
 

 

  ١صفحه  ١٣٧٩ خرداد٢٦  ٦ شماره    لويس

سرمقاله

  ها گفت و گوي تمدن
  

دومين هزاره ميالدي پشت سر گذاشته شد و جهانيان با شادماني و اميدواري بيشتر، به هـزاره سـوم                   
تبديل به زرادخانه هسته اي گشته است،  زمينكره هزاره سوم در حالي آغاز مي شود كه . ميالدي گام نهادند

 نسل آدمـي  ويران كردهكه تنها بخش ناچيزي از اين زرادخانه قادر است چندين بار زمين زيبا را   به گونه اي    
با نگاهي گذرا به آخرين سده هزاره دوم، يعني سده بيستم، مي بينيم كه آن از يك سو                  . را از گيتي براندازد   

نمانسوز و چندين قتـل     گر دو جنگ خا     و از سوي ديگر نظاره     انگيز شاهد پيشرفت هاي محيرالعقول و شگفت     
بشريت با چنين سابقه درخشان و سياهي قدم بـه هـزاره سـوم              . عام بزرگ و بسياري جنايات ديگر بوده است       

هـا را در همـان هـزاره دوم بـاقي گـذارد و بـا                 ها و ويرانگـري    ، به اين اميد كه همه كشتارها و جنگ        نهدمي  
ستين گـام بلنـد در ايـن راسـتا همانـا پيـشنهاد رئـيس           نخ. هاي روشن برود   روحي آزاد و انساني به پيشواز افق      

ها را پـيش كـشيد وآن را         نگفتگوي تمد انديشه  جمهوري اسالمي ايران، جناب آقاي محمد خاتمي است كه          
و پيـام او چـه   . قرار داد و جهانيان را به گفتگو و تفاهم و همياري فرا خوانـد » ويرانگرهاي   جنگ«در برابر   

ها نامگذاري   ميالدي سال گفتگوي تمدن2001سوي سازمان ملل متحد پذيرفته و سال زود بازتاب يافت و از 
  .شد

بايد تـاريخ و هويـت   . براي يك گفتگوي مؤثر و پربار بايد نخست خود و فرهنگ خود را شناخت             
هـاي   گام دوم همانـا شـناخت فرهنـگ       . خود را شناخت و آن را نيك آموخت و به گذشته خود عشق ورزيد             

هاي ديگر در ذهـن داشـت تـا وارد ميـدان             ايد ديگران را نيز شناخت و تصوير درستي از تمدن         ب. ديگر است 
آوردگـاهي اسـت كـه در آن بـه جـاي چكاچـاك              » ها گفتگوي تمدن « .عقل و منطق شد و به گفتگو نشست       

شمشيرها و نعره پيالن، صداي رساي انديشمندان بزرگ طنين انـداز اسـت، و بـه جـاي سـيالب خـون، عطـر                        
پيروزي در اين ميدان، هيچگاه به مفهوم شكست ديگـري نخواهـد بـود،              . ن عشق به همنوع جاري است     دلنشي

تر و   روزي به ارمغان مي آورد و براي آيندگان نويد زندگي انساني          بهچه، اين پيكاري است كه براي همگان        
  .دهد بهتري مي

آمدن آن، از يك سو ضـرورتي       پديد  . آيند هايي، آسان بدست نمي    البته بايد گفت كه چنين انديشه     
در هـر سـو گـسترش        ته در تمدني كهن است، تمدني كـه       و از سوي ديگر تجلي مهر و عطوفت خف         اجتماعي

پروري دوران بعد از اسالم  داري و دين د و پس از آن نيز با تكيه بر دين يافت و به نهايت رشد و بالندگي رسي       
و ايـن افتخـاري اسـت       . تاوردهاي سترگ بشري گـشت    و چند هزار سال تجربه كشورداري خود، يكي از دس         

براي تمدن خاور زمين، كه هنوز هم با گذشت هزاران سال طراوت فكري و پويـايي خـود را نگـاه داشـته و                  
  .ارائه دهنده چنين ايده هاي درخشاني است

. هاي باستاني خاور حائز اهميـت بـسيار اسـت     ميالدي، همچنين براي يكي ديگر از تمدن   2001سال  
ارمنيـان  . آن مصادف است با هزار و هفتصدمين سالگرد پذيرش مسيحيت از سوي دولـت و مـردم ارمنـستان            

ديـن رسـمي كـشور اعـالم     اي مـسيحيت را     ميالدي با تصميم جـسورانه     301نخستين دولتي بودند كه در سال       
هم نيز خود جزيي اين واقعه م. ها را با ايماني نوآمده روشن كردند وگام به راه يكتاپرستي نهادند نمودند ودل

اي كه تدارك    ها است و سازمان يونسكو بر آن است تا اين رخداد بزرگ را با مراسم ويژه                از گفتگوي تمدن  
خاور زمين، اين مهد تمدن جهاني، اين گونه به گفـت و            . ديده است در چندين شهر بزرگ جهان جشن گيرد        

فرهنگ بشري را هر چه بيشتر آراسـته و مـزين         ها را جبران كند و بناي رفيع         رود تا كاستي   ها مي  گوي تمدن 
 تا اين اشرف مخلوقات بداند كه با گفتگو ها است ها گام تخست در راه بيداري انسان      گفتگوي تمدن . گرداند

ترين مسائل انساني را، كه خود موجب بروز آنها گشته است، حل و فصل نمايد و به          تواند پيچيده  و تفاهم مي  
، مذهب و غيـره دوري گزينـد و         نژادجويي، سركوب،    ض، بندگي، برتري  عيتبحكم خرد خويش از هر نوع       

  :ارزش واقعي خود را بنماياند و آنگونه باشد كه شاعر بزرگ ارمني، باروير سواگ، مي گويد
  تا انسان رها شود از اين بندگي نابهنگام، 

  ها،  ها و نيرنگ و رها شود از اين بردگي رنگ
  ين نگردد، تا خون هيچ قوم و نژادي زهرآگ
  تا انسان، ياور انسان باشد و دريابد

   كه تنها يك گويچه خون ما،
  تر از سراپاي اين گوي خاكي است، تر و گران شريف

    …نامندش كه زمين مي            

  دوهفته نامه
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  جامعه ارمني ايران
  
ي احتــرام ادا •

  )ره (به امام خميني
 به مناسبت سالگرد   
ارتحـــــال رهبـــــر 

ــال  ــالب اسـ مي انقـ
ايران، جامعه ارمني   
همچون گذشـته بـه     
رياست خليفه گري   
ارامنــــه از مرقــــد 
مطهر امـام خمينـي     

در اين  . ديدار نمود 
ــدگان  ــدار، نماين دي

ارمني مجلس و اعضاي شوراي خليفه گـري و ديگـر            
ميني، رهبـر كبيـر انقـالب       انجمنهاي ارمني ياد امام خ    

  .اسالمي ايران را گرامي داشتند
  

دو هفته نامه لويس يازدهمين سالگرد ارتحال 
معمار بزرگ انقالب اسالمي را به مردم شريف 

  .دنماي ي مايران تسليت عرض
  

  ارمني ايران ريهاشم •
در نظـر   » مركز بين المللـي گفتگـوي تمـدنها       «        

تهيه و » ر ارمني ايرانمشاهي«دارد كتابي تحت عنوان 
 300(  صـفحه  350اين كتاب شـامل   . به چاپ برساند  

كارهـاي  . خواهد بود )  صفحه عكس  50متن و   صفحه  
مقدماتي جمع آوري نامها و زنـدگي نامـه مـشاهير در       
حال پايـان اسـت و بـزودي مرحلـه نهـايي گـزينش و         

همچنين كتابهاي مـشابه اي   . چاپ آن آغاز خواهد شد    
ر بــاره مــشاهير زرتــشتي، كليمــي و بطــور جداگانــه د

  .آشوري ايران نيز در دست تهيه مي باشد
  

  ايران

  

 اگر انـسانها بـه نيـروي      : رهبر معظم انقالب     •
 يعني به ايمان و اراده و اتحاد كلمـه       -دروني خودشان 

 تكيه بكنند هيچ قدرتي در      -و فداكاري هاي خودشان   
  .مقابل آنان ياراي ايستادگي ندارد

 جمهـوري   ارتحال بنيانگـذار  ن سالگرد   مراسم يازدهمي 
 شكوه بسيار در حرم     با) ره(اسالمي ايران امام خميني   

  .مطهر رهبر فقيد انقالب برگزار شد
به گزارش ايرنـا در ايـن مراسـم معنـوي مقـام معظـم               
رهبري در سخناني بـر اراده و ايمـان ملـت ايـران در              

  .تأكيد فرمودند) ره(پيروي از راه امام
  

 در نظام جمهوري    :وريهمرياست محترم ج   •
اسالمي مردم واقعيتي هستند كـه بـدون حـضور          

  .آنان هيچ يك از اركان نظام ارزشي ندارد
 مراسم يازدهمين سالگرد ارتحال رهبر فقيد انقالب و        

 تن  انبنيانگذار جمهوري اسالمي ايران با حضور هزار      
  .برگزار شد) ره( در حرم مطهر امام خمينياز مردم 

 خــرداد مــاه بــه همــين 13 در تــاريخدر مراســمي كــه

مناسبت در حرم مطهـر بـر پـا بـود حجـت االسـالم و                
ــيس جمهــوري در   المــسلمين ســيد محمــد خــاتمي رئ

مردم ناظر بر اركان حكومت هستند و       : سخناني گفت 
  .حقوقي دارند كه بايد اجرا شود

آزادي بيان، انتقاد به اركان     : سيد محمد خاتمي افزود   
ــه، آزادي حكومــت، انتقــاد از ســا ز و كارهــاي جامع

تـــشكيل حـــزب و مطبوعـــات در صـــورتي كـــه در 
چارچوب قانون اساسي باشـد از حقـوق مـسلم مـردم            

  .است
وي با تشريح تـاريخ اسـالم و نـسبت نهـضت اسـالمي              
ايران با روش و منش حكومت اسالمي در صدر اسالم      

نظام جمهوري اسالمي ايران مبتني بـر اجتهـاد         : افزود
) ره(اسالمي و مردمي اسـت كـه امـام        پويا و كارساز    
  .بنيانگذار آن بود

وي با بيان انديشه و خـصوصيات شخـصيتي حـضرت           
امام عارف بزرگـي    : خاطر نشان كرد  ) ره(امام خميني 

بود كه بـه اوج آگـاهي هـاي عميـق اسـالم و فلـسفه                
  .اسالمي رسيده بود

رئيس جمهوري با بيان اينكه غرق نشدن در گذشـته و           
 در نظـام اسـالمي از ضـروريات اسـت           نگاه به آينـده   

زمـان و مكـان   ) ره(در بينش امام خميني   : اظهار داشت 
و درك مقتضيات زمان اهميت دارد و خرد جمعي در          

  .تشخيص مصالح مورد اعتبار است
خاتمي با اشاره به نقش برجسته مـردم در ايجـاد نظـام        

در نظـام جمهـوري مـردم     : اسالمي، خاطر نـشان كـرد     
د بلكه يك واقعيتند كه بدون حـضور        تشريفاتي نيستن 

  .مردم هيچ يك از اركان نظام ارزش ندارد
  
 تركيه نسبت به ايرانيان برخورد تجاوزكارانه رد •

  صورت مي گيرد
 نيروهاي امنيتي و انتظامي تركيه منـازل ايرانيـان              

 ايرانـي را    300استامبول را مورد تفتيش قرار داده و        
 هزار ايرانـي    50بيش از   در تركيه   . دستگير كرده اند  

  )3/3/79– 23/5/2000بيان، .    (سكونت دارند
  
 جمهوري آذربايجان در ايران   نشريات  سردبيران   •

تعدادي از سردبيران نشريات جمهـوري آذربايجـان از       
ــه  ــساوات«جمل آزاد «، »ينــي آذربايجــان«، »ينــي م
و رئــيس صــنف خبرنگــاري و رئــيس » 525 « ،»ليــق

آنهــا اظهــار . ايــران آمدنــدبــه » تــوران«خبرگــزاري 
داشتند كه مطبوعات مـي توانـد نقـش بـه سـزايي در              

روزنامــه ايــران،  .   (روابــط دو كــشور ايفــا كنــد   
24/5/2000 -4/3/79 .(  
  
  سر هركولس به نمايش گذاشته مي شود •

 سر هركولس يكي از خدايان يونان، در منطقه معاون         
ايـن  . مانشاه بـه نمـايش گذاشـته مـي شـود          الملك كر 

ــ ــد آن  مج ــول ق ــه ط ــانتيمتر اســت در 225سمه ك  س
ســال پــيش از مــيالد در زمــان پادشــاهي مهــرداد 153

 مـيالدي در صـد      1958ساخته شـده اسـت و در سـال          
متري كتيبه بيستون در حين عمليات راهسازي كـشف         

  )28/2/79-17/5/2000بيان .(گرديد
  

  ارمنستان
  
ارمنستان  آمريكا و ناتو سعي در اخالل در روابط •

  سيه دارندو رو
ژنرال لئونيد ايواشف رئيس ستاد همكاريهاي نظامي       

ــين المللــي وزارت دفــاع روســيه در روز    مــه در 15ب
آمريكا و ناتو، بخصوص سفارت    «:مسكو اظهار داشت  

آمريكا در ايروان و سران ارتش آمريكا سـعي دارنـد           
در روابط ارمنستان و روسيه اخالل كننـد و همكـاري           

ي مــا را بــا شكــست مواجــه هــاي نظــامي بــين دولتهــا
  .  »سازند

شكارا اعالم نمود كه مسكو و رهبـران نظـامي     آوي  
كـه  » توجه خاصي نسبت به ارمنـستان دارنـد       «روسيه  

ماهيت آن حفظ سطح همكاريهاي دوجانبه موجود مي  
  .باشد

مـا خواسـتار    «: ژنرال ايواشف در ادامه چنين گفت     
. »اشـد آنيم كه ارمنستان كشوري با ثبات و نيرومنـد ب         

در جهـت گرجـستان و      « او گفت كـه آمريكـا و نـاتو        
به موفقيتهاي بزرگـي دسـت يافتـه انـد و           » آذربايجان

حــاال آمريكــا ســعي دارد بــا دادن وعــده هــاي نــاچيز 
 تـوان روسيه صادقانه به حفظ     .  كند ايروان را وسوسه  
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ارمنستان اميدوار است، زيرا ضعف ما موجـب تمايـل          
ت حاصـله مـي گـردد، و        دشمنان به استفاده از موقعيـ     

  .دشمنان ما نيز بسيارند
روسيه مخالف شركت مستقيم آمريكا و ناتو در نظـام          
امنيتي قفقاز اسـت، زيـرا بـه عقيـده ژنـرال ايواشـف              

. حضور نظامي آمريكا در منطقه خالي از خطر نيـست         
تشكيل نظام امنيتي قفقاز به عقيـده وي بـيش از همـه             

ــستان، جمهــوري آذربايجــان  ــراي ارمن ، گرجــستان، ب
روســيه، ايــران و تركيــه داراي اهميــت مــي باشــد و  

او گفت كه مـا   . چندان ارتباطي با منافع آمريكا ندارد     
كـن  به هر وسـيلة مم     خود حفظ امنيت همپيمانان     براي

  )16/5/2000آزگ، .   (متوسل خواهيم شد
     

ني در دوران صفحاتي از تاريخ پيشاهنگي ارم •
  از استقالل ارمنستانپس 

من پيشاهنگي ارمنستان براي زنـده نگـاه داشـتن          انج
ياد سازمان پيشاهنگي ارامنه كه در اوايل سـده بيـستم           

آريـن هـاي    « ميالدي فعاليت داشت، خـود را سـازمان       
لئــون مخيتاريــان بــا ايــن نــام مــي  . ناميــد» ارمنــستان

پنداشــت كــه ايــده اتحــاد همــه انجمنهــاي پيــشاهنگي 
اهنگي ملـي آن پـي    ارمني را با ميهن ارمنـستان و پيـش        

نخستين اردوي آزمايشي و پيشاهنگان     . ريزي مي كند  
 در آسايشگاه مارماريك بـر پـا        1987تابستان سال   در  
.  تأسـيس يافـت  1988اين انجمن در دهم ژانويـه      . شد

ــال  ــشاهنگان،  1989در س ــزرگ پي ــستين اردوي ب  نخ
اين پيـشاهنگان در    .  پيشاهنگ بر پا گرديد    200شامل  

اغ تحت رهبري لئـون مخيتاريـان بـا         دوران جنگ قراب  
ــواهي كمــك     ــبش آزاديخ ــن جن ــه اي ــود ب ــام وج تم

در آن روزهــاي ســخت، صــدها پيــشاهنگ . رســاندند
سالح به دسـت گرفتنـد و بـه دفـاع از اسـتقالل مـيهن           
پرداختند و بسياري از آنها جان خود را در راه خدمت 

، وازگن  1990 آوريل   22در  . به ميهن از دست دادند    
ليق كل ارامنه جهان، اين سازمان پيـشاهنگي        اول، جاث 

را دعاي خير نمود و از آن پس، ارگان اين انجمـن بـا              
در چهل هزار نسخه چاپ  و انتشار        » هايكازونك«نام  

  .بود تيراژ چشمگيري ،گرديد، كه اين
ــه 1991 مــارس 28در تــاريخ   انجمــن پيــشاهنگي ب

عنوان نخستين سازمان پيشاهنگي جمهـوري ارمنـستان        
 دومــين اردوي 1991 ثبــت رســيد و در آگوســت بــه

  . پيشاهنگ بر پا گرديد500بزرگ آن با شركت 
 دومـين همـايش فـوق العـاده         1991در نوامبر سال    
 نماينده برگـزار شـد و همگـي         400انجمن با شركت    

صدا بر عدم وابستگي حزبي و داشتن خط مـشي           يك
  .ملي تأكيد نمودند

 10 و9 و 8ي  شـماره هـا   » هايكازونـك «نشريه  : مأخذ
  1999سال 

  
  ت جهانگردي ارمنستانرشد صنع •

 امروزه داشتن نظامي همـه جانبـه و يكپارچـه، بـراي            
بيش از هر   . رشد جهانگردي داراي اهميت بسيار است     

چيز بايد به آثار باستاني و عرضه خدمات بهتر توجـه           
ــود ــداد  . نم ــيش تع ــال پ ــانگرد از 27در س ــزار جه  ه

امسال انتظار مي رود ايـن      ارمنستان ديدار كرده اند و      
 5تـا   ” ايـن رقـم احتمـاال     .  هزار نفر برسد   100رقم به   

رشد . سال ديگر به يك ميليون جهانگرد خواهد رسيد       
اقتصادي ارمنستان تا حد بسياري بستگي به جهانگردي 

  .و گسترش آن دارد
  )  2/3/79 -22/5/2000آزگ،  (  

  
حزب كمونيست ارمنستان ديگر خواستار استعفاي       •
 گاگيـك تاتئوسـيان     ئيس جمهوري ارمنستان نيـست    ر

يكي از اعضاي اين حزب اعالم نمود كه سير وقايع به 
گونه اي است كه ديگر ضـرورتي بـه طـرح اسـتعفاي             
ــست     ــزب كموني ــدارد و ح ــود ن ــور وج ــيس جمه رئ
ارمنستان كـار جمـع آوري امـضاها را متوقـف كـرده       

  . است
  )2/3/79-22/5/2000آزگ (

  
-بـالروس -ي اتحاديـه روسـيه    ئمارمنستان ناظر دا   •

  ارمنستان
هراند وسكانيان اظهار داشت كه از اين پس ارمنـستان          
در همه جلسات اين اتحاد شركت خواهد داشـت و بـا        

  . جزئيات آن آشنا خواهند شد
  )3/3/79-23/5/2000آزگ، (

  
  مورمونها نيز به ارمنستان آمدند •

مورمونها فرقه اي مذهبي هستند كـه معتقدنـد عيـسي           
زف اســميت ويح فرزنــد خداونــد اســت، امــا بــه ژمــس

به عقيده آنها حضرت مسيح از      . پيامبر نيز ايمان دارند   
طريق اين پيامبر به احياء كليسا، اعتقادات و حكومت         

آنها به كتاب مورمون نيز اعتقـاد       . خود پرداخته است  
به گفته  . مون نام گرفته اند   ردارند و به همين سبب مو     

 عضو در ارمنـستان دارنـد       650د  آنها، هم اكنون تعدا   
از ســالخوردگان هــستند، امــا جوانــان و ” كــه عمومــا

منبـع تـأمين    . كودكان نيز در بين آنها ديده مي شوند       
  .مالي آنها در اياالت متحده واقع است

  )28/2/79-17/5/2000آراوت (
  

  نسولگري روسيه در منطقه مقريك •
ــه     ــور خارج ــومي وزارت ام ــط عم ــل رواب ــدير ك  م

ان اطالع داد كه دولت ارمنستان تـصميماتي در         ارمنست
مورد تأسيس كنسولگري روسيه در گومري و مقـري         
اتخاذ كـرده اسـت و ايـن موضـوع بـه تأييـد مراجـع                

  . ذيصالح رسيده است
  )28/2/79-17/5/2000يرگير،  (

  
  تركيب گروههاي مختلف مجلس ملي ارمنستان •

 2 گــروه حزبــي و 6 تعــداد 2000 مــه 16 در تــاريخ 
از . در مجلس ملي ارمنستان فعاليت داشتند     راكسيون  ف

 نماينـده،  50داراي ” همبستگي“اين ميان گروه حزبي   
 8حزب كمونيست و حزب داشناكسوتيون هر كـدام         

 نماينـده و احـزاب      7” و اتحـاد   حق“نماينده، احزاب   
هـر  ” اتحـاد دموكراتيـك ملـي     “و  ” اوريناتس يرگير “

نماينـده نيـز حـزو       20تعـداد   .  نماينده دارنـد   6كدام  
 فراكسيون نماينده جزو 12و ” ثبات“هيئت نمايندگي 

 نماينـده   10تعـداد   . مي باشند ” ارمنستان“تازه تأسيس   
  . نيز مستقل مي باشند

  )28/2/79-17/5/2000يرگير (
  

موضوع عضويت ارمنستان و جمهوري آذربايجان  •
  در شوراي اروپا

  ارمنــستان و جمهــوري آذربايجــان مــي تواننــد بــر
رعايت توافق نامه هاي شـوراي اروپـا، تغييـر          “اساس  

ــوانين   ــا ق قــانون اساســي خــود و مطابقــت دادن آن ب
 بـه عـضويت     ” شوراي اروپا و احترام به حقـوق بـشر        

 كشور  41در حال حاضر تعداد     . شوراي اروپا درآيند  
  .عضو اين شورا هستند

  )29/2/79-18/5/2000هايوتس آشخار  (
  

وت رؤساي كميـسيونهاي    هدف آمريكايي ها از دع     •
  مجلس ارمنستان به آمريكا چيست؟

كتــور داالكيــان، يكــي از نماينــدگان مجلــس     يو
ارمنستان اظهار كرد كه مقامات آمريكايي گفتـه انـد          
كه روبرت كوچاريان، رئيس جمهـوري ارمنـستان، از        
ــي    ــستان احــساس ب ســوي مــردم و مجلــس ملــي ارمن

ادات او  اعتمادي مي كند و نگران آن است كه پيـشنه         
. در مورد حل مناقشه قرابـاغ بـه تأييـد مجلـس نرسـد             

مقامات آمريكـايي پيـشنهاد داده انـد كـه نماينـدگان            
ــا    ــاغ ب ــشه قراب ــه حــل مناق ــستان در زمين مجلــس ارمن

  .كوچاريان همكاري كنند
  )29/2/79-18/5/2000هايكاكان ژاماناك،  (

  
-شركت ديملر)  نمايشگاه و تعميرگاه(نمايندگي  •

  كرايسلر
 27در تـاريخ    ) بنز( كرايسلر-مايندگي شركت ديملر  ن

  .ماه مه در ايروان افتتاح شد
  
  اليت مذهبي در ارمنستانفع •

قـانون ارمنـستان در بـاره آزادي بيـان و سـازمانهاي      
در . مذهبي فعاليت اقليتهاي مذهبي را منع نمـي سـازد         

بـه  .  سازمان مذهبي فعاليت دارند    47ارمنستان بيش از    
چيان رئيس شوراي امور ديني وابسته      گفته لئون مگرد  

گر چه جامعه به ايـدئولوژي بيگانـه نيـازي          “به دولت   
ندارد ليكن هر فـرد در صـورت تمايـل حـق دارد در              

  .” داشته باشد خود راچارچوب قانون بينش ديني
   A+1  5/3/79-25/5/2000   اخبار كانال تلويزيون

  
افتتاح مركز كامپيوتر مدرسه وازگـن سركيـسيان        •
  ر استان آرارات توسط سفير آمريكاد

توسط دولت آمريكا برنامـه هـاي آموزشـي         ” اخيرا
. مورد اجرا گذاشته مي شوند    ه  متفاوتي در ارمنستان ب   

. ارتباط اينترنت در مدارس ارمنستان يكي از آنهاست       
در چــارچوب ايــن برنامــه هــا در مدرســه موســوم بــه 
 وازگن سركيسيان واقع در استان آرارات يك كـالس        

در مراسم گـشايش ايـن      . آموزش كامپيوتر افتتاح شد   
  . مدرسه مايكل لمون سفير آمريكا نيز حضور داشت

   24/05/00-14/03/79   تلويزيون آرمنيا 
  
از آمريكا ) درو(انتقال پيكر ژنرال گانايان  •

  به ايروان
روز چهارشنبه از شهر بستن آمريكـا پيكـر وزيـر           

ل داســتامات نظــامي اولــين جمهــوري ارمنــستان ژنــرا
 مـاه   28در روز   . گانايان به ارمنستان منتقل شده است     

ــستان در    ــين جمهــوري ارمن ــه يعنــي روز اعــالم اول م



 

 

  ٤صفحه  ١٣٧٩ردادخ٢٦  ٦ شماره    لويس

مرور اخبار

مجموعــه تــاريخي بــاش آبــاران كــه درو قهرمــان آن 
  .به خاك سپرده شد” بحساب مي آيد مجددا

  4/3/1379چهارشنبه” هاي لور“   شبكه اول 
   
  ريقجلسه دولت پيرامون م •

 جلسه مـشورتي دولـت پيرامـون        9/3/79در تاريخ   
ري با حضور آندرانيك ماركاريان ق و مكالت ممسائل
ري بـراي   قـ ماركاريان اظهار داشت كـه م     . ر شد برگزا

تژيكي دارد لذا الزم اسـت كـه        ارمنستان اهميت استرا  
  .ري برخورد ويژه نشان دادقبه م

  A+1   اخبار كانال تلويزيون 
  

مردم به پيام رئيس جمهور ارمنستان به  •
  مناسبت اولين استقالل

رئيس جمهـور ارمنـستان بـه مناسـبت جـشن اولـين             
جمهوري پيامي در خطاب به مردم ارمني صادر نموده 

هموطنـان گرامـي بـه      : است كه در آن گفته مي شود      
مناسبت جشن اولين جمهوري به همه شما تبريك مـي          

مـه مـردم ارمنـي      مـاه   در تاريخ بيست و هـشتم       . گويم
به دست آوردند و در     ” را مجددا خود  يرينه  استقالل د 

ــد   ــه كردن ــزرگ مقابل ــصيبت هــاي ب ــر م ــين . براب اول
جمهوري بعنوان اساس شعور و تفكر سياسي چرخشي        

  .    براي ملت ارمني بود
  A+1   اخبار كانال تلويزيون

  
ارمنستان در -مذاكرات مربوط به روابط تركيه •

  مجلس سناي فرانسه
 در خـصوص مـسئله      مذاكره تركيـه و ارمنـستان     

 17سـناي فرانـسه در تـاريخ        ” مديسي“ارمني در تاالر    
  .ژوئن صورت مي گيرد

   26/5/2000-   مديا ماكس
  

  وزير امور خارجه ارمنستان در شهر فلورانس •
در تاريخ بيـست و پـنجم مـه وارطـان اوسـكانيان              

وزير امور خارجـه ارمنـستان در طـي مالقـات وزراي            
و شـوراي همكـاري يـورا       امور خارجه كشورهاي عض   
. نطقي ايراد نمـود   ) ايتاليا(آتالنتيك در شهر فلورانس   

سكانيان در طـي سـخنراني ضـمن اشـاره بـه مـسأله              وا
امنيت منطقه خاطر نشان كرد كه استراتژي ارمنـستان         
ــتراتژي    ــاتو اصــل اس ــا ن ــستحكم ب ــاري م ــراي همك ب

وي . ارمنستان و تكميل متقابل را مـد نظـر مـي گيـرد            
قفقاز منافع تجاري و جغرافياي سياسـي در        در  : افزود

رقابت يكديگر قـرار دارنـد و جهـت صـلح، ثبـات و              
امنيت الزم است سياست متـوازن و خردمندانـه پيـاده           

سكانيان از اين بعد به پيمان امنيت قفقاز كه نه وا. كرد
فقط سه كشور قفقاز بلكه كشورهاي همسايه منطقه و         

يم دارند و بايـد در      نيروهايي كه در منطقه منافع مستق     
وزيـر  . اهميت قائل شـد   . منطقه مشاركت داشته باشند   

امور خارجه ابراز اميدواري نمود كه كشورهاي عضو       
نــاتو در توســعه روابــط متــوازن بــا كــشورهاي عــضو 
شوراي همكاري يورا آتالنتيك سعي و كوشش بعمـل       

وزيــر امــور خارجــه در فلــورانس بــا ايگــور . آورنــد
 خود و بنينا فررو رالـدتر وزيـر         ايوانف همتاي روسي  

كـه در   OSCEامور خارجه اطريش، رئيس ادواري 
. تــاريخ پــانزدهم ژوئيــه عــازم ارمنــستان خواهــد شــد

 هـا مالقاتايـن   در طـي    . مالقات هاني انجام داده اسـت     
سكانيان با اسـتيون سـستانوويچ مـشاور وزيـر امـور            وا

خارجه آمريكـا در مـسائل كـشورهاي اسـتقالل يافتـه        
 مسائل مربوط بـه حـل و فـصل مـسالمت آميـز              جديد

  .مناقشه قراباغ مورد بررسي قرار گرفت
     هاياستاني هانراپتوتيون

 6/3/79 -26/5/00  
  
هيچ تغيير منفي در روابط ارمنستان و روسيه “ •

  ”ايجاد نشده است
روبرت كوچاريان رئيس جمهوري ارمنستان ضـمن       

ر بـر   بيان اين مطلب، اشاره نمود كه روابـط دو كـشو          
  . تعريف مي شود1997اساس قرارداد ماه اوت 

  
  بين المللي

  
  تركيه از سياست مسكو ناراضي است •
 يكي از مقامات بلند پايـه تركيـه روسـيه را مـتهم              

نمود كه مـي خواهـد نفـوذ خـود را در جمهوريهـاي              
سابق شوروي، بخصوص آسياي ميانه و قفقاز گسترش 

  . دهد
  )4/3/79-24/5/2000ايران  (
  

تو، روسيه را از بمباران پايگاه هاي طالبان بر ان •
  حذر داشت

در پـي تهديـد روسـيه مبنـي بـر           : گروه خـارجي  
امكان بمباران پايگاه هاي آموزشي تجزيه طلبان چچن       

دبير كل پيمان ناتو    » جورج رابرتسون «در افغانستان،   
  .اعالم كرد كه با اين اقدام مخالف است

ــسه، وي گفــت   ــو فران ــزارش رادي ــه گ ــراي :ب  ب
اينگونه اختالفات، بايد راه حل مسالمت آميز جست و 

  .جو كرد و از به كار بردن زور اجتناب ورزيد
  

  گسترش ناتو در مرزهاي روسيه •
 كــشور اروپــاي مركــزي و شــرقي خواســتار     9 

: ايـن كـشورها عبارتنـد از   . عضويت در ناتو شده انـد  
، ليتواني، لتوني، استوني، بلغارستان، روماني، اسلووني  

روسيه هشدار داده اسـت    . اسلواكي، آلباني و مقدونيه   
كه گسترش ناتو به سمت مرزهـاي خـويش را تحمـل            
نخواهد كرد و نسبت بـه عـضويت اسـتوني، لتـوني و         

ــت   ــرض اس ــاتو معت ــواني در ن ــوتين  . ليت ــر پ والديمي
گسترش پيمانهاي نظامي به حدود مرزهـاي روسـيه را          

  .تهديدي براي امنيت روسيه مي داند
  )1/3/79-21/5/2000ايران  (

  
  قتل تدريجي اوجاالن •

 هواداران عبداهللا اوجاالن تركيه را متهم كردند كه        
سعي دارد با شكنجه اوجاالن در زندان، او را به تدريج   

آنها خواسته اند كه اوجاالن از سوي       . از پاي در آورد   
يك گروه بين المللي مورد آزمايشات پزشـكي قـرار          

  . گيرد
  )11/3/79-31/5/2000ايران (

  
براي حل درگيري، ” كشور واحد “ گزينه: ف اقلي •

  موضع ارمنستان را مستحكمتر خواهد نمود

  
ف وزيــر امــور خارجــه آذربايجـــان در     اقلــي 

داشـت پاسـخ    ” كاسپين“مصاحبه اي كه با خبرگزاري      
اعالميه خانم نائيرا ملكوميان وزير امور خارجه قرا باغ 

ر مسئله حل در گيـري قـرا   باكو بايد د“مبني بر اينكه  
آذربايجان ديگر  “: چنين گفت ” باغ سازش بعمل آورد   

سازشـهاي  ” نمي تواند سازش هايي بپذيرد زيرا سـابقا       
وي چنين افـزوده اسـت   ” بسياري را متحمل شده است   

فوق به جهـت قـانوني      گزينه  مي توان گفت كه     “: كه
كردن اراضي تصرف شده مي باشد كه آن براي باكو          

كشور واحد  ” گزينه چنانچه“ قبول مي باشد       غير قابل 
براي حل در گيري قرا باغ فقط موقعيت ارمنـستان را           

  .”استحكام خواهد بخشيد
   آزگ(        

 5/3/79=25/5/2000 (  
  

  ف تقاضا مي شود ااستعفاي علي •
  

سازمان آزادي بخـش قـرا بـاغ از طريـق اعالميـه             
ا ف رئـيس جمهـور آذربايجـان ر        ا استعفاي حيدر علي  

سـازمان فـوق در اعالميـه اي        . درخواست كرده است  
 مه انتشار داده بود اشـاره بـه ايـن موضـوع     24كه در   

مناطق تـصرف شـده بايـد از طريـق          : نموده است كه    
ف اعالميـه    ا امـا حيـدر علـي     . ”جنگ برگردانده شود  

درخواسـت سـازمان    “: فوق را چنـين ارزيـابي نمـوده       
مان فـوق نيـز     ساز. ”مي باشد ” بي خردانه “آزاديبخش  

ف فقـط در ايـن تـالش       ا حيـدر علـي   : چنين گفت كه  
است كه بتواند زمامداري را در دسـت داشـته باشـد و         
در فكر چيز ديگري نيست اما سياست مـذاكرات وي          

مـؤلفين اعالميـه    . ”برخالف منافع آذربايجان مي باشد    
ف  ا اگـر حيـدر علـي     “فوق چنين ادامه مي دهند كـه        

ي متصرفه نمي باشـد و نظـر        قادر به آزاد نمودن اراض    
قلمـداد  ” بـي خردانـه   “نيروهاي وطن پرست كشور را      

  .”مي كند پس بايد از سمت خويش استعفا دهد
  ) 25/5/2000،   5/3/79  آزگ(

  
يجان تا آخر سال به پايان آذربا-مناقشه ارمنستان •

  مي رسد
  

آخوندوف معاون بانـك بـين المللـي آذربايجـان          
 ارمنـستان آذربايجـان تـا       اعالم نموده است كه مناقشه    

وي كـه از رهبـران      . آخر سال به پايان خواهـد رسـيد       
ــمن     ــت ض ــاني اس ــشتاز آذربايج ــاي پي يكــي از بانكه
سخنراني در اجالس ساالنه بانـك بازسـازي و توسـعه           

سـال  “اروپائي در ريگا ابراز عقيده نمـوده اسـت كـه            
 در مذاكرات مربوط به قرا باغ چرخش بوجود         2000

ي تــأثير مثبــت بــر روي جــو ســرمايه آمــده كــه دارا
ليكن وي مشخص ننمـوده اسـت    “. گذاري خواهد بود  

  .كه خوش بيني وي بر چه اساسي بوده است
    نوراترت(

4/3/1379=24/5/2000 (  
  

  
  عــلــمــي



 

 

  ٥صفحه  ١٣٧٩ردادخ٢٦  ٦ شماره    لويس

مرور اخبار

  
  قرص هاي مجهز به دوربين •

 پژوهشگران انگليسي قـرص هـاي مجهـز بـه           -لندن
كـه بـراي    يك دوربين تلويزيوني را ابداع كرده انـد         

تشخيص زخم، ناراحتي يـا غـده در دسـتگاه گـوارش            
در حـال حاضـر معاينـه دسـتگاه         . بسيار مناسـب اسـت    

گوارش با فرو كردن يك لوله چند متري از دهـان و            
  البتـه  مري به داخل لوله گوارش امكان پذير است كه        

ناراحت مي كند، اما قرص هاي دوربين       هم  بيماران را   
. اي اين معاينـات اسـت     دار روش راحت و جديدي بر     

 ساعت پس از 6بيمار اين قرص را مي بلعد و قرص تا 
ورود به داخل دستگاه گوارش امواج راديويي ارسال        
مي كند كه به وسيله يك آنـتن متـصل بـه كمـر بنـد                
بيمار دريافت و اطالعات دريافتي ذخيره مـي شـود و           

پزشـك بـا    . سپس به رايانـه پزشـك انتقـال مـي يابـد           
اين امواج راديـويي را بررسـي و نتيجـه          كمك رايانه   

  .معاينات را اعالم مي كند
. اين قرص سپس به طور طبيعي از بدن دفع مي شود

مخترع اين قرص كه پروفـسور پـل سـواين نـام دارد             
نخستين كسي بود كه با بلعيدن قرص دوربين دار، آن          

  .را آزمايش كرد
  

  انقالب در پزشكي  •
عالم كردنـد تـا      پژوهشگران آمريكايي ا   -واشنگتن

 سال آينده پزشكان با انجـام يـك آزمـايش سـاده             10
روي بزاق دهان انسان خواهند توانـست بيماريهـاي او          

  .را تشخيص دهند و به درمان بيماريها بپردازند
به گفته اين پژوهشگران، با كامل شدن نقشه ژني         
انسان، تشخيص بيماريها سريع تر و دقيـق تـر خواهـد          

ي توانند بـا توجـه بـه ويژگيهـاي          شد و پزشكان نيز م    
ژني بدن هر فـرد داروهـاي مناسـبي بـراي درمـان او              

اين پژوهشگران سرگرم شناسايي ژنهاي     . تجويز كنند 
مربوط به بيماريهاي مختلـف هـستند تـا در آينـده بـا              
مشاهده فعاليت يك ژن بيماري در بدن انـسان بتواننـد    

ي بـه   بيماري را پيش بيني كنند و از بروز آن جلوگير         
  .عمل آورند

  
  سوخت  جديد •

 پژوهشگران تايلندي سوخت جديـدي      -بانكوك
ساخته اند كه مي تواند در آينـده جـايگزين سـوخت            

ايـن پژوهـشگران بـا انجـام يـك          . هاي متـداول شـود    
فرآيند جديد موفـق شـدند فـضوالت انـسان و مـواد             

آنها . ضايعاتي را به سوختي با كيفيت باال تبديل كنند        
ين عمل از فرايند تبديل الشه حيوانات و        براي انجام ا  

  .گياهان به نفت طبيعي الهام گرفته اند
 سـال   100گفته مي شود ذخيره سـوخت جهـان تـا           

ديگر به پايان خواهد رسيد و به همـين دليـل بايـد بـه               
فكر سوخت جديـدي بـود كـه جـايگزين سـوختهاي            

فرايند ابداعي پژوهشگران تايلندي اگـر     . كنوني شود 
نه است، اما با پايان يافتن ذخـاير نفتـي، از           چه پر هزي  

  .نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود
  مارمولك هاي كمياب در بنگالدش •

 مارمولك هاي بزرگ بنگالدشي كه نسل آنها -داكا
در خطر انقراض است، در نزديكي يكي از روستاهاي         

. ديــده شــده انــد) پايتخــت بــنگالدش(نزديــك داكــا
وجه اهالي روسـتا را بـه خـود         مارمولك هاي بزرگ ت   

جلب كرده اند و ساكنان روستا با مارمولك ها ماننـد           
حيوانات دست آموز خانگي رفتار مي كنند و به آنهـا       
غذا مي دهند تا عالقه آنها به روستا افزايش يابد و در            

آنهــا معتقدنــد ايــن مارمولــك هــا  . آن ســاكن شــوند
ي و  جانوران بسيار مفيدي هـستند، زيـرا مارهـاي سـم          

خطرناك منطقه را مي خورنـد و منطقـه را از وجـود             
آنها همچنين معتقدنـد ايـن    . خطر مارها پاك مي كنند    

مارمولك هاي عظيم الجثه مي تواننـد جهـانگردان  را           
جهـانگردان  . از سراسر جهان بـه ايـن روسـتا بكـشانند          

بسياري مشتاق ديـدار ايـن مارمولـك هـاي بـزرگ و             
 ايــن روســتا، صــنعت نايــاب هــستند و ورود آنهــا بــه

  .جهانگردي را در آن رونق خواهد بخشيد
  

  مادر بزرگ فوتبال دوست •
 ســاله اســتراليايي 75 يــك مــادر بــزرگ -ملبــورن

هنگام تماشاي بـازي فوتبـال تـيم مـورد عالقـه اش از              
او كه  . شدت هيجان در چند قدمي مرگ قرار گرفت       

سرگرم تماشاي بازي از تلويزيون بود آنچنان هيجـان         
فرزند او بالفاصله به تـنفس      . شد كه قلبش ايستاد   زده  

مصنوعي و ماساژ قلب متوسل شد و او را دوبـاره بـه             
زندگي بازگردانـد، هنگـامي كـه مـادر بـزرگ چـشم             

ما برنده شـديم؟ ايـن      : گشود و دهان باز كرد، پرسيد     
مادر بزرگ يك بار ديگر نيز هنگام تماشاي بازي تيم          

  .شده بودمورد عالقه اش دچار ايست قلبي 
  
  درمان زخم معده با مصرف ماست •

 پژوهشگران كانادايي اعالم كردند مصرف -تورنتو
  .ماست مي تواند به درمان زخم معده كمك كند

كه شـير   » الكتوباسيل«به گفته پژوهشگران باكتري   
را به ماست تبديل مي كند با ايجاد تعييرات شـيميايي           

يجـاد  روي شير، باكتري هليكوبـاكتر پيلـوري عامـل ا         
الكتوباسـيل بـه تنهـايي      . زخم معده را از بين مي بـرد       

قادر به از بين بردن باكتري عامل زخم معده نيست اما           
پس از قرار گرفتن در مجاورت شـير بـا توليـد اسـيد              
الكتيك يك آنزيم ويژه عامل زخم معده را نابود مي          

  .كند
پژوهشگران اضافه كردند مـصرف ماسـت هـاي         

در درمـان زخـم معـده نـدارد و        معمولي تأثير چنداني    
ماست بايد به طرز خاصي تهيه شود، اما به طـرز تهيـه             

  .اين نوع ماست اشاره اي نكردند
  

  تأثير شادي بر سالمندان •
ــد  -تگــزاس ــالم كردن ــشگران آمريكــايي اع  پژوه

شادي و خوشحالي تندرستي و طول عمر سـالمندان را          
  .تضمين مي كند

المند بـاالي   تحقيقات اين پژوهشران روي دهها س     
 سال نشان داده است افرادي كه در جواني زندگي          65

ــشتري     ــالمت بي ــري از س ــد در پي ــته ان ــادتري داش ش
اين افراد همچنين   . برخوردارند و بيشتر عمر مي كنند     

  .در دوران پيري استقالل بيشتري دارند
بــه گفتــه پژوهــشگران همــانطور كــه افــسردگي 

ر بـر دارد،    پيامدهاي جسمي زيادي بـراي سـالمندان د       

شادي نيز موجب سالمتي و افزايش طول عمر آنها مي 
  .شود

  
  چسب جلوگيري از بارداري  •

يـك وسـيله جديـد بـراي خانمهـا، جهـت           ” اخيرا
ايـن وسـيله    . جلوگيري از بارداري ساخته شـده اسـت       

شبيه بالشتك است و مـواد جلـوگيري از بـارداري را            
روي سطح پوست بدن پخـش مـي كنـد، خانمهـا مـي               

نند اين بالشتك را به وسـيله چـسبي كـه پـشت آن            توا
  .وجود دارد روي پوست بازو و ياشكم بچسبانند

به وسيله اين بالشتك چسبدار، عوارض جانبي كه 
قرصهاي ضد بارداري مثل تهوع و دل به هم خوردگي 

استفاده از ايـن بالـشتكها بـراي    . دارند، از بين مي رود 
قـرص ممكـن    خانمها آسان تر است، چرا كه خوردن        

است فرامـوش شـود، امـا ايـن بالـشتك روي پوسـت              
  .چسبانده شده و هرگز فراموش نمي شوند

  
  ورزش براي فكر •

طــي تحقيقــاتي كــه محققــان بــه عمــل آوردنــد، 
دريافتند كه با طرح برنامه دقيق ورزشي براي بيماران         
متبال به افسردگي، بيماراني كه بـه افـسردگي خفيـف           

سي دقيق پياده روي، دويدن و      متبال بودند با بيست يا      
يا انجام ورزشهاي تقويت قواي جسماني در هفته، پس 
از كمتــر از پــنج هفتــه، بــه مقــدار چــشمگيري از      

و در تحقيقات بعدي كه به      . افسردگي شان كاسته شد   
عمل آمده، محققان با ادامه اين تمرينـات و حركـات           
ورزشي به مدت يك سال، پيشرفت سريعي در جريان         

چگونگي اثر حركات بـدني و      . مشاهده كردند درمان  
فيزيكي روي تنظيم فعاليتهاي ذهنـي، هنـوز ناشـناخته          
است امـا محققـان بـر ايـن باورنـد كـه ممكـن اسـت،               

با بـه وجـود آوردن فعاليتهـاي        ) ورزش(حركت بدني 
شيميايي در بدن، روي بازپروري ذهن در روحيـه اثـر    

  .بگذارند
  

  واكسن ضد ذات الريه •
ــشاوري ــأت م ــذايي و دارو  هي ــواد غ ــازمان م ن س

اعالم كرد كـه يـك واكـسن جديـد          ) FDA(آمريكا
ضد ذات الريه كـشف شـده اسـت كـه در مبـارزه بـا                
بيماريهاي مهلكي كه كودكان زيـر دو سـال را مـورد            
تهاجم قرار مي دهند، بـسيار مـؤثر و بـدون عـوارض             

يـك بـاكتري مولـد ذات الريـه كـه بـه             . جانبي است 
ست، مي تواند منجر به مننژيـت       تازگي شناخته شده ا   

عفونـت  (و باكترمـا    ) عفوني شدن غشاء مننژ مغـزي     (
 درصـد در از     100” اين واكـسن تقريبـا    . شود) خوني

از ايـن   . بين بردن اين باكتري خطرنـاك مـؤثر اسـت         
گذشــته، ايــن بــاكتري مــي توانــد عفونتهــاي مجــراي 

محققـان مـي گوينـد، ايـن     . گوش را هم از بـين ببـرد     
در ده ” نام دارد، يقينا) Provnar(رونارواكسن كه پ

. سال آينده براي سالمت نوزادان ضروري خواهد بود       
اگر توليد اين واكسن تأييـد شـود و بـه توليـد انبـوه               

 ماهگي به نوزاد تزريق شود و 6و 4، 2برسد، بايد در   
 ماهگي هم به همراه يك آمپول تقـويتي  15 يا   12در  

  .به بدن نوزاد وارد شود
  سينوسيتبيماري  •
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در حدود سي وهفت در صد آمريكايي ها دچـار          
بيماري سينوسيت هستند، بيماري كه ناشـي از التهـاب          

. مزمن عشاي حفره خيشومي و حفره سينوسـي اسـت         
عاليم اين بيماري، آب ريزش بيني، تركم مقدار زياد         
خون در بيني، سرفه ، سـردرد و از دسـت دادن حـس             

اه مدت، كمتـر از     سينوسيت حاد يا كوت   . بويايي است 
چند هفته طول مـي كـشد و ناشـي از آلـودگي هـاي               

عامل نوع مزمن اين بيماري ناشـناخته       . ميكروبي است 
است، ولي نتايج جديد به دست آمده توسـط محققـان           
نشان مي دهد كه عامل سينوسيت مزمن به علت پاسـخ    

. تدافعي به قارچهايي است كه در مخـاط وجـود دارد          
كـشف داروهـاي ضـد قـارچي        محققان، در جستجوي    

  .پيشرفته براي درمان اين بيماري هستند
  )10/3/79همشهري ( آدرينه زادوريان: ترجمه 

  ديابت، بمب ساعتي تندرستي انسان •
 پژوهشگران انگليسي اعالم كردند دستكم      -لندن

يك ميليون نفر از مردم اين كشور از بيمـاري ديابـت          
را در  خود آگـاهي ندارنـد و بـدن خـود           ) مرض قند (

خطر انواع بيماري هاي ناشي از اين عارضه قـرار مـي            
 سـال  40پژوهشگران معتقدند افرادي كه باالي    . دهند

سن دارند و سابقه خانوادگي ابتال بـه ديابـت در آنهـا             
وجود دارد يا اضافه وزن بـيش از ديگـران دارنـد در             
خطر ابتال به ديابت قرار دارند و بايـد همـواره ميـزان             

  . را كنترل كنندقند خون خود
افرادي كه از ابتال بـه ديابـت در بـدن خـود بـي                
اطــالع هــستند، ناآگاهانــه ســالمت خــود را در خطــر  

و، كوري و بيماري هـاي كليـه        ضي، قطع ع  ببيماري قل 
  .قرار مي دهند

بيماري ديابت مانند بمب ساعتي لحظـه بـه لحظـه           
اين بيماري  . سالمت انسان را به خطر نزديك مي كند       

وع است كه نوع اول آن با تزريـق انـسولين و            بر دو ن  
از جملـه   . نوع دوم با رژيم عـذايي كنتـرل مـي شـود           

ــشانه هــاي ديابــت نــوع دوم خــستگي، تــاري ديــد،   ن
” افــزايش تــشنگي و كــاهش وزن اســت كــه معمــوال 
. ناديده گرفته مي شود تا اينكه بيماري مزمن مي شود

 افـراد    برابـر  3 تـا    2افرادي كه به ديابت مبتال هستند       
  .سالم در خطر بيماري هاي قلبي قرار دارند

  وسيله اي براي درمان سريع فلج عضالني •
 پژوهـشگران انگليـسي وسـيله جديـدي را          -لندن

به كمك . براي كمك به درمان فلج بيماران ساخته اند  
اين وسيله پزشكان مي توانند عضالتي را كـه بـر اثـر             

انـد  سكته و يا خـونريزي مغـزي دچـار اخـتالل شـده              
شناسايي كنند و با توجه به ميزان اختالل اين عضالت          

  .درمان مناسبي براي آن در پيش بگيرند
براي استفاده از اين دستگاه، بيمار ابتدا آن را بـه           
بدن خود متصل مي كند و سپس پزشك از بيمار مـي            
خواهد عـضالت خـود را در منطقـه اخـتالل منقـبض             

 تواننـد   اطالعات بـه دسـت آمـده پزشـكان مـي          . كند
عضله آسيب ديده را شناسايي كنند و ميزان آسيب را          
نيز به دست آورنـد و بـا توجـه بـه آن برنامـه ريـزي                 

  .مناسبي براي درمان نتيجه بخش انجام دهند
اطالعات به دست آمده از اين انقباض بـه رايانـه           

بر . انتقال مي يابد و ميزان سفتي آنها محاسبه مي شود    
ست آمده پزشكان مي تواننـد  اساس اين اطالعات به د 

عضله آسيب ديده را شناسايي كنند و ميزان آسيب را          
نيز به دست آوردند و بـا توجـه بـه آن برنامـه ريـزي                

  .مناسبي براي درمان نتيجه بخش انجام دهند
  چرخش اضافي كره زمين •

 دانشمندان آمريكايي اعالم كردند هسته      -پاريس
ايـن  . خـد زمين تندتر از ديگر بخش هـاي آن مـي چر     

دانشمندان پس از سالها تحقيق به ايـن نتيجـه رسـيدند            
 در صد با ديگر بخش هاي       15كه چرخش هسته زمين     

آن اختالف دارد و همين امـر موجـب مـي شـود كـه               
 سال يك بـار، يـك چـرخش اضـافي           2400زمين هر   
  .داشته باشد

دانشمندان معتقدند اين نتيجه علمي مي تواند آنها 
نگي ايجــاد ميــدان مغناطيــسي را در درك بهتــر چگــو

  .توسط هسته زمين ياري دهد
  خواص استامينوفن •

 پژوهشگران يونـاني اعـالم كردنـد قـرص          -آتن
ــاد    ــا و ايج ــتامينوفن از ســخت شــدن ســرخرگ ه اس

. بيمــاري شــريان اكليلــي قلــب جلــوگيري مــي كنــد 
ــر شــكل    اســتامينوفن كــه يــك مــسكن اســت از تغيي

ترول بـد خـون و      ليپوپروتئين ها و تبديل آنها به كلس      
ــشكيل چربــي در ديــواره ســرخرگها      همچنــين از ت

  .جلوگيري مي كند
به اين ترتيب اين قرص از بيماري تصلب شرايين     
كه بر اثر رسوب كلسترول، چربي و كلسيم در جدار          
داخلي سرخرگ ايجاد مـي شـود نيـز پيـشگيري مـي             

  .كند
در آمريكا بيماري شريان اكليلي بزرگترين عامل       

در ميان مردان و زنان آمريكايي اسـت و         مرگ و مير    
 مورد مرگ و مير در اين كشور يـك نفـر بـه     5از هر 

دليل ابتال به اين بيمـاري جـان خـود را از دسـت مـي                
  . دهد
  راز طول عمر در جمهوري آذربايجان •

 كشور آذربايجان به داشتن سالمنداني كه       -مسكو
. بيش از يك قرن از عمر آنها مي گذرد شـهرت دارد           

 ساله  105كي از روستاهاي جنوب كشور پيرمرد       در ي 
سـالم دارد و هـر      ” اي زندگي مي كند كه بدني كامال      

پيرمرد . روز گوسفندان خود را به دامنه كوه مي برد        
 ساله ديگـر ايـن روسـتا در طـول عمـر خـود بـه            110

  .پزشك مراجعه نكرده  است
تحقيقات نشان داده اسـت كـه كوهـستاني بـودن           

و آب گـوارا موجـب طـول عمـر          منطقه، هواي پاك    
همچنـين  . مردم آذربايجان و به ويژه اين روستا اسـت        

استفاده از انواع داروهاي گياهي و گياهان خـودروي         
موجود در دامنه كوهها از عوامل ديگر طول عمـر در     

گفته مي شـود در قفقـاز       . اين منطقه به شمار مي رود     
نوعي زعفران وجـود دارد كـه عمـر را طـوالني مـي              

حتي حيوانات و دامهاي منطقـه قفقـاز بـه دليـل            . كند
تغذيه گياهان وحشي دامنه كوهها نسبت بـه همنوعـان    

  .خود، از عمر طوالني تري برخوردارند
  تأثير نمك در بروز آب مرواريد •

 پژوهـشگران اسـتراليايي اعـالم كردنـد         -سيدني
مصرف غذاهاي شور خطـر ابـتال بـه آب مرواريـد را             

ژوهشگران پس از تحقيق روي     اين پ . افزايش مي دهد  
 هزار نفر به اين نتيجـه رسـيدند كـه مـصرف نمـك       3

فراوان در رژيم غذايي روزانه موجب تيره شدن غيـر          
عادي عدسي چشم مي شود و در نهايت بـه بـروز آب             

به گفته پژوهشگران افرادي كـه      . مرواريد مي انجامد  
عالوه بر نمك موجـود در غـذا، روي آن نمـك مـي              

رابر افرادي كـه روي غـذاي خـود نمـك           پاشند، دو ب  
نمي پاشند وهمان ميزان نمك موجود در غذا را كافي 

  .مي دانند به آب مرواريد دچار مي شوند
  

ده نكته در تغذيه سالم و فعاليت بدني مفيد براي بچه 
   ساله15 تا 9هاي 

  روز را با صبحانه آغاز كنيد  -1
شما بايد صبحانه بخوريد تا كمبودي كـه در اثـر           

ك شب بدون غذا به سر بردن بوجود آمده، برطرف   ي
شود و اين به شما كمك مي كند تا روز بهتـري را در    

مـي توانيـد يـك صـبحانه آسـان          . مدرسه داشته باشيد  
شامل برشتوك همراه با شير كم چربي و ميوه يا نـان            
جو تست شده با كره و مربا يـا ماسـت بـا ميـوه و يـا                  

در هر صـورت،   . دحتي پيتزاي شب گذشته  را بخوري      
  . چيزي را بايد بخوريد” حتما

  حركت داشته باشيد -2
در كارهاي روزمرة خود مي توانيد خيلـي آسـان          

ــيد  ــته باش ــدني داش ــت ب ــه . فعالي ــد، دوچرخ راه بروي
سواري كنيد يا  اگـر بـه ديـدن دوسـتتان مـي رويـد،               

اگــر در حــال درس خوانــدن يــا انجــام دادن . بدويــد
يـون هـستيد، ده دقيقـه بـه         تكاليفتان يا مشاهده تلويز   

. خودتان استراحت بدهيد تا فعاليت بدني داشته باشيد       
به جاي اين كه با آسانسور به طبقـات بـاال برويـد ، از         

سعي كنيد هر روز سي دقيقه اين . پله ها استفاده كنيد  
  .كارها را انجام دهيد

  يك خوراكي كوچك -3
غذاي مختصري كه بين غذاي اصلي مي خـوريم،         

ايــن غــذا را از . بــراي تجديــد قــوا اســتراه خــوبي 
يـك  . گروههاي مختلف خـوردني هـا انتخـاب كنيـد         

ليوان شير كم چربي و يك بيسكويت، يك سـيب يـا            
شيرينيجات، چيپس و آب نبات     . يك لقمه نان و كره    

  .فقط بعضي اوقات خوب هستند، نه هميشه
  ! فعاليت كنيد تا عرقتان در آيد - 4

ن تند مي شـود و      يك كار زياد، زماني كه تنفستا     
عرق مي كنيد، كمك مي كند تـا قلبتـان بهتـر پمـپ              
كند و انرژي بيشتري به شما مـي دهـد و كمـك مـي               

بـا  . كند كه بهتر به نظر آييد و احساس بهتـري بكنيـد           
. آنها را بكشيد. گرم كردن ماهيچه هايتان شروع كنيد     

يعنـي ورزشـهايي    (  دقيقه ورزشهاي ايروپيـك    20اگر  
مثـل دويـدن يـا      ) سيژن زيـاد دارنـد    كه احتياج به اكـ    

حركات موزون را انجام دهيد، نيروي شما بيشتر مـي          
  .   شود و در مقابل بيماريها هم ايمن مي شويد

. انتخاب مواد غذايي بايد متناسـب باشـد        -5
  از يك چيز زياد نخوريد
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شما مجبور نيستيد بعضي از غذاها را  ترك كنيد          
زمينـي سـرخ    نخوريد، مثـل همبرگـر، سـيب        ” و اصال 

بلكـه شـما    . اشته باشـيد  كرده يا بستني تا تغذيه سالم د      
بدن شـما   . بايد بدانيد كه چقدر و كي از آنها بخوريد        

به مواد غذايي ماننـد پـروتئين هـاي مختلـف و مـواد              
آ، آهـن و كلـسيم احتيـاج        معدني مثـل ويتـامين ث و        

. دارد و اينها را بايد از غذاهاي مختلف به دست آورد          
ذاي خود را كنترل كنيد و بيينيد هر كدام ،          انتخاب غ 

  .چه موادي را به بدن شما مي رسانند
بيشتر از حبوبـات و ميـوه و سـبزيجات         -6

  بخوريد
اين مواد، كربوهيدرات را به عنوان منبـع انـرژي        
به شما مي دهند، بـه عـالوه ويتـامين، مـواد معـدني و         
 فيبر به مقدار كافي به شما مي رسانند و البته خوشمره

سعي كنيد نانهايي مثل نان گندم، نـان جـو          . نيز هستند 
دو ســر و اســپاگتي را امتحــان كنيــد ســعي كنيــد      

. سبزيجات خام را در ساندويچ و ساالد اسـتفاده كنيـد          
موز، توت فرنگي، ليمو و هندوانـه ميـوه هـاي عـالي             
هستندكه همه دوست دارنـد و مـواد مغـزي آنهـا هـم              

  . بسيار زياد است
  بدني مدرسه شركت كنيددر فعاليتهاي  -7

اگر شما كالس ورزش مي رويد يا فعاليت بـدني           
در مدرسه داريد مثل ورزشهاي عـضالني، راه مطمـئن          
براي احساس خوب، خـوب بـه نظـر رسـيدن و انـدام              

  .مناسب داشتن و از همه مهمتر سالمت بودن است
  غذا خوب يا بد نيست -8

يك تغذيه خوب و سالم مثل بازي پازل است كـه   
 باهم فـرق  - يا غذا  -هر قسمت . هاي مختلف دارد  قسمت
بعضي غـذاها ممكـن اسـت چربـي زيـاد داشـته             . دارد

باشند يا قنـد زيـاد، در حـالي كـه بقيـه ممكـن اسـت                 
ويتامين يا فيبر زياد داشته باشند و البته يك جايگاهي          

يعنـي بـدن بـه همـه آنهـا          . براي تمام اينها وجود دارد    
م غـذايي را بـد يـا        چيزي كه يـك رژيـ     . احتياج  دارد  

خوب مي كند، اين است كه چطور غـذاها كنـار هـم             
انتخـاب مناسـب و متـوازن غـذاها مهـم       . قرار بگيرنـد  

اگر شـما در يـك وعـده غـذايي خورديـد كـه         . است
چربي زياد داشته است، در وعده هاي بعدي غذاي كم  

  .     چربي بايد بخوريد
  تندرست باشيد با دوستان و خانواده -9

بـدني را همـراه خـانواده يـا دوسـتانتان          فعاليتهاي  
بقيه را هـم تـشويق كنيـد بـه شـما ملحـق              . انجام دهيد 

شوند و در يك فعاليت مانند دوچرخه سواري و كوه          
  .پيمايي هر هفته شركت كنند

تغذيه سالم و فعاليت بدني را مطبوع  -10
  سازيد

اگـر  . غذاهايي كـه دوسـت داريـد بخوريـد        
ــك   ــه پي ــتانتان ب ــا دوس ــان دارد ب ــد امك ــك بروي .  ني

ورزش هاي جديد را تجربـه كنيـد و         . ماجراجو باشيد 
بيشتر بازي كنيـد تـا در       . همين طور غذاهاي جديد را    

همه كارها قويتر باشيد و اگـر هـدفهاي واقعـي بـراي       
  . سالمتر مي شويد” خودتان داشته باشيد حتما

  
    )10/3/1379 همشهري  (آزاده كرمي: ترجمه

  اي هوشنگ گلشيري بر
  »گُلِ شيري«همچون يك گُل، 

  
  .شد، مرد قلم، و قلم زيبايي» مرد« و داستان …

  همه درختانِ كم را مرد در حيات نوشت، نفس سبزتر شد و 
  .پرستو بهارتر                                                               

  .… به داستان اش مي آمد و بازتمام ثانيه ها خورشيد نشسته برتاب آسمان،
  .مرد دست مي آورد، و خورشيد مي رفت تا انتهاي تنهايي خيس اش

  .ديگر پروانه اي نمانده بود كه بر قلم اش بوسه نخوانده باشد
  .فضاي سبز كاغذ شيشه اش بي پرنده هرگز نمي ماند

  قلم اش عطر باستاني گم شده را، يكسره مي ريخت در نگاه معصوم ماه،
  ! شب بداند كه چه عطري دارد انسان، و چه طعمي دارد قلمتا

  .»گُل شيري«هميشه آن جا بود، نزديك لبخند شاپرك، همچون يك گُل، 
  !بر برگ وقتي رؤياي آسمان را مي نوشت، پرنده چقدر با او بود

  .هنوز آن جاست، درست در ميان همه مه» مرد«نگاه مي كنم، 
  -ر پروانه ترين لحظه پ، آري اين هماننيست، اين قلم استنه، اين مرد 

  !…است، لحظه اي كه زيبايي قلم شد، قلم مرد و مرد داستان-
  »فرشيد               «

  
  يمارستان مهرپس از مشايعت هزاران تن از اهل فرهنگ در جلوي ب

  
  در امام زاده طاهر كرج به خاك سپرده شد هوشنگ گلشيري 

  
انبـوه   با حـضور     عرصه داستان نويسي ايران      سنده صاحب سبك  پيكر هوشنگ گلشيري نوي           

  .د تشييع و در امام زاده طاهر كرج به خاك سپرده شادب دوستان از مقابل بيمارستان ايران مهر
يماري ريوي در بيمارستان ايران      در اثر ب    خرداد   16 مرحوم هوشنگ گلشيري بامداد روز دوشنبه     

ير گـذاري داشـت و در ايـن         داستان نويسي و نقد فعاليت تـاث      وي در زمينه    . شتمهر تهران در گذ   
  .از خود بر جاي گذاشتزمينه آثار متعددي نيز 

 كتـاب   1358گلشيري در سال    . بود)) يشهمثل هم ((نخستين اثر اين نويسنده مجموعه داستان             
زده رخ، پنج   فيلم نامه دوا   )) و ديو  حديث ماهيگير ((را منتشر كرد و پس از آن        )) جممعصوم پن ((

هـاي وي بـود كـه بـا         آخرين اثر گلشيري مجموعـه مقالـه        .  را منتشر كرد   گنج و آينه هاي دردار    
ن داسـتا  است كـه در عرصـه        “احتجاب شازده   “همترين اثر گلشيري  م. عنوان باغ در باغ منتشر شد     

كـانون  هوشـنگ گلـشيري همچنـين از اعـضاي فعـال            . ژه اي است  ايران صاحب اعتبار وي   نويسي  
پاري به امـام زاده     پيكر مرحوم هوشنگ گلشيري پس از تشييع براي خاكس        . يسندگان ايران بود  نو

  .ه شدداد طاهر واقع در كرج انتقال
  

يري را به جامعه هنر و ادب و خانواده در گذشت مرحوم هوشنگ گلش)) لويس((دو هفته نامه 
  .تسليت عرض مي كندمحترمش 
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…شروع يك گفتگو

  شروع يك گفتگو
  
  

  )يانمنتي فورما و تانر آكچام در باره نژادكشي اروسخنراني دور(
  

  سورن خچوميان: ترجمه
  AIM نشريهاز

  1999مه 
  

كه در هلند تهيـه     ” ديوار سكوت “ فيلم مستند    ،در اواخر آوريل گذشته   
شده است، در لـوس آنجلـس، سانفرانسيـسكو و مـونترال بـا حـضور انبـوه               

 اين برنامه ها توسـط مجلـه بـين المللـي ارامنـه            . ان نمايش داده شد   تماشاچي
)AIM ( پس از تماشاي اين فيلم افراد حاضر عكـس العملهـاي            .برگزار شد 

مختلفي نشان دادند، برخي متعجب و برخي ديگر بـا چـشمان پـر از اشـك                 
، تركهـا و  يانمنبطور كلي اين فيلم تأثير زيادي بر ار . سالن را ترك نمودند   

  .ران باقي گذاشتديگ
دورتي فورمـا مـي باشـد كـه         ” ديوار سكوت “تهيه كننده و كارگردان     

 را از يـك ديـدگاه جديـدي     يـان منمسئله به رسميت شناختن نـژاد كـشي ار        
تـانر آكچـام    فـيلم ـ  اصـلي ايـن   دو شخـصيت  . مورد بررسي قرار مي دهـد 

 در ايـن رابطـه مـسائلي را         -محقق ترك و واهـاگن دادريـان اسـتاد ارمنـي          
آنها سعي مي كنند از طريق تجـارب شخـصي و حرفـه اي    . ندمطرح مي كن  

و انكاري را كه بيش از هشت دهه بين ارامنه و تركها            ” ديوار سكوت “خود  
  .ايجاد شده است را از ميان بردارند

تي فورما در جلسات بحث و گفتگوي متعددي كه پس از نمـايش      ودور
سازم كه هم ارامنه    مي خواستم فيلمي ب   “: فيلم برگزار شده بود اظهار داشت     

براي آشتي با تاريخ پيدا كنند، و       و هم تركها با تماشاي آن بتوانند راههايي         
  ”.اين امر براي من مهم بود

 حقايق انكـار ناپـذير نژادكـشي را         ،با اينكه تاريخ نويسان و متخصصان     
فيلم مزبـور  . اين امر را انكار كرده است” ارائه داده اند، دولت تركيه دائما     

يام آكچام ديدگاه جديدي را براي مشاهده يك زخم كهنـه مطـرح مـي               و پ 
  .كند

 در آكـادمي علـوم و سـينمايي    “سـكوت  ديوار“ در لوس آنجلس فيلم
 بـه   - كه ظرفيتي هـزار نفـره دارد       -لوس آنجلس در سالن ساموئل گلدوين     

سپس در دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلـس بـر روي پـرده             . نمايش درآمد 
دورتي فورما و آكچـام در يـك جلـسه بحـث و             فيلم،  يش  پس از نما  . رفت

آكچـام همچنـين در سـازمان ارامنـه         . گفتگو با دانشجويان شـركت كردنـد      
استانبول در كاليفرنيا كه تعداد زيادي در آن شركت كرده بودند سخنراني            

حقـوق بـشر و   “نيز به زبان تركي در رابطه با جديدترين كتاب خود به نـام   
 در آنكارا بـه چـاپ رسـيده اسـت برگـزار      1999ل كه در سا  ” يمنمسئله ار 

  .نمود
كتابخانه ملي سانفرانسيسكو و دانشگاه مونترال كانادا نيـز از ايـن فـيلم              

  . استقبال گرمي نمودند
يكي از مهمترين جنبه هاي فيلم، ايـن بـود كـه بـراي اولـين بـار يـك                    
روشنفكر ترك به سخنراني پرداخت و طي آن از مردم تركيه در خواست             

بـه  ” نمود كه با مسئله جنايت در تاريخ برخورد كنند، برخوردي نـه صـرفا             
  .داليل اخالقي بلكه براي منافع سياسي خود تركيه

  

  دوروتي فورما و تانر آكچام در يك مصاحبه مطبوعاتي
  

تركها از صحبت كردن در مورد تاريخ خسته شـده انـد            “: آكچام گفت 
زيرا مي ترسند كه متهم به گناهكاري شوند، اگر يك جامعه نتواند فاصـله               

   كه به نام وي جنايت مرتكب شده اند قائل شود، آن اي بين خود و آنهايي
جامعه نمي تواند از متهم شدن بـدور بمانـد، نـسل مـا نقـشي در آن جنايـت               

ما نـسبت بـه تـاريخ و خودمـان مـسئوليت اخالقـي و سياسـي                 . نداشته است 
” تـابو “نژاد كشي ارامنه در تركيه يـك        “: وي همچنين اضافه نمود   ” .داريم

  ”   . پيچيدگي هايي را پديد مي آورداي” تابو“است و هر 
وي معتقد است كه يكي از داليل مهم اينكه تركيه در حـال حاضـر بـا                 
مشكالت حقوق بشر، دموكراسـي و همچنـين كردهـا مواجـه اسـت، عـدم                

: او مـي گويـد    . عالقه به بحث در مورد گذشته بطور آشكار و واضح اسـت           
كراتيـك در تركيـه     به همين دليل بـراي تـشكيل يـك دولـت آزاد و دمو             “

  ”.بايستي در مورد نژادكشي ارامنه بحث و گفتگو نمود
نقطه نظرات آكچام در مطبوعات نيز انعكاس گسترده اي داشت، لوس           

پذيرش نژادكـشي بلـوا ايجـاد خواهـد         “آنجلس تايمز در مقاله اي با عنوان        
 در اوائـل مـاه مـه برنامـه        . آكچام و كار او را مورد بررسي قرار داد        ” نمود

. لوس آنجلس به او اختـصاص يافـت        د ر ” كدام طرف “پرشنونده راديويي   
وايـت سـعي    -در اين برنامه رئيس انجمن تركهاي آمريكـا ديويـد ايربـاس           

روبـن آداليـان مـدير      . نمود تحقيقات و نظرات آكچام را زير سـئوال ببـرد          
  .انستيتو ملي ارامنه در واشنگتن نيز حضور داشت

 كه وقتـي فـيلم در تلويزيـون ملـي هلنـد             دورتي فورما اظهار مي دارد    
بـسياري از   “. نشان داده شد عكس العمل جامعه ترك هلند پنجاه پنجاه بـود           

 باز تماشا كردند و آنرا با ارزش توصيف كردند، در           ديديتركها فيلم را با     
حالي كه برخـي ديگـر آنـرا همـانطور كـه انتظـار مـي رفـت بـه كلـي رد                       

  ”.نمودند
: نيا به نام جولي لين در مـورد فـيلم اظهـار داشـت             يكي از اهالي كاليفر   

فيلم بررسي خوبي در مورد يك مـسئله تـاريخي كـه جهـان از آن اطـالع                  “
كمي دارد مطرح نمود، من از دقت و توجه كارگردان در ارائـه يـك فـيلم            

تحـت تـأثير تحقيقـات شـجاعانه       ” مستند پيچيده لذت بردم، همچين شـديدا      
واروژ ” . قرار گرفتم  يانمن شده نژادكشي ار   آكچام در مورد حقيقت كتمان    
من شاهد يك لحظه تـاريخي بـودم، يـك          “: وسكانيان از اهالي كانادا گفت    

  ”.پيام ساده با شجاعت و جسارت بسيار زياد ارائه گرديد
 آغـاز شـد   يانمن در پايان قرني كه با نژادكشي ار“سكوت واريد“فيلم 

آشتي با گذشته چـه     يك نوع جديد گفتگو را مطرح مي كند كه هدف آن            
  .  به صورت فردي و چه جمعي مي باشد

  



 

 

٩صفحه  ١٣٧٩ خرداد١١   ٥ شماره لويس

ادبيات

  )3(گيكور  
  اثر هوانس تومانيان
  ترجمه آرا هوانسيان
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   گيكور خود را در لحاف پيچيد و سرش را         
ضمن غذا  » واسو«. زير لحاف كرد و خوابيد    

  :خوردن با صداي ماليم شعر مي خواند
  شب مهتاب هرگز خواب ندارم«

  ديگران خيال مي كنند من سروسامان ندارم
   …واي خانه ندارم

ز زير لحاف گـاهي پنهـاني و بـا            گيكور ا 
احتياط به او نگاه مي كـرد و دوبـاره چـشم            
هايش را مي بست آن روز گيكور حتي لقمه         
ناني هم به دهانش نگذاشته بـود، در عـوض          
كتك خورده و گريـسته بـود و حـاال هـم            
گرسنه خوابيده و به همين علت خوابش نمي        

  . برد
  :تشيطان تكه ناني به او داده، گف» واسو   «

   حالت چطوره؟ حتما چون گرسـنه هـستي      
خوابت نمي بره و پنهاني بخور ولـي اربـاب          

  .نفهمه
» واسـو «   گيكور نان و پنيـر را از دسـت          

قاپيد و سرش را زير لحاف كرد و پنهاني مي        
در باره خانه شان . خورد و با خود مي انديشيد     

ياد آنروزهـا مـي افتـاد كـه         . فكر مي كرد  
 …صحرا مشغول بازي بود   آزادانه در دشت و     

. و الاقل يك شكم سير نان و پنير مي خـورد          
آن شبها را به خـاطر مـي آورد كـه پـدر و              
مادرش براي بردن او به شهر بـا هـم جـر و             

مادرش مي گريست و قبول     . بحث مي كردند  
  .نمي كرد

  !   آه مادر جان چه خوب فهميده بودي
   گيكور از ته دل آه مي كشيد و زير لحاف          

 و پنير را مي خورد و گوشش به صـداي           نان
  .پاي اربابش بود كه مبادا بيايد

  .   صبح زود گيكور دم دكان ايستاده بود
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   گيكور كنـار دم دكـان بـزازي ايـستاده          
مشتري جلب مـي كـرد و بـا صـداي بلنـد             

  .تعريف اجناس خودشان را مي كرد
چرا خفه خون گرفتـي؟     . صدا بزن  -

  ؟مگر در دهانت آرد هست
  .   گيكور با صداي رسايش داد مي زد

 …بفرمـائين اينجـا   . اينجا بفرمائين  -
  …اين

   راه جلب كردن مشتري را بـه او يـاد داده           
اغلب دامن هر رهگذري را مي گرفت       . بودند

و با اصرار و درشتي بـه سـوي دكـان مـي             
كشاند و ديگر دست بردار نبود تـا رهگـذر          

ر حوصله اش سر مي رفت و از دست او فـرا          
آن وقت باز گيكور در جاي خـود        . مي كرد 

  .مي ايستاد و صدا مي زد
   در روزهاي گرم تابستان از ايستادن دم در        

اغلب روي طاقـه    . دكان بسيار خسته مي شد    
  . هاي چيت كه در جلو چيده بودند مي خوابيد

   در اين وقت رفقاي شيطان او زير دماغش        
از قوطي انفيه مي گرفتند و او عطـسه كنـان           

   …خواب مي پريد
   بازرگانان كه در اثر گرماي هوا سست مي        
شدند از اين منظره لذت مي بردند اما اربابش         
بعد از خنده هاي زياد او را صدا مي زد و مي            

  :گفت
باز مي خوابي؟ بچه خـرس، صـدا         -

  .بزن
  .   گيكور صدا مي زد

  …بفرمائين اينجا. اينجا بفرمائين -
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كـور دم دكـان بـراي       يكي از روزها كه گي    
جلب مشتري صدا مي زد، دو كشاورز را ديد         

گيكـور بـه محـض      . كه از روبرو مي آمدند    
اينكه چشمش به آن دو نفر افتاد جلو دويد و          

  :هر دو را در آغوش كشيد
يكي از كشاورزان بهت زده رو بـه رفـيقش          

  :كرد و پرسيد
 بعد رو   –تو او را شناختي؟     » باقو« -

  :به گيكور كرده، گفت
 كــه را مــي بيــنم؟ اصــال تــو را  -

  .نشناختم پسر
  :   رفيق ديگر كشاورز گفت

  .من از چشم هايش شناختم -

   در حقيقت گيكور خيلي تغيير قيافه داده و        
لباسهايش هم عـوض شـده      . ضعيف شده بود  

  .بود و شناختن او بسيار دشوار بود
   كشاورزان با خوشحالي بـه يكـديگر مـي         

  :گفتند
 او آدم حسابي    رفيق نگاه كن اصال    -

شده به لباسها و ريخـت او نگـاه كـن           
خاك هامبو هم توي سر ما باشد ببين او         
پسرش را به كجا رسونده؟ آنوقت بچـه        

  .هاي ما در ده خرس مي چرانند
   گيكور مدام از آنها سئوال مي كرد و مـي          

  :پرسيد
حال مادرم خوبه؟ بچه ها سـالمت        -

ا هستن؟ چرا پدرم نيومد؟ گاو ما زائيد ي       
  نه؟ در ده كسي مرده؟

   كشاورزان به تمام پرسشهاي او پاسخ دادند      
  :و گفتند

همگي خوب هستند و به تو سـالم         -
پـــسر » قوكـــاس«فقـــط . رســـاندند

» پوجــورانس«و پيــرزن » ســوكنانس«
  .مرده اند بقيه همه سالمت هستند
     پس چرا پدرم به شهر نمياد؟

پدرت مي خواهد بيايد ولي چطـور        -
 و تنهــا اســت و تمــام بيايــد؟ او تــك

  .مسئوليت خانه به گردن اوست
   چيزي برايم نفرستادند؟ -
 چه دارند، تا بفرستند؟ تـو خـوب         -

مي داني كه پدرت هيچ ندارد امسال هم        
بيچاره پـدرت بـه     . نان كم گير مي آمد    

از آنها  . سختي مي توانست نان تهيه كنه     
چه انتظاري داري؟ اگر داري تو بـراي        

ون خرجي مانده اند    آنها بفرست چون بد   
  .و ديناري هم ندارند

   از خانواده ما كسي مريض شده؟ -
گاو پيرشـان از    » زاقيك«فقط  !  نه -

  .پله هاي طويله به زمين افتاد و مرد
  مرد؟» زاقيك « -
 بيچاره مادرت آنقدر گريـه كـرد        -

  .كه چشم هايش باد كرده بود
يكي از دهقانان نامـه اي از جيـبش بيـرون           

  :داده گفتآورده و به گيكور 
 حاال چه مي گويي؟ ما ترا ديگر نخواهيم     -   
چنانچه براي پـدر و  . بايد به ده برگرديم   . ديد

  .               مادرت چيزي بايد بفرستي بده ما مي بريم
   از كجا بفرستم؟ هنوز به مـن پـولي نمـي           

  … ولي –دهند 
  ولي چه؟ -



 

 

١٠صفحه  ١٣٧٩ خرداد١١   ٥ شماره لويس

ادبيات

 – من هم مي خواهم با شماها بيايم         -
و هم براي پدر و مادرم      هم دلم براي ده     

  …تنگ شده است و هم
اي واي ما فكـر كـرديم       .  اي واي  -

تو ديگر آدم شدي و عقلت بجـا آمـده          
اين چه حرفي است مي زني؟ اينجا مثل        

 لباسهايت نو،   …ارباب زندگي مي كني   
مـا مـي    . دست و پاهايت تميـز اسـت      

گوئيم كاري براي بچه هاي ما پيدا كن        
 چه مي گـويي؟     تا آنها را بياوريم اينجا    

سـر خـوك را روي      «اينكه گفتـه انـد      
» قاليچه گذاردند، غلطيد و افتاد توي گل      

  …چقدر در باره تو صدق مي كنه
   كشاورزها او را سرزنش و نصيحت كردند       

  .و بعد از خداحافظي رفتند
   بعد از رفتن آنها گيكور بجـاي هميـشگي         

  .خود رفت و نامه را باز كرد و خواند
  شهر تفليس. ان عزيزمگيكور ج   «

فقط سـالمتي تـرا مـي       .    ما سالمت هستيم  
آپــي و ننــه و زانــين و موســي و . خــواهيم

فرزنـد  . مگرديچ و همه بتو سالم مي رسـانن       
عزيز گيكور تو بايد بداني كه جاي ما بسيار         

ننـه و   . تنگ و خرجمان زياد، اما پول نداريم      
جـاي مـا    . بي لباس ماندن  . زانين لخت هستن  

كمي پول بـراي مـا   . نگه گيكور جانخيلي ت 
بفرست نامه بنويس و از سالميت خـود بمـا          

ننه و زانين   . بدان كه زاقيك مرد     . اطالع بده   
  »  .لخت هستن

گيكور نامه را خواند و ايستاده در فكر فـرو          
براي خانه اش فكر مي كرد مخـصوصا       . رفت

ننه و زانـين    «موضوعي كه پدرش نوشته بود      
ـ     او را  » ان تنـگ اسـت    لخت هستند و جايم

  .بيشتر ناراحت كرده بود
  :ناگهان از توي دكان فرياد زندند

چرا ماتت برده؟ خواست    . صدا بزن  -
  …دنبال آنهاست؟ 

  .گيكور دم دكان ايستاده صدا مي زد
    …اينجا بفرمائين اينجا بفرمائين -
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طوفـان و بـرف زوزه      .    زمستان فرا رسـيد   
مد در خيابانها   كشان روي شهر به پرواز در آ      

باد شديدي مي وزيد و بـا خـود سـرما مـي             

به گوشه و كنار هر كوچـه و خيابـان          . آورد
سر مي كشيد و دنبال گداهاي لخـت و بچـه           

  .هاي يتيم و غريب مي گشت
  .    اتفاقا گيكور را پيدا كرد

   گيكور يك پيراهن نازك بـه تـن دم در          
  …ايستاده بود و صدا مي زد

  .جا بيائيناينجا بيائين، اين -
   سرما مثل شمشيري كه ديده نمي شـد تـا          
  .مغز استخوان هايش فرو رفت، گيكور لرزيد

   اگر سرما هـم نيامـده بـود او بـي انـدازه             
فرسوده شده بود، ولـي همـين هـم بـراي او            

  . كافي بود
  
  
  

13  
  

گيكور در آشـپزخانه آرتـم بـزاز در بـستر           
پيـرزن روزي يكـي دو      . بيماري خوابيده بود  

  :ر به او سر مي زد و زمزمه كنان مي پرسيدبا
  .گيكور. چه مي خواهي فرزندم -
  …آب   -

   ننه به او آب مي داد، و او با دستهاي لرزان 
ظرف آب را مي گرفت و تمام آنرا سر مـي           

  .كشيد و باز آب مي خواست
ننه جان اين آب جگرم را خنـك         -

نمــي كنــه مــن از آب خنــك چــشمه 
خـوام بـه    خودمان مي خوام ننه من مي       

 من مـادرم را     …خانة خودمون بر گردم   
  .مي خوام

   آرتم بزاز به درد سر افتـاده بـود، بعـد از            
كـه    تالش زيادي باالخره كسي را پيدا كرد،      

به ده مي رفت و به وسيلة او به هامبو پيغـام            
گيكور را هم به بيمارستان  داد تا به شهر بيايد،

ادي آنجا بيماران زي  . شهر داري منتقل كردند   
ناله . بودند كه رديف به رديف خوابيده بودند      

هاي اندهگيني از ته قلب آنها خارج مي شـد          
  .و نگاه هايشان به طاق اتاق دوخته شده بود

   گيكور را هـم در همـين رديـف بـستري       
  .كردند

  .   پدرش گيكور را در همين جا پيدا كرد
  :   هامبو با آه و ناله از او پرسيد

ه اي گيكـور    به چه وضـعي افتـاد      -
  جان؟

   گيكور كه در تـب مـي سـوخت، آمـدن           
  .پدرش را نفهميد

گيكور جان من آمـده ام گيكـور         -
  . من پدر تو هستم–جان 

هذيان مي گفـت و     .    اصال هيچ نمي فهميد   
  :فريادي زد

  » ننه– زاني –مگيچ «-   
اينجا هستم گيكور جـان مـرا ننـه          -

نمـي آئـي؟    . فرستاد تا ترا به خانه ببرم     
 و زاني روي پـشت بـام ايـستاده          مگيچ

  .منتظر تو هستن
 چه مي گوئي د حرف بزن گيكور        -

  .جان
   گيكور فرياد مي كشيد و حرفهاي نامفهوم       

در تب مـي خنديـد و داد        . و بي معني مي زد    
  . مي زد

  .   اينجا بيائين.  اينجا بيائين-   
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   بعد از دو روز هامبو به ده تنهـا بـاز مـي             
  .گشت
يكور را بخاك سپرده بود و بـه ده مـي              گ
 لباسهاي گيكور را زيـر بغلـش زده         …رفت

بود و با خود به ده مي برد تـا مـادرش روي             
در جيبهـاي لباسـش يـك       . آنها گريه كنـد   

مشت دگمه هاي براق، چند برگ كاغـذهاي   
تكه پاره رنگي، تكه هاي چيت و چند تا هم          

حتمـا آنهـا را بـراي       . سنجاق پيـدا كردنـد    
. رش زانين جمع كرده و نگاه داشته بود       خواه

هامبو راه مي رفت و فكر مي كـرد هنـوز از         
روزي كه با گيكور از همين راه به شهر مـي           

  .رفتند چيزي نگذشته است
  ».پدر پاهايم در مي كند« -   

   اين هم درختي است كهدر زير آن نشسته        
آنجا بـود   . بودند كه خستگي شان را در كند      

  :كه گفت
  ».شنه امپدر ت« -

  .   اين همان چشمه است كه از آب خوردند
  .   همه و همه هستند فقط او نيست

.    روز بعد هامبو از بين كوه ها مي گذشـت         
دور نماي ده به چشم مي خورد و مي ديد كه           
ننه و زانين و مگيچ و موسي بيرون ده منتظر          

كوچولو از بغل مـادرش     » گالو«. ايستاده اند 
  :صدا مي زد

  …يا گيكولب. بيا -
  لوطي -1

  


