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نوستالژی ایران و مثلث تهران-ایروان-
گلندل
یک نویسنده آفریقایی-آمریکایی موفق گفته
است که هنوز احساس میکند در بنیاد خود همان
کودک پابرهنهای است که در خیابانهای خاکی و
فقیرنشین محلهشان با همساالن خود بازی میکند
و این سو و آن سو میدود .انگار آدمها هرگز بزرگ
نمیشوند و در عمق وجود خود ،همان هستند که
در سالیان کودکی بودند .در زمان و مکان دیگری
زندگی میکنندّ ،اما مکان و زمان کودکی به صورت
زنده و احتما ً
ال با تغییرات ناخودآگاه ،به جضور
پررنگش در ذهن آنها ادامه میدهد .چنین
بوده است ِ
برای خو ِرن آرامونی ،نویسنده ارمنی
اهل گلندل ،و ِ
برای خواهرش ،آناهید آرامونی
کشیشیان ،استاد زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه
« »UCLAایاالت متحده.
خانواده آرامونی از گروه آن خانوادههایی بوده است
که زمانی که خورن و آناهید در سن کودکی بودند
با آرزوها و توهمات بزرگ ،محله وحیدیه تهران را
ترک و به ارمنستان مهاجرت میکنند و در آنجا
در مییابند که آنچه درباره وطن میاندیشیدهاند،
سرابی بیش نبوده است .خورن آرامونی در کتاب
دیگری به نام خانه بازپروری داستان مهاجرت
خانوادهاش به ارمنستان را نوشته است .به هر رو،
در نهایت خانواده آرامونی جالی وطن میکند و به
آمریکا میرود .جایی که فرزندان خانواده دوران
دوهفته نامه
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تحصیالت عالی و زندگی حرفهای خود را در آن
میگذرانند.
نوستالژی ای��ران ،یا دقیقتر ،نوستالژی محله
ارمنینشین وحیدیه و نارمک تهران ،چون خاطره
ذهنی نیرومندی در یاد خورن آرامونی مانده و به
نگارش کتاب جالبی به نام راه مدرسه انجامیده
است .این کتاب که به زبان ارمنی نوشته و در
آمریکا منتشر شده است ،توصیف زندگی در
محله یاد شده است با جزئیات تمام .زندگی
خانواده ،فقر و نداری ،تأسیس نخستین مدرسه
ارمنی محله که پدر خانواده از بنیانگذارانش بوده
است ،بازیها ،اسباببازی ،زندگی در مدرسه
و مهمتر از همه عکسهای آن سالها موضوع
بخش نخست کتاب را تشکیل میدهند .در بخش
دوم کتاب ،آرامونی از تعداد زیادی از همساالن
و همکالسیها و همبازیهای خود خواسته است
درباره محله و زندگی کودکیشان بنویسند و از
آلبوم خانوادگیشان عکسهایی به آن اضافه کنند.
گردآوری این مجموعه در مجلدی واحد ،کاری
ارزشمند است که تصویری مستند از زندگی در
یکی از محلههای ارمنینشین تهران در چند دهه
پیش به دست میدهدّ .اما این تصویر زندگی فقط
به توصیف خشک عینیات محدود نمیشود ،بلکه
همچنین وصف دنیایی درونی است که امروز در
پس ذهن آدمهای بالغی که سالهاست در آن سوی
اقیانوسها زندگی میکنند ،به حیات خود ادامه

میدهد.
جالب است که آناهید کشیشیان کار مشابهی در
ژانر هنری دیگری (تأتر) انجام داده است .او کاری
نمایشی خلق کرده که خودش نویسنده و خودش
بازیگر آن است و به تمامی تشکیل شده است از
بازگویی خاطرات کودکی ،این بار طبیعت ًا از دید
یک دختربچه .افزون بر آنچه در کتاب برادرش
یافتنی است ،در اینجا با وجوهی از زندگی
دختربچهها و زنان محله نیز آشنا میشویم .این
نمایشنامه در ایروان هم چندین اجرا داشته است
و این خود یادآور مثلث فرهنگی جالبی است که
بین تهران ،گلندل و ایروان تشکیل شده است :یک
جغرافیای فرهنگی و ذهنی منحصربهفرد که مدیون
گسترش ارتباطات و فراگیری مهاجرت و فراوانی
آدمهای خانهبهدوش و چندوطنی است.
این نیز گفتنی است که در نوستالژی ایران چنان که
در کارهای آرامونیها بازتاب یافته است ،ایران
مستقیم ًا حضور ندارد ،بلکه تنها آن اندازه که در
شیوه زندگی و زبان و فرهنگ ارامنه تهران نفوذ
کرده در این آثار راه یافته است .زبان مخصوصا
نقش مهمی در این میان بازی کرده است .آرامونی

کاری از پیش نمیبرند .گاگیک زاروکیان هم در
سخنان اطمینان داده است که در حزبش تفاوتی
میان اعضای قدیمی و جدید نخواهد بود و هرکس
بسته به میزان تواناییها و اشتیاق خود به فعالیت،
جایگاه مناسب خود را در حزب خواهد یافت.
تحوالتی که در احزاب عضو ائتالف حاکم روی
میدهند و قدرت اقتصادی و تشکیالتی این احزاب
نقش تعیینکنندهای در آینده سیاسی ارمنستان
خواهد داشتّ ،اما با وجود این بسیار کم مورد
توجه قرار میگیرد.

است .تازهترین تحول در این زمینه پیوستن حزب
آراجدیماکان (ترقیخواه) به حزب بارگاواج
هایاستان (ارمنستان مرفه) به رهبری گاگیک
زاروکیان است.
حزب اخیر ،شریک اصلی حزب هانراپ ِ
ِتاکان
(جمهوریخواه) رئیسجمهور سرژ سرکیسیان در
ائتالف حاکم و از نظر تعداد نماینده در پارلمان،
دومین حزب ارمنستان است .به هر رو گاگیک
زاروکیان بلندپروازی خود را برای به دست آوردن
سهم بیشتری از قدرت سیاسی ،پنهان نکرده
است .انحالل حزب آراجدیماکان و پیوستن آن
ِ
حزب زاروکیان ،نمونهای از تدارک قوای حزب
به
برای شرکت در انتخابات سال آینده است.
دیگران اولیخانیان رهبر حزب آراجدیماکان در
کنگره اخیر حزب که به انحالل خود رأی داد
گفته بود که حزب او هم مانند حزب بارگاواج
هایاستان یک حزب سانتریست است و از آنجا
که  99درصد برنامه دو حزب شبیه هم است،

اعوجاج زبان در رسانههای همگانی
ارمنستان
آزاد ماتیان ،شاعر و مترجم صاحب نام ارامنه
ایران ،در این شماره هویس با نوشتاری به میدان
آمده است درباره از ریخت افتادن زبان دولتی یا
زبان معیار در برنامههای تلویزیونهای ارمنستان.
او ابتدا توضیح میدهد که تفکیکی قائل است بین

دلیلی نمیبیند که حزبش به حیات مستقل خود
ادامه دهد .او همچنین گفته بود که حضور احزاب
کوچک را به حال زندگی سیاسی کشور مفید
نمیداند و فکر میکند که حزبهایی که از حداقل
مادی برای سازماندهی خود محروماند
امکانات ّ

زبان ادبیات (زبان ِ
هنر نوشتاری) و زبان ادبی که
به گفته او زبان رسمی و دولتی و زبانی است که
از بیشترین ثبات برخوردار است .این زبان اخیر
همان چیزی است که در جدلهای زبانشناختی
حول زبان فارسی ،از آن به عنوان زبان معیار یا

استاندارد یاد میکنند .به هر رو ،ماتیان اعالم
میکند که به هیچ وجه طرفدار پاکسازی زبان و
اهل تعصب در سرهنویسی نیست و با بهکارگیری
زبان محاوره ،گویشها و زبان زندگی روزمره
در ادبیات هیچ مشکلی ندارد ،بلکه مسألهاش
با اعوجاج زبان ادبی (در برابر زبان ادبیات) در
رسانههای ارمنیزبان است .او سپس با ارائه
نمونههای مفصلی از برنامههای تلویزیونهای
ارمنستان (تلویزیون دولتی هـ  ، 1تلویزیون شانت
و غیره) به اثبات نظر خود میپردازد.
گویا آنچه با گسترش رسانههای جمعی بر سر
زبان میآید ،بحثی است همگانی که در حوزه همه
زبانها جریان دارد.
هشدارهای رانندگی به زبان ارمنی در
گلندل ایاالت متحده
در شماره گذشته مطلبی داشتیم درباره ظاهر شدن
هشدارهای رانندگی به زبان ارمنی در گلندل.
از جمعیت  250هزار نفری شهر گلندل در نزدیکی
لس آنجلس ،نزدیک  100هزار نفر ارمنی و
بیشتر از ارامنه ایران هستند .این شهر مقصد
تقریبا همه ارامنهای است که از ایران به آمریکا
مهاجرت میکنند .در سال  ،2010در این شهر
کوچک  2300تصادف رانندگی رخ داد .این
حوادث  6قربانی گرفت و  660نفر مجروح به جا
گذاشت .به همین دلیل مسئوالن شهر تصمیم
گرفتهاند تعداد عالئم و تابلوهای رانندگی
هشداردهنده را افزایش دهند .روزنامه محلی
گلندل نیوز در گزارشی در این زمینه نوشته است
که این نوشتهها به سه زبان انگلیسی ،اسپانیایی و
ارمنی خواهد بود .به عبارت دیگر ،در کنار Look
ارمنی
انگلیسی و  Mirarاسپانیایی ،شاهد
نیز خواهیم بود .بعد از ارمنستان ،گلندل احتما ً
ال
نخستین جایی است که نوشتههای عمومی به زبان
ارمنی نیز ظاهر میشوند.
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دوهفته نامه
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اطالعرسانی نادرست درباره نیروگاه اتمی متزامور

وزارت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گزارشهای منابع ترک درباره نشت تشعشعات اتمی از نیروگاه متزامور را رد کرد

وزارت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان و آژانس
انرژی اتمی ترکیه گزارشهای منتشر شده در
رسانههای ترکیه درباره نشت تشعشعات اتمی از
نیروگاه متزامور ارمنستان را تکذیب کردهاند.
روز دوشنبه  24ژانویه ،تلویزیون  NTVترکیه
گزارش داد که کارشناسان مرکز تحقیقات هستهای
ترکیه مستقر در استانبول و دانشگاه ارزروم،
شروع به اندازهگیری سطح تشعشعات در شش
استان آناتولی مجاور ارمنستان نمودهاند ،چون
گزارشهایی درباره نشت احتمالی تشعشعات
هستهای از نیروگاه متزامور دریافت کردهاند.
برابر این گزارش هدف این اندازهگیریها همچنین
سنجش اثر این تشعشعات بر جمعیتی است که در
این مناطق زندگی میکنند ،تا شاید معلوم شود که
چرا تعداد مبتالیان به سرطان ریه در این مناطق
در سالهای اخیر افزایش یافته است .برای این
منظور صد دستگاه تشخیص تشعشعات هستهای
در مناطق یاد شده کار گذاشته شد و دادههای آنها
مدت شصت روز بررسی شد.
به ّ
این در حالی است که بکیر دوگان ،از کارکنان علمی
دپارتمان فیزیک دانشگاه آتاتورک ،به خبرگزاری
آناتولی ترکیه میگوید« :ما در شش استان منطقه
ایگدیر ،موش ،آگری ،تونجلی ،هاکاری و شیرناک
تحقیقاتی در رابطه با گاز رادون انجام دادیم که هیچ
دوهفته نامه
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ارتباطی با نیروگاه متزامور ارمنستان ندارد» .او
همچنین گفت که از خاک و آب منطقه نیز به همین
منظور نمونهبرداری شده است.
لوسینه هاروتونیان ،سخنگوی مطبوعاتی وزارت
انرژی و منابع طبیعی ارمنستان اعالم کرده است که
نیروگاه به طور عادی کار میکند ،هیچ اختاللی در
آن مشاهده نشده و میزان تشعشعات هستهای آن در
اندازههای طبیعی و بیخطر است .او اضافه کرد:
«این نخستین بار نیست که ترکها بر سر تشعشعات
هستهای این نیروگاه جنجال بهپا میکنند .آنها هر

از گاهی به این کار دست میزنند".
نیروگاه اتمی متزامور در  30کیلومتری ایروان واقع
شده است .کار مرمت و تعمیرات این نیروگاه در
اکتبر سالگذشته با موفقیت به پایان رسید .امسال
قرار است کار ساختمان یک بلوک جدید نیروگاه
شروع شود و پیشبینی میشود که تا پایان سال
 2015به پایان برسد.
نیروگاه متزامور در دهه  1970توسط کارشناسان
شوروی احداث شد و دارای دو راکتور 400
مگاواتی  440-VVERمدل  V230است و چهل
درصد برق ارمنستان را تولید میکند .به دنبال
زلزله سال  1988ارمنستان ،نیروگاه تعطیل شد،
ّاما پس از محاصره اقتصادی ارمنستان توسط
آذربایجان و ترکیه ،دو راکتور نیروگاه از اکتبر
سال  1995کارشان را از سر گرفتند .به گفته
کارشناسان نیروگاه حداکثر تا سال  2016میتواند
به کار خود ادامه دهد .هم اکنون مذاکراتی برای
احداث واحدهای تازه با شرکتهای روسی در
جریان است.
ترجمه :ژ .مناسهاکانیان

گزارشی درباره يهوديان ارمنستان
تورج خسروي
مترجم و پژوهشگر بنياد مطالعات قفقاز
پیشینه یهودیان در ارمنستان
مورخان معتقدند كه آشوریها در قرن اول قبل از
میالد جمعیت زیادی از یهودیان را به ارمنستان
راندهاند .آنان قبل از آمدن به ارمنستان در سامریه
(فلسطین قدیم) زندگی میكردند و وارتگساوان
( )Vartkesavanیكی از مركزهای تجاری مهم
آنان بوده است .همچنین تیگران كبیر نیز عدهای از
ب فلسطین) به
ی از جنو 
یهودیان را از یهودیه (قسمت 
ارمنستان آورده است.
اظهارات ریما وارژاپتیان رییس انجمن یهودیان
ارمنستان
ریما وارژاپتیان از سال  1996انجمن یهودیان
ارمنستان را رهبری كرده و از طرف نخستوزیر
به خاطر كمك و همكاری ب��رای پیشرفت و
تحكیم روابط دوستی یهودی ـ ارمنی ،فعالیتهای
اجتماعی ،سازماندهی كردن زندگی یهودیان
ارمنستان ،همكاری همیشگی با مقامات جمهوری
ارمنستان برای حل مسائل انجمن ،مدال یادبود
دریافت كرده است.
بنا به گفته وارژاپتیان ،یهودیان ارمنستان
حدود 1000نفر و  320خانواده هستند كه عمدت ًا از
طریق ازدواجهای ارمنیـ یهودی شکل میگیرند.
تعدادی از آنها در «گیومری» و «وانادزور» زندگی
میكنند .اما در قرهباغ دیگر هیچ یهودی وجود
ندارد.
روزنامه سپر

این انجمن اکنون هفت سال است كه
داوود را منتشر میكند.
یهودیان در ارمنستان تاكنون امکان برگزاری
جشنهای ملی و حفظ میراث فرهنگی خود
را داشتهاند و یک بنای منحصربهفرد به یادبود
هولوکاست یهودیان در پارك آراگاتس ایروان
وجود دارد كه حتی تعداد كمی از شهروندان ایروانی
از آن اطالع دارند .این بنای یادبود قبال نزدیك
مجسمه وارتان مامیكونیان در پارك  Ovalبود .فرد
یا افرادی ناشناس در  17سپتامبر 2004صلیبی به
رنگ سفید و شماره  666را بر روی آن كشیدند و
سعی كرده بودند نماد یهودی یادبود را بتراشند و
پاك كنند.
وارژاپتیان علت به رسمیت نشناختن نژادکشی
ارمنیان از سوی اسرائیل را در ارتباط با بعضی

موارد اقتصادی ،سیاسی و امنیتی و همچنین وجود
البی آذربایجانی و ترکی فعال در اسرائیل میداند،
به ویژه آن که ترکیه تنها کشور مسلمان است که با
دولت یهودی روابط دوستانه دارد .اما وی میگوید
مردم یهودی نژادكشی ارمنیان را به رسمیت
میشناسند .و حتی در مدارس اسرائیل درباره
نژادکشی ساعات درس وجود دارد ،اما آن را به
عنوان کشتار و فاجعه معرفی میكنند و احتمال دارد
كه آمریكا و اسرائیل در صدمین سالگرد نژادكشی
ارمنیان آن را به رسمیت بشناسند.
به نظر وارژاپتیان مردم یهودی فكر میكنند
نژادكشی فقط منحصر به آنها بوده است و در
مجموع اطالعات كمی درباره نژادكشی ارمنیان در
جهان وجود دارد .ارمنیان باید از تجربه یهودیان از
جمله :برگزاری نشستها ،حمایت از چاپ ادبیات
راجع به نژادكشی ،تهیه بروشورها و كتابچهها
استفاده كنند به خاطر این كه دیپلماسی ملت اهمیت
زیادی دارد.
ِ
ِ
انجمن یهودیان ارمنستان بارها به كنست (معبد
یهودیان) مراجعه كرده و خواستار بررسی مسأله
به رسمیت شناختن نژادكشی ارمنیان شده است.
وارژاپتیان در انتخابات  2008به سرژ سركیسان
رأی داده است زیرا معتقد است كه پس از دور ه
ریاست جمهوری ترپتروسیان كشور رو به
پیشرفت است و دیگر نمیخواهند بهآن روزهای
سخت برگردند .بهعالوه در زمان لوون نسبت به
مسأله اقلیتهای ملی بیتفاوت بودند اما درزمان
كوچاریان به آن توجه جدی كردند و برای آنها
بودجه اختصاص دادند.
به گفته وی اگرچه در دو كشور سفارتخانه وجود
ندارد اما این به این معنا نیست كه روابط دیپلماسی
نیز برقرار نیست .علت عدم وج��ود سفارت
ارمنستان در اورشلیم و سفارت اسرائیل در ایروان
فقط مربوط به کمبود منابع مالی است ،مطمئنا روزی
در دو کشور سفارتخانهها گشایش خواهند یافت.
الزم به ذكر است كه همكاری نزدیك یهودیـارمنی
در زمینه بهداشت و سالمت به دو دهه بعد از زلزله
اسپیتاگ  1988هنگامی كه پزشكان یهودی به مردم
ارمنی كمك كردند ،میرسد.
اما با وجود این ك ه واژاپتیان در میان فعالین اقلیتها
با مبارزاتش برای به رسمیت شناختن نژادكشی

شناخته میشود اما حمالتی علیه وی و انجمنش
صورت میگیرد .برای مثال:
• روزنامه هایوتس آشخار در تاریخ  7مه ،دوستی
با شخص وارژاپتیان و انجمن یهودی را چاپلوسی
نامید.
• روزنامه گولوس آرمینیا (صدای ارمنستان) در 27
مه بحران ارمنستان را به همسر ترپتروسیان ربط داد
كه گویا با توطئ ه صهیونیستها در ارتباط است و
در مقالهای دیگر نوشت كه گویا البیهای یهودی
برای تبلیغات پتروسیان  70ـ  65میلیون دالر برای
مبارزه انتخاباتی پتروسیان هزینه كرده است و آماده
است دو یا سهبرابر آن برای پیروزی وی بپردازد.
وارژاپتیان هدف اصلی این مقاالت را مبارزه علیه
اپوزیسیون از طریق تحریك كردن احساسات
یهودی ستیزی میداند.
• تیگران كاراپتیان صاحب شبكه تلویزیونی ALM
» به یهودیها ناسزا میگوید و در
برنامههای خود اظهارات ضد یهودی ابراز كرده
است.
• آرمن آودیسیان رییس حزب «وحدت ارمنی
های آریایی» در 24مه در رورنامه هایوتش آشخار
كنگره ملی ارمنی را «كنگره یهودی » نامید و تهدید
كرد كه تمام یهودیها را از ارمنستان بیرون میكند.
وی به خاطر تبلیغات ضد یهودی و ضد كردهای
یِزیدی به دو ماه زندان محكوم شد.
• ایگور مرادیان از كارشناسان معروف و سیاسی
ارمنستان در آوریل  1998مقالهای ضد یهودی در
گولوس آرمینیا چاپ كرد .وی معتقد بود كه تاریخ
روابط یهودیـ ارمنی با ضد ونقیضهای آشكار
«ضد آریایی» پر شده است .وی یهودیان رامتهم
كرد كه كشمكشهای نژادی و مباحث راجع به
قرهباغ را تحریكمیكنند و با تركیه روابط خیلی
خوب دارند.
• در سال  2002كتابی با عنوان National System
توسط رومن یِپیسکوپوسیان در ارمنستان و روسیه
چاپ شد .در این كتاب یهودیها (به همراه تركها)
به عنوان دشمنان درجه یك ارمنیان شناخته شدند
و از آنان به عنوان نابود كنندگان ملت ارمنی نام
برده شد.
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كیفیتی كه به هنگام نگاه كردن به عكسهای باقیمانده از
دوران قاجار بیش از همه بیننده را به خود جلب میكند ،همان
كیفیتی است كه به طور عام موقع تماشای عكسهای قدیمی
به آدم دست میدهد .یك جور حس دلتنگكننده رویارویی با
آدمها ،مكانها و اشیایی كه دیگر نیستند .مكانها و اشیاء،
به این سبب كه بقایای آن ها امروز هم ممكن است باشد و
در خانهها یا موزهها نگاهداری شود ،در این میان از اهمیت
كمتری برخوردارند و این آدمها هستند كه بیش از هر چیز ما
را به خود جلب میكنند :چهرههاشان ،حالتهای ایستادن و
نشستنشان ،و مهمتر از همه نگاهشان .در چهرههای بیش تر
آن ها حالتی هست كه مال امروز نیست ،حالتی كه سادهتر و شاید
بتوان گفت بدویتر است .این حالت بسته به طبقه آدمهای توی
عكس ،كموبیش داردّ ،اما حتی در چهره ثروتمندترین اقشار
هم دیده میشود .نه تنها آرایش چهرههای با امروز تفاوت
دارد ،بلكه بخصوص حالت چشمها ــ این دریچههای روح ــ
نیز با نگاههای امروز فرق میكند .در برخی از چهرههای زنان
این حالت بدوی بیش تر به چشم میخورد.
برای نمونه به عكسی كه هولتسر از یك معلمه ارمنی جلفا
گرفته است توجه كنید .چهره زنی كه در عكس میبینیم كیفیت
زمختی دارد كه تا حدودی به استخوان بندی صورت و انبوهی
ابروها برمیگردد و تا حدودی معلول پوشش اوست .دكمههای
باالپوشی كه بیش تر به لباس نظامی میماند ،سفت بسته شدهاند
و همین طور كمربندی با سگك بزرگ كه زن به كمر بسته است.
حجاب ِ
نصف نیمه رعایت شده است؛ روسری آن قدر عقب زده
شده كه گوش و تزئینات جلوی موها دیده شود .حتی نشستن
زن روی صندلی راحت نیست .یك دست روی دسته صندلی
گذاشته شده و عكاس كتابی به دست دیگرش داده كه نباید
تكان بدهد .به نظر میرسد حتی راحت به پشتی صندلی تكیه
نداده است و پشتش با آن كمی فاصله دارد.
عكس دیگری كه در كنار عكس معلمه جلفایی چاپ
شده ،عكسی است از یك عروس ارمنی كه همه تصورات ما را
درباره تصویر قراردادی عروس دگرگون میكند .نخست ژست
ایستادن پسرانه و تهاجمی عروس است .پاها از یكدیگر فاصله
دارند و سنگینی بدن روی پای عقب افتاده و بدن اندكی به عقب
متمایل است .خالصه هیچ نشانی از آن چه ناز زنانه نام گرفته
است در این عروس دیده نمیشود .دوم لباس عروس است
كه نه سفید است و نه ظریف .مخصوصا نوع تزئین روسری یا
ملیلهدوزیها و گلدوزیها كامال با آن چه امروز به عنوان لباس
عروس میشناسیم متفاوت است .و جالبتر این كه دامادی هم
در كار نیست .هولتسر از این زن چند عكس دیگر هم دارد كه
در آن ها این زینتآالت او را از نزدیكتر نشان داده است.
ّاما از كیفیت چهرهها و لباسها كه بگذریم ،تماشای
عكسها ما را متوجه نكته مهمی میكند و آن این است كه
محدودیتهای تكنیك عكاسی در زمان هولتسر ،چگونه كیفیت
خاصی به عكسها بخشیدهاند و هر جا كه از این مشخصات
تا اندازهای عدول شده ،عكس جالبتر جلوه میكند .این
مشخصات كدام ند:
دوهفته نامه

هویس 66
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پس از تماشای عكسهای ارنست هولتسر

روبرت صافاريان

ارنست هولتسر مرد آلمانی تباری بود که در واپسین دهه های سده نوزدهم
در تلگرافخانه اصفهان کار می کرد .او صدها عکس از خانوادهاش ،خانواده
دوستان و آشنایانش ،کلیساهای جلفا و پل ها و بناهای اصفهان گرفت و
هرچند حرفهاش عکاسی نبود ،گنجین ه ای غنی از عکسهای زیبا از زندگی
ایرانی و ارمنی جلفا از خود به جا گذاشت .زن هولتسر ،مریم حق نظر ،از
ارامنه جلفا بود .هولتسر در سال  1911میالدی زندگی را بدرود گفت.

تكنولوژی عكاسی در زمان هولتسر امكان شكار لحظه را
به او نمیداده است ،بنابراین همه عكسها چیده شده هستند و
آدمها برای دوربین نشستهاند و حتی در عكسهایی كه ظاهرا
حركت هست (رقص ،كارهای پیشهوران ،ورزش ،زدن توپ
بیلیارد )...،در واقع موضوع بیحركت برای دوربین ژست
گرفته است.
پایین بودن حساسیت شیشههای عكاسی ،قرار دادن
دوربین روی سهپایه را الزامی میكرده است و این محدودیت
فرم خاصی به اغلب عكسها داده است :تنها یك سطح واحد
و تخت ،به فاصله نسبتا دور از دوربین (آن قدر دور كه آدمها
همه تو عكس بیفتند) در این عكسها هست و دوربین همواره
در ارتفاع چشم انسان است .حاال هرجا كه این الگو به هم
میخورد ،عكس جلب نظر میكند و جذابتر میشود .یكی
دو عكس با زاویه سرپایین ،یكی دو عكس با عمق میدان،
آشكارا از باقی متمایز میشوند.
حساسیت پایین شیشههای عكاسی همچنین عكسبرداری
در محیط بیرون را الزامی میكرده است .هولتسر تمام
عكسهایش را (جز چند استثناء ،كه به یكیشان خواهیم
پرداخت) در فضای بیرونی گرفته است .او در برخی از این
عكسها كه در فضای جلوی بنای اصلی خانه در حیاط
گرفته شدهاند با چیدن چند دكور ساده ،كاری كرده است
كه بیننده اگر دقت نكند گمان میكند عكس در فضای داخل
خانه گرفته شده است .عكس خانواده آگانور در پایین همین
صفحه ،نمونهای از این گونه عكسهاست .از عكسهایی که
در فضاهای داخلی گرفته شدهاند ،یكی دو عكس در فضای
داخلی كلیسای جلفا هستند كه معلوم است زمان درازی نور
داده شدهاند و دیگری چند عكس از یك تعزیهخانه كه اگر دقت
كنیم میبینیم چادر باالی آن در جاهایی باال زده شده تا نور
به داخل بیفتد .هولتسر آگاهانه سعی كرده است بیرونی بودن
عكسها را پنهان كند .سادهترین روش این بوده كه پسزمینه
مناسبی در مهتابی خانه انتخاب میكرده ،بعد با انداختن فرش
یا قالیچه بر زمین و گذاشتن میز و چند گلدان یا شیء دیگر ،و
حتی كوبیدن عكس بر دیوار پشت و آویختن پرده ،داخل خانه
را بازسازی میكرده است.
در تعدادی از عكسها "پشت صحنه" معلوم است.
عكسهایی كه معلوم است آدمها هنوز آماده نبودهاند ،و
آدمهایی كه قرار بوده از حضور دوربین بیاطالع باشند،
مطلع شده و برگشتهاند و به آن نگاه میكنند .خیلی جاها
كادر عكس بزرگتر از پسآویز است و میخهایی كه پرده
پشت توسط آن ها به دیوار كوبیده شده معلوم است .وجود
آدمهایی در كادر كه نباید باشند (چون ژست نگرفتهاند و
ژستگرفتهها را تماشا میكنند) از نمونههای دیگر حضور
پشت صحنه در عكسهاست .این اشتباهات ،گاهی عكس را
جذابتر میكنند .انگار زندگی ،از كنترلی كه عكاس خواسته
ِ
عكس چیده شده
بر موضوع داشته باشد خارج شده و به داخل
و مصنوعی ،رخنه كرده است.
در برخی دیگر از عكسها محیط اهمیت بیش تری پیدا
میكند .مثال در عكسهایی كه آدمها را در یك نمای باز
شماره  ،92سال چهارم 20 ،بهمن 7 7 1389

دوهفته نامه
هویس

عمومی میبینیم ،مثل عكسهای برفروبی .محیطهای
داخلی وسیع ،در نمونههای معدودی كه ذكر كردیم ،شاید به
خاطر همین تعداد كمشان ،جذاباند .به عکس پایین صفحه
كه سالن یك مدرسه ارمنی جلفا را نشان میدهد توجه كنید.
به قاب عكسها و نوشتههایی كه بر دیوار پس زمینه دیده
میشوند ،بلندی سقف سالن ،آدمهایی كه در سه پنجره
باالیی ایستادهاند ،و صندلیهایی كه پیش زمینه را پُر كردهاند.
این صندلیها فوكوس نیستند ،بیش از اندازه نور دیدهاند و
آدمهایی كه روی آن ها نشستهاند ظاهرا قرار نبوده در عكس
باشند ،چون ژست نگرفتهاند ،تكان خوردهاند و تصویرشان
محو است .حضور عمق میدان در این عكس (چیزی كه در
عكسهای هولتسر نادر است) بر جذابیت آن افزوده است.
هولتسر عكاس زحمت كشی است .گرفتن این تعداد
عكس ،با این سو و آن سو كشیدن دوربین بزرگ و سهپایه و
زحمت چیدن موضوع ،كار طاقتفرسایی بوده است .و اگر در
نظر بگیریم كه كار اصلی او در تلگراف خانه بوده ،نه عكاسی،
اهمیتش بیش تر روشن میشود .از یادداشتهای او معلوم
میشود كه انگیزه گرفتن این عكسها نوعی كا ِر مردم شناسی
آماتوری بوده ،نه كار هنری .چشماندازهای بیرونی او از شهر
نشان میدهند كه از اصول تركیببندی بیاطالع بوده و حتی
بیش تر آن ها نمیتوانند موضوع خود را خوب نشان بدهند و
اغلب بیشكل و تخت هستند .البته با توجه به آشنایی او با
دوربین عكاسی ،باید با برخی از اصول عكاسی پرتره آشنا
بوده باشد ،چون در برخی از كارهایش كوششی برای دادن
ژست درست به موضوع و خلق پس زمینه زیبا دیده میشود.
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نودمین سال تولد
آرنو باباجانیان
گایانه دانیلیان

از تولد آرن��و باباجانیان ،یکی از
آهنگسازان پرآوازه ارمنی ،نود سال گذشت.
نزدیکان و عاشقان هنر او ،دستهگلهایی نثار
تندیس وی در کنار «دریاچه قو» در مرکز
ایروان کردند ،سپس به آرامگاه مشاهیر
«کومیتاس» رفتند و به مزار آهنگساز
محبوب خود ادای احترام نمودند.
باباجانیان در سبکهای گوناگون
موسیقی مانند سمفونی ،مجلسی ،پاپ،
و حتی رپ کار کرده و آهنگهایی آفریده
است.
آرنو باباجانیان ،آهنگساز و پیانیست
ارمنی ،دارای عنوان هنرمند ملی اتحاد
شوروی ( )1971و هنرمند ملی جمهوری
ارمنستان ( )1956است .او در روز 22
ژانویه  1921در ایروان ،جمهوری شوروی
سوسیالیستی ارمنستان به دنیا آمد و در 11
نوامبر  1983در مسکو ،اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی از دنیا رفت.
نلی آودیسیان (موسیقیدان) در
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گفتوگویی به مناسبت نودمین سال تولد باباجانیان
گفت« :م��ردی بود با نبوغی سرشار .یکی از
پدیدههای شگفتانگیز در موسیقی آرنو باباجانیان
آن است که او در آهنگسازی نبوغی خدادادی
داشت» .رائیسا مگردیچیان ،بانوی خواننده که
بسیاری از آهنگهای باباجانیان را در گذشته
اجرا کرده است در گفتوگویی با رادیو آزادی
گفت« :کار کردن با او بسیار راحت بود ،زیرا
معموال خوانندههای معروفی مانند بلّا داربینیان،
گئورگ میناسیان و غیره با او کار میکردند و هر
کس کار خود را میکرد .برای او بسیار لذتبخش
بود که هر یک از خوانندگانش به سبک خود اجرا
میکرد» .ملیک ماویساکیان (آهنگساز) یکی
از دوستان صمیمی باباجانیان چنین میگوید:
«نمیتوانم باور کنم که او امروز نودساله میشد .او
بسیار خستگیناپذیر بود .در هر کاری میخواست
پیشرو باشد ...در هیچ چیز کوتاه نمیآمد».
ژاک هاکوپیان ،سرپرست شعبه ارمنی بنیاد
«آرنو باباجانیان» ،در گفتوگو با رادیو آزادی
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گفت که سراسر سال جاری را به نام آرنو باباجانیان
نامگذاری کردهاند .امسال برنامههای کنسرت و
مسابقه پیانو با نام آرنو باباجانیان برگزار میشود و
همینطور همایش علمی بررسی آثار او.
آرام خاچاتوریان آهنگساز بزرگ ارمنی در
هنگامی که آرنو باباجانیان تنها پنج سال داشت نبوغ
او را کشف کرد و تصمیم گرفت که این کودک باید
راه موسیقی را پیش گیرد .باباجانیان در سال 1929
به مدرسه موسیقی وابسته به کنسرواتوار دولتی
ایروان گام نهاد و پس از اتمام دوره در کنسرواتوار
به تحصیل پرداخت .سپس در سال  1948در رشته
پیانو در کنسرواتوار مسکو به تحصیل ادامه داد و
همزمان با آن در استودیوی وابسته به خانه فرهنگ
ارمنستان در مسکو به تکمیل معلومات پرداخت.
در سالهای  1950-1956در کنسرواتوار ایروان
تدریس کرد .از سال  1956در مسکو اقامت گزید
و در همان جا در  11نوامبر  1983درگذشت.
آثار غنی بهجامانده از آرنو باباجانیان شامل
ترانهها ،تکنوازیها ،و موسیقی سمفونیک

است .آثار او دارای سبکهایی گوناگون چون
کالسیک ،پاپ ،جاز است .سبک باباجانیان متأثر
از آرام خاچاتوریان و سرگه راخمانی ُنف است .اما
خودویژگی آثار او در قطعه حماسی که برای اجرا
با پیانو و گروه کر نوشته شده ( )1950و سهنوازی
پیانو ( )1950پدیدار گشته است.
آثار او در بسیاری از بهترین فیلمهای شوروی
مانند ترانه اولین عشق ،مکانیزم خوشبختی،
عروسی از شمال و غیره شنیده میشود.

ترجمه :گارون سرکیسیان

گاسپار ايپکيان؛ نخستين
شهردار تهران

اولین بلدیهچی

اگرچه در منابع مختلف ،از چند نفر
به طور غیررسمی با عنوان نخستین رئیس
بلدیه یاد شده ،و گروهی میرزا عباسخان
مهندسباشی و عدهای دیگر خلیلخان ثقفی را
نخستین بلدیهچی تهران دانستهاند و گروهی نیز از
محمدخان و محمدحسن قاجار با این عنوان اسم
میبرند ،اما واقعیت این است که تا سال 1300
شمسی ،درهای تهران همچنان بر روی پاشنه
سابق میگشت و هیچکدام از شهرداران حتی اگر
برنامههایی برای تغییر سیمای پایتخت داشتند،
به دلیل کوتاه بودن دوره مسؤولیتشان فرصت
نیافتند کار چندان زیادی انجام دهند .تا این که
در آن سال ،اداره بلدیه مورد بازنگری جدی قرار
گرفت و با تقلید از بلدیه پاریس ،لندن و برلسن،
دور جدیدی از فعالیت بلدیه شروع شد.
تولد جدید بلدیه
گاسپار ایپکیان که به عنوان اولین رئیس
دوره جدید فعالیت بلدیه در تهران از وی یاد
میشود و از سال  1300به این مقام منصوب
شد ،تأمین روشنایی خیابانهای اللهزار ،امیریه،
عالءالدوله و اسالمبول را در کارنامه خود به
ثبت رساند و هماو بود که صاحبان دکانهای
اللهزار ،عالءالدوله (فردوسی کنونی) و ناصریه
(ناصرخسرو بعدی) را موظف کرد تا درهای
مغازه هاشان را کرده و تابلوهایی خوانا بر سرد ِر
محل کسبشان نصب کنند.
در زمان ریاست گاسپار ایپکیان ،بلدیه دارای
شش اداره شد که مشتمل بر اداره صحیه و معاونت
عمومی ،اداره محاسبات و عایدات ،اداره امور
خیریه ،ساختمان ،روشنایی و میاه (آب) ،اداره

تفتیش ،سجل احوال ،احصائیه و نشریات و اداره
کابینه پرسنل ،تنظیمات ،ملزمات اجراییات و
رسومات بود.
به طوری که در تاریخ آمده است ،او در سال
 1302پیریزی و احداث وزارت خارجه ،عمارت
شهربانی کل کشور و ساختمان وزارت جنگ را
در محدوده میدان مشق سابق شروع کرد و کوشید
تا بلدیه را صاحب خانهای کند که متناسب با
حجم مسؤولیتهایش باشد و با چنان نیتی در
فاصله سالهای  1300تا  1302به فکر احداث
بنای بلدیه در میدان توپ خانه افتاد و فضای آن
را که زمان ناصرالدینشاه محل سکونت و تمرین
توپچیها و زنبورکچیهای حکومتی بوده به
فضای سبز تبدیل کرد و دستور داد عصرها،
روبهروی حوض وسط میدان مزقانچیها (دسته
موزیک) برای مردم تهران مزقان بزنند و در همان
سالها بنیان ساختمان وزارت بهداری در شرق
میدان را گذاشت و بنایی احداث کرد که کمی بعد

تشکیالت بهداشتی تهران را در خود جای داد
و تشکیالت نظمیه کل مملکتی و اداره عبور و
مرور را هم در اطراف همان میدان تأسیس کرد
و گفته میشود نخستین شهرداری بود که حقوق
شهروندی ساکنان تهران را مورد عنایت ویژه قرار
داد.
ایپکیان از ارمنیان کشور عثمانی و مردی
ادیب ،فاضل و خدمتگزاری الیق بود .وی در
سال  1295هجری شمسی بنا به درخواست
ارمنیان تهران ،برای تدریس در مدرسه
هایکازیان به تهران آمد و در این مدرسه تا سال
 1298هجری شمسی به تدریس پرداخت .از آن
تاریخ به بعد مدت دو سال به عنوان بازرس کل
آموزش و پرورش تهران خدمت نمود.
او چون مطالعات و اطالعات وسیعی در
هنر تأتر داشت ،چند گروه تأتر تشکیل داد و
با همکاری همسر خود هریپسیمه خسرویان که
از ارامنه ایران بود و چند هنرمند آماتور چندین
نمایش نامه به روی صحنه آورد که از آن جمله
می توان به سه نمایش نامه طنزآمیز از مولیر،
نمایش نامه نویس فرانسوی ،و نمایش نامه گدایان
بزرگوار اثر طنزنویس معروف ارمنی ،هاکوپ
بارونیان ،اشاره کرد .قابل ذکر است که ایپکیان
دو نمایش نامه نیز به زبان فارسی به روی صحنه
برده است.
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