
 

 

  

 

                                                      

 به نام خدا

   

 خبر نامه همكالسي

 ! دوست خوبم سالم

 . اين هشتمين نامه ي دوستي همكالسي است، و البته اين بار خبرهاي تازه اي براي دوستانم دارم

 . در واقع اين يك خبر نامه است

 خبر هاي زيادي داريم از حضور بعضي همكالسي ها در يك ميهماني .

 

 ......... ميهماني فرشته ها 

 

نفر از همكالسي هاي ممتاز در سالن اجتماعات فرهنگسراي   05تعداد ،  2/49/ 71شنبه پنچ روز 

در اين ميهماني ، ميهمانان عزيز همكالسيي بيا حامييان يشه تهران ميهمان همكالسي بودند. اند

  .تحصيلي خود نيز مالقات داشتند

 ءت همكالسي و دوسيتان  جيزمالقااگر خاطرتان باشد از آغاز دوستي مان وعده داده بوديم كه 

 برنامه هاي دوستي ماست.

 اتفاق هايي كه با زبان قلم نمي توان بيان كرد. .هاي زيادي افتاد  قدر اين ميهماني اتقا

الي ي خودش را نشان نداده و از البما نبود . هنوز همكالس داستان دوستيالبته اين مالقات انتهاي 

 . ميهمانان شاهد حضور دوستان خود بود

 . قاصدك هاي همكالسي تالش كردند استقبال خوبي از ميهمانان نوجوان خود داشته باشند 

 . صحنه ي زيباي مالقات آن ها با حاميان تحصيلي خود بسيار زيبا بود

ميهماني فرشته ها هر كدام با هديه اي ارزنده راهي شهر  ممتاز  و البته بايد گفت :  همكالسي هاي

 خود شدند.

خراسان شمالي و حومه تهران در  ، مازندران ، هربان شهرستان چهار محال و بختياريبچه هاي م

يرد. يداري بين خيلي از آن ها شكل مي گهاي پا دوستيميهماني با هم آشنا شدند. اطمينان داريم 

 . هدف همكالسي بزرگ شدن و محكم شدن زنجيره ي دوستي هاست اصالٌ



 

 

جزو كساني باشي كه از طرف همكالسي دعوت ميي شيوي تيا آرزو دارم  در ديدار هاي بعدي تو 

 ميهمان يك سفر پر خاطره باشي.

 . حرف هايي دارم با دوستان عزيزي كه آن روز ميهمان ما بودنددر اين نامه 

قيول و قرارهياي  اين كه ميهماني فرشته ها يك فرصت تازه ايجاد كرد براي اين كه ياد  كالم اول :

 دوستي مان بيفتيم.

 خوب درس خواندن و با اخالق و انضباط بودن است.  قرار ما :

 . خيلي از شما ميهمانان عزيز هدايايي دريافت كرديد

اين هديه ها مي تواند وسيله اي باشد براي رشد و پيشرفت شما در تحصيل و اخالق و يا مي تواند 

 شود به اسباب اتالف وقت و غافل شدن از درس. تبديل

از تو به عنوان يك همكالسي نمونه انتظار دارم در استفاده از هدييه اي كيه گرفتيه اي ميديريت 

 داشته و مراقب باشي به درس هايت لطمه اي وارد نشود. صحيح

 ! ..…و اما  

در آن روز به ياد ماندني قاصدك هاي همكالسي شاهد صحنه هاي دل نشيين و زيبيايي از طيرف 

 دوستان خود بودند.

 همانطور كه گفتيم ميهمانان ما با هدايايي به شهر خود برگشتند. 

اما البالي همه اشتياق همكالسي ها براي دريافت هدايا، عيسي از دريافت كامپيوتر خودداري كرد. 

: من در خانه يك كامپيوتر دارم بهتر است قاصدك هاي همكالسي شنيدند عيسي با مهرباني گفت 

هديه كنيد. البته در مقابل هديه ي ديگري گرفت كه كوچك تر بود. اميا آن آن را به كسي كه ندارد 

روز عيسي درس بزرگي به دوستان همراه خود دارد. به عقيده ي همكالسي عيسيي آن روز رسيم 

 دوستي را به جا آورد.

هم براي دوسيتان هميراه  كيه مردانگيي و  هم براي كسي كه آن هديه را از طرف او مي گيرد،

را يادشان داد و هم قوت قلبي شد تا همكالسي بابت داشتن دوستاني چون عيسي به خود  مهرباني

 ببالد.

اينكه هيچ كس جز خودت نمي تواند به داشتن يك آينده اي درخشان به تيو   :و كالم ديگر               

 كمك كند.

  كنيد....از امكاناتي كه در مسيرتان قرار مي گيرد به شايستگي استفاده          

 ارسال كن. و كارنامه پايان ترمت را براي همكالسي پس از خواندن اين نامه ، حتماً پاسخ نامه 

 دوست دار تو : همكالسي                                                                                                                                 

 



 

 

 

 
 

 


