

 هاي غم وشادي تو مي تپد....

 حتماً شنيده اي كه تجربه بزرگترين سرمايه ي عمر ماست.

 ما در طول ايام دوستي مان با هم تجربه هاي زيادي به دست آورده ايم.....

راي سال آينده آرزو و انتظار داريم دوستي مان پر و بال محكمتري بگيرد، شكل تازه تري پيدا كند ب

 و بتوانيم خاطرات ماندگاري از هم در قلب و دلمان براي هميشه ثبت كنيم .....

 دوست عزيزم! 

تنها علت  اين آرزو و انتظار را گفتم چون احساس كرده ام كه خيلي از دوستان همكالسي به تازگي

 اين دوستي را برطرف شدن مشكالت مالي شان مي دانند.

البته همكالسي مي كوشد هر كاري از دستش بر بيايد براي كمك به شما انجام دهد تا ايام 

 تحصيل را با آرامش و امكانات بيشتري سپري كنيد.....

 اما....! 

اي كساني كه دليل دوستي همكالسي اگر يادت باشد دوستي ما با هم داليل ديگري داشت ....... بر

. پيمان نامه اي كه در ابتداي آشنايي مان بسته ايم  را دوباره با خودشان را فراموش كرده اند

فرستاده ام. از تو مي خواهم دوباره آن را مرور كني و در چهارمين سال اين ارتباط صميمانه، شكل 

 زيباتري به آن ببخشي.....

پيمان نامه را خوانده اي، امضا كرده اي و براي همكالسي فرستاده اي ، حاال اگر يادت باشد اين 

قاب زيبا نگه داري و براي هميشه  يك  همكالسي با امضاي خودش آن را برايت فرستاده تا در

 يادت باشد كه چرا با هم دوست شده ايم....!؟

 د.....!!!ضمن اينكه هميشه يادت باشد ، هرگز دوستي هاي يك طرفه دوام ندار

تمام دلواپسي هايش براي تو در از اين قاعده خارج نيست. همكالسي در مقابل  نيز دوستي ما

مقابل تالشي كه براي آرامش تو در ايام تحصيل دارد و در مقابل گوش شنوا يش براي شنيدن درد 

 فقط يك انتظار از تو دارد و آن اين كه : تدل هاي

ته باشي...... و ارتباط دل نشيني با دوست كاغذي ات خوب درس بخواني و يك انسان شايس

 داشته باشي....... 

 اميدوارم نامه هاي قبلي مرا داشته باشي......



 

 

از تو مي خواهم در يك دفتر كالسور زيبا نامه هاي همكالسي را داخل كاور هاي مشمايي مرتب، 

واند هم نشان دهنده ي سليقه ي تو نامه هاي دوستي را نگه داري ..... نگه داشتن اين نامه ها مي ت

 باشد و هم مي تواند مثل يك دفتر خاطرات ماندگار از يك دوست كاغذي برايت باقي بماند.....

خبر  اگر كتاب ها و نامه هاي دوستي را با همين سليقه و يا با خالقيت خودت نگه داشته اي به ما

 ت كني.........!بدهي تا هم خوشحالمان كني و هم يك امتياز ويژه درياف

م ت نامه ننوشته بوديمدت ها بود برام ...... بزن حرف  ي بود براي اين كه با تو كمياين نامه بهانه ا

بود..... قاصدك هاي همكالسي، به تلفن هاي شما دوستانم  ...... اما در اين مدت حواسمان به  همه

 تو بي خبر نبودم.....پاسخ مي دادند، با شما تماس مي گرفتند و خالصه اين كه از 

 همان طور كه گفتم وارد چهارمين سال دوستي مان با خيلي از همكالسي ها مي شويم....

شده و اگر از دوستان تازه همكالسي هستي، وارد سومين، دومين و يا اولين سال دوستي مان 

 .......ايم

 م.............نوشتتي با تو در سال جديد برايت در اين نامه انتظار و آرزويم را از دوس

را با دوستي مان م پيمان نامه ور كه گفتم مي خواهو هم همانطم هم منتظر پاسخ نامه ات هست

 دقت بخواني.....

ار ي م عكس، نقاشي و خاطرات خود را از لحظات ماندگه بودخواست در نامه هاي قبل از دوستانم

 ه تالشي در اين زمينه نداشتند.پست كنند........ جز چند نفر، بقي كه با همكالسي دارند برايم

م ز دوستانمان شديم ..... اميد وارمتاسفانه بر خالف ميلمان مجبور به خداحافظي با بسياري ا

 امسال اصالً اين اتفاق نيفتد.....

 تمام قوانين دوستي را رعايت كنيد، يعني :  خوبمو دوستان 

ارسال كنيد و در  ارنامه هاي درخشان خود را برايمتماس و ارتباط باشيد، كبا همكالسي در » 

 « درس و اخالق نمونه باشيد...

م بعضي از دوستان گله مي كنند كه چرا همكالسي م ديگر اين كه : گه گداري مي شنونكته مه

ست، از تو كامالً شخصي ا براي من به اندازه ي دوست ديگرم هديه نمي دهد...... اين يك موضوع

خودت را با هيچكدام از دوستانت مقايسه نكني ، همكالسي اگر الزم با شد  مورد م در اينمي خواه

 تو را هم فراموش نمي كند.....

 در سال جديد كار هاي زيادي داريم كه بايد انجام دهيم ..... حتماً با ما در ارتباط باشيد...

 م..............موفقيت آرزو دارتوام با برايتان سالي پر از نشاط و سالمتي 

 ........هاي ديگر به شايستگي استفاده كنيم از ايام عمرت در سال جديد و سال اميدوار



 

 

 حضرت علي مي فرمايند : 

هاي تو پاره هاي عمر توست ، پس نبايد وقتت را تمام كني مگر در خيري كه نجات تو در وقت »

 «آن باشد.

 

 

 منتظر نامه و خبرهايي كه از تو به دستم مي رسد مي مانم 

 : همكالسيو دارت دوست                                                                                

 


