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دیدار جاثلیق آرام اول از ایران
اّول  آرام  جاثلیق  عالیجناب  اردیبهشت   18 روز 
رهبر کلیسای ارمنی )حوزه سیلیسی( برای دیداری 
سه هفته ای وارد ایران شدند. در پارچه نوشته ای که 
بر سر در کلیسای سرکیس مقدس )واقع بلوار کریم 
خان زند( به ایشان به عنوان پیشوای دینی ارامنه 
جهان خیر مقدم گفته شده بود، لقبی که در برخی از 
مطبوعات ارمنی زبان ایران مورد انتقاد قرار گرفت. 
حوزه  جاثلیق  به  منحصر  را  لقب  این  منتقدان 
اجمیادزین می دانند. درک این تفاوت ها و این که 
از  بسیاری  برای  چه  یعنی  سیلیسی  حوزه  اصواًل 
دیگران  برای  برسد  است، چه  ناروشن  ارامنه هم 
کلیسای  ساختار  از  اطالعی  که  ایرانی  هموطنان 
سیلیسی  می دانند  نه  بسیاری شان  و  ندارند  ارمنی 
از  اول  آرام  عالیجناب  که  می دانند  نه  و  کجاست 
آنتیلیاس به ایران آمده اند و آنتیلیاس شهر کوچکی 

است در نزدیکی بیروت پایتخت لبنان. 
موضوع اصلی این شماره هویس به همین موضوع 
اختصاص یافته است و شامل مطالبی است درباره 
کلیسای ارمنی )حوزه سیلیسی(، بیوگرافی مختصر 
درباره  تاریخی  اطالعات  و  اّول  آرام  عالیجناب 

مناسبات کلیساهای ارامنه ایران با سیلیسی. 
کلیسای ارمنی با نام کامل »کلیسای رسولی ارمنی« 
)های آراِکالکان یِِکِقتسی( چهار مرکز دارد که همه 

در اصول اساسی اعتقادی با یکدیگر توافق دارند و 
تقسیم بندی تنها تقسیم بندی جغرافیایی به حساب 
که  جاثلیق،  استقرار  )محل  جاثلیقیه  دو  می آید. 
یکی  است(،  ارمنی  کلیسای  در  سمت  باالترین 
ارمنستان  جمهوری  در  اجمیادزین  در  مستقر 
جاثلیقیه  دیگری  و  ایروان(  نزدیکی  در  )شهری 
سیلیسی مستقر در شهر آنتیلیاس لبنان. عالوه بر 
پاتریارک،  استقرار  )محل  پاتریارکاران  دو  این، 
واقع  ارمنی(  کلیسای  در  دیگری  روحانی  منصب 
در استانبول و اورشلیم. از این چهار مرکز هیچیک 
معنوی  برتریت  اّما  نیست،  دیگری  زیرمجموعه 
کلیسای  پیشوای  عنوان  به  اجمیادزین  جاثلیق 
رسولی ارمنی از سوی همه به رسمیت شناخته شده 
است. دالیل وجود چهار مرکز برای یک مجموعه 
سیاسی  و  تاریخی  دالیل  واحد  اعتقادی  و  دینی 
دارد که فرصت ورود به آن ها در این مختصر وجود 

ندارد.
در  است  سرزمین هایی  نام  کیلیکیه(  )یا  سیلیسی 
دریای  سواحل  در  امروزی  ترکیه  شرقی  جنوب 
سده های  در  سوریه.  کشور  شمال  در  و  مدیترانه 
میانه )1198-1375( این سرزمین قلمرو پادشاهی 
ارمنی کیلیکیه بود و به سبب امنیت نسبی حاکم بر 
آن، مقر کلیسای ارمنی از ارمنستان به آنجا منتقل 
شده است. بعدها حوزه اجمیادزین احیا شد، اّما 
حوزه سیلیسی همچنان به حیات خود ادامه داد تا 

در نخستین دهه های سده بیستم، در پی کشتارهای 
آدانا و سپس قتل عام بزرگ سال های جنگ جهانی 
دّوم، ماندن جاثلیق نشین کیلیکیه در این سرزمین 
سرگردانی  سال  چندین  از  بعد  و  شد  ناممکن 
لبنان  آنتیلیاس  شهر  در   1930 سال  از  سرانجام 

مستقر شد.
مسند  بر   1995 سال  از  که  اّول  آرام  جاثلیق 
سال  متولد  فرموده اند،  جلوس  کیلیکیه  جاثلیقی 
پایان  به  از  بعد  ایشان  هستند.  بیروت   1947
جاثلیق  دینی  مدرسه  در  تحصیالتشان  رساندن 
مدرسه  در  عالیه خود  تحصیالت  کیلیکیه،  نشین 
الهیات خاور نزدیک، سپس در دانشگاه آمریکایی 
دانشگاه  شرق شناسی  رشته  در  سپس  و  بیروت 
آکسفورد و دانشگاه فوردهام نیویورک ادامه دادند 
و به اخذ درجه دکترا در فلسفه نائل شدند. همزمان 
مدارج روحانی را یکی پس از دیگری طی کردند 
و در گفت وگوی بین کلیساهای گوناگون جهان و 
فعال  و مسیحیت مشارکت  اسالم  بین  همین طور 
داشتند. از سال 1978 ، در یکی از حساس ترین 
دوران تاریخ لبنان رهبری کلیسای ارمنی لبنان را به 
عهده گرفتند و هفده سال در این مقام فعالیت کردند 
تا 28 ژوئیه سال 1995 که به مقام جاثلیق حوزه 

سیلیسی برگزیده شدند.
الحاق کلیساهای ایران به حوزه سیلیسی

زیرمجموعه های  ارمنی  کلیسای  تشکیالت  در 
می شوند.  خوانده  »تِم«  جاثلیق نشین،  جغرافیایی 
)تم کلمه ای التینی است که در امپراتوری روم معنایی 
معادل استان یا والیت داشته و کلیسا نیز تشکیالت 
خود را بر مبنای همین تقسیم بندی بنا نهاده و هریک 
از مناطق زیر مجموعه خود را که دارای تشکیالت 
مجزا بودند، تم نامیده است(. ارامنه ایران سه »تم« 
دارند. تم آذربایجان و اصفهان قدمت زیادی دارند، 
از جنگ جهانی دّوم، زمانی که  بعد  تهران  تم  اّما 
جمعیت ارامنه پایتخت رو به افزایش نهاد، تشکیل 
شد. پیش از استقالل تم تهران، کلیساهای تهران 
ارامنه  تم  سه  هر  بودند.  اصفهان  تم  زیرمجموعه 
ایران از دیرباز وابسته به جاثلیق نشین اجمیادزین 
خلیفه گری  میالدی،  پنجاه  دهه  اواخر  در  بودند. 
تهران در یک اقدام بی سابقه نامه ای به اجمیادزین 
تِم  نمایندگان  مجمع  که  می کند  اعالم  و  می نویسد 
شوند  جدا  اجمیادزین  از  گرفته اند  تصمیم  تهران 
دالیلی  از  یکی  بپیوندند.  کیلیکیه  جاثلیقیه  به  و 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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 1949 سال  مصوبه  می شود  ذکر  نامه  این  در  که 
دولت ایران است. مطابق این مصوبه رهبران دینی 
باشند.  داشته  ایران  تابعیت  باید  ارمنی  کلیساهای 
رد  به  تفصیل  به  خود  جوابیه  نامه  در  اجمیادزین 
استدالالت خلیفه گری تهران می پردازد، اّما به هر 
رو تم  تهران از اجمیادزین جدا می شود به سیلیسی 
می پیوندد. همین روند در مورد تم های آذربایجان 
ارامنه  ترتیب  این  به  و  می شود  تکرار  اصفهان  و 
زیرمجموعه  به  و  جدا  اجمیادزین  حوزه  از  ایران 
تشکیالتی جاثلیق نشین سیلیسی تبدیل می شوند. با 
توجه به اینکه خلیفه گری و مجمع نمایندگان تم های 
بود و  ایران در دست حزب داشناکسوتیون  ارامنه 
با توجه به دفاع روزنامه آلیک ارگان این حزب از 
این جدایی، بر همگان روشن بود که داشناکسوتیون 
در راستای سیاست ضدشوروی خود توانسته بود 
تشکیالت ارامنه ایران را از اجمیادزین مستقر در 
ارمنستان جدا کند و به حوزه کیلیکیه که تحت نفوذ 

خودش بود ملحق کند.
این بحث ها اکنون بخشی از تاریخ است، اّما اطالع 
ارامنه  تاریخ  از  روشنی  تصور  داشتن  برای  آن  از 
است  این  تاریخی  واقعیت  است.  ضروری  کشور 
که از عمر وابستگی تشکیالت کلیسایی ارامنه ایران 
)که زندگی عرفی آن ها را نیز اداره و ارامنه را نزد 
که  سیلیسی  حوزه  به  می کند(  نمایندگی  حکومت 
اینک عالیجناب جاثلیق آرام اّول زعامت آن را به 

عهده دارند، اندکی بیش از پنجاه سال می گذرد.

میان حزب جمهوری خواه و حزب 
ارمنستان مرفه ائتالفی در کار نخواهد 

بود
ارمسنتان  مّلی  مجلس  انتخابات  در  که  می دانیم 
سرژ  رهبری  به  جمهوری خواه  حاکم  حزب 
توانست  کشور،  کنونی  جمهور  رئیس  سرکیسیان 
اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد و در 
به شریک  نیازی  دیگر  دولت  تشکیل  برای  نتیجه 
)بارگاواج  مرفه  ارمنستان  حزب  ندارد.  ائتالفی 
هایاستان(، شریک حزب جمهوری خواه در دولت 
ائتالفی تا پیش از انتخابات اخیر، به نوبه خود اعالم 
کرده است که با حزب حاکم ائتالفی تشکیل نخواهد 
داد. گاگیگ زاروکیان رهبر این حزب گفته است که 
با وجود اینکه حزبش در انتخابات پارلمانی اخیر 
نیم میلیون رای و 36 کرسی از 131 کرسی مجلس 

ملی را به دست آورده است، اّما در ائتالف حاکم 
از امکان تحقق برنامه های اقتصادی خود برخوردار 
نیست و لذا ترجیح می دهد در چنین ائتالفی شرکت 
که شرط حزب جمهوری خواه  است  گفتنی  نکند. 
با  که  است  بوده  این  ائتالف  هرگونه  تشکیل  برای 
شریک خود در دولت بر سر حمایت آن ها از سرژ 
آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سرکیسیان 
توافق  به  شد،  خواهد  برگزار   2013 سال  در  که 
برسند. با روشن شدن انصراف حزب بارگاواج از 
شرکت در دولت آینده، این پرسش مطرح می شود 
که این حزب در انتخابات ریاست جمهوری از چه 
احتمالی  پاسخ  یک  کرد.  خواهد  حمایت  کسی 
وارتان اُسکانیان، وزیر امور خارجه ارمنستان در 
دولت روبرت کوچاریان است که درست پیش از 
انتخابات اخیر به این حزب پیوست. اّما این نامزد 
پیشین  جمهور  رئیس  کوچاریان  روبرت  می تواند 
ارمنستان باشد. گفته می شود کوچاریان اینک در 
مسکو به سر می برد و در پی جلب حمایت والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روسیه است. 

ارمنستان برگزاری یوروویژن در 
جمهوری آذربایجان را تحریم کرده 

است
اروپایی  مسابقه  مهم ترین  یوروویژن،  برگزاری 
موسیقی پاپ، در شهر باکو با جنجال های زیادی 

همراه بوده است. سازمان های حقوق بشر با اشاره 
با  آذربایجان  جمهوری  در  بیان  آزادی   نقض  به 
مخالفت  به  کشور  این  در  یوروویژن  برگزاری 
مانند  جهان  تلویزیونی  شبکه های  و  برخاسته اند 
بی بی سی و یورونیوز گزارش های مشروحی درباره 
آن  در  یوروویژن  برگزاری  و  آذربایجان  کشور 
پخش کرده اند. در این گزارش ها به روابط ارمنستان 
و آذربایجان، مناقشه قره باغ و تحریم این رویداد از 
که  گفتنی است  اشاره شده است.  ارمنستان  سوی 
برنامه  پخش  از  آذربایجان  تلویزیون  گذشته  سال 
کرد  خودداری  یوروویژن  در  ارمنی  خواننده های 
به هنرمندان  که  را  آذربایجانی  داوران  از  برخی  و 
کشور  امنیت  سازمان  به  بودند  داده  رای  ارمنی 
احضار کرد. امسال تلویزیون دولتی ارمنستان دور 
نکرده  پخش  را  یوروویژن  رقابت های  نیمه نهایی 
نکند،  را هم پخش  نهایی  رقابت های  اگر  و  است 
برگزاری یورویژن در ارمنستان در سال های آتی با 

مخاطره روبه رو می شود.

تصویری از پنجمین دور گفت وگو میان »مرکز گفتگوی ادیان« سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
و کلیسای ارتدوکس ارمنی حوزه سیلیسی با عنوان »نقش دین در ترویج ارزش های اخالقی در 

جامعه« که با حضور عالیجناب آرام اول برگزار شد.
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اردیبهشت ماه سفیر  صبح روز پنج شنبه 21 
رئیسی،  محمد  ایران  اسالمی  جمهوری  جدید 
اسالمی  جمهوری  در  ارمنستان  جمهوری  سفیر 
بازرگانی  اتاق  اعضای  آراکلیان،  گریگور  ایران 
مشترک ایران و ارمنستان و نمایندگان گروه های 
فعالیت  دو کشور  مناسبات  در حوزه  که  دیگری 
اتاق  ابتکار  به  که  معارفه ای  جلسه  در  می کنند، 
شده  برگزار  ارمنستان  و  ایران  مشترک  بازرگانی 

بود شرکت کردند.
رئیس  آهارونیان،  لئون  جلسه،  ابتدای  در 
ضمن  ارمنستان  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 
جدید  سفیر  تبریک  و  حضار،  به  خوشامدگویی 
اهمیت  از  ارمنستان،  ایران در  جمهوری اسالمی 
به  و  گفتند  سخن  کشور  دو  مناسبات  گسترش 
ظرفیت  که  کردند  اشاره  گوناگونی  زمینه های 
گسترش همکاری ها را دارند. برای نمونه به امکان 
دامداران  برای  ارمنستان  چراگاه های  از  استفاده 

ایرانی اشاره کردند.
سفیر جمهوری ارمنستان در ایران نیز ضمن 
برای  کشور  دو  مشترک  بازرگانی  اتاق  از  تشکر 
برگزاری جلسه، اظهار خوشحالی کردند که روابط 
دو کشور در عالی ترین سطح است و هیچ مانعی 
دو  سیاسی  و  اقتصادی  روابط  گسترش  راه  در 

کشور وجود ندارد. ایشان اظهار امیدواری کردند 
دیپلمات های  از  که  رئیسی،  آقای  انتصاب  با  که 

باتجربه وزارت امور خارجه هستند، این روابط با 
سرعت بیشتری گسترش پیدا کند. 

در  ای��ران  اسالمی  جمهوری  جدید  سفیر 
ارمنستان نیز از این که در میان اهالی کسب و کار و 

بازرگانان فعال ارمنستان هستند اظهار خوشحالی 
کرد و گفت تا بازرگانان وارد گود نشوند، در روابط 
اقتصادی دو کشور اتفاق مهمی نمی تواند رخ دهد 
و اظهار امیدواری کرد با مشورت و کمک آن ها 
ببرند و در فراهم آوردن زمینه ها و  نیازها پی  به 
برخی  به  رئیسی  آقای  بکوشند.  الزم  تسهیالت 
پروژه های مهم پیش رو و مهم تر از همه به احداث 
راه آهن ایران � ارمنستان که می تواند تحول بزرگی 
در مبادالت بازرگانی و رفت وآمد بین دو کشور 
برخی  با  که  کرد  اعالم  و  اشاره  بیاورد  وجود  به 
این  در  می توانند  که  کشور  از  خارج  ایرانیان  از 
زمینه سرمایه گذاری کنند در حال مذاکره هستند. 
در حال حاضر سالی حدود دو میلیون ایرانی به 
ترکیه سفر می کنند. به اعتقاد سفیر جدید ایران، 
ارمنستان هم این پتانسیل را دارد که همین تعداد 
می تواند  امر  این  و  باشد،  داشته  ایرانی  گردشگر 

ساالنه درآمد هنگفتی برای آن داشته باشد. 
در ادامه جلسه، حاضران، اعم از اهالی کسب 
و کار مانند مهندس شاهرخ ظهیری، و نمایندگان 
صنعتی  گروه  یا  مشعل  پارس  مانند  شرکت هایی 
انجمن  مسؤولین  یا  شیشه(،  )تولیدکننده  کاوه 
دوستی ایران و ارمنستان و بنیاد مطالعات قفقاز از 
تجربه ها و فعالیت های خود در زمینه مناسبات دو 

دیدار با سفیر جدید ارمنستان در اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

محمد رئیسی؛ سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در ارمنستان
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کشور سخن گفتند و ضمن تشریح برخی مشکالت 
راه حل هایی نیز ارائه نمودند.

بودند  کرده  کار  ارمنستان  با  که  بازرگانانی 
و  اقامت  برای  بیشتر  تسهیالت  ارائه  ضرورت  از 
صحبت  ارمنستان  کشور  توسط  سرمایه گذاری 
کردند و مدیران شرکت های حمل و نقل از ضرورت 
لغو برخی عوارض و مقررات ناالزم که کار حمل 
کاال را بین دو کشور مشکل می کند. در ضمن همه 
بر پتانسیل باال و بالاستفاده در مناسبات بازرگانی 
مبادالت  کنونی  سطح  و  داشتند  توافق  کشور  دو 
تجاری بین دو کشور را کافی نمی دانستند. به قول 
یکی از حاضران، در حالی که امروز مرزهای ترکیه 
و ارمنستان بسته است و در بازرگانی آن دو کشور 
نفت و انرژی هم نقشی ندارد، حجم مبادالت بین 
آن ها باالتر از حجم مبادالت بین ایران و ارمنستان 
است. یکی از دالیل این امر که برخی از حاضران 
از  برخی  نامرغوب  کیفیت  کردند  اشاره  آن  به 
که  بوده  ارمنستان  به  ایران  از  کاالهای صادرشده 
مصرف کننده  نزد  ایران  کاالهای  بد  شهرت  باعث 
ارمنستانی شده است. راه حل این مشکل هم این 
است که اتاق بازرگانی مشترک بر کاالهایی که به 
ارمنستان صادر می شوند نظارت بیشتری اعمال کند 
تا مبادا نام کاالی ایرانی با کاالی نامرغوب مترادف 

بازرگانان  و  مدیران  به  آهارونیان  آقای  شود. 
پیشنهاد دادند تا مشکالت خود را دقیق بنویسند و 

به اتاق بازرگانی بدهند تا در مذاکراتش با مسؤولین 
اقتصادی ارمنستان آن ها را پی گیری کند. 

برخی دیگر از حاضران، از جمله نمایندگان 
بنیاد مطالعات قفقاز، نماینده انجمن دوستی ایران و 

ارمنستان و سردبیر دوهفته نامه هویس بر اهمیت کار 
فرهنگی و اطالع رسانی به منظور شناساندن مردم 
دو کشور به یکدیگر تأکید کردند و این آشنایی را 
بخصوص  و  فرهنگی  روابط  گسترش  زمینه ساز 
جهانگردی بین دو کشور دانستند. جهانگردی از 
دارد  را  باالیی  رشد  ظرفیت  که  است  زمینه هایی 
اما نیاز به کار فرهنگی و زمینه سازی گسترده هم 

دارد.
انتصاب سفیر جدید ارمنستان فرصتی شد تا 
در این جلسه صمیمانه که اتاق بازرگانی مشترک 
دو کشور برگزار کرده بود، مناسبات بین دو کشور 
از زبان اهل فن و کارشناسان این زمینه مطرح شود 
و به اختصار مورد بررسی قرار گیرد. همه امیدوار 
بودند که با انتصاب آقای رئیسی، کوشش های دو 
کشور برای گسترش همه جانبه مناسبات با سرعت 

بیشتری پیش برود. 

دیدار با سفیر جدید ارمنستان در اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

گریگور آراکلیان؛ سفیر جمهوری 
ارمنستان در ایران
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پانصدمین سال صنعت چاپ ارمنی مصادف 
به عنوان »پایتخت  ایروان  برگزیده شدن  با  است 
جهانی کتاب« از سوی سازمان فرهنگی یونسکو. 
افتخار  این  به  که  است  شهر  دوازدهمین  ایروان 
500 ساله  پربار  پیشینه  بی گمان  و  می شود  نائل 
کار  این  کتاب در  نشر و چاپ  ارمنیان در زمینه 

بس تأثیرگذار بوده است.
سده  نیمه های  در  گوتنبرگ  شگرف  اختراع 
کرد.  متحول  را  بشریت  دانش  و  فرهنگ  15م. 
بود  ساخته  گوتنبرگ  که  متحرکی  سربی  حروف 
تحولی ژرف در چاپ و نشر پدید آورد و کتاب 
دست نویس، جای خود را به کتاب چاپی داد که 
هم ارزان تر بود و هم تیراژ باالتری داشت. صنعت 
چاپ جدید با زبان آلمانی تولد یافت، اما اندکی 

بعد به دیگر زبان های اروپایی نیز راه یافت و بیش 
از 50 سال پس از اختراع دستگاه چاپ، نخستین 
کتاب به زبان ارمنی نیز انتشار یافت. اوضاع سیاسی 
و اقتصادی ارمنستان در آن روزگار بس آشفته بود 
در  را  راه غربت  ناگزیر  برای حفظ جان  مردم  و 
پیش می گرفتند. مهاجرت های گسترده ارمنی ها از 
زادبوم خود که از زمان حرکت ویرانگرانه ترکان 
سلجوقی از آسیای مرکزی به آسیای غربی آغاز 
و  قویونلو  آق  ترکمن ها  سلطه  دوران  در  و  شده 
قراقویونلو و امپراتوری عثمانی نیز ادامه داشت، 
به تشکیل کانون های ارمنی نشین جدیدی در نقاط 
گوناگون از جمله اروپا انجامید. همین کانون های 
مهاجرت بودند که منشأ رواج اندیشه های فرهنگی 

و اجتماعی بالنده در میان ارمنیان شدند.

توسط  نیز  با صنعت چاپ  ارمنی ها  آشنایی 
همین کانون ها و اندیشوران آن روی داد. با این 
صنعت  دست اندرکار  که  کسانی  نخستین  حال، 
بودند.  ارمنستان  مردم  از  شدند  ارمنی  چاپ 
نام  به  شخصی  توسط  ارمنی  کتاب  نخستین 
هاکوپ در ونیز به چاپ رسید. او با حروفی که 
نخستین  بود  کرده  ریزی  قالب  و  طراحی  خود 
کتاب ارمنی با عنوان اورباتاگیرک یا کتاب جمعه 
چاپ  1512م.  در  پیش،  سال   500 درست  را 
آن  پزشکی  متون  از  کتاب مجموعه ای  این  کرد. 
دوره بود. چاپ این کتاب نقطه عطفی در زندگی 
نو  عرصه ای  و  گشت  ارمنیان  علمی  و  فرهنگی 
دیگری  کتاب های  سپس  گشود.  آنان  فراروی 
یکی پس از دیگری به زبان ارمنی چاپ شد. یکی 
از جالب ترین کتاب هایی که هاکوپ چاپ کرد، 
تاقاران )مجموعه اشعار( نام داشت و شامل اشعار 
چیستان های  و  دوره،  آن  ارمنی  نامی  شاعران 
سان  این  به  بود.  نظم  قالب  در  کننده ای  سرگرم 
هاکوپ که خود را فروتنانه لقب مقابارت، یعنی 
نام  ارمنی  چاپ  صنعت  پدر  بود  داده  گناهکار، 

گرفت.
ارمنستان(  یدوکیای  )اهل  یدوکاتسی  آبکار 
بود  ارمنی  چاپ  صنعت  خدمت گزاران  دیگر  از 
که در ونیز چندین کتاب چاپ کرد، و سپس در 
استانبول  یا  )قسطنطنیه  کنستانتوپل  به  1567م. 
کنونی( که جمعیت انبوه ارمنی داشت منتقل شد و 
نخستین چاپ خانه ارمنی را تأسیس کرد و ظرف 

ایروان به عنوان پایتخت جهانی کتاب برگزیده شد
صنعت چاپ ارمنی 500 ساله شد

گارون سرکیسیان

سومین کتاب چاپی ارمنی: مجموعه طالع بینی، چاپ ونیز در 1512 توسط هاکوپ مقابارت. که از 
384 صفحه  صفحات 221 تا 240 آن موجود است
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چند سال هفت کتاب چاپ کرد. دیگری هوهانس 
ترزنتسی از شهر تیگراناکرت ارمنستان بود که در 
سال های 1585م. و 1587م. دو کتاب در رم و 

ونیز به چاپ رساند.
تأسیس  اجازه  ارمنستان  نامساعد  اوضاع 
چاپ خانه و چاپ کتاب در ارمنستان را نمی داد، 
از  بیرون  در  را  خود  چاپ خانه های  ارمنیان  لذا 
ارمنستان ساختند و با فرستادن کتاب های ارمنی 
به ارمنستان خالء علمی و فرهنگی را پر کردند. 

کاتولیکوس  فرمان  به  1660م.  سال  در 
ماتئوس  نام  به  شخصی  جوغایتسی  هاکوب 
تأسیس  چاپ خانه ای  آمستردام  در  تسارنتسی 
کرد و نام آن را اجمیادزین گذاشت. چند سال بعد 
فرهیخته  علمای  از  که  یروانتسی  وسکان  اسقف 
ارمنستان و مسلط به چند زبان خارجی بود اداره 
این چاپ خانه را به دست گرفت و در چند سال 
آن ها  از  یکی  کرد.  چاپ  ارزشمندی  کتاب های 
سال های  در  بار  نخستین  که  بود  مقدس  کتاب 
ارمنی چاپ  زبان  به  آمستردام  در  68ـ1666م. 
چند  و  مارسی  شهر  در  یروانتسی  وسکان  شد. 

ارمنستان شهر دیگر شعبه هایی تأسیس کرد.  قلمرو  در  چاپ خانه  نخستین  اما 
نخستین  از چاپ  از گذشت 260 سال  تنها پس 
کتاب ارمنی، به کوشش سیمون یروانتسی در سال 
تأسیس  اجمیادزین  مقدس  شهر  در  1772م.، 
تاریخ در شهر مدرس هندوستان  در همان  شد. 
نیز چاپ خانه ای تأسیس شد و یک کشیش ایرانی 
ارمنی به نام هاروتیون شماونیان نخستین ماه نامه 
به  را  دهنده(  )خبر  آزدارار  نام  به  زبان  ارمنی 
چاپ رساند. تا پایان سده 18م. چاپ خانه های 
زبان ارمنی به شهرهای مختلفی چون آمستردام، 
لندن،  برلین،  پاریس،  رم،  مارسی،  لیورنیا، 
مدرس،  اصفهان،  جلفای  پطربورگ،  الیپزیک، 
کلکته، و غیره تأسیس شده بود. تیراژ کتاب های 
چاپ شده در آغاز کمتر از 300 نسخه بود که با 
پیشرفت صنعت چاپ به 2000 نسخه و گاه بیش 
از آن رسید. این کتاب ها دارای موضوع های متنوع 
دینی، علمی، جغرافیایی، ریاضی، فلسفی، علوم 

طبیعی، پزشکی و واژه نامه و غیره بودند. 
ارمنی  کاتولیک  ــیــون  روحــان انجمن 

داشت  وین  و  ونیز  در  شعبه  دو  که  »مخیتاریان« 
از خدمت گزارترین کانون های چاپ ارمنی است. 
این انجمن که در سال 1717م. به ونیز منتقل شده 
کیفیت عالی چاپ  انتشارات و  نظر حجم  از  بود 
آوازه ای بلند داشت. چاپ خانه انجمن مخیتاریان 
وین تا پایان سده 19م. حدود 500 عنوان کتاب 
ارمنی چاپ کرده بود. چاپ خانه این انجمن هنوز 
فعال است و آثار گران بهایی به زبان ارمنی و دیگر 

زبان ها به چاپ می رساند. 
نخستین چاپ خانه در ایران و خاورمیانه به 
رهبر  کساراتسی،  خاچاتور  عالی جناب  دست 
دینی ارمنیان جلفای اصفهان، در سال 1638م. در 
کلیسای وانک جلفای نو تأسیس شد. چاپ خانه 
کلیسای وانک با وقفه هایی چند تا امروز نیز دایر 
مشغول  غیره  و  آگهی  و  کتاب  چاپ  به  و  است 

است.

صفحه ی عنوان اولین کتاب مقدس 
ارمنی، چاپ آمستردام، 1666
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شاه نامه فردوسی هرچند در زمان نگارشش 
آن چنان که شایسته بود مورد عنایت شاه غزنوی 
دربار  هنرمندان  زمان  همان  در  و  نگرفت  قرار 
دست به تصویرسازی صحنه های آن نزده اند، ولی 
خلق  دست مایه  آن  حماسی  صحنه های  همواره 
آثار هنری بسیاری بوده است. و شاهان بسیاری 
زینت بخش  آن  صحنه های  بودند  عالقه مند 
به  شاید  باشد.  کاخ شان  دیوارهای  و  کتاب ها 
نوعی می خواستند خود را در جلوه یک فرمانروا 
از فرمانرویان سلحشور در شاه نامه بنمایانند؛ شاه 
سوار بر اسب در حال شکار، فرمانروایی نشسته 
در  فرشتگان  زوج  ملتزمان،  میان  در  سریر  بر 
در  رامشگران  فرمانروا،  سر  فراز  بر  پرواز  حال 
حضور شاه، رزم شاه، بزم شاه و بسیار از چنین 
صحنه های درباری در نقاشی ها دیده می شود که 
به نوعی می توان گفت بازنمایی دربار و شکوه شاِه 
همان دوران بوده است. چنین است که شاه نامه های 
مصور ارزشمند بسیاری که در کارگاه های سلطنتی 
بر جای مانده است.  ادوار گوناگون  از  تهیه شده 
شاه نامه فردوسی نه تنها الهام بخش نقاشان دربار، 
بوده  نیز  بازار  و  کوچه  نقاشان  عنایت  مورد  که 
و  قهوه خانه  نقاشی های  نقالی،  پرده های  است. 
و  دوران  از  موجود  متعدد  شیشه ای های  پشت 

هنرمندان گوناگون، دلیل این مدعا هستند.
محبوبیت شاه نامه فقط در بین ایرانیان خالصه 
نمی شود. این اثر در دوره های گوناگون برای نقاشان 
ارمنی سرچشمه الهام خلق آثار هنری بوده است. 
ارمنی  نقاشان  درآثار  که  شا ه نامه هایی  تصاویر 
می بینیم با بن مایه تصاویر شاه نامه هایی که  توسط 
و همین  است  متفاوت  است  ترسیم شده  ایرانیان 
باعث جذابیت  آن ها از دید ناظران ایران می شود. 
زیرا آن چنان چشم ناظران به تماشای مجلس های 
شده  ترسیم  ایرانی  هنرمندان  توسط  که  شاه نامه 
ترکیب بندی ها  همان  تکرار  گاهی  که  گرفته  خو 
اگر  گویی  می بینیم،  جدید  آثار  در  را  رنگ ها  و 
انجام  ترکیب بندی ها  و  رنگ  انتخاب  در  بدعتی 
شود تصویر همان مجلس نخواهد بود. همچنین 
ادبیات  از  ارمنی برخاسته  نقاشان  از آن جایی که 
و فرهنگ دیگری هستند در کارهاشان زاویه دید 
و گاه، بخشی متفاوت از داستان دارای اهمیت و 
برجستگی می شود؛  برای همین این تصاویر برای 

بیننده ایرانی طراوت و تازگی ویژه ای دارد. 

آثار  به  باید  دست،  این  بدیع  نمونه های  از 
اشاره  ساریان  ماردیروس  و  سورنیان  وارتگس 
کرد. اگر چه این هنرمندان تقریبا هم عصر بوده اند 
که  و چیزی  هستند  متفاوتی  هنری  دارای سبک 
آشنایی  می خورد  چشم  به  آنان  دو  هر  آثار  در 
هنرمندان  این  دو  هر  است.  ایرانی  فرهنگ  با 
بر  بسیاری  آثار  و  داشته اند  ایران  به  سفرهایی 

اساس این سفرها خلق کرده اند.
 1860 سال  زاده ی  سورنیانس،  وارتگس 
میالدی گرجستان، و دانش آموخته مسکو و مونیخ 
در رشته معماری و نقاشی بود. وی هنرمندی بود 
انجام می داد.  فعالیت هنری  که در چندین زمینه 
با  عالوه بر تصویرسازی و طراحی صحنه تآتر، 
معماری  و  دکوراسیون  طراحی  سازی،  مجسمه 
آشنایی داشت. و به جز ارمنی و روسی زبان های 
انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی و فارسی می دانست و 
به  نمایش نامه های شکسپیر  از  او ترجمه هایی  از 
زبان ارمنی بر جا مانده است. او به سبب آشنایی 
معادل 1264  م.  فارسی در سال 1885  زبان  با 
به  اروپایی  شناسی  مردم  هیأت  با  همراه  شمسی 
هنرهای  فرهنگ،  معماری،  با  و  کرد  سفر  ایران 
تزیینی و ادبیات ایران آشنا شد. همچنین هنر و 
معماری ارمنیان ایران به ویژه ارمنه ی جلفای نو 
دستاورد  و  گذاشت  تأثیر  بسیار  وی  بر  اصفهان 

او مطالعه و اسکیس های بسیاری  برای  این سفر 
از معماری و هنرهای تزیینی ایران زمین بوده که 
بعدها در خلق آثار بسیاری از ایران و داستان هایی 
از مشرق استفاده شده، و همچنین تصاویری که 
این  از  است.  کرده  شاه نامه خلق  مجلس های  از 
ابعاد 132 در  با  تابلو رنگ روغن  به  باید  دست 
را  شاه نامه  فردوسی  عنوان  با  162سانتیمتری 
برای سلطان محمود غزنوی می خواند اشاره کرد. 
این تابلو اکنون در موزه ملی ارمنستان نگهداری 
به  وی  عالقه  و  تحصیالت  دلیل  به  می شود. 
توجه  او  آثار  مشخصه های  از  تزیینی  هنرهای 
به اجزای معماری و دکور صحنه و پسزمینه های 
پرکار است، در این تابلو دقت در اجزای تزئینات 
نوع  و  فرش ها  پادشاه،  تخت  کنده کاری های  و  
پوشاک  قابل توجه است . اگر چه نوع پوشاک، 
طرح فرش ها، پوشش نظامیان، لباس فردوسی، و 
تاج و تخت نقاشی شده مربوط به دوران غزنویان 
دوران  به  مربوط  تاریخی  لحاظ  از  و  نیست 
دیگری هستند ولی در نظر بیننده یادآور ایران و 
جلوه هایی از هنر و فرهنگ ایرانی است.  به جز 
تابلو رنگ روغن با قطع بزرگ فوق، از سورنیانس 
دیگر  مجلس های  از  دیگری  تصویرسازی های 
شاه نامه هم موجود است. این تصویرسازی ها بر 
روی کاغذ خاکی رنگ کشیده شده است که فضای 

ماردیروس ساریان 
18880-1972 م.

وارتگس سورنیانس
1860-1921م.

شاه نامه فردوسی در آثار نقاشان بزرگ ارمنی
لیا خاچیکیان
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فضاسازی  می دهد.  بازتاب  را  داستان  بر  حاکم 
با درون مایه داستان هماهنگ است. در  تصاویر 
این تصاویر شاهد ان هستیم که سورنیانس عالوه 
بهترین  به  گرافیک  نو  تکنیک های  از  نقاشی،  بر 

شکل در کارهاش بهره جسته است.
به نام  نقاشان  دیگر  از  ساریان  ماردیروس 
خارج  سورنیانس  همانند  نیز  وی  است.  ارمنی 
زاده  است  ارمنستان  مرز  امروزه  که  منطقه ای  از 

شده. ساریان متولد 1880 و دانش آموخته مسکو 
است. آثارش بسیار تحت تأثیر کارهای پل گوگن 
و هانری ماتیس است. او همواره عالقه خود را 
داشته  ابراز  شاگال  مارک  شهیر روس  هنرمند  به 

است.
ترکیه،  در  م.  سال 1910تا 1913  از  وی   
مصر و ایران زندگی کرده  و در آثارش نشانه های 
تأثیرپذیری از طبیعت، فرهنگ و هنرهای تزیینی 
ایرانی به چشم می خورد. در میان کارهای ساریان 
تابلوهایی با تم و بن مایه ایرانی به چشم می خورد. 
از این بین می توان به تابلویی با عنوان ایران اشاره 
کرد که در سال 1915 م. معادل 1294 شمسی 

تابلوی فردوسی شاه نامه را برای سلطان محمود غزنوی می خواند
اثر وارتگس سورنیانس

رنگ و روغن روی بوم، 138 در 162 سانتی مترـ 1913م.
موزه ملی ارمنستان، ایروان
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تابلوی فردوسی و سلطان محمود غزنوی
اثر وارتگس سورنیانس

گواش روی کاغذ، 29.5 در 29.5 سانتی متر ـ1913م.
موزه ملی ارمنستان، ایروان

تصویرسازی برای رستم و سهراب 
اثر وارتگس سورنیانس
گواش و جوهر روی کاغذ، 
29.6 در 30.5 سانتی مترـ1914م.
موزه ملی ارمنستان، ایروان
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کشیده شده است. برای نقاشان ارمنی آن دوره ایران 
تداعی گر  که  پنداشته شده  خیال انگیزی  سرزمین 
بوده است.  فضای داستان های هزار و یک شب 
ساریان با چنین دیدی از ایران تصویر خلق کرده 
است. او همواره در کارهایش خود را به فرهنگ 
و طبیعت مشرق زمین عالقه مند نشان داده است. 
از ماریروس ساریان تصویرسازی کتاب رستم و 
سهراب بخشی از شاه نامه بر جا مانده. این کتاب 
در سال 1934 به مناسبت هزارمین سالگرد تولد 
فردوسی با ترجمه گئورگ آسادرویان در ایروان 
توسط بدهراد منتشر شده است. تصویرسازی های 
این کتاب که با قلم فلزی کار شده اند، هم ظرافتی 
هویت  هم   و  دارند  شرقی  مینیاتورهای  یادآور 

مستقل ارمنی.

تصویرسازی هایی برای کتاب 
رستم و سهراب: بخشی از شاه نامه فردوسی 
ترجمه گئورگ آسادوریان، تصویرساز 
ماردیروس ساریان
1934م.
ایروان، ناشر بدهراد

تابلوی  ایران
اثر ماردیروس ساریان

تمپرا روی بوم،  
120 در 112 سانتی مترـ 1915

مجموعه خصوصی، روسیه
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گفت وگو با مریم آراکلیان
بانوی صحنه های تآتر

• از شروع فعالیت های هنری تان بگویید.
من از وقتی به یاد دارم خودم را روی سن تآتر 
که  بود  سالم  چند  نمی دانم  اصال  که  جایی  تا  دیدم، 
تآتر را شروع کردم. همیشه هم بهترین نقش ها را به 
من می دادند. در سال 1940 میالدی دوران تحصیلم 
از  که  روسی  برجسته  دانشگاهی  استادان  نظر  زیر  را 
انقالب روسیه فرار کرده بودند و در تبریز مدرسه ای به 

نام گیمنازیا )گیمنازیون( تأسیس کرده بودند گذراندم، 
شاید این از شانس و بخت خوش من بود، چرا که مدیر 
آن مدرسه وزیر آموزش روسیه بود و همراه او استادان 
دیگری در آن مدرسه تدریس می کردند. وقتی دوران 
مدرسه من تمام شد و جنگ جهانی شروع شد احساس 
کردم خیلی کم می دانم و باید بیشتر بخوانم وتحصیل 
کنم، مخصوصًا ادبیات را که به آن خیلی عالقه داشتم. 
چند بار همراه گروهی از بچه ها به خانه خانمی به اسم 

مادام شوشانیک خانازاد که مشهور و باسواد بودند و از 
تفلیس به تبریز مهاجرت کرده بودند رفتیم و از ایشان 
خواستیم به ما ادبیات و سخن وری بیاموزند. ایشان بعد 
از چند بار انکار، با اصرار فراوان ما قبول کردند. ما 
چند سال نزد او به طور خصوصی ادبیات و سخن وری 

آموختیم، او فن سخن وری را خوب می دانست.
 وقتی به نمایش نامه ها و آثار نمایشی و به آثار 
سوندوگیان و نمایش نامه خاطاباال رسیدیم با توجه به 

مریم آراکلیان )ماروسیا واهرامیان( در سال 1919 
آرماویر  شهر  در  شمسی(  هجری   1298( میالدی 
همراه  به  کودکی  دوران  در  و  آمد  دنیا  به  روسیه 
خانواده خود به ایران )تبریز ( مهاجرت کرد. مریم 
با این که بارها به خارج از کشور مسافرت کرده ولی 
همواره ایران )تبریز( را محل زندگی و وطن خود را 
می داند. پدرش)گئورگ( تاجری دارای درک و فهم 
هنری باال بود تا جایی که فرزندانش را به تحصیل 
و فراگیری هنر تشویق می کرد. ماروسیا همزمان با 
تحصیل در مدرسه )گیمنازیون( نواختن پیانو را هم 
فرا گرفت و نقاشی را نیز در سن 17 سالگی شروع 
نقاشی اش،  استاد  با  او  طوالنی مدت  آشنایی  کرد. 
گریگور واهرامیان، به ازدواج شان انجامید و حاصل 
آن سه فرزند پسر و یک دختر بود که آن ها هم دستی 
در هنر دارند. بانو واهرامیان سال هاست در انجمن 
می کند.  خدمت  تبریز  مذهبی  اقلیت های  خیریه 
به  یا  شده  ایشان چاپ  از  تاکنون  که  مصاحبه هایی 
زبان های غیر فارسی است یا عمومًا به وجه موسیقی 
به  اشاراتی  گاهی  فقط  و  پرداخته،  ایشان  نقاشی  و 
به  چه  بی شک  داشته اند.  ایشان  تآتر  فعالیت های 
لحاظ سنی و چه از حیث مدت فعالیت درعرصه تآتر، 
ایشان را باید از مادران تآتر ایران و نیز سکان دار تآتر 
ارامنه آذربایجان در چند دهه اخیر دانست. آخرین 
به  نمایش نامه ای  اساس  بر  پیش  سال  دو  او  تآتر 
در  وکارگردانی خودش  نویسندگی  به  کومیتاس  نام 
است.  رفته  اجرا  به  تبریز  خلیفه گری  تآتر  صحنه 
فضای خانه خانم واهرامیان هر کسی را به سکوت 
وا می دارد تا چشم بتواند هر آن چه توسط خود او و 
همسر و فرزندانش خلق شده خوب ببیند. خانه ای 
یا  اروپا  هنری  موزه های  شبیه  بیشتر  تعبیری  به  که 

خانه  موزه های های هنرمندان بزرگ می ماند. 
هنگام دیدار، با بانوی سالخورده ای روبه رو می شوم 
که روحیه  ایشان با توجه به سن شان قابل باور نیست. 
اگر  که  گارن سرکیسیان تشکر می کنم چرا  آقای  از 
کمک های ایشان نبود این مصاحبه شکل نمی گرفت. 
در گفت وگوی زیر با بانو مریم آراکلیان بیشتر آشنا 

می شوید.
نوید میخک
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تا  کنند  کمک  خواستیم  تآتر  اجرای  در  ایشان  تجربه 
این نمایش نامه را اجرا کنیم. و من از اقبال خوش، با 
بازیگر تآتر مشهور ارامنه، آرمناک آهارونیان، هم بازی 
شدم. در مدت کم ولی با عالقه زیاد این نمایش نامه را 
به زبان ارمنی تفلیسی که خیلی هم سخت بود تمرین 
و بعد اجرا کردیم، به طوری که روزی یکی از اهالی 
از  و پس  آمد  ما  نمایش  دیدن  برای  تهران  از  تفلیس 
اجرا از استاد پرسید که این بچه ها چند وقت است روی 
متن تمرین می کنند که این قدر خوب بازی و به زبان 

تفلیسی سخن می گویند؟!
شروع فعالیت حرفه ای من با اجرای نمایش نامه 
خطاباال= در سن 22 سالگی بود. بعد از اجرای خوبی 
که از این متن داشتیم, به آن بسنده نکردیم و بالفاصله 
شرافت  خاطر  به  نام های  به  دیگری  نمایش نامه های 
از  توجاخ(  )کامبا  شده  ویران  خانه  هامار(،  )بادوی 
کردیم،  اجرا  را  خاطاباال  نویسنده  سندوگیان  گابریل 
این ها  از  بعد  گرفتند.  قرار  توجه  مورد  هم  آن ها  که 
مشهور  نویسنده  شانت،  کوونت  از  نمایش نامه ای 
ارمنی، به نام شاهزاده قلعه سقوط کرده )اینگارت برتی 
که  کارهایی  تمام   کردیم.  اجرا  که  بود  هی(  شانو  ای 
انجام دادیم به جز اولین نمایش نامه که به زبان تفلیسی 
بود به زبان ارمنی و در سالن لیل آباد )خلیفه گری( اجرا 
کرده  سقوط  قلعه  شاهزاده  40 دقیقه ای  اجرای  شد. 
بسیار تأثیرگذار بود. یِلنا آِودیسیان هنرمند مشهور تآتر 
ارامنه که برای تماشای اجرا آمده بود از بازی من چنان 

به وجد آمد که مرا به آغوش کشید و از من پرسید چه-
گونه توانسته ام به این خوبی بازی کنم.

به  عموما  و  دادم  تشکیل  گروهی  آن،  از  بعد 
کارگردانی پرداختم. سپس مشغول تدریس در هنرستان 
موسیقی و میرک تبریز شدم و آن جا هم گروه های تآتر 
تشکیل دادم و با هنرجویان هنرستان اجراهای زیادی 

داشتیم.
در  آن  از  بعد  و  اوضاع هنری دهه های 1940   •

تبریز چه گونه بود؟
تبریز  به  نفر  10هزار  دوم  جهانی  جنگ  زمان 
مهاجرت کردند که بین آن ها عموما فرهنگیان و اساتید 
هنر وجود داشتند. میان آن ها کسانی بودند که در زمینه 
تأسف  با   ( داشتند  گفتن  برای  حرفی  فرهنگ  و  هنر 
موقع یک  آن  هر کس  اگر  کنید  فکورانه(، حساب  و 

یاد می گرفت چه قدر خوب  از آن ها  از هر یک  کلمه 
می شد...؟! شاید در هنر ما چه در تآتر یا دیگر هنرها 

مثل موسیقی یا نقاشی تحولی بزرگ به وجود می آمد.
• بعد از دوران بازیگری تان فعالیت های شما در 

گروه ادبی مادام شوشانیک خانازاد چه گونه بود؟
دیگری  کارهای  و  خاطاباال  دوباره  آن  از  بعد 
اجرا  که  ادبی  گروه  از  بعد  کارهای  اما  کردیم  اجرا  را 
می شد را من کارگردانی می کردم. تا این که دورانی را 
به تدریس نقاشی و موسیقی در هنرستان های میرک، 
موسیقی و اسدی ارامنه پرداختم. با هنرجویان تشکیل 
گروه دادم و متن هایی را از شکل داستان به نمایش نامه 
تبدیل کردم و یا از آثار نویسندگان دیگر استفاده کردم 
ایتالیایی(،  )نویسنده  است  نیازمند  دروغگو  جمله  از 
برو بمیر بعد بیا دوستت داشته باشم، بوم رنگ، حماسه 

گلهای ریز سفید
کاری از ماروسیا آراکلیان واهرامیان
رنگ روغن روی بوم 1954م.
45 در 60 سانتیمتر
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وارطان مامیکونیان )نوشته خود خانم واهرامیان(، من 
ماشدودس،   مروپ  روسی(،  )نویسنده  من  نامزد  و 
زندان،   در  آهارونیان  فرنگی(،  )نامزد  نامزد خارجی 
آرشاک دوم و... . آخرین تآتری که اجرا شد حدود 
دو سال پیش و از نمایش نامه ای به نام کومیتاس بود. 
باید بگویم از سال 1960 به بعد اکثریت اجراهای ارامنه 

تبریز را من یا ساموئل پسرعویم به عهده داشتیم. 
• از خاطرات دوران تآتر چیزی به یاد دارید؟

روزی من به همراه دختر عمه و خواهرم در باغ 
خلیفه گری بودیم که پسر عمویم ساموئل پیش ما آمد 
و دست من را گرفت و روی سن آمفی تئاتر برد و گفت 

سکوت کنم و روی زمین دراز بکشم. در حین اجرا 
ناگهان صدای شلیک و جیغ زنی را شنیدم که باالی سر 
من گریه و زاری می کرد. از ترس بلند شدم و جیغ زنان 
از سن پایین رفتم, با این کارم صحنه به هم ریخت و 
مردی که آن جا نقش سرباز را بازی می کرد عصبانی از 
سالن خارج شد. بعداً فهمیدم که من نقش دختر ُمرده 
آن زن را بازی می کردم، که با آن اتفاق نمایش به هم 

ریخت!
• از فعالیت های هنری خود راضی هستید؟

یادم  و  می شناسم  را  که خودم  آن جا  تا  راستش 
یاد  دیگران  به  یا  و  گرفتم  یاد  دیگران  از  یا  می آید، 
داده ام، همیشه در پی آموختن هنر بوده ام و از آن سیر 
نشده ام. تآتر، موسیقی و نقاشی را به خوبی آموختم و 
االن هم از زندگی خودم راضی هستم چرا که عمرم را 
به فعالیت گذراندم، هرگز در هنر به دنبال کسب شهرت 
و ثروت نبوده ام و در هر کار هنری درآمدم را صرف 
امور خیریه و انجمن های خیریه کرده ام. حاال هم بعد 
از 92 سال زندگی شاد و خوشحالم و از خدا چیزی 
نمی خواهم چون هرچه خواستم به من داده است و او 
می گویم.  فراوانش شکر  محبت  و  نعمت  به خاطر  را 
برای من زیبایی، سالمتی کسانی است که دوست شان 
دارم، و آمدن بهار که حیاط خانه ما را زیبا می کند و در 
ایوان به تماشای باغچه و گل های زیبای آن می نشینم. 
امیدوارم انسان ها به زیبایی زندگی و هنر پی ببرند و 
همدیگر را دوست داشته باشند.                                         

 

مستند بانویی برای هنر درباره مریم آراکلیان در دست تولید

به تهیه کنندگی و کارگردانی نوید میخک
درباره زندگی و آثار هنرمند 93 ساله ارمنی در زمینه تآتر، نقاشی و موسیقی خانم ماروسیا 

واهرامیان )مریم آراکلیان(

پژوهش و تحقیق این فیلم مستند از اواخر آبان 1389 و تصویربرداری آن در اسفند 89  شروع شد. 
دو ماه بعد، مصاحبه تخصصی فوق در مورد تآتر و فعالیت های 75 ساله ایشان در حوزه هنر، در مجله 

»تآتر« شماره 141 خرداد 90  چاپ شد.
لوکیشن های این مستند در تبریز، تهران و ایروان ) ارمنستان ( است. بخشی از این فیلم به زندگی 
خصوصی این هنرمند و بخش های دیگر آن به گفت وگو با بازیگران، هنرمندان هم دوره، و شاگردان و 
همکاران ایشان می پردازد و نیز پیرامون تآتر ارامنه 
و بانو واهرامیان با محققان و پژوهشگران ارمنی 
مانند آندرانیک خچومیان و بختیار هواکیمیان گفت 

وگو می شود.
و  تدوین  درمرحله  اکنون  هم  که  فیلم  ای��ن 
انجمن  همکاری  با  است  پایانی  تصویربرداری 
در  ارمنستان  سفارت  ارمنستان،  ایران  دوستی 
تهران، وزارت فرهنگ و هنر ارمنستان در دست 

تولید است.
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