
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩ مهرماه ٢٤  ١٤ شماره    لويس

  تاريخ ارمنيان تهران 

  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
  
   نگارش اديك باغداساريان

  )گرمانيك . ا( 
  

   مدارس-9-7
  

 به شـكل مكتـب هـاي        1850نخستين مركز آموزشي ارمني در تهران در دهه         
مذهبي در جوار كليسا كار مـي كـرد و شـاگردان بـا كتابهـاي مـذهبي خوانـدن و                     

 بـه همـت     1870ي در سـال     نخستين مدرسه بـه سـبك اروپـاي       . نوشتن مي آموختند  
و كاراپـت   ) اهـل دمـشق   (، هوسـپ گاسـپاريان      )اهل استامبول (ميكائل ساركيسيان   

در اين سال در  . با تأسيس انجمن دانش دوستان  بنا نهاده شد        ) اهل تركيه (بازرگانيان
محله دروازه قزوين و در كنار كليساي گئورگ مقدس مدرسه هايكازيـان تأسـيس              

نگام مراجعت ناصرالدين شاه از اروپا با خوانـدن آواز در           شاگردان مدرسه ه  . يافت
مراسم استقبال شاه شركت مي كنند، شاه نيز بـه عنـوان سپاسـگزاري كمـك مـالي                  

 تومـان   300 تومان براي مدرسـه مقـرر مـي كنـد كـه بعـدها بـه                  200ساالنه معادل   
  .افزايش مي يابد

. س مـي شـوند    مدارس آمريكائي و فرانسوي تهران پس از اين مدرسـه تأسـي           
. قابل توجه است كه هوانس ماسهيان ياد شده در همين مدرسـه درس خوانـده بـود                

پس از اينكه اكثر ارمنيان از آن منطقه به محل حسن آباد انتقال مكـان يافتنـد ايـن                    
 در محـل كنـوني      1903در سـال    (مدرسه نيز شعبه اي در محل جديد تأسيس كـرد           

جمعيت ارمنـي   ” تدريجا). چك خان فعلي  مدرسه كوشش واقع در خيابان ميرزا كو      
دروازه قزوين كاهش يافته به علت كمبود دانش آموز شعبه مدرسـه هايكازيـان در               

.  تعطيل گرديده شاگردان در محل جديد مدرسه متمركز شدند           1916آنجا به سال    
ــاي اصــفهان و ســاكن   1932-33در ســال  ــي جلف ــالي قبل  شــخص نيكوكــار از اه

ت داوتيان با كمك هاي مالي خود ساختمان جديدي بنا نمـود   هندوستان به نام داوي   
 1905قابـل ذكـر اسـت كـه تـا سـال       . و مدرسه ملي ارامنه داوتيان تهران نام يافت    

-7در سـال تحـصيلي      . كالسهاي درس دختران و پسران جداگانه تـشكيل مـي شـد           
 تصميم به ادغام اين كالسها گرفته شد و مدرسه بـه صـورت مخـتلط در مـي      1906
 برخي از اعـضاء انجمـن اقـدام بـه تأسـيس مدرسـه           1893البته در اواخر سال     . آيد

. جداگانه دخترانه نمودند اما به علت مشكالت مالي پس از دو سال تعطيـل گرديـد               
 كـه بـا نيكوكـاري     1954پس از آن مدرسه جداگانه دخترانه وجود نداشت تا سال           

ز دست رفته اش مريم، ساختمان با ماركار ساركيسيان از اهالي سلماس به ياد دختر ا   
 بـه دسـتور     1935قابل ذكر است كه در سال       . شكوه دبيرستان دخترانه مريم بنا شد     
مدرسه هايكازان كه اكنون به مدرسه ملي ارامنه . رضاخان مدارس ارمني تعطيل شد

 سـال در    6داوتيان نامگذاري گرديده بود نيز به دنبال اين دستور تعطيـل و پـس از                
طبق امتياز نامه مدرسه به كوشش تغيير نام يافـت ولـي            .  باز گشايي شد   1942پاييز  

  .در عمل به مدرسه كوشش داوتيان مشهور گرديد
اكنون دبيرستان كوشش شـامل دو بخـش اسـت يكـي بخـش پـسرانه كـه بـه                     

در سـال   . كوشش داوتيان معروف است و ديگري بخش دخترانه به نام مدرسه مريم           
 1124 شــاگرد دختــر و پــسر و در دبيرســتان 707شــش  در دبـستان كو 70-1969

  . شاگرد تحصيل مي كردند
 مدارس ارمني تهـران     1941، در سال    1936پس از تعطيلي مدارس ارمني در       

توسط ارمنيان  ” دانايي“ در محله بهجت آباد مدرسه       1942در سال   . بازگشايي شدند 
بـه علـت    (زان  تأسيس يافت كه به علت مـسايل مـالي و كـاهش تعـداد دانـش آمـو                 

.  به مدرسه ملي آراكس پيوست     1968در سپتامبر   ) مهاجرت سكنه به محالت ديگر    
يوسـف  ( نظريـان    4، حـق  )حـشمتيه (شاه عزيز   ) آبويان( مدرسه آرام    1946پس از   

در بهـار، شـاه     ) ”رسـتم “(مدرسه آراكس در يوسـف آبـاد، آنـي          . تأسيس شد ) آباد
در همـين سـالها   ) حشمتيه(اهاكيان   مدرسه س  1958در سيدخندان، در    ) آرام(عباس  

 مـدارس هـور،     1960 و   1950و در دهه هـاي      ) 1956(مدرسه آرارات در مجيديه   
 مدرسـه سـاندوخت، در      1946-47نائيري، تونيان، مدرسه بستان، در سال تحصيلي        

 مدرسه نوبـار، و در      1952، در   )در بهجت آباد  ( مدرسه نرسيسيان    1948 نوامبر   15

 1942در سال . ، رافي، ستايش، پرتوي، آليشان تأسيس يافتند    سال بعد مدارس تابان   
  ،)1931(، كودكـستانهاي برسـابه      )بـا كمـك مـالي آيـدينيان       (كودكستان كوشش   

غيـر از آن ميـسيونرهاي پروتـستان آمريكـايي          . بنا نهـاده شـدند    ) 1944(تومانيان  
زاريـست  ، در مدرسـه ال    ) دختر ارمني  54 شاگرد پسر و     56با  (داراي مدرسه بودند    

  .  دختر ارمني تحصيل مي كردند38 شاگرد پسر و 40هاي فرانسوي 
جدول زير نشانگر مدارس ارمني تهران به همراه سال تأسيس و تعداد آموزگاران 

  :و شاگردان مي باشد

ف
ردي

  

  نام
   مدرسه

  سال 
  تاسيس

 تعداد
 شاگردان

72 -1971  

  آموزگاران
  ارمني

  آموزگاران
  غير ارمني

  63  38  1573  1870  كوشش داوتيان  1
  -  19  449  1942  كودكستان كوشش  2
  -  32  1086  1948  ساهاكيان  3
  10  16  434  1952  رستم  4
  9  9  104  1953  )شاه عباس(آرام  5
  6  7  135  1953  هور  6
  51  18  781  1954  كوشش مريم  7
  6  17  414  1954  آراكس  8
  38  42  1769  1955  )دخترانه(نائيري   9
  21  23  766  1956  آرارات  10
  22  31  1398  1957  تونيان  11
  3  7  104  1957  حق نظريان  12
  9  13  478  1969  )پسرانه(نائيري   13
  9  11  251  1952  نوبار  14
  12  18  602  1966  گلبنگيان  15
  2  10  195  1949  گوهر  16
  1  20  368  1962  آليشان  17
  5  8  220  1960  نورافشان  18
  13  5  83  1966  ادونتيست  19
  9  9  250  1910  انسارواري  20
  15  8  164  1931  برسابه  21
  30  30  939  1942  بوستان  22
  21  12  406  1946  ساندوخت  23
  8  7  280  1953  تابان  24
  8  13  316  1963  نورآني  25
  9  3  170  1963  پرتوي  26
  18  10  419  1964  مازيار  27
  -  2  58  1964  آتابك  28
  23  6  511  1966  آليك  29
  4  7  53  1966  بسوي دانش  30
  12  13  568  1966  ايران پيروز  31
  32  16  601  1970  توماسيان  32

  
  

  

)7(  

  ادامه  دارد



 

 

  ٢صفحه   ١٣٧٩ مهر ماه٢٤   ١٤ شماره  س   لوي

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  گردهمايي هاي مردمي
در آخرين روزهاي باقيمانده تا انتخابات مجمـع        

ـ نماينـدگان خليفــه گـري تهــران، گرده   ايي هــاي م
همچنان توسط هيئت مركزي انتخابـات برگـزار مـي          

اينگونه گردهمايي ها در محله هـاي نارمـك،         . گردد
مجيديه و انجمن هاي چهارمحال و دانشگاهيان ارمنـي         

در ايـن جلـسات در بـاره مجمـع          . رت گرفته اند  صو
 نحوه انتخابات و ساير     ،نمايندگان، شوراي خليفه گري   

مسايل بحث و به پرسش هاي مطرح شده پاسخ گفتـه           
  .مي شود
  

  كنسرت سوزانا
  تهـران   در  ورزشـي رافـي    - مجتمع فرهنگـي   در

ارمنـي  سوزاناو سيروشا خوانندگان محبـوب مردمـي        
  .كنسرت برگزار كردند

  يت هاي انتخاباتيفعال
نامزدهاي انتخابات مجمع نمايندگان فعاليت هاي      

  .انتخاباتي خود را آغاز كرده اند
  

  سالروز استقالل ارمنستان
 توسـط   مـاه    مهـر    11 سالروز استقالل ارمنستان  

جـشن  ) كلوپ ارمنيـان   (سفارت آن كشور در تهران    
  . گرفته شد

  
جمن بيستمين سالروز بنيانگذاري بخش پيشاهنگي ان

  ان ايراننيرهنگي ارمفملي و 
 مهر ماه در محل انجمن جشن       8 روز   اين مناسبت 

در اين جشن نمايندگان پيشاهنگي انجمـن       . گرفته شد 
  .هاي ديگر نيز شركت داشتند

  
  ايــــــران

  
   تن سرب در هواي تهران 5

 منـابع    در آستانه بازگشايي مدارس، طبق گزارش     
نسبي هواي تهران غلظت آالينـده هـا را         موثق سكون   

  .افزايش داده است
  خودروهاي فعال در تهران

 طبق آمار نهادهاي زيست محيطي در هـر شـبانه          
 7 تن ذرات الستيك،     16 معادل    خودروهاي تهران  روز

 تن سرب در هـواي شـهر        5تن آزبست لنت ترمز و      
  .پخش مي كنند

  
 هزار پزشك و مهندس ايراني در آمريكا زندگي 150

  مي كنند
ر اساس برخي اطالعات منتشر شده، بـيش از    ب

از دانش آموزاني كه طي سال گذشته در المپيـاد          % 70
هاي مختلف علمي صاحب مقام شده انـد، در يكـي از            
بهترين دانشگاه هاي آمريكا تحصيل مي كنند كه اميد         

  .است% 3به بازگشت آنها تنها 
دو هفته نامه صنوف در شـماره اخيـر خـود           

-99( ورودي هاي با رتبه دو رقمي        كليه: آورده است 

كنكور دانشگاه ها در سال دوم تحصيل براي ادامه         ) 1
تحصيل پس از دوره كارشناسـي از بهتـرين دانـشگاه           
هاي دنيا با بهترين امكانات دعوت نامه دريافـت مـي           

  .كنند
 هزار پزشك و مهندس     150هم اينك بيش از     

د ايراني در آمريكا زندگي مي كنند و گفته مـي شـو           
 هزار پرونده از متقاضيان مهـاجرت بـه         180قريب به   

كانادا در سفارت اين كشور تشكيل شـده اسـت كـه            
  .بخشي از آنان را مديران ايراني تشكيل مي دهند

  
   ارمــنســتــان

  
  فرقه هاي مذهبي در ارمنستان

 . سازمان مذهبي ثبـت شـده انـد        48در ارمنستان   
تند كه برخي    نوع مرام و روش هس     13پيرو  ” اينها كال 

  .مي باشندآنها انجمن هاي مذهبي خيريه از 
 

  بررسي قتل عام ارمنيان 
 مـورد توجـه     بررسي قتل عام ارمنيان هنـوز       

آرا پاپيان سخنگوي وزارت    . كنگره آمريكا قرار دارد   
امور خارجه جمهوري ارمنستان به خبرگزاري سنارك       

به رسميت شناختن قتـل عـام ارمنيـان         “ : اعالم داشت 
 است در ثبات وضعيت منطقـه تـأثير بـسزايي           ممكن

بر اساس سـخنان آرا پاپيـان تهديـدهاي         . ”داشته باشد 
آنكارا مبني بر اينكه در صورتي كه كنگـره آمريكـا           
قطعنامه قتـل عـام ارمنيـان را بـه رسـميت بـشناسد              

محاصرات ارمنستان شديدتر خواهد شـد، راه هـوائي         “
د خواهـد   بسته خواهد شد و تجارت بين دو كشور راك        

سخنگوي وزارت امـور    . غير قابل قبول مي باشد    ” ماند
اگـر  “: خارجه سخنان خويش را چنين ادامه مي دهـد        

مريكا مشكل دارد پس بايد مشكل خـود را         آتركيه با   
. با واشنگتن حل نمايد نه اينكه ارمنستان را مقصر بداند       

تالشهاي تركيه پيرامون وارد نمودن فشار بر كنگـره         
ـ    شانه مداخلـه نمـودن در مـسائل داخلـي          آمريكا به ن

. آمريكا مي باشد كه بدون ترديد غير قابل قبول است         
آمريكا بخوبي متوجه اين موضوع مي باشـد و هرگـز           

آرا پاپيان بر اين عقيده     . چنين اجازه اي را نخواهد داد     
است كه به احتمال قوي قطعنامه قتل عام مورد تأييـد           

  . قرار خواهد گرفت
  در ارمنستان” ايران خودرو“

هوشنگ رحيميان مدير منطقه قفقاز شـركت       
نده اين شـركت    ي، واهه اوهانجانيان نما   ”ايران خودرو “

در تهران، منـوچهر تاجيـك مـدير توليـد و هويـك       
تهمازيان نماينده اين شركت در ارمنستان، در كـانون         

 مصاحبه مطبوعـاتي ترتيـب داده        ارمنستان خبرنگاران
  .بودند

ـ “چنانكه اعالم شد، شـركت       ” ران خـودرو  اي
 هزار نفر   300(بزرگترين كارخانه خاورميانه مي باشد      

).  هكتــار مــي باشــد140پرســنل دارد، مــساحت آن 
ــزرگ،     ــك و ب ــهاي كوچ ــوق اتوبوس ــه ف كارخان
ــد  ــي كن ــد م . خودروهــاي ســوراي و كــاميون تولي

” هيونـداي “و  ” مرسدس“،  ”پژو“خودروهاي فوق مدل    
يزان توليد  از لحاظ م  ” ايران خودرو “شركت  . مي باشند 

شـركت  . اتوبوس در جهان مقام اول را دارا مي باشـد         
هاي مختلـف خـط توليـد       ردر كـشو  ” ايران خـودرو  “

لوازم و قطعات يدكي    . اتوموبيل راه اندازي كرده است    

بخش . به آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي مي فروشد       
عمده خودروها مجوز تردد در اروپا را دارندو مطـابق          

  .  مللي مي باشندموازين سخت بين ال
ايـران  “به گفتـه آقـاي رحيميـان، شـركت          

آماده است تا جهت برگزاري موفقيت آميـز        ” خودرو
 هزار و هفتصدمين سالگرد پذيرش مسيحيت در        مراسم

 و خدمات رساني سـطح عـالي        2001ارمنستان در سال    
) بمـدت يكـسال  (به دهها هزار ميهمان، بطور موقـت       

گان در اختيار ارمنيان قرار     وسايط نقليه را بصورت راي    
البته در صورتي كه كميـسيون برگـزاري ايـن          . دهد

م زالداشـتن ايـن اتوبوسـها و مينـي بوسـها را          مراسم  
آمـاده اسـت تـا در    ” ايران خـودرو “شركت  . بشمارد

چارچوب تواناييهاي خويش در ارمنستان توليد خودرو       
تعـداد  راه اندازي نمايد، اشتغال ايجاد كند و در آينده          

” ايـران خـودرو   “شركت  ” ضمنا. آنها را افزايش دهد   
تصميم گرفته است توليد خودروها در ماوراء قفقاز را         

در ايران خط توليـد آمـاده       . در ارمنستان مستقر نمايد   
صدور به ارمنستان مي باشد، در ايروان نيـز محـل راه            

    .حل شده است” انداري خط توليد تقريبا
آقاي رحيميان خاطر نشان كرد كـه اكنـون         
ماشينهاي دسته دوم بسياري از اروپا به ارمنـستان وارد          

. اين كار سهل و آسان صورت مـي پـذيرد         . مي شوند 
زيرا برخالف ماشينهاي نو، عوارض گمركي بـسياري        

اين در حاليست كه مردم ارمنستان حـق توليـد          . ندارد
در ايـران  ” مثال. نهاي نو و استفاده از آنها را دارند      ماشي

راه . ممنـوع مـي باشـد     ” وادرات ماشينهاي كهنه اكيدا   
در ايـروان   ” ايران خوردو “اندازي خط توليد ماشينهاي     

بدين معناست كه خودروهاي توليد شده براي مصرف        
كنندگان ارمنستان قيمت مناسب خواهند داشت، زيـرا        

ــداران عــوارض  بهــاي % 30(ي گــزاف مركــگخري
هــدف اصــلي . پرداخــت نخواهنــد كــرد) گمركــي

برگزاري نمايشگاه فوق در ميدان جمهـوري ايـراوان،         
. راه اندازي توليد در ارمنستان مـي باشـد، نـه فـروش            

 6500 الي   7500كه اكنون به قيمت     ” پژو“خودروهاي  
دالر پيشنهاد مي شوند، در صورت توليد در محـل، بـا            

نماينـده  . ري عرضه خواهنـد شـد     قيمت بسيار نازل ت   
در ارمنستان ايـن موافقـت را كـسب         ” ايران خودرو “

كرده است تا فروش ماشينهاي وارده از ايران بصورت         
بهاي خودروهاي كوچك در طـي      : ليزينگ انجام شود  

دو سال و خودروهـاي بـزرگ در طـي چهـار سـال              
گران ترين ماشـين بـه نمـايش        . پرداخت خواهد شد  

اتوبوس مرسـدس مـدل     ) هزار دالر  25(گذاشته شده   
  .مي باشد” نئوپالن“ بنام 2000سال 

ايـران  “آقاي رحيميان با اعالم اينكه شركت       
 10براي ارمنـستان برنامـه سـرمايه گـزاري          ” خودرو

ايـن   “ :ميليون دالري در نظر گرفته است، توضـيح داد        
ايـران  “از سـوي شـركت      ” سرمايه گزاري مـستقيما   

پـس از راه انـدازي      “. صورت خواهد گرفت  ” خودرو
 1500خط توليد در ايروان، قرار است در مراحل اوليه          

 اتوبوس توليد شـود كـه در خـارج از           500خودرو و   
  .كشور نيز به فروش خواهند رسيد

    9/7/79هايوتس آشخار  
  

نتايج اقتصادي سفر رسمي روبرت كوچاريان به 
  روسيه

ــايج  آقــاي روبــرت كوچاريــان يكــي از نت
 امـضاي قـرارداد، در      م، براي ارمنستان را   اقتصادي مه 
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دو سـال   ” مورد صادرات برليان به روسيه، كه تقريبـا       
  .بود عملي نمي شد، محسوب نمود

اريان بـا امـضاي     چبر طبق گفته، روبرت كو    
اين قرار داد، در روابط تجـارتي روسـيه و ارمنـستان            
پيشرفت هايي مشاهده و محل كار نيز ايجـاد خواهـد           

دهـايي نيـز در مـورد صـادرات سـيگار و            داقرار. شد
مكانيزم هايي در مورد تنظيم اوضاع ماليـاتي بـين دو           

  .كشور بامضاء رسيد
آقاي كارن گالوستيان وزير انرژي ارمنستان،      
كه در اين سفر، آقاي روبرت كوچاريان را همراهـي          
مي كرد اظهار داشت، كه در مـورد بـدهكاري گـاز            

 ايـن مـسئله در مـاه        اكنون مسئله اي نيست و در باره      
.  شـده اسـت    مبادلهي  يقرادادها” ايترا“ت با شركت    وا

. اكنون مسئله ما، عملي نمودن امور گـازي مـي باشـد     
وزير انرژي، اعالم نمود، كه ارمنستان در نظر دارد، در          
مقابل بدهكاري خود به روسيه، در احـداث كارخانـه          

 كـشور ” هـرازدان “مشترك، توليد انرژي در نيروگاه      
ـ آايـن نيروگـاه در    . سـهيم كنـد   روسيه را نيز      رينخ

ـ .  شوروي آغاز به احداث شده بود       حكومت سالهاي  هب
ضرورت  يك   در اين پروژه  هاروس همين علت شركت  

در ايـن   ”  طبق گفته وزير انـرژي، احتمـاال       هب.  تسا
نيروگاه واحد هاي ديگر توليدي مشترك نيـز ايجـاد          

  .  خواهد شد
  8/7/1379 يرگير 

  
  وزارت امور خارجه ارمنستان

   تكذيب مي كند
  

طبق گزارش خبرگزاري سنارك وزارت امور     
خارجه ارمنستان گزارش رسانه هاي خبري تركيـه در         

 حزب كارگر كُرد    رهبرانرابطه با در خواست كمك      
 مربوط به   ياهگزارش. از ايروان را تكذيب نموده است     

خبـري   حزب به ايروان در رسانه هاي        رهبران هعجارم
 بيست و نهم سپتامبر منتشر شده اند بويژه         تركيه مورخ 

گزارشي منتشر شده است كه عثمان اوجاالن يكـي از          
 كرد نامه اي به وزارت امـور        ان حزب كارگر  رهبران

خارجه ارمنستان ارسال نموده اسـت كـه از مقامهـاي           
 بر عليه تركيه كمك مي      هادكرارمنستان براي مبارزه    

ــد ــان . طلب ــور خارجــه آرا پاپي ســخنگوي وزارت ام
ارمنستان در طي مصاحبه اي اظهار داشت وزارت امور         

 از سوي نمايندگان حـزب كـارگر        خارجه ارمنستان   
  . كرد هيچ نامه اي دريافت ننموده است

      9/7/79هاياستاني هانراپتوتيون   
  

و هفتصدمين سالروز كانادا تمبري بمناسبت هزار 
  قبول مسيحيت به چاپ مي رساند

  
در سال آينده خدمات پـست دولتـي كانـادا          
تمبري به مناسبت هزار و هفتصدمين سالروز پـذيرش         

آرتاشـس  .  به چاپ مي رسـاند     در ارمنستان مسيحيت  
امين سركنسول ارمنستان در كانادا در حـين مـصاحبه          

دا از خدمات   اي اظهار داشت كه با اين كار دولت كانا        
 مقيم در توسعه و بهبود وضع كـشور قـدرداني       يانمنار

  .مي نمايد
آقاي كنسول خاطر نشان ساخت كه اين عمل    

 يـان منابتكاري از سوي سركيس آساتوريان نماينده ار      
  .در مجلس كانادا مي باشد

   آماري پيرامون توليدات صنعتي
 6 روسيه در مدت     آماربر طبق اطالعات اداره     

ال جاري، توليدات صنعتي در ارمنستان به مقدار ماهه س
در همـين مـدت توليـدات      . افزايش يافته اسـت   % 1/3

و در % 7/11، در اوكــراين %16صـنعتي در قزاقـستان   
. افزايش يافته است  % 10روسيه و تاجيكستان به مقدار      

در همين مدت، آهنگ رشد توليدات صنعتي بر طبـق          
آذربايجـان  المنـافع در   اطالعات كشورهاي مـشترك   

كـاهش يافتـه    % 4، و بالروس    %6/8، قرقيزستان   1/9%
  . است

     9/7/1379ژاماناك 
  

خصوصي سازي شبكه هاي توزيع برق به تأمين گاز 
  كمك خواهد كرد 

به نظر محمد علي موسوي مدير كـل اقتـصاد          
خـارجي وزارت امــور خارجــه ايــران كوتــاهترين و  

پـا مـسير    سودمندترين مسير صدور گاز ايراني به ارو      
  . مي باشدستانارمن

به گفته وي كشف ميـادين بـزرگ گـاز در          
ايران، جستجوي مسيرهاي انتقال آن به اروپا را فعالتر         

در حـال حاضـر تالشـهاي دولتهـاي ايــران و     . كـرد 
ارمنستان در راستاي تشكيل كنسرسيومي كه بايـد بـه         

موسـوي  . تأمين مالي اين طـرح بپـردازد، مـي باشـند        
 بزودي براي تهيه توجيه اقتصادي      اطمينان مي دهد كه   

 دريـاي سـياه    - ارمنـستان  -احداث خط لوله گاز ايران    
او خبر داد كه سهم مشاركت      . مناقصه اعالم خواهد شد   

ايران بعد از محاسبه تمـامي هزينـه هـاي احـداث در             
بنظر موسوي، اگر در    . خاك ايران، مشخص خواهد شد    

ر ايـن  نظر بگيريم كه اتحاديه اروپا طـرف ذيعالقـه د         
طرح مي باشد، احداث خط لوله گاز از ارمنـستان مـي            
تواند مسئله صدور گاز از منطقه درياي خزر به اروپـا           

خاطر نشان مي كنيم كه طبـق اطالعـات         . را حل كند  
 ميليون  120 ارمنستان   -اوليه احداث خط لولة گاز ايران     

اين مبلغ براي احداث قطعـه      . دالر تخمين زده مي شود    
 كيلومتر در خاك ارمنستان و قطعه اي        36اي به طول    

.  كيلومتر در خاك ايران الزم مـي باشـد         110به طول   
 1حجم ساالنه صادرات گاز در مرحله ابتـدائي حـدود           

  . ميليارد متر مكعب خواهد بود
       5/7/79يه ورميا ر نوو

  
ارمنستان و روسيه اعالميه اي در خصوص 
  دهمكاريهاي متقابل استراتژيكي امضا كردن

روبرت كوچاريان رئيس جمهـور ارمنـستان       
ديروز در حين مالقات خود با والديمير پوتين اظهـار          

وسـيه  داشت كه مالقات رئيس جمهور ارمنـستان از ر        
رئـيس  .  بـوده اسـت    همهمواره يك رويداد سياسي م    

جمهور ارمنستان در دومين روز مالقات خود از روسيه         
زير دفاع روسـيه    ابتدا با آناتولي كواشنين معاون اول و      

ايگـور سـرگئي يـف وزيـر دفـاع در           (مالقات كرد   
و از آن پس در كاخ كرملين با        ) مرخصي بسر مي برد   

آقاي والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه گفتگـويي        
بعد از گفتگو آقـاي     . خصوصي و يك ساعته انجام داد     

پوتين اظهار داشت كه ارمنـستان هـم پيمـان سـنتي            
وچاريان هـم بـه نوبـه خـود         آقاي ك . روسيه مي باشد  

اظهار داشت كه در مالقاتهاي مكرر چنين احساس مي         
شد كه اين نه تنها مالقات رئـيس جمهـور كـشور از             
كشور ديگر مي باشد بلكه مالقات رئيس جمهـور بـا           

 مي باشد كه داراي روابـط سـنتي و ديرينـه            يكشور
من هم وظيفه خود مي دانم كاري كنم كه ايـن           . است

ــعه  ــط توس ــدرواب ــيم ياين ــه . و تحك ــضاي اعالمي ام
ر گنبياهمكاريهاي استراتژيكي بين ارمنستان و روسيه       

مقاصد و خواسته هايي اسـت كـه در كـاخ كـرملين             
  .  جلي شده استمت

  6/7/79 هاياستاني هانراپتوتيون 
  

  ايجاد سيستم مرزي براي ثبت اسناد
اكنون براي ارمنستان، ايجـاد سيـستم مـرزي         

ايجاد اين سيستم   . اسناد مهاجرتي الزم است   براي ثبت   
براي اطالع داشتن از تعـداد مهـاجراني اسـت، كـه از       

  .ارمنستان خارج و يا وارد مي شوند
آقــاي داويــد هاكوپيــان رئــيس اداره ثبــت 
مهاجران در ايروان، در گفتگو با خبرگـزاري نويـان          
تاپان اعالم نمود كه در اين مورد طرح هايي به دولت           

آقـاي  .  شده كه اكنون در دست مطالعه اسـت        پيشنهاد
هاكوپيان اظهار داشت كـه در ايـن اسـناد، در مـورد           

 خارج از   يانمناختيارات قانوني مهاجران، روابط ما با ار      
  .  ارمنستان و غيره قوانيني در نظر گرفته شده است

  6/7/1379يرگير 
  

  خشكسالي در ارمنستان و كمك سفارت آمريكا
تان براي كـم نمـودن      س ارم ردسفارت آمريكا 

 60ر  اخسارتهاي رسيده به كشاورزي ارمنـستان، مقـد       
 به دامداران امنـستان خواهـد       هزار تن خوراك دامي     

فتگو هاي خـود    گ ردوزارت كشاورزي ارمنستان    . داد
با بانك جهاني، براي كمك به كـشاورزي ارمنـستان          

هزار تـن    4ا خواهد داد، از اين مبلغ       ر ميليون دل  5لغ  بم
 هزار تن بذر خريداري خواهد      12فراورده هاي نفتي و     

  .شد
متذكر شويم كه خشكسالي، براي كشاورزان      

  . ميليون دالر خسارت ببار آورد100منستان بيش از را
  7/7/1379    يرگير 

  
رهبر كل كليساي ارمني در   جاثليق گارگين دوم

  قراباغ
صبح روز بيست و پنجم سپتامبر جـاثليق دوم         

بر كل مذهبي ارمنيان جهان از خليفه گري آرتساخ         ره
سفر به آرتساخ بعـد از سـفر بـه خليفـه            . بازديد نمود 

 در نخـستين    وي. بود جاثليقگري شيراك دومين سفر     
روز سفر با آركادي غوكاسيان رئيس جمهوري قراباغ        

گـارگين دوم در    . كوهستاني  ديدار و گفتگـو كـرد       
 از  وي. داجلس ملي و دولت مالقـات هـايي انجـام د          م

 آرتساخ بازديد نموده و بـا مـردم و          يمنكليساهاي ار 
. دادخانواده هاي رزمندگان شهيد مالقات هايي انجـام         

در اين سفر اسقف ناواسارد كجويـان مـسئول ديـوان           
خليفه گري آرارات، اسقف تاتو سركيسيان، وارتاپت       

آرشن سـانويان و بـابكن نانيـان        هاميان،  ورتانس آبرا 
  .   نددر را همراهي مي كجاثليق

  5/7/79هاياستاني هانراپتوتيون 
ســفارت ارمنــستان در امــارات افتتــاح و آقــاي  -

آرشاك پوالديان تا عزيمت سـفير بعنـوان كـاردار          
  .موقت معرفي شد

خياباني تحت عنوان خيابان بيروت در سـفر شـهردار          
  .وان در اين شهر نامگذاري شدبيروت به اير
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  بين المللي
  

  
طراري اتحاديه اروپا براي مقابله با بحران ضجلسه ا

  سوخت
سي، رهبران اتحاديه   . بي.  به گزارش تلويزيون بي   

اروپــا بــه منظــور چــاره جــويي بــراي اعتــصابات و 
اعتراضات گسترده مردم به افزايش ماليات بر سوخت        

 نشـستي اضـطراري     و اين اتحاديـه     در كشورهاي عض  
  .ندردكبرگزار 

طبق اخبار واصله رانندگان كاميون هـا در فنالنـد          
نيز اكنون به مردم سـاير كـشورهاي اروپـايي بـراي            
اعتراض به بهاي باالي سوخت و ماليات سنگين دولت         
هاي اروپايي بر سوخت پيوسته انـد و ايـن در حـالي             

ينه در اسپانيا نيز بـروز      است كه اعتراضاتي در اين زم     
  .كرده است

از آغاز بحران اعتراضات به بهاي بـاالي سـوخت          
در اروپا،  كشورهاي فرانسه، بريتانيا، بلژيـك، هلنـد،          
اسپانيا، سوئد، نروژ و فنالند شاهد اعتصابات گـسترده         
بودند و اكنون رانندگان آلماني نيز تهديد به اعتـصاب     

 جانبه در اروپا ايجاد     كرده اند و همين امر بحراني همه      
  .كرده است

  
گزارش يك روزنامه آلماني از اعمال شكنجه در 

  تركيه
به نوشته يك روزنامه آلمـاني، بـا اينكـه در امـر       
رعايت حقوق بشر تركيه، پيشرفت هايي به چشم مـي         
خورد ولي شكنجه همچنان موضوعي روزمره در ايـن         

  .كشور است
 خـود   اخيره  روزنامه فرانكفورتر روندشاو در شمار    

تعــداد شــكنجه هــا در تركيــه : در گزارشــي نوشــت
همچنان زياد است و تغيير فاحشي در آن به چشم نمي           

  .خورد
در اين نوشته به نقل از سازمان حقوق بشر تركيـه           

در نيمه نخست سال جاري تعـداد شـكنجه       : آمده است 
 مـورد بـوده كـه در     263هاي به ثبت رسيده بالغ بـر        

 مورد كاهش   71 مشابه در سال گذشته،      مقايسه با زمان  
  .داشته است

  
  عـــلـــمـــي

  
  تأثير ورزش در درمان آرتروز مفاصل 

 پژوهشگران آمريكايي اعالم كردند ورزش      -واشنگتن
كردن نه تنها براي مبتاليان به بيماري آرتروز مفاصل         
. ضرر ندارد، بلكه براي درمان آنها بسيار مفيـد اسـت          

د ورزش كـردن دردهـاي ناشـي از         بيشتر افراد معتقدن  
آرتروز مفاصل را بدتر مي كند، به همين دليل از انواع         

امـا  . ورزش و حتي پيـاده روي اجتنـاب مـي كننـد           
تحقيقات پژوهـشگران آمريكـايي نـشان داده اسـت          
درست ورزش كردن روش بسيار مناسبي براي از بين         
بردن درد و التهاب مفاصل در بيماران مبتال به آرتروز          

رعايت يـك برنامـه مـنظم       . است) ساييدگي مفاصل (
ورزشي موجب تقويت عضالت اطراف مفاصل ساييده       
شده مي شود و بدين ترتيب فشار بـدن روي مفاصـل            

كاسته مي شود و از ساييده شدن بيشتر، درد و التهـاب      
  .آنها نيز مي كاهد

  
  تور ويژه بازديد از تايتانيك

ــورك ــراي  -نيوي ــايي ب ــركت آمريك ــك ش  ي
قمندان به بازديـد از محـل غـرق شـدن كـشتي             عال

تايتانيك و الشه آن  يك تور گردشي برقرار كرده          
  .است

جهانگردان از اين تور بـه گرمـي اسـتقبال و از            
زمان برپايي آن صد نفر از اين محل بازديـد كـرده            

شركت آمريكايي برگزار كننده تور تايتانيـك       . اند
 مـسافران    هزار دالر هزينه مي كند و      35در هر سفر    

با زيردريايي هاي كوچك به اعماق آب مي روند و          
 ساعت از الشه كشتي تايتانيك و اطـراف         6به مدت   

  . آن ديدن مي كنند
اين شركت آماده است براي عالقمندان اين سفر        

بـه گفتـه مـسئوالن      .  سال آينده جا رزرو كند     10تا  
شركت، اين سفر بسيار هيجان انگيز و در عين حـال      

ت و اقدام به آن طبعـي مـاجراجو نيـاز           خطرناك اس 
  .     دارد

  
 اميدي تازه براي نابينايان

  
 يك مركز تحقيقاتي در فرانـسه نمونـه         -پاريس

هايي از قرنيه مصنوعي ساخته و اميد تـازه اي در دل         
  .ميليونها نابينا در سراسر جهان ايجاد كرده است

نارسايي قرنيه دومين دليل عمده نابينايي بـيش از         
يليون نابينا در سراسر جهان است و پژوهشگران         م 45

اميدوارند به زودي با پيوند قرنيه مصنوعي ايـن نـوع           
  .نابينايي را برطرف كنند

در حال حاضر نارسايي قرنيه بـا پيونـد قرنيـه از            
فردي به فرد ديگر مقدور است و به اين دليـل كـه             
اهدا كننده قرنيه بسيار كم است، اين نابينايان هميشه         

 آرزوي ديدن جهان به سر مي برند، امـا بـا روي             در
كار آمدن قرنيه مصنوعي اين آرزو تحقـق خواهـد          
يافت، پژوهشگران پيش بينـي مـي كننـد نخـستين           

 ميالدي وارد 2001نمونه هاي قرنيه مصنوعي در سال       
بازار شود و جراحي هاي پيوند قرنيـه مـصنوعي در           

  .اين سال آغاز شود
  

 ته مغزي تأثير سبوس در كاهش سك
 پژوهشگران آمريكايي اعـالم كردنـد       -واشنگتن

استفاده از غذاهاي سبوس دار خطر ابـتال بـه سـكته            
 درصد كاهش مي 40 تا   30مغزي را به ويژه در زنان       

  .دهد
تحقيقات اين پژوهشگران نشان داده اسـت كـه         
ميزان سكته مغزي در بين زنـان و مـردان آمريكـا            

كته مغزي در زنان    يكسان اما ميزان مرگ ناشي از س      
بيشتر موارد سكته مغـزي نيـز بـر اثـر           . بيشتر است 

  .مسدود شدن سرخرگ ها است
پژوهشگران معتقدند مصرف غذاهايي كـه داراي       

 تكه نـان سـبوس دار در        3 تا   2” سبوس هستند، مثال  
روز خطر سكته مغزي را بـه ميـزان قابـل تـوجهي             

آنها توصيه مي كننـد همـه افـراد،         . كاهش مي دهد  
غور، نان سياه و نان سبوس دار و غذاهاي تهيه شده           بل

با آرد سبوس دار را در وعده هـايي غـذايي روزانـه           
  . خود قرار دهند تا خطر سكته مغزي آنها كاهش يابد

  نجات بيماران ديابتي از تزريق انسولين
  

 پژوهشگران آمريكايي سرگرم ساختن     -واشنگتن
) ديابت(ند  دستگاهي هستند كه مبتاليان به بيماري ق      

ايـن  . را از تزريق مداوم انسولين رهايي مـي بخـشد         
دستگاه به بيماران امكان مي دهـد كـه انـسولين را            

  .بدون نياز به تزريق وارد بدن خود كنند
آزمايش هاي اوليه روي اين دستگاه با موفقيـت         
انجام شده است و پژوهـشگران اميدوارنـد تـا سـال            

  . د ميالدي آن را وارد بازار كنن2001
اين دستگاه كه به كمك دو شركت آمريكايي و         
آلماني ساخته شده است، پودر انسولين را بـه بخـار           
تبديل مي كند و بيماران با استنشاق ايـن بخـار مـي             

  . توانند انسولين كافي به بدن خود برسانند
  

 سربزرگ نشانه هوشمندي است
  

 پژوهشگران انگليسي اعالم كردند افـرادي       -لندن
. تري دارند باهوش تر از ديگران هستند      كه سر بزرگ  

تحقيقات پژوهشگران روي دهها نفر از افرادي كـه         
سرهاي معمولي و سري بزرگتر از حد معمول داشتند         
نشان داد افرادي كه سرهاي بزرگ و پهن دارنـد از           

  .ديگران باهوش ترند
البته هميشه اين نظريـه وجـود داشـت كـه سـر             

ا كنون آزمايش و    بزرگ نشانه هوشمندي است، اما ت     
دانشمندان . تحقيق علمي در اين زمينه انجام نشده بود       

انگليسي با انجام تحقيقات گسترده اين نظريه قديمي        
را جنبه علمي بخشيدند و به افرادي كه از سر بزرگ           

  .خود رنج مي برند اميدي تازه  دادند
  

 آسانسورهاي فضايي
  دانشمندان انگليسي معتقدند كه مـي تـوان        -لندن

ايـن  . آسانسوري بـراي سـفرهاي فـضايي سـاخت        
 هزار كيلـومتر دارد     36آسانسور كابل بلندي به طول      

. كه از يك ايستگاه فضايي به پايين آويخته مي شود         
زمين به  ” ساكن“اين ايستگاه در مدار موسوم به مدار        

حركت در خواهـد آمـد و حركـت آن مطـابق بـا              
ـ         ين حركت وضعي زمين است، بنابراين سـاكنان زم

  .آن را ساكن مي بينند
كابلي كه براي آن آسانسور در نظر گرفته شـده          
است به كمك لوله هايي از جنس كربن ساخته مـي           

 برابر  100شود كه از الماس محكمتر و استحكام آن         
ــت ــوالد اس ــده  . ف ــيش برن ــاي پ ــاخت موتوره س

الكترومغناطيسي نيز به توليـد آسانـسوهاي فـضايي         
مكان مي دهـد تـا چنـد    كمك مي كند زيرا به آن ا      

  .هزار كيلومتر در ساعت سرعت بگيرد
در اين روش ديگر نيازي به اسـتفاده از سـوخت           

  . مايع براي ارسال سفينه ها به فضا نخواهد بود
انديشه ساخت آسانسورهاي فضايي نخـستين بـار        

 -نويسنده داستانهاي علمي  ” توسط آرتورسي كالرك  
 كـه ايـن      مـيالدي  1978در سـال    . تخيلي اعالم شد  

نويسنده در يكي از كتابهايش آسانسورهاي فـضايي        
را به كار برد، ساخت اين آسانسوها رؤيـايي بـيش           
نبود، اما امروز با پيشرفت تجهيزات مي توان اميدوار         
بود كه اين آسانسورها تا چند سال آينـده سـاخته و            

  . راه اندازي شوند



 

 

   ٥صفحه   ١٣٧٩  مهرماه ٢٤  ١٤ شماره   لويس

  سال جهاني رياضيات 

  آنانيا شيراكاتسي
  رياضيدان نامي سده هفتم ميالدي

  
  آنيك شاهمريان: ترجمه 

    
 از تاريخ دقيق تولد و مرگ آنانيا شيراكاتسي، دانـشمند ارمنـي قـرن هفـتم،                

او اولين شخصي بـود كـه تحقيـق در مـورد علـوم              . اطالع معتبري در دست نيست    
 بر روي پايه هاي صـحيح        را در ارمنستان  ) دقيق ترين و صحيح ترين علوم     (تجربي  

شيراكاتــسي در روســتاي . بــه عقيــده بخــشي از مــورخين آ. و اســتوار قــرار نهــاد
متولد شده، در   ) ”آنياك“(” آنانيا“و يا در روستايي بنام      ) ”شيراك“(” شيراكاوان“

تحصيالت ابتدايي را احتماال در ). 1(”آني“صورتيكه از نظر عده اي ديگر در شهر 
فرا گرفته است و سپس براي استوارتر و عميق تـر           ) 2(” وانكدبر“مدرسه اي در    

 سال 8( سال در خارج به سفر و مطالعه پرداخت   11كردن دانسته هاي خود، مدت      
). در شهر ترابوزان گذراند  ” تيوكيوس“از اين مدت را در مدسه علمي يوناني بنام          

 پرداخـت، از    بعد از بازگشت به وطن، به وسعت دادن فعاليتهاي علمي و پژوهـشي            
اين رو مدرسه اي را افتتاح كرد و براي تدريس علـوم در ايـن مدرسـه شـروع بـه                 

  .نوشتن كتابهاي درسي نمود
او مطالعـات وسـيعي در      . شيراكاتسي بـسيار وسـيع اسـت      .    دامنه فعاليتهاي آ  

و جغرافيـا   ) محاسـبه سـال و سـالنامه      ( زمينه هاي نجوم، رياضيات، استخراج تقـويم      
او با بسط دادن و اصولي تر كردن آنچه كه تاريخ نويسان ارمني             .  است انجام داده 

قبل از او انجام داده بودند و همچنين با تفحص كردن در كارهاي دانشمندان ديگر 
  .خود را بوجود آورد) 3(”روشهاي منظم پژوهشي“كشورها، توانست 

ــور    ــه در م ــؤاالتي را ك ــام س ــومي، او تم ــشهاي نج ــات و پژوه د    در مطالع
خورشيد، كره زمين، ماه، ستارگان و نحوه رويت اجرام كهكشاني مطرح مي شد،             

بصورت يـك كـره   ” زمين“او پذيرفته بود كه ). 4(به محك آزمايش مي گذاشت 
است، بطوريكه اگر نقطه اي روي آن در نظر گرفته شود و از اين نقطـه و مركـز                   

د كـه آن را     يك خط عبور داده شـود، نقطـه ديگـري روي كـره بدسـت مـي آيـ                  
براي او مسلم شده بود كه سرعت انتـشار نـور           . اين نقطه مي توان ناميد    ” معكوس“

او همچنـين دريافتـه بـود كـه كهكـشان      . خيلي بيشتر از سرعت انتشار صوت است  
چيزي جزء اجتماعي از ستارگان كم نور نيست، سـطح سـخت مـاه از خـود نـوري            

پرتو هاي نور خورشـيد بـه دسـت مـي     ندارد و نور خود را تنها از طريق باز تابش          
او توانـست   . آورد و لكه هاي تيره روي آن چيزي جز ناهمواريهاي سطحي نيستند           

روي دادن صور مختلف ماه و همچنين كسوف و خـسوف را بـه درسـتي توضـيح                  
  .او پديده جذر و مد درياها را نتيجه مستقيم اثر ماه مي دانست. دهد

بود و بوسيله ايـن مطلـب       ” مركزيت زمين “ه  شيراكاتسي از حاميان نظري   .    آ
  . نيز چگونگي رخ دادن فصول سال و شبانه روز را توضيح مي داد

   با بكار بردن بعـضي مقايـسات و بهـره جـستن از نيـروي ادراك، او نتيجـه                   
گرفت كه خورشيد هم از زمين و هم از ماه بزرگتر است و به فاصله بسيار زيـادي                  

در قـسمتي از تحقيقـات كـاربردي خـود، تعـدادي قـوانين              او  . از زمين قرار دارد   
براي يافتن جهت و اينكه چه موقـع   ) بخصوص در زمينه هاي دريانوردي      (نجومي  

  .است، قيد كرده است” شبانه روز“از 
   قوانين علمي براي سـاختن اولـين سـاعت خورشـيدي ارمنـستان را او ارائـه        

براي يـك   )  تولد تا مرگ يك ماهه     از(او جدولي از شكلهاي مختلف ماه       ) 5.(داد
او نه تنهـا محاسـبات سـالنامه اي ارمنـستان را            .  ماهه تنظيم كرد   19دوران متناوب   

انجام مي داد، بلكه همين كار را براي تعدادي ديگر از اقوام و ملتها نيز انجام مـي                  
 سال تنظيم كرد و اولين شخصي       532او همچنين يك جدول سالنامه اي براي        . داد

تفـسير سـالنامه    . را ارائـه داد   ) بـدون حركـت   (=” آنـشارژ “كـه ايـده سـالنامه       بود  
” بيزانـسي “از كارهاي اوست، و اين در حالي است كـه خـود             ” آندرياس بيزانسي “

” بيزانـسي “نيز تفاسيري در مورد سالنامه ارمني مي نوشت كه متأسفانه نوشته هاي             
سي پـي بـه وجـود چنـين         در دست نيست و ما تنها از طريق نوشـته هـاي شيراكاتـ             

  .تفاسيري مي بريم

شيراكاتـسي  . ارزش بسيار زيادي قائل شده اند براي اصطالحات علمـي كـه آ            
از ). بخصوص پس از ترجمه اين لغـات      (در كارهاي خود از آنها بهره گرفته است         

شيراكاتسي كـه داراي مـضموني صـرفا رياضـي اسـت،            . با ارزش ترين كتابهاي آ    
 جدولهاي جمـع، تفريـق، ضـرب و تقـسيم را شـامل مـي             كتاب درسي او است كه    

  . شود
الفبـاي  (   در قرون ميانه كليه اعداد در ارمنستان با استفاده از الفبـاي ارمنـي               

، 9 تا 1بيان مي شده اند، به اين ترتيب كه بوسيله نه الفباي اول اعداد     ) ”مسروپي“
 و 900 تـا  100 سوم اعداد ، بوسيله نه الفباي 90 تا   10بوسيله نه الفباي دوم اعداد      

 نمايش داده مي شدند، بدين ترتيـب  9000 تا 1000بوسيله نه الفباي چهارم اعداد     
براي نـشان دادن    :  را نشان دهند   9999بوسيله الفباي ارمني، ارامنه مي توانستند تا        

) ^)(biur(”بيـور “ ارامنه از يك نشان مخصوص بنام   10000اعداد بزرگتر مانند    
يكي از اعضاي الفبا گذاشته مي شد، استفاده مـي كردنـد كـه معـادل         كه در باالي    

استفاده مي كردند كه در آن      “   ”  از   100000 بود، مثال براي نشان دادن       10000
. در ستونهاي جـدولهاي آ . دهمين عضو از خانواده الفباي ارمني است  ) ”ژ“(=“   ” 

ورد، زيـرا كـه ايـن       شيراكاتسي عالئم تساوي و چهار عمل اصلي به چشم نمـي خـ            
  . متداول گشته است15-16عالئم از قرنهاي 

شيراكاتـسي داراي سـتونهاي يكـان، دهگـان و          .    جدولهاي جمع و تفريـق آ     
 مـي  11000صدگان هستند و تعداد اعدادي كه در اين جدولها بكار رفتـه انـد بـه      

  .رسد
ــد   ــوانين منطقــي تنظــيم شــده ان .    جــدولهاي وي بطــور مــشخص از روي ق

 قسمت مختلف تقسيم مي شـوند؛ هـر يـك از ايـن قـسمتها                36ولهاي ضرب به    جد
است، بزرگترين عدد حاصـل شـده       ” حاصل شده “ قسمت   37خود به تنهايي داري     

مي توان تصور كرد كه چون عمل تقسيم با دشـواريهاي           .  مي رسد  9000 × 10به  
ولهاي بيـشتري همـراه بـود، قبـل از اينكـه جـدولهاي تقـسيم تنظـيم شـود، او جــد         

 را تنظيم كرد، تا عمل تقـسيم را بـا ضـرب يـك            6000اعداد بزرگ تا    ” معكوس“
در پايين صفحات اين جدولها، بـراي       . عامل در معكوس عامل ديگر به دست آورد       

يادآوري، بعضي پيشرفتها مطلبي از حساب، هندسـه و تعـدادي معمـا نوشـته شـده                 
  . است

جاهاي ديگر نگارشهاي بـسياري در   شيراكاتسي در يونان، روم و      .    تا زمان آ  
بنا بر آنچه از    (زمينه هاي حساب و جبر انجام گرفته بود، ولي اكنون اثبات گشته             

. ، هيچكدام از اين نگارشها در محتوا به وسعت نوشته هـاي آ       )پيشينيان به ما رسيده   
مسائل و جوابهايي كه در كتاب درسـي وي آمـده اسـت،    . شيراكاتسي نبوده است 

بخـصوص  (ده اين امر است كه اين مسائل براي جميع حاالت حل شده اند            بيان كنن 
در نقاط بحراني و جاهايي كه مسئله امكان نـشان دادن حـالتي اسـتثنايي را داشـته                  

همچنين اين كتاب شامل تعدادي از مسائل اسـت كـه اسـتفاده از روشـهاي                ). است
ي بـسيار دشـوار     مشهور مصري و يوناني معروف آن زمان براي حل آنها، بـه كـار             

شيراكاتسي، هنوز هم با اندكي     . آ) 8(بسياري از معماهاي  ) 7.(مبدل مي شده است   
  .تغيير در فلكلور ارمني مشاهده مي شود

از ) ”آشخاراتوتس“(” نقشه جهان “   تعدادي از مورخان پذيرفته اند كه اولين        
ورد شيراكاتــسي بــوده، كــه در آن اطالعــات بــسيار بــا ارزشــي در مــ. كارهــاي آ

  .ارمنستان تاريخي و كشورهاي همسايه موجود بوده است
شيراكاتسي در موسيقي نيز داراي تأليفاتي است، ايده هاي او در مـورد              .    آ
نظريـه هـاي جديـد آن دوره را غنـي           ) tones(و تنها ) Intervals)(9(اينتروالها

  . بوده استكارلو) 10(” كاقتسرالور شاراكاننر“ بنا به بعضي از منابع. كرده است
   در نگارشهايي كه از وي به ما رسيده، اينچنين بـر مـي آيـد كـه لـو عالقـه                     
مخصوصي به شاخه هاي ديگري از علوم ماننـد سـنگهاي قيمتـي و معـدن، مفهـوم             

  .اندازه و وزن، مسائل مختلف فيزيكي و هواشناسي مبذول مي داشته است
 فلسفي را مورد بررسي     شيراكاتسي در مطالعات خود بسياري از سؤاالت      .    آ

به نظر او آنچه كه در طبيعت موجود است تركيبي از چهـار عنـصر        . قرار مي دهد  
در كـشف حقـايق او توجـه    . خاك، آب، هوا و آتش هـستند   ) elements(اوليه  

خاصي را به مشاهده و آزمايش مبذول مـي دارد، بطوريكـه حـس كـردن مـستقيم                  
به نظر او همه چيـز در طبيعـت         .  داند توسط پنج حس را مقدم بر ادراك عقلي مي        

بوجود مـي آيـد، متحـول و پيـشرفت مـي كنـد و               : محكوم به تغيير و تحول است     
او وجود تضاد در طبيعـت      . سپس از بين مي رود و به چيز ديگري تبديل مي شود           

شايد شـروع فـساد و تجزيـه،        “: او مي نويسد  . را خود ماية بقاء طبيعت مي دانست      
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  سال جهاني رياضيات 

و اين تضاد ضرري براي بقـاء       . ”و تجزيه خود شروع زندگي    زندگي است و فساد     
  .”هستي ندارد

و فرهنگـي   ) social(جامعه گرايانه   -   با تأثير گرفتن از جنبش هاي سياسي      
طبيعت، او به اين مسئله پي بـرد كـه   ” مستقيم“سده هاي ميانه و با مطالعه و بررسي  

 لـذا    بنا شـده اسـت،    ”  منطقي غير“بعضي از نقطه نظرات مذهبي بر پايه هاي كامال          
او به عنـوان يـك منطـق دان، از          . سعي كرد تفكرات علمي را جايگزين آنها بكند       

بسياري از تفكرات كليسا ناراحت بود و لذا خود تبديل به يكـي از بانيـان جنـبش                  
او جزو اولين اشخاصي بود كه تحقيـق در بـاره          . شد” ضد كليسايي “غير مذهبي و    

او محـيظ تفكـر مـذهبي را    .  در ارمنستان پايه گذاري كـرد  را” دوگانگي حقيقت “
  .محدود كرد تا بدين وسيله راه براي پيشرفت علوم تجربي هموار شود

پرورشي، جهان بيني، نحـوه پـرداختن بـه علـوم تجربـي و             -   فعاليتهاي علمي 
توضيحات . شيراكاتسي مؤيد فوق العاده و ابتكاري بودن تفكرات اوست. فلسفه آ
نهاي علمي كه او در حل مسائل ارائه مي دهد داراي ارزشي به مراتب بيشتر      و برها 

از آن چيزي است كه بتواند در محدوده تاريخ سده هاي ميانه ارمنستان باقي بماند، 
و بـسياري   ” تاريخ علـم  “زيرا كه اين تفكرات و فعاليتها داراي ارزش بزرگي براي           

ز خـود بجـا گذاشـت آنچنـان وسـيع و            آنچه كه او ا   . ديگر از ملتها و فرهنگهاست    
مبسوط بوده كه براي قرنها، كتابها و جداول او در مدارس ارمنستان تـدريس مـي                

فعاليتهاي او در زمينه استخراج تقويم حتي هم اكنون نيز طراوت خـود         . شده است 
  . را از دست نداده است

ن بـوده   شيراكاتسي بدون شك اولين پايه گذار علوم تجربي در ارمنـستا          .    آ
  .        است

-اكنون در تركيـه و در نزديكـي مـرز تركيـه    ” آني“ويرانه هاي شهر    - 1
 كليـسا از اهميتـي خـاص بـراي     1001شهر آني بخاطر داشتن . ارمنستان قرار دارد  

در متن هاي خارجي از بقاياي اين شـهر بنـام           . فرهنگ ارامنه برخوردار بوده است    
ANI RUINSياد مي شود .  

در انگليسي است و    ” monastery“ني تقريبا معادل    در ارم ” وانك “ - 2
عموما به صومعه هاي مذهبي اطالق مي شود كه به كارهاي فرهنگـي و آموزشـي                

  .نيز اشتغال داشته اند
به معناي دنبال كردن بهترين سلـسله مراتـب         ” روشهاي منظم پژوهشي  “ - 3

  .براي يافتن حقيقت در كمترين زمان مي باشد
در اينجـا يعنـي مطالعـه ايـن     ” ايش گذاشـتن  به محـك آزمـ    “ منظور از    - 4

رويدادها بر اساس آنچه مشاهده مي شود و آنچه مي تـوان بطـور منطقـي از ايـن                   
  .مشاهدات نتيجه گرفت

نـوعي  ” سـاعت خورشـيدي  “ظـاهرا بـه نظـر مـي رسـد كـه منظـور از         - 5
  .است كه براي تعيين زمان مورد استفاده قرار مي گرفته است) عضاده(

  .مي باشد” بكارگيري و حل“جا به معناي در اين” پيشرفت“ - 6
  . احتماال خود وي روشهاي جديد و سريعتري ارائه داده است - 7
جوابهاي اين معماها همراه با يك نوع رح و شادي بوده اسـت هماننـد                - 8

  .آنچه كه از شنيدن يك لطيفه زيبا در ما ايجاد مي شود
  گامها - 9

مخـصوص  يك نوع موسيقي مذهبي همانند كر اسـت كـه           ” شاراكان“ -10
  .    كليساي ارتدكس ارمني است و در هنگام اجراي مراسم مذهبي اجرا مي شود

 

 

  به استقبال سال نو
  آوتيك ايساهاكيان: نوشته

  )امين سال زايش او- 125به مناسبت (
   ورژيك محموديان: ترجمه

وقتي در پاريس بودم از سوي چند تن از دوستان دعوت شدم كه با هم به                
  .و برويماستقبال سال ن

شب سي يكم دسامبر، حدود ساعت ده بود كه جمع ما دور ميـزي كـه از                 
بـانوان  . تاالر بزرگ مهمانسرا از جمعيت پر بود      . پيش رزرو شده بود نشسته بوديم     

سالن با چلچراغهـاي    . بيشماري بودند با لباسهاي فاخر و گل سينه هاي آراسته شده          
يي بودند كه در ميان گل هاي قـرار  روي هر ميز چراغ ها . بسياري روشن شده بود   

  .داشتند
نگين هاي حلقه ها، گردنبندها، النگوها و انگـشترهاي بـانوان مثـل سـتاره       

آهنگي نواخته مي شد و چند . هاي بي شماري با نور خيره كننده اي برق مي زدند
پيشخدمت هاي فراگ پوشيده سيني هاي پر از        . زوج هماهنگ با آن مي رقصيدند     

 و ليوان را روي انگشت هايشان قرار داده بودند و به نرمي و چـابكي                غذا، بشقاب 
اطـرافم  . از هر ميز صداها و خنده هاي شاد شنيده مي شد          . رفت و آمد مي كردند    

در چشم هاي آنها لبخنـد و رضـايت مـوج    . را نگاه مي كردم، همه خوشحال بودند    
ه اند و حاال در اينجـا  مثل اين بود كه اين مردم هرگز غم و غصه اي نداشت . مي زد 

جمع شده اند كه با همان باور به اسـتقبال سـال نـو بودنـد، كـه ادامـه شـادي هـاو                        
  .خوشبختي هايشان خواهد بود

هر چه به ساعت دوازده نزديك مي شديم، يعني هنگامي كـه سـال قـديم                
  .بايد جاي خود را به سال نو بدهد، شادي مردم بيشتر مي شد

ي بزرگ مهمانسرا كودكـان بيچـاره و مـردم ژنـده     از خيابان، از پنجره ها  
حتي چنـد تـن از كودكـان جـرأت كـرده و وارد              . پوش به داخل نگاه مي كردند     

  .تاالر شده و با حالتي شرمگين جلوي در كز كرده بودند
. آقاياني كه وارد مي شدند آنهـا را نگـاه كـرده بـي اعتنـا رد مـي شـدند                    

بعد از مدتي آنها دوبـاره      . بيرون مي كردند  پيشخدمت ها مدام با عصبانيت آنها را        
به نظرم آمد كه شايد شكوه و روشنايي تاالر آنهـا را شـيفته خـود    . وارد مي شدند  

  .كرده بود
يكي از پيشخدمت ها از فرط عصبانيت و با خشونت پس گردن آنهـا مـي                

عيش مـن و دوسـتانم را مـنغص       ” اين صحنه كامال  . زد و آنها را بيرون مي انداخت      
كه ميز مـا از در ورودي چنـدان دور نبـود و مـا از نزديـك                  ” مخصوصا.  كرد مي

چند فرانك داديم به پيـشخدمت هـا كـه بـه     . شاهد اين صحنه هاي غم انگيز بوديم 
  . كودكان بدهند

. »!عجـب دنيـايي شـده   «: يكي از دوستانم سيگاري روشـن كـرد و گفـت    
: از دوستان گفـت خانم يكي   . »شهرهاي بزرگ ” مخصوصا « :دوست ديگري گفت  

  .»تا زماني كه دور و برت آدمهاي فقير مي بيني، نمي تواني خوشبخت باشي«
. چند دقيقه بيشتر به ساعت دوازده نمانده بـود       . موزيك لحظه اي قطع شد    

همه منتظر لحظه باشكوه تحويل سال نو بودند، كه ناگهان صداي دردناكي شـنيده              
هنگـام بيـرون    . گشتند نزديك در بود   همه به طرف صدا بر    . شد، صدايي دلخراش  

راندن كودكان، يكي از پيشخدمت ها با مشت بـه صـورت يكـي از آنهـا زده بـود              
كودك بيچاره دهان خود را با دو دست گرفته بود، ولـي از بينـي اش خـون مـي                    

بانوان صورت هاي عبوس خـود     . بيچاره گريه مي كردو هراسان جيغ مي زد       . آمد
بيـشترشان عـصباني   . ت بادبزن هايشان پنهـان مـي كردنـد    را بر مي گرداندند و پش     

با اشاره مدير رستوران موزيك شروع شد و صداي . بودند، نميدانستي از چه كسي
چند دقيقه بعد، ديگر خبـري از آن بچـه هـا نبـود و               . گريه كودك در آن گم شد     

تـاالر  . در همان موقع سال تحويل شد     . خدمتكار خون روي زمين را پاك مي كرد       
  .از صداي باز شدن در بطري هاو هوراها پر شد

  

دوست ديگـر.»!سال نو بد جوري شروع شد«: يكي از دوستان گفت   
بايد شاد باشيم و كيف كنيم و هر سال سـالم           . حرف مفت نزن   « :به تندي گفت  

  ».…و تندست
 كـرديم خودمـان را   ولي اوقات همه ما تلخ شده بود، با اينكه سعي مي 

  .خوشحال نشان بدهيم
آن شب هر چه مي خوردم و مي  نوشيدم احساس مي كردم خون آن               

  . كودك بيچاره روي آن خوراكي ها ريخته است
  

  ادبيات
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ادبيات

  

  آمو كُرده
  آوتيك ايساهاكيان: نوشته
  آندرانيك خچوميان: ترجمه

  
در كرانه رود زانگو، زندان صليبي شكل شهر ايروان، با ظاهري عبـوس و              

  . غمگين جا خوش كرده است
مـن در سـلولم   . سلولهاي ما بر بال سمت چپ اين صليب عظيم قرار داشـت  

اتس بود كه فقط قله شفافش      پنجره كوچك سلولم مشرف به كوه آراگ      . تنها بودم 
  .چهره ام را نوازش مي كرد

در سلول به سمت راهرويي تنگ و طوالني باز مـي شـد، روبـروي سـلولم                 
سلول ديگري قرار داشت با همان ابعاد كه در آن شش نفر زندني بودند، يك كُرد         
بود به اسم آمو، دو نفر ارمني بودند كه اسم يكي از آنهـا بغـوس بـود و سـه نفـر                       

  . يگر هم ترك بودندد
سلول من هميشه درش بسته بود، روي آن رديچه كوچكي قرار داشت كـه         
از آن طريق نگهبانان مارا تحت نظر داشتند و از همان دريچه هم بـه زنـدانيان غـذا             

  .مي دادند
اين دريچه آنقدر كوچك بود كه حتي سر يك كودك هم از آن رد نمي               

. ديگر ار مي ديدند و با هم صحبت مي كردندشد و از همين دريچه ها زندانيان هم 
وقتي نگهبانان از راهرو دور مي شدند يا در صندلي هاي خود مـي خوابيدنـد، مـا                  
زندانيان به آن دريچه ها نزديك مي شديم و همديگر را صدا مي زديم و صـحبت                 

  .مي كرديم
از . آه، چه ها كه به هم نمي گفتيم، تنها دلخوشـي مـا همـين صـحبتها بـود                  

ذشته ها حرف مي زديم، از خاطرات خوب، اتفاقات مختلفي را براي هم تعريف گ
  .مي كرديم، مثل ها مي گفتيم و با صداي آهسته آواز مي خوانديم

يكي خوابي را كه ديـده  . هر روز حرف مي زديم و صحبتها تمامي نداشت 
د ديگري از خبرهايي كه از خانواده اش به دسـت آورده بـو     . بود تعريف مي كرد   

از مـسافرتها، از دوران     . حرف مي زد، سـپس صـحبتهاي دلنـشين شـروع مـي شـد              
كودكي، از عشق، ز ماجراهاي ديگر و هر روز همين بود، هر وقـت كـه فرصـت                  

  …مناسبي پيش مي آمد
در غـم و    . سرنوشت و رنج مشترك همه ما را بـه هـم نزديـك كـرده بـود                

و زنـداني جنـايي، تـرك و        زنـداني سياسـي     . دردي يكسان با هم برادر شده بوديم      
  .ارمني، كرد و آشوري با هم برادر شده بودند

حتي وقتـي كـه از بيـرون        . هر كس سعي مي كرد ديگري را دلداري دهد        
براي كسي چيزي مي آوردند، سيگار، قند، ميوه، آن شخص خيلي زود به اميـد و                

  .رغبت همه را با خود سهيم مي كرد
و در ذهنم آن چهره هاي زجر كشيده و حاال كه سالها از آن روزها گذشته     

  .    رنگ پريده را مرور مي كنم، قلبم نسبت به آنها سرشار از عشق مي شود
+  +  +  

از خانـه هـاي دور دسـت در         . يكي از شبهاي آرام و سحر انگيز ماه مه بود         
شهر چراغها مانند چشماني خندان چشمك مي زدند، نسيم ماليم باد بر بالهاي خود              

. شاد، ترانه هاي عاشقانه و صداي قهقه هاي بلند را بـه ارمغـان مـي آورد                صداهاي  
  .ولي زندان ما در سلكوت بود، مانند گورستاني عظيم

زندانيان ساكت بودند، آيا خواب بودند يا شب، اين شب نوازشگر بهـاري             
آنها را به دنياي سحر و جـادو بـرده اسـت؟ جـايي كـه رويـاي باشـكوه آزادي و                       

   …وس غمگين و عظيم زندان را به فراموشي مي سپاردخوشبختي كاب
در زندان همـه زنـدانيان شـب و روز و روز و شـب رويـا مـي بيننـد و رد                       

  …چشمان هر زنداني روياست كه تأللؤ دارد، روياي زيبا و بي همتاي آزادي
سكوت سهمگين زندان را گاهي آوازي عمگـين يـا نالـه اي دردمنـد و يـا                  

  ..ها رد هم مي شكستسروصداي دلخراش زنجير

بـه در   .  صداي آمو را شنيدم كه مرا صدا مي كـرد          -آهاي برادر جان   -
دلـم خيلـي گرفتـه، خيلـي        .  بيا كمي حرف بزنيم    -سلول نزديك شدم  

  .غمگينم
 بيـشترش گذشـته و چيـزي        …دوست من دليلي نـداره غمگـين باشـي         -

اين همه تحمـل كـردي كمـي هـم طاقـت بيـار، مگـر چقـدر                   . نمونده
  …مانده؟

سه ماه و ده روز ديگر مانـده، تـا ايـن مـدت هـم                : مو دردمند جواب داد   آ
تمام بشه، دلم از غصه مي تركه، شش ماهي كه گذشت زياد به نظرم نيامد، اما اين              
باقي مانده را نمي توانم تحمل كنم، آن شش ماه زمستان بود، هي مي رفتيم بيرون                

  .از سلول و هي برمي گشتيم، ولي حاال بهاره، بهاره
آمو جوان برومند و خوش سيمايي بود، به جرم اهانت به شخصي به نه ماه          

  .آمو تازه نامزد كرده بود. زندان محكوم شده بود
آمو جان تحمل كن، پس من چكار كنم كه يك سـاله اينجـام و هنـوز             -

  .هم نمي دانم چقدر هم بايد منتظر بمانم
و هميـشه تـوي     ما با هم خيلي فرق داريم، يكي اينكه تو شهري هستي             -

يكـي هـم اينكـه تـو هنـوز          . خانه بودي، به كوه و دشت عادت نداري       
  .نامزد نكردي و چش براه كسي نيستي

 اين كه بهتره، وقتي كه بيرون بري، كوه باشكوه تر و نامدت زيبـاتر               -
ميدوني بـرادر، اگـر آزاد      : آمو لبخندي زد و گفت    . به نظرت مي آيد   

امـروز دلـم    . فرامـوش نمـي كـنم     بشم چقدر بايد خوشحالي كنم، تـرا        
از دور كـه كوههايمـان را ديـدم قلـبم بـه آنجـا پـرواز                . خيلي گرفتـه  

 حاال ديگر گله به كوه مي رود، بره هـا           … آه كوهها، كوهها   …كرد
و گوسفندها در حالي كه با اشتها علفهـاي تـازه و آبـدار را چـرا مـي                   

چـاره  كنند از كوههاي سرسبز و خنك باال مي رونـد، فقـط آمـوي بي              
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   ٨صفحه   ١٣٧٩  مهرماه ٢٤  ١٤ شماره   لويس

ادبيات

اآلن عروس ها و دختـران زيبـا   . است كه در اين آتش كباب مي شود     
شاد و خرامان به كوه مي روند ودل پسران جوان را كباب مي كننـد،               
اما فقط آموي بي نـوا اسـت كـه دلتنـگ كوههـا در اينجـا زجـر مـي                  

  .       …كشد
  …سيالب اشك نگذاشت كه آمو حرفش را ادامه دهد

اني در حالي كه قلبم براي اين انـساني كـه در            نصيحت ونه ولي كمي عصب    
خجالت بكش،  : طبيعت بزرگ شده و اين چنين زجر مي كشيد مچاله مي شد گفتم            

خجالت بكش آمو، فقط تو كه نيستي، مگه نه اينكه همـه آدمهـا دل دارنـد، عـشق              
خوب كه چي؟ بايد طاقت بياريم، بايد ايـن درد را تحمـل كنـيم، غـم و در                    . دارند
  .مه، سنگ كه درد نمي كشد، مگه تو مرد نيستي، طاقت بيارمال آد

  
آه، نمي تونم تحمل كنم، مي خـوام كـه زجـر نكـشم، مـي دونـم كـه                     -

ديگران را مي بينم كه سالها زنداني اند و آهي هم نمي            . چيزي نمونده 
مي دوني كـه اآلن كوههـا چقـدر         . كشند، اما دلم حرف حاليش نميشه     

كه آزاد شدي بيـا پـيش مـن، مهمـان مـن             به سالمتي وقتي    . قشنگ اند 
 آه، اي كوههـاي     …به شكار مي رويم   . باش، بخور، بنوش، كيف كن    

آق ماقان، از دريا نسيم خنك سبكبال مي وزد، در جوهـا  آب جـاري             
غروبهـا هـم،    . است، گلهاي زيبا و صداي پرنده ها را كـه ديگـه نگـو             
ه بـه هـم مـي       رقص و آواز، شيهه اسبها و دود برخاسته از چادرها همـ           

 آه خدايا، حاال ببيني نامزدم چكار مي كند؟ كاشـكي مـي             …پيوندند
    …دونستم، آه آمو، آمو، كي  بايد خاك كوهها را به زير پا بكشي؟

-    
هر قدر تالش كردم كه موضوع صحبت را عوض كنم و حواس آمو را به               

از او مـدام از غـم و دلتنگـي اش حـرف مـي زد،                . جاي ديگري ببرم موفق نـشدم     
كوهها صحبت مي كرد، نام گلهاي بي شماري را به زبان مي آورد، از دره ها و تپه 
ها يا از آب چشمه هاي مختلف تعريف مي كرد، از حيوانات و پرنده ها يا اسبها و 
گوسفندها صحبت مي كرد، گاهي هم حرفهاي عاشقانه نثار نامزدش مي كرد و يا              

  …با حسادت بي جا او را دشنام مي داد
  

درست مثل خود طبيعت، به آينده فكر نمـي كـرد و            . آدم عجيبي بود آمو   
طوري نا اميد مي شد كه گو اينكه  حكـم اعـدامش را صـادر                . اسير احساسات بود  

. گاهي هم تصور مي كرد كه ديگر هيچ وقت از زندان آزاد نمـي شـود      . كرده اند 
ريه مي كـرد و     به كبوتري كه در آسمان صاف رد حال پرواز بود نگاه كرده و گ             

سالم ها مي فرستاد، حتي حسرت حشرات و كرمهاي لرزان بيرون از زندان را مي               
  …كشيد

گاهي بي طاقت مي شد و از عصبانيت پاهايش را بـه ديوارهـا و در سـلول              
مي كوبيد و اين عمل جز عصبانيت و فحاشي نگهبانان چيزي ديگري نسيبمان نمي              

  .كرد
ت هر روزه او خسته شده بودم و بـراي          راستش را بگم از شكايات يكنواخ     

او . اينكه به اين دلتنگي هاي مالل آور پايان دهم از او خواستم كه آوازي بخوانـد               
  .صداي گرم و گيرايي داشت واز ته دل مي خواند

او اطراف خود را برانداز كرد وقتي مطمئن شد كسي ديده نمـي شـود بـا                 
  : صدي دلنشين شروع به خواندن كرد

  شمهايت چون ستاره استاي يار، چ
  مثل چشمه هاي آق ماقان زالل است

  مي خواي همچو آهو اي يار 
  در كلستان آق ماقان اي يار

  
  اي يار در حسرت ديدار تو مي ميرم 

  رويا شو و بيا به ديدارم
  تو همچو گل خورشيد كوهساراني

  بيا با گل برگهايت گل افشان كن مرا
  

  سينه ات زيبا، سينه ات سفيد 

  رف آق ماقان اي يارچو ب
  زلف هايت موج مي زنند 

  مثل نسيم آق ماقان اي يار   
هنوز آمو آوازش را تمام نگرده بود كه نگهبان با قدمهاي بلند و سريع بـه                

دهانش كـف كـرد بـه آمـو فحاشـي           . »چرا نعره مي كشي   «: سوي ما آمد و گفت    
  .بخواهم”  حتماكرد و نگاه حكمرانانه اش را به من دوخت، سپس دستور داد كه

×××  
ماه مه نيز به پايان رسيد و براي آمو فقـط هـشتادو پـنج روز ديگـر مانـده                    
بود، ولي اين اواخر بيچاره خيلي رنج مي كشيد، هر دقيقه روزها را مي شمرد، اما                

  . در زندان هر روز يك سال است، يك قرن است و گاهي نيز ابديت است
ه بود، غذا نمي خورد، بي خواب       روزهاي آخر او خيلي رنجور و الغر شد       

دلخوشي او فقط من بودم، به نظر مي آمد كه خـود    . بود و خيلي سيگار مي كشيد     
را تنها حس مي كرد و در افكار خـود غوطـه ور مـي شـد و بـي نهايـت در خـود                         
احساس دلتنگي و حسرت و غم مي كرد كه همين احساس او را به حال بيمارگونه                

  .اي انداخته بود
  

له شده بود، آرام و قرار نداشت، گاهي بـه روي تختخـواب مـي               بي حوص 
پريد و از پنجره به كوههاي آشنايش نگاه مي كرد و اشـك از چـشمانش سـرازير             

هـوا نيـست    «: مي شد، گاهي كنار در مي آمد و مرا صدا مـي كـرد و مـي گفـت                  
 روز برادر جان، دلم داره مي تركه، از كوهها هم كه نسيمي نمي آيد، هشتاد و پنج

و باز هم به پشت پنجـره مـي رفـت و بـه     . »…ديگر مانده، ديگه دل تو دلم نيست    
 او به گربه اي وحشي مي مانـست كـه در   …مدت طوالني به كوهها نگاه مي كرد  

قفس اسير است، كه هميشه ميله هاي قفس را چنگ مـي زنـد و بـاال و پـايين مـي                      
ه ها را امتحان مي كنـد تـا راه          پرد، خودش را به در و ديوار مي زند، هزار بار ميل           

  …رهايي بيابد
قلبم مچاله مي شد وقتي كه رنج عظيم ولـي بيهـوده آمـو را مـي ديـدم، از            
صميم قلب مي خواستم كه نه ماه زنداني مانده او را تقبل كنم فقط به شـرطي كـه             

  …او همين اآلن از زندان بيرون برود
×××  

ول آمو با صداي بلند مرا صدا       صبح خيلي زود از سل    . اواسط ماه ژوئن بود   
زمـاني بيـدار مـي شـدم كـه ديگـر            ” كردند، برسيده از جايم پريـدم، مـن معمـوال         

زندانيان هم بيدار شده بودند، يعني وقتي كه صداي دهشتناك زنجيرها با اينكه در              
خواب عميقي بودم در من نفوذ مي كرد و خوابهاي طاليي را كه مـي ديـدم را از            

  .من دور مي كردند
به دم سلول نزديك شدم، بغوس زيگ پريده در حالي كـه خـود را باختـه           
بود به من اطالع داد كه آمو خودش را با كمر بندش از پنجره حلق آويز كـرده و    

 خشكم زد، ماتم گرفتم، زانوهايم به لرزه افتادنـد و دنـدانهايم بـه هـم                 …خفه شده 
  …خوردند

م، چـشمهايمان را كـه بـاز      ما خواب بوديم، متوجـه نـشدي      : بغوس ادامه داد  
كرديم ديديم آمو از پنجري به كوههاي دوردست نگـاه مـي كنـد، گفتـيم آمـوي       
كرد صبح زود دلتنگ كوههابشان شده، ولي ديديم چه دلتنگي اي، پاهاي بيچـاره              
از روي زمين باالتر است، به سويش رفتيم ولي ديگر كار از كـار گذشـته بـود، بـا      

ينكه داشت بدون پلك زدن به كوهها نگاه مـي كـرد،   چشمهاي باز مرده بود، گو ا     
  …نگاهي سيري ناپذير

در آن حين يك جفت گنجشك، شاد و با سر وصـدا پريدنـد و روي ميلـه         
ناخداآگاه به آنها نگاه مي كردم، نك هايشان را به هـم            . هاي پنجره سلولم نشستند   

  . چسبانده بودند و شادمانه جيك جيك مي كرند
ي رحمانه قشنگ بود، هوا خنگ بود، آسـمان صـاف و            روز قشنگي بود، ب   

  …مثل زندگي زيبا و با شكوه بود
 بغـضم تركيـد و روي تختخـوابم         -آموي بيچـاره، آمـوي بيچـارة مـن         -

  .افتادم
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