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هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ایروان )زردآلوی طالیی از 10 تا 17 جوالی )19 تا 26 

تیرماه( برگزار می شود. جشنواره زردآلوی طالیی مهم ترین رویداد سینمایی منطقه قفقاز و مهم ترین 

رویداد فرهنگی ساالنه جمهوری ارمنستان است. وقتی هشت سال پیش زردآلوی طالیی کار 

خود را شروع کرد، کمتر کسی فکر می کرد بتواند هشت سال دوام بیاورد. مهم ترین انتقادی که به 

آن می شد این بود که آخر کشوری که در آن سالی یک فیلم بلند هم ساخته نمی شود چه نیازی به 

جشنواره سینمایی دارد؟ بهتر نیست با پولی که صرف برگزاری این جشنواره می شود، برای تولید 

فیلم سرمایه گذاری شود؟ اّما گویا مدیران و بنیان گذاران جشنواره می دانستند که یک: در روزگار ما 

از جشنواره گریزی نیست و دو: جشنواره می تواند بازار سینما را گرم کند و چون تب فیلم بینی باال 

گرفت، میل فیلم سازی هم در پی اش می آید. 

بخش فارسی این شماره هویس را به مناسبت برگزاری هشتمین دوره زردآلوی طالیی اختصاص 

داده ایم به نگاهی مختصر به سینمای ارمنستان و همین طور آن چه سینمای ارمنی خوانده می شود. 

سینمای ارمنستان پیش تا دهه 1950 تحت سلطه نام هامو بگنازاریان بود که هم بنیان گذار سینمای 

ارمنستان بود و هم پرکارترین فیلم ساز آن. پس این پرونده نیز باید با نگاهی به کارنامه او شروع 

 شود. بعد اطالعات مختصری راجع به فیلم سازان و فیلم های مشهور سه دهه آخر حیات نظام 

شوروی در ارمنستان می آید. 

وقتی صحبت ارامنه و سینما می شود، سخن ناگزیر به نقش ارامنه در دیگر کشورهای دنیا می کشد. 

ـ بخش  ـ مامولیان، ورنوی، اگویان و آزناوورـ  معرفی چهار چهره ارمنی مشهور سینمای دنیاـ 

دیگری از این مجموعه نوشته هاست و گفت وگویی درباره نقش ارامنه در سینمای ایران، بخش 

پایانی آن.

روبرت صافاریان

بگنازاریان عجین  نام هامو  با  ارمنستان  سینمای 
شده است. او کارگردان نخستین فیلم بلند ارمنی 
ارمنی  ناطق  فیلم  نخستین  کارگردان  )ناموس(، 
و  کمدی  از  فیلم،  ده  از  بیش  سازنده  و  )پپو(، 
حماسی گرفته تا مستند و نیمه مستند بود. زندگی 
قول  به  بود.  شده  عجین  سینمای  با  بگنازاریان 
خودش عشق او به سینما از ان دل دادن های در 
نخستین نگاه بود. در کودکی صحنه ای از دریا را 
در تماشاخانه ای در ایروان پیش از انقالب دید و 
از همان آن دل به این جادو بست. در جوانی در 
مسکو دنبال تهیه کننده گشت و با پیدا کردن اولین 
تهیه کننده مدعی شد در زمینه سینما همه کار بلد 
است بکند و شد بازیگر فیلم های صامت روسی و 
در تعداد زیادی از فیلم های صامت با عنوان هایی 
شیرین تر  آتشین،  شیطان  مدوسا،  لبخند  چون 
بازی  شکست خوردگان  و  پیروزمندان  و  زهر  از 
شدن  سوسیالیستی  و  اکتبر  انقالب  از  بعد  کرد. 
در  را  بلند خود  فیلم های  نخستین  قفقاز،  منطقه 
جمهوری گرجستان شوروی کارگردانی کرد. در 
اواسط دهه 1920 به ارمنستان آمد و با ساخت 
دو فیلم ناموس )1926( و ُشر و ُشرُشر )1926( 
که اولی درامی با فضای تلخ و دومی یک کمدی 
شاد بود، توانایی خود را در فیلم سازی حرفه ای 
با ژانرهای حرفه ای و در عین حال با ارزش های 
فیلم های  او سپس  به رخ کشید.  هنری آشکار، 
در  توانایی اش  آن ها  در  که  ساخت  حماسی 

هامو بگنازاریان:
بنیان گذار سینمای 

ارمنستان
سینمای ارمنستان:

 از بنیان گذاری تا زردآلوی طالیی



33
دوهفته نامه

هویس شماره 102، سال پنجم، 22 تیر 1390

نمایش  به  را  جمعیت  و  باز  صحنه های  اداره 
فیلم های  به  نزدیک  فیلم هایی  بعد  و  گذاشت 
مختلف  قومیت های  درباره  مردم نگارانه  مستند 
خزپوش  فیلم  که  بدانید  است  جالب  ساخت. 
زاره  است،  ایرانی  کارگران  مبارزات  درباره  او 
ُکردهاست، مرد سپیده دم در آذربایجان  درباره 
با  مردی  فیلم  موضوع  چچن ها  و  شده  ساخته 
مدال هستند. دنیای او البته با دنیای پاراجانف 
زمین تا آسمان فرق دارد، اّما عالقه او به کار در 
فرهنگ های گوناگون به عالقه پاراجانف شباهت 
دارد. ایگدنبو آخرین فیلم صامت اوست که با 
حاشیه  ساکن  مردمان  زندگی  شاعرانه،  نگاهی 
به  و  است  کشیده  تصویر  به  را  آمور  رودخانه 

گمان برخی ها باید شاهکار او به حساب بیاید.
اساس  بر  پپو  نام  به  ارمنی  ناطق  فیلم  نخستین 
گابریل  قلم  به  ارمنی  مشهور  نمایش نامه  یک 
تفلیس می گذرد و  داستانش در  که  سوندوکیان 
آن ها  برخورد  و  این شهر  لوطی های  زندگی  از 
با ثروتمندان تازه به دوران رسیده می گوید، کار 
جنگ  سال های  در  او  است.  بگنازاریان  هامو 
دستریک را ساخت، اّما بعد از جنگ نتوانست 
ارمنستان  فیلم سازی  صنعت  شرایط  با  را  خود 

وفق دهد و ناچار ترک دیار کرد. 
در  را  ک��اری اش  دوره  واپسین  بگنازاریان 
جمهوری  این  در  و  کرد  سپری  تاجیکستان 
شوروی فیلم ساخت. فیلم های این دوره او از 
بین رفته است، اّما می دانیم در همین دوره اولین 
و آخرین فیلم رنگی خود را ساخت. می گویند 
او شیفته فیلم رنگی و امکانات خالقه آن شده 
بود. بگنازاریان در سال 1965 در مسکو زندگی 

را وداع گفت.

در دوران مابعد استالین،  سینمای ارمنستان شاهد 
درخشش فیلم سازان جدیدی بود که کم یا بیش با 
سینمای مؤلف اروپا آشنا بودند و در محیطی کار 
می کردند که نسبت به دوره استالین آزادی خالقه 
درس  عمدتا  آن ها  می کرد.  تحمل  را  بیش تری 
کار  دهه 1960  در  بودند،  خوانده  تآتر  و  سینما 
فیلم سازی را آغاز کردند و تا فروپاشی شوروی 
فیلم می ساختند. در میان این فیلم سازان سه نام 

بیش از دیگران نظرها را خود جلب می کرد:

هنریک مالیان
سال  در  گرجستان.  تاِلوی  شهر   1925 متولد 
1951 از رشته کارگردانی فیلم در انستیتوی تآتر 
ایروان فارغ التحصیل شد. ابتدا به عنوان کارگردان 
از  فارغ التحصیلی  از  بعد  و  پرداخت  کار  به  تآتر 
همکاری   1954 سال  از  مسکو،  تآتر  انستیتو 

خود را با آرمن فیلم، استودیوی فیلم سازی دولتی 
ارمنستان شروع کرد. تعدادی از فیلم های مالیان 
جای  ارمنستان  سینمای  کالسیک های  عنوان  به 
سینمای  و  کشور  این  سینمای  تاریخ  در  را  خود 
شوروی یافته اند. فیلم هایی چون مثلث )1967(، 
ما و کوهستان هامان )1970(، ناهاپِت )1977(، 
تکه ای از آسمان )1980(. فیلم ناهاپت از معدود 
فیلم های داستانی تولید ارمنستان درباره قتل عام 
ارامنه است. این فیلم در سال 1978 در جشنواره 

کن به نمایش گذاشته شد.
مالیان در سال 1988 زندگی را وداع گفت.

فیلم سازان  دوران برژنف

دو تصویر از فیلم تکه ای از آسمان، 1980
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فرونزه دولتیان 

و  ارمنستان  نوربایازت  شهر   1927 متولد 
فارغ التحصیل مدرسه تآتر سوندوکیان ایروان بود. 
تآتر  و  شهرستانی  تآترهای  در  بازیگر  عنوان  به 
سوندوکیان ایروان روی صحنه رفته و جایزه گرفته 
رشته  در  مسکو  سینمایی  مدرسه  از   1959 بود. 
فارغ التحصیل  گراسیموف  نظر  تحت  کارگردانی 
شد. پیش از کارگردانی فیلم مشهورش سالم منم 
ارمنستان  سینمای  در  عطفی  نقطه  که   )1965(
محسوب می شود، در استودیو ُمس فیلم چند فیلم 

کارگردانی کرده بود. 
که  است  جوان  فیزیک دانی  داستان  منم،  سالم 
بنیان گذار آزمایشگاه کیهان شناسی است و در عین 
حال به خاطرات خود در جنگ، به دوستش و به 
می اندیشد. سبک  رفته اش  از دست  رابطه عشقی 
فیلم متأثر از سینمای اروپا و در جاهایی به طور 

در  فیلم  است.  تروفو  فیلم های  و  نو  موج  خاص 
بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و مورد 

توجه قرار گرفت.
فرونزه دولتیان در سال 1997 در هفتاد سالگی در 

ایروان درگذشت.

باگرات هووانسیان
متولد 1929 در باکو. در سال های 1938 تا 1946 

با والدین خود در ایران زندگی کرد و در این سال به 
ارمنستان مهاجرت کردند. در سال 1956 از رشته 
ایروان  دولتی  دانشگاه  رومانوژرمانیک  زبان های 
فارغ  التحصیل شد و سپس به تحصیالت خود در 
سال  از  داد.  ادامه  مسکو  در  جهان  ادبیات  رشته 
تدوین گر،  عنوان  به  را  خود  همکاری  به   1961
شروع  آرمن فیلم  با  کارگردان  و  کارگردان  دستیار 
استودیو  در   66 تا   1964 سال هایی  در  کرد. 

آندرئی  فیلم  تولید  در  و  می کرد  کار  ُمس فیلم 
روبلف تارکوفسکی  به عنوان »دارکتور-پراکتیشنر« 
مشارکت داشت. تارکوفسکی بعدها مشاور او در 
 )1973( انگور ترش  نام  به  او  بلند  فیلم  نخستین 
بود. داستان پسربچه ای که پدرش در جبهه است، 
با  و خودش  کرده  ازدواج  دیگری  مرد  با  مادرش 
اّما  برمی گردد،  پدر  می کند.  زندگی  پیرش  عموی 
عازم  دوباره  جراحاتش  بهبود  از  بعد  است  قرار 
جبهه شود. پسرک برای پذیرش شرایط تازه آماده 
می شود. برخی  از منتقدان، فیلم انگور ترش را یکی 

از چند فیلم مهم سینمای ارمنستان می دانند.
پاییزی  آفتاب  به  می توان  او  فیلم های  دیگر  از 

)1977(، و ارباب )1983( اشاره کرد.
در  ایروان  در   1990 سال  در  هووانسیان  باگرات 

گذشت.

انگور ترش، 1973

سالم، منم،1965
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طالیی  زردآل��وی  جشنواره  رسمی  سایت  در 
می خوانیم: ”جشنواره تم اصلی خود را چهارراه 
فرهنگ ها و تمدن ها قرار داده است. این به معنای 
عشق ما به برپایی پل های فرهنگی و دامن زدن 
در  تم  این  فرهنگ هاست.  میان  گفت وگوی  به 
که در  ارمنستان است،  تاریخ خود  بیانگر  ضمن 
طی هزاره های متوالی، نقطه برخورد قدرت های 
جغرافیایی  موقعیت  است.  بوده  بزرگ  سیاسی 
مطلوب ارمنستان همواره آن را در کانون مناقشه 
امپراتوری ها جای داده است. اّما این امر از سوی 
دیگر باعث شده است در این کشور تمدنی شکل 
تمدن های  از  تأثیرپذیری  سبب  به  غنی،  بگیرد 
از  ما  پویا.  هنری  میراث  یک  دارای  و  گوناگون 
نمایش فیلم هایی که گروه های قومی، دینی و ملی 
گوناگون را نمایندگی کنند و تجربه انسانی و زندگی 
از عادی و غیرعادی ��  اعم  روزمره مردم را �� 
به تصویر بکشند، استقبال می کنیم. فیلم هایی که 
تالش شان  در  را  آن ها  شادی های  و  دشواری ها 
برای یافتن معنا در دنیای به شدت متحول امروزی 
تعریف  برای  در تالش شان  می گذارد.  نمایش  به 
خود از »نو« در دنیایی که هر روز مرزهای کم تری 

را به رسمیت می شناسد“. 

خود  حال  وصف  قول،  نقل  این  آخر  عبارات 
تازه استقالل یافته  کشوری  هست.  هم  ارمنستان 
که حاال باید موقعیت خود را در دنیای به شدت 
زردآلوی  جشنواره  کند.  تعریف  کنونی  متحول 
این  باور شکل گرفته است که راه  این  بر  طالیی 
و  بین المللی  فرهنگی  تماس های  افزایش  کار، 
بین المللی  فرهنگی  نظام  سازوکار  با  بده بستان 

امروزی، با همه مقتضیات خوب و بد آن است.
 17 تا   10( جشنواره  دوره  هشتمین  روزها  این 
جوالی 2011 / 19 تا 26 تیرماه 1390( برگزار 
می شود. جشنواره با فیلم کپی برابر اصل عباس 
کیارستمی محصول ایتالیا و فرانسه شروع می شود 
از سیمین  نادر  فیلم جدایی  و در بخش مسابقه، 
از  دیگر  فیلم   یازده  با  رقابت  به  فرهادی  اصغر 
دوره  هفت  در  می پردازد.  گوناگون  کشورهای 
گذشته بسیاری از چهره های مشهور سینمای ایران 
در این جشنواره شرکت کرده اند و معمواًل با انبانی از 
خاطرات خوش ایروان را ترک کرده اند. داریوش 
مهرجویی و کیارستمی در دوره هایی ریاست هیأت 
و رخشان  داشته اند  عهده  به  را  داوران جشنواره 
بنی اعتماد، جعفر پناهی، محسن مخملباف، واروژ 
کریم مسیحی، زاون قوکاسیان و فیلم سازان جوان 

جشنواره  در  شرکت  برای  فیلم ها شان  با  دیگر 
زردآلوی طالیی به ایروان رفته اند. به این ترتیب 
این جشنواره دست کم در مورد مناسبات ایران و 
ارمنستان به یکی از اهداف عمومی جشنواره های 
فرهنگی   م��راوده  و  دوستی  همانا  که  سینمایی 
مردمان کشورهای مختلف است، دست پیدا کرده 
است. البته زمینه این نوع مبادله فرهنگی با حضور 
فیلم  جشنواره های  در  ارمنستان  از  هیأت هایی 
فجر و آشنایی آن ها با سینمای ایران و فیلم سازان 
مهم  نقش  این جاست  است.  شده  فراهم  ایرانی 
جشنواره ها در شکل دهی به فرهنگ زمانه ما. این 
گونه تماس های جشنواره ای در پایین �� در برابر 
دیدارهای  و  دیپلماتیک  هیأت های  تماس های 
مقامات بلندپایه سیاسی در باال �� اهمیت زیادی 
در آشنایی واقعی و ملموس ملت ها با هم دارد و در 
مجموع به صلح و دوستی آدم ها یاری می رساند. 
جشنواره ها این روزها از نهادهای بسیار جاافتاده 
برای مراودات فرهنگی هستند و اکنون جشنواره 
است.  منطقه  سینمایی  رویداد  مهم ترین  ایروان 
هم  ترکیه  و  ارمنستان  فرهنگی  مناسبات  در 
به  بوده، هم  جشنواره زردآلوی طالیی پیش قدم 
و هم  تُرک  فیلم سازان  آثار خوب  نمایش  لحاظ 

جشنواره بین المللی فیلم ایروان )زردآلوی طالیی(
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برای حمایت  برنامه مخصوصی  برگزاری  نظر  از 
از پروژه های سینمایی داستانی و مستند در زمینه 
مناسبات دو کشور.  بنیان گذاران جشنواره به موقع 
دست به کار شدند و خوب توانستند در این هشت 
سال تنور جشنواره را گرم نگاه دارند و مناسبات 
با کشورهای مختلف و فیلم سازان آن ها  خود را 
گسترش دهند و با حضور مهمانان درجه یک از 
اهالی سینما به آن رونقی قابل توجه ببخشند. در 
دوره هشتم جشنواره، فیلم های مالنکولیا )الرس 
فون تریه(، درخت زندگی )ترنس مالیک( و پینا 
)ویم وندرس( در بخش خارج از مسابقه جشنواره 

به نمایش در می آیند.
رئیس جشنواره، آتوم اگویان، فیلم ساز ارمنی تبار 
خانجیان  آرسینه  همسرش  همراه  که  کاناداست، 
به  و  می کند  پیدا  حضور  جشنواره  در  همیشه 
سبب شهرت بین المللی خود به آن رونق و اعتبار 
می بخشد. اّما کار اصلی جشنواره را بنیان گذاران آن 
هاروتیون خاچاتوریان و میکاییل استامبولتسیان 
خود  خاچاتوریان  هاروتیون  می دهند.  انجام 

فیلم ساز موفقی در شبکه جشنواره های سینمایی 
است و مشهورترین فیلم او مرز در این جشنواره ها 
را  ارمنستان  سینمای  و  شده  جایزه  ده ها  برنده 
فیلم  است.  کرده  معرفی  جهان  سینمادوستان  به 
دیگر او کار نیمه مستندی است به نام مستندساز 
بازگشت  نام  به  مستندی  اثر  دیگرش  فیلم  و 
شاعر که همانند مرز در جشنواره های بسیاری به 
به چم و  نمایش درآمده اند. خاچاتوریان خوب 
خم کار جشنواره های آشناست و با مهارت تمام 
جشنواره و روابط آن را مدیریت می کند. میکائیل 
زردآلوی  جشنواره  دوم  نفر  استامبولتسیان، 
طالیی، سینماشناس و منتقد فیلم است. او بارها 
مهمان جشنواره فیلم فجر بوده و سینمای ایران و 
می شناسد.  خوب  را  ایران  در  سینما  اهل  ارامنه 
سال های پیش که جشنواره زردآلوی طالیی هنوز 

پرسیدم  میکائیلیان  از  بار  بود، یک  نشده  شروع 
منتقد  نمی شود،  تولید  بلند  فیلم  که  کشوری  در 
می نویسد.  چه  به  راجع  دارد،  معنایی  چه  فیلم 
گفت راجع به این که چرا فیلم تولید نمی شود. او 
اکنون کم تر می نویسد، اّما در مقام مدیر برنامه های 
جشنواره زردآلوی طالیی تالش می کند که تولید 

فیلم بار دیگر در کشورش زنده شود.
جشنواره  راه ان��دازی  اه��داف  از  یکی  واقع  در 
زردآلوی طالیی زنده کردن مجدد تولید سینمایی 
در کشور بود که بعد از فروپاشی شوروی از میان 
بلند در  فیلم سینمایی  نیز تولید  امروز  رفته بود. 
تولید  فیلم های  تعداد  ن��دارد،  رونق  ارمنستان 
تعداد  از  استقالل  از  بعد  سال های  همه  در  شده 
انگشتان دست فراتر نمی رود، اّما زردآلوی طالیی 
زمینه های فرهنگی تولد دوباره سینمای ارمنستان 

را پدید آورده است. 
جشنواره  این  به  راجع  بیش تر  اطالعات  برای 
می توانید به سایت رسمی آن به زبان انگلیسی به 

نشانی www.gaiff.am مراجعه کنید.

میکائیل استامبولتسیان
هاروتیون خاچاتوریان
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در دهه شصت میالدی با درخشش فیلم سایه های 
جشنواره  در   )1964( ما  شده  فراموش  نیاکان 
زبان ها  سر  بر  پاراجانف  سرگئی  نام  ونیز،  فیلم 
اّما  بود،  اوکراینی  فیلم  یک  سایه ها...  افتاد. 
سال  در  سرکیسیان  واقعی  نام  با  پاراجانف 
1924 از پدرومادری ارمنی در تفلیس، پایتخت 
گرجستان و مرکز فرهنگی قفقاز، به دنیا آمده بود. 
پاراجانف برای آموختن سینما در سال 1945 به 
مسکو رفته بود و در مدرسه سینمایی آن جا زیر 
سینما  داوژنکو  و  ساوچنکو  چون  استادانی  نظر 
خوانده و پیش از سایه ها...، چند فیلم  حرفه ای 
نام های  به  بود  کرده  کارگردانی  اوکراین  در 
آندریش)1954(،  مولداویایی)1951(،  افسانه 
و  غریب  سبک  اّما  اوکراینی)1961(.  راپسودی 
شیفتگی  از  بود  ترکیبی  که  سایه ها  ماجراجویانه 
به فرهنگ بومی اوکراین و آشنایی با سبک های 
فیلم سازی نو اروپایی، به زایش سبکی نو منتهی 

شده بود که هنوز بیننده را شیفته می کند.
دومین فیلم بلند پاراجانف در سبک جدید، رنگ 
انار )1968( بود. شباهت این فیلم به سایه ها اما 
دوربین  جای  به  است.  آن  بودن  غریب  در  تنها 
سراسر متحرک آن فیلم که رودها و جنگل ها را 
دیوانه وار می پیمود، این جا با دوربین ثابتی سروکار 
داریم که کادرهای طوالنی با رنگ های اغواکننده 
که حرکات شان  بازیگرانی  و  و جادویی می گیرد 
انسان های واقعی.  تا  پهلو می زند  به عروسک ها 
این  در  بومی  بدوی  فرهنگ  به  نسبت  شیفتگی 
سایات  درباره  انار  رنگ  می زند.  موج  نیز  فیلم 
دربار  در  که  هیجدهم  سده  شاعر  نوواست، 
گرجستان به سرایش شعر و خنیاگری مشغول بوده 
است. سایات نووا به زبان های ارمنی، گرجی و 
او  ارمنی  شعرهای  و  است  سروده  شعر  آذری 
انباشته از واژگان فارسی است. انتخاب این شاعر 
البته  پاراجانف  سوی  از  چندفرهنگی  قفقازی 
خود  بعدی  فیلم های  او  باشد.  اتفاقی  نمی تواند 
افسانه قلعه سورام و عاشق غریب را در گرجستان 
و آذربایجان ساخت. او شیفته فرهنگ فولکلور 
همه ملت ها بود. آن چه او برای او مهم بود بدویت 
و آزادی از قیدوبندهای هنر رسمی بود که کوشیده 
است معادل سینمایی آن را به نحوی در سبک رها 

و آزاد فیلم هایش بازبیافریند. 
برای  پاراجانف  فیلم سازِی  مدرِن  ذاتا  روحیه ی 
او   نبود.  پذیرفتنی  شوروی  فرهنگی  مسؤولین 
سال های زیادی از عمر نه چندان طوالنی خود را 

در زندان گذراند. اّما در زندان نیز بی کار ننشست 
و ده ها تکه کاِر دستی و نقاشی کوالژ با استفاده 
از هر چیزی که دم دستش بود از خود به یادگار 
گذاشت که بی اغراق ارزش شان کم تر از فیلم های 
او نیست. این آثار هم اکنون در موزه پاراجانف در 

ایروان در معرض نمایش عالقه مندان است. 
پاراجانف سری پرشور و شاد داشت. خانه اش در 
تفلیس همیشه پر از مهمان بود. نامش را گذاشته 

ـ  پاراجانف  بودند 
پایان  در  اّما  جشن. 
عمر یأس و اندوه بر او 

باید  که چرا  بود  بود و سخت دل گیر  غالب شده 
زمانی دراز از عمرش را در زندان گذرانده باشد. 
ده ها طرح و ایده داشت و برنامه ها در سر داشت.

پاراجانف و رنگ انار
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در میان چهره های مشهور سینمای جهان در گذشته 
و حال، گاه به نام هایی برمی خوریم با پسوند یان 
که معلوم است نسب شان به ارامنه می رسد. این ها 
گاه با نام مستعار کار می کنند، مانند هانری ورنوی 
فرانسوی که نام واقعی اش آشوت ماالکیان است. 
به هر رو ارامنه عالقه خاصی دارند در میان مشاهیر 
همه رشته ها، ارامنه را پیدا کنند و نام شان را ثبت 
کنند. در ارمنستان کتاب قطوری چاپ شده است 
با بیش از چهارصد صفحه که نام اشخاص ارمنی 
شاغل در صنعت سینمای همه کشورهای جهان 
را ثبت کرده است. این جا مشهورترین چهره های 

ارمنی عالم سینما را به خواننده معرفی می کنیم.

مامولیان
تا   1930 سال های  دهه  سه  در  مامولیان  روبن 
1950، نزدیک بیست فیلم در هالیوود کارگردانی 
سینمای  برجسته  آثار  جزو  برخی شان  که  کرد 
فیلم هایی  می روند؛  شمار  به  هالیوود  کالسیک 

و  جکیل  دکتر   ،)1929( احساسات  ابراز  مانند 
 ،)1933( کریستینا  ملکه   ،)1931( هاید  مستر 
بکی شارپ )1935(، جوراب ابریشمی )1957(. 
او در تفلیس در خانواده ای ارمنی به دنیا آمده بود، 
اّما در جوانی به لندن رفته بود و در سال 1922 
در آن جا کارش را به عنوان کارگردان تآتر شروع 
از  خالقه  استفاده  خاطر  به  مامولیان  بود.  کرده 
رنگ و حرکات دوربین ابتکاری فیلم هاش مشهور 
ارمنی  فرهنگ  از  نشانی  او  فیلم های  در  است. 
یافت نمی شود، اّما او به ارمنستان عالقه مند بود 

و به ارمنستان سفر کرده است. 

ماالکیان
آشوت ماالکیان، همان هنری ورنوی، کارگردان 
یک   1955 سال  از  که  است  فرانسوی  مشهور 
کرد،  کارگردانی  گابن  ژان  بازی  با  فیلم  رشته 
 ،)1955( بی نام ونشان  آدم های  چون  فیلم هایی 
 .)1969( سیسیلی ها  دسته  و   )1961( رئیس 

موفقیت تجاری فیلم های او راه را برای کارگردانی 
فیلم های آمریکایی عظیم مانند ساعت بیست وپنج 
و توپ های سان سباستین )هر دو با شرکت آنتونی 
کوئین( همواره کرد. دو فیلم آخر هانری ورنوی، 
مایریک )1991( و خیابان پارادی، خانه شماره 
استوارند.  او  خود  زندگی نامه  بر   )1992(  588
از  او  خانواده  فرار  داستان  )م��ادر(  مایریک 
کشتارهای عثمانی و استقرار آن ها در فرانسه است 
آشوت  کاردیناله.  کلودیا  و  عمر شریف  بازی  با 

ماالکیان در سال 2002 در گذشت.  

اگویان
آتوم اگویان فیلم ساز مستقل کانادایی نیز ارمنی تبار 
ارامنه  از  او  مادر  و  پدر  کاناداست.  بزرگ شده  و 
وقتی  اّما  آمده  دنیا  به  قاهره  در  او  و  بودند  مصر 
کرده اند.  مهاجرت  کانادا  به  بود  کودک  هنوز  او 
در فیلم های اولیه اگویان نیز با کاراکترهای ارمنی 
مهاجرت  تناقضات  مسأله  با  که  هستیم  روبه رو 
سال نامه  فیلم  اّما  درگیرند، 
مسأله  به  تمامی  به   )1993(
هویت ارمنی و پی آمدهای آن 
دارد. یک عکاس  اختصاص 
گرفتن  برای  زنش  با  ارمنی 

ارامنه در میان سینماگران بزرگ جهان
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آرداواز پلشیان: 
گدار مستعجل ارمنستان

در دهه شصت نام پلشیان با فیلم های تجربی 
مقاله  یک   )1967( آغاز  چون  نیمه بلندی 
ما   ،1917 اکتبر  انقالب  درباره  سینمایی 
مردم  و  تاریخ  به  شاعرانه  نگاهی   )1967(
با   )1975( سال  فصل های  و  ارمنستان، 
اثر  مبنای  بر  واتانوف  میخائیل  فیلم برداری 
مشهور ویوالدی چهار فصل درباره هارمونی 
و تضاد بین طبیعت و انسان در عالم سینمای 
هنری درخشید. پلشیان تئوریسین سینما هم 
مونتاژ  درباره  را  خود  دیدگاه های  و  هست 
در کتاب سینمای من )1988( تشریح کرده 
است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی او دو 
را   )1994( پایان  و   )1993( زندگی  فیلم 

ساخته است. او در مسکو زندگی می کند.
مخصوصا  می کنند.  مقایسه  گدار  با  را  او 
ویدئویی  کارهای  تدوین  بین  مشابهت هایی 
متأخر گدار و پلشیان وجود دارد. فیلم های 
دیگر او قرن ما )1983(، زندگی )1993( و 

زمین مردم )1966( هستند.

می شوند،  آن جا  راهی  دیار  آن  کلیساهای  از  عکس 
در جریان سفرهای عکاسی، زن عکاس با راهنمای 
ارمنی شان رابطه پیدا می کند و در ارمنستان می ماند. 
آرسینه خانجیان که نقش زن عکاس را بازی می کند 
همسر آتوم اگویان است. اگویان در سال 2002 فیلم 
اکنون  او  ساخت.  ارامنه  قتل عام  درباره  را  آرارات 

رئیس جشنواره زردآلوی طالیی ایروان است.

شارل آزناوور
فرانک  به  بعدها  که  آزناووریان  واقیناک  شاهنور 
سیناترای فرانسه مشهور شد، در سال 1924 در پاریس 
در خانواده ای از مهاجران ارمنی به دنیا آمد. پدرش از 
گرجستان و مادرش از ترکیه به فرانسه مهاجرت کرده 
بودند. شهرت اصلی او به خاطر خوانندگی است، اّما 
او از دهه 1930 تا کنون در ده ها فیلم بازی کرده است. 

کنید  شلیک  پیانیست  به  فیلم ها  این  مشهورترین  از 
)1960( کار فرانسوا تروفو است و در زمان نزدیک تر، 
آرارات )2002( ساخته آتوم اگویان. آزناوور زمانی 
دراز سفیر جمهوری ارمنستان در فرانسه بود. مجسمه 

او در شهر گیومری ارمنستان نصب شده است. 
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به  كه  را  تكنیكی  ارمنی ها   ... آوانسیان:  آربی 
كرده  منتقل  هم  دیگران  به  بودند  آورده  وجود 
قیصر،  كارگردان  كیمیایی،  مسعود  مثاًل  بودند. 
شروع  وقتی  و  بود  آموخته  را  خاچیكیان  روش 
كرد به تدوین داستان های خودش كه با محیط و 
فرهنگ ایرانی سنخیت زیادی داشتند، خاچیكیان 

دیگر كاری نداشت بكند.
روبرت صافاریان: به نظر من هم اتفاقی كه می افتد 
همین است. در شرایط جدید، رسالت آدم هایی 
می شد.  تلقی  تمام شده  انگار  خاچیكیان  مانند 
آن ها می توانستند در شرایط جدید هم نقش داشته 
باشند، اگر قابلیت پاسخ گویی به شرایط جدید را 
باشند  قابلیت  این  دارای  كه  كسانی  اّما  داشتند. 

معدود بودند. 
تكنیك  ابتدا  همان  از  من  اصلی  مسأله  اّما  آ.آ.: 

سینما نبود. خیلی زود متوجه این موضوع شدم.
ر.ص.: چرا كه همان طور كه توضیح دادی مسأله 
تكنیك به یك معنا حل شده بود. البته هنوز مسائلی 
در این زمینه وجود داشت، اّما می شد گفت مسأله 

ورود فن سینما به كشور دیگر حل شده است...
بودند.  فیلم سازی  استودیوهای  بله،  آ.آ.: 
البراتوارهای  داشتیم،  خوبی  فیلم برداران 
فیلم سازی كار می كردند و ما ناچار نبودیم این ها 
بود  ناچار  از ما  بیاوریم. نسل پیش  به وجود  را 
همه این ها را خودش به وجود بیاورد. البته آن ها 
می توانستند هردو را، یعنی هم فن و هم محتوا را به 
وجود بیاورند، اّما به معنای واقعی كلمه با فرهنگ 
ایرانی بیگانه بودند. این نسل از فیلم سازان ارمنی 
نتیجه  ایرانی نداشت. در  با فرهنگ  هیچ تماسی 

روان شناسی  به  مربوط  مسائل  به  نمی توانستند 
كاراكترها بپردازند. برای من برعكس مسأله محتوا 
و یافتن وسیله بیان سینمایی صادقانه متناسب با 

آن، در درجه اول اهمیت قرار داشت. 
و  هراند  ــ  میناسیان  برادران  دوره  همین  در  اّما 
سلیمان ــ تكنیسین های درجه یك بودند. آن ها 
كار  گلستان  ابراهیم  فیلم سازی  استودیوی  در 
می كردند و فیلم های بسیار مهمی را فیلم برداری 
)فروغ  است  سیاه  خانه  فیلم برداری  كردند. 
)ابراهیم  آینه  و  خشت  و   )1963 ــرخ زاد،  ف
گلستان، 1965( كار آن ها بود. فیلم برداری فیلم 
كلیسای  درباره  تادئوس  نام  به  لئوس  من  مستند 
بود.  میناسیان  سلیمان  كار  هم  مقدس  تادئوس 
آن ها استودیوی چاپلین فیلم را تأسیس كردند و 
تبلیغاتی پرداختند. من  به تولید فیلم های  در آن 
استودیو در آن جا  این  فعالیت  اولیه  در سال های 
به خاچیك هاكوپیان فیلم سازی انیمیشن آموختم. 
جالبی  بسیار  انیمیشن  فیلم های  بعدها  خاچیك 
بلند  داستانی  فیلم  دو  میناسیان  برادران  ساخت. 
هم ساختند. یكی از این دو فیلم به نام طلوع از 

نظر فنی فیلم بسیار خوبی است.
تا این مقطع، در عرصه تكنیك سینما، ارامنه ایران 
غالب بودند. اّما وقتی تلویزیون دولتی كار خود را 
شروع كرد، انبوهی  از جوان ها در البراتوارها و 
بخش های دیگر آن شروع به كار و تجربه اندوزی 
بااستعداد  بسیار  این جوان ها  از  برخی  و  كردند. 
مدرسه  ایران  دولتی  تلویزیون  بعدها  بودند. 
هدف  كرد.  ــدازی  راه ان هم  را  خود  مخصوص 
از امكانات تولیدی  بهره برداری  این بود كه برای 

غفاری،  شود.  تربیت  جدیدی  نسل  تلویزیون 
تلویزیون  مدرسه  در  سالی  چند  من  و  رهنما 
دانشكده  سینمای  رشته  می كردیم.  تدریس 
هنرهای دراماتیك و كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان هم كار خود را شروع كردند. كانون 
برای  و  داشت  احتیاج  تازه نفس  نیروهای  به  هم 
انداخت. در  تربیت آن ها دوره های آموزشی راه 
میان این نسل جوان، نسلی كه بعد از من آمدند، 
می توان از آرمن پیرامزدیان یاد كرد كه در مدرسه 
سینمایی رم تحصیل كرده بود، وارتان آنتانسیان 
سینما  و  تلویزیون  عالی  مدرسه  از  ایران  در  كه 
فارغ التحصیل شده بود، و سروژ هوسپیان كه در 
لندن در همان مدرسه سینمایی درس خوانده بود 

كه من هم فارغ التحصیل آن جا بودم.
مهمی  چهره های  این ها  از  هیچ یك  اّما  ر.ص.: 

نشدند...
را داشتند  نكردند. هرچند سوادش  آ.آ.: تالش 
مجموع  در  داشت.  وجود  هم  آزمودن  شرایط  و 
مستند  فیلم  چند  تنها  داشتند،  محدودی  فعالیت 

خوب تولید كردند...
ر.ص.: آراپیك باغداساریان هم بود كه البته چند 

فیلم انیمیشن و یك فیلم كوتاه ساخته است.
كانون پرورش فكری  آ.آ.: آراپیك سینما را در 
كودكان و نوجوانان آموخته بود؛ در دوره ای كه از 
چك اسلواكی مدرس انیمیشن آورده بودند. او دو 
فیلم انیمیشن بسیار كوتاه 2-3 دقیقه ای ساخت. 
كرده  كار  هم  كاراپتیان  كریست  زمینه  همین  در 
است. او سازنده فیلم انیمیشن بلند موش  و گربه 
)82-1977( بر اساس شعر مشهور عبید زاكانی 
در  ارامنه  كه  كارهایی  از  بود  شمه ای  این  است. 
آخرین سال های پیش از انقالب در سینمای ایران 
مانند  بودند،  هم  دیگری  كسان  البته   ... كردند 
تهیه كننده  به عنوان  ژوزف واعظیان كه كارش را 
ساخت.  فیلم  سه  هم  خودش  ولی  كرد،  شروع 
همین طور حكمت آقانیكیان، روبیك زادوریان، 

روبرت اكهارت، و رایموند هواكیمیان ...
با آن  مرتبط  آزاد« و جنبش  وقتی هم »سینمای 

بازتاب  های فرهنگ ارمنی در سینمای ایران
گفت وگویی با حضور آربی آوانسیان، زاون قوكاسیان و روبرت صافاریان

این گفت وگو در بهمن 1381، در زمان دیدار دوماهه آربی آوانسیان از ایران، به زبان ارمنی انجام و در 

شماره 5 فصل نامه هنری-ادبی ارمنی زبان هاندس )اردیبهشت 1382( چاپ شد. چند سال بعد، متن 

فارسی گفت وگو به ترجمه روبرت صافاریان در كتاب ارامنه در سینمای ایران از انتشارات موزه سینمای 

ایران منتشر شد. آن چه در زیر می خوانید بخشی از گفت وگوست كه به وضعیت فیلم سازان ارمنی در 

آستانه شكل گیری موج نوی سینمای ایران می پردازد و در ضمن بازتاب فرهنگ ارمنی در سینمای ایران 

را كه موضوع اصلی گفت وگوست، پی می گیرد.
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كارش را در عرصه فیلم  8میلی متری و سینمای 
تجربی شروع كرد، كسی كه گرایشی ارمنی در آن 
وارد كرد، زاون قوكاسیان بود. می خواهم بگویم 
هم  ارامنه  كشور،  سینمایی  جریان های  همه  در 
حضور داشته اند و حضور آن ها در سینمای ایران 

امروز هم ادامه دارد ...
ر.ص.: اّما به مرور زمان وزن این حضور كاهش 
یافته است. كافی است دوره اخیر را مقایسه كنیم 
با دوره اوهانیانس كه یك تنه می خواست در ایران 
صنعت سینما راه بیاندازد یا با دوره میانی، زمانی 
كه فیلم های خاچیكیان، چه از نظر كمیت، و چه 
از  قابل  مالحظه ای كه داشتند،  فنی  تأثیر  نظر  از 
كشور  روز  آن  سینمای  در  اول  درجه  اهمیت 
ایران،  سینمای  نوی  موج  در  بودند.  برخوردار 
آوانسیان  آربی  به  ارمنی  فیلم سازان  حضور 
محدود می شود، برای این كه در این دوره كسانی 
از یك  باشند كه  تأثیر داشته  می توانستند نقش و 
سو با فرهنگ مدرن غرب آشنایی داشته باشند و 
از سوی دیگر فضای روشن فكری پیچیده داخل 
از  دوره  این  در  شاید  بشناسند.  خوب  را  ایران 
كه  كسی  برد،  نام  بتوان  هم  باغداساریان  آراپیك 
با اعتقادات چپ گرایانه ای كه داشت، توانست با 
زندگی فرهنگی كشور رابطه برقرار كند. البته شاید 
با توجه به این واقعیت كه هم به لحاظ فنی و هم 
از نظر محتوای تازه، هر روز آدم های تازه ای در 
عرصه سینمای ایران پیدا می شدند، كاهش نسبی 

سیر  این  حال،  هر  به  باشد.  طبیعی  ارامنه  وزن 
نزولی بعد از انقالب هم ادامه یافت ...

می دانم.  دیگری  را چیز  امر  این  دلیل  من  آ.آ.: 
دوره  در  است.  دیگری  چیز  معلول  پدیده  این 
اولیه، تقریبًا همه گام های مقدماتی در زمینه ورود 
سینما را ارامنه برداشتند. در واقع این طور نبود 
از  بعد  و  كنند  شروع  را  كاری  غیرارامنه  اّول  كه 
ارامنه دعوت شود كه در آن فعالیت شركت كنند. 
ابتكار  به  می كردند؛  تحمیل  را  خودشان  ارامنه 
به  را  خود  كارگاه های  و  استودیوها  خودشان 
وجود می آوردند. بعد ایرانی های دیگر محیط های 
ارامنه  آن ها  در  كه  آوردند  به وجود  را  كار خود 
دیگر جایگاه سابق را نداشتند. این واقعیت را باید 
شوهر  فیلم  پروژه  نمونه  برای  كنیم.  درك  خوب 
وقتی  ولی  شد،  شروع  من  ابتكار  به  خانم  آهو 
كاله  سرم  گرفتم،  تماس  غیرارمنی  تهیه كننده  با 
رفت؛ فریب خوردم. برای دفاع از حقوق مؤلفان 
شرایطی  در  را  خود  نتیجه  در  نبود.  قانونی  هم 
یافتم كه هیچ كاری از دستم برنمی آمد. ما حتی 
فیلم برداری را شروع كرده بودیم. با وجود این، 
موضوعی را كه روی آن كار كرده بودم مال خود 
ساختند.  دیگری  بازیگران  با  را  فیلم  و  كردند، 
فیلم ارمنی ام درباره كلیسای تادئوس مقدس هم 
كه برای نمایش در محیط های ارمنی ساخته شده 
بود، از سوی ارامنه خشك اندیش مشكل پیدا كرد. 
نه در میان خودشان  ارامنه  خالصه در این دوره 

می توانستند كاری بكنند، و نه در محیط های غیر 
ارمنی می توانستند به آسانی جایی برای خود باز 
كنند. من شانس آوردم كه دو سه روشن فكر متنفذ 
ایران از كارهایم خوش شان می آمد و به من امكان 
كار  برای  جایی  صورت  این  غیر  در  دادند.  كار 

كردن پیدا نمی كردم ...
دارد.  رو  دو  موضوع  می كنم  فكر  من  ر.ص.: 
وجود  ارامنه  برای  كردن  كار  امكان  كنید  فرض 
این  كه  كسانی  بودند  ارامنه  میان  در  آیا  داشت، 
توانایی و قابلیت را داشته باشند كه وارد زندگی 

فرهنگی كشور شوند و كار كنند؟
كه  بودم  كسی  تنها  من  شاید  نبودند.  نه،  آ.آ.: 
تنها  داشتم.  را  زمانه  نیازهای  به  پاسخ  قابلیت 
را  خود  وضع  باید  ارمنی  عنوان  به  ما  اّما  بودم. 
را  الزم  شرایط  خودمان  برای  باید  درمی یافتیم، 
فراهم می كردیم؛ كاری كه ارامنه در زمان رضاشاه 
توانستند بكنند. در مورد موفقیت خاچیكیان هم 
نگاه  را  او  كه  بود  بازار  كه  كنیم  فراموش  نباید 

می داشت. 
ر.ص.: در مورد گیشه نكته جالبی هست. انگار 
همراه  به  فیلم  برای  جذابیت  نوعی  ارمنی  نام 
می آورد. نام هایی مانند خاچیكیان، آرمان، ویگن 
و غیره با آهنگ متفاوت خود، فرهنگ متفاوت و 
جذابی را در ذهن مخاطب تداعی می كردند. این 
نقشی  آدم ها  این  موفقیت  در  احیانا  هم  موضوع 

داشته است.

چشمه، 1351، 
كارگردان: 

آربی آوانسیان
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انقالب چرا  از  بعد  نمی دانم  من  قوکاسیان:  زاون 
ارامنه برای کار وارد میدان نشدند؟

آ.آ.: چه طور نشدند؟ پس واروژ کریم مسیحی 
چه بود؟ 

کم  خیلی  کم،  خیلی  اّما  است،  درست  ز.ق.: 
به میدان آمدند. احساس عمومی این بود که در 

شرایط تازه  هیچ کاری نمی شود کرد.
واروژ  کوتاه  فیلم های  از  یكی  که  می دانید  آ.آ.: 

اقتباس از داستان مشهور گیكور است؟
ارامنه  اخیر  ز.ق.: من فكر می کنم در سال های 
ایران در همه زمینه ها پسرفت داشته اند. دلیلش را 

خوب نمی فهمم.
آ.آ.: خب، تو حاال راجع به خودت بگو؛ راجع 
به کارهایی که در »سینمای آزاد« کردی. آیا در 

این حرکت، ارمنی دیگری هم بود؟
در  اّما  نبود،  کسی  آزاد«  »سینمای  در  ز.ق.: 
»سینمای جوان« انگار یكی دو نفر بودند. به هر 
انقالب شرایط  از  بعد  که  است  این  واقعیت  حال 
سخت تر شد، مخصوصا برای ما که در »سینمای 
آزاد« و در شرایط آماتوری کار کرده بودیم. این 
که همه اش فكر بكنیم چه فیلم نامه یا طرحی بدهیم 
موضوعات  دامنه  بود.  دشوار  شود  تصویب  که 
درباره  می توانستم  تنها  من  و  شد  محدود  بسیار 

یك  بسازم.  مستند  فیلم های  ارمنی  موضوعات 
جوری سرد شدم ...

آ.آ.: خواستی فیلم بلند بسازی و نشد؟
ز.ق.: همه طرح هایی که داشتم و پیش از انقالب 
قابل تحقق بودند، بعد از انقالب دیگر قابل ساخت 

نبودند. به تدریج مأیوس شدم.
آ.آ.: من هم همین طور. بعد از چشمه )1971( 
چون تهیه کننده پیدا نمی کردم شش سال نتوانستم 
فیلم بسازم، و تازه امكان ساخت فیلم فراهم شده 

بود که انقالب سر رسید و ...
مخاطب  برای  که  فیلم سازانی  همه  ر.ص.: 
وسیع فیلم نمی سازند در یافتن تهیه کننده و تولید 
فیلم هاشان مشكل دارند. این موضوع در همه دنیا 
است.  صادق  سینما  تاریخ  دوره های  همه  در  و 
می خواهم بپرسم مشكالتی که داشتی تا چه اندازه 

به ارمنی بودن تو مربوط می شد؟
آ.آ.: در مورد من، ارمنی بودنم نقشی نداشت.

امروز  اگر  چشمه  فیلم  می کنم  فكر  من  ز.ق.: 
می شد.  بهتری  استقبال  آن  از  می شد،  ساخته 
بودند،  مبتذل  و  بازاری  یا  دوره  آن  مطبوعات 
همه  به  چپ گرا  مطبوعات  ت��وده ای.  و  چپ  یا 
آن ها  اعتقادی  چارچوب های  با  که  فیلم هایی 
خوانایی نداشتند، حمله می کردند. حتی پیش از 

این که فیلم را ببینند و بفهمند، به آن می تاختند. 
در همان زمان من کتاب کوچكی درباره چشمه 
گردآوری کردم که هدفش تأیید فیلم بود. مجالت 
تاختند  فیلم  به  دیگر  نشریات  برخی  و  سینمایی 
فیلم  حال  هر  به  داشتند.  حزبی  ارتباطات  چون 
جایگاه شایسته خود را نیافت. اّما چند وقت پیش 
که فیلم را در اصفهان به نمایش گذاشتم، با استقبال 
از سوی  پرسش هایی  روبه رو شد.  خیلی خوبی 
اولیه  نمایش  زمان  در  که  شدند  مطرح  بینندگان 
فیلم نمی شدند. چون امروز آن جّو مسمومی که 
شرح دادم دیگر وجود ندارد. در آن زمان پیرامون 
چشمه جّوسازی کردند. البته این موضوع تنها به 
فیلم آربی مربوط نمی شد، بلكه درباره فیلم های 
دیگر هم این اتفاق افتاد؛ مثاًل درباره فیلم بدبده 
محمدرضا اصالنی، که او هم مّدتی نتوانست کار 
کند. خالصه تنها یك نوع سلیقه پذیرفتنی بود. من 
روشن فكری  جّو  اخیر،  دهه  دو  در  می کنم  فكر 

جامعه ما بازتر و تساهل آمیزتر شده است.
گذاشتن  سر  پشت  از  ناشی  تغییر  این  ر.ص.: 
تجربه انقالب است، که اصول صلب گذشته را در 

همه زمینه های مورد پرسش قرار داده است.
مسائل  اّما  درست اند،  زاون  حرف های  آ.آ.: 
چشمه،  مورد  در  بودند.  مطرح  هم  دیگری 
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تهیه كنندگان فیلم فارسی و بازار هم با فیلم مخالف 
بودند. آن ها از ناحیه فیلم های كه با حمایت دولت 
ساخته می شدند احساس خطر می كردند. در این 
مورد خاص ارمنی بودن من هم شاید نقشی بازی 
كرد، چون حمله به من را آسان تر می ساخت. بعد 
موضوع حسادت های حرفه ای هم در میان بود. 
ابتكار  بودند كه فكر می كردند نوآوری و  كسانی 
و  آن هاست.  انحصاری  حق  كشور  سینمای  در 
بود  گیومه  توی  چپ های  برخوردهای  سرانجام 
اّما  جاهالنه  شان.  و  تنگ نظرانه  اندیشه های  با 
فیلم  از  ابتدا  همان  از  كشور  جدی  روشن فكران 
آدم های  هم  فیلم  مدافعان  میان  در  كردند.  دفاع 
آدم های  هم  و  راست  آدم های  هم  بودند،  چپ 

میانه رو. 
ر.ص.: این آشكار است كه ارامنه حضور سنگینی 
در سینمای ایران داشته اند، اّما آیا هویت فرهنگی 
كه  فیلم هایی  در  آن ها،  مّلی  آن ها، خصوصیات 

آن ها ساخته اند منعكس شده است؟
انقالب  از  پیش  سینمای  آخر  دهه  دو  اگر  آ.آ.: 
ارمنی  مسلما  تكنیك  بگیریم،  نظر  در  را  ایران 
است، اّما این كافی نیست، این تكنیك در خدمت 
محتوای فرهنگی ارمنی نیست. برای این كه محتوا 
ارمنی باشد، شرط دیگری الزم است. تكنیسین ها 
كار  ایران  سینمای  در  كه  ارمنی  صنعتكارهای  و 
فكر  آن  به  نداشتند،  را  پیش شرط  این  می كردند 
نمی كردند، اصاًل از آن خبر نداشتند. دلیل پیش 
نرفتن ما این است. خوب می شد اگر واروژ كریم 
نظرات  می توانستیم  ما  و  بود  این جا  هم  مسیحی 
آخر  پرده  او  فیلم  من  نظر  به  بشنویم.  هم  را  او 
)1990( مخلوطی است از سه سبك مختلف: سبك 
خاچیكیان، سبك بیضایی به اضافه این تمایل كه 
در شرایط جدید حرف مدرنی زده شود. او این ها 
را می شناسد، خوب از آن ها بهره برداری می كند، 
اّما از تركیب آن ها آش یكدستی به دست نمی آید. 
فیلم شكل وصله كاری دارد. به نظر من این فیلم 
از  است.  تكنیكی  موفقیت  یك  چیز  هر  از  بیش 
نظر محتوا و موضوع چیز تازه ای در آن نیست. 
ناكامی  وجود  با  آقامالیان،  فیلم های  مورد  در 
هنرمندی  دوربین  پشت  می كنی  احساس  آن ها، 
او  بر  كه  گوناگونی  به خاطر فشارهای  كه  هست 
وارد آمده نتوانسته است كار دلخواهش را بكند. 
برعكس،  نیست.  احساس  این  واروژ  فیلم  در 
یعنی  است.  خود  اوج  در  او  می كنی  احساس 
هركاری می توانسته كرده است و بیش از این كاری 
نمی توانسته بكند. فیلم او به سبب شرایط مملكت 
چیزی  همان  بلكه  است،  شكلی  این  كه  نیست 
و  واروژ  بین  من  باشد.  است  بوده  قرار  كه  است 
خاچیكیان شباهت هایی می بینم. خاچیكیان هم 

نتوانست از مرزهای خودش بگذرد. 
ر.ص.: از میان فیلم هایی كه ارامنه در سینمای 
ایران ساخته اند تنها چشمه است كه هویت ارمنی 
آن  ارمنی  ادبی  منبع  سبب  به  تنها  این  و  دارد. 
نیست، تنها به خاطر موسیقی ارمنی آن هم نیست، 
موضوع  به  فیلم ساز  رویكرد  نوع  از  ناشی  بلكه 
نمی توان  تردیدی  چشمه  تماشای  موقع  است. 
داشت كه كارگردانش ارمنی است و فرهنگ ارمنی 
ارمنی،  فیلم سازان  فیلم های دیگر  را می شناسد. 
حتی آن هایی كه بر اساس منابع ادبی ارمنی ساخته 
شده اند، روح ارمنی ندارند. به هنگام تماشای این 
فیلم ها بر پرده، چیزی از فرهنگ ارمنی در آن ها 
نمی یابید، شاید حتی متوجه نشوید كه سازندگان 
آن ها ارمنی هستند یا موضوع شان از منابع ادبی 

ارمنی گرفته شده است.
آ.آ.: حاال اگر تعدادی از این فیلم ها را دوباره نگاه 
كنی، شاید متوجه چیزهایی بشوی. مثاًل در فیلم 
در جست وجوی داماد نمونه هایی از زندگی اقشار 

متوسط جامعه ارامنه تهران را می توان دید.
فیلم ها  این  نمودها در  این  به هر حال،  ر.ص.: 
خیلی گم هستند؛ باید دنبال شان بگردی تا پیداشان 
عیان  در چشمه خیلی  این ها  كه  در حالی  كنی. 
هستند. نمی توانی آن ها را نبینی. این نشانه های 

هویت ارمنی حتی در فیلم واروژ هم نیست ...
آ.آ.: نخواسته است باشد ... درست است؟

ر.ص.: نه، نخواسته است. پرسش من هم همین 
است. فیلم سازان ارمنی ایران انگار موقع ساختن 
فیلم ها شان به عنوان آدم هایی منسجم و همه جانبه 
عمل نمی كنند، بلكه تنها به مثابه تكنیسین حاضر 
فرهنگ  با  آن ها  موارد  از  بسیاری  در  می شوند. 
ارمنی  زیست شان  شیوه  و  نیستند  ناآشنا  ارمنی 
است، اّما از این ها چیزی در فیلم ها شان منعكس 

نمی شود.
ز.ق.: من فكر می كنم یك نفر را فراموش كردیم، 
آرامائیس هوسپیان یا آرمان را، كه عالوه بر بازی 
در تعداد زیادی از فیلم های ایرانی، فیلم عروس 

دریا )1966( را هم كارگردانی كرد.
نظر  از  دری��ا  ع��روس   . اس��ت  درس��ت  آ.آ.: 
كارگردانی، میزانسن و بازی، قسمت های موفقی 
دارد. این فیلم در زمان خود در جشنواره مسكو 
هم شركت كرد. اساس این فیلم پپو، نمایش نامه 
نوشته  است.  سوندوكیان  اثر  ارمنی،  مشهور 
سوندوكیان با شرایط مناطق شمالی ایران مطابقت 
موقعیت ها  از  برخی  فیلم،  در  است.  شده  داده 
همان ها و برخی دیگر عوض شده اند. اّما فیلم در 
كلیت خود پپو را به یاد می آورد. البته من در مورد 
این گونه برخورد به متن های ادبی كمی محتاط و 
حساس هستم. فكر می كنم اگر از منبعی استفاده 

این  نباید  ببریم،  نام  از آن  باید آشكارا  می كنیم، 
موضوع را پنهان كنیم. 

برخی  می توانیم  هم  دریا  عروس  در  ز.ق.: 
احساسات ارمنی پیدا كنیم ...

آ.آ.: این حس اواًل بعد از پپو، از حضور آرمان 
ناشی می شود، و سرانجام از ویگن. اّما به همان 
هم  خاچیكیان  فیلم های  در  كه  است  شكلی 
خانه ها  اثاث  خاچیكیان  فیلم های  در  می بینیم. 
ارامنه  جامعه  روابط  به  آدم ها  روزمره  روابط  و 
حوادث  چهارراه  تماشای  موقع  دارد.  شباهت 
این   ،)1958( ما  شهر  در  توفان  یا   )1954(
محیط  در  كه  می دهد  دست  آدم  به  احساس 
انگار فقط  باشگاه آرارات تهران به سر می برد و 
حرف های آدم ها دوبله شده است. هویت ارمنی 
در این فیلم از این دست است نه هویت فرهنگی 
آگاهانه. خواست كارگردان این است كه آدم های 
فیلم فارس باشند، اّما فارس نیستند. فارس ها این 
طور نیستند، با آن ها احساس صمیمیت نمی كنی. 
این  می ماندند،  بودند  كه  همان  آدم ها  این  اگر 
فیلم ها خیلی صادقانه تر از آب درمی آمدند. حتی 
اگر تنها نام های ارمنی روی آن ها گذاشته می شد، 
بهتر جا می افتادند، از نظر روان شناسی درست تر 
این  انجام  جسارت  ما  فیلم سازان  اّما  می بودند. 
جهنم،  در  شب نشینی  فیلم  در  نداشتند.  را  كار 
دختر حاجی  یك  به  شباهتی  جبار  حاجی  دختر 
مسلمان ندارد. وصله ناجور است. جا نمی افتد. 
فیلم های كارگردان های ارمنی انباشته از این گونه 
بیگانگی ها هستند. آن ها همیشه خواسته اند چیزی 
را به عنوان فارس و مسلمان جا بزنند بدون این كه 
فیلم های  در  باشند.  آشنا  فرهنگی  محیط  این  با 
8 میلی متری زاون با پدیده ای عكس این روبه رو 
هستیم. می خواهم روی این نكته تأكید كنم. در 
به آدم ها و  ارمنی نسبت  فیلم ها نوعی حس  این 
فضاها وجود دارد. رفتار، نگاه ها و سكوت های 
احساس  هستند.  صمیمانه  خیلی  كاراكترها 
می كنی فیلم ساز محیطی را نظاره می كند كه خوب 
می شناسد و می خواهد حساسیت خود را در قبال 
آن روی فیلم ثبت كند. این فیلم ها از این نظر مهم 
و جالب هستند كه اولین كوشش هایی هستند كه 
در راستای بر پرده آوردن زندگی بومی ارامنه ایران 

به عمل می آیند. 
ر.ص.: خب، اگر موافقید جمع بندی كنیم.

بدون  ایران  سینمای  كه  نیست  تردیدی  آ.آ.: 
حضور و مشاركت ارامنه نمی توانست آن باشد كه 
امروز هست. اّما باید روشن كرد كه به چه معنا. 
از نظر محتوا، نقش ارامنه به ندرت تأثیری بر این 

شیوه بیانی مدرن به جا گذاشته است. 
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