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آغاز سال ششم انتشار هویس
نخستین شماره هویس در تاریخ  2ماه مه 2007
( 12اردیبهشت  )1386منتشر شد .اکنون با انتشار
شماره  ،121وارد ششمین سال انتشار هویس
میشویم .با نگاهی به راه سپری شده میبینیم که
این صد و بیست شماره محصول تالش چه تعداد
کثیری از نویسندگان ،مترجمان و هنرمندان بوده
است و تا چه اندازه مرهون زحمات همکارانی که
کار چاپ و توزیع آن را به عهده داشتهاند .هویس
البته بیش از هر چیز مدیون خوانندگان خود است
که با انتقادها ،راهنماییها و تشویقهای خود ،ما
را در ادامه راهمان دلگرم ساختهاند .امید داریم که
در آینده نیز بتوانیم از کمک و همراهی همه این
حد توان خود مجلهای
دوستان بهرهمند باشیم تا در ّ
خواندنی به آنها تقدیم کنیم.
انتخابات مجلس م ّلی ارمنستان
 17اردیبهشت ماه در ارمنستان انتخابات پارلمانی
برگزار میشود .نیروهای سیاسی از طیفهای
گوناگون ماههاست خود را برای شرکت در انتخابات
و کسب آرا رای دهندگان آماده میکنند .نیروهای
اصلی صحنه سیاسی کشور از این قرار هستند:
حزب هانراپتاکان (جمهوریخواه) ،حزب حاکم
به رهبری سرژ سرکیسیان رئیس جمهور کنونی
ارمنستان .این حزب ادعا میکند که توانسته است
اقتصاد کشور را در شرایط بحران جهانی سر پا نگاه
دارد و با وجود اینکه قدرتمند است ،توانایی تغییر
و اصالح اشتباهات خود را دارد .وعده انتخابات
سالم را میدهدّ ،اما به عنوان حزب حاکم تمامی
مسئولیت اوضاع معیشت نابسامان مردم ،فساد
اداری و اقتصادی و ناکامیهای سیاست خارجی
کشور را به دوش میکشد.
حزب بارگاواج هایاستان (ارمنستان مرفه) به
رهبری گاگیک زاروکیان .شریک اصلی حزب
جمهوریخواه در ائتالف حاکم .زاروکیان که یکی
از ثروتمندترین مردان ارمنستان است روزبهروز به
وزنه مهمتری در سیاست داخلی کشور بدل میشود.
این حزب مدعی است که در ائتالف حاکم نتوانسته
است نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاریهای
اصلی داشته باشد و اکنون میخواهد با حضور
مستقل در انتخابات پارلمانی وزن خود را در دولت
افزایش دهد .این حزب عالوه بر اینکه مسئولیت
دوهفته نامه
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نابسامانیهای کنونی را به عنوان شریک حکومت
به دوش میکشد ،با این انتقاد نیز روبهرو است که
از امور خیریه به عنوان اهرمی برای جمعآوری
رای استفاده میکند.
حزب اوریناتس یِرگیر (سرزمین قانونمند) .دیگر
شریک حزب جمهوریخواه در ائتالف حاکم.
این حزب متهم است که دنبالهرو حزب رئیس
جمهور است و اگر کسی بخواهد از حکومت کنونی
پشتیبانی کند ،همان بهتر که به حزب جمهوریخواه
رای بدهد.
داشناکسوتیون (فدراسیون انقالبی ارامنه) .حزب
قدیمی و مقتدر دیاسپورای ارمنی که به سبب سیاست
آشتیناپذیری با ترکیه و مخالفت با سازش سیاسی
در مسئله قرهباغ مشهور است .داشناکسوتیون نیز
تا زمان امضاء پروتکلهای بازگشایی مرز میان
ارمنستان و ترکیه در ائتالف حکومتی حضور
داشتّ ،اما از آن زمان تمام کوشش خود را به کار
گرفته است تا به عنوان نیروی سیاسی اپوزیسیون
شناخته شود .وعدههای انتخاباتی حزب حول رفاه
اجتماعی و بهبود اقتصای وضعیت معیشت مردم و
افزایش آزادیهای سیاسی و انتخابات عادالنه دور
میزند و در اجتماعات انتخاباتی آن کمتر سخنی از
سیاست خارجی و مخالفت با بازگشایی مرزها و از
این قبیل به میان میآید.
های آزگائین کنگرس (کنگره ملّی ارمنی یا
«هاگ») به رهبری لئون تر پطروسیان نخستین

رئیس جمهور ارمنستان بعد از فروپاشی شوروی.
ائتالفی متشکل از بیش از ده گروه و حزب سیاسی
که معتقدند هیئت حاکمه کنونی به کلّی فاسد است
و باید عوض شود .آنها میگویند برای این در
انتخابات شرکت میکنند که بتوانند با به دست
آوردن کرسیهای پارلمانی بیشتر کار استیضاح
رئیس جمهور سرژ سرکیسیان را پیش ببرند.
لئون تر پطروسیان از سوی مخالفان متهم است
که خود در سالهای ریاست جمهوریاش مبتکر
شیوههای ناسالم در انتخابات بوده است .عالوه بر
این ،تر پطروسیان متهم است که در مسئله قرهباغ و
عادیسازی روابط با ترکیه هوادار روشی است که
بیش از آن که بر واگذاری متقابل امتیاز از دو سو
مبتنی باشد ،انفعالی و تسلیمطلبانه است.
حزب کمونیست ارمنستان .این حزب دوران
ارمنستان ش��وروی را یکی از بزرگترین
دستاوردهای تاریخ ارمنستان میداند و خواهان
برقراری عدالت اجتماعی و برگرداندن ثروت به
تودههای مردم است .فعالیت انتخاباتی این حزب
محدود است و لذا انتقاداتی که به آن وارد میشود
نیز اندک استّ .اما اعتقاد عمومی بر این است که
کمونیسم برای کشوری که در واقعیت نظام شوروی
را تجربه کرده است ،یک ایدئولوژی ورشکسته
است.
حزب ژارانگوتیون (میراث) به رهبری رافی
هوانسیان ،وزیر امور خارجه ارمنستان در نخستین

سالهای ریاست جمهوری تر پطروسیان .این
حزب میکوشد خود را به عنوان حزبی مستقل و
مخالف حکومت که با جریان کنگره ملی به رهبری
تر پطروسیان تفاوت دارد ،تثبیت کند.
انتخابات روز ششم ماه مه که پیشبینی میشود به
طور نسبی انتخابات سالمی باشد ،نشان خواهد داد
که مردم به کدامیک از این نیروهای سیاسی بیشتر
اعتماد میکنند.
زادور ُاقلی و نامهای خانوادگی ارمنی
نامهای خانوادگی نمایندگان منتخب ارامنه در
انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی موضوعی
است که مصاحبه خبرنگار ما با عاشق زادوراُقلی
روی آن متمرکز شد .پرسش ما از زادوراقلی که
اشعار نغزش هر از گاهی زینتبخش صفحات
«هویس»اند به یکی از برنامههای تلویزیون شانت
مربوط میشد که در آن کارشناسان به بررسی این
موضوع پرداخته بودند که از دو کلمه «عاشق» و
«گوسان» کدام یک ارمنی است و برای اینکه ارمنی
را پاس بداریم (فکر نکنید فقط فارسی را پاس
میداریم) کدام یک را باید به کار ببریم .زادوراُقلی
اول بحث را کمی فلسفی میکند و ما را به گفته
سعدی ارجاع میدهد که «دروغ مصلحتآمیز به
از راست فتنهانگیز»ّ ،اما به هر حال توضیح میدهد
که هر دو کلمه یادشده ارمنی هستند و هیچ جای
نگرانی نیستّ .اما نام خانوادگی نمایندگان ارمنی
مجلس :بگلریان و خانلریان .یکی بِگ و دیگری
خان .و زادوراُقلی همین را دلیل این میگیرد که با
این عناوین دیگر نیاز به رقیب جدی در انتخابات
منتفی بوده است و کسانی که به دلیل نبودن حریف
در انتخابات ارامنه گفتهاند این انتخابات دموکراتیک
ِ
صحبت
نبوده است ،سخت در اشتباهند .وقتی
برخی مطالب به مطبوعات ارمنی و سردبیران
آنها پیش میآید ،معلوم میشود که نامهای
آنها هم همه غیرارمنیاند :سرداریان ،کشیشیان،
صافاریان .و باالخره این پرسش مطرح میشود که
زادواُقلی از اینکه پسوند نامش با وزیر امور خارجه
ترکیه داووداُقلی یکی است چه احساسی دارد.
زادوراُقلی از رو نمیرود و میگوید این داووداٌقلی
هم باید از ارامنه پنهان ترکیه باشد .خالصه کار بیخ
پیدا میکند و مصاحبه به یک بررسی زبانشناختی
ناب درباره ریشههای ارمنی نامهای ترکی و عربی

کرده است .پیپویان گیتار مینوازدّ ،اما میگوید که
چون نوازندگی خودش راضیاش نمیکرده ،به
تدریج از همراهی نوازندگان دیگر نیز بهره گرفته
است .او از امکانات موسیقایی کامپیوتری نیز بهره
میگیرد .رشته تحصیلی پیپویان معماری است و
هم اکنون در دانشگاه دولتی ایروان معماری و هنر
تدریس میکند .پیپویان میگوید از تدریس و کار
با دانشجویان و جوانان لذّ ت میبردّ ،اما قصد دارد
هرچه زودتر کار دانشگاه را کنار بگذارد و تمام
انرژی خود را صرف کار خالقه در زمینه موسیقی
بکند .در مصاحبه اختصاصی با هویس ،پیپویان به
تفصیل درباره تجربیات و نظرات خود صحبت کرده
است.

و فارسی تبدیل میشود که باید خواند .اگر عمری
باقی باشد در یکی از شمارههای آینده شاید سراسر
آن را ترجمه کردیم به فارسی.
مصاحبه با لیلیت پیپویان
لیلیت پیپویان از آن دسته خوانندگان ارمنی است
که محبوبیت زیادی میان روشنفکران و عالقهمندان
جدیتر موسیقی دارد .پیپویان هم اشعار خود را
ّ
میخواند و هم کارهای فولکلور قدیمی را .برخی
از این ترانههای فولکلور مشهورترند و برخی دیگر
را خود در پژوهشهای موسیقایی کشف و تدوین

عکسهای نوری بیلگه جیالن
نوری بیلگه جیالن را این روزها همه سینمادوستان
میشناسند .با موفقیت فیلمهای سه میمون ،روزی
روزگاری در آناتولی و دیگر آثار سینمایی او در
جشنوارههای بین المللی مانند کن و برلین ،او امروز
مشهورترین فیلمساز ترکیه استّ .اما کمتر میدانند
که او پیش از فیلمسازی عکاس بوده است و حال
و هوای فیلمهای او بسیار متاثر از فضاهایی هستند
که در عکسهایش خلق کرده است .در این شماره
هویس تعدادی از عکسهای او از مجموعه «ترکیه
سینما اسکوپ» برگرفته از سایت عکاسی او برای
آگاهی خوانندگان به چاپ رساندهایم.
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دوهفته نامه
هویس

از زبان نخستین دانشآموز دبیرستان تماکان تبریز

من در س��ال  1909از مدرسه ابتدایی
هایکازیان ـ تاماریان در محله لیالوای تبریز
فارغالتحصیالن شدم .این برایم یک خوشاقبالی
بود ،زیرا میگفتند قرار است در سال تحصیلی
 1909 -10یک مدرسه متوسطه افتتاح شود و
فارغ-التحصیالن دو مدرسه ابتدایی لیالوا و قلعه
(دو محله ارمنی نشین تبریز) در آنجا تحصیل
کنند.
بوستان دبیرستان در آن زمان باز شده بود ،اما
هنوز خبر موثقی از افتتاح مدرسه نبود.
ما دانشآموزان مدرسه هر روز در بوستان
جمع میشدیم و بیصبرانه منتظر میماندیم تا خبر
افتتاح مدرسه را بشنویم .روزی شنیدیم که ثبت نام
شروع خواهد شد .از صبح زود به بوستان رفتیم
و منتظر شدیم تا هیأت امنا آمد .اسقف کاراپت
ترمگردیچیان که هیکل تنومندی داشت در جلو،
و اعضای هیأت امنا در پشت سر وی حرکت
میکردند .آنها آمدند و در اتاق دست چپی
طبقه اول نشستند .ما هم کمی دورتر پشت پنجره
جمع شدیم .کمی بعد آقای مسروب ترهاکوپیان
از اعضای هیأت امنا مدرسه جلوی پنجره ظاهر
شد و با اشاره دست کسی را فراخواند .به نظر
آمد که مرا صدا میزند .بالفاصله پیش رفتم و
وارد اتاق شدم .آقای مسروب نام من و پدرم
و نام خانوادگیام را پرسید و در دفتر ثبت کرد.
بدین سان من نخستین دانش آموزی شدم که در
دبیرستان خلیفهگری ثبت نام کرد .سپس دوستانم
یکی یکی رفتند و ثبت نام کردند.
این کار چند روز ادامه یافت .نزدیک به چهل
پسر و دختر از دو محله ثبتنام کردند .بخشی
از آنها فارغالتحصیالن سال تحصیلی 1907-8
مدرسه ابتدایی بودند که به خاطر نبود دبیرستان
متوسطه یک سال از تحصیل باز مانده بودند.
نخستین مدیر مدرسه ،خورن یریتسیان نام
داشت که تحصیلکرده آلمان بود .دو دبیر بودند به
نامهای هایک هواگیمیان و همسرش که دبیر زبان
فارسی بود و روزانه یک ساعت میآمد و درس
میداد .دخترها زبان فارسی نمیخواندند و در
ساعاتی که پسرها کالس فارسی داشتند کارهای
دستی انجام میدادند.
در سال دوم ،آقای هونان داوتیان برای
دوهفته نامه

هویس 4 4

شماره  ،121سال ششم 13 ،اردیبهشت 1391

تصدی مدیریت مدرسه دعوت شد .او با یک
خانم سویسی به نام یوردانس ازدواج کرده بود.
هونان اصالتا از موژانبار (روستایی ارمنینشین
در نزدیکی تبریز) بود .تحصیلکرده سویس بود
و همان جا هم زندگی میکرد .او مردی خاص و
پرهیبت و بیاندازه مهربان ،اما بسیار جدی بود.
ما صبحها هر قدر هم زودتر به مدرسه میرفتیم
باز هم میدیدیم او پیش از ما آمده و در گوشهای
از بوستان به تندی قدم میزند .در حین قدم زدن
به دانشآموزانی که وارد میشدند نگاهی تند و
نافذ میانداخت.
خانم هوردانس ارمنی را روان صحبت
میکرد .زنی بلند باال و پرعطوفت و مهربان بود
و چهرهای خندان داشت .زبان فرانسه تدریس
میکرد و به دخترها بافتنی و دوخت و دوز یاد
میداد .هونان تاریخ عمومی تدریس میکرد.
مردی بود آکنده از ایدهآلهای واال و با همین
ایدهآلها زندگی میکرد .دانشآموزان عمیقا به او
احترام میگذاشتند و دوستش داشتند ،و در عین
حال از او حساب میبردند.
در آن زمان آقای پیونیان مدیر مدرسه
«هایکازیان -تاماریان» بود و در دبیرستان نیز
شیمی و فیزیک تدریس میکرد .دبیری متخصص
با تجربهای چندین و چند ساله ،و مدیری توانا
بود .اما هیچگاه نتوانست با دانش آموزان ارتباط
عاطفی برقرار کند .او بسیار خشک و رسمی
بود.
در سال تحصیلی  ،1911-12ما سال آخر
دبیرستان بودیم .بر اساس تصمیم شورای دبیران
و هیأت امنا ،فارغالتحصیالن موظف بودند امتحان
نهایی بدهند .دوستان ما با امتحان موافق نبودند و
مخالفت میکردند .من معتقد بودم مخالفت ما بیجا
است .آقای هونان نیز بسیار غمگین بود .برای من
کاری جور شده بود و میبایست به زودی از تبریز
میرفتم .به همین خاطر برای گرفتن مدرک قبول
کردم که امتحان بدهم .آرزوی من ادامه تحصیل
بود .دوشیزه سیرانوش تراوهانیان که بعدها خانم
ساگینیان شد نیز با من امتحان داد.
ای��نه��ا ن���ام ف��ارغال��ت��ح��ص��ی�لان س��ال
1912ـ(1911شامل چهار دختر و هشت پسر)
است:

داجات بقوسیان

آقاجانیان وارسنیک
آفتاندیلیان وارسنیک
ملیک سرکیسیان آستغیک
تر اوهانیان سیرانوش
گریگوریان آدام
گریگوریان آلکسان
گریگوریان هایک
یگانیان تیگران
یغیازاریان ایسرائل
غریبیان هراند
تر هاکوپیان آشوت
میناسیان آشوت
بهترین خاطره من از دوران دبیرستان ،سفر
تفریحی ما به قفقاز بود .در سال تحصیلی -11
 ،1910ما گروهی از دانشآموزان پسر کالس
سوم و چهارم تصمیم گرفتیم در تعطیالت تابستان
به ارمنستان غربی یا قفقاز سفر کنیم .سراسر آن
سال در تدارک بودیم و با برگزاری مهمانیهای
روزانه و شبانه و بازیهای بخت آزمایی ،باالخره
کمی پول جمع کردیم .پس از مدتی سبک و
سنگین کردن ،تصمیم گرفتیم به قفقاز برویم.
دخترها شرکت نکرده بودند .در تابستان سال
 1911گروه  12یا  14نفره ما به سرپرستی چهار

تن از دبیران :آقایان پیونیان ،آرتاشس نظربگیان،
آرمناک مگردیچیان و یک نفر دیگر که نامش را
متأسفانه به یاد ندارم از تبریز راه افتادیم .نخست
به ایروان رفتیم که جمعیت آن  56هزار نفر بود،
نیمی ارمنی و نیمی ترک آذربایجانی .در مدرسه
خلیفهگری ایروان منزل کردیم .عالیجناب اسقف
خورن رهبر آن خلیفهگری بود .او ما را با مهربانی
پذیرفت .پس از یک هفته گردش در ایروان
با درشکه به اجمیادزین رفتیم .آن جا ما را در
ساختمان مخصوص مسافران و مهمانان ارجمند
جای دادند .معاون کاتولیکوس یک روحانی بود
به نام سورنیان .در آشتاراک ،اوشاکان ،موقنی،
زوارتنوتس و جاهای دیگر گردش کردیم.
سپس به آنی رفتیم .پروفسور نیکوالیوس
مار در آن جا اکتشافاتی انجام میداد .همراه او
جوانی بود به نام اوربلی ،که بعدها عضو آکادمی
علوم شد .از موزه آنی دیدن کردیم و نیکوالیوس
مار به زبان ارمنی قدیم به ما توضیحاتی داد .از
آنی به تفلیس رفتیم .ما را در ساختمان زوبالف
جای دادند که در طبقه دوم آن خانه سالمندان
بود و طبقه سوم به مسافران اختصاص داشت.
در تفلیس نیز از موزهها ،تآترها ،کلیساها ،باغ
گیاه شناسی ،سیرک و بسیاری جاهای دیگر دیدن

کردیم.
از تفلیس به جلفا آمدیم تا به تبریز
بازگردیم.
اکنون که پس از گذشت سالها به گذشته
نگاهی میاندازم ،میبینم آن مدرسه خلیفهگری
چیزهای بسیاری به ما داد .به ما پایهای قوی برای
تحصیل و پیشرفت داد ،روح ما را با اعتقاداتی
واال و شریف سیراب کرد ،در جان ما عشق به

ملت خود و احترام به همه انسانها را دمید و در
دلهای ما بذر وفاداری و شرافت کاشت .این
اعتقادات شریف در امواج متالطم طوفان زندگانی
در نهاد ما پاک و دست نخورده باقی ماندند.
ترجمه :گارون سرکیسیان

هیأت نویسندگان کتاب :نشستهها(از راست به چپ) :داجات بقوسیان ،آشوت مرادخانیان ،آرام گارونه.
ایستادهها :آرمناک ملیک آبراهامیان ،وارتان هاروتونیان ،آرام مردایان و هایک اوهانیان.
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دوهفته نامه
هویس

سرکیس جانبازیان و نخستین هنرستان باله تهران
لیا خاچیکیان
نام جانبازیان در میان هنرمندان ،مربیان و
عالقمندان به هنر رقص و باله ،نام آشناییست.
بسیاری از دستاندرکاران این هنر هنوز یکی از
افتخاراتشان شاگردی در مکتب جانبازیانها
(سرکیس جانبازیان و دخترش آناهید) است.
خانواده جانبازیان مقیم ارمنستان بودهاند.
پدرش از ارامنه وان و مادرش از ارامنه ارزروم
بوده و سرکیس جانبازیان در سال  1913در شهر
آرماویر ارمنستان به دنیا آمده است .جانبازیان
پس از آن که تحصیالت ابتدایی خود را در
زادگاهش تمام کرد برای ادامه تحصیل در رشته
مورد عالقهاش به سن پترزبورگ رفت و از
هنرستان باله واگانو به عنوان سولیست ،کارگردان
و مربی رقص فارغالتحصیل شد .بعد تحصیالتش
را در رشته ژیمناستیک در دانشگاه ورزش لسزاف
به پایان رساند.

دوهفته نامه

هویس 6 6
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در سال  1938به ایران مهاجرت کرد و
ابتدا مقیم قزوین و سپس تهران شد .سال 1320
هنرستان رقص تهران را تأسیس کرد و گروههای
رقص زیادی را رهبری و کارگردانی نمود و
شاگردان بسیاری را تعلیم داد .از ویژگیهای
کار جانبازیان این است که به باله کالسیک و
رقصهای فولکلور بسیار اهمیت میداد و هر دوی
اینها را در برنامههای درسی خود جای میداد.
و در برنامههای نمایشی خود باله و رقصهای
ایرانی و ارمنی را هم اجرا میکرد .همچنین عالقه
بسیاری به اجرای پوئم ـ سیمفونی داشت و گفته
میشود نخستین اجرای پوئم ـ سیمفونی در ایران
توسط وی کارگردانی واجرا شده است .کاری که
متشکل بوده از بخشهایی از سمفونی فواره
باغچهسرای.
جانبازیان در سن پنجاه سالگی در اثر سکته

نوجوانی سرکیس جانبازیان
قلبی در گذشت ،در حالی که هنوز کارهای
ناتمام بسیار داشت .دختر وی آناهید جانبازیان

صحنهای از پوئم ـ سمفونی فواره باغچهسرا به
کارگردانی و هنرمندی جانبازیان سال 1949

صحنه ای از گل فروش چینی که در سال
 1954در تاالر فرهنگ اجرا شد
ادامهدهنده راه وی بود .اگر چه آناهید در
زمان فوت پدر فقط یازده سال سن داشت ولی
از آنجایی که از سن سه سالگی همواره در
برنامههای درسی و اجراهای نهایی هنرستان باله
تهران حضور داشت و تعالیم بسیاری از پدرش
دریافت میداشت پس از فوت پدرش برای ادامه
تحصیل عازم ارمنستان شد و لیسانس خود را در
رشته تدریس باله و رقصهای فولکلور دریافت
کرد .سپس به تهران بازگشت و شاگردان بسیاری
تربیت کرد.
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دوهفته نامه
هویس

آربی موسسیان درس حسابداری خوانده،
ّاما فکر و ذکرش موسیقی و هنر است .سیودو
سال دارد و اکنون سیزده سال است گیتار مینوازد
و میخواند .با دوستانش گروه پاپ اولد فرزندز

دوهفته نامه

هویس 8 8
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عکسهای آربی موسسیان
را دایر کرده و خود به عنوان ترانهسرا ،خواننده
و آهنگساز در آن فعالیت میکند .نزد رافی
آوانسیان عکاسی آموخته و عشق خاصی به
عکاسی سیاه و سفید دارد .در اینجا تعدادی

از عکسهای او را به نظر خوانندگان هویس
میرسانیم.
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دوهفته نامه
هویس

قتل عام ارامنه و بازار سیاست و فرهنگ جهانی

چند سال پیش ،وقتی فیلم آرارات ،ساخته
فیلمساز ارمنی-کانادایی آتوم اگویان درباره قتل عام
ارامنه تازه اکران شده بود ،ایمیلهایی از دوستانم
دریافت میکردم که دعوتم میکردند به فالن سایت
بروم و به نفع آرارات رای بدهم .میگفتند ترکها
دارند رای منفی میدهند ،ما هم باید متقاب ً
ال به فیلم
رای مثبت بدهیم .به دوستانم مینوشتم ّاما من فیلم
را ندیدهام ،میگفتند مهم نیست ،ما هم ندیدهایم،
آنها هم ندیدهاند.
***
فالن کانال ماهوارهای فیلم مستندی درباره
نسلکشی ارامنه پخش میکند .خبر پخش این
فیلم هیجانی در میان ارامنه به وجود میآورد و
بخصوص در فضای اینترنت همه به هم و به دیگران
توصیه میکنند فیلم را ببینند .در زمان پخش فیلم
قانون تخطئهناپذیر تلویزیونها اعمال میشود.
وسط تصویرهای کودکان گرسنه و زمینهای
پوشیده از جسد ،سه بار فیلم قطع میشود و آگهی
شکالت و شامپو و لودگیهای یک کمدین مشهور
همان تلویزیون پخش میشود .برای تلویزیون،
قتل عام ارامنه هم برنامهای است مثل هزاران برنامه
دیگر.
***
اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی خود
قول داده بود که در صورت انتخاب کشتار ارامنه
را به عنوان نسلکشی (یا نژادکشیِ ،جنوساید
 ) genocideبه رسمیت خواهد شناخت .بعد
دوهفته نامه

10
هویس 10
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از انتخاب شدن ،البته این کار را نکردّ .اما هر
سال روز بیست و چهارم آوریل ،برای ارامنه پیام
همدردی میفرستد .و حاال کار ارمنیها و ترکها
شده است این که بنشینند پای تلویزیون و ببینند
باالخره آقای رئیس جمهور کلمه  genocideرا
در پیامش به کار میبرد یا نه .اوباما از کلمه ارمنی
«یِ ِقرن»  yeghernاستفاده میکند .معنی این کلمه
بال ،مصیبت ،کشتار و جنایت است .ارامنه به طور
سنتی کوچ اجباری و کشتار بزرگ سالهای جنگ
جهانی نخست را « ِمتس یقرن» مینامیدندّ ،اما
اکنون خواهان این هستند که رئیس جمهور آمریکا
از واژه نژادکشی استفاده کند.
***
همین چند ماه پیش قانون مجرمیت انکار
نسلکشی در مجلس ملّی و مجلس سنای فرانسه
رای آورد .کافی بود سارکوزی رئیس جمهور
فرانسه بالفاصله طرح را امضا کند تا بدل به قانون
شودّ .اما او این کار را نکرد تا تعدادی از نمایندگان
دو مجلس آن را به دادگاه قانون اساسی فرانسه
ببرند .بیشتر آنها منکر نسلکشی ارامنه نبودند،
بلکه اصو ً
ال با تصویب قانون درباره رویدادهای
مدتی
تاریخی را کار پارلمانها نمیدانستند در تمام ّ
که این طرح میان مجلسین فرانسه در رفت و آمد
بود رسانههای ترک و ارمنی در سراسر جهان پر
بودند از خبرهای آن .حاال سارکوزی گفته است که
طرح تازهای تدوین خواهد کرد و به مجلس خواهد
فرستاد.

روبرت صافاریان

***
آشکارا نسلکشی ارامنه به یکی از اقالم بازار
سیاست و فرهنگ رسانهای جهان تبدیل شده است.
موضوعی است که مخاطب دارد و این روزنامه و
آن تلویزیون و آن یکی سایت با پرداختن به آن
میتوان مخاطب (و آگهی) جذب کند .موضوعی
است که این یا آن رئیس جمهور میتواند برای به
دست آوردن رای جامعه ارمنی کشورش روی آن
حساب کند و اهرمی است در دست سیاستمداران
کشورهای گوناگون تا از یک سو در معادالت
سیاسی خود با استفاده از آن هر گاه که الزم باشد
بر ترکیه فشار بیاورند و از سوی دیگر هر گاه که
منافع م ّلیشان اقتضا میکند (که با توجه به اهمیت
استراتژیک غرب با ترکیه اکثراً هم اقتضا میکند)
زیر قولها و قرارهای شان بزنند.
و در این هیاهوی رسانهای کمتر کسی به
رنجی میاندیشید که قربانیان فاجعه متحمل شدند.
کمتر کسی نگران این است که چه باید کرد که آن
رنج و فاجعه تکرار نشود .ترکیه میتواند با یک
عذرخواهی درست و حسابی نشان دهد که توانایی
روبهرو شدن با گذشته صفحات تاریک تاریخ
خود را داردّ ،اما این کار را نمیکند ،چون اندیشه
ایدئولوژیک ناسیونالیزم ترکگرا هنوز در سطوح
باالی حاکمیت آن غالب است .در عوض ،بسیاری
از روشنفکران ترک ،همانها که یکی دو سال پیش
با به راه انداختن یک کمپین اینترنتی از ارامنه بابت
رنجی که بر آنها رفته است پوزش طلبیدند ،نشان
دادهاند که این توانایی را دارند .در میان ارامنه ،
هراند دینک ،روزنامهنگار شجاعی که در ترکیه
زندگی میکرد و درباره قتل عام ارامنه مینوشت،
نشان داد که گفتوگوی مستقیم با مردم ترکیه راه
حل مسئله است .دینک ترور شد و جان خود را در
راه روشی گذاشت که میاندیشید میتواند به کینهها
خاتمه دهدّ .اما از دیگر سو ،در روز تشییع جنازه
او صدها هزار نفر از مردم و روشنفکران ترکیه به
خیابانهای استانبول آمدند و خطاب به قاتلین او
فریاد زدند «ما همه دینک هستیم ،ما همه ارمنی
هستیم» .سرنوشت شناسایی و عدم شناسایی
کشتار ارامنه به این بستگی دارد که کدام فرهنگ
غالب خواهد شد :فرهنگ قاتلین دینک یا فرهنگ
هواداران راه او.

نگاهی به کتاب

ِ
جهان در معرض تغییر
هویت ارامنه در

1

محمد رسولی

2

تحقیق و نوشتن در رابطه با مسائل هویتی ،مسألهای
بسیار نفسگیر است .به یک معنا ،هر گونه بررسی
در این زمینه ،به سرعت با زندگی اعضای صاحب
فرهنگ تحت بررسی ارتباط مییابد که به دلیل
پیشینه شخصیشان اصرار بر این دارند که قدم پیش
بگذارند و خودشان بر روی آن کار کنند .هنگامی
که محقق شروع به کار روی مؤلفههای هویتی ارامنه
میکند متوجه میشود که مسأله تعریف پارامترها و
عوامل دستهبندی کننده هویت ارامنه کاری دشوار
است .هدف لئون آبراهامیان 3از نوشتن این کتاب
نیز فائق آمدن بر همین دشواریها و پیچیدگیهای
موجود در تحقیقات هویتی است.
لئون آبراهامیان بررسی تکوین هویت ارامنه در
ارمنستان معاصر را با یک نگاه انسانشناسانه
میدهد .برای نیل به این مقصود ،عوامل مختلف
تأثیرگذار بر هویت ارامنه پس از سقوط اتحادیه
جماهیر شوروی را کاوش میکند .نویسنده این
کتاب هر یک از عوامل شکل دهنده هویت ارامنه
را به منزله «مسیری در باغ» میبیند و از این منظر
است که میخواهد میزان تأثیرگذاری این «مسیر»ها
را روی ساخت و تعریف هویت ارامنه ـ از زبان
خودشان ـ بسنجد .یکی از وجو ِه تمایز این کتاب
نسبت به دیگر کتبی که در سالیان اخیر در این زمینه
نوشته شده این است که این کتاب به جای بررسی
ِ
هویتی «ارامنه در دیاسپورا» به بررسی
مؤلفههای
این مؤلفهها در جمهوری ارمنستان میپردازد .به
همین منظور و برای روشنتر شدن موضوع مورد
ِ
ارمنیان
بررسی ،نویسنده درباره موضوع دوگانگی
ساکن در ارمنستان و ارمنیان ساکن در خارج
کشور ،در انتهای کتاب فصلی جداگانه مینویسد.
نویسنده به شانزده «مسیر» متفاوت در تشکیل
هویت ارامنه اشاره میکند (از جمله نامگذاری،
زب��ان ،موسیقی ،اعتقادات ،خشونت ،اماکن
تاریخی ،سنت و .)...مشکلی که در طبقهبندی
عناصر هویتی به وجود میآید این است که برخی
از این مسیرها شباهت فراوانی به هم دارند (به عنوان
مثال مسیرهای نامگذاری و نامگذاری مجدد ،مسیر
سلطنتی ،مسیر نیاکان و یا مسیر پیش از تاریخ).
در حالی که باید زیرمسیرهای متعددی در آنها

گنجانده شود .البته نویسنده در انتهای کتاب در این
باره توضیح میدهد که آنچه وی به عنوان «باغ»
و یا « مسیر» به کار برده است در نهایت میتواند
متقاطع
به عنوان هزارتویی از عوامل همپوشان و
ِ
ِ
هویت ارامنه در نظر گرفته شود.
تأثیرگذار بر
زبان این کتاب در جاهایی پیچ میخورد و مخاطب
را به دردسر میاندازد .این مسأله بیشتر ناشی
از ویراستاری ضعیف این کتاب به نظر میآید.
در جاهایی کتاب انسجام کافی ندارد و خواننده
نمیتواند مطلب را دنبال کند ،و در جاهایی نیز
ایدهها به درستی منتقل نمیشوند ،که به نظر
میرسد این مشکل ناشی از ترجمه کلمه به کلمه
کتاب (از ارمنی به انگلیسی) باشد.
بسیاری از منابعی که در این کتاب استفاده شدهاند
روسی بوده و یا این که به چهرههای آشنای غربی
ارجاع شده  اند(آندرسون بندیکت ،ویلیام سافران
و .)...اگرچه این انتخاب در نگاه اول یک عیب
به حساب میآید ولی از یک جهت بینش مناسبی
نسبت به فضای آکادمیک روسیه و شوری سابق
در رابطه با هویت ،زبان و تاریخ فراهم میکند.
یکی از مزایای این کتاب آن است که نویسنده جهت
روشن کردن برخی ظرافتها از داستانهای جالب
استفاده میکند .با این کار نویسنده نگاهی اجمالی
ِ
ارمنستان تحت کنترل شوروی میاندازد
بر حوادث
و نیز این واقعیت که آنها چهگونه هویتهای
جدیدشان را در معرض نمایش میگذاشتند.
برخی از «مسیر»های تأثیرگذار بر هویت ارامنه

تقریب ًا جدید هستند ،و نویسنده کتاب نیز تمام توان
خود را به منظور واکاوی آن ها به کار می-برد .به
عنوان نمونه ،وی از دو موسیقی «رابیز» جدید و
«رابیز» کهنه صحبت میکند و این که این دو موسیقی
چهگونه هویت ارامنه جدید را ساخته است .در
جریان ساخته و پرداخته کردن مفاهیمی که به
نوعی با هویت سر و کار دارند تمام حواس نویسنده
متوجه این است که در کنار ریشهیابی آنها کاربرد
آنها در موقعیتهای گوناگون را هم شرح دهد.
نویسنده به خوبی بسیاری از واژهگان کاربردی در
زبان ارمنی را ریشهیابی کرده و تا جایی که امکانش

لئون آبراهامیان
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دوهفته نامه
هویس

بوده آنها را به اجزای تشکیل دهندهشان تقسیم
میکند .به این ترتیب ،مخاطب به راحتی میتواند
تکوین واژهگان ارمنی را دریافته و آنها را در
مقابل کاربرد روزمره آنها قرار دهد .در نتیجه،
مخاطب به راحتی متوجه میشود که این واژهها
چهگونه در میان مردمی که میخواهند هویتشان
را از خالل این واژهگان به تصویر بکشند ،در گذر
زمان ،تغییر معنا پیدا کردهاند.
اگر نویسنده از تئوریها و مفاهیم مربوط به
نقش توسعهی دولتمحور در تکوین هویتها
استفاده میکرد ،قطع ًا کتاب ظرفیت بسط یافتن و
محتویات کتاب
بحثهای مقدماتی ـ نوشته مارک نیکانیان
قدردانی
یادداشتی در رابطه با انشای کتاب
مقدمه
مسیرهای جداگانه هویت ارامنه (ص)1
فصل اول:
مسیر نیاکان
انواع چهارگانه درخت ملی نسبشناسی(ص)7
مسیر انتصابات (ص)8
مسیری به سمت ریشهها (ص)10
مسیر وجهه (ص)12
مسیری به سمت همهجا (ص)16
مسیرهای کوتاه و طوالنی (ص)22
فصل دوم:
مسیر نامگذاری
نامگذاری به مثابه ملتسازی (ص )27
مسیر جداسازی (ص)27
مسیر جادوی نام (ص)31
مسیر جداگانه تمایزگذاری ()36
فصل سوم:
مسیر نامگذاری مجدد
اسم شما؛ تدابیر نامگذاری
یادآوری/فراموشی ِ
مجدد (ص )45
مسیر بازگشن نمادین (ص)45
ِ
آنارشی نام ()51
مسیر جداگانه
مسیر جداگانه جعل ()53
مسیر دورانی تغییرات در گذر زمان (ص)56
فصل چهارم:
مسیر زبان
زبان مادری و آیین ترجمه (ص)65
مسیر اصلی زبان مادری (ص)65
مسیر جداگانه نابگرایی (ص)72
مسیر جداگانه دوزبانگی (ص)77
مسیر جداگانه هویت الفبایی (ص)79
مسیر مترجمان (ص)84
مسیر جداگانه در جهت مسیر طغیان و اعیاد
(ص )88
فصل پنجم:
مسیر موسیقی
گ��وش حساس ب��ه هویت موسیقیایی و
رابیز(ص)93
مسیر موسیقی نشنیده (ص)93
مسیر کومیتاس (ص )96
مسیر رابیز (ص )97
دوهفته نامه
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پرداختن بیشتر به جزئیات را میداشت .دیگر این
که نویسنده این کتاب میتوانست با ترسیم تمایز
روشن بین «مسیر»های گفته شده در شکل-گیری
هویت ،دقت بیشتری به آن ببخشد .اما جدای از
نقائصی که به آن اشاره کردم این کتاب از کتبی
است که میتواند به حال کسانی که به نوعی
مشغول بررسی جریان تشکیل هویتها در فضای
پس از فروپاشی شوروی هستند ،به ویژه آن دسته
از محققانی که درون قلمرو دولت ـ ملت ارمنی کار
میکنند مفید واقع شود .دغدغه نویسنده در این
کتاب عمدت ًا بررسی وضعیت اجتماعی و سیاسی

فصل ششم:
مسیر اعتقادات
 1700سال مسیحیت و مسیحیان ارمنی
پاگان(ص)111
مسیر پیشتازان (ص)111
مسیر مسیحیت ارمنی (ص )114
مسیر موازی گریگور الومنیتور و ویرجینز
(ص)117
مسیر مجزای دو ماهیتی که دوب��اره به هم
میرسند (ص)121
مسیر طرد و رویش دوباره (ص)125
مسیری به سمت معبد (ص )128
مسیر غبارآلود جشن و شادمانی (ص)133
فصل هفتم:
مسیر س ّنت
هویت بوجود آمده از زندگی روزمره (ص)137
مسیری دیگری از پیشتازان (ص)137
مسیر خانواده -ملت (ص)145
مسیری به سمت خانه (ص)148
عزت و شرمساری (ص)155
مسیر ّ
مسیر جداگانه احوالپرسی (ص )161
فصل هشتم:
مسیری عقبگرد به سمت پیش از تاریخ
جامعهای کهنه در لباسی نو (ص)171
مسیر خالقیت کمونیستی (ص)171
مسیر خدای خشمگین (ص)175
مسیر ترس ()179
مسیری مجزا به سمت آینده فئودالی (ص)182
فصل نهم:
مسیر مستبدین و کودنها
حاکم هر چه الیق ()191
مسیر پدر و پسر جفت ()191
مسیرهای جایگزین پدر و پسر ()193
بازگشتی به مسیر جفت؟ (ص)194
فصل دهم:
مسیر سلطنتی
بازگشت شاه (ص)205
مسیر اصلی شاه ـ خدا (ص)205
مسیر نماینده ـ کاتولیک (ص)207
مسیر پادشاه فالیک ()212
فصل یازدهم:
مسیر شادمانی و جشن
اجتماعات ق��رهب��اغ زی��ر میکروسکپ
انسانشناسانه(ص)217
مسیرهای فراوان جشن سیاسی (ص)217

ارمنیهای ارمنستان و تأثیر آن بر هویت ارمنیها
است و در مجموع برای افرادی که در این زمینه
کار میکنند یک منبع ذیقیمت است .این کتاب به
هر پژوهندهای که سرگرم بررسی تکوین هویتی در
فضای پس از فروپاشی جمهوری ارمنستان است
توصیه میشود.

مسیر جامعه مدنی کارناوالی (ص)224
مدور
میدانی
دو مسیر رقابتی جداگانه به دور
ّ
(ص)235
فصل دوازدهم:
مسیر خشونت
درگیری قرهباغ  :جنگی برای تقارن و عدم
تقارن (ص)247
مسیر خشونت ساختاری (ص)248
مسیر خشونت برساخته شده (ص)250
راه سبز خشونت ()253
مسیر نُه ماهه عدم تقارن (ص)255
مسیر خشونت نمادین (ص)264
فصل سیزدهم:
مسیری تزیین شده با مجسمهها
نبرد با خاطرات و یادمانها (ص)273
مسیر پیش از یادمانها (ص)273
مسیر بازتفسیر (ص)276
مسیر مخربان یادمانها (ص)279
مسیر مجازات کنندگان میانهرو (ص)283
مسیر جایگزینها (ص)292
مسیر مردگان (ص)297
فصل چهاردهم:
مسیر خاطره
موزهها به مثابه آینهها و تولیدکنندگان هویت
(ص)305
مسیری از معابد به سمت موزهها (ص)305
مسیر تجمع کنندگان ()308
مسیری از موزه به سمت معابد ()310
مسیر رقابت (ص)311
مسیر همکاری (ص)315
مسیر مقبره ـ موزه (ص)318
فصل پانزدهم:
مسیر پراکندگی
ارامنه پخش و پراکنده (ص)323
مسیر مجزای سرزمین م��ادی و دیاسپورا
(ص)323
دو مسیری که از اول جدا بودهاند (ص)326
مسیر گستاخی و طغیان (ص)331
مسیر اتحاد دوباره (ص)335
فصل شانزدهم:
مسیر مداخلهگران
ارمنستان و ارمنیان بین شرق و غرب(ص)345
مؤخره:
باغ یا هزارتو (ص)353

توضیحات:
 -1مشخصات کتاب :نویسنده لئون
آبراهامیان ،ای��االت متحده آمریکا
(کالیفرنیا) ،نشر مزدا2005 ،
 -2محمد رسولی ،دانشجوی کارشناسی
ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران.
حوزههای تحقیقی مورد عالقه :فرهنگ
سیاسی ،مشارکت اجتماعی و سیاسی،
مسائل قومی و هویتی و مطالعات
خاورمیانه.
 -3لئون آبراهامیان متولد سال 1947
و تحصیلکرده دانشگاه ایالتی ایروان
و مؤسسه اتنوگرافی(آکادمی علوم
اتحاد جماهیر شوروی ،دکترای خود
در رشته انسانشناسی اجتماعی و
فرهنگی را نیز در سال  1978از همین
مؤسسه دریافت کرده است .در سال
 1978به عنوان محقق در مؤسسه
باستانشناسی و اتنوگرافی آکادمی ملی
علوم ارمنستان انتخاب شده است .وی
از سال  1996دروس متعددی را در
دانشگاه ایروان ارائه داده و نیز تدریس
در دانشگاههای پیتس برگ(،)1994
کالیفرنیا( )1997و کلمبیا( )2001را
در کارنامهاش دارد .حوزههای مورد
عالقه او ،انسانشناسی مدرن و کهنه
در ارمنستان ،اسطورهشناسی تطبیقی،
انسانشناسی سیاسی و انسانشناسی هنر
است .تا کنون بیش از  150اثر از این
محقق به صورتهای مختلف منتشر شده
که برخی از آنها عبارتاند از :هویت،
جشنها و اسطورههای ابتدایی(،)1983
فرهنگ و هنر عامه ارمنستان(،)2001
گفتوگوهایی کنار درخ��ت()2005
و هویت ارامنه در جهان در معرض
تغییر(.)2006

آرمن ِگس ،شاعر ارمنی ـ ايرانی
1920ـ2007
آرمن ِگس ،با نام واقعی وارتگس فرانگیان ،در سال  1920در همدان دیده به جهان
گشود .در نوجوانی با خانوادهاش به تهران آمد و در دانشگاه تهران در رشته شیمی درس
خواند .در سال  1951برای ادامه تحصیالت علمی راهی فرانسه شد .با وجود موفقیت در
رشته علمی ،در حوزه فرهنگی و ادبی حضوری دائم داشت .از نویسندگان حلقه ادبی نُر اِ ج
(صفحه نو) بود و در نشریه آن شعر می نوشت و آثار شاعران نوپرداز غرب را معرفی و ترجمه
میکرد .از بنیانگذاران انجمن دانشگاهیان ایران بود و شعرها و مقاالت متعددی در صفحات
روزنامه آلیك به چاپ رساند .آرمن گس در از اوائل دهه  1980در كالیفرنیا زندگی می كرد و
در سال  2007در همانجا از دنیا رفت.
شعر زیر نمونهای است از آثار او كه ترجمه فارسیاش سالها پیش در نشریه خوشه
منتشر شده است.

سکوت

غروبی خواهد رسید که
شهر مزین به المپها
جامه سایهها را بر تن خواهد کرد
صدای پیانو ،انبوه را فرا خواهد خواند
در تاالر نیمهروشن
مشروب ،سیر مارپیچ خود را ادامه خواهد داد
از گوشهای ،ندای خفه ساکسیفون به گوش خواهد رسید
سایههای لرزان و مستور در دودها
از«او» سخن خواهد راند.
ناامیدانه ،لیکن مملو از امید ،نام او را زمزمه خواهند کرد
و هراس ،نفسها را خواهد پوشاند
لیکن بار دگر ،لیوانهای مشروب باال خوهد رفت.

جمجمههای اجساد زیر آوار مانده
و صدای خفه ترکهاشان
با فریاد فاجعه در هم خواهد آمیخت
آنگاه،
بخار درخشان شهر پر حرارت
آخرین عابر را به مهربانی در آغوش خواهد گرفت
لیکن...
اگر فردا صبح
آفتاب کدر از مشرق طلوع کند
خروسی دیگر آواز نخواهد خواند.
ترجمه :داوید خاچاطوریان

و ناگهان از شمال،
آفتابی تازه طلوع خواهد کرد
آفتابی که از اتمهای دیوانه شکل یافته
تاآفتاب یگانه را به نابودی کشانَد
و مردمک انسانی خواهد سوخت
وسعت دید خواهد سوخت
استخوانهای خرد شده خواهد سوخت
وتنها گرم خواهند شد.
آنگاه غرش خواهد آمد
لیکن گوشهای کر...
صدای انفجار را نخواهد شنید...
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