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تاالب انزلی و خطر فاجعه زیست 
محیطی

حیاتی،  منابع  نابودی  و  آلودگی  زمین،  گرمایش 
از میان رفتن گونه های جانوری، به طور خالصه 
آنچه به نام فاجعه زیست محیطی شناخته می شود، 
را  مّلت ها  كره زمین و همه  كه همه  خطری است 
می كند.  تهدید  ملیت  آنها  و  دین  و  نژاد  از  فارغ 
تكنولوژی این قدرت را به انسان داده است تا در 
گردش طبیعی امور كره خاكی دخالت كند و هر گاه 
این دخالت با خردمندی و دوراندیشی همراه نیست 
است،  اسف بار  نتیجه اش  ــ  نیست  اغلب  كه  ــ 
به  را  عّده ای  مّدت  كوتاه  در  است  ممكن  هرچند 
سود هایی كالن برساند. وضعیت  تاالب های شمال 
كشورمان نمونه ای است خطری كه زیست محیط 

این خطه زیبا را تهدید می كند.
پایان  به  آن  ساختمان  كه  انزلی  تاالب  گذر  كنار 
شروع  بدو  از  است،  بهره برداری  آماده  و  رسیده 
عملیات ساختمان نزدیك یك دهه پیش، با انتقادات 
بار  یك  و  بوده  كارشناسان زیست محیطی روبه رو 
هم عملیات ساختمانی آن به همین سبب متوقف 
شد. این جاده كه در جاهایی تاالب را قطع می كند، 
2/8 كیلومتر طول دارد كه بیش از 60 در صد آن 
قسمت هایی  چون  رو،  هر  به  است.  هوایی  پل 
مانع چرخه  باقی آن جدا می كند،  از  از تاالب را 
پی آمدهایی  كه  می شود  تاالب  اكولوژیك  طبیعی 
نابودی  تاالب،  به  پرندگان  مهاجرت  توقف  مانند 

برخی از گونه های جانوری و حتی 
سیل و به خطر افتادن صید ماهی در 
است  حالی  در  این  و  تاالب شود. 
كه ارزش هر هكتار از اراضی تاالب 
چندین برابر ارزش یك هكتار زمین 

كشاورزی برآورد می شود.
نمونه آشكارتر بی توجهی به زیست 
خاكی-تاالبی  پارك  تبدیل  محیط 
انباشت  به محل  كیاشهر  بوجاق در 
خطر  كه  نحوی  به  اســت،  زباله 
آب  و  زیرزمینی  آب  منابع  آلودگی 
دریا را نیز تهدید می كند. این پارك 
تنها پارك به ثبت رسیده كشور است 
بخش  و  تاالب  آن  از  بخشی  كه 
دیگری خشكی است و در نوع خود 

بی  نظیر است. 
تاالب انزلی و ارزش آن برای زیست محیط منطقه 
و خطراتی كه آن را تهدید می كند موضوع اصلی 

بخش ارمنی این شماره ماست.

انجام مراسم دینی در كلیسای سورپ 
خاچ آختامار بعد از یك قرن

در  شهریور(    28( سپتامبر   19 روز  است  قرار 
در  واقع  مقدس(  )صلیب  خاچ  سورپ  كلیسای 
جزیره آختاماِر دریاچه وان، بعد از نزدیك یك قرن، 
كلیسا 1100 سال  این  برگزار شود.  دینی  مراسم 
پیش، در سال های 915 تا 921 ساخته شده و بعد 
از قتل عام ارامنه در حالت نیمه ویران و تعطیل به 
سر می برد. در سال 2007 كلیسا با حضور مقامات 
ارمنی و ترك به عنوان موزه بازگشایی شد. در ماه 
مارس امسال دولت تركیه اجازه داد كه سالی یك 
مراسم  شود.  برگزار  آختامار  در  دینی  مراسم  بار 
پاتریارك  حضور  با  كه  سپتامبر   19 روز  عبادی 
ارامنه تركیه انجام خواهد شد نخستین مراسم از این 

دست می باشد. 
نقاط  ارامنه  از  تن  صدها  كه  می شود  پیش بینی 
مختلف جهان در این مراسم شركت خواهند كرد. 
در حالی كه هنوز چند هفته به موعد این همایش 
ارائه  تدارك  در  محل  اهالی  است،  مانده  باقی 
خدمات به زائران هستند. ساختن قایق ها نو برای 
انتقال مسافران به جزیره یكی از كارهایی است كه 

این روزها رونق فراوان دارد. 

اعتراض ایراناهایر، آراكس و لویس به 
روزنامه آلیك

ایران(،  )ارمنیان  ایراناهایر  اطالع رسانی  پایگاه 
هفته نامه آراكس و ماهنامه لویس، در تاریخ 24 
تیرماه، با انتشار اطالعیه ای، روش روزنامه آلیك 
دخترانه  مدرسه  تعطیلی  ماجرای  انعكاس  در  را 
روستوم در خیابان بهار و ادغام این مدرسه با مدرسه 
دختران ارس در خیابان الرستان مورد انتقاد قرار 
داده و آن را مخل اعتماد مردم به مطبوعات ارمنی 

زبان تلقی كرده اند.
به نوشته بیانیه یاد شده، روزنامه آلیك در شماره 
از  الی 25 تن  از دیدار 20  13 تیر خود گزارشی 
اعضای  با  روستوم  مدرسه  دانش آموزان  اولیای 
تربیت  و  تعلیم  كمیته  ارامنه،  خلیفه گری  شورای 
ارامنه  نمایندگان  مجمع  رئیسه  هیئت  و  شورا  این 

تهران، چنین وانمود كرده است كه اولیا )یعنی این 
20-25 نفر( موافقت كامل خود را با شروع روند 
ادغام دو مدرسه یادشده اعالم كرده اند، در حالی 
كه در این جلسه حتی رای گیری هم انجام نگرفته 
است. در این گزارش به نامه اعتراض آمیز اولیای 
دانش آموزان و اهالی ارمنی خیابان بهار با بیش از 

سیصد امضاء هیچ اشاره ای نشده است. 
روزنامه  كه  می دانند  می گویند  بیانیه  امضاكنندگان 
دیدگاه های  طبیعتًا  و  است  حزبی  روزنامه  آلیك 
حزب خود را انعكاس می دهد، اّما این بدان معنا 
نیست كه می تواند با حركت از اولویت های حزبش، 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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واقعیت را تحریف و با خبررسانی دورغ جامعه را 
گمراه كند.

جشن آب یا وارتاوار
وارتاوار از اعیاد مسیحیان و یادبود تجلی حضرت 
مسیح در كوه طور است، اّما پیشینه آن به قبل از 
مسیحیت باز می گردد. پژوهشگران ارمنی وارتاوار 
را به الهه آستقیك و آناهید نسبت می دادند. آستقیك 
در  بود.  حاصلخیزی  و  باروری  و  زیبایی  خدای 
نقاط مختلف ایران ارامنه در روز وارتاوار آئین های 
مختلفی برگزار می كنند، اّما مهم ترین آئین همان آب 
پاشیدن بر یكدیگر است كه بخصوص بچه ها عالقه 
ارمنی نشین  محله های  در  دارند.  آن  به  خاصی 
با  سان  یك  به  بچه ها  ایراوان  خیابان های  و  ایران 
سطل های پر از آب منتظرند تا بر یكدیگر و گاه بر 
رهگذران آب بپاشند. این آئین هم البته گاهی مانند 
چهارشنبه سوری از مسیر درست خود منحرف به 
خشونت می گراید. در ایران دیده شده كه نوجوانان 
گاه به جای آب پاشیدن بر یكدیگر، با تخم مرغ 
خام یكدیگر را می زنند یا مایع سفیدكننده بر هم 
می پاشند. این افراط ها گاه ناشی از ممنوعیت های 
و  می شود  اعمال  كه  بی موردی ست  و  بی معنا 
ناممكن  را  مراسم  این  تفریحی  و  سالم  برگزاری 
می سازد. مثاًل همین امسال بچه هایی كه در مدرسه 
شده  جمع  یكدیگر  آبپاشی  برای  مانوكیان  ماری 

بودند با شیرهای بدون آب روبه رو شدند. 

وقت خواهش و تمنا، نه پیمان شكستن است بنشین، مرو، مرو نه وقت رفتن است 
هر لحظه از مژگان تو در حال تیر خوردن است بنشین و ببین این سینه ماالمال درد  

تا گویمت خنده های تو شبنم و نسترن است بنشین و بخند مانند گذشته ها  
كه وجودم تشنه یك قصه شنیدن است بنشین و بگو از گذشته های خوب  

جامی ده بنوشم، نه وقت ساغر شكستن است بنشین به پای عهد و وفای دیرینه ات 
آخر چگونه گویمت این تازیانه خوردن است بنشین مرو، بلبالن به فغانند از رفتنت 
دانی كه دلم به زیر نگاهت به جان كندن است بنشین و به رفتنت شتاب مكن  

ای كه هر لحظه نفس كشیدن بی تو، مردن است بنشین لختی مرا ز غم وارهان  
كه با تو سفر، تا مرز عشق و جنون رفتن است بنشین و ببر مرا تا  باغ خاطره   

دیدنت، با می ناب غم زدل شستن است بنشین تا بگویمت فراغت چه كرد  
وجودم سرخوش از آن موی پرشكن است بنشین، فرشته روی من، ای آفتاب بهار 

تا خوب ببینمت، نه وقت رفتن است بنشین اجل مهلتم نمی دهد بار دگر  

گزارش لئون آهارونیان به نمایندگی از انجمن دوستی ایران و ارمنستان

ارسال نهال های میوه به ارمنستان
دوستی  انجمن  مدیره  هیئت  پاییز سال 1388  در 
از  كه  نمود  تصویب  مصوبه ای  ارمنستان  و  ایران 
آشنایان،  و  دوستان  از  اعانه  آوری  جمع  طریق 
به  به عنوان هدیه  نهال میوه های گوناگون  تعدادی 
طبقه كشاورز ارمنستان، به آن كشور ارسال شود.

پس از آن مصوبه انجمن، گروهی مركب از سركار 
و  آفریكیان  آقای  جناب  ماركاریان،  سیلوا  خانم 
جناب آقای ایساک یونانیان برای كارهای نظارت 
و اجرائی به كار دعوت شدند. پس از برآورد هزینه 
ها اعم از خرید نهال، بسته بندی، حمل و ترخیص 
در گمرک ارمنستان، برآورد قیمت شد كه برای هر 
نهال 30,000 ریال منظور و جمع شود. در اولین 
فرصت قبوض دریافت وجه، چاپ و بین انجمن ها 
و نهادهای مختلف كه با جمهوری ارمنستان سروكار 
دارند پخش شد و در نتیجه مبلغ  55/000/000 
ریال جمع آوری گردید كه از آن مبلغ 2200 نهال 
و  پسته خریداری  و  بادام  و  زیتون،  گردو،  میوه، 
به  چرخ  ده  كامیون  یک  با  ها  نهال  شد.  ارسال 
ارمنستان حمل شد و پس از 48 ساعت ماندن در 
قرنطینیه گمرک ارمنستان ترخیص گردید.  به علت 
اهدائی  بودن نهال ها،  دولت ارمنستان  محموله را 

از پرداخت حقوق گمركی معاف كرد.
وزارت  معاون  تحویل  ترخیص  از  پس  درخت ها 
كشاورزی جناب آقای سامول گالستیان گردید. بنا 
به دعوت آقای گالستیان روز یكشنبه 29 خردادماه 
همراه پسرم واهه از محل كاشت درختان كه در دشت 

آرارات از روستای كاخزراشن دیدار نمودیم.
واقعا" از دیدن آن روستای آباد و باغ های بزرگ و 

سرسبز بسیار لذت بردم. آقای گالستیان در قسمت 
انتهای باغ ها یک منطقه در دامنه كوه و چند هكتار 
زمین به كاشت نهال ما اختصاص داده بود. به طور 
مثال در یک باغ بزرگ دو هكتاری 700 نهال گردو 
با  آبادی  داخل  نهر  از  آبیاری  برای  و  كاشته شده 
لوله آب را به دامنه كوه محل باغ رسانده بود و با 
تلمبه عمل آبیاری انجام می شد و همین طور برای 

درختان دیگر.
من در آنجا دریافتم كه فقط با جمع آوری پول  و 
را  مهم  كار  این  توان  نمی  درخت  ارسال  و  خرید 
انجام داد بلكه اصل مطلب دریافت نهال  و كاشتن 
درخت ها در جای مناسب است كه واقعا" آقای  
گالستیان حق مطلب را درست به جای آورده بود.

كه  بود  آن خواهیم  شاهد  ما  آینده  سال  در چهار 
روستای كاخزراشن دارای چندین باغ با درختان 
گوناگون خواهد بود. فقط درختان زیتون به علت 
نویمبریان  منطقه  به  ندارند  را  كه طاقت سرما  این 
در  مرز ارمنستان و گرجستان ارسال شد، همان 
منطقه ای كه اینجانب قبال هم تعداد 600  درخت از 
جمله زیتون را به طور هدیه به آنجا ارسال نموده 
بودم كه در باغی به نام باغ دوستی ایران و ارمنستان 

كاشته شدند.
با نوشتن این چند سطر از تمام نهادهای اجرایی و 
تجار و آنهایی كه وجهی بابت  خریداری  درخت 
پرداخت نموده اند تشكر می نماییم كه به درخواست 
انجمن ما جواب مثبت دادید و با همكاری یكدیگر 
توانستیم قدم مثبتی در راه دوستی دو كشور همجوار 

انجام دهیم.  

شعری كه مادر یكی از 
قربانیان سانحه هوایی 
24 تیر 1388 سروده 

است

سانحه  بازماندگان  تمامی  به  تقدیم 
هواپیمای توپولوف تهران- ایروان در تیر 
ابدی  پرواز  هنوز  كه  گذشته،  سال  ماه 

پرستوهای خود را فراموش نكرده اند.

و مر  ، بنشین
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از  با توضیح مختصری  لطفا خود را  • هویس:    
کارو شروع  از  اول  کنید.  معرفی  زندگی نامه تان 

کنیم.
و  پدر  متولد شده ام.  نو  در جلفای  لوکاس:  کارو 
مادر من جلفایی هستند و به اصطالح هفت پشت 
من از جلفاست. خانواده ما در تهران بود، اما من در 
یکی از تعطیالت آن ها در جلفا به دنیا آمدم. طوری 
که هم خودم را جلفایی می دانم و هم تهرانی. در 
یک مصاحبه از من پرسیدند که در ضمیر ناخودآگاه 
یا  به جلفایی  داری،  گرایش  کدام یک  به  بیش تر 
تهرانی، مثال در مسابقه بین تیم های دو شهر دلت 
که  دیدم  من  و  شود،  برنده  یکی  کدام  می خواهد 

ضمیر ناخودآگاه من بیش تر جلفایی است.
دوران کودکستان و ابتدایی و متوسطه را در مدرسه 
»کوشش« گذراندم. سپس در رشته مهندسی برق 
پذیرفته  برکلی  بعد در دانشگاه  تهران، و  دانشگاه 
گرفتم.  )دکتری(   PHD مدرک  آن جا  در  و  شدم 
مدتی  کوتاه در لوس آنجلس تدریس کردم، سپس 
به ایران برگشتم و در دانشگاه تهران به عنوان استاد 

مشغول کار شدم و تا کنون نیز مشغول کار هستم.
امیلیا نرسیسیان: من هم از سوی مادر جلفایی هستم 
و جالب این که سال ها و »قرن ها« از خانواده ما به 
خانواده کارو دختر داده اند، یعنی ما خویشاوندان 
تاریخی بودیم و با ازدواج خود این »سنت« را ادامه 
دادیم. یک تشابه جالب دیگر این که ما هر دو در 

»الله زار« زندگی می کردیم و بچه محل بودیم.
گذراندم  »سروریان«  در  را  کودکستان  دوران  من 
به  را  متوسطه  سپس  »بوستان«،  در  را  ابتدایی  و 
مدرسه »مریمیان« رفتم. البته ما شاگردان مدرسه 

»بوستان« کلی به مدرسه خود می بالیم و معتقدیم 
اما  هستیم.  بهتری  آدم های  »کوششی ها«  از  که 
آمریکا  به  »مریمیان«  از  پس  کنار،  به  شوخی 
ایران  به  و  کردم  ازدواج  کارو  با  آن جا  در  رفتم. 
بازگشتیم و در دانشگاه »دماوند« در رشته »تاریخ 
و فرهنگ تطبیقی« فارغ التحصیل شدم، سپس در 
دانشگاه »سالفورد« انگلستان ادامه تحصیل دادم. 
دو MS )فوق لیسانس( دارم از دانشگاه سالفورد 
و  جامعه شناسی  رشته های  در  آمریکا  سنچری  و 
»جامعه شناسی تعلیم و تربیت«، و مدرک PHD را 
هم از دانشگاه سنچری گرفتم. در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان استاد مشغول به 
کار شدم )البته با دشواری های بسیاری که به علت 
ادامه  هم  امروز  تا  و  داشت(  وجود  بوروکراسی 
)آنتروپولوژی(  مردم شناسی  گروه  مدیر  می دهم. 
هستم. همچنین مدیر گروه »مطالعات انسان شناسی 
عضو  و  ایران  جامعه شناسی  انجمن  فرهنگی« 

»آکادمی هنر« هستم.

خود  اصلی  کار  از  لطفا  کارو  آقای  هویس:   •   
که  را  شما  مقاله های  عناوین  البته  بگویید. 
خودش 57 صفحه است از سایت برداشته ایم، اما 
با  را  شما  تحقیقات  و  تخصص  حوزه  می خواهیم 
زبانی ساده و کوتاه توضیح دهید. همین اواخر نیز 
شنیدیم که یکی از تحقیقات شما در جشنواره »ابن 
سینا« به عنوان بهترین تحقیق انتخاب شده است. 

آن مربوط به چه حوزه ای است؟
در  سینا«  »ابن  از  غیر  کارو  نرسیسیان:  امیلیا 
تحقیقات  برای  بار  دو  هم  »خوارزمی«  جشنواره 

خود و دانشجویش تقدیر شده است. همین اواخر 
در  که   ELSIEVER-SCOPUS سوی  از 
معرفی تحقیقات در جهان معروف است جزو چهار 

پژوهش گر برگزیده ایران انتخاب شد.
تحقیقات  حوزه  از  بخواهم  اگر  لوکاس:  کارو 
کال  کنم.  شروع  مقدمه  یک  با  باید  کنم  صحبت 
غیره(  و  بیولوژی  برق،  )مانند  علمی  رشته های 
آخرین روزهای خود را در دانشگاه ها می گذرانند. 
و  رشته ها  نه  جهان  دانشگاه های  اصلی  کار 
 COMMUnIty بلکه  سنتی،  تخصص های 
Of PRaCtICE )اجتماع عمل( خواهد بود. 
نه تنها در دانشگاه، بلکه در جامعه نیز چنین است. 
از این نظر شاید من از نخستین کسان باشم که بر 
روی موضوع های چندجانبی و غیر تخصصی کار 
می کنم. درست است که محل کار اصلی ام، یعنی 
دانشگاه  فنی  دانشکده  شده ام  استخدام  که  جایی 
دفتر  هم  مدیریت  دانشکده  در  اما  است،  تهران 
می کنم.  تدریس  نیز  هنر  دانشکده  در  و  دارم  کار 
دانشجویان که با من بر روی پایان نامه کار می کنند 
مدیریت  و  پزشکی  ادبیات،  از رشته های مختلف 

هستند.

  • هویس: ولی باالخره یک وجه مشترکی هست 
که همه این ها را به هم وصل می کند و شما روی 

آن کار می کنید.
اما  است،  مهندسی  در  من  دکترای  لوکاس:  کارو 
یا  سیستم ها  هوشمند  کنترل  من  عمیق  تخصص 
دهه  در  است.  تصمیم گیری  علم  ساده،  زبان  به 
آن  و  شد  پیدا  نوآوری  یک  علم  این  در   1980
اواخر  تا  که  بود،  هوشمند  سیستم های  پژوهش 
 aRtIfICIaL( مصنوعی  هوش   1980 دهه 
سیستم  و  می شد  نامیده   )IntELLIgEnCE
بودن در جای دوم اهمیت قرار داشت. تاکید روی 
مصنوعی بودن بود و هوشمند بودن )عاقل بودن( 
از روی مدل ایده آل تعیین می شد. اما گرایش من 
بیش تر به سمت سیستم های هوشمند جدید است 
به مدل واقعی نظر دارد )به جای مدل  که بیش تر 
ایده آل(. هوش مصنوعی در سابق بیش تر یک علم 
محاسباتی بود و خصوصیات الگوریتم آن در نظر 

گرفته می شد.
از  را  در جنگل جفت خود  ملخ  کنید یک  فرض 
روی صدا پیدا می کند. اگر بخواهیم شکل مصنوعی 
آن را بسازیم باید چه کنیم؟ باید یک روبات بسازیم 
که همان کارها را انجام می دهد. این از نظر هوش 
مصنوعی کالسیک روشن است. باید مسأله را به 

مسائل تخصصی تقسیم کنیم:
-  نخست باید صدا را بشنود

-  صداهای دیگر را از بین ببرد

گفت وگوی هویس با کارو لوکاس و امیلیا نرسیسیان
از آموزش گرایی به پژوهش گرایی

دو سال پیش وقتی مصاحبه مان با کارو و امیلیا را برای چاپ آماده می کردیم، گمان نمی بردیم که کارو به 
این زودی از میان ما خواهد رفت و ما مصاحبه اش را به مناسبت فقدانش بار دوم به چاپ خواهیم سپرد. 
به یاد می آورم که در انتخاب عکس مشکل داشتیم، چون کارو در همه عکس ها می خندید، خنده ای حاکی 
از سادگی و کیفیتی کودکانه  که به نظرمان می رسید شاید برای قرار گرفتن در کنار مصاحبه ای با یك دانشمند 
موفق خیلی مناسب نباشد. او یك سال آخر عمرش را صرف مبارزه با سرطان کرد و بر آن پیروز شد. 
بله، پیروز شد؛ غده سرطانی از تنش محو شد. مرگ او به سبِب نمی دانم اسمش را چه بگذارم، بی مباالتی 
یا اشتباه پزشکی یا شاید از بِد حادثه بود: آزمایش کلونوسکوپی، آسیب روده، عفونت و سرانجام مرگ 
باورنکردنی؛ همه در سه روز. من از علم چیزی نمی دانم، اّما آن ها که می دانند می گویند او پژوهشگری 
بزرگ و دانشمندی یگانه بود. عاشق دانش اندوزی و تدریس بود. به قول امیلیا آدم خوشبختی بود که 
عمرش صرف کاری شد که دوست می داشت و توانست ثمره کارش را ببیند. بهشت جایی ست که در آن 

بارآوری هست، و بهشت کارو همین جا بود. یادش زنده باد.
ر.ص.
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-  جهت را محاسبه کند
-  فاصله را محاسبه کند

- راه را پیدا کند
-  در آن راه پیش برود

این توضیح برای متخصص علوم طبیعی راضی کننده 
نیست، زیرا همه این الگوریتم ها را حشره نمی تواند 
با جثه کوچک خود انجام دهد. برای سازنده روبات 
نیز راضی کننده نیست، زیرا نیاز به دستگاه محاسب 

بسیار بزرگی خواهد داشت که باصرفه نیست. 
با  ملخ  دارد.  قرار  آرنج  روی  ملخ  شنوایی  آلت 
که  صدایی  با  می تواند  آرنج  دادن  تکان  صدای 
این گونه  را  صدا  و  کند  ایجاد  رزونانس  می شنود 
پیدا کند و اعوجاج را از بین ببرد. همزمان با آن 
را  جهت  راست  و  چپ  به  چرخیدن  با  می تواند 
بیش تر  همه  از  صدا  که  را  جایی  یعنی  کند،  پیدا 
است )هیچ نوع کار محاسباتی انجام نمی دهد( در 
همان حین به سوی صدا برود و پیدا کردن جهت 
و پی گیری آن را یک جا انجام دهد. او حتی یک 
عمل ضرب یا جمع و محاسبه انجام نمی دهد. پس 
نظری.  هوش  مقابل  در  است  فیزیکی  این هوش 
تحقیقات ما کار شخصی نیست، بلکه نوعی خط 
تولید است، یعنی پیوسته در حال کار هستیم. سال 
گذشته نزدیک به صد مقاله به کنفرانس ها داده ام. 

مقاله های شخصی من هم حدود پنجاه عدد است.

  • هویس: به آن عرصه عمومی که شما به عنوان 
دانشگاه ها  یعنی  می کنید،  کار  جا  آن  در  استاد 
چه  گذشته  به  نسبت  دانشگاه ها  در  بپردازیم. 

تغییراتی انجام شده است؟
وسطی  قرون  در  دانشگاه  ماهیت  لوکاس:  کارو 
حال  در  دانشگاه ها  بود.  حاال  از  متفاوت  بسیار 
حال  در  دانشگاه  فلسفه  کال  هستند.  انقالب 
اداری  اصول  می کنند،  تغییر  متدها  است،  تغییر 
که  است  این  می کند  تغییر  آن چه  می کند.  تغییر 
می گوییم  چیزی  چه  به  و  چیست؟  دانشگاه  کار 
دانشگاه؟ دانشگاه کنونی پیش از هر چیز یک فیلتر 
است، یعنی وظیفه اصلی اش این است که بر توانایی 
مردم برچسب بزند و این توانایی را تایید کند، و 
در ظاهر و عمدتا یک موسسه آموزشی است. ما 
می گوییم دانشگاه ها در آینده یک »جامعه علمی«  
)Knowledg Society( خواهند بود، پس 
چنین به نظر می رسد که بر وظیفه آموزشی دانشگاه 
تاکید خواهد شد، اما چنین نیست. اگرچه علم مهم 
دانشگاه  باید  حتما  که  نیست  دلیل  این  اما  است، 
دانشگاه  وظایف  می توان  باشد.  آن  اصلی  وسیله 
را بر موسسات گوناگون تقسیم کرد، مثال آموزش 
بر عهده یک موسسه، و پژوهش بر عهده سازمان 

دیگری باشد و غیره. 

این  کنونی  دانشگاه های  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
سوی  به  آموزش گرا  دانشگاه  از  باید  که  است 
است  مهم  که  چیزی  برویم.  پژوهش گرا  دانشگاه 
تولید علم و دانش است، نه انتقال. این طور نیست 
که استاد چیزی به نام علم در خود دارد و باید آن 
را به دانشجو منتقل کند. حتی همین علم در حین 
آموختن منتقل نمی شود، بلکه تولید می شود. پس 
انتقال علم  از  تولید علم در دانشگاه بسیار مهم تر 
است. بر این اساس است که دانشگاه پژوهش گرا 
به دیروز  این مربوط  اما  نه آموزش گرا.  می شود، 
بود، موضوع کنونی که موضوع تازه ای است این 
باید کند. این  است که دانش آموخته دانشگاه چه 
در  است،  آمادگی  دوران  یک  دانشگاه  که  مفهوم 
حال تغییر است. دیگر دانشگاه به عنوان یک دوران 
آمادگی به شمار نمی آید که دانشجو در طول آن کار 
سودمندی انجام نمی دهد، بلکه خود علم و دانش 
تبدیل به مقوله ای اقتصادی، و تولید علم تبدیل به 
اساس،  این  بر  و  اقتصادی می شود.  ارزش  تولید 
 )life-long( مادام العمر  می تواند  تولید  این 
داشته  ادامه  زندگی  طول  سراسر  در  یعنی  باشد، 

باشد. 

آینده  ما  دانشگاه های  برای  این  آیا  هویس:   •   
دوری نیست؟

حاال  است.  نزدیکی  بسیار  آینده  لوکاس:  کارو 
کارآفرینی  فکر  در  ما  فارغ التحصیالن  از  نیمی 
هستند و این کار را هم می کنند. یعنی درباره حال 
تغییرات  این  کنار  اما در  حاضر صحبت می کنیم. 

متدها نیز تغییر می کند. 

  • هویس: به عنوان یک زوج چه اندازه از یکدیگر 
تاثیر پذیرفته اید؟ و درباره کار خود چه اندازه با 

هم مشورت می کنید؟
شوهر  و  زن  وقتی  خوشبختانه  نرسیسیان:  امیلیا 
همکار هستند حرف های زیادی برای گفتن دارند 
می کنیم.  گفت وگو  و  زیاد صحبت  هم  با  هم  ما  و 
اما یک بدی هم دارد. در خانه ما فقط حرف زده 
نمی کوبد،  دیوار  به  میخ  یک  هیچ کس  می شود، 
کند  نیست درستش  اگر چیزی خراب شود کسی 
)با خنده(، و بسیار مواقع چیزهایی هست که من 
نمی توانم به آن برسم و یا انجامش دهم، خالصه 

این که برخی کاستی ها وجود دارد. 
  

اگر  که  است  این  پرسش  آخرین  هویس:   •
بخواهید یکی از شما دیگری را توصیف کنید چه 

می گویید؟
کارو لوکاس: یکی از جهات مثبت امیلیا این است 
سراسر  با  که  این  دوم  و  است  کارآمد  بسیار  که 
وجودش مجذوب کارش است و این می تواند هم 
منفی باشد و هم مثبت. اما نقطه منفی او احساساتی 

بودن او است.
امیلیا نرسیسیان: کارو خیلی مهربان است و بسیار 
منطقی، و این منطقی بودن را گاه می توان مثبت و 
برای  گاه  او  گاه منفی شمرد. برخوردهای منطقی 
من ملموس نیست، و به قولی خشک است. اما از 
طرف دیگر، طبیعی است که حرف منطقی پیروز 

می شود.
ترجمه از ارمنی: گارون سرکیسیان
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پنجره رو به خیابان باز می شد. درگاهی پنجره پهن نبود. با این حال آن قدر بود 
که با بدن کوچک پنج ساله ام به راحتی رویش جا شوم و درگاهی پنجره راحت ترین 
به خیابان  و  بود. ساعت ها آن جا می نشستم و توت خشک می خوردم  دنیا  جای 
نگاه می کردم. توت ها را دانه دانه در دهان می گذاشتم. می جویدم و شیرینی خشک 
و دل چسب شان را فرو می دادم. مردم را تماشا می کردم و فکر می کردم »آدم ها چرا 

این همه راه می روند؟ کجا می روند؟ انگار خوشحال نیستند. چون خسته اند«.
از راه رفتن دل خوشی نداشتم. زود خسته می شدم و می خواستم بغلم کنند. 
و  بودند  تمام نشدنی  فاصله ها  بود.  کارها  کسل کننده ترین  رفتن  راه  پنج سالگی  در 
بودن در هیچ جا برایم ارزش راه رفتن وخسته شدن نداشت. فکر می کردم »وقتی که 
می شود روی درگاهی پنجره نشست و توت خورد و تماشا کرد چرا باید راه افتاد و 
به جایی نا آشنا و غریب رفت؟ کجا بهتر از جایی که می شناسمش؟ که به آن عادت 
به  کنم  پاهایم را دراز  اگر  کنم می دانم  نگاه  باشد  کرده ام؟ جایی که بی آن که الزم 
چندمین کاشی سفید درگاهی می رسم و بی  آن که ببینم می دانم سرم را به دیوار گچی 
کنار پنجره تکیه داده ام. درست به نقطه ای از دیوار که خیلی وقت پیش با مدادی که 

از کیف خواهرم برداشته بودم شکل کج و معوج گنجشکی را کشیده ام«.
توت می خوردم و با خود عهد می کردم که »من هیچ وقت از این گوشه آشنا و 

راحت به جایی نخواهم رفت«.
من نمی خواهم درگاهی ام را با کاشی های سفید ترک خورده و دیوار گچی پشت 

سرم را با شکل نامفهوم گنجشک ترک کنم.
گنجشکی که راز گنجشک بودنش را تنها من می دانم. می خواهم همین جا پشت 

این پنجره روی درگاهی بنشینم و توت خشک بخورم.
دنبال  با چشم خیال  را  پنجره  پیچ درپیچ  فلزی  نرده  می خواهم هر روز روی 

کنم.
می خواهم با نگاه از نرده ها باال بروم. پایین بیایم و با سر انگشت، گردوخاک 

خیابان را از الی پیچ های نرده پاک کنم و بعد از پشت نرده های بی گردوخاک برای 
درخت چنار رو به روی پنجره دست تکان بدهم.

من و درخت چنار روبه روی پنجره با هم دوست بودیم. درخت چنار هم مثل 
من از رفتن سر در نمی آورد. همیشه از یکدیگر می پرسیدیم »آدم ها چرا می روند؟ 

دنبال چه می روند؟ کجا می روند؟«
درخت چنار می گفت »اگر تکه زمینی باشد که بشود در آن ریشه دواند دیگر 
و  آسمان  َکَرم  به  هم  آب  برای  و  گرفت  غذا  می شود  زمین  از  بود.  نخواهد  غمی 
جوی مجاور امید داشت«. و من گفتم »اگر درگاهی پنجره ای باشد و دوستی چون 
چنار« دیگر نباید به فکر رفتن بود و درخت چنار از این که او را دوست می خواندم 

خوشحال می شد و با وزش اولین نسیم شاخه هایش را برایم پس وپیش می کرد.
آن  از  مبهم  و  گنگ  خاطره ای  زندگی  مهم  روزهای  همه  مثل  که  روز  یک  و 

مانده. آسمان غضب کرد و دیگر نبارید.
انبوه روزنامه های  و  بطری های شکسته کوکاکوال  پاستوریزه.  پاکت های شیر 
خیس، راه آب جوی مجاور را چند خیابان باالتر بستند و درخت چنار روزها و 
روزها بی آب ماند. برای من دیگر توت خشکی نبود. مادرم می گفت »توت گران 

شده«.
روی  زحمت  با  نبود  پنج ساله  دیگر  که  را  بدنم  داشتم  سعی  توت«  بی  »من 

درگاهی پنجره جا کنم.
به  تشنه، چشم  چنار  درخت  و  می رفت  باال  شانه ام  از  دیوار  روی  گنجشک 

آسمان دوخته بود و حوصله حرف زدن نداشت.
آدم ها در خیابان دیگر راه نمی رفتند، که می دویدند.

و یک روز دیگر که مثل همه روزهای مهم زندگی خاطره ای گنگ و مبهم از 
آن مانده. گردباد عظیمی برخاست و بدن نه دیگر پنج ساله ام را به نرده های سیاه 

حصار پنجره کوباند.
نرده های پیچ درپیچ را شکست و مرا با خود برد.

در آخرین لحظه دست دراز کردم تا شاید با آویختن به درخت چنار با گرد باد 
نروم.

بدن  داشتن  نگه  توان  و شاخه های سستش  پیر  تنه  و  بود  اما چنار خشکیده 
نمی دانم چند ساله ام را نداشتند و من رفتم. رفتم؟ دویدم؟ یا پرواز کردم؟

هیچ به یاد ندارم. تا این که زمانی در جایی دور از درگاهی پنجره، بی حرکت 
ماندم و دو دستم را که انگار سال ها با بادی نا خواسته مشت شان کرده بودم از هم 

باز کردم.
در برابر چشمانم با بادی که هیچ نمی دانم از کجا می وزید به جای دو دستم دو 

برگ خشکیده چنار می لرزیدند.

نویسندگان ارمنی فارسی نویس: زویا پیرزاد

زویا پیرزاد مشهورترین نویسنده ارمنی فارسی نویس ایرانی است. نوشته های او از این نظر جالبند که موضوع برخی از آن ها، از جمله 
مشهورترین رمانش چراغ ها را من خاموش می کنم )1380(، ارامنه هستند. این رمان در ایران بارها تجدید چاپ و به چند زبان خارجی 
ترجمه شده  است. زویا پیرزاد کار نویسندگی را با انتشار مجموعه ای از طرح های کوچك به نام مثل همه عصرها )1370( شروع کرد، 
بعد مجموعه چهار داستان کوتاه خود را به نام طعم گس خرمالو به بازار فرستاد )1376( و سرانجام با کتاب یك روز مانده به عید پاك 
)1377(، نخستین قصه ای که شخصیت ها و فضای آن ارمنی هستند، کارش را ادامه می دهد. آخرین کتاب او رمانی به نام عادت می کنیم 
)1382( است که بعد از موفقیت خیره کننده چراغ ها را من خاموش می کنم )و شاید به خاطر انتظاراتی که آن موفقیت به وجود آورده بود( 
با استقبال کمتری روبه رو شد. پیرزاد نویسنده ای است آشنا به فنون قصه نویسی، با نگاهی گرم و در عین حال انتقادی به جامعه ارامنه 
ایران. او این جامعه را از درون می شناسد و در عین حال به سبب شرایط زندگی اش توانسته است خوب از آن فاصله بگیرد و به آن بنگرد. 

درگاهِی پنجره

 زویا پیرزاد
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يك روز مانده به

 عيد پاك
زويا پيرزاد
نشر مركز
1377 

چراغ ها را من خاموش 

می كنم
زويا پيرزاد
نشرمركز
1380 

رمان چراغ ها را من خاموش می كنم، عالوه بر 
ارزش های ادبی و هنری خود ، از اين نظر نيز حائز 
نخستين رمان  كه  است  بررسی  اهميت و شايسته 
فارسی است كه به دست نويسنده ای ارمنی نوشته 
شده، ماجراهايش در محيطی ارمنی زبان می گذرند 
و يكی از تم هايش مناسبات يك جامعه قومی بسته 
با جامعه بزرگ محاط بر آن است. در اين نوشته 
اين مسأله را بررسی  از دو جهت  كوتاه می كوشم 
كنم؛ از جهت توفيق نويسنده در بازسازی محيط 
به  كوچك  شهر  يك  ارامنه  اجتماعی  و  خانوادگی 
زبان فارسی، و ديگر طرح مناسبات جامعه كوچك 
قومی با جامعه بزرگ و نگاه نويسنده به اين رابطه. 
عنوان  به  برداشت من،  مورد،  دو  در هر  گمانم  و 
كتاب  اين  در  كه  ارامنه  كوچك  جامعه  از  عضوی 
غيرارمنی  خواننده  ديدگاه  با  است،  شده  توصيف 
دارم  ترديد  موارد  برخی  در  باشد.  متفاوت  بايد 
و  حساسيت  به  بتواند  اصال  غيرارمنی  خواننده 

اهميت مسأله پی ببرد.

زبان و فضاسازی
يكی از عوامل تعيين كننده فضا يا حال وهوا يا 
رنگ و بوی يك محيط اجتماعی، زبان آن است. 
بنابراين وقتی شما اين زبان را به زبان ديگری تغيير 
می دهيد )ديالوگ ها را ترجمه می كنيد، مانند كاری 
كه در دوبله فيلم ها انجام می گيرد(، در واقع خود را 

بازسازی حال وهوای  مهم ترين وسائل  از  از يكی 
حالت  اين  در  می كنيد.  محروم  جامعه  يك  بومی 
از  با وجود  بتواند  كه  می خواهد  ماهر  نويسنده ای 
دست دادن زبان بومی، به كمك شگردهای ديگری 

آن فضا را باز بيافريند. 
پيرزاد برای اين كار نخست صفحات رمانش 
مكان ها،  نام  خاص،  اسامی  از  است  كرده  پر  را 
اين  نفس  ارمنی.  كتاب های  نام  و  خوراكی ها  نام 
واژگان و تكرار آن ها با آهنگ خاص شان به ايجاد 
نوعی فضای زبانی نزديك به زبان اصلی آدم های 
انگليسی  كلمات  از  استفاده  می كنند.  كمك  قصه 
كه وارد زبان مردم آبادان )اعم از ارمنی و فارس 
و غيره( شده بود، خود نوعی وجه مشترك است 
باز  را  منطقه  زبانی  محيط  همه فهم  گونه ای  به  كه 
اّما، زبانی است ساده  بقيه زبان كتاب  می آفريند. 
كه رنگ و بوی بومی ديگری ندارد و دست كم با 
پرهيز از خلق فضاهای زبانی ديگر، به رمان لطمه 

نمی زند. 
پيرزاد در بعضی جاها حتی سعی می كند مسائل 
زبان ارمنی را تشريح كند و مستقيما واژه های ارمنی 
به كار می برد. اين تكه ها از نظر بحث زبانی جالب 

توجه هستند. در صص 70-71 می خوانيم:
... دوقلوها دويدند تو. 

"ِهلو نانی!"
"ِهلو خاله!"

مادر آرمينه را بغل كرد. "باز گفتيد ِهلو؟ ما كه 
انگليسی نيستيم. هستيم؟ بگو باِرْو."

اين جا مسأله اين است كه مادربزرگ می خواهد 
زبان  كلمات  انگليسی  كلمات  به جای  نوه هايش 
مادری خود، ارمنی را به كار ببرند. در واقع تمامی 
زويا  و  شده  ادا  ارمنی  به  بزرگ  مادر  آخر  جمله 
پيرزاد چون برای خواننده فارسی زبان می نويسد، 
آن را به فارسی ترجمه كرده است. اّما كلمه »باِرْو« 
در اين جا ارمنی باقی مانده است. يعنی قراردادی كه 
خواننده پذيرفته و آن اين كه گفت وگوهای فارسی 
در واقع ارمنی هستند، در اين جا نقض شده است و 
يك كلمه به همان زبان اصلی آمده است. به نظر من 
اين شگرد بدی نيست، مخصوصا كه كلمه »باِرْو« 
كلمه ای است كه بسياری از فارسی زبانان می دانند 
در زبان ارمنی به معنای »سالم« است. و حتی اگر 
اين را ندانند، دست كم می دانند كه »ِهلو« در زبان 
انگليسی به معنای »سالم« است و بنابراين »باِرْو« 
باشد.  داشته  ارمنی  زبان  در  را  معنا  همان  بايد 
اختالل  دچار  مطلب  فهم  كه  اين  بدون  بنابراين 
به  گويندگان  اصلی  زبانی  رنگ وبوی  كمی  شود، 
زبان تزريق شده است. و سرانجام اين كه مطلب 
دقيق تر منتقل می شود، چرا كه در واقع مادربزرگ 

از نوه هايش می خواهد بگويند »باِرْو« نه »سالم«.
تا  دادم  شرح  تفصيل  به  قدری  را  نمونه  اين 

بازسازیزندگیارامنهدررمانچراغهارامنخاموشمیكنم
روبرت صافاریان
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نشان دهم نویسنده ای كه همزمان می نویسد و دوبله 
می كند )لفظ دوبله را تعمداً به كار می گیرم، چون با 
توجه به پیشینه ای كه خواننده از دوبله فیلم ها در 
ذهن دارد، برای این مورد لفظ روشن گری است( با 

چه موقعیت زبانی دشواری روبه رو است. 
در جای دیگری پیرزاد دست به كاری دشوارتر 
می زند و سعی می كند تفاوت زبان های ارمنی شرقی 
ارمنی  زبان  اصاًل  كه  خواننده ای  برای  را  غربی  و 
نمی داند توضیح دهد. نخست الزم است توضیح 
دهم كه زبانی كه ارامنه ایران به آن سخن می گویند 
گونه ای از زبان ارمنی است كه به »ارمنی شرقی« 
كه  است  زبانی  غربی«  »ارمنی  می شود.  شناخته 
ارامنه ساكن ارمنستان غربی )از جمله اهالی شهر 
وان( به كار می برند و هرچند به طور كلی برای ما 
ارامنه ایران هم قابل فهم است، اّما برخی از واژگان 
آن به نظر ما بامزه می آید. زویا پیرزاد در ص 133 
می كوشد این بامزه گی را به خواننده منتقل كند. او 
شیوه حرف زدن پیرزنی را كه در مراسم 24 آوریل 
چنین  می كند،  تعریف  را  قتل عام  زمان  خاطرات 

توصیف می كند:
»یك  به  كه  داشت  را  وان  شهر  ارامنه  لهجه 
كمی« می گفتند »كمی یك« و به »خوش« می گفتند 
آن  از  گفتن  از  قبل  می خواهد  گفت  »نمكین«. 
از روزهای »نمكین«  روزهای وانفسا »كمی یك« 
بگوید. گفت می خواهد با ما به گذشته ها سفر كند.

نمی دانم خواننده فارسی زبان از این توضیحات 
چیزی سر در می آورد یا نه. به نظر می رسد با كنار 
گذاشتن زبان اصلی باید از خیر این ریزه كاری های 
زبانی هم گذشت. و البته پیرزاد هم در بخش اعظم 

رمانش همین كار را كرده است. 
ارمنی زبانی  نویسنده  اّولین  پیرزاد  رو  هر  به 
ادبی و  اثر  برای نگارش  است كه زبان فارسی را 
برای تشریح زندگی گروهی كه در مكالمات زندگی 
روزمره به زبان ارمنی حرف می زنند به كار می گیرد 
من  است.  برجسته  زمینه  این  در  او  موفقیت  و 
شخصا و خواننده های ارمنی زبان دیگری كه كتاب 
را خوانده اند، هیچ یك با محیط و آدم های توصیف 
شده در رمان احساس بیگانگی نكرده ایم. و به گمان 
نویسنده  موفقیت  برای  درست تری  مالك  این  من 
شناخت  كه  فارسی زبان  خواننده  واكنش  تا  است 
نداشتن  به خاطر  و  ندارد  قصه  محیط  از  مستقیم 

مرجع مقایسه هر چیزی را می تواند بپذیرد. 
از سوی دیگر در رمان چراغ ها را من خاموش 
می كنم، به سبب این كه نویسنده تجربه واقعی زندگی 
در جامعه بسته ارامنه را دارد، شیوه زیست و اشیاء 
و رسوم ارامنه در عین حال كه به فراوانی حضور 
فضای  بازسازی  ركن  مهم ترین  واقع  در  و  دارند 

و  مصنوعی  عناصر  حالت  هستند،  قصه  فرهنگی 
كلیسای  عكس  نمی گیرند.  خود  به  را  كلیشه ای 
اجمیادزین روی دیوار خانه هست، اّما این عكس 
كاركرد كلیشه ای نشان دادن مسیحی بودن خانواده 
از  یكی  طرح  در  عنصری  خود،  بلكه  ندارد،  را 
مسائل داستان است، همین طور جشن پایان سال 
)كه  رفتن شان  كلیسا  یا  ارامنه  مدارس  تحصیلی 
بیش تر یك رویداد اجتماعی است تا تأكیدی غلیظ 
بر مسیحی بودن آدم ها و محیط(. همچنین است 
مسأله برگزاری مراسم 24 آوریل كه بیش تر یكی از 
پرسش های قصه است تا صرفا عنصری تزئینی برای 
فضاسازی. عّلت این كه بر این مسأله تأكید می كنم 
این است كه در ادبیات و بیش تر از آن در سینمای 
ایران و همین طور در فرهنگ عامه ایرانی، ارامنه 
همواره با چند عنصر كلیشه ای مانند قهوه خوردن 
و كالباس خوردن و اغذیه فروشی داشتن و لهجه ای 
كه در واقع چندان هم به لهجه ارامنه شباهت ندارد، 
شناخته می شوند. و درضمن فراموش نكنم بگویم 
یكی از تصمیم های درست پیرزاد هم این بوده است 
كه برای بازسازی لهجه ارامنه، در جاهایی كه به 

فارسی صحبت می كنند، كوششی نكند. 

زنان،  رأی  حق  و  نوراللهی  خانم 
مراسم 24 آوریل و شطیط

چراغ ها  رمان  اصلی  قصه  خط  و  موضوع 
ذهنی زن  توصیف شرایط  می كنم  من خاموش  را 
در وظایف روزمره رسیدگی  كه  است  خانه داری  
به بچه ها و تروخشك كردن شوهر و مهمانی دادن 
عاشق  زن  این  است.  شده  غرق  رفتن  مهمانی  و 
می شود، بدون این كه كسی از از اطرافیان و حتی 
كسی كه زن عاشقش شده متوجه شوند. و سرانجام 
به حالت عادی  زندگی  بیفتد  اتفاقی  كه  این  بدون 
برمی گردد. درباره این درون مایه در جای دیگری 
)فصل نامه ارمنی  زبان هاندس، شماره 3( نوشته ام و 
در این جا به آن نمی پردازم. اّما رمان یك تم فرعی 
نیز دارد كه در یك خط قصه فرعی بیان می شود؛ 
خط قصه خانم نوراللهی، فعالیت های اجتماعی او، 
این خط قصه است  او. در  به  و گرایش كالریس 
كه نوع رابطه ارامنه با جامعه بزرگ ایران به روشنی 

طرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد. 
در فصل حضور كالریس در سخنرانی خانم 

نوراللهی در ص 77 كتاب می خوانیم:
هم  "باز  می گفت  داشت  نوراللهی  خانم   ...
تكرار می كنم كه اولین خواست و هدف بانوان ایران 

داشتن حق رأی است."
آخرین بار كه نینا و گارنیك مهمان ما بودند، 
گارنیك و آرتوش بحثی طوالنی شروع كردند. سر 
باید خودمان را قاطی  "ما چرا  آخر گارنیك گفت 

یا  ایرانی هستیم  "ما  آرتوش گفت   " كنیم؟  ماجرا 
یا نه؟"  ارمنی هستیم  "ما  نه؟" گارنیك جواب داد 

نینا گفت "حق رأی برای چی؟"

این پرسش كه تا چه اندازه باید در مناسبات 
جامعه بزرگ شركت كرد، برای همه اقلیت ها مطرح 
است. نگرانی این است كه »قاطی شدن« در جامعه 
بزرگ هویت قومی آن ها را به مخاطره بیفكند. در 
تكه باال این تضاد به شكلی بسیار دراماتیك مطرح 
شده است: ما ایرانی هستیم یا نه؟ / ما ارمنی هستیم 
دوستان  از  خانه داری  )زن  نینا  پرسش  اّما  نه؟  یا 
خانوادگی كالریس( نیز بسیار بامعناست. نینا اصال 
تو باغ نیست. او اصاًل نمی داند صحبت سر چه حق 
رأیی است. برای نینا مسأله اصاًل نمی تواند مطرح 
بسته در محیط خانواده  او زنی است  شود. چون 
و راضی از این موقعیت )برعكس كالریس كه از 
این موقعیت احساس نارضایتی می كند(. در واقع 
رمان  اصلی  درون مایه  بین  است  پلی  نینا  پرسش 
)وضعیت بسته زن خانه دار( و درون مایه مشاركت 
در زندگی اجتماعی جامعه بزرگ. پرسش و تناقض 
دوم زمانی مطرح می شود كه مسأله ای در ابعاد مّلی 
و اجتماعی فراگیر پیش بیاید. این مسأله می تواند 
فعالیت برای به دست آوردن حق رأی زنان باشد، یا 
مسأله عدالت اجتماعی كه آرتوش شوهر كالریس 
را به كار سیاسی كشانده است )و مانع از مشاركت 

او در مراسم سالگرد 24 آوریل می شود(. 
بریدگی  از  آشكارا  رمان،  قهرمان  كالریس، 
خود از جامعه بزرگ احساس شرم می كند. در ص 

110 می خوانیم:
و  است  نزدیك  مجلس  انتخابات  نمی دانستم 
درباره حق رأی زن ها فقط چیزهایی شنیده بودم. 
این  توی  انگار  ارمنی ها  بیش تر  مثل  كردم  فكر 
شاید  و  كشیدم  نمی كنم. خجالت  زندگی  مملكت 
برای جبران تا خانم نوراللهی گفت "چند تا سؤال 
داشتید  فرصت  هروقت  می دهید  اجازه  داشتم. 
خدمت برسم؟" گفتم "حتما. با كمال میل".  قبل 
از خداحافظی گفت "راستی، امسال هم برای 24 
آوریل مراسم دارید؟" ... خانم نوراللهی كه ارمنی 
نبود، از 24 آوریل ما خبر داشت و من كه توی این 
مملكت به دنیا آمده بودم ــــ باز خجالت كشیدم. 
گفته بود "ما خیلی چیزها از خانم های ارمنی باید 

یاد بگیریم". حتمًا تعارف كرده بود.

اگر  نینا نیست.  این احساس مسلمًا احساس 
كالریس  برای  فعالیت هایش  و  نوراللهی  خانم 
از زندگی  او  كه  این سبب است  به  دارند  جذابیت 

ادامه مطلب در صفحه 15 ...
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آبراهام گورگنیان در سال 1908 در تهران به دنیا 
آمد. در همان سال های كودكی پدر و مادر خود را 
از دست داد و به این دلیل فامیل و نزدیكان آبراهام، 
به  سرپرستی  و  نگهداری  برای  را  برادرش  و  او 
او در  پرورشگاهی در جلفای اصفهان فرستادند. 
بین سال های 1918 تا 1926 در جلفا به تحصیل 
برادرش در  اتمام تحصیل،  از  بود و پس  مشغول 
جلفا ساكن شده و به شغل آموزگاری پرداخت اما 

آبراهام به تهران بازگشت.
آنتوان  عكاسی  آتلیه  در  تهران  در  آبراهام 
معروف  عكاس  س��وروگ��ی��ن)1932-1851م.( 
قاجار، به عنوان روتوش كننده شروع به كار كرد. 
به سه  می توان  را  گورگنیان  آبراهام  هنری  زندگی 

دوره تقسیم كرد: 
از  تاثیرپذیرفته  آبراهام،  هنری  زندگی  اول  دوره 
كارهای »درویش« است و موضوع اصلی كارهای 
وی، عاشق و معشوق و كارهای تك موضوعی با 
و  دوست  از  كه  بود  مینیاتور  ساده  قلم گیری های 
استاد خود یاد گرفت و با عشق و عالقه ای كه به 
هنر داشت سعی كرد سبك خاص خود را به دست 

بیاورد.
گورگنیان  زندگی  دوم  دوره   1948 سال  از 
جلفا  به  دوباره  وی  سال  این  در  می شود.  شروع 
متفاوت  كامال  دیدی  با  بار  این  و  می گردد  باز 
تشعیر  و  تذهیب  هنر  با  جلفا  در  هنرمندانه  و 
انجیل های موجود در موزه و  نسخه های خطی و 
آرشیو كلیسای »وانك« آشنا می شود. با پژوهش و 
بررسی وقایع تاریخی جلفا و هنر خاص آن، سعی 
در به كارگیری نقاشی های خود می كند و با مطالعه 
تاریخ جلفای اصفهان شروع به طراحی و نقاشی از 
چهره شخصیت های تاریخی مثل شاهان صفوی، 

رسوم  و  آداب  و  كالنترها  و  ارمنی  خواجه های 
سنگ قبرهای  نقوش  او  می كند.  زمان  آن  مردم 
قبرستان  تا 1950میالدی كه در  سال های 1600 
و محوطه های كلیساهای ارامنه جلفا موجود بود را 

كپی برداری كرد و آن ها را جاودانه ساخت.
طبقه  و  شغل  چند  حدود  نماینده  سنگ ها  این 

آبراهام گورگنیان نقاش سنگ مزارهای جلفای نو اصفهان
آنی یعقوب بابایان 

نقِش پیشه های ارامنه جلفا، بر سنگ مزارها
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اصفهان در سال 1385 كتابی منتشر كرده است به نام سنگ مزارهای 
ارامنه كه شاید كمتر كسی دیده باشد. این كتاب مجموعه ای است از نقاشی هایی كه آبراهام گورگنیان از 
سنگ مزارهای قبرستان های جلفا كشیده است. متون ارمنی روی سنگ قبرها را هویك میناسیان به فارسی 

ترجمه كرده است. این نقاشی ها كه اصل شان در موزه »وانك« نگاهداری می شود منبعی مهم برای مطالعه حرفه ها و تقسیمات 
طبقاتی ارمنیان جلفا هستند. مقدمه كتاب درباره گورگنیان و تعدادی از نقاشی ها را در این جا نقل می كنیم.
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اجتماعی در جلفا هستند. آبراهام گورگنیان با تاكید 
بر موضوع اصلی سنگ قبر، از تنوع رنگی پرهیز 
نموده و این به كارها كمی حالت گرافیكی می دهد.

تا سال تقریبا 1951،1952 آبراهام مشغول طراحی 
شخصیت های  و  چهره ها  نمونه  از  مردم شناسانه 

مخصوص  اشیاء  و  لباس ها  با  اجتماعی  مختلف 
خود آن ها شد.

از سال 1958 دوره سوم زندگی هنری وی شروع 
می شود. این دوره مصادف است با مسافرت های او 
به كشورهای مختلف دنیا و آشنایی وی با فرهنگ و 

رسوم این كشورها و رسوم ارامنه مناطق دیگر دنیا. 
ابتدا به دعوت پیشوای مذهبی ارامنه به ارمنستان 
سفر كرد و نمونه كارهای جلفای خود را به موزه 

»اجمیادزین« اهدا نمود.
ترجمه: زویا خاچاطور 
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• از دوران ورود خودتان به فوتبال حرفه ای 
برای خواننده ها بگویید.

من وقتی سیزده ساله بودم از دبیرستان مدائن 
فوتبال را آغاز کردم. آقای گارنیک محرابیان که 
بازی  تهران  باشگاه های  دوم  دسته  در  زمان  آن 
می کردند من را به تیم پوالد دعوت کردند و پس 
می توانم  که  دادند  تشخیص  ایشان  هفته  یک  از 

برای تیم پوالد بازی کنم. آن زمان اگر اشتباه نکنم 
کالس دهم دبیرستان و سیزده، چهارده ساله بودم. 
من هم آن زمان بدون ترس رفتم ورزشگاه امجدیه، 
آقای محرابیان از من عکس خواستند و من را در 
تیم گذاشتند و تقریبا به صورت حرفه ای با دنیای 

فوتبال آشنا شدم. 

• چه رده ای بود؟
بزرگساالن و دسته دوم باشگاه های تهران .

• فیکس بازی کردید؟ 
اگر اشتباه  نیمه دوم وارد بازی شدم.  نه. من 
نکنم دو یا سه بر صفر عقب بودیم و من نیمه دوم 
رفتم داخل بازی، که بازی سه بر سه و یا دو بر دو 

گفت وگو با آندرانیک اسکندریان، مدافع فوتبال ایران
پس از سی سال دوری از ایران

از سیزده سالگی در فوتبال بودم
آرلن گالوسیان
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تمام شد. من خاطره خیلی خوبی از آن تیم داشتم. 
با بازیکنان بزرگ ارامنه ایران آن جا آشنا شدم و 
گارنیک  آقای  دارم.  ارادت  آن ها  تمام  به  خیلی 
محرابیان کاپیتان و مربی تیم مان بود. تیم پوالد از 
قدیمی ترین باشگاه های تهران بود که شش، هفت 
نفر از ارامنه به همراه دوستان دیگر در این تیم بازی 

می کردند؛ مثل وازگن و آلکو .

• بعد از بازی در تیم پوالد چه اتفاقی افتاد؟ 

این  به  کرد  دعوت  من  از  تهران  آرارات  تیم 
تیم بپیوندم، که در آن زمان در باشگاه های تهران 

حضور داشت . 

• در مجموع چند سال در تیم پوالد و آرارات 
تهران بازی کردید؟  

در  هم  سال  چهار  و  بودم  پوالد  در  سال  دو 
آرارات توپ زدم . 

فعلی  استقالل  و  سابق  تاج  تیم  به  بعد  که   •
رفتید.

بله به تیم تاج رفتم و چهار سال هم در آن تیم 

توپ زدم.  

• عمده موفقیت خودتان را مدیون چه کسی 
می دانید؟ 

نکردم که آقای گارنیک  انکار  من هیچ وقت 
را  کمک  بیش ترین  نفر  اولین  عنوان  به  محرابیان 
به من کردند، اما کسانی دیگر هم بودند که به من 
بسیار کمک کردند. نفر دوم آقای امیر آصفی بودند 
سال های  هم  ایشان  که  بود  رایکوف  بعدی  نفر  و 

زیادی به من کمک کردند. البته جا دارد این جا از 
یک خبرنگار و روزنامه نویسی تشکر کنم که به من 
بازی  آرارات  در  که  زمانی  داشتند.  لطف  همیشه 
ورزش  دنیای  در  جاللی  ابولفضل  آقای  می کردم 
قلم می زدند. این آقای جاللی همیشه پشت سر ما 
بودند. به من می گفتند جای تو در تیم ملی است، 
و این دلگرمی بود برای من که به کارم با جدیت 

بیش تر ادامه بدهم.

این  از  کدام یك  در  اسکندریان  آندرانیک   •
تیم ها آندرانیک اسکندریان شد؟ 

ببینید )می خندد( من همیشه آدم بسیار ساکت 

و سربه زیری بوده ام و از منم منم دور بودم و هستم. 
ببینید، از روزی که شروع کردم تا زمانی که فوتبال 

را کنار گذاشتم آندرانیک اسکندریان بودم!

• بله متوجه هستم اما منظور من این بود که 
در کدام از این تیم ها همه آندرانیک را شناختند و 

به عنوان یك دفاع چپ رویش حساب کردند . 
نمی دانم چی بگویم! 

• خاطرات شما از تیم تاج آن زمان چیست؟ 
حضور  معروف  شش تایی  بازی  آن  در  که  شما 

نداشتید؟!
من سال بعد به تاج رفتم. اما زمانی که در آن 
تیم بودم آن ها )منظور پرسپولیسی ها( شش تا که 
با  چه عرض کنم، یکی هم زوری گل می زدند(  

گفتن این جمله از ته دل می خندد( .
 

• اولین بازی ملی شما ِکی بود؟ 
آسیا.  ملت های  جام  فینال  عراق،  روبه روی 
در آن بازی و در اولین تجربه ملی خودم نگذاشتم 
کاری  بود  هم  خطرناک  بسیار  که  عراقی  مهاجم 

آندرانيك اسكنريان در تيم كاسموس
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انجام دهد. فکر کنم تا آن بازی 7-6 گل زده بود. 
االن اسمش در خاطرم نیست. شما می توانید مهار 
شدن این مهاجم را  که من در آن بازی انجام دادم 

از خیلی ها بپرسید.

• و شما در آن بازی با گل آقای خورشیدی و 
در اولین تجربه ملی تان، قهرمان آسیا شدید.

بله درست است.

• خب برویم سراغ تیم ملی. اولین بازی  تان را 
با قهرمانی در جام ملت های آسیا آغاز کردید. کال 

چند سال برای تیم ملی بازی کردید؟ 
در  زدم.  توپ  ملی  تیم  ب��رای  سال  چهار 
مقدماتی المپیک هم بازی کردم که به المپیک رفتیم 
هم  دوم  دور  به  حتی  المپیک  مسابقات  در  بعد  و 
رفتیم که به تیم شوروی باختیم و از راه یافتن به 
به  بر یک  بازی را دو  باز ماندیم. ما آن  بعد  دور 
شوروی واگذار کردیم. بعد بازی های مقدماتی جام 
جهانی را آغاز کردیم؛ چهارده و یا شانزده بازی 
بود که با دو تساوی و چهارده بُرد، به جام جهانی 
رفتیم. در جام جهانی هم که یک تساوی داشتیم و 

دو باخت.

ملی  تیم  در  بازی  از  شما  خاطره  بهترین   •
چیست؟ 

بازی  فوتبال دوستی  جوان  هر  آرزوی  ببینید 
هر  بازی،  هر  است.  ایران  کشورش  ملی  تیم  در 
می رفتیم سرشار  ما  که  مسابقه  از  دوره  هر  اردو، 
از خاطره بود. اصال آن فضای دوست داشتنی غیر 
از  بردمان سرشار  بازی های  است.  توصیف  قابل 
خوشحالی بود و بازی هایی که مساوی و باخت در 

کار بود هم از خاطرات ناخوشایندم است . 

• حاال که شما با ما و خواننده های خبرگزاری 
پارس فوتبال لج کردید و از خاطره تعریف کردن 
فراری هستید من از شما می خواهم به ما بگویید 
که آندرانیک اسکندریان بعد از گل زدن به تیم 
حسی  چه  اسکاتلند  روبه روی  بازی  در  خودش 

داشت؟!
آن  به  به خودی  نبود. گل  به خودی  این گل 
می گویند که بازیکن صددرصد به تنهایی این کار 

را انجام دهد.

• بله می دانم که بر روی شما هم تا حدودی از 
طرف بازیکن اسکاتلندی خطا شد .

که  می شود  پرسیده  من  از  همیشه  این  ببینید 
شما به خودتان گل زدید، اما وقتی شما در فضایی 
هستید که بازیکن برای گل زدن تکل می زند، شما 
هم برای بیرون زدن توپ تکل می زنید و توپی که  
گل  و  می رود  به چپ  بزنید  راست  به  می خواهید 
می شود. اگر اشتباه نکنم آقای جردن در آن صحنه 
من را به طرف حجازی هل داد و حجازی توپ را 
از دست داد. بعد من خواستم توپ را به بیرون بزنم 
که از پشت به پایم زد و آن مسیری را که در نظر من 
بود نرفت و در اصل جردن با آن ضربه به پای من، 
مسیر توپ من را عوض کرد و توپ مسیر مورد نظر 
جردن را رفت که متاسفانه توپ در درون دروازه ما 

جای گرفت .

• پس شما به عنوان نزدیک ترین فرد به آن 
صحنه تاریخی، آن گل را به عنوان گل به خودی 

قبول ندارید .
من هیچ وقت این گل را گل به خودی از طرف 
من قبول نکردم و همیشه گفتم که این گل از زیرکی 
بازیکن اسکاتلندی به ثمر رسید و الغیر. ببینید در 
صحنه ای که موقعیت برای هردوی ما پنجاه پنجاه 
بازیکن اسکاتلندی قصد گل  زدن دارد و  است و 
من در حال دفاع هستم و ضربه پای او به پای من، 
مسیر توپ را تغییر می دهد و من هیچ نقشی در این 

مسیر اشتباه توپ ندارم، اشتباه از من نیست.

• آخرین بازی شما در تیم ملی کی بود؟ 
در مقابل همین تیم اسکاتلند بود. چون من دو 
کارتی شدم دیگر با اسکاتلند و روبه روی پرو بازی 

نکردم و آن بازی آخرین بازی من بود.

• یعنی بعد از جام جهانی دیگر در تیم ملی 
بازی نکردید؟ 

خیر. البته بعد از بازی های جام جهانی دیگر به 
تیم ملی دعوت نشدم.

• بازی های باشگاهی چه طور؟ 
بازی  هم  داخلی  باشگاهی  بازی های  در  نه. 

نکردم چون بعد از آن بازی ها به امریکا آمدم .

• به چه منظور؟ 
خب  من و آقای دانایی فرد به تیم منتخب دنیا 
دعوت شدیم و برای بازی در آن تیم به نیویورک 
رفتیم و مقابل کاسموس بازی کردیم که یک یک 
فهمیدم  که  بودم  این جا  شد.  تمام  دو  بر  دو  یا  و 
کاسموس به دنبال یک مدافع چپ هست که قرار 

شد من یک جلسه با آن تیم تمرین کنم . 

• ببخشید صحبت تان را قطع می کنم، آیا این 
صحت دارد که کاسموس با مدافع چپ آرژانتینی 
به اسم پارانتینی با مبلغ قرارداد شصت هزار دالر به 
توافق رسیده بود که به یک باره با شما قراردادی 

به مبلغ سی هزار دالر به امضا رساند؟ 
و  بودند  مدافع چپ  دنبال  به  آن ها  ببینید  نه. 
چند گزینه را در نظر داشتند که من و آقای پارانتینی 
هم جزو آن گزینه ها بودیم. پنج روز بعد از بازی با 
ورلد آل استار بود که آن ها از من دعوت کردند در 
مقابل بوکا جونیورز برای تیم کاسموس بازی کنم 
که اتفاقا پارانتینی هم بود و بازی را یک بر صفر 
بردیم،  پاس گل را هم من دادم. بعد از بازی بود که 
دوباره از من خواستند با تیم شان قرارداد امضا کنم 
اما مطمئن نبودم و به ایران برگشتم چون من با تیم 

تاج قرارداد داشتم.

• پس یعنی انتخاب اول کاسموس، پارانتینی 
نبود.

بله انتخاب با سر مربی بود و کسی گزینه اول 
نبود. چون زمان امضا قراداد اصال پارانتینی نبود 
پنج  موقع  آن  کردیم.  امضا  هم  با  مارینو  و  من  و 
شش گزینه برای امضا قرارداد بودند که در پست 
تخصصی دفاع چپ و راست بودند و من گفتم هر 
دو را می توانم بازی کنم. و از بین ما سه نفر، من و 
مارینو امضا کردیم.  البته همان موقع که نه، چون 
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من به ایران برگشتم. می خواهم بگویم که سه نفر 
مد نظر بودند.

• پس امضا نکرده به ایران برگشتید؟ 
بله بله. البته من با تیم تاج اختالف داشتم و اگر 

در ایران هم می ماندم در تیم تاج بازی نمی کردم!

• بر سر چه موضوعی؟ 

بود،  باشگاه  با  فقط  مشکل  بود.  خصوصی 
می توانید از کارو حق وردیان که با هم در ارتباط 

هستید بپرسید .

کاسموس  به  و  می ماندید  ایران  در  اگر   •
نمی رفتید آیا به پرسپولیس می رفتید؟ 

نه نه... البته نه این که از پرسپولیس بدم بیاید، 
اما در آن تیم هم بازی نمی کردم شاید به پاس و یا 
آرارات می رفتم. در فکر عوض کردن باشگاه بودم 
که از کاسموس تلگرافی آمد که این تیم در اروپا 
آن ها  آمادگی  اردوی  به  من می خواهد  از  و  است 
که  بود  آن ها  دوم  تلگراف  از  بعد  بروم.  آلمان  در 
تصمیم گرفتم بروم  کاسموس. البته به استقاللی ها 
از  اما حرفی  بروم  تیم استقالل  از  گفتم می خواهم 
رفتنم به کاسموس نزدم!  این را آن ها نمی دانستند.  
به استقاللی ها گفتم  می خواهم بروم امریکا اما از 

کاسموس حرفی نزدم.

• یعنی استقاللی ها از رفتن شما به کاسموس 
بی اطالع بودند؟ 

بله، و جالب این جاست که به من گفتند ما پول 

زیادی به تو دادیم و باید پول را به ما پس بدهی، 
که من در جواب گفتم حتما این پول را با خوشحالی 
پس خواهم داد تا به من رضایت نامه بدهید. آقای 
شیخان هم به من رضایت نامه دادند و من باقی مانده 
پولی را که باید پرداخت می کردم به آن ها پس دادم 
چون از قرارداد سه ساله من با آن ها یک سال ونیم 
گذشته بود. من مستقیم به نیویورک رفتم برای امضا 

قراداد .

کاسموس  تیم  و  آلمان  اردوی  به  پس   •
نرفتید؟

نه . به نیویورک رفتم.

• می خواهم سوالی بپرسم که می دانم این جا به 
هیچ عنوان باب نیست اما شما بگذارید به حساب 
قرداد  مبلغ  که  است  درست  آیا  بنده.  کنجکاوی 

شما با کاسموس سی هزار دالر بوده؟
خیر درست نیست ) با خنده ( خیلی بیش تر از 

این حرف ها بود ! 

• دوست ندارید مبلغ قراردادتان را بگویید؟ 
چون می توانیم بگوییم شما از گران ترین بازیکنان 

زمان خودتان بودید! 
)می خندد( بیش از صدهزار دالر بوده!

 
• برای چند سال؟ 

یک سال!
 

• بعد از ورودتان به کاسموس با چه بازیکنانی 

همبازی شدید؟ 
ورود من به کاسموس همزمان شد با رفتن پله. 
در آن روزها پله بازی های خداحافظی خودش را 
با کاسموس انجام می داد که من وارد آن تیم شدم 
با آن ها در سفر به سیزده  و برای خداحافظی پله 

کشور مختلف دنیا همسفر شدم.
 

• آیا خاطره ای با پله دارید؟
پله  منزل  به  که  روزی  از  بله، 
مثل  خانه اش  برزیل.  در  رفتیم 
بود  زیبا  واقعا  است.  موزه  یک 
و غیر قابل توصیف. در منزل پله 
اشیای قیمتی زیادی بود که خیلی 
به چشم می آمد و قالی های زیادی 
داشت که از ایران هم هدیه گرفته 

بود.

• کال چند سال در کاسموس 
توپ زدید؟ 

هفت سال.

• دیگر با کدام یك از بزرگان 
فوتبال دنیا همبازی شدید؟ 

بائر،  بکن  آلبرتو،  کارلوس 
نیسکنس از هلند، تینالیا از ایتالیا 

و خیلی های دیگر ...

بازی در کاسموس سراغ  اتمام  از  بعد  • چرا 
مربی  شدن در فوتبال نرفتید؟ 

من از سیزده سالگی در فوتبال بودم و همیشه در 
مسافرت بودم. بعد از این که مدرکم را گرفتم تصمیم 
داشتم مربی شوم اما با توجه به این مسافرت های 
طوالنی و داشتن مغازه ورزشی تقریبا خیلی سخت 

بود و این من را از مربی  شدن پشیمان کرد.

• از زندگی در امریکا راضی هستید؟ 
خیلی زیاد.

اداره  هنوز  را  ورزشی تان  فروشگاهای   •
می کنید؟ اگر اشتباه نکنم یکی »اسکی اسپورت« 
تابلوی  که  بود  اسپورت«  بائر  »بکن  دیگری  و 
دست نخورده  سال  بیست و اندی  از  بعد  را  دومی 

گذاشتید!
بله چون من را این جا به اسم اسکی می شناسند 
نام یکی را اسکی اسپرت گذاشتم و دیگری را که از 
دوست آلمانی ام خریداری کردم هنوز با نام »بکن 

بائر اسپورت« شناخته می شود!
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احساس  قومی  بسته  محیط  و  خانوادگی  بسته 
رضایت نمی كند. این تكه در ضمن حلقه ارتباطی 
است بین مراسم 24 آوریل و مسأله اجتماعی حق 
مسأله  به  دیگر  برخوردی  طراحی  و  زنان،  رأی 
رابطه با جامعه بزرگ كه آرتوش به آن اعتقاد دارد. 
دیدگاه آرتوش، كه روابط سیاسی دارد، در یك كالم 
این است كه »فاجعه همه جاست« و اگر كسی در غم 
مبارزه  كاری در راستای  بهتر است  فاجعه است، 
با نمونه های نزدیك و زنده آن بكند. او با شركت 
نكردن در مراسم، به زبان حال اعالم می كند كه آن 
مراسم را در راستای دور كردن آدم ها از نمونه های 
كه  فاجعه می داند، در عین حال  امروزین  و  زنده 
دلش برای قربانیان فاجعه می سوزد. حرف آرتوش 

این است:
نیست.  دور   ... كجاست؟  شطیط  "می دانی 
بغل گوش مان. چهار كیلومتری آبادان... خواستی 
می برمت ببینی. ماداتیان و زنش و نینا و گارنیك را 
هم دعوت كن... زن و مرد و بچه و گاومیش و بز 
و گوسفند همه با هم توی كپر زندگی می كنند... 
باید روز برویم چون شطیط برق ندارد. یادت باشد 
باید  ندارد...  لوله كشی هم  برداریم چون  آب هم 
حواس مان باشد با كسی دست ندهیم و بچه ها را 
تراخم...  یا  یا سل می گیریم  نكنیم چون  نوازش 
پنجاه سال  فقط  نه  اتفاق می افتد.  فاجعه هر روز 
پیش كه همین حاال. نه خیلی دور كه همین جا، ور 

دل آبادان سبز و امن و شیك و مدرن."
صص 136-137

نگاه كالریس به خانم نوراللهی هر چند نگاهی 
مثبت و حتی تحسین آمیز است، اّما با تردیدهایی 

همراه است. این تكه را بخوانید:
دعوت  ارمنی  زنان  از  می خواهد  ...گفت 
كنند. گفت  انجمن شان شركت  كند در جلسه های 
می شود،  مربوط  زن ها  همه  به  زن ها  "مشكالت 
باید  "زن ها  گفت  ندارد".  ارمنی  و  مسلمان 
حل  را  مشكالت شان  و  بدهند  هم  دست به دست 
كنند. باید به هم یاد بدهند، باید از هم یاد بگیرند". 

مثل سخنرانی اش حرف می زد. 
را  میز  حساب  نگذاشت  كردم  اصرار  هرچه 
خیابان  توی  هستید".  ما  انجمن  "مهمان  بدهم. 
بپرسم   آمد  یادم  كه  می كردیم  خداحافظی  داشتیم 
"آمده بودید مراسم 24 آوریل؟" گفت آمده بود و 
با تعجب كه پرسیدم "چرا؟" با تعجب گفت "چرا كه 
نه؟ فاجعه فاجعه است، مسلمان و ارمنی ندارد". 

هیچ مثل سخنرانی اش حرف نمی زد.
صص 197-198

انتقاد كالریس به خانم نوراللهی »مثل سخنرانی 
حالت  یك  سخنرانی  در  او  اوست.  زدن«  حرف 
رسمیت و عدم صمیمیت می بیند. این نگاه منفی به 
فعالیت جّدی )سخنرانی جزئی از فعالیت اجتماعی 

خانم نوراللهی است( به نگاهی مشكوك و بدبینانه 
كالریس  شوهر  كه  تشكیالتی  سیاسی  فعالیت  به 
درگیر آن است نیز تسری پیدا می كند )توجه كنید 
مخصوصا  و  بابا  مشكوك  آشناهای  ماجراهای  به 
شخصیت نچسب آقای شاهنده در بخش های دیگر 
تناقضی  با  )پیرزاد؟(  كالریس  این جا  در  رمان(. 
روبه روست. از یك سو به فعالیت اجتماعی خانم 
نوراللهی نظر مثبت دارد و حرف های آرتوش را با 
نظر تأیید نقل می كند، از سوی دیگر از سخنرانی و 
كار سیاسی ابا دارد و نه تنها ابا دارد، بلكه چیزی 
غیرصمیمانه و ناخوشایند در آن می بیند. شخصا 
نمی فهمم چرا وقتی خانم نوراللهی می گوید »فاجعه 
فاجعه است، مسلمان و ارمنی ندارد« حرفش هیچ 

شبیه سخنرانی نیست.
این كه  پایان رمان خط قصه اصلی بدون  در 
به  بدهد  روی  كالریس  زندگی  در  واقعی  تحولی 
انتها می رسد. اّما خط قصه فرعی با رویدادی تمام 
می شود: كالریس با خانم نوراللهی قرار می گذارد 
در كارهای انجمن به او كمك می كند )ص 280(. 
جامعه  مسائل  سمت  به  است  گشایشی  هم  این، 
تنگ  حصار  شكستن  راستای  در  هم  و  بزرگ 
زندگی خانوادگی. رستگاری اگر در سطح زندگی 
شخصی و جنسی در حّد توهمی رمانتیك می ماند، 
در حوزه اجتماعی به گامی عملی منتهی می گردد: 
این حداكثر ظرفیتی است كه جامعه و خود كالریس 

دارند. 
این نوشته نخستین بار در ماهنامه هفت چاپ شده است

... ادامه از صفحه  8

به سراغ من اگر می آیید...
... به این آدرس بیایید   

h t t p : / / f a r s i . h o o y s . c o m
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