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  ارمنی هموطنوارتان گریگوریان، به یادبود 

 عمومی نیویورک  ۀکتابخانناجی 

 "آزادی"مدال  ۀدارند وتاریخدان  ،ارمنی علوم انسانی -ایرانی  متخصصوارتان گریگوریان، 

سالگی در بیمارستانی در منهتن درگذشت. از او به عنوان  ۸۷ریاست جمهوری آمریکا، در سن 

 .شود یاد می "ناجی کتابخانه عمومی نیویورک"

های آکادمیک و  توصیف کرده که قله "مهاجر ارمنی پرشوری"روزنامه نیویورک تایمز او را 

را میالدی، کتابخانه نیویورک  ۱۹۸۰بشردوستی را باال رفت؛ کسی که تقریبا دست تنها در دهه 

 .از نابودی نجات داد

آموزش، وارتان گریگوریان در مدت ریاستش بر بنیاد کارنگی، کارزارهای بسیاری برای 

 .رت، صلح و امنیت جهانی به راه انداختمهاج

 توصیف "شهروند جهان"اما خود را  ،در تبریز بود ۱۳۱۳فروردین  ۱۹وارتان گریگوریان متولد 

با  رئیس و مدیر اجرایی کتابخانه عمومی نیویورک بود. ۱۹۸۹و  ۱۹۸۱های  او در سال .کرد می

 .ای شناخته شده بدل شد چهره در نیویورک و سراسر آمریکا به این شغل، او
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 قلمی با خود داشته باش! !شاعر

 به یادبود منصور اوجی

سالگی درگذشت. در سنین سالخوردگی  ۸۴منصور اوجی، شاعر دیار شیراز، بهار امسال در سن 

اش کردند و او مجبور شد که بگوید با   به خاطر  شعر او در نکوهش حجاب اجباری محاکمه

  ندارد!  اوجی سروده بود:حجاب مشکلی 

 از جماعت زنان دلم گرفت

 آن جماعت عظیم

 روز جشن

 صبح عید

 یک کبوتر سفید بینشان نبود

 

 اوجی  رسالت شاعری را این گونه سرود:

  خواهد ما را عشق، زیبا می
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  مرگ زشت.

  پس به رویا

   به بیداری

  و به کابوس 

  شاعر، قلمی با خود داشته باش!

  همه جا و به همیشه و

  اند ها بر دلم گذاشته که حسرت

  اند شعرهایی که بر ذهن و زبانم گذشته

  و بر کاغذ، هرگز.

 

 های پس از انقالب زندگی اجتماع و مرگ زدگی در شعر او بازتاب یافت: در سال

  اینجا در این دیار

  خرند دیگر گل از برای عروسی نمی 

  الّا برای ماتم،

  الّا برای مرگ 

  که گل به خاک فرو ریخته است و مرد. از بس

   یا

  گشتند مردگان گر باز می

  یافتند اینجا زندگی را عبث می

  زندگانی را سگی، سیرگین 

  رود هر لحظه در هر روز. آنچه بر ما می 

 

 یاد منصور اوجی گرامی باد.
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 ما دارد: حق خنده! ۀاو حق بزرگی به گردن هم

 ۀشب های پخش سریال های او کوچه ها و خیابان های شهر خلوت می شد. چشم ها به صفح

سیاه و سفید و پرپرزن تلویزیون  خانه ها در انتظار لبخند و  خنده ای دوخته می شد.  با قد بلند و 

 -باریک، صدای پر احساس و لکنتی که به دل می نشست، او هفته ای یک شب، مراد برقی می

ن با میلیون ها بیننده ارتباط می گرفت.  ای "سرکار استوار"شد و هفته ای یک روز در سریال 

خالق و نوجو که کمدی ایرانی را با کارهایش ارتقا داد، دیگر  ۀکارگردان و بازیگر و تهیه کنند

 ما دارد: حق خنده! ۀدر میان نیست.  او حق بزرگی به گردن هم

ترین کارگردانان و بازیگران تلویزیون ملی ایران روز پنجشنبه  پرویز کاردان، یکی از قدیمی

 آنجلس درگذشت.  در اثر ایست قلبی در هشتاد و چهار سالگی در لس ۱۴۰۰بیستم خرداد 

های شبکه سه در  پرویز کاردان فعالیت در تلویزیون ایران را به عنوان کارگردان و بازیگر نمایش

های طنز قدیمی و طوالنی تلویزیون  از سریال« سرکاراستوار»آغاز نمود. اولین کارش  ۱۳۳۸سال 

ها  های این سریال را خود نوشته و کارگردانی نموده بود، سال ملی ایران بود که بسیاری از بخش

های نیمروز  نشاند و پخش تکراری آن در برنامه ای یکبار مردم را در پای تلویزیون می هفته

کرد.  نی نیز طرفداران فراوانی داشت. نقش سرکار استوار را عبدالعلی همایون بازی میتابستا

ای که طرح  های هوشیارانه مأمور ژاندارمری روستایی در جای نامعلومی در ایران که با نقشه

 انداخت.  نامید، خالفکاران را در دام می می« پولتیک سرکاراستواری»کرد و نام آن را  می

 به نکوداشت یاد

کاردانپرویز   

کارگردان و بازیگر 

خالق و نوجوی 

ی ایرانسینما  
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 ۀماندگاری در این سریال تلویزیونی خلق شد که بعدها هر یک برای خود سوژهای  تیپ

، صمد با بازی پرویز ها تیپ این ترین معروف. شدند بسیار سینمایی های فیلم حتی و ها سریال

 خان و مراد برقی با بازی خودش بودند. صیاد و کرمعلی

کاراکترهای سریال سرکار استوار،  دوش را بر مبنای یکی از به بعد از آن کاردان سریال خانه

 کند.  ها میان مردم به شدت گل می سازد که در آن سال می« مراد برقی»یعنی 
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شد.  های تهران کامالً خلوت می شد، خیابان هایی که این سریال از تلویزیون پخش می شب

زمان جوانی بدون سابقه بود برای خواندن شعر موسیقی این  کاردان برای اولین بار از ستار که آن

« اختاپوس»شود. سریال  کند و بدین ترتیب است او به عالم هنر معرفی می سریال استفاده می

ن کار مشترک پرویز صیاد و پرویز کاردان کار بعدی او بود. تیپی که برای اولین بار دراین اولی

نوذر آزادی زنده یاد آفرینی زیبای  سریال معرفی شد و بعدها به شدت گل کرد، قاطبه با نقش

به عنوان بازیگر و  "عمو یادگار"اش با فیلم  کاردان فعالیت سینماییزنده یاد پرویز  بود.

خانه "براساس سریال  "مراد برقی و هفت دخترون"کند. فیلم  آغاز می ۱۳۵۰ردان در سال کارگ

آنجلس فعالیت سینمایی او  سازد. پس از انقالب و مهاجرت به لس می ۱۳۵۳را در سال  "بدوش

 سریال دو و دهد می ادامه خود فعالیت به تئاتر ۀشود ولی کماکان در عرص ناچار متوقف می به

آرمان فقدان این  سازد. می ایران ملی تلویزیون و پارس های شبکه برای نیز را تلویزیونی

 هم میهنان تسلیت می گوید. ۀهنرمند خالق و مردمی را به خاندان او و هم


