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فعالیت های باند آرمنیان پاور در 
آمریکا

آمریکا  ف��درال  پلیس  ج��اری،  سال  فوریه  در 
اعالم کرد که طی یک عملیات گسترده در منطقه 
لس آنجلس کالیفرنیا نزدیک صد نفر از اعضای باند 
آرمنیان پاور Armenian Power )قدرت ارمنی( را 
انواع  باند،  این  اتهام اعضای  دستگیر کرده است. 
کارهای غیرقانونی از ضرب و شتم گرفته تا تهدید 
و قتل و همین طور انواع کاله برداری، مخصوصا 
از راه دزدی هویت آنالین افراد و تقلب در سیستم 
خدمات بهداشتی دولتی بود. در کیفرخواست 220 
اینترنت  در  آن  کامل  متن  که  دادستانی  صفحه ای 
موجود است، گفته شده است که این باند بیش از 
و  هوادار  زیاد  تعداد  و  رسمی  عضو  نفر  دویست 
وابسته دارد. اعضای آن بیش تر از ارامنه ای هستند 
که از ارمنستان و روسیه به آمریکا مهاجرت کرده اند 
این  مافیایی  باندهای  با  و هنوز روابط گسترده ای 

کشورها دارند. 
و  ارمنی  جنایتکار  باند  یک  اعضای  دستگیری 
بر  آمریکایی  رسانه های  در  آن  گسترده  انعکاس 
تصویری که مردم آمریکا از ارامنه دارند تأثیر منفی 
می گذارد. هرچند تعداد چندصدنفری اعضای این 
حتی  و  آمریکا  در  ارامنه  جمعیت  به  نسبت  باند 
اّما  است،  ناچیزی  تعداد  تنها  کالیفرنیا  ایاالت  در 
ندارد و  امر اهمیت چندانی  این  افکار عمومی  در 
عملیات این باند خواه ناخواه به حساب کل جامعه 
نوبه  به  امر  این  و  می شود.  گذاشته  آمریکا  ارامنه 

خود می تواند هم بر زندگی روزمره ارامنه آمریکا 
و رابطه شان با سایر شهروندان آمریکایی تأثیر سوء 
بگذارد و هم بر فعالیت های البی ارمنی آمریکا در 
ترکیه  توسط  ارامنه  نسل کشی  شناسایی  راستای 

عثمانی در کنگره آمریکا.
برای سردمداران و رهبران جامعه ارامنه آمریکا این 
از  تعداد زیادی  پرسش را مطرح می کنند که چرا 
می شوند.  جنایتکار  گروه های  این  جذب  جوانان 
مانند ریشه یابی همه  امر  این  که  معلوم است  البته 
مخدر،  مواد  به  اعتیاد  رواج  مانند  مشابه،  موارد 
تغذیه  متعددی  از عواملی  و  ندارد  تنها یک علت 
هیچ  ارمنی  جامعه  رهبران  حال  این  با  می کند. 
تصوری ندارند که کدام عوامل فرهنگی و اقتصادی 
باعث شکل گیری یک سازمان مافیایی گسترده در 
جامعه ارامنه آمریکا شده است و کاری جز اظهار 
تأسف و محکوم کردن کارهای غیرقانونی این گروه 

از دست شان برنمی آید. 
پلیس  س��وی  از  ش��ده  منتشر  اطالعات  برابر 
روسیه  ارامنه  از  عمدتًا  باند  این  اعضای  فدرال، 
ارامنه ای  تا حدودی  امر  این  ارمنستان هستند.  و 
به  ای��ران،  جمله  از  دیگر،  کشورهای  از  که  را 
نکته  اّما  تبرئه می کند.  کرده اند  مهاجرت  کالیفرنیا 
گسترده  تفاوت های  وجود  با  که  این جاست،  در 
بین  و  ارمنی  دیاسپورای  گوناگون  بخش های  بین 
ارامنه ارمنستان و دیاسپورا، ارامنه بعد از مهاجرت 
معرفی  ارمنی  را صرفًا  دارند خود  میل  آمریکا  به 
امر  این  کشور.  بهمان  یا  فالن  ارمنی  نه  و  کنند 

باعث می شود که پیشینه سوء هریک از بخش های 
جمعیت ارامنه به حساب همه آن ها گذاشته شود، 
در حالی که تفاوت های بین ارامنه مهاجر از ایران 
و لبنان و روسیه و ارمنستان بسیار آشکار است و 
حتی پلیس به این امر آگاهی دارد و از روی امالء 
متفاوت پسوندیان در نام خانوادگی ارامنه ارمنستان 
و ارامنه جاهای دیگر، آن ها را از هم تمییز می دهد. 
 yan � ارامنه ارمنستان پسوند نام خانوادگی خود را

و ارامنه دیگر نقاط دنیا � ian می نویسند. 
نخبگان  با  پاور  آرمنیان  جنایتکار  باند  رابطه  از 
سیاسی و اقتصادی ارمنستان صحبت می شود. این 
صحبت ها البته مبنای مستند قوی ندارد و در حد 
اّما در همین حد هم اثر سوء آن بر  شایعه است. 
محسوس  ارمنستان  جمهوری  خارجی  مناسبات 
آرمنیان  باند  اعضای  دستگیری  زمان  در  است. 
ارمنستان  جمهوری  دولت  سیاسی  محافل  پاور، 
عملیات آن باند را محکوم کردند و قول همه گونه 
همکاری در راستای مقابله با آن دادند. به هر رو 
نباید فراموش کنیم که شهروندان عادی آمریکایی 
نسبت به مسائل پولی حساسند و کسانی را که با 
دزدیده اند  را  مال شان  دالر  میلیون ها  کاله برداری 
نخواهند بخشید و اگر کوچک ترین گمان بدی ببرند 
تصویر  است،  داشته  نقش  کار  این  در  دولتی  که 
برای همیشه مخدوش  در ذهن شان  نیز  دولت  آن 

خواهد شد.

هوسپ میرزایان و ترجمه رباعیات 
عمر خیام

ایران  ارمنی  سیاسی  رجال  از  میرزایان  هوسپ 
از  دوره،  سه  او  است.  بوده  بیستم  اوائل سده  در 
در  ارامنه  نماینده  شمسی،  تا 1302  سال 1288 
مجلس شورای ملی بوده است. هوسپ میرزایان 
سیاستمداری بود که دستی نیز در فرهنگ و ادب 
فرهنگ  ایران  ارامنه  که  داشت  اعتقاد  او  داشت. 
مّلت بزرگ ایران را خوب نمی شناسند و به همین 
ادبیات  از  گوشه هایی  ترجمه  کار  به  دست  سبب 
کالسیک فارسی به ارمنی شد. تکه های کوچکی 
رباعیات عمر  و  برگرداند  ارمنی  به  را  از شاهنامه 
خیام را به ارمنی ترجمه کرد. انتشار رباعیات عمر 
خیام به ترجمه هوسپ میرزایان با مقاله مفصلی در 
تحلیل روان شناختی شعر خیام همراه بود. رباعیات 
عمر خیام به زبان ارمنی به ترجمه میرزایان در سال 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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1923 شمسی منتشر شد. بعدها فرزند او زورایر 
را  آن  دیگر  بار  میالدی  سال 1963  در  میرزایان 
هوسپ  رساله  از  بخش هایی  کرد.  چاپ  تجدید 
میرزایان درباره عمر خیام در صفحات ارمنی این 

شماره هویس چاپ شده است.

بازی های ورزشی هاماهایکاکان در 
ارمنستان

در روزهای 22 تا 30 مرداد ماه امسال، شهر ایروان 
بود.  جهان  سراسر  از  ارمنی  ورزشکاران  میزبان 
هاماهایکاکان عنوان ارمنی رویداد ورزشی بزرگی 
است که شاید بیش از اهمیت ورزشی آن، اهمیت 
ارامنه  حضور  باشد.  داشته  سیاسی  و  فرهنگی 
سراسر جهان در یک رویداد واحد نشانه همبستگی 
آن ها با وجود دور بودن آن ها از یکدیگر است. از 
بازیگران و  از  نفره ای متشکل  ایران هیأت سیصد 
مربیان در این بازی ها شرکت کرده بودند و چنان که 
در مراسم گشایش بازی ها اعالم شد، از نظر تعداد 

شرکت کننده مقام نخست را داشت. 
یکی  داشت.  مشعل  دو  هاماهایکاکان  مسابقات 
در  گاندزاسار  کلیسای  در  تبرک  از  بعد  آن ها  از 
این  از  بعد  دیگری  و  شد  آورده  ایروان  به  قره باغ 
که در کلیسای تادئوس مقدس در آذربایجان ایران 
تبرک  امروز  ترکیه  در  آنی  کلیسای  در  سپس  و 
نمادین  اهمیت  همه  این  که  است  معلوم  یافت. 

دارد: هم بر همبستگی ارامنه قره باغ و ارمنستان و 
کلیسا در  مهم  نقش  از  دارد و هم  تأکید  دیاسپورا 
همه رویدادهای مّلی، اعم از سیاسی و فرهنگی و 

ورزشی، حکایت می کند.

روسیه کوچک در نزدیکی ایروان
ساعت  دو  ایروان  از  است...  غریبی  "احساس 
دنیای  در  را  خود  ناگهان  و  نمی روی  بیش تر  راه 
به  خانه هایی  سرو،  درختان  می یابی...  متفاوتی 
سبک روسی، که دور و برشان کودکانی با موهای 
طالیی این سو و آن سو می دوند. مطمئنی که در 
کوه های  مخصوص  شمائل  و  شکل  ارمنستانی، 
به  اّما  می گویند،  تو  به  را  این  کشور  شمال  خطه 
روسی  کاماًل  آبادی  یک  می کنی،  نگاه  که  روستا 
مولوکان ها  ساکنانش  و  است  فیولِِتُون  این  است. 
نیمه نخست  از  نژاد روس که  از  هستند، مردمانی 
این  شده اند.  داده  اسکان  قفقاز  در  نوزدهم  سده 
ارمنستان  بزرگ  شهر  )سومین  وانادزور  از  آبادی 
بعد از ایروان و گیومری( 20 کیلومتر فاصله دارد. 
ارمنستان  مولوکان نشین  کامال  روستای  تنها  این 
است. امروز در ارمنستان روستای دیگری نیست 
که ساکنانش همه مولوکان باشند، در حالی که در 
بیستم، سی روستای مولوکان نشین در  اوائل سده 
ارمنستان داشتیم که امروز از آن ها تنها نامی باقی 

مانده است".

یک  درباره  است  مقاله ای  مقدمه  خواندید  آن چه 
روستای روس نشین در ارمنستان در بخش ارمنی 
این شماره هویس که به عکس های زیبایی از این 

آبادی مزین است.

رشد اندک جمعیت ارمنستان در 
شش ماهه نخست 2011

اداره آمار ارمنستان اطالعات تازه ای درباره رشد 
سال  نخست  ماه  شش  در  کشور  جمعیت  اندک 
اطالعات  این  برابر  است.  کرده  منتشر  جاری 
نرخ رشد طبیعی جمعیت 20 درصد کاهش نشان 
می دهد. در مقایسه با شش ماه نخست سال 2010، 
تعداد موالید بیش از 4 درصد کاهش داشته و موارد 
به  نشان می دهد.  افزایش  از 3 درصد  بیش  مرگ 
نظر کارشناسان این کاهش قابل پیش بینی بوده و 
با روندهای عمومی وضعیت کشور خوانایی دارد. 
جمعیت  اندک  رشد  نرخ  دالیل  از  یکی  مهاجرت 
است. بیش تر مهاجران به کشورهای دیگر، افراد 
جوان هستند و با رفتن آن ها طبیعی است که تعداد 
موالید کاهش یابد. از سوی دیگر اوضاع پرتشنج 
داخلی باعث می شود میزان مرگ و میر در رده های 
افزایش پیدا کند. نرخ رشد جمعیت در  سنی باال 

دوره زمانی یاد شده 0.4 درصد بوده است.
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روستای  در  زن  جهانی  روز  رسیدن  راه  از 
ارمنی دزوراگیوق  )Dzoragyugh( در 8 مارس 
مردان  98درص��د  است.  كنایه آمیز  سال،  هر 
آن(  جمعیت 5000نفری  از  نیمی  )تقریبا  روستا 
در جست وجوی كار به خارج از كشور رفته اند. 
كسانی كه باقی مانده اند به شوخی این روستا را 
باشگاه زنان می نامند؛ جایی كه زنان در آن همه 

بچه ها  می زنند،  شخم  را  زمین ها   � می كنند  كار 
می كنند  برپا  را  مراسم رسمی  می كنند،  بزرگ  را 
حفظ  را  خود  پراكنده  خانواده  می كنند  سعی  و 
اقتصاد  بر  نیروی كار  كنند. فشاری كه مهاجرت 
موضوع  زی��ادی  مدت   می كند  وارد  ارمنستان 
مطالعات بین المللی بوده است، اما فشاری كه بر 
خانواده های مانده در كشور وارد می شود از چشم 

دزوراگیوق  در  اما  است،  مانده  دور  بررسی ها 
ِگقاركونیک  شرقی  والیت  روستاهای  دیگر  و 
نادیده  را  فشار  این  نمی توان   )Gegharkunik(
به  كه  مهاجری   20000 الی   17000 با  گرفت. 
باالترین  ارمنستان  می روند  خارج  به  كار  دنبال 
رتبه مهاجرت نیروی كار را دارد � هشت درصد از 
كل جمعیت 243000نفری آن بر اساس اطالعات 

زنان بدون مردان
زندگی دشوار زناِن روستای دزُوراگیوق

گايانه آبراهاميان
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اداره آمار ملی. بیش تر این مهاجرین هر پاییز بر 
می گردند اما بعضی از آن ها ناپدید می شوند. "هر 
بار در را پشت سر او می بندم حس می كنم انگار 
را  این  بریزند".  فرو  می خواهند  خانه  دیوارهای 
كه  می گوید  مدرسه  مدیر  خاچاطریان،  هریكناز 
شخم  را  زمین  خودش  و  است  بچه  چهار  مادر 
می زند و بذرپاشی می كند، و از گاوها و خوك ها 
مراقبت می كند چون شوهرش هر بهار برای كار 
بر دوش  بار خانه داری  "تمام  به مسكو می رود. 
هیچ وقت  كه  است  این  چیز  بدترین  و  است  من 
نمی دانی شوهرت برمی گردد یا نه". زابل هوانیان 

است  پسر  یك  و  دختر  چهار  مادر  كه  32ساله 
شانزده ساله و حامله بود وقتی شوهرش خانه را 
تعداد  كرد.  ترك  مسكو  در  كار  كردن  پیدا  برای 
بچه هاش به اندازه دفعاتی ست كه شوهرش به خانه 
آمده. كوچك ترین آن ها كه سه سال دارد تا به حال 
پدرش را ندیده است. "در 16سالی كه دزوراگیوق 
را به قصد مسكو ترك كرده یك زوجه دیگر پیدا 
متأهلی  مرد  با  كه  دختری ست  )منظور  كرده" 
زندگی می كند(. هوانیان به یاد می آورد وقتی به 
دوست دختر مسكویی  شوهرش زنگ زده بود تا 
با او صحبت كند شوهرش چه قدر عصبانی شد. 
"گفت من به او گفته ام تو خواهرم هستی. اگر یك 
بار دیگر زنگ بزنی می آیم و هم تو و هم بچه ها را 
می كشم". او كه ماهیانه  50000درام از راه كمك 
خیریه درآمد دارد با وجود این تهدیدها و شوهری 
كه دائما غایب است می گوید اگر شوهرش برگردد 
را  او  بچه هایم  "به خاطر  پذیرفت.  را خواهد  او 
خواهم پذیرفت. اگر نه همه ی روستا من را متهم 
می كنند. من چهار دختر دارم كه باید ازدواج كنند، 
بی آبرویی من باعث بی آبرویی آن ها خواهد شد". 
این  از  خیلی  كه  حالی  در  نیست.  هوانیان  فقط 
مردان بچه های روس خود را می آورند تا خواهر 
برادرهای ارمنی خود را ببینند، و تالش می كنند 
آن ها  از  خیلی  كنند،  حمایت  را  خانواده  دو  هر 

ناپدید می شوند، از جمله شوهر الرا هوانیسیان، 
معلم زبان روسی. "زن ماندن در یك روستا خیلی 
سخت است. ما این جا زمین را كشت می كنیم و 
مانند مردان كار می كنیم در حالی كه شوهران ما 
می كند  افسون  مشروب  و  روس  زنان  زیبایی  را 
و دیگر نمی توانند به زندگی روستایی برگردند". 
بند  و  قید  از  را  نمی توانند خود  زنان دزوراگیوق 
قانونی شوهران ناپدید شده خود رها كنند چون 
این جا یكی از سنتی ترین مناطق ارمنستان است. 
ارمنی ها عموما ازدواج دوم یك زن مطلقه یا بیوه را 
نمی پسندند اما چنان كه آهارون آدیبكیان جامعه 
یك  كار طبق  این  گغاركونیك  در  شناس می گوید 
وقتی  مخصوصا  است.  ممنوع  نانوشته ،  قانون 
شوهری كه خانه را ترك كرده زنده باشد. شرایط 
اقتصادی در گقاركونیك برای ماندن مردان مناسب 
نیست. كشاورزی در این منطقه كه 49 روستای 
كوهستانی دارد منفعتی ندارد؛ زمستان ممكن است 
شش ماه طول بكشد. كارخانه های صنعتی ساخت 
شوروی كه زمانی نوید فرصت یك زندگی تازه را 
به ساكنین منطقه می دادند خیلی وقت است تعطیل 
شده اند. در رویارویی با این بیكاری وحشتناك بر 
اساس برنامه توسعه ملل متحد گمان می رود 1.1 
كرده اند.  ترك  را  ارمنستان  از 1991  نفر  میلیون 
51ساله   ساكن  هاروتیونیان،  آرتسویك  برای 

دزوراگیوق، كلمه ی مهاجرت مترادف با از دست 
دادن است. وقتی بیست سال پیش شوهرش برای 
پیدا كردن كار به مسكو رفت او فكر می كرد در اثر 
حمایت مالی او دیگر چیزی كم نخواهد داشت؛ 
كاری،  مهاجرت  این  اثر  بر  تنها  نه  پایان  در  اما 
با خانواده قطع كرد  را  ارتباطش  كه  را  شوهرش 
در  هم  را  ساله اش   23 پسر  بلكه  داد  دست  از 
تمام  هاروتیونیان  داد. حاال  از دست  یك حادثه 
تالشش این است كه تنها پسر16ساله اش را قانع 
به مسكو نرود.  برادرش  از پدر و  به پیروی  كند 
"هر بار كلمه ی مهاجرت را می شنوم از اضطراب 
اگر  می دهد.  دست  من  به  مرگ  احساس  درد  و 
كشورمان كار ایجاد می كرد نه شوهرم ما را ترك 

می كرد و نه پسرم از دست می رفت". 

www.armenianow.com :منبع
ترجمه: نسیم نجفی
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مارگاریت 
که  هاروتونیان 
نام  با  ازدواج  از  بعد 
شناخته  سارواریان  مارگاریت 
شد، در سال 1885میالدی در تفلیس به دنیا آمد. 
متوسطه  و  ابتدایی  دوره  تحصیل  شهر  همان  در 
خود را به پایان رسانید و همزمان با تحصیل، از 
از  پس  پرداخت.  نیز  آموزگاری  به  سال 1901 
آن، با گذراندن دوره آموزشی مرکز پیش دبستانی 

فروبل، به کار در کودکستان پرداخت.
به  تا  کرد  مهاجرت  تهران  به   1905 سال 
فراخوان مدیر مدرسه ی هایکازیان تهران در آن جا 
مشغول به کار شود. پس از آن به زودی جذب 
کانون فرهنگیـ  هنری ارمنیان تهران شد که در آن 
فعالیت های هنری نظیر نمایش و... انجام می شد. 
پس از آن به انجمن دوستداران تآتر مدراس ارمنی 
پیوست و در آن جا به عنوان بازیگر، کارگردان، 
مترجم و نویسنده مشغول به فعالیت شد. در حالی 
دروازه  در  واقع  ارامنه  مدارس  در  همزمان  که 
هم  تهران  حسن آباد  در  ارمنه  مدرسه  و  قزوین 

مشغول بود.
وی با دیدن این که کودکان تهرانی در سال های 
کنار هم  برای در  مناسبی  دبستان مکان  از  پیش 
به عالقه و تحصیالتش،  با توجه  ندارند و  بودن 
تصمیم به تأسیس کودکستان گرفت. به این ترتیب 
در سال 1910میالدی )1289 شمسی( نخستین 
کودکستان تهران را به روشی نو بنیان گذاشت. این 
کودکستان عبارت بود از یک آپارتمان اجاره ای 
خانواده  کمک  با  که  جمشید،  ارباب  خیابان  در 
و دوستان، آن را به کودکستان تبدیل کردند. در 

کار  پیش دبستانی  دانش آموز  با 37  نخست  سال 
مدرسه آغاز شد و در سال بعد تعداد دانش آموزان 
به فضایی  ناچار  به  یافت که  افزایش  برابر  به دو 
و  بازی  بیش تر شامل زمین  امکانات  با  بزرگ تر 
نیاز داشت. وی در کودکستان خود اصول  غیره 
آموزشی نوین را به کار می بست و با روش های 

روز، خالقیت کودکان را شکوفا می کرد.
درتهران آن زمان، فروشگاه هایی برای عرضه 
پیش دبستانی  سنین  کودکان  مخصوص  وسایل 
نیاز  ــه  آن چ هر  رو  ایــن  از  نداشت،  ــود  وج
خودشان  دست  به  بود  کودکستان  دانش آموزان 
قد  متناسب  صندلی هایی  و  میز  می شد؛  ساخته 
کودکان، اسباب بازی و وسایل خیمه شب بازی 
مخصوص  وسایل  از  بسیاری  همچنین  و  تآتر  و 

آبرنگ،  رنگی،  مداد  مانند  کودکستان 
و  اروپا  از  را  و...  نشریات  کتاب، 
قفقاز برای دانش آموزان کودکستان تهیه 
می کرد. برنامه های آموزشی کودکستان 
گوناگون  و  جذاب  بسیار  سارواریان 
شامل قصه گویی، کاردستی، ِگل بازی، 
خیمه شب بازی، سرود، تآتر، رقص، 

ورزش، موسیقی و... بود.
و  مربیان  و  بزرگان  از  شماری   
دانش  از  تهران  ارامنه  آتی  مدیران 
آموختگان کودکستان وی بوده اند. جا 
دارد از بین دانش آموزان این کودکستان 
خود  که  بریم  نام  را  فاراهیان  البیس 
بعدها مؤسس کودکستان کوشش بوده 

است.
کودکستان  نوباوه گان  از  یکی 
که  مارکاریان  آراکــس  سارواریان، 
داشته،  فعالیت  ارامنه  تآتر  در  سال ها 
که  شده  خاکستر  خاطرات  کتاب  در 
آمریکا  بوستون  در   1998 سال  در 
که در  از روزهایی  کرده است،  منتشر 
این کودکستان گذرانده است چنین یاد 
می کند: به خوبی یادم است که در آن جا 

با  با چه چیزهایی بازی می کردیم؛ 
خیس  قبل  روز  از  که  نخودهایی 
خورده و نرم و بزرگ شده بودند و 

چوب کبریت هایی که سر گوگردی شان جدا شده 
آن ها خانه  با  و  را رنگ می کردیم  آن ها  ما  بود. 
و آدمک درست می کردیم... همه این ها را خانم 
سارواریان برای ما از هیچ درست می کرد... من 
جوان  بسیار  مارگاریت  خانم  که  سال هایی  در 
سال های  در  و  بودم  وی  کودکستان  شاگرد  بود 
میان سالی و کهن سالی از نزدیک با وی معاشرت 
داشتم، او همیشه روحیه یک کودک را داشت به 
طوری که می شود گفت وی کودکی کهن سال بود. 
گسترش  زودی  به  سارواریان  کودکستان 
یافت و تبدیل به مجتمع آموزشی سارواریان به نام 
باالد )کاخ کودکان( شامل کودکستان،  مانکاکان 
سال  در  مجتمع  این  شد.  شبانه روزی  و  مدرسه 
مارگاریت  فوت  از  پیش  سال  )یک   1951

مارگاریت سارواریان 
         بنیان گذاِر نخستین کودکستان تهران

لیا خاچیکیان

مارگاریت سارواریان به همراه سه کودک خردسالش، 
ناپلئون، موشق و سونیا سارواریان 
که هریک به نوعی ادامه دهنده راه مادرشان بودند
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نفر  از 700  بیش  بنیان گذار آن(  سارواریان، 
این  فعالیت های  دیگر  از  داشت.  دانش آموز 
کودکان  مخصوص  مجله  انتشار  مجموعه، 
نو( در سال 1935  نور هاسکر )خوشه های 
بود. این مجله که در ابتدا به صورت ماه نامه 
می شد،  منتشر  هفته نامه  به صورت  و سپس 
کودکان  برای  گوناگونی  بخش های  دارای 
بود. همچنین بخشی با نام مایریکی آنگیون 
آشپزی  و  تغذیه  آموزش  به  مادر(  )ستون 
اختصاص  مادران  به  تربیتی  آموزش های  و 
نمایش نامه هایی  نشریه  صفحات  در  داشت. 
برای کودکان منتشر می شد، این نمایش نامه ها 
به گونه ای تنظیم شده بود که امکان اجرای آن 
در کودکستان وجود داشته باشد و تمام نقش ها 

را کودکان اجرا کنند.
فرزند  سه  مادر  سارواریان  مارگاریت 
که  بود  سونیا  و  ناپلئون  موشق،  نام های  به 
راه  دهنده  ادامه  نوعی  به  آن ها  از  کدام  هر 
مادرشان بودند. ناپلئون سارواریان به نقاشی 
و تآتر عالقه مند بود و در این دو رشته فعالیت 
با نام سروری  می کرد. موشق سارواریان که 
شناخته شده است بعدها به کارگردانی تآتر و 
برادرش  کنار  در  همچنین  و  پرداخت  سینما 
و  بود،  مشغول  گرافیکی  کارهای  به  ناپلئون 
سونیا سارواریان بعدها مدرسه سارواریان را 
مدیریت می کرد. البته همگی آن ها در نشریه 
همکاری  نیز  مجتمع  فوق العاده  برنامه های  و 

داشتند. 
مارگاریت سارواریان در سال 1952 در 

تهران در گذشت.

شماره اول مجله نور هاسکر )15 سپتامبر 1935( و
نمونه هایی از صفحات آن
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نقاشان معاصر ارمنستان:
آرویک پطروسیان

ایروان  در   1972 مه  ماه  در  پطروسیان  آرویک 
مجسمه ساز  پطروسیان  بِنیک  پدرش  شد.  متولد 
مشهوری بود و مادرش نوازنده ویولن، کارشناس 
تعلیم و تربیت و بعدها فعال سیاسی بود. آرویک 
در کالج هنرهای زیبای ترلمزیان و سپس آکادمی 
عضو   1999 سال  از  و  خواند  درس  هنر  دولتی 

اتحادیه نقاشان ارمنستان است. 
در  و  داشته  انفرادی  متعدد  نمایشگاه های  او 
در  است.  کرده  شرکت  جمعی  نمایشگاه های 
به  کمک  هدف  با  مخصوصا  خیریه  فعالیت های 
کودکان و زنان بی چیز شرکت فعال داشته و برای 
شرکت های مشهوری مانند کوکاکوال، شواتسکوف 

و غیره کارهای گرافیکی کرده است.
و  گوناگون  تلویزیونی  برنامه های  دکور  طراحی 
همین طور طراحی غرفه های جمهوری ارمنستان 
را در نمایشگاه های تجاری مختلف به عهده داشته 

است.
بی ینال  به  می توان  او  گروهی  نمایشگاه های  از 
بین المللی هنر در بجین چین در سال 2008 اشاره 

کرد و همچنین به نمایشگاه نقاشان زن ارمنی در 
ایروان در سال 2006. 

سالگرد  نودمین  مناسبت  به   2005 سال  در 

با عنوان  نمایشگاهی  ایروان  ارامنه در  نسل کشی 
گل هایم برای شهیدان برگزار کرد.
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پرده  بر  روزه��ا  این  که  یوسف  آقا  فیلم  در 
کارمندی  فیلم  اصلی  شخصیت  سینماهاست، 
عنوان  به  مردم  خانه های  در  که  است  بازنشسته 
بیننده هم همراه او  کارگر نظافتچی کار می کند و 
یکی  می شود.  مختلف  خانواده های  زندگی  وارد 

شوهر  نقش  است.  ارمنی  خانواده ای  این ها،  از 
و  بود  کرده  بازی  دوستانم  از  یکی   را  خانواده 
امیدوار بودم که این بار در یک فیلم ایرانی شاهد 
تصویری ملموس و باورپذیر از فضای یک خانه 
همان  می بینید  فیلم  در  آن چه  اّما  باشم،  ارمنی 

کلیشه همیشگی خانواده  ارمنی است که به دکور 
و اطوارها و شیوه زیست "فرهنگی تر" و متجددتر 
خالصه شده است. در این مجال کوتاه نمی توانم 
فضای  می شوند  باعث  که  بپردازم  عنصرهایی  به 
اّما می توانم  ایرانی درنیاید.  فیلم  ارمنی در  خانه 

اگزوتیسم در چندقدمی
صحنه  خانواده ارمنی در فیلم آقا یوسف

روبرت صافاریان
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بگویم که این مسأله فنی نیست. مسأله این است 
که خانه ها روح دارند و فیلم ساز ایرانی این روح 
را نمی شناسد. شناختی که حاصل تجربه زیسته 
نیست.  یوسف  آقا  فیلم  به  محدود  این  و  باشد. 
در  کیانوش عیاری هم  مانند  کارگردان قوی تری 
مدت  اختصاص  وجود  با  نداشتن  و  داشتن  فیلم 
توفیق  ارمنی،  خانواده  به  طوالنی تری  زمان 
ارمنی  شخصیت های  ندارد.  کار  این  در  چندانی 
سریال هزاردستان علی حاتمی هم همین طورند. 
اّما موضوع وقتی پیچیده تر می شود که حتی وقتی 
کارگردان فیلم ارمنی است، باز با همین پرداخت 
کلیشه ای روبه رو هستیم، چنان که در فیلم تردید 
شکل  کلیشه ای  وقتی  مسیحی.  کریم  واروژ 
می گیرد، حتی کسی که تجربه مستقیم و ملموس 
از موضوع دارد، تحت تأثیر کلیشه عمل می کند. 

در این جا به اشاره به چند نکته اکتفا می کنم:
ـ کارکرد صحنه خانواده ارمنی در فیلم آقا یوسف 
این خانواده  اگر  یا  نبود  این صحنه  اگر  چیست؟ 
وجود  به  فیلم  در  تغییری  چه  نبودند،  ارمنی 
موافقت  دیده  را  فیلم  که  هر  احتمااًل  می آمد؟ 
خانواده  این  هیچ. حضور  تقریبا  که  کرد  خواهد 
برای  نیت  حسن  سر  از  است  کوششی  احتمااًل 
نشان دادن تنوع فرهنگی جامعه ایرانی. از سوی 
بر این است که فضای خانه ارمنی  دیگر، فرض 
نوعی جذابیت برای فیلم به همراه می آورد. نوعی 
چاشنی برای تنوع و جذابیت و همین طور به ادای 
دین به دوستان و خانواده های ارمنی که بسیاری 
از روشنفکران هم نسل رفیعی، کارگردان فیلم، در 
از دوران کودکی خاطره ای  و  میان شان دوستانی 
اّما نکته این  است که  دارند. همه این ها خوب. 

این حسن نیت با شناخت از درون همراه نیست 
)و شاید نمی تواند باشد(؛ فقط کاستن یک فضای 
فرهنگی ارگانیک به تعدادی نشانه قراردادی است 
و بس. این تقلیل گرایی است که فاصله های قومی 
و فرهنگی را برجسته می کند. آن چه در این فیلم 
از دید یک  ایرانی است  ارمنی-  می بینیم خانواده 

ایرانی غیرارمنی.
ـ و این مسأله ای است که تنها از سوی مخاطب 
غیرارمنی  مخاطب  است.  قابل تشخیص  ارمنی 
که  حالی  در  نشود.  موضوع  متوجه  اصال  شاید 
مانند  آمریکایی  فیلم  یک  وقتی  مخاطب  همین 
خانه ای از شن و مه را می بیند نسبت به بازسازی 
فضای خانواده ایرانی در آن فیلم حساسیت نشان 
و  باورناپذیر  زیادی  حدود  تا  را  آن  و  می دهد 
نمونه  همین  از  بدهید  اجازه  می یابد.  مصنوعی 
استفاده کنم و بگویم که بازسازی زندگی خانواده 
ایرانی در آن فیلم در مقایسه با بازسازی فضای 
ایرانی،  فیلم های  در  ایرانی  ـ  ارمنی  خانواده 

فوق العاده خوب است. 
ـ یکی از دالیل مصنوعی نمودن فضای خانواده 
تکلم می کنند.  بدان  آدم ها  که  است  زبانی  ارمنی 
اگر این زبان را فارسی بگیری، مصنوعی است، 
چون ارامنه در خانه های شان با هم ارمنی حرف 
می زنند. البته در صحنه مورد بحث ما از فیلم آقا 
یوسف کاراکترها وقتی با هم صحبت می کنند، به 
ارمنی حرف می زنند. اّما ارمنی ای که آن ها به آن 
زنده  ارمنی  با  دارد  اندکی  شباهت  می کنند  تکلم 
می شود.  شنیده  ارمنی  خانه های  در  که  واقعی  و 
آن چه در فیلم می شنویم در مجموع ادبی و لفظ 
قلم است و خالی از کلمات فارسی، در حالی که 
زبان واقعی ارامنه ایران محاوره ای است و به شدت 

آمیخته به کلمات فارسی. 
هرگز  آدم ها  که  طور  همان  که  است  چنین  آیا 
همدیگر را در عمق نمی شناسند، اقوام و فرهنگ ها 
هم در نهایت قادر نخواهند بود از درون یکدیگر را 
بشناسند و همیشه برای یکدیگر به عنوان چیزی 
ناشناختنی و اگزوتیک )به مفهوم غرابِت زیبا( باقی 
خواهند ماند؟ اگزوتیسمی در چندقدمی که برای 
طوالنی  مسافت های  نیست  الزم  دیگر  دیدنش 

بپیمایی، بلکه در همسایگی ات حضور دارد. 

نماهایی از صحنه خانواده ارمنی فیلم آقا یوسف،
باال، مهدی هاشمی و شاهین بازیل

پایین، شاهین بازیل و آرمینه زیتونچیان

ری
شت

د ا
عو

مس
س: 

کا
ع
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قلعه  بانوی  نمایش نامه  اخیراً 
شانت،  لئون  اثر  شده،  تسخیر 
ارمنی  شهیر  نمایش نامه نویس 
شد.  منتشر  فارسی  زب��ان  به 
182 صفحه متن نمایش نامه را 
فارسی  به  آندرانیک خچومیان 
را  آن  افراز  نشر  و  برگردانده 
منتشر کرده است. این ششمین 
نمایش نامه های  مجموعه  کتاب 
همکاری  با  که  اس��ت  ارمنی 
طبع  به  ناشر  و  مترجم  همین 
همکاری  ای��ن  ثمره  می رسد. 
ب��وده  آث����اری  ای���ن  از  پ��ی��ش 
نمایش نامه نویسان  از  اس��ت 
بانوی  ارمنستان.  معاصر 
اثر  نخستین  تسخیرشده  قلعه 
دراماتیک  ادب��ی��ات  کالسیک 
است.  مجموعه  این  در  ارمنی 

در  می خوانید  نوشته ای  ابتدا  این جا  در 
معرفی لئون شانت و کارنامه ادبی و سیاسی 
او و سپس قطعاتی از نمایش نامه به نظرتان 

می رسد.

سپس  ناهاشپتیان،  واقعی  نام  )با  شانت  لئون 
سقبوس(  پدرش  نام  از  برگرفته  سقبوسیان، 
داد.  دست  از  را  مادرش  و  پدر  خردسالی  در 
اسکودار  زادگاهش  در  را  ابتدایی  تحصیالت 
)محله ای در استانبول( گذراند، سپس در سال های 
91-1884م. در مدرسه گئورگیان در اجمیادزین، 
دانشگاه های  در  99-1892م.  سال های  در  و 
الیپزیگ، ینا، مونیخ در رشته های علوم تربیتی و 
روان شناسی تحصیل کرد. از سال 1899م. بیش 

از ده سال در مدرسه دخترانه گایانیان تفلیس و 
دبیرستان دینی ایروان تدریس کرد. در تفلیس به 

عضویت گروه ادبی ورناتون درآمد.
مدرسه  و  مرکزی  مدرسه  در  از 1911م.  شانت 
سال های  در  و  کرد  تدریس  استانبول  یسائیان 
19-1915م. در اروپا زیست. این نویسنده عضو 
مجلس  نماینده  و  داشناکسوتیون  انقالبی  حزب 
جمهوری اول ارمنستان بود. در تابستان 1920م. 
با  مذاکره  در  ارمنستان  رسمی  هیأت  ریاست 
از  بر عهده داشت.  روسیه شوروی در مسکو را 
سال 1921م. در خارج از ارمنستان زندگی کرد و 

به آموزگاری پرداخت.
چندین  99-1890م.  سال های  در  شانت  لئون 
منتشر  کوهستان  دختر  نام  به  و چکامه ای  شعر، 
کرد. در این اشعار از تضاد میان زیبایی و خیال 

ایده ال  و  زندگی  و  رویایی،  یک عشق 
بلندش  داستان های  در  او  گفت.  سخن 
)1891م.(،  خداحافظی  شب  چون 
)1984م.(،  روی��ای��ی  روزه���ای 
ورژی��ن  )1895م.(،  خارجی ها 
)1897م.(، هنرپیشه زن )1899م.( و 
زن )1912م.( نیز به تضاد میان عشق 
تمایالت  و  اجتماعی  وظیفه  و  کار،  و 

شخصی می پردازد.
تاریخ  در  شانت  نوشته های  اهمیت 
به  بیش تر  ارمنی  فرهنگ  و  ادبیات 
است.  وی  نویسی  نمایش نامه  سبب 
مرد  چ��ون  نمایش نامه هایی  در  او 
دیگر)6- کسی  برای  م��ن)1904م.(، 

)1909م.(  راه  میان  در  و  1905م.( 
فرد  متقابل  رواب��ط  چون  مسائلی  به 
و  فرد  و  اخ��الق،  تخریب  جامعه،  و 

فداکاری پرداخته است.
در ادبیات ارمنی، هیچ اثری به اندازه خداوندگاران 
کهن )1909م.( نقد و بررسی نشد است. این اثر، 
هم نمایش نامه ای فلسفی است و هم یك تراژدی 
تاریخی. اساس تاریخی این اثر رویدادهای سده 
9م. است که در آن تضاد ابدی میان اصول دنیوی 
یافته و  بازتاب  ملی  راه های رستاخیز  و  دینی  و 
روبه رو  گسترده ای  توجه  با  ارمنی  جامعه  در 
شخصیت  تقابل  اثر،  این  در  شانت  است.  شده 
دو قهرمان خود، یعنی راهب و رئیس راهبان را 
و  گذشته  به  دو  آن  از  یکی  است.  کرده  برجسته 
نامعلوم.  آینده ای  به  دیگری  و  دارد،  نگاه  اصل 
طرح  سبب  به  کهن  خداوندگاران  نمایش نامه 
مسائلی چون احساس، احوال و عواطف همیشه 
متغیر، و آرزوی آزادی انسان، کیفیت تازه ای وارد 

ادبیات ارمنی نمود.

به بهانه انتشار ترجمه نمایش نامه بانوی قلعه تسخیرشده 
لئون شانت؛ نمایش نامه نویس و سیاستمدار



دوهفته نامه1313
هویس شماره 105، سال پنجم، 2 شهریور 1390

زنجیری  ق��ی��ص��ر)1916م.(،  نمایش نامه های 
و  )1923م.(  تسخیر شده  دژ  )1921م.(،  بانوی 
تاریخی  تراژدی های  نیز  )1932م.(  پایل  اُشین 
هستند که مسائل ملی و اجتماعی � روان شناختی، 
و تضادهای  و همچنین موضوع کیش شخصیت، 

میان قهرمان و توده مردم را مطرح می کنند.
خداوندگاران  مخصوصا  شانت،  نمایش نامه های 
کهن و قیصر، از برجسته ترین نمونه های نمادگرایی 
فلسفه ی  بر  قائم  او  هنر  است.  ارمنی  ادبیات  در 
تنها  هنری  ادبی-  واقعیت  که  جایی  است؛  وجود 

نمادی است برای درک موضوعات مجازی.
در  بارها  زنجیری،  و  قیصر  کهن،  خداوندگاران 

تآترهای ارمنیان روی صحنه رفته است.
شانت به روان شناسی نیز پرداخته است. در 1945م. 

روان شناسی  موضوع  با  را  عطش  ارواح  رمان 
منتشر کرد و در آن به مسائل خانواده، زن، مرد 
کتاب هایی درباره آموزش  پرداخت.  و اخالق 
با  مشترک  کار  لوسابر،  نام  )به  ارمنی  زبان 
هوانس تومانیان و استپان لیسیتسیان(، نقد ادبی، 
فرهنگ مردم، علوم تربیتی و تاریخ نیز نوشته 
است )مانند کتاب ها و آدم ها 1905م.، جنس و 
موضوع فرهنگ مردم )1926م.(. ترجمه هایی 
نیز انجام داده است؛ مانند چکامه )Mtsyri( اثر 

لرمانتوف، خرمگس اثر اتل واینیچ و غیره.
به یادبود لئون شانت، مدرسه ای در ایروان به نام 
وی نام گذاری شده و تمبرهای پستی با تصویر او 

چاپ شده است.
رویاهای  با  کهن  خداوندگاران  در  شانت  لئون 

خود این گونه سخن گفته است:
فرود آیید، فرود آیید، رویاها
با احتیاط فرود آیید، رویاها

رویاهای نوازش گر و شیرین،
فرود آیید رویاهای نازنین!

درباره او گفته اند:
»زیبایی توصیف اخالقی و منزلت هنر در وجود او 
هماهنگ و تنیده گشته بود، این است علت آن که او 
هنر را از ایدئولوژی، زیبایی را از حقیقت، و رویا 

را از واقعیت جدا نکرد«. 
موِشق ایشخان، نویسنده

زندگی  شعر  شانت...  پژوهش های  »موضوع 
آن  ایدئولوژیک  و  شاعرانه  پاک  خصوصیات  و 

است«. 
نیکول آقبالیان، ادبیات شناس

ترجمه: گارون سرکیسیان

 

ماشین انتقام
تک گویی آنا، قهرمان نمایش نامه بانوی قلعه تسخیرشده

بانوی قلعه تسخیرشده داستان زنی اشرافی است که دژشان به دست سردار واسیل تسخیر 
شده و شوهر و دو فرزندش به دست او از فراز حصارهای دژ بر صخره های سخت پرتاب 

شده و تن شان طعمه کرکسان گردیده است. آنا نام این زن است. او که آتش انتقام در درونش 

زبانه می کشد، تصمیم می گیرد کاری کند که سردار واسیل به دست خودش فرزندانش را 

بکشد، هرچند یکی از این فرزندان، جوانی است صلح جو و مخالف نظامی گری پدر. زن 

با حیله گری و دسیسه چینی، پدر و فرزندان را به جان هم می اندازد. در این تک گویی او 

از موقعیت خود که به ماشین انتقام بدل شده است سخن 

می گوید و یک آن پی می برد که انتقام چگونه انسانیت 

را در او کشته است. هرچند این امر باعث نمی شود از 

اجرای نقشه هایش دست بکشد.

آنا

حال که کار دارد شکل می گیرد، حال که در سرم فکرهای 

زیادی دارند به جوش می آیند، وقت دراز کشیدن نیست. 

اکنون وقت اندیشیدن است. وقت چاره جویی و نفوذ در 

عمیق ترین سطوح و زیر و بم و راه های پر پیچ و تاب 

وجود انسانی است. پیرزن، حال، پرداختن به این کار 

است که به من زندگی می بخشد، مرا تغذیه می کند و روزها و ساعت های زندگی ام را سرشار 

می سازد. اکنون چند وقت است در این قلعه ی لعنتی هستیم؟ چهار ماه شد یا پنج ماه؟ آه، 

چه فرقی می کند؟ برای من همه ی این مدت یک روز بوده، یک روز طوالنی، و مانند سقز 

ِکش دار، مانند نوار سیاه و سفیدی به هم تنیده که چون نفرینی، روز عروسی فرزندانم و روز 

مرگ همسرم و روز عروسی سیاه من، دور سرم پیچاندند. من این نوار را زمانی تکه تکه 

خواهم کرد که باالخره شب پر سعادت این روز طوالنی فرا  برسد، زمانی که بتوانم برای 

فرزندانم، برای همسرم و برای خودم که این چنین ناشناخته شده ام، اشک بریزم، منی که به 

جالدی تبدیل شده ام، منی که به ابزاری برای انتقام گیری تبدیل شده ام،  آه، کی باید روح و 

روانم از این آتش و خاکستر شسته شود؟ کی باید این انتقام که مانند توده ی بزرگ سربی بر 

سینه ام سنگینی می کند و خفه ام کرده، ذوب شود؟ 
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