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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Տիապ Միագոյն Կառավարութեա՞ն Պիտի Յենի
Հակառակ լաւատեսութիւններու, ըստ
երեւոյթին Լիբանանեան տարին պիտի
փակուի այսօր առանց կառավարութեան:
Տիապի առջեւ շատ բան չկայ բացի կազմելէ միագոյն կառավարութիւն մը մինչ
լիբանանեան քաղաքական կեանքի շարք
մը քաղաքական կողմեր կը մերժեն կառավարութեան մաս կազմել:
Ամենահետաքրքրականը սակայն այն է, որ կառավարութիւնը կազմել փորձող
կողմերը կարծէք կ՛ապրին այլ մոլորակի մը վրայ երբ տակաւին կը քննարկեն
ձեւեր եւ միջոցներ, որոնք միշտ օգտագործուած էին յեղափոխութենէն առաջ
սակայն այսօր կարելի չէ անտեսել ժողովրդային պահանջը, որ Տիպին ալ կը
մերժէ եւ հաստատ կը մնայ իր պահանջին վրայ, որն է կառավարութիւն մը
ունենալ, որուն անդամները անկախ են իրենց որոշումներուն մէջ եւ մաս
չեն կազմած իշխող դասակարգին:

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³,
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

1500 È.à. / 8 ¾ç
www.zartonkdaily.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՊԱՏԳԱՄ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի
Նոր Տարուան Պատգամը

Մեր Դիմաց՝ Համահայկական
Երեք Առաջնահերթութիւններ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Ամանորի Գիշերը Կը Կատարուի
Գոհաբանական Մաղթանք Եւ Նռնօրհնէքի
Արարողութիւն

Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ, դեկտեմբերի 31-ին` ժամը 24:00-ին, Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի Ս. Տրդատի բաց խորանին, մայրաքաղաք Երեւանի
բոլոր եկեղեցիներում եւ թեմերի առաջնորդանիստ եկեղեցիներում կը
կատարուի Գոհաբանական մաղթանք եւ նռնօրհնէքի արարողութիւն:
Մայր Աթոռում նռնօրհնէքի համար նախատեսուած նուռը Սուրբ
Էջմիածնին ընծայել են Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւնները:
***
Հայկական աւանդութեան մէջ նուռը` իբրեւ ազգային խորհրդանիշ,
կրում է կեանքի, ծաղկունքի եւ առատութեան իմաստը: Քրիստոնէական
խորհրդաբանութեան մէջ նուռը խորհրդապատկերն է մեր Տէր Յիսուս
Քրիստոսի հեղած արեան` խորհրդանշելով նաեւ Նրա հրաշափառ
Յարութիւնն ու Աստծու շնորհների բազմազանութիւնը: Հայոց Եկեղեցու
վարդապետների եւ հայրերի մեկնութիւններում նուռը ներկայացւում է
նաեւ այն խորհրդաբանութեամբ, որ նռան հատիկների պէս Եկեղեցու
անդամները շատ ու բազմատեսակ են, սակայն պատուած են նռան
նման պինդ կեղեւով` միաւորուած լինելով մէկ Եկեղեցու մէջ: Այս
պատճառով նռան խորհրդաբանութիւնը լայնօրէն օգտագործուել
է հայկական եկեղեցական ճարտարապետութեան, արուեստի եւ
մանրանկարչութեան մէջ:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն
հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունեմ
մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները։
Արդարեւ, անցեալէն՝ ապագային եւ հինէն՝ նորին անցնելու սա պահը
մեզ կը հրաւիրէ ինքնահայեցողութեան ու ինքնաքննութեան եւ ապա՝
ապագայատեսիլ ոգիով ճշդելու մեր ազգն ու հայրենիքը առաւել
հզօրացման առաջնորդող ճամբան։
Կը գտնուինք մեր ժամանակակից պատմութեան մէկ վճռադրոշմ հանգրուանին։ Եկէք իրապաշտ մօտեցումով դիտենք մեր շուրջը։
- Մեր ժողովուրդի արիւնով ազատագրուած Արցախը միշտ ենթակայ
է պատերազմի վտանգին։
- Հայաստանը կարիքը ունի իր պետական կառոյցներու եւ օրէնքի
գերակայութեան առաւել ամրապնդման ու տնտեսութեան զարգացման։
- Բազմազան ու այլազան մարտահրաւէրներով շրջապատուած
Սփիւռքը, հակառակ իր հայապահպանման ամէնօրեայ պայքարին,
հետզհետէ կը գունաթափի։
Այս կացութեան դիմաց, իրաւունք չունինք յուսահատելու կամ անտարբեր մնալու։ Պէտք է մերժենք պարտուողականութեան ոեւէ մտածում
կամ մօտեցում։ Պէտք է պայքարի՛նք։ Այսպէ՛ս եղած է մեր ողջ
պատմութիւնը։ Պէտք է պայքարի՛նք՝ հաւատքով կռանուած, յոյսով
գօտեպնդուած ու միասնականութեամբ զօրացած։ Այս է մեր ազգին
պաշտպանութեան ամուր վահանը։ Ա՛յս է մեր ազգին յաղթանակի
ճամբան։
Հետեւաբար, բացուող Նոր Տարուան սեմին, հաւատարիմ մեր պապերու
ուխտին ու մեր պատմութեան ձայնին, եկէք, ժողովո՛ւրդ հայոց.Առաջին, վերահաստատենք մեր անխախտ հաւատարմութիւնը՝ մեր
բարոյական, հոգեւոր ու ազգային արժէքներուն եւ մեր ազգին գերագոյն
իղձերուն։
Երկրորդ, հեռու մնանք ներքին բեւեռացումներ յառաջացնող մտածելակերպերէ ու գործելակերպերէ, եւ փոխադարձ սիրոյ ու յարգանքի
հրամայականը դարձնենք մեր կեանքի անշեղ սկզբունքը։
Երրորդ, լծուինք Սփիւռքի վերակազմակերպման ու վերաշխուժացման
անյետաձգելի աշխատանքին՝ ի խնդիր Հայաստանի ու Արցախի առաւել
հզօրացման եւ մեր բռնաբարուած իրաւունքներու վերատիրացման։
Շար. Էջ 02
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Այցելեց Բարեսիրական
Միութիւններու Կեդրոնները
Այս առաւօտ՝ Երկուշաբթի, 30
Դեկտեմբեր 2019-ին, Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը յաջորդաբար
այցելեց Պուրճ Համուտի Ազգային
Ծերանոց, Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի եւ Հաճնոյ Հայ Կրթական Բարեսիրական Միութեան
կեդրոնները:
Նորին Սրբութեան այցելութեան
նպատակն էր իր գնահատանքն
ու զօրակցութիւնը յայտնել կեդրոններուն կողմէ կատարուող
բարեսիրական ու մարդասիրական աշխատանքներուն:

Այս առիթով Վեհափառ Հայրապետը
նաեւ նիւթապէս օժանդակեց յիշեալ
կառոյցներուն կողմէ կարիքաւոր

ընտանիքներուն կատարուող
օժանդակութեան։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ
ՔԱՌԱՄՍԵԱՅ ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
(ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019)

Ազգային առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքի գործունէութիւնը թափանցիկութեամբ հանրութեան ներկայացնելու նպատակադրումով, կը ներկայացնենք
բաժանմունքի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներու քառամսեայ
հաշուետուութիւնը։
- Ընկերային պարագաներու հետ
հանդիպումներու ընդհանուր թիւ՝
147 հայորդիներ:
- Կարիքաւոր հայորդիներու բնակարաններու այցելութիւններու
ընդհանուր թիւ՝ 23:
- Ամսական դրութեամբ 3 առիթով Հայ ազգային բուժարան
այցելութիւն, համապատասխան
կարելիութիւններ ստեղծելով
ընտանեկան եւ ընկերային
պարագաներուն:
- Տարեցներու հանդիպում- նախաճաշ՝ երեք հաւաք, Քառասնից
Մանկանց եկեղեցւոյ «Յակոբ եւ
Սօսի Չիլինկիրեան» սրահէն ներս։
- Բաժանմունքին ընկերային դաս-

ընթացքները վերսկսան Սեպտեմբեր
ամսուան սկզբնաւորութեան, շաբաթական դրութեամբ:
- Սեպտեմբեր ամսուան ընթացքին,
բանջարեղէն եւ պտուղներ տրամադրուեցան բաժանմունքին կարիքաւորներուն, «Spinneys» հաստատութեան կողմէ, «Act for tomorrow»
կառոյցին հետ գործակցաբար:
- Նոյեմբեր ամսուան ընթացքին,
ընկերային բաժանմունքը հանդիպեցաւ «Ալպերթ Նասսար» բարեսիրական կառոյցի տնօրէնութեան
հետ, գործակցութիւն ստեղծելու
նպատակադրումով: Այս հանդիպումին լոյսին տակ, բաժանմունքին
տարեցները առիթը ունեցան 13
Դեկտեմբեր 2019-ին նշեալ կեդրոնը
այցելելու եւ օրուան մը ընթացքին
հաճելի պահեր անցընելու։
- 28 Դեկտեմբերին տեղի ունեցաւ
ամանորի առթիւ մանուկներու
խրախճանք մը, Քառասնից Մանկանց
«Յակոբ եւ Սօսի Չիլինկիրեան»
սրահէն ներս, «Act for tomorrow»

կառոյցին հետ գործակցաբար:
Մանուկներու թիւ՝ 45։
- Ամանորի առթիւ, 30 դեկտեմբերին տարեցներու խրախճանք
մը տեղի ունեցաւ Ազգային
Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան - Եռագոյն» սրահէն ներս:
Տարեցներու թիւ՝ 63։
- Առաջնորդարանի «Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութիւն»-ի տրամադրած օժանդակութիւններու ցրւումի աշխատանքները ընթացք առին 12 դեկտեմբերին։
- Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր 2019ին ընկերային բաժանմունքը
յատկացուց 12,296,000 լ.ո.:
Նշեալ գումարին 8,075,000 լ.ո.
տրամադրուեցաւ ընկերային
կարիքներու, 3,158,000 լ.ո.՝
բժշկական կարիքներու եւ
1,063,000 լ.ո.՝ դեղորայքի:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Հայ Սակրաւորները 124
Հազար Քառակուսի Մեթր
Տարածք Ականազերծած
Են Սուրիոյ Մէջ

Սուրիոյ մէջ, Հայաստանի մարդասիրական առաքելութիւնը իրականացնող խումբի սակրաւորները 8
Փետրուարէն մինչեւ 28 Դեկտեմբեր ինկող ժամանակաշրջանը, 124
հազար քառակուսի մեթր տարածք
ականազերծած են, իսկ խումբի
բժիշկները իրենց աջակցութիւնը
ցուցաբերած են աւելի քան 8500
հիւանդի՝ անկախ տարիքէն, սեռէն,
ազգութենէն ու դաւանանքէն։
«Սուրիական իշխանութիւնները
պարբերաբար կը նշեն, թէ երախտապարտ են հայ մասնագէտներէն,
որոնք բազմաթիւ կեանքեր փրկած
են»,- ըստ մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական
կեդրոնի հաղորդակցութեան:
Մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոնի
մասնագէտները 2019 տարուան
ընթացքին ականազերծման աշխատանքներ իրականացուցած են նաեւ
Հայաստանի մէջ, մասնաւորապէս,
Սիւնիքի մարզի Դաւիթ Բէկ եւ Կոռնիձոր բնակավայրերուն մէջ։
Ամբողջ տարուան ընթացքին Ականներու վտանգի իրազեկման մասնագէտները Երեւանի եւ շարք մը
մարզերու դպրոցներուն մէջ դասընթացքներ կազմակերպած են: «11
հազարէն աւելի աշակերտներ արդէն
իսկ կը տիրապետեն անվտանգ
վարքագիծի կանոններուն։ ՀԱՓԿ
ՊՈԱԿ-ի եւ Խորվաթիոյ գործընկերներու միջեւ օրեր առաջ ձեռք բերուած համաձայնութեան, Հայաստանի
սահմանամերձ համայնքներու եւ
ականէն տուժած ընտանիքներու
երեխաները 2020-ին կը մեկնին
Խորվաթիա՝ ամառնային հանգիստը
համատեղ ականներու վտանգի իրազեկման դասընթացքներու կողքին:
Շար. Էջ 03

ՊԱՏԳԱՄ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. ԿաթողիկոսիՆոր Տարուան Պատգամը

Մեր Դիմաց՝ Համահայկական Երեք Առաջնահերթութիւններ

Սկիզբը Էջ 01
Ահա մեր կեանքին առջեւ բացուող համահայկական երեք առաջնահերթութիւններ։ Համախմբուինք համահայկական արժէքներու ու իտէալներու շուրջ։
Այս ոգիով ու տեսլականով ապրինք ու գործենք։
Ա՛յս ոգիով ու յանձնառութեամբ զիրար շնորհաւորենք ըսելով՝
Շնորհաւոր Նոր Տարի։
Կ’աղօթեմ առ Բարձրեալն Աստուած, որ իր հովանիին ներքեւ մեր ազգն

ու հայրենիքը պահէ անվթար, հիւանդներուն առողջութիւն պարգեւէ ու
գործոց յաջողութիւն եւ մեր զաւակներուն կեանքը ծաղկեցնէ երկնային
բարիքներով։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾՒ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
1 Յունուար 2020
Անթիլիաս, Լիբանան
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Ծննդեան 150-Ամեակ

Անրի (Հենրի) Մաթիսի

Ետքայլ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
20-րդ դարու տաղանդաւոր արուեստագէտ,
ֆրանսացի գեղանկարիչ ու քանդակագործ, «ֆովիզմ» ուղղութեան հիմնադիր
- ներկայացուցիչ՝ Անրի Մաթիսի ծննդեան
150-ամեակն է այս տարի:
Անրի Էմիլ Պէնուա Մաթիս ծնած է 1869թ.
Դեկտեմբեր 31-ին, Ֆրանսայի Գաթօ Գամպէզի փոքրիկ քաղաքը: 1882-1887թթ.
միջնակարգ դպրոցը, ապա Սէն Քանթէնի
Անրի Մաթենի վարժարանն աւարտելէ
յետոյ, ան կը մեկնի Փարիզ, ուր կ’ուսանի
Իրաւագիտութեան դպրոցին մէջ: 1888թ.
աւարտելով ուսումը, Անրի կը վերադառնայ
Սէն Քաթէն եւ փաստաբանի քարտուղար
կ’աշխատի: 1889-ին կոյր աղիքի վիրահատութիւնը ճակատագրական կտրուկ փոփոխութեան պատճառ կ’ըլլայ
Անրիին համար. ետվիրահատական շրջանին մայրը անոր նկարչական
իրեր կը նուիրէ: Սկիզբը Անրի գունաւոր բացիկներ կը կրկնօրինակէ, իսկ
յետոյ կ’որոշէ նկարիչ դառնալ եւ կը մտնէ Քանթէն տէ լա Թուրի նկարչական
դպրոցը: 1891-ին՝ ձգելով իրաւաբանական գործունէութիւնը, ան կ’երթայ
Փարիզ եւ կ’ընդունուի Ժիւլեանի ակադեմիան: 1893-ին կը տեղափոխուի
Փարիզի École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs բարձրագոյն դպրոցը:
Ապա 1895թ. կ’ընդունուի Կիւսթաւ Մորոյի արուեստանոց՝ որպէս հրաւիրեալ
ուսանող: Այդ շրջանին Անրին կը գտնուի ժամանակակից նկարիչներու եւ
ճափոնական աւանդական արուեստի ազդեցութեան տակ։
1896-ին Մաթիսը կը ծանօթանայ հռչակաւոր քանդակագործ Օկիւսթ Ռոտենի,
նկարիչ Էմիլ Պերնարի եւ Վինսենթ
վան Կոկի ընկեր ու անոր գործերու մեծ
հա-ւաքածոյի տէր՝ աւստրալիացի նկարիչ
Ճօն Փիթըր Ռասէլին հետ: Ռասէլ Անրիին
Վան Կոկի երկու աշխատանք կը նուիրէ,
կը ծանօթացնէ անոր աշխատանքներու
եւ, ընդհանրապէս «իմփրեսիոնիզմ» ուղղութեան հետ: Շփումը Ռասէլին հետ
արմատական ազդեցութիւն կ’ունենայ
Անրիին վրայ. աւելի ուշ ան իր ուսուցիչն
ու գունային տեսութեան բացայայտողը
անուանած է Ռասէլը:
1896թ. Մաթիսի հինգ նկար կը ցուցադրուին Գեղեցիկ Արուեստներու Ազգային
Միութեան Սալոնին մէջ: Երկու կտաւ կը գնուին կառավարութեան կողմէ,
որոնցմէ՝ «Կարդացող Կինը»՝ Ֆրանսայի նախագահ Ռամպուի բնակարանին
համար:
Ցուցահանդէսէն յետոյ Անրի Մաթիսը կը դառնայ Գեղեցիկ Արուեստներու
Ազգային Միութեան անդամ:
1898-ին նկարիչը Ամէլի Փերէյրին հետ կ’ամուսնանայ՝ Լոնտոնի մէջ անցընելով
մեղրալուսինը: Յետագային անոնք երկու որդի կ’ունենան: (Իսկ մինչ այդ՝
1894-ին ան անօրինական դուստր մը կ’ունենայ իր բնորդուհի Քարոլինա
Ժոլպոյէն):
1890-1904
թուականներուն
Մաթիսը փնտռտուքներու եւ
ստեղծագործական որոնումներու
մէջ կ’ըլլայ՝ փորձելով գտնել իր
ուրոյն ուղին արուեստի մէջ: Ան կը
սկսի խորութեամբ ուսումնասիրել
հռչակաւոր նկարիչներու ստեղծագործութիւնները: Իր վրայ
մեծ ազդեցութիւն կը ձգեն Փոլ
Սեզանի գործերը: Ան Սէզանը իր
ներշնչանքը կը համարէր: Այս շրջանին, Մաթիսը կը ստեղծէ իր ամենայատնի
կտաւներէն մէկը՝ «Պարը»:
1904թ. Յունիսին, Վոլմար Ամպրուազ պատկերասրահին մէջ կը բացուի
Մաթիսի առաջին անհատական ցուցահանդէսը, որ սակայն մեծ յաջողութիւն
չի գտներ: Իսկ իր առաջին գլուխգործոցը՝ «Շքեղութիւն, Հանգիստ Եւ Վայելք»
կտաւը կ’ըլլայ՝ ըստեղծուած 1904-1905 թթ:
Շար. Էջ 06

«Կեանքի երթին դժուար վիճակներ շատ կան սակայն դժուարագոյնը՝ երբ
անբուժելի հիւանդի մը դէմ յանդիման կը գտնուիս»ըսաւ բարեկամ բժիշկ մը,
տարիներ առաջ. սակայն, տեսածներդ, լսածներդ, վերջապէս ապրածներդ
կարծես միտքի ամբարին մէջ տեղ կը գրաւեն ինչպէս ամպերը օդին մէջ ու
յարմար առիթով մը իրենց ներկայութիւնը զգալ կու տան ու կը խորհրդածես
զանոնք տուն տուող պատճառներուն մասին: Սրտախոց բառ մը, զոր
Շ.Շահնուրէն իվեր կը գործածենք. Այդ ալ անիծեալ մեր իրականութեան մէկ
պատկերն է որ կը ցոլացնէ.-«ԿԸ ՆԱՀԱՆՋԵՆՔ»: Կը Նահանջենք եւ այդ
ալ՝ արագընթաց: Ցաւօք կարդացի Դոկտոր Մինաս Գոճայեանի յօդուածը
վերջին շրջանի արշաւը՝ դպրոցներ փակելու քաղաքականութեան: Սկսելով
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն...Յովակիմեանցի ըլլալով՝ կը յիշեմ
ՔԱՅԼԵՐԳէն՝ ուսուցիչ, բանաստեղծ Զարեհ Մելքոնեանի կողմէ գրուած.
մաս մը միայն .-«ՀԲԸմեծ Միութեան հովանին ներքեւ լայն մենք կը գալենք
ապահով դէպի հայոց ապագան, մինչ մութին դէմ մեր վարժարանն ակնդէտ
(այլ տունի մէջ ԱՆՍԱՍԱՆ) կը հսկէ վառ բարձրունքէն»...եւ այլն: Եւ այսպէս
անցած են տասնեակ տարիներ ու ՍԱՍԱՆԱԾ ԵՆ հին, գրաւոր եւ անգիր
օրէնքները, ապրումները, ոգին, հայապահպանումի, ազգասիրութեան եւ
այլ առաքինութիւններու որոնց հանդէպ մեր այս դարաշրջանի ջանքերն ու
ճիգերը անկարող են ՆԱՀԱՆՋը կասեցնելու:
Ու՞ր պէտք է փնտռել պատճառները, որմէ՝ բարւոք լուծումը մեր «ԴԱՅԴԱՆԻՔ»ին, որ կ՛ընկղմի առաջնորդներու ձեռամբ ո՞վ պիտի կասեցնէ աշնան
տերեւներու նման թափթփող մեր մշակութային կառոյցները: Թարգմանող մեր
Հայրերու առաջին նախադասութիւնը եղաւ.-«ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ»: Ուրկէ՞ պիտի իմանանք եթէ
ոչ՝ Ուսուցիչներէ որոնք ԴՊՐՈՑ կառոյցի մը ջահակիրները պիտի ըլլան:
Անտիրական ժողովուրդի մը վերջին հանգրուանը ՄԱՀՆ Է իսկ այդ ալ
դիւրին չէ անոնց՝ որոնք ազգին կրակը իրենց սրտերուն մէջ կ՛ապրին, կը
զգան ու կը պայքարին: Պատմութեան ընթացքին ունեցած ենք տագնապալի
ու անել վիճակներ հուսկ՝ Վ. Տէրեան գրեց «Մի՞թէ վերջին պոէտն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի. Մա՞հն է արդեօք, թէ նի՞նջը քեզ Պատել, պայծա՛ռ
Նայիրի»:Սակայն, բարեբախտաբար, շրջանցելով դժուարութիւնը ունինք
այսօր կռուան՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ անուն.«Երկիրը հոն, իր զաւկինն է այլեւս»Վ.
Թէքէեան:
Ի հարկէ ուրիշ է Սփիւռքը. Ցրուած, ենթակայ՝ տուեալ երկրի մը հովերուն,
ուր՝ պիտի փաստուի հայու միտքն ու դիմադրողականութիւնը՝ օտարաբոյր
յորձանքին դէմ: Անցեալով հպարտանալու առիթներ կը փնտռենք. Եկէք
մտածենք թէ գալիք սերունդները ո՞րքանով պիտի երախտապարտ ըլլան
ու հպարտ՝ իրենց ինքնութիւնը պահպանած կարենալ ըլլալնուն համար:
ՆԱՀԱՆՋԵԼՈ՞Վ...«Մեղայ, մեղայ Արարատին»:
Խաւարին մէջէն լուսաւոր նշանակէտ մը տեսնել եւ առ այդ ուղղուիլ հանճար
ղեկավարութեան ուսերուն պարտքն է:
Մի՞թէ պիտի կրկնենք Ռ. Սեւակի հետեւեալ տողերը.- «ղեկին գլուխը կը
նստեցնենք մեր է՛ն ախտագին, է՛ն այլասերած, է՛ն անպէտ ծնունդները»:
ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՊԻՏԻ ՓԱՍՏԷ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայ Սակրաւորները 124 Հազար Քառակուսի Մեթր
Տարածք Ականազերծած Են Սուրիոյ Մէջ
Սկիզբը Էջ 02
Մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոնը 2020-ին
կը շարունակէ նաեւ ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՆՔ նախաձեռնութիւնը։ Եկող տարի
նոյնպէս սուրիացի փոքրիկներու համար նուէրներ կը ղրկուին , այս անգամ
յատկապէս գրենական պիտոյքներ ու դպրոցական պայուսակներ»,- նշուած
է հաղորդագրութեան մէջ։
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Պոլիս

«Մարալ» Երգի-Պարի Համոյթի Ամանորի Աւանդական Փայլուն
Խրախճանքը՝ Էսաեան Սանուց Միութեան Մէջ

Էսաեան
սանուց
միութեան
«Մարալ» երգի-պարի համոյթը
2020 թուականի տարեմուտին
առթիւ համախմբուեցաւ խրախճանքի մը մթնոլորտին մէջ։
Միութեան հաւաքատեղիին մէջ
կազմակերպուած այս աւանդական խրախճանքը իսկապէս փայլուն անցաւ եւ մարալցիները բարձր
տրամադրութեամբ ողջագուրուեցան
նոր տարիի մը սեմին։ Համոյթի թէ՛
բուն եւ թէ մանկապատանեկան կազմերու անդամները եւ վարչայինները մէկտեղուեցան նոր տարուայ
մուտքին։ Գեղարուեստական ղեկավար Կարպիս Չափքան եւ միւս վարչայինները ջերմ վերաբերմունքով

շնորհաւորեցին «Մարալ»ի բոլոր
անդամներու Նոր տարին եւ Ս.
Ծնունդը։
Խրախճանքի յայտագիրը անակնկալներ կ՚ընդգրկէր մասնաւորապէս մանկապատանեկան կազմի
անդամներուն համար։ Տղաքը զուարճացան հտպիտ Արման Քէօսէի
մականին ներքեւ։ Խաղերու, երգերու
եւ պարերու մթնոլորտին մէջ սրահ
այցելեց նաեւ Կաղանդ պապուկը, որ
բաժնեց նուէրներ։
«Մարալ»ի ընտանիքը նոր տարի
մը եւս միասնաբար դիմաւորելու
երջանկութիւնը ունեցաւ՝ մինչ բոլորը բաժնեցին անկեղծ բարեմաղթութիւններ։

Նոր Հրատարակութիւններ

«Հատընտիր Պաշտօնականք»
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
հրատարակչական բաժինը լոյս
ընծայեց Ամենայն Հայոց Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի պաշտօնական խօսքերու ժողովածոյի
երկրորդ հատորը, որ կը կոչուի՝
«Հատընտիր պաշտօնականք. 20102018»։ Այս ժողովածոն նուիրուած
է Վեհափառ Հայրապետի օծման
եւ գահակալութեան 20-ամեակին։
Գիրքը հրատարակութեան պատրաստուած է Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի «Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան» Մատենադարանի եւ
Հրատարակչական բաժնի տնօրէն
Տ. Արարատ Քհնյ. Պօղոսեանի կողմէ։
Ժողովածոյին մէջ ընդգրկուած են
2010-2018 թուականներու ժամանակահատուծին Վեհափառ Հայրապետի՝ գիտաժողովներու եւ այլ
նշանակալի ձեռնարկներու ժամանակ ներկայացուցած օրհնութեան
խօսքերը, որոնք դասակարգուած
են ըստ իրենց բնոյթին եւ ընդհանուր ուղղուածութեան։ Ուղերձները, կոնդակներն ու խօսքերը
ներկայացուած են ըստ բաժին-

ներու եւ ենթաբաժիններու, դասակարգուած՝ ըստ ժամանակագրութեան։ Ժողովածոն կը ներառնէ
միայն «Էջմիածին» ամսագրին մէջ
հրատարակուած ամբողջական խօսքերը, որոնց յղումները կատարուած
են ամսագրի համապատասխան
համարներով։

Փոքրիկներուն Ամանորի Ընծայ

«Արաս» հրատարակչութեան զուգահեռ ստեղծուած Hippo-ն Ամանորի սեմին լոյս ընծայած է երկու

մանկապատանեկան գիրքեր։ Փոքրիկ ընթերցասէրներու համար
հրատարակուած այս գիրքերէն
մին կը կոչուի «Իմ գիրքս», իսկ
միւսը՝ «Պարոն կւոձ»։ Օտարալեզու գրականութենէ թարգմանուած
մանկական գրականութեան յատկանշական գործեր են անոնք։
Երկու գիրքերն ալ թարգման-ւած
են Սեւան Տէյիրմենճեանի կողմէ։
Խմբագիրը եղած է Ռոպէր Քոփթաշ,
իսկ էջադրութիւնները կատարած է

Մայր Աթոռէն Նոր Գիրք
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչութեան բաժինը Ամանորի ներկայ շրջանին ընթերցասէրներու տրամադրութեան
տակ դրած է նոր գիրք մը։ Այսպէս,
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսի օրհնութեամբ լոյս
ընծայուած է Տ.Տ. Մատթէոս Ա.
Կոստանդնուպոլսեցի Կաթողիկոսի
(1858-1865) «Հայելի աստուածային
շնորհաց» աշխատութեան։ Սա այս
գործի գրաբարէ աշխարհաբարի
փոխադրութիւնն է եւ այդ գործը
իրականացուած է երէցկին Լիլիթ
Յակոբեանի կողմէ։ Գիրքի խմբագիրն է Տ. Շահէ Ծ. Վրդ. Անանեան։
Նշեալ երկը հայ եկեղեցական մատենագրութեան գոհարներէն մին է։
Այնտեղ յստակ արտայայտուած
են Հայոց Հայրապետի աստուածաբանական միտքն ու իւրօրինակ
մօտեցումները։ Աշխատութիւնը իրաւամբ քրիստոնէական անսասան
հաւատի եւ հոգեւոր գիտելիքներու
հայելի մըն է, ուր արտացոլուած է
եկեղեցական նշանաւոր հայրերու
աստուածաբանութիւնը, միեւնոյն
ժամանակ ներկայացուած են նաեւ
հայ ժողովուրդի ծննդաբանութիւնն
ու ազգային հարստութիւնները։
Մելիսա Արսէնեան։
Ամանորի շրջանին այս երկու հայերէն գիրքերը իսկապէս ընծայ մը
կը համարուին մեր համայնքի
պատանի ընթերցողներուն համար։
Իսկապէս արհեստավարժ որակով նկարազարդուած, ճաշակաւոր գոյներով պատրաստուած
այս գիրքերը կրնան դիւրութեամբ
իրենց տեղը գտնել փոքրիկներու
երեւակայական աշխարհին մէջ։ Եւս
առաւել, անոնց հրապոյրը կրնայ

Գիրքին մէջ, Հայոց Հայրապետի
համոզումներուն զուգահեռ՝ այդ
բոլորը կը մատուցուին՝ որպէս
աստուածային առատ շնորհներու
արդիւնք։
Գիրքը բաղկացած է երեք պրակէ։
Փոխադրութեան ընթացքին անոր
կառուցուածքային բաժանումները
որեւէ փոփոխութեան չեն ենթարկուած եւ ամբողջութեամբ կը համապատասխանեն բնագրին։
պատանի ընթերցողին առթել՝
հայերէնը իւրացնելու, անոր նկատմամբ հետաքրքրութիւն ցուցաբերելու զգացումը։
«Արաս»ի Hippo-էն լոյս տեսած
այս գիրքերը պէտք է անպայման տրամադրուին մեր վարժարաններու փոքրիկներուն եւ այս
արտադրութենէն պէտք է օգտուին նաեւ սփիւռքի հայկական վարժարաններու փոքրիկ սաները։
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

6 Միլիոն Տոլար Հանգանակուեցաւ Ի Նպաստ Հայաստանի Գիւղերուն
ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Տոքթ. Կարօ Արմէնի
գլխաւորած Հայաստանի Մանուկներու հիմնադրամի (COAF) 16րդ
տարեկան ընթրիքին ընթացքին, որ
տեղի ունեցաւ Շաբաթ, Դեկտեմբեր
14-ին, հանգանակուեցաւ աւելի քան
6 միլիոն տոլար, ինչ որ նոր մրցանիշ
մըն է կազմակերպութեան համար,
որ գումարը պիտի յատկացնէ
Հայաստանի 51 գիւղերուն մէջ հիմնադրամի ձեռնարկած կրթական,
առողջապահական եւ ընկերային
ծրագիրներու
իրականացման
եւ յատկապէս Լոռի մարզին մէջ
արդի
արհեստագիտութեամբ
հարուստ կրթական SMART կեդրոնին կառուցումը աւարտելու
նախաձեռնութեան։ Այս մասին կը
հաղորդէ “Ասպարէզ”։
Այս տարուան ձեռնարկին հանդիսավարն էր Լոս Անճելըսի «Ֆաքս»
կայանի հաղորդավար Արաքսիա
Կարապետեան, մինչ աւանդաբար
այդ պարտականութիւնը ստանձնած
ամերիկահայ դերասանուհի Անտրէա Մարթին, որ այս տարի չէր
կրցած ներկայ ըլլալ, տեսանիւթով
մը իր պատգամը յղեց ներկաներուն։
Երեկոյթին ընթացքին կազմակերպութեան «Մարդասիրական

մրցանակ»ը շնորհուեցաւ Լոս
Անճելըսէն տէր եւ տիկին Զարիկ
եւ Ճեք Եուրէճեաններուն, որոնք
ոչ միայն տարիներէ ի վեր նեցուկ
կը կանգնին Հայաստանի Մանուկներու հիմնադրամին, այլ նաեւ
բարեսիրական ծրագիրներ կ՛իրականացնեն Ափրիկէի եւ Ասիոյ մէջ
եւ Լոս Անճելըսի անտունիներուն ի
նպաստ։
Ելոյթ ունեցողներուն շարքին էին
«Հըրսթ» հիմնարկութեան ղեկավար Տանա Քալայճեան Լականի
եւ արուեստագէտ Հրուշ Աճէմեան,
որոնք դրուատեցին Հայաստանի
Մանուկներու հիմնադրամին գործունէութիւնը։
Գեղարուեստական յայտագիրին
մասնակցեցաւ Հայաստանէն այդ
նպատակով ժամանած 16ամեայ
ջութակահար Քրիսթինա Զաքարեան։ Ներկայ էին նաեւ 18ամեայ
Սաթենիկ Պետրոսեան եւ Մանուշակ
Աւագեան, որոնք շրջանաւարտ են
Հայաստանի Մանուկներու հիմնադրամի հովանաւորած վարժարաններէն։ Անոնցմէ առաջինը այժմ
կը մասնագիտանայ Թեքսասի մէջ,
իսկ երկրորդը քաղցկեղի մասնագէտ
մըն է։

Տոքթ. Կարօ Արմէն (ձախին) մեծարեալներ տէր եւ տիկին Ճեք
եւ Զարիկ Եուրէճեաններուն հետ
Ձեռնարկին մասնակիցները նաեւ
վայելեցին աշխարհահռչակ դաշնակահար եւ յօրինող Տիգրան
Համասեանի եւ թաւջութակահար
Արտեոմ Մանուկեանի իւրայատուկ
կատարումները։
Նշենք, որ կազմակերպութեան SMART
կեդրոնները կը հանդիսանան գիւղա-

կան շրջաններու երեխաներուն
կրթական արդի ծառայութիւններ
մատուցող հաստատութիւններ,
ուր կը տրամադրուին անգլերէնի,
արհեստագիտութեան, արուեստի,
երաժշտութեան, առողջապահութեան, մարմնամարզի եւ արդի
հողագործութեան դասընթացքներ:

Մշակութային Արձագանգ

Գանձարաններ
ԵՐԱՆՈՒՀԻ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
Ամէն անգամ որ ծննդավայրս՝ Աթէնք
կ’երթամ, կը փորձեմ այցելել գոնէ
մէկ թանգարան, ծանօթանալու այնտեղ պահ դրուած համաշխարհային մշակոյթի արժէքներուն: Փառք
Աստուծոյ, թանգարաններու կամ
այլ տեսարժան վայրերու պակաս
չկայ Յունաստանի մէջ: Նախորդող տարիներուն այցելած եմ Հնագիտական թանգարանը, Ազգային
Պատմական թանգարանը (18751935 Յունաստանի Խորհրդարան),
Բիւզանդական եւ Քրիստոնէական
թանգարան: Անցնող երկու ամառներն ալ այցելեցի Յունական
մշակոյթի Պէնաքի թանգարանը
(Benaki Museum of Greek Culture):
Նախակրթարանի տարիներուն
դպրոցէն կը տանէին մեզ այնտեղ,
հաւանաբար մէկ յարկի տակ
ամբողջ յունական մշակոյթը ամփոփ
ներկայացուած ըլլալուն համար:
Թանգարանի հաւաքածոյին եւ շէնքին նուիրատուն է վաճառական,
քաղաքագէտ, ազգային բարերար՝
Անտոնիս Պէնաքիս (1873-1954),
որդին վաճառական, քաղաքագէտ,
խորհրդարանի անդամ, նախարար,
1914-1919 Աթէնքի քաղաքապետ,
ազգային բարերար՝ Էմմանուիլ
Պէնաքիսի (1843-1929) եւ եղբայրը
ծանօթ գրող Փինելոփի Տելթայի:
Անտոնիս Պէնաքիս 1930-ին իր

անձնական հաւաքածոները կը նուիրէ պետութեան: Ան կ’որոշէ նաեւ
հօրենական ապարանքը վերածել
թանգարանի, որուն դռները կը
բացուին 22/4/1931-ին:
Թանգարանը դասաւորուած է
այնպէս՝ որ սկսելով նախապատմական Յունաստանէն, թուագրուած, իրար յաջորդող ցուցասրահներու միջով կ’անցնի բիւզանդական-քրիստոնէական, 400-ամեայ օսմանեան տիրապետութե-ան
շրջաններէն մինչեւ 1821-ի ապստամբութիւն եւ ազատագրում:
Ինչ ըսես չկայ այնտեղ. նուագարաններ, գործիքներ, արօր, մետաղադրամներ, զէնքեր, մանրանկարներ, զարդաքանդակ խորան,
օսմանեան շրջանի կահաւորումով
սենեակներ, ասեղնագործութեան
եւ գորգագործութեան նմուշներ,
գոհարեղէն, դրօշներ, հերոսներու
նկարներ եւ կիսանդրիներ: 18211826 ազատագրական պայքարին նուիրուած բաժինին պատերը հսկայ որմնանկար մըն են,
ուր կը ներկայացուին զանազան ճակատամարտեր: Կան
նաեւ առաջին թագաւոր Օթոնի
տարազն ու անձնական իրերը,
թագուհի Ամալիայի եւ շքախումբին տարազները, 1844-ի սահմանադրութիւնը, եւ այլ պատմական
արժէք ներկայացնող իրեր:
Գեղեցիկ է թանգարանին շէնքը,

գեղեցիկ են ցուցադրուած իրերը, որ հարազատօրէն կը ներկայացնեն
համապատասխան
ժամանակաշրջանները: Ի՞նչն էր,
սակայն, որ զիս երկու տարուան
մէջ երկու անգամ տարաւ այնտեղ:
Սրահներէն մէկուն պատին ուշադրութիւնս գրաւեց ցուցափեղկի մը
ետին յախճապակեայ պնակներու
հաւաքածոյ մը: Արդեօ՞ք … մտածեցի: Կարդացի ամբողջ գրութիւնը: «Քէօթահիայի հայերու
յախճապակի,– 18-րդ դարու 2-րդ
կէս,– կը փոխարինեն Իզնիկի
յախճապակին: Նիւթ՝ մարդկային
կերպարներ, առօրեայ կեանքի
տեսարաններ»։
Անոնց մէջ կար աման մը, Քրիս-

տոսի գերեզմանը եւ 12 առաքեալները ներկայացնող, գործ՝
հայ վարպետ Թորոսի: «Դրդող
ազդակ հանդիսացաւ Երուսաղէմի
Յարութեան տաճարին 1718-19
ծրագրուող վերանորոգումը, որուն
համար պատրաստուեցան սալիկներ եւ քրիստոնէական նիւթով
իրեր», կը շարունակէ գրութիւնը:
Տարբեր ցուցափեղկի մէջ տեսայ
հաւկիթ մը՝ Գողգոթան պատկերող,
խնկամաններ եւ ցօղաման՝ գոյնզգոյն
ծաղկաւոր զարդարումով:
Հայ ժողովուրդը չէ միայն որ տարածուած է աշխարհով մէկ: Լաւ թէ
վատ, տարածուած են նաեւ անոր
մշակոյթին բեկորները:
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«Ընտանի Կենդանիներու Գերեզմանոց»
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Տ

ասնամեակներ շարունակ իր
կախարդիչ գաղափարները,
երեւակայութիւնը եւ գրական
հմտութիւնը համադրելով՝ հիասքանչ
գործեր
ստորագրած
Սթեֆըն
Քինկի գլուխ գործոցներէն մին կը
համարուի «Ընտանի կենդանիներու
գերեզմանոց»ը, որ լոյս տեսած է 1983
թուականին։
1979 թուականին Քինկ կը դասաւանդէր
Մէյն համալսարանին մէջ։ Ան որոշեց
ընտանիքին հետ փոխադրուիլ իր
աշխատավայրի մօտակայքին, ուր
վարձեց տուն մը։ Այդ բնակարանը կը
գտնուէր ճամբու մը վրայ, ուր միշտ
երթեւեկութիւն կար։ Մայրուղիէն
կ՚անցնէին բեռնատարներ, որոնց տակ
մնալով յաճախ կը սատկէին ընտանի
կենդանիներ։ Մայրուղիի զոհը դարձած կենդանիներու համար շինուած
էր գերեզմանատուն մը, որու մասին իմանալով Քինկ կը մտածէ գրի առնել
պատմուածք մը այս նիւթով։ Այդ ճամբուն վրայ կը մահանայ նաեւ Քինկի
դստեր կատուն՝ Սմաքին։ Քինկ կը դժուարանայ ճշմարտութիւնը ըսել
իր դստեր, զոր շատ կը սիրէր կատուն։ Իրենց տան ետեւի պարտէզին
մէջ կատուին համար կը տեղադրեն գերեզմանաքար մը եւ ընտանիքի
անդամները մէկտեղուած հրաժեշտ կու տան եւ ծաղիկներ կը թողուն
Սմաքիի շիրմին։ Թաղումէն ճիշդ երեք օր անց, Քինկ կը խորհի այս մասին

վէպ մը գրի առնել։ Ինքնըստինքեան հարց կու տայ, թէ ի՞նչ կը պատահէր,
եթէ կատուն ողջ՝ սակայն ներքնապէս փոխուած վերադառնար տուն։ Վէպի
ստեղծման ժամանակահատուածը կը տեւէ շուրջ երեք տարի։ «Ընտանի
կենդանիներու գերեզմանոց»ը կը համարուի հեղինակի ամենասարսափելի
ստեղծագործութիւններէն մին։ Քինկ իր այս գործը կը նկատէ՝ անվերջ վազք։
Գիրքը հրատարակութեան օրօք մեծ յաջողութիւն կ՚արձանագրէ։ Առաջին
տպաքանակը կը կազմէ 350 հազար օրինակ եւ մինչեւ 1989 թուականը
կը վաճառուի 4.4 միլիոն օրինակ։ Գրաքննադատներ գիրքը կը համարեն՝
որպէս բոլոր ժամանակներու ամենասարսափազդու վէպը։ Հեղինակի այս
փայլուն գրական նուաճումը կը թարգմանուի բազմաթիւ լեզուներու։ Գիրքը
կը գլխաւորէ Time թերթի կողմէ պատրաստուած հեղինակի շարունակութեան
կարիք ունեցող տասն լաւագոյն ստեղծագործութիւններու ցանկը եւ The
New York Times թերթի ամենաշատ վաճառուող գիրքերու շարքին իր
դիրքը կը պահէ շուրջ 32 շաբաթ։ Առաւե՛լ. վէպի հիման վրայ նոյնանուն կը
նկարահանուի շարժանկար մը 1989 թուականին, բեմադրիչ Մերի Լեմպըրտի
կողմէ։ 11 միլիոն տոլար արժած է այս շարժապատկերը, որմէ ձեռք բերուած
է 57 միլիոն տոլար եկամուտ։ Իսկ 2019 թուականին դարձեալ կը թողարկուի
նոյն անունով շարժանկար մը, որու պիւտճէն կը կազմէ 21 միլիոն տոլար,
իսկ կ՚ապահովէ 113 միլիոն տոլար եկամուտ։
Գիրքը կը պատմէ Լանտլոու փոխադրուած ընտանիքի մը մասին։ Շիքակոցի
բժիշկ՝ Լուիս Քրիտ եւ իր կողակիցը՝ Ռէյչըլ ունին երկու զաւակ՝ Էլի եւ
Կէյճ։ Այս ընտանիքին կ՚անդամակցի նաեւ կատու մը, որ կը կոչուի Չէօրչ։
Փոխադրուելէ ետք ընտանիքը դէմ յանդիման կու գայ կարգ մը նեղութիւններու
հետ, որոնք յաղթահարելու համար անոնց կ՚աջակցի իրենց դրացին՝ Ճատ
Քրենտըլը։ Ժամանակի ընթացքին Ճատ եւ Լուիս կը դառնան մտերիմ
բարեկամներ։ Լուիս հայրը վաղ տարիքին կորսնցուցած ըլլալուն պատճառաւ
Ճատը կը սիրէ իր հօր պէս։ Ճատ ընտանիքը կը զգուշացնէ իրենց տան մօտ
գտնուող մայրուղիի մասին, ուրկէ արագօրէն կ՚անցնին բեռնատարներ։
Շար. Էջ 07
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Անրի (Հենրի) Մաթիսի
Սկիզբը Էջ 03
1905-ին Մաթիսը, Անտրէ
Տերէնի հետ կը ստեղծէ նոր
ոճ մը, որ պատմութեան մէջ
մտաւ «Ֆովիզմ» անունով.
այդ ոճին բնորոշ էին հարթ եւ
պարզ պատկերները, յստակ
գիծերը եւ միագոյնութեան
գերիշխումը։ Ֆովիզմի մէջ
Մաթիսին յաղթանակ կ’ապահովէ «Գլխարկով Կինը» կտաւը:
(Ֆովիզմը արուեստի մէջ որպէս ուղղութիւն տեւեց քանի մը տարի՝ 19041908թթ., եւ իր անունը ստացաւ համախոհ նկարիչներու՝ Մաթիսի, Տերէնի եւ
Մորիս տե Վալամիքի կողմէն. ֆր.-fauve՝ վայրի, ազատ, այսինքն` ընդհանուր
տիրող կանոնները չընդունող):
Ֆովիզմի դերի շուտափոյթ նուազումը եւ խումբին լուծարումը
ոչ մէկ բացասական ազդեցութիւն կ’ունենան Մաթիսի ստեղծագործական վերելքին վրայ։ Անոր
լաւագոյն աշխատանքներէն մի
քանիսը ստեղծուած են ճիշդ այդ
ժամանակահատուածին։
1906թ. Մաթիսը կը ծանօթանայ
երիտասարդ նկարիչ Փապլօ
Փիքասոյին հետ: (Փիքասօն
անոր գլխաւոր մրցակից եւ
ընկեր կը համարէր)։ Նոյն թուին
Անրին կը ճամբորդէ Ալժիր եւ Պիսքրա օազիս ու կը տարուի իսլամական
զարդանախշերու գծերով՝ արաբեսքա ոճով։ Այդ ժամանակ ան իր համար
կը բացայայտէ ափրիկեան ժողովուրդներու քանդակագործութիւնը, կը
սկսի հետաքրքրուիլ «փրիմիթիվիզմ»ով եւ դասական ճափոնական փայտափորագրութեամբ։ Այդ շրջանին է որ կը ստեղծուին նկարիչի առաջին
վիմագրութիւնները՝ փայտի եւ խեցիի վրայ։

Հետաքրքրական է որ «Կանաչ Երիզ» (հեղինակային անուանումը՝ «Մատամ
Մաթիս») կտաւը, ուր հեղինակը պատկերած է իր կնոջը, ժամանակակիցներուն ապշեցուցած է իր «անճոռնիութեամբ»:Իսկ այսօր ան հազարաւոր
տոլարներ կ’արժէ:
Մատամ Մաթիսի սանտրուածքը հեղինակը վրձնած է սեւ ու կապ-տամանիշակագոյն երանգներով: Պայծառ վարդագոյն եւ գոց կանաչ երանգներով
նկարուած դէմքի երկու կէսերը կը սահմանազատուին նկարի բանալին
հանդիսացող տարրով՝ կանաչ երիզով: Այն կը հատէ մատամ Մաթիսի դէմքը՝
վերէն վար եւ կը շեշտադըրուի քիթին վրայ:
Կտաւը «Կանաչ Երիզ» անուանումը ստացած է իր գնորդներէն՝ Սառա եւ
Մայքլ Սթայններու կողմէն:
Ինչպէս բոլոր հռչակաւոր մարդիկ, Մաթիսը եւս տարօրինակութիւններ
ունէր. մինչ նկարել սկսիլը, ան մէկու մը խեղդելու սուր ցանկութիւն
կ’ունենար....
* * *
Մաթիսի վերջին ընդարձակ հարցազրոյցը առաձին գիրքով, ուր ան կը պատմէ
իր արուեստի եւ հոգեկան վիճակին մասին, տպագրուեցաւ պատրաստ ըլլալէ
72 տարի անց՝ 2013թ. Սեպտեմբերին: Հարցազրոյցը կատարուած էր 1941թ.՝
քանի մը օր շարունակ, Լիոն եւ Նիցցա քաղաքներու մէջ: Մաթիս զայրացած
էր որ հարցազրոյցը յապաւուած էր իր խօսքերը կրճատելու հաշւոյն՝ ձգելով 260 էջ միայն: Կրճատման պատճառ դարձած էին պատերազմական
շրջանին թուղթի սակաւութիւնը եւ
տպագրման ծախսերը կրճատելու
անհրաժեշտութիւնը:
«Դուք աղաւաղել կ’ուզէք իմ աշխատանքը, ես կամ կ’ընեմ լաւ, կամ
ընդհանրապէ՛ս չեմ ըներ: Կամ կը
տպագրէք 310 էջն ամբողջութեամբ,
կա՛մ ընդհանրապէս չէք տպագրեր»,ըսած էր Մաթիսը:
Գիրքի խմբագիր, փրոֆէսօր Սերժ Կիլպօն նշած է, թէ Մաթիսի թոռան հետ
երկարատեւ բանակցութիւններէն
յետոյ միայն հնարաւոր դարձած է
գիրքի ամբողջական տպագրութիւնը:
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«Ընտանի Կենդանիներու
Գերեզմանոց»

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու Ծրագիր

2019-2020 Կրթական Տարեշրջանին Առայժմ
Հանգանակուեցաւ 94,000 Ամերիկեան Տոլար

Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիրը 2019-2020 տարեշրջանին մեծ թափով վերսկսաւ իր
աշխատանքներուն` շնորհիւ բարերարներու մեծաթիւ մասնակցութեան, հակառակ երկրին մէջ
տիրող ընկերատնտեսական դժուարին պայմաններուն։
Այս ծրագիրը կը միտի նիւթապէս եւ բարոյապէս աջակցիլ ազգային վարժարաններու
աշակերտներուն, տնտեսական դժուարութիւններ դիմագրաւող իւրաքանչիւր աշակերտին
ապահովելով 250 ամ. տոլարի օժանդակութիւն։
Առ այդ, 2019-2020 կրթական տարեշրջանին առայժմ հանգանակուեցաւ 94,000 ամ. տոլար,
56 անհատներու, հաստատութիւններու եւ կառոյցներու աջակցութեամբ։ Յայտնենք, որ նշեալ
գումարէն 41,000 ամ. տոլար հաւաքուած է Ամերիկայի Արեւմտեան թեմին մէջ կայացած հաւաքի
մը ընթացքին, որուն ներկայ գտնուած էր Լիբանանի Հայոց առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոս:
Տիար Երջօ Սամուէլեան							
$30,000
Տոքթ. Շահէ եւ Տիկին Լեւոնթի Գազարեան					
$5,000
Տէր եւ Տիկին Կարպիս եւ Մայտա Պէզճեան-ԱՄՆ
			
$5,000
Տիար Վազգէն Էքմէքճեան							
$3,000
Առաջնորդարան Հայոց ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի Ազգային Իշխանութիւն
$3,000
ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի Ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմին
$2,500
Տէր եւ Տիկին Վազգէն եւ Մարօ Էքմէքճեան- ԱՄՆ				
$2,500
Տէր եւ Տիկին Պետիկ եւ Մարօ Ֆերմանեան- ԱՄՆ				
$2,500
Տոքթ. եւ Տիկին Վիգէն եւ Նորա Յովսէփեան- ԱՄՆ				
$2,000
Տէր եւ Տիկին Արտակ եւ Իզապելլա Տէօվլէթեան- ԱՄՆ				
$2,000
Տէր եւ Տիկին Արա եւ Ալին Չաղլասեան- ԱՄՆ					
$2,000
Ուրֆայի հայրենակցական միութիւն- ԱՄՆ					
$2,000
Տոքթ. եւ Տիկին Գալուստ եւ Անի Յակոբեան- ԱՄՆ				
$1,000
Տէր եւ Տիկին Ալեք եւ Ալենուշ Պաղտասարեան- ԱՄՆ				
$1,000
Տէր եւ Տիկին Վահէ եւ Յասմիկ Յովակիմեան- ԱՄՆ				
$1,000
Ս. Խաչ եկեղեցի-ԱՄՆ								
$1,000
Տէր եւ Տիկին Սեպուհ եւ Անի Գէմանճեան- ԱՄՆ				
$1,000
Տէր եւ Տիկին Վաչէ եւ Նաթալի Շատարեւեան- ԱՄՆ				
$1,000
Տէր եւ Տիկին Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան- ԱՄՆ				
$1,000
Մի Ոմն										
$1,000
Մի Ոմն										
$1,000
Մի Ոմն										
$1,000
Մի Ոմն										
$1,000
Մի Ոմն
					
$1,000
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Սաթիկ Տէր Օհաննէսեան				
$1,000
Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Մարալ Ղազարեան					
$1,000
Տիար Գօգօ Թօփալեան								
$1,000
Տիար Տիրան Եղբայրեան							
$1,000
Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի Սիսլեան						
$1,000
Տէր եւ Տիկին Գառնիկ Սէֆէրեան						
$1,000
Տ. Ներսէս քհն. Մանուկեան							
$1,000
Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան						
$1,000
Դոկտ. Աստղիկ Գասարճեան							
$1,000
Արտաշէս եւ Լուսին Տէր Խաչատուրեան Կրթական Ֆոնտ			
$ 750
Տէր եւ Տիկին Մարք եւ Մարկրէթ Շիրին- ԱՄՆ					
$ 750
Մի Ոմն- Գանատա								
$ 500
Տէր եւ Տիկին Պերճ եւ Արփի Աբգարեան- ԱՄՆ					
$ 500
Տէր եւ Տիկին Յովսէփ եւ Էլօ Պոյաճեան- ԱՄՆ					
$ 500
Սրբոց Նահատակաց Եկեղեցի- ԱՄՆ						
$ 500
Արժ. Տ. Վազգէն քհն. եւ երեցկին Ադամճեան- ԱՄՆ				
$ 500
Տէր եւ Տիկին Անդրանիկ եւ Սօսի Գասպարեան- ԱՄՆ				
$ 500
Տէր եւ Տիկին Աւօ եւ Միշէլ Քէշիշեան- ԱՄՆ					
$ 500
Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Վիգի Քիւրքճեան- ԱՄՆ					
$ 500
Տէր եւ Տիկին Բեկլար եւ Վերա Փիլաւճեան- ԱՄՆ				
$ 500
Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Մարիամ Երեցեան- ԱՄՆ 				
$ 500
Տիար Արա Հրեշտակեան							
$ 500
Տոքթ. եւ Տիկին Նաւասարդ եւ Մարալ Գազազեան- ԱՄՆ			
$ 500
Տէր եւ Տիկին Փօլ Թորոսեան							
$ 500
Տէր եւ Տիկին Պաղտիկ եւ Սինթիա Էքմէքճեան- ԱՄՆ				
$ 500
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Աբրահամեան						
$ 250
Տէր եւ Տիկին Աբգար եւ Սիլվի Աքիլեան						
$ 250
Տէր եւ Տիկին Վահէ եւ Լենա Պոզոյեան- ԱՄՆ					
$ 250
Տէր եւ Տիկին Ժիրայր եւ Աուրա Գիլաճեան-ԱՄՆ 				
$ 250
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Սօսի Դաւիթեան- ԱՄՆ					
$ 250
Տէր եւ Տիկին Վահան եւ Միրա Պզտիկեան- ԱՄՆ				
$ 250
Շար. Էջ 08

Սկիզբը Էջ 06
Մի քանի շաբաթ անց, Ճատ Քրիտ ընտանիքը կը
հրաւիրէ շրջագայելու համար իրենց տան ետեւի
կողմէ բացուող նեղ արահետը, որ կը հասցնէ
ընտանի կենդանիներու գերեզմանոցը։ Այդտեղ
թաղի երեխաները կը թաղեն իրենց ընտանի
կենդանիները։ Շրջագայութեան յաջորդ օրն իսկ
Լուիզի եւ Ռէյչըլի միջեւ վէճ կը ծագի. Ռէյչըլ
կ՚ընդդիմանայ մահուան մասին խօսակցութեանց
եւ այցելել գերեզմանատան նման վայրեր։ Աւելի
վերջ կը լուսաբանուի Ռէյչըլի մտածումը մահուան մասին։ Ան փոքր տարիքին ծանր հոգեկան
անկում ունեցած է իր քրոջ մահուան ականատես
ըլլալուն պատճառով։ Լուիս այս մէկուն համար կը
դատապարտէ Ռէյչըլի ծնողը, որովհետեւ քրոջը
մահուան պահուն առանձին թողած էին զինքը։
Լուիս կը դասաւանդէ Մէյն համալսարանի բժշկական կեդրոնին մէջ։ Համալսարանէն ներս
գործել սկսած առաջին շաբթուայ ընթացքին կը
տեսնէ աշակերտի մը՝ Վիքթոր Փասքոուի մահը,
որու վերջին խօսքերը ուղղուած էին Լուիսին,
զգուշացնելու համար ընտանի կենդանիներու
գերեզմանատան մասին։ Զարմանալի է, որ այս
մէկը իրենց առաջին հանդիպումն էր։ Յաջորդ օրուայ առաւօտուն Լուիս արթնցած էր զարմանքով.
ան իր երազին մէջ տեսած էր Վիքթորը։ Ան Լուիսը
կը խրատէր չանցնիլ գերեզմանատան սահմանէն։
Լուիս այս բոլորը կ՚ընդունի՝ որպէս մղձաւանջ,
սակայն աւելի վերջ կ՚անդրադառնայ, թէ ոտքերը
հողով եւ զանազան բոյսերու փուշերով ծածկուած
են։
Ռէյչըլ իր երկու զաւկին հետ կ՚երթան Շիքակօ,
որպէսզի այցելեն իր ծնողներուն։ Այդ ընթացքին Էլիի շատ սիրելի կատուն բեռնատարի մը
պատճառով արկածահար կ՚ըլլայ։ Ճատ գիտէ,
թէ կատուն որքան թանկագին է Էլիի համար,
Լուիսը կը տանի այլ գերեզմանատուն մը։ Ճատի
թելադրանքներուն անսանով՝ Լուիս կատուն
կը թաղէ այդտեղ։ Թաղումի յաջորդող օրուան
առաւօտուն Չէօրչ տուն կը վերադառնայ։ Իր
արտառոց ու դաժան շարժուձեւերը մտահոգութիւն կը պատճառեն ընտանիքի անդամներուն,
նաեւ անտանելի հոտ մը կու գայ փիսիկէն։
Որոշ ժամանակ անց՝ Կէյճ, որ դեռ նոր սկսած
էր քալելու, կը մահանայ բեռնատարի մը տակ։
Յուսահատած Լուիս կը յիշէ Չէօրչի թաղուած
գերեզմանատունը եւ կը մտածէ իր զաւակը
թաղել նոյն գերեզմանատունը, որպէսզի թերեւս
ան ալ վերակենդանանայ։ Ճատ կը փորձէ
արգելք ըլլալ Լուիսին, որպէսզի չիրականացնէ
իր մտադրածը, ինչպէս նաեւ անոր կը պատմէ.
Բ. Համաշխարհային պատերազմի ընթացքին
վերակենդանացած մարդու մը գործած անգութ
արարքները։
Առանց նկատի առնելու Ճատի նախազգուշացումը, ան իր որդին կը թաղէ այդ գերեզմանատան մէջ։ Կէյճ յաջորդ օր կը վերադառնայ տուն,
սակայն առաջուան պէս չէ ան ու բարոյալըք-ւած
է։ Այս դէպքը մղձաւանջի մը սկիզբը կ՚ըլլայ եւ
իրերայաջորդ դժբախտութիւններու հետ դէմ
յանդիման կու գան Քրիտ ընտանիքի անդամները։
Վէպը ընթերցողը կը մղէ խոկալու՝ հոգւոյն մթութեան մասին։ Քինկի ստեղծագործութիւններուն
մէջ գլխաւոր դեր ստանձնող հրէշներ, գազաններ
եւ այլն կը ցոլացնեն նաեւ մարդկային չար զգայնութիւններն ու վերաբերմունքը։ Գիրքի անկանխատեսելիութիւնն ու անսպասելի անակնկալները
մեծ հետաքրքրութիւն կը յառաջացնեն ընթերցողներու մօտ։ Յամենայնդէպս, կ՚արժէ ընթերցել
զայն։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ
ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020-ին, Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով, Հայրապետական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։
Պիտի պատարագէ եւ Հայրապետական
իր պատգամը փոխանցէ՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ժամերգութիւն՝ 			
Ս. Պատարագ՝			
Ջրօրհնէք ՝				
Քարոզ՝				

ժամը 8:00-ին
ժամը 10:00-ին
ժամը 11:00-ին
ժամը 11:30-ին

Սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարուի Կաթողիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։
Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ
գտնուելու Ս. Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին
պատգամը եւ հաղորդուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով։
Ծանօթ.- Սուրբ Պատարագէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը
շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունի Վեհարանի դահլիճին
մէջ, մինչեւ ժամը 1:30, եւ կ.ե. ժամը 4:00-7:00։ Իսկ յաջորդ օր՝
Երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 10:00-էն յետմիջօրէի ժամը 1:00:
Յայտնենք, որ Երեքշաբթի, 7 Յունուարին, ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿին, դարձեալ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի Անթիլիասի Մայր
Տաճարին մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
Մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն ուշադրութեան
Այս տարի Սուրբ Ծննդեան նախատօնակը՝ Ճրագալոյցը, կը
զուգադիպի Կիրակի օր։ Հետեւաբար, Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութիւնն
ու կանոնները նկատի առնելով՝ նոյն օրը Ս. Խորանին վրայ երկու
անգամ պատարագ չմատուցելու, 5 Յունուար 2020-ի առաւօտուն
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
մէջ Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի չմատուցուի, այլ միայն
ժամերգութիւն տեղի պիտի ունենայ առաւօտեան ժամը 10:00ին։ Իսկ նոյն օրը երեկոյեան ժամերգութեան արարողութիւնը
տեղի պիտի ունենայ ժամը 4:00-ին, իսկ Ճրագալոյցի Ս. եւ Անմահ
Պատարագը պիտի մատուցուի երեկոյեան ժամը 5։00-ին։

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ երկուշաբթի 6 յունուար 2020-ին,
սուրբ եւ անմահ պատարագ պիտի մատուցուի Պէյրութի Ս. Նշան
մայր եկեղեցւոյ մէջ:
Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
Ժամերգութիւն
Ս. պատարագ
Քարոզ
Ջրօրհնէք

		

առ. ժամը 7.00
առ. ժամը 9.30
առ. ժամը 10.30
առ. ժամը 11.30

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը մասնակցելու
սուրբ պատարագին, վերանորոգուելու Ս. Ծնունդի խորհուրդով
եւ լսելու առաջնորդ սրբազան հօր պատգամը:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԱՋԻՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
Նոր տարուան առաջին օրը, չորեքշաբթի, 1 յունուար
2020, առաւ. ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր
եկեղեցիներուն մէջ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի
Պուրճ Համուտի Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ՝

Հոգեշնորհ Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան
Քարոզիչ Լիբանանի հայոց թեմի

			
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին Աստուծոյ
գոհութիւն յայտնելով սկսելու
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու Ծրագիր

2019-2020 Կրթական Տարեշրջանին Առայժմ
Հանգանակուեցաւ 94,000 Ամերիկեան Տոլար

Սկիզբը Էջ 07
Տէր եւ Տիկին Պիլ եւ Քրիսթին Սահաթճեան- ԱՄՆ		
$ 250
Տիար Արա Իսահակեան					
$ 250
Տիար Աքսել Իսահակեան					
$ 250
Տիկին Ռիթա Իսահակեան					
$ 250
Տիար Համբիկ Մըսրլեան					
$ 250
Տէր եւ Տիկին Սահակ Ֆիլիփ					
$ 250
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

