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 ۳۱/۰۵/۲۰۱۸                   آصف بهاند 
                 

 د نړۍ د ستر ټوکمار او هنرمند
 

 مه کلیزه۱۲۶چارلي چاپلین 
 

 (د چارلي چاپلین)خپلې لور ته 
 

 
 

کې زیږیدلی دی  ۱۸۸۹د چارلي چاپلین د زیږیدو د دقیقې نیټې په باب سم مالومات نه شته. ځینې منابع وایي چې په 
 ۱۲۶بیا بل ډول انگیري او ځینې منابع بیا وایي چې نن د چارلي چاپلین د زیږیدو یوسلو شپږ ویشتمه )یې ینې ځاو 

 یلو دی.مه( کلیزه ده. په هر ډول چې وي، د د یادولو او ستا
 

له چارلي نه ډیر لیکلي او تمثیلي داسې تلپاتې آثار راپاتې دي چې په هره زمانه کې نه زړیږي، له لیدلو او لوستلو نه 
یې څوک نه ستړي کیږي او د هر تمثیلي اثر لیدل او د هرې کرښې لوستل یې د زمانې له غوښتنو سره برابر مسایل 

 سې چې د هر لیدونکي او هر لوستونکي د الرې څراغ کیدای شي.لیدونکو او لوستونکو ته ورزده کوي، دا
 

زما له پاره د چاپلین په لیکلو آثارو کې تر ټولو په زړه پورې د ده هغه لیک دی چې ده خپلې لور ژرالدینې ته لیکلی 
ته دوه ځلې  دی. دا لیک د نړۍ په ډیرو ژبو ژباړل شوی دی، له هغې نه په پښتو باندې هم . د چارلي دا لیک پښتو

 اړول شوی دی:
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کې د ډوکتور گل محمد نورزي له خوا چې په وږمې مجلې کې ( ۱۳۵۶ــ په پنځوسمه لسیزه کې )په اغلب گمان 
 خپور شو،

 فیسبوکپاڼه کې یې خپور کړ. خپله ــ دویم ځل دوکتور لطیف بهاند وژباړه چې په
 

ما دواړه متنه په دقت سره لوستي دي. له هماغه پیل نه د چارلي خبرو پر ما دومره تاثیر کړی چې نه می هیریږي، 
 د ده د دې لیک اثرات د نړۍ په نویو نسلونو باندې تر اوسه پورې له ورایه محسوس دي. 

نه ده، مگر په حقیقت کې اصلي مخاطبین د نړۍ ټولې لوڼې او په لیک کې ظاهراً د چارلي مخاطب د ده لور ژرالدی
د نړۍ ټول نوي نسلونه دي چې یو عمر او زرینه راتلونکې په مخ کې لري او چارلي د هغوی د الرښوونې له پاره 

 داسې څه لیکلي چې که یې هغوی عملي کړي، د راتلونکي ژوند د تیارو الرو له پاره به یې روڼ څراغ شي.
 

 پاتې خبرې دا دي:لتي ځینې د چارل
 

 ــ په پیسو کتاب اخیستی شو، خو علم نه،
 ــ په پیسو بستره اخیستی شو، خو ارامه خوب نه،

 ــ په پیسو دارو اخیستی شو، خو روغتیا نه،
 ــ په پیسو ساعت اخیستی شو، خو وخت نه،
 ــ په پیسو مقام اخیستی شو، خو درناوی نه،

 کوې، هغه یوازې د نڅا او موسیقۍ نړۍ نه ده!ــ په هغې نړۍ کې چې ژوند 
 ــ زه ملکه )فرشته( نه وم، خو تل مې هڅه کوله انسان واوسم . ته هم همدا هڅه کوه،

 

 او...
 

یو خو په خپله چارلي دا لیک په داسې ادبیاتو، په داسې تشبیهاتو، استعارو او کنایو لیکلی دی چې تر منظوم کالم نه 
لري او د عیني ژوندانه داسې ترخه حقایق یې په کې انځور کړي دي چې د هر لوستونکي له هم لوړ ادبي ارزښت 

پاره جال د الهام او زدکړې منبع کیدای شي؛ له بلې خوا ښاغلي ډوکتور لطیف بهاند په داسې ادبیاتو ژباړلی دی چې 
 د لیک ټول روح او پیام لکه اصل داسې اثر ښندالی شي.

 

درناوي په پار او د ده د زوکړې کلیزې د درناوي په خاطر، د ده د لیک هغه ژباړه را اخلم دلته چارلي ته د ژور 
 کال کې تر سره شوې ده: ۲۰۱۱چې د ښاغلي ډوکتور لطیف بهاند له خوا په 

 

 دا هم خپلې لور ته د چارلي چاپلین د لیک بشپړ متن:
 

 خپلې لور ته د چارلي چاپلین
 

 لورکۍ!
 

اوس شپه ده. د مسیح د میالد شپه. زما د کمکۍ کال ټول وسله وال ساتونکي ویده شول. ستا ورور، ستا خور او آن 
 ستا مور هم ویدل شول. نېـږدې و چې دې نیمه تیارې کوټې ته د راتګ پر وخت دا ویدې شوې مرغۍ راویښې کړم. 

ه هم ستا څېره له سترګو لرې شوې یې. ستا تصویر څومره رانه لرې ی! زما سترګې دې ړندې شي که به مې یوه شېب
دلته پر میز ایښی دی، دلته زما د زړه ترڅنګ، خو ته چېرې یې؟ هلته په افسانوي پاریس کې. ته هلته د پاریس د 
الیسسکي د ډاګونو د پرتمین تیاتر پر ستیج ناڅې. زه په دې ډېر ښه پوهېږم. داسې انګېرم چې د شپې په دې خاموشه 

 ا کې زه ستا د قدمونو غږ اورم او ستا سترګې چې په ژمني شنه آسمان کې لکه ستوري داسې ځلېږي، وینم. چوپتی
ما اوریدلي چې ته، په دې جشني او له خوښیو نه په ډکه ننداره کې د تاتاري خان په منګلو کې د پارس د اسیرې 

 شهزادګۍ رول لوبوې. 
 ته ښکلې اوسه او نڅېږه! 

 ښه ځلېږه! ته ستوری اوسه او
که د نندارچیانو ولولې او مننې تا نشه کړي، که د هغو له خوا تاته د راوړل شویو ګېډیو ګالنو بوی تا سرسامه کړي، 

 نو یوې ګوښې ته کینه. زما دا لیک ولوله او د خپل زړه غږ ته غوږ شه! 
 ژرالدینې! زه ستا پالر یم!

 زه چارلیي یم، چارلي چاپلین!
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ستا په ماشمتوب کې، ما ستا د کټ تر څنګه څومره شپې سبا کړي دي؟ ایا ته پوهېږې؟ کله چې آیا ته پوهېږې چې 
ته ډېره وړه وې ما تاته د خوبولې ښاپېرۍ او د نه بېدېدونکي ښامار افسانې ویلې؟ کله به چې د خوب څپو زما پر 

 زړو سترګو یرغل کاوه ما به پرهغو خندل او ورته ویل به مې:
 ه! دا زما د لورکۍ ارمان دی. خوبه ځه! زغل -

ژرالدینې! ما ستا تصور لیده، ما ستا راتلونکې لیده، ما ستا نننۍ ورځ لیده. ما د ستیج پر مخ یوه نڅېدونکې نجلۍ لیده، 
 یوه ښاپېرۍ مې لیده چې په اسمانوکې ناڅي. ما د نندارچیانو غږ اوریده چې ویل یې:

 ر لور ده. هغه چارلي نومېده. دا نجلۍ وینئ؟ دا د هغه بوډا زاړه ټوکما
 هوکې زه چارلي یم. 

 هغه زه یم، زوړ ټوکمار!
نن ستا وار دی، ګډېږه! زه به په شلیدلي، شلیدلي ارت پطلون کې ګډیدم او ته د شهزادګیو په وریښمینو جامو کې. دا 

 وي. نڅا او په تېره بیا د نندارچیانو د السونو د پړکا غریو او شور به تا آسمانو ته ورس
الوزه! هغې خواته ورالوزه! خو بېرته ځمکې ته راستنه شه! ته باید د خلکو ژوند ووینې، په کوڅو کې د هغو ګرځندو 

 نڅاګرو خلکو ژوند وګوره چې له لوږې او سړو نه رېږدي. 
 هوکې ژرالدینې!

 زه همداسې وم، لکه دوی. 
کو افسانو په څپو او خیالو کې بیدیدې، زه به آواره په هغو شپو کې، په هغو کوډګرو شپو کې چې ته به زما د ویون

 او سرګردانه ګرځېدم. زه له هماغو آوارو نه ، یو آواره یم. 
 ما به ستا مخګوټي ته کتل، ستا د زړګي درزا به مې اوریده او له خپل ځانه به مې پوښتل: 

 ـ چارلي! ایا کله به دغه پیشوګۍ تا وپېژني؟
 ژرالدینې ته ما نه پېژنې!

ما هغه وخت، په هغو لرې شپو کې تاته ډېرې افسانې او نقلونه ویلي دي، خو هېڅکله مې ال خپله افسانه درته ویلې 
 نه ده. دا هم ډېره په زړه پورې افسانه ده. 

دا د هغه وږي ټوکمار افسانه ده چې د لندن په خوارو سیمو کې به یې سندرې ویلي او نڅېده به . او وروسته ... به 
 ه سوالګر داسې خیر را ټوالوه... یې لک

هوکې لورکۍ! دا زما خپله افسانه ده... ما د لوږې خوند لیدلی دی، زه پوهېږم چې بې کوري څه شی دی، ما د هغه 
ګرځنده ټوکمار د سپکېدو رنځ لیدلی چې په ګوګل کې یې د غرور یو مست سمندر څپې وهلې. دا غرور به د پیسو 

ریدونکو نندراچیانو به زما پلو ته را ارتېږلې، خو په هرحال زه ژوندی یم او دا خبرې به هغو ټنګهاري ماتاوه چې تی
 بل وخت ته پرېږدو. ښه به دا وې چې ستا په اړه وغږېږو. 

 ژرالدینې! ستا تر نامه وروسته، زما کورنی نوم راځي، چارلي!
خو څومره چې هغوی خندلي دي، ترهغو ما ددې نوم په مرسته تر څلویښتو کالو زیات د ځمکې خلک خندولي دي، 

 زیات ما ژړلي دي. 
 ژرالدینې!

 دا په یاد ولره!
 په هغه نړۍ کې چې ژوند کوې، هغه یوازې د نڅا او موسیقۍ نړۍ نه ده!

په نیمو شپو کې چې کله ته له ستر او پرتمین تیاتره راووزي، کوالی شې خپل بېشمېره بډای لېوال هېر کړې، خو دا 
مه هېروه د هغه موټر له موټروانه چې تا کورته رسوي، د هغه د ښځې په اړه پوښتنې وکړه. که د هغه مېرمن 

و پیسې نه درلودې، هغه ته څه پیسې په جیب کې ور امیدواره وه، که هغه د خپل راتلونکي ماشوم د جامو د اخیست
 واچاوه. 

ما بانک ته سپارښتنه کړې ده چې ستا ددغه راز خرڅونو پیسې درکړي، خو د نورو ټولو خرڅونو حساب باید په 
 ځیر سره وشي. 

لې وګرځې ښه به دا وي چې کله ناکله په میترو )تر ځمکې الندې ګاډي( او په عمومي ترانسپورت کې الړه شې، پ
او خلکو ته له نېږدې وګورې. کونډو ته او یتیمانو ته وګورې! لږ تر لږه که د ورځې یو وار هم کېږي له ځان سره 

 ووایي:
 « زه کټ مټ د همدوی په شان یم »

 هوکې لورکۍ! ته یوه له هغو نه یې، نه تر هغو لوړه او زیاته!
ور کړې، زیاتره وخت د هغو پښې ورماتوې. خدای مه کړه هنر مخکې له دې چې انسان ته د لوړو الوتلو وزرونه 

که کله ته، داسې احساس کړې او ځان تر خپلو نندارچیانو او لېوالو نه لوړ وانګېرې، که داسې وشول، سمدالسه له 
ستیجه الس پر سر شه او هنر پرېږده. په لومړني مخې ته درغلي ټکسي کې کینه او د پاریس څنډو ته الړه شه. زه 
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ر ښه پوهېږم او په دې باور لرم، ته به هلته د ځان په شان ډېرې نڅاګرې ووینې، آن تر ځان ښکلې، ماهرې هسکې ډې
 غاړې او د لوړ غرور خاوندې. 

ته په یاد لره چې هلته به ستا د تیاتر ړندونکې، ځلېدونکې رڼاګانې نه وي! د هغو له پاره د رڼا کار، نه لوړ څراغونه، 
  بلکې سپوږمۍ کوي.

 ځېره شه!
 ښه ځېره شه!

 ورته وګوره! هغوی تر تانه ښه نه نڅېږي؟
زما لورکۍ، اعتراف وکړه او دا ومنه! تل یو څوک داسې پیدا کېږي چې تر تا ښکلي او تر تا ښه نڅېږي. او په یاد 

 لره:
ي او پر هغو ــ د چارلي په کورنۍ کې ال تر اوسه داسې ناوړه او بدمرغه پیدا شوی نه دی چې ډریور دې وښکنځ

 خوارو ګدایانو دې ملنډې ووهي چې د ده د نندارځای، شا او خوا ته ناست وي.
زه به مړ یم او ته به ژوندې پاتې یې، خو زه غواړم چې ته هېڅکله خواري ونه پېژنې. له دې لیک سره مل تاته خپل 

و، هر دوه فرانکه )پخوانۍ یوه بانکي کتابچه درلېږم، څومره پیسې چې کوالی شي، هغومره یې خرڅې کړې. خ
فرانسوي روپۍ( چې ته خرڅوې، دا در یاد کړه چې درېیم هغه یې د تا نه دی. هغه به د هغه نا اشنا انسان وي چې 
اړتیا ورته لري. او داسې کسان، ته په خورا آسانۍ موندلی شي. که تاته یوازې د هغو ناآشنا خوارانو د موندلو هیله 

 هغه لیدلی او پیدا کوالی شې.  پیدا شي، ته په هر لوري
 که زه له تا سره د پیسو په اړه غږېږم، دا له دې کبله ده چې زه د پیسو په شیطاني قوت ښه خبر یم. 

ما په سرکس کې لږ وخت تیر کړی نه دی او تل د هغو لوبغاړو له امله زوریدلی یم چې له نازکو ریښکیو سره لوبې 
 کوي او پر هغو روان وي. 

ۍ! زه غواړم تاته ووایم خلک تر هغو کسانو نه چې د سرکس پر هغې ناهیلې رېښکۍ روا ن وي، پر آورې خو لورک
 سختې او پراخې ځمکې زیات راغورځي. 

یا کېدای شي کومه شپه د نړۍ تر ټولو نه د کوم قیمتي الماس ځال تا دوکه او تیر باسي. په هغه شېبه به همدا الماس 
 منې نازکې ریښکۍ په شان شي او د هغې په پای کې به ستا راغورځېدل هرو مرو شي. ستا له پاره د هماغې ګواښ

 او یا کېدای شي په یوه ښکلې ورځ، تا د کوم ښکلی شهزاده ښکال اسیره کړی. 
 په هغه ورځ به ته یوه بې پروا او بې تجربې لوبغاړې شې او بې پروا لوبغاړي تل راغوځارېږي. 

پر زرو او ګاڼو هم مه مینېږه ، په دې پوه شه، چې د نړۍ تر ټولو ستر الماس لمر دی. له نیکمرغه هغه پر ټولو یو 
 شان ځلېږي . 

که داسې یو وخت راشي، چې ته مئینه شې، نو هغه سړی باید د زړه له کومې درته ګران وي. ما دې مور ته وویل 
ینې په هکله تر ما ښه او زیاته پوهېږي او کوالی شي په دې هکله تر ما چې په دې اړه تاته یو لیک ولیکي. هغه د م

 په ښه توګه له تا سره وغږېږي.
پوهېږم لورکۍ! ستا کار خورا ګران دی. زه هم په دې پوهېږم. پرستیج ستا ځان یوازې د وریښمو یوه نرۍ ټوټه 

خو له هغه ځایه باید نه یوازې پټ، بلکې نغاړي او پټوي. د هنر په خاطر کېدای شو ستیج ته بربنډ را ووزوو، 
 السپېڅلي راستانه شوو.

زه بوډا شوی یم او کېدای شي زما خبرې د خندا وړ وبرېښي، خو زما په تصور ستا لوڅ او بربنډ ځان باید هغه چا 
و کالو پورې اړه ولري چې ستا پر بربنډ روح مین شوی یې. دا به د تعجب وړ نه وي چې په دې اړه ستا نظر، د لس

 پخوا خیالوته ته ورته وي، پخوانیو زمانو پورې. 
ډارېږه مه! دا لس کال به تا زړه نه کړي، خو هر څه چې وي، هغه به وي، زه هیله لرم چې ته د بربنډو د استوګنې 

 د وچې وروستې تبعه واوسې. 
 زه پوهېږم چې پلرونه او ماشومان په خپل منځ کې پر ابدي اړ و دوړ اخته دي. 

 ګرانې لورکۍ! سیالۍ کوه، ناندرۍ کوه، له ما سره او زما له خیالونو سره په اخ او ډب کې اوسه!
زما تابع ماشومان نه خوښېږي. مخکې له هغه چې زما له سترګو نه پر دې لیک اوښکې راتویې شي، زه غواړم تاته 

 ډاډ درکړم، ډاډ درکوم چې د میالد نننې شپه، د معجزو شپه ده . 
 م چې یوه بله معجزه هم نن پېښه شي او ته رښتیا په هغه څه پوه شې چې ما غوښتل تاته ووایم.هیله لر

 ژارالدینې!
چارلي نور نو زوړ شوی دی. نن وي او که سبا وي، ته به دې ته اړوزې چې زما ادېرې ته د راتګ لپاره د نڅا د 

 سپین کمیس پر ځای، د ویر تورې جامې واغوندې. 
خوا دې شنه کړم، یوازې غواړم له تانه یوه هیله وکړم چې کله ناکله هیندارې ته ګوره، هلته به  اوس نه غواړم چې

زما ځانګړتیاوې ووینې. ستا په مراندو کې زما وینه بهېږي. دا وینې به آن هغه وخت هم ستا په مراندو کې بهېږي 
 چې زما په مراندو او رګونو کې وچې شوې وي . 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه چې خپل پالر چارلي، هېر نه کړې. زه ملکه )فرشته( نه وم، خو تل مې هڅه کوله انسان واوسم له تانه زما هیله دا د
 . ته هم همدا هڅه کوه.

 ژرالدینې، مچوم دې
 ستا چارلي

 

 کال ۱۹۶۵
 

 دسامبر
 

 له روسي متنه پښتو ژباړه:
 

 کال د مارچ څلورمه ۲۰۱۱د 
 
 

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459 
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