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بحث بودجه ساالنه جامعه ارامنه تهران
یکی از تحوالت مثبتی که در ماههای اخیر در
جامعه ارامنه ایران روی داد ،علنی شدن جلسات
مجمع نمایندگان ارامنه تهران بود .این مجمع که در
حکم یک جور مجلس قانونگذاری داخلی ارامنه
ایران است و نمایندگانش هر چهار سال یک بار
با رای ارامنه تهران انتخاب میشوند ،جایی است
که بسیاری از مسائل و معضالت جامعه در آن
مورد بحث قرار میگیرند .سالها بود این مجمع
گزارش جلسات خود را به صورت اطالعیههایی
در اختیار مطبوعات ارمنیزبان کشور قرار میداد
و این پرسش مطرح بود که آیا مسائلی که در
جلسات آن مورد بحث قرار میگیرند از مسائل
مطرح در پارلمانهای کشورها حساسترند که
نمیشود جلساتش علنی باشد تا خبرنگاران و
روزنامهنگاران بتوانند با حضور در نشستهای
آن درباره آنچه میبینند و میشنوند گزارش تهیه
کنند و سپس به طور طبیعی این گزارشها مبنای
تحلیلها و تفسیرهای آنها قرار گیرد .سرانجام
امسال نمایندگان مجمع تصویب کردند که جلسات
آن علنی هستند .دستور کار نخستین جلسه علنی
مجمع نمایندگان که در روز  18اسفند سال گذشته
تشکیل شد بررسی بودجه ساالنه جامعه ارامنه
تهران بود .در بررسی بودجه سخن از یک میلیارد
تومان کسری بودجه است ،در حالی که باور افکار
عمومی ارامنه ایران این است که کلیسا و نهادهای
اداره کننده جامعه داراییها و امالک بسیار دارد و
آنقدر ثروتمند است که سخنی از دشواری مالی
نمیتواند در میان باشد.
توریستهای ایرانی در ارمنستان
معمو ً
ال وقتی صحبت روابط ایران و ارمنستان
میشود بیشتر تصویر رفتوآمد هیئتهای
دیپلماتیک و اقتصادی و جلسات مذاکرات رسمی
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و امضای تفاهمنامههای و قراردادها به ذهن میآید
و اظهارات سراسر حسن نیت مقامات دو کشور.
اینها همه به جای خود خوب است و به گسترش
روابط دوستانه و خوب بین دو کشور کمک میکند،
ّاما اصل ،روابط مستقیم بین مردم دو کشور است.
حضور کسبه ایرانی در ایروان از نخستین سالهای
استقالل ارمنستان امری عادی است ،در سالهای
اخیر تعداد دانشجویان ایرانی در ایروان افزایشی
چشمگیر داشته و تماس مستقیم این ایرانیها با
مردم ارمنستان به شناخت متقابل واقعی کمک کرده
است .در یکی دو سال اخیر همچنین شاهد رشد
چشمگیر جهانگردان ایرانی در ارمنستان بودهایم.
حضور ایرانیها در ایام عید در خیابانهای ایروان
به قدری بود که نظر رسانههای جمعی ارمنستان را
به خود جلب کرد و به بحثهایی درباره خوب و
بد پدیده توریسم دامن زد .ارمنستان هم مانند هر
کشوری در عین حال که از توریسم به سبب درآمد
اقتصادی آن استقبال میکندّ ،اما در عین حال
نگران پیآمدهای فرهنگی این پدیده هم هست .با
توجه به این که ارمنستان کشوری کوچکی است با
جمعیتی حدودی سه میلیون نفر ،این نگرانی برای
حادتر از کشورهای بزرگ است .گوشهای از
آن ّ
نوشته سایت  168ژام ( 168ساعت) را در اینجا
میخوانید:
حتی اگر تنها درآمدهای حاصل از بازدیدهای
جهانگردان ایرانی از ارمنستان را در ایام نوروز
امسال حساب کنیم ،به رقمی قابلتوجه میرسیم.
بنا بر آمار رسمی در طول یک ماه حدود پانزده
هزار نفر توریست ایرانی داشتهایم .معاون امور
گردشگری وزارت اقتصاد گفته است که بنابر
مطالعاتی که در سالهای  2006-7به عمل آمده
است ،هر گردشگری به طور متوسط در یک
 700الی  800دالر آمریکا در

هدیه ارامنه ایران به کشاورز ارمنی
آرمینه ملیک ایسرائلیان

ارائه نسخههای قطعی برای درمان .بن بست در آبهای
آزاد نام نمایش گروه بود .داستان دو مرد نجات یافته از

غرق ِ
شدن یک کشتی ،یکی ارمنی و دیگری ترک ،بر
قایقی سرگردان بر پهنه آبهای دریای باز ،که نه تنها
نمیتوانند در این باره که به کدام سو باید پارو بزنند به
توافق برسند ،بلکه در نهایت با کشیدن مرزی وسط قایق
آن را به دو قسمت جدا تقسیم میکنند .اشاره آشکاری
به بحث سیاسی گشایش مرز بین ارمنستان و ترکیه و
جدلهایی که در این باره در فضای سیاسی ارامنه در
جریان است .به سبب ناآشنایی بیننده ایرانی با بحثهای
یادشده بعد از ارائه موقعیت این دو مرد ،بحث چندانی
در نمیگرفت .شاید انتخاب این موضوع برای یک
جشنواره ایرانی چندان انتخاب مناسبی نبود .اعضای
گروه میگفتند که بعد از اجراهای نمایش در شهرهای
ارمنستان بحثهای داغی بین تماشاگران در میگرفته
است.
کلیسا یا سینما؟
مقرش شهر کوچک
نام
به
که
ارمنستان،
کلیسای
ّ
اِجمیادزین در نزدیکی ایروان ،به اجمیادزین مشهور
است ،قصد دارد سالن تابستانی سینما مسکو ایروان را
تخریب کند و به جای آن کلیسا بسازد .این امر اعتراض
گروهی از روشنفکران و هنردوستان ارمنی را برانگیخته
است و آنها با نوشتن نامههایی به اسقف اعظم ارامنه
جهان گا ِرگین دوم و نخستوزیر ارمنستان خواهان
توقف این برنامه شدهاند .البته آنها مخالفتی با ساخت
کلیسا ندارندّ ،اما معتقدند که اجمیادزین میتواند کلیسا
را جای دیگری بسازد و نیازی به تخریب این مکان
فرهنگی که امروزه دیگر جزئی از میراث فرهنگی ایراون
است نیست .اجمیادزین که مالک ملک سینماست ّاما
اصرار دارد کلیسا را درست در جای سالن تابستانی
سینما مسکو بسازد که زمانی کلیسا بوده ،تخریب شده و
به جایش این تاالر تابستانی ساخته شده است.
در شرایط فقدان استقالل سیاسی ارامنه طی چندین
سده ،کلیسا نقش پررنگی در حیات سیاسی و اجتماعی
ارامنه بازی کرده و به نوعی بسیاری از کارکردهای دولت
را به عهده گرفته است .در شرایط کنونی که جمهوری
ارمنستان برابر قانون اساسی خود یک جمهوری عرفی
است ،بحث بر سر اندازه نقش کلیسا در حیات سیاسی
جامعه ادامه دارد .مجادله بر سر تخریب سالن تابستانی
سینما مسکو بخشی از این بحث عمومی است.
ر.ص.

در کشاورزی ارمنستان علیرغم حجم کوچک آن ،کشت و برداشت محصوالت
جالیزی و بستانی ،انواع رستنیها و درختان میوه معمول گشته است .شرایط
آبوهوایی ،حاصلخیزی زمین ،و تحقیقات علمی و عملی که در خصوص کشاورزی
انجام گرفته ،زمینههایی مناسب برای مناطق گوناگون جمهوری ارمنستان فراهم کرده
تا به کاشت و پرورش انواع مختلف و جدید نهالهای یکساله درختان میوه پرداخته
شود.
قابل توجه است که اخیرا تعداد  2200اصله درخت میوه از گونههای مختلف از
طرف ارامنه ایران به کشاورزان ارمنی جمهوری ارمنستان اهدا شد.
اندیشه بدیع خرید و اهدا نهالهای درختان میوه ایرانی به کشاورزان ارمنی توسط
انجمن دوستی ایران و ارمنستان به وجود آمد که آگهی آن نیز در دوهفتهنامه هویس
چاپ شد و به اطالع عموم مردم بهویژه ارامنه ایران رسید که در ازای خرید و هزینه
ارسال و کاشت هر نهال ،مبلغ سههزار تومان پرداخت میشود.
انعکاس این عمل سریع بود و انتظارات ،بیدرنگ تحقق یافت.
حسن شهرت شخصی و سرمایهگذاری آقای لئون آهارونیان رئیس انجمن دوستی
ایران و ارمنستان و فعال ملی ،شتابی چشمگیر و نتیجهای قابل توجه در این امر خیر
ایجاد کرد و احساسات میهنپرستی در دل مردم نیکوکار به قلیان افتاد .درنتیجه برنامه
درختکاری در کوتاهترین زمان به بار نشست.
به این شکل با اهتمام و تالش بیوقفه آقای لئون آهارونیان و همرزمان ایشان
در زمینه پیشبرد کشاورزی گامهایی شایان توجه برداشته شد .به نظر ایشان یکی
از نهادهای مهم توسعه و پیشرفت کشور تقویت بنیه کشاورزی است که خوشبختانه
کلیه زمینهها و امکانات پیشرفت فراهم شده است و منافع مردم
ارمنستان نیز از آن سرچشمه میگیرد.
روستایی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد میتواند فراوردههای
کشاورزی جدید به وجود آورد که در حقیقت هم به نفع تولیدکننده
و هم به سود مصرفکننده است.
نهالهای اهدایی به وزارت کشاورزی بنا به برنامهریزی
قبلی و با تایید جناب آقای گالستیان معاون وزیر کشاورزی به
طور حتم به صورت رایگان در دسترس کشاورزان قرار خواهد
گرفت .نحوه تقسيم آن با نظر و صالحدید وزارت کشاورزی
صورت خواهد گرفت.
آقای گالستیان شخصا با تمجید از این قبیل اقدامات و ضمن
سپاسگزاری از ارمنه ایران اظهار امیدواری کردند که سالها بعد با
طعم و بوی آفتاب ارمنستان و با گونههای جدید ،بازار میوهجات
غنیتر و پربارتر خواهد شد .چرا که شرایط آبوهوایی ،نوید
حاصلخیزی و رشد و مرغوبیت میدهد .انتظار میرود در سایه
راهبردها و مراقبتهای مروجین و کشاورزان زحمتکش و با
مساعدت طبیعت ،نتایجی قابل توجه به دست آید .امید است
شرایط اقلیمی همانند سال  2010میالدی پر از تالطم و تغییرات
جوی برای کشاورزان نباشد که حاصل زحمات آنها
نامساعد ّ
به هدر رود.
شماره  ،75سال چهارم 12 ،خرداد 3 3 1389
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یکی دیگر از محکومان حمله مسلحانه به مجلس ارمنستان
در زندان درگذشت
روز  27اکتبر  1999گروهی از مردان مسلح به رهبری فردی به نام نائیری هونانیان وارد مجلس ملّی ارمنستان شدند ،و
رئیس مجلس کارن دمیرجیان ،نخست وزیر وازگن سرکیسیان و تعدادی از نمایندگان را به رگبار بستند و کشتند .آن ها بعد

از مذاکراتی با رئیس جمهور وقت روبرت کوچاریان ،خود را تسلیم مقامات نمودند و بعد از محاکمهای طوالنی به حبس ابد
ِ
ائتالف موسوم به «وحدت» بودند ،ائتالفی که مهمترین رقیب
محکوم شدند .کارن دمیرجیان و وازگن سرکیسیان رهبران

سیاسی رئیس جمهور کوچاریان بود و احتمال میرفت در انتخابات بعدی قدرت را به دست گیرد .این امر به بدگمانیهایی

دامن زد که هنوز کام ً
ال برطرف نشدهاند .کشته شدن دو تن از محکومان پرونده  27اکتبر در زندان اوضاع را وخیمتر کرد و حاال
مرگ سومین نفر آن ها بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا عمل تروریستی  27اکتبر آن طور که نائیری هونانیان

میگوید ابتکار عمل خود او و دوستانش بوده است یا او با پشت گرمی حامیانی در طبقات حاکم ،دست به این کار زده است.
جسد یکی از هفت مردی که در
حمله مرگبار به پارلمان ارمنستان
محکوم شده بود روز یک شنبه 16
می  2010در سلولش یافته شد.
مسئوالن زندان ارمنستان گفتند
تحقیق برای مشخص شدن علت
مرگ ناگهانی هملت استپانیان را
آغاز کرده اند.
آن ها از دوشنبه بعدازظهر
دیگر خبری از نتایج تحقیقات خود
اعالم نکرده اند .استپانیان در حال
گذراندن دوره 14ساله محکومیت
به زندان بود که به خاطر کمک به
حمله پنج مرد مسلح به مجلس
ملی و به رگبار بستن حاضرین
در 27اکتبر 1999دریافت کرده
بود .نخست وزیر وازگن سرکیسیان،
سخن گوی مجلس کارن دمیرچیان و
شش مقام رسمی دیگر در تیراندازی
به مجلس کشته شدند؛ اتفاقی که
دولت ارمنستان را آشفته کرد.
مردان مسلح به رهبری نائیری
هونانیان ،روزنامه نگار سابق ،بعد
از مذاکره شبانه با رئیس جمهور
روبرت کوچاریان به پلیس تسلیم
شدند .همه آن ها ازجمله استپانیان
محاکمه شده و در دسامبر  2003به
حبس ابد محکوم شدند.
در یک بیانیه کوتاه ،مدیر
زندان های وزارت دادگستری
ارمنستان گفت استپانیان در آخر
وقت یک شنبه  16می در بسترش در
ِ
نوباراشن ایروان درگذشت.
زندان
در این بیانیه گفته شده آزمایش های
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ابتدایی بر روی بدنش هیچ نشانی از
ضرب وشتم نشان نداده است.
دراین بیانیه اضافه شده است که
تحقیقات رسمی شامل آزمایش های
قانونی دقیق ،دلیل قطعی مرگ این
مجرم را مشخص خواهد کرد.
در بخشی از این تحقیقات
به چهار نفر از اعضا یک انجمن
غیردولتی دیده ِ
ِ
بانی شرایط زندان
در ارمنستان ،مجوز داده شد
هنگام تشریح جسد که توسط
متخصصین انجام می شد حضور
داشته باشند .یکی از آن ها الرا
گالستیان روز دوشنبه این طور
اعالم نظر کرد که استپانیان به
دلیل سکته قلبی مرده است.
"ما چیز دیگری پیدا نکردیم".
گالستیان به بخش ارمنی رادیو
آزادی گفت "این نظر اولیه ماست
اما منتظر نتایج نهایی پزشکی قانونی
می مانیم".
گالستیان که خودش پزشک
است به پزشکان زندان اعالم کرد که
استپانیان سابقه مشکل قلبی جدی
نداشته" .این موضوع توسط اقوام او
هم تایید شده ،از جمله دخترعمویش
که او را مالقات کرده ایم" .
گالستیان گفت" :او با استپانیان
تلفنی در تماس بود و آخرین بار ده
روز پیش او را دیده بود .استپانیان
شکایتی از مشکل قلبی نداشته".
گالستیان گفت که خودش و
سه عضو دیگر انجمن دیده بانی با
ِ
نوباراشن که
 16زندانی دیگر در

هم سلولی استپانیان بودند صحبت
کرده اند" .آن ها به ما گفتند که باهم
شام خورده اند (با استپانیان در عصر
روز شنبه 15می) و این که نیم ساعت
بعد او گفته حالش خوب نیست و
می رود بخوابد .بعد هم سلولی هاش
شنیده اند
خس خس
صدای
اما نتوانسته اند کمکش کنند".
آغاسی اتابکیان وکیلی که در دادگاه

 2001تا  2003از استپانیان دفاع
می کرد کنار گذاشتن احتمال قتل
موکل سابقش را نپذیرفت .اتابکیان
ِ
دیگر حمله به
به مرگ دو محکوم
مجلس اشاره کرد.
یکی از آن ها ،نورایر یقیازاریان،
وقتی پیش از محاکمه در بازداشت
بود درگذشت ،چندین ماه پس از
این که متهم شده بود برای مهاجمان،

جدیدترین عکس ِد ِرنیک بجانیان و ادوارد گریگوریان ،دو تن از محکومین حبس ابد پرونده
 27اکتبر ،در سلول زندان.

از جمله برای کارن ،برادر کوچک
نائیری هونانیان و ورام ،عموی
او ،اسلحه تهیه کرده است.
مقامات انتظامی در آن زمان
اعالم کردند که یقیازاریان ،که

خودش برقکار بود ،به خاطر
استفاده از اجاق برقی سلولش
تصادف ًا دچار برقگرفتگی شده
است ،و در سال  2004ورام را در
ِ
نوباراشن در حالی یافتند که خود
را حلقآویز کرده بود .مسئولین
زندان مدعی شدند که او خودکشی
کرده است.
هر دو مرگ در زندان ،این
ادعای بستگان و حامیان مقامات
ِ
رسمی مقتول مبنی بر این که
بر موضوع تیراندازی مجلس
سرپوش گذاشته شده را تقویت
می کند .برخی از آن ها هنوز
ظنین هستند به این که کوچاریان
و رییس جمهور کنونی سرژ
سرکیسیان(نسبت خویشاوندی
با وازگن سرکیسیان ندارد) که
در اکتبر  1999وزیر امنیت ملی
ارمنستان بود کشتار را طراحی
کردند تا رقبای حکومتی قدرتمند
را حذف کنند.
هونانیان در طول دادگاهش
اصرارداشت که در تصمیم برای
حمله به مجلس ملی و تغییر در
چیزی که او حکومت فاسد و غیر
دموکراتیک می نامد به تنهایی عمل
کرده و از کسی دستور نگرفته
است .اما در ارمنستان خیلی ها
اعتقاد دارند که سردسته گروه و
همدستانش در بیرون از مجلس
حامیانی قوی داشته اند.

هشدار جدیدترین گزارش سازمان ملل

موج تازه مهاجرت ارامنه ارمنستان به غرب

برنامه رشد و توسعه سازمان ملل UNDPروز سه شنبه
هشدار داد ارمنستان با "موجی تازه از مهاجرت" روبرو
خواهدشد ،مگرآن که دولت آن برای رشد وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و باالبردن تامین قانونی در جامعه
بیشتر تالش کند.
 UNDPدر گزارش ساالنه اش خواستار اقدامات و
پیشگیری های وسیع دولت از جمله اصالحات دموکراتیک
شد که بتواند انگیزه مردم ارمنستان به ترک کردن کشور را
به شکلی قابل مالحظه کاهش دهد.
از زمان تجزیه ایاالت متحده شوروی و آشفتگی
منطقه دست کم 700هزار ارمنی یا حدود یک چهارم مردم
کشور به روسیه و کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
مهاجرت اقتصادی در  1990با بهبود اقتصاد ارمنستان از
ِ
پس رکودی که بعد از فروپاشی شوروی داشت ،به شکلی
قابل توجه کاهش یافت.
مساله ای که موضوع اصلی آخرین گزارش رشد و
توسعه  UNDPدرباره ارمنستان است توسط متخصصین
محلی مهاجرت بررسی شد .آن ها عوامل منفی موثر
بر روند رشد و توسعه ارمنستان را برشمردند و تحلیل
کردند.
این گزارش   170صفحه ای می گوید این عوامل شامل
کاهش تولد و ازدواج ،فرار مغزها و دیگر مسائل اخالقی-
روان شناختی است .آن دسته از مردم که به فکر کارپیدا
کردن در خارج از کشور هستند احتماال برای رشد کشور
کمتر تالش می کنند ،علیه بی عدالتی و خشونت قانون
مبارزه نمی کنند ،با اتفاقات منفی کنار می آیند و منفعل و
مصرف کننده هستند.
این گزارش درعین حال با اشاره به مبالغ ده ها میلیون
دالری که توسط صدها نفر از هزاران نفر مهاجری که اغلب
به روسیه و اروپا و امریکا رفته اند به خانه فرستاده می شود،
از منفعت های اقتصادی این پدیده هم خبرمی دهد .بر طبق
آمار بانک مرکزی ارمنستان ،انتقال پول نقد غیرتجاری در
سال گذشته  1/12میلیارد بوده است .این عدد تقریبا برابر
است با 13درصد تولید ناخالص داخلی کشور.
گزارش  UNتایید می کند که به موازات رشد اقتصادی
بزرگ ارمنستان ،سیل کوچ مردم از کشور به شکلی قابل
توجه در دهه گذشته کم شده است.
گزارش می گوید "دلیل مستندش این است که مهاجرت
دائمی به میانگین 10000نفر در سال کاهش داشته است
که این فقط  0/4درصد کل جمعیت کشور است".
این گزارش اضافه می کند "به هرحال با وجود روند
ذکرشده ،اوضاع مهاجرت خارج در ارمنستان هنوز قابل
تامل و نگران کننده است".
"عالوه براین ،عواملی مشخص وجود دارند که
بر پدیدارشدن موج تازه و نسبتا عظیم مهاجرت داللت
می کنند".

متخصصین  UNمشخصا درباره آن ده ها نفر از هزاران
ارمنی مرد صحبت می کنند که در خارج از ارمنستان کار
می کنند و ممکن است سرانجام خانواده شان به آن ها
بپیوندند و سبب شوند "ارمنستان  200000الی 300000
شهروند از دست بدهد".
فاکتور دیگر که در این باره ذکر کرده اند تجمع درحال
پیشرفت قطعات زمین کشاورزی در دست افراد ثروتمند
است.
گزارش می گوید "بسته به این که یکپارچه شدن
زمین های کوچک و تجمع آن ها در دست زمین داران
ثروتمند با چه سرعتی صورت گیرد مالکین کوچک
زمین از تولید کشاورزی بیرون رانده خواهند شد و برخی
از آن ها به احتمال زیاد و بسته به مازاد نیروی کار در
ِ
مهاجرت کاری یا مهاجرت دائمی انتخاب
ارمنستان ،برای
خواهند شد ".
و اضافه می کند "مهاجرت برای امنیت ملی
ارمنستان یک تهدید باقی خواهد ماند ".وارتان ِگ ُورگیان
(روان شناسی که یک تیم متخصص ارمنی را که بر این
گزارش کار می کنند رهبری می کند) می گوید "من از
مهاجرت غیرعادی صحبت می کنم".
بنابراین ،این گزارش بر نیاز "دخالت فعال" توسط
دولت در جهت "کاهش حجم مهاجرت دائمی" تاکید
می کند .این گزارش می گوید این باید نه تنها از راه بهبود
وضعیت اقتصادی بلکه با بهبود "شیوه های کشورداری"
انجام شود .مخصوصا "اتخاذ و تجدید ارزش های
دموکراتیک در شیوه های کشورداری و حذف قوانین
متناقض".
ِگ ُورگیان به روزنامه نگارها گفت "اغلب مقامات
رسمی مایل اند دالیل اجتماعی-اقتصادی را عوامل
مهاجرت بدانند مثل بیکاری .اما اگر در پایان روز مردم
فقیر هستند نه فقط به خاطر از دست دادن درآمد بلکه به
این دلیل هم هست که نمی توانند از حق خود دفاع کنند".
همچنین گزارش  UNمی گوید ارمنی ها کشور را نه تنها
برای فقر بلکه به خاطر بی عدالتی ،نابرابری در برابر قانون
و فضای منتهی شده به بدبینی و سرخوردگی عمومی ترک
می کنند.
آرمن گورگیان معاون نخست وزیر ارمنستان بعد از
صحبت در یک جلسه عمومی ارائه گزارش ،از دفتر UN
در ایروان و نویسندگان این تحلیل های گسترده تقدیر کرد.
او گفت یافته های این گزارش و پیشنهاداتش برای مقامات
رسمی مرتبط با امر مهاجرت مفید خواهد بود.
گورگیان همچنین گفت که دولت ارمنستان متعهد است
برای این مشکل "راه حل های موثر و بنیادی" پیدا کند و
درحال حاضر بر روی استراتژی "نظام نامه مهاجرت" کار
می کند .او جزئیات این نظام نامه را توضیح نداد.
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نویسندگان ارمنی فارسی نویس :یک پدیده نو
ارامنه نقش مهمی در ورود سینما ،تئاتر و هنرهای تجسمی مدرن به ایران داشته اند و در این باره بسیار گفتوگو شده استّ ،اما
طبیعت ًا در شعر و ادب فارسی نقش برجستهای نداشتهاند .دلیل این امر هم روشن است؛ ادبیات با زبان سروکار دارد و تسلط
به زبان فارسی برای نویسنده و ادیب ارمنی زمان بیشتری میطلبد .جز کارو ،نویسنده ارمنی زبانی که به فارسی شعر بنویسد
نداشتهایم (البته در مجله خوشه شعرهایی از آرمان هارطونيان نیز دیدهام) و در داستان و رمان تنها در سالهای اخیر نام چند
نویسنده ارمنی مطرح شده است .زویا پیرزاد مشهورترین این نویسندگان است ،مخصوصا با رمان چراغها را من خاموش میکنم
که در کانون آن زندگی یک خانواده ارمنی ساکن آبادان جای گرفته است .یوریک کریم مسیحی ،که عکاس و گرافیست هم
هست ،نام دیگری است که در عرصه داستان کوتاه ،نظرها را به خود جلب میکند .او تا امروز دو مجموعه داستان کوتاه منتشر
کرده است :طبقه همکف ( )1382و رویا ،خاطره ،شادی و دیگران ( .)1385شخصیتهای داستانهای او بیشتر زنان طبقه
متوسط شهری هستند و او با نگاهی زنگرایانه به بررسی موقعیتهای اضطرابآلود آن ها در دنیایی مردانه میپردازد .جزیره رویا،
دوم او برگزیدهایم ،نمونه ای خوب است برای آشنایی با سبک ،زبان و دنیای قصههای یوریک کریم مسیحی.
قصهای که از کتاب ّ

جزيره رويا
یوریک کریم مسیحی

برف ،نرم و ریز می بارید .میدان و خیابان های اطرافش خلوت بود و ساكت و
تاریك .آخرین سواری مسافربر زیر تنها چراغ ایستگاه ایستاده بود .هر از چندی
ماشینی از دور می گذشت و صدای محوش به گوش سرنشین های توی سواری
می رسید :راننده ی درشت اندام ،مسافری حدودا پنجاه وپنج ساله و استخوانی كه
كنار راننده نشسته بود ،و یك مسافر میان سال چاق كه در گوشه ی صندلی عقب
روزنامه اش را گذاشته بود روی كیفش و زیر نور خفه یی كه از پنجره می آمد
می خواندش .صدای قدم های سنگینی به گوش شان رسید .راننده ،كه دستش زیر
چانه اش بود و آرنجش را گذاشته بود روی فرمان ،از آینه نگاهی به عقب كرد.
در باز شد و مردی هیكل دار و آفتاب سوخته ،خودش را با سنگینی انداخت روی
صندلی عقب .سواری كه تكان خورد ،مرد هیكل دار گفت« :ایسگا سنگی ام می ره،
ها؟» راننده ی درشت اندام همان طور كه آرنجش روی فرمان بود و زیر چانه اش،
نگاهی به تازه وارد كرد و سر تكان داد كه «ها!» مرد چاق روزنامه خوان ،نگاهی به
تازه وارد انداخت و دوباره مشغول روزنامه شد .مرد استخوانی كنار راننده توجهی
به تازه وارد نكرد و همچنان به روبرو نگاه كرد ،به شیشه جلو كه برف نشسته بود.
مرد تازه وارد مكثی كرد و پرسید« :اخوی ،خیلی طول می كشه را بیفتی؟» راننده
از توی آینه نگاه خیره یی به او كرد و با صدای زنگ دار گفت « :دو نفر دیگه كه
بیان ،را می افتیم ».مرد هیكل دار گفت« :این وخت شب ،تو این سوز سرما ،كی
میاد دیگه؟» راننده از سر بی حوصلگی گفت« :یكی مث شما ».مرد لبخند درشتی
زد و گفت« :مث ما كه خودمونیم! دیگه كی؟» بعد خندید .راننده دستش را از زیر
دوهفته نامه
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چانه اش درآورد و اول به كنار دستاش ،بعد به مرد روزنامه خوان اشاره كرد و گفت:
«مث ایشون ،مث ایشون ».بعد دوباره دستش را زد زیر چانه اش .مرد تازه وارد با
بی تفاوتی نفسش را از گوشه ی دهانش بیرون داد و به بیرون نگاه كرد ،به تاریكی.
راننده از توی آینه نگاه تندی به او كرد ،اما او متوجه نشد.
در عقب باز شد و جوانی بلند باال كه مرتب می گفت« :اهوم! اهوم!» سوارشد.
مرد هیكل دار ،از سر تعجب نگاهی به او كرد .جوان بلندباال باز گفت« :اهوم !» بعد
گفت« :بله! بله!» مرد هیكل دار همچنان به او نگاه می كرد ،اما جوان حواسش به او
نبود .مرد هیكل دار نگاهی به دیگران انداخت و دست آخر خود را به روزنامه خوان
چاق نزدیك تر كرد وگفت...« :یارو دیوونه اس با خودش حرف می زنه؟» مرد
چاق یواش گفت« :با خودش حرف نمی زنه ،با اون سیمی كه جلوی دهنشه
حرف می زنه ».مرد هیكل دار با تعجب پرسید« :با سیم حرف می زنه!» راننده كف
دست هاش را چندبار كشید روی پاهاش و گفت« :ای ...روزگار!» مرد استخوانی
كنار راننده هم چنان ساكت بود و به روبرو نگاه می كرد .جوان تازه وارد با صدای
بلند خندید ،اما فورا صداش را پایین آورد .راننده متوجه كسی بیرون از سواری
شد .دید خانم جوانی دارد این پا و آن پا می كند .از توی آینه به جوان تازه وارد،
كه هم چنان «اهوم! اهوم!» می كرد ،نگاه كرد و گفت« :آقا! آقا!» وقتی او متوجه
نشد ،برگشت طرفش و گفت« :آقا! داداش!» مرد جوان گفت« :می بخشی ،یه لحظه
ـ بله؟» راننده گفت« :بیا جلو بشین ،این خانوم عقب بشینه ،را بیفتیم ،نصف شب
شد ».مرد جوان گفت« :بله! بله!» بعد پیاده شد .جوان بلندباال و دختر جوان
هم زمان سوار شدند .تا دختر جوان سوار شد ،مرد هیكل دار خودش را جمع كرد
طرف مرد روزنامه خوان .وقتی سواری راه افتاد ،مرد چاق روزنامه اش را جمع كرد
و نگاهی به دختر جوان انداخت.
همه ساكت بودند .سواری ،هر از چندی از زیر نور چراغی كه لحظه یی
داخلش را روشن می كرد و بعد باز تاریك می شد ،می گذشت .به اندازه ی ده تیر
چراغ كه رفتند ،مرد هیكل دار شروع كرد زیرلب آهنگی را زمزمه كردن ،آهنگی كه
مثل صدای حركت قطار بود .بعد ،پاش را یواش از روی برآمدگی وسط ماشین،
پایین سراند و چسباند به پای دختر جوان.
--«ایسگا سنگی پیاده می شم»
«ایسگا سنگیه؟ مام با این خانوم پیاده می شیم».
دختر وحشت زده در را باز كرد و یك پاش را زمین گذاشت و افسوس لحظه یی
پیش را خورد كه فكر می كرد آالن نجات پیدا خواهد كرد .تا خواست پای دومش را
زمین بگذارد ،مرد هیكل دار به بهانه ی پیاده شدن ،تكانی خورد و به دختر جوان تنه
زد .دختر از شدت عصبانیت سرش گیج خورد و تند برگشت طرف او و فریاد زد:

«كثافت عوضی! از سر خط تا این جا ذلم كردی .چی می خوای از جونم ،بی شرف!»
و در باز را محكم زد طرف او .جوان بلندباال گفت« :الو!...الو! ...نازی!» بعد
صداش را پایین آورد و گفت« :نازی! الو! »...مرد استخوانی كنار راننده برگشت،
اول نگاه خیره یی به دختر كرد ،بعد به مرد هیكل دار ،بعد گفت« :مگه خودت خوار
مادر نداری یارو؟!» مرد هیكل دار ،رو به راننده خنده یی كرد و گفت« :حاجی چقد
می شه؟» دختر كرایه اش را پرت كرد روی صندلی جلو ،كه افتاد روی پاهای جوان
بلندباال .جوان برگشت و نگاهی به دختر كرد ،بعد گفت« :الو! ...چی گفتی؟....
الو! »...دختر نایستاد كه بقیه ی كرایه اش را بگیرد ،به شتاب رفت طرف پیاده رو.
پرچاله و دست انداز را خوب می شناخت ،اما برف
كسی در خیابان نبود .پیاده روی ُ
پوشانده بودش و رفتن با قدم های تند كار راحتی نبود .اما باید تند می رفت ،خیلی
تند .می ترسید به پشت سرش نگاه كند .می ترسید ببیند كه مرد هیكل دار دارد
می آید .كوچه شان چندان دور نبود .قدم هاش را آهسته كرد .كمی قوت قلب گرفت
و وقتی به پشت سرش نگاه كرد و كسی را ندید ،مطمئن شد كه از شر مرد گنده
خالص شده .كمی جلوتر ،مانده به سر كوچه شان ،بی احتیاطی كرد و پاش تا قوزك
رفت توی چاله ی پر از برفاب ،كه حسابی عصبی اش كرد .پای خیسش را درآورد
و با غرولند چندبار تكانش داد .قدم كه برداشت ،زمزمه ی قطاری مرد هیكل دار را
شنید  .اول خیلی ترسید ،بعد فكر كرد شاید اشتباه شنیده .برگشت كسی نبود .نفس
راحتی كشید و تا خواست راه بیفتد ...هیكل درشتی را جلوی خودش دید از شدت
ترس جیغ كشید و قدمی به عقب برگشت ،كه پاش دوباره رفت توی چاله و از پشت
افتاد توی برف .مرد هیكل دار دستش را طرف او دراز كرد و با خنده یی حریصانه
پرسید« :آبجی خانوم ترسیدی؟» دختر بغضش تركید و با گریه گفت« :تورو خدا
ببخشید ،غلط كردم!» وقتی مرد هیكل دار خواست دست او را بگیرد ،دختر خودش
را جمع کرده نكرده ،از تیرررس مرد در رفت و دوید طرف كوچه شان .داخل كوچه
كه پیچید ،حس كرد غائله تمام شده.
كوچه ی باریك و درازشان چراغ نداشت ،اما سر كوچه شان چراغی بود كه نور
آن تا وسط كوچه را روشن می كرد .دختر همیشه بیزار بود از این كه در مسیر تابش
نور راه برود .سایه ی درازش روی زمین افتاد ،كه این ناراحتش می كرد .وقتی فقط
سایه ی دراز خودش را روی زمین دید ،فكر كرد اگر تند بجنبد ،تا چند دقیقه ی
دیگر جلوی در خانه شان خواهدبود .كافی بود كمی احتیاط كند كه زمین نخورد.
در یك چشم برهم زدن خودش را رساند به در خانه شان.
«سالم مشتی آقا!»
مشتی آقا قدیمی ترین مستاجر ساختمان بود كه با قد بلند و چشم های حریصش
دائما روی پله ها در رفت وآمد بود.
«سالم علیكم رویاخانوم عزیز این وقت شب از سر كار تشریف میارین؟»
---

«آقاجون! آقاجون ،كجایین؟ سالم! آقاجون خیلی دیر شده ،می دونم!
ببخشین! آقاجون كجایین؟» رویا كیفش را گذاشت روی میز و به اتاق رفت .پدرش
نبود .رفت طرف دست شویی و در زد« :آقاجون به خدا من بی تقصیرم .ببخشین
مونه! یه
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ُ
پاراجانف
تامالتی درباره سایههای نیاكان فراموش شده ما ساخته سرگئی

او فیلم سازی را با جنون درآمیخت
سیداحمد میراحسان
نوشته ابتدای فیلم:
حكایتی از زمانهای سپری شده ،از عشق بزرگ ایوان و ماریچكا
قصههای عامیانه و آداب و رسوم منطقه كارپات

پاتریك كازالس ،مستندسازی كه پشت صحنه
عاشق غریب را ساخت ،پاراجانف را در خانهای
قدیمی و ویران در تفلیس نشان میدهد كه
به آن عالقه داشت و پس از زندان تنها در آن
زندگی میكرد .این خانه تنها دارایی فیلم ساز از
پدربزرگش بود كه  150سال پیش ساخته شده و
به او به ارث رسیده و در امان مانده بود.
سركیس پاراجانیان پسوند روسی به اسمش
دوهفته نامه
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افزود تا به عنوان عضو صنف تاجران دربار تزار
پذیرفته شود .این ارمنی اوكراینی شده ،در
تجارت با مسلمانان و زیسته در متنی گرجی،
بر سرنوشت پاراجانف تاثیر فراوانی نهاد .حال
پلكان لرزان خانه ،دستمالهای سنتی ،پردههای
قدیمی و فرشهای غریب ،كه نشانی از تمدن
جدید در آن ها نیست ما را به گذشته پرتاب
میكند .خانه پر از اجناس هنری ،نقاشیها و

اشیاء عجیبی است كه پاراجانف با فرمهای بومی
و قدیمی طی دوران زندان آفرید .شغل پدر او
عتیقهفروشی بود .پاراجانف از كودكی در فضایی
زیست كه یك سوی آن را خانه ،خاطرات اجدادی
و پدر و گذشته و اشیاء آنتیك و مهر و گرما و
سوی دیگرش را حكومت ،زمان حال ،زندان،
فروش اشیاء قدیمی و فقر و ترس ،در تضاد با
هم ،محاصره كرده بودند .نوستالژی اشیاء قدیمی

از اینجاست كه در سایههای نیاكان فراموششده
ما ،هم به عنوان نشانه ،هم به عنوان سایه ،هم

جایی كه اشارهای به نارضایتی نمیكند و خود را
از سیاست بر كنار نگاه داشته بیش از هر فیلم ساز
سیاسی و ناراضی شوروی ،ناراضی نیست؟ آیا در
پشت شورویگرایی او و بینالمللی و بینالقومی
بودنش ،چیزی ملّی و در پشت م ّلیگرایی او
ِ
زیبایی رها از تحكم فرامین
صرف ًا ستایش آزاد
زیباییشناختی رئالیسم سوسیالیستی ،و در
پشت گذشتهگرایی او یك سركشی آیندهگرا علیه

سرراست نیست كه همه این الیههای پیدرپی و
پشت درپشت طی یك برداشت موجز ،كوالژگونه
و جنونبار در آن به خوبی گرد آمدهاند و ما را
با پدیدهای كه هجو هرچیز رسمی و دستوری
زمانهای نامساعد است روبهرو میگردانند بدون
آنكه خود به دام محدودیتهای زمانه بیفتند .و
به خاطر آنكه عنصر تقابل با اوضاع ایدئولوژیك/
سیاسی ،در اینجا اص ً
ال و ماهواً زبان هنری،

معاصر به وسیله این نیاكان به ظاهر فراموششده به
بیرون رانده شدهاند؛ نیاكانی كه حال به یاد آورده
میشوند و در ذهن پاراجانف زندگی میكنند و
از آنجا همه جهان اثر را پر كردهاند و سلطنت،
شكوه ،حزن ،تراژدی ،چهره ،لباس ،رنگها،
جنون و عشقشان را به درام یكهتاز صحنه و
پرده بدل کرده ،و هم چون اُبژهای برای شكل دادن
زیبایی رخ نمودهاند .آیا پاراجانف به این سان در

تحمیلهای تكحزبی وجود نداشت كه همه
آیینها و بومیگرایی و فولك و غیره بهانهای بود
برای این سركشی تا به اصل بداعت ،زیبایی و
نگرهای جهانی و آزاد وفادار باشد كه گریبانش را
ِ
بوروكراتیك
از فرامین خشك و جزم و كوتاهبینانه و
كمونیستی /حكومتی و اجباری میرهاند ،و البته
سیاست مستبد و توتالیتر آن را تحمل نمیكرد؟
آیا سایههای نیاكان فراموششده ما یك گواهی

سبك ،زیباییشناسی و فرم است در نتیجه
علیرغم درون شورشی خود علیه فرامین ،خود
اثر به صورت فیلمی ماندگار و قابل دیدن ولو پس
از فروپاشی نظام رسمی و غالب آن دوران درآمده
است! و به این سان پاراجانف انتقام پدر را گرفته
كه از هر پنج سال ،چهار سالش را در زندان رژیم
شوروی میگذراند و مادر و پسر برای رهایی
از فقر سیاه ،اشیاء عتیقه را مفت میفروختند

به عنوان خاطره/ساختار و موجد فرم و هم به
عنوان درون مایه نقش اصلی را ایفا میكند .در
اینجا خود نیاكان هم كه فیلم با فراموشیشان
میستیزد گذشته و عتیقهای هستند كه داستان شان
به زیبایی همه فضای فیلم را پر كرده است .امروز،
حال ،رئالیسم سوسیالیستی ،سیاست و هر نشانه
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و شرخرها برای آب كردن كاالیی كه فروش
آن قانونی نبود و مجازات داشت ،آن ها را ـ
نقرهجات ـ را با چكش له میكردند تا وزن كنند،
پیش چشم كودك!
وحشت از نابودی اشیاء هنری قدیمی به
صورت وحشت از نابودی هر اثری از گذشتهها
كه تمام دوران كودكی و ذهن پاراجانف
را احاطه كرده بود ،باالخره به عنصر مهم

این است كه اشیاء قدیمی با منظری
زیباییشناختی نگریسته میشوند و با قلب،
لباسها ،آیینها ،مراسم سنتی و زندگی بومی
مردم و افسانهها و قصههای كودكی میآمیزند
و در سایههای نیاكان فراموششده ما و دیگر
فیلمهایش تكرار میشوند.
او متهم به همجنس گرایی ،فروش شمایلهای
مذهبی و شیوع بیماریهای مقاربتی بود .همنشینی

یك ویلن استرادیواریوس هم به او بدهند دیگر
نمیتواند مثل سابق بنوازد .دور نگاه داشتن یك
آدم از هنرش بدترین مجازاتهاست” .دور افتادن
از اصل ،از عشق و از معشوق نكتهای است كه در
فیلمهای او و در سایهها  ...جای مهمی دارد.
به هرحال پانزده سال عمری كه در زندان گذشت،
با سكوت نگذشت ،او در زمان پروسترویكا
هشتصد كار به نمایش نهاد كه هشتاد درصدش

زیباییشناختی در فیلمهایش بدل شد و به
یك سبك تبدیل گشت .وحشت از گرسنگی و
ازدست دادن عنصر زیبا و پدر با هم گرد آمدهاند
و آن ستایش بیكران و بیهمتا از هنر بدوی
و سرزمینهای پدری را باعث شدند ـ فرق
نمیكند ،هر گذشته و زمینی باز هم یك سرزمین
پدری است برای آذریهای مسلمان ،گرجیهای
مسیحی ،ارمنیهای ارمنستان و…

این اتهامات درست یا غلط كام ً
ال تصویری سیاسی
میسازد كه در محاكمه در اصل سیاسی 1974
منجر به شش سال حبس با اعمال شاقه شد .او
در  1977با فشار بینالمللی آزاد گشت و سالها
از كار فیلم سازی باز نگاه داشته شد و از عالیقش
بركنار ماند .در آن وقت او گفت“ :بعد از پانزده
سال وقفه آدم دیگر نمیتواند كار كند .یك بالرین
نمیتواند مثل گذشته برقصد .یك نوازنده حتی اگر

را در زندان ساخته بود .این ها كوالژهایی بودند
كه مردم برای خریدشان به پنج برابر قیمت صف
میكشیدند .گراویلنكو نقاش به او گفته بود:
“چه طور توانستی این خلوص و زیبایی را
حفظ كنی ،ما كه آزادیم هیچ كاری نمیكنیم”.
كودكی ،زندان و سایه مستبد حزب ،در زبان و
بیان و مفاهیم و ساختار فیلمهای پاراجانف اثر
داشته و فضایی چندآوایی آفریده است .آیا برای
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پاراجانف حزب و پدر از سوی دیگر تطابقی
داشت ،و گذشته آغوش و زهدان مادر بود؟
تفلیس و ایروان محل تولد پاراجانف در سال
 1924مركز تالقی فرهنگ ارمنی و ارتدكس
و اسالم و ارتباط مردم ارمنی و گرجی و آذری
به شمار میآمد .حضور سه زبان گرجی و ارمنی
و آذری و فرهنگ قومی خاصی كه در آن نفرت به
دوستی ختم میشد در كودكی پاراجانف ،درس و
تاثیر عظیمی برای او محسوب میشود.
جست و جوی بهشت گمشده ی گذشته كه
به سبك بصری فیلمهایش ارتقاء یافت ،بازتاب این
خاطره سرشار از صلح و دوستی به جای انزجار
و خصومت و زورگویی و قلدری است .ظاهراً در
فیلمهای پاراجانف تقدم مسیحیت و ملیگرایی بر
سوسیالیسم و ایدئولوژی حزبی و جنبه شوروی
زندگی در روسیه ،وجهی سیاسی دارد .اما اگر
خوب نگاه شود ،عالقه اصیل پاراجانف و كانون
توجهش نه انجیل و ناسیونالیسم بلكه عطش احیاء
آن چیزی است كه مورد یورش نابودی و فروپاشی
است .درون مایه تقدیر ،قهرمان فردی ،اسطوره،
فولك ،نیاكان ،گذشته ،افسانه كودكان و انتخاب
اخالقی به روایت و نمادهای فیلم پاراجانف بدل
میشوند و فضا به یك اغتشاش ،یك جنون ختم
میگردد كه تنها به امر عجیب و آشنازدای اشیاء و
چهره ی نهان واقعیت گواهی میدهند.
اتهام ملیتگرایی گرجی و اوكراینی و
فرمالیسم ــ كه معلوم نیست چه جرمی است ــ
پشیزی ارزش ندارد .او ملیتگرا نبود ،همچنان
كه گذشتهگرا نبود .گذشته و ملیت برای او
بهانههایی بود برای تقابل با حال مستبد به سود
آزادی آیندهای كه در آن زیبایی و آزادی آفرینش
محقق میگشت .او فیلم سازی است كه فیلم سازی
را با جنون درمیآمیزد ،اما این آمیزش به گونهای
غیرحرفهای ،اتفاقی ،بیشكل و پرهرج و مرج
صورت نمیپذیرد .او همچون هنرمندی خالق،
جنون را به شكل درمیآورد .به چگونگی تحقق
روح هنجارزدای در ساختار فیلمیك به دقت
میاندیشد و راهحلهای تازه و مبتكرانهای برای
تصویر آن آشوب مییابد .پس از جنگ جهانی
دوم این آثار جنونآمیز ،نقشی ساختشكن علیه
ساختارهای رسمی ،حاكم ،تحمیلی و ایدئولوژیك
هنر حزبی ایفا میكنند .مقابله او با قواعد رسمی
رئالیسم سوسیالیستی به نحو جسارتآمیزی در
شكل ظاهر میگردد و سوررئالیسم بیمهار را فرم
میدهد .سایههای نیاكان فراموششده ما اثبات
میكند فرم میتواند علیه ایدئولوژی عمل كند و
مهمتر از آن ،ایدئولوژی فرم میتواند با زبانی
كام ً
ال متفاوت با زبان ایدئولوژیك ،از آزادی دفاع

نماید (یا گاه برعكس علیه آزادی به كار آید).
ساختارهای برگرفته از داستانهای عامیانه ،جادو
و جنبل و افسانههای بومی و باستانی دست مایه
نشو و نمای فرمی كام ً
ال نو در سایهها  ...و آثار
دیگر پاراجانف است كه این فرم علیه ایدئولوژی
حزب حاكم كمونیست شوروی و تلقی آن از
هنر عمل كرده است .او در هیچجا كالمی علیه
كمونیسم ،توتالیتریزم ،دیكتاتوری حزبی و غیره
نگفت .پس چرا این همه نظم حاكم سربه سرش
میگذاشت؟ به نظر به خاطر همین فرم و آنچه كه
ایدئولوژی فرم میتوانست سرایت دهد و سرایت
میداد و پاراجانف و مردم خوب معنای آن را
میدانستند ،همانطور كه یك حكومت تكآوایی
و مطلق انگار ،با ادراك بسته از هنر و با نیروی
عظیم قلدری بوروكراتیك و توقعات احمقانه و
مبتذل از انسان و هنر و روح آفرینش بشری،
معنای آن را خوب تشخیص میداد.
انتخاب رمانی كه مربوط به سالهای دور و
پیش از انقالب است برای فیلمی نامتعارف كه از
همان طرح عشق نامیرا ،كه در سراسر جهان به
كرات روایت شده شكل میگیرد ،هماهنگ با
همه آن وجوهی از پاراجانف است كه مشخصه
تعین
عادتستیز او علیه ارزشهای شوروی را ّ
میبخشد .نكته بدیع آن است كه عشق ناكام/
عشق نامیرا كه در رومئو و ژولیت به گونهای
خطی روایت میگردد در روایت پاراجانف
منظری از بنیاد متفاوت مبتنی بر آشنازدایی و
دشوارسازی و داللت ضمنی مییابد .آشنازدایی
با ساختار روایت ،با حركت دوربین و با نحوه
اجرای عناصر مختلف فیلمیك ،درآمیخته است.
باید كام ً
ال توجه داشت كه روند ارائه مفاهیم
و ارائه اطالعات هر دو دست به دست هم ،روند
ُفرمبخشی ،رابطه منطق روایی و مكان و زمان
سینمایی را عمداً بر هم میزند .این امر سبب
میشود كه راه ادراك فیلم درهم ریزد و هر تداوم
روایی و فضاـزمانی نفی شود .ما میتوانیم بپرسیم
پاراجانف چرا چنین میكند و چگونه به این زبان
تخریبگر ،سرگیجهآور دست مییابد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت ،گمراه
كردن بیننده و تكنیكهای گیجكننده در خدمت
ایجاد فضایی افسانهای و عادتستیز است.
انواع شگردهای روایی و ساختاری مدام فضای
معمولی ،منطقی و عینی را آشنازدایی مینماید
و با غریبهسازی ،فضای توهمآمیزی به وجود
میآورد كه كام ً
ال با هدف و هسته فیلم هماهنگ
است ،یعنی تماشاگر را وارد یك فضای غیرواقعی/
اسطورهای و سوررئال و نیاكانی ،وارد فضای
سایه مینماید .مثال ً شگرد دیواری كه مثل سطح

بام به نمایش میآید و فضاهای دور را در تدوین
همپهلو نشان میدهد ،در ارتباط با آن چه در
وسط فضای باز پشت دیوار دیده میشود ،كام ً
ال
متناسب ،ضربهزننده و حاوی یك مكث گیجكننده
است .ما همراه ایوان لحظهای گیج میشویم و
به فضایی باورنكردنی پرتاب میگردیم تا بعد
به خود آییم و مختصات خود را با فضا باز تعریف
نماییم و بفهمیم چه اتفاق میافتد یا چه اتفاق
افتاده است .استفاده از صورتبندیهای یونگ
و فروید هم چنین است.
خود نام فیلم یك فضای كهن الگویی ،و
اشارتگر فراتر از معنای صوری آن در ارتباط با
ساختارهای سایه برمیسازد كه دقت در آن جذاب
است .در این جا ،روایت غیرخطی یك سایه
است ،نامیرایی یك سایه است ،جادو یك سایه
است ،ساختارهای جنون آمیز یك سایه است،
پیش گویی و اشراق و ارتباط روحی و فرامكانی-
زمانی یك سایه است .سایههایی كه بازمانده ها و
عینیت آن ها
میراثهایی هستند كه با
جسمیت و ّ
ّ
رد و اثرشان به
ستیزه شده و محو گشتهاند ،اما ّ
جا مانده است؛ چون تاثیرات زیباییشناختی
معنوی و چون خاطرههای پنهان و سایهوار .و در
این جاست كه همه مفاهیم گذشتهای كه نگذشته،
گویی با آن گوهر جاودانه انسان به عنوان انسان و
فراتر از هر چیز ایدئولوژیك ،حاضر میگردند.
عشق ،مرگ ،تنهایی ،از كف دادگی ،نومیدی،
غریزه و قدرت روح و این فضا ،صدای خود را
داراست .پاراجانف ،از صدای پچپچ مثل موسیقی
متن استفاده كرده است .مثل پچپچ ماریچكا پس
از مرگ .او هم چنین از موسیقی آتونال الكترونیك
درآمیخته با موسیقی عامیانه ،هم خوانی ،آواز و
صداهای ناآرامكنندهای كه با غرایز جسمی و
حیوان /انسان متناسب است به نحو ظریفی سود
جسته است .این ها برای ایجاد همان فضای
دیوانهوار /اسطورهای ضروری بودهاند ،چنان كه
رنگ در سایههای نیاكان فراموششده ما بیان گر
است؛ بیمهابا از فرمهایی كه بعدها در كلیپها
به كار برده شد و از ادغام رنگ و تصاویر گرافیكی
برای انتقال و تأكید معنایی سود جستهاند ،استفاده
شده است .سرخی مرگ ،سبزی بهار  ،سیاه و
سفیدی معصومیت در پرسپكتیو اسطورهای كه
از كودكی تا مرگ را مرور میكند ،رسا و فكر
شده انتخاب شدهاند و البته در خدمت همان وجه
غیرممكن بودن پرسپكتیو از نظر منطق عینی گرا
هستند .همچنانكه نوع آمیزش انسان با طبیعت
و حضور نیروی فراطبیعی انسان كه به آن سوی
مرگ دست مییابد در خدمت همین پرسپكتیو
غیرممكن است.
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ارامنه «از نو» ساختند و شد «ازنا»

آشنايی با روستای ازنا

روستای ازنا از نظر تقسیمات كشوری
تابع بخش شازند شهر اراك در استان مركزی
است،كه در  40كیلومتری جنوب غربی اراك و در
همسایگی شهرك شازند قرار دارد .این روستا در
مختصات  49درجه و  24دقیقه طول جغرافیایی
و  33درجه و  85دقیقه عرض جغرافیایی قرار
دارد و دارای هوای بسیار سرد و نیمه خشك
است .این روستا قب ً
ال در محدودهی بخش سربند
اراك قرار داشته ،كه در تاریخ  1832میالدی
برابر با  1211هجری شمسی توسط عدهای از
ارامنه كه از روستاهای منطقهی فریدن اصفهان
و جاپالق استان مركزی به آن جا مهاجرت کرده
بودند بنیان شد .در سالهای بعد عدهای كشاورز
فارس با خانوادههای خود به روستای ازنا آمده
و ساكن شدند .ولی همیشه آمار جمعیت ارامنهی
روستا بیشتر از فارسها بوده است .این روستا
در همسایگی روستاهای دیلیساوا (ادریسآباد)،
عباسآباد و كالوه قرار دارد ،و دارای  72جفت
زمین كشاورزی ست .طبق روایت قدیم ،كه
سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده ،روستای ازنا
از ایام قدیم وجود داشته اما به علّت نامعلومی
ساكنین آن مهاجرت نمودند .این امر موجب
تخریب روستا گشته و روستای نامبرده برای بار
دوم توسط ارامنه ساخته شده است .به همین
دلیل ،نام روستا را «از نو» خواندهاند ،كه به مرور
زمان به ازنا تبدیل شده است.
دین ساكنین روستا ،مسیحی ُمرسلی ملی
(گریگوری) و اسالم فرقهی شیعه ،و زبان آنان
ارمنی و فارسی با گویش لری است .دورتادور
این روستا را باغهای انگور تشكیل میداد كه
محصول آن در تمام منطقهی كزاز زبانزد و معرف
خاص و عام بود .بنا بر مندرجات كتاب تاریخ
جلفا اصفهان نوشتهی هارتون ِدر هوهانیان منشی
كلیسای ِدر آمناپرگیچ جلفای اصفهان(جلد دوم
چاپ  1881میالدی چاپخانهی وانك ،صفحهی
 ،)341ارامنهی ساكن روستای ازنا  60خانوار و
دارای 1باب كلیسا با سقف چوبی و  2نفر كشیش
ذكر شده است.
همچنین مستند به آمار مندرج در كتاب
ایرانیان ارمنی نوشتهی نازار هارتون گوریانس
(پایان نگارش در سال  1898میالدی ،چاپ
در سال  1968میالدی ،چاپخانهی مدرن تهران،
صفحهی  )327در سرشماری سال  1865میالدی
تعداد ارامنهی ساكن روستای ازنا  26خانوار در
قالب  175نفر كه  94نفر مرد و  81نفر زن ثبت
دوهفته نامه
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شده است.
طبق سرشماری میران گریگوریان مدیر سیار
شورای خلیفه ارامنهی ایران و هندوستان در
منطقهی كزاز در سال  1932میالدی برابر 1311
هجری شمسی آمار جمعیتی ارامنهی روستای ازنا
به صورت زیر ثبت شده است:
جمعیت روستا  884نفر در قالب 146
خانوار 458 ،و  426زن كه  240نفر باسواد و
 644نفر بیسواد بودند .این روستا دارای  1باب
كلیسا و  1باب مدرسه بوده است .طبق گفتههای
ساكنین قدیم روستا در همان سال جمعیت ارامنه
و فارس روستا بیش از  1200نفر بوده است.
استناد به كتاب پنجاهمین سالگرد روزنامهی
آلیك ،صفحهی 132طبق جدولی كه زندهیاد
هوهانس ِدرپطروسیان تنظیم نموده جمعیت
روستای ازنا در سال  1946میالدی 1002،نفر
در قالب  156خانوار 519 ،نفر مرد و  483نفر
زن بودهاست .همچنین در همان سال مدرسه
روستای ازنا دارای  116نفر دانشآموز94 ،پسر،
 22دختر و  5معلم آمده است.
در كتاب سال ،چاپ لبنان به سردبیری كارو
ِگ ُورگیان در صفحهی  381الی  383دربارهی
روستای ازنا این مطالب دیده میشود :جمعیت
ازنا در سال  1957میالدی  424نفر در قالب
 227مرد و  196زن .در همان سال مدرسه
روستا دارای  66نفر دانشآموز بود 22،نفر پسر
و  44نفر دختر.
تاریخ ساخت كلیسای آستوازازین مقدس
روستای ازنا در سرشماری فوق ،سال 1900
میالدی ذكر شده است.
شغل اصلی این مردم كشاورزی است و در
كنار آن دامداری ،كشت آبی و دیمی هر دو در
این روستا معمول بوده است .محصوالتی كه آن ها
تولید میكردهاند ،گندم ،ج و ،پنبه ،چغندرقند،
سیبزمینی و پیاز ،و محصوالت باغی انگور بوده
است.
قابل ذكر است كه سهم ارباب از برداشت

هويك ميناسيان

محصوالت تولید شده توسط روستاییان در كشت
آبی  3كوه و در كشت دیهیم  5كوه بوده است(3
كوه به معنی  1/3محصوالت تولید شده در روستا
بوده است).
زمینهای كشاورزی و باغات روستا از
ِ
سراب سربند سیراب
رودخانهی نورآباد و
میشدند ولی برای مصرف آب شرب از چشمه
سیر ،چشمه دوزنه و كریز رستمآقا استفاده
میشده است.
جوی آبی كه از رودخانه نورآباد انشعاب
میگرفت و آب مورد نیاز روستا را تأمین میكرد
سالی یك بار توسط روستاییان الیروبی میشد،
اصطالح محلی به آن بیلدار میگفتند ،اول
كه به
ِ
صبح پاكار با فریاد و تكرار جمالتی همچون "لِنگ
بیلدار یا جفت بیلدار و خر و ِگوال" روستاییان
را برای كار فرا میخواند(توضیح :هر دو لنگ
مساوی است با یك جفت و هر شش جفت برابر
است با یك دانگ).
در حال حاضر این سنت كام ً
ال از بین رفته
است ،جویها سالی یك بار به وسیلهی بیل
مكانیكی ،الیروبی میگردد و هزینهی آن بین
روستاییان تقسیم میشود.
در قدیم نان مصرفی خانوار در خود روستا
تهیه میشد .هر خانه ،تنوری اختصاصی برای
خود داشت .از این تنورها عالوه بر پختن نان،
برای گرم كردن خانه و پخت غذا نیز استفاده
میشد .انواع نانی كه در روستای منطقه كزاز پخته
میشد عبارتند از :لواش ،شاتا ،پنجك ،كوالبال و
چاالكی .در ایام عیدها كلوچه و گاتا هم میپختند.
اكنون عطر و بوی دلپذیر نان در كوچههای روستا
به مشام نمیرسد و روستاییان ساعتها در صف
نانوایی ایستاده ،نان را می خرند.
از غذاهای سنتی روستا میتوان به :آش
اشكنه ،آش آویشن ،كوفتهشیال ،عدسی خاشو،
چاش ،نخوداُو ،چغندردو ،آش ترخینه ،كوفتهلپه
قرهكروه،آش ماست و بورانی اشاره كرد.
در قدیم روستاییان منطقهی كزاز با هم بسیار
صمیمی و مهربان بودند ،در مواقع نیاز به یكدیگر
یاری میرساندند .تقریب ًا میتوان گفت كه همهی
ساكنین روستا عضو یك خانواده محسوب
میشدند ،اگر خانوادهای در روستا احشام نداشت
برای آن كه بتواند از نعمت لبنیات برخوردار باشد،
در فصل بهار یكی از خانوادههای مرفه روستا یك
رأس گاو یا گوسفند خود را به آن خانواده اجاره
میداد و در فصل پاییز گاو یا گوسفند خود را

همراه دو كیلو روغن پس میگرفت .به این سنت
پسندیده «تاراز» میگفتند.
محصوالت باغی متعلق به كشاورزان بوده
است ،فقط ارباب در سال مبلغ ناچیزی به عنوان
اجاره بهای زمین خود از كشاورزان دریافت
میكردهاست.
روستای ازنا مركز علمی فرهنگی منطقهی
كزاز و در زمان خود یكی از روستاهای پیشرفته
و پررونق ارمنینشین به شمار میرفت .مالكین
روستا ،صمصام سلطان بیات ،مبینالملك و
سرهنگ حشمتالدوله در سال  1944میالدی،
غالمعلی خان و در سالهای بعد حاج غالمرضا
مشیری بودند ،كه رفتار نسبت ًا خوبی با ساكنین
روستا داشتند ،و در مسائل مذهبی و فرهنگی
آنان دخالت نمیكردند و این امر به لطف كاردانی
و سیاست عالی جناب خورن وارتاپت ِدر
وارطانیان مهیا می شد و صورت میگرفت .بنا
به عرف ،شخصی معتمد از اهالی روستا از طرف
ارباب به عنوان نمایندهی ارباب جهت ادارهی
روستا انتخاب میشد كه او را كدخدا مینامیدند.
ارباب سالی شش خروار گندم به عنوان كارمزد به
كدخدا میداد.
كدخداهای روستا كه این وظیفهی مهم را طی
سالهای اقامت خود قبول نمودهاند عبارتند از:
آقایان موسس و آرشاك آبولیان ،یپرم امیریان،
حمزه و علیخان .روستای ازنا در ربع قرن بیستم
به یكی از مراكز حوزهی دینی شورای خلیفهگری
ارامنهی ایران و هندوستان تبدیل شد .شایان
ذكر است ارامنهی روستاهای منطقهی كزاز پیرو
كلیسای مرسلی ملی ارامنه ،شاخهای از مذهب
ارتودكس هستند .این جماعت تا قبل از سال
 1945میالدی وابسته به حوزهی مذهبی شورای
خلیفهگری ایران و هندوستان «جلفای اصفهان»
بودند كه در این سال به شورای خلیفهگری
ارامنهی تهران پیوستند .در سال  1904میالدی
برابر با  1286هجری شمسی عالی جناب خورن
وارتاپت مقر مذهبی خود را از شهر همدان به
روستای ازنا انتقال داد .و سالها در این روستا
زندگی کرد و به خدمت روستانشینان پرداخت،
وی نقش بهسزایی در شكلگیری فرهنگ و تمدن
ارامنه منطقهی كزاز ایفا نمود .ایشان به مدت پنج
سال روستای ازنا را از ارباب اجاره كرد و خود به
ادارهی امور آن پرداخت .این روحانی در روستای
ازنا محكمهی شخصی جهت بررسی دعاوی مردم
تشكیل داد .در این دادگاه پس از بررسی شكایات
شخص ًا به صدور حكم و اجرای آن میپرداخت.
به دلیل عدالتش در صدور احكام ،مردم سایر
ادیان نیز به دادگاه عالی جناب مراجعه میكردند.
به لطف ایشان بود كه در سال  1906میالدی برابر
 1285هجری شمسی كلیسایی با سقف چوبی به
نام سورپ آستوازازین (حضرت مریم مقدس) با

دو تصوير از مدرسه روستاي ازنا

همیاری و كمكهای مالی اهالی روستا و نظارت
وی ساخته شد .همهی كشیشهای روستای ازنا
ِ
هندوستان جلفای
از جانب شورای مذهبی ایران و
ارمنستان ،از كلیسای ِدر آ ِمناپرگیچ مقدس اعزام
میشدند.
ِ
ِدر آمناپرگیچ یكی از القاب حضرت عیسی
مسیح و به معنی نجات دهنده همگان است .از
جمله وظایف عمده كشیشان میتوان به موارد زیر
اشاره كرد:
آموزش و ترویج مسائل دینی و ملی ،مسئول
برگزاری اعیاد مسیحی ،انجام مراسم غسل تعمید،
برگزاری مراسم عقد و ازدواج ،انجام مراسم
سوگواری و برگزاری نماز روز یك شنبه .چند تن
از كشیشان روستا كه در مدت حضور خویش در
روستای ازنا بیش از بقیه مثمر ثمر بودند عبارتند
از شادروانان :كشیش ینوك ،كشیش درمامبرا

ِدر ینوكیان ،كشیش واهان ینووسیان ،كشیش
یپرم بابایان ( ِدر هاروطونیان) ،كشیش آرسن ِدر
دانلیان ،كشیش یِقیا ینووسیان ،كشیش هوسپ
هاروطونیان.
قابل ذكر است حقوق ساالنهی كشیشها در
روستاهای كزاز از طرف خانوارهای ساكن در
منطقه به طور متوسط از طرف هر خانواده 10
كیلوگرم پرداخت میشده است ،برای مثال در سال
 1958میالدی درآمد كشیش ِدر مامبرا ِدرینوكیان
 900كیلوگرم گندم در سال بوده است.
بعد از مهاجرت ارامنه از روستا ،اموال
كلیسای فوق به شورای خلیفهگری ارامنهی تهران
انتقال داده شد.
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