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که ترس از معلم و  دادمیها مبچه یبرا نگیتیم کیخودم  شد،یسالون م یکه تو یاز هر امتحان کتب شپی

 ولی …مزخرفات  نیلطف را دارند و از ا تیمعلم نها یاعتماد به نفس داشت و آقا دیاست و با جایامتحان ب

که  بردندیسالون م یهاشهبه گو یچنان هجوم شدند،یاز در که وارد م رفت؟یم یمگر حرف به گوش کس

 و ترسان و لرزان. جستندیم یدور از نظر. انگار پناهگاه ینگو! به جاها

 

 عیتشج دنی. خودشان را به ترسبرندیاز ترس لذت م کهنیبار چنان بودند که احساس کردم اصالً مثل ا کی

 یصندل نیاول یکه رو یینادر بودند آنها اریبس کردند؛یم

 .گذاشتندیم یهاشان را به دست خودشان به کنارو کتاب نشستندیم

 

دارند و کدام  یبا هم قرار و مدار هایکه ک یحدس بزن یتوانستیم یبه راحت ر،یمد ای یمعلم هم نبود اگر

 گریهمد یهیدر سا بردند؛یبه هم پناه م گرفتند،یخواهند نشست. از هم کمک م کیپهلو دست کدام  یکی

تنها ـ تک و  توانی! مگر مکردندیشان را از خودشان جدا مدفتر و کتاب رترید قهیدق کی شدند؛یم یمخف

 تنها ـ با امتحان روبرو شد؟

 

و  شدندیچنان مضطرب م یول سدینویچه م نمیو بب ستمیبا شانیکیدست  یباال دمیدو بار کوش یکی

خود  بی …! ییچه خط ها ؟یو تازه چه خط   ماندندیکه از نوشتن باز م افتادیشان چنان به لرزه مدست

او  ریگرچه تقص کرد؟یشان چه ممعلم خط   نیپس ا دانمینم سند؛ینونیها محتاج ماشکه تمام اداره ستین

 … ستندین ریتقصیب هی  قض نیهم در ا یتومان کی یهاسیحدس زد که قلم خودنو شدیهم نبود، م

 

شان! تا چه رسد به محفوظات کردندیخودشان را فراموش م نند؛یدست هم بب یتا از رو دندیکشیم گردن

. تازه سوال کردندیشک م ای رفتیم ادشانی. ماندندیمباز در دانستندیاگر جواب سوال را هم م یحت 

 امتحان چه بود؟



 دیکن نی مع ؛یبرابر سوم میو ن کی یو دوم یدو برابر دوم یاو ل دهند،یم ریفالن قدر ش یسه گاو جمعاً روز ـ

 … لیاباط نیو از نیچ یرودها ایکودکان نسبت به پدر و مادر  فیوظا ای. دهندیم ریقدر شچه یهرکدام روز

 !وحشتی چه و

 

شان را و مغزها و اعصاب دیقدر خواهند ترسها آنها و امتحانکالس نیدر نده،یمردان آ نیکه ا دمیدیم

خواهند شد.  یدیاصالً آدم نوع جد ه،یسانسیل ایبشوند  پلمهید یقدر به وحشت خواهند انداخت که وقتآن

. چون طرف ستین زهایچ نیا توج همعل م است، م یاز ترس و دلهره. آدم وقت یانباشته از وحشت! انبان یآدم

معلم و شاگرد  یهر روزه و هر ماهه یبندصف نیو به ا ستادیکنار گود ا یعنیبود؛  ریمد دیاصم است. بامخ

ورقه  نیصاحب ا کهنیبه ا قیتصد یعنیچه!  یعنی سانسیل ای پلمید یورقه کیکه  افتیچشم دوخت تا در

ده بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت محر کش ترس  ایبار  چهار یپانزده سال تمام و سال ایدوازده سال 

 است و ترس است و ترس!
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