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اصلی  موضوع  فردوسی،  بزرگداشت 
این شماره  هویس

25 اردیبهشت روز بزرگداشت شاهنامه و فردوسی 
ماه  یك  مّدت  به  هنر  فرهنگستان  امسال  و  بود 
كرد.  برگزار  زمینه  این  در   مفصلی  برنامه های 
به  مناسبت  همین  به  نیز  مجله هویس  این شماره 
به  شاهنامه  تمام  است.  یافته  اختصاص  فردوسی 
مهم  بخش های  از  اّما  است،  نشده  ترجمه  ارمنی 
آن ترجمه هایی به زبان ارمنی وجود دارد. از جمله 
فرهنگی  و  سیاسی  رجال  از  میرزایان،  هوسپ 
مناسبت  به   1934 سال  در  ایران،  ارامنه  جامعه 
سهراب،  و  رستم  از  بخش هایی  فردوسی  هزاره 
رستم و اسفندیار و رستم و اشكبوس را به ارمنی 
ترجمه كرده كه در همان سال، در مجلد كوچكی 
منتشر شده است. این ترجمه كه بخش كوچكی از 
كرده ایم  نقل  این شماره  ارمنی  را در صفحات  آن 
شاهنامه  حماسی  وزن  به  نزدیك  خوبی  وزن  از 
برخوردار است و در مجموع ترجمه موفقی ست. 
هوسپ میرزایان در نهضت مشروطه فعال بوده و 
ارامنه  نماینده  دوره  سه  تا 1923  سال 1909  از 
در مجلس شورای ملی بوده  است. میرزایان در 
سال 1935 در گذشته است. جالب است كه مردان 
سیاسی آن دوره از چه توانایی های فرهنگی باالیی 
برخوردار بودند، همچنان كه هوانس خان ماسحیان 
نیز كه نماینده مجلس و سفیر بوده، آثار شكسپیر را 

با نثری عالی از انگلیسی به ارمنی برگردانده است.

تغییر  خواهان  داشناكسوتیون  حزب 
حكومت ارمنستان است 

مجمع عالِی شاخه ارمنستاِن حزب داشناكسوتیون 
در پایان نشست روز یك شنبه 6 ژوئن خود اعالم 
كرد كه اوضاع كنونی ارمنستان را خطرناك می داند 
است.  جدید  حكومِت  شكل گیری  خواهان  و 
انتخابات  دنبال  به  پیش،  سال  دو  داشناكسوتیون 
به  نسبت  گسترده  اعتراضات  و  ریاست جمهوری 
تقلب در آن، با شركت در ائتالف حكومتی با حزِب 
این  استقرار  به  سركیسیان،  سرژ  رئیس جمهور 
حكومت كمك كرد، اّما سال گذشته از این ائتالف 
كناره گرفت و امسال خواهان تغییر حكومت شده 
تاكید  روستامیان  آرمن  حزب  سخن گوی  است. 
حكومت  تغییر  خواهان  متبوعش  حزب  كه  كرد 
را  دیگر  روش های  او  است.  انتخابات  طریق  از 
ارمنستان  او  گفته  به  كه  شرایطی  در  مخصوصا 
زیان آور  است،  نایافته  پایان  جنگی  درگیر  هنوز 
توصیف كرد. البته احتمال انتخابات خارج از نوبت 
مخالفت  برای  داشناكسوتیون  نمی داند.  منتفی  را 
متعددی  دالیل  سركیسیان  سرژ  حكومت  با  خود 
ذكر كرده، از جمله: گسترش فقر در مملكت ابعاد 
بحرانی پیدا كرده است، تضمینی برای آزادی بیان 
و تنوع اندیشه ها وجود ندارد، نظام سیاسی مشترك 

حكومت- اپوزیسیون عمل نمی كند.
با وجود این كه حزب داشناكسوتیون از هم پیمانان 
روبرت كوچاریان بوده و در شرایط بحرانی بعد از 
انتخابات دو سال پیش با شركت در ائتالف سیاسی 
آرمن  است،  رسانده  یاری  آن  نجات  به  حاكم 
این حزب هیچ مسئولیتی در  كه  روستامیان گفت 
قبال اوضاع كنونی كشور ندارد و اگر در انتخابات 
حزب  نامزد  رای دهندگان  جمهوری،  ریاست 
اوضاع كشور  انتخاب می كردند  را  داشناكسوتیون 

امروز این گونه نمی بود.
معنا  این  به  است،  جهانی  حزبی  داشناكسوتیون 
ارمنی  كه در آن ها جوامع  كه در همه كشورهایی 
وجود دارد فعالیت می كند و از توانایی باالیی در 
دیاسپورای  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای  بسیج 
مخالفان  از  حزب  این  است.  برخوردار  ارمنی 
تركیه  و  ارمنستان  تفاهم  یادداشت های  سرسخت 
با بسیج  بود و  بین دو كشور  بازگشایی مرز  برای 

ارمنستان  خارج  و  داخل  در  خود  نیروهای  همه 
سیاست  پرداخت.  پروتكل ها  این  با  مبارزه  به 
مخالفت  اصلی  دالیل  از  یكی  ارمنستان  خارجی 
داشناكسوتیون با سرژ سركیسیان است، هرچند در 
این موضوع نشده  به  اشاره ای  سخنان روستامیان 

است.

گوشه هایی از آن چه در صفحات 
ارمنی این شماره و شماره های 

پیشین هویس آمده است
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ارمنستان،  دانشگاهی  مسئوالن  دید  از 
تحصیلی  م��دارك  بی اعتباری  اع��ان 

ارمنستان از سوی ایران منطقی نیست
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  علوم  وزارت 
2008 تصمیم گرفت مدرك پزشكی دانشگاه دولتی 
بعد،  سال  یك  نشناسد.  رسمیت  به  را  ارمنستان 
این تصمیم، شامل مدرك تحصیلی همه رشته های 
دانشگاه دولتی ایروان شد. آرمن آشوتیان، وزیر 
باره  این  در  ارمنستان  جمهوری  آموزش  و  علوم 
مسائل  و  آموزش  سطح  از  ایرانی ها  می گوید: 
نیستند.  راضی  ارمنستان  دانشگاه های  انضباطی 
تصمیم یادشده به كاهش جّدی تعداد دانشجویان 
خارجی در دانشگاه های ارمنستان انجامیده است، 
بودند. در  ایرانی  این دانشجویان  چرا كه یك سوم 
پانصد  و  هزار  سه   2007-2008 تحصیلی  سال 
دانشجوی خارجی در ارمنستان تحصیل می كردند. 
كاسته  تعداد  این  از  تن  تعداد 500  بعد،  یك سال 
تعداد  كاهش  شد. 
دانشجویان خارجی 
تحصیل  متقاضی 
دانشگاه های  در 
مشكالت  ارمنستان 
برای  ج��دی  مالی 
این دانشگاه ها پدید 

آورده است.
مقامات  تصمیم 
ایرانی از نظر رئیس 
مهندسی  دانشكده 
ای��روان  دانشگاه 
منطقی نیست و برای 
ایشان غافل گیركننده 
او  اس���ت.  ب���وده 
می گوید در این باره 
نه رسمًا به ما چیزی 
نه  و  كرده اند  اعالم 

دالیل تصمیم خود را تشریح كرده اند. 
علوم  وزارت  مقامات  تصمیم  به  چندی  عوامل 
نازل  كیفیت  كه  این  نخست  شده اند.  منجر  ایران 
مدارك  عالی خصوصی  آموزش  موسسات  برخی 
دانشگاه های دولتی را هم از اعتبار انداخته است. 
را  امر  این  ارمنستان  دانشگاه های  مسئولین  ثانیًا، 
در  ایران  سفارت  فرهنگی جدید  وابسته  تعیین  با 

بی ارتباط   2008-2009 سال های  در  ارمنستان 
وستانیك  مهندسی  دانشكده  رئیس  نمی دانند. 
احساس  تعجب  كمال  در  می گوید:  ماروخیان 
می كردیم كه آن ها خواهان اعمال محدودیت هایی 

برای دانشجویان ایرانی هستند. 
به دانشگاه پزشكی  ایرانی دالیل خود را  مقامات 
این  یرواند ساهاكیان، رئیس  نكرده اند.  هم اعالم 
در  وقتی  ما  فارغ التحصیالن  می گوید:  دانشگاه 
كشورهای دیگر امتحان می دهند نمره های باالیی 

می گیرند و كیفیت علمی دانشگاه باالست.

مجمع  در  م��دارس  سامان دهی  بحث 
نمایندگان ارامنه تهران

در یكی دو سال اخیر بحث تعطیلی مدارس ارامنه 
یكی از بحث های داغ این جامعه بوده است. دبیرستان 
»كوشش داوتیان«، بزرگ ترین مدرسه ارامنه تهران 
و همین طور مدرسه ابتدایی و راهنمایی »عالیشان« 
تعطیل شده اند و مدرسه »تونیان« در محله نارمك 
چنین  در  است.  شده  تخریب  بازسازی،  قصد  به 
شرایطی تصمیم شورای آموزشی خلیفه گری تهران 
مبنی بر ادغام مدرسه »روستوم« در محله بهار با 
مدرسه »ارس« در خیابان الرستان و انتقال مدرسه 
غیرانتفاعی »ساهاكیان« به ساختمان كنونی مدرسه 
»روستوم«، با مخالفت شدید ارامنه ساكن محله بهار 
روبه رو شد. در جلسات متعددی نمایندگان شورای 
آموزشی خلیفه گری به توضیِح دالیل تصمیم خود 
پرداختند، اّما اهالی همچنان راضی نشدند و كار به 
جلسه مجمع نمایندگان كشید. این مجمع در جلسه 
روز 1 ژوئن )11 خرداد( بعد از بحث های طوالنی 
اّما  دانست،  منطقی  را  خلیفه گری  شورای  تصمیم 
اجرای آن را مشروط به شرایطی كرد كه به معنای 
توقف برنامه ادغام دو مدرسه »روستوم« و »ارس« 
است. شرایط مجمع نمایندگان از این قرار است: 
1- با توجه به نارضایتی اولیای دانش آموزان مدرسه 
»روستوم«، با ادای توضیحات كافی به آن ها، نظر 
مثبت آن ها و جامعه را به دست آورند. 2- تنها بعد 
از كسب مجوز الزم برای انتقال مدرسه ساهاكیان 
به ساختمان مدرسه روستوم، نسبت به ادغام این 
مدرسه با مدرسه ارس اقدام شود. 3- با توجه به 
با  امكان حذف دوره راهنمایی در سطح كشور و 
توجه این كه در صورت عملی شدن چنین تصمیمی 
طرح حاضر نیاز به تجدید نظر خواهد داشت، الزم 

است پیش از هر چیز اطالعات دقیقی در این زمینه 
به دست آید.

یك  به  كن  كوتاه  فیلم  بهترین  جایزه 
كارگردان ارمنی تعلق گرفت

به  سگی  ماجرای  یا  پارس كننده   جزیره  فیلم 
كارگردانی ِسرژ آِودیكیان درباره شرایط زندگی در 
امپراتوری عثمانی در اوایل سده گذشته است. سرژ 
آودیكیان هنگام دریافت جایزه اش از دست آدوم 
اگویان گفت: "من فیلم می سازم تا رابطه بچه های 
بزرگ ها شان  پدر  با  امروز  پاریس  در  ارمنی ام 
نخل  برنده  دقیقه اِی  پانزده   فیلم  نشود."   قطع 
اشاره  ارامنه  قتل عام  به  استعاری  به طور  طالیی، 
می كند. آودیكیان معتقد است كه این فیلم ها تاثیر 
خوبی روی بیننده می گذارند، از جمله بسیاری از 
روشنفكران ترك كه فیلم را دیده اند از آن خوششان 
آمده است. این فیلم در جشنواره زردآلوی طالیی 
به  نیز  می شود  برگزار  ایروان  در  ژوئیه  ماه  در  كه 
نمایش در خواهد آمد. آودیكیان 55 سال دارد. 
در ایروان در خانواده ای از مهاجرت بازگشته به دنیا 
آمده، اّما در سال های 1970 بار دیگر با والدینش 
بازیگر  اساسًا  او  است.  كرده  مهاجرت  فرانسه  به 
زیادی  تعدادی  و  فیلم  بیست  در  كنون  تا  و  است 

سریال تلویزیونی بازی كرده است.
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با واهمه، اخبار و بحث های حمله اسراییل به کاروان کشتی های کمک 
از  مردم  در جهان عرب، خشم  و  لبنان  در  این جا  کرده ام.  دنبال  را  به غزه 
بی حرمتی و بی عدالتی اسراییل آشکار و ملموس است. آن چه حتی از این 
محسوس تر است غروری ست که مردم با آن از »ایستادگی قهرمانانه« ترکیه در 

برابر اسراییل صحبت می کنند.
آن  در  و  کرد  منتشر  بیانیه ای  ترکیه  خارجه  امور  وزارت  مه،  روز 30 
رسما به عمل اسراییل اعتراض کرد: "بهره برداری از زور به شدیدترین شکل 
توسط نیروهای دفاعی اسراییل در برابر مردم غیرنظامی کشورهای مختلفی که 

می خواستند کمک های انسان دوستانه را به مردم غزه برسانند."
قرار  هدف  با  دیگر  بار  یک  "اسراییل  می گوید:  ترکیه  خارجه  وزارت 
بهایی  برای زندگی بشر و اعمال صلح آمیز،  افراد بی گناه نشان داد که  دادن 
قائل نیست... چنین اَعمالی در برابر مردم غیرنظامی که تنها در فعالیت های 
این  پیامدهای  باید  اسراییل  نیست.  پذیرفتنی  کرده اند  صلح دوستانه شرکت 

اعمال را که نقض قانون بین المللی را نهادینه می کند به عهده بگیرد."
مطابق خبرگزاری حریت، نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز به 
نوبه خود گفت: "باید بدانند که ما در برابر این ترور رسمی غیرانسانی ساکت 
و بی-تفاوت نخواهیم ماند."  او افزود: "قانون بین المللی زیر پا لگدمال شده 

است."

هشدار ریاکارانه؟
این  که  زیادی  بیانیه های مشابه  و  باال  بیانیه  درباره  مفسران عرب  البته 
روزها از سوی ترکیه صادر می شود چیزی نگفته اند. عجیب هم نیست. چون 
این ترکیه هم پیمان استراتژیک اسراییل است که اکنون  به جهان عرب رو کرده 

و خود را مدافع فلسطین نشان می دهد.
برخی روشنفکران بر دورویی بیانیه ترکیه و اغلب مفسران ترکیه تاکید 
کرده اند. استرگیوس کاپرینیس، یک روان پزشک یونانی، در یک اتاق بحث 
آن الین نوشت: "شکی نیست که این اتفاقی تراژیک است. حمله به کاروان 
آزادی توسط کماندوهای اسراییلی تنها با عنوان »دزدی دریایی« قابل وصف 
است. به هرحال من در حال پی گیری واکنش های دولت ترکیه هستم و باید 
بگویم از دورویی آن ها وحشت زده  هستم. در پانزده ساِل گذشته، دولت ترکیه 
بخش های زیادی از جنوب غربی کردنشین ترکیه را پاک سازی نژادی کرده 
است، بیش از چند بار به عراق تاخته است، به اشغال و مستعمره سازی نیمه 
شمالی جمهوری قبرس، که یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد و 
اتحادیه اروپا است، ادامه داده. با وجود این ها امروز دولت ترکیه برنامه ریزی 
کرده است که خود را مدافع قانون بین المللی و حامی ستمدیده ها اعالم کند. من 
از چنین دورنگی که از کیسه فلسطینی ها خرج می کند وحشت زده هستم..."

در مقاله ای که در هافینگتن پُست چاپ شده است نویسنده اسراییلی، دانا 
آگمون، نوشت: "و باالخره سخنی با حامیان ترکیه. آیا وقتی ترکیه بیش از 
یک میلیون ارمنی را کشت کسی به او اعتراض کرد؟ یا وقتی صدها ُکرد، از 
جمله بچه ها را، همین چهار سال پیش دستگیر کردید و حقوق شان را پامال 

کردید؟ یا وقتی به قبرس تاختید؟"
یک روشنفکر اهل ترکیه درباره کردهای ترکیه به من گفت "خدا می داند 
چه اتفاق ترسناکی برای کسی که سعی کند از آن ها حمایت کند رخ می دهد."  
شخصی دیگر نوشته است که چه طور در ترکیه سخن رانی درباره فلسطینی ها 
از یک سو و موضوع کردها و ارمنی ها از سوی دیگر با هم نامتجانس است، 
متناقض  "معیارهای  می نویسد:  او  ترک.  پیشرِو  روشنفکران  بین  در  حتی 
حال من را به هم می زند. حرف ها مشخصا ریاکارانه است. اما وقتی حتی 
روشنفکرانی که خود را سمبل آزاداندیشی می دانند در این دورنگی درگیرند، 

دیگر امیدی باقی می ماند؟" 
روز سوم ژوئن، عبدا دهلل ُگل رییس جمهور ترکیه گفت "از این پس روابط 
ترکیه-اسراییل مانند قبل نخواهد بود. این اتفاق، زخمی ترمیم  نشدنی و عمیق 

به جا گذاشته است."

لطمه جبران ناپذیر؟
در  ترمیم نشدنی"  "روابط  نظر می رسد شعار  به  فلوتیال  به  از حمله  بعد 
تمام جهان اسالم در جریان است. منابع خبری عرب و تحلیل گران خاورمیانه 
همچنان پافشاری دارند که روابط ترکیه و اسراییل بیش از آن خدشه دار شده 
که ترمیم شود. صرف نظر از آن چه مقامات رسمی ترکیه در بیانیه ها می گویند، 

این طرز فکر در بهترین حالت خیالی خام ست.  
و  نمی تواند  ترکیه  دولت  که  است  این  نمی یابد  در  عرب  جهان  آن چه 
نمی خواهد به خاطر حمله به فلوتیال یا برای همبستگی با مردم فلسطین، روابط 
استراتژیک خود با اسراییل را وانهد. آنکارا یک بازی سیاسی جاه طلبانه در 
خاور میانه انجام می دهد. این درست است که مانورهای تاکتیکی ترکیه اندکی 
از ظرفیت های استراتژ یك آن فراتر رفته اند )و لذا دولت ترکیه باید دیر یا زود 
عقب نشینی کند(، اما این هم خودفریبی است که حکومت ترکیه یا حتی دولت 
کنونی آن را ادامه احساساتی ببینیم که مردم و کوچه و خیابان این کشور را 
فرا گرفته است. ترکیه و اسراییل به زودی روابط شان را ترمیم خواهند کرد. 

تردیدی وجود ندارد.

منبع: سایت روزنامه آسبارز، ارگان رسمي داشناکسوتیون در آمریکا

روابط ترکیه و اسراییل
بعد از حمله اسراییل به کاروان کمك های انسان دوستانه به نوار غزه:

آسیب جبران ناپذیر، یا تنها یک وقفه؟
خاچیک مورادیان
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در  1891م  سال  در  توروسیان  سرکیس  کاپیتان 
ارمنی  چشم گیر  جمعیت  با  )منطقه ای  اِوِرک  شهر 
در شهرستان قیساریه، در استان آنقره( زاده شد، 
سپس در مدرسه  دینی ارمنیان آن منطقه به تحصیل 
پرداخت. از دوران کودکی اشتیاق شدیدی به سرباز 
امپراتوری  در  که  بود  چیزی  این  و  داشت  شدن 
برای  1908م  سال  مشروطیت  زمان  تا  عثمانی، 
مسیحیان اکیداً ممنوع بود. سرکیس توروسیان پس 
از پایان بردن مدرسه، در کالج دولتی آدریانوپولیس 
پذیرفته شد و در آن جا با یک دانشجوی عرب به 
نام محرم، که پسر یک ژنرال ارتش عثمانی بود، 
زودی  به  محرم  و  سرکیس  دوستی  شد.  آشنا 
استوارتر شد و پدر محرم که پاشای بانفوذی بود 
ترتیبی داد که آن دو جوان در کالج نظامی پذیرفته 
شوند. پس از چند بار رفتن سرکیس به کاخ پاشا، 
داستانی  محرم،  خواهر  جمیله،  و  سرکیس  میان 

عاشقانه  آغاز گرفت.
درجه   با  را  کالج  دور  1914م  سال  در  سرکیس 
ستوان توپخانه به پایان برد و سه ماه برای ماموریت 
جنگ،  به  ترکیه  ورود  از  پیش  رفت.  آلمان  به 
شد،  گماشته  ارطغرل  قلعه   فرماندهی  به  سرکیس 
بود.  داردانل  تنگه   ورودی  از  دفاع  آن  وظیفه   که 
محرم نیز به سمت منشی ژنرال جواد پاشا، فرمانده   

استحکامات دفاعی داردانل، منصوب شد.
بود که  کاپیتان سرکیس توروسیان نخستین کسی 
در آغاز 1915م یک رزمناو بریتانیایی را در نبرد 
داردانل )چناق قلعه( نابود کرد. ژنرال جواد پاشا 
توروسیان  سرکیس  شجاعت  و  وف��اداری  از  که 
حیرت کرده بود، او را به وزیر جنگ معرفی کرد 
و تاکید نمود که تنها قلعه  تحت فرماندهی کاپیتان 
توروسیان بود که توانست ناوهای دشمن را غرق 

کند.
در آن دیدار، انور پاشا وزیر جنگ ترکیه، سرکیس 
توروسیان را به افسران عالی رتبه ی آلمانی، مارشال 
لیمان فون ساندرس و ژنرال فون درگولتس، معرفی 
کرد و او را »قهرمان ارمنی داردانل« نامید. سپس، 
انور و نظامیان آلمانی درباره  استراتژی جبهه  چناق 
استامبوِل  در  بریتانیایی ها  موفقیت  امکان  و  قلعه 

محاصره شده با سرکیس به مشورت پرداختند.

توروسیان  1915م،  سپتامبر   29 بامداد  در 
که  یافت  اطالع  و  کرد  دریافت  تلگراف نامه ای 
محرم در یکی از جنگ های شدید داردانل زخمی 
سنگین برداشته است؛ پس به دیدن وی شتافت. 
زندگی  از  مهم  رازی  خود،  مرگ  از  پیش  محرم 
در  موضوع  این  کرد.  فاش  جمیله،  خواهرش، 
توروسیان چنین  یادداشت های روزانه ی سرکیس 
سال  در  ارمنیان  عام  قتل  زمان  »در  است:  آمده 
در  مستقر  نظامی  واحد  فرمانده ی  پدرم  1896م، 
نزدیکی شهر موش بود. او در آن زمان نیز از رفتار 
ترک ها با مسیحیان بسیار نگران بود. روزی پدرم 
از نزدیکی یک روستای ارمنی نشین می گذشت که 
دختر بچه ای حدود دو ساله دید، که در کوچه های 
او  والدین  از  نتوانست  پدرم  بود.  سرگردان  خالی 
به  دلش  رو  این  از  آورد،  دست  به  اطالعی  هیچ 
برد.  خانه  به  و  برداشت  را  دخترک  و  آمد  رحم 
باری، او در خانه ی ما پذیرفته شد. مادرم با نشان 
صلیبی که روی دست چپ دخترک خال کوبی شده 
بود مخالفت کرد و آن نماد مسیحیت را با محلولی 
اسیدی از میان برد و روی دست دخترک زخمی 

باقی ماند«.
ساکنان  کشتار  و  تبعید  که  سال 1915م  ژوئن  از 
ارمنی امپراتوری آغاز شد، پدر و مادر و خواهر 
جاری،  قانون  خالف  بر  نیز  توروسیان  سرکیس 

تبعید و روانه ی درزور شدند. توروسیان کوشید که 
برای نجات خانواده  خود نزد نظامیان بلند پایه ترک 
وساطت کند، اما آنان تصمیم به کشتن توروسیان 
گرفتند. پس از آن، از افسران ترک خبر یافت که 
طلعت پاشا با کمک یکی از معشوقه هایش، فخریه 
و  کند  مسموم  را  او  که  بود  کشیده  نقشه  هومان، 

جسدش را به دریا اندازد.
اندکی بعد توروسیان در فلسطین با دومین سوءقصد 
از  توروسیان  که  نفرتی  شد.  روبرو  خود  جان  به 
حزب و دولت ترک های جوان داشت، و با کشتن 
والدینش دو چندان شد، او را واداشت که به جنبش 
با  و  یوسف  نوری  رهبری  به  که  بپیوندد،  اعراب 
توروسیان  می کردند.  فعالیت  متفقین  پشتیبانی 
رهبری  در  استثنایی  استعداد  شجاعت،  به  سبب 
و  انگلیس  سوی  از  خود،  ماهرانه  فرماندهی  و 
نائل شد. غیر  به دریافت نشان های عالی  فرانسه 
از نشان های دریافتی از متفقین، توروسیان مفتخر 
به دریافت نشان های نظامی از امپراتوری عثمانی و 
دیگر دول محور، مانند آلمان، اتریش و بلغارستان 

شد.
عرب،  بیابان های  از  یکی  در  توروسیان  روزی 
خانواده اش  بازمانده   تنها  که  را  بایزار  خواهرش 
بود پیدا کرد. اما به زودی خواهرش و جمیله در 
پی بیماری درگذشتند. توروسیان پس از بازگشت 
تدافعی  جنگ های  در  کیلیکیا،  منطقه ی  ارمنیان 
از  پس  و  کرد  شرکت  کمالیست ها  ضد  بر  محلی 
پایان ناکام آن، به پنسیلوانیا در ایاالت متحده نقل 
1927م  سال  در  توروسیان  سرکیس  کرد.  مکان 
خاطرات خود را با عنوان از داردانل تا فلسطین در 
بوستون منتشر کرد. کاپیتان توروسیان با تجربه ای 
به  سبب  و  بود  آورده  به  دست  جنگ  پنج  در  که 
و  مفصل  خاطراتی  توانست  رویدادها  از  آگاهی 

بسیار ارزشمند بنویسد.

سرکیس توروسیان 
قهرمان ارمنی جنگ داردانل
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وسیع  طیف  بر  که  تاثیری  لطف  به  تلویزیون 
حربه ای  به  می گذارد  خود  بینندگان  و  مخاطبان 
اقتصادی  و  سیاسی  سلطه   برای  پیکار  در  موثر 
تبدیل شده است. دولت مردان دریافته اند که تاثیر 
مطبوعات چاپی در کشور کاهش یافته است و این 
شرکت های تلویزیونی هستند که بر افکار عمومی 

تاثیر واقعی می گذارند.
دولت  1998میالدی،  سال  انتخابات  از  پس 
ارمنستان حوزه پخش تلویزیونی را »به زیر بال و 
پر خود« گرفت. در سال های بعد، با سود بردن از 
همه اهرم های خود توانست با »انتخاب« صاحبان 
آن ها  بر  گسترده   نظارتی  تلویزیونی،  شرکت های 
شرکت  یک  تصور  حاضر  حال  در  کند.  برقرار 

تلویزیونی مستقل در ارمنستان دور از ذهن است.
تقریبا همه شرکت های تلویزیونی تحت نظارت 
دولت هستند. سال هاست در این باره در ارمنستان، 
و نه تنها در آن جا، سخن می گویند. سازمان های 
بین المللی گوناگون نیز چنین نظری دارند. این که 
کم  دست  که  است  آن  برای  »تقریبا«،  می گوییم 
تابع »مرکز«  که  دارد  تلویزیونی وجود  دو شرکت 

نیست، اما در این باره بعداً سخن خواهیم گفت.
نظارت و راهبری برنامه های خبری و سیاسی 

است  مرکز  یک  دست  در  تلویزیونی  شرکت های 
وابستگی  است.  جمهوری  ریاست  نهاد  هم  آن  و 
از  پس  و  پیش  دوران  در  مخصوصا  مرکز،  به 
انتخابات، و به هنگام حادتر شدن مسائل سیاسی 

داخلی، چشم گیرتر می شود.
اما اگر شرکت های تلویزیونی سرپیچی کرده از 
آن مرکز »تبعیت« نکنند چه خواهد شد؟ برای دادن 
تلویزیونی  شرکت های  که  دید  باید  روشن  پاسخ 
همین ها  گرفته اند، چرا خود  کنونی چگونه شکل 
امتیاز پخش برنامه را به دست آورده اند، و مهم تر 

این که، صاحبان اصلی آن ها چه کسانی هستند؟
ثبت  اداره  از  دریافتی  اطالعات  اساس  بر 
اشخاص حقوقی وزارت دادگستری، چند شرکت 
تلویزیونی فعال در ارمنستان دارای سرمایه خارجی 

هستند.
این  به بخشی از سهام داران  اطالعات مربوط 
شرکت ها قابل دسترسی نیست، زیرا آن ها سهامِی 
آمالیان،  گریگور  به  که  نامه ای  با  هستند.  خاص 
نوشتیم  تلویزیون،  رادیو-  ملی  کمیته ی  رئیس 
کوشیدیم درباره ی این شرکت ها اطالعاتی به دست 

آوریم.
کمیته   آیا  که  بدانیم  می خواستیم  مخصوصًا 

برنامه های خبری و سیاسی شبكه های 
تلویزیونی ارمنی توسط نهاد ریاست 

جمهوری راهبری می شود

 
ادیک باغداساریان

سهام داران  و  سهام  هویت  تلویزیون  رادیو-  ملی 
در  آیا  و  است،  کرده  مشخص  را  شرکت ها  آن 
این کمیته اطالعاتی درباره  میزان شراکت سرمایه 
هم  را  این  نامه  در  خیر؟  یا  دارد  وجود  خارجی 
این  از  یکی  موسساِن  میان  در  که  بودیم  نوشته 
شرکت های تلویزیونی، شرکتی وجود دارد که در 

جزیره ویرجینیا در بریتانیا ثبت شده است.
قرار  مالیات  از  معاف  منطقه  در  جزیره  این 
دارد. آیا کمیته ملی رادیو- تلویزیون مشخص کرده 
است که موسسان آن شرکت ها چه کسانی هستند؟ 
ژیرایر داداسیان معاون کمیته ملی رادیو- تلویزیون 

به پرسش های ما پاسخ داده است.
پاسخ را به طور کامل می آوریم: »در پاسخ به 
نامه شما به اطالع می رسانیم که کمیته ملی رادیو- 
تلویزیون در حدود اختیارات خود و بر اساس ماده 
17 قانون »تلویزیون و رادیو« جمهوری ارمنستان 
برای  شده  پیش بینی  محدودیت های  بررسی  به 
این  می پردازد.  تلویزیونی  شرکت های  موسسان 
کمیته برای شرکت های رادیو- تلویزیونی خدمات 
با  زمینه  این  در  و  می دهد  انجام  نیز  خصوصی 
مدارک مربوط به تاسیس این شرکت ها نیز سر و 

کار دارد.
مدارک تاسیس شرکت های رادیو- تلویزیونی 
شامل اطالعاتی درباره موسسان و میزان سهام آنان 
است، و این به کمیته امکان می دهد که میزان شراکت 
سرمایه خارجی را مشخص کند. آن چه مربوط به 
موسسان شرکت های خارجی موسس شرکت های 
رادیو- تلویزیونی و محل ثبت آنان است، ماده 17 
برای  محدودیتی  هیچ  رادیو«  و  »تلویزیون  قانون 
اختیار روشن  نیز  کمیته  بنابراین  نیست،  قائل  آن 
ما  تحقیقات  ن��دارد«.  را  مسائلی  چنین  ساختن 
نشان می دهد که کمیته ملی رادیو- تلویزیون میزان 
شراکت سرمایه خارجی و هویت موسسان برخی 

از شرکت ها را بررسی نکرده است.

 شرکت تلویزیونی »آرمنیا تی وی«
شرکت تلویزیونی »آرمنیا تی وی«، یک شرکت 
چنان چه  قانون،  اساس  بر  است.  خاص  سهامی 
نخواهند  خاص  سهامی  شرکت  یک  سهام داران 
ماده  اما  بمانند.  ناشناخته  می توانند  شوند،  علنی 
17 قانون »تلویزیون و رادیو« جمهوری ارمنستان 
شرح  به  است،  موسسان  به  مربوط  بندی  شامل 
زیر: »در هنگام تاسیس شرکت رادیو- تلویزیونی، 
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یا پس از آن، میزان شراکت سرمایه خارجی نباید 
برابر یا بیش از سرمایه ای باشد که تامین کننده ی 
هزینه های اجرایی آن سازمان تلویزیونی است«. 
این به آن معنا است که کمیته ملی رادیو- تلویزیون 
موظف است بداند سهام داران چه کسانی هستند. 
یعنی این کمیته پیش از دیگران باید از سهام داران و 
میزان سرمایه خارجی اطالع داشته باشد و تا زمانی 
ندارد،  قرار  عموم  دسترس  در  اطالعات  این  که 
قانون نقض شده  از  بند  این  بتوان گفت که  دشوار 
است یا خیر. به هر حال، موارد بسیاری دیده شده 
که این گونه اطالعات از انظار عمومی مخفی نگاه 
داشته شده است. در میان شرکت های تلویزیونی 
سرمایه گذاری  هولدینگ،  مدیا  »آرمنیا  مشمول 
خارجی وجود دارد و در مورد هر سه شرکت نیز 
خارجی  سرمایه  شراکت  میزان  که  می رود  گمان 

آن ها بیش تر از نصف است.
سال  در  تی وی«  »آرمنیا  تلویزیونی  شرکت 
شد.  تاسیس  سرکیسیان  خانواده  توسط  1999م 
سرمایه گذار  گافسچیان،  جرالد  سال 2001م،  در 
معروف آمریکایی ارمنی نیز سهام دار شرکت شد. 
خانواده  و  گافسجیان«  »خانواده  مالی  بنیاد  اکنون 
سرکیسیان سهام داران شرکت هستند. در 4 سپتامبر 
2004م مراسم گشایش »سی اس مدیا سیتی« یا 
به دیگر سخن »آرمنیا« مدیا هولدینگ برگزار شد. 
آن گروه بزرگی است شامل شرکت های تلویزیونی 
»آرمنیا«، »آرم نیوز«، »TV-5«، ایستگاه رادیویی 
»FM10« و چند شرکت دیگر. گافسچیان با حمایت 
رئیس جمهور روبرت کوچاریان، مجموعه کاسکاد 
بسیار  قیمت های  با  را  اطراف  ایروان و زمین های 
نازل به دست آورد. مدتی بعد استودیوی سینمایی 
»های فیلم« را با قیمتی به همان اندازه نازل خریداری 
کرد. پس از پایان دوره ریاست جمهوری روبرت 
کوچاریان، موضع باگرات سرکیسیان متزلزل شد، 
اگرچه غیر از آن نیز تجارت تلویزیونی در ارمنستان 
انگار برای او آینده ای نداشت و او به فکر آن بود 
که به سوی آمریکا، میهن حامی اش، گافسجیان، 
و  سرکیسیان  خانواده  سهام  درصد  بیافتد.  راه 
تلویزیونی  شرکت  سهام داران  گافسجیان،  جرالد 
این اواخر شایع شده  »آرمنیا«، معلوم نیست. در 
که سهام آن شرکت تلویزیونی فروخته شده است. 
را  خبرها  این  سقم  و  نتوانسته ایم صحت  کنون  تا 
مشخص کنیم. بر اساس قانون، اطالعات مربوط 
به تغییر سهام داران در اختیار شرکت سهامی عام 
»سپرده گذاری مرکزی ارمنستان« است، اما تنها با 
به  از آن جا اطالعات  موافقت سهام داران می توان 
دست آورد. کمیته ملی رادیو- تلویزیون بر اساس 
قانون موظف است این اطالعات را در اختیار داشته 
باشد، مخصوصا که در این شرکت سرمایه خارجی 

وجود دارد.     

شبکه تلویزیونی »آرمنیوز«
با  »سینماکس«  شرکت  توسط  شرکت  این 
موسسان  است.  یافته  تاسیس  محدود  مسئولیت 
خاص  سهامی  شرکت  از  عبارتند  »سینماکس« 
»آرم نیوز«.  خاص  سهامی  شرکت  و  »هرمس« 
هاروتیون  از  عبارتند  »هرمس«  شرکت  موسسان 
پامبوکیان نماینده مجلس) 52/2 درصد( و شرکت 
  47/5( تاون«  رود  گرو  وردوایلد  »اینوستمنت 
ثبت  به  بریتانیا  ویرجینیای  جزایر  در  که  درصد( 
رسیده است. ثبت شرکت در این مناطق معاف از 
مالیات برای پرداخت نکردن مالیات و مخفی نگاه 
داشتن هویت صاحبان واقعی است. سال ها پیش 
به  متعلق   Midland Resources Holding شرکت 
ه . پامبوکیان که در بریتانیا به ثبت رسیده بود، یکی 
از بزرگ ترین معامالت حوزه انرژی را با ارمنستان 

انجام داد. 
»آرم نیوز«  خاص  سهامی  شرکت  سهام داران 
ناشناخته هستند. سرمایه ثبتی »آرم نیوز« یک صد 
و چهل میلیون و یک صد هزار درام است و شامل  
هر  ارزش  یعنی  است،  سهم  صد  و  هزار  چهارده 
سهم 10000 درام است. با اطالعاتی که ما داریم 
نیز سرمایه خارجی وجود دارد و  این شرکت  در 
از  باز هم جرالد گافسجان یکی  به احتمال بسیار 

سهام داران است.
معلوم نیست که چه مقدار از سهام »سینماکس«، 
به شرکت های »هرمس« و »آرم نیوز« تعلق دارد. 
از این جا می توانست معلوم شود که میزان شراکت 
خارجی در شرکت چه اندازه است. میزان سرمایه 
نیز  »آرم نیوز«  خاص  سهامی  شرکت  خارجی 

نامعلوم است. 
از شرکت های پیش گفته  این دومین شرکت   
از  یکی  است.  خارجی  شریک  دارای  که  است 
شرکت های سهام دار این شرکت در منطقه معاف از 
مالیات به ثبت رسیده است. و چون از نظر قانون 
پس  دارد،  وجود  موسسان  برای  محدودیت هایی 
هویت  است  موظف  تلویزیون  رادیو-  ملی  کمیته 
از  معاف  منطقه  در  شده  ثبت  شرکت  سهام داران 
توجه  جالب  نیز  این  کند.  مشخص  را  مالیات 
به »آرم نیوز« داده شده  است که مجوز پخشی که 
غیرقانونی است، زیرا این رسانه ارتباط جمعی تا 
از  تقاضا  بود.  نرسیده  ثبت  به  گزینش  انجام  روز 
سوی شرکت »سینماکس« و با استفاده از منابع فنی 

و انسانی »آرم نیوز« داده شده بود.

شبکه تلویزیونی »تی وی 5«
موسس آن، شرکت سهامی خاص »تی وی 5« 

باگرات سرکیسیان  به  متعلق  نیز  این شبکه  است. 
و جرالد گافاسجیان است. در این جا نیز شریک 
خارجی وجود دارد، اما سهم آن ها باز هم نامعلوم 

است.

شبکه تلویزیونی »ای وی« یا پخش 
غیرقانونی

با  ای وی«  تلویزیونی  »شرکت  آن،  موسس 
پخش  شرکت  این  کار  است.  محدود  مسئولیت 
  CNNتلویزیونی شرکت  برنامه های  تکراری 
درام  میلیون   42 شرکت  این  ثبتی  سرمایه  است. 
1999م  سال  در  که  شرکت  این  موسسان  است. 
لوئیزا    -1 بودند:  نفر  دو  آغاز  در  رسید  ثبت  به 
درام(،  )21میلیون  درصد  خاچاطوریان،50 
2- شرکت واندربیلت پروب. ایاالت متحده، 50 

درصد )21میلیون درام(.
به  متعلق  شرکت  این  از  نیمی  بنابراین،    
میان  در  در سال 2007م  است.  شریک خارجی 
لوئیزا   سهام  داد.  روی  تغییراتی  شرکت  موسسان 
باگرات  پدر  سرکیسیان،  آرتیوم  به  خاچاطوریان 
سرکیسیان، انتقال یافت. در این جا بند مربوط به 
موسسان شرکت را از ماده 17 قانون »تلویزیون و 
ارمنستان می آوریم: »در هنگام  رادیو« جمهوری 
تاسیس شرکت رادیو- تلویزیونی، یا پس از آن، 
میزان شراکت سرمایه خارجی نباید برابر یا بیش از 
سرمایه ای باشد که تامین کننده  هزینه های اجرایی 

آن سازمان تلویزیونی است.
این  »ای وی«،  تلویزیونی  شرکت  مورد  در 
بند از قانون از همان آغاز نقض شده و کمیته ملی 
»متوجه  که  است  تلویزیون سال های سال  رادیو- 
نقض این قانون« نشده است. در غیر این صورت 
نباید اجازه می داد که این شبکه در گزینش شرکت 
زمان  همان  از  شبکه  این  برنامه های  پخش  کند. 

دریافت مجوز، غیر قانونی بوده است.

منبع: سایت ِهتك
   www.hetq.am
ترجمه: گارون سرکیسیان
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از  را  نتوانم مهم  که  نبودم  من آن قدرها جوان 
غیر مهم تشخیص دهم، اما شاید آن قدرها هم پخته 
و روزی  بدانم،  را  وقِت محدودم  ارزش  که  نبودم 
پدرم که گویا فکر می کرد دیگر برای نصیحت کردن 
امتحاِن دیگر هیچ گاه  برای یک  اما  دیر شده،  من 
دیر نیست، یک ساعت شماطه دار به من هدیه داد.

آن یک ساعِت شماطه دار معمولی بود، ساخت 
و  سنگین  کمی  ایروان؛  ساعت سازی  کارخانه ی 
زمخت بود، اما کارش را خوب می دانست و سر هر 
ساعت و دقیقه ای که می خواستی، وظیفه اش را با 
چنان تعصبی انجام می داد که آدم کر هم نمی توانست 

خودش را به نشنیدن بزند.
یادم نیست که این ساعت چه مدت مرتب کار 
کرد. مدتی بس طوالنی بود. اما روزی خراب شد، 
و باید هم می شد. من هم نمی دانم چرا دستم به کار 
نمی رفت که ساعت خراب را از باالی کمد بردارم، 
یادگاری های  پدرم  از  می رسید  نظر  به  اگرچه 
مهم تری هم دارم. چنین بود تا آن  که روزی یکی 
از آشنایانم که مهمان ما بود چشمش به آن ساعت 

افتاد. 
از من یک پیچ گوشتی خواست و ساعت را باز 
کرد و شروع به ور رفتن کرد. این شاید به خاطر 
در  سر  ساعت سازی  از  خود  خیال  به  که  بود  آن 
می آورد، شاید هم بیش تر به خاطر بیکاری بود، 
شرکت  مهمانان  دیگر  ادبی  بحث های  در  که  چرا 

نمی کرد.
ریخت،  بیرون  را  ساعت  روده ی  و  دل  همه  
سپس شروع کرد به جمع کردن. ساعت دوباره به 
کار افتاد، اگرچه یکی دو پیچ و چیزهای دیگر جا 

ماند و او نتوانست سر جاش بگذارد.
من با تعجب پرسیدم: پس این ها چی؟

او با نیمی شوخی و نیمی جدی گفت: این ها 
اضافه بود!

اما لبخندش او را لو می داد که تعجب او کم تر 

از من نیست.
من  شماطه دار  ساعت  هم  باز 

پس از چند سال خدمت بی وقفه دوباره 
از کار افتاد و ساکت شد، و باید هم می شد. تا 

مدتی مانند یک شئ  گرامی روی کمد قرار داشت، 
تا آن روز که این بار، از روی بیکاری، خودم را 

ساعت ساز پنداشتم.
با ساعت بسیار محتاطانه ور می رفتم که نکند 
بالی قبلی سرش بیاید، اما هر اندازه هم که دقت به 
خرج دادم باز هم در آخِر کار یکی دو قطعه روی 
آن  بدون  ساعت  که  این  عجیب تر  و  ماند.  دستم 

قطعات هم دوباره کار می کرد.
شاید گفتن نداشته باشد که از این موفقیت به 
هیجان آمده بودم و خودم را ساعت ساز می پنداشتم، 
گوشتی  پیچ  به  دست  می افتاد  کار  از  ساعت  تا  و 
از دست کاری و عمل  بار هم پس  می بردم. و هر 
جراحی، یکی دو قطعه روی دستم می ماند، اما مهم 

این بود که ساعت باز هم از نو جان می گرفت. 
البته سال به سال نیاز به دست کاری بیش تری 
که  نبودم، چرا  ناراضی  من  ولی  احساس می شد، 
فقط یک دقیقه کار داشت. من دیگر وقت چندانی 
صرف ور رفتن با دل و روده ی ساعت نمی کردم، 
چون  که دیگر چیزی هم باقی نمانده بود؛ فقط باز 
می کردم، قطعه ای را در می آوردم و دور می انداختم؛ 
سپس درپوش را سر جاش می بستم و ساعت من 
باز هم مثل ساعتی که تازه از کارخانه درآمده باشد 

کار می کرد.
البته این را نیز احساس می کردم که رفتار این 
ساعت آشکارا نه مثل یک ساعت، بلکه مانند یک 
بالن است و برایش مهم نیست که چه چیزی از سبد 
بیرون  چیزی  که  است  این  مهم  می اندازند،  بیرون 
می اندازند، سبک می شود و به پرواز ادامه می دهد. 
نمی دانستم که این خوب است یا بد، و نشانه  چیست، 
زیرا سرم را با چیزهای به ظاهر اضافی پر نمی کردم.

بود، من هم  بیرون ریختن  برای  هنوز چیزی 
بیرون می ریختم.

سرانجام روزی رسید که ساعِت از کار افتاده 
را باز هم باز کردم، آخرین قطعه را هم کندم و دور 
انداختم. دیگر نه از قطعات داخل چیزی ماند، نه 
از زنگ. اما ساعت شماطه دارم با این وضع نیز کار 

می کرد. 
همین حاال هم کار می کند؛ جعبه ای است کاماًل 
خالی، با دو عقربه خونسرد که دقیقه ها و ثانیه های 
خالی را نشان می دهند، و آن ها هم روی هم جمع 
به روزها و سال های خالی می شوند.  تبدیل  شده 
آن زنگ ناموجود نیز مثل گذشته پرده های گوشم را 
بسیار محکم می کوبد، اگرچه آن ها هم طی این همه 

سال حساسیت خود را از دست داده اند.
و  این، هرگاه ساعت خیانت می کرد  از  پیش 
می ایستاد و از صدا می افتاد، حتی در زمانی که به 
نظر من می توانست چنین نکند، باز هم ساعت را 
دور نمی انداختم؛ پس حاال که هنوز دارد خوب یا 

بد کار می کند چطور می توانم دور بیاندازم.
هر اندازه هم عجیب باشد، این بار بیش از حد 

معمول دارد بی وقفه کار می کند.
با این حال، به هنگام نوشتن این سطور بود که 
احساس کردم تعجب من بی جا است؛ ساعتی که 
همه چیزش را از دست داده حتمًا می داند که دیگر 
وقتی برای تلف کردن نمانده است و این بار که از 

کار بیافتد، آخرین بار خواهد بود...
ماه مه 2001م
ترجمه: گارون سرکیسیان

ساعتشماطهدار
 واهاگن گریگوریان
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آرشیل گورکی )تولد: 1902 خورکوِم ارمنستان، 
از  یکی  آمریکا(  کانکتیکات   1948 م��رگ: 
هنر  که  بود  آبستره  هنر  جنبش  اصلی  چهره های 
آمریکا را در نیمه قرن بیستم دگرگون کرد. گورکی 
ترکیه  مرز شرقی  در  ارمنی نشین  در روستایی  که 
نژادکشی  شاهدان  اولین  از  آمد  دنیا  به  عثمانی 
بود،  ترکیه  دولت  توسط   1915 سال  در  ارمنیان 
اتفاقی که خانواده این هنرمند و هزاران نفر دیگر 
امریکا  به  گورکی  در 1920  واداشت.  فرار  به  را 
نیویورک مستقر شد  مهاجرت کرد و سرانجام در 

و در آن جا هنرمندی خودآموز شد. 
در دوره ای که آوانگاردیسم امریکا امتیاز بیشتری 
برای نوآوری قائل بود تا روش های سنتی، گورکی 

و  با شاگردی کردن  باشد  پیرو کسی  که  آن  بدون 
پل  مثل  دیگر  هنرمندان  سبک  مشتاقانه  آموختن 
سزان، پابلو پیکاسو، فرنان لِژه و جان میرو، الفبای 
شخصی هنر خود را پرورش می داد، و این پیش 
نافذ و یگانه خود  از آن بود که به زبان تصویری 
ا در ابتدای دهه چهل برسد. برجسته بودن گورکی 
در صحنه هنر نیویورک، او را به آشنایی و دوستی 
چهره های  رساند؛  ماتا  روبرتو  و  برتون  آندره  با 
کلیدی سورئالیست که تاثیری قوی بر سبک دوران 

بلوغ هنری گورکی گذاشتند. 
تنها  نه  آثار«،  مرور  گورکی:  »آرشیل  نمایشگاه 
به  بلکه  آبستره  امپرسیونیزم  بنیان گذار  را  گورکی 
عنوان هنرمندی شوریده که زندگی تراژیکش اغلب 

دست مایه نقاشی های عمیقا شخصی او شده است 
معرفی می کند. 

این نمایشگاه به هنگام، با بررسی کلی و تمام عیار 
کار گورکی از 1981، پر اهمیت ترین نقاشی ها و 
یك  جمله  از  او  کاغذ  روی  کارهای  و  مجسمه ها 
هنرهای  )موزه  موکا  دائمی  کلکسیون  از  شاهکار 
نشان  را   )1947( من  نامزدی  یعنی  معاصر( 

می دهد. 
»آرشیل گورکی: مرور آثار«، توسط میشل تیلور 
برنامه ریزی شده است؛ کتاب دار بخش هنر مدرن 
موریل و فیلیپ برمن در موزه هنر فیالدلفیا، که از 
21 اکتبر 2009 تا 10 ژانویه 2010 نمایشگاه در 
آن جا برپا بود، و بعد از آن در موزه تِی ت مدرن 

به بهانه برگزاری 
نمایشگاه آثار آرشیل 

گوركی توسط موزه هنر 
فیالدلفیا 
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لندن از 10 فوریه تا 3 می 2010. سومین مرحله 
از تور نمایشگاه در موکا و توسط کتاب دار ارشد 
آن جا، پلشیمل، برپا شد. کاتالوگی کامال برجسته 
پَترسون،  جودی  کوپر،  هری  از  مقاالتی  شامل 
نمایشگاه  ضمیمه  تریولت  کیم  و  استور  روبرت 

»آرشیل گورکی: مرور آثار« بود. این تور توسط 
موزه هنر فیالدلفیا با همکاری موزه تِی ت مدرن 
شد.  برپا  انجلس  لس  معاصر  هنر  موزه  و  لندن 
تور بین المللی توسط بنیاد تِرا سازمان دهی شد. 
ملی  بخشش  و  لینسی  بنیاد  توسط  آمریکا  تور 

از  هدیه ای  توسط  نیز  و  شد  حمایت  هنر،  برای 
کنگره فدرال هنرها و انسانیت.  روزنامه آسبارز 
و تلویزیون ارمنستان نیز از حامیان این نمایشگاه 

بودند.
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آهنگ ساز،  و  پیانو  نوازنده  آرزومانیان،  آندره 
به دلیل ابتال به بیماری سرطان مغز استخوان صبح 
سه شنبه یازدهم خرداد 1389 در سن 56 سالگی 
بیمارستان  در  بیماری  طوالنی  دوره  یك  از  پس 

میالد تهران درگذشت. 
به  تهران  در   1333 سال  در  آرزومانیان  آندره 
با   1365 سال  از  را  هنری  فعالیت  آمد.  دنیا 
نوازندگی پیانو آغاز كرد. عمده فعالیت آرزومانیان 
موسیقی  ساخت  و  بود  فیلم  برای  آهنگ سازی 
بیش از 24  فیلم از جمله رابطه، ماهی، شنگول 
و منگول، نقطه شوم، علی و غول جنگل، تیغ و 
را  ویژه  گارد  و  سكوت  زیگورات،  الهه  ابریشم، 
پیش  نیم  و  سال  یک  او حدود  است.  داده  انجام 
به سرطان مبتال شد و در طول درمان خود سه بار 

تحت عمل جراحی قرار گرفت.

خداحافظی هنرمندان موسیقی و سینما 
با آندره آرزومانیان 

تا بهشت  از مقابل تاالر وحدت  پیكر آرزومانیان 
زهرا تشییع شد و مراسم تشییع پیكر او با حضور 
گلرویی،  یغما  چشم آذر،  ناصر  انتظامی،  مجید 
فاضل  ریاحی،  حسن  شهبازیان،  فریدون 
جمشیدی، مانی رهنما، رازمیک اوحانیان، شهرام 
میرآقا، بابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی، 
ارشاد، روبن  موسیقی  دفتر  ترابی سرپرست  علی 
میرزمانی،  محمد  خلعتبری،  فردین  آرزومانیان، 
رضا  گنجه ای،  داود  چكناواریان،  لوریس 
تنی  و  همایونفر  كارن  بیات،  بامداد  تاجبخش، 
چند از هنرمندان موسیقی و سینما در تاالر وحدت 

برگزار شد. 

در ابتدای این مراسم محمد سریر رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل خانه موسیقی گفت: »سخن گفتن در 
این شرایط بسیار برای من دشوار است. آندره نامی 
است كه آثارش حداقل در چهار دهه اخیر منتشر 
شده و به دست عالقه مندان رسیده است. او همیشه 
سعی می كرد به جای این كه در كنار آثارش باشد 
در پشت آن ها پنهان  شود و به همین دلیل بسیاری 

از مردم نغمه های او را نمی شناسند.«
مراسم،  این  سخنران  دیگر  چكناواریان،  لوریس 
هنرمند  یک  خصوص  در  صحبت  كه  این  بیان  با 
بزرگ كار سختی است، گفت: »او هنرمند بزرگی 
این  در  را  او  نتوانستم  كه  این جهت  از  من  و  بود 
روزها ببینم بسیار متأسفم. من به عنوان یک ارمنی 
كه  می كنم چرا  افتخار  هنرمندی  چنین  به حضور 
معتقدم او یک هنرمند واقعی ایرانی بود و امیدوارم 
بتوانم تا سال آینده كنسرتی را از آثار آرزومانیان 

برگزار و رهبری كنم.«
از  مراسم  این  در  نیز  ویلون  نوازنده  شهركی  بابك 
»هر  كرد:  صحبت  آرزومانیان  از  آموخته هایش 
قدر درباره ی توانایی آندره آرزومانیان در نواختن 
او  از شخصیت واالی  بزنیم، صحبت  پیانو حرف 
با اهمیت تر خواهد بود، چون او یك هنرمند انسان 
داشته  نابغه موسیقی وجود  ایران سه  اگر در  بود. 
باشد، به نظرم آندره آرزومانیان یكی از آن سه نفر 
بود. من از او درس های بسیاری گرفتم چون از نظر 
شخصیتی و اخالقی بسیار بزرگوار بود. او سابقه ی 
40 سال نوازندگی حرفه ای داشت و از كودكی و 
خارجی  و  ایرانی  حرفه ای  گروه های  با  نوجوانی 

همراهی كرده بود و تجربه های بسیار داشت.«
در پایان این مراسم مانی رهنما با ذكر خاطره ای از 

ایشان سّری  نوازندگی  آرزومانیان گفت: »زیبایی 
داشت كه از آِن نسلی است كه برای موسیقی بسیار 
ارزش قائل بودند. هر هنرمندی كه از آن نسل آمد 
برجسته و تكرار نشدنی است.  اكنون هنرمندانی 
از این نسل داریم كه باید به طور شایسته از آن ها 

قدردانی كنیم.«
او در پایان صحبت های خود قطعه ای خواند و با 
آمدن پیكر آرزومانیان، هنرمندان طی مراسمی او 

را تا بهشت زهرا بدرقه كردند.

پیانیست كالسیك
سمیه قاضی زاده منتقد موسیقی در مجله »فرهنگ 
و موسیقی« درباره آرزومانیان و هنرش می نویسد: 
جای  پیانیستی  هیچ  بگویم  قطعیت  با  »نمی توانم 
آندره آرزومانیان نمی آید، اما احتمال خیلی كمی 
وجود دارد به این زودی ها پیانیستی با ذوق و پنجه 
پرتوان او در موسیقی ایران فعالیت كند. این نوازنده 
توانا نوازندگی اثر ماندگار و فراموش نشدنی فریبرز 
الچینی با نام پاییز طالیی را در كارنامه خود دارد.  
پیانیست های  از  یكی  بی شک  آرزومانیان  آندره 
هوای  و  حال  به  خوب  بسیار  كه  بود  كالسیكی 
ایرانی قطعات آهنگسازان اشراف داشت و این را 
در شیوه ی نوازندگی اش نشان می داد. اگر سولوی 
پیانو و اركستر مجید  برای  آلبوم  قطعاتی  پیانوی 
انتظامی را شنیده باشید، شما هم به این نكته اعتراف 
می كنید كه چه قدر خوب از پس اجرای دشوار و 
تكنیكی قطعاتی با تم آذری برآمده است؛ قریحه ای 
كه در كمتر پیانیست كالسیكی پیدا می شود. شاید 
یكی از دالیل توفیقش در شیرین نواختِن قطعات با 
تم ایرانی، آشنایی بسیار خوب او با موسیقی پاپ 
بود كه باعث شده بود دركی عمیق از قطعه ای كه در 
حال نواختنش بود پیدا كند. او تنها یک نوازنده  در 

حال انجام وظیفه نبود.«

بزرگ  كار  دو  امسال  آرزومانیان  آندره  بود  قرار 
شاخص  قطعات  بازخوانی  نخست  دهد؛  انجام 
و  ارمنستان،  بزرگ  اركستر  همراهی  با  واروژان 
دیگری همكاری با لوریس چكناواریان، كه موفق 

به انجام هیچ كدام از این دو نشد. 

آندره آرزومانیان درگذشت
خداحافظی با نوازنده پاییز طالیی
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كلیسای ارامنه انجیلی 
كلیسای  ساخت  میالدی،   1885 سال  در 
انجیلی استپانوس مقدس همدان، توسط سه نفر از 
اعضای شورای كلیسای انجیلی همدان به نام های 
در  كاراپت  مگردیچیان)هواكمیان(،  میكاییل 
هوانسیان و هاكوپ زاكاریان با اخذ مجوز ساخت 
كلیسا از ناصرالدین شاه و كمك های مالی او و مردم 
كلیسا  آغاز، و در سال 1886 میالدی ساختمان 
ناصرالملك  كلیسا،  افتتاحیه  روز  در  شد.  تكمیل 
شهردار وقت همدان )برادر ناصرالدین شاه قاجار( 
نیز در مراسم شركت داشت. كلسیای انجیلی پس 
از یك صد سال خدمت به مسیحیان همدان، به علت 

مهاجرت ارامنه، تعطیل و مخروبه شد.
دو  از  مربع  متر   300 مساحت  با  كلیسا  این 

نسبتًا  كه  اول  قسمت  است،  شده  تشكیل  قسمت 
جدیدتر است فضایی ست دو طبقه و شامل بالكن، 
طبقه  در  جانبی  اتاق  دو  پیش ورودی،  فضای 
همكف، پلكانی با 12 پله و بالكنی به ابعاد 20/70 
2/4x متر مربع با دو ستون چوبی و سالنی با ابعاد 
11x4 متر مربع، كه این فضاها جهت اجرای امور 

دینی و سرودهای مذهبی ایجاد شده اند.
قسمت قدیمی تر كه فضای اصلی كلیسا است 
با  مربع  متر   16/70x   10/20 ابعاد به  سالنی ست 
چهار ستون آجری مدور و دیوارهای باربر، كه 9 

چشمه طاق بر روی آن تعبیه شده است.
محراب در انتهای سالن با طاق جناقی به ابعاد 
x 2/60 3 متر مربع و با عمق 1/50 متر مربع بر 
روی سكوی دو پله ایجاد شده است، نور داخلی 
تامین  شرقی  ضلع  از  پنجره  سه  وسیله  به  كلیسا 

می شود.
آجرهای چهارنبش در سطوح بدنه و آجرهای 
كف،  در  غیره  و  چهارگوش  و  ذوزنقه ای  قواره 
مصالح جبهه داخلی است. قطر دیواره ها 2 متر و 

مصالح آن  خشت خام است.

استپانوس  گریگوری  كلیسای 
مقدس

در سال 1676 میالدی مقارن با سلطنت شاه 

سلیمان صفوی، كلیسای استپانوس مقدس ارامنه 
گریگوری ساخته شد، كلیسای گریگوری پس از 
255 سال مقاومت در برابر بالیای طبیعی سرانجام 
اساس  بر  و  شد  تخریب  وارده  آسیب های  اثر  بر 
به سال 1931  كلیسا  واقع در سردِر  كتیبه سنگی 
كلیسا،  امناء  هیات  مالی  كمك های  با  میالدی، 
شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و كمك های مالی 
به مراتب بزرگ تر و باشكوه تر در  مردم، كلیسایی 
كتیبه  اساس  بر  و  اولیه ساخته شد  كلیسای  محل 
سنگی در پیشانی ورودی حیاط كلیسا، سال اتمام 

آن 1936 میالدی است.
به  با پالن مستطیل شكل  كلیسای گریگوری 
ابعاد 12x 13 متر، 273 متر مربع مساحت دارد. 
چندوجهی  فضایی ست  كلیسا  ورودی  بخش 

کلیساهای همدان
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و  متر   4 ارتفاع  به  رفیع  سنگی  ستون  شش  با 
مخروطی  گنبدی  ارتفاع  متر   3/5 با  ناقوس خانه 
كه  دارد  قرار  آن  باالی  در  ضلعی(  )هشت  شكل 
می دهند.  تشكیل  را  ورودی  پیش خوان  مجموعا 
دو عدد ناقوس جهت فراخواندن مومنان به دعا و 
نیایش قبال در اتاقك ناقوس وجود داشته كه اكنون 

در موزه نگهداری می شود.
متر   20/11x25  ابعاد به  كلیسا  اصلی  تاالر 
جهت گردهمایی ارامنه برای اجرای مراسم مذهبی 
سقف  با  و  ستون  بدون  تاالر  است،  شده  احداث 
آهنگ چوبی به شكل كالله دار است كه 7/80 متر 
ارتفاع دارد. در جبهه شرقی تاالر، سكو و محرابی 
با قوس جناغی قرار دارد كه از راه 4 پله می توان از 

كف تاالر به آن رسید.
 50x2 /2 در طرفین محراب دو اتاقك به ابعاد
متر مربع وجود دارد كه محل اجرای مراسم مذهبی 
 19x 19/5 ابعاد به  آجرهایی  با  تاالر  است. كف 
سانتی متر مفروش شده و مصالح مورد استفاده در 
ساخت دیوارها، سنگ الشه و آجر با مالت گل و 
گچ است، نور مورد نیاز از طریق 16 پنجره مشبك 
با قوس جناغی تامین می شود كه به طور قرینه در 
بدنه دیوارهای شمالی، جنوبی و غربی تعبیه شده 

برج  زیر  اصلی،  دِر  دارد؛  در  سه  كلیسا  است. 
تعبیه  دارد  قرار  غربی  در ضلع  كه  ناقوس خانه ای 
شده، و دو دِر دیگر یكی در وسط ضلع شمالی و 
دیگری در ضلع جنوبی قرار دارند، كه دِر جنوبی 
به حیاط خلوت و دِر شمالی به صحن حیاط اصلی 

كلیسا منتهی می شود.
فضای داخلی كلیسا عاری از هرگونه تزئینات 
تمثال  تابلوهای  اما  است.  معماری  به  وابسته 

حضرت مسیح، مریم و وارطان مامیكونیان سردار 
مزین  را  بدنه  سطوح  ارمنستان...  لشكر  بزرگ 
برجسته  شخصیت های  جمله  از  است.  نموده 
عالی جناب  به  می توان  كلیسا  در  آرمیده  مذهبی 
ِدر یِزنیك وارتاپت یر كاراكسیان )1922-1862م( 
دینی  رهبر  و  اصفهان  جلفای  ارامنه  خلیفه  نایب 
ارامنه همدان و اراك، و كشیش ِدر خاچاطور و چند 
شخصیت مهم دیگر اشاره كرد و از آثار برجسته 
این مكان می توان حوضچه سنگی غسل تعمید با 
دیوار  انتهای  در  كه  را  آن  به  مربوط  كتیبه سنگی 

شمالی كلیساست، نام برد.

مدرسه نور
در سال 1903 میالدی خورن ِدر وارطانیان، 
ارامنه  دینی  رهبر  و  اصفهان  جلفای  خلیفه  نایب 
همدان و اراك، برخی بناهای عام المنفعه از جمله 
مدرسه دینی ارامنه سورپ لوساورچاگان )موسوم 
با  را  ارامنه  ارامنه واقع در كوچه  نور( و حمام  به 
كمك مالی خلیفه گری ارامنه جلفای اصفهان، انجمن 
فرهنگ دوستان تهران و تجارت خانه آرزومانیان، 

بنا نهاد.
اثر  بر  میالدی   1941 سال  در  نور  مدرسه 

آتش سوزی تخریب شد و سال بعد توسط مهندس 
نشان لئونیان تجدید بنا شد. با مهاجرت ارامنه در 
سال 1946 میالدی به ارمنستان، و كمبود امكانات 
زندگی، مدرسه نور در سال 1958  به خاطر كمِی 
دانش آموز تعطیل شد، به طوری كه همدان در سال 
1979 خالی از سكنه ارامنه شد. مدرسه ایوان داِر 
نور با 6 ستون سنگی و فضایی به مساحت 310 

متر مربع، یك طبقه است و 7 كالس دارد.

بنای متفرقه
در داخل حیاِط مجموعه  كلیسای گریگوری، 
چندین ساختمان بعد از سال 1900 میالدی احداث 
شده است كه بنای موسوم به »خانه ی كشیش« از 
آن جمله است. این بنا در دو طبقه احداث شده؛ 
دو  دوم شامل  طبقه  و  مربع  متر   4x 10 اول طبقه 
سالن است كه هر یك x10 4 متر مربع هستند و با 
با آجر  نمای طبقات  به هم راه دارند.  پنج پنجره 
قبال  بنا  این  از  است.  یافته  تزئین  كوره  و جوش 
به عنوان مهد كودك، آمادگی و سكونت كشیشان 
سنگ  از  بی شمار  تعدادی  است.  می شده  استفاده 
قبرهای متعلق به گورستاِن تخریبی ارامنه واقع در 
كلیسا  حیاط  به  سال 1355  در  رسومات،  محله 

گریگوری منتقل شده است.
مجموعه   متری   200 فاصله  در  ارامنه  حمام 
در  تپه،  شیب  به  توجه  با  و  گریگوری،  كلیسای 
عمق 4 متری سطح كوچه قرار دارد. پالن حمام، 
مستطیل و به ابعاد x15 6 متر است و از سه قسمت 
روشنایی  است.  ساخته شده  تون  و  سربینه  بینه، 
تامین  گنبدی  سقف  از  نورگیر   3 طریق  از  حمام 
می شود و مصالح اصلی بنا، آجر با مالت گل و گچ 
است. این اثر مانند كلیسای انجیلی قدمت قاجاریه 
دارد. مجموعه  كلیسای گریگوری با شماره  2237 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
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