
 

  

 2018اگست  17جمعه                    مرجان کمال                                                   

 ندهگپرا یها ادداشتی

 یمرجان کمال به زبان فرانسو ادیزنده  از

 کمال دهی: فرمترجم

 سپارمت یاز نظر به خدا م بیغا یا

 و به دل دوست دارمت یبسوخت جانم

 )کمال دهیفر(

 

 اول بخش

 شیها اشتدادیرساله کوچک از  کیبرگشت مرجان خواستم  یسال سفر ب نیداشت از اول یمناسبت گرام به

که در توانم باشد  ییاست، تا جا یبه زبان فرانسو شیها اشتدادی. چون همه مینما میو به دوستان تقد نموده بیترت

 .خواهم نمودخوانندگان محترم  میترجمه و تقد یدر یبایز زبان آن را به

 :ازدواج



 2010 نوامبر

 نیبوده، به ا یاجتماع یها و گروپ ها لیفام نیروابط بر قرار کردن ب ایمعامله ائتالف  کیدر قدم اول  ازدواج

 .نقاط نظر به عرف و عادت اتکاء دارد یاریکه عبارت از وضع کردن قانون که از بس یمعن

افغانستان موضوع  نیتمام سرزم یباال انه،یمساو رینه چندان دور و آن هم به صورت غ ۀذشتگو در  یتازگ به

 .دیگرد لیتبد یعمل حقوق کی به ازدواج

شود و توسط  یمال بسته م کیدر حضور  یتوسط مراسم مذهب شهیهم (نکاح)ائتالفات  نیصورت عموم ا به

 شوهر

جبران خساره  یائتالف جهت تالف نیتا در صورت قطع ا ده،یهر گردنام حق م به یتعهد مال کینگاح نامه  در

باشد،  یمدن یمقرره اجتماع ایاساس نامه  کیعمل نشان دهنده  نیا نکهیقبل از ا بیترت نیشود. به ا یم پرداخته

 ۀارتباط، طالق نشان دهند نیقطع نمودن ا لیدل نیباشد. به هم یها م لیفام نیب یارتباط اجتماع کی لیتشک ازدواج

 .باشد یم یو ارتباطات اجتماع التیتشک نیا یناکام

باشد، که قبأل  یبه هر دو طرف م یآبروئ یننگ و ب یۀسته شده و مایبد نگر یلیدر اجتماع ما به نظر خ طالق

 .بسته بودند وندیبا هم پ ازدواج توسط

 :دهد یبه زن اجازه طالق م لیدل سه

 عقامت شوهر 

 حاضر ریشوهر غ 

 عدم پرداخت نفقه توسط شوهر 

 نیب ۀجامع تیحما لیبه دل یاز نقطه نظر حقوق ادیز راتییمراکز شهر ها و مخصوصأ کابل متحمل تغ یبعض

 یبرا یمدن ۀو جامع یالملل نیب یدولت ریعالوه نمود که عمل مؤسسات غ دیبااند.  دهیدولت افغانستان گرد از یالملل

 .کرده است ینقش مهم باز زین یاجتماعحقوق  از دفاع

مردم به  ای تینمودن راه جمع دایرول مهم در انکشاِف پ زین گرید یتعداد فکتور ها کیگذاشت که  دیفته نباگ نا

 یو حکومت دار یفساد ادار همانادارد، که معموال  یدولت یبه همه نهاد ها یو به طور عموم یقضائ یها نهاد

 .دارد ادیز ریو ادارات تأث تیرابطه رع یخراب است که باال

 یکه خواسته باشد بدنام یکس ،یو اجتماع یاسیکابل امروز از نقطه نظر س یوجود آن در احوال و اوضاع فعل با

 .کند یرا قبول کند و توان آن را داشته باشد، به آن اقدام م طالق

 :مرجان دگاهیاز د ازدواج

 2012 دسامبر

پیک اپ یا موتر  کیبه فروش رساندند، در مقابل  ریمرد پ کیرا به  یدختر زمان خود بود و و نیمقبول تر" 

 ریسراز شیکومه ها یقطره اشک از چشمانش باال چنددر حالیکه  رهیآه و با نگاه خ کی دنیبا کش یگل مک " 4/4

 .تر ساخت فیر و مات و مبهوتش را کثپ  خاک  یرو و شد



 یکی یکی یشد باال یدختر واقع نم نیا یاگر باال ،یدانیبه همه حال تو خوب م"بده!، گفت ب. ر.،  میبرا یی لحظه

 مقبول بود و ما اریاو بس میکه بگو ستین تیو ه و شکاکما الزم به شِ  یشد، و در آن صورت برا یما واقع م گرید

 .قدر چتل و خاک پر نیا

ما مصرف کند، باز  یخواهد با ما ازدواج کند و باال یکس نم چیکه ه یطربه خا میدختر شو ریهمه حال اگر پ به

 !"است یما بدبخت بیبد شکل، نص ایو  میبود، اگر مقبول باش میبدبخت خواه  هم

 :یها و چادر طالب

 .باشد یطالب ها م میرژ هیعل یممالک غرب استینمودن س قیجهت قد علم، و تطب یبهانه ا یچادر

 میو رفاه آن در ارتباط است ترس شیکه به آسا ،یکنان مختلف اجتماع یجسم توسط باز کی ینگاه باال کی نهوگچ

 تواند؟ یم شده

 زند؟ ینگاه چه را حدس م نیا

 کند؟ یافشاء م ایپوشاند و چه را بر مال  یرا م چه

 :خورد یآب بکس

 2006سپتامبر 

 » ؟یمیمحل صم کیدوست،  ،یتسل"ورق سفید" 

 حال و دهیشور سندهینو کیاول کتاب  ۀکه مرا به کلم هیسوال کی یسفر دور خود را همرا نیم قصه آخرخواه یم

 .دهد شروع کنم یام رجعت م یاحساس جوان پر

 .میاقدام سؤال نما نیا یایاست که از خود در مورد مزا نیاما هدف در ا ست،یدانم چطور گفته شده بود، مهم ن ینم

 دیقابل تمج میکرده ام، من که سفر ها یبصورت گمنام زندگ شهیمن که همه دارد؟ ب دهیچه فا خورد؟یچه درد م به

 .ستین

 .دیوقت به نشر نخواهد رس چیکه ه میسفرها ینوشتن قصه ها نیا

 و شهرت اقتیل را نخواهم شد زیرا  (یبزرگ فرانسو سندهینو کی) Pierre Loti)  )پیر لوتیوقت  چیمن ه 

 .ملت باشم کیتا بتوانم در خدمت  افتینخواهم 

 ابراز کردن است؟ ایشهادت دادن  یهر انسان برا اجیاحت ایآ

 دو نیبه ا ،یبه پس و نیطور از ا نیاست، و به هم  ب. ر ،یتبسم نا مرئ اینا محسوس و  تیبه خاطر جذاب دیشا

 .خواهد شد دهینام شهیهم یب. ر. برا حرف

 زند جاذبه خاص داشت، یحرف م یوقت شیو آهنگ صدا دهیگرد یو نیحرکات با تمک فتهیش یبه صورت فور من

 .بودم یو یو سادگ ییایر یمن جذب ب و

 .خواست نیخودش چن رایکنم، ز یشروع م یو از

 ست؟ینامت چ دم،یازش پرس 

 مجبور هستم؟ ایآ م،یخواهم نامم را بگو یمن نم 



نام مستعار بده، معلومدار، البته اگر ترا ناراحت  کی ا  ضرورت ندارم، اما لطف تتیمن به هو ،یمعلومدار ن ،ین 

 .نمره شروع کنم کی ایعدد  یمن خوش ندارم که کارم را همرا سازد، ینم

دادن اسم  در  کنم و یکار م شانیکه با ا یدارم با اشخاص یبود که من انزجار به خصوص یمن به سبب یفشار پا

 یزیچ کیاشخاص ندارم. مگر در کارم  نیا یمشخص به همرا ینینوع بدب چیمن ه یره نهستند، باالخ متردد خود

است، که اگر خوب  زهیخورد و ر یها زیچ اریگفت و گو بس کیشود، مگر در  یخراب شروع م صورت نیدر ا

 .دیآ یخوب بدست م اریبس ۀجینت بگذرد

 یعنیشود،  یم ریدر گ یقصه زندگ کیدر  یرود وقت یم ادشیکنم، انسان  یفراموش کردم که چه م یکم کی من

 .کند یم میمشخص طرف مقابل خود را تسل یوقت

شدم  دیمرتبه نا ام نیکنم، مگر ا یعادت ندارم که پا فشار پرسمیآداب م ایو  فاتیسؤال را فقط بخاطر تشر نیا من

مالقات  نینبود، ا شهیکه مثل هم رایشدم ز دیرد کردن را قبول کنم. من نا ام نیکرده نتوانستم که ا یخوددار و

 .مهم بود اریبس

 شهر شش ساعت و از نیتر کیکه از نزد افتمیدور افتاده  هیقر کیمقبول در  اریخانم بس کیخود را در مقابل  من

 رینظیب یمقبول اب یبا خانم آن قریه. ترجمه نام« شهرک با شکوه و درخشان« .ساعت فاصله داشت 9 تختیپا

 .آسان باشد شیمن بود، و آرزو داشتم که گفت و گو به همرا مالقات طرف

 زبان یمالقات دارم فرانسو شیکه به همرا یکه خانم افتمیشده بود، با تعجب در ریسفر دور به دراز من ماه ها ت از

خانم  کیگر  انیکه حرکاتش نما ،یمقبول نیبه ا یدور افتاده با خانم هیقر کیبود که در  نیالبته تعجب در ا است،

 نیکه مختص به ا یاش و حس مهمان نواز یو فدا کار یرفته، گم شده و ساده است. حس از خود گذشتگ دست از

 .داده است شیآال یب افهیق شیباشد، برا یم هقمنط

 !را شروع کردم گفتگو

 .میگذار یم یرا، بکس خورد آب یقصه زندگ نیو نام ا ،یمن را به نام ب. ر. صدا کن یتوان یتو م 

 .اش را قصه کنم یکرد، که قصه زندگ یکه تمنا م میدیرس ییباالخره به جا و

 .گفت: قصه مرا بگو، قصه مرا بگو یکرده تکراراٌ م یعذر و زار 

 من ،ینام فکر کن کی تیبرا دیکنم، اما تو با تیخواهم قصه ترا حکا یخوب، درست است، به جوابش گفتم، من م 

 رود که خوانندگان خسته شوند و خواندن یخطر آن م رایلقب احمقانه صدا کنم، ز نیتوانم که تا به ابد ترا به ا ینم

آماده  نیا یبرا ایآ ،ییات را بمن بگو یکه قصه زندگ یو بخواه یآماده شو دیتو باا  رها کنند، و مخصوص را

 ؟یهست

 خانم ساده را آشفته و متالطم ساختم. از خلق نیآرام و خاموش ماند، دانستم که موفق شدم و خوش بودم که ا دختر

 لینبوده و نه به دل شیو قابل ستا نیکردم، اما در خور تحس یم یاحساس خوش یشخص لیحالت به دل نیا نمودن

 .خانم مواجه ساخته بود نیکه مرا با ا یتخصص و یشغل

 .کنم یقدر آسان نباشد، قبول م نیا دیست، شادرست ا خوب،

 یاقالٌ طور ایجا، و  نیدر ا دمیکه من د یزیمگر چ ،ینکن تیمرا حکا ۀقص دیراه حل وجود دارد، تو شا کی مگر



 .یسوال ها کرد که به خاطر آن از من قبال   یدانیکه تو م یزیجا، و چ نیرا در ا زیهمه چ افتمیمن  که

 نیا دیکرد که شا یو فکر م ده،یارزان خر اریدست دوم و بس ،یکهنه فروش کیرا از  یبکس خورد آب نی. ر. اب

گرفته بود که آن را خورد بنامد، که  میتصم یساخت، خود و یرا خوش م یو زیچ نیسال دارد، و هم 30 بکس

 .اندازه متوسط داشت ینیو به طور ع قتیحق در

شود. از الف  یم یخواست انتقال بدهد در داخلش جا یکه دارد و م ییها زیتواند تمام چ یکرد که نم یم فکر

 .قناعت بخش بود یلیخ شیبرا نیآن را رنگ کند و ا که خواست

 یدانهایبکس مشخص به خودش داشته باشد، تا در م کیو آرزو داشت که از خود  خواستیم شهیهم زین خودش

لوکس کار  یبکس فروش کیتبو کیجوان بود، در  اریبس یوقت ا  بکس خود را بشناسد، مخصوص یآسان به ارهیط

 .کرد یم

 دارد. ادامه                                                  


