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 27/01/2016             آریانا افغانستان آنالین

 (انتخابی)

 یند نامۀ چارلی چاپلین به دخترش جرالد

 نصیحت شایسته و رهنمایی وارسته
 

 هست، میز روي آنجا تو تصویر اما دور، خیلي دورم، بسي تو از من و  نوئل شب یک است، شب اینجا! دخترم

 ام نیدهش کني؟ مي نمایي هنر تئاتر شکوه پر صحنه در آنجا  کجایي؟ تو اما هست، نیز من قلب روي اینجا تو تصویر

  . است شده ها تاتار اسیر که است «ایراني شهدخت» آن نقش شکوه، پر و نور پر نمایش این در تو نقش

 هک هایي گل آور مستي عطر تماشاگران، آمیز تحسین قهقههاگر  اما بدرخش و باش ستاره بمان، و باش خانم شاهزاده

 هب را تو گاه تماشاگران هاي زدن کف صداي. بخوان را پدرت نامۀ داد هشیاري فرصت را تو اند، فرستاده برایت

  برد، خواهد ها آسمان

 . برو آنجا ! برو

 : کن تماشا را مردمان زندگي و بیا زمین روي بر نیز گاهي اما

 لرزد؛ مي بینوایي از که پاهایي با و رقصند مي گرسنه شکم با که را تاریک هاي کوچه گرد دوره رقاصان آن زندگي

 رنج نم بیشتر، اینها از و ام کشیده را خانماني بي درد من ام چشیده را گرسنگي طعم من بودم، اینان از یکي نیز من

 آن خواهي خود رهگذر صدقه سکه اما زند مي موج دلش در غرور از اقیانوسي که را درگ دوره دلقک آن حقارت

  .زد حرفي نباید رسد فرا مرگ آنکه از پیش زندگاني از و ام زنده من همه این با . ام کرده احساس خشکاند، مي را

 تئاتر وهشک پر نوسال از که هنگامي شب نیمه. نیست موسیقي و رقص تنها کني، مي زندگي تو که دنیایي در دخترم

 مي نزلم به را تو که را کسيت راننده آن حال اما کن، فراموش یکسر را ثروتمند کنندگان تحسین آن آیي مي بیرون

 در وليپ پنهاني نداشت طفلش هاي لباس خریدن براي پولي اگر و بود آبستن اگر و بپرس را زنش حال بپرس، رساند

 ! بگذار شوهرش جیب

 روز   مک دست و کن نگاه را یتیم کودکان و بیوه زنان کن، نگاه را مردم بگرد، مترو یا سرویس باشهر را  یگاه گاه

   "هستم آنان از یکي هم من" :بگو خود با بار یک

 ! بیشتر نه دخترم هستي آنها از ییک هم تو آري

 حظهل یک که رسیدي آنجا به وقتي. شکند مي نیز را او پاي دو اغلب بدهد، انسان به پرواز بال دو آنکه از پیش هنر

 سپاری حومه به را خودت کسيت اولین با و کن ترک را صحنه لحظه همان بداني، خویش تماشاگران از برتر را خود
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 2از 2

 خودت مثل هایي رقاصه آنجا در است بوده کولیان گهواره آنجا پیش قرنها از. شناسم مي خوب را آنجا من برسان،

  دید، خواهي

 ! تو از مغرورتر ! تو از زیباتر اما

 را این و زند مي تو از بهتر که هست کسي همیشه. رقصد مي تو از بهتر که هست کسي همیشه دخترم، کن اعتراف

 اسزان سن رود کنار گداي یک ران، گادی یک به که است نبوده گستاخ آنقدر کسي هرگز چارلي خانواده در که بدان

 . بگوید

 شبام که باشد گمنام مرد یک مال این نیست، من مال سکه سومین بگو خود با کني مي خرج فرانک دو وقتي همیشه

 بچه این افسون و فریب نیروي از که است نآ براي زنم مي حرف تو با سکه و پول از اگر. دارد نیاز فرانک یک به

  آگاهم. خوب شیطان هاي

 روند مي راه نازک بس ریسماني بر که بندبازاني خاطر به لحظه هر و همیشه و ام زیسته رکس در یدراز زمان من

 مانریس روي بندبازان از بیشتر استوار زمین روي مردمان دخترم، بگویم تو به را حقیقت این اما .ام بوده نگران

 . کنند مي سقوط نااستوار

 و بود خواهد تو نااستوار ریسمان الماس این شب آن دهد، فریب را تو جهان الماس گرانبهاترین درخشش شبي شاید

 اشين بندبازان و بود خواهي ناشي بندبازي تو روز آن و زند گول رات زیبایي چهره روزي شاید. است حتمي تو سقوط

 ردنگ بر الماس این و است آفتاب جهان این الماس بزرگترین زیرا نبند، زیور و زر به دل .کنند مي سقوط همیشه

 مي را این است دشوار بس تو کار باش، دل یک او با بستي، مردي چهره آفتاب به دل روزي اما درخشد مي همه

  . دانم

 صحنه روي عریان توان مي هنر خاطر به پوشاند، نمي را تو تن چیزي نازک حریر اي تکه جز صحنه روي به

 . دباش آن شایسته که نیست دنیا این در دیگر کس هیچ چیز هیچ اما بازگشت، تر پاکیزه و تر پوشیده و رفت

 مال باید تو عریان تن من گمان به اما زنم مي آور خنده حرف شاید و ردمم   پیر من. ماست عصر بیماري برهنگي

 الم باشد، پیش سال ده مال باره این در تو اندیشۀ اگر نیست بد . داري مي دوست را اش عریان روح که باشد کسي

 . پوشیدگي دوران

 انکودک از من. دخترم کن جنگ من هاي اندیشه با. دارند یکدیگر با جاودانه جنگ  همیشه فرزندان و پدران که دانم مي

  بدهم؛ خود به امید یک خواهم مي کند تر را نامه این من هاي اشک آنکه از پیش همه این با آید نمي خوشم مطیع

 خواستم مي راستي به من که را آنچه تو تا بدهد رخ اي معجزه امیدوارم و  است معجزه شب  است، نوئل شب امشب

 . باشي دریافته بگویم

 وت باشم آدم تا کردم تالش بود من توان در که آنجا تا اما نبودم فرشته من نکن، فراموش را پدرت را، چارلي دخترم

 ...باشي آدم حقیقتا   که کن تالش نیز
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