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 یادی از »دارالعلوم« 1 یمه گک

 

  ی شماره سالها  نی که ا  دم یاز همان سال به بعد فهم  رایکنم ز ی سال را فراموش نم  نی بود. ا ١٣٥٥ سال

  اری بس  یرا به نزد مال ی نی گک علوم د  مه یاست. در آن سال من در »دارالعلوم «   ی شمس ی هجر

، پاک و  محترم، مهربان ار یبس  ی از مال ها یک ی داد یگرفتم. مال سخ  یفرا م داد یمال سخبه نام محترم 

.بود ، والیت غور  موریت  ۀتغ  ی ریبود که اصلن از مردم م   رت یس  کویو ن  بی آالیش    

فتنه جان   ن ی دانم که از  ی از او ندارم و هم نم یخبر گریها شروع شد د   یجنگها و جهادباز نکه یاز  پس

ما   ارید  ی نشده بود و مالها  ل یتبد   ی اسیس  ۀلیبه وس  نی نه. البته در آن زمان د   ای سالم به در برده است 

  له یوس  ن یبهتر   نی د  ه دانستند ک ی نم  زیکردند و ن  ی به قدرت استفاده نم  دنیرس  یبرا  ن یاز د  چگاه یه

. گرفتن قدرت است  یبرا  

من مال شوم،   خواست ی( که مامرزد یبه آنجا بروم درس بخوانم، پدرم )خدا ب  نکهی از ش یکه پ می بگو  د یبا

  ث یکه چهل حد  یم بود   دهیشن  دیگران از  رایشروع کنم. ز  ث یرا از چهل حد  ی عرب د یبه من گفت که با

.است  ی کتاب عرب ن یساده تر    

دست نوشته شده بود. سپس به ما گفتند که چهل   به  بود که   یکتاب  ث یچهل حد  نی که ا م یدانست  ی م البته 

ها هم نظر   ث یاست که حد  ث یشده از چهل تا حد   یجمع آور  ی بلکه کتاب ست یکدام کتاب خاص ن ث یحد 

کتاب جمع کرده است و   کیرا در   ث یخود چهل تا حد   سلیقهنوسنده متفاوت اند. هر کس به  قه یبه سل 

. گذاشته است  ث ینامش را چهل حد   

شد   ی که گفته م یکس یکتاب به نزد  ی جستجو  یکه برا  ی . زمانافتم یآن کتاب را ن  نکهیسخن ا فشرده

  م، ید یرس  یکه م  هیقرهر  ک ی. در نزد دم یترس  یم ها   هی قر یاز سگ ها  شتریرفتم، از همه ب یدارد، م

داخل شوم. بعد از آن   کجایشود تا با او  هیبه داخل قر ه یاز قر رونیاز ب  ی که کس دمیکش ی انتظار م

که   ی کسانمی گفتم. به او و موضوع را   رفتم یدارد م ث یشد چهل حد  یکه ادعا م یبازهم به نزد کس 

روستا بودند. به هرحال هرچه جستجو کردم تا   یاز باسوادها  ا ی(مال بودند  مچهی)ن  ا یداشتند   ث یچهل حد 

.  افتم ین  ی ثی آخر کدام چهل حد   

را از کتاب شروط الصالت   ی عرب د یدشوار است، با  ث یگفت که خواندن چهل حد  ی نجام کسسرا

. د یاغاز یب  

  مه یغار« به » ی شد. آنوقت از »تنگ دایزود پ را یشروط الصالت کارم را آسان کرده بود. ز کتاب 

گرفتم و بر   ی درس م کیبخوانم و روزانه تنها   داد یرفتم تا شروط الصالت را نزد مال سخ  ی گک« م

.غار« که خانه ما در آنجا بود  ی به »تنگ  گشتمیم   
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روستایی است از روستاهای دولتیار مراد مسجد یمه گک است. یمه گک نام    



گک«   مه یدر »دارالعلوم   ه یرا تا هدا یعرب   ی کگ ماندگار شدم و کتابها مه ی ه یاز آن به قر بعد 

بودند که   گر ید  ی ما در آنجا مال نورمحمد، مال محمد رسول، مال بسم هللا و چندتا ی خواندم. همدوره ها

.  شان را فراموش کردم ینامها   

نرفته باشد، فکر   ادمی افتادند. اگر از  یوقت از ما بزرگترها به هوس آموختن صرف و نحو عرب   کی

  یصرف و نحو را نم داد یمال سخ رایز  د،یاز دو هفته طول نکش شیکنم که صرف آموختن شان ب  یم

او   را یشاه پسند« بروند. ز لی»ت  ه یبه قر   نیتوانست درس بدهد و آنان مجبور بودند نزد مال غالم الد 

توانست. بعد    یرا درس داده م ی بود که صرف و نحو عرب  یکس  گانهی( امرزد یب  یش منطقه ما )خدا در

. رفت میان ما از هم عربی  از آن قصه صرف و نحو    

را گرفته، به   یادداشتی آنان  ی ها  یذوق را کردم و از پسخوان  ن ی روز خودم هم هم کیکه   می بگو  د یبا

. سپس به  رهیکردم: ضرب، ضربت، ضربا، ضربتا،ضربوا، ضربن....وغ   ی کوه رفته تکرار م ی سو

  بدون قیل و قال تا درس صرف گک، رفتم  مهی  یۀعصمت هللا، در قر   یدماغه پشت خانه حاج  ی سو

.تکرار کنم    

  دایسنگ سختتر را پ   ک ینشستم و سپس  ی ه بود. مدتخسته کنند  ار یکلمه ها بس ن یراستش، تکرار ا  اما

. م در همان کوه نوشتم: هللا و بر گشت گر یتخته سنگ د   یرو  توسط آنکرده و   .  

خاطره های آن دوره این است که در آن وقت هرازچندگاهی نوشته های میرسید که آن را  یکی از 

به خواب دیده است که  در مدینه منوره  نامه می گفتند. یعنی نامه می رسید که فالن کس در مرقد نبی 

و سخن های زیاد و با توصیه های   ها  دنیا به آخر رسیده است و قهر خدا نازل می شود، و گپ 

. در آخر نامه نوشته می شد که هر کس این نامه را میخواند باید هفت نامه دیگر از روی آن  فروان

بنویسد و به هفت نفر دیگر بدهد تا به هفت قریه دیگر برساند. اگر چنین نکند، بعد از هفت روز یک  

 بالی بد به خانه و دومانش خواهد افتاد.  

س از چندروز باز یک نامه دیگر رسید و بازهم همین  ، چندنامه را به این شکل پاسخ دادیم. پ راستش

و هشدار بیان شده بود. چون نامه را خودم خواندم، حیران ماندم چه کنم. از دیگران کمک   درخواست 

خواستم، کسی کمک نکرد، من هم بدم آمد نامه را گرفته به سوراخ دیوار مسجد فروبردم و منتظر  

پس از آن دیگر اعتنایی به این گونه نامه ها و هوشدار ها   ماندم که بالی بد چه وقت خواهد آمد. 

 نکردم.  

  همان سال . اما در د آور دهیخر  ی فراوان یکتابها می بود که پدرم از کابل برا  ١٣٥٦تابستان سال   در

گک و   مه یباعث شد که با »دارلعلوم« و آینده نداشتن مالشدن عطامحمد دهقانپور های    قیتشو 

»دارالمعارف«2 »تیل  بای  نظر« برای ابد خدانگهداری  کنم و  شروع کردم  به آمادگی گرفتن  برای   

   .ار یبه مکتب متوسطه دولت  ت یشمول

یاداشت: درین نوشته ممکن است نامی یا کلمه یی فراموش شده باشد ولی از محتوای آن چیزی نمی  

 کاهد.  
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 مراد مسجد تیل بای نظر است. تیل بای نظر نام روستایی است از روستاهای دولتیار 
  


