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زنگآخر،دمدر
 مریم شامی، آموزگار، زنجان

 دوران تدريــس همة لحظه هايش 
عشق و خاطره است. معلمی فقط آموختن 
يکطرفة علم نيست، بلکه می توان از همين 
بزرگی  دانش آموزان کوچــک درس های 
آموخت. اين خاطره مربوط می شــود به 
چندين سال پيش که در مدرسه ای پسرانه 
بــا 26  دانش آموز پايــة پنجم در يکی از 

روستاهای زنجان مشغول تدريس بودم. 
حسين يکی از دانش آموزانم بود؛ پسری 
مؤدب، باهــوش ودرس خوان بودکه همة 

تکاليفش را مرتب و دقيق انجام می داد.
چند ماه از آغاز ســال تحصيلی گذشته 
بود. يک روز متوجه جابه جايی حسين، آن 
هم در آخر زنگ، شــدم. او زنگ های آخر 
جايش را عوض می کرد و روی نزديک ترين 
نيمکت به در خروجی کالس می نشست. 
چنــد روزی او را زيرنظــر گرفتم. هر روز 
اين کار را تکرار می کرد. اين کار حســين 
برايم تبديل به ســؤال شده بود. از او علت 
را پرســيدم، ولی قبل از اينکه حسين لب 

به سخن بگشــايد، يکی از دانش آموزان با 
شيطنت جوابی داد که برايم جای ترديد 
داشت. بالفاصله چند دانش آموز ديگر هم 
با هم حرف او را تأييد کردند. خيلی تعجب 
کردم. منتظر بودم حســين نسبت به اين 
حرف عکس العملی نشان دهد. ولی او هيچ 
اعتراضی نکرد و وقتی نگاه پرسشــگرانة 
مرا ديد، سرش را پايين انداخت و سکوت 
اختيار کرد. خيلی ناراحت شدم. گفتم: از 
تو چنين انتظاری نداشتم! بعد از اين حق 
نداری زودتر بروی. می مانی و بعد از اينکه 
همة بچه ها رفتند از کالس خارج می شوی.

حسين آرام اشک  ريخت، هرگز تحمل 
گرية کودکان را نداشــته ام! ولی رفتار را 
بسيار ناشايست می دانستم. به چشمان پر 
از اشــک و چهرة معصومش توجه نکردم. 
با نواخته شدن زنگ آخر، ايستادم تا همة 
دانش آموزان کالس را ترک کنند. حسين 
همچنان نشسته بود. با اجازة من که به او 

گفتم می توانی بروی، کالس را ترک کرد.

مدتی به همين منوال گذشــت. روزی 
به خاطر تصحيــح اوراق امتحانی در زنگ 
تفريح در کالس نشسته بودم که در کالس 
باز شد. ســيد اکبر، يکی از شاگردانم، در 
پاشنة در نمايان شد و اجازه خواست وارد 
کالس شود.  کنار ميز من ايستاد و از من 
خواســت اجازه دهم امروز حسين کمی 
زودتر برود. وقتی علت را پرســيدم، جواب 
داد: خانم، به خدا حســين به خاطر ديدن 
خواهرش به سمت مدرسة دخترانه می رود. 
وقتی تعجب را در چشمان من ديد، ادامه 
داد: آخه تابستان امسال پدر و مادر حسين 
به خاطر اعتياد پدرش از هم جدا شده اند. 
حســين يک خواهــر دوقلــو دارد که در 
مدرسة دخترانة همساية ما درس می خواند. 
حسين به سرعت از مدرسه خارج می شود 
تــا خواهرش را ببيند. چون بعد از تعطيل 
شدن مدرســه، حســين با عمويش که 
روی وانت ميوه می فروشــد، به روستاهای 
اطراف می رود و شب برمی گردند. با پولی 
که حســين در ازای شاگردی از عمويش 
می گيرد، خرجی خواهر و مادرش را تأمين 
می کنــد. اين پول را از طريق خواهرش به 
دست مادرش می رساند و االن مدتی است 

که نتوانسته است آنان را ببيند.
مات و مبهوت شده بودم. اکبر را فرستادم 
حســين را نزد من بفرستد. وقتی حسين 
وارد کالس شــد، از او پرسيدم: سيد اکبر 
راست می گويد؟ و او با صدای ضعيف جواب 

داد: بله.
 اين بار چشمان من پر از اشک شده بود! 

چقدر احساس گناه می کردم!
گفتم: ببخشيد حسين جان، من دربارة 

شما اشتباه کردم!
 حسين که سرش پايين بود جواب داد: نه 

خانم، شما ببخشيد، تقصير من بود.
 مــن در صورت معصوم اين پســر جز 
بزرگواری، محبت، جوانمردی و عشــق به 
خانواده، چيز ديگری نمی ديدم. حســين 
رفته بود و من همچنان در جايم ميخکوب 

بودم و شرمنده از قضاوتم!
موضــوع را با مدير مدرســه در ميان 
گذاشــتم. او نيــز غيــرت و بزرگی اين 
دانش آمــوز را تحســين کــرد. تصميم 
گرفتيم اجازه داشــته باشد هر روز چند 
دقيقه زودتر مدرسه را ترک کند. من هم 
به خود قول دادم ديگر هيچ گاه عجوالنه 

قضاوت نکنم.
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