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Երկու պատանի՝ 1915-ի սեւ օրերուն



«Վարդօ»ի նկարչական հենքը պատմական ողբերգութիւն մըն է: Հակառակ 
իր հիւսուածքի ծանրութեան, ան կը ձգտի ըլլալ ընթացիկ, դրական եւ համա-
մարդկային:
Իմ սերունդի հայազգի ֆրանսացիները 1915-ի Ողբերգութեան տեղեակ դար-
ձան իրենց մեծ հայրերուն եւ մեծ մայրերուն աւանդած պատմութիւններով: 
Երբեմն անոնք իրենց հարազատ զաւակներուն անգամ չէին պատմած իրենց 
գաղտնիքը: Սերունդ մը կ՛անցնէր, առանց յիշողութեան: Մենք գաղտնիքին 
միակ աւանդապահներն էինք, պատասխանատուութիւն ունէինք:
Ես ցանկացայ հետազօտել ո՛չ թէ իրարմէ զատողը, այլ իրարու կապողը: Այս 
հետազօտութեան արդիւնքները փոխեցին իմ տեսակէտս աշխարհի մասին։ 
Իմ գտած կապերս անհամար էին, բայց անոնք կը շարունակէին մնալ հպար-
գելքներու սարսափելի համակարգի մը բանտարկեալները: Մենք այսօր միայն 
կը հասկնանք, որ հազարաւոր թուրք քաղաքացիներ ծագումով հայ են՝ այդ 
շրջանի առեւանգումներուն հետեւանքով: Պետական ժխտողականութիւնը, 
կանանց վիճակը, գլխաւոր իւրաքանչիւր դերակատարի միջերկրականեան 
մտածելակերպը՝ վերապրածներու շուրջ հիւսած են ողբերգական եւ անյայտ 
կտաւ մը:
Արդարեւ, մինչ Թուրքիոյ 301-րդ յօդուածը միշտ կը սպառնայ 10 տարուան ազա-
տազրկում այն իրաւապաշտպաններուն, որոնք կը գործածեն «ցեղասպա-
նութիւն» բառը, մասնաւոր ոլորտը նոյնպէս ճնշում կը գործադրէ:
Հարիւր-հազարաւոր առեւանգուած (կամ փրկուած, ըստ տեսանկիւնի) հայ 
աղջիկներ իրենց ողջ կեանքը ապրեցան ընդհանուր լռութեան խաւարին մէջ։ 
Նոր օր մը լոյս սփռեց իմ մեծ հայրերուս եւ մեծ մայրերուս չըսածներուն վրայ՝ 
անոնցմէ վերջ մարդիկ մնացին, պղծուած, կրօնափոխութեան ենթարկուած, 
կորսուած երախաներ, եղբայրներ, քոյրեր։
Մտայնութիւնները վաղնջական են եւ կանանց ցաւը պէտք է լուռ մնայ: Երկու 
կողմն ալ իր գաղտնիքները հաստատած է:
Սակայն թուրք հասարակութիւնը ազատամտութեան կը հակի, եւ վերջապէս, 
թոյլ կու տայ վկայութիւններու հրապարակումին:
Թուրք ընկերներ հարցաքննելով է որ գտայ ամէնէն վրդովիչ պատմութիւնները։ 
Անոնք սնուցանեցին Վարդոյի ողբերգութիւնը, որ պատմականացած յանցա-
գործութեան մը պատմութիւնը չէ միայն, այլ անոր հետեւանքներուն եւ ժըխ-
տումին: Գծաւոր վէպ մը, որ յարաբերութեան մէջ մտնել կը նախաձեռնէ, 
հաշտեցման գործընթաց կ՚առաջարկէ եւ յարգանք կը մատուցէ որբերու ժողո-
վուրդին:

Կորիւն Ափրիկեան
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Այսօր,
Ֆրանսայի մէջ։

Որքա՜ն 

գեղեցիկ ես, 
սիրելիս։

Մամա․․․

Ա՛ռ, իրեն կու տաս։
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Մամա․․․
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Երէկ դո՞ւք էիք ինծի

պատգամ ղրկողը:

Այո, բարի լոյս, 
ես․․․

Ըսելիք մը չունիմ ձեզի։

Կ՚ուզեմ տուն դառնալ, 
մամա։
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Ի՞նչ։ Ի՞նչ կայ:

Մէկ ատ պակաս էր. թոյլ տամ որ ատ 

մարդիկը տո՞ւնս մտնեն։

Ես բան մը չըսի, բայց քանի որ կը խօսիս․․․

Աս մե՛ր 

տունն է։

Ես արդէն ըսի իրեն, որ չեմ ուզեր տեսնել 

զանոնք: Չեմ հասկնար, թէ ինչո՛ւ կը պնդէ։

Դուն ժամանակ 
չտուիր որ 

խօսի։

Ո՞վ էր:

Կին մը ու 

տղեկ մը։

Տղե՞կ մը։ Դուն տղեկի մը 

քթին դո՞ւռը գոցեցիր:

Խեղճ մարդս: Անոնք 

եկեր են Թուրքիայէն` քեզ 

տեսնելու եւ քեզի հետ 

խօսելու։

Բայց դուն ինքզինքդ ի՞նչ 

կը կարծես որ այդպէս

կը վարուիս: 

Ես արդէն գիտե՛մ, թէ 

ի՛նչ պիտի ըսէ։
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Վերելակը 

կ’իջնէ։


