
 

 

صفحه   ١٣٨٠ ماه خرداد١٠  ٢٨ شماره    لويس

  مطبوعات ارمني

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)6(  

  گرمانيك.  ا
  )اديك باغداساريان(

  ادامه مطبوعات ارمني ايران
بعدها هفته اي دو    . (اجتماعي و ادبي  -، هفته نامه سياسي   )زندگي نو (نورگيانك-7

. سـپس و  (،  )ابيـان بصـاحب امتيـاز اسـتپان خان      . 1922-27تهران  ). شماره
  .مخيتاريان. ، سردبير ا)هوانسيان

، صاحب امتياز   1920-42، تهران   )بعدها هفته نامه  ( هفته نامه فكاهي   بوبوخ، دو -8
) صاحب امتياز و سردبير   ” بعدا(آرمناك آقاسيان، سردبير هايك گاراگاش      

  . اولين مجله فكاهي ارمني در ايران به شمار مي رود
، تهران  )بعدها هفته اي دوشماره   (، هفته نامه  )كارگر ايراني (ايراني آشخاتاور   -9

  .وابسته به حزب داشناكسوتيون.  صاحب امتياز واهان مسروپيان21-1920
، صـاحب امتيـاز   1923-25، هفته نامه سياسي و ادبي، تهـران         )كارگر(بانور-10

  .زرون گينئوسيان، هيئت تحريريه به سرپرستي غازار سيمونيان
، اجتمـاعي و ادبـي    . سياسي) هفته اي دوبار  ” بعدا(هفته نامه   ) عقيده(گاغاپار-11

، صاحب امتياز آرتاشس بگيان، داراي هيئت سردبيري بـه          1925-27تهران  
سعي در پيوند ميان ارمنستان و ارمنيـان        . سرپرستي دكتر آرشاك غازاريان   

  . به زندگي اقتصادي و فرهنگي ارمنستان توجه خاص داشت،مي كردخارج 
سـردبير و ناشـر هايـك       ). سالنامه ارمنـي ايـران    (پارسكاهاي دارتسويتس -12

شامل مقالـه هـاي     . 1930،  1929،  1927 سال منتشر شد،     هتنها س . گاراگاش
  .بسيار ارزشمند بويژه در زمينه جوامع ارمني در مناطق مختلف ايران

صاحب امتياز و   . اجتماعي و ادبي  -، روزنامه يوميه سياسي   )رستاخيز(ورازنوند-13
تـا  (بـود در ابتدا هفتـه نامـه       . 1930-53تهران،  . سردبير، هايك گاراگاش  

 هفتـه   1950-51 بصورت يوميه،    1943سپس هفته اي دو شماره، در       ) 1941
بـا ارتجـاع ارمنـي      ” كـال .  سه و دو شماره     اي  بصورت هفته  1952نامه در   

  .    مبارزه مي كرد
. ، روزنامه، سياسي، اجتماعي، ادبي، ارگان حزب داشناكسوتيون       )موج(آليك-14

ماره سپس هفته اي دو شماره  تاكنون، در آغاز هفته اي يك ش     1931تهران  
اهم .  يك روز در ميان، آنگاه به عنوان روزنامه يوميه عصر          1935از ژانويه   
اخبار ايران، جهان، ارمنستان، مهاجرنشين هاي ارمنـي، مـسايل          : مطالب آن 

  . از مخالفان سر سخت ارمنستان شوروي. عقيدتي و حزبي داشناكسوتيون
    .  صاحب امتياز فعلي آلبرت عجميان

زورايـر  : سـردبيران . 1935-78مجموعـه ادبـي تهـران       ). برگ نـو  (نور اِج -15
ادبيات ارمنيان ايران، ارمنستان، شعرا و      : موضوع. ميرزايان، گالوست خاننس  

  . و جهاننويسندگان ايران
. 1942آروسياك، روزنامه مستقل سياسي، اجتماعي، علمي و ادبـي، تهـران            -16

 بـصورت   1935-36در سالهاي   . انصاحب امتياز و سردبير، آرتاشس نازاري     
  . روزنامه دو روزه با محتواي سياسي، اجتماعي، ادبي، اقتصادي و ايرانشناسي

 1945 از   1944-46، هفته نامه سياسي، اجتماعي، ادبي، تبريز        )شرق(آرولك-17
هر سه روز يك شماره، سـردبير داويـت گئورگيـان، طرفـدار ارمنـستان               

د سربازان ارمني در جنگ جهـاني دوم در         اخبار مربوط به نبر   . شوروي بود 
نيز اشعار و داستانهاي ادبي، مطالب اقتصادي و فرهنگـي          . آن اهميت داشت  

  . در آن چاپ مي شد
. 1946-47، روزنامه سياسـي، اجتمـاعي و ادبـي، تهـران            )كار(آشخاتانك-18

  .طرفدار ارمنستان شوروي. هاكوپيان. صاحب امتياز پروفسور گ
 صـاحب امتيـاز     1945-55امه ادبي، تاريخي، هنري، تهـران       آرمنوهي، ماهن -19

  .آندره اهانيان
، صاحب امتياز و سـردبير      1950-58تساخاول، دو هفته نامه فكاهي، تهران،       -20

  .يرواند بازن ميرزايان

 صاحب امتياز آشوت    1949-71لوسابر، ماهنامه كودكان و نوجوانان تهران،       -21
  .مرادخانيان

 اجتمـاعي و ادبـي، تهـران        -، سياسي )يك روز در ميان    (باهاك، هفته نامه  -22
  . ، صاحب امتياز موشغ ماستيان1952

 صـاحب   1952تبريز  .  اجتماعي و ادبي   -هفته نامه سياسي  ). پيشرفت(ورلك-23
  .امتياز آرامائيس آرزومانيان

ناشر و سردبير تاجـات بغوسـيان،       . 1971،  1970،  1969سالنامه رافي، تهران    -24
ناشـر آرمينـه بغوسـيان،      ( منتشر شد    1984 در سال    1971 به   شماره مربوط 

  ). انيسردبير لئون ميناس
 ارمنـي و    1971-74تهـران   . ، ماهنامه ادبي، علمي، اجتاعي    )شعله، آتش (هور-25

به طرح پيونـدهاي فرهنگـي تـاريخي        . ميانيسردبير گاگيك هواك  . فارسي
  .ارمنيان و ايرانيان و تفحصات ادبي پرداخته است

، صاب امتيـاز  1979-83 اجتماعي و ادبي، تهران      -نيك، هفته نامه سياسي   پيو-26
معـرف زنـدگي    . و مدير مسئول ژرژ عنبرچيان، سردبير هراچ حق ورديان        

  . سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارمنيان ايران، ارمنستان شوروي
ارگان انجمن ملي و    .  اجتماعي -، نشريه ادبي، فرهنگي   )رنگين كمان (زيازان-27

، منعكس كننده زنـدگي فرهنگـي       1982-88ي ارمنيان ايران، تهران     فرهنگ
صـاحب امتيـاز كـارن      . ارمنستان شوروي، فرهنگ و ادب ارمنيـان ايـران        

  .اوهانجانيان
ارگان جنبش مردمي ارمني    . ، ماهنامه سياسي، اجتماعي، ادبي    )ارس(آراكس-28

اول دو شـماره    ). با توقف هايي در سـالهاي مختلـف       ( تاكنون 1987تهران  
. داراي بخـش فارسـي و ارمنـي اسـت         . منتشر شـد  ” آراز“نخست با عنوان    

سردبير هاكوپ گريگوريان، صاحب امتياز آنـا عيـسايان، اكنـون توسـط             
  .كشيشيان منتشر مي شود. هيئت سردبيري به سرپرستي م

اين ماهنامه بويژه در باره اخبار و تحوالت ارمنستان و قراباغ مطالب زيادي             
اند ضمن آنكه به اخبار مربوط بـه ايـران و سـاير نقـاط و                به چاپ مي رس   

  .مهاجر نشينان ارمني مي پردازد
نخستين شماره مهـر مـاه    . ماهنامه مستقل اجتماعي و فرهنگي    ). آينده(آپاگا-29

نوامبر (1377دوره جديد آن از آبانماه      . به چاپ رسيد  ) 1995سپتامبر  (1374
بـه  . راي بخش فارسـي و ارمنـي     دا). 2000دسامبر  (1378تا دي ماه    ) 1998

طرح مسايل فرهنگي و اجتماعي ارمنستان ايران، ارمنـستان، مهـاجر نـشين             
مدير ،صاحب امتياز .  و قراباغ، اخبار ايران و جهان پرداخته است         ارمني هاي

بعـد از آن تـاريخ بـه        ). گرمانيـك . ا( و سردبير اديك باغداساريان    مسئول
  .   فصلنامه ايرانشناسي تبديل شد

مـارس  (1378 فرهنگي، تهـران اسـفند       -فته نامه اجتماعي  ، دو ه  )نور(لويس-30
ـ به طـرح مـسايل اجتمـاعي و فرهنگـي ارمن          . تاكنون.) م2000 ان ايـران،  ي

. ارمنستان و مهاجرنشين ها، مسايل كلي ايران و جهان و قراباغ مي پـردازد             
  ).گرامانيك. ا(و سردبير اديك باغداساريان  مدير مسئول ،صاحب امتياز

نخستين شماره بهار .   ايرانشناسي- ارمني شناسي، فصل نامه)آينده(آپاگا-31
تاكنون هر سه ماه يك شماره منتشر مي شود به طرح .) م2001 (1379

مسايل تاريخي، زبانشناسي، مردم شناسي، پيوند هاي فرهنگي ارمنستان و 
داراي گستره توزيع . ايرانيان و بطور كلي ملل هند و اروپايي مي پردازد

   و سردبير اديك باغداساريانمدير مسئول،ب امتيازصاح. بين المللي است
  ).   گرمانيك. ا(

  
 ارسال مقالهبا  دشوي مدعوت از كليه همكاران اهل قلم و انديشه 

   . كنندكمكمطالب   بيشترتنوعبه 
  سر دبير

  پايان



 

 

  ٢صفحه   ١٣٨٠ ماهخرداد١٠   ٢٨ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  مصاحبه نژده هوانسيان با تلويزيون ارمنستان
نژده هوانسيان هنرمند تئاتر و شاعر جوان ارمنـي         
ايراني در مصاحبه يـاد شـده بـه ارائـه خالصـه اي از       

امكانـات  ” ضـمنا . زندگي فرهنگي ارمنيان پرداخـت    
مختلف فرهنگي ارمنيان از جمله انجمن هاي مختلـف         

رمنـي زبـان    فرهنگي، برنامه هاي هنري، مطبوعـات ا      
. ايران در حد حوصله برنامه تلويزيوني به اطالع رسـيد         

مجري برنامه آنگاه چند شعر از نژده هوانسيان و آرپي          
” آقاي هوانسيان آگـاهي نـسبتا  . الكساندر قرائت نمود  

در . مبسوطي در باره دو هفته نامه لـويس ارائـه كـرد           
مجموع ايشان تصويري گرچه خالصـه امـا روشـن و           

زنـدگي ارمنيـان ايـران بـه سـمع و نظـر             سودمند از   
  .بينندگان رسانيد

  
  ايــــــــران

   
  افتتاح شد» ديتا«شبكه ملي ارتباطات 

 27/2/80روز  ” شبكه ملي ارتباطات ديتاي كشور    “
همزمان با روز جهاني مخابرات طي مراسمي با حضور         
حجت االسالم مهدي كروبي رئـيس مجلـس شـوراي          
اسالمي و دكتر سيد احمـد معتمـدي وزيـر پـست و             

  .و تلفن افتتاح شد گرافتل
اين طرح امكان ارائه خدمات ارتباطي و اينترنـت         

 شهر كـشور و نيـز زيـر         180 نقطه و بيش از      420در  
ساخت هاي الزم را براي ارائه خـدمات اينترنـت بـه            

 شبكه اختصاصي بـا     50يك ميليون شهروند تهراني و      
  . مگابايت فراهم مي سازد126ظرفيت 

  
  به بستن كافي نت هااعتراض نايب رئيس مجلس 

جرياني در كشور مخالف اطالع رساني و شـفاف         
محمد رضـا خـاتمي نايـب       اين مطلب را    . سازي است 

رئيس مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران و در         
 كافي نت   400پاسخ به پرسش در خصوص بسته شدن        

  .عنوان كرد
عده اي سعي مي كننـد بـا اسـتفاده از           : وي گفت 

اي موجود راه اطـالع رسـاني را ببندنـد، بـستن            ابزاره
روزنامه ها، دستگيري نويسندگان و اقـداماتي از ايـن          

  . قبيل نيز در همين جهت است
 با متخلفين از ابزارهاي      بايد  شاره به اين كه    اوي با 

 مركز تخلـف  400اگر هر  :  برخورد شود گفت   جديد  
 كرده اند بايد مدارك ارائه شود اما اگر مداركي وجود     
ندارد برخورد مناسب تر اين است كه كارها به طـور           

اوايل اين هفته در تهران شايع شـد        . قانوني انجام شود  
امـا  .  مركز اينترنتي تهران تعطيـل شـده انـد         400كه  

 به نقل از يك مقام آگاه در نيـروي          روزنامه رسالت   
 مركـز اينترنتـي كـه مجـوز         10انتظامي نوشت تنهـا     

  . تعطيل شده اندفعاليت نداشته اند،
  
به دنبال بسته شدن كـافي نـت هـا، در راهروهـاي              •

” تكتـا “مجلس شنيده شد كه قرار است شركتي به نام     
با طراحي نرم افزار خاصي اسـتفاده از سـايت هـاي            

اين شركت وابسته به يكي از      . اينترنتي را محدود كند   
  .رسانه هاي گروهي است

 مـاهواره   نمايندگان مجلس با انتقاد از مقابلـه بـا         •
 6 تـا    5ابزارهاي اطالع رساني جديد و بيكار كـردن         

ــاني ارتباطــات   ــتانه روز جه ــر در آس ــزار نف  27(ه
خواستار واكنش مجلـس نـسبت بـه        ) ارديبهشت ماه 

  . دستگاه هاي مسئول اين امر شدند
  
شنيده شد سيد محمد خاتمي، حسن غفوري فـرد،            •

علـي  علي شمخاني، شهاب الدين صدر، عبداهللا جاسبي،        
فالحيان، احمد توكلي، رجايي خراساني براي انتخابات       

  .  رياست جمهوري تأييد صالحيت شده اند
  

در جريان سفر به گرگان براي افتتاح يك فرودگاه 
 همراه در 22 نماينده مجلس و 7جديد وزير راه، 

  سقوط هواپيما جان باختند 
هواپيمـاي حامـل    ) 27/2/80(صبح روز پنجـشنبه   

 نفره همراه بـه اضـافه       16رابري و هيأت    وزير راه و ت   
 نفر كادر و خدمه پرواز از تهران به مقصد گرگان           13

خلبان هواپيما در آخرين تماس با مركز . حركت كرد
راداري از نامساعد بودن هوا و احتمـال بازگـشت بـه           

 دقيقه قبل از    10تهران و يا فرود اضطراري خبر داد و         
ديـويي خلبـان بـا      رسيدن هواپيما به گرگان تماس را     

  .ايستگاه رادار قطع شد
عصر جمعه بخشي از الشه هواپيمـاي گمـشده در          

 كيلـومتري جنـوب     20ارتفاعات منطقه خرچنگ در     
ساري پيدا شده است و متعاقب آن سازمان هواپيمايي         

 ردكشوري با انتشار اطالعيه اي اعالم كـرد هواپيمـا           
 كيلومتري جنوب شهر ساري سقوط كرده و تمـام          20

  .سرنشينان آن جان باخته اند
پيكرهاي وزيـر راه و هيـات همـراه صـبح روز            
يكشنبه سي ام ارديبهشت از مقابـل مجلـس شـوراي           

  .اسالمي تشييع شد
گان اين سـانجه بـه شـرح زيـر          داسامي حادثه دي  

  :است
  وزير راه و ترابري                 دكتر رحمان دادمان   -1
ـ           قربانعلي قندهاري  -2 ان در       نماينـده مـردم گرگ

  مجلس شوراي اسالمي
   نماينده مـردم گرگـان در          غالمعلي هزارجريبي  -3

  مجلس شوراي اسالمي 
    نماينده مردم كردكوي و بندر          دكتر عظيم گل     -4

  تركمن در مجلس شوراي اسالمي
  نماينده مـردم علـي        دكتر محمد صادق صادقي        -5

  آباد كتول در مجلس شوراي اسالمي
ينـده مـردم گرگـان و گنبـد          نما  اترك طيـار         -6

  كاووس در مجلس شوراي اسالمي 
 آزادشـهر   -  نماينده مردم راميان     علي كوهساري    -7

  در مجلس شوراي اسالمي 
    نماينده مردم مينودشت در         سيد منصور حسيني     -8

  مجلس شوراي اسالمي
    معاون وزير راه و         مهندس محمد جعفر بهرامي      -9

  عه راهها ترابري در امور ساخت و توس
  معـاون وزيـر راه و         مهندس حـسن دهگـان         -10
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  ارمــنســتــان

  
 ارمنيانگارگين دوم رهبر ديني جاثليق پيام تسليت 

  جهان
 جهـان كـه     ارمنيانگارگين دوم رهبر ديني     

 كانـادا   ارمنيانبمنظور رسيدگي به امور مذهبي جامعه       
برد، بدنبال اطالع     در حال حاضر در آن كشور بسر مي       

اي بـا     ايـران، طـي نوشـته     يافتن از سانحه هواپيما در      
بستگان قربانيان و مقامات ايران اظهار همدردي نموده        

با كمال  “:  آمده است  ارمنيان  رهبر در متن پيام    . است
تأسف، حين سفر كاري خود به كانادا پيرامون وقـوع          
سانحه هواپيما در قلمرو جمهوري اسالمي ايـران، كـه          

المي رتبه دولتي جمهوري اس     بموجب آن مقامات عالي   
از . اند اطـالع يـافتيم      ايران و خلبانان ارمني جان باخته     

صميم قلب بـا مقامـات جمهـوري اسـالمي ايـران و             
هاي عزادار مرحومين درخصوص فوت نابهنگام  خانواده

  . ”نماييم و دردناك آن متوفيان اظهار همدردي مي
  01/03/80 نويان تاپان، يرگير 

  
انحه پيام تسليت وارتان اسكانيان درخصوص س

  هواپيما در ايران
 مــتن پيــام تــسليت وزيــر امــور خارجــه 
ارمنستان درخـصوص سـانحه هواپيمـا در جمهـوري          

   :اسالمي ايران 
  خدمت جناب آقاي كمال خرازي“

  وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران
با كمال تأسف پيرامون سانحه هواپيما در تـاريخ         

موجب آن   در حوالي شهر ساري ايران، كه ب       ه ماه م  17
آقاي رحمـان دادمـان وزيـر محتـرم حمـل و نقـل              
جمهوري اسـالمي ايـران، معـاونين وزرا، نماينـدگان          

انـد    مجلس، خدمه هواپيما و ديگر شهروندان درگذشته      
  .اطالع يافتم

در اين لحظات سخت صميمانه اظهـار همـدردي         
  .نمايم مي
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جناب وزير، همدردي و تسليت خالصانه اينجانب       
زارت امور خارجه جمهوري ارمنستان     و تمامي كادر و   
  .را پذيرا باشيد

براي شما و بـستگان مرحـومين صـبر و تحمـل            
  .آرزومندم
   اسكانيانوارتان

  01/03/80 روابط عمومي وزارت امور خارجه  
 

مراسم آخرين وداع با خلبانان ارمني  قرباني سانحه 
  هوائي در ايران
  با خلبانـان ارمنـي      در ايروان آخرين وداع     

بـرت كوچاريـان    ور .  شـد    انجـام  قرباني سانح هوائي  
مهور ارمنستان پيام تـسليتي را بـراي آقـاي          رئيس ج 

محمد خاتمي رئيس جمهور ايران دررابطه بـا سـانحه          
رئيس جمهور همچنـين پيـام      .هوائي ارسال داشته است   

تسليتي براي افراد خانواده هاي  خدمـه قربـاني شـده            
دراين رابطه مراسم ويژه اي     . هواپيما ارسال داشته است   

 ارمنستان برگزار در محل هواپيمائي كشوري جمهوري
  .شده است

  01/03/80 شبكه سراسري تلويزيون 
  

هاي صنعتي و توليدي رو به  همكاريهاي ما در زمينه“
  ”رشد مي باشد

  توضيحات سفير ايران در ارمنستان
  

طي مالقـات سـفير ايـران در ارمنـستان بـا            
توليدكنندگان ارمني به چنين برداشتي دست يافتيم كه        

خصوص ارمنستان صرفاً در رابطـه      عالقمندي ايران در    
در ايـن   . با مسير ترانزيت و بازار غيرارمني مي باشـد        

خصوص از آقاي محمد فرهاد كليني سـفير ايـران در           
ارمنستان درخواست كرديم تا اين برداشت و فرض ما         

  .را توجيه نمايند
مـا از   . خيزد   اين امر از قاعده اقتصادي برمي      -

. كنـيم  ياري استفاده مـي  مسيرها و راههاي ترانزيتي بس    
بهمين خاطر همكاري با ارمنـستان مكـان و اهميـت           

و اما درخصوص بازار، مسئله مهـم       . ويژه خود را دارد   
اين است كه طرفين بتوانند توانمنـديهاي توليـد ملـي           

و گمان مي كنم حضور     . خود را مورد توجه قرار دهند     
اندركاران ارمنستان    من در ميان توليدكنندگان و دست     

مطمئن هستم كه همكاريهـاي     . باشد  دال بر اين امر مي    
هاي صنعتي و توليدي رو به رشد مي باشـد         ما در زمينه  

و مي تواند دورنمايي چندجانبه و بسيار خـوب داشـته           
  .باشد

  1380 خرداد 1-7ايراوونك -پرسش و پاسخ
  

   ايروان– قاهره –پروازهاي جديد ايروان 
 امضا شده  دربـاره      قتنامه  ف ، طبق موا   ژوييهاز اول   

ارتباط هوائي بـين جمهـوري ارمنـستان و جمهـوري           
 ايـروان شـروع   –قـاهره  – عربي مصر ، پرواز ايروان

 بنا بر ارزيابي هوانس يريتسيان مصر      . بكار خواهد كرد  
 جهت تامين ارتباط بسوي آمريكـاي        وسيعي امكانات  

ارمنستان بـا شـامل     .  دارد  در اختيار  جنوبي و برعكس  
 بازار مسافر بري كه از مصر آغاز مي شود          شدن درآن 

، امكانات جديدي نيز در بازار قفقازي بدست خواهـد          
 هزار نفري مصر نيز بـه ايجـاد    70كانون ارمني   . آورد

پـرواز  . ارتباط هوائي مـستقيم كمـك كـرده اسـت         
 ايروان در سال جاري چهارمين پرواز       - قاهره –ايروان

خطوط هوائي  جديدي از وين ، پراگ و تبريز از سوي          
  .ارمنستان است

  28/2/80:  ايراوونك
  

  »    كيلومتر10   «
عرض ” لوموند ديپلماتيك “طبق گزارش روزنامة    

 كيلومتر در راسـتاي رود ارس بـه         10راهروي مقري   
بدين ترتيب شهر مقري نيـز      . سمت شمال خواهد بود   

طبق گزارش همين نشريه    . وارد اين راهرو خواهد شد    
ان از طريـق دو تونـل بـا       شود كه ارمنست    بيني مي   پيش

  . شدباه  داشتجمهوري اسالمي ايران ارتباط 
  29/02/80:  هاياستاني ژاماناك

  
  فروش گلهاي ارمنستان در هلند

  
ميگويد “ ايروان-كرديت“  هوانسيان رئيس بانك    

كه بعد از كنفرانس نيويورك براي اولـين بـار پـيش      
 در هلند گلهاي ارمنـستان را كـه داراي          شود بيني مي 

همچنين قـرار   .كيفيت استثنائي هستند  بفروش رسانند     
ميليـون دالري در    4است كه يـك سـرمايه گـذاري         

جهت افزايش توليدات و    “ آرتاشات“ كارخانه كنسرو 
  .كيفيت آنان بعمل آيد

  همچنين اينتر موتور آرمنيا نيز برنامه هائي براي        
ميليـون  15با يك سرمايه گـذاري      ) اجاره(“ ليزينگ“

  .تحت سرپرستي هوانسيان دارددالري را 
  28/02/80شبكه سراسري تلويزيون 

  
   ايروانتظاهرات در ميدان آزادي

  
، در ميـدان    2000 اكتبر سـال     30پس از تظاهرات    

حـزب  . آزادي جمعيتي به اين ميزان تجمع نكرده بود       
ن آ عـضويت    دركمونيست نجات ارمنـستان را فقـط        

ــة روســيهكــشور ــي  بلوروســي -در اتحادي ــددا م . ن
خوشا به ساعتي كه ارمنـستان      “: ونيستها مي گويند  كم

.  بلوروسي در خواهد آمـد     -به عضويت اتحاديه روسيه   
فقط روسيه مي توانـد بـه پيـشرفت امنيـت، اقتـصاد،             

سياسـت  . صنعت و عرصه هاي ديگـر كمـك كنـد         
. ”خارجي كشور امروز بر عليه منافع ارمنـستان اسـت         

ان تخيلـي   استقالل ارمنـست  : كمونيستها اعالم مي كنند   
 بانـك جهـاني و     بـه  است، ما هم اكنون خيلي بيـشتر      

سازمانهاي ديگر، كه خواستهاي خـود را بـه روسـا و            
مقامات مقننه و مجريه ديكتـه مـي كننـد، وابـستگي            
داريم، ما در زير پاشنة بيگانه، آنهم پاشنة تنفـر آميـز            

آرامـائيس بارسـقيان    . ”غرب زنـدگي خـواهيم كـرد      
همـان مـورد كـه،      : م كـرد  نمايندة حزب مردمي اعال   

 سال تمام تكذيب  2رئيس جمهور و وزير امور خارجه       
مي كنند كه مقري در مسئلة قره باغ مورد بررسي قرار           
مي گيرد، گواهي آنست كه حكومت به مـردم دروغ          

آقاي بارسقيان همچنـين اشـاره كـرد كـه          . مي گويد 
 تا بلوروسي امروز مخالف خواهد بود،       -اتحادية روسيه 

 همچون ارمنـستان، كـه تروريـسم از سـوي           كشوري
مقامات مورد پشتيباني قرار مي گيرد، به آنهـا ملحـق           

دركشور، با تمام روشها بدون اسـتثنا، نيروهـاي         : شود
 27روس گرا از زمينة سياسي رانده مي شـوند، فاجعـة    

بـا اقـدام كمونيـستها،      . اكتبر يكي از شواهد آنـست     
 شده به روبرت    مجلس ملي امروز بايد درخواست ارائه     

كوچاريان پيرامون برگزاري رفراندوم جهت عضويت      
 بلوروسي راي گيري مـي      -ارمنستان در اتحادية روسيه   

 سرتيپ رومان هاروطونيان معاون رئـيس       ضمناً  . كرد
جهت شـركت در تظـاهرات       كانون ارمني در روسيه   

  . به ارمنستان سفر كرده بودكمونيستها
  26/02/80” +1آ“ شبكة تلويزيوني 

  
  در حاشيه همايش نيويورك

ــستان   ــورك، از ارمن ــايش نيوي ــر 300در هم  نف
 نفـر از هيئـت اعزامـي از دسـت           50. شركت داشتند 

در ايـن   .  ارمنـستان بودنـد     صنايع وتجارت  اندركاران
بـا  .  برنامه سرمايه گذاري ارائه شده اسـت       25همايش  

اظهارات كارن جشماريتيان وزير صنايع و بازرگـاني        
اضر دشوار بتوان ارزيابي كرد كه      ارمنستان در حال ح   

همايش تا چه حد به بهبـود طيـف سـرمايه گـذاري             
كمك خواهد كرد ولي اين همـايش ماننـد مالقاتهـا،     
همايش ها و نمايشگاه هاي ديگر تأثير مثبت خـود را        

دولت دو برنامه ارائه كرده است برنامه       . خواهد داشت 
  .انرژي و برنامه صنايع معدن 

فـل دسـت انـدركاران خـارجي     برنامه دوم در مح  
بـا اظهـارات    . عالقمندي خاصي ايجـاد كـرده اسـت       

جشماريتيان براي آنان تازگي داشت كـه در كـشور          
كوچكي مانند ارمنستان تا اين اندازه ذخـاير موليبـدن          

درهمايش آن مشكالتي كه مـانع توسـعه        . وجود دارد 
تجارت در ارمنستان مي گردد ارائـه شـد تـا سـرمايه             

ايـن موانـع    . ي با اين مسائل آشنا شـوند      گذاران خارج 
روكراسي ، موانـع تـصنعي كـه در         وكشمكش هاي ب  

حلقه هاي داخلي ايجاد مي شوند و مسائل حمل و نقلي           
براي تأمين جريان سـرمايه گـذاري ، صـلح          . هستند  

پايـدار منطقــه اي اهميــت خاصــي دارد ولــي آقــاي  
. جشماريتيان سعي كرد وارد جزئيات اين مسأله نـشود        

در اين همايش توجه خاصي به توسعه تجارت كوچك  
 انتظار مي رود كـه اولـين        . و متوسط مبذول داشته اند    

 گروه دست انـدركاران فـردا  و گـروه دوم در مـاه              
در ضمن در نظر گرفته شـده       .  وارد ايروان شوند   ژوئن

است كه در مسكو همايشي بـا شـركت كـشورهاي           
يزنس فـوروم    ترتيب يابد در ماه سپتامبر ب      CISعضو  
  .  روسي برگزار خواهد شد–ارمني 

  26/02/80” آر“شبكة تلويزيوني 
  

  يـللـبين الم
  

نشست مجمع قرائت پيام وزير امورخارجه قره باغ در 
  كل سازمان ملل

پيام نائيرا ملكوميان وزيـر امورخارجـه قـره بـاغ           
 مين  نشست مجمع كـل       – 56بعنوان اسناد رسمي در     

 خصوصأ ابراز   سازمان ملل منتشر شده است كه در آن       
تأسف مي گردد كه طرف آذري مبـارزه تبليغـاتي را           
فعالتر مي سازد و برعليه قره باغ توطئه مي كند تا قره            
باغ در رابطه با مسائل اساسي گذشـته وارد بحثـي بـي      

  . ثمر گردد
  28/02/80” آر“ شبكه تلويزيون

  
  شركت تهران در روند حل مسئله قره باغ مفيد است

ئـيس جديـد فرانـسوي گـروه        فيلپ د سرومان ر   
“ :  در باكو اعالم نموده اسـت كـه     OSCEمينسك  

سك به منطقه تماس با     نيهدف از سفر روساي گروه م     
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سران دو كشور و ادامه فعاليت هاي آتي مربـوط بـه             
  ”.حل درگيري مي باشد

بر اساس گفته هاي وي ، جامعه بين المللي  رونـد            
 و اهميت   رويدادهاي منطقه را بدقت پيگيري مي كند      

متعـادل و   “ خاصي براي حل درگيري قره باغ بطـور         
ديپلمات فرانسوي از پاسـخ ايـن       . قائل است ” متوازن  

سئوال كه آيا منافع كشورهاي گروه منيسك در قفقاز         
به يكديگر برخورد مي كنند وچگونه تاثيري مي تواند         

بر .  داشته باشد ، اجتناب ورزيده است      يبر حل درگير  
وي فرانسه بي طرف اسـت و منـافع         اساس گفته هاي    

  .سياسي در منطقه ندارد
ديپلمات فرانسوي سخنان خويش را چنين ادامه مي      
دهد كه با درنظر داشتن روابط خـوب ژاك شـيراك           

 فرانسه وحيدر علي اف رئيس جمهـور        رئيس جمهور   
آذربايجان بايد بگويم كه  برسميت شناختن  قتل عـام       

انـد  بـر عملكردهـاي        از سوي پاريس نمي تو     ارمنيان
  موفقيت آميز فرانسه در منطقه تاثير داشته باشد 

فيلپ د سرومان در پاسخ اين سئوال كه ايـران در           
حل درگيري قره باغ چگونه نقشي مـي توانـد داشـته            

شـركت تهـران در     : باشد ، چنين گفتـه اسـت كـه          
عملكردهاي حل درگيري به اين علت مفيد است كـه          

 كه هيچ اتفاقي  بر ضد منافع        ايران درك  خواهد نمود    
  .ايران در منطقه صورت نمي گيرد

  29/02/80 سنارك، راديو آزادي 
  

  بدون قره باغ كوهستاني مسئله حل نخواهد شد
بنا به گزارش خبرگزاري مـدياماكس، نيكـوالي        
گريبكوف رئيس مشترك روسي گروه مينسك كـه         
همراه با همكاران آمريكايي و فرانسوي خـود در روز          

 در قره باغ كوهستاني بسر مي برد اعـالم          ه م 20 و   19
قره بـاغ كوهـستاني عـاملي بـزرگ و          “: كرده است 

ــا عــدم در نظــر گــرفتن   ن در آخودكفــا اســت و ب
و عالوه بر اين مخالفت عليـه منـافع آن،          مذاكرات و   

دستيابي به حل پايدار و واقعي امكـان پـذير نخواهـد              
سياستمدار روسي يادآوري كرده اسـت كـه در         . ”بود

 هنگام جلسة مشورتي وزراي امور خارجـة        1992سال  
 در هلسينكي قره باغ بعنوان  OSCEعضو كشورهاي 

جـدا از   “طرف ذينفع ناميده شده بود و بهمين خـاطر          
تمايالت ديگران، قره باغ كوهـستاني طـرف درگيـر          

نيكوالي گريبكوف با پاسخ به سـئوال دربـارة         . ”است
شــامل كــردن نماينــدگان قــره بــاغ كوهــستاني در 

 علي اُف ذكر كرده اسـت كـه         -گفتگوي كوچاريان 
همزمـان،  . ”حتمـاً صـورت خواهـد گرفـت       “امر  ن  اي

سياستمدار گفته است كه او فعالً نمي تواند زمان دقيق          
  .   داعالم كنشركت قره باغ كوهستاني را 

   1/3/80هايكاكان ژاماناك  
  
ار بيانية روشنفكران ترك شتاز ان” نيويورك تايمز“

  رزيده استمقيم آمريكا امتناع و
ــايمز “ ــورك ت ــو ي ــانفوذترين و ” ني ــي از ب يك

هاي جهان از انتشار بيانية نمايندگان    بزرگترين روزنامه 
. روشنفكران ترك مقيم آمريكا امتناع ورزيـده اسـت        

نـشرية  ” تـركيش ديلـي نيـوز     “بنابر گزارش روزنامة    
 خود چنين دليل آورده است كه       عملآمريكائي براي   

 دانـشمند تـرك از      125 سوي   اعالمية ارائه شده كه از    
جمله اِرول يورولمازاوقلي و هايران اُز امضا شده بـود،          

بنظر رياست روزنامة . اطالعات دروغين در خود داشت  
چاپ نيويورك اصطالحات موجود در بيانيه كه مدت        

كنـد، بـا    زمان مشخص تاريخ كشور را توصـيف مـي       
اطالعات مربوط بـه واقعيتهـاي تـاريخي معـروف و           

  .  متناقض هستندارمنيانه پيرامون قتل عام پذيرفت
  02/03/80 نويان تاپان، يرگير 

  

  رئيس جمهور قره باغ در فرانسه
آركادي غوكاسيان رئيس جمهور قره باغ كه طي        

 مـه بـا     14سفري كاري در فرانسه به سـر مـي بـرد            
در رابطـه بـا     ” هـاراج “و  ” نول دِ آرمن  “روزنامه هاي   

ــروه مي  ــشنهادي گ ــار پي ــسك راهك   در OSCEن
خصوص حل و فـصل درگيـري قـره بـاغ، وضـعيت       

 اقتـصادي، توسـعه هـاي سياسـي         –موجود اجتماعي   
داخلي و خارجي جمهوري  مصاحبه مطبوعاتي داشـته         

الگ يسائيان رئيس مجلس ملي قره باغ در همان         .است
مصاحبه داشته و برنامـه     ” فرانس آرمن “روز با ماهنامه    

اسكان مجدد در قره باغ     هاي توسعه اقتصادي و مسائل      
  . را ارائه كرده است

ــا مــسئولين   ــاغي ب عــصر آن روز هيئــت قــره ب
UMAF)       مالقـات  ) انجمن پزشكان ارمنـي فرانـسه

  قول داده اند تـا بـه      UMAFنمايندگان  . داشته است 
. توسعه برنامه هاي اين عرصه در قره باغ كمك كنند         

ر  مه با ژان پـل بـرد شـهردا     15اعضاي هيئت قره باغ     
 فرانـسوي   –ويالربان ، رئيس گـروه دوسـتي ارمنـي          

طي مالقات مسائل   . مجلس فرانسه  مالقات كرده است     
مربوط به توسعه و تثبيت همكاري هـاي بـشردوستانه          
. بين ويالربان و قره باغ مورد بررسي قرار گرفتـه انـد         

آركادي غوكاسيان در رابطـه بـا انتخـاب در سـمت            
.  تبريـك گفتـه اسـت    شهردارديالربان به آقاي برتين   

اعضاي هيئت با كانتلباك شهردار جديد كالمـار نيـز          
توافقي پيرامـون ادامـه كمـك بـه         . مالقات داشته اند  

دانشگاه دولتي قره بـاغ از سـوي شـهرداري كالمـار            
  . كسب شده است 
غوكاسـيان بـا خـانم ايـسلر بِگِـن          .  همان روز آ  

گـو  گفتمور قره باغ در پارلمـان اروپـايي         گزارشگر ا 
طي مالقـات رئـيس جمهـور قـره بـاغ           . داشته است   

دورنماي حل و فصل درگيري قره باغ را ارائه كـرده           
آركادي غوكاسيان با اشاره كـردن بـه توسـعه          . است

تبليغات ضد ارمني اخير از سـوي آذربايجـان در ايـن        
خصوص ابراز نگراني كرده و اطمينان بخـشيده اسـت          

 آذربايجـان   كه اروپا قادر است از اينگونـه گامهـاي        
آركـادي  . براي از سر گيري جنگ، جلوگيري نمايد        

 مه عازم مارسـل     16غوكاسيان رئيس جمهور قره باغ      
. .  مارسل بازديد نموده است    ارمنيانشده و از كليساي     

رئيس جمهور قره باغ اداي احترام نسبت بـه شـهداي           
در همان روز مالقات    .  نشان داده است   ارمنيانقتل عام   

سيان با سناتور ژان نوئل گقيني ، رئيس        آركادي غوكا 
شوراي كلب منطقة بوش ديو دون  انجام گرفته اسـت           
طي مالقات به دورنماي مساعدت به توسعه اقتـصادي         

ژان نوئل گقيني بـا پـذيرفتن       . قره باغ اشاره كرده اند    
دعوت رئيس جمهور قره باغ قول داده است تـا پـائيز            

كاران و اقتـصاد  امسال  به همراه گروهي از دست اندر 
  . دانها به قره باغ سفر نمايد

آركادي غوكاسيان عصر همان روز طي مالقـات        
با نمايندگان جامعه ارمني  با جزئيات كامل به سياست          
داخلي و خارجي قره باغ ، وضعيت اجتماعي اقتصادي         
كشور را ارائه نموده و به سـئوالهاي مختلـف حـضار            

  . پاسخ داده است

 قره باغ از مدرسه ارمني شهر        مه رئيس جمهور   17
بازديد نموده  و همچنين بـا كـارو هوسـپيان رئـيس             

آركـادي  .  مالقات كرده اسـت    14 و   13جامعه منطقة   
غوكاسيان همان روز با سيلوي آندروي معاون رئـيس         
شوراي منطقة قون آلپي و نماينـده پارلمـان اروپـايي           

طي مالقـات مـسائل مربـوط بـه         . مالقات كرده است  
.  به توسعه جمهوري موردبررسي قرار اسـت       مساعدت

سپس رئيس جمهور قـره بـاغ از شـهرداري مارسـل            
بلوم معاون شهردار مالقات كرده     . بازديد نموده  و با ر     

آركادي غوكاسيان با هم صحبت خود پيرامـون         . است
 اقتصادي قره باغ و دورنماي حـل  –وضعيت اجتماعي   

  . و فصل درگيري قره باغ صحبت نموده است
هاياستاني ،  سرويس خبري رياست جمهوري قره باغ

  01/03/80هانراپتوتيون 
  

باغ مستقل است و هرگز در  قره“:آركادي غوكاسيان
  ”تركيب آذربايجان نخواهد بود

 آركـادي غوكاسـيان رئـيس       مي 18استپاناكرت،  
باغ در مصاحبه با ايستگاه راديـوئي ارمنـي           جمهور قره 

بـاغ مـستقل اسـت و         هقر“: فرانسه گفته است  ” آيب“
  امـر  ايـن . هرگز تحت تابعيت آذربايجان نخواهد بود     

 ايـن   وي خاطرنشان كرده است كه    . ”غيرممكن است 
 است كه مذاكرات پيرامون حل مسئله        ديگر امر مطلبي 

رئـيس جمهـور    . شـوند   در شرايط مخفي برگزار مـي     
چنين ديپلماسي تا حدي براي مـا       “: باغ گفته است    قره

ز در رابطه با شـركت       و اگر چه امرو    قابل درك است  
 وجود دارند، اما با     باغ در مذاكرات بعضي مشكالت      قره

وي . ”گذارنـد   كنند، مرا در جريان مـي       ما مشورت مي  
تـوانم بجـاي      طبيعتاً من نمـي   “: خاطرنشان كرده است  

اف و كوچاريان جواب بدهم كه آنها تا چه حد از             علي
ائل  مس تحققمذاكرات راضي هستند، اما ما در صورت        

ايم، راضي خواهيم     و اهدافي كه در برابر خود قرار داده       
  .”بود

  29/02/80 آزگ 
  

تبادل مغري با قره باغ “ : آركادي غوكاسيان 
  ”صحيح نمي باشد 

ـ آركادي غوكاسيان كـه ب     سـفر كـاري در    بـه ان
 درگفتگـوئي كـه بـا خبرنگـاران         مي برد بسر  فرانسه  

شـركت  : داخلي داشته ، چنين اعالم نموده است كـه          
اين دوره از مذاكرات مسئله اصـولي نمـي         ه باغ در    قر

مهمترين موردبراي ما،  نتيجـه مـذاكرات        “ باشد زيرا   
درگيري قره بـاغ نمـي      .  ”الب مذاكرات قمي باشد نه    

تواند با شركت يك يا دو رئيس جمهور حل گـردد،           
 حق دارند در حـل ايـن مـسئله شـركت            ارمنيانتمام  

اغ كوهستاني مطمـئن    رئيس جمهور قره ب   . داشته باشند 
نيست كه راه حلي پيدا خواهد شـد كـه بـراي تمـام              

رئيس جمهور  . طرفين درگير مي تواند قابل قبول باشد      
       :قره باغ سخنان خـويش را چنـين ادامـه داده اسـت              

قره باغ هرگز اجازه نخواهد داد مسائل خـود را بـه            “  
حساب ارمنستان حل نمايد ، تبادل مغري  با قـره بـاغ             

 موافقـت   ييح نمي باشد ، ما هرگز با چنين واريانت        صح
  . ”نخواهيم كرد 

به نظر آركادي غوكاسيان تجربه جامعه بين المللي        
مبني بر اينكه قره باغ تحت تسلط آذربايجـان باشـد ،            

رئيس جمهور قره باغ بـر ايـن        . گران تمام خواهد شد   
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نظر مي باشد كه بـراي حـل درگيـري قـره بـاغ دو               
  :اند وجود داشته باشدواريانت  مي تو
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  27/02/80 آزگ 
  
  ـيمـلـعــ
  

  انسانهاي امروزي باهوش تر از
  اجدادشان هستند

به نوشته هفته   : خبرگزاري جمهوري اسالمي   -لندن
چاپ لندن، جديدترين مطالعات علمـي      ” آبزرور“نامه  

 انـسانهاي   روانشناسان آمريكايي نشان داده است كـه      
  .امروز به مراتب باهوش تر از اجدادشان هستند

مطالعات انجام شـده در ايـن       : اين هفته نامه افزود   
متعلـق  ” سايكولوجيكال رويو “مورد كه نتايج در مجله      

به اتحاديه روانشناسان آمريكا چاپ شده است، حاكي        
مليـت هـاي    ) آي كيـو  (از باال رفتن ضريب هـوش       
  .ته استمختلف در مقايسه با گذش

جيمـز  “افزايش تدريجي ميـزان هـوش انـسان را          
تـأثير  “روانشناس معروف آمريكا كشف و بـه        ” فلين
  .نام گذاري كرده است” فالين

بهبـود كيفيـت    ” بيـل ديكنـز   “فلين و همكارش    
آموزش را عوامل موثر در بـاهوش تـر شـدن انـسان             

آنها همچنين معتقدند، بـر انگيزنـده بـودن         . دانسته اند 
اف انسان مهمترين عامل مـوثر در افـزايش         محيط اطر 

  . هوش افراد است
در اين مقاله آمده است، انسانها امروز از مطالعـه،          
يافتن پاسخ معما و انجـام كارهـاي غيـر تكـراري و             
چالش انگيز، بيشتر لذت مي برند كه اينها موجب مي           

  .شود مغز فعال شود
با بيشتر بر انگيخته شدن مغز، يـك دايـره هـوش     

بر سطح هوش افراد افزوده مي      ” د و در نتيجه مرتبا    ايجا
  .شود

از سوي ديگر، محيط كار و زنـدگي افـراد تغييـر          
كرده و آنها با توجه به امكانات رفاهي در خانه، وقت           
اضافي بيـشتري دارنـد كـه در ازاي آن بـه تماشـاي              
تلويزيون، معاشرت و خواندن كتاب كـه در هـر سـه            

افـراد برانگيختـه و بـر       مورد به ويژه مورد آخر مغـز        
  .هوش آنها افزوده مي شود

در روزگار كنوني، انـسانها در محيطهـاي كـاري          
كمتر از گذشته به كارهاي تكراري مشغول هـستند و          
استفاده از دستگاه ها و وسايلي نظير رايانه، ذهن آنهـا           
را برانگيخته و به بيشتر شدن هوش افراد كمـك مـي            

  .كند
  ”آ“كمبود ويتامين 

   بهيار مركز آموزش،زهرا ياري 
   خدمات و تحقيقات تنظيم خانواده 
  شهيد نور سعادت

يكي از مهمترين كمبودهـاي     ” آ“كمبود ويتامين   
در سـنين پـايين     ” تغذيه اي در بين كودكان خصوصا     

  .است
  :”آ“ين به طور كلي كمبود ويتام

” باعث افزايش خطر ابتال به انواع عفونتهـا، خـصوصا         -
اسهال و عفونتهاي دستگاه تنفسي و مرگ در كودكان    

  .مي شود
 4 تـا    2خطر عفونت و مرگ كودكان را بـه ميـزان           -

  .برابر افزايش مي دهد
  .دوره نقاهت بيماريها را طوالني تر مي كند-
ـ            - ب در موارد شديد، كمبـود ايـن ويتـامين باعـث ش

كـوري  ” كوري، آسيب رسيدن بـه چـشمها و نهايتـا         
  .مطلق مي شود

موجب اختالل در رشد استخوانها و سيستم خون سازي         -
  .در بدن كودك مي شود

 ساله آسيب پذيرترين گروه سني      6 ماهه تا    6كودكان  
  :هستند زيرا” آ“از نظر كمبود ويتامين 

رشدشان سريع است و به همـين دليـل نيازشـان بـه             -
  .ن بيشتر استويتامي

بيشتر دچار بيماريهاي عفوني مـي شـوند و در نتيجـه     -
بيشتر دچار بي اشتهايي شده و دريافت مواد مغـذي از           

در اثـر   . در اين محـدود مـي شـود       ” آ“جمله ويتامين   
اسهال و عفونتهاي دستگاه گوارش، بيماريهاي انگلـي،       

  .جذب اين ويتامين در آن كاهش مي يابد
  

 معرض خطر كمبود ويتامين چه كودكاني بيشتر در
  هستند؟” آ“

كودكان مبتال به سوء تغذيه پـروتئين، انـرژي و يـا            -
بيمارهاي عفوني بخصوص اسـهال، سـرخك دسـتگاه         

  .تنفسي و آبله مرغان
شيرخواراني كه از شير مادران تغذيه مـي كننـد كـه            -

بخـصوص  . هـستند   ” آ“خود دچـار كمبـود ويتـامين      
ـ        ع بـسيار خـوبي از      شيرخواراني كه آغوز را كـه منب

  .است دريافت نكرده اند” آ“ويتامين 
نظيـر  ” آ“كودكاني كه در منـاطق كمبـود ويتـامين          -

خطر كمبود ويتـامين    . مناطق خشك زندگي مي كنند    
در فصولي از سال كه سبزيها و ميوه هاي سرشـار           ” آ“

  .از اين ويتامين كم است نيز افزايش مي يابد
  . كيلوگرم5/2نوزادان با وزن تولد كمتر از -
  .كودكان خانواده هاي كم درآمد-

  
  ”آ“عامل اصلي كمبود ويتامين 

  .”آ“مصرف ناكافي مواد غذايي حاوي ويتامين -1
” اين مسئله خصوصا  (اتمام ذخاير كبدي آن در بدن       -2

در مورد ماداران بـاردار شـيرده از اهميـت ويـژه اي             
برخوردار است زيـرا ذخـاير ايـن ويتـامين در بـدن             

ان آنها نيز كم است به عالوه شير ايـن دسـته از             نوزاد
  ).كمبود دارد” آ“مادارن از نظر ويتامين 

كاهش جـذب و يـا اخـتالل در تبـديل و اسـتفاده              -3
در بدن در اثر عفونـت و بيمـاري و يـا            ” آ“ويتامين  

مـواد  (مصرف ناكافي چربـي و روغنهـا و پـروتئين           
غذايي حاوي روغن و چربيهـا بـراي جـذب مناسـب            

و پروتئين براي استفاده مناسب آن توسط       ” آ“امين  ويت
  ).بدن ضروري است

  :”آ“نابع غذايي ويتامين م
شـير مـادر    ” آ“براي شير خواران بهترين منبع ويتامين       

در منايع گياهي به صـورت پـيش        ” آ“ويتامين  . است
ويتامين انواع كاروتن هـا و بـويژه بتاكـاروتن و در            

  .فعال يافت مي شود” رتينول“منابع حيواني به شكل 
  . منابع حيواني آن است” آ“بهترين منابع ويتامين 

  :منابع حيواني
 - روغـن  - كـره  - شير پرچربي  - زرده تخم مرغ   -جگر
  )مثل كليكا( ماهي كوچك با جگر - ماهي-كبد

  :منابع گياهي
 سبزيهاي زرد مثل هـويج و       -سبزيهاي سبز برگ تيره   

 -جي مثل زردآلـو    ميوه هاي زرد و نارن     -كدو حلوايي 
   نارنگي- خرمالو-قيسي

نحوه پيشگيري از كمبود اين ويتامين با استفاده از 
  مكملهاي اين ويتامين

طبق توصيه هاي بين المللـي، يكـي از روشـهاي           
سريع و مؤثر در پيشگيري از كمبود ويتامين در افراد          

است ” آ“در معرض خطر استفاده از مكملهاي ويتامين        
  :جام مي شودكه به سه طريق ان

با دوز بـاال در     ” آ“توزيع همگاني مكمل ويتامين      -1
  .جوامع در معرض خطر كمبود

بـا دوز     ”آ“ توزيع يك مرحله اي مكمل ويتـامين       -2
  .باال به كودكان در معرض خطر شديد كمبود

بـا دوز كـم در      ” آ“ توزيع مكرر مكمل ويتامين      -3
  . زنان باردار

 انگليسي- فارسي-زبانزدهاي ارمني
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56- ²ãùÇ ï»ë³ÍÁ Ñ³ëï³ï ¿, 
ù³Ý Ã¿ ³Ï³ÝçÇ Éë³ÍÁ: 

 .د مانند ديدنبوشنيدن كي 

Better seen than heard. 
Seeing is believing. 
 
 
57- Ð³ñóÝ»Éáí ºñáõë³Õ»Ù 

Ï»ñÃ³Ý: 
  .، به كعبه بتوان رفتنپرسان پرسان

The travel person will find a 
way to Rome. 

 
  
58- àõÕïÁ ÝëïáÕÁ Ïáõ½¿Ïáõ½ 

Ù³Ý ãÇ ·³Û: 
  دوال دوالشتر سواري و!

Fish or cut bait. 
 
59- Þ³ï ÍÇÍ³ÕÁ É³ó ÏÁ µ»ñÇ: 

 .خر هر سور جهان شيون استآ

After laughter, tears. 
 
 
60- øáéÝ ÇÝã Ïáõ½Ç, »ñÏáõ 

³ãù:   
.كور از خدا چه مي خواد دو چشم بينا  

It’s just what the doctor rdered. 
 



 

 

٦صفحه   ١٣٨٠رداد ماه  خ١٠  ٢٨ شماره    لويس

ادبيات

  شعر مادرانه در ادب ارمن
  ”پيشكش به روان پاك و ياد جاوداني مادرم“

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان
  )30/4/72متن سخنراني در بخش ارمني بنياد نيشابور مورخ(
  سخن آغاز
شعر ارمني، فرياد معنويت قومي است كه بي هـيچ علـت و انگيـزه               «

ض مردمي شرير دسـت     معقول و منطقي ساليان دراز در چنگال نفرت و بغ         
قومي كه تنها از هزار و ششصد سال پيش با خط امـروزين             . و پا زده است   

  .   »خود كتابت مي كرده و ادبيات و فرهنگي غني داشته است
   احمد شاملو-”خوشه“

  
در شعر ارمني ما زندگي، نبرد، تالش، آگـاهي و آرزومنـدي هـاي              «

ام هاي تاريخي نابود شـده،      ملت ارمني را شاهديم، ملتي كه بارها در قتل ع         
ملتي كه واژه عشق و همبستگي را خوب مي شناسد، ملتي كه با همه سـتم             
هايي كه در تاريخ بـر او رفتـه، فـرهنگش راه فولكلـورش را و خـصلت           

  . »قوميش را از دست نداده است
  -”كيهان   “

در » تنهـايي «،  »اندوه « ،»غربت«شعر ارمني لطيف است و انساني،       «
ي جاي ويژه اي دارد، ستايش طبيعت گاهي بهانه اي است بـراي             شعر ارمن 

، شـعر   »ناكجا آباد سخن به ميان آورد كه آرزويـش را دارد          «شاعر تا از    
ارمني تازه پا نيست ريشه اي عميق دارد و شاعر ارمني با مـردم اطـرافش                

در وجود ارمني   «بيگانه نيست، بل در ميان آنها بسر مي برد، گفت اند كه             
  .   »، و اين سخن را ما در صداقت اين قوم در مي يابيم» خفته استشاعري

      -”13775اطالعات شماره “
  

براي ما ايرانيان كه با مردم ارمني زبان هموطن در آميخته ايم و بـا               «
زادگاه آنان همبستگي داريم، آشنايي با فرهنگ ارمنيان ضرورت تام دارد،        

شناسايي روح آن ملـت اسـت و        چرا كه شناختن فرهنگ و ادب هر ملت           
  .»چنين است كه تفاهمي عميق و نزديك فراهم مي آيد
    -”257زن روز شماره    “

  
ادبيات ارمني، بارزترين اسـناد موجوديـت مردمـي سرگـشته و بـا              «

احساس است، مردمي كه در كشاكش رويدادهاي تاريخي به شكلي بـودن       
 تنفسي آرام را مي يابند،      خود را اثبات مي كنند و در هر حال راه و فضاي           
  .»در بطن اين اسناد، شعر ارمني بحق مقامي رفيع دارد

  -”كيهان   “
  

شاعر ارمني، فرزند خلف قومي است كه تـاريخ زنـدگيش، كتـاب             «
قـومي كـه      غرور آفرين درد، رنج، فرياد، خروش، خون و مصيبت است،           
 جهان را در حوادث زندگي اش خود به تنهايي نمونه اي از حوادث بالآميز      

  .»خود دارد
   -”787روشنفكر شماره  “

  
شعر ارمني سرود پايداري انساني اسـت در برابـر سـتمكاري هـاي              «

تاريخ و نشانه اي است از آنچه ملت ها و اقـوام را پيونـدي جاودانـه مـي             
بخشد، پراكندگي و جدا ماندگي بيشتر شاعران ارمني از زادگاه خويش، و            

لحني تلـخ و      خ بر ارمنيان روا داشته شده است،        ستم هايي كه در طول تاري     
  .»اندوهگين به بيان بيشتر شاعران اين قوم داده است

  -”205زن روز شماره    “
  
ادب ارمن اقيانوسي از درد و غم، دوري از معبـود، معـشوق و مـيهن و مـادر،                   

چنـان  رويدادهاي تاريخي  انساني به نام ارمني را     . اقيانوسي از احساس و انديشه است     
از ميهن و مام وطن دور ساخته كه نوعي حزن و انـدوه ابـدي در اعمـاق دل او بـه         

غم غربت و دوري از ميهن در طول زمان به دوري  . بزرگي اقيانوس پديد آمده است    
از مادر مشابهت يافت و بتدريج اين دو معني يكي شدند، هر جا سخن از ميهن پيش                 

  . مادر همچون غربت و هجران از ميهنآيد گويي سخن از مادر است و دوري از 

اشاره بـه دردهـايي     . در نخستين قطعات شعري كه از ادبيات باستاني باقي است         
  :شده است كه مادران براي زايش فرزندان خود متحمل مي گردند

  آسمان و زمين دچار در زايمان بودند، 
  و درياي سرخ نيز چنين بود،

  .دندو در دريا ني هاي سرخ نيز درد مي كشي
  از دهان ني ها دود بر مي خاست

  و در دود كودكي مي دويد 
  موهايش آتشين بود،
  ريشش شعله ور بود

  .و ديدگانش خورشيد بودند
مربوط بـه سـده     ” شعر احتماال . در اين شعر زايش خداي واهاگن بيان مي گردد        

ششم پيش از ميالد است كه موسي خورني در كتـاب تـاريخ ارمنيـان خـود آورده                  
  .است

چنان كه مي بينيم نخستين سطر از نخستين شعر ارمن از دردهاي مادر يـاد مـي                 
  .كند

دردهاي مادر نه بداعتي دارد و نه نهايتي، ديري نمي گذرد كه درد و غم مادر با                 
غربت و جالي وطن در هم مي آميزد و يك رشته در ادبيات ارمـن و در دل هـاي                    

اند، بوجود مي آيد، رشـته اي بـه نـام    هزاران شاعر گمنام كه دچار غم هجران شده      
بنا به نظر مانوك آبغيان ارمني شناس نامي، اين سرودها از اعماق            . سرودهاي غربت 

تاريخ قوم ارمني سرچشمه مي گيرند، و با سرودهاي بـي خانمـاني و سـوگنامه هـا       
هاي نمونه هاي باستاني آنها براي ما به جا نمانده اند ليكن از سده         ). 1(نزديكي دارند 

يكـي از ايـن هـا را هـوانس حكـيم را             ” مثال. يازدهم و سيزدهم نمونه هايي داريم     
)hovanes imastaser ( در شاراگان)غونديان قيد مي كند) نوعي سرود مذهبي .

نيز به همان ترتيب به مرثيه خواني ) nerses lambronatsi(نرسس المبروناتسي 
  .مي نشيند” غريب ارمني“، و ”ملت مصيبت ديده“سرودهاي 

از شاعران معروف ارمني كـه سـرودهاي غربـت نوشـته اسـت بايـد هـوانس           
براي نمونه چند سطر از شعر او . را نام برد) hovanes yerzenkatsi(يرزنكاتسي 
  : را بخوانيم

به سـرزمين غربـت رود و       . آنكه به غريبان ناسزا گويد، خود نيز غريب شود        «
ت غرق زر و سيم شود، در هجران و غربت،       گر غريب در ديار غرب    . درد غريب بيند  

  )2(».اين زر و سيم خاكستري نيرزد
از چهره هاي .  سرودهاي غربت به اوج ترقي خود مي رسند    15-16در سده هاي    

. را نـام بـرد  ) mekertich naghash( بايد مگرديچ نقاش 15درخشان ادبي سده 
ي مذهبي و كليـسايي     سرودهاي او به همه جا سرايت مي كنند و حتي وارد سرودها           

  .مي شوند
اي غريب، دلتنگ نباش، روزهاي سختي خواهند گذشت، غريبان به خانه بـاز             «

مي گردند، اگر نمي تواني، نمان، مي گويند خداونـد تعـالي، همـه غريبـان را مـي             
  )3(»آمرزد، به تو نيز ياري مي رسد تا به مراد دلت برسي

. محبوبيت بيشتري مـي يابـد      سرودهاي غربت عموميت و      16-18در سده هاي    
سرودهاي عشق، حسرت و سرودهاي مردمي براي غريبان پديد مي آيند و در اينجا              

 nerses(نرسـس باغيشتـسي   : است كه با نام شاعران جديد برخـورد مـي كنـيم   
baghishetsi( آندرياس آرزكتسي ،)andreas artsketsi(   هـوانس هالبتـسي ،

)hovanes halebtsi ( ،گريگور اوشاگانتسي، موسس ارزرومتسي سيمون جلفايي
)movses erzrumtsi(كاراپت آرولتسي و جز اينان ،.  

 هيچ نويسنده ارمني يافت نمي شود كه به دردها و رنج هاي ديرينـه               19در سده   
  .      غريب ارمني توجه نكند و آنها را به تصوير نكشد

ـ          11از سده هاي     يـا  ” گرونـگ “ب   تا بعد در آثار بسياري از شاعران شعر غري
  .ديده مي شود” درنا“

  :اين شعر از اعماق دل غريبان ارمني سخن مي گويد
  

  درنا، غالمم آوايت را، از كجا مي آيي؟“
  درنا از سرزمين ما ناچيز خبري نداري؟

  مشتاب، بزودي به دسته ات خواهي رسيد، 
  ”درنا، از سرزمين ما خبري نداري؟

  
  نجا شده ام، گذشته ام، ملك و باغم را، راهي اي

  آنگاه كه آه مي كشم، رنج مي برد روانم، 



 

 

٧صفحه   ١٣٨٠رداد ماه  خ١٠  ٢٨ شماره    لويس

ادبيات

  درنا، لحظه اي بمان آواي توست در روانم، 
  )4(”درنا از سرزمين ما ناچيز خبري نداري

  
از طرفي نيز مهر مادر در شعر قديم ارمني با آميزه اي از انديشه هاي مذهبي بـه             

  :صورت ستايش مريم مقدس تبلور مي يابد
  

   اي معبد پاك،اي مريم مقدس،
  اي حيات بخش و مادر موجودات

  در ميان زنان سزاوار ستايشي،
  )5(…اي مريم عذرا، مادر عيسي

  
عاشق هاي ارمني كه شاعران، نوازندگان دوره گرد بوده انـد ايـن سـرودهاي                
دردناك را از شهري به شهر و از دهي به ده ديگر مـي بردنـد و بـراي مـردم مـي                

ادر و عشق به ميهن غم هجران رد شعر اينان متبلور مـي             آميزش عشق به م   . خواندند
  :گردد و زمينه براي وحدت مادر و ميهن فراهم مي شود

  
  در دنيا تنها يك بهشت هست، “

  آنهم توئي، تو،
  در كل جهان، فقط تويي ستوده،

  من عاشق، نشستم و وصف تو كردم،
  همچون مهر و محبت مادرانه،

  )5.(درياي مهري تو اي ميهن
  

  : نيز چنين مي گويد در وصف مادرشق آشوتعا
  

  چون ماه، چون اميد، حيات بخش،
  مهر مادر چون زندگي گرانبها است،

  براي فرزند هميشه درخشان و نوراني،   
  .مهر مادر در اعماق دل، ابدي است

  
. ديري نمي گذرد كه وحدت مادر و ميهن در شعر نوين ارمن تجلـي مـي يابـد                

ل هاي ملي ارمنيان و مهمترين رود ارمنستان است، نيز به           رود ارس كه يكي از سمب     
راپايل ). mayr araks(آراكس مادر يا ارس مادر . پيشوند مادرانه مزين مي گردد

  : شعري براي ارس مادر مي نويسدپاتكانيان
  

  در سواحل ارس مادر
  سرگشتانه راه مي پيمايم،
  در خاطرات اعصار كهن

  )8(…در تكاپو هستم
ميزش مادر و ميهن در شعر آوتيك ايساهاكيان شاعر نـامي ارمـن             پس از آن آ   

  .تجلي مي يابد
  

  از وطنم دور شده ام، “
  و از مادر عزيزم جدا

  غريب و بي نوايم، بي خانه ام،
  )9(…غمگين و افسرده ام، بي خوابم

براي نمونه چنـد    : در زبان زدها و داستان هاي ارمني نيز مادر نقش بسزايي دارد           
  :ادآور مي شوممورد را ي

  
  .نام مادر جهيزيه دختر -
  . يك دعاي مادر، نفرين هفت كشيش را بي اثر مي كند -
  . جوجه زير بال مادرش بزرگ مي شود -
  . مادر را ببين، دخترش را بستان -
  . قسم پدر قسم نيست، قسم مادر قسم است -
  )10.( نگهدارنده يتيم خداوند است -
 
  

  گزيده اي از شعر مادرانه در ادب ارمن 
  

                               رويا
  )1841-1907(سمبات شاه عزيز

  نغمه اي دلنواز شنيدم
  گويي مادرم بود

  پرتويي از شادي درخشيدن گرفت
  .آه، افسوس كه رويا بود

  
  در آنجا از چشمه ساران 

  گويي در و مرواريد مي باريد
  پاك و روشن چون بلور
  .رويايي ديدني و رويايي

  
  يز مادرانهو نغمه غم انگ

  روزهاي كودكي ام را يادآور شد
  بوسه هاي مادرم را احساس كردم

  .آه افسوس كه رويا بود
  

  مرا در سينه آرزوهايش جاي داد،
  چشمان گريانم را پاك كرد،

  ليك اشكهايم روان بود و روان،
  آه، چرا، چرا رويا بود؟

  1864دوم ژانويه 
  )1990اول ژانويه (گرمانيك. ترجمه ا

  
          آخرين وداع      

  1865سمبات شاه عزيز   
  12/07/1993گرمانيك . ترجمه ا

  سوار بر اسب شدم
  و راهي مسكو،

  حتي اشكهاي مادر نديدم 
  .تند و تيز تاختم

  
  به گرامي مادم گفتم، 

  كه بايد اشكهايت را پاك كند؟
  در انتظارت خواهم ماند: گفت

  .تا پيش من باز گردي
  

  رازليك روزها و ساليان د
  .مي آيند و سپري مي شوند
  اشكهاي مادرم دريا شدند و

  .يك روز خوش نديدند
  

  پانوشت ها
  

  .51، ص1946: مانوك آبغيان، تاريخ ادبيات كهن ارمني، جلد دوم، ايروان .1
  .  33، ص1986:  هوانس يرزنكاتسي، ايروان .2
  .165-166، ص 1965: ، ايروان”مگرديچ نقاش“) 3( .3
  .143، ص1362: گرمانيك، تهران. گارش اارمني بياموزيم، ن) 4( .4
  .179، ص 1981: شعر ارمن از دير باز تا سده هشتم، ايروان) 5( .5
  .261، ص1956: سرود نامه، ايروان) 6( .6
  .243، ص1956سرودنامه، ايروان ) 7( .7
  .68، ص1955: راپايل پاتكانيان، ايروان) 8( .8
  .145، ص1362 بنياد نيشابور،: گرمانيك، تهران. ارمني بياموزيم، ا) 9( .9
، 66،  323،  263،  262، صفحات   1960: زبان زدهاي ارمني، آرام، غاناالنيان، ايروان     ) 10( .10
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 با» لويس«گفتگوي اختصاصي 
   

  احمد نوري زاده 
 

  شاعر و مترجم معاصر
  
  
  
  

كس كـه    هـر   :لويس
يكي از زبان هاي مطـرح و       ”  معموال  و به نوعي به يك زبان ديگر عالقمند مي شود        

. با اين وصف من تصور مي كنم شما يك پديده هستيد   . رايج دنيا را انتخاب مي كند     
   ارمني را انتخاب كرديد؟چرا زبان” براي ما بگوييد كه اصال

.  صادقانه بايد بگويم كه در واقع اين انتخاب ارادي من نبوده اسـت             :نوري زاده 
گاهي در زندگي حوادثي پيش مي آيند كه از اراده انسان مستقل هستند و مي توانند        

 در بندر انزلي بـه  1330من در سال . در زندگي و آينده انسان نقش مهمي ايفا  كنند      
در دوران كودكي من اين شهر يك شهر سـاحلي توريـستي بـود و از                .  ام دنيا آمده 

شمار زيادي از ارمنـي     . سراسر ايران براي استفاده از آب دريا به اين شهر مي آمدند           
هاي ايراني نيز جزو كساني بودند كه براي استفاده از آب دريا بـه ايـن شـهر مـي                    

  .آمدند و من با آن ها در تماس نزديك بودم
بر اين، محله زادگاهي من نيز يك محله كثير المله يـا انترناسيوناليـستي              عالوه  

هم ارمني ها بودند و هم گيلك هـا و آذري هـا و فـارس هـا و روس هـا و                       . بود
مهم تر از همه اين كـه همـسايه هـاي           . آشوري ها و افراد وابسته به ديگر مليت ها        

؛ به ويژه بچه هاي همسن و سـال         ديوار به ديوار ما ارمني ها بودند و من با ارمني ها           
اين شد كـه بـه      . ارمني ام؛ بيشتر از ديگران در تماس بودم و با آن ها مراوده داشتم             

بچـه  ” البته در همان حد و حدودي كه معمـوال        . مرور زبان شفاهي ارمني را آموختم     
بعدها كه بـه گونـه      . هاي ارمني تبار تكلم مي كنند و زياد هم سليس و ادبي نيست            

 اي وارد دنياي ادبيات شدم و سرودن شعر به زبان فارسي را آغاز كـردم و آن       حرفه
ها را در مطبوعات ادبي ايران به چاپ رساندم و به مثابه يـك روزنامـه نگـار وارد                   
عرصه روزنامه نگاري شدم با خودم فكر كردم حاال كه با زبان شفاهي ارمني آشـنا                

 فرا بگيرم و در صورت امكـان در حـد           هستم بهتر است زبان نوشتاري ارمني را نيز       
توان از طريق ترجمه آثار نويسندگان و شاعران ارمني و چاپ و انتشار آن هـا بـه                  

آرشـي  “ مـاه نـزد مرحـوم        4-5لذا در مـدت     . ادبيات و فرهنگ ارمني خدمت كنم     
شاعره معروف ارمني الفباي ارمني را آموختم و سپس با پيگيري و جـديت              ” بابايان

 آموزي زبان نوشتاري ادبي ارمني را نيز فرا گرفتم و به طور جدي بـه              از طريق خود  
بعـدها نيـز،    .  در مطبوعات فارسي زبان ايران پرداختم      ترجمه و معرفي ادبيات ارمني    

وقتي در اين عرصه بيشتر فعال شدم و به بررسي متون كهن ارمني مشغول گرديـدم                
ا هم احساس كردم و به همين دليل        ر” گرابار“نياز به دانستن زبان كهن ارمني يعني        

 كـه در آن  خاژاك در گريگوريانبه اصفهان رفتم و در دانشگاه اصفهان نزد آقاي  
را خيلي  ” گرابار“سال ها رييس دانشكده ارمني شناسي بود و زبان كهن ارمني يعني             

خوب مي دانست مدتي را به آموختن اين زبان گذراندم كه بعد ها در كارهاي ادبي                
  .هشي ام بسيار سومند واقع شدو پژو

 اولين كارهاي ترجمه اي شما چه هنگام در مطبوعات ادبـي بـه چـاپ                :لويس
  رسيد؟

 كار ترجمه و معرفي شـعر شـاعران    1348-9 من از همان سال هاي       :نوري زاده 
. البته در آغاز كار از همكاري دوستان ارمني بهره مند مي شدم   . ارمني را آغاز كردم   

كه آن ها هم وظيفه انتخاب اثر را بر عهده مي گرفتنـد و هـم آن را   به اين صورت  
بگونه تحت اللفظي براي من به زبان فارسي ترجمه مي كردند و بعد من آن ها را به                  

البته بايد اعتراف كنم كه از كارهاي چاپ     . زبان شعري فارسي باز آفريني مي كردم      
بـا  ” ها را بعدها و حتـي شخـصا       شده در اين دوره چندان راضي نيستم و برخي از آن          

 به بعد   1350اما از سال    . زبان نوشتاري ارمني آشنا شدم دوباره ترجمه و چاپ كردم         
يعني از زماني كه با زبان نوشتاري ارمني آشنا شدم به طـور مـستقل كـار ترجمـه                   
. ادبيات ارمني و چاپ و انتشار آثار شاعران و نويسندگان ارمنـي را شـروع كـردم                

گالوست خـاننتس   ي كه به طور مستقل منتشر كردم يك مجموعه شعر از            اولين كتاب 

شاعر نامدار ارمني تبار    
ايراني بود كه بـا نـام       

از ” قدرت معجزه گر  “
ســـوي انتـــشارات  
گــوتنبرگ بــه بــازار 

چند . كتاب عرضه شد  
سال بعد مجموعـه دوم     
اين شاعر ارمني را بـا      

سـالم بـر تـو اي       “نام  
آمــاده چــاپ ” انــسان

ز ســوي كــردم كــه ا
انتشارات دنيا به بـازار     

  .كتاب عرضه شد
بعد ها بـه مـرور      

هوهــانس آثــاري از 
ــان ــاعر و تومانيـ  شـ

نويسنده نامدار ارمنـي    
، يقيـــــشه چـــــارنتس
، آكــــسل بــــاگونتس
 و هراچيــــا كوچــــار

ديگــران را ترجمــه  
كردم كه با نـام هـاي       

ــن“ آي ! آي وطــــ
ن فارسـي زبـان     به خوانندگا ” تسوالك“و  ”  كميسر 26“؛  ”سرودهاي سرخ “؛  ”!وطن

  .عرضه شدند
  . براي ما از سابقه زبان ارمني بگوييد و اين كه منشاء اين زبان چيست:لويس

 منشاء زبان ارمني زبان اوليه يكي از اقوام تشكيل دهنده ملت ارمني             :نوري زاده 
اين قوم كه زبان هند و اروپايي ويـژه خـود را داشـته              . ها بوده است  ” هاياسا“يعني  

در روند كند ادغام و اختالط اقوام و طوايف سـاكن در كوهـستانهاي   است به مرور   
شما مي دانيـد    . هزار شاخه ارمنستان آن را به زبان رايج ملت ارمني تبديل شده است            

كه ملت ارمني از ادغام و اختالط اقوام و طوايف اوليه اي چون خت ها، هاياسـاها،                 
طوايف در هزاره هاي پـيش از       اين اقوام و    . خورري ها و ديگران تشكيل شده است      

ميالد در اين نقطه از دنيا در كنار هم مي زيستند و در روند كند ادغام و اختالط ملي               
ويژگي هاي اتنيك و اتيك خود را به يكـديگر انتقـال داده انـد و ملـت واحـد و                     

يكي از اين اقوام ارمني ها بودند كه به مـرور           . يكپارچه ارمني را به وجود آورده اند      
يره واژگاني غني هاياساها و خورري ها و ديگران را در زبان خود جذب و هضم                ذخ

زبـان بـراي غنـاي بيـشتر و         . كردند و زبان خود را به زبان رايج ملي تبديل كردند          
يكي از داليل اصـلي پايـداري و مانـدگاري          . ماندگاري نيازمند خط و كتابت است     

 دهه هاي آغازين قرن پـنجم       رده  زبان ارمني نيز همانا داشتن خط و كتابت است ك         
بـه وجـود   مسروب ماشـتوتس  ميالدي با مجاهدت ها يك روحاني عالي مقام به نام        

آمد و زمينه اي ايجاد كرد كه ملت ارمني با اتكا به فرهنگ معنوي و نوشتاري خود                 
در كوران هاي تاريخي بتواند استقالل ملي و هويت فرهنگي مستقل خود را حفظ و               

  .تثبيت كند
 روند تشكيل ملت ارمني به گونه اي رسمي از سده هاي آخرين هـزاره               :لويس

بهتر است بـه    . هاي دوم و سده هاي آغازين هزاره اول پيش از ميالد آغاز مي شود             
ما بگوييد ارمني ها در سپيده دم تاريخ و پيش از مسيحيت داراي چه باورهاي دينـي     

  بوده اند؟
ه ملل جهان در دوران هاي مختلف تاريخي         ملت ارمني هم مانند هم     :نوري زاده 

داراي باورهاي خاص خود بوده است از توتميسم گرفته تا اساطير و بعدها هم بـاور                
پيش از مسيحيت در ارمنـستان باورهـاي اسـاطيري و ميترائيـستي يـا               . يكتاپرستانه

  .       پرستش ايزدمهر متداول بوده است
منستان ايزدستان هاي اساطيري ايـن دو   آيا به دليل همسايگي ايران و ار      :لويس

  كشور تشابهي با يكديگر داشته اند؟
 ملت ارمني يكي از ملت هاي كهن تاريخ بشري است و در طول            :نوري زاده     

حيات خود با بسياري از ملل كهن جهان به ويژه ايرانيـان باسـتان، آشـوري هـا و                   
 است و بـه واسـطه همـين         يوناني ها داراي روابط تنگاتنگ معنوي و فرهنگي بوده        

شاعران ارمني هم به مثابه شهروندان 
  جهان دغدغه انسان معاصر را دارند
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روابط نيز در بسياري از زمينه هاي فرهنگي از جمله در زمينه باورهاي ملي بـسياري        
ايزدستان اساطيري ارمنستان باستان نيز برخي از ايزدان        . تأثير پذيري ها داشته است    

ايزدستان هاي ملل كهن جهان به ويژه يوناني ها، ايراني هـا و آشـوري هـا را بـه                    
ته است و آن ها را با برخي اعمال سليقه ها بـه مثابـه ايـزدان خـودي                   عاريت گرف 

هر چند كه به دليل مبارزه آشـتي ناپـذير پرچمـداران مـسيحيت در           . پرستيده است 
ارمنستان با باورهـاي پـيش از مـسيحيت و پرستـشگاه هـا و بتكـده هـا امـروزه                     

 ارمني ترسيم كنند    پژوهشگران ارمني قادر نيستند نماي كاملي از ايزدستان اساطيري        
حـال آنكـه    .  نه ايـزد معرفـي كـرده انـد         -و تنها يك ايزدستان كوچك با هشت      

ايزدستان اساطيري ارمني وارث ايزدستان اساطيري پرايزد خت ها و اورارتوهـا نيـز      
يـازيلي  “ثار به دست آمـده در  آدر ايزدستان اساطيري خت ها بر اساس    . بوده است 

پايتخـت باسـتاني    ) حتوسا(” ختوسا“متري ويرانه هاي    واقع در حدود دو كيلو    ” كايا
چنين بر مي آيد كه خت ها در ايزدستان پرايزد خود           ) هيتي ها (امپراتوري خت ها    

به گونه اي كه همه پژوهشگران . تنها دوازده ايزد براي جنگ و جنگاوري داشته اند     
يزدسـتان آنـان    پرشمار بودن ايزدان اساطيري خت ها را يكصدا پذيرفته اند و بـه ا             

عالوه بر ايـن ارمنـي هـا بـسياري از ايـزدان          . نام نهاده اند  » هزار ايزد و ايزد بانو    «
” مثال. اساطيري ايران باستان و يونان را نيز در ايزدستان خود به عاريت گرفته بودند             

پـدر ايـزدان    ” آرامـازد “ي ايراني در ايزدستان ارمنستان باستان با نـام          ”اهوره مزدا “
ي ايران باستان با برخي تغييرها بـه صـورت ايـزد بـانو     ”آناهيتا“ده بود و    شناخته ش 

  .ارمني در آمده بود كه يك ايزد بانوي محبوب و مقتدر بوده است” آناهيد“
 در تاريخ نشانه هاي فراوان وجود دارد كه حكايت از دوستي ايرانيان و              :لويس

  اين دوستي در چه حد بوده است؟. ارمنيان مي كند
 عالوه بر هزاره ها دوستي و همجواري اقوام و طوايف ساكن در دو              :زادهنوري  

 سـال پيـشينه مكتـوب    2700واحد جغرافيايي ايران و ارمنستان، ملت ارمني بيش از       
در ايـن دوران    .  پيش از مـيالد    612يعني از سال هاي بعد از       . دوستي با ايرانيان دارد   

يگر بر ضد آشور وارد جنـگ شـدند و          با هم پيماني يكد   ” بابل“و  ” ماد“امپراتوري  
ارمني ها در اين جنـگ      . پايتخت آشور را تسخير و طعمه حريق كردند       ” نينوا“شهر  

نام برده شده است به ايراني ها       ” باروير“به سركردگي رهبر خود كه در تاريخ از او          
ياري رساندند و به همين دليل پادشـاه مـاد          

ـ        ” باروير“ ن سركرده ارمني ها را به پـاس اي
همكاري و مساعدت به دريافت تاج مفتخـر        
كرد و او به مثابه نخستين پادشـاه ارمنـي و           

در عرصـه   ” اورمـه “يا  ” ارمه“رهبر سرزمين   
بدينگونه تاريخ مكتوب دوستي ملل ساكن در ايران و ارمنستان          . تاريخ ظاهر گرديد  

 روابط  از همان زمان آغاز مي شود و اين همسايگي عالوه بر مناسبات سياسي شامل             
فرهنگي نيز بوده است و ملت ارمني در بسياري از زمينه هاي فرهنگـي از ايرانيـان                 

اين وام گيري ها عرصه هاي گوناگوني را شـامل مـي           . وام گيري هايي داشته است    
شود كه مي توان از آنجمله به وام گيري هايي در زمينه هاي آداب و سـنن اسـامي                   

  .    يگر فرهنگي اشاره كردخاص و عام، اعياد ملي و جنبه هاي د
.  آقاي نوري زاده در اينجا مايل هستيم بحث را به عرصه ادبيات بكشانيم             :لويس

مي خواستيم بدانيم شما در هنگام ترجمه شعر، شاعران را بر چه اساسي انتخاب مـي                
  بر مبناي عالقه تخصصي خودتان يا شهرت و محبوبيت شاعران؟. كنيد

وه بر وظيفه شهروندي يك وظيفه ديگـر هـم دارم و             ببينيد من عال   :نوري زاده 
دادن آگاهي و كمك بـه ايجـاد فرهيختگـي ذهنـي در             . آن وظيفه هنرمندانه است   

من پيوسته سـعي مـي   . خواننده اثر مسئله اي است كه در حيطه اين وظيفه مي گنجد    
  انساني باشـند و -كنم آثاري را براي ترجمه انتخاب كنم كه داراي ارزش هاي ادبي         

به زندگي خدمت كنند و از درد و نياز مشترك انـسان معاصـر صـحبت بـه ميـان                    
آوردند و شاعران ارمني نيز به مثابه شهروندان جهان معاصر دغدغه همنـوع خـود و          
انسان معاصر را دارند و مي كوشند در آثار خود نيازها و درد مشترك انسان معاصر                

  . را بازتاب دهند
رمند را به دقت بررسي و مطالعه مي كنيد و سپس           ر يك هن  ا آيا تمام آث   :لويس

  از ميان آن ها انتخاب مي كنيد يا اينكه معيارهاي ديگري داريد؟
 من ابتدا سعي مي كنم همه آثار يك شاعر و نويسنده را بـه دقـت                 :نوري زاده 

در . بخوانم و آن ها را با معيارهاي ويژه خودم براي ترجمه بـسنجم و مطابقـه كـنم                 
ثري با معيارهاي هنري من همخـواني داشـت و در عـين حـال داراي                صورتي كه ا  

ترجمه را هـم داشـت    ” صافي“ارزش هاي ادبي فوق العاده اي بود و توانايي گذر از            
شما مي دانيـد كـه همـه آثـار شـعري            . آن را براي ترجمه و ارائه انتخاب مي كنم        

بـان اصـلي داراي   يك شعر ممكن است به ز     . توانايي گذر از صافي ترجمه را ندارند      

ترجمه نتواند همـه  ” صافي“جاذبه ها و ارزش هاي فراوان باشد اما به هنگام عبور از            
كـار  ” البته ايـن اصـال    . آن جاذبه ها و ارزش ها را به زبان دوم يا زبان ترجمه ببرد             

بايد عرض كنم من تنها فرد غير ارمني هستم كه به اين كار دسـت               . ساده اي نيست  
گر يك نفر ارمني آشنا به زبان فارسي بخواهد اثر يك شاعر ارمنـي              ا” قطعا. مي زنم 

. را به فارسي ترجمه كند شيوه انتخاب او با شيوه انتخاب مـن فـرق خواهـد داشـت        
دوستان ارمني به دليل آنكه ارمنستان در طول تاريخ با دشواري ها و صائب بسياري               

گر و جبار شده با التفات      مواجه بوده و پيوسته عرصه تاخت و تاز قدرت هاي سلطه            
داراي گرايش هاي ويژه ملـي      ” به اين مسئله و با تأثير پذيري به حق از آن معموال           

يعني انسان ارمني به طور طبيعي و با التفات به پيشينه تـاريخي اش نيـاز بـه                  . هستند
رجعت به اصل ملي خود را با همه وجودش احساس مي كند و اين نياز به رجعت در 

رت گونه اي باور و بينش براي او در آمده كه بسيار هم شريف و پاك                اصل به صو  
اما با تكيه بر اين احـساس و   . براي آن احترام فراوان قايل هستم     ” است و من شخصا   

گرايش، انتخاب يك اثر ادبي براي ترجمه و ارائه به خواننده فارسي زبان نمي تواند               
خاب ادبي شخص را به سمت و سويي      چرا كه اين گرايش به هنگام انت      . كارساز باشد 

به . مي كشاند كه در نهايت نمي تواند با استقبال يك خواننده غير ارمني مواجه شود              
همين دليل به هنگام انتخاب اثر براي ترجمه بايد سليقه و انتخاب خواننـد ه فارسـي                 

واجـه  زبان و غير ارمني در نظر گرفته شود تا كار ارائه شده با استقبال خوانندگان م               
  .گردد

   آيا اين همان تعصب ملي است؟:لويس
واژه تعصب در زبان فارسي به صورت مفهـوم ناخوشـايند           ” معموال: نوري زاده 

. آن به كار برده مي شود و به همين دليل من اسم اين احساس را تعصب نمي گذارم                 
اين گرايش همان طور كه اشاره كردم به دليل مصائب تاريخي ملـت ارمنـي و بـه                  

 در ارمنستان غربي به دست دولت وقـت تركيـه و            1915ه قتل عام بزرگ سال      ويژ
مسايلي از اين دست در انسان ارمني پديدار شده و واكنش طبيعي و قابل احترام يك       

  .  انسان ارمني به تاريخ است
يد بسيار شما روي شـعر شـاعران ارمنـي و ادبيـات             ك دليل تمركز و تأ    :لويس

ر بودن خود شماست و به همين دليل شعر را به نثر ترجيح             منظوم ارمني به دليل شاع    
  مي دهيد؟

 اين قضيه عالوه بر اين كه       :نوري زاده 
يك مسئله ذوقي است تا حدودي هم جنبـة     

به عقيده من ادبيات ارمنـي      . تخصصي دارد 
را بايد از جنبه هاي گوناگون مورد ارزيابي        

ايانه يا ناسيوناليستي هنرمندان و     يك جنبه اين ادبيات گرايش هاي ملي گر       . قرار داد 
حال آنكه ايـن    . در نثر بيشتر خود را نشان مي دهد       ” شاعران ارمني است كه معموال    

گرايش در شعر چندان خودي نشان نمي دهـد و بـراي انتخـاب اثـر آزادي عمـل                   
. به همين دليل بيان مضموني شعر عام تر و انساني تر اسـت            . بيشتري به من مي دهد    

 هيچ وجه به آن معني نيست كه در ادبيات منثور ارمني اثري بـراي ارائـه                 اما اين به  
من در گذشته بـا   . خير به هيچ وجه چنين نيست     . به خواننده فارسي زبان وجود ندارد     

بررسي گذراي ادبيات داستاني قرن اخير ادبيات ارمني توانستم يك مجموعه حجـيم             
برگردانم و با نام باغ سـيب، بـاران و          از آثار منثور نويستندگان ارمني را به فارسي         

در آينده نيز قصد دارم     . چند داستان ديگر كه به خوانندگان فارسي زبان عرضه كنم         
كار بررسي ادبيات داستاني ارمني را به طور جدي و با وسواس پيش بگيرم و نمونـه            

 در  هاي قابل ارائه به خواننده فارسي زبان را براي ترجمه برگزينم و پس از ترجمـه               
در . يك مجموعه و يا مجموعه هاي مسلسل به خوانندگان فارسي زبان عرضه كـنم             

. عين حال در برنامه ام كار بررسي مجدد ادبيات منظوم ارمني نيز گنجانده شده است              
به اين صورت كه در نظر دارم ضمن بررسي آثار شـاعران نامـدار معاصـر ارمنـي                  

انه بـا عنـوان     گينم و در مجلدهاي جدا    شعرهاي عاشقانه آن ها را براي ترجمه برگز       
  . به خواننده فارسي زبان ارائه كنم” عاشقانه هاي ارمني“مسلسل 

 قوالب شعري ارمني با قوالب شعري فارسي داراي چـه همـساني هـايي               :لويس
  است؟

 ادبيات منظوم ارمني نيز مانند ادبيات منظـوم مـا داراي قانونمنـدي              :نوري زاده 
به رغم برخـي    . ز سوي شاعران ارمني به دقت مراعات شود       هايي است كه مي بايد ا     

تشابهات قالبي در شعر ارمني و فارسي تخالف هايي نيز وجـود دارد كـه حـاكي از        
” در شعر فارسي معموال   ” مثال. خود ويژگي قوالب شعري هر يك از اين زبان هاست         

وزن عروضي مراعات مي شود و هر قالب شعري داراي ويژگي هاي خـاص خـود                
است؛ غزل در زبان فارسي از شش تا چهارده بيت را شامل مي شـود و قافيـه داراي                

” رديف“و  ” روي“قانونمندي هاي خاص خود است مانند ويژگي هايي چون حرف           

همه آثار شعري توانايي گذر از صافي ترجمه را 
  ندارند
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مصاحبه

و ” خـروج “و ” وصـل “و  ” دخيـل “و  ” تأسيس“و    ” قيد“و  ” ردف“و چيزهايي مثل    
ويژگي هاست و در واقع بـه       و غيره حال آنكه قافيه در شعر ارمني فاقد اين           ” مزيد“

گاه نيز تنها پـسوند هـاي       . صورت همصوتي حروف آخر مصرع ها متجلي مي شود        
جاي قافيه ها نيز در ابيـات هـر   . آخرين واژه هاي مصرع ها فاقيه به شمار مي روند       

” قالب شعري ارمني با جاي قافيه ها در ابيات قالب هاي شعري فارسي و عربي غالبا               
را از شعر عرب به عاريت گرفته       ” قافيه“وان گفت كه شعر ارمني      مي ت . تفاوت دارد 

به هر حال متـرجم شـعر   . اما قواعد آن را منطبق با ويژگي هاي خود، پرداخته است        
ارمني به ناگزير بايد با قوالب شعري هر دو زبان و ادبيات آشنا باشد تا هنگام كـار                  

  .دچار مشكل نشود
  چه زباني و باكدام قالب ها سروده مي شود؟به ”  اشعار خود شما معموال:لويس

وزن “اشـعار فارسـي ام را بـا         .  من به هر دو زبان شعر مـي سـرايم          :نوري زاده 
مي سرايم و به هنگام سرودن شعر ارمني با توجه به مضمون و محتوي قالب               ” نيمايي

  .مناسب را برمي گزينم
ـ             :لويس ان فارسـي   هيچوقت سعي كرده ايـد اشـعار ارمنـي خودتـان را بـه زب
  برگردانيد؟

 راستش شما با اين پرسش خود مرا به يك اعتـراف نـاگزير ادبـي                :نوري زاده 
من بايد صادقانه اعتراف كنم كه چندين بار هوس كرده ام شعرهاي            . وادار مي كنيد  

. ”دلم نيومـده  “ارمني ام را به فارسي ترجمه كنم اما باور كنيد خيلي خودماني بگويم              
 هنگام خواندن اشعارم به زبان ارمني در آن ها احساس مـي             شعري كه ” پاتوس“آن  

يا شايد چون شعر را در اصل بـه زبـان ارمنـي             . كنم به هنگام ترجمه رنگ مي بازد      
در هر حال تجربه ترجمه شعر ارمني خودم بـه         . سروده ام در ترجمه ارضاء نمي شوم      

زبان فارسي با موفقيـت همـراه نبـوده و روح           
شـاعراني  ” قطعـا . رده است شاعرانه مرا قانع نك   

كه من شعر آنها را بـه زبـان فارسـي ترجمـه            
كرده ام اگـر دوبـاره زنـدگي كننـد و زبـان            
. فارسي را هم بياموزند مرا نفرين خواهند كـرد        

ناگفته نماند برخي از دوستان كه به كار نقد ادبي مشغول هستند بر اين باورنـد كـه           
 بازتوليد كرده ام و آن ها را به صـورت           بنده شعرهاي شاعران ارمني را بازآفريني و      

تمام تالش من هم همين است يعني قابل درك و دريافت           . شعر فارسي ارائه كرده ام    
  .كردن شعر شاعران ارمني براي خوانندگان فارسي زبان

   ترجمه شعر با ترجمه نثر چه تفاوت هايي دارد؟:لويس
براي ترجمه  ” مثال.  دارند  بي گمان اين دو مسئله تفاوت هايي با هم         :نوري زاده 

آن را  ” پـاتوس “بايد خودش هم شاعر باشد تا بتواند روح شعر يا           ” شعر مترجم حتما  
دريافت كند و سپس با به كار بردن ايجازها و ايماژهاي شـاعر اصـلي، شـعر را در               

به گونه اي كه خواننده فارسي زبان قادر باشد از طريق           . زبان ترجمه بازآفريني كند   
ح شعري اثر دست يابد در مورد ترجمه اثر منثور نيز بايد بگويم كه بـراي                آن به رو  

ترجمه يك رمان يا يك داستان بلند و كوتاه مترجم اگر خود داستان نويس و رمان                
بايد با ظرايف و فنون خلق يك رمان يا يك داسـتان كوتـاه و               ” نويس نيست الزاما  

فرهيخته و صاحب نظر را راضي و       بلند به خوبي آشنا باشد تا حاصل كارش خواننده          
  .قانع كند

 هنگام خواندن شعرهايي كه شما ترجمه كرده ايد گونه اي يكدسـتي در   :لويس
پتـروس  “. سبك و بيان احساس مي شود و در مورد همه شاعران تعمـيم مـي يابـد                

با همان سبك و بياني از سياهي ها و شكست هاي عشقي مي گويـد كـه                  ” دوريان
 از طبيعت و عشق به طبيعت و ذوب شدن در آن مي گويـد و                ”ميساك متسارنتس “

مي خواهم اين طور بگويم كـه  . اشعار رزمي و ميهني خود را مي سرايد” سيامانتو“يا  
  .در همه ترجمه ها وحدت در قالب هاي بياني ميان همه شاعران تعميم يافته است

حـق را بـه   ” ال شما به درستي اين موضوع را دريافته ايد و من كـام        :نوري زاده 
تخصصي اشـاره   ” در اينجا من به ناگزير بايد به دو مسئله كامال         . جانب شما مي دانم   

اول اين كه يكي از معيارهاي تعيين كننده من براي انتخاب شـعر، آزاد بـودن                . كنم
مگر در موارد استثنايي كه قالـب مـشابه ارمنـي در شـعر              . شعر از لحاظ قالب است    

حال آنكه بسياري از قالب هاي شعري ارمني تـشابهي          . شدفارسي هم وجود داشته با    
براي شعر  ” قالب سازي “در اين صورت ضرورت     . با قالب هاي شعري فارسي ندارند     

پس معيـار كلـي انتخـاب       . شاعر ارمني پيش مي آيد كه من به آن تن در نمي دهم            
 و  شعر براي ترجمه به زبان فارسي براي من آزاد بودن شعر از لحـاظ قالـب اسـت                 

همين مسئله باعث مي شود كه در ترجمه تـشابه بيـاني و سـبكي ميـان شـعرهاي                   
يك موضـوع   . مشاهده كنيد ” سيامانتو“و  ” ميساك متسارنتس “و  ” پتروس دوريان “

ديگر اين است كه من به هنگام ترجمه يك شعر باوفاداري كامل به متن آن، شـعر                 

” سبك سـازي  “و  ” قالب سازي “را در زبان فارسي بازآفريني مي كنم اما براي آن             
. سبك در ترجمه قابل واگرداني نيست     ” و اصوال . كه امري ناممكن است، نمي كنم     

توسط احمـد نـوري زاده   ” پتروس دوريان “مهمترين مسئله اين است كه وقتي شعر    
. ترجمه مي شود خواهي نخواهي ديگر به طور كامل شعر پتـروس دوريـان نيـست               

.  پتروس دوريان و احمد نوري زاده متجلي مي شود  بلكه به صورت محصول مشترك    
يعني ظرف مال احمد نوري زاده است و مظروف مال پتروس دوريان ، من وقتي مي      

به هنگـام ترجمـه امـري نـاممكن و غيـر          ” سبك سازي “يا  ” قالب سازي “دانم كه   
واقعيـت ايـن اسـت كـه در         . عقالني است هرگز سعي نمي كنم به آن تن در دهم          

بيش از هفتاد شاعر ارمنـي بـا قالـب هـاو            ” مظروفِ” “ سال شعر ارمني   صد“كتاب  
  . احمد نوري زاده ريخته شده است” ظرفِ“سبك هاي گونه گون خودشان در 

آن هم انساني هنرمند و شاعر با عواطـف         . احمد نوري زاده هم يك انسان است      
نگـام  خيلي طبيعي است كه شعر پتروس دوريان بـه ه         . و جان و روح ويژة خودش     

عبور از صافي احمد نوري زاده برخي تغيير ها و تأثيرها را پذيرا خواهد شـد و بـه                   
صورتِ پتروس دوريانِ عبور كرده از صافيِ احمد نوري زاده در خواهد آمد و ايـن                

  .به عقيده من امري طبيعي و ناگزير است
ـ             :لويس ي  بگذاريد مثال بهتري بزنم يك مترجم مي خواهد دو اثر معروف ايران

 عرفاني موالنا قـرار دارد و در سـمت          -در يك طرف اشعار عاشقانه    . را ترجمه كند  
در اين حالت مترجم    . ديگر اشعار حماسي فردوسي با ضرباهنگ تند و كوبنده رزمي         

آيا باز هم بايـد در      . به ناگزير براي ترجمه عواطف و قلم خود را نيز سهيم مي كند            
  بي از سوي مترجم حفظ شود؟  ترجمه اشعار اين دو شاعر يكدستي قال

 اگر يك مترجم داراي چنان شجاعتي باشد كه در يـك زمـان بـه                :نوري زاده 
سراغ دو شاعر با دو سبك بيـاني        

متضاد برود و بخواهد آثار ” كامال
شعري آنها را به يك زبان ترجمه 
كند، به نـاگزير بايـد اقـدام بـه          

يعني هم براي   . كند” قالب سازي “
قالب هـاي شـعري   ” و از آنجايي كه معموال. ازد و هم براي فردوسيموالنا قالب بس  

ما نمي توانيم ادعا كنـيم      . هر زباني با قالب هاي شعري زبان هاي ديگر تفاوت دارد          
كه در جايي از دنيا و به يكي  از زبانها ترجمه هاي موفق و صد در صد قابل قبولي                    

” فيـشر “ناموفق و غير قابل اعتناي      ترجمه هاي   .  و فردوسي ارائه شده است     از موالنا 
” من به اين باور هستم كه اصـوال       . انگليسي از رباعيات خيام گويا ترين نمونه است       

بايد به زبـاني    ” شعر نبايد ترجمه شود و براي درك و دريافت لذت هر شعري الزاما            
ترجمه شعر در بهترين و اسـتادانه تـرين حالـت          . كه سروده شده است آن را خواند      

 قادر است محتوا و مضمون شعر را به يك زبان ديگر انتقال دهد و ناچار اسـت                  تنها
  . ديگر ظرايف و ويژگي هاي شعر را قرباني كند

آقاي نوري زاده فكر مي كنم در پايان گفتگو بهتـر باشـد خودتـان در                 :لويس
  .زمينه كتاب هايي كه انتشار داده ايد با خوانندگان لويس صحبت كنيد

بايد عرض كنم كه دوازدهمين كتاب مـن كـه ترجمـه            . ”له حتما  ب :نوري زاده 
به تـازگي   ” آماليا“ است با نام     ناردوسيك رمان كالسيك از نويسنده نامدار ارمني        

من فهرست وار بايد عرض كـنم كـه عـالوه بـر             . به بازار كتاب عرضه شده است     
 نامـه هـا و      ترجمه و چاپ آثار نويسندگان و شاعران ارمني در روزنامه ها و هفتـه             

ماهنامه ها و فصلنامه هاي ادبي و عالوه بر كتاب هايي كه در طول گفتگو به آنهـا                  
از هراچيـا كوچـار؛     ” كمـون بـاكو   “يـا   ”  كميـسر  26“اشاره شد، كتابهايي چـون      

آي “؛ )يك مجموعه شعر از شاعر نامدار ارمني يقيـشه چـارنتس     (” سرودهاي سرخ “
يـك  (” تـسوالك “؛  )هوهانس تومانيـان  مجموعه شعر و قصه از      (” !آي وطن ! وطن

نمونه هاي شعري بيش از     (؛  ”صد سال شعر ارمني   “؛  )داستان بلند از آكسل باگونتس    
، ) صفحه اي در باره تاريخ و فرهنگ ارمني        148هفتاد شاعر ارمني با يك پيشگفتار       

باغ سيب، باران و چند داستان      “؛ كتاب   ”تاريخ و فرهنگ ارمنستان   “كتاب پژوهشي   
سالم بر شما ارمنـي  “و )  نويسنده نامدار ارمني   15 داستان كوتاه و بلند از       20(” ديگر

     .كتاب هايي هستند كه بنده تاكنون منتشر كرده ام) مجموعه شعرهاي ارمني من(” ها
 

  . آقاي نوري زاده ما به خاطر شركت در اين گفتگو از شما متشكريم:لويس
حوصله به خرج داديد و به پرچانگي        من هم از شما به خاطر اين كه          :نوري زاده 

هاي من گوش فرا داديد سپاسگزارم و براي مجله لويس عمر بـا غيـرت و طـوالني         
  .آرزو مي كنم

 
  آزاده عصاران: گفتگو از 

من براي انتخاب يك اثر براي ترجمه معيارهاي ويژه 
 خودم را دارم


