הפניה

של הנהלת הפרוייקט של הפקת סרט על ספר של א .ז.
מליק-שחנזרוב "אולימפאוניק מארטקסטה"

חברים יקרים ,תורמים מכובדים ,נדבנים וכל המעונינים!
כידוע ,הטכנולוגיות המודרניות בהנפשה מאפשרים יצורות נאות לצפיה ומאירות עינים .מסיבה זאת ובגלל
השקעות כספיות נמוכים יותר )בהשוואה עם סרט של שחקנים( הוחלט להפיק סרט על הסיפור ההסטורי
של א .ז .מליק-שחנזרוב "אולימפאוניק מארטקסטה" בצורת הסרט הנפשתי באורך מלא.
העלילה של הסיפור ההיסטורי מבוסס על מאורעות של מחציתה השניה של המאה ה 4-כאשר בחור
ארמני בשמו וורזדט השתתף בהתחרות הנקראת "התאגרפות" והצליח לעבור את כל הנסיונות בכבוד
ונעשה במשך המשחקים האולימפיים ה) 291-השנה  385אחרי ספירה( האולימפיאוניק )אלוף
האולימפיאדה( הראשון שבא מחוץ ליון.
קרה כך שאלו המשחקים היו האחרונים בהסטוריה הספורט האולימפי העולמי .כשחלפו דורות רבים
הצרפתי המפורסם הרוזן פייר דה קוברטן הצליח להחיות את המשחקים האולימפיים למטרת לממש הרעיון
האליפות הבינלאומית בספורט .האולימפיאדה הייתה בקייץ  1896ובזה התרומה הלא יסולה בפז נתרמה
בעניין הפופולריזציה של הספורט.
התרבות העולמי קבלה דחף חזק בהתפתחות התחרויות ספורטיביות אשר עברו בהצלחה נדירה במשחקים
האולימפיים בזמן העתיק משנת  776ליפני הספירה ובוטלו על ידי הקיסר הרומי פאודוסיי הראשון בשנת
 394אחרי הספירה.
הצעירות ,האהבה ,הסבלנות ,התושייה והאומץ של הגיבורים העיקרים ממש מרתקים וגורמים לחשוב
על המידות המופלאות של רבים מאנשים שחיו בתקופה הזאת .באמת ,בעל המידות הגבוהות ,כוחות
והתחזית הרחבה יכול היה לנצח בתחרות אישית וכמו כן לעלות לכיסא המלכות :האולימפיאוניק ורזדט
היה אחד מבני-החייל ובמשך חייו התוודע כמלך הארמניה הגדולה ורזדט הראשון!
לכל אומה ישנם גיבורים ,אמנם העם הארמני בכל תקופה התרבותית הביא ומביא לאנושות כמות כה
גדולה של אנשים חזקים ונבונים שזכותנו להגאות בהם ,ושמם יקיימו לבטח" .מספיק להזמין מאה ארמנים
כדי להדוף התקפת האויב" -היה אומר גנרל דניס דוידוב ,הגיבור הרוסי שהישתתף במלחמת הלאומית של
השנה ה .1812ואלו המילים מתארים במלאות את הלוחמים האמיצים ואת המצביאים הנבונים שבייניהם
נמצאים צאצאים של האולימפאוניק ורזדט.
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כל אחד מאיתנו מביא בו גנים של אבותיו וחייבים אנו לכבד את זיכרם ,לכן הסרט ההנפשתי באורך מלא
"אולימפאוניק מארטקסטה" מוקדש לזכרם .ויותר מזה ,למסור מסר על חלקיק נוסף של ההיסטוריה
הארמנית הוא חובתנו וגם תפקידנו המכובד לפני העולם תרבותי.
הסרט נוצר בכספי התורמים ובנדבות ,ולכן אים יש לך ,החבר היקר ,אפשרות לעזור לפרויקט  -שמך
יעמוד לעד ולנצח .וזה אמת!
 http://olympionikvarazdat.ruהמדע המפורט הוצג באתר האינטרנט בכתובת
http://олимпиониквараздат.рфאו
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