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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
انجام برساند و عم ً
ال با بازخرید جمعی مخالفت
کرد.

بررسی بودجه جامعه ارامنه تهران و
شمال کشور در مجمع نمایندگان
بودجه  55میلیارد ریالی شورای خلیفهگری برای
سال  1391موضوع بررسی جلسه روز  16اسفند
مجمع نمایندگان ارامنه تهران و شمال کشور بود.
نمایندگان از شیوه ارائه دقیق و شفاف بودجه راضی
بودند و با اکثریت قاطع آرا آن را تصویب کردند.
ّاما موضوع نگرانکننده کسری چهل درصدی
بودجه ( 22میلیارد ریال) بود .واقعیت این است
که در سالهای اخیر جامعه ارامنه با کسری بودجه
مزمن روبهرو بوده و این کسری را از محل فروش
امالک و داراییهای عمومی تامین کرده است .به
عبارت دیگر ،جامعه ارامنه در سالهای اخیر از
مایه خورده و سرمایه ثابت خود را صرف تامین
هزینههای جاری کرده است .در طول جلسه
امیل مناتساکانیان از نمایندگان مجمع پیشنهاد کرد
جلسهای با حضور بازرگانان و اهالی کسب و کار
ارمنی کشور تشکیل و راه حلّی اساسی برای این
معضل اندیشیده شود.
بخش مهمی از هزینههای جاری شورای خلیفهگری
صرف پرداخت حقوق معلمان و کارمندان شورای
خلیفهگری میشود .در واقع ،معلمان زبان ارمنی و
مدارس ارمنی اصلیترین محل هزینه کردن بودجه
ساالنه هستند .تعداد قابل توجهی از این معلمان با
قراردادهای رسمی و در چارچوب مقررات بیمه
تامین اجتماعی در استخدام شورای خلیفهگری
دوهفته نامه
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ارامنه هستند و پرداخت سنوات آنها در سالهای
آینده هزینههایی باالیی را به بودجه ساالنه تحمیل
خواهد کرد .شورای خلیفهگری برای حل این
معضل پیشنهادی به مجمع نمایندگان ارائه کرده بود
که از محل فروش یکی از امالک عمومی جامعه
ارامنه سنوات همه معلمان و کارمندانی که قرارداد
رسمی دارند پرداخت شود و از این پس این افراد
با قراردادهای یکساله کار کنند که هر سال تمدید
میشود .این پیشنهاد موجبات نارضایتی معلمان
را فراهم آورده است .آنها نگران این هستند که
در صورت انعقاد قراردادهای یکساله در پایان هر
سال با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج روبهرو
شوند بدون اینکه سنواتی طلبکار باشند .شورای
خلیفهگری در واقع با این پیشنهاد در نظر داشت
بار مالی دورههای بعدی را کاهش دهدّ ،اما بیم این
میرود که این طرح موجبات نارضایتی اجتماعی را
فراهم آورد و این امری است که مطلوب نمایندگان
مجمع نبود .خانم شاکه آودیان از نمایندگانی بود که
در مخالفت با طرح سخن گفت .او که خود معلم و
مدیر یکی از مدارس ارمنی است در سخنان خود
روی اهمیت کار معلمان در تربیت نسل جدید تاکید
کرد و از همه خواست که معلمان را به حال خود
بگذارند و موجب نارضایتی آنها را فراهم نکنند.
در نهایت مجمع نمایندگان از شورای خلیفهگری
خواست مسأله بازخرید معلمان را مرحل ه به مرحله
اجرا و تنها با توافق دوجانبه با تکتک معلمان به

تغذیه ارگانیک و نیک و بد آن
اهمیت تغذیه ارگانیک روز به روز بیشتر برای همه
جوامع بشری آشکار میشود .مجله تایم روی
جلد و مقاله اصلی یکی از شمارههای خود را
به چشماندازهای تغذیه انسان به شیوه ارگانیک،
یعنی بدون استفاده از کودهای شیمیایی و سموم
خطرناک برای مبارزه با آفات نباتی ،اختصاص
داده است .این نوشته توسط مدیر مسئول هویس
لئون آهارونیان به ارمنی ترجمه شده و در این
شماره به چاپ رسیده است.
تولید غذا به شیوه صنعتی عالوه بر زیانهایی که
مواد شیمیایی برای سالمتی مصرفکننده دارند ،از
نظر رفتار خشونتآمیز با جانوران نیز مورد انتقاد
قرار گرفته است .دام و طیور در مکانهای بسته
و در شرایط غیرطبیعی نگاهداری و با غذاهای
هورموندار تغذیه میشوند تا به سرعت فربه و روانه
کشتارگاه شوند و این امر اعتراض سازمانهای
حمایت از حیوانات را برانگیخته است .اینها
واقعیات انکارناپذیری به سود هواداران تغذیه
ارگانیک هستند .ام ّا واقعیات دیگری نیز وجود
دارند که حرکت به سوی تغذیه ارگانیک را مشکل
میسازند .نخست اینکه اگر از همین فردا همه
ابنای بشر تصمیم بگیرند کشاورزی صنعتی را کنار
بگذارند و به شیوه ارگانیک تغذیه کنند ،به اندازه
کافی غذا برای سیر کردن شکم همه اهالی کره
زمین وجود نخواهد داشت .در کشاورزی صنعتی
در مقایسه با کشاورزی سنتی از هر هکتار زمین
دو برابر محصول به دست میآید و با کنار گذاشتن
آن پیش از هر چیز با کمبود غذا روبهرو خواهیم
شد .دیگر اینکه تحقیقات گوناگون نشان میدهند
که ارزش غذایی خوراک غیرارگانیک از نظر
ویتامینها و دیگر مواد مفید برای بدن ،در بسیاری
از موارد با خوراک ارگانیک برابری میکند ،هرچند
ممکن است مزه آنها به همان خوبی نباشد.
در مقاله یادشده راه حل میانهای پیشنهاد شده
است و آن اینکه دست کم بکوشیم کمتر گوشت و
مواد غذایی صنعتی مصرف کنیم تا به این وسیله
هم سالمتیمان را تامین کنیم و هم شرایطی فراهم
بیاوریم که جانوران بتوانند در آسایش بیشتری

زندگی کنند.
کتابی به زبان ارمنی درباره ابن سینا
ِ
کتاب
در صفحات ارمنی این شماره بخشی از
ارمنیزبان «ابن سینا و ادبیات کهن ارمنی» درباره
داستان سالمان و ابسال را به چاپ رساندهایم .کتاب
جدید نیست و در سال  1960توسط «هایپتهرات»
(انتشارات دولتی ارمنستان) در ایروان منتشر شده
است .نویسنده کتاب آوتیک شاهسواریان است .ابن
سینا را بیشتر به خاطر آثار فلسفی و نوشتههایش در
زمینه پزشکی میشناسندّ ،اما کتاب مورد بحث ما به
تمامی به آفریدههای ادبی او و ارتباط آنها با ادبیات
ارمنی اختصاص یافته است.
نویسنده «نوشتههای هرمسی» یونانیان را منبع الهام
ابن سینا در نگارش این داستان دانسته است و
میگوید که تاثیر این منبع را بر آثار نویسندگان ارمنی
همان دوره نیز میتوان دید.
نوروز امسال توریستهای ایرانی کمتر
به ایروان رفتند
بنا به گزارش  News.amنوروز امسال حضور
جهانگردان ایرانی در میادین و خیابانهای ایروان
به اندازه چند سال گذشته چشمگیر نبود .رانندگان
تاکسی ،کارکنان هتلها و خود جهانگردان ایرانی این
امر را تائید میکنند .حتی کنسرت خوانندگان ایرانی
در یکی از ورزشگاههای بزرگ شهر رونق چندانی
نداشت.
دلیل این امر چندان روشن نیست .باال رفتن نرخ
ارز در ایران یکی از دالیل ممکن است .رقابت
کشورهای همسایه ارمنستان مانند ترکیه ،گرجستان
و آذربایجان میتواند دلیل دیگر این امر باشد .به گفته
مدیر امور جهانگردی وزارت بازرگانی ارمنستان ،هر
جهانگرد ایرانی به طور متوسط هزار دالر در مدت
اقامت خود در ارمنستان خرج میکند و با توجه به
اینکه وجود رقابت در جلب توریست یک واقعیت
است ،ارمنستان باید آماده باشد با ارائه خدمات بهتر
به جهانگردان ،مانع کاهش تعداد بازدیدکنندگان به
ویژه در ایام نوروز باشد.

بازگشایی موزه وانک جلفای اصفهان

روز جمعه  26اسفند ماه سال گذشته موزه
وانک جلفای اصفهان بازگشایی شد .به دنبال
دزدی پنج ورق مینیاتور جدا شده از کتب
خطی و دو تابلو قاب شده ،موزه از چند ماه
پیش تعطیل بود و در آخرین روزهای سال
گذشته با بریدن روبان و سخنرانی و تشریفات
دیگر بازگشایی شد .در این مراسم مینیاتورها
و تابلوهای دزدی به نمایش گذاشته شده بودند
تا شرکت کنندگان از بازگشت آنها به موزه
مطمئن شوند.
به گزارش خبرنگار روزنامه آلیک در
جلفای نو که تنها نماینده مطبوعات حاضر در
مراسم بازگشایی بود ،رهبر دینی ارامنه جنوب،
اسقف بابکن چاریان ،که در سفر خارج از
کشور به سر میبردند ،پیام تبریکی فرستاده
بودند که قرائت شد و نوئل میناسیان ،رئیس
شورای خلیفهگری ارامنه اصفهان و جنوب
کشور ضمن اینکه بازگشایی موزه را موفقیت
بزرگی دانست «بدگوییهای اشخاص شرور
و اتهامات بیاساس به خلیفهگری را در زمان
علنی شدن دزدی اشیاء موزه محکوم کرد».
این از موارد نادری است که یک ارگان به
خاطری دزدی در حوزه مسئولیتش به خودش
تبریک میگوید و دیگران را محکوم میکند و
هیچ نیازی نمیبیند توضیح دهد باالخره این

اشیاء چطور دزدیده شدند و چطور بازگشتند و
دزدها که بودند و آنها که به خاطر کوتاهیشان
دزدی اتفاق افتاد چه کسانی؟ برابر اطالعیه
رسمی شورای خلیفهگری ارامنه اصفهان در
تاریخ  9ژوئیه سال گذشته این شورا « اطالع
یافته است که در انگلستان برخی میناتورهای
جدا شده از کتب خطی موزه آمناپرکیچ وانک
به حراج گذشته شدهاند» .این تابلوها چطور
از انگلستان برگشتهاند؟ اص ً
ال به انگلستان برده
شدهاند؟ ماجرا چه بوده است؟ رئیس شورای
خلیفهگری اصفهان به جای حمله به منتقدان
بهتر است به این سواالت جواب دهد.
در شماره آینده هویس باز هم به این
مسئله خواهیم پرداخت و توضیحات مسئولین
موزه و شورای خلیفهگری اصفهان را منعکس
خواهیم کرد.
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دوهفته نامه
هویس

سالی چند سال نو؟

چرا ارامنه نوروز را جشن نمیگیرند؟

دوستی تلفن زد با پیشنهاد ساخت فیلم
مستندی درباره نوروز در میان ارامنه ایران به
عنوان قسمتی از مجموعهای درباره عید سال نو.
وقتی به او گفتم که ارامنه نوروز را جشن نمیگیرند
تعجب کرد .به او گفتم که هنگام تحویل سال نو در
خانه ارمنیهای ایران خبری نیست .گفت :یعنی نه
سفره هفت سینی؟ نه سبزی سبز کردنی؟ نه دید و
بازدیدی؟ گفتم همین طور است و البته این امر یک
دلیل منطقی خیلی محکمی دارد .ارمنیها سال ِنو
مسیحی را در اول ژانویه (یازدهم دی) جشن
میگیرند و حق بدهید که در یک سال نمیشود دو
بار دیگر سال نو داشت .هم منطقی نیست و هم اگر
شدنی باشد ،به ضرر آدم است .این طوری آدم هر
سال به اندازه دو سال پیر میشود.
یکی از دردسرهای چندفرهنگی بودن این
است که شما خیلی از مناسبتها را باید دو بار جشن
بگیرید .دو روز زن ،دو روز مادر ،دو چهارشنبه
سوری (ارامنه عیدی دارند به نام ِد ِر ِندز ،که در
آن آتش روشن میکنند و از روی آن میپرند،
عین چهارشنبهسوری) .و این موضوع اگر در هر
مورد دیگری شدنی باشد ،در مورد نو کردن سال
ممکن نیست .کام ً
ال معقول و منطقی است که اگر
شما نیمهشب ده دی به یازده دی را به عنوان سال
نو جشن میگیرید ،دیگر اول فروردین را به این
عنوان جشن نگیریدّ .اما از سوی دیگر ،جشنها
فضاهای آیینی شادمانی هستند که خواه ناخواه
راه خود را به میان همه خانوادهها باز میکنند.
مگر میشود در ایران زندگی کنی و در و پنجره را
ببندی و نگذاری (یا اص ً
ال بخواهی که نگذاری) که
نوروز وارد خانهات شود .نه ،نمیشود از کنار بهار
و نوروز بیاعتنا گذشت.
اول اینکه نوروز مصادف است با شروع بهار.
خیلی از ارمنیها روزهای نوروز فرا رسیدن بهار
را به هم به تبریک میگویند تا هم در فضای شاد
جامعه شریک شوند و هم دچار آن تناقض منطقی
که توضیح دادم نشوند.
دوهفته نامه
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دیگر اینکه نوروز مدارس و ادارات تعطیل
هستند (البته کسی به این یکی تناقض که در سال
دو بار تعطیالت سال نو داشته باشی اعتنای چندانی
نمیکند) و مسافرت یا استراحت اساسی در خانه
جو عید و خستهگی از تن به در کردن
خودبهخود ّ

عید در دام��ان طبیعت .عکس را پیروز
کالنتری گرفته است ،در سفری که با او و
خانوادهاش به ایالم داشتیم.

را وارد زندگی میکند .نوروز را کل مملکت جشن
جو شادی عمومی و رسانهای
میگیرد و از این نظر ّ
برای اقلیتها غبطهبرانگیز است .در روز اول سال
نو میالدی همه سرکارند و تو باید به خودت فشار
بیاوری که کار را تعطیل کنی ،در حالی که در
کارت را تعطیل نکنی هم
روزهای عید بخواهی َ
نمیشود .تعطیل واقعی آن است که همه تعطیل
باشند.
سوم اینکه در زمانه ما جشنها رویدادهای
رسانهای هم هستند .مگر میشود وقتی در رادیو
و تلویزیون و اینترنت همه جا صحبت نوروز
است ،بیتفاوت بود نسبت به این فضای جشن و
شادمانی؟

روبرت صافاریان

مگر میشود وقتی هوای لطیف بهاری و کاهش
ترافیک و تمیزی هوا دست به دست هم میدهند
و زیباترین روزهای تهران را میسازند ،وقتی زن
و مرد و کودک خرید عید میکنند و در میدانها و
کنار خیابانها ماهی و وسائل هفت سین و سمبل
و سمنو میفروشند ،وقتی ریتم زندگی ملتهب آخر
سال ناگهان جای خود را به آرامش رفتوآمد
خانوادههایی میدهد که با لباسهای عید به دیدن
قوموخویشها میروند ،به روی خودت نیاوری
که عید است؟ و چرا نیاوری؟ ما در خانهمان سفره
هفت سین کوچولویی میچینیم و سبزی سبز
میکنیم و تنگ ماهی قرمز داریمّ .اما این کارها
در میان ارامنه رسم همگانی نیست.
غرض از همه این حرفها این بود که بدانیم
که ارمنیها نوروز را جشن نمیگیرند .دانستن
این واقعیت مهم استّ .اما مهمتر اینکه این جشن
نگرفتن هیچ معنای بدی ندارد .وجود فرهنگهای
گوناگون در کنار یکدیگر این چیزها را هم دارد.
نباید فشار آورد (از جمله فشار روانی) که همه
مثل هم شوند .به گمانم راه درستش این است که
از شادی هم شاد شویم ،در شادی هم مشارکت
کنیم .جشنهای یکدیگر را به هم تبریک بگوییم.
ّاما بپذیریم که در این کشور فرهنگها و اقوام
گوناگونی کنار هم زندگی میکنند و حتی نوروز
عید همه آنها نیست .این استدالل که نوروز
جشن همه ایرانیهاست ،با همه حسن نیتی که
در آن هست ،یک جور فشار بسیار ظریف است
برای همسانسازی در جامعه متنوعی که همسانی
مطلق در آن وجود ندارد.
ما االن سالهاست با تعدادی از دوستان
قدیمیمان قرار خاموشی داریم :نوروز ما به
دیدنشان میرویم و ژانویه آنها به خانه ما
میآیند .به این میگویند همزیستی فرهنگی.

انتشار ای��ن مطلب در سایت من
( )robertsafarian.comبا اظهارنظرهایی
توام بود که جوانب مختلف بحث را بیشتر باز
میکردند .همان جا به این اظهارنظرها پاسخی
دادهام و انگیزهام را از نوشتن این مطلب
روشنتر میکند.

هما:
نوروز یک جشن
سنتیه که در بیشتر کشورهایی که زمانی آیین
میترا درشون رایج بوده ،جشن گرفته میشه،
اینکه بعدا به عنوان آغاز سال در نظر گرفته
شده چیز دیگهایه .راستش برای منم عجیبه که
یک ایرانی یک جشن ایرانی رو جشن نگیره.
تو اروپا هم اغلب عید پاک با اون تخممرغها
و سبزهاش جشن گرفته میشه (و البته ربطش
میدن به داستانهای مربوط به حضرت مسیح).
اما همین جا هم تا همین دویست سیصد سال
پیش سال نو رو با ما جشن می گرفتند ،بعد که
بعضی دول اروپایی تصمیم به تغییر تاریخ سال
نو به میالد مسیح گرفتند ،جشن های نوروز
رو هم به نوعی با مسیحیت تطبیق دادند (چون
به هر حال مردم جشن می گرفتندش و اونها
ترجیح دادن مردم رو از میتراییسم دور کرده و
حاال که قراره جشن گرفته بشه به یک مناسبت
مسیحی جشن گرفته بشه) .به هر حال یک
جشن سنتی ربطی به آغاز سال نداره .روز
مادر و غیره بله ،اما نوروز حسابش جداست.
و از اونجایی که جشنهای نوروزی از شب یلدا
شروع می شه ،یعنی مسیحیان ایران (نمی گم
ارامنه چون خیلی از مسیحیان ایران اصالت
کرد ،آشوری و… دارند و ارمنی نیستند)
هیچکدوم از اینها رو مثال چهارشنبه سوری رو

جشن نمیگیرند؟!!!

علیرضا:
حرف شما کاملن
متین! هیچ اشکالی هم ندارد .به تفاوتهای
فرهنگی کاملن باید احترام گذاشت .به نظر من
حتا اگر یک فارس مسلمان هم دلش نخواهد
نوروز را جشن بگیرد ،هیچ اشکالی ندارد .هر
گونه «فشار ظریف برای همسانسازی جامعه»
هم مذموم است! اما یک سوال همچنان برای
من باقیست که شما هم به آن نپرداختهاید .اینکه
نوروز به هیچ وجه یک مناسبت مذهبی نیست
بلکه یک رسم و جشن ملی است! ارامنه ایران
هم ایرانی هستند و نه ارمنستانی .در کل سال
هم با همین تقویم شمسی خیام زندگی میکنند
و نه با تقویم میالدی .و کریسمس ،عید میالد
مسیح هم که ارامنه آن را چند روز بعد از سال
نوی میالدی جشن میگیرند ،یک مناسبت
مذهبی ست .بنابراین این طور نیست که دو
بار سال نو جشن گرفته شود .میتوان این طور
نگاه کرد که یکی جشن مذهبی است و یکی
جشن ملی .در این صورت سوال این است
که چرا کل ارامنه ایران نوروز را مال خودشان
نمیدانند و آن را اصلن جشن نمیگیرند؟ تازه
اصلن چه اشکالی دارد که دو بار جشن گرفته
شود؟ من خیلی از فارسهای مسلمان را هم
میشناسم که ساعت  12بامداد اول ژانویه را
هم به عنوان سال نوی جهانی جشن میگیرند
چون آنها هم جزیی از همین جهان و ساکنین
همین کره هستند.

توضیحات من:
دوستان گمانم
دو موضوع را باید از هم جدا کرد .یکی مسئله
فاکت (واقعیت) است .واکنشها به این نوشته
به من نشان داد که بسیاری از هموطنان واقع ًا
در توهم به سر می برند و گمان می برند ارامنه
هم نوروز را جشن می گیرند .اینکه به شما
تبریک میگویند یا به عید دیدنی میآیند فرق
می کند با اینکه در خانههایشان سفره هفت
سین پهن کنند و سال تحویل کنند و … .این
از فاکتّ .اما اینکه درست چیست و آیا این
خوب است با بد ،بحث دیگری است که گمانم
بحث مهمی هم هست .زیربنای این بحث این
است که آیا ایرانی بودن و جشن گرفتن نوروز
الزم و ملزوم یکدیگرند؟ به نظر من ایران
کشوری چند فرهنگی و چندقومی است که
برخی از شهروندان آن سال را در زمان دیگری
تحویل می کنند .آیا این عیبی دارد؟ مشکالت
و تناقضات این امر را هم در نوشته آورده ام.
اینکه ارامنه ایران چقدر خود را ایرانی میدانند
نیز بحث دیگری است که شاید در نوشته
دیگری باید به آن پرداخت .این همان پرسشی
است که بارها مطرح شده است که آیا ارامنه
ایران یا ایرانیان ارمنی؟
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لوساوریچ آورنده مسیحیت به ارمنستان است .او کسی است که به دعوتش تیرداد پادشاه
گریگور
ُ

ارمنستان به دین عیسی گروید و ارمنستان اولین کشوری شد که در سال  301میالدی رسم ًا مسیحیت

منور سالهای پایانی عمر خود را در صومعهای گذراند و بعد
را پذیرفت .گریگور
ُ
لوساوریچ یا گریگور ّ
از مرگش ،تا سالیان دراز کسی از محل دفن او خبر نداشت .دانسته نیست که کی و چطور بقایای پیکر

مقدس او پیدا و به مقر کلیسای ارمنی منتقل شد .به هر رو در سدههای میانه ،دست راست قدیس گریگور

منور جزء جداییناپذیر داراییهای کلیسا و نشان تقدس و اصالت آن شد .دستی که در کتاب تاریخ جلفا
آوردن آن به اصفهان به تفصیل شرح داده شده است ،همین دست است .بعد از بازگرداندن آن به اجمیادزین

به نحوی که در کتاب آمده است ،در سال  1657محفظهای نقرهای برای آن ساخته شد که به نقشهایی

لوساوریچ آراسته و به سنگهای قیمتی مزین است .از آن روز به بعد این دست در
از مصائب گریگور
ُ
اجمیادزین نگاهداری میشود و در مراسم تبرک ِمرون (روغن مقدس) مورد استفاده قرار میگیرد.

آوردن دست مقدس سورپ گریگور منور به
جلفای اصفهان
و بازگرداندن آن به کلیسای سورپ اجمیادزین

هاروتون درهوهانیان

فصلی از کتاب تاریخ جلفای اصفهان
کاتولیکوس داوید و ملیک ست به همراه دیگر
ارمنیان کوچانده شدند .اما ملیک ست از بیراهه
پنهانی به ایروان بازگشت و کاتولیکوس داوید
1
همراه دیگران به جلفا آمد و در اینجا میزیست.
حوزه علمیه کلیسای سورپ اجمیادزین پس از
کوچ ،بیصاحب و از جمعیت تهی شد و شکوه
خود را از دست داد .کاتولیکوس ملیک ست
به سورپ اجمیادزین برگشت ،اما نسبت به این
حوزه روحانی و بناهای آن بیاعتنا بود و در شهر
ایروان مأوا گزید و از درآمد آن حوزه ،مخارج
روزم��ره خود را تأمین میکرد .در آن زمان
چند تن از اعضای حوزه باقی مانده بودند که از
بیرونق ماندن آن عمیقا اندوهیگن بودند و مکررا
از کاتولیکوس تقاضا میکردند که آن حوزه را
بیسرپرست نگذارد .ولی ملیک ست از خواهش
روحانیون به تنگ آمد و از امیرگونه خان ،حاکم
شهر ایروان ،خواست آنها را سر جایشان بنشاند
و اسقف ماردیروس را از آنجا اخراج و روانه
جلفا کرد .اسقف ماردیروس با ورود به جلفا،
تمام اتفاقات آنجا و بیرونقی سورپ اجمیادزین
را برای کاتولیکوس داوید و بزرگان جلفا بازگو
دوهفته نامه
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کرد .قلب جلفاییان از شنیدن این خبر فشرده شد
و کاتولیکوس داوید را مجبور کردند برای تعمیر
و سرپرستی سورپ اجمیادزین به آنجا برود.
کاتولیکوس داوید ،بنا به درخواست جلفاییان ،به
اردوی شاه عباس که در مرز گرجستان مستقر بود
رهسپار شد ،درآنجا به خدمت شاه رسید و از
کاتولیکوس ملیک ست شکایت کرد و گفت اگر
منور را به اصفهان
دست مقدس سورپ گریگور ّ
نبرند ،قوم ارمن راضی به سکونت در آنجا
نخواهند شد.
شاه عباس که سعی بسیار در راضی نگهداشتن
ارمنیان برای زندگی در ایران داشت ،پس از
استماع سخنان کاتولیکوس داوید ،فرمانی خطاب
به طهماسب قلیبیگ که در ایروان بود صادر کرد
که به موجب آن ،وی باید کاتولیکوس ملیک ست
را جلب کند و همراه دست مقدس گریگور منور
نزد شاه فرستد .طهماسب قلیبیگ فرمان شاه
را اجرا کرد .کاتولیکوس ملیک ست را با دست
مقدس و یک انجیل جلد طالیی و یک صلیب
نقرهای نزد شاه فرستاد .چون شاه ملیک ست را
دید به سرزنش او پرداخت .اشیای مقدس را با

احترام گرفت و دوباره آنها را توسط طهماسب
قلیبیگ به ایروان فرستاد و حکم کرد آنها را
و نیز سنگهای اجمیادزین را به اصفهان ارسال
کند .طهماسب قلیبیگ چنان کرد و دست مقدس
و انجیل و صلیب را توسط کشیش هوانس در
مالزمت نگهبانان به اصفهان فرستاد .چون این
اشیای مقدس به اصفهان رسیدند «ارمنیان ساکن
اصفهان جملگی با عالمت و انجیل و شمعدان و
بخوردان ،سرودخوانان به پیشباز رفتند و آنها را

با حرمت بسیار به منزل خواجه صفر بردند».2
این اشیاء بیست و چهار سال در منزل خواجه
صفر باقی ماند که نسل اندر نسل با احترامی خاص
از آنها نگهداری میشد .کاتولیکوس پیلیبوس
زاهد در سال  1637به جلفا وارد و یک سال و نیم
ماندگار شد و برای حوزه علمیه کلیسای سورپ
اجمیادزین اعانه گرد آورد .با اصرار فراوان از
جلفاییان و به ویژه از خواجه سرفراز ،فرزند
خواجه نظر(برادر خواجه صفر و کدخدای جلفا)
خواهش میکرد که آن دست مقدس را در اختیار
او گذارند تا دوباره به جای اصلی خود بازگرداند.
اما جلفاییان و خواجه سرفراز راضی نبودند دست
مقدس را از خود دور کنند و میخواستند در جلفا
بماند تا در سوانح روزگار آنها را حفظ کند .اما
در برابر کاتولیکوس بزرگ در میماندند و دلیل
میتراشیدند که چون به فرمان دولت به جلفا حمل
شده بی اذن آن نمیتوان برگرداند .کاتولیکوس
برای رفع این بهانهها ،با تقدیم هدایای بسیار به
شاه صفی ،منظور خود را عنوان کرد و فرمانی برای
بردن دست مقدس گرفت .نوههای خواجه نظر باز
هم به جدا شدن از آن اشیاء راضی نمیشدند ،اما
از ترس نفرین کاتولیکوس ،علیرغم میل خود،
دست مقدس را به کاتولیکوس رد کردند« .اما
کاتولیکوس پیلیبوس با جمعی از کشیشان به منزل
خواجه صفر رفت ،دست مقدس را از آنجا به
کلیسای خواجه گورک برد ،روز یکشنبه نماز

ذبح برگزار کرد و دست مقدس را از میان لفاف
آن باز گشود .این خبر در جلفا پیچید .مردم گرد
آمدند و مانع بردن آن دست شدند .از این رو آن
را مخفیانه از آنجا خارج کردند و به کلیسای
وانک آوردند و از آنجا هم پنهانی به شهر ،نزد
ایروانیها بردند ،از آنجا در خفا به کاروانسرای
برنجیلو منتقل کردند و در میان بارهای تاجری
مسیحی ،مارکار نام ،جای دادند .این شخص
اهل بلوگ گوختان و از قریه زقنه بود و به قصد
تجارت به اصفهان آمده بود .وی دست مقدس را
همراه با کاالهای خود به تبریز برد جلفاییان از این
جریانها به کلی بیخبر بودند.
بعد کاتولیکوس پیلیبوس از جلفا سفر کرد و
به تبریز رسید .دست مقدس را از مارکار گرفت
و به حوزه علمیه کلیسای سورپ اجمیادزین
رساند .این واقعه در بیستم سپتامبر( )1638برابر
3
 1087ارمنی روی داد.
 -1آراکل ،فصل .17
 -2همان جا ،همان جا.
-3همان جا ،فصل .25
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به بهانه انتشار کتاب مصور حوری تنبل
حوری تنبل نمونهای از داستانهای فولکلور ارمنی است که توسط هوانس تومانیان نویسنده پرآوازه
ارمنی مکتوب شده است .در این داستان زیبا از یک سو شخصیت دختر تنبل را داریم که در ادبیات
ی
فولکلور ملتهای دیگر نیز حضور دارد و از سوی دیگر شاهد شیطنت و طنز و خوشخیالی روستای 
هستیم و این باور که با زیرکی و ذکاوت میتوان از پس همه مشکالت برآمد .در زبان ارمنی ضرب
المثلی هست با این مضمون که «آرد دیوونه را خدا الک میکنه» .این داستان نمونه اعالی این ضرب المثل
است .ویژگی دیگر حوری تنبل این است که نتیجهگیری اخالقی نمیکند و مثالً دختر تنبل در پایان به این
اما عل ّت انتخاب این داستان برای
نتیجه نمیرسد که تنبلی کار بدی است و آدم باید زحمت بکشد و غیرهّ .
این شماره هویس این است که چاپ جدیدی از این قصه با تصویرسازی
طراح گرافیست مجلهمان لیا خاچیکیان توسط انتشارات نائیری منتشر شده
است .متن داستان و نمونههایی از تصویرسازها در پی میآید:

قصهی حوری تنبل
یکی بود یکی نبود ،پیرزنی بود که دختری
داشت به نام حوری ،دختری تنبل و بیعرضه
که از صبح تا شب بیکار و بیعار بود .و از
زور بیکاری همیشه رو پشت بوم مینشست و
آیندهگان و روندهگان را تماشا میکرد.
برای همین هم همسایهها اسمش را گذاشته
بودند ح��وری تنبل .ولی م��ادرش آنچنان
تعریفهایی از دخترش میکرد که انگار از هر
انگشتش یه هنر میباره.
آوازه این تعریف تمجیدها به گوش جوان
بازرگانی رسید .جوان بازرگان با خود گفت
همین زن دلخواه من است ،و با حوری ازدواج
کرد .چیزی از ازدواجشان نگذشته بود که جوان
بازرگان ده بیست بسته پنبه گرفت آورد خانه و به
زنش گفت من برای دادوستد به سرزمینهای دور

میروم ،تو این پنبهها را پاک کن و بریس ،تا هم
سرگرم شوی و هم وقتی از سفر برگشتم نخها را
بفروشیم و ثروتمند شویم.
حوری هم برای خودش سقز میجوید و
میگشت .روزی گذرش به لب رودخانه افتاد،
شنید که قورباغهها غور غور میکنند.
 غور غور ...غور غور... آهای خاله غور غور ،اگه پنبه بیارم بهتونبدم میریسید؟
 غور غور...حوری هم خوشحال پنبهها را میآورد و
میدهد به قورباغهها و میگوید :خب بیاید اینها
رو پاک کنید و بریسید ،چند روز دیگر میآم نخها
رو از شما میگیرم تا ببرم بفروشم.
چند روز دیگر میآید و باز قورباغهها داشتند
هووانس تومانیان ( )1923-1869از مشهورترین
نویسندگان ارمنی و فعال اجتماعی سالهای
پرتالطم اواخر سده نوزدهم و نخستین دهههای سده
بیستم میالدی ارمنستان است .او را روح روستاهای
ارمنستان میدانند .شعرهایش بیشتر درباره سادگی و
صفای زندگی روستایی و ستمی است که بر روستایی
میرود و عشقش زبان و ادبیات مردم روستا .او با
مکتوب کردن تعدادی از داستانهای مردمی ارمنی
آنها را جاودانه کرده است .کودکان ارمنی تومانیان
را میشناسند و به داستانهایش عشق میورزند.

دوهفته نامه
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غور غور میکردند.
 خب خاله غور غور رشتهها رو بیارید.ولی قورباغهها باز غور غور میکنند و
رشتهها را نمیآورند .چشم حوری میافتد به
سنگهای لب رودخانه که خزه بسته.
 وای ببین چه کردند ،هم پاک کردند وهمرشتهاند و هم قالیچه بافتند انداختند زیر پایشان.
حاال که قالیچه بافتید برای خودتان ،پول پنبه مرا
بدهید.
این را میگوید و پایش را میگذارد در آب و
پایش به چیز سختی میخورد ،در میآورد میبیند
شمش طالست .از خاله قورباغه تشکر میکند و
طال را میآورد خانه میگذارد باالی تاقچه .شوهر
حوری از سفر بر میگردد و چشمش به یک تکه
بزرگ طال میافتد.
 زن این چیه؟پول پنبه است که به غور غور فروختهام.
شوهرش بسیار خوشحال میشود ،مادرزنش
را دعوت میکند و جشن بزرگی میگیرد تا در آن

از مادر زنش برای تربیت دختری با این همه هنر و
کماالت تشکر کند .اما مادر دختر که زن فهمیده و
زرنگی بود و میدانست داستان از چه قرار است،
در حین مهمانی خرمگسی میبیند و به او سالم
میدهد .میگوید :سالم خاله جان چهطوری؟
کجایی ،مدتیه نیستی ،آخه کی گفته بود این قدر
زحمت بکشی تا به این روز بیفتی...

داماد که از این حرفهای مادرزن سر در
نمیآورد پرسید:
 مادر جان چه شد چی داری میگی؟ اینخرمگسه ،خاله کجا بود؟
 پسر جان تو که غریبه نیستی .این خرمگس،خالهی منه .طفلی از زور زحمتو کار ،کمرش خم
شد و کوچک شد تا حدی که تبدیل به خرمگس

شد .طایفه ما این طوریست که خیلی زحمتکش
و کوشا هستن ولی به خاطر کار زیاد به این روز
میافتن.
داماد که اینها را میشنود خیلی میترسد و
حوری را از کار کردن منع میکند و اجازه نمیدهد
دست به سیاه و سفید بزند مبادا مثل خالهاش
خرمگس شود.
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خواهرخواندگی
دلیجان ایران و دیلیجان ارمنستان
اخیراً در دیدار با دکتر فراهانی ،مدیر کل محترم
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
استان تهران ،مطلع شدیم که با توجه به حسن
همجواری و مشترکات فرهنگی و تاریخی بین
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان،
در تاریخ  28مهر ماه سال  1390هجری شمسی
در شهر ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان،
یک یادداشت تفاهم همکاری بین استان مرکزی
جمهوری اسالمی ای��ران و استان تاووش
جمهوری ارمنستان پیرامون موارد ذیل امضاء
شده است .این یادداشت تفاهم در دو نسخه به
زبانهای فارسی و ارمنی که هر دو نسخه اعتبار

یکسان دارند ،به امضای علی اکبر شعبانیفرد،
استاندار مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،و
آرمن قوالریان استاندار تاووش جمهوری
ارمنستان رسید .یادداشت تفاهم مزبور از تاریخ
مدت سه سال معتبر و
امضاء الزماالجرا و برای ّ
مدت اعتبار ،برای سه سال دیگر قابل
در پایان ّ
تمدید است.
چکیده موارد این یادداشت تفاهم:
طرفین اقدام به مبادلهی گردشگر ،تبادل تجربه
مرمت بناهای تاریخی و صدور
در زمینه
ّ
صنایع دستی خواهند کرد .دورهها و کارگاههای
آموزشی و سخنرانیها و بازدیدهای علمی

طبیعت زیبا و معماری خانههای شهر دیلیجان ارمنستان
در  96کیلومتری شمال شرقی ایروان

دوهفته نامه
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هویک میناسیان

برگزار خواهند نمود .طرفین ،جهت برگزاری
تورها ،تسهیالت وی��ژهای برای شرکتهای

دلیجان ایران ،شهری در حاشیه کویر در میانه راه تهران -اصفهان
گردشگری در نظر خواهند گرفت .طرفین در
زمینه پژوهشهای علمی و باستانشناسی
همکاری خواهند کرد ،و در زمینه نگهداری
و بهرهبرداری از بناهای تاریخی یکدیگر را
یاری خواهند نمود .طرفین در خصوص تبادل
کارشناس در زمینه باستانشناسی ،گردشگری
و صنایع دستی همکاری خواهند داشت .طرفین
در مورد توسعه کاربری فناوریهای نوین
در صنعت گردشگری تبادل اط ّلاعات خواهند
داشت .طرفین به منظور آشنایی با تواناییهای
فرهنگی متقابل ،نشستهای علمی و نمایشگاه
و نمایش فیلم برگزار کرده و ماکت و پوستر و
عکسها و بروشور توزیع خواهند نمود .طرفین
در زمینه برگزاری هفته فرهنگی به منظور معرفی
قابلیتهای فرهنگی ،هنری و گردشگری و
صنایع دستی خود ،همکاری خواهند کرد .طرفین
مقدمات الزم به منظور راهان��دازی بازارچه
ّ
دائمی صنایع دستی در کشور مقابل را فراهم
خواهند نمود ،طرفین مقدمات توسعه روابط دو
کشور را فراهم ساخته و شرایط مناسب را برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین خواهند
کرد.
در اینجا بد نیست با یکی از شهرهای استان
مرکزی ایران ،شهرستان دلیجان ،آشنا شویم:
شهر دلیجان ،یکی از شهرستانهای استان مرکزی
است که در منتهیالیه جنوب شرقی این استان
قرار دارد و فاصله آن تا شهر اراک  145کیلومتر
است .وسعت آن  2198کیلومتر و جمعیت آن
طبق سرشماری سال  1385هجری شمسی،
معادل  44377نفر است .از این میان 22624

نفر مرد و  21751نفر زن بودهاند.
اکثر ساکنین شهرستان دلیجان ،مسلمان و پیرو
مذهب شیعهاند و به زبان راجی صحبت میکنند.
مختصات این شهرستان ،مطابق نصفالنهار
ّ
گرینویچ ،در  50درجه و  16دقیقه تا  51درجه و
 5دقیقه طول جغرافیایی و  33درجه و  42دقیقه
تا  34درجه و  18دقیقه عرض جغرافیایی است.
ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا  1530متر
است.
شهرستان دلیجان در قلمرو آب و هوایی نیمه
خشک قرار دارد و زمستانهای آن سرد و
تابستانهایش نسبت ًا گرم است .متوسط بارندگی
عمومی حدود  100میلیمتر است که کمترین
میزان بارندگی در میان شهرستانهای استان
مرکزیست.
این شهرستان از شمال به استان قم ،از جنوب
به شهر شاهینشهر استان اصفهان ،از شرق به
شهرستان کاشان و از غرب به شهرستان محالت
محدود است .شهرستان دلیجان به دلیل جلگهای
بودنش ،در مدتی کوتاه توسعه یافته و پیشرفت
قابل توجهی نموده است.
شهرستان دلیجان دارای یک بخش به نام مرکزی،
دو شهر به نامهای دلیجان و نراق ،چهار دهستان
به نامهای دودهک ،جاسب ،جوشق و هستیجان
و نیز  100آبادی دارای َسکنه است .از مشاغل
رایج در این شهرستان میتوان به کشاورزی،
نجاری و آهنگری اشاره
دامداری ،قالیبافیّ ،
نمود .در منطقه رز دلیجان ،زنبورداری و تولید
فعالیت عمده اهالی آن محسوب میشوند.
عسل ّ
اشتغال در معادن ،بخش صنایع و کارخانجات و

غیره از دیگر مشاغل مردم این منطقه است.
صنایع دستی شهرستان دلیجان عبارتاند از:
دستبافتهای سنتی (قالیبافی ،گلیمبافی)،
(معرقکاری)،
رودوزیهای سنتی ،آثار چوبی
ّ
و نقاشی روی چوب .سوغات این شهرستان
جوزقند ،حلوا ،نبات و پولکی است.
مراکز دیدنی این شهرستان ،کاروانسرای
شاهعباسی ،قلعه گبری ،کوره آجرپزی ،قلعه
النبی ،بازار
کیخسرو ،پل دودهک ،مسجد ّ
السلطنه نراق ،غار نخجیر ،قلعه و غار
شمس ّ
دره جاسب ،امامزاده سلیمان و امامزاده
کهکّ ،
یحیی هستند.
حاج مال احمد نراقی ،حاج مال مهدی نراقی ،و
محمد نراقی ملقّب به عبدالصاحب ،از مفاخر
مال ّ
و مشاهیر این شهرستان هستند.
متمادی در این شهرستان زندگی
ارامنه قرون ّ
میکردهاند ،ولی براساس سرشماری سال 1385
هجری شمسی ،فقط یک مرد ارمنی در شهرستان
دلیجان سکونت داشته است.
درباره نام شهرستان دلیجان باید گفت به ع ّلت
قرار گرفتن آن در مسیر راه ارتباطی تهران به
مناطق جنوبی و اصفهان ،در گذشته به خاطر این
که گاریها و دلیجانهای مسافری از آنجا عبور
یا در آنجا توقّف میکردهاند ،به این نام شناخته
شده و سبب رونق آن گردیده است.
قابل ذکر است که کلمه دلیجان در زبان ارمنی با
تلفّظ دیلیجان خوانده میشود .به همین دلیل،
شهر دیلیجان واقع در استان تاووش جمهوری
ارمنستان ،به این ص��ورت تلفّظ و نوشته
میشود.
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نویسندگان ارمنی فارسینویس :آراز بارسقیان
ارامنه ایران هرچه در هنرهای تصویری نقش
تاریخی مهمی بازی کردهاند ،در ادبیات حضورشان
کمرنگ بوده است .دلیلش هم معلوم است؛ ادبیات با
زبان سروکار دارد و ارامنه هم که زبان مادریشان ارمنی
بوده ،طبیعت ًا آن تسلطی را که برای کار نویسندگی خالقه
الزم است بر زبان فارسی نداشتند .البته استثناءهایی
مانند کارو ِدر ِدریان داشتیم ،همین طور نویسندگان و
مترجمانی که به طور پراکنده در مجالت ادبی و مهمتر از
همه در خوشه به زبان فارسی مینوشتندّ .اما نویسندگان
ارمنی فارسینویس ،پدیدهی یک دهه اخیر است.
در شمارههای گذشته هویس ،زویا پیرزاد ،یوریک
کریممسیحی و خاچیک خاچر را که در سالهای اخیر
کتابهای رمان و داستان کوتاه منتشر کردهاند به اختصار
معرفی کردیم .و حاال نوبت نویسنده جوانی است که در سیسالهگی یک
مجموعه داستان و یک رمان کوتاه منتشر کرده است.
آراز بارسقیان متولد سال  1362است .کار نوشتن را با ترجمه
دیشب خواب دبستانم را دیدم؛ دبستان مریم.
اسم کاملش این نبود ،اما مادر همیشه میگفت
مریم مقدس .من هم همین را میگفتم ،خواهرم هم
میگفت مریم .میرداماد ،میدان مادر ،کوچه آبکار،
مدرسه مریم .در یکی از کالسهایی بودم که زمان
کودکی به نظرم بزرگ میآمد ،هنوز هم بزرگ بود.
هفده هجده ساله بودم ،سال آخر ،شاید .دوقلویی
بودند که همیشه ته صف میایستادند .قدشان
کوتاه نبود ،اما وقتی دو طرف پسر درشت هیکل
و گندهای میایستادند که دوست نزدیکشان بود،
کوچک به نظر میرسیدند .اسمشان یادم نیست،
اسم خیلیها یادم نیست .آنها ته کالس خالی
نشسته بودند .مثل همان وقتها پسر گنده وسط
میز و آن دو اطرافش .تنها چیزی که از دوقلوها
یادم مانده این است که چهرهشان شبیه یکی از
شخصیتهای خیلی بامزه کارتونی بود .یادم نیست
چه کارتونی .معلم سر میزش نشسته بود و من
ردیف اول ایستاده بودم .خودم یعنی همین آدمی
که االن هستم به آنها اشاره کردم و گفتم« :من با
این احمقها یه عمر همکالس بودم» .احمقها...
وقتی داشتم این کلمه را میگفتم ،احساس کردم
منظور بدی ندارم .مدرسه خالی بود .تصاویری
مختلف از مدرسه میدیدم ،اما همه جا خالی بود.
ِ
بعد آن پنج سال دبستان ،هیچ یک از شصت هفتاد
بچهای را که با هم بودیم ندیدم .خیلی کم ،تک و
توک .نه ،سالهاست هیچ کدامشان را ندیدهام،
شاید اکثرشان رفته باشند ارمنستان یا آمریکا.
دوهفته نامه
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فیلمنامه و نمایشنامه شروع کرد .نخستین مجموعه
داستان او به نام باسگا توسط نشر افراز در سال 1388
منتشر شد و رمان یکشنبه در همان سال توسط نشر
چشمه به طبع رسید.
آراز بارسقیان فرزند پدری ارمنی و مادری
غیرارمنی است .او ارمنی نمیداند و به این سبب
میتوان در گذاشتن نامش در میان نویسندگان ارمنی
فارسینویس تردید کردّ .اما در رمان یکشنبه مستقیم ًا
به توصیف محیط زندگی و مسائل خانوادهیی دوفرهنگی
پرداخته است .یعنی از نظر محتوای کارش تردیدی
نیست که در این مقوله میگنجد .شخصیت اول این رمان
آشکارا درگیر خاطرات کودکی خود از مدرسهی ارامنه
و باشگاه آرارات و عموی نقاش ارمنیاش است .برای
آشنایی خوانندگان با شیوه نگارش آراز بارسقیان ،در زیر بخشهایی از
رمان یکشنبه را که در فضاهای ارمنی میگذرند ،نقل میکنیم:

***
پیادهر ِو چسبیده به باشگاه را راست میگیرم
میروم پایین .پس چرا به درش نمیرسم؟ وقتی
به ورودی برسی یعنی نصف مسیر را تا خیابانی که
به ساختمان آفتاب میخورد رفتهای« .مخصوص
اعضای اقلیت مذهبی ارامنه» .این نوشته همیشه به
چشمم میخورد و هر بار توی ذوقم .نمیشد چیز
دیگری باشد؟ مثال«ورود اقلیتهای غیر ارمنی
ممنوع»؟ یا مثال«نه ونک ،نه تجریش ،بفرمایید
تو»؟ نمیدانم واژهی ارمنی شامل حال من میشود
یا نه ،اما میدانم عوض کردن کانال برایم سخت
است .مثل این میماند که آدم مجبور باشد مدتی
به تماشای کانالی به زبانی دیگر بنشیند ،زبانی که
آن را نمیداند ،مثال ژاپنی.
ولی من که نمیخواستم این جا بیایم .اما
چرا ،میشود رفت تو ،فقط کافی است آنتن را
طوری تنظیم کنی که برفکها تا حد ممکن کم
شوند .و مهمتر این که به روی خودت نیاوری
از نگهبانی میگذری .به پیرمردی که آن جاست
سالم میدهم .او هم جوابم را میدهد .نگاهش
میکنم و لبخند میزنم و به راهم ادامه میدهم.
فکر میکنم خیلی وقت است این جا نیامدهام.
وقتی از اتاقک نگهبانی میگذرم ،در راه ماشینرو
یک ردیف نردهی آهنی میبینم .یک پالکارد
روی این آهنها وصل است؛ پالکاردی دو زبانه.
یادم نمیآید همچین چیزی تا حاال دیده باشم.
نوشتهاند بر اساس بندهای فالن و فالن قانون بیمه

«باشگاه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال لوازم ماشین
و گم شدن اشیای داخل آن و فرورفتگیهای
احتمالی ماشینهای اعضا ندارد» .گم شدن اشیاء
یعنی دزدی .این جا هم؟ «اگه ما سالم نباشیم ،پس
کی به فکرت باشه؟» ...این را بدون هماهنگی
نیلوفر فرستاده.
«میشه بپرسم دو ساعته دارین چی کار
میکنین؟» .راهی که به طرف پارکینگ میرود،
از میانه دو شاخه میشود .راهی که به پارکینگ
نمی رسد به کلیسا ختم میشود .یک کلیسای
کوچک وسط چمن .باشگاه در این ساعت روز
خیلی خلوت است ،به خاطر پاییز .تابستانها
جنبوجوش بیشتری دارد .راه کوتاه است.
همیشه فکر میکردم این جا خیلی دور است ،یک
جای مخفی .دیوارهای کلیسا را میبینم .چیزی
نمانده .این راه واقعا کوتاهتر از آن چیزی است
که فکرش را میکردم .چند وقت است این جا
نیامدهام؟ این کلیسای سیمانی ،دیوارهای قطور
و سیمانی ،بلوکهای سیمانی که روی هم سوار
شدهاند ،تمامش از سیمان .فقط پنجرههای دراز و
باریکی روی جاهایی هست که دیوار کلیسا شکسته
میشود .و آن «صلیب آهنی که نوک کلیساست.
وسط بلوکهای بیرنگ سیمانی هم یک در چوبی
کار گذاشتهاند؛ تنها راه ورود به دل این مجموعه
سیمانی .کنار دیوارههای کلیسا پروژکتورهایی
گذاشتهاند که احتماال شب جلوهی زیبایی به
دیوارهای سیمانی میدهد .روی َسردر ورودی

هم پالکاردی طالیی چسباندهاند به زبان ارمنی.
فقط یک تاریخ را میتوانم بخوانم.»1987« :
شرمآور نیست که بعد از دبستان ،خواندن ارمنی
هم فراموشم شد؟ پشت کلیسا چند سنگ قبر
کنار هم ردیف شده .اینها را یادم نمیآید دیده
باشم« .به تو چه گوزو؟»« ...خونَهمه پررو!»...
سنگ قبرها به دیوار چسبیدهاند .بعید میدونم
واقعا کسی زیرشان خاک شده باشد .تاریخهای
جالبی دارند ،سنگ قبری که قدش از بقیه کوتاهتر
است1899 :تا  .1922سنگ قبر کناری تاریخ
ندارد ،فقط رویش عکس زن و مردی حکاکی
شده با نوشتههایی که محو شدهاند .دست میکشم
روی سنگ قبر .خنک است .انگشتهایم داخل
نوشتهها فرو میروند ،انگشتهایم را میلغزانم،
خنکیاش را احساس میکنم .بعدی  1980تا
1891 ،1984تا 1903، 1966تا ...1945نبش
قبر بس است.
***
خودم را در موج بچهها رها میکنم ،پاهایم
باالتر از سطح زمین است ،با آنها از طبقه دوم
پایین میآیم ،هر کسی را سر راهمان است کنار
میزنیم ،موج میایستد ،دو معلم دارند پایین
میروند ،فشارشان میدهیم ،داد میزنیم ،مهم
نیست سرمان به دیوار بخورد ،وقتی میریزیم
تو حیاط مثل رودی میشویم که وارد دریا شده.
همگی به طرف حیاط مدرسه سرازیر میشویم
و من میخوانم« :با لبخندی خلع سالحت کردم
و همان طوری که میخواستی جدایت کردم».

هیچ وقت د ِر فلزی بین دو حیاط را روی این
موج باز نکردند و همیشه موج ما را پشت آن
نگه داشتند .آنقدر نگهمان میدارند تا با فشار
در را میشکنیم ،ما حاال یک قدم تا در مدرسه
فاصله داریم ،میدویم سمت در و من از هیجان
هوایی که زیر پایم جریان دارد میخوانم« :من
پسر بچه کوچکی بودم ،برای خودم بودم ،انتخابم
وجودم بود ،پسر بچه دیگر چه کاری میتوانست
بکند؟» .اما مادرم را آن طرف نمیبینم ،کسی را
آنجا نمیبینم ،آنجا خلوت است و من االن کنار
دری ایستادهام که به مدرسه دخترانه باز میشد.
در بسته است .دستگیرهاش را میگیرم و فشار
میدهم .در لق میخورد ،باز نیست .دستگیره
را بیشتر فشار میدهم .میخواهم در باز شود،
اما نمیشود .اینجا تمام بچههای سرویسی صف
میکشند تا به سرویسهای داخل حیاط مدرسه
دختران برسند .موج دیگری بود که من هیچ وقت
سوارش نشدم .در باز نمیشود ،در باز نمیشود.
مشتم به در ،درد را دوباره به جانم میاندازد،
میسوزد ،میسوزند سالها ،سالها میسوزند،
قاتل درون من قاتل درون توست ،این لبخند را
برای تو میفرستم و میسوزد و درد میکند و دردم
میآید و اشک می دود به چشمانم و مینشینم در
همان گوشه که همیشه زنگ تفریح هر بچهای دور
از چشم دیگری ساندویچش را میخورد ،همان
بچههایی که حاال رفتهاند؛ یا ارمنستان یا آمریکا.
درد مرا مینشاند و اشک ،هقهقم را بلند میکند
و دست بانداژ شدهام را با دست دیگر میگیرم و
فشارش میدهم تا شاید دردش آرام شود و هق
هقم کم-تر.
***
عمو میناس گوشی را بر میدارد ،بلندگویش را
قطع میکند و میگوید « :الو ...خب بگو.»...
صدای آیلین بودم،
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