
احمد آرام در 14 فروردین سال 1377 پس از 90 سال حیات پربرکت 
درگذشــت و در تاریخ 22 فروردین به خاک ســپرده شد. او نویسنده و 
مترجمی زبردســت بود و ترجمة 200 کتاب در زمینة علوم گوناگون از 
زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه، بخشی از خدمات علمی وی است. آرام 
مناصب علمی و فرهنگی متعددی داشــت و در طول سال های زندگی و 
همین طور پس از وفات، به کّرات از او تقدیر شــده و جوایز متعددي به 

وي تعلق گرفته است.
در روز تشــییع پیکر او، جناب آقــای صدرالحفاظی، از 
وکالی معروف و شناخته شدة دستگاه قضا، که خودشان 
در آن روز در کسوت مردي میان سال بلکه کهن سال، 
در جمع حضور داشــتند، خاطــره ای بیان کردند که 

توجه و حیرت همگان را برانگیخت.

خاطره
روزی در مدرســه امتحان داشتیم، اما به دلیل سفر 
و بیماری چند نفر از کاركنان مدرســه، مدیر اعالم کرد 
برای برگزاری آزمون ممتحــن نداریم، لذا آزمون را فقط 
در کالس آقای آرام می گیریــم. برگه های امتحان کالس 
آقای آرام را به ایشان دادند و به دانش آموزان کالس  گفتند 
متأســفانه آزمون شــما را در روز دیگری خواهیم گرفت که 
فردی از مســئوالن مدرسه بتواند امتحان را برگزار کند. در این 
اثنا آقای آرام به مدیر مدرســه گفت اگر شــما صالح بدانید، بنده 
ترتیبــی خواهــم داد و امتحان هر دو کالس را برگــزار می کنم. مدیر 
پذیرفت و اوراق امتحان را به ایشــان داد. استاد ما را به کالس فرستاد و 
خود دقایقی بعد سر کالس حاضر شد و گفت: »بچه ها لطفًا با خدای 
خود عهد کنید و در برابر او متعهد شــوید که در غیاب من و 

بدون حضور من در امتحان تقلب نمی کنید.«
 اســتاد آرام آن قدر متین بــود و آن قدر 
شــمرده، قــوی و آرام بخــش صحبت 
می کرد کــه در تمام طــول آن امتحان 
هیچ کس تقلب نکرد. حتی شیطان ترین 
دانش آموزان، به احترام معلم خود، در آن 
جلسه که تنها امتحان بدون حضور معلم 
در جلســة آزمون بود، تقلب نکرد. این 
اتفاق اثر شخصیتی واال و کالم سنجیدة 

مرحوم آرام بود.
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