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پدیده  یک  ای��ران:  ارامنه  اتقویم های 
فرهنگی منحصربه فرد

سالنامه های دیواری ارامنه ایران پدیده منحصر به 
رافی،  تقویم ها،  این  قدیمی ترین  هستند.  فردی 
جشن  را  خود  انتشار  سال  هفتادمین  امسال 
می گیرد. قدمت دو سالنامه دیگر، گانتق و نائیری 
نیز به بیش از پنجاه سال می رسد. این سالنامه ها 
و  ارمنی آویخته اند  از خانه های  بسیاری  به دیوار 
تقویم هایی  تنها  این ها  دارند.  جّدی  کاربردهای 
هستند که در آن ها مناسبت ها و روزهای تعطیلی 
و عید و سوگواری اسالمی و مسیحی هر دو یکجا 
وجود دارد. با توجه به اینکه مناسبت های اسالمی 
از  برخی  و  می شوند  تعیین  قمری  سال  اساس  بر 
مناسبت های مسیحی نیز بر اساس ترکیبی از سال 
کار  اینها  آوردن  فراهم  یکجا  قمری،  و  شمسی 
ساده ای نیست. و این اطالعات گاهی بسیار به درد 
سال  اعیاد  بدانید  می خواهید  اگر  مثاًل  می خورد. 
مصادف  محرم  سوگواری  روزهای  با  مسیحی  نو 
گذشته  سال  دو  یکی  که  )امری  خیر  یا  شده اند 
شاهدش بودیم( به راحتی از روی این سالنامه ها 
می توانید بفهمید. نه دیگر سالنامه های ایرانی چنین 
امکانی را به شما می دهند، نه در ارمنستان چنین 

سالنامه ای منتشر می شود و نه جای دیگر دنیا. 
دیگر کاربرد این تقویم ها مشخص کردن روزهای 
"عید نام" است. در میان ارامنه رسمی وجود دارد 
که در روزهای خاص صاحبان نام های بخصوصی 

می گیرند.  است، جشن  مناسبت  آن  به  مرتبط  که 
مثاًل روز واردانانک )سالگرد یکی از رویدادهای 
و  وارتان ها  همه  عید  ارمنستان(  مهم  تاریخی 
وارداوار )جشن  روز  یا  است.   ... و  مامیکون ها 
آب پاشی( عید واردوهی و تعدادی دیگر از نام های 
مرتبط دیگر هم هست. شما این اطالعات را تنها 

در همین سالنامه های ارمنی می توانید پیدا کنید. 
تقویم،  اصلی  صفحات  پشت  این  بر  عللالوه 
می شود،  ثبت  گذشته  سال  رویدادهای  مهم ترین 
منتها با دیدی رسمی و بسیار محافظه کارانه. همه 
بازدیدهای مقامات ارمنستان از ایران، دیدارهای 
برنامه هایی  دولتی،  مقامات  با  ایران  ارامنه  خلیفه  
که به مناسبت های مختلف در انجمن ها و مدارس 
ارمنی برگزار می شود، نام های درگذشتگان و ... 
حتمًا در این وقایع نگاری جای می گیرند. اّما درباره 
مسائل حاّد جامعه مانند مهاجرت پردامنه سال های 
اخیر، مسائلی که در مجمع نمایندگان ارمنی تهران 
مسائل  دیگر  و  می شود،  بررسی  )پادگاماُوراگان( 
اجتماعی دامنگیر جامعه ارامنه و بازتاب های آنها 
در زندگی روزمره مردم چیزی در این تقویم ها پیدا 
نمی کنید. به هر رو اگر در پایان سال اینها را دور 
آرشیوی  تدریج  به  دارید،  نگاه شان  و  نیاندازید 

دست کم از رویدادهای یادشده خواهید داشت. 
و سرانجام باید از ضمیمه تعبیر خواب سالنامه های 
چندصفحه ای  پیوست هایی  کرد:  یاد  ایران  ارمنی 
با حروف بسیار ریز که در آن ها اشیاء و کارها و 

الفبا مرتب شده اند و  موقعیت ها بر اساس حروف 
شما با مراجعه به آن ها به راحتی می توانید بفهمید که 
اگر خواب نمکدان دیده اید معنی اش چیست و اگر 
خواب دیده اید به سفر می روید انتظار چه واقعه ای 
را باید بکشید. بسیاری از ارامنه، بخصوص زنان 
خانه دار ارمنی، به این تعبیرها اعتقاد دارند و حقیقتًا 

به آن ها رجوع می کنند.
زیست  شیوه  بازتاب  ارمنی  ایرانیان  سالنامه های 
ارامنه ایران اند و کاربردهای جّدی دارند. راز تداوم 
انتشار آن ها هم همین است. ارامنه ایران حتی وقتی 
این کشور را برای همیشه ترک می کنند عالقه مندند 
مناسبات خود را با جامعه ارامنه ایران حفظ کنند و 
از مشتریان این تقویم ها هستند. امروز شاید تعداد 
مشتریان مقیم خارج این سالنامه ها بیشتر از تعداد 
مشتریان داخلی باشد. به این ترتیب یک کارکرد 
دیگر نیز به کارکردهای این ها اضافه می شود: حفظ 
رابطه مهاجران ایرانی-ارمنی با ایران و جامعه ارامنه 

ایران. 

عکاسان ارمنی تبریز
در میان نخستین عکاسان ایران ارامنه جایگاه مهمی 
دارند. در کتاب تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام 
قابل توجهی  اطالعات  ذکا  یحیی  نوشته  ایران  در 
درباره تعدادی از این عکاسان یافت می شود. در 
این شماره هویس عکاسان ارمنی تبریز در اواخر 

سده نوزدهم و اوائل سده بیستم معرفی شده اند.
در میان سه عکاس معرفی شده آقایانس قدیمی تر 
و  ناصرالدین شاه  سلطنت  دوره  اواخر  او  است. 
و  است  می زیسته  شاه  مظفرالدین  سلطنت  اوائل 
بناهای آن عصر و چهر ه های دراویش و تجار  از 
در  او  از عکس های  تعدادی  است.  گرفته  عکس 
موجود  گلستان  موزه  عکاسی  گنجینه  مجموعه 
در  بوده،   1850 متولد  هایراپتیان  اصالن  است. 
تفلیس عکاسی آموخته و برای کسب معاش از راه 
این حرفه به تبریز آمده است. او اولین عکاسی این 
شهر را دایر کرده و از بیشتر خانواده های متشخص 
تبریز اعم از مسیحی و مسلمان عکس گرفته است. 
استپان استپانیان، سومین عکاس ارمنی تبریز در 
آموخته  عکاسی  تفلیس  در  نیز  بیستم  سده  اوائل 
جوانی  در  بوده.  انقالبی  آدمی  او  اّما  است،  بوده 
به  در شورش مشهور به گوگونیان شرکت کرده و 
تبعید شده، جایی که  جزیره ساخالین در سیبری 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است



33
دوهفته نامه

هویس شماره 89، سال چهارم، 1 دی 1389

با گروه های علمی مستقر به عنوان عکاس همکاری 
از  بوده  همبندش  که  یپرم خان  همراه  است.  کرده 
ساخالین گریخته، به تبریز آمده و به کار عکاسی 
به  مشروطه  جنبش  اوجگیری  با  است.  پرداخته 

به  شهر  تصرف  از  بعد  و  پیوسته  مشروطه خواهان 
دست قشون روس از آنجا به عثمانی گریخته است 
و سرانجام در سال 1915 قربانی کشتارهای جمعی 

ارامنه توسط دولت عثمانی گشته است. 
نمونه استپانیان و هایراپتیان نشان می دهد که چگونه 
جلوه های زندگی مدرن که عکاسی بی تردید یکی از 
آنهاست توسط ارامنه از تفلیس به تبریز و از آنجا به 

جاهای دیگر ایران منتقل می شده اند.

رشته زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه 
آزاد در آستانه تعطیلی

در  ارمنی  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشجو  کمبود 
دانشگاه آزاد را در شرایطی بحرانی قرار داده است. 
این رشته بیش از ده سال پیش در دانشگاه آزاد کار 
رونق  نخستین  در سال های  و  کرد  را شروع  خود 
که  مقرراتی  وضع   1383 سال  در  داشت.  خوبی 
برابر آن تنها کسانی که انتخاب اول آنها در کنکور 
این رشته پذیرفته  بود می توانستند در  ارمنی  زبان 
امتحان  ارمنی  زبان  به  می بایست  هم  آنها  و  شوند 
ورودی می دادند، باعث شد ورود به این رشته برای 
دانشجویان غیرارمنی بسیار دشوار شود. شهریه باال 
برابر شهریه  نیز که دو  این رشته  برای تحصیل در 
کار  بود  آلمانی  یا  انگلیسی  زبان  مانند  رشته هایی 
را دشوارتر کرد. به هر رو، امروز تعداد داوطلبان 
ارمنی تحصیل در این رشته نیز کاهش یافته است 
و  زبان  آموختن  است.  تاسف  بسی  جای  این  و 
ادبیات ارمنی در سطح دانشگاه برای جوانان ارمنی 
می تواند معلمان و زبان دانان تحصیل کرده  مورد نیاز 
تامین  را  معلمی  مانند  حرفه هایی  به  اشتغال  برای 
کند و برای غیرارامنه آموختن زبان ارمنی می تواند 
از  با فرهنگ بخشی  برای آشنایی  باشد  دریچه ای 
و  تفاهم  زمینه  آوردن  فراهم  و  این سرزمین  مردم 

درک متقابل افزون تر.

عمومی  مجمع  ب��رگ��زاری 
و  ای���ران  دوس��ت��ی  انجمن 

ارمنتستان 
انتخابات اعضاء هیات مدیره 

و بازرسین

و  ای��ران  دوستی  انجمن  انتخابات 
شنبه  سه  روز   17 ساعت  راس  ارمنستان 
مجمع  اعضاء  حضور  با   89/8/25 مورخ 
در  کشور  وزارت  نماینده  و  انجمن  عمومی 

محل انجمن برگزار گردید.
اعضاء  انتخاب  هدف  با  مجمع  این 
هیأت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل 
برگزار گردید. طبق آراء مأخوذه آقایان لئون 
آهارونیان، اکبر زالی بیگی آغمیونی، فرهاد 
علی  عزیزخانی،  منوچهر  پروانه،  حاجی 
اصلی  اعضاء  بعنوان  قشالق  ینگی  پناهی 
هیأت مدیره، آقایان هنریک خالویان و حامد 
هیأت  البدل  علی  اعضاء  بعنوان  زاه  کاظم 
بازرس  بعنوان  فریدونی  احمد  آقای  مدیره، 
اصلی و آقای واروژ آوانسیان بعنوان بازرس 

علی البدل انتخاب گردیدند.
روز  انجمن  مدیره  هیأت  جدید  اعضاء 
خود  جلسه  اولین   89/9/13 مورخ  شنبه 
نایب  رئیس،  خود  بین  از  و  تشکیل  را 
انتخاب  را  دار  خزانه  و  مدیرعامل  رئیس، 
آقای  مدیره  هیأت  مصوبه  طبق  نمودند. 
مدیره،                                       رئیس هیأت  بعنوان  آهارونیان  لئون 
آقای اکبر زالی بیگی آغمیونی  بعنوان نایب 
بعنوان  پروانه   فرهاد حاجی  آقای  رئیس،  
خزانه دار و آقای منوچهر عزیزخانی بعنوان 

مدیرعامل جدید انتخاب گردیدند.
وزارت  به  انجمن  انتخابات  گ��زارش 
سوی  از  تائید  ضمن  و  ارسال  خارجه  امور 
آن وزارتخانه جهت اقدامات الزم به مبادی 

ذیصالح ارسال گردید.
هیأت  انتخابات  است  توضیح  به  الزم 
مدیره انجمن هر دو سال یکبار و بازرسین هر 

سال برگزار می گردد.

مسئولین محترم نشریه هویس

با سالم و احترام
فرا رسیدن سالروز تولد پیامبر عظیم الشان الهی، مبشر معنویت و اخالق، حضرت عیسی 
مسیح )ع( و آغاز سال جدید میالدی را به شما و هموطنان ارمنی در سراسر کشور تبریک 
و تهنیت می گویم. امیدوارم با پیروی از تعالیم پیام آوران الهی، شاهد جهانی همراه با صلح و 

دوستی باشیم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستاریم.

                                                                                             سعید تقوی
مسئول اداره امور اقلیت های دینی
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ارمنی  دوس���ت  اگ��ر 
 25 روز  باشد  یادتان  دارید، 
همه  که  روزی  یعنی  دسامبر 
رادیوها و تلویزیون ها و روزنامه ها 
از کریسمس می گویند و می نویسند 
را  مسیح  حضرت  میالد  عید  و 
تبریک  مسیحی  هموطنان  به 
نزنید  زنگ  او  به  می گویند، 
تبریک  او  به  را  کریسمس  و 
 25 روز  چ��ون  نگویید؛ 
ارمنی ها  خانه  در  دسامبر 
عید  از  خ��ب��ری  هیچ 
کریسمس  نیست. 
ژانویه  روز 6  ارمنی ها 

هیچ کس است  احتمااًل  که 
را  آن  و  نمی زند  زنگ  خانه شان  به 
تفاوت،  این  دلیل  نمی گوید!  تبریک 
که  دارد  درازی  و  دور  داستان های 
آن  جزئیات  بر  احاطه ای  چندان  من 
ندارم، اما خالصه اش این است که این 
اختالف  مثل  است  چیزی  هم  تفاوت 
شیعه و سنی بر سر تاریخ تولد پیغمبر 
اسالم. بیش تر مسیحیان دنیا، از جمله 
بخش  و  پروتستان ها  کاتولیک ها، 
بزرگی از ارتدکس ها معتقدند که تاریخ 
تولد حضرت میسح 25 دسامبر است. 
مستقلی  کلیسای  که  ارمنی،  کلیسای 
باال  فرقه های  از  هیچ یک  به  و  است 
از  دیگر  تعدادی  مانند  ندارد،  تعلق 
فرقه های مسیحی، معتقد است تاریخ 
تولد ایشان ششم ژانویه است. بنابراین 
پنج  را  کریسمس  که  این  جای  به  ما 
بگیریم،  جشن  نو  سال  از  پیش  روز 

پنج روز بعد از آن جشن می گیریم.
از  یکی  وقتی  که  ب��ود  زمانی 
دوستان، روز 25 دسامبر یعنی روزی 
بوق  در  جهانی  رسانه های  همه  که 
دوست  یاد  به  می دمیدند  کریسمس 
زنگ  من  به  و  می افتاد  ارمنی اش 
می زد، من با حوصله تمام، همه این ها 
را که االن گفتم برایش توضیح می دادم. 

اما سال بعد دوباره 25 دسامبر زنگ تلفن به صدا 
در می آمد و همان دوست دوباره تبریک می گفت و 
وقتی دوباره توضیحاتم را تکرار می کردم، می گفت: 
»اِ...«! اما حاال دیگر این عادت را کنار گذاشته ام 
نفس  هم  می کنم. حقیقتش  تشکر  مؤدبانه  فقط  و 
تبریک گفتن و به یاد آوردن دوست مهم و نشانه 

حسن نیت است و زمانش اهمیت چندانی ندارد.
تبصره: همه این حرف ها فقط درباره ارمنی ها 
صدق می کند. اگر دوست تان آسوری است، با خیال 
راحت می توانید همان 25 دسامبر به او زنگ بزنید 
و کریسمس را تبریک بگویید؛ چون آسوری های 
ایران کاتولیک هستند و کریسمس شان را با باقی 
»اگر  نپرسید  به خدا  را  دنیا جشن می گیرند. شما 
و  آسوری ها  چی؟«  بود،  مسیحی  دوست مان 
به  ارمنی و آسوری،  ارمنی ها هر دو مسیحی اند. 
اشاره دارد. حاال البد  زبان و هویت  قومی آن ها 
می گویید »فرق ارمنی و آسوری چیست؟« همان 
هر  که  هستند  قومی  گروه  دو  ها  این  گفتم،  که 
دو  هر  که  و  عرب  و  ایرانی  مثل  مسیحی اند.  دو 

مسلمان اند.
تولد  جشن  کریسمس  که  فهمیدیم  این جا  تا 
چیست؟  نو«  »سال  پس  است.  مسیح  حضرت 
راستش من هم دقیقا نمی دانم که مناسبت تعیین اول 
ماه ژانویه به عنوان آغاز سال نو چیست! گویا عیِد 
گردش سال چیزی است که از سنت های پیش از 
این است که مبدأ  اما گیج کننده  مسیحیت می آید. 
تاریخ نگاری میالدی، سال تولد مسیح است. فکر 
در  گفتم؛  که  ندهم. همان  ادامه  است  بهتر  می کنم 
روز 25 دسامبر، کریسمس را به دوستان ارمنی تان 
نیست.  درست  زیاد  هم  این  اما  نگویید.  تبریک 
باشد.  کاتولیک  است  ممکن  ارمنی تان  دوست 
ارمنی های کاتولیک که در ایران کلیسای مخصوص 
خودشان را دارند، کریسمس شان همان 25 دسامبر 
است. چیزهای دیگری هم هست، اما می ترسم اگر 
ادامه دهم دیگر به طور کلی از خیر تبریک گفتن 

کریسمس بگذرید!

اما حاال برویم سر جشن و مراسم و... 
می کنید  فکر  هم  شما  حتمًا  بوقلمون.  اول: 
ما  می خورند.  بوقلمون  کریسمس  شب  ارمنی ها 
که تا حاال نخورده ایم! من در عمرم یکی - دو بار 

یادداشت های سال نو

روبرت صافاریان
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بوقلمون خورده ام که آن هم خانه یکی از دوستان 
شمالی ام بوده است. جالب این که ارمنی های ایران 
در شب کریسمس خودشان )یعنی 6 ژانویه( غالبا 
از  ما  و  می خورند  ماهی  و  سبزی  کوکو  و  برنج 
بچگی فکر می کردیم این از سنت های کریسمس 
و  شد  باز  ارمنستان  مرزهای  که  این  تا  است؛ 
اسم کوکو سبزی  به  اهالی آن جا چیزی  فهمیدیم 
ندارند و این رسم ارمنی های ایران است و کوکو 

سبزی یک غذای ایرانی است!
گرفتن  جشن  که  آن ها  دسته اند:  دو  آدم ها 
دوست  که  آن ها  و  دارند،  دوست  را  کریسمس 
ندارند. اولی ها همان هایی هستند که جشن گرفتن 
نوروز و رفتن به عروسی و جشن تولد و کال مهمانی 
دارند و دومی ها  مهمانی رفتن را دوست  دادن و 
آن هایی که با این چیزها میانه خوشی ندارند. در 
از  عموم  و  مادرم  ما،  خانواده  در  کودکی،  زمان 
بودند. سالی که مادر بزرگ یکی-  دو  اول  دسته 
ماه قبل از عید سال نو مرده بود، ما قاعدتا نباید 
به  عمو  عالقه  اما  می کردیم.  تزئین  کاج  درخت 
درخت کاج آن قدر بود که درخت کوچکی را در 
زیرزمین خانه )که انباری و محل خرت وپرت های 
و  خودش  و  بود  کرده  درست  بود(  به دردنخور 
مادرم روزی چند بار به زیرزمین سر می کشیدند 

و درخت تزئین شده را تماشا می کردند.
در خانواده چهارنفری کوچک ما )که در بین 
دسته  از  دارد(  غالب  اکثریت  مذکر  جنس  آن ها 
اول، خانمم را داریم که همچنان پرچم درخت کاج 
و تزئین در و دیوار و هدیه گذاشتن زیر درخت 
کاج را برافراشته نگاه داشته است. البته خرید کاج 
عنوان  به  شود،  خانه حمل  به  ماشین  با  باید  که 
وظیفه همچنان بر دوش من است و با غرغر انجام 
از مراسم عید،  اما راستش را بخواهید  می گیرد. 
خرید درخت کاج و آوردنش به خانه را دوست 
دارم، آن هم به خاطر عطری که درخت کاج دارد 
و وقتی به داخل آپارتمان می آید، تا چند روز بوی 
خوش آن در خانه استشمام می شود. ناگفته نماند 
نیست؛  کار ساده ای  اصاًل  کاج  که خرید درخت 
مخصوصا پیدا کردن درختی که راست بایستد و 
در ضمن هنوز سبز باشد. غالبًا وقتی درخت را 
با  انتخاب می کنی و سر قیمتش  با وسواس زیاد 
فروشنده چانه می زنی و به خانه می آوری، روی 
بعد  پایه که سوارش می کنی، می بینی کج است. 
باید با لطایف الحیل، با گذاشتن مقوای تا شده زیر 
پایه، آن را تراز کنی. در این زمینه ُجک بامزه ای 
هم هست؛ منتها برای این که این ُجک را بفهمید، 
باید نکته ای را درباره زبان ارمنی بدانید: در ارمنی 
صدای »اَ« )صدای فتحه در زبان فارسی( نداریم 
و ارمنی های نسل پدرم برای ادای کلماتی که در 
داشتند.  مشکل  می رفت،  کار  به  صدا  این  آن ها 
اما ُجک: روزی  به »َسر« می گفتند »سار«.  مثاًل 
زن و مردی برای خرید درخت کاج می روند. آن ها 

درختی را انتخاب می کنند و از فروشنده می خواهند 
درخت را راست نگاه دارد. بعد خودشان چند قدم 
عقب می روند و از دور درخت را برانداز می کنند. 
کاماًل مشخص است که درخت کج است. زن و 
و  کاجه!«  که  »این  می گویند:  هم  با  دو  هر  مرد 
فروشنده با تعجب جواب می دهد: »ُخب معلومه 

که کاجه. می خواستید سرو باشه؟!«.
اما درخت کاج، عالوه بر سختی های انتخاب 
و خریدش، دو مشکل دیگر هم دارد: یکی آسیبی 
است که بریدن این همه درخت به طبیعت و محیط 
زیست می زند. چند سال است صحبت این است 
که بریدن درخت کاج و فروش آن را در روزهای 

کریسمس ممنوع کنند، اما نمی دانم چرا این کار را 
نمی کنند، چون تا موقعی که درخت کاج طبیعی 
را کنار دیوارهای محله های ارمنی نشین به معرض 
فروش بگذارند، بعید می دانم ما به جای آن، کاج 
مصنوعی را انتخاب کنیم. این کاج های مصنوعی 
که خیلی هم گران اند، عطر خوش درخت طبیعی 
را ندارند. هرچند برپا کردن شان ساده تر است و 
همه شان راست  می ایستند. راجع به تزئین درخت 
ازشان  فعال  که  دارد  وجود  نکته هایی  هم  کاج 

می گذرم و می گذارم برای یادداشت  سال بعد.
روزهای کریسمس و ژانویه باید برف بیاید. 
البته  بی معنی ست.  برف  بدون  کریسمس  اصال 
از  بسیاری  در  اما  نمی کند،  وفا  سال  هر  طبیعت 
سال ها هم درست روز کریسمس برف می بارد و 
آمدن »بابانوئل« را از راه های برف گرفته آسمان با 
ارابه پر از هدیه و اسباب بازی را برای بچه ها توجیه 
می کند. برف و کریسمس به قول روزنامه نویس ها 
»چنان ارتباط تنگاتنگی« با هم دارند که مشکل 
به  راج��ع  خاطره ای  یا  داستان  می آید  پیش 
زمین  یا  نبارد  برف  آن  در  که  بخوانید  کریسمس 
پوشیده از برف نباشد. راستش خودم هم پانزده - 
شانزده سالم که بود، داستان خیلی خیلی کوتاهی 
برف می آمد.  که در آن  نوشتم درباره کریسمس 
چون داستان خیلی کوتاه است آن را نقل می کنم 
و این نوشته را به همین جا ختم می کنم. هرچند 
درباره گذشتن بابانوئل از لوله بخاری و هدیه هایی 
که زیر درخت کاج می گذارد هم نکته هایی هست 
که می گذارم برای سال آینده همراه جزئیات تزئین 
درخت. اما آن داستان، تا آن جا که حافظه ام یاری 

می کند:
اتاق داخل سطل قرمزی  درخت کاج گوشه 
که در آن خاک ریخته اند، جا گرفته است. مادر 
روی صندلی کنار درخت ایستاده و زنگ طالیی 
کوچکی را به یکی از شاخه های باالیی آن آویزان 
می بارد.  برف  پنجره،  پشت  بیرون،  می کند. 
به  و  ایستاده  پنجره  جلوی  کوچولو،  سوریک 
شاخه های  بر  و  زمین  بر  آرام  که  برف  دانه های 
نگاه می کند. سوریک  لخت درختان می نشینند، 
کوچولو توی فکر است. مدتی همچنان خیره به 
برف ها نگاه می کند و بعد بر می گردد و از مادرش 
که حاال دارد شمع پالستیکی قرمزی را از شاخه 
دیگری می آویزد، می پرسد: »مامان، چرا درخت 

کاج را تزئین می کنیم؟«
عزیزم؟  »نمی دونی  می دهد:  مادرش جواب 

برای این که آمدن سال نو را جشن بگیریم«.
سوریک می پرسد: »مامان، چرا برای رفتن 

سال کهنه عزاداری نمی کنیم؟«.

این کاجه 
یا کجه ؟
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در  ایران،  خارجه  امور  وزیر  متکی،  منوچهر 
روزهای 4-3 نوامبر در گرجستان به سر می برد. این 
تنها  نه  امضا رسید  به  نیز اسنادی که در آن  دیدار، و 
برای تعمیق روابط ایران و گرجستان، بلکه برای رشد 
ترانزیتی  کشوری  به  آن  تبدیل  و  ارمنستان  اقتصادی 
اهمیت دارند. مهم ترین سندی که امضا شد لغو روادید 
اجرا  از سال 2011  احتماال  که  است  کشور  دو  میان 
خواهد شد. وزیر خارجه ایران به باتومی نیز سفر کرد 
و در مراسم بازگشایی رسمی کنسول گری ایران حضور 
یافت. گرجستان نیز مانند ارمنستان در سال های 1921-

1918م. پیش از تصرف صلح آمیز آن جا به دست اتحاد 
شوروی، دولتی مستقل بود. پس از پایان دیدار متکی 
با میخاییل ساهاکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، 
طرفین بر همکاری های گرجستان و ایران و در وهله 
نخست در حوزه گردش گری تأکید کردند. متکی گفت 
که همکاری های تنگاتنگ ایران و گرجستان می تواند 
دریای سیاه و خلیج فارس را به هم پیوند دهد. گریگور 
واشادزه، وزیر خارجه گرجستان، اظهار داشت که دو 
کشور در زمینه همکاری های اقتصادی جهش بزرگی 
داشته اند. هر سال بر شمار گردش گران افزوده می شود 
داشته  افزایش  درصد  از 60  بیش  طرفین  مبادالت  و 
لغو  و  است  کار  آغاز  هنوز  »این  اف��زود:  او  است. 

روادید، این شاخص را افزایش خواهد داد«. اما چرا 
تعمیق روابط تهران و تفلیس برای ارمنستان و کل منطقه 
مهم است؟ ارمنستان هم با ایران و هم گرجستان مرز 
زمینی دارد. افزون بر آن، از چهار همسایه ارمنستان 
و  ترکیه  خالف  بر  که  هستند  گرجستان  و  ایران  تنها 
آذربایجان روابطی بر اساس حسن همجواری دارند. 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی رقابت میان ابرقدرت ها 
بر سر انرژی حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و دریای خزر 
آغاز شد. این رقابت هنوز نیز ادامه دارد. این رقابت 
از  و روسیه  از یک سو  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  میان 
سوی دیگر جریان دارد، اگرچه حضور چین نیز روز 
به روز بیش تر احساس می شود. بی گمان دستور کار 
آمریکا متفاوت از اتحادیه اروپا است، اما هرگاه سخن 
از محدود کردن تأثیر روسیه به میان می آید واشنگتن و 
بروکسل بر ضد مسکو متحد می شوند. آمریکا و اروپا 
خواهان توسعه محور غرب- شرق انرژی و ارتباطات 
هنگفتی  گذاری های  سرمایه  کار  این  برای  و  هستند 
انجام می دهند. در سال های اخیر خط لوله نفت باکو- 
تفلیس- جیهان و خط لوله گاز باکو- تفلیس- ارزروم 
یکی  طول  در  شد.  ساخته  دارند  جهانی  اهمیت  که 
راه اندازی  آخالکاالک  قارص-  راه آهن  آینده  دو سال 
می شود و باکو و آنکارا با قطار و از طریق تفلیس به 

یکدیگر متصل خواهند شد. ارمنستان در هیچ یک از 
طرح های باال جایی ندارد، زیرا باکو و آنکارا اصرار 
دارند که خطوط لوله و خطوط ارتباطی باید ارمنستان 
را دور بزنند تا آن را از نظر اقتصادی و سیاسی بیش از 
با داالن شمال-  کنند. روسیه می کوشید  منزوی  پیش 
جنوب که روسیه، گرجستان، ارمنستان و ایران را به 
هم پیوند می دهد با سیاست گسترش غرب مقابله کند. 
آن ها خود  از  یکی  که  به چند علت  بنا  این طرح  اما 
روسیه بود عملی نشد. نخست این که مسکو با تفلیس 
گاه دشمنانه پیش  تهاجمی و  )و عکس آن( سیاستی 
می برد. پس از جنگ اگوست 2008م. روابط روسیه 
و گرجستان گسسته شد و عمال بر مرزهای بسته ترکیه- 
ارمنستان و ارمنستان- آذربایجان، یک مرز بسته دیگر 
چون  روسیه  شد.  افزوده  گرجستان  روسیه-  یعنی 
ارمنستان را هم پیمان استراتژیک خود می داند هیچ گاه 
به تعمیق همکاری های دوجانبه گرجستان- ارمنستان 
و همکاری های سه جانبه گرجستان- ارمنستان- ایران 
اهمیت نداده است. روسیه حتی برای ارتباط با ایران 
ترجیح  ارمنستان  بر  را  آذربایجان  خاک  از  استفاده 
که  بود  که خود روسیه  این  همه  از  مهم تر  و  می دهد. 
ارمنستان  ایران-  لوله  ادامه خط  طرح  اجرای  از  مانع 
به  می تواند  آن  که  گمان  این  با  شد،  گرجستان  تا 

روابط ایران و گرجستان و تأثیر آن بر ارمنستان
ارمنستان اگر از موقعیت ترانزیتی خود درست استفاده کند می تواند از همکاری های تهران و تفلیس سود برد

تاتول هاکوپیان )کارشناس بنیاد سیویلیتاس(
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با  آذربایجان  و  ترکیه  رساند.  زیان  خود  گازی  درآمدهای 
همکاری های دوجانبه گرجستان- ارمنستان و همکاری های سه 
جانبه گرجستان- ارمنستان- ایران برخوردی دشمنانه دارند، زیرا 
ارمنستان با این همکاری ها امکان می یابد که اندکی نفس کشد، 
اما هدف آنکارا و باکو به زانو درآوردن ارمنستان است. در واقع، 
تعمیق همکاری های گرجستان- ارمنستان- ایران می تواند نه بر 
ضد محور ترکیه- گرجستان- آذربایجان، که به موازات آن وجود 
داشته باشد. گرجستان که در هر دو محور جای دارد نه تنها از 
آن زیان نمی بیند، بلکه تأثیرگذاری بیش تری خواهد داشت. و 
اما ارمنستان برای آن که بتواند حلقه پیوند زمینی میان ایران و 
گرجستان باشد نخست باید حداقل شرایط ترانزیتی را به وجود 
آورد. از این نظر ساخت جاده »شمال-جنوب« که در آینده ای 
اهمیت  بسیار  منطقه  و  ارمنستان  برای  می شود  آغاز  نزدیک 
ایران،  ارمنستان و  تا مرز  ارمنستان  از مرز گرجستان و  دارد. 
ارمنستان  خاک  در  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  آزادراهی 
ساخته خواهد شد. از ساخت راه آهن ایران به ارمنستان بسیار 
سخن می گویند، اما کارشناسان تأکید دارند که احتمال انجام این 
طرح بنا به چند دلیل بسیار ناچیز است. نخست این که هزینه 
آن بسیار باال است، یعنی حدود 4 میلیارد دالر، و روشن نیست 
که آیا دولت یا سازمان جهانی پیدا خواهد شد که عالقه مند به 
از مسیرهای  راه آهن  که  این  دوم  یا خیر.  باشد  سرمایه گذاری 
آیا  اگر ساخته شود  که  این  دشوار کوهستانی می گذرد و سوم 
یا  بود  باصرفه خواهد  اقتصادی  نظر  از  راه آهن  این  از  استفاده 
خیر، زیرا حجم تبادل کاالی میان ایران و ارمنستان زیاد نیست. 
حتی اگر ارمنستان تمام دادوستد خود را از راه ایران انجام دهد، 
بازهم استفاده از این راه آهن باصرفه نخواهد بود. راه آهن ایران- 
ارمنستان تنها در صورتی باصرفه خواهد بود که از گرجستان نیز 
بگذرد و خلیج فارس را به دریای سیاه متصل کند. در سال های 
چند  گرجستان  و  ارمنستان  در  ایرانی  گردش گران  شمار  اخیر 
ایرانی عمدتا  برابر شده است. برخالف گذشته که گردش گران 
در تعطیالت عید نوروز به ارمنستان و گرجستان سفر می کردند 
خیابان های  در  را  ایرانی  گردش گران  می توان  روز  هر  اکنون 
ایروان و تفلیس دید. ایران 70 میلیونی هم برای ارمنستان و هم 
گرجستان همکار بسیار پرجاذبه و ثروتمندی به نظر می رسد. 
اما ارمنستان نباید بیکار بنشیند. گردش گران ایران عمدتا از راه 
زمینی و از دروازه مرزی ایران و ارمنستان به نام کارجوان )پل 
روی ارس( به ارمنستان و گرجستان سفر می کنند. اگر ارمنستان 
از نظر گردش گری جاذبه بیش تری پیدا نکند ده ها هزار گردش گر 
ایرانی برای رفتن به گرجستان نه تنها می توانند از خاک ترکیه 
به  بلکه  کنند،  استفاده  آذربایجان  و  غربی(  ارمنستان  )بخش 
انتخاب  برای گذراندن تعطیالت  ارمنستان، گرجستان را  جای 
بسیار  قیمت  نظر  از  گردش گران  برای  گرجستان  امروزه  کنند. 
مناسب تر از ارمنستان است. برای ترانزیت کاال نیز همان را باید 
گفت. اگر نرخ پیشنهادی ارمنستان برای ترانزیت کاال پایین تر 
از نرخ ترانزیت کاال از خاک ترکیه و آذربایجان نباشد دادوستد 

گرجستان و ایران از خاک ارمنستان انجام نخواهد شد.
ترجمه گارون سرکیسیان

بعد از اجالس دو روزه سران کشورهای 
اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  عضو 
شرکت  با  که  آذر(  11ـ10  دسامبر/  )2ـ1 
کشور   12 و  عضو  کشور   56 نمایندگان 
پایتخت  آستانه  در  سازمان  این  همکار 
مشترک  بیانیه ای  یافت،  گشایش  قزاقستان 
رییس جمهور  مدودف،  دیمتری  سوی  از 
روسیه، فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه 
خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری  و 
تشکیل دهنده  کشور  سه  عنوان  به  آمریکا، 
جمهوری  رؤســای  و  مینسک،  ــروه  گ
آذربایجان و ارمنستان صادر شد، که در آن 

بر حل مناقشه قره باغ در چارچوب قوانین 
سازمان ملل متحد، تصمیمات هلسینکی و 
توافق های سال 2009 سران سه کشورعضو 
بیانیه مشترک سال 2010  گروه مینسک و 

مسکو تأکید کرده اند. 
سخنرانی  طی  در  سرکیسیان  سرژ 
کرد:  اعالم  فوق الذکر  اجالس  در  خود 
مردم  خود  اراده  از  ناشی  باید  مناقشه  حل 
تعیین  حق  محور  باشد.  کوهستانی  قره باغ 
آذربایجان  است.  این  ملت ها  سرنوشت 

می تواند  نه  کوهستانی  قره باغ  به  نسبت 
نه  و  سیاسی  ادعــای  نه  حقوقی،  ادعــای 
صورت  در  و  باشد،  داشته  اخالقی  ادعای 
سوی  از  نظامی  تجاوز  شدن  گرفته  سر  از 
جز  دیگر  گزینه ای  ارمنستان  آذربایجان، 
به رسمیت شناختن حقوقی جمهوری قره باغ 
امکانات  کلیه  بردن  کار  به  و  کوهستانی 
قره باغ   مردم  امنیت  تأمین  جهت  در  خود 
در  کوهستانی  قره باغ  چون  داشت  نخواهد 
به عالوه  ندارد.  آینده ای  آذربایجان  ترکیب 
به  که  است  اروپایی  کشور  تنها  آذربایجان 
افزایش بودجه نظامی خود افتخار می کند و 

بعضی کشورهای اروپایی و حتی کشورهای 
سازمان امنیت و همکاری به آن کشور سالح 
می فروشند و با توجه به وضعیت موجود در 
را  حقیقت  این  می دهند  ترجیح  نفت  زمینه 

قبول نکنند. 
بخشی  در  ارمنستان  رئیس جمهور 
دیگر از سخنان خود اظهار کرد: تالش های 
تهدید،  با  می خواهد  که  آذربــایــجــان 
از  سازش های یک جانبه را به چنگ آورد 
بوده  ناکامی  به  محکوم  فقط  نه   اول  همان 

اجالس آستانه؛ دستاورد يا تكرار

تورج خسروی 
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دوزبانگی
لودیک بهیت، ایزابل دومولنر

به  بنیادین  گونه ای  به  فرهنگ،  و  زبان 
نمی تواند  هیچ یک  و  خورده اند  پیوند  یکدیگر 
هر  دهد.  ادامه  خود  حیات  به  دیگری  بدون 
آفرینش گر  و  بیان گر  زب��ان،  توسط  فرهنگ 
مثابه  به  همزمان،  زبان  هر  و  است،  مفاهیمی 

حافظه و نمود این فرهنگ ظاهر می شود.
اگر واژه دوزبانگی جایگاه واقعی خود را در 
واژگان بین فرهنگی یافته، آشکارا به این دلیل 
است که هر دیداری میان جوامع و هر ارتباطی از 
این دست، پیش فرضی از جنس مهارت دوزبانی 
را ایجاب می کند. پدیده بین فرهنگی حقیقی نیز 
است.  دیگری  زبان  شناخت  مستلزم  پیش  از 
یادگیری یک زبان خارجی به معنای حرکت به 
سوی فرهنگ دیگری است، به معنای رام کردن 
نیز به گونه ای از آِن خود کردن آن فرهنگ.  و 
به  یا  شدن  دوفرهنگی  معنای  به  نیز  دوزبانگی 
در  فرهنگ  دو  آمیختن  هم  در  روشن تر،  بیان 
جمع  حاصل  دوزبانه  فرد  است.  خود  هویت 
از  جدا  جوهر  دو  او  نیست،  یک زبانه  فرد  دو 
دو  این  بلکه  نمی دهد،  پ��رورش  را  یکدیگر 
فرهنگ را در یک هویت یگانه می آمیزد. زمانی 
که این پرسش را از نویسنده فرانسوی- لبنانی، 
امین مالوف پرسیدند که آیا او خود را "بیش تر 
"بیش تر فرانسوی"،  یا  لبنانی" احساس می کند 
او پاسخ داد: "هردو!" و افزود:"چیزی که سبب 
می شود من خودم باشم و نه دیگری، این است 
که من در مرز این دو کشور، این دو سه زبان و 
این چندین سنت فرهنگی قرار دارم. این آشکارا 
همان چیزی است که هویت مرا تعریف می کند". 

)مالوف، 1998،ص9(.
تبدیل  به آن  امروز  در دهکده ای که جهان 
و  سفرند  در  همیشه  از  بیش  زبان ها  شده، 
فرهنگ ها با یکدیگر برخورد دارند. صحبت به 
دو یا حتی چندین زبان به برگ برنده ای ارزشمند 
همین  به  و  شده  تبدیل  اجتناب ناپذیر  حتی  و 
ترتیب، صحبت تنها به یک زبان، به معلولیتی 

امری  چندزبانگی،  یا  دو  همه،  این  با  واقعی. 
بسیار  پدیده ای  امر  این  واقع  در  نیست.  بدیهی 
که  است  فراگیر  روند  یک  نتیجه ی  و  پیچیده 
هنوز بخش اعظم جریان آن از آگاهی دانشمندان 
فراوان  بررسی های  حال،  این  با  است.  بیرون 
امکان  امروز  انجام شده که  این موضوع  درباره 
درک بهتر معنای دقیق دوزبانه بودن، چگونگی 
دوزبانه شدن و نتایج آن را فراهم می آورد. این 
مقاله، با پرداختن به تعریفی از مفهوم دوزبانگی 
در  نقشی  که  عمده ای  عوامل  روشن سازی  و 
ارزیابی  به  دارند،  عهده  بر  آن  فراگیری  روند 
ضمن  همچنین  پرداخت.  خواهد  مسأله  این 
این  که  اجتماعی  فرهنگی  زاویه  به  پرداختن 
روند فراگیری بی برو برگرد در آن شکل می گیرد، 
جنبه های زبان شناختی، روان شناختی، روانی و 
خواهیم       بررسی  نیز  را  موضوع  عصب شناختی 

کرد. 

یك گوناگونی بزرگ                           
به  واژه،  معنای  گسترده ترین  در  دوزبانه 
کسی گفته می شود که به دوزبان صحبت می کند. 
با این همه هیچ دوزبانه هایی یافت نمی شوند که به 
یکدیگر شبیه باشند. عوامل پرشمار در این میان 
دیگر  وضعیت  به  وضعیتی  از  که  دارند  دخالت 
تغییر می کنند: سطح مهارتی موجود در هریک از 
این وضعیت ها، میزان استفاده از زبان ها، پرستیژ 
زبان های محلی مربوطه، پیوند عاطفی با هر یک 

از این زبان های محلی و...
در زبان رایج و نیز ادبیات علمی، متنوع ترین 
واژه هایی  می کنند؛  برخورد  یکدیگر  با  واژه ها 
دوزبانگی  دوزبانی،  زودرس،  دوزبانگی  چون 
و  زبان شناختی  نیمه  دوزبانه،  آموزش  ناب، 
غیره. ما با رعایت تقید خود به استفاده از یک 
نوعی  به  دقیق،  و  متناسب  اصطالح شناسی 
در  را  زیر  که عوامل  می گردیم  باز  گونه شناسی 
هوش،  )سن(،  فراگیری  زمان  می گیرد:  نظر 

ارتباط و انگیزه. 
آینده هویس  در شماره  این عوامل  درباره 

بخوانید.
ترجمه: سعیده بوغیری
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ

بلکه تا به حال به عنوان مشکل اصلی برای حل 
مسأله باقی مانده است .

نیز به نوبه خود عنوان کرد:  الهام علی اف   
قره باغ ارض تاریخی آذربایجان است. ارمنستان 
را  آتش بس  رژیم  می کند،  تشدید  را  درگیری 
نقض می کند، در اراضی اشغالی مانورها برگزار 
می کند، تالش می کند وضعیت موجود را حفظ و 

مذاکرات را به یک روند بی معنی تبدیل کند...
باید گفت که مناقشه قره باغ ریشه ها و تاریخی 
عمیق دارد، و واقع بینانه نیست که درانتظار حل آن 
در چنین اجالس ها و نشست هایی باشیم. به هر 
حال اگر چه ارمنستان و آذربایجان در خصوص 
اما  رسیدند  توافق  به  پنج جانبه  بیانیه  صدور 
موضع گیری های ضد و نقیض باعث شد که بعد از 
بیانیه، الهام علی اف از دیدار با سرژ سرکیسیان که 
در حاشیه اجالس پیش بینی می شد، خودداری 
سرکیسیان  سخنرانی  در  که  این  خاطر  به  کند. 
نسبت  تر  تهدید و موضع گیری محکم  نوع  یک 
به سخنرانی های قبلی او دیده می شود تا به نوعی 
فکر راه حل نظامی برای حل مناقشه قره باغ را از 

سر علی اف بیرون کند.
نکته دیگراین که از سخنان سرکیسیان می توان 
فهمید تا زمانی که حمله نظامی آذربایجان علیه 
قره باغ صورت نگیرد ارمنستان آن  را به استقالل 
به رسمیت  صورت  در  آیا  و  شناخت.  نخواهد 
دیگر  ارمنستان،  از سوی  قره باغ  شناخته شدن 
یا  شناخت  خواهند  به رسمیت  را  آن  کشورها 

روند این مسأله پیچیده تر خواهد شد؟ 
بعضی ازسیاستمدارن ارمنی  نیز معتقدند  در 
اجالس آستانه  دستاوردی جدید به دست نیامد 
حفظ   آستانه،  بیانیه  اهداف  از  یکی  اوال  زیرا 
شرایط موجود است و خود قره باغ نیز در حال 
حاضر همین شرایط را بهترین راهکار می داند به 
خاطر این که آذربایجان در موقعیت سختی قرار 
دارد و باید واقعیت حضور  قره باغ  کوهستانی را 
در روند مذاکرات بپذیرد. ثانیا تأکیداتی ظریف 
در بیانیه پنج جانبه وجود دارد زیرا اولین بار است 
که در روند حل و فصل مسأله قره باغ به قوانین 
امر  این  و  می شود  استناد  متحد  ملل  سازمان 
فوق الذکر،  سازمان  قوانین  در  زیرا  است  مهمی 
حق تعیین سرنوشت ملت ها نه تنها یک اصل، 
بلکه هدف است و تمامی اصول نیز در راه اجرای 
هدف بکار گرفته می شود و طبیعتا حل مناقشه 

قره باغ مسیری دیگر به خود می گیرد.
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وارتان واهرامیان در سال 1956 در تبریز در خانواده ای 
شد.  بزرگ  هنری  محیطی  در  و  آمد  دنیا  به  هنرمند 
استاد  حکاکی  و  نقره کاری  در  نقاش،  گریگور  پدرش 
بود. مادرش خانم ماروسیا اهل موسیقی بود و نقاشی 
می کرد. او توانست در هر دو زمینه مهارت کسب کند و 
در هنر ارامنه ایران جایی مهم به خود اختصاص دهد. 
عالقه او به سوررئالیسم از کارهایش عیان است، اما این 
و  درآمیخته  قومی  نمادهای  با  که  است  سوررئالیسمی 
معنای منظره های رویاگونه آن در بیش تر موارد به آسانی 

دست یافتنی است. 

واهرامیان در زمینه موسیقی نیز بسیار پرکار بوده است. 
هفتادوپنج اثر آوازی دارد و سال ها گروه آواز کومیتاس 
بربریان،  لیدا  خانم  به  او  است.  کرده  رهبری  را  تبریز 

نقاشی  که وقتی  گفته است  ارمنی  نام آشنای  هنرشناس 
می کند به موسیقی گوش می دهد. مخصوصا راخمانینوف 

و پینک فلوید.
لیدا بربریان در مقاله ای که در کتاب سال شماره 3 نائیری 
نوشته  او چنین  درباره  است  )سال 2010( چاپ شده 
است: »او نه تنها دید نقاشانه قوی دارد، بلکه از تخیلی 
برخوردار است که در آن اشیاء، چهره آدمی، سایه  و 

روشنایی و فلسفه به هم می آمیزند«.

وارتان واهرامیان؛ سوررئالیسِت ارمنِی تبریز

طبیعت بی جان
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پِپو اثر گابریل سوندوكیان )1912- 1825( یك 
كمدی در سه پرده )منتخب آثار، جلد 2، 1973، 
تفلیس  در  سال 1857  در  كه  ارمنستان(  ایروان، 
روایت های  دسته  آن  از  كار  نخستین  شد  نوشته 
دراماتیك مدرن ارمنی است كه ارزش آن ها برای 
امروز حفظ شده است. این اثر كه تأكیدی پر شور 
محسوب  زنان  و  مردان  تمامی  انسانی  شأن  بر 
برابری  و  تعهد  موضوع  برای  موقعیتی  می شود، 
خلق می كند؛ به عنوان شرایطی برای روابط نجیبانه 
انسانی.  نشان می دهد این ها چه طور توسط مردان 
قدرت در تعامل با آن هایی كه ضعیف می پنداشتند 
لگدمال شده و چه طور پول نقش بی رحمانه خود 
از  سوندوكیان  درام  می كند.  بازی  مسائل  در  را 
و  امیدها  از  می شود،  پدیدار  روزمره  اشتغاالت 
را  آن ها  شخصیت های  كه  عادی  مردم  اندوه های 

ماهرانه شكل داده است.
تمام بالها برای خانواده پپوی ماهی گیر كمین 
كرده اند. نامزد خواهرش تهدید كرده كه از ازدواج 
منصرف خواهد شد مگر آن كه پپو فورا جهیزیه را 
طبق قرار بدهد. ازدواج ِقِزل همان طور كه فرصتی 
اثبات بی عیبی و پاكی او در  برای خانواده است، 
میان مردم نیز هست. ازدواج آن ها اعالم عمومی 
شده و آن دو حتی همدیگر را در جمع بوسیده اند 
بسیار  می تواند  ازدواج،  از  مرد  شدن  منصرف   و 

لطمه زننده باشد.
نشانه  است  ممكن  ازدواج  خ��وردن  هم  به 
عیب های وحشتناك تلقی شود، عیوبی نابخشودنی 
البته نه در مورد شوهر  در شخصیت و اخالق، و 
آینده بلكه در مورد قزل به عنوان یك زن. تحقیر 
عمومی و رنج درونی او غیر قابل اجتناب هستند. 
پپو نمی تواند جهیزیه  را )كه قرار بوده از پولی  كه 
هاروتیون تاجر به او بدهكار است بپردازد( بدهد. 
رسید كتبی قرض گم شده و هاروتیون از فرصت 

استفاده كرده و بدهی اش را تسویه نمی كند.
بشری  اخالق  قانون  هیچ  از  پپو  خانواده 
سرپیچی نكرده اند اما به روح زمانه تسلیم شده اند 
نام  به  را  آن ها  دارد  حق  جامعه  كه  پذیرفته اند  و 
سنت اجتماعی عقب مانده و وقیح شان، قضاوت و 

محكوم كند. در نتیجه عمیقا احساس تحقیر و شرم 
و  اخالقی  هسته ای  احساس،  این  در  اما  كردند. 
متعهدانه وجود دارد. آن ها آن را به عنوان شكستی 
در انجام وظیفه خانوادگی تلقی كردند، شكست در 
جلوگیری از ناكامی یك انسان دیگر؛ قزل دوست 

داشتنی آن ها مورد تهمت قرار می گرفت.
تلقی  قولش  به  وفای  در  را شكستی  این  پپو 
و  پپو  كه  است  قزل  نامزد  این  گرچه  می كند. 

تهدید  شرمساری  و  عهدشكنی  به  را  خانواده اش 
مخمصه  عمیق تر  ریشه های  سوندوكیان  می كند، 
می دهد.  قرار  آن ها  اجتماعی  ضعف  در  را  آن ها 
این مخصوصا در حس قزل و مادرش، شوشان، 
پدیدار می شود كه هنگام دوخت ودوز برای مبلغی 

ناچیز، به سرنوشت خود بدوبیراه می گویند.  
آن ها قربانی قدرتی هستند كه فریب می دهد، 
تقلب می كند و آن ها را تا ته فقر و وابستگی پایین 

می كشد. 
پرده دو، صحنه را به خانه هاروتیون می برد كه 
تضاد آن با اقامتگاه پپو بارز است، اما نه به خاطر 

پپو،  میان خانواده  در  اشیاء آن.   ارزش  اختالف 
اخالق گرایی و حس تعهد و وظیفه و عشق وجود 
دارد. در خانه و زندگی هاروتیون كه از راه نادرست 
حقارت،  مصرف گرایی،  پوچی،  آمده،  دست  به 

خودبینی و گستاخی حیرت آور می چربد.
هاروتیون توان آن را دارد كه برای پنهان كردن 
میانسالی موی خود را رنگ كند و یك همسر جدید 
بخرد. او در پوچی و خودشیفتگی خود كامال واقعی 
اِِفمیا مرض  و مدرن است همان طور كه همسرش 
خرید دائم دارد؛ مخلوقی ولخرج و بی عاطفه، پر از 
تحقیر در رفتار با خدمتكارانش، كه از تنفر شدید 
در  است.  سرشار  نیز  دخترخوانده اش  به  نسبت 
روابط این دو، سوندوكیان زشتی ازدواج های بدون 

عشق كه با پول شكل گرفته اند را نشان می دهد.
ورود سریع و سرزده پپو به خانه هاروتیون، 
به آسایش خودستایانه او پایان می دهد. به محض 
این كه پپو از او می خواهد قرضش را پرداخت كند، 
یاد سرنوشت قریب الوقوع خواهرش باعث می شود 
كه  برانگیخته شود  با چنان شوری  صحبت هایش 
تمام ظلمی كه از دست مردانی چون هاروتیون به 
این جا  می كند.  اشباع  را  او  می رود،  عادی  مردم 
یكی از بهترین تأكیدهای هنری بر جایگاه مردان 
و زنان و ضرورت هسته اخالقی در اعمال و روابط 

بشر را می بینیم.
حس  را  خود  غیرت  و  شأن  و  انسانیت  پپو 
می كند. در یورش بردن به آن خانه درباره هویت 
خود جدل می كند و پاسخ می دهد: "من كی ام؟ من 
منم!". او نه صدقه، بلكه احترام می خواهد. همچنان 
بر  مونولوگ هایش  می رود  انتها  به  رو  صحنه  كه 
فساد دنیای ثروت متمركز می شود و هاروتیون در 
واكنش به او به هنگام جدل، عصبیت دنیای ثروت 

را آشكار می كند.
جا  به  ماندگار  ُمهری  آخر،  و  سوم  پرده 
برای  او  می شود.  رو  هاروتیون  كلك  می گذارد. 
جلوگیری از كشیده شدن موضوع به دادگاه، پیشنهاد 
می كند قرضش را با كمال میل با سود آن پرداخت 
كند. اما با صدمه ای كه به قزل وارد شده، این هیچ 
چاره ای برای آبروی او نیست و هیچ مردی با او 

آشنایی با ادبیات نمایشی ارمنستان 
پِپو

 اثر گابریل سوندوكیان

تأكيد بر شأن انسانی
ادی آرناوودیان
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ازدواج نخواهد كرد.
می زند  پس  را  هاروتیون  پیشنهاد  پپو  پس 
افشا كند،  او را در معرض عموم  امید كه  این  به 
او در یكی  به خاطر خواهر خودش.  تنها  نه  اما 
به عنوان یك دادخواه  از آخرین سخنرانی هایش 

این  هاروتیون های  است  آماده  و  می ایستد  جلو 
دنیا را رسوا كند كه با خونسردی، انسانیت فقرا را 
له می كنند: "تو تعداد زیاد دیگری را هم مانند ما 
فریب داده ای، تو این بازی را با خیلی های دیگر 
انجام داده ای، تو گلوهای زیادی را بریده ای و من 

پپو نبودم اگر انتقام همه آن ها را نمی گرفتم". 
نمایش  زیركی  با  سوندوكیان  كه  تضادی 
پیامدهای  از  الهام بخش  تجسمی  می دهد، 
پوسیدگی اخالق در هسته اجتماع است كه امروز 
نیز قربانی های زیادی دارد. هر كس فكر می كند 
نمایش پپو فقط از نظر تاریخی جالب است می تواند 
از 25000 دهقان هندی بی خانمان و فقیر بپرسد 
كه در اكتبر 2007 یك راه پیمایی یك ماهه در دهلی 
پایتخت هند ترتیب دادند. آن ها برای درخواست 
از زمین  را  آن ها  كه  از زمین دارانی  حقوق زمین 
كه  زمین هایی  كردند؛  راه پیمایی  انداختند  بیرون 
كرده  زرع  و  كشت  آن جا  نسل ها  برای  دهقانان 

بودند اما نمی توانند مدركی از آن نشان دهند!

ترجمه: نسیم نجفی
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ناطق  فیلم های  است  سال 1935. چند سال 
روسی در شوروی و از جمله در ایروان نشان داده 
دوست  ارمنستان  سینمای  هنرمندان  می شوند. 
دوست  مردم  و  ببینند  هم  ارمنی  ناطق  فیلم  دارند 
دارند آدم ها روی پرده سینماها به زبان ارمنی سخن 
بگویند. »های کینو«، استودیوی فیلم سازی دولتی 
ارمنستان شوروی، این موضوع را به طور جدی در 
دستور کار خود قرار داد. در یك جلسه مشورتی  که 
در آن عالوه بر اهل سینما، از مورخان و نویسندگان 
هم دعوت شده بود، چندین اثر ادبی مهم به عنوان 
پیشنهاد  ارمنی  سخن گوی  فیلم  نخستین  موضوع 
اثر  کائوس  تومانیان،  هوانس  نوشته  آنوش  شد: 
ارمنی  مشهور  طنزنویس  کارهای  شیروان زاده، 
گابریل  نوشته  پپو  نمایش نامه  و  پارونیان  هاکوپ 
ارمنی  صاحب نام  نمایش نامه نویس  سوندوکیان 
تفلیس. جلسه به پپو رأی داد. هم به سبب این که 
نمایش نامه بود و قابلیت های برگردان سینمایی اش 
می توانست  که  آن،  طنز  سبب  به  هم  و  افزون تر 

تماشاگر عامه را بیش تر جذب کند. 
بگنازاریان،  هامو  عهده  به  فیلم نامه  نوشتن 
بنیان گذار سینمای ارمنی، گذاشته شد تا به کمک دو 
دستیار آ. گوالکیان و نمایش نامه نویسی به نام و. 
نمایش نامه سوندوکیان  برگردان  کار  اشکلوفسکی 
برساند.  انجام  به  را  اجرا  قابل  فیلم نامه  یک  به 
»های  رهبری   ارگان های  در  شده  تمام  فیلم نامه 
کینو« به تصویب رسید و سپس برای تصویب نهایی 
به مسکو فرستاده شد. حتی آن را برای میکویان، 
عضو ارمنی دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی 
خواندند و چنان که در کتاب تاریخ سینمای مختصر 
دزنونی،  م.  )د.  شده  نوشته  شوروی  ارمنستان 

1961( او تذکرات مهمی درباره آن داد.
در فیلم نامه، عالوه بر توجه خاص به بازسازی 
شیوه زندگی و فضای معماری تفلیس قدیم، تالش 
سال های  سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  است  شده 
هفتاد سده نوزدهم قفقاِز تحت سلطه روسیه تزاری 
نیز معرفی شود. در یکی از صحنه ها سربازان روس 
از خیابان های تفلیس می گذرند، رهگذران به اجبار 
در برابر آن ها تعظیم می کنند و زیمزیموف ثروتمند 
از این امر خوشحال است. والی قفقاز مدالی برای 
این مناسبت جشن می گیرد.  به  او  او می فرستد و 
دارند  حضور  هم  شهر  مقامات  جشن،  این  در 

تا  می دهد  قاضی شهر رشوه  به  او  همین جا  در  و 
برای پپو حکمی غیرعادالنه صادر کند. شکل گم 
شدن و پیدا شدن برات )رسید پرداخت پول( هم 
در فیلم با نمایش نامه فرق می کند. در نمایش نامه 
یکی از دوستان پپو برات را قاطی کتاب ها به مسکو 
فرستاده، اّما در فیلم، شوشان، زن بی سواد پپو، آن 
را تا زده تا نخ روی آن کالف کند. با ریسیدن نخ و 
باز شدن کالف در نهایت برات هم پیدایش می شود 

و معلوم می شود حق با پپو بوده است. از این دست 
را  آن  تا  بوده  اصلی الزم  نمایش نامه  در  تغییرات 

برای برگردان به فیلم آماده کند. 

پِپو
نخستین فیلم ناطق ارمنی
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