
  گفته ها و تصاویری از چارلی چاپلین

  :منتشر می شوند ن بزرگیسال از تولد چاپل ١٢٠گذشت  به مناسبِتکه برای اولین بار  

 

 پروین پژواک لییارسا

 چارلی چاپلین

 

سمان لرزنده یر یبند بازان رو یشھ و ھر لحظھ برایستھ ام و ھمیدر سرکس ز یادیمن زمان ز

کھ  یشتر از بند بازانین استوار و گسترده بیزم یم کھ مردم بر رویقت را بگوین حقیاما ا. نگران بودم

  . کنند یسمان لرزنده استند سقوط میر یرو



  :جرالدینبخشی از وصیت اش بھ 

د یخواب نھ، ساعت خر ید ولیانھ نھ، رختخواب خریآش ید ولیشود خانھ خر یکھ با پول م. . .  آموختھ ام

 یسالمت ید ولیدانش نھ، دارو خر ید ولیتوان کتاب خر یاحترام نھ، م ید ولیتوان مقام خر یزمان نھ، م یول

  .عشق را نھ ید، ولیتوان قلب خر ی، منھ و باالخره یگ زنده ید ولینھ، خانھ خر

  

تو مرا شاد : دیگو یاست کھ بھ من م یکند کس یشاد م یگ هکھ مرا در زند یکھ تنھا کس. . .  آموختھ ام

  یکرد

  ار مھم تر از درست بودن استیکھ مھربان بودن، بس. . .  آموختھ ام

  ، نھ گفتیاز طرف کودک یھ اید بھ ھدیکھ ھرگز نبا. . .  آموختھ ام

  ستم دعا کنمیچ عنوان قادر بھ کمک کردنش نیکھ بھ ھ یکس یبرا شھیکھ ھم. . .  آموختھ ام

 یاج بھ دوستیبودن را انتظار دارد، ھمھ ما احت یتا چھ حد از شما جد یست کھ زندگیکھ مھم ن. . .  آموختھ ام

  میبودن باش یبھ دور از جد یم کھ لحظھ یی با ویدار

 یگرفتن دست او، و قلب یاست برا یھد، فقط دستخوا یک نفر میکھ  ییزھایتمام چ یکھ گاھ. . .  آموختھ ام

  یدن ویفھم یاست برا

 یز در بزرگسالین چیزتری، شگفت انگیدر کودک یک شب تابستانیکھ راه رفتن کنار پدرم در . . .  آموختھ ام

  است

عتر یم سریشو یکتر میش نزدییی است، ھر چھ بھ انتھا ک دستمال لولھیمثل  یگ کھ زنده. . .  آموختھ ام

  کند یت محرک

  خرد یت نھ میکھ پول شخص. . .  آموختھ ام

  کند یم ییرا تماشا یگ کھ تنھا اتفاقات کوچک روزانھ است کھ زنده. . .  آموختھ ام

توانم  یشم میندیز باعث شد کھ من بیپس چھ چ. دیافریک روز نیز را در یکھ خداوند ھمھ چ. . .  آموختھ ام

  اورمیک روز بھ دست بیز را در یھمھ چ



  دھد یر نھ مییق، آنھا را تغیاز حقا یکھ چشم پوش. . .  ھ امآموخت

  دھد نھ زمان ین عشق است کھ زخمھا را شفا میکھ ا. . .  آموختھ ام

  ما را دارد یاز سو یجد یم انتظار لبخندیشو یروبھ رو م یبا کس یکھ وقت. . .  آموختھ ام

  میبشو کھ عاشق یست تا زمانیچ کس در نظر ما کامل نیکھ ھ. . .  آموختھ ام

  دشوار است، اما من از او سخت ترم یگ کھ زنده. . .  آموختھ ام

فرصت از دست داده ما را  یگریروند، بلکھ شخص د ین نھ میچ گاه از بیکھ فرصتھا ھ. . .  آموختھ ام

  تصاحب خواھد کرد

  م دوستش دارمیشتر بگویکبار بھ او بین است کھ قبل از مرگ مادرم یم ایکھ آرزو. . .  آموختھ ام

  .شود با آن، نگاه را وسعت داد یاست کھ م ین راھیکھ لبخند ارزانتر. . .  آموختھ ام



ن یسال از تولد چاپل ١٢٠ف به مناسبت گذشت یمجله ال

  :ن بار منتشر کردیبزرگ برای ا ول

  

  

  استروی اسب دختر بزرگش جرالدین و دیگری ژوزفین  -چارلی چاپلین بھ ھمراه خانواده اش

  



  

  گی و حضور سوفیا لورن در تولدش سالھ ٧٠جشن تولد 

  

  

  و جرج برنادر شاو نویسنده شھیر. . .  اولین نماینده زن پارلمان بریتانیا. . .  با اولین خلبان زن

  



  

  با وینیستون چرچیل و خانواده اش

  

  

  در تمرین یک نمایش. . .  ھمراه با مارلون براندو



  

  . . . دیدار با گاندی فقید

  

  

  بر عرشھ کشتی ملکھ الیزابت با خانواده اش



  

  ھمراه با انیشتین در یک میھمانی

  



  

  عکس جرالدین و ژو زفین در کنار سمبل ھنر پدر

  
  آسمایی: منبع
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