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میزگرد بررسی مسائل مطبوعات
ی
ارمن 
روز چهارشنبه  25آبان از سوی کمیته ویژه
بزرگداشت مراسم هشتادسالگی روزنامه آلیک،
میزگردی با موضوع بررسی وضعیت مطبوعات
ارمنی در کلوب ارامنه تهران برگزار شد .در این
میزگرد درنیک ملیکیان ،سردبیر روزنامه آلیک،
کارن خانلریان ،سردبیر نشریه دروشاک ،روبرت
ی صدای جمهوری اسالمی
مارکاریان از بخش ارمن 
ایران ،سوان پطروسیان مدیر سایت هایلی ،و
روبرت صافاریان سردبیر دوهفتهنامه هویس
شرکت داشتند و درباره مسائل گوناگون مطبوعات
ارمنی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بخش نخست بحثهای مطرح شده در این
میزگرد در شماره گذشته هویس به چاپ رسید.
گرداننده میزگرد ،رافی پیرومیان ،در آغاز نشست
این پرسش را مطرح کرد که چرا تیراژ مطبوعات
ارمنیزبان ،حتی در ارمنستان ،از پنج-شش هزار
نسخه فراتر نمیرود؟
روبرت مارکاریان در پاسخ به این پرسش اشاره
کرد که پایین بودن شمارگان مطبوعات تنها موضوع
ما نیست و مسألهای است که در همه دنیا مطرح و
ما بهتر است به جای این که تنها درباره مطبوعات
چاپی صحبت کنیم ،به طور کلی به وسائل ارتباط
جمعی بپردازیم تا تصویر درستتری از وضعیت
دوهفته نامه
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داشته باشیم.
ِس��وان پطروسیان به ض��رورت فراتر رفتن از
اطالعرسانی محض پرداخت و توضیح داد که
در زمینه اطالعرسانی سریع حتی سایتها نیز از
شبکههای اجتماعی عقب میمانند .او به محدودیت
مسائلی که مطبوعات ارمنیزبان به آنها میپردازند
نیز اشاره کرد .به قول او ما ندیدهایم که مطبوعات
ارمنی مثال راجع به ویکی لیکس چیزی بنویسند،
مگر این که ویکی لیکس چیزی مربوط به ارامنه
افشا کرده باشد .دیگر مسألهای که شاید بر تیراژ
پایین مطبوعات ارمنی زبان تأثیر دارد به گمان او
این است که ما با این استدالل که یکپارچگی جامعه
ارامنه باید حفظ شود خود را محدود میکنیم .اگر
اختالف نظری بینمان هست ،درباره آن صحبت
نمیکنیم یا فکر میکنیم که نیروهایمان را نباید با
بحث کردن درباره مسائل اختالفبرانگیز به هدر
دهیم.
روبرت صافاریان نیز به نوبه خود درباره نبود روحیه
انتقاد در میان جامعه ارامنه صحبت کرد .به گفته او
ما از طرح مسائل دردناک جامعهمان ابا داریم.
فرض کنید آمار طالق در میان ارامنه باال میرود و
ما میخواهیم گزارشی در این باره تهیه کنیم ،کسی
حاضر نیست به ما جواب دهد یا اطالعاتی در
اختیار ما بگذارد .تصور عمومی ما این است که اگر
درباره مشکالت اساسیمان به طور علنی بنویسیم و

صحبت کنیم ،دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود
و همه چیز از هم میپاشد .بزرگترین مشکل
مطبوعات ارمنی ایران همین نبو ِد درک درست از
مسأله انتقاد است .وقتی انعکاس مسائل واقعی و
زندهای که جامعه درباره آنها حرف میزند و روی
زندگی آن تاثیر دارد ،مث ً
ال تعطیل شدن مؤسسهی
هایاس که مهاجرت ارامنه را سازمان میداد ،در
مطبوعات ما بسیار اندک است ،نباید انتظار داشته
باشیم که مردم رونامهها و مجالت ما را بخوانند.
حرف درنیک ملیکیان ،سردبیر روزنامه آلیک ،این
بود :باید از شتابزدگی پرهیز کرد .زیبایی ظاهر،
رنگارنگ بودن ،خبررسانی سریع ... ،اینها همه
مهماندّ ،اما ما نمیتوانیم به خاطر اینها از مسائل
ارزشی خود کوتاه بیاییم .به قول او سرعت خیلی
مهم استّ ،اما موثق بودن اخبار از آن مهمتر
است .تیترهای جنجالی جذابند ،ولی آیا رسالت
مطبوعات این است که با موضوعات جنجالی
هدایت شود؟
در این بخش از گفتوگو کارن خانلریان شرح داد
که مطبوعات ارمنی همواره نقش مهمی در زندگی
ارامنه داشتهاند .به گفته او زمانی بوده است که در
ارمنستان شوروی برای هر نفر یک نسخه روزنامه
یا مجله منتشر میشده است .او کوشش در راستای
حفظ هویت ملی ارامنه را یکی از اهداف مطبوعات
ارمنیزبان دیاسپورا دانست ،هرچند مسائل
اجتماعی و سیاسی دیگری نیز در دستور آن قرار
داشتهاند و دارند.
در بخش دوم گزارش این میزگرد که در این شماره
هویس چاپ شده است ،شرکت کنندگان درباره
اولویتهای سیاسی مطبوعات سخن گفتهاند و بحث
به این پرسش کشیده شده است که آیا روزنامه یا
نشریه حزبی میتواند وظایف اطالعرسانی عمومی
را هم به عهده داشته باشد ،یا این واقعیت که
سخنگوی ایدئولوژی و اهداف یک حزب معینی
است میتواند مانع از عملکرد آن به عنوان یک
ارگان اطالعرسانی عمومی میشود؟
کارن خانلریان اعتقاد داشت که جز نشریات بسیار
تخصصی علمی یا هنری ،هر نشریهای دارای
ایدئولوژی خاصی است و اگر کسی این را انکار
کند ،یا آشکارا دروغ میگوید یا درک درستی از
پرسش ندارد .او گفت که به نظرش برخی اصول
و ارزشهای ملی سراسری ارامنه وجود دارد مانند

مسأله شناسایی قتلعام ارامنه و «های داد» (مسأله
ارمنی یا دادخواهی ارامنه) و مسأله آرتساخ
(قرهباغ) که خط قرمزهای مطبوعات ارمنی هستند
و عبور از آنها اشتباه بزرگی از سوی این مطبوعات
خواهد بود.
روب��رت صافاریان ضمن تأیید این نکته که
هیچ نشریهای نمیتواند ادعا کند که هیچ بینش
ایدئولوژیکی ندارد ،اظهار داشت که با وجود این
تفاوت مهمی بین نشریات وجود دارد .او به عنوان
نمونه به پرونده یکی از شمارههای اخیر هویس
اشاره کرد که در آن هم اظهارت مخالفان لئون
ترپطروسیان (نخستین رئیسجمهور ارمنستان و
رهبر مهمترین جبهه اپوزیسون کشور در حال
حاضر) به چاپ رسیده بود و هم اظهارات خود
او درباره دیدگاههایش درباره مسأله قرهباغ .به
گفته صافاریان ،آلیک به خاطر خصومت دیرینه
سیاسی و ایدئولوژیک حزب داشناکسوتیون با
ترپطروسیان ،نمیتواند یک چنین پروندهای را
چاپ کند .حاال شاید بتوان گفت که این هم یک
نوع ایدئولوژی است .بله شاید این هم یک نوع
ایدئولوژی باشدّ ،اما فکر اصلی در اینجا آن است
که همه دیدگاهها جایی در نشریه ما داشته باشند.
درنیک ملیکیان با اشاره به تصمیمهای همایش
مطبوعات ارمنی از سراسر جهان در ارمنستان در
سال گذشته ،اعالم کرد که مهمترین وظیفه پیش
روی مطبوعات ارمنی باید صدمین سالگرد قتلعام

ارامنه باشد .او اشاره کرد که دادخواهی ارامنه (های
داد) مبرمترین مسأله ارامنه است و مطبوعات ارمنی
نیز باید در خدمت آن باشند.
روبرت مارکاریان به یکی از مسائل فراموش شده
مطبوعات در مناسبات بین ایران و ارمنستان اشاره
کرد و اظهار تأسف کرد بابت این که هنوز هیچ
ه دائمی
دا
د
دد
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دوهفته نامه
هویس

آیینها و اشیاء مربوطه به آنها نمادین و تاریخی هستند و هریک معنایی دارند که
از میان اعصار و قرون آمده و به ما رسیده است .معنی درخت کریسمس و تزئین آن
چیست؟ پاسخ را از زبان اسقف مانوکیان ( )1999-1931بشنویم به نقل از کتاب
جشنهای کلیسای ارمنی به ترجمه گارون سارکسیان.

ِ
درخت جشن
به روایت اسقف اعظم آرداک مانوکیان

درخت جشن 1برای سال نو اهمیتی ویژه دارد.
درخت جشن را میتوان رسمی بازمانده از
گذشتهها نامید ،که شاید بازماندهی پرستش
درخت ،از دوران بت پرستی باشد.
امروزه در کشورهای مسیحی ،درخت جشن را
برای جشن میالد مسیح میبُرند و به خانه میآورند
و با اسباب بازیهای پر زرقوبرق و شمعهای
کوچک زینت میدهند ،اما ارمنیان درخت جشن
را برای سال نو میآرایند ،زیرا میالد مسیح را در
ششم ژانویه 2جشن میگیرند.
دربارهی درخت به مناسبت جشن گل آرایی ،یا
به گفتهی عامه تسارزاردار ،بیشتر سخن خواهیم
گفت .در اینجا باید گفت که پرستش درخت از
زمانهای بسیار دور وجود داشته است[ .مردم]
در دوران آغازین ،طبیعت را میپرستیدند اما
پرستش درخت ،گونهای تقدس و تقدیس زندگی
و نو شدن طبیعت شمرده میشد .جنگل و درخت
را میپرستیدند ،بر سر گورها درخت میکاشتند و
باور داشتند که روح مردگان در میان خشخش
درختان نشیمن میگزیند .در کتاب مقدس،
درخت را «درخت زندگی» و «درخت دانش» نیز
نامیدهاند .در هندوستان درخت انجیر ،در فينیقیه
درخت سدر ،در روم درخت بلوط ،غار 3و زیتون
را میپرستیدند.
ارمنیان نیز آیین پرستش جنگل و درخت
داشتهاند ،خاصه درخت چنار و سپیدار که از
موسس خورناتسی 4از چنار
آنها نام رفته استُ .
چنین یاد میکند« :آرای زیبا پس از مرگ ،پسری
به نام آنوشاوان بر جای گذاشت که او را سوس
نامیدند ،زیرا وقف پرستش چنارهای آرامانک در
دوهفته نامه
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شهر آرماویر 5شده بود» .دربارهی درخت سپیدار
6
از طريق نامهی همگانی نرسس شنورهالی
آگاهی به دست میآوریم .نرسس شنورهالی در
آروردیها 7نوشته است میگوید
نامهای كه بر ضد ُ
8
آروردیها در ساموسات درخت سپیدار را نیز
ُ
میپرستیدند.
نیکوغیاس آدونتس 9نیز در کتاب پژوهشهای
تاریخی به آیین پرستش جنگل و درخت پرداخته
است .نوشتهي زیر را از بخش مربوط به پرستش
آدیس برگرفتهایم« :سحرگاهان ،پیش از برآمدن
خورشید تابان ،به جنگلهای مقدسی که وقف
ایزدبانو شده بود میرفتند و درختی را با مراسمی
ویژه میبریدند .درخت میبایست پرشاخه باشد
و آن را به یاد جامهای که کیبل زخم آدیس را
درمان کرد ،با بنفشهها و تکه پارچههای سرخگون
میآراستند .چوبدست چوپانان ،نی ،طبل
و سنج را ،که نماد آدیس بود نیز از شاخههای
درخت میآویختند».
«درسومین روز جشن ،در  24مارس ،آیین
خاکسپاری درخت را برگزار میکردند .درخت را
میداشتند.
در گور ،بر روی آتشدان نگاه
در نیمهی شب کاهن ُبد به گونهای پرشکوه اعالم
میکرد که آدیس «از مردگان برخاست و در
پرستشگاه حاضر است» .و چون خورشید بر
میآمد ،آیین بزرگی برگزار میکردند».
در اساطیر یونانی نیز به ایزد درختستان بر
میخوریم که همتای ارمنی آن گویا «نوسال» یا
واناتور است .ایزد درختستان را در اساطیر یونان
ورتونوس مینامیدند .او ایزد جنگ و درختستان
بود .بنابر آن اساطیر ،پرستش آن خاصه در ایتالیا

رواج داشت ،جشنهای او در روز  13آگوست
برگزار میشد .ورتونوس را در اساطیر به صورت
جوانی که کارد باغبانی و زنبیل کوچکی پر از میوه
در دست دارد نشان میدهند.
دربارهی پیدایش درخت کریسمس و به کارگیری
آن ،افسانه و قصه و روایتهای بسیاری موجود
است که بر اساس یکی از آنها درخت کریسمس
خاستگاه آلمانی دارد .نخستین گزارش مستند از
به کارگیری آن به سال  1605میالدی بر میگردد.
بنا به روایتی دیگر ،روزی مارتین لوتر 11برای
فرزندانش یک درخت همیشه سبز به خانه میبرد
و آن را برای جشن میالد میآراید و به این سان
به کارگیری درخت جشن همگانی میشود .به
کارگیری درخت جشن در سال  1840میالدی در
انگلستان ،و سپس در ایاالت متحده و کشورهای
دیگر رواج مییابد .اما برخی از ادبپژوهان،
مصر باستان را خاستگاه درخت جشن میدانند.
خاستگاه درخت جشن و همگانی شدن آن تا
کنون به درستی روشن نشده است .منبع و گزارش
روشنی در این باره در دست نیست ،اما میتوان
چنین پنداشت که ایدهی درخت جشن مربوط به
سدههای نوین نیست ،بلکه آیینی دیرینه است و
در باور مردمان مشرق زمین جای داشته است.
گویا پیدایش و به کارگیری درخت جشن پیوند
تنگاتنگی با پرستش درخت دارد.
از پرستش درخت و برخی جشنهای مربوط به
کاربرد درخت سخن گفتیم که آثار آنها تا کنون
در جشن گل آرایی و رسم استفاده از درخت
جشن در سال نو برجای مانده است .از درخت،
در پیوند با پرستش آدیس ،آراستن درخت و غیره
10

نیز یاد کردیم .جشنهای آدیس در بهاران ،در 22
تا  27مارس 12برگزار میشد .در مشرق زمین با
«درخت زندگی» یا « درخت دانش» آشنا بودند.
پرستش درخت در ادیان باستانی نیز جنبهی
همگانی داشت .رسم روستاییان مبنی بر نشکستن
اندازد
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ساكی (هکتور هیو مونرو) از طنزنويسان برجسته و از استادان توانای داستان كوتاه در ادبيات

انگلستان است كه در ايران ناشناخته باقی مانده است .از کارهای او جز چند داستان که به طور

پراکنده در نشریات مختلف به چاپ رسیده ،تنها گزيدهاي از قصههاي كوتاهش در كتابی با عنوان زن
نيكوكار و گربه خوشبخت به طبع رسیده است .قصهای که در اینجا میخوانید هدیهای است مناسبت

شب كريسمس  ،هرچند ناگفته نماند كه شب كريسمس ما ارمنيها هم ــ مانند روسها ــ دو هفته بعد
از کریسمس مشهو ِر  25دسامبر است (رجوع كنيد به اواخر همین داستان) .پارسال شوخی و جدی

درباره اختالف کریسمس ارمنیها با کریسمس یادشده نوشتیم ،و این که حواستان باشد کریسمس
را ِکی به دوستان ارمنیتان تبریک بگویید .ا ّما داستان زیر هشداری است که اگر هوس كرديد حرف

زدن جانورها را بشنويد ،به تاريخ كريسمس روسها توجه كنيد تا باليی سرتان نيايد كه سر خانواده
استِفينك آمد.

ر .ص.

شب كريسمس بِرتی

ساكی (هكتور هيو مونرو)

شب كریسمس بود ،و محفل خانوادگی
عالیجناب لوك اس ِتفینك با دوستی و شادمانی
بیدلیلی كه چنین مناسبتی اقتضا میكرد ،افروخته
بود .مهمانان شامی مفصل و طوالنی صرف كردند ،
گروه نوازندگان دورهگ��رد آمدند و سرودهای
كریسمس خواندند و بعد مهمانان از سرودخوانی
خودشان محظوظ شدند ،و سرانجام حسابی جیغ
و داد راه انداختند و خانه را روی سرشان گرفتند.
اما در میانه این آتش شور و شادمانی ،ذغال
خاموشی بود كه ُگر نمیگرفت.
برتی استفینك ،ب��رادرزاده لوك فوقالذكر،
از همان اوان زندگی حرفة بیكارهگی را انتخاب
كرده بود؛ پیش از او كار پدرش هم همین بود.
برتی از سن هیجده سالگی گشت و گذارش را در
مستعمرات انگلستان شروع كرده بود ،كاری كه
برای شاهزادهای كه خون اشرافی در رگهایش
جریان داشت آن قدر برازنده و مطلوب تلقی
میشد ،اما برای جوانی از طبقات متوسط نشان
عدم صداقت به حساب میآمد .او برای كشت
دوهفته نامه
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چای به سیالن و برای پرورش میوه به كلمبیای
بریتانیا رفته بود؛ بعد هم راهی استرالیا شده بود
تا به گوسفندها در درآوردن پشم كمك كند .و
حاال در بیست سالگی تازه از مأموریت مشابهی
در كانادا بازگشته بود .از همین قدر میتوان
نتیجهگیری كرد كه این آزمایشهای گوناگون همه
در كمال ایجاز و اختصار برگزار شده بودند  .لوك
استفینك ،كه نقش پردردسر ّقیم و دستیار والدین
برتی را به عهده داشت ،از بروز همیشگی میل به
بازگشت به وطن در برادرزادهاش تأسف میخورد
و وقتی چند ساعت پیش ،خدا را سپاس گفته بود
كه خانواده متحد و دور هم جمع هستند ،مسلما
منظورش بازگشت برتی نبود.
در واقع بعد از بازگشت برتی مقدمات كار را
به سرعت فراهم كرده بودند كه جوانك را به گوشه
دورافتادهای در رودزیا بفرستند ،كه بازگشتن از
آنجا كار آسانی نبود .زمان زیادی به موعد سفر
به این نقطه ناخوشایند نمانده بود و اگر مسافر ما
قدری مشتاقتر و موضوع برایش مهمتر بود ،در

واقع باید كمكم چمدانهایش میبست .به این
دالیل برتی دلودماغ نداشت و نمیتوانست در
جو جشن و سروری كه پیرامونش جریان داشت
ّ
مشاركت كند و در حسرت برنامههای اجتماعی
و مهمانیهای ماههای آینده كه دور و برش
همه با شور و شوق دربارهاش بحث میكردند،
میسوخت .او جز آن كه با خواندن سرود «نگویید
بدرود  ،بگویید به امید دیدار» اوقات عمو و به طور
كلی محفل خانوادگی را تلخ كند ،در شادمانی آن
شب هیچ شركت نكرد.
نیم ساعتی از ساعت یازده میگذشت و
استفینكهای مسنتر شروع كردند به مقدمهچینی
برای جمعوجور كردن مجلس و خوابیدن.
لوك استفینك رو كرد به پسر سیزدهسالهاش و
گفت« :بیا تدی ،وقتشه كه بری تو رختخواب
كوچولوت».
و خانم استفینك گفت« :جایی كه همهمان باید
بریم».
برتی گفت« :میترسم برای همهمان جا

نباشد».
تذكر برتی چیزی در حد رسوایی تلقی شد،
اما همه داشتند مانند گوسفندانی كه در هوای توفانی
تغذیه میكنند تندتند كشمش و بادام میخوردند.
هوراس بوردنبی كه در ایام كریسمس در
خانه استفینكها مهمان بود گفت« :جایی خواندهام
كه دهقانان روسی اعتقاد دارن��د كه اگر شب
كریسمس ،درست نصف شب به اصطبل بروید،
میبینید حیوانات دارند با هم حرف میزنند .آنها
معتقدند حیوانات درست در این یك لحظه از سال،
از موهبت سخن گفتن برخوردار میشوند».
بریل (دختر استفینك) گفت« :اوه ،چه جالب!
بیایید همگی با هم به اصطبل برویم ببینیم چه دارند
به ما بگویند» .برای او هركار جمعی و گلهای
لذتبخش و سرگرمكننده بود.
خانم استفینك خنده اعتراضآمیزی كرد ،اما با
گفتن «همه باید حسابی گرم بپوشند» عمال رضایت
وری
خود را اعالم كرد .این فكر به نظرش دری َ
و حتی كفرآمیز بود ،اما او تصمیم گرفت از این

فرصت استفاده كند تا «جوانها كمی با هم باشند»
و بنابراین از آن استقبال كرد .هوراس بوردنبی
مرد جوانی بود با آینده خوب .تعداد دفعاتی كه
او در مجلس رقص محلی با بریل رقصیده بود
آن اندازه بود كه همسایهها كنجكاوی كنند كه آیا
«خبرهاییه؟» و هرچند خانم استفینك فكرش را
در قالب در این تعداد از كلمات بیان نمیكرد ،اما
در این باور دهقانان روس كه در چنین شبی ممكن
است جانوران حقیقتا زبان باز كنند ،شریك شد.
اصطبل در نقطه تقاطع باغ و چراگاه اسب
كوچكی قرار داشت كه از بقایای یك مزرعه
كوچك قدیمی در این محله واقع در حومه شهر
بود .لوك استفینك متكبرانه به اصطبل و دو گاو
خود میبالید؛ او احساس میكرد اینها به او
نوعی وجهه میبخشند كه نه وایانداتها و نه
اُرپینگتونها داشتند .اینها حتی به نوعی او
را به پدرساالرهایی پیوند میزدند كه عزت و
احترامشان را مرهون سرمایه شناور گلههای
گاو و گوسفندشان بودند .مقطعی كه قرار بود او

برای نامگذاری ویالی مسكونیاش از بین دو
كلمه « »Byreو « »Ranchبه طور قطع یكی را
برگزیند ،برای او لحظه مهم و حساسی بود .البته
نیمهشبی در ماه دسامبر ،وقتی نبود كه او برای
نشان دادن اصطبلش به مهمانان انتخاب كند،
اما چون شب زیبایی بود و جوانها هم بدشان
نمیآمد كمی شوخی و بازیگوشی كنند ،لوك
رضایت داد گروه عازم سفر اكتشافی به گاودانی
را همراهی كند .خدمتكاران مدتی بود به خواب
رفته بودند ،بنابراین خانه را به برتی سپردند كه با
لحن تحقیرآمیزی نپذیرفته بود برای شنیدن مكالمه
جانوران از جایش تكان بخورد.
لوك در حالی كه صف جوانهایی را كه از
خنده ریسه میرفتند هدایت میكرد گفت« :باید
بیسروصدا حركت كنیم .من همیشه اصرار
داشتهام كه اینجا را محلهای آرام و منظم نگاه
داریم» .خانم استفینك با شال و كاله ته صف بود.
چند دقیقه بیشتر به نیمهشب نمانده بود كه
گروه به اصطبل رسید و با نور فانوس وارد آنجا
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شد .چند لحظهای همه ساكت ایستادند ،انگار
وارد كلیسا شده باشند.
لوك با صدای پایینی كه با احساس یاد شده
هماهنگ بود گفتِ « :دیْزی ،اونی كه روی زمین
دراز كشیده ،از نژاد ّنرهگاوهای شاخكوتاه است».
بوردنبی با لحنی كه انگار انتظار داشت گاو
یادشده از تبار رامبراند باشد گفت« :راستی؟»
«میرتل ،اون یكی»... ،
اما شرح شجرهنامه میرتل با جیغ دو تا از
زنهای گروه ،نیمهكاره ماند.
در اصطبل بیسروصدا به روی آنها بسته
شده و كلید با صدای خشك در قفل چرخیده بود؛
بعد صدای برتی را شنیدند كه سرحال برای آنها
شب خوشی آرزو كرد و از راه باریكة باغ دور
شد.
لوك استفینك با گامهای بلند به سمت پنجره

دوهفته نامه
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رفت؛ پنجره سوراخ چهارگوش كوچكی بود به
سبك قدیمی كه میلههای آهنی آن در سنگها
اطرافش سفت شده بودند.
او با تحكم و تهدیدآمیز داد زد« :فوری
در را باز كن» .تحكم او به جیغ و داد مرغی در
قفس میماند رو به عقابی درنده .در مخالفت با
ت او در ساختمان با صدای بنگ بسته
درخواس 
شد.
در همسایگی ،ساعتی دوازده ضربه نواخت.
اگر گاوها حقیقتا در این لحظه از موهبت سخن
گفتن بهرهمند میشدند ،باز كسی صدای سخن
گفتنشان را نمیشنید ،چون شش یا هفت نفر
دیگر یا بلندترین صدای ممكن در اوج خشم
و هیجان درباره رفتار كنونی برتی و شخصیت
عمومی او بحث میكردند.
در عرض نی م ساعت یا همین حدود هر

چیزی را كه گفتنش درباره برتی مجاز بود دست
كم ده بار گفته شد و بنابراین موضوعات دیگری
مطرح شدند ــ بوی ترشیدگی تند اصطبل ،امكان
بروز آتشسوزی ،و این احتمال كه اصطبل مأمنی
برای موشهای ولگرد محله باشد .با این همه هیچ
نشانی از آزادی به چشم دیدهبانان نیامد.
نزدیك ساعت یك بعد از نیمهشب سروصدای
سرودخوانی در هم و بینظمی به سرعت به
خانه نزدیك و ظاهرا درست پشت در باغ خانه
ناگهان متوقف شد .یك ماشین پر از جوانان
خونگرم ،با شادی و نشاط بیاندازه ،ظاهرا برای
تعمیرات موقتی ،درست جلوی در ایستادند .اما
سرودخوانی جمعی مشمول این توقف نشد و
ناظران ماجرا در اصطبل به روایت غیرمجازی از
« شاه خوب وینسالس» مهمان شدند ،كه در آن
صفت «خوب» ظاهرا با بیمباالتی بسیار به كار

میرفت.
سروصدا باعث شد برتی از خانه به باغ بیاید.
او چهرههای رنگپریدهای را كه از پشت پنجره
اصطبل به او نگاه میكردند به كلی نادیده گرفت
و تمامی توجه خود را بر شادیكنان بیرون دروازه
متمركز ساخت.
برتی داد زد« :به سالمتی ،رفقا!»
جواب دادند« :به سالمتی ،رفیق! ّاما حیف
چیزی نداریم كه به سالمتیات بنوشیم».
برتی با مهماننوازی تمام گفت« :بیخیالش،
بیاین تو .من تنهای تنهام و تا دلتان بخواد
میتونید بنوشید».
آنها مطلقا غریبه بودند ،اما با مهربانی
برتی انگار قوموخویشهای نزدیكش باشند.
لحظاتی بعد طنین همان ورسیون غیرمجاز «شاه
وینسالس» كه مثل بسیاری از افتضاحاتی كه بار
آوردند با هر بار تكرار بدتر میشد ،از فراز باغ
میگذشت و به اصطبل طنینانداز میرسید .دو
نفر از گروه شادمانی ،سر راه نمایشی فیالبداهه
اجرا كردند و رقصی روی باغچه جلوی تراس
لوك استفینك كردند .لوك استفینك این باغچه را
«باغچه سنگی» مینامید ،نامی كه تا پیش از این
مراسم كامال موجه بود .وقتی والس در پاسخ به
تقاضاهای تكرار بینندگان برای سومین بار اجرا
و تمام شد ،تنها بخش سنگی آن هنوز سر جایش
بود .لوك ،كه پشت میلههای پنجره اصطبل بیش
از پیش به مرغی در قفس میماند ،در موقعیتی بود
كه به خوبی میتوانست احساس كنسرتروهایی
را نمیتوانند با تقاضای اجرای دوباره كاری كه
دوست ندارند مخالفت كنند ،درك كند.
د ِر تاالر با صدای بنگ بسته شد و حاال
صداهای شادمانی ضعیفتر و خفهتر به گوش
شنوندگان نگران آن سوی باغ میرسید .در هر

حال نقدا در میان صداهای دیگر یكیدو صدای
«پاپ» شوم به روشنی شنیده شد.
خانم استفینك گفت« :شامپاین را باز كردند!»
لوك به خودش دلداری داد« :شاید شراب
گازدار ِ
موسل بود».
دو سه بار دیگر صدای باز كردن بطری به
گوش رسید.
خانم استفینك گفت« :هم شامپاین و هم
شرابهای گازدار».
در اینجا عبارتی از دهن لوك در رفت كه
مانند براندی در یك خانواده محترم تنها در موارد
بسیار اضطراری به كار میرود .آقای هوراس
بوردنبی هم مدت قابلمالحظهای بود كه زیر لب
عبارات مشابهی را تكرار میكرد .تجربه «با هم
بودن جوانها» بیش از اندازه طول كشیده بود
و بعید بود كه هیچ نتیجه رمانتیكی در پی داشته
باشد.
حدود چهل دقیقه بعد در خانه باز شد و
انبوه جمعیتی كه از آن بیرون آمدند دیگر هرگونه
نشانه شرم و خویشتنداری را كه احیانا اثری بر
كنشهای پیشینشان داشت كنار گذاشته بودند.
كوششهای گروه در زمینه خواندن سرودهای
كریسمس حاال با موسیقی زنده تكمیل شده بود؛
از تزئینات درخت كریسمسی كه برای كه برای
بچههای باغبان و سایر خدمه خانه آراسته شده
بود ،به قدر كافی ترومپت و تنبك و جغجغه در
آمده بود .داستان زندگی «شاه وینسالس» رها
شده بود ــ نكتهای كه لوك با احساس امتنان به
آن توجه كرد ــ اما شنیدن این جمله كه «شب
گرمی بود» برای اهالی اصطبل كه از سرما چاییده
بودند آزاردهنده بود ،همین طور اطالعات كامال
دقیق اما اضافی مهمانان در این باره كه چیزی به
صبح كریسمس نمانده است .با توجه به صداهای

اعتراضآمیزی كه از پنجرههای همسایهها به
گوش رسید ،میشد فهمید كه احساساتی مشابه
احساسات غالب بر جماعت توی اصطبل در
جاهای دیگر هم به وجود آمده بود.
جماعت شاد اتوموبیلشان را پیدا كردند و
مهمتر این كه توانستند در حالی كه به عنوان مراسم
تودیع در بوقهایشان میدمیدند سوارش شوند و
بروند .به هر رو ،صدای ضربات بانشاط طبل كه
هنوز به گوش میرسید حكایت از این میكرد كه
فرمانده عملیات عیش و نوش در صحنه حضور
دارد.
جیغ و داد خشماگین و ملتمسانهای از پشت
پنجره اصطبل بلند شد« :برتی!»
صاحب این نام ،در حالی كه اندكی كژومژ
میشد به طرف احضاركنندگانش میرفت و داد
زد» «سالم ،شماها هنوز آنجایید؟ تا حاال باید
همه حرفهای گاوها را شنیده باشید .اگر هم
نشنیدهاید گمان نكنم انتظار كشیدن بیش از این
فایدهای داشته باشد .باالخره این یك افسانه
روسی است و كریسمس روسها هم دو هفته
دیگر است .بهتره بیایید بیرون».
بعد از یكی دو بار امتحان ،او باالخره موفق
شد كلید در اصطبل را از پنجره به داخل بیاندازد.
بعد به صدای بلند شروع كرد به خواندن «میترسم
تو تاریكی برم خونه»  ،و در حالی که كوبِش
پرشور طبل همراهیاش میكرد به طرف ساختمان
برگشت .صف آزادشدهها پشت سر او روان شد،
و خانه پر شد از اظهارنظرهای ضدونقیضی كه
نمایش بیپروای برتی به آن دامن زده بود.
این شادترین شب كریسمس برتی در تمام
عمرش بود .به قول خودش كریسمس «باحالتر
از این» نمیشد.
ترجمه :روبرت صافاریان

سالنامه هویس ،پیوست این شماره مجله
همراه این شماره سالنامه سال  2012میالدی به رسم هدیه به خوانندگان عزیز «هویس»
تقدیم میشود .در سالنامه «هویس» ،در کنار اعیاد و مناسبتهای دینی و م ّلی و ایام
تعطیل ،تاریخ انتشار شمارههای سال آینده مجله نیز قید شده است.
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به ارمنستان برمیگردند مکان مناسبی برای اقامت
زمینهی تاریخی:
رای قکان
منا
نا
دناسبیج
اگر ما بازگرداندن اجباری را به معنای بازگشت
ارمنیها از دیاسپورا به سرزمین مادریشان در
نظر بگیریم ،در حالی که عنوان شهروندی نیز به
آنها تعلق گرفته است ،آنگاه باید بپذیریم سه
دورهی متفاوت بازگشت وجود داشته است :اول
بین سالهای  1921تا  ،1936دوم از سال 1946
تا  1949و سرانجام از  1962تا  .1982در تمامی
این دورهها مجموع ًا  200000ارمنی به ارمنستان
شوروی آمدهاند .دولت ارمنستان جهت تسهیل
در امور مهاجرت تصمیم به تأسیس کمیتهای
گرفت به نام کمیتهی اسکان مجدد .4وظیفه این
کمیته این بود که در خارج از کشور به مسائل
بازگشت سامان دهد و اطمینان پیدا کند كسانی كه

دوهفته نامه
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ارامنه مهاجر ساکن فریدن و چامحال و بختیاریبه ارمنستان 47-1946 ،میالدی.

عکاس میناس پات گراهانییان .ماخذ چهره نگاران اصفهان به کوشش پریسا دمندان
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«بازگرداندن» را به کار برد چرا که ارمنیها با
آگاهی از هویتشان میخواهند به جمهوری
ارمنستان بروند و مدتهای طوالنی در آنجا
بمانند .به عبارتی دیگر ،در اینجا مهاجرت
صورت پذیرفته است آن هم به این صورت که
ارمنستان به عنوان مکان مناسب برای زندگی
انتخاب شده است و دیگر خبری از شیوههای
اسکان دهی و سازوکارهای قضایی(مثل تغییر
وضع شهروندی) نیست.
اطالعات تجربی اقامت با شرایط خاص ،در
رابطه با اقشار گوناگون ارمنی که بین  16تا 35
سال سن دارند(جدول زیر) ،نشان میدهد که در
سالیان اخیر سیل مهاجرتی که عمدتا به دلیل فهم
و تصویری جدید از سرزمین مادری بوده صورت
گرفته است .به عنوان مثال ،در جواب به این که
چرا شما به سرزمین مادریتان برمیگردید یکی از
پاسخ دهندگان جواب داد« :این دیگه چه سؤالیه!
این سوال مثل این میمونه که یکی به شما بگه چرا
به کلیسا میروید!».
در حال حاضر  80هزار ارمنی در ایران زندگی
میکنند .حتی امروز هم شاهد مهاجرت وسیع
ارامنه به آمریکا ،کانادا و ارمنستان هستیم که
علت آن باز هم سختی شرایط زندگی در ایران و
اِعمال محدودیتهای مذهبی از طرف حکومت
است که عمدتا جوانان را عصبی میکند .بسیاری
از این مهاجرها مشکل اقتصادی ندارند و جزو
اقشار باالدست جامعه هستند ولی به دالیلی
دیگر ترجیح میدهند در ایران نمانند .در همین
رابطه ،یک دختر مهاجر نه ساله در پاسخ به علت
مهاجرت خود گفته بود« :آدم تو ارمنستان راحت
زندگی میکنه ...مثال تو میتونی بری تو خیابون
آواز بخونی در حالی که تو ایران محدودیت وجود
دوهفته نامه
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داره» .از آنهایی که به ارمنستان میروند اذعان
دارند علت مهاجرت آن ها به ارمنستان زبان و
فرهنگ مشترک بین آنهاست.
در سال  1991عدهای زیاد از ارمنیها با هدف
توریستی و با تشویق حزب داشناکسوتیون به
ارمنستان رفتند .در همین دیدار عدهای بر آن
شدند که خانه و کاشانه خود را در ایران بفروشند
و برای همیشه به سرزمین مادریشان ،ارمنستان،
بروند .از سال  1993تا  1994مهاجرتها به
ارمنستان به یک باره متوقف شد که علت آن هم
شرایط دشوار اجتماعی بود که مسائل سیاسی
ارمنستان به وجود آورده بود .دوباره مهاجرتها
در سال  1995از سر گرفته شد ،منتها این بار اکثر
مهاجران دانشجو بودند و برای ادامه تحصیل به
ارمنستان میرفتند.
از سال  2000به این طرف مهاجرت ارمنیها به
ارمنستان افزایش یافته است .علت آن این دفعه
فقط شرایط دشوار زندگی در ایران نیست بلکه
عمدت ًا ناشی از اجرای برنامههای دولت ارمنستان
برای مبارزه با دایاسپورای ارمنی و نیز برگزاری
کنفرانسهای متعدد در این زمینه بود.
مقایسه بین مهاجرت ارمنیها در دوران قبل و
بعد از فروپاشی شوروی:
از بررسی مهاجرت و اسکانگزینی ارمنیها
در شرایط کنونی و مقایسه آن با دوران قبل از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درمییابیم که:
• هیچ برنامهی دولتی برای بازگرداندن آنها به
ارمنستان وجود ندارد و خود ارمنیها زندگی در
ارمنستان را ترجیح میدهند
• میزان مهاجرتها الگوی مشخصی را دنبال
نمیکند هر چند که روند رو به افزایشی دارد
ِ
پویش روابط عمومی
• این مهاجرتها توسط هیچ

برانگیخته نمیشود
• قبل از مهاجرت امکان بازدید اولیه و فعالیتهای
مقدماتی وجود دارد
• مهاجران در انتخاب محل زندگی و شغل مورد
عالقه شان آزادند
• افراد متمول و پولدار اکنون در حال مهاجرت به
ارمنستان هستند
نکتهای دیگر که در این مقایسه وجود دارد این
حقیقت است که بسیاری از مهاجران برای ادامه
تحصیل به ارمنستان میروند و بعد خانوادههای
آنه��ا به دنبالشان .بنابراین میتوان گفت
مهاجرتهای کنونی نوع ًا «جوانمحور» هستد؛ به
این معنا که مهاجرتها از طریق جوانان و به نفع
آنها ترتیب داده میشوند.
ترجمه و تلخیص :محمد رسولی
Ruzanna Tsaturyan- 1
Satenik Mkrtchyan-2
Repatriation- 3
committee- 4

resettlement

Special Residency Status- 5
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دکتر موسس ( )Movsesنیسانیان یکی از
خیر و انساندوست سالهای گذشته
شهروندان ّ
ارامنهي اراک به شمار میرفت که در این راستا
خدمات بس بزرگی از خود به یادگار گذاشته
است.
دکتر نیسانیان یکی از شخصیتهای نامی
ارامنه مرسلی ملّی شهر اراک به شمار میرفت که
به جامعه ارامنه و مردم با ایمان و قدرشناس شهر
اراک خدمات بس ارزندهای ارائه نمود.
دکتر موسس سالها به عنوان پزشک در
مناطق محروم استان مرکزی به طبابت پرداخت
و هیچگاه از خدمت به نیازمندان غافل نشد .هنوز
پس از سالها مردم شریف و مهماندوست اراک
از وی به نیکی یاد میکنند.
موسس در سال  1901میالدی (1280
شمسی) در آقباک (باشکاله) یکی از شهرهای
ارمنستان غربی واقع در ترکیه فعلی به دنیا آمد.
وی از کودکی تا نوجوانی در مدرسه ارامنه آن شهر
به تحصیل پرداخت.
در سال  1914میالدی ( 1293شمسی)
هنگامی که موسس  13ساله بود ،به علت اختالف
و دشمنی دیرینه بین ترکهای عثمانی و ارامنه،
حاکمان عثمانی دست به قتلعام ارامنه باشکاله
زدند و پدر و مادر و خویشاوندان موسس همگی
در این بین کشته شدند.
گروهی از کودکان و نوجوانان ارمنی که اولیای
آنان به قتل رسیده بودند و موسس هم جزو آنان
بود ،تحت حمایت یکی از شیوخ کُرد عثمانی قرار
میگیرند و او برای نجات جان آنان ،هویّت ارمنی
آنان را پنهان نگاه میدارد.
یک سال بعد موسس به ایران گریخته و وارد
سلماس میشود .پس از مدتی کوتاه به تبریز
میرود و در مدرسه ارامنه تبریز دو سال دیگر به
تحصیل ادامه میدهد ،آنگاه به ایروان ( پایتخت
کشور ارمنستان شرقی) عزیمت کرده ،به مدت سه
سال در دانشکده پزشکی آن شهر به تحصیل طب
مشغول میشود.
موسس بعد از آن عازم کشور فرانسه میشود
و بقیه تحصیالت پزشکی خود را در دانشکده طب

مشاهیرارامنه ایران
دکتر موسس نیسانیان
()1341-1280

دولتی پاریس ادامه میدهد و باالخره با موفقیت
دوره پزشکی را در دانشگاه سوربن پاریس
میگذراند و به دریافت دکترای پزشکی با درجه
عالی نایل میشود.
موسس هنگام تحصیل در پاریس با یک
دخترخانم پرستار فرانسوی به نام ژوزفین ازدواج
میکند و پس از پايان يافتن تحصیالت در پاریس
به اتفاق او به ایروان باز میگردد و از آنجا وارد
کشور ایران شده و تابعیت این کشور را میپذیرد
و از آن پس رسم ًا جزو ایرانیان ارمنی به شمار
میآید.
دکتر موسس نیسانیان در سال  1310شمسی
با همسر و فرزندانش به اراک (سلطان آباد) آمده و
این شهر را برای اقامت و کار برمیگزیند و به مدت
سی سال ،تا سال  1340شمسی در اراک میماند.
در آن زمان پزشک تحصیلکرده در اراک کم بود و
طبابت بیشتر توسط حکیمها انجام میگرفت.
مطب او در اول خیابان عباسآباد در طبقه دوم
یک خانه اجارهای واقع در روبهروی شهرداری
فعلی اراک بود.
دکتر نیسانیان مردی بود بیاندازه هوشمند،
و در تشخیص و درمان بیماریهای داخلی و
بیماریهای بومی اراک استعدادی شگرف و
باورنکردنی داشت ،در تمام مدتی که در اراک

هویک میناسیان

به کار پزشکی اشتغال داشت بهترین پزشک
بیماریهای داخلی به شمار میرفت و پزشک
دیگری نتوانست نظیر او باشد .در دورانی که
تعداد پزشک اندک بود وجود او در اراک فایده
بسیار داشت و نعمت شمرده میشد .دکتر نیسانیان
جدی
مردی بود با نزاکت ،خوشپوش ،با جذبهّ ،
و کمحرف و در عین حال بسیار نجیب ،حساس
و دوست داشتنی.
دکتر نیسانیان مانند بیشتر ارامنه ،پیرو
مذهب مرسلی ملی مسیحی بود و چهار پسر به
نامهای گریگور ،ویلهلم ،ادوارد و آرمن داشت.
پسرانش دوره ابتدایی و متوسطه را در اراک
طی کردند .سپس وی به تدریج آنان را برای
تحصیالت دانشگاهی به پاریس فرستاد .در
آخر همسرش را برای سرپرستی فرزندانش روانه
همانجا کرد و خانه بزرگ خود را در نزدیکی پل
فرنگی فروخته و به تنهايی در حیاط اجارهای
پشت ّ
مطب خود سکونت گزید.
در سال  1340شمسی دکتر نیسانیان سی سال
سکونت خود را در اراک کافی دانست ،به تهران
رفت و ّ
مطب خود را در نزدیکی میدان حسن آباد،
چهارراه عزیزخان ،کوچه امیری دایر کرد.
دکتر نیسانیان پس از یک سال اقامت در
تهران ،در اثر یک پیشامد دردناک رانندگی جان
باخت .او که برای مداوای یکی از بیماران خود
به بابلسر رفته بود در بازگشت از بابلسر به تهران
در نزدیکی نور به شدت با کوه تصادف کرده و در
نتیجه دو سرنشین آن يعني دکتر نیسانیان و یک
جوان ارمنی به نام آرمن ماروتیان فوت کردند.
پیکر وی در قبرستان ارامنه مرسلی ملی
دوالب تهران به خاک سپرده شد.
دکتر نیسانیان مردی مهربان و خوش قلب بود
و احترام خاصی به جامعه فرهنگیان میگذاشت.
پس از فوت وی ،خیابان خیام اراک به نام
دکتر نیسانیان نامگذاری شد .بعد از انقالب اسالمی
ایران نام آن خیابان به شهید دکتر چمران تغییر داده
شد و این نگرانی وجود دارد که این طبیب مردمی
توسط نسل جوان شناخته نشود.
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