
  ....آقا اجازه چه زود
 

  ....تو راكنم اين روزهاي بيباور نمي
  .صدايت آغاز كنمكنم كالس را بيباور نمي

  .رسيدرحم هرگز نميسرد، آن روز بيكاش آن روز، آن روز 
  .همان روزي كه دست پرمهرت را از سرمان گرفت

مهر يناگاه دستان ب هاي همه بر دستان و چشمان شما بود وروزي كه پاي تخته ايستاده بودي و نگاه
رد جلوي ديدگانمان نقش بر زمين ك روزگار گريبان پرصالبتت را گرفت و آن كوه پر استقامت را

  .دنيا بر ديدگانمان تار شد هاي ما حبس وسته آهسته نفس در سينهو آه
  ....كشيديمفرياد مي

  هايمان بر باد رفتآن روز همه آمال
 .دهايمان شخواستيم در آزمون تست رقابت كنيم افسوس رقابت بر سر ريختن اشكآن روز مي

مان شد. در همدم قطرات اشك آقا اجازه طوفان اضطراب، كشتي كالسمان را لرزاند. دلمان لرزيد.
ان از مپريشان و احساس كودكانه اين لرزش يكي گفت براي رهايي از اين كابوس دعا كنيم. ذهن

كرديم. آقا اجازه كه از شما آموخته بوديم مرور مي هايي راخبر بود. در ذهنمان درسجا بيهمه
د شود؟ دعايي كه با اشك باشه ميدعايي كه از ته قلب باشد زود برآورد يادتان هست گفته بوديد

   شود؟شنيده مي زود
آرام را آرزو  مان را بستيم و در آن روز طوفاني درياييافسوس حكمت چيز ديگري بود. چشمهاي

كرديم شما پيك نوروزي را به  كرديم. آرزو كرديم ناخداي كشتي كالس باز هم شما باشيد. آرزو
 .را با لبخند شما تجربه كنيم يي بهاردستمان دهيد. آرزو كرديم بار ديگر زيبا

مان را آرامشي نيست و سكان كالسمان بي ناخدا مانده زدهخبر بوديم كه درياي طوفانافسوس بي
 ت.اس

  .شودوجودتان ساده نميآقا اجازه كسر كالسمان بي



  .هاي سرگردان هستيمآقا اجازه بي فعل وجودتان همچون فاعل
  رباي وجودتان كه همه جذبش شده بودند؟آهنآقا اجازه چه نيرويي داشت 
پايان و يرچشمه محبت بودي كه تمام مهرباني را به ما غروب، باراني بيآقا اجازه تو خورشيدي بي

  .هديه كردي
  دانمتفسير كرديد. مي برايمان آقا اجازه چه زيبا بود آخرين درسي كه به ما داديد. آقا اجازه مرگ را

  .ريزمديگر اشك نمي چشمانم سرازير شود پسدوست نداشتيد اشك از 
هاي دهيم در تك تك آزمونهمه قول مي دانم دوست داشتيد همه ما در آزمون موفق شويم پسمي

  .زندگيمان قبول شويم
گذاريم كه راهنمايش شما بوديد و تك تك پندهايتان را آويزه گوشمان آقا اجازه قدم در راهي مي

  .شما بشويم كنيم تا دانشمند كوچكمي
  »متوانمن مي«اين حرف شما را فراموش نخواهيم كرد : 

هاي يخستگ براي شد مرحمي باشمهايم كه اين چنين سوختي تا من بمانم كاش مياي مهربان لحظه
 .تحمل كنم پسرت. من دلواپس فرداها هستم كه نياموختن از تو را چگونه

  
 نوشته عرفان نوري، كالس ششم ابتداييدل

بستان بحرالعلوم قم كه شاهد مرگ ناگهاني آموزگار خود مرحوم غالمرضا از د
    فرهمند (روحش شاد) در سر كالس درس بود

 


