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-1918 ارمنستان  نخست  جمهوری 
1920: تحقق رویای قرن ها یا ... ؟

جمهوری ارمنستان امروز را جمهوری سّوم می نامند. 
جمهوری دّوم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان در 
چارچوب اتحاد جماهیر شوروی بود. اّما پیش از 
آن، در فاصله سال های 1918 تا 1920، حکومتی 
جمهوری در ارمنستان بر سر کار بود که در تاریخ 
به نخستین جمهوری ارمنستان مشهور است. 28 
ماه مه )7 خرداد( سالگرد اعالم استقالل جمهوری 
اول ارمنستان است. به همین سبب صفحاتی از این 
شماره هویس را به نوشته هایی درباره این رویداد 

مهم اختصاص داده ایم.
گرفت.  دشواری شکل  شرایط  در  یکم  جمهوری 
بعد از وقوع انقالب در روسیه و سقوط حکومت 
تزاری، نفوذ روسیه در قفقاز سست شد و بعد از 
پیروزی بلشویک ها در اکتبر همان سال، نیروهای 
روسی که به عنوان عضوی از نیروهای متفقین قفقاز 
کردند.  نشینی  عقب  داشتند،  خود  تصرف  در  را 
از  سربازان  بازگشت  و  صلح  بلشویک ها  شعار 
جبهه های جنگ بود. در این شرایط ارامنه در برابر 
نیروهای ترکیه که متحد آلمان بودند، تنها ماندند. 
نخست یک جمهوری قفقازی متشکل از آذری ها، 
گرجی ها و ارمنی ها شکل گرفت، اّما این حکومت 
به سبب رقابت های درونی و تضاد منافع ملت های 

تشکیل دهنده آن ضعیف بود و نمی توانست )و گاهی 
نمی خواست( جلوی پیشروی نیروهای ترکیه را به 
سمت شرق بگیرد. با پیمان صلح برست لیتووسک 
بین بلشویک ها و آلمان، روس ها شهرهای قارص 
و باتومی را به ترکیه واگذار کردند. در 25 آوریل 
1918 ، ارتش ترکیه قارص را تصرف می کند و 
در 15 ماه مه وارد ایالت ایروان می شود. نیروهای 
سیلیکیان،  چون  فرماندهانی  رهبری  به  ارمنی 
منطقه  در  می شوند  موفق  ِدرو  و  پیرومیان  بِک 
ساردارآباد در نزدیکی ایروان نیروهای ترک را به 
به  نیروهای ترک  این مقاومت  برانند. بدون  عقب 
را هم می گرفتند و سرنوشت  ایروان  زیاد  احتمال 
مه  ماه   26 روز  بود.  ارامنه  انتظار  در  تاریکی 
می کنند.  استقالل  اعالم  گرجستان  منشویک های 
روز 28 ماه مه آذری ها نیز جمهوری مستقل خود 
را اعالم می کنند. جمهوری فدراتیو قفقاز عماًل از 
هم می پاشد و کمیته مّلی ارامنه مستقر در تفلیس، 
مستقل  و  دموکراتیک  جمهوری  نیز  را  ارمنستان 

اعالم می کند.
همان طور که از شرح رویدادهای منتهی به استقالل 
در  استقالل  اعالم  پیداست،  ارمنستان  جمهوری 
شرایط اضطراری و علی رغم میل رهبران سیاسی 
ارمنی انجام می گیرد. دلیل این امر آن بود که ارامنه 
بلکه  نبودند،  روسیه  از  جدایی  خواهان  هیچگاه 

و  دموکراتیک  حقوق  خواهان  حالت  بهترین  در 
فرهنگی در چارچوب یک روسیه دموکراتیک و 
فدراتیو بودند. در واقع در شرایط خالء سیاسی-

از  روس  نیروهای  عقب نشینی  از  ناشی  نظامی 
دفاع  خویش  از  خود  شدند  ناچار  ارامنه  قفقاز، 
کنند و پیروزی ساردارآباد، و سپس گاراهیسار و 
قره کلیسا، زمینه الزم را برای اعالم استقالل آن ها 
از چهر ه های  فراهم آورد. کتاب خاطرات روبن، 
زمینه  این  در  داشناکسوتیون،  حزب  سرشناس 

بسیار گویاست.
حزب  سران  از  روب��ن،  خاطرات  از  گزیده ای 
هیچ  بیستم:  سده  نخست  نیمه  در  داشناکسوتیون 
استقالل  خواهان   1917 سال  تا  ارمنی  حزب 

ارمنستان روسیه نبود
ارمنی هرگز  احزاب  از  »تا سال 1917، هیچیک 
ایالت ایروان از روسیه و تشکیل  خواهان جدایی 
ازمنستان مستقل از آن نبوده است. احزاب ارمنی و 
به طور کل ملت ارمنی مایل بودند ارمنستان مستقل 
داشته باشند، ولی نه در روسیه، بلکه آن سوی مرز 
کشور  تاریخ  این  تا  ترکیه.  ارمنستان  در  روسیه 

ارمنستان مترادف بود با ارمنستان ترکیه.
در سال های جنگ جهانی نخست، خواست آزادی 
قوت  روسیه  و  خارج  ارامنه  میان  در  ارمنستان 
می گیرد. آن هم نه در میان احزاب انقالبی ارمنی، 
رهبری  به  راستی  دست  قشرهای  میان  در  بلکه 
روحانیت. اّما مقصود آن ها از آزادی ارمنستان باز 
هم ارمنستان ترکیه بود. در مورد ارمنستان روسیه، 
یعنی ارمنستان کنونی، هیچ خواست سیاسی و غیره 
گروه های  کمک  با  روس  ارتش  نداشت.  وجود 
اراضی  بیشتر   1917 سال  تا  ارمنی  داوطلب 
ارمنستان ترکیه را تصرف کرده بود. عماًل ارمنستان 
ارمنستان  این  انگار  اّما  بود،  به وجود آمده  واحد 
متحد خواست های سیاسی ارامنه را ارضا نمی کرد. 
به والیت های روسیه  واسپوراکان، دارون و غیره 
تبدیل شده بودند و به جای ارمنستان مستقل برای 
برنامه ریزی  فرات  اطراف  قزاق های  سازماندهی 

می شد.«
نخست  استقالل جمهوری  اعالم  که  این  از  امروز 
خواست  تحقق   1918 مه  ماه   28 در  ارمنستان 
میان  به  سخن  بود  ارامنه  متمادی  سده های 
می آید، اّما واقعیت همان است که در نوشته روبن 
سال  در  تنها  که  است  گفتنی  نیز  این  می خوانید. 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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1919 تشکیل ارمنستان مستقل و متحد در برنامه 
حزب داشناکسوتیون گنجانده شد.

ارامنه  نمایندگان  مجمع  نشست های 
انتخابات  و  )پادگاماُوراگان(  تهران 

شورای خلیفه گری
نمایندگان ارامنه تهران و شمال کشور در چهار جلسه 
پی در پی )20 تا 24 اردیبهشت( به گزارش عملکرد 
دوساله شورای خلیفه گری تهران گوش دادند و روز 
جدید  خلیفه گری  شورای  اردیبهشت   26 دوشنبه 
مجمع  که  است  گفتنی  کرد.  خواهند  انتخاب  را 
نمایندگان )پادگاماُوراگان( هر چهار سال یک بار 
با رای ارامنه مقیم تهران انتخاب می شود و در حکم 
نهاد قانونگزاری جامعه ارامنه تهران است. شورای 
خلیفه گری که امور جاری جامعه ارامنه را اداره و 
عنوان  به  می کند،  مدیریت  را  جامعه  دارایی هایی 
است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  اجرایی،  نهاد 
اعضای این نهاد توسط مجمع نمایندگان هر دو سال 
برابر آن پاسخگو  انتخاب می شوند و در  بار  یک 
هستند. شورای خلیفه گری کنونی به ریاست دکتر 
آیدا هوانسیان به پایان دوره دوساله فعالیت خود 
به  خود  عملکرد  گزارش  ارائه  با  لذا  بود،  رسیده 

کارش خاتمه داد. 
از  کوچاریان،  آلبرت  هویس،   96 شماره  در 
شرح  )پادگاماوراگان(  عمومی  مجمع  نمایندگان 
نمایندگان  اکثریت  تعلق  سبب  به  که  است  داده 
مجمع به یک حزب، شیوه کنونی انتخاب شورای 
خلیفه گری توسط مجمع عمومی عماًل جنبه صوری 
دارد و در اصل نمایندگان شورای خلیفه گری پیش 
از طرح در مجمع در مناسبات و رایزنی های حزبی 

برگزیده می شوند. 
نه محتوای مذاکرات مجمع  به همین سبب،  شاید 
نمایندگان و نه انتخابات شورای خلیفه گری چندان 
قرار  ارامنه  خیابان  و  کوچه  مردم  توجه  مورد 

نمی گیرد.

ورزش سیاسی یا بالعکس
زبانی  به  باال،  عنوان  با  مقاله ای  در  ماتیان  آزاد 
طنزآمیز صحنه سیاسی ارمنستان امروز را معرفی 
از  بسیاری  که  است  این  حقیقت  است.  کرده 
دولتمردان ارمنی ورزشکار بوده اند و تشبیه سیاست 
به ورزش در رسانه های آن کشور رایج است. این 

روزها از مذاکرات اپوزیسیون اصلی کشور )کنگره 
با رئیس  تر پطروسیان  لئون  به رهبر  ارامنه(  ملی 
جمهور سرژ سرکیسیان به عنوان شطرنج سیاسی یاد 
می شود و این در حالی است که سرکیسیان حقیقتًا 
رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان است. عالوه بر 
این، سیاست نزدیکی سرکیسیان به ترکیه و امضای 
پروتکل هایی با آن کشور در زمینه بازگشایی مرز 
تیم های  فوتبال  مسابقات  تماشای  با  کشور،  دو 
و  توسط روسای جمهوری شان شروع  آن ها  ملی 
فوتبالی  سیاست  به  ارمنستان  سیاسی  ادبیات  در 
رئیس  دومین  کوچاریان،  روبرت  شد.  معروف 
ورزشی  رشته های  در  نیز  ارمنستان  جمهور 
داشته  تبحر  تنیس  و  بسکتبال  از جمله  گوناگون، 
رافی  غذای  اعتصاب  به  اشاره  با  نویسنده  است. 
که  می گوید  ایروان،  آزادی  میدان  در  هوانسیان 
به  می خواسته  )ژارانگوتیون(  میراث  حزب  رهبر 
این شیوه وزن کم کند تا شاید بتواند در وزن های 
ورزش  این  در  اّما  ببرد.  پیش  از  کاری  پائین تر 
مرفه  ارمنستان  رهبر حزب  را  باال  سیاسی دست 
)بارگاواج هایاستان( دارد که برای خودش قدرتی 
فدراسیون  ریاست  ضمن  در  و  است  اقتصادی 
ورزش کشور را هم به عهده دارد. به قول ماتیان، 
یادشده  ورزشی  رشته های  همه  ببیند  الزم  اگر  او 
اعالم می کند و همه ورزشکاران کشور  را ممنوع 
سرانجام  و  می فروشد.  خارجی اش  شرکای  به  را 
نویسنده از حزب داشناکسوتیون یاد می کند که در 

میدان این سیاست ورزشی انگار جایی برای خود 
پیدا نکرده و ناچار به ورزش سنتی بندبازی روی 
این رشته در عرصه  افسوی که   اّما  آورده است. 
جهانی هنوز به عنوان ورزش رسمی شناخته نشده 

است.

همایش بازرگانان و اهالی کسب و کار 
دیاسپورا در ایروان

اردیبهشت(  و 10   9( آوریل  و 30  روزهای 29 
همایش بازرگانان و اهالی کسب و کار بازرگانان 
لئون  شد.  برگزار  ایروان  در  ارمنی  دیاسپورای 
آهارونیان، مدیر شرکت حمل و نقل بین المللی ستی 
و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان که 
خود نیز در این همایش شرکت کرده بود، در این 
شماره هویس طی گزارش مفصلی به مذاکرات این 
نشست ها و دیدار شرکت کنندگان با رئیس جمهور 

ارمنستان پرداخته است. 
پیرجانیان  واهرام  را  همایش  این  برگزاری  ابتکار 
به عهده داشته که از ارامنه ایران است و در حال 

حاضر در تورنتوی کانادا اقامت دارد.
سرکیسیان،  تیگران  کنفرانس  این  نشست های  در 
نخست وزیر ارمنستان و مارتیک سرکیسیان رئیس 
سخنرانی  نیز  کشور  آن  صنعت  و  بازرگانی  اتاق 
گسترده تر  فعالیت  امکانات  بر  عالوه  کردند. 
بازرگانان ارمنی مقیم کشورهای دیگر در ارمنستان 
این  برای  مشترک  شرکت  یک  تشکیل  امکان  و 
کار، در این همایش به دشواری های ساختارهای 
اقتصادی آن کشور نیز که مانع گسترش فعالیت های 
ارمنستان اند  جمهوری  در  کشورها  سایر  ارامنه 

اشاره شد.
رئیس  با  دی��دار  در  که  می دهد  شرح  نویسنده 
گفت وگوی  اردیبهشت،   10 در  ارمنستان  جمهور 
صمیمانه ای بین بازرگانان دیاسپورا و ایشان جریان 
یافته است و عالوه بر مسائل اقتصادی، مذاکرات 
با ترکیه، مسئله قره باغ، معضل فساد اقتصادی و 
تحوالت صحنه سیاست داخلی ارمنستان نیز مورد 

بحث قرار گرفته اند. 
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کنید.  تعریف  خانواده تان  و  کودکی  از 
محیطی  چه  در  و  آمدید  دنیا  به  کجا 

بزرگ شدید؟
پدرم  و  شده ام  متولد  تهران  در   1310 سال  در 
راننده بود. آن وقت ها راننده ها جایگاهی همچون 
را  پدرم  زود  خیلی  داشتند.  امروزی  خلبان های 
از دست دادم. نه سال داشتم و بزرگ ترین فرزند 
به  مادر  و  بودیم  بچه  تا  چهار  ما  بودم.  خانواده 
زحمت ما را بزرگ کرد. ناچار مرا به پرورشگاه 
مدرسه  در  آن جا  سال  سه  و  فرستادند  اصفهان 
شاه عباس تحصیل کردم، خوب آن زمان جنگ بود 
و همه در مضیقه بودند، دوران سختی بود. بعد از 
سه سال به تهران بازگشتم. و به مدرسه مهر رفتم در 
آن جا بهترین نمراتم در نقاشی بود. بعد به دبیرستان 
از دست  را  پدرم  که هنوز  تمدن رفتم. در زمانی 
ارامنه  از  خانواده ای  ما  همسایگی  در  بودم  نداده 
مهاجر ارمنستان زندگی می کردند، و یکی از پسران 
نقاشی می کرد و مرا که کودک  آن خانواده خوب 
کوچکی بودم در کنار خود می نشاند و من به دقت 
به روش کار او می نگریستم، شاید همین باعث شد 
در  نمراتم  بهترین  از  یکی  دبیرستان  دوران  تا  که 
کارنامه، نمره نقاشی بود. یکی از همکالسی هام در 
دبیرستان تمدن، سیراک ملکونیان )نقاش معروف 
معاصر( بود. من و سیراک با هم رفتیم برای کار 

تابلو نویسی. آن زمان خیلی ها در خیابان سعدی 
کمک خرج  من  کار  این  با  می کردند.  را  کار  این 
خیاطی  مادرم  زمان  آن  در  چون  شدم،  خانواده 
دست  به  کار  این  از  من  که  درآم��دی  و  می کرد 

می آوردم از نگرانی های مالی خانواده می کاست.
به  دستیار  عنوان  به  مرا  هم  تمدن  مدرسه  مدیر 
نقاشان توصیه می کرد. برای نقاشی سقف سفارت 
برای دستیاری  دنبال جوانی  به  مانی  ناصر  مصر، 
می گشت و مدیر مدرسه تمدن مرا به وی پیشنهاد 
به  اکنون  مصر،  زماِن  آن  سفارت  کرد. ساختمان 
موزه آبگینه تبدیل شده است. بعد انجمن مشاگویت 
)فرهنگ( درست شد که عده ای از جوانان را برای 
این  از  یکی  فرستاد.  ارمنستان  به  تحصیل  ادامه 
ارمنی(  معروف  )خواننده  بادالیان  هوانس  جوانان 
بود. در هر حال آن جا مارکار قارابگیان جمعی از 
ما  بود و  نقاشی را جمع کرده  به  جوانان عالقمند 
نمایشگاه نقاشی ترتیب دادیم. جایی بود که من و 
دیگر دوستان نقاشم همدیگر را مالقات می کردیم 
و همگی تالش می کردیم بهترین کار را  ارائه دهیم 
موقع  آن  ولی  باشد،  داشته  را  استادها  بهترین  و 
تنها  و  نبودند  موجود  خوبی  استادهای  متأسفانه 
راهی که ما را با دنیا نقاشی مرتبط می کرد مجالت 
خارجی بودند، که البته آن ها هم محدود و نایاب 
بود. تنها جایی که این مجالت را داشت، انجمن 

ُوکس )انجمن دوستی ایران و شوروی( بود، آن هم 
با چه چاپی. کتاب های نقاشی شان آن چنان بوی 
بدی می داد که هنوز هم در خاطرم هست. ولی با 
چه عالقه ای تصاویر آن را نگاه می کردیم. از طریق 
آن مجالت با خیلی از نقاشان زمان و جریان های 
درست  هم  گروهی  یک  شدیم،  آشنا  روز  هنری 
کرده بودیم و برای نقاشی به اطراف تهران می رفتیم 

گفت وگو با ادمان آیوازیان

مهرماه سال گذشته نخستین نمایشگاه آثار ادمان آیوازیان بعد از 37 سال، در گالری آرت 
سنتر تهران برگزار شد. ادمان این روزها دوست دارد بدون واسطه ی فیگورهایش با مخاطب 
خود سخن بگوید، به همین سبب بخشی از نمایشگاه را به کارهای آبستره خود اختصاص 
نیز  عنوان  این  انتخاب  بودند،  شده  گذاشته  نمایش  به  رباعیات  عنوان  تحت  که  بود  داده 
جالب و در خور توجه است.  در کنار این مجموعه، کارهای فیگوراتیو وی تحت عنوان نقش 
خاطره عرضه شده بود. در روزهای برگزاری نمایشگاه نه تنها با آثار ادمان از نزدیک آشنا 
شدیم، بلکه فرصتی پیش آمد تا خود او را هم از نزدیک ببینیم و درباره زندگی و کارش با 
او گفت وگو کنیم. گفت وگو را از کودکی، وضعیت خانوادگی  و آشنا شدن او با نقاشی شروع 

کردیم.

لیا خاچیکیان، آلوارت طروسیان

نقاشی هایی که در زندگی مردم جریان دارند
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به  سفرها  این  طوالنی تریِن  می کردیم.  نقاشی  و 
آن جا  کردیم.  حرکت  زود  صبح  که  بود  اوشان 
نقاشی هامان را کشیدیم و شب دیروقت برگشتیم. 
و این بهترین اوقات مان بود که برای خودمان کار 

می کردیم.

در این گروه شما چه کسانی بودند؟
به جز مارکار قارابگیان و میشا شهبازیان که از ما 
بزرگ تر بودند و به هر حال در کارشان جا افتاده تر 
بودند، آواک هایراپتیان، آریس آسریان، سرکس 
زاکاریان، واسپور، مارکو، سیراک...  االن فکر 
بسیار  گروه  ولی  نمی آید  یادم  را  می کنم خیلی ها 
گورگیان می آمد  آبراهام  گاهی هم  بودیم.  خوبی 
و با ما گپی می زد که برای ما مغتنم بود. می دانید 
او سبکی منحصربه فرد دارد، بسیار ارمنی و بسیار 
پوششی  در  را  چینی  مینیاتور  ویژگی های  زیبا. 
ارمنی ارائه می دهد، که من نظیر آن را در کار هیچ 
کس ندیده ام. کارهایش در وهله اول ارمنی است 

بعد مینیاتور.
توسط  که  بود  نمایشگاهی  بعدی،  جالب  اتفاق 
در  و...  جوادی پور  وشکایی،  شامل  گروهی 
این کار  برگزارشد. و  بهار  ساختمانی در خیابان 
در آن زمان پدیده ای تازه بود، مردم می آمدند و 

ادم��ان  آبستره  آث��ار 
به  متعلق  آی��وازی��ان 

دوره های مختلف 
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نگاه  تعجب  با  و  شوند  گالری  وارد  می ترسیدند 
می کردند. اسم گالری را هم گذاشته بودند آپادانا. 
بسیاری گفتند خوب پس می شود که آدم نقاشی کند 
و بگذارد جایی بفروشد. ولی در هر حال نمی شد 
با آن گذران زندگی کرد، برای همین هم به کارهای 
گرافیکی و معماری داخلی می پرداختیم تا بتوانیم 
مطرح  خارج  در  تحصیالت  بعدها  کنیم.  زندگی 
دست نیافتنی  رویایی  به  بیش تر  که  چیزی  شد، 
شبیه بود. از افرادی که در آن سال ها برای تحصیل 
به خارج رفتند باید در ابتدا به آلفونس هوانسیان، 
وازگن میناسیان و مارکو گریگوریان... اشاره کنم 

که به ایتالیا رفتند. 

در  معماری،  و  نقاشی  کار  کنار  در 
مساجد  برای  که  داخلی  طراحی های 
انجام داده اید می شود آشنایی شما را 
دید.  خوش نویسی  و  اسالمی  هنر  به 
عالقه مند  خوش نویسی  به  چه طور 

شدید؟
همان موقع که بچه بودم و در اصفهان زندگی می کردم 
هر وقت به کوچه و خیابان می رفتم، کاشی کاری ها 
و خطاطی هایی که در تزیین مساجد و شهر وجود 

تا  تزیینات  این  می کرد.  جلب  مرا  توجه  داشت 
جایی برایم جذاب بود که از روی الفباآموز لوسا 
طراحی  خودم  برای  کتابی  نور(،  )چشمه  غبیور 
در  که  گل هایی  و  تزیینات  همین  با  بودم  کرده 
کوچه و خیابان های اصفهان می دیدم. حرف ز از 
کلمه زاقیک )به معنی گل( و تصویر گل را نقاشی 
می کردم. به این ترتیب همیشه به این تزیینات هنر 
اسالمی حساس بوده ام و همین طور به خطاطی، 
و همین در زمانی که به کار تابلو نویسی اشتغال 
بود.  همکارانم  بین  خوبی  امتیاز  برایم  داشتم 
چون اغلب آن ها با خوش نویسی فارسی آشنایی 

مراحل طراحی و ساخت نوار موزاییکی گنبد مسجد فرودگاه سلطان خالد در ریاض عربستان سعودی، ابعاد 2/5 در 100 متر



77
دوهفته نامه

هویس شماره 98، سال پنجم، 28 اردیبهشت 1390

چندانی نداشتند، من برای  آن ها نوشتار تابلو را با 
خط خوش طراحی می کردم و آن ها با رنگ روغن 
اجرا می کردند. بعدها در انگلستان فرصت خوبی 
برایم پیش آمد تا انواع قلم های خوش نویسی را 
از  عظیمی  گنجینه  بریتانیا  موزه  در  کنم.  مطالعه 
نسخ خطی موجود بود، شامل قرآن هایی با خط 
خوش نویسان سده های مختلف و سایر اسنادی که 
در آن جا نگهداری می شد، انواع خطوط را دیدم و 
آن ها را مورد مطالعه قرار دادم، و شیفته خط ثلث 

شدم که با چه زیبایی حرکت می کند. 

تهران  در  که  ای��ن  از  بعد  بنابراین 
تجربه هایی کردید عازم خارج از کشور 
را  خود  آکادمیک  تحصیالت  تا  شدید 
انجام دهید. قدری در این باره توضیح 

دهید.

ادامه  برای  که  نبود  ساده ای  کار  زمان  آن  خوب 
تحصیل به یک کشور دیگر سفر کنی. باید حتما 
کسی حمایت می کرد. به هر حال من در ابتدا به 
انگلیس رفتم و در رشته معماری درس آموختم و 
دیپلم معماری گرفتم. معماری را هم به این دلیل 
انتخاب کردم که در سال های آخری که ایران بودم 
به این کار مشغول بودم، چون آن زمان هم مانند 
من  کرد.  زندگی  گذران  نمی شد  نقاشی  از  االن 
برای یک معمار کارهای تزینات داخلی می کردم 
بعد  شدم.  معماری  عرصه  وارد  ترتیب  این  به  و 
دوست معمار دیگرم از ایتالیا آمد و دو سال هم با 
او همکاری کردم. و این ها باعث شدند آرام آرام 

رشته ام را از نقاشی به معماری تغییر دهم.
طهماسیان  مدرسه  بازگشتم  انگلستان  از  که  بعد 
طهماسیان،  بابیگ  همت  به  که  را  زرکش  در 
نیکوکار، تأسیس شده بود طراحی و اجرا کردم 
و بعد هتل گاجره دیزین را طراحی و اجرا کردم. 
نیز همان سال ها  طراحی چندین خانه و ویال را 
انجام دادم. این هتل گاجره که می گویم هتل قدیم 
دیزین  اسکی  پیست  اطراف  در  که  هتلی  است. 
است قرار بود بخشی از یک پروژه بزرگ باشد، 
طرحی که در آن محوطه پاتیناژ و چند تأسیسات 
رفاهی دیگر نیز موجود بود. البته تا آن جا که من 
مطلع هستم برخی از بخش های پروژه هرگز عملی 
نشد. مثل همین زمین پاتیناژ که قرار بود از سرریز 
طبیعی آب نهرهای منطقه به وجود بیاید. شنیده ام 
که آهن های اسکلت این طرح هنوز هم به همان 

صورت نیمه کاره مانده است و زنگ می زند. 

دو  ما همزمان شاهد  نمایشگاه  این  در 
هستیم:  شما  کارهای  از  متفاوت  نوع 
چشم اندازهایی  که  آب رنگ  کارهای 
شهرستان های  و  روستایی  مناطق  از 
روغِن  رنگ  کارهای  و  هستند  ایران 
بزرِگ آبستره. این تفاوت از کجا نشأت 

می گیرد؟
تصویرهای آب رنگی که در سالن پایین به نمایش 
گذاشته شده در واقع برگ هایی از دفتر خاطرت من 
است. من به هر کجا که رفتم خاطره ای از آن جا 
اکنون چند وقتی  این تصاویر ثبت کردم و  را در 
است که سعی دارم همه این تصاویر را شماره بندی 

آرشیو  و  کتاب خانه،  یک  کتاب های  مثل  کنم 
مرتبی از این خاطرات تصویری ام داشته باشم. در 
نظر دارم تا در فرصتی، کاتالوگی از این تصاویر 
درست کنم. این آب رنگ هایی که در طبقه پایین 
همین  من  ایران،  از  هستند  من  خاطرات  هستند 
کار را برای خاطراتی که از مصر و انگلیس داشتم 
این ها  در  من  خاطرات  که  معتقدم  کرده ام.  هم 
هستند. اما در مورد بخش آبستره می خواستم یک 
با خالصه ترین حالت و  را  حرکت یک موسیقی 
به سادگی ثبت کنم، تا حدی که پس زمینه را نیز 
اغلب رنگ گذاری نکرده ام. و برای همین است که 
کم ترین  با  زیرا  گذاشته ام،  رباعیات  را  آن ها  نام 
المان ها و بسیار خالصه، یک دنیا سخن می گویم. 
در رباعی، شاعر به یک خالصه گویی و سادگی 
و ایجاز می رسد. حال نمی دانم تا چه حد در این 

امر موفق بوده ام. 

مناظر بومی تابلوهای نمایشگاه آن قدر 
می کند  فکر  بیننده  که  هستند  زیبا 
توریست  جذاب  برای  آن ها  زیبایی 
است. آیا آن ها را برای بیننده خارجی 

کشیده اید؟
می دانید، این روزها همه چیز را می شود به جذب 
توریست مرتبط کرد، تا حدی که در مورد زیباترین 
که  این  برای  را  آن  گفت  می شود  هم  نایین  قالی 
توریست خوشش بیاید بافته اند. اّما نمی شود همه 
چیز را این گونه دید. در این مورد خاطره جالبی 
کنم.  تعریف  برای تان  دارد  جا  که  دارم  ذهن  در 
 )Minoru Yamasaki( یاماساکی  مینورو  زمانی 

بخشی از طراحی داخلی مسجد جامع عمانادمان آیوازیان در کارگاهش
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معمار ژاپنی االصل معروفی که برج های دوقلوی 
نیویورک را طراحی کرده، از من پرسید چه طور 
است که در دل کویرهای بی آب و علف ایران این 
همه فرش های زیبا و رنگارنگ خلق می شود. و 
من گفتم  انسان آن چیزی را که ندارد خودش خلق 
می کند. انسان در بیابانی که نه گلی وجود دارد و نه 
درخت و گیاهی، همه این ها را در خیال خودش 
پهن  اتاقش  در  به صورت فرشی  و  خلق می کند 
می کند. تا با آن به زندگی اش چیزی را بیفزاید که 
ندارد. دلیل محکمی وجود داشته که آن را به آن 
زیبایی ببافند، نه دلیلی مثل توریست یا خریدار 

خارجی. 
من احترام بسیاری برای نقاشان مکتب آب رنگ 
آن ها  قائلم.  یرواند  و  سمبات  مثل  اصفهان 
و  می کردند،  آب رنگ  کار  که  بودند  نقاش هایی 
کارشان به این ترتیب بود که می رفتند تک تک، 
همه المان های یک منظره را نقاشی می کردند. اما 
من شیوه کارم به گونه دیگر است، من می خواهم 
با یک خط بیش ترین حرف ممکن را با مخاطبم 
بگویم. و وارد جزئیات به این ریزی نشوم. بلکه 

یک کلیتی را به مخاطب ارائه دهم. 
بین تابلوهای این مجموعه هستند مکان هایی که 
بیش تر یک معماری را به بیننده عرضه می کنند؛ 
گنبدهای گلی که هر کدام یک رنگی دارند و یک 
یا همین  القا می کنند.  بیننده  به  را  حال و هوایی 
نقاشی کرده ام. سال  ارمنی نشینی که  روستاهای 
کردم.  نقاشی  و  رفتم  نماگرد  روستای  به   1962
برایم  سفر،   آن  در  زمان  پرلذت ترین  و  بهترین 
کشیش  صحبت  پای  می نشستم  که  بود  مواقعی 
دهکده یا از خانمی خواهش می کردم لباس محلی 
و زیورآالت مخصوص آن ناحیه را بپوشد تا آن 
را بکشم، و آن ها این کار را با حوصله برای من 
انجام می دادند. حتی یادم هست خانم مسنی بود 
که لباس بسیار زیبایی داشت و از او خواهش کردم 
بایستد تا او را بکشم، و او گفت اگر خروسم را هم 
بکشی حاضرم. می دانید احساسات و ماجراهای 
در  خاصی  زندگی  داشت.  وجود  آن جا  زیبایی 
همه  من  ولی  داشت.  آن ها جریان  رفتار  و  کالم 
با جزئیات بازسازی نکرده ام بلکه یک  این ها را 
تصویر کلی از آن ارائه داده ام و سعی کرده ام همان 
همین  برای  بکشم،   تصویر  به  را  جاری  زندگی 

است که به آن می گویم دفتر خاطرات. 

طراحی و اجرای این تابلوها را همزمان 
در طبیعت انجام داده اید؟

بله همانند همان روزهای نوجوانی ام که قبال اشاره 
کردم، حاال هم هرگاه به جایی سفر می کنم کاغذ و 
جعبه رنگم را با خود می برم و نقاشی می کنم. گاهی 

بعد از این که کاری را نگاه می کنم از خود می پرسم 
قلم در آن  داده ام؟ و می خواهم  انجام  را من  این 
ببرم ولی معموال کار خراب می شود و آن چیزی 
نمی شود که می خواهم، و چیز دیگری می شود. 
اثر وجود داشته  و آن حسی که در آن لحظه در 
از بین می رود. بنابراین تصمیم گرفته ام هر جوری 
که هست همان گونه باقیش بگذارم. هنوز هم در 

روستاهای انگلیس همین کار را انجام می دهم.

شما  از  آب رن���گ ه���ا،  ای��ن  ج��ز  ب��ه 
لیتوگرافی هایی دیده ایم که در آن ها هم 
موضوعاتی نظیر طبیعت و روستاها 
را  آن  کار  تکنیک  لطفا  می شود.  دیده 

توضیح دهید.
وقتی به جاهای مختلف می رفتم و این گواش ها 
را انجام می دادم شاید انجام هر یک از آن ها 2 تا 
3 ساعت طول می کشید، و اگر گاهی این فرصت 
طراحی  نمی کردند،  صبر  همراهانم  و  نداشتم  را 
از منظره را به سرعت بر روی کاغذی با مداد یا 
انجام می دادم.  هر وسیله ای که در اختیار داشتم 
بعدا که به کارگاه برمی گشتم، طرحی از بین آن ها 
مورد  این  در  می کردم.  اجرا  و  می کردم  انتخاب 

گاهی تغییراتی الزم بوده، که انجام داده ام.
یکی از جالب ترین تجربه های من درباره اهمیت 
حس در لحظه ی  نقاشی، مربوط به پرتره ی آرام 
خاچاطوریان بود. او از من خواسته بود پرتره اش 
را بکشم. پرسیدم برای این کار چه قدر وقت آزاد 
دارد و او گفت نیم ساعت. گفتم استاد فکر کنم اشتباه 
سراغ من آمده اید، می روم یک عکاس پیدا می کنم 
تا بیاید از شما عکس بگیرد. ایشان گفتند آخر من 
بسیار گرفتارم. گفتم چه کار دارید که گرفتارید. 
گفتند در فالن جا ضبط دارم. از او پرسیدم چند 
هستم  آن جا  روز  دو  گفت  دارد  کار  آن جا  وقت 
و من هم گفتم بسیار خوب می آیم آن جا. به این 
ترتیب رنگ ها و وسایلم را برداشتم و به استودیو 
رفتم، و او مرا در وسط ارکستر نشاند. گفتم این جا 
مزاحم کسی نیستم؟ خاچاطوریان گفت این جا من 

پادشاهم و حرف حرف من است. به این ترتیب 
تمام  را  کار  دوم  روز  تا  و  شدم  کار  مشغول  من 
اکنون در  تابلویی است که هم  کردم. حاصل آن 
دارد. خاچاطوریان خیلی  قرار  موزه وی  خانه- 
اصرار داشت که آن را به وی بدهم ولی گفتم من 
دینی به تو ندارم، تو آن جا مشغول کارت بودی و 
من هم مشغول کارم. به هم چیزی مدیون نیستیم. 
خاچاطوریان عالقه مند بود آن را از من بخرد ولی 
من زیر بار نمی رفتم. دوست مشترکی داشتیم که 
می گفت این دعوا را باید به نوعی خاتمه داد، به 
چند  ادمان  برای  که  کرد  پیشنهاد  خاچاطوریان 
کرد  قبول  خاچاطوریان  کن.  خلق  آهنگ  خط 
و  رفت  ولی  دهد  انجام  کار  این  مسکو  برود  که 
فراموش کرد. دو سال بعد اسقف اعظم آمد و گفت 
دارد.  تابلو  یک  تو  پیش  می گوید  خاچاطوریان 
دیگر نمی شد روی حرف اسقف چیزی گفت. آن 
را به موزه اجمیادزین بردند و بعد به خانه- موزه 
تا به  آرام خاچاطوریان اهدا شد. این ها را گفتم 
این نتیجه برسم که هر وقت هنرمند با طبیعت کار 
می کند و همواره در حال طراحی است، در کارش 
حس و ویژگی های آن لحظه ی به خصوص ایجاد 
می شود و کار اتفاقی نیست، بلکه گویای حس و 

نقاشی  اتمسفر آن لحظه است. من دوست ندارم 
و  می پاشند  رنگ  که  نقاشانی  مثل  باشد  اتفاقی 
معتقدند که نقاشی کرده اند. درحالی که موضوع در 
فرق  این  با  آبستره  نقاشی  و  است.  اتفاق  این جا 

دارد. 
تأثیر  کرده ام  زندگی  که  جاهایی  مجموعه  از  من 
پذیرفته ام. مثال در لندن زندگی می کنم اّما مثل یک 
ایرانی تعارف می کنم. این را هم بگویم که دوست 

داشتم یک ارمنی بهتری بودم.

منظورتان از ارمنی بهتر چیست؟
کشور  این  به  وقتی  رفته ام،  زیاد  ارمنستان  من 
می روی هم خوشحال می شوی هم غمگین. گاهی 
نمی بینی و غمگین  انتظار داری  که  آن چیزی را 
ایران  ارامنه  و  ایران  برمی گردم  مثال  یا  می شوی. 
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را می بینم. ارامنه ایران را ارمنی کامل تری می بینم. 
ببینید  هست.  ایران  ارامنه  بین  در  ایثار  جور  یک 
مذهبی  انجمن های  در  چه قدر  ایران  ارمنی های 
در  مسأله  این  می کنند.  کار  داوطلبانه  فرهنگی  یا 

جاهای دیگر به این کیفیت پیدا نمی شود. 

فکر نمی کنید شناخت شما از ارامنه ایران 
کمی قدیمی است؟ و این ایثاری که شما 
می گویید، دیگر در این جا هم کم رنگ شده 

است؟ 
شاید. به هر حال منظور من این است که اگر به طور 
جدی می توانستیم بین نیازهای مادی و هویت ارمنی 
بود.  فوق العاده  کنیم  ایجاد  خوبی  آشتی  اصیل مان 
ببینید من در یک کمیته در ارتباط با مراسم بزرگداشت 

پرتره آرام خاچاطوریان، 1977
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کشته شدگان قتل عام ارامنه شرکت داشتم. مثال یک 
و  می خوانم  برای تان  می آیم  من  می گوید  خواننده 
پولم را می گیرم. شما هرچه از درآمد این کنسرت 
کسب کردید برای کارهای کمیته خرج کنید. کاش 
آن خواننده می خواند بدون این که توقع پولی داشته 
برای آن  به هر حال من همیشه می خواهم  باشد. 
هویت ارمنی ام کاری بکنم. مثال حدود 200 نقاشی 
از چهره کومیتاس کشیده ام. حدود 20 نقاشی پرتره 
برای  نمایشگاه در کانادا، که  برای یک  کومیتاس 
معرفی کومیتاس بود کشیدم که در ارتباط با قتل عام 
و تأثیرات آن بود. و هنوز احساس می کنم ما یک 
جای تاریک در ناخودآگاه مان داریم. و احساس 
می کنم برای هویت ارمنی ام کم کار کرده ام. هویت 
ما ارزشمند است. ما در هرجا زندگی می کنیم به هر 
حال با آن ملت ارتباط برقرار می کنیم ولی مجبور 

نیستیم هویت مان را کنار بگذاریم. 

حضرت  کلیسای  نقاشی های  شما 
سرکیس مقدس )کریمخان نبش خیابان 
تهران  ارامنه  ما  داده اید.  انجام  را  ویال( 
به بهانه های مختلف مثل عروسی یا عزا 
یا عید به آن جا می رویم. این نقاشی ها 
بخشی از فضای گذشته و حال ما است 
و نسبت به آن نوستالژی پیدا می کنیم، 
شاید بخش هایی از آن ها در عکس های 
و  دارد  وجود  ما  از  خیلی  خانوادگی 
جمعی  بصری  حافظه ی  در  نوعی  به 
شما  آثار  این  شاید  دارد.  حضور  ما 
طیف  و  باشد،  آثارتان  پربیننده ترین 
بصری  سواد  با  مخاطبان  از  وسیعی 
کرده.  برقرار  ارتباط  آن  با  متفاوت 

سلف پرتره، 1948
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چه طور شد این کارها را انجام دادید؟
برای  مسابقه ای  یک  آرداک  اسقف  زمان  آن  در 
طراحی کلیسای مزبور گذاشت. فکر کنم 3-4 ماه 
اما آقای  ارائه دهم.  کار کردم که طرح کلیسا را 
سرکیسیان، نیکوکاری که بودجه کلیسا را تأمین 
کرده بود، گفت من ترجیح می دهم آقای آفتاندیلیان 
این کار را انجام دهد و همین طور هم شد. من با 
اسقف آرداک آشنایی داشتم. ایشان می دانست از 
این موضوع که خودشان پیشنهاد مسابقه را داده 
بودند و بعد مسابقه را به هم زده بودند آزرده بودم. 
روز  نیازهای  با  که  بودم  داده  مدرنی  طرح  من 
روی  بر  کلیسا  من،  طرح  در  داشت.  همخوانی 
یک کرسی با ارتفاع بیست متر بود و محلی برای 
داشت.  غیره  و  عروس،پارکینگ  ماشین  ورود 
کلیساهای ارمنی در طول تاریخ تغییرات بسیاری 
نیازهای  فراخور  به  تغییرات  این  و  به خود دیده 
کلیسای  مثل  کلیساها  گذشته  در  بوده؛  زمانه 
ولی  می نشستند  زمین  روی  غیره  و  ساقموس 
بعدا با نیازهای روز این امکانات به آن ها اضافه 
تزیینات  بعدها در مرحله  به هرحال  شده است. 
داخلی، اسقف اعظم آرداک مانوکیان مرا به جلسه 

دعوت کردند و به نوعی می خواستند موضوع را 
از دلم دربیاورند، گفتند تو نقاشی های داخلی را 
به عهده بگیر. من هم قبول کردم. البته در طرح 
معماری هم تغییراتی پیشنهاد کردم که اجرا شد. 
یک پنجره بسیار بزرگ در محراب پیش بینی شده 
بود که به علت عدم تناسب نور، پیشنهاد حذف 
آن را دادم. موضوع نقاشی ها انتخاب شد. یکی 
)روحانی  ماشتوتش  مسروپ  بازگشت  موضوع 
طراح حروف ارمنی( و دیگری وارتانانس )دفاع 
ارامنه از دین خود در مقابل ساسانیان(. اما نقاشی 
اصلی قوس محراب، مربوط به مسیحیت و ایمان 
و وجدان شخصی است. هر کس  این موضوع را 
به گونه ای می بیند و من آن را با برداشتی که خودم 
برای  کشیدم.  داشتم  وجدان  یا  مذهبی  ایمان  از 
اعظم جلسه های  اسقف  با  این تصویرها  طراحی 
زیادی داشتیم. ایشان موضوع و صحنه واقعه را 
را  تمام سعی ام  و من  تشریح می کردند  به خوبی 
البسه آن  و  بناها  تاریخی  از لحاظ  تا  انجام دادم 
دوره ارمنه را مطالعه کرده و در تصویر ارائه دهم. 
البته ظاهرا بعد از انقالب اسالمی کمی تغییر کرده و 

پارچه ای روی پاها کشیده اند.

خود شما تغییرات را انجام دادید؟ 
خیر از من خواستند انجام بدهم. گفتم من نقاش 
هستم نه خیاط، و قبول نکردم. ولی این مسأله ای 
مسؤولیت  داد؛  قرار  تأثیر  تحت  مرا  گفتید  که 
بزرگی ست که نقاشی هایم در زندگی مردم جریان 
داشته باشد. اگر عمری دوباره داشتم نقاشی های 
بهتری می کشیدم و جایگزین می کردم. من چندان 
اصفهان  در  که  سالی  سه  ندارم.  مذهبی  تربیت 
بودم هفته ای سه روز دینی داشتیم که یک بار در 
و  اخراج شدم  کردم  دینی  معلم  از  که  اثر سؤالی 
معلم دینی گفت دیگر الزم نیست در کالس شرکت 
کنی. در دو ساِل بعد از آن در زمان کالس او در 
حیاط بازی می کردم. موضوع های نقاشی مذهبی 

می کردیم  انتخاب  مرحوم  اسقف  با  با صحبت  را 
می کشیدم.  را  خودم  برداشت  نهایت  در  من  و 
به  نیز  را  مقدس  سرکیس  کلیسای  نقاشی های 
اقتباس  ما  تاریخی  داستان های  از  که  این  خاطر 

شده دوست داشتم.

عربستان  مساجد  تزیینی  نقاشی های 
را چه گونه انجام دادید؟

مثل  ب��ود.  تزیینی  طرح های  بیش تر  آن ج��ا 
موزاییک ها،  سرامیک ها،  تکراری  موتیف های 
درها، پنجره ها و غیره. در مساجد طراحی داخلی 
انجام داده ام، از این نظر که کجا کفش در  را هم 

آورند و منبر چه گونه باشد و غیره .

می شود در مورد رنگ در نقاشی هاتان 
به  رنگ های  چون  بکنید؟  صحبتی  هم 
کار رفته در آثار  شما چه در نمایشگاه 
رباعیات و چه در نقش خاطره به نوعی 
با جسارت و قوی هستند و بر تماشاگر 

تأثیر می گذارند.
اگر  دارد.  اهمیت  دو  هر  خط  و  رنگ  من  برای 
نقاشی ای رنگ ندارد باید خطوط خیلی قوی داشته 
می شود.  تشکیل  خط  و  رنگ  از  نقاشی  باشد. 
برای من رنگ هم جای خود را دارد. وقتی رنگ 
قوی تر  تأثیرش  می شود  استفاده  هردو  خط  و 
اگر خوب  و  دارد  است. رنگ در طبیعت وجود 
بیابان  بهتر کشف می کنیم. در  نگاه کنیم آن ها را 
هم می بینید که زمین به آسمان پیوند خورده، ولی 
در عمق می بینید یک خط کمانی تشکیل شده که 
باید آن را یا با خط یا رنگ نشان دهید. به نظر من 
رنگ بسیار اهمیت دارد. باید رنگ را دید و آن را 

تأکید کرد. با رنگ حرف بسیار می شود زد.

سؤال آخر این که چه برداشتی از دیدن 
مجدد ایران دارید؟

محل تولد من ایران است و آن را نمی توانم با جایی 
عوض کنم. خیابان ارامنه، خیابان امیریه و حمام 
هستند.  من  کودکی  خاطرات  همه  غیره  و  رفتن 
است.  دیگری  جای  کامال  امروز  شهر  این  ولی 
تغییِر بی هویت  با بی توجهی و  ناراحتم که  خیلی 
را  من  کودکی  نوعی  به  گذشته،  معماری  آثار 
گرفته اند. و از این بابت ناراحتم که گذشته ام را از 
من گرفته اند. وقتی از این کالف سردرگم شهری 
آرام  انگار  بیابان ها  و  کوه ها  در  بیرون،  می روی 

می گیری و احساس آسایش می کنی.

بخش هایی از نقاشی های داخلی کلیسای سرکیس مقدس تهران

در  کومیتاس  چهره  تابلوهایی  از  نمونه هایی 
شهر موگتان کانادا، 2010
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عوام فریبانه  شعار  با  که  جوان  ترکان  کمیته 
عبدالحمید  سلطان  ب���رادری«،  و  »مساوات 
خون آشام را سرنگون و حکومت ترکیه »مدرن« را 
در بخش بزرگی از امپراطورِی در حال اضمحالل 
عثمانی پایه گذاری کرده بود، در سال 1914 چون 
اکثر دَول دنیا با مسأله جنگ درگیر بودند فرصت 
آرمان  با  و  شمرد  مغتنم  را  اول  جهانی  جنگ 
دگرکشی پان ترکیسم و ترک گرایی، فرمانی صادر 
نمود که طبق آن می بایست تمام ارمنیاِن ساکن در 
خاک اجدادی خود یعنی ارمنستان که چند قرن 
پیش، از طریق یورش بی رحمانه ترکان عثمانی به 
خاک و خون کشیده شده بود، به هر صورت و هر 
قیمت ممکن قتل عام شده و یا به سرزمین های دور 

نقل مکان داده شوند.  
نسخه اصلی این فرمان موجود است: 

شهادت  خ��ودم  شخص  ب��رای  من  »گرچه 
می دانم  بی خطاست،  من  شهادت  ولی  می دهم، 
که از کجا می آیم و به کجا می روم«. کتاب مقدس 

هوهانس، باب هشتم، 14
 

برادر هم قلم من  
با جناب عالی را در یک  افتخار آشنایی  من 
فرصت  در  کردم.  پیدا  ادبی  بین المللی  کنفرانس 
و  آشنایی  امکان  متأسفانه  آمده  دست  به   کوتاه 
تبادل نظر بیش تر وجود نداشت. حال می خواهم 
باب صحبت بیش تر را باز نموده و به همراه شما، 
همسایه وار، و نه از موضع زور و قدرت که مردان 
حکومتی ترکیه تا به حال پیش گرفته اند، درباره 
قتل عام فجیع سال 1914 با شما گفت وگویی داشته 

باشم. 
من  ناگفته  حرف های  بخواهید  را  راستش 
مانند مشتی ِگل به گلویم چسبیده و راه تنفس را 
بر من بسته است. قصد دارم از طریق گفتمان با 
جناب عالی در صورت امکان، آن چه را در قلبم 
انباشته شده و باعث ایجاد تنفر و انزجار از همسایه 
می شود پاک نموده و دیگر همسایه غربی کشور 
کوچکم را دشمن دیرینه و غاصب خاک میهنم، 
عبادت  و محل  کلیسا  هزاران  کننده  ننگ باران  و 
ملتی که نخستین بار در دنیا در سال 301 میالدی 
مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرا شده 

است، به شمار نیاورم.
در  را  حال  زمان  که  است  سال  ارمنیان 96 
گذشته می زیند. ولی از صمیم قلب می خواهند با 
گذشت و ادراک متقابل، الاقل آینده را از چنگال 

گذشته برهانند.
می دانی که اسم فامیل من آنانیان )آن � آنی 
هزارویک  که شهر  می دانی  مسلما  است.  یان(   �
ارمنستان  پایتخت  یازدهمین  که  آنی  کلیسای 
صورت  به  دیرزمانی ست  می شود،  محسوب 
گرفته  قرار  ترکیه  محدوده  در  مخروبه  ویرانه ای 
است. اجداد من از این شهر برخاسته اند. و شرایط 
رانده  موطن شان  از  را  آن ها  زندگی،  وحشتناک 
است. دو سیالب اول اسم فامیلم »آن � آنی« در 
زبان ارمنی به معنِی »بدون � آنی« )بدون شهر آنی( 
است. همه اعضاء خانواده ما از من گرفته تا نوه 
یک ساله ام که نامش را »آنی« گذاشته ایم، هر وقت 
از البه الی سیم های خارداِر مرزی که آنِی ما را از 
ما جدا می کند نگاهی به خرابه های آنی می اندازیم 

بالدرنگ به دنبال خانه پدری خود می گردیم...
دود  این  کنید!  درک  درست  مرا  من  دوست 

نامه سرگشاده ِلُون آنانیان، رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان، به یک نویسنده ترک

به خاطر نسل های آينده
دوستان و همسایگان محترم و عزیز ایرانی، عنایت فرموده و پیش از خواندن این نامه به کتاب های تاریخ 
موجود در دسترس تان مراجعه کنید و به نقشه های ایران نگاهی بیاندازید تا در شمال و شمال غرب آن 

سرزمین ارمنستان را شناسایی نمایید. جایی که هیچ گونه اثری از ترک و عثمانی وجود نداشته است.
       

مترجم  
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ارمنیان  ملی  ژن  در  که  است  نوستالژی  همان 
آن  با  ارتباطی  هیچ گونه  و  است  کرده  رسوخ 
»بازپس خواهی« که بیش از نُه دهه ی متوالی ست 
خواب و آسایش را از روح یک ونیم میلیون شهیِد 
بازماندگان  اشک آلود  و چشمان  غلتیده  به خون 
میلیونی این عمل غیر انسانی گرفته است، ندارد. 

می دهند  نشان  اطمینان  قابل  ارقام  و  آمار 
امروز  زمان،  آن  میلیونی  یک ونیم  جمعیت  که 
می توانست حداقل  به رشدی برابر با پنج میلیون 
در  ارمنیان  تعداد  نتیجه  در  و  باشد،  رسیده  نفر 
جهان 9 یا10 میلیون، بلکه 15 میلیون نفر شده 
باشد. لطف فرموده و این رقم را برای ارمنستان 
امروزی در نظر بگیرید. چه تفاوت بزرگی است! 
بله؟ برای ملت کوچکی چون ملت ما، افسانه ای 

که شما آن را به دار آویخته اید. 
مثال  مطابقت ها  شدن  روشن  برای  بگذارید 
شما  کشور  چاپ  کتاب های  در  بیاورم.  دیگری 
آمده است که جمعیت ترکیه در اوایل قرن بیستم 
حدود 17 میلیون نفر بوده است، حال اگر جمعیت 
ارمنیان در آن زمان دو میلیون نفر هم بوده باشد، 
چه نسبِت درصدِی بزرگی در مقابل نسبِت درصدی 
کنونی که 75 میلیون به حد اکثر 200000 است... 
و اگرسعی نمایید کمی از حافظه صد سال خودتان 
از  پس  درسِت  درصدی  نسبت  نمایید  استفاده 

نژادکشی را یک بار هم که شده مرور نمایید...
پس به ناِم ده میلیون ارمنی جهان، به اضافه 
پنج میلیون ارمنی ای که مطابق قوانین آمار و ارقام 
محاسبه می شوند و شما آن ها را از صحنه تاریخ 
حذف نمودید، از جناب عالی می خواهم آهنگی را 
که مقامات ترکیه نزدیک به یک قرن است مرتبا از 
هر تریبون و آنتی تریبونی تکرارش می کنند تکرار 
نکنید، عالی جنابان ترک اعتقاد دارند که »آن چه 
است  افتاده  اتفاق  تا 1923  سال های 1915  در 
هیچ ربطی  به نسل کشی ندارد، و این ها فقط و فقط 
کشتارهای تأسف بار بوده اند...« و »این ارمنیان 
بودند که ترک های بی دفاع را به قتل می رساندند«! 
نیش خندی واقعی به تاریخ! و مخصوصا تکیه کالم 
به  باید  را  »حقیقت یابی  مقامات:  این  منتخب 

تاریخ دانان سپرد«.
و این ملودی وقتی زیر گوش جهانیان نواخته 
می شود که دولت های ترک هرساله بودجه هنگفتی 
سناتورهای  خریدن  و  دادن  رشوه  صرف  را 
طرف  از  ارمنی  نسل کشی  تا  می کنند  آمریکایی 

آمریکا به رسمیت شناخته نشود.
صادر  که  مدت هاست  را  خود  رأی  تاریخ، 

نموده است.  
شهادت های  و  گ��واه��ی ه��ا  ب��ه  نگاهی 
بیاندازید،  عینی  شاهدان  صفحه اِی  چندین هزار 

فجایع  از  که  را  بی شماری  فیلم های  و  عکس ها 
نسل کشی گرفته شده اند تماشا نمایید، کتاب هایی 
را که نویسندگان بزرگ ترک مانند فتحیه چتین و 
دیگران، از روایاتی که از مادربزرگان خودشنیده اند 
پر  حکایت های  از  صحنه هایی  نوشته اند... 
صفوف  در  که  ترسناکی  و  اسفناک  و  وحشت 
و  کوهستان ها  در  داده شده گان  کوچ  پایان ناپذیِر 
صحراها اتفاق افتاده...-مادر بزرگ های ارمنی ای 
که »به طور اعجاب انگیزی« از مرگ حتمی نجات 
یافته اند- عنایت فرموده و یکی از آن هارا مطالعه 

فرمایید! 
برادِر هم قلم من، شهادتی از این روشن تر و 
این  باید  تاریخ دانی  چه  تاریخی تر؟  مستدل تر؟ 
کشتارهای  صحنه های  از  وحشتناک تر  احادیِث 

هیتلری را انکار نماید؟
آقای محترم، اگر فرصتی دست داد و در پی 
بی کران  کویر  به  سری  برآمدید،  حقیقت  یافتن 
بازتاب  هنوز  آن  دیرالزوِر  در  تا  بزنید  سوریه 
با  را  نسل کشی  قربانی  اسکلت  هزاران  فسفرِی 

چشم های خود ببینید.
مقامات ترکیه خود خوب می دانند چه اتفاق 
افتاده است. حاکمان واشنگتن نیز به آن به خوبی 
واقف هستند ولی سیاست بازی های زیرکانه کاخ 
سفید آن ها را وا می دارد هر سال در روز عزاداری 
بزرگ ارمنیان، یعنی 24 آوریل، به جای استفاده 
از کلمه رایج Genocide در زبان انگلیسی، مترادف 
ارمنی آن Tzegh) espanutyun یا Yeghern(  را به 
کار ببرند تا رضایِت زمام داران ترک را برای یک 

سال دیگر جلب کرده باشند.
به  تا  بدهید  اج��ازه  می کنم  خواهش  ولی 
دون پاشی  برای  بدهیم!  پایان  خیمه شب بازی ها 
جلوی پارلمان اروپا، جهت هموار کردن راه ورود 
به بازار مشترک اروپا، زمام داران ترک به بازسازی 
به  جزیره ای  در  آختامار  سورپ خاچ   کلیسای 
همین نام در دریاچه وان دست می زنند! ولی اجازه 
نمی دهند مطابق رسم کلیسای ارمنی، صلیبی بر 
گنبد آن نصب گردد و کلیسا با نیایش و آواز ُکر 
کلیسایی مخصوص افتتاح کلیسای ارمنی، پس از 

یک قرن سکوت اجباری بازگشایی شود.
دیگر  امروزه  نمی کنید  فکر  گرامی  دوست 
فرا  خودشان  اصلی  نام  به  چیزها  نامیدن  زمان 
نباید  دیگر  که  است  زمانی  امروز  باشد؟  رسیده 
امروز  نمود،  وراج��ی  ظاهرسازانه  نصایح  با 
اصِل  نیز  شعار  همین  زیست.  شرافتمندانه  باید 
و  نسل کشی  جنایت  از  »جلوگیری  انکارناپذیِر 
به  این عمل« است )که در سال 1948  مجازات 
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده 
قتل عام  گرفتن  نظر  در  با  که  مصوبه  این  است(. 

ارمنیان نگاشته شده است، با امضاء نماینده دولت 
ترکیه نیز مزین شده است.

ولی دلیل اصلی نوشتن این نامه به جناب عالی، 
دایرة المعارف ها  در  موجود  بندهای  ی��ادآوری 
تشریف  ایروان  به  پیش  ماه  چند  وقتی  نیست. 

آورده بودید سؤال جالبی کردید:
- تنفراز ترک ها چه قدر عمیق است در ارامنه! 
مگر در قرن 21 هنوز امکان تقدیس یک فاجعه 
وجود دارد؟ خصوصا که کشوری تازه استقالل یافته 

دارید و پایتختی به این زیبایی! 
تعجب  با  بود  هم نوا  چه قدر  شما  سؤال  این 

عمیق خبرنگار روزنامه حوریت:
- چه گونه باید این مسأله را توضیح داد که کوه 
آرارات در کشوری دیگر افتاده است ولی شعرای 

ارمنی در مدح آن شعر می سرایند؟
من جوابش را دادم:

این  هم  شاید  ماست!  وجود  در  آرارات   -
از  آن را  نمی تواند  هیچ کس  که  ماست  وجود 
دوباره  تولد  و  حافظه  سمبل  آرارات  بگیرد!  ما 
شما  پرچم  بر  آن  تصویر  که  ماهی  مگر  ماست. 
نقش آفرینی می کند متعلق به شماست؟ من حقیقتی 
را می دانم که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، 
من آن  را از بر می دانم همان طور که الفبای  ارمنی 
اعم  ارمنیان  را همه  این  دارم.  یاد  به  را همواره  
می دانند؛  رئیس جمهورمان  تا  کارگر  و  دهقان  از 
نژادکشی هرگز مشمول زمان نمی شود! همان طور 
تیره  احتمال  هیچ گونه  ما  ملی  درد  حافظه ی  که 
شما  نظر  به  حال  ندارد.  فراموش گرایی  و  شدن 
با این پیشنهاد »به فراموشی سپردن همه چیز« از 

جانب »شما«  ما چه باید بکنیم؟
قربانی  میلیون  یک ونیم  می توان  چه گونه 
میل  مطابق  را  مردان  و  زنان  اطفال،  بی گناه، 
سپرد؟  فراموشی  به  آن  مجریان  و  طراحان 
به جای  و  به حق  خواسته ی  می توان  چه گونه 
میلیون ها بازمانده نژادکشی برای بازگشت به میهن 
آبااجدادی خود را، به درخواست نسل جدیدی از 
عامالن آن بی توجه به فراموشی سپرد. آیا با انکار 
می توان  و زور  و رشوه  تزویر  و  تهدید  و  وحیله 
این امید را در قلب میلیون ها بازمانده نسل کشی 

سوزاند و از بین برد؟
آوریل   24 ظلمت  پر  شب  کنیم؟  فراموش 
1915 را، شبی که با یك ضربه ی تبِر دیگرُزدایان، 
گلچین عظیم روشن فکران ارمنِی ارمنستان غربی، 
سربه نیست شد؟ کدام یك را نام ببریم و کدام یك را 

نام نبریم.. روبن سواك، وارو ژان، سیامانتو...
بشردوستانه  رفتار  کرد  فراموش  باید  آیا 
با  را  خود  روزان��ه  نان  که  را  عربی  انسان های 
مظلومان کوچ داده شده تقسیم کردند و آن ها را در 
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خانه ها و كاشانه های خود پناه دادند؟
آیا باید فراموش كنیم فردریك نانسن نروژی، 
كسب  به  موفق  كه  را  انسان دوستی  ابرمرد  این 
تا »پاسپورت  ملِل آن زمان شد  از جامعه  اجازه 
تقسیم  ارمنی  وطن گم كرده  آوارگان  بین  نانسنی« 
كند، تا انسان ها كرامت انسانی یابند و 320000 
آواره ارمنِی رانده شده از خاك اجدادی خود كه از 
كشوری به كشور دیگر به دنبال مأوی می گشتند، 

از مرگ حتمی نجات یابند؟
آدم كشان  كل  فرمانده  سخن  كنیم  فراموش 
به  از حمله  قبل  نازی، جناب آدلف هیتلر را كه 
آدم سوزی  و  آدم كشی  لهستان )1938( و شروع 
در رژه نظامیانش جار می زد »چه كسی امروز به 

نژادكشی ارمنیان فكر می كند؟«.
اگر راه گریزی بود و كشوری می توانست از 
نكن  اصال شك  بگریزد،  چپاول گر خود  همسایه 
به  كه  را  فرهنگی  ارزش ه��ای  تمام  ما  ملت  كه 
رخت  و  می كرد  جمع  است  كرده  هدیه  بشریت 
سفر می بست... ولی متأسفانه  همسایه خودمان 
از او  نه امكان دوری  انتخاب كرده ایم و  نه ما  را 

را داریم!
آیا شما می دانید كه نظر انداختن و دیدن كوه 
آرارات در خاك غیر، چه زجر بزرگی ست برای 
برنامه ریزان  و  ترتیب دهندگان  آیا  ارمنی؟  هر 
نسل كشی و اخالف آن ها اگر توانایی الزم را در 
درنگ،  لحظه  یك  بدون  می كردند،  حس  خود 
با  را  آن  و  نمی زدند  آرارات  كوه  بر ریشه  كلنگ 
كوهی  دیگر،  ارمنیان  تا  نمی كردند  یكسان  خاك 

برای سمبل موجودیت خود نداشته باشند؟
پایگاه های  از  یكی  قبل  روز  چند  همین 
ترك،  دادگستری  وكیل  یك  به  متعلق  اینترنتی 
آقای  بود؛  كرده  مطرح  را  توجهی  قابل  مطلب 
اِروز اِاُلُكرآی می پرسید كه چرا قتل عام در تركیه 
و برای ترك ها هنوز به صورت تابویی بس قوی 
باقی مانده است؟ مگر نه این كه تركیه امروزی و 
آتاتورك،  كمال  آقای  تركیه  جمهوری  بنیان گذار 
خود مسؤولیتی در مقابل اَعمال فجیع تركان جوان 

)طراحان و مجریان قتل عام( نداشته است؟
او به سه دلیل، تركیه اوایل قرن بیستم را از 
می كند؛  وصل  امروزی  تركیه  به  ناف  بند  طریق 
دادگستری،  وكیل  این  زعم  به  كه  آن  نخست 
برنامه ی »تركیه برای ترك ها« كه توسط ترك های 
 )1907 در  عبدالحمید  سلطان  )براندازان  جوان 
)همان  شرقی  آناتولی  آن  توسط  و  شد  آغاز 
و  یونانی ها  و  ارمنیان  از وجود  ارمنستان غربی( 
كلیمیان و غیره پاك سازی شد، در 96 ساِل گذشته 
بعد از قتل عام ارمنیان باز هم ده قتل عام دیگر در 
این سرزمین به اجرا گذاشته است. كه مهیب ترین و 

وحشتناك ترین آن ها  قتل عام ارمنیان است. 
دلیل دوم به جنگ های »آزادی طلبانه« تركیه 
رهبر  توسط  آن  مالی  منابع  كه  می خورد  پیوند 
تأمین  كبیر،  لنین  عالی جناب  بلشویكی،  انقالب 
برپاسازی  راه  در  جناب  آن  خدمات  و  می شده 
تركیه »مدرن« و پای مال كردن، فراموشی، چپاول 
جوان  تركان  گناه  از  كم تر  ارمنیان،  حق كشی  و 

نیست!
و باالخره دلیل سوم آن؛ سهیم بودن مجموعه 
جنایت كاران خون آشام قتل عام در حكومت تركیه 
و  اهمیت  پر  نسبتا  پُست های  طریق  از  »مدرن« 

بلندمرتبه است. 
چرا  كه  دریافت  می توان  وضوح  به  حال 
حكومت فعلی تركیه از قتل عام ارمنیان این همه 
وحشت دارد. این را دیگر ارمنیان نمی گویند؛ این 

گفته یك وكیل دادگستری ترك است!
گفتارش  پایان  این وكیل دادگستری ترك در 
یك  تنها  و  تنها  تركیه  كه حكومت  می كند  اضافه 
راه برای رهایی از بن بست انكار قتل عام دارد و 
آن پناه آوردن به زالِل »كفاره پس دادن« است! 
در غیر این صورت هر بار كه سخنی از قتل عام 
به میان آید به جنون مبتال خواهد شد و پرواضح 
است كه حكومتی كه به جنون مبتال شده باشد، با 
شعارهای كذایی دموكراسی، هرگز برای ورود به 

مجموعه اروپا، دِر بازی نخواهد یافت. 
ما نویسندگان وظیفه داریم با كمك قلم هامان 
كمك  با  بشناسانیم،  یكدیگر  به  را  خود  جوامع 
كه شناسایی  دهیم  توضیح  ترك  برای جامعه  قلم 
قتل عام، هیچ پَستی و دون صفتی به همراه نخواهد 
جهانیان  در چشم  را  آن ها  برعكس،  بلكه  آورد 

محترم تر و واالتر نشان خواهد داد. 
نورنبرگ  تا  كه  باشید  مطمئن  عزیز  دوست 
اجرا  به  ترك ها  روان  و  روح  در  ارمنیان  قتل عام 
در نیامده باشد و به هر قیمتی راه انكار و سكوت 
مرگبار در پیش گرفته شود، عماًل گناه جدیدی بر 
گناهان قدیم افزوده خواهد شد و گناه كاران جدید 
گناه درخواهند  پیشیِن  كنندگان  اجرا  زمره  به  نیز 

آمد. 
در مراسم رونمایی كتاب تان از فتح دروازه ها 
صحبت به میان آوردید. حرف های دلپسندی بود؛ 
گفتید »دروازه هایی بین كشورها و ملت ها وجود 
دارند كه نه تنها نباید مانعی برای عبور باشند، بلكه 
تركیه  و  ارمنستان  مرز  باشند«.  عبور  نقطه  باید 
هنوز بسته است و شما زمان زیادی از دست داده 
بودید تا از آنكارا به ایروان برسید. خواست قلبی 
شما، سریع تر رسیدن به ایروان بود و گفته بودید 
كه اگر گشودن دروازه ای زیاد طول بكشد تبدیل 
به مرض خواهد شد. ولی خود نیز اذعان دارید كه 

برای گذشتن از دروازه ای، اول باید آن را باز كرد. 
ولی خود خوب می دانید كه تركیه مرزهای خود 
بسته  زنجیر  و  قفل  هزار  با  ارمنستان  بر روی  را 

است!
این  است؛  روشن  و  مبرهن  بسیار  چیز  یك 
را  ارمنیان  نسل كشی  فردا  آمریكا  سنای  اگر  كه 
اللی  و  كری  به  را  خود  كه  مللی  سایر  همراه  به 
می زنند، به رسمیت بشناسد، باز هم این ارمنستان 
و تركیه هستند كه باید پای میز مذاكره بنشینند و 

آخرین حرف، حرف جامعه ترك خواهد بود.
دیگر  امروزه  تركیه  انكار  دیوار  خوشبختانه 
تََرك برداشته و تعداد چشمگیری از روشن فكران 
و نویسندگان صاحب نام ترك مانند اورهان پاموك 
)برنده جایزه نوبل(، تاریخ دان نامی تانر آكچام، 
ناشر معروف رادپ زارك اوغلی و صدها شجاعان 
دیگر كه نمی خواهند از عذاب وجدان رنح ببرند 

نسل كشی ارمنیان را به رسمیت شناخته اند. 
روز  در  داد.  تكان  را  دنیا  دینك  هراند  قتل 
آوردند  بر  فریاد  نفر  صدهاهزار  خاك سپاری اش 
ارمنی هستم« .  دینك هستم، من  كه »من هراند 
تظاهرات از همان ایستگاهی در استانبول آغاز شد 
كه در سال 1915 روشن فكران ارمنی قطار قطار 

به كام مرگ فرستاده شدند.
شده  آغاز  دیگر  گفتمان  این  من  عقیده  به 
است، پس بیایید یك صدای دیگر هم به صدای 

این شجاعان اضافه نماییم؛ صدای شما!
به خاطر حقیقت تاریخی 

به خاطر آن هایی كه وجدان خود را در طبق 
فروش و حراج نگذاشته اند.

به خاطر نسل های آینده ای كه با وجدان پاك 
به همسایگی خود ادامه خواهند داد.

 همسایه دیوار به دیوار شما
لِوُون آنانیان
رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان

ترجمه آزاد: خاچیک خاچر
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