
فهرست

7 فروپاشي امپراتوري عثماني و کشتار یک ملت 

15 واهه کاچا و حماسه یک ملت 

19 بخش اول: 1894 

195 بخش دوم 

321 بخش سوم: 1910 

397 بخش چهارم: 1915-1916 

569 سخن پایانی 

573 منابع 



نقشه

كورا

س
ار

وان

بغداد
دجله

بابل

بصره

سنجر
موصل

نينوا

جزيره

سطوريان
ن

س
فراتبيتلي

الدير

 درياچه
اورميا

مارديندياربكر

( درياي مرده
ت

بحرالمي
(

اردن

سطين
فل

 شبه جزيره
سينا

حيفا
اورشليم

دروزدمشق

ب
اهانزري

وران

پالمير

س
ژان داكر مقد

بيروت رت
ي پولي

س
طورطو

قونيه

ب
حل

حما

ص
حم

ارونته

الكساندرت
ش

آنتيو
سو

اد
يه

ام
رسينا

آدانا
س

سي

حاجين
زيتون

ش
مارا

ارفا

خارپوت

زار
روم

طرابزون
ياشل
 

ايرماق

س
سيوا

توكات

كاستاموني

آنقوره

ا
ت

يسمي
يني 

ريچ
 

اسكي چير

قزل
  

قيصريهايرماق
دينر

آالچ
ري

آيدين
س

ناكسو
س

سامو ا
زمير

 متلين
چيو

ا
سكودار

مودانيا
س

برو

كاسابامگنزيا

قسطنطنيه

اچميا
د

زين

كليز
عين
 

ب
الت

س
جرابي

ممبج

ك
بيرجي

روم
 

فلعه

راه آهن
            :

 
       

محدوده مناطق
     :

 
آناتولي

 :
ك

ت تر
منطقه با اكثري

.
 

بين النهرين و سوريه
 :

ت عرب
اكثري

.
ا 

رمنستان
 :

ك و كرد
ت هاي ارمني، تر

تركيبي از ملّي
. 

 
 

 

درياي مرمره

بيابان ه
اي سوريه

)
ش آسيايي عثماني

بخ
(



فروپاشی امپراتوری...   7

فروپاشي امپراتوري عثماني و كشتار يك ملت

1

و  او کوچکتر  از  دو سال  که  پنجم  مراد  برادر سلطان  عبدالحمید،  در سال 1876، 
شاهزاده اي زیرك و در امور داخلي به غایت مستبد و در مسائل سیاست خارجي 
به تخت سلطنت  دوم  عبدالحمید  نام سلطان  با  برادر  به دنبال خلع  بود  دوراندیش 
در  اما  شد  اعالم  مشروطه  حکومتي  وي  سلطنت  ماه هاي  نخستین  در  نشست. 
متفاوت  زباني  و  فرهنگ  با  ملیّتي  را  تّکه اش  هر  موزائیکي،  به سان  که  امپراتوري 
سلطان   ،1878 فوریه   13 در  نبود.  ممکن  مشروطه اي  چنین  اجراي  مي ساخت 
عبدالحمید مجلس را براي مدتي نامعلوم منحل کرد که سي سال به طول انجامید. 
در این مدت سلطان با قدرت و استبداد کامل بر همه امور سلطه داشت و کشور از 

اقامتگاه او یعني کاخ ییلدیز اداره مي شد.
پیش از آن که امپراتوري به طور کامل وارد دوراني استبدادي شود، عبدالحمید به 
تحریک وزراي خود که چندان قدرتي نداشتند و نیز امراي ارتش به جنگ با روسیه 
به فرماندهي  قفقاز  این جنگ گرچه ترك ها در جبهه  پرداخت )1877ـ1878(. در 
غازي احمد مختارپاشا و در جبهه دانوب به فرماندهي غازي عثمان پاشا موفقیت هایي 
کسب کردند، اما در این هنگام سرزمین هاي تحت سلطه امپراتوري یعني روماني، 
صربستان و مونته نگرو قیام کردند و در صف یونانیان و در کنار روس ها قرار گرفتند. 
این قیام ها به شکست امپراتوري عثماني انجامید و روس ها تا دروازه هاي قسطنطنیه 

پیش آمدند.
در 3 مارس 1878 امپراتوري روسیه، امپراتوري عثماني را وادار به امضاي پیمان 
اصالحاتي  اجراي  به  امپراتوري  نمودن  ملزم  ضمن  پیمان  این  نمود.  استفانو  سان 
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امپراتوري  نابودي و فروپاشي  ارامنه، نطفه  اقلیت ها و به ویژه  بهبود وضع  درجهت 
عثماني را نیز در خود داشت و آینده آن را رقم مي زد. با این حال عبدالحمید که 
دوران حکومت مطلقه اي را آغاز کرده بود، به یمن شّم دیپلماتیک خود موفق شد که 
سوء ظن قدرت هاي بزرگ اروپا را علیه روسیه تحریک کند. با پیمان برلین که در 
13 ژوئیه 1878 به امضاء رسید، بدفرجام ترین و شوم ترین مواد پیمان سان استفانو 
از دیدگاه امپراتوري عثماني که همانا اصالحات بود تعدیل و در مواردي حذف شد. 
با این حال امپراتوري شکست خورده عثماني با خسارت هاي سنگیني جنگ را ترك 
به قبول استقالل روماني، صربستان و مونته نگرو، تشکیل  امپراتوري عثماني  کرد. 
شاهزاده نشین بلغار تحت سلطه عثماني در شمال بلغارستان فعلي و نیز خودمختاري 
استان رومه لي )Roumélie( شرقي در جنوب بلغارستان تن در داد. رومه لي بخشي از 
سرزمین هاي اروپائي عثماني محسوب مي شد و شامل مقدونیه و تراس )Thrace( بین 
دریاي سیاه و دریاي اژه بود. تسالي )Thessalie( به یونان واگذار شد و حکومت هاي 
بوسني و هرزگوین به امپراتوري اتریش ـ مجار و قبرس به انگلستان سپرده شد با 
این شرط که سلطان حق و حقوق سلطنت خود را بر دو کشور اخیر حفظ نماید. 
فرانسه که در زمان امپراتوري سلطان محمود دوم قدم به خاك الجزایر گذاشته بود، 
 )Karlovitz( از موقعیت بهره برده و تونس را اشغال کرد. پس از پیمان کارلوویتس
بود.  اروپا  خاك  در  عثماني  امپراتوري  عقب نشیني  بزرگترین  این   1699 سال  در 
امپراتوري عثماني نزدیک به 340 هزار کیلومتر مربع از خاك اروپایي خود که حدود 
8 میلیون نفر از مردم اروپا در آن زندگي مي کردند را اجباراً ازدست داد. بخش هاي 

دیگر خاك عثماني از آن پس تّکه تّکه شدند.
در سال 1882 انگلستان خاك مصر را اشغال کرد با این ادعا که حق و حقوق 
سلطنت امپراتور عثماني را حفظ خواهد نمود. در 1885 شاهزاده نشین بلغار و استان 

رومه لي شرقي به یکدیگر پیوستند.
بود،  سازمان دهي  تجدید  و  اصالحات  بر  پایاني  که  استبدادي  دوران  این  در 
حرکتي در جهت فروپاشي امپراتوري مشاهده مي شد. کشور ناآرام بود و لحظه هاي 
خوش حکومت سلطان عبدالمجید و سال هاي نخستین حکومت عبدالعزیز و حتي 
سال هاي صلح و آرامش دوران عبدالحمید آرزوي همگان بود. در همین سال هاي 
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صلح و آرامش بود که با گشوده شدن درهاي کشور و تحت تأثیر فرهنگ مغرب زمین 
به ویژه اروپا دوران نوسازي کشور آغاز شده بود و مؤسسات فرهنگي و آموزشي 
گسترش  و  شدند  تأسیس  اروپایي  الگوي  با  عالي  مدارس  و  دانشکده ها  و  جدید 
نیز در همین دوران  راه آهن و توسعه سایر بخش هاي عمومي و عام المنفعه  شبکه 
صورت گرفت. طي همین دوران شکوفایي اقتصادي، هنر و ادبیات نیز تحت تأثیر 
فرهنگ اروپایي رشد بسزایي داشت و روشنفکران از آزادي نسبي برخوردار شدند. 
از ملیت هایي که در این رشد اقتصادي و فرهنگي نقش چشمگیر و غیرقابل انکاري 
ارامنه به واسطه فرهنگ مّلي ـ مسیحي خود همواره پلي میان  ارامنه بودند.  داشتند 
کشورهاي پیشرفته اروپایي و سرزمین هاي شرقي امپراتوري محسوب مي شدند. آنان 
مترقي و  تأسیس روزنامه هاي  مدرن،  تکنولوژي هاي  ایجاد هتل و جلب  با  پیوسته 

چاپخانه هاي جدید و رونق تجارت درصدد همگام ساختن کشور با اروپا بودند.
بدون شک روشنفکران ارمني در آشناساختن ارامنه و سایر ملیت هاي امپراتوري 
با مفاهیم آزادي و آزادي خواهي گام هاي مؤثري برداشتند که زمینه ساز انقالب 1908 

ترکیه شد.

2

برمي گردد.  دورتر  سال هاي  به  استقالل  و  آزادي  به  دستیابي  براي  ارامنه  مبارزات 
استقالل خواهي  و  قیام  سال هاي  میالدي  نوزدهم  قرن   30 و   20 سال هاي  درواقع 
ملت هاي غیر ترك امپراتوري عثماني بود. در 1829 یونانیان استقالل خود را به دست 
باشند  ملت هایي  ارامنه  و  آلبانیایي ها  بلغارها،  که صرب ها،  مي آمد  نظر  به  آوردند. 
مي آمد.  ناگزیر  به نظر  امپراتوري  افول  گیرند.  درپیش  را  یونانیان  راه  به تدریج  که 
ارامنه یک تفاوت چشمگیر داشتند.  با  آلبانیایي ها  بلغارها و  این میان صرب ها،  در 
سرزمین هاي آنها با بخش مرکزي امپراتوري فاصله داشت و آنها در بخش شرقي 
اروپا مي زیستند و حال آنکه ارامنه به دالیل تاریخي و از آن جمله دست به دست 
شدن سرزمین اجدادیشان به تفاوت میان امپراتوري ایران و امپراتوري رم در خاك 
ترکیه پخش بودند و حتي ترکیب جمعیتي ارمنستان غربي یعني آناتولي نیز از زمان 
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بنیان گذاري امپراتوري عثماني تا زمان عبدالحمید دوم به مرور درهم ریخته بود و 
مخلوطي از ترك ها، ارامنه و سایر ملیت هاي امپراتوري در آن مي زیستند. البته ترك ها 
و ارامنه در اکثریت بودند. درنتیجه استقالل طلبي صرب ها و استقالل طلبي ارامنه از 

دیدگاه سیاستمداران امپراتوري یکسان نبود.
به هنگام جنگ 1829 میان دو امپراتوري روس و عثماني، ارامنه به روسیه امید 
بستند. تزار نیکالي اول ارزروم را تصرف کرد و تا قسطنطنیه پیش راند اما توسط 
قدرت هاي اروپایي متوقف شد. سه سال بعد روس ها در حرکتي متضاد و با حمایت 
از امپراتوري عثماني بر علیه مصر وارد جنگ شدند. سیاست بي ثبات روسیه موجب 
دیگر  طرف  از  شد.  بعدي اش  توسعه طلبي هاي  در  کشور  این  ناکامي هاي  برخي 
انگلستان، آلمان و فرانسه با اظهار همدردي نسبت به ملت هاي تحت ستم امپراتوري 
و ازجمله ارامنه سعي در کاهش تأثیر روسیه بر امپراتوري عثماني نمودند و ناخواسته 

به صورت متحدان آن کشور درآمدند.
شد  آغاز  »تنظیمات«  نام  با  عثماني  امپراتوري  در  اصالحاتي  بعد  دهه هاي  در 
در  بیشتر  گفته شد  چنانکه  اصالحات  بود.  تازه  سازمان دهي  و  بازسازي  نوعي  که 
ترکیه  تا  بود  اروپایي  تمدن  با  آن  بیشتر  آشناشدن  یا  ترکیه  متمدن ساختن  جهت 
بر  و  انجامید  به طول  سال   30 »تنظیمات« حدوداً  بیآید.  به چشم  اروپایي  کشوري 
همه جنبه هاي سیاسي و اجتماعي جامعه اثر گذاشت و براي ملیت هاي تحت سلطه 
و از آن جمله ارامنه خیزش هایي را به ارمغان آورد که جنبه هاي ملي و آزادي خواهي 
داشت. از آن جمله مي توان به قیام هاي مردم بالکان و وضعیت بحراني ارامنه اشاره 
با پیمان سان استفانو روسیه  نمود که به دخالت روسیه در 1878ـ1877منجر شد. 
کنترل بخش عظیمي از ارمنستان و استقالل روماني و صربستان را کسب نمود گرچه 
بعد با فشار انگلستان و آلمان مجبور به عقب نشیني و ترك سرزمین هاي اشغالي شد.
با بیرون رفتن روسیه از ارمنستان، مفاد پیمان سان استفانو و به ویژه اصالحات و 
شناخت حق و حقوق ارامنه از سوي »باب عالي« کمرنگ شد. تزار آلکساندر دوم 
در مفاد پیمان نامه تجدید نظر کرد و به دنبال آن سرزمین هاي ارمني نشین را به »باب 

عالي« تسلیم نمود.
خاتمه  »تنظیمات«  به  قدرت  گرفتن  به دست  از  پس  دوم  عبدالحمید  سلطان 
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با این حال حرکت آزادي خواهانه ملت ارمن شدت یافت. حکومت مستبدانۀ  داد. 
عبدالحمید که از انجام اصالحات درجهت منافع ارمنیان سر باز مي زد حرکت هاي 
آنان را در جهت تجزیه کشور و به نفع قدرت هاي بزرگ اروپایي ارزیابي مي کرد 
به ویژه که ارامنه به واسطه فرهنگ غني خویش که از یک سو بر آداب و سنن کهن 
مّلي و از سوي دیگر بر باورهاي مسیحي تکیه داشت، از کشورهاي اروپایي همدردي 
مي طلبیدند. در این مقطع بحراني، ارامنه احزابي سیاسي با خط مشي هاي متفاوت و 

درجهت مبارزه با حکومت عثماني تشکیل دادند.
به دستور عبدالحمید که از ارامنه کینه به دل داشت و به ویژه درجهت سرکوب 
اندیشه هاي آزادي خواهانۀ آنان از 1894 تا 1896 قتل عام هاي سازمان یافته اي از ارمنیان 
بي گناه و حتي غیرسیاسي صورت گرفت. سلطان عبدالحمید همواره ارامنه را به منزله 
امور  در  مداخله  به ویژه روسیه جهت  و  اروپایي  بزرگ  بهانۀ همیشگي قدرت هاي 
داخلي امپراتوري تلقي مي کرد. به عالوه تفاوت هاي فرهنگي آنان با ترك ها و ارتباط 
اقتصاديـ  فرهنگي گسترده شان با اروپاییان، با وجود رابطۀ دوستانه و صمیمانه اي که 
با هموطنان ترك خود داشتند، همواره تنگ نظري هاي سازمان یافته اي را که حکومت 
موذیانه دامن مي زد و خود را پشت آن پنهان مي کرد متوجه ارامنه کرده و جّو جامعه 
را متشنج مي ساخت. به دستور عبدالحمید براي سرکوب ارامنه، ارتش به دهکده هاي 
برگرفت.  در  را  غربي  ارمنستان  مناطق  تمام  سرکوب  زودي  به  آورد.  یورش  آنان 
منطقه  در  به ویژه  و  مناطق  برخي  در  ارامنه  مقاومت مسلحانه و شجاعانۀ  با وجود 
زیتون، بیش از دویست هزار ارمني به عنوان حاصل شورشي خونین در راه کسب 
آزادي قتل عام شدند. از آن پس تاریخ نویسان عبدالحمید را »سلطان سرخ« نامیدند.

3

نام »حزب ترکان جوان« در  با  اُپوزیسیون و  به عنوان  این هنگام حزبي مخالف  در 
امپراتوري عثماني شکل گرفت.

شعارهاي جّذاب و فریبنده اي همچون »برادري و سرزمین مادري مشترك« که 
از سوي »ترکان جوان« داده مي شد، بسیاري از رهبران خوش بین و گاه خوش باور 
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باور  ادعایي از سوي »ترکان جوان« را  ارمنستان غربي«  ارمني را که »خودمختاري 
کرده بودند فریفت و آنان »ترکان جوان« را در مبارزه بر علیه »سلطان سرخ« به طور 
نام  »ترکان جوان«   1908 انقالب  که  از حرکتي  پس  کردند.  یاري  معنوي  و  مادي 
گرفت، از اقتدار سلطان عبدالحمید کاسته شد و تا حّد یک چهرۀ نمادین نزول کرد. 
حرکتي در جهت ضد »انقالب ترکان جوان« نیز صورت گرفت، اما رهبران حزب 
قدرت واقعي سلطان را گرفته و در 1909 او را وادار به کناره گیري از سلطنت نموده 

و به تسالونیک تبعید کردند.
تنها یک عروسک خیمه شب  پس از عبدالحمید دوم، برادرش محمد پنجم که 
بازي رهبران حزب بود بر تخت سلطنت جلوس کرد. آنگاه رهبران »ترکان جوان« 

حزبي جدید با نام »اتّحاد و ترقي« بنیان نهادند که به تدریج قدرتمند شد.
پیروزي »ترکان جوان« پایاني ناگهاني بر توّهم آن دسته از رهبران ارامنه بود که 
گول شعارهاي فریبنده حزبي ها را خورده و کمک هاي بي دریغ به آنان رسانده بودند. 
در سال 1909 یعني زمان تشکیل حزب »اتحاد و ترقّي« افسارگسیختگي هاي خونیني 
در آدانا )Adana( و سیلیسیا )Cilicia( به وقوع پیوست. ترك ها توسط ارتش حمایت 
 35000 آن  در  که  پیوست  به وقوع  شهرها  سایر  در  پراکنده اي  حوادث  مي شدند. 
ارمني قتل عام شدند. با وجود قول هاي داده شده درجهت »برقراري نظم« از طرف 

مقامات، حذف فیزیکي کامل ارامنه قریب الوقوع مي نمود.
در 1912 جنگ هاي بالکان آغاز شد. صربستان، مونته نگرو، بلغارستان و یونان 
اتحادي برعلیه امپراتوري عثماني تشکیل دادند. اتحاد سرزمین هاي نامبرده موفقیت هاي 
چشمگیري را در جنگ برعلیه امپراتوري برایشان به ارمغان آورد. ترك ها شکست 
خورده و مجبور به صلح شدند. در این نبردها واحدي به نام »داوطلبان ارمني« تشکیل 
شد که دوشادوش بلغارها و با هدف رهایي آنان مي جنگیدند. حضور ارامنه در کنار 
شورشیان بلغار، صرب و یوناني آتش کینه امپراتوري را نسبت به آنان تیزتر کرد.

4

اسناد و مدارك تاریخي نشان مي دهند که از زمان روي کار آمدن عبدالحمید تا افول 
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تنها  و  نشده  متوقف  ارامنه هیچ گاه  اول، کشتار  در دوران جنگ جهاني  امپراتوري 
اما پس از کشتارهاي وسیع 96ـ1894 که همزمان و  شدت و ضعف داشته است. 
به دنبال جنگ زیتون صورت گرفت، بزرگترین کشتار ارامنه در سال 1915 و هنگام 

جنگ جهاني اول روي داده است.
امپراتوري عثماني در جنگ اول بالکان بخش مهمي از خاك خود را از دست 
داد. اما در جنگ دوم که سال بعد رخ داد بخشي وسیعي از سرزمین هاي ازدست 
رفته را بازپس گرفت. در 1913 کودتایي درون کمیته مرکزي حزب »اتحاد و ترقّي« 
به وقوع پیوست و یک جناح ملي گراي افراطي رهبري حزب را در دست گرفت و 
حکومت مطلقه »مردان سه گانه«، طلعت، انور و جمال در امپراتوري عثماني تشکیل 
شد. نظریه هاي نژادپرستانه پان ترکسیم یا پان تورانیسم و شعارهاي افراطي »کشوري 
منحصراً ترك نژاد« و »سرزمین هاي همگون ترك نژاد« که توسط نظریه پردازان حزب 
به صورت  رفته  رفته  مي شد  مطرح  شاکر  بهاءالدین  دکتر  و  ناظم  دکتر  ضیاء،  نظیر 
باوري همگاني درآمد. دکتر ناظم از نظریه پردازان حزب در نشست غیرعلني کمیته 
مرکزي حزب گفت: »از میان برداشتن کامل ارامنه صددرصد ضروري است، تا آن 
که دیگر کره زمین هیچ ارمني نداشته باشد و مفهوم ارمنستان نیز کاماًل محو شود«.1 
با کشته شدن فرانسوا فردیناند ولیعهد اتریش در 28 ژوئن 1914 در شهر سارایوو، 
قدرت هاي امپریالیستي اروپا که از مدت ها پیش بر سر تقسیم منافع همچون الشخوران 
مقابل یکدیگر صف آرایي کرده و تنها منتظر بهانه اي بودند، شعله هاي جنگ اول را 
افروختند. در این هنگام عثماني، براي بازپس گرفتن باقي سرزمین هاي ازدست رفته، 
تحّقق ایدئولوژي نژادپرستانۀ پان تورانیسم و تصّرف و پیوند سرزمین هاي ترك زبان 
به یکدیگر، ارامنه را مانعي بزرگ احساس کرد و جهت تصفیه حساب هاي گذشته 

با آنان موقع را مغتنم شمرد.
در سرزمین هاي امپراتوري، ارامنه رسمًا به عنوان عناصر زائد و خطرناك معرفي 
شدند. در بسیاري شهرها بانکداران ارمني به عنوان چپاول گران سرمایه هاي مّلي قلمداد 
و سرمایه هاي آنها مصادره شد و در همان حال بانکداران ترك مورد حمایت دولت 
قرار گرفتند. روشنفکران ارمني که در آگاهي ارامنه و کل جامعه نقش عمده اي داشتند 

1. ج. س. گرابز. کارواني به سوي نابودي: نژادکشي ارامنه، 1915، ناشر جان وایلي 1996.
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سرنوشت دردناکي در انتظارشان بود.
سال 1915 آغاز شد. کشور در جنگ بود و قدرت هاي امپریالیستي اروپا سرگرم 
مسایل خود و جمع آوري غنائم بودند. کسي به فکر ارامنه نبود. رهبران حزب اتّحاد 
و ترقّي در فکر تصفیه حساب نهایي بودند. سرانجام بهار خونین 1915 غم انگیزترین 
فراز تاریخي ملت ارمن فرا رسید. کشتارهاي وسیع، حرکت هاي دسته جمعي ارامنه 
به سوي مقاصد نامعلوم و سپس کشتار آنان حین حرکت، تحمیل گرسنگي و تشنگي 
به تبعیدشدگان، چنین بود راه حّل »حکومت مردان سه گانه« براي ملتي حق طلب، 

زحمتکش و بافرهنگ.
شب 24 آوریل 1915 جمع کثیري از شریف ترین رهبران سیاسي و روشنفکران 

ارمني دستگیر و به زندان قسطنطنیه سپرده شده و سپس راهي حلب شدند.
پس از رسیدن به شهر حلب، در نخستین مرحلۀ طرح طلعت مبنی بر نابودی 
کامل فرهیختگان ارمنی، نزدیک به 250 تن از سرشناس ترین فرزندان ملت ارمن، 
حقوق دانان،  معمار،  مهندسان  روزنامه نگاران،  شعرا،  نویسندگان،  سیاسي،  رهبران 
اقتصاددانان، بانکداران و... در حیاط مدرسه اي در شهر حلب تیرباران شدند و اجساد 
آنان سنگسار شد. پیش از حرکت با قطار به سوي حلب به آنان گفته بودند که براي 
مدت محدودي و تنها به قصد حفظ جان شان از پایتخت دور مي شوند. 24 آوریل 
فرازي خونین از بهار 1915، به عنوان نمادي به یادماندني در تاریخ قرن بیستم ثبت 

شد.
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واهه كاچا و حماسه يك ملت

1

درآمده  تحریر  رشته  به  رمان هایي  آنان  کشتار  و  ارامنه  مبارزات  درباره  تاکنون 
است که از آن جمله مي توان به آخرین کشتار اثر استپان آالجاجیان1 و چهل روز 
به  نیز  ارمني  شاعران  از  بسیاري  اشعار  نمود.  اشاره  ورفل2  فرانتز  اثر  داغ  موسي 
حماسۀ ملت ارمن اختصاص داده شده است. در این میان خنجري در این باغ اثر 

ادبي واهه کاچا جایگاه واالیي دارد.
از  که  ارمني  در خانواده اي  )سوریه(  دمشق  در شهر  به سال 1928  کاچا  واهه 
شهر آدانا کوچیده بودند به دنیا آمد. خانواده بعدها در لبنان مستقر شدند. پدرش یک 
مقاطعه کار بود و کودکي و نوجواني واهه و آموزش هاي اولیۀ او در لبنان گذشت. 
در هفده سالگي به فرانسه رفت و در آن کشور مستقر شد. با این مهاجرت زندگي 
کاچا دگرگون شد و سرنوشت ادبي ـ هنري او رقم خورد. او تحصیالت عالي خود 
را در 3IDEC مشهورترین و معتبرترین مدرسه سینمایي فرانسه گذراند. شور مطالعه 
عاقبت او را به نویسندگي کشاند. چندي خبرنگار بود و براي نشریات لبناني رپرتاژ 
تهیه مي کرد. به واسطۀ تحصیالت آکادمیک و عالقۀ وافرش به سینما با بسیاري از 
بیست  در  داشت.  نشر  و  حشر  فرانسه  سینماي  مشهور  هنرپیشگان  و  کارگردانان 
سالگي نخستین رمانش با نام ته سیگارهاي روز یکشنبه توسط گالیمار ناشر معتبر 

1. آخرین کشتار یا ني ها سر فرود نیاوردند با ترجمۀ داوید خاچاطوریان از زبان ارمني به سال 1351 منتشر 
شده است.

2. این کتاب با ترجمۀ زنده یاد محمد قاضي چاپ شده است.
3. Institut d’Etudes Cinématographiques.
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بود که در 1955  برابر چشم1  به چاپ رسید. دومین رمانش چشم در  ادبي  آثار 
منتشر شد و جایزه ریوارول را دریافت کرد. آندره کایات )André Cayatte( کارگردان 
فرانسوي براساس این رمان فیلمي ساخت. رمان خنجري در این باغ در سال 1981 
در پاریس به چاپ رسید. واهه کاچا در مجموع بیست و پنج رمان، دو نمایشنامه و 
پانزده سناریوي فیلم نوشت. برخي از رمان هاي او نظیر گالیا، با کمال میل، معلم 
شنا و ملخ بزرگ توسط کارگردانان مشهور فرانسوي به فیلم درآمده اند. اما استعداد 
درخشان واهه کاچا به عنوان سناریونویس به ویژه در سناریوي فیلم مایریک یا مادر2 
نام اصلي اش  فرانسوي که  ارمني تبار  )Henri Verneuil( کارگردان  آنري ورنوي  اثر 
آشوت ماالکیان است متجلي شده است. واهه کاچا همچنین به رمان هاي پلیسي و 

سناریوهاي تلویزیوني براساس این رمان ها رغبت نشان داده است.
کاچا هیچ گاه هویت و ریشه هاي ارمني خویش را فراموش نکرد. بارها به طور 
ناشناس در تظاهراًت سیاسي شرکت کرد و همواره ارتباط خویش را با اقلیت ارمني 
که دور از وطن اصلي خویش مي زیستند عمیقًا حفظ کرد و با انجمن ها و نشریات 
آنها در ارتباط بود. واهه کاچا در 14  ژانویه 2003 در منزل شخصي اش در پاریس 

براثر سکتۀ قلبي درگذشت.

2

بي گمان خنجري در این باغ اثري است که واهه کاچا با آن به شهرت دوباره 
رسیده است چراکه اثر عالوه بر تکیه بر ذهن خاّلق و تصویرگر کاچا بر مستندات 
بي چون و چراي تاریخي متکي است. کمتر رماني را مي توان سراغ گرفت که  انتهاي 
آن نویسنده به منابع مورد استناد خویش اشاره کرده باشد. رمان حاصل چند سال 
شاهدان  خاطرات  و  یادداشت ها  تاریخي،  مستندات  در  کاوش  و  نویسنده  مطالعۀ 
عیني و بازماندگان حوادث است. کاچا سرنوشت خانواده اي ارمني و سرشناس را 

1. این رمان در ایران با عنوان قصاص با ترجمۀ ابراهیم صدقیاني از زبان فرانسه و به سال 1348 توسط کتاب هاي 
جیبي منتشر شده است.

2. با ترجمۀ دکتر امیرهوشنگ کاووسي از زبان فرانسه و به سال 1376 توسط نشر البرز منتشر شده است.


