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افسانه ھای عوام و داستان ھای محلی که عموما ً سينه به سينه حفظ شده و به ما رسيده خاطره ھای
کھن و باستانی است و ھر قدر ھم جنبه تخيلی و فانتيزی در آن زياد باشد باز ھم در البالی
تصورات آن حقايقی نھفته است و رسيدن به ھمين حقايق ما را وادار ميسازد که گوش به افسانه
ھای شيرين عوام فرا دھيم و آنچه را زبان ھا تکرار کرده و حافظه ھا به ما رسانيده است به نظر
دقت مطالعه نمائيم.
افسانه ھای عاميانه مخصوص به يک قوم و يک ملت و يک گوشه خصوصی جھان نيست ،بلکه
در ميان ھمه اقوام و در تمام روی زمين متداول بوده و ھست .ولی در ميان بعضی از اقوام گيتی
و در برخی از نقاط جھان بيشتر متداول بوده و ميباشد.
در نقاطی که روزگاری مدنيتی را گذرانيده و احيانا ً خرابه ھائی از ادوار مختلف روزگاران گذشته
در آنجا ھا باقی مانده پيرامون خود افسانه ھای بيشتر دارد بخصوص که در مجاورت آن خرابه ھا
مردمانی ھنوز زندگانی داشته باشند.
يکی از نقاطی که در کشور ما سوابقی داشته و خرابه ھائی از آن سوابق باقی مانده و مردمانی
ھنوز ھم در گرد و نواح آن به کثرت در دھکده ھا زندگانی ميکنند »بگرام« است که به فاصله ۴٠
کيلومتری شمال کابل واقع شده است .بگرام که در مأخذ قديمی به نام »کاپيسی  «Kapissiھم ياد
شده است نقطه ايست که مراتب آبادی را در آنجا به ازمنه قبل التاريخ رسانيده ميتوانيم .در زمان
»ھخامنشی ھا  «Achamenidsمقارن قرن  ۵يا  ۶قبل از عھد مسيح در اينجا دھکده پر جمعيتی
بوده و به اساس شواھد باستان شناسی خود اسکندر و بعد از او يونانيان باختری ھر کدام در اينجا
آبادی ھائی کرده اند .اسکندر اساس قلعه مستحکمی را گذاشت و يونانيان باختری نيم کيلومتر
دورتر بطرف جنوب اساس شھر و پايتختی را در آنجا گذاشتند .سپس در دوره ھای بعدی
»کوشانی  «Koushanو »کيداری  «Kidariو »يفتلی  «Ephtaliteآبادی ھائی در آنجا بميان
آمد و در طی تقريبا ً ھزار سال آئين و ھيکل تراشی و معماری بودائی در آنجا شواھد بسياری بجا
گذاشتند که قسمت زياد آن بصورت استوپه ھا در نقاط مختلف حواشی خرابه ھای قديم شھر
مشھود است.
مردم دھکده ھای اطراف خرابه ھای بگرام علت کثرت پارچه ھای تيکر را در بگرام و وزش باد
پروان را چنين شرح ميدھند که در زمان طوفان حضرت نوح اھالی بگرام ھمه کافر بودند و
خرابه ھائی که تا حال موجود است رھايشگاه آنھا بود .چون ايشان به دعوت حضرت نوح ايمان

نياوردند ،حضرت در باره ايشان به خداوند شکايت کرد .طوفان آمد .آب ھمه جا را فراگرفت.
کافرھای بگرام ھمه برای خود خم ھای بزرگ ساختند و داخل آن شدند و سر خم ھا را موم و الک
گرفتند .حضرت نوح چون از کشتی خود نظر کرد ،خم ھائی زياد روی آب ديد .باز نزد خداوند
شکايت کرد .در نتيجه باد شديد پروان از فراز سالنگ وزيدن گرفت و خمھا يکی به ديگری
خورده و شکست و اين است که حاال زمين خرابه ھای بگرام از پارچه ھای تيکر فرش ميباشد.
مروان فی پروان و زنجير فی براتی:
افسانه ھای اھالی بگرام چنين نقل ميکنند که در ين ديار دو پھلوان و دو پادشاه کافری بود که يکی
آن »مروان« و ديگر آن »پروان« نام داشت .مروان شاه در بگرام و پروان شاه در پروان امارت
داشتند .اين دو امير محلی برای اينکه به کمک يکديگر رسيده بتوانند ،زنجيری سر رودخانه
پنجشير و غوربند بين دو شھر خود گسترانيده بودند و در موقع خطر با شور دادن زنجير يکديگر
را خبر ميکردند .ميگويند پروان شاه يکی دو مرتبه به دروغ بدون خطر رنجير را شور داد و
مروان شاه از بگرام به کمک او آمد ولی چيزی نديد و بی جھت سرگردان شد تا اينکه روزی
خطر واقعی او را تھديد کرد و ھر چه زنجير را شور داد از طرف مقابل خبری نشد و در نتيجه
پروان شاه را دشمن مھاجم اسير کرد.
در حصه شرقی يا شمال شرقی بگرام کوه بچه ايست که بنام »کوه پھلوان« يا »پھلوان کوه«
معروف است .پھلوانی که اين کوه به او نسبت شده و ميشود قرار افسانه ھای محلی کافری بود
بسيار تنومند و نيرومند و قوی و بزرگ جثه و فراز گردنه کوه می نشست و کسی از ترس او از
از کناره ھای مسير رودخانه پنجشير عبور و مرور نميتوانست .اين پھلوان را داستان ھا طوری
قوی و عظيم الجثه تصوير ميکنند که ميگويند از فراز کوه از مقر خود دست دراز کرده از
رودخانه پنجشير آب ميگرفت و خمير ميکرد و در چقری ھای پای کوه جاھای پای او را نشان
ميدھند.
در خود بگرام کنار آب ھای صاف پنجشير پوزه سنگی است که اھالی آنرا بنام برج عبدﷲ ياد
ميکنند و آنجا قبری و مزاری ھست .مردم محلی در عقايد افسانه ئی خود عبدﷲ را يکی از
مجاھدان ميشمارند .ميگويند روزی امير حبيب ﷲ خان شھيد بقصد گردش و صيد ماھی به اينجا
آمد و کنار مسير رودخانه در پوزه برج عبدﷲ برای او خيمه و خرگاھی نصب نموده بودند .امير
بسيار ميخواست که قلعه ئی يا ارگی در اينجا بنأ کند .بعد از ظھر در زير خيمه شاھی بخواب
رفت و بخواب ديد که دو مار در ديرک خيمه او پيچيده است .از خواب بيدار شد و از مفکوره
بنأی ارگ در برج عبدﷲ صرف نظر کرد و از رودخانه پنجشير عبور نموده به پروان دره رفت
و در آنجا قلعه و ارگ مورد نظر خود را اساس گذاشت و در نتيجه پروان در عصر او بنام جبل
السراج معروف شد.
بدين ترتيب قراريکه مالحظه ميشود افسانه ھای محلی اھالی بگرام از قديم ترين زمانه ھا تا
روزگاران معاصر چيزھائی بخاطر دارد که ياد آن برای اھالی محلی و برای ارباب تحقيق خالی
از دلچسپی نيست .خم ھائی که در افسانه ھا ذکر شده به اساس تحقيقات باستان شناسی برای نگه
داری خاک و استخوان و خاکستر روحانيون و راھبان بودائی بکار ميرفت و در يک گوشه بگرام
که اصالً قبرستان قديم عصر بودائی بوده به تعداد زياد پارچه ھای شکسته و نيم شکسته آن ديده
شده است.

زنجير فی براتی که ميگويند بين بگرام و پروان داير شده بود ارتباط و تعلقات باھمی اين دو شھر
تاريخی را در دو طرف مسير رودخانه پنجشير ثابت ميسازد و اگر دروغ بافی و بی اتفاقی نميبود
اين شھر ھا به آسانی سقوط نميکرد.
پھلوان کوه از اماکن مھم بودائی بود و بقايای  ٧يا  ٨معبد و استوپه ھای بودائی در اطراف دامنه
ھا و پوزه ھای اين کوه ھنوز موجود است و قصه پھلوان قوی ھيکل يادی از کافران قديم اين کوه
و اطراف آنرا به خاطر ميآرد ١۵/ .دلو /١٣۴١

