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պատ մում:  Միակ ճշմար տութ յունն այն է, ո րը չի բա ցա հայտ-

վում, չի փո խանց վում շուր թից շուրթ, ա կան ջից ա կանջ, այն, 

որ չի թարգ ման վում ոչ բա ռե րի, ոչ պատ կեր նե րի մի ջո ցով, այլ 

մնում է ան թա փանց, չճշտված, ա հա թե ին չու, երբ ու զում են՝ 

ո չինչ չպա տա հի, կա՛մ շատ են պատ մում դրա մա սին, կա՛մ 

պատ մում են ա մեն ինչ, ո րով հետև իս կա կան ճշմար տու թ յու նը 

միշտ ապ րում է գաղտ նի քի ձևով և մ նում իբրև գաղտ նիք: 

Ս րանք մտքեր, գա ղա փար ներն են, որ մարմ նա վոր-

վում են «Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պի գլխա վոր հե րո սի 

մտա պատ կե րում:  Հե ղի նա կը մտո րում է խո սե լու և լ ռե լու, 

ճշմար տութ յան և  խա բեութ յան, իշ խե լու, սե փա կան կյան քը 

կա ռա վա րե լու ան կա րո ղութ յան և  ա մուս նութ յան շուրջ, այն-

պես, ինչ պես գրում է վե պի սկզբում. « Չեմ ցան կա ցել ի մա-

նալ, սա կայն ի մա ցել եմ»: Բո լո րիս պես՝ գլխա վոր հե րո սը 

նույն պես գի տի գաղտ նիք ներ, ո րոնց, ա վաղ, կցան կա նար 

ան գի տակ մնալ:  Կան բա ռեր, ո րոնք բարձ րա ձայն վե լուն 

պես մեխ վում են սրտիդ մեջ և  անջն ջե լի բիծ թող նում այն

քան սպի տակ սրտիդ վրա:

 Վե պը պատ մում է գլխա վոր հե րո սը. ա մուս նա ցած տղա-

մարդ, ո րը պետք է ըն տե լա նա «կար գա վի ճա կի փո փո-

խութ յա նը», ո րով հետև նոր է ա մուս նա ցել, այ նո ւա մե նայ նիվ, 

«Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պը միայն սի րա յին հա րա բե-

րութ յուն նե րի մա սին չէ: Ս տեղ ծա գոր ծութ յան սկզբում գլխա-

վոր հե րո սի հետ վե րա դառ նում ենք վա ղե մի անց յալ՝ դեռևս 

նրա ծնուն դից ա ռաջ: Գլ խա վոր հե րոսն իբրև հե ղի նակ 

պատ մում է, որ  Թե րե զան՝ իր հոր ա ռա ջին կի նը, ո րը նաև իր 

հա րա զատ մո րա քույրն է, ինք նաս պան է ե ղել, հե տո միայն 

անդ րա դառ նում է սե փա կան  կյան քի պատ մութ յա նը: 

 Վե պի սյու ժեն զար գա նում է բազ մա թիվ կեր պար-

նե րի մաս նակ ցութ յամբ՝ Լո ւի սան, Ռան սը, Կուս տար դո յը, 

 Բեր տան:  Ռան սը՝ գլխա վոր հե րո սի հայ րը, բա վա կան 

հե տաքր քիր կեր պար է, է լե գանտ, կիրթ, բարձ րա ճա շակ 

ԼՍԵԼՈՒ ՄԵՂՔԸ

( Խա վիեր  Մա րիա սի  

«Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պը)

« Չեմ ցան կա ցել ի մա նալ, սա կայն ի մա ցել եմ, որ աղ ջիկ-

նե րից մե կը, որն ար դեն փոքր չէր և  նոր էր վե րա դար ձել 

ա մուս նա կան ճա նա պար հոր դութ յու նից, մտավ լո գա սեն-

յակ, կանգ նեց հա յե լու ա ռաջ, հա նեց բլու զը, ար ձա կեց 

կրծկա լը և հա րա զատ հո րը պատ կա նող ատր ճա նա կի 

ծայրն ուղ ղեց սրտին...»: Այս պես է սկսվում «Այն քան սպի-

տակ սիր տը» վե պը, ո րի գլխա վոր հե րո սը՝  Խո ւան  Ռան սը, 

նա խընտ րում է չի մա նալ, քան զի գի տակ ցում է, թե որ քան 

վտան գա վոր է լսե լը... ա կանջ նե րը թար թիչ ներ չու նեն, և  

ու րեմն՝ ա կան ջով լսա ծը չես մո ռա նա: Եր բեմն ա վե լի լավ է 

չի մա նալ: Լսե լը վտան գա վոր է: Ի մա նա լը ճա նա պարհ է, որ 

չու նի վե րա դարձ, անհ նար է ետ տալ ժա մա նա կի ա նի վը և 

 մո ռա ցութ յան տալ գաղտ նի քը, որ լսել ես:  Կան խոս տո վա-

նութ յուն ներ, ո րոնք մինչև հո գու խոր քը խո ցում են, դրանք 

լսե լուց հե տո այլևս անհ նար է ապ րել ա ռաջ վա պես: Եր բեմն 

լսածդ բա ռերն ա ռա վել ի րա կան են, քան ապ րածդ կյան քը, 

ո րով հետև կյան քը կախ ված է ոչ թե քո ա րարք նե րից, այլ 

ի մա ցա ծից, ա վե լի ճիշտ՝ մարդ կան ցից, ո րոնք տեղ յակ են 

ա րարք նե րիդ: Այն, ինչ պատ մում են, և  այն, ինչ թաքց նում 

են, կա րող է ո րո շիչ լի նել, ո րով հետև լռե լը և  խո սե լը ա պա-

գա յին մի ջամ տե լու ձևեր են:  Պատ մե լը տձևում, խե ղա-

թ յու րում է մեր ի մա ցա ծը, ո րով հետև երբ պատ մում ենք, 

ար դեն պատ մած ի րո ղութ յու նը թվում է ա նի րա կան, մի 

տե սակ կաս կա ծե լի, նույ նիսկ երբ ճշմար տութ յունն ենք 
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կնոջ խո սակ ցութ յու նը՝ դրա նով իսկ դառ նա լով նրանց լուռ 

հան ցա կի ցը›:

«Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պի մի փոք րիկ հատ ված 

նվիր ված է  Շեքս պի րի « Մակ բե թի» սպա նութ յան տե սա-

րա նի նկա րագ րութ յա նը, որ տեղ  Լե դի  Մակ բեթն ա սում է 

ա մուս նուն. «Իմ ձեռ քե րը քո գույնն ու նեն, բայց ա մա չում 

եմ, որ կրծքիս տակ այս քան սպի տակ սիրտ եմ կրում».– 

ար տա հայ տութ յուն, ո րը դառ նում է «Այն քան սպի տակ 

սիր տը» վե պի գլխա վոր գա ղա փարն ու վեր նա գի րը, 

ո րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը բա վա կան շատ և  տար բեր 

են: Ո մանք սպի տակ սիր տը հեգ նան քով վե րագ րում են 

մե կին, ով ան ձամբ չի կա տա րել հան ցա գոր ծութ յու նը, 

այ սինքն՝ իբրև ան մե ղութ յան, մյուս նե րը՝ իբրև վախ կո-

տութ յան խորհր դա նիշ: Լե դի Մակ բե թը չի սպա նել, բայց 

կոծ կել է հան ցան քը, չի ցան կա ցել ի մա նալ, սա կայն ի մա-

ցել է, ոչ միայն լռել է, այլև փոր ձել է ա մուս նու գոր ծած 

հան ցան քը վե րագ րել ու րիշ նե րին՝ դրա նով իսկ դառ նա-

լով մար դաս պան ա մուս նու հան ցա կի ցը. ա հա թե ին չով է 

վտա նգա վոր լսե լը: 

« Մակ բե թում»  Մա րիա սը մեջ բե րում է բո լո րիս հայտ նի 

շեքս պիր յան մեկ այլ ար տա հայ տութ յուն, ո րը հնչում է 

 Լե դի  Մակ բե թի շուր թե րից. « Պետք չէ այդ պես հի վան դա-

գին մտա ծել եր ևույթ նե րի մա սին», ո րով խոր հուրդ է տա լիս 

ա մուս նուն դա դա րել մտա ծել տե ղի ու նե ցա ծի մա սին, 

այ լա պես կխե լա գար վի: Չմ տա ծե լու լա վա գույն դե ղա-

մի ջո ցը մո ռա ցումն է, «քաղցր թույ նը», ո րը թույլ է տա լիս 

հան գիստ ապ րել, ա ռանց խղճի խայ թի և  մեղ քի զգա-

ցու մի:  Մո ռա ցու մը հաշ վի չի առ նում ո՛չ զո հե րին, ո՛չ պարտ-

վող նե րին, այն պես որ մո ռա նա լը և  հան ցան քը թաքց-

նելն ա մե նա հեշտ, բայց և  ա մե նա վախ կոտ ճա նա պարհն 

է: Եվ ու րեմն, հարց է ծա գում, ո՞վ է գրում պատ մութ յու նը. 

հե րոս նե՞ րը, ո րոնք մտա ծում են սե փա կան փառ քի մա սին, 

տղա մարդ, որն ի րա կա նում հան ցա գործ է և  իր ներ սում 

եր կու մեծ գաղտ նիք է պա հում:  Մեկ այլ հե տաքր քիր կեր-

պար է  Բեր տան. միայ նակ կին, որ անց յա լում է թո ղել եր կու 

ան հա ջող ա մուս նութ յուն ներ, այժմ ա զատ է, ապ րում է 

Ն յու  Յոր քում և  պատ րաստ է ցան կա ցած հա րա բե րու թյան: 

Գի լեր մոն,  Բի լը,  Կուս տար դո յը կա նանց հետ հա րա բե րու-

թյուն նե րում ու ժեղ և  տի րա կան տղա մարդ կանց կարծ-

րա տի պեր են, ո րոնք ա ռա վել հա ճախ նվաս տաց նում, 

են թար կում են կա նանց, որ պես զի իբրև տղա մարդ ի րենց 

կա յա ցած և  ու ժեղ զգան:  Բեր տան և  Մի րիա մը այն տե սա կի 

կա նան ցից են, ո րոնք չեն կա րող խու սա փել նմա նա տիպ 

ի րա վի ճակ նե րից, քա նի որ նրանց դուր է գա լիս «խա ղալ» 

այդ պի սի տի րույթ նե րում: Այս կա նանց կող քին  Մա րիա սը 

ներ կա յաց նում է  Լո ւի սա յին. լիո վին տար բեր մի կնոջ, ո րը 

ա մուս նու ըն կերն է և  միա ժա մա նակ «հան ցա կի ցը», գի տի 

ինչ պես ար ժա նա նալ սի րո  և  հար գան քի, ինչ պես բա ցա հայ-

տել մյուս նե րի գաղտ նիք նե րը, ո րով հետև ու զում է ի մա նալ,  

նույ նիսկ ե թե այդ գաղտ նիք նե րը մա հու չափ վտան գա վոր 

են:  Խո ւա նը  Լո ւի սա յի հետ ծա նո թա նում է աշ խա տան քա յին 

մթնո լոր տում, երբ միա սին թարգ մա նում են քա ղա քա կան 

եր կու խո շոր գոր ծիչ նե րի, ո րոնց կեր պար նե րի տակ, ըստ 

գրա կա նա գետ նե րի,  Մա րիա սը նկա տի ու նի Մար գա րետ 

 Թետ չե րին և  Ֆե լի պե  Գոն սա լե սին, ո րոնց զրույցն ի րա-

կա նութ յուն է դառ նում բա ռա ցիո րեն  Խո ւա նի՝ թարգ ման չի 

մի ջո ցով, իսկ Լո ւի սան չի թարգ մա նում, միայն հետ ևում է 

թարգ մա նութ յան ըն թաց քին: Զ րույ ցի ըն թաց քում ա ռաջ 

է քաշ վում «բո լո րը բո լո րին ստի պում են» ար տա հայ տու-

թյու նը, ո րի հետ չի կա րե լի չհա մա ձայ նել, օ րի նակ՝  Խո ւանն 

ու զո՞ւմ էր ի մա նալ այն, ինչ ի մա ցավ. մեկ այլ ձևով  Լո ւի սան 

ստի պում է  Ռան սին պատ մել իր կյան քի մութ պատ մու -

թյու նը,  Ռան սը ստի պում է  Լո ւի սա յին ի րեն մինչև վերջ լսել: 

 Խո ւա նը ստի պում է ինքն ի րեն չփա կել դու ռը և լ սել հոր ու 
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ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, ա պա պետք է մեջ բե րենք 

հետև յալ նե րը.

  Հե ղի նա կի և գլ խա վոր հե րո սի ան ձե րի նույ նա կա նա

ցում: Առ հա սա րակ  Խա վիեր  Մա րիա սի բո լոր ստեղ ծա գոր-

ծութ յուն նե րը ներ կա յաց վում են ա ռա ջին դեմ քով. նույն այս 

վե պում, ինչ պես ար դեն նշվեց, պատ մո ղը գլխա վոր հե րոսն 

է, ե րե սունն անց տղա մարդ, օ տար լե զու նե րի հրա շա լի 

գի տակ, որն աշ խա տում է իբրև թարգ մա նիչ: Ակն հայտ է, որ 

 Մա րիասն ան ձամբ հրա շա լի տի րա պե տում է անգ լե րե նին և 

ն րան դուր է գա լիս վե պում ի ցույց դնել անգ լե րե նի իր գի տե-

լիք նե րը, և  ե թե նկա տի ու նե նանք բա զում այն մրցա նակ նե րը, 

ո րոնց գրողն ար ժա նա ցել է Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի կող-

մից լա վա գույն թարգ մա նութ յուն նե րի հա մար, ա պա դժվար 

չի լի նի նույ նաց նել նրան գլխա վոր հե րո սի հետ: 

 Մա րիա սի բո լոր հե րոս ներն ու նեն այն պի սի մաս նա

գի տութ յուն ներ, ո րոնք պա հան ջում են ա ռա վե լա գույն ու շա

դրութ յուն, լավ լսո ղութ յուն, աս վա ծի և լ սա ծի ստույգ մեկ-

նա բա նութ յուն, ինչ պես, օ րի նակ՝ ժես տեր, հա յացք ներ, 

շար ժում ներ և  խոս քեր:  Բո լոր այս հե րոս նե րին միա վո րում 

են ա մեն ինչ հաս կա նա լու ան կեղծ մղումն ու ձգտու մը: 

 Մա րիա սի հե րոս ներն ինք նադրս ևոր վում են մի ջազ գա յին 

հար թակ նե րում, դուրս են գա լիս Իս պա նիա յի սահ ման նե-

րից: Ն րանք ու նեն բա վա կան ժա մա նակ և  գու մար, մշտա-

պես խո րա սուզ ված են տա րաբ նույթ խո սակ ցութ յուն նե րի, 

ի րա դար ձութ յուն նե րի, աս ված և  չաս ված խոս քե րի շեր-

տե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րում, ո րոն ցում պար տա դիր 

փնտրում են պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պեր, ո րոնք 

ի րենց հեր թին դառ նում են ի րո ղութ յուն նե րը պար զա բա-

նե լու, ա մե նա տար բեր վար կած նե րը հաս տա տե լու լա վա-

գույն, բայց և  միակ հնա րա վոր մի ջոց ներ:  Մեկ այլ ձևով՝ 

 Մա րիա սի հե րոս նե րը լուռ դի տորդ ներ են, ո րոնց ուղ ղոր-

դում է ի րե րի և  եր ևույթ նե րի լու սա բան ման ան սահ ման 

պարտ վող նե՞ րը, թե՞ հաղ թող նե րը:  Սո վո րա բար գրող նե րը 

հաղ թող ներն են, քա նի որ բա վա կան քա ջութ յուն ու նեն 

այդ ա նե լու հա մար, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, հենց նրանք են, 

որ շար ժում են ժա մա նա կի ա նի վը, որ պես զի այլևս չհի շեն, 

և  թող ոչ ոք ո չինչ չհի շի. ա հա սրա նում է քաղցր թույ նի, 

քաղցր մո ռա ցութ յան ի մաս տը:  Մի գել Էռ նան դեսն ա սում 

է. « Բա ռը հո գի է», Մա րիասն ա վե լաց նում է. «Եվ ու րեմն, 

որ քա՜ն տխուր են մեր հո գի նե րը»: 

Ս տաց վում է՝ եր կու գրքերն էլ մեղ քի, դա վա ճա նու-

թյան, հան ցան քի, լռութ յան, պատ մե լու և  ի մա նա լու, լսե-

լու և  չա սե լու ու դրանց հնա րա վոր հետ ևանք նե րի  մա սին 

են: Եր կուսն էլ անդ րա դառ նում են մար դու բնույ թի, նրա 

կե ցութ յան հա մընդ հա նուր թե մա նե րին՝ հա վակ նութ յանն 

ու խենթ սի րուն: Եր կու գրքե րում էլ կան մե ղա վոր ներ, 

մար դիկ, ո րոնք ո չինչ չեն ա րել. նրանց միակ մեղ քը լսելն 

է, ի մա նա լը, ո րով հետև ի մա նա լը և լ ռե լը նրանց դարձ նում 

է հան ցա կից:

«Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պը ներ կա յաց վում է գլխա-

վոր հե րո սի շուր թե րից, ա ռա ջին դեմ քով: Դ րա նով հե ղի-

նա կը փոր ձում է միան գա մից ազ դել ըն թեր ցո ղի վրա՝ այդ-

պի սով բա ցա ռե լով իր՝ իբրև հե ղի նա կի մի ջամ տութ յու նը 

հե ղի նակ-կեր պար-ըն թեր ցող հա րա բե րակ ցութ յան մեջ:  Նա 

հիմ նա կա նում քա ջա տեղ յակ է այն փաս տե րին և  ի րո ղու-

թյուն նե րին, ո րոնց մա սին վկա յում են ըն տա նի քի ան դամ-

նե րը կամ ընդ հա նուր ըն կեր նե րը: Ի սկզբա նե հե ղի նա կը 

կամ գլխա վոր հե րո սը կամ պար զա պես վե պը պատ մո ղը 

ո րո շա կի կաս կած է ա ռաջ բե րում ըն թեր ցո ղի մոտ՝ վեր ջի նիս 

ստի պե լով ու նե նալ կան խազ գա ցումն այն բա նի, որ ինչ-որ 

պա հի տե ղի է ու նե նա լու ող բեր գա կան մի բան՝ դրան տա լով 

«դժբախ տութ յան կան խազ գա ցում» ան վա նու մը: 

Ե թե անդ րա դառ նա լու լի նենք «Այն քան սպի տակ սիր տը» 

ստեղ ծա գոր ծութ յան կա ռուց ված քա յին և  գա ղա փա րա կան 
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հստակ ձևա կեր պե լու հա մար առն վազն վեր լու ծա կան 

միտք պետք է ու նե նաս:

Մա րիա սը գրա կա նութ յու նը մեկ նա բա նում է իբրև 

կյան քի, ապրե լու օ րի նակ կամ ու սու ցում գրա կա նութ յան 

մի ջո ցով. այս մա սին նա գրում է. «Այն ա մե նը, ինչ տե ղի է 

ու նե նում դրան ցում, այ սինքն՝ վե պե րում, նույնն է, ինչ մեր 

կյան քը: Ա մե նա հե տաքր քի րը, սա կայն, բո լոր այն հնա րա-

վո րութ յուն ներն ու գա ղա փար ներն են, ո րոնք հա մա կում 

են մեզ և  տա նում ի րենց ետ ևից:  Թերևս հենց դրա նով է 

բա ցատր վում այն մղու մը, ո րով մենք ձգտում ենք կար դալ 

վե պեր և ք րո նիկ ներ, դի տել ֆիլ մեր, ո րով հետև դրան ցում 

մեզ նից յու րա քանչ յու րի կյանքն է»:

Ժան րա յին տե սա կե տից ինչ պե՞ս կա րե լի է սահ մա նել 

տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, իբրև վե՞պ, հա վա նա բար 

ա յո, ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է Օր տե գա ի Գա սե տը.

վե պը ա զատ և  բաց ժանր է, ո րը թույլ է տա լիս գրել ա մեն 

ին չի մա սին: Ու րեմն ի՞նչ, գու ցե դե տեկ տի՞վ վեպ, ե թե հաշ-

վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ ի սկզբա նե ստեղ ծա գոր-

ծութ յու նն սկսվում և  ա վարտ վում է սպա նութ յան մա սին 

վար կած նե րով և  բա ցա հայ տում նե րով: «Այն քան սպի տակ 

սիր տը» վե պը «հե տա զո տութ յուն» է մարդ կա յին բարդ 

հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին: Այլ կերպ ա սած, սա տրաս-

ցեն դեն տալ  վեպ է, մտա ծե լու տե ղիք տվող ստեղ ծա գոր-

ծութ յուն, ո րը հա մեմ ված է տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րով 

և  խոր հո գե բա նութ յամբ: «Այն քան սպի տակ սիր տը» վե պը 

գաղտ նիք նե րի, դրանց հնա րա վոր վտան գա վո րութ յան, 

ա մուս նութ յան, սպա նութ յուն նե րի, կաս կա ծի, խո սե լու և 

լ ռե լու մա սին է, սպի տակ սրտե րի մա սին, ո րոնք  կա մաց-

կա մաց ներկ վում են՝ դառ նա լով այն պի սին, ինչ պի սին որ 

եր բեք չէին ցանկ նա լի նել:

 Ռու զան նա  Պետ րոս յան

հե տաքրք րա սի րութ յու նը: Ն րանց դուր է գա լիս խո րա մուխ 

լի նել մյուս նե րի նե րաշ խար հի մեջ՝ մեծ կար ևո րու թյուն 

տա լով բա ռե րին, ո րոնք ար տա բեր վում են, իսկ ա ռա վել 

հա ճախ մնում չար տա սան ված, ա հա թե ին չու բո լոր այդ 

հե րոս ներն աչ քի են ընկ նում ա մեն ինչ կաս կա ծի տակ 

դնելու, խո րը տրա մա բա նա կան և զ գա յա կան վեր լու-

ծության են թար կե լու հա կու մով: 

 Մա րիա սի վե պե րի կա ռուց ված քը բա վա կան բարդ է, 

դրանք ա ռա վել հա ճախ հա գե ցած են մարդ կա յին վար-

քագ ծին վե րա բե րող փի լի սո փա յա կան բարդ վեր լու ծու-

թյուն նե րով և մ տա հան գում նե րով:  Հա ճախ այն պի սի տպա-

վո րութ յուն կա րող է ստեղծ վել, որ հե ղի նա կը կորց նում է 

սյու ժե տա յին կոնկ րետ գի ծը և  տա րած վում այլ են թա շեր-

տե րում, սա կայն հարկ է նշել՝ ե թե  Մա րիա սը շեղ վում է 

բուն թե մա յից, ա պա դրա պատ ճա ռը պետք է փնտրել այլ 

տե ղում, օ րի նակ՝ վե պի հան գու ցա լուծ ման այս կամ այն ձևի 

մեջ, քա նի որ  Մա րիա սի մտա հան գում նե րում պա տա հա-

կան ո չինչ չկա: Իս պա նա ցի գրո ղի վե պե րում թա գա վո րում 

է միտ քը, մտա ծո ղութ յու նը, նրա հե րոս նե րը մտա ծող ին տե-

լեկ տո ւալ մար դիկ են: 

 Մա րիա սի ար ձակն ու նի հա րուստ և մ տո րում նե րի 

տրա մադ րող լե զու: Գ րո ղը փնտրում է ճշգրիտ բա ռը, չնա-

յած նա խա դա սութ յուն նե րի «ճո խութ յա նը»՝ եր կա րա շունչ 

ֆրազ ներ, օ տար լե զու նե րով մեջ բե րում ներ, մեծ թվով 

օ տա րա բա նութ յուն ներ, կրկնութ յուն ներ, ա ծա կան նե րի 

գե րօգ տա գոր ծում, կողմ նա կի ման րա մաս ներ, փա կա-

գծե րում տրվող պար զա բա նում ներ, այս ա մե նի հետ մեկ-

տեղ ըն թեր ցո ղը չի ձանձ րա նում, չի կորց նում տեքս տի 

այս պես կոչ ված՝ մե սի ջը, ո րով հետև  Մա րիա սը գի տի՝ 

ինչ պես կա ռու ցել վե պը: Չ նա յած, մյուս կող մից, պետք է 

փաս տել, որ  Մա րիա սի վե պերն ա մեն ևին էլ դյու րա մարս 

չեն, դրանց ճիշտ ըն կալ ման, ա ռա վել ևս՝ ըն թեր ցածդ 




