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راه آهن ایران و ارمنستان و نقش آن در 
منطقه

ارمنستان  و  ایران  راه آهن  احداث  هنوز  هرچند 
به طرح اقتصادی هم بدل نشده است و تنها میان 
دولت های ایران و ارمنستان بر سر آن توافق اصولی 
اهمیت  درباره  گفت وگو  اّما  است،  آمده  عمل  به 
اقتصادی و سیاسی آن در نقشه سیاسی و اقتصادی 

منطقه هر روز دامنه بیش تری پیدا می کند. 
آن  از  ارمنستان  و  ایران  راه آهن  عنوان  به  آن چه 
حدود 450  طول  به  است  خط آهنی  می شود  یاد 
کیلومتر که قرار است شبکه های راه آهن دو کشور 
ایرانی این خط آهن،  را به هم وصل کند. بخش 
مرند را به مرز زمینی دو کشور یعنی نوردوز- ِمقری 
متصل می کند و طول آن 70 تا 80 کیلومتر خواهد 
بود. بخش اعظم این راه در ارمنستان باید احداث 
ایستگاه های راه آهن  از  به یکی  را  ِمقری  شود که 
نزدیک ایروان متصل خواهد کرد. ساخت خط آهن 
مرند- نوردوز به نسبت آسان است و ایران می تواند 
در زمان نسبتا کوتاهی آن را بسازد، مسأله اصلی 
پیدا کردن منابع مالی برای احداث بخش ارمنستان 
است که بیش از 350 کیلومتر طول آن خواهد بود 
میلیارد   2 به  هزینه اش  که  می شود  زده  تخمین  و 

دالر بالغ شود.
راه آهن ایران-ارمنستان در وهله نخست می تواند به 
افزایش حجم بازرگانی میان دو کشور کمک کند و 
به رفت وآمد میان دو کشور رونق ببخشد. در حال 

 700 کشور  دو  بازرگانی  مبادالت  حجم  حاضر 
میلیون دالر است که با توجه به پتانسیل موجود کم 
است و توانایی های دو کشور این ظرفیت را دارند 
که این حجم تا چند میلیارد دالر افزایش پیدا کند. 
اّما اثر اقتصادی مستقیم احداث این خط آهن تنها 
بخش کوچکی از ماجراست. آثار استراتژیک آن 

در منطقه از آن مهم تر است.
ارمنستان کشوری است که به دریا راه ندارد. این 
و  خلیج فارس  به  را  آن  دسترسی  امکان  راه آهن 

دریای خزر فراهم می کند. 
جمله  از  نیاز،  مورد  کاالهای  بیش تر  ارمنستان 
سوخت خود را، از روسیه وارد می کند، اّما با آن 
مرز مشترک ندارد و کاالهای روسی باید از طریق 
ارمنستان حمل شوند. جنگ  به  گرجستان  خاک 
آسیب پذیری  گذشته  سال  در  گرجستان  و  روسیه 
ارمنستان را از این نظر نشان داد و به خاطر بسته 
شدن راه های گرجستان ارمنستان با بحران سوخت 
امکان  ارمنستان  و  ایران  راه آهن  شد.  روبه رو 
دسترسی ارمنستان به روسیه را از راه جایگزینی 
فراهم  می گذرد  خزر  دریای  و  ایران  خاک  از  که 

می کند. 
راه آهن ایران و ارمنستان برای ایران هم مهم است 
عنوان  به  ارمنستان  از  استفاده  با  می توان  ایران  و 
باتومی  بندرهای  به  راه ترانزیت کاالهای خود را 
و پوتی گرجستان در ساحل دریای سیاه و از آن جا 
به اروپا حمل کند. البته ایران راه های بدیل دیگری 

از جمله  دارد،  به دریای سیاه  برای دسترسی  نیز 
این روزها صحبت احداث خط آهنی است که قرار 
است جلفای ایران را به نخجوان و از آنجا به قارِص 
اّما به هر رو برای ایران اهمیت  ترکیه وصل کند. 
دارد که راه های گوناگونی در اختیار داشته باشد و 

وابسته به یک راه نباشد.

مواضع  ارمنستان  در  حکومتی  ائتالف 
خود را استحکام می بخشد

برای  ارمنستان  سیاسی  نیروهای  جدید  آرایش 
انتخابات  و   2012 سال  پارلمانی  انتخابات 
جدیدی  شکل های   2013 جمهوری  ریاست 
روبرت  گذشته  هفته های  در  می گیرد.  خود  به 
متحد  و  ارمنستان  سابق  رئیس جمهور  کوچاریان 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سرکیسیان  سرژ 
دو سال پیش، در مصاحبه ای مطبوعاتی خواهان 
را  کاندیداتوری خود  امکان  و  آزاد شد  انتخاباتی 
منتفی ندانست. این حرف ها در محافل سیاسی به 
هانراپِتاکان  دولتی  حزب  در  انشقاق  امکان  منزله 
وکوچاریان  سرکیسیان  رقابت  و  )جمهوری خواه( 
توافق  با  اکنون  اّما  شد.  تلقی  آینده  انتخابات  در 
جدیدی میان این حزب و متحدانش در ائتالف دولت 
بارگاواج  قدرتمندتِر  هرروز  حزب  یعنی  کنونی، 
آن  قدرتمند  رهبر  و  مرفه(  )ارمنستان  هایاستان 
گاگیک زاروکیان و حزب اُریناتس یرگیر )مملکت 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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ائتالف سیاسی  این  اعالم حمایت  و  قانون مدار(، 
در  کوچاریان  حضور  امکان  سرکیسیان،  سرژ  از 

انتخابات آینده عماًل منتفی شده است.
ائتالف سه حزب دولتی راست گرای نیرومند اعتراض 
برانگیخته  را  ارمنستان  سیاسی  نیروهای  دیگر 
داشناکسوتیون،  حزب  رهبران  جمله  از  است. 
جمهوری  ریاست  دوران  آغ��از  در  که  حزبی 
تِرپطروسیان  نیروهای هوادار  سرکیسیان و مقابله 
با تقلب های انتخاباتی، از او حمایت کرد و با آن 
وارد ائتالف شد، اکنون ائتالف این احزاب را عملی 
که  است  کرده  اعالم  و  می خواند  غیردموکراتیک 
با آن به مبارزه برمی خیزد. آیا داشناک ها حاضر 
خواهند بود در این مبارزه با دیگر نیروی سیاسی 
مهم کشور، یعنی کنگره ملی ارمنستان به رهبر لئون 
ترپطروسیان، دشمن دیرینه شان، همکاری کنند؟ 
در یک اظهار نظر کوتاه یکی از رهبران حزب گفته 
است که آن ها در این مبارزه با هر کسی همکاری 

خواهند کرد.

جلسه مجمع نمایندگان ارامنه تهران
27 بهمن، مجمع نمایندگان ارامنه تهران در محل 
جلسه  دستور  داشت.  علنی  جلسه  خلیفه گری 
اجرایی  ارگان های  توضیحات  و  پاسخ گویی 
نمایندگان  پرسش های  به  تهران  ارامنه  تشکیالت 
تامین  محل  مانند  مسائلی  حول  پرسش ها  بود. 
فروش  تونیان،  مدرسه  جدید  ساختمان  بودجه 
سالن آرام، حساب های شرکت  زانگ و وضعیت 

شرکت های  )از  ساسون  محدود  سهامی  شرکت 
متعلق به شورای خلیفه گری( مربوط می شد. در این 
جلسه آلبرت کوچاریان از نمایندگان محله مجیدیه 
تهران، دیدگاه جامع خود را درباره وضعیت ارامنه 
تهران که با نمایش یک برنامه پاورپوینت همراه بود 

به نمایندگان ارائه کرد. 
گفتنی ست که مجمع نمایندگان ارامنه تهران که به 
حکم  در  می شود،  خوانده  پادگاماوراکان  ارمنی 
تهران  ارامنه  خلیفه گری  تشکیالت  مقننه  شورای 
از  بار  یک  سال  چهار  هر  آن  نمایندگان  و  است 
طرف مردم انتخاب می شوند. این مجمع، شورای 
قوه مجریه  که در حکم  برمی گزیند  را  خلیفه گری 
خلیفه  ارگان  دو  هر  رئیس  است.  ارامنه  جامعه 
ارامنه تهران است که از سوی مقر کلیسای کلیلیکیه 

واقع در لبنان منصوب می شود.

قهرمان  آرارات  دختران  بسکتبال  تیم 
کشور شد

در سال های اخیر در عرصه ورزش بانوان کشور 
است.  درخشیده  خوش  آرارات  بسکتبال  تیم 
امسال نیز این تیم مقام قهرمانی را از آن خود کرد. 
جزئیات از قول سایت باشگاه خبرنگاران از این 

قرار است:
سومین  برای  آرارات  بانوان:  بسکتبال  برتر  لیگ 

سال متوالی قهرمان شد.
نهمین دوره لیگ برتر بسکتبال بانوان، روز گذشته 
و  دیدار  چهار  برگزاری  با  بهمن  یکم  و  بیست 

قهرمانی تیم آرارات تهران به پایان رسید.
بسکتبال  برتر  لیگ  فنی  سرپرست  توکلی  مهری 
بانوان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
از  برتر،  لیگ  های  رقابت  نهایی  مرحله  افزود: 
روز  که  شد  پی گیری  قزوین  میزبانی  به  19بهمن 
به  تهران  آرارات  قهرمانی  با  بیست ویکم  گذشته 

پایان رسید.
وی گفت: در روز نخست رقابت ها، آرارات تهران 
بر 75،  نتیجه 96  با  تهران رفت و  به مصاف گاز 
شرکت گاز تهران را مغلوب خود کرد و تیم شرکت 
کشت و صنعت اله آباد قزوین، با نتیجه 64 بر 52 از 

سد تیم نایب قهرمان فصل گذشته گذشت.
تیم  گذشته  روز  بازی ها  ادامه  در  افزود:  توکلی 
فوالد مبارکه سپاهان در یك بازی هجومی توانستند 
با نتیجه 95 بر 76 تیم شرکت گاز را شکست دهد و 
تیم میزبان با نتیجه 75 بر 46 شکست را مقابل تیم 

آرارات تهران پذیرا شد.
وی ادامه داد: در این رقابت ها تیم  آرارات در مکان 
اول ایستاد، شرکت کشت و صنعت اله آباد قزوین 
در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان و شرکت گاز تهران به ترتیب مقام های سوم 

و چهارم را به خود اختصاص دادند.
سرپرست فنی لیگ برتر در پایان، یادآوری کرد: 
در رقابت های فصل نهم لیگ برتر، تیم های دماوند 
تهران و شرکت پویا غرب کرمانشاه به لیگ دسته 
سقوط  بانوان،  بسکتبال  کشور  باشگاه های  یك 

کردند.
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روز شنبه 29 ژانویه )9 بهمن( صبح زود عازم ایروان 
شدم تا بعد از رسیدگی به امور شخصی، برای استقبال از 
یک هیأت ویژه آماده شوم. هیأت ویژه ای که از جزیره 
کیش به ارمنستان می آمد و تشکیل شده بود از مهندس 
محمدعلی محبی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
معاون ایشان رضا مسرور و همین طور ریاست خطوط 
هواپیمایی کیش ایر، آقای به آذین. آن ها بعد از ظهر روز 
دوشنبه 11 بهمن وارد ایروان شدند. از پیش قرار دیدار 
هیأت را با رئیس هواپیمایی ارمنستان آردوم مووسسیان 
برفی  و  سرد  هوای  علی رغم  دیدار  این  بودم.  گذاشته 
انجام شد و با وجود راه بندان راه فرودگاه زوارتنوتس به 
ایروان، سر وقت به محل دیدار رسیدیم. موضوع اصلی 
ایروان  بین کیش و  مذاکرات دائر کردن پرواز جدیدی 
توسط یک شرکت هواپیمایی ایرانی یا ارمنستانی بود. 
طرفین درباره اصل مسأله توافق داشتند و قرار شد کار 
اخذ مجوزهای الزم از دولت های دو طرف شروع شود. 
 VIP ورود هیأت به ایروان از راه مخصوص مهمانان مهم
انجام گرفته بود که از فرودگاه قدیمی ایروان می گذرد. 
آقای محبی گفتند که ذکر خیر فرودگاه جدید ایروان را 
آن  از  دیداری  که  کردند  تمایل  اظهار  و  زیاد شنیده اند 
داشته باشند. مسؤوالن ارمنی ترتیب این بازدید را دادند 

و هیأت جزیره کیش به شدت تحت تأثیر زیبایی این 
فرودگاه مدرن قرار گرفت. هیأت کیش سپس از سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان دیدار کردند و مورد 
استقبال گرم سید علی سقائیان، سفیر ایران در ارمنستان 

قرار گرفتند. 
روز سه شنبه 12 بهمن هیأت اظهار عالقه کردند که از 
نوسازی  و  مرمت  نگارنده  توسط  که  مدارسی  از  یکی 
که  بود  مدرسه ای  136اُمین  این  کنند.  دیدن  بود  شده 
با  مدرسه  شاگردان  بود.  شده  بازسازی  طرح  مشمول 
دکلمه اشعاری به زبان فارسی موجب شگفتی مهمانان 
بود  آمده  هیجان  به  شدت  به  که  محبی  آقای  شدند. 
به  و  معرفی  کالس ها  برتر  دانش آموزان  کرد  پیشنهاد 
عنوان تشویق به تهران و کیش اعزام شوند. من به طور 

جدی به فکر عملی کردن این برنامه هستم.
دومین جایی که هیأت از آن بازدید کرد موزه حفاظت از 
محیط زیست بود. طی این بازدید مدیر عامل سازمان 
مخصوص  ماهی  تعدادی  دادند  قول  کیش  اقتصادی 
آکواریوم به موزه اهدا کنند. قرار شد این ماهی ها برای 
من ارسال شود و من ترتیب حمل آن ها به موزه حفاظت 

از منابع طبیعی ارمنستان را بدهم.
روز چهارشنبه 13 بهمن برابر قرار قبلی، همایش مهمی 

در وزارت اقتصاد ارمنستان برگزار شد. با وجود هوای 
نامساعد تعداد زیادی از اهالی کسب و کار و بازرگانان 
ارمنستان در این گردهمایی شرکت کرده بودند. دیدار 
محبی  آقای  آن  طی  و  انجامید  طول  به  ساعت  دو 
توضیحات  اسالید  نمایش  با  مسرور  آقای  سپس  و 
ظرفیت های  و  کیش  جزیره  امکانات  درباره  مفصلی 
مبادالت تجاری دوجانبه دادند. من نیز به نوبه خود در 
سخنانم توضیح دادم که چرا دیدگاه کسانی که می گویند 
مناسبات ارمنستان با کیش تنها به سود جزیره خواهد 
بود، درست نیست. شرح دادم که صنعت گران ارمنی هم 
می توانند با ارائه نمونه های صنایع دستی در رشته های 
طالکاری، نقره کاری، مروارید و غیره در بازار کیش از 
این مناسبات بهره مند شوند. آن ها می توانند با تشکیل 
یک یا چند شرکت در این زمینه وارد مناسبات شوند 
مالیات های  و  از همه عوارض  بیست سال  مّدت  به  و 

دولتی معاف شوند. 
در پایان قرار شد هیأتی کارشناسی مرکب از بازرگانان 
و اهل حرفه و فن ارمنستان از کیش بازدید و از نزدیک 

امکانات جزیره را بررسی کنند.

دیدار هیأت جزیره کیش از ارمنستان
لئون آهارونیان
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به نظر کارشناسان بین المللی، روند مذاکرات میان 
مناقشه  سامان دهی  برای  آذربایجان  و  ارمنستان 
قره باغ به بن بست رسیده و اکنون تنها کاری که از 
جامعه جهانی برمی آید جلوگیری از شروع دوباره 

عملیات نظامی است. 
از  که  بین المللی،  بحران  گروه  گزارش  از آخرین 
جهانی  مستقل  اجتماعی  سازمان های  مهم ترین 
این  رسید.  نتیجه ای  چنین  به  می توان  نیز  است 
گروه برای پیش گیری از شروع جنگ و حل وفصل 

مناقشات، تحلیل و پیشنهادهایی ارائه می دهد. 
 8 مورخ  بین المللی  بحران  گروه  گ��زارش  در 
ارمنستان و  از جنگ  پیش گیری  با عنوان  فوریه 

آذربایجان، درباره وخامت اوضاع در خط مقدم 
جبهه در سال 2010م. چنین آمده است: »حتی 
اگر خود ارمنستان و آذربایجان نقشه حمله گسترده 
نداشته باشند برخوردهای خط مقدم جبهه که منجر 
به کشته شدن 30 نفر شده به آسانی می تواند از 
اوضاع  در  موجود  ابهامات  شود.  خارج  کنترل 
خط مقدم و شفاف نبودن آن، معامالت سالح و 
مهمات، و همچنین دیگر هزینه های نظامی و حتی 
را تشدید  متزلزل  اوضاع  مذاکرات صلح دولت، 
می کند«. به نظر کارشناسان گروه بحران بین المللی 
خودداری  خطرناک  اقدامات  از  باید  طرف  دو 
کرده و سند مربوط به اصول اساسی سامان دهی 
صلح آمیز مناقشه را امضا کنند و گام هایی در جهت 
کاهش تشنج و پیش گیری از آغاز دوباره عملیات 
نظامی بردارند. در گزارش آمده است: »روسیه 
که میانجی اصلی این مناقشه است باید از تحویل 
سالح و جنگ افزار به دو طرف خودداری کند و 
و  امنیت  سازمان  تحریم های  از  باید  نیز  دیگران 
همکاری اروپا و سازمان ملل پیروی کنند. سازمان 
امنیت و همکاری اروپا باید دو طرف را به تمدید 
تشویق  آن  اعضای  افزایش  و  ناظران  مأموریت 

گروه  سران  سفر  آستانه  در  گزارش  این  کند«. 
فدراتیو(،  )روسیه  پوپوف  ایگور  یعنی  مینسک 
برنار فاسیه )فرانسه( و رابرت برادتکه )آمریکا( 
به منطقه منتشر شد. سیران اوهانیان، وزیر دفاع 
نقض  از  آنان  با  دیدار  در  ارمنستان،  جمهوری 
آتش بس از سوی جمهوری آذربایجان مخصوصا 
تشدید فعالیت تک تیراندازان، ابراز نگرانی کرد 
و اظهار داشت که طرف ارمنی برای خنثی کردن 
آن گام های مؤثر برمی دارد. در یکی از بیانیه های 
»وزارت  اس��ت:  آم��ده  دف��اع  وزارت  پیشین 
ماجراجویانه  اقدامات  ارمنستان  جمهوری  دفاع 
جمهوری آذربایجان را که به وخامت اوضاع در 
خط مقدم جبهه قره باغ- آذربایجان دامن می زند به 
شدت محکوم می کند. عملیات آذربایجان گواه آن 
است که این کشور درخواست های بان کیمون، دبیر 
کل سازمان ملل، برای خارج کردن تک تیراندازان 
آذربایجان  اما  نمی کند«.  اجرا  را  مقدم  خط  از 
ارمنستان را به انجام تحرکات برای نقض آتش بس 
متهم می کند. نیروهای مسلح ارمنستان در تدارک 
اقداماتی گسترده بر ضد تک تیراندازان هستند. به 
نوشته سایت tert.am وزارت دفاع ارمنستان 
اطالعاتی در دست دارد که بر اساس آن مشخص 
تجهیزات  و  سالح  آذربایجان  جمهوری  شده 
و  آورده  دست  به  تک تیراندازان  برای  فراوانی 
خارجی  مزدوران  کمک  با  تک تیرانداز  گروهی 
آموزش می دهد. داویت کاراپتیان، دبیر مطبوعاتی 
وزارت دفاع، این موضوع را انکار نکرده است. 
مناقشات موجود در قفقاز جنوبی تهدیدی جدی 
برای ثبات منطقه است. پیتر سمنبی، نماینده ویژه 
اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، در نشست شورای 
 10 در  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  دائمی 
فوریه در وین در این رابطه سخن گفت. سمنبی 
خواستار تحکیم توافقات به دست آمده درباره حفظ 
آتش بس شد و اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های 
بین المللی را به گسترش همکاری های متقابل خود 

با گرجستان، ارمنستان و آذربایجان تشویق کرد.

ترجمه: گارون سرکیسیان

گزارش گروه بحران بیان گر وخامت اوضاع در خط مقدم جبهه قره باغ است
سیراناوهانیانوزیردفاعارمنستان:طرفارمنیبرایخنثیکردنعملیاتتکتیراندازهایآذربایجانی،گامهایمؤثریبرمیدارد

نوشته:نائیراهایرومیان
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به  ایران  ارامنه  گسترده  مهاجرت  موج  نخستین 
ارمنستان شوروی در سال های بعد از جنگ جهانی 
دوم اتفاق افتاد. بنا بر قراردادی میان دولت ایران 
و اتحاد جماهیر شوروی، ایران امکانات مهاجرت 
ارامنه ایران به شوروی را فراهم آورد. این مهاجرت 
نِرگاقت خوانده می شد، یعنی مهاجرت به درون. در 
باز می گشتند.  به موطن تاریخی خود  ارامنه  واقع 
در مواردی تمام اهالی روستاها به تهران منتقل و 
از آن جا راهی ارمنستان می شدند. بعد از مّدتی این 
قرار داد ملغی شد و تعدادی از روستاییانی که در 
به  بودند دیگر  ارمنستان در تهران توقف کرده  راه 

روستاهای خود برنگشتند و شهرنشین شدند. 
اّما مهاجرت به ارمنستان به کلی متوقف نشد. حاال 
خانواده ها جداگانه در کنسول گری ارمنستان ثبت نام 
می کردند و بعد از گذراندن مراحل مختلفی که معموال 
می رفتند.  ارمنستان  به  می کشید  طول  سال  چند 

خانواده های مهاجر معمواًل روزهای دوشنبه با قطار 
ایروان  از طریق جلفا و نخجوان عازم  از تهران و 
می شدند. عکسی که در این صفحه می بینید، ورود 
یکی از قطارهای حامل مهاجران ارمنی-ایرانی به 
ایستگاه ایروان را نشان می دهد. عکس از یکی از 
شماره های سال 1963 مجله ُسوِوتاکان هایاستان 
)ارمنستان شوروی( برداشته شده است. سووتاکان 
ارمنستان  دولت  توسط  که  بود  مجله ای  هایاستان 
برای ارامنه دیاسپورا منتشر می شد. زیر عکس از 

قول تازه واردها نوشته شده است:
ما  سپاس.  گران قدر.  هموطنان  شما،  بر  درود 
را  مانده ی خود  دیاسپورا  در  هموطناِن  گرم  سالم 
برای شما به ارمغان آورده ایم. ما آمده ایم تا دست 
از پیِش  در دست شما، در راه رونق و رفاه بیش 

ارمنستان محبوب مان بکوشیم. 
در گزارشی که در همان مجله آمده است می خوانیم 

وارد  مهاجران  از  ک��اروان  دو  مارس  ماه  در  که 
مارس   12 نخست  کاروان  است.  شده  ارمنستان 
به وطن رسید. در ایستگاه های ایروان و آرتاشاد 
استقبال گرمی از شهروندان جدید ارمنستان به عمل 
آمد. تازه واردها 108 نفر بودند. هفت خانواده در 
گیُرواکان و باقی در لوساوان سکنی داده شدند. در 
توجه  و  محبت  با  کارگران  نمایندگان  شهر  دو  هر 
بسیار از سوی خانواده های به وطن بازگشته مورد 
آپارتمان های  در  همگی  و  گرفتند  قرار  استقبال 
روشن و مناسب جای داده شدند و بر سر کارهای 

پیش بینی شده گماشته شدند.
ناگفته نماند که بسیاری از این خانواده ها که به امید 
کار و زندگی بهتر به ارمنستان رفته بودند سرخورده 
آمریکا  به  بعد  سال های  در  بسیاری شان  و  شدند 

مهاجرت کردند.

تصویری از موج دوم بازگشت ارامنه به ارمنستان شوروی
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در همه طول و عرض تاریخ، با پدیده نقل و انتقال 
انسان از نقطه ای به نقطه  دیگر روبه رو بوده ایم. گاه 
این نقل و انتقال اختیاری است و در اغلب موارد، 
است  عریانی  خشونت  ترجماِن  یعنی  اجباری. 
می شود.  اعمال  خاص  گروهی  و  دسته  علیه  كه 
نمود  خود  گاه  مهاجرت،  اختیاری،  انتقال  و  نقل 
غیرمستقیمی است از خشونت، و نیز از تنگناهایی 
كه بر سر راه روال عادی زندگی به جریان می افتد 
و  نقل  ولی  می دارد1.  وا  مهاجرت  به  را  مهاجر  و 
انتقال اجباری، تبعید و پناه جویی، همیشه انعكاسی 
است از خشونتی كه اعمال می شود. پناه جو اگرچه 
دیگر  سرزمینی  به  و  نهاده  چمدانی  در  را  جانش 
و  طبیعی  گریز، عكس العملی  این  ولی  می گریزد، 
بدیهی است به وضعیتی كه در آن قرار گرفته است. 
اگرچه واقعیت دارد كه هیچ كس از روی هواوهوس 
پناه جو نمی شود ولی در تحلیل نهایی، این پناه جو 
نامساعد،  شرایط  به  عكس العمل  در  كه  است 
انداخته و از سرزمین خویش  خود را به مخاطره 
می گریزد. فرد تبعیدی، ولی این حداقل »آزادی« 
را هم ندارد كه خودش تصمیم بگیرد و به عالوه، از 
وضعیتی نمی گریزد. دیگران، یعنی همان كسانی كه 
وقتی منطق شان می لنگد اعمال خشونت می كنند، 
تبعیدی را از سرزمینش می گریزانند و به سرزمینی 
دیگر پرتاب می كنند. در مقام مقایسه، وضعیت یك 

مهاجر با یك تبعیدی و پناه جو، اگرچه به ظاهر به 
دارد.  تفاوت  آسمان  تا  زمین  از  ولی  می ماند  هم 
مهاجر خود تصمیم می گیرد كه از كجا به كجا برود 
ولی پناه جو و تبعیدی حق انتخاب ندارد، باید به 
هر جایی كه به او پناه می دهند و یا خشونت گران 
می خواهند برود. تا آن جا كه به ناسازگاری فكری 
ناخوانده«  »مهمانان  با  میزبان  جامعه  فیزیكی  و 
مربوط می شود، مهاجر و تبعیدی و پناه جو تفاوتی 
ندارند. ولی تفاوت اساسی در این است كه برای 
یك مهاجر این ناسازگاری »خودخواسته« است و 
برای تبعیدی و پناه جو، تحمیلی و اجباری. و همین 
تحمیل و اجبار است كه زندگی یك تبعیدی را دوصد 
چندان سخت و طاقت فرسا می كند. كسی كه در یك 
جامعه دیگر با فرهنگی دیگر، زبانی دیگر و به طور 
كودكی،  آمده،  دنیا  به  متفاوت  ارزشی  نظام  كلی 
سپری  آن  در  را  خود  جوانی  حتی  و  نوجوانی 
كرده، در نتیجه ی عواملی بیرون از كنترل خود، به 
بیگانه پرتاب  متن جامعه ای ناشناخته و غریب و 
تبعیدی  یك  برای  مهاجر،  یك  برخالف  می شود. 
وضعیت  كه  است  این  الینحل  مشكل  پناه جو  و 
فعلی اش را نمی خواهد و نمی پسندد و با همه زرق 
و برق ظاهری نمی تواند جذب جامعه ای شود كه با 
آن به تمام معنی بیگانه است. از سوی دیگر، اما، 
آن چه را كه می پسندد و می خواهد، و می داند كه 

می خواهد، با تصمیم دیگران نمی تواند داشته باشد. 
این مشكِل الینحل و درونی شده، نه فقط با گذشت 
زمان تخفیف نمی یابد بلكه روز به روز عمیق تر و 
بر  روغن  مثل  تبعیدی،  یك  می شود.  دردناك تر 
آب در سطح جامعه تازه و بیگانه می ماند. اگرچه 
به ظاهر جز این به نظر می آید ولی وضعیت مهاجر 
نیز در ناهمخوانی با جامعه میزبان تفاوت چندانی 
با وضع یك تبعیدی ندارد. به راستی مهم نیست كه 
قبل از مهاجرت جهان را چگونه می بیند، ولی در 
عمل و در واقعیت زندگی، هیچ چیِز جامعه جدید 
برایش درونی نمی شود. مقداری به دلیل تنبلی ولی 
عمدتا به دالیل دیگر از جمله تعلق خاطر نداشتن 
زبان  جدید،  جامعه  به  خویش  كردن  پرتاب  و 
یاد نمی گیرد و احتماال نمی تواند  كشور میزبان را 
یاد بگیرد2. یادگرفتن زبان و فرهنگ جدید، انگیزه 
امید به آینده می طلبد و مهاجرین و پناه جویان  و 
امید  و  انگیزه  این  خود،  زندگی  شرایط  خاطر  به 
موجب  زبان  دانستن  كم  یا  و  ندانستن  ندارند.  را 
می شود كه ابزار ارتباط عمومی و جمعی )روزنامه، 
قرار  استفاده  مورد  هم  كتاب...(  رادیو،  مجله، 
این  اندیشه،  حوزه  در  زمان،  گذشت  با  نگیرد. 
حاشیه نشینی ابعاِد واقعا فاجعه آمیزی می گیرد. كار 
تا به آن جا خراب می شود كه برای نمونه یكی از 
برجسته ترین نویسندگان ما كه از بِد حادثه به ناچار 

دیاسپورای ایرانی)1(
نسل دوم مهاجران  و 
مقوله های فرهنگی در 

غربت
         احمد سیف
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می گوید:  پاریس  توصیف  در  می گریزد  وطن  از 
و  است  زن  ماتیك  می كنی  نگاه  كه  روبه رو  از   "
شماره  نو،  زمان  از  نقل  )به  گه سگ"   پایین  از 
11، ص 15(. اگر َغرض دق و دل خالی كردن 
عریضه،  نبودن  خالی  برای  نظری  اظهار  و  باشد 
كه خوب حرفی نیست. ولی وقتی زنده یاد گوهر 
مراد، با آن توانایی چشم گیرش در تصویر سازی 
و صحنه پردازی، یكی از چند مركز هنر و اندیشه 
جهان را این گونه تصویر می كند، آن گاه از دیگران 
ندارند،  و  نداشتند  را  او  قابلیت تصویرسازی  كه 
موقعیت  از  گذشته  داشت؟  می توان  انتظاری  چه 
روحی و فكری و نحوه نگرش به خود و وضعیت 
هم  نیازی  و  بزرگ ضرورت  در شهرهای  خود، 
پیش نمی آید یا كم پیش می آید كه تازه آمده ای را 
به یاد گرفتن زبان و در پی آن كوشش برای درك و 
فهم جامعه میزبان مجبور كند. هر جماعت نو آمده 
در این شهرهای بزرگ می تواند بدون دردسر تنها 
و  كنند.  پیدا  را  زمان، همدیگر  اندكی  با گذشت 
همین كه پیدا كردند در ظاهر امر، راحت تر زندگی 
می كنند. در اصل ولی مشكل و مصیبت زندگی در 

غربت ریشه دارتر و سخت جان تر می شود.
معموال  كه  كند  پیدا  ادامه  غربت  در  زندگی  اگر 
نسل  به  و  می گذرد  اول  نسل  از  قضیه  می كند، 
دوم و چندم می رسد. منظورم از نسل های بعدی، 
اصوال  یا  كه  آن هایی  نو آمدگان هستند.  فرزندان 
غربت  در  كه  این  یا  و  می آیند  دنیا  به  غربت  در 
شخصیت شان شكل می گیرد. نسل دوم گرچه به 
نظر می رسد مشكالت نسل اول را ندارد ولی به 

تعبیری مشكالتی بسیار بیش تر دارد: 
كشور  فرهنگ  و  زبان  اول،  نسل  خالف  بر   -
میزبان را به سرعت یاد می گیرد. شاید بشود گفت 
فرهنگش را كمی زیادی یاد می گیرد و از این نظر، 
بدون تردید، در موقعیت بهتری است. در بسیاری 
با نسل دومی كه  از موارد و مخصوصا در رابطه 
متولد ایران است، سرعت یاد گرفتن زبان كشور 
حتی  و  زبان  كردن  فراموش  در  را  خود  میزبان 
البته این است  فرهنگ ایرانی می یابد. پی آمدش 
كه محاوره روزمره بین پدر و مادری كه به ُكندی 
زبان فرنگی می آموزند و فرزندانی كه به سرعت 
زبان فارسی را فراموش می كنند، هر روز دشوارتر 

و خالصه تر می شود.
تعلق  احساس  جغرافیایی خویش  زیستگاه  به   -
خاطر می كند. فرهنگش را می شناسد و می پذیرد. 
در واقع با فرهنگ متفاوتی آشنا نیست. از همین 
رو، به روغن روی آب هم نمی ماند و دائم احساس 

فضانوردان معلق در خالء را ندارد. 
- با این همه، بین فرهنگ كشور میزبان و فرهنگ 
ایرانی )یعنی آن چه پدر و مادر معموال با ُقلدری 

خود  كه  می كنند  تحمیل  خانه  در  دیكتاتوری  و 
مقوله ای بحث برانگیز است( ساندویچ شده است. 
لمس  پوستش  و  گوشت  تمام  با  را  فرهنگ  یك 
صورت  به  اغلب  دیگری،  آن  درباره  و  می كند 
بریده  بریده  و  شفاهی  به طور  و  ناكافی  و  ناقص 
مجموعه  چه  كه  این  تصور  می شنود.  چیزهایی 
متناقض گیج كننده و عذاب آوری از این میان سر 

بر می زند، نباید دشوار باشد.
- در خانه معموال از نكوهش و نگاه های سرزنش بار 
چرا  كه  می كشد  عذاب  مادر  و  پدر  مالمت گر  و 
مانند  و  فرنگی ها می ماند  به  "زیادی  نمونه  برای 
آن ها می اندیشد و عمل و رفتار می كند". در بیرون 
از منزل اما، بین همكالسی ها و همبازی ها عذاب 
می كشد كه "چرا نعل به نعل مثل آن ها نیست"، به 
عبارت دیگر "چرا به اندازه كافی فرنگی نیست". 
درماندگی نسل دوم در غربت در این است كه هم 
تا  بیگانه می بیند و هم  با پدر و مادرش  خود را 
با  ومادرها  پدر  وقتی  میزبان.  كشور  با  حدودی 
هم می نشینند، با بیش و كم تفاوتی مثل هم اند. به 
قول معروف، حرف یكدیگر را می فهمند و اگر با 
دیگرانی خارج از محدوده جغرافیایی خود دوست 
نمی كنند،  معموال  كه  كنند،  رفت وآمد  و  شوند 
اختالفات موجود در نحوه تلقی از زندگی به نظر 
توجیه پذیر و قابل قبول می آید و از همین رو قابل 
اغلب  در  كه  نسل دوم  مورد  در  تحمل می شود. 
موارد به درستی نمی داند چرا پدر و مادرش مجبور 
به ترك خانه و كاشانه شده اند، اختالفات در نحوه 
تلقی از زندگی، گیج كننده می شود و به همان نحو 

باقی می ماند. 
- نسل دوم همین كه خود را می شناسد و آهسته 
با  می شود،  آشنا  پیرامونش  دنیای  با  آهسته 
تنهایی و هراس آور یك  به دنیای  تمام  بی رحمی 
كه  حالی ست  در  این  و  می شود.  پرتاب  مهاجر 
مغزش  بی جواب،  هم  اغلب  و  بی شمار  سؤاالت 
سؤال  مثال،  برای  می كند.  منفجر  به راستی  را 
به  كسی  كریسمس  شام  "چرا  چون  كم اهمیتی 
خانه ما نمی آید؟" بیان گر دو وجه مختلف ولی به  
هم پیوسته از این مشكل و مصیبت است. از یك 
طرف، برش و بریدگی فرهنگی در درون خانواده 
كه به معنای دقیق كلمه، هسته ای است، در حال 
تكمیل شدن و جا افتادن است. به احتمال زیاد، 
نسل اول به این می اندیشد كه برای شب عید چرا 
به دیدن  یا چرا كسی  نمی رویم و  به دیدن كسی 
ما نمی آید؟ نسل اول، به راستی خود را به آب و 
آتش می زند تا برای شب اول سال نو، سفره هفت 
معموال سبز می كند.  باشد. سبزه هم  آماده  سین 
جدی  را  هفت سین  كه  حالی  در  اما،  دوم  نسل 
بگیرد،  باید  چرا  نیست  معلوم  البته  و  نمی گیرد، 

از  كالسی هاش  هم  كه  است  آشتفته  و  دل نگران 
چراغانی كاج های كریسمس شان در خانه حرف و 
حدیث می گویند ولی در خانه خودش چنان شور 
و شوقی وجود ندارد و در نتیجه، در گفت وگوهای 
بعد از كریسمس، او عمال چیزی برای گفتن ندارد. 
هفت سین هم وقتی در ذهن نسل دوم جا می افتد، 
همه چیز هست غیر از هفت سین، چون او معموال 
این سین ها را به زبانی كه می داند ترجمه می كند و 
به همین دلیل، گیج و منگ می شود. وجه دوم اما 
این است كه همین پرسش های به ظاهر غیر مهم، 
درضمن بیان گر آن است كه در ذهن مضطرب نسل 
دوم درغربت، تنهایی و بی كسی همه ابعاد مخربش 
را به نمایش می گذارد. اگر چه به كریسمس اشاره 
ادامه  موارد  اغلب  در  كنجكاوی  ولی  می شود 
مادربزرگ  و  پدربزرگ  خانه  به  ما  می یابد. چرا 
این  كه  بهمان  خاله  یا  فالن  عمو  نمی رویم؟ چرا 
همه مارا دوست می دارند، هیچ وقت به خانه ما 
نمی آیند؟ و چه بسیار از این پرسش ها كه متأ سفانه 
جوابی قانع كننده نمی یابند و در واقعیت امر، پاسخ 

قانع كننده  ندارند.
یكی از پی آمدهای دردآور این وضعیت این است 
كه مشكالت و درگیری های معمولی بین نسل ها 
ابعاد  كه به مقدار زیادی طبیعی است، در غربت 
فاجعه آمیزی می گیرد. از یك طرف، اختالف نظر 
آن چیزی  از  بیش تر  مراتب  به  نسل  دو  این  بین 
است كه در نبود غربت می توانست باشد. دلیل این 
امر هم به اعتقاد من این است كه بر بستر فرهنگی 
متفاوت، روزگار می گذرانند و اصوال در دو دنیای 
كامال با هم بیگانه به سر می برند. از سوی دیگر، اما 
با وجود اختالفات بیش تر و روزافزون تر، طرفین 
همدیگر  از  غیر  دوم،  و  اول  نسل  یعنی  درگیری 
كس دیگری را ندارند و در عمل وابستگی شان به 
یكدیگر بسی بیش تر از آن حدی ست كه در نبود 
ناچارند  دلیل  همین  به  باشد.  می توانست  غربت 
دندان برروی جگر خسته بگذارند و یكدیگر را 
تحمل كنند. از همین روست كه برای مثال آن چه 
كه برای یك خانواده انگلیسی در لندن و یا ایرانی 
در تهران مسأله ای نیست، برای یك خانواده ی نه 
می شود.  مسأله  لندن  ساكن  انگلیسِی  نه  ایرانی- 
چندی پیش خانمی به رادیوی فارسی زبانی كه 
پسربچه ی  كه  زد  تلفن  می شود  پخش  لندن  در 
را  نمی دانم چند ساله اش می خواهد گوش هایش 
سوراخ كرده و گوشواره بگذارد و او دارد دیوانه 
كه  داشت  شكایت  دیگری  خانم  یا  و  می شود. 
دخترم می خواهد بازویش را خال كوبی كند و من 
دارم دق می كنم... از نمونه های دیگر می گذرم كه 

وضع از این هم بسی حادتر می شود.
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ 
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طرح هایی از زندگی 
اشرافیت ارمنی در امپراتوری عثمانی

قدرت  و  نفوذ  روزبه روز  ارامنه  نوزدهم  سده  در 
بیش تری در حیات اقتصادی و سیاسی امپراتوری 
از  یکی  این  بعدها  می آوردند.  دست  به  عثمانی 
را  عثمانی  قدرتمند  طبقات  غبطه  که  شد  عواملی 
بر انگیخت و سبب کینه نسبت به ارامنه و یکی از 

زمینه های قتل عام ارامنه در نخستین دهه های سده 
بیستم شد. این تصاویر از کتاب هایی که در سده 
برگزیده  شده   منتشر  فرانسه  در  میالدی  نوزدهم 
شده اند. ما به نقل از شماره 5 مجله نُوروُوج )سبک 

نو( ارمنستان آن ها را به چاپ می سپاریم.

دو دختر ارمنی و یونانی در قسطنطنیه
از مجموعه کامیل روژیه، پاریس، 1847

شاهزاده سرکیس )1777-1819( و زنش الئنورا
منبع: لویی دوپره، سفر به آتن و قسطنطنیه، پاریس 1825

پوشاک ارمنیان قسطنطنیه
منبع: آلکساندرا الکوشی، پاریس، 1835
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هنر  در  گریگوریان  ماركو  شما  نظر  از 
معاصر ما چه جایگاه و موقعیتی را به  

خود اختصاص داده است؟  
آیدین آغداشلو : ماركو به نسلی از نقاشان تعلق 
دارد كه جزِو آغازگران تجربه های تازه در نقاشی 
دومی  نسل  حقیقت  در  این ها  است.  ایران  مدرن 
هستند. بعد از كسانی كه از سال 1325 مدرنیسم 
را در ایران شروع كردند، در نسل بعدی یعنی نسل 
ماركو بود كه تجربه ای دیگرتر آغاز شد. ماركو با 
چند تن دیگر، در حقیقت پرچم داران این نهضت 
روی   دیگرتری  تجربه های  به  كه  كسانی  هستند، 
با  كه  مقدم،  وزیری  محسن  مثل  كسانی  آوردند 
شن شروع به  كار كرد. این ها در حقیقت چشم انداز 
در  كه  كردند  باز  ایران  مدرن  هنر  برای  را  تازه ای 
ایران تازه بود و در جاهای دیگر چندان تازه نبود. 
اما این مسأله خیلی اهمیت نداشت. مهم این بود كه 
كارشان  نسل هنرمندانی كه در سال های دهه 30 

گفت وگو با آیدین آغداشلو درباره ماركو گریگوریان

ماركو، هنرمند بی قرار  
این گفت وگو زمانی انجام گرفته است كه ماركو گریگوریان هنوز زنده بود. تجدید 
چاپ آن در این جا به خاطر دیدگاه های جالب توجهی ست كه درباره كار او در آن 

هست.

داریوش خادمی
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را رسمًا شروع كرده بودند بتوانند این تجربه ها را 
به سامان برسانند. جایگاه ماركو چنین جایگاهی 
بود. با نگاه به تاریخ هنرمان، قابل تصور نیست 
شكل  و  جنبش ها  نسل،  این  حضور  بدون  كه 
صورت  می توانست  چه طور  بعدی  شكنی های 
بگیرد. اما جایگاه ماركو در هنر مدرن ایران تنها 
به خاطر این دوران كاری اش نیست بلكه تنوع و 
به وجود  كارش  بعدی  دوران های  در  كه  خصلتی 
می آید در حقیقت نشان دهنده  هنرمندی است كه 
تنها به برخی از سنت  شكنی های اولیه اكتفا نكرده 
و همچنان بر حول این محور چرخیده و حركت 

كرده است. 

كاری  دوره ه��ای  بر  نظری  و  نقد  چه 
ماركو دارید؟

نقاشی  او  كه  است  دوره ای  ماركو  كار  دوره  یك 
دوره  منظور  می كند.  بزرگ  نقاشِی  و  می كند 
یك  حقیقت  در  اوست،  آشوویتس  نقاشی های 

زمینه ی سیاسی و اجتماعی را تصویر می كند. 
این كارهای او آثار جسور و گستاخی است كه از 
طراحی پرقدرتی بهره مند است چه در دوره ماركو 
و چه پیش از او كسی این چنین با نقاشی در ابعاد 
اندازه  به  نقاشی  این  است.  نشده  رودررو  بزرگ 
الزم تأثیرگذار شد و مورد بحث قرار گرفت و به 
نوعی حتی راه گشا بود. در مورد این نقاشی ها من 
همیشه فكر می كردم چه چیزی باعث شد كه ماركو 
به جای تصویر قتل عام ارامنه توسط عثمانی ها، به 
چیزی دورتر توجه كرده، به چیزی كه در سطح 
ارمنی  كه یك  ماركو  اما خود  جهانی مطرح شده 
بود، قاعدتًا باید رابطه مستقیم تری با آن قتل عام 

می داشت. این جا بود كه فكر كردم شاید نقاشان 
مدرنی كه در ایران كار می كنند بیش تر با زمینه های 
آماده و فراهم شده ذهنی موضوعاِت مهم دوران، 
خودشان را تطبیق می دهند و با آن به سر می برند. 
بگیریم  فرض  كه  قاعده ای  هر  اساس  بر  گرنه  و 
نقاشی می كشید و من  ارامنه  قتل عام  باید درباره 
مدت هاست این نقاشی را ندیده ام و مشكل بتوانم 
نظر االن خودم را شكل بدهم و به  صورت متیّقن 
نظر بدهم، اما این نقاشی ها قوی و تأثیرگذار بودند. 
حركت او از روشنی به تاریكی، از خط به سطح تا 
آن جایی كه در خاطرم هست جذاب و قابل توجه 
بود و ماركو تقریباً  با این نقاشی و مسائلی كه حول 
و حوش آن شكل گرفت شناخته شد و در جایگاه 
حقیقی خودش قرار گرفت. دوره ی بعدی دوره ای 
است كه ماركو تجربه هایی مدرن تر داشت از حیث 

این كه نقاشی نكشد و چیزهایی را نصب كند. با در 
نظر گرفتن ذهن ناآرام او كه به یك شكِل شناخته 
شده اكتفا نمی كرد، او تجربه هایی گوناگون و متنوع 
و در عین حال بدوِن یك حاصل كارآمد را ادامه 
داد و این كارها زمینه ای شد برای كارهای بعدی 
كه  بود  این  مثل  و  كاه گل شكل  گرفتند،  با  كه  او 
آدم از فاصله ی خیلی زیاد به شیارهای یك زمین 
مزروعی نگاه كند، زمینی كه شخم خورده و ِگل و 
خاك است. با فرم های مارپیچ و شكل های عمودی 
و متقاطع. این ها اولین عالیق ماركو نسبت به خاك 
و شكل قابل انطباق آن با بوم، یعنی كاه گل است.                                                     
دوره های  موفق ترین  و  بهترین  از  یكی  این  و 
كارها  این  با  ماركوی حقیقی  بود و  ماركو  كاری 
شناخته می شود، همین طور كارهای همزمانی كه 
زمینه  همین  روی  بر  چیزهایی  نصب  به صورت 
بوده؛ دیزی آبگوشت، نان سنگك، اشیا و لوازم 
مختلفی كه همگی پس از نصب روی یك صفحه به 
دیوار آویخته می شد. این نوع هنری بود كه البته 
باز زمینه و سابقه داشت، مثل چیزهایی كه شما از 
روی میز بردارید و اثر آن ها روی میز باقی بماند. 
مؤثر می شود. ولی  اثر جایگزین  ترتیب  این  به 
و  زندگی طبقه وسیع جامعه،  از  نصب چیزهایی 
مردمی كه با كاسه آبگوشت و نان سنگك موقعیت و 
جایگاه طبقاتی شان شكل می گرفت، باعث شد این 
كارها قدری جنجالی به نظر برسد و نقدهای عجیب 
و غریبی درباره اش نوشته شود ولی در مجموع این 
دوره ی Earth Art او شكل گرفت كه قابل توجه 
بود. هر چند كه تأثیر زیادی بر هنرمندان دوره ی 
كه  بود  تجربه ای  ولی  نگذاشت  ایران  در  خودش 
باید می شد و او این تجربه را به دست آورد. بعدها 
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واقعی  میز  روی  و  یابد  ادامه  این ها  می توانست 
چیده شود و یا به صورتی گسترده تر و وسیع تر و 
به شكل های مختلِف Installation )هنر چیدمان( 
دنبال گردد. بعد از مهاجرت ماركو این مجال را 
نیافتم كه تعقیب كنم این راه به كجا ختم شد و 
یا اصال به جایی ختم شد یا نه. اما در حقیقت 
این دوره را بسیار پر اهمیت می دانم.  كارهایی 
با فرم های هندسی و مارپیچ روی بوم كرده  كه 
بود، آثار بسیار نرم و زیبا و چشم نوازی بود و 
در زمینه كارهای كاه گلی او )كه در كار هنرمندان 
دیگری مانند پرویز كالنتری و غالمحسین نامی 
ادامه یافت( این نوع، خاص و متفاوت بود. او 
استفاده درخشانی از این ماده كرد و جایگاه این 

آثار بسیار معتبر و ماندگار است. 

مسأله  است.  مهاجر  هنرمندی  ماركو 
هنرمند  هنِر  بر  تأثیری  چه  مهاجرت 

مهاجر دارد؟ 
هر  به   او  است  جالب  نظر  این  از  ماركو  زندگی 
و  زنده  آدم  داشت،  ناآرامی  طبع  همیشه  حال 
بی قرار  هست(،  كه  خدا  شكر  )و  بود  پویایی 
بود و حتی در كار نقاشی و نقاش بودن هم قرار 
نداشت. مدت ها در فیلم های فارسی بازی كرد و 
"گریگوری مارك"،  اسم خودش را هم گذاشت 
و حتی هنرپیشه   خوبی هم بود. همیشه در نقش 
بود.  خوش لباس  و  جذاب  خوش قیافه،  مردی 
به شدت به دست ساخته های مردم عادی عالقه 
داشت؛ از اتوهای دستی گرفته تا هر چیزی كه 
بافته و ساخته ی دست هنرمند غیر رسمی بود. 
گرد  را  توجه ای  قابل  و  جذاب  بسیار  مجموعه  
به طور  كه  شد  چیزهایی  نثار  او  توجه  آورد. 
او  ندارند.  زیادی  اهمیت  هنر  تاریخ  در  رسمی 
با اشاره اش به این چیزها اهمیتی را كه در ذات 
و نهاد آن ها بود كشف كرد و مردم را نیز متوجه 
او  اشاره  صرف  به  اشیاء  این  و  نمود  اشیاء  آن 
جایگاِه  این  و  شدند،  موزه ای  و  شدند  محترم 
نگاه یك هنرمند و انتخاب او را مسّجل می كند. 
و كارهای بسیار متنوع دیگری كه حتما شما به 
آن در دیگر مطالب خود اشاره خواهید كرد. این 
ارمنی،  ایرانی،  یك  ماركو  شد  باعث  بی قراری 
یك  اوقات  بعضی  مثلث  این  و  شود  امریكایی 
مثل  او  می شد.  اضالع  سایر  از  بلندتر  ضلعش 
همه ی نسل خودش چند جانبه، متالطم و اهل 
جستجو بود و احتماال تا آخر عمرش ـ كه دراز 
باشد ـ این ادامه خواهد داشت. موقعیت ماركو 
موقعیت تمثیلی برای هر هنرمند مهاجری نیست. 
ماركو در جست وجوی آفاقی بود كه هر هنرمند 
مهاجر شاید در این جست وجو با او شریك باشد 

ولی بی صبری و بی طاقتی او كه هیچ جا را شاید 
به اندازه كافی مناسب تشخیص نمی داد، باعث 
نوعی پویندگی و نمی خواهم بگویم سرگشتگی، 
مكان های  حال  به  هر  و  شد.  او  زندگی  در 

مختلف هم از حاصل او ثمر بردند.  
مهاجرت  به  وقتی  به هرحال  هنرمندان  اما 
مراقبت  شدت  به  را  خود  معنای  یا  می روند، 
را  محلی  معنای  یك  آن ها  ـ  می كنند  حفظ  و 
در جایی نمایش می دهند كه شاید این معنا در 
آن جا درست درك نشود و یا دوام نیاورد ـ و یا 
سعی می كنند معنای جدیدی را جایگزین كنند. 
تراز  هنرمندی  اگر  شكل ها  این  دوی  هر  در 
اول باشد و اگر بتواند با این جابه جایی و تغییر 
شكل همراهی كند و طاقت بیاورد، قاعدتا این 
جابه جایی نباید در كارش تأثیر منفی بگذارد. 
از هنرمندان ایرانی كه در دوره  اول اشاره كردم 
و ماحصل عمرشان را در جایی دیگر  بردند و 
همان را ادامه  دادند، می توانم به كارهای حسین 
كه  كنم  اشاره  سعیدی  ابوالقاسم  و  زنده رودی 
انگار كارگاه شان را به  جای دیگر حمل كرده اند . 
هنرمندانی هم بودند و هستند كه با تغییر مكان، 
روش كارشان هم تغییر كرد مانند نیكزاد نجومی 
توجه   قابل  نمونه های  از  او  مهاجرت  آثار  كه 
بود. این تغییر از حیِث شكلی بود، وگرنه معنای 
آدم ها كه خیلی متغیر و متفاوت نمی شود. هر 
دوی این ها، شكل های موفقی داشتند اما چیزی 
كه من اغلب دیده ام و همیشه اسباب تأسف من 
بوده است در هر كدام از این زمینه ها به دالیل 
مختلف )كه قابل بررسی است( كیفیت نازل تِر 
معنای  به  نه  )نازل  است  مهاجر  هنرمندان  كار 
در  آن ها  آثار  كیفیت  با  را  كارشان  وقتی  بد(. 
نمونه ها  بهترین  دیدم  كردم،  قیاس  وطن شان 
است،  گرفته  شكل  وطن شان  و  خواستگاه  در 
یا  تقلید قبلی ها بوده و  یا در  و كارهای بعدی 
باز  بوده  هم  دیگری  در شكل  اگر جست وجو 
به آن اعتبار نرسیده است. این وضع در ادبیات، 
این  می شود.  دیده  معماری  و  مخصوصا  شعر 
بحثی مفصل است كه زمینه  اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی دارد و طبیعی است كه جای آن در 
مجله  در  كه  بهتر  چه  و  نیست  كلمه  چند  این 
شما زمینه تحقیق در آینده شود. بنابراین برای 
كلی  شكل  یك  نمی شود  مهاجرت  در  هنرمنِد 
فرض كرد، اما بحث كلی می توان كرد و اگر این 
بحث به یك نتیجه جمعی نسبی برسد باز تعداد 

استثناها فوق العاده زیاد است.
منبع: هفته نامه تندیس  

درباره نمایش نامه نازار 
دالور اثر درنیك دمیرجیان
تركیب كمدی و بیانیه 

سیاسی
ادی آرناوودیان

نازار دالور، اثر درنیك دمیرجیان )1877-1956(، 
یك افسانه كمدی پنج پرده ای )مجموعه آثار، جلد 
پنج، ایروان، 1973(، یك هجو مبتكرانه و درخشان 
جاه طلبی های  و  سیاسی  استبداد  ــاره  درب است 
قدرت های بزرگ، و بی اعتنایی آن ها به خواسته های  

ملت های كوچك و دموكراسی و اخالق.    
این قضاوت هرانت تامرازیان درباره اثر دمیرجیان 
است كه خودش آن را در میان تمام تفاسیر انجام 
شده از این داستان عامیانه ارمنی كه دمیرجیان در 
1924 نوشته، برجسته ترین می داند. بحث درباره 
ارزیابی او  دشوار است. نازار دالور، ُهنری كامل 
است كه یك داستان قومی كالسیك را در كنار دیدگاه 
مدرن نویسنده از دنیای سیاست، در یك مجموعه 
گرد می آورد. دیدگاهی كه شایستگی اش را حتی تا 

امروز هم حفظ كرده است. 
كه  استهزاهایی  تمام  الیق  چهره ای ست  ــازار  ن
قادرند  بی رحم  بذله گویان  و  هوشیار  انسان های 
و دالوری، سخنان  ادعای شجاعت  كنند.  نثارش 
توخالی و ظاهر مضحك او به روشنی این را شهادت 
می دهند. نازار یك تنبل بی مصرف، بی اعتنا، زننده، 

زمخت و خشن است. 
او برای كسانی كه با دلقك كارتون انگلیسی، اندی 
كپ )Andy Capp( آشنا هستند  یک اندی كپ ارمنی 
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است! و نیز تجسم شخصیتی بزدل 
و نامرد كه از همه چیز می ترسد، از 
هر حركت ناشناخته كوچك حتی 
از رفتن به تاریكی باغ خانه بدون 

همسرش.
یك  خود  از  او  حال،  همین  در 
تصویر خیالی دارد؛ او خود را یك 
می پندارد  عیار  تمام  شجاع  مرد  
دادن  شكست  و  جنگ  آماده  كه 
از  همه  كه  است  محلی  راهزنان 
را  خود  او  می كنند.  فرار  آن ها 
می كند  تصور  مردم  شجاع  مدافع 
ضعف  به  را  قدرتمند  دشمن  كه 
لذت  آن  افتخار  از  و  رسانده 

می برد. 
قصه های  در  گاهی  كه  چنان  اما   
او  به  بخت  می دهد،  رخ  عامیانه 
لبخند  لبخند می زند، آن هم یك 
حسابی. با تغییر عجیب و غریب 
شهرت  صاحب  نازار  اتفاقات، 
و  ت��اج  همین طور  و  شجاعت 
بار  یك  می شود.  پادشاهی  تخت 
است  فرار  حال  در  و  ترسیده  كه 
در  كه  می یابد  حالی  در  را  خود 
یك قلمرو شاهی دور، كه در آن  

برخورد  قهرمان  مثل یك  او  با  بوده،  پناه  دنبال  به 
می شود. 

رئیس  یك  تبختر  با  نازار  دوم  پرده  در  درنتیجه، 
حكومت قدم می زند، به عنوان شاهی كه ستایش 
منحط  و  فاسد  سیاست های  تجسم  او  می شود. 
است . او به رسم رایج امپراتوری ها، با هر ملتی كه 
گستاخ است و نافرمانی می كند وارد جنگ می شود. 
نمایش اعتراض خشمگین او در برابر كسانی كه از 
ملحق كردن امالك شان به او سر باز می زنند، به طور 
غریبی بامزه است، اما در عین حال نمایه ای دقیق 
و عمیق از تاریخ استیالی حكومت مستعمراتی نیز 

هست. 
همچنان كه كه نازار با طرفدارانش توطئه می كند، 
كه  می آورد  یاد  به  را  مجمعی  فورا  كه  طوری  به 
خود  میان  را  دنیا  و  نشسته اند  بزرگ  قدرت های 
تقسیم می كنند، می بینیم كه اثر دمیرجیان از نمایشی 
كمدی به هجویه ای سیاسی تغییر شكل پیدا می كند. 
درباره  را  جهانی  حقایقی  آن  كمیك  صحنه های 

نخبگان قانون گذار بیان می كنند. 
خصوصیات شخصی بی اعتنایی و خشونت نازار، 
به شكل قانون گذاران بی رحم، غیرانسانی و خشن 
در هر نقطه از دنیا تجسم می یابد. او غیر از آن كه 

را  خارجی  ممالك  بی گناه  شهروندان  است  آماده 
بكشد، مردم خودش را هم برای جنگیدن و كشته 
شدن به كار می گیرد، و این در حالی ست كه خود 
و همدستانش بر پشت میزهای لوكس ضیافت برپا 

كرده اند. 
را  معاصر  ادبی  نقد  سقوط  نمونه  نظر،  این  از 
درب��اره  گاسپاریان  دیوید  نظریه  می توان  در 
نمایش نامه دمیرجیان كه در كتاب سال 2002 خود 
با نام ادبیات ارمنی نوشته و چاپ كرده، مشاهده 

كرد.
راه  به  گاسپاریان  كه  نابخردانه ای  بحث  وجود  با 
به عنوان  را  برجسته  ارمنی  تا هنرمندان  می اندازد 
مخالفین اساسی سوسیالیزم و انقالب روسیه 1917 
معرفی  كند،  شوروی  رژیم  با  ارمنستان  انطباق  و 
بیان  كه  هست  او  متن  در  هم  درخشانی  نكات 
می كند نازار دالور با نمایاندن سوء استفاده انسان ها 
از  انتقادی  عنوان  به  اصوال  سیاسی ،  قدرت  از 

سردمداران وقت شوروی نوشته شده است.   
گاسپاریان در حالی كه مدرك كتبی برای قضاوتش 
نوشته هایش  در  »دمیرجیان  می نویسد:  ندارد 
سیستم های  از  شخصیت هایش  منشأ  می گوید 
سرچشمه  خارجی  ممالك  از  یا  پیشین  سیاسی 
می گیرند. خیلی ها درباره زمان خودشان می نویسند 

و در ذهن شان اهدافی مشخص از 
خودشان  زمان  سیاسی  زندگی 
دارند، اما به خاطر امنیت می گویند 
درباره دیگر دوران ها نوشته اند«.  

و  فردی  و  مستبدانه  تعبیر  این 
اختراع شده نمی تواند در ارزیابی 
ما از نمایش نامه تأثیر بگذارد و از 
روحیه و اهداف بلند دمیرجیان تنها 
كاریكاتوری به دست می دهد. اما 
 1924 در  دمیرجیان  نمایش نامه 
كه  دورانی  شده،  چاپ  و  نوشته 
روشنفكر  طبقه  از  بزرگی  بخش 
و  دمیرجیان  جمله  از  ارمنی، 
باكونتز،  م��اه��اری،  چارنتز، 
نایری زریان و خیلی های دیگر، 
دولت  برای  را  اشتیاق  بیش ترین 
نشان  ارمنستان  جمهوری  جدید 

دادند.
نازار دالور نشانی از شعار ندارد، 
همین طور نشانی از هیاهو، ابتذال 
در  دمیرجیان  موفقیت  كلیشه.  یا 
كارش  تغییرشكل  كه  است  این 
طور  به  سیاسی  بحث  به  هجو  از 
یكدست انجام شده است. اعمال 
رئیس  عنوان  به  ن��ازار  ظالمانه 
حكومت كامال بر شخصیت ظالمش استوار است و 
اعمال سیاسی  كننده  هستند.  قانع  این ها  هر دوی 
مشخصات  از  طبیعتا  او   خشن  و  زمخت  زننده، 

فردی كاراكتر او نشأت گرفته است.   
این تركیب هماهنگ هجو كمیك و بیانیه سیاسی، 
مانع از این می شود كه سیاست به شكل آزاردهنده 
یا تبلیغی ظاهر شود. حركات فیزیكی، میمیك های 
بیانگر چهره، و روابط فیزیكی بین بازیگراِن نقش 
كاراكتر،  بسط  و  یافتن  در شكل  بزرگی  اول سهم 

پالت، كمدی و هجو دارد.
انتهای رضایت بخشش  به  نمایش نامه  كه  همچنان 
قابل  راحتی  به  كار  نقص های  می شود  نزدیك 
ستیزی  شاهد  ما  می رسد.  نظر  به  چشم پوشی  
ملكه  كه  و همسرش هستیم  نازار  میان  ناشایست 
كه  چرا  كرده  شروع  نازار  را  جدال  است.  شده 
می خواهد همسرش را به خاطر یك زن جوان تر و 
زیباتر كه نجیب زاده است طالق دهد! اما همین طور 
شورشی  مردم  می گیرد  شدت  آن ها  خشونت  كه 
نازار هم  را آغاز می كنند. در این حین همدستان 
باالخره می فهمند كه او چیزی جز یك ترسو نیست 

كه برای چپاول قصر آمده است. 
ترجمه: نسیم نجفی
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