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  24/01/2019          مرجان کمال 

 برگشت دوباره به کابل
 

 نویسنده: مرجان کمال به زبان فرانسوی
 مترجم: فریده نوری

 ن بیاموزـبیا گریه ز چشم م     اال ای ابر گرینده به نوروز

 ه یک بارانت ویرانـردد بـجهان گ     من باشد باران اشکون ـاگر چ

 چندین ببارم صد که خواهمهمی      ن و شرم دارمـارم چنیـی بمه

 چو زین هر دو بمانم چون بگریم؟     خون بگیرم گهی خوناب و گاهی

 ه خاراـرمـود چون سـم تا شـبنال     هامون چو دریا چون کنم مـبگری

 خواه و دشمن یا چون دل، شده بد و     من صبرند،عاصی گشته با نه چون

 مرا کشت وگر بخت است خود بختم     م پشتـمن نیست ه باست صبراگر 

 ده است پیغامکردل کنون صبرم به      ال مانده است ناکامـمرا دل در ب

 ر دوزخ ِبکشتیـو ب ردیـمرا ب     ن صبرم یکی شاخ بهشتیـکه م

 

  

 اهی هارارهنام گذاری های نو جاده ها و چ
قر رراهی صدارت، که مرسمی مانند چها اهی ها نظر به مجاورت شان با یک دفتر و دیوانرارهدر سابق بعضی چ

 ن ای رراهی حاجی یعقوب، به دلیلِ والیت و یا چها راهی شیرپور و جادۀ شیرپور، و یا جادۀارهدفتر صدراعظم و یا چ
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 .، نام گذاری می نمودندکه مسجد در همین موقعیت توسط تاجری به همین نام ساخته شده است

 

 راهی های نو:راهجاده ها و چ

 رنوالی به نام جادۀ شاه امان هللاڅاآریانا تا به سه راهی اهی کارتۀ رراز چها

 ه نام جادۀ ملک فهدبراهی صحت طفل سه راهی نصرهللا خان تا به چهار از

 راهی صحت عامه به نام محمود طرزیراز مسجد وزیر محمد اکبر خان تا به چها

ه نام مهاتما گاندی، و شفاخانه ب واقع می باشد سرک پانزدهم وزیر اکبر خان که در پهلوی شفاخانۀ صحت طفل

 صحت طفل که توسط هندوستان ساخته شده نیز به همین نام مسما می باشد.

جهاد علیۀ شوروی حاجی عبدالحق، که به  های نهم واقع است به نام یکی از قوماندان اهی ای که در ناحیۀرچهار

 به شهادت رسید، مسما گردید. 2011اکتوبر 26تاریخ 

میالدی توسط یک حملۀ انتحاری  2001سپتامبر  9اهی مسعود که به تاریخ ربه نام چهار اهی صحت عامهرچهار

 از بین رفت، گذاشته و در باالی آن یک منار به نام منار مسعود اعمار گردیده است.

 

 راهی و منار احمد شاه مسعودراهچ

 

 2011 سپتامبر 20الدین ربانی، به تاریخ  برهان

گذشت، بعد از در اثر یک حملۀ انتحاری در

تخنیک تا به طی یک فرمان، جادۀ پولیوفاتش 

الدین ربانی و  اهی قمبر به نام جادۀ برهانرچهار

پوهنتون تعلیم و تربیه به نام پوهنتون برهان الدین 

 ربانی مسما گردید.
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دوازدهم حوت میالدی مطابق به  2011سال دوستی افغانستان ـ ترکیه به تاریخ سوم مارچ ومین به استقبال از نود

راهی زنبق شروع و به مسجد حنظله ختم می شود به نام جادۀ رهاچشمسی، یکی از سرک های کابل که از  1389

 بارت از سرک عقب وزارت امور زنان می باشد.عکه  گردید انقره مسما

 داده شد.ی کابل یا میدان هوایی خواجه رواش، نام میدان هوایی حامد کرزی همچنان به میدان هوای

 که البته روزی تاریخ در مورد این نام گذاری ها تصمیم خواهد گرفت.

را  ، دارای های عامه[ضرب المثل مشهور، که از کیسۀ خلیفه می بخشد] به نا گفته نباید گذاشت که آقای حامد کرزی

تپۀ وزیر اکبر خان برای مقبره  همچنان و ،پورآن جمله میتوان از زمین های شیر نمود که ازبه بسیار آسانی بخشش 

  قسیم فهیم و امثالهم نام برد.ارتۀ پروان برای مقبرۀ کالدین ربانی و تپۀ  نبرها

 به صورت مفصل با مطالعۀ دقیق ه شاید روزی برسد کهک کابل، ها، گذر ها، ...... ای از آبدات، بنااین بود خالصه 

 باستان حرف زد. کابل ازبه جزئیات  و 
 

   رسوم و رواج ها در کابل:
 

 آسمان کابل هویدا می شوند.ه در پیام آور بهار غچی ها می باشند ک اولین :اول رسیدن بهار و ختم چلۀ زمستان

 اللۀ خوش رنگ برآید شود و نوروز

 فس تنگ برآیدـن از قـم دل مرغ

، و در روز نو روز که به جشن یا میلۀ دهقان نیز مشهور آغاز می گردیدو پاک کاری خانه تکانی  قبل از نوروز 

است، همه مردم در خانه ها و یا باغ های شان نهال غرس می نمودند، در زیارت حضرت علی کرم هللا در مزار 

ای شقایق رنگ سرخ را به خود تمام دشت و دمن با گل ه با شکوه و عظمت برقرار گردیده وگل سرخ  میلۀ ،شریف

می گرفت، و جهندۀ سخی هم در مزار شریف و هم در زیارت کارته سخی در کابل باال می شد. خوراک های نوروز 

 سبزی چلو با ماست، هفت میوه و ماهی می باشد.

و  از بین رفت م، جشن های زیادی موجود بود که آهسته آهستهالنا گفته نباید گذاشت که قبل از ظهور دین مقدس اس

 فقط نوروز باقی مانده است که بر طبق سنن اسالمی بر گذار می گردد.

ود شب اول زمستان است که عبارت از شب یلدا و دراز شو از جملۀ جشن های قدیم یکی دیگر که ندرتاً برگزار می 

 می باشد. ن شب سالتری
 

 ورزش های مشهور کابل:
 

 پهلوانی:

شیرنی ماندن از رسوم پهلوانی است، به ترتیبی که هر کس که می خواست داخل ورزش پهلوانی شود، خنچۀ شیرینی 

قدری از آن در دهن خود نموده و دهن شیرین می کردند. از آن به بعد استاد به را نزد استاد می گذاشت و همه کس 

 تربیت شاگرد خود شروع می کرد.
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رگ سر پوشیده، که دورادور اطاق از سطح اطاق یک متر بلند تر و در وسط اطاق پهلوانی، که در یک اطاق بز

 ارکاره وجود داشت.

 استاد یا خلیفه در باالی اطاق نشسته و شاگردانش در اطرافش می نشستند، به امر خلیفه مسابقه شروع می گردید.

 با باالنمودن و پایان نمودنریتم خاص از جالب ترین نمایشات پهلوان ها ضرب میل بود، که ضرب میل به یک  ییک

 رکت دادن پا ها و دست صورت می گرفت.حمیله ها به شکل دایروی با 

عبارت از یک آهن بسیار مقاوم، که دو طرف آن ها بسته و در بین آن حلقه های آهنی جا به جا می  کمان کشی:

باشد. پهلوان ها برای معرفی خود مانند کمان کش آن را کش و تکان می دادند که از آن یک ساز دلنواز برمی خواست 

 و با آن ساز پهلوان خود را معرفی می کرد. 

وی را خیلی دوست داشت سراج المه بل یکی خلیفه رحمت هللا بود که امیر حبیب هللا خان از پهلوان های مشهور کا

و وفات  ضکه به لغمان نمود وی را با خود برده بود، پهلوان مذکور بعد از شهادت وی در همان جا مری یو در سفر

 نمود.

 پایان

 

 

    

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان "آرشیف به ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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