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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սի ըն կեր ներն ու րախ կլի նեն ի մա նալ, 
որ նա դեռ ողջ և  ա ռողջ է, թե պետ ռևմա տիզ մի ոչ պար բե րա-
կան նո պա նե րը փոքր-ինչ քայ քա յել են ա ռող ջութ յու նը: Ար դեն 
շատ տա րի ներ ապ րում է Իսթ բոր նից հինգ մղոն հե ռու՝ բլուր-
նե րի վրա գտնվող մի փոքր ա գա րա կում, որ տեղ հիմ ա կա նում 
զբաղ վում է գյու ղատն տե սութ յամբ և  փի լի սո փա  յու թ յամբ: 
 Հանգս տի այս ժա մա նա կա հատ վա ծում  Հոլմ սը մեր ժել է տար-
բեր գոր ծեր վերց նե լու ա մե նա հո յա կապ ա ռա  ջարկ  նե րը՝ վճռե-
լով վերջ նա կա նա պես թո շա կի անց նել:  Գեր  մա նա կան պա տե-
րազ մի մո տենալը, սա կայն, ստի պեց նրան իր ին տե լեկ տո ւալ 
և պ րակ տիկ գոր ծու նեութ յան ուշա  գրավ կոմ բի նա ցիան ծա ռա-
յեց նել կա ռա վա րութ յա նը. դա ունե ցավ պատ մա կան արդ յունք-
ներ, ո րոնք շա րադր ված են «Հ րա ժեշ տի խոնարհում»:  Նա խորդ 
գոր ծե րից մի քա նի սը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ իմ թղթա պա-
նա կում էին, կցվել են «Հ րա ժեշ տի խոնարհում»՝ գիրքն ամ բող-
ջա կան դարձ նե լու հա մար: 

բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր  
Ջոն Հ. Ո ւոթ սոն
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Գլուխ 1. Տարօրինակ դեպք  
պարոն Ջոն Սքոթ Էքլզի հետ 

Իմ նո թա տետ րի գրա ռում նե րում հայտ նա բե րե ցի, որ 
այդ օ րը մի մռայլ և  քա մոտ օր էր ե ղել 1892 թվա-

կա նի մար տի վեր ջե րին:  Մինչ մենք վա յե լում էինք երկ րորդ 
նա խա ճա շը,  Հոլմ սը հե ռա գիր ստա ցավ և  հապ ճեպ պա տաս-
խան գրեց:  Նա ոչ մի բան չա սաց, բայց, կար ծես, միտքը դեռ 
զբաղված էր այդ հար ցով, քա նի որ մտած կոտ դեմ քով կանգ-
նել էր բու խա րու առջև՝ ծխե լով ծխա մոր ճը և  մեր թընդ մերթ 
հա յացք գցե լով հա ղոր դագ րութ յա նը:  Հան կարծ շրջվեց դե պի 
ինձ՝ աչ քե րի չա րաճ ճի փայ լով: 

-  Կար ծում եմ, Ո ւո՛թ սոն, կա րող ենք  Ձեզ որ պես գրող դի-
տար կել,- ա սաց նա:- Ինչ պե՞ս կբա ցատ րեք ‹‹գրո տեսկ›› բա-
ռը: 

-  Տա րօ րի նակ, ու շագ րավ,- են թադ րե ցի ես: 
 Հոլմ սը թա փա հա րեց գլու խը՝ չհա մա ձայ նե լով սահ ման-

մանս հետ: 
- Ան կաս կած ա վե լին, քան դա,- ա սաց նա:-  Խոր քում այն 

զար հու րե լիի ու ող բեր գա կա նի ի մաստ ու նի: Ե թե մտո վի 
վե րա դառ նաք այն պատմ վածք նե րից մի քա նի սին, ո րոն ցով 
տան ջել եք  Ձեր համ բե րա տար ըն թեր ցող նե րին, կհաս կա-
նաք, թե ինչ քան հա ճախ է գրո տես կը ներ թա փան ցել հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի մեջ:  Հի շե՛ք կարմ րա հեր տղա մարդ կանց 
փոքր գոր ծը: Ա մե նասկզ բում այն բա վա կա նին գրո տես կա յին 
էր, բայց և  այն պես ա վարտ վեց կո ղո պու տի հու սա հատ փոր-
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Երբ ընտ րում էի այն մի քա նի գոր ծե րը, որ լա վա գույնս 
էին ցույց տա լիս ըն կե րոջս՝  Շեր լոք  Հոլմ սի բա ցա ռիկ 

մտա վոր ու նա կութ յուն նե րը, փոր ձում էի հնա րա վո րինս նա-
խա պատ վութ յուն տալ այն գոր ծե րին, ո րոնք թե պետ պա կաս 
սեն սա ցիոն էին, սա կայն նրա տա ղանդ նե րի կի րառ ման հա-
մար լայն աս պա րեզ էին ստեղ ծում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ցա վոք 
սրտի, անհ նար է ամ բող ջո վին ա ռանձ նաց նել սեն սա ցիան ու 
հան ցա գոր ծութ յու նը:  Տա րե գի րը կանգ նում է եր կընտ րան-
քի ա ռաջ՝ կա՛մ զո հա բե րել իր պատ մութ յան կար ևո րա գույն 
մա սը կազ մող ման րա մաս նե րը և  այդ պի սով խնդրի սխալ 
պատ կե րա ցում տալ ըն թեր ցո ղին, կա՛մ ներ կա յաց նել այն 
նյու թը, որ ձեռք է բեր վել ոչ թե սե փա կան ընտ րութ յամբ, այլ 
բախ տի բեր մամբ: Այս հա կիրճ նա խա բա նով ան ցում կա տա-
րեմ իմ նշում նե րին մի դեպ քի մա սին, որն ի վեր ջո հան գեց-
րեց տա րօ րի նակ, ար տա սո վոր կեր պով սար սա փե լի ի րա-
դար ձութ յուն նե րի շղթա յի բա ցա հայտ մա նը:

Օ գոս տոս յան շոգ, այ րող օր էր:  Բեյ քեր սթրիթն ա սես ջե-
ռոց լի ներ: Ար ևի շո ղը, որ ըն կել էր փո ղո ցի մյուս կող մի դե-
ղին աղ յու սե շի նութ յան վրա, աչք էր ցա վեց նում: Դժ վար էր 
հա վա տալ, որ դրանք այն նույն պա տերն էին, ո րոնք ա ղոտ 
կեր պով, մռայ լո րեն նշմար վում էին ձմե ռա յին մշու շի մեջ: 
 Մեր շեր տա վա րա գույր նե րը կի սով չափ ի ջեց ված էին:  Հոլմ-
սը կծկված նստել էր բազ մո ցին՝ ըն թեր ցե լով ու վե րըն թեր-
ցե լով մի նա մակ, որ ստա ցել էր ա ռա վոտ յան: Ինչ վե րա բե-
րում է ինձ, Հնդ կաս տա նում ծա ռա յե լու ժա մա նա կաշր ջանն 
ինձ սո վո րեց րել էր շո գին ա վե լի լավ դի մա նալ, քան ցրտին: 
Այն պես որ 90 աս տի ճա նը1 սար սա փե լի չէր: Ա ռա վոտ վա 
թեր թը բա վա կա նին ան հե տաքր քիր էր:  Խորհր դա րանն ար-
1 Ըստ Ֆարենհայթի սանդղակի 900 ≈ 320 ըստ Ցելսիուսի:
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- Լավ, տի կի՛ն Ո ւո րեն, ես չեմ կար ծում, որ  Դուք որ ևէ հա-
տուկ պատ ճառ ու նեք ան հանգս տա նա լու, ոչ էլ հաս կա նում 
եմ, թե ին չու պետք է ես, ում ժա մա նա կը ո րոշ չա փով ար ժե-
քա վոր է, մի ջամ տեմ այս գոր ծին: Ես իս կա պես ու րիշ ա նե-
լիք ներ ու նեմ, ո րոն ցով պետք է զբաղ վեմ: 

Այս պես խո սեց  Շեր լոք  Հոլմ սը և  հետ շրջվեց դե պի մեծ 
գրան ցա մատ յա նը, որ տեղ դա սա վո րում ու տե սա կա վո րում 
էր վեր ջին նո րութ յուն նե րը:

 Սա կայն հյու րա տան տի րու հին օժտ ված էր իր սե ռին բնո-
րոշ հա մա ռութ յամբ ու խո րա ման կութ յամբ:  Նա չէր պատ-
րաստ վում տե ղի տալ:

- Դուք ան ցած տա րի օգ նել եք իմ վար ձա կալ նե րից մե կին՝ 
պա րոն  Ֆեյր դեյլ  Հոբ սին,- ա սաց նա: 

-Ախ, ա յո՛. հա սա րակ դեպք էր:
- Բայց նա ան դա դար այդ մա սին է խո սում.  Ձեր բա րութ-

յու նից, սը՛ր, և  թե ինչ պես լույս սփռե ցիք խա վա րում: Ես նրա 
խոս քե րը հի շե ցի, երբ ինքս կաս կա ծե լի ու խա վար ի րա վի ճա-
կում հայտն վե ցի:  Գի տեմ, որ կա րող եք, ե թե միայն փոր ձեք:

 Հոլմ սը զգա յուն է շո ղո քոր թութ յան նկատ մամբ, և  հա նուն 
ար դա րութ յան պետք է նշեմ, որ բա րի է: Այս եր կու ու ժե րը 
նրան ստի պե ցին ցած դնել իր սո սին ձը, ի նշան տե ղի տա-
լու՝ հո գոց հա նել և  հետ հրել ա թո ռը: 

- Լավ, լավ, տի կի՛ն Ո ւո րեն, դե որ այդ պես է, թո՛ւյլ տվեք 
լսել  Ձեր պատ մութ յու նը:  Դեմ չեք ծխա խո տին, կար ծում եմ: 
Շ նոր հա կալ եմ: Ո ւո՛թ սոն, լուց կին փո խան ցե՛ք, խնդրեմ: Ինչ պես 
հաս կա նում եմ, ան հան գիստ եք, ո րով հետև  Ձեր նոր վար ձա-
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1895 թ. նո յեմ բե րի եր րորդ շա բաթն էր:  Մի թանձր, դե ղին 
մա ռա խուղ էր կախ վել  Լոն դո նի վրա:  Կաս կա ծում եմ, որ եր-
կու շաբ թի օր վա նից մինչև հինգ շաբ թի ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում  Բեյ քեր սթրի թի մեր բնա կա րա նի պա տու հա նից 
հնա րա վոր լի ներ նույ նիսկ դի մա ցի տներն ա ղոտ նշմա րել: 
Ա ռա ջին օ րը  Հոլմսն անց կաց րեց տե ղե կութ յուն նե րի իր հսկա 
գրքի վրա աշ խա տե լով: Երկ րորդ ու եր րորդ օ րե րը նա համ-
բե րա տար կեր պով անց կաց րեց իր նոր հոբ բիի՝ միջ նա դար-
յան ե րաժշ տութ յան ու սում նա սի րութ յամբ:  Սա կայն երբ չոր-
րորդ օ րը՝ նա խա ճա շից հե տո, ա թոռ նե րը հետ հրե լով, տե-
սանք, որ կպչուն, ծանր, մուգ պտտա հող մը դեռ կու տակ ված 
է մեր շուր ջը՝ յու ղոտ կա թիլ ներ ա ռա ջաց նե լով պա տու հա-
նի ա պա կու վրա, ըն կե րոջս ան համ բեր ու ե ռան դուն էութ-
յունն այլևս չկա րո ղա ցավ հան դուր ժել այս դժգույն գո յութ-
յու նը:  Նա ան հան գիստ սկսեց ան ցու դարձ ա նել հյու րա սեն-
յա կում՝ է ներ գիա յի հար կադր ված զսպու մից նյար դայ նա ցած, 
ե ղունգ նե րը կրծե լով, հար վա ծե լով կա հույ քին ու զայ րա նա-
լով ան գոր ծութ յու նից:

- Թեր թե րում ոչ մի հե տաքր քիր բան չկա՞, Ո ւո՛թ սոն,- 
ա սաց նա:

Ես գի տեի, որ «հե տաքր քիր բան» ա սե լով՝  Հոլմ սը նկա տի 
ու ներ հան ցա գոր ծութ յուն:  Նո րութ յուն ներ կա յին հե ղա փո -
խութ յան, հնա րա վոր պա տե րազ մի և  կա ռա վա րութ յան մո -
տա  լուտ փո փո խութ յան մա սին, բայց դրանք ըն կե րոջս հե-
տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կում տեղ չու նեին: Ոչ մի լուր 
չնկա տե ցի սո վո րա կա նից տար բեր վող հան ցա գոր ծութ յան 
մա  սին:  Հոլմ սը հա ռա չեց և  շա րու նա կեց իր ան հան գիստ 
թա փա ռում նե րը:
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 Տի կին  Հադ սո նը՝  Շեր լոք  Հոլմ սի տան տի րու հին, համ-
բե րա տար կին էր:  Բա ցի նրա նից, որ նրա ա ռա ջին 

հար կի բնա կա րա նը տար բեր ժա մե րի են թարկ վում էր տա-
րօ րի նակ ու հա ճախ ան ցան կա լի բնույ թի ամ բո խի ներ-
խու ժում նե րին՝ նրա նշա նա վոր կեն վո րը նաև ար տա ռոց ու 
ան կա նոն կյանք էր վա րում: Այդ ա մե նը, ան շուշտ, պետք է 
լցրած լի ներ նրա համ բե րութ յան բա ժա կը:  Հոլմ սի ան հա վա-
տա լի թափթփ վա ծութ յու նը, ան սո վոր ժա մե րին ե րաժշ տութ-
յամբ տար վե լը, եր բեմն տան ներ սում ատր ճա նա կից կրա կե-
լը, տա րօ րի նակ ու հա ճախ գար շա հոտ գի տա կան փոր ձե րը 
և  շուր ջը տի րող վտանգ նե րով ու խորհր դա վո րութ յամբ լի 
մթնո լոր տը նրան դարձ նում էին  Լոն դո նի ա մե նա վատ կեն-
վո րը: Մ յուս կող մից՝ նա ար քա յա վա յել վճա րում էր բնա կա-
րա նի վար ձը:  Կաս կած չու նեմ, որ կա րե լի էր այդ տու նը գնել 
այն գու մա րով, որ  Հոլմ սը վճա րել էր իր սեն յակ նե րի հա մար 
մեր՝ միա սին ապ րե լու տա րի նե րի ըն թաց քում: 

 Տան տի րու հին խոր ակ նա ծանք էր զգում  Հոլմ սի հան դեպ 
և  եր բեք չէր հա մար ձակ վում նրա հետ ընդ հար վել, որ քան էլ 
վնա սա կար թվա յին վեր ջի նիս ա րարք նե րը:  Բա ցի դրա նից՝ 
նա սի րում էր  Հոլմ սին կա նանց հետ չա փա զանց մեղմ ու 
բա րե կիրթ վե րա բեր մուն քի հա մար:  Հոլմ սը չէր սի րում ու չէր 
վստա հում ի գա կան սե ռին, սա կայն որ պես հա կա ռա կորդ՝ 
ի րեն աս պե տի պես էր պա հում: Ի մա նա լով, թե ինչ ան կեղծ 
հո գա տա րութ յամբ է տի կին  Հադ սո նը վե րա բեր վում  Հոլմ սին՝ 
ես լրջութ յամբ լսե ցի նրա պատ մութ յու նը, երբ ա մուս նութ յու-
նիցս եր կու տա րի անց ե կավ իմ տուն և  պատ մեց այն տխուր 
դրութ յան մա սին, ո րում հայտն վել էր իմ խեղճ ըն կե րը: 

- Նա մա հա նում է, բժի՛շկ Ո ւոթ սոն,- ա սաց տի կին  Հադ-
սո նը:- Ար դեն ե րեք օր է՝ վի ճակն ան դա դար վատ թա րա-
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- Բայց ին չու՞ թուր քա կան,- հարց րեց պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ-
սը՝ սևեռ ված նա յե լով իմ կո շիկ նե րին:

Ես այդ պա հին հեն ված էի ե ղեգն յա թիկ նա կով ա թո ռին, 
և  իմ ա ռաջ ձգված ոտ քե րը գրա վե ցին նրա մշտա պես ա չա-
լուրջ ու շադ րութ յու նը:

-Անգ լիա կան են,- փոքր-ինչ զար մա ցած պա տաս խա նե-
ցի:- Ես դրանք գնել եմ Օքս ֆորդ սթրի թում՝  Լա թի մե րի խա-
նու թից: 

 Հոլմ սը ժպտաց դեմ քի այն պի սի ար տա հայ տութ յամբ, 
կար ծես համ բե րութ յու նը սպառ վել է:

- Լո գա՛ն քը,- ա սաց նա,- լո գա՛ն քը: Ին չու՞ եք ընտ րել 
հանգս տաց նող և  թանկ թուր քա կան լո գան քը կազ դու րող 
տնա  կան լո գան քի փո խա րեն:

-Ո րով հետև վեր ջին օ րե րին ինձ ռևմա տիկ ու ծեր եմ 
զգում: Բժշ կութ յան մեջ թուր քա կան լո գանքն ան վա նում ենք 
այ լընտ րանք՝ թար մաց նող սկզբնա կետ, ո րը մաք րում է օր-
գա նիզ մը: Ի դեպ,  Հո՛լմս,- ա վե լաց րի ես,- կաս կած չու նեմ, 
որ կո շիկ նե րիս ու թուր քա կան լո գան քի կա պը միան գա մայն 
ակն հայտ է տրա մա բա նա կան մտքի հա մար, բայց, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, ե րախ տա պարտ կլի նեմ  Ձեզ, ե թե մատ նան շեիք 
այն:

-Մ տա հանգ ման շղթան այն քան էլ բարդ չէ, Ո ւո՛թ սոն,- 
ա սաց  Հոլմ սը` աչ քե րը չա րաճ ճիո րեն փայ լեց նե լով:-  Դա 
պատ կա նում է դե դուկ ցիա յի այն նույն տար րա կան մա կար-
դա կին, ո րը կկի րա ռեի, ե թե հարց նեի  Ձեզ, թե ում հետ եք 
այս ա ռա վոտ կի սել  Ձեր քե բը: 

- Չեմ ըն դու նում, որ թարմ օ րի նակ բե րե լը նշա նա կում է 
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 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ գրի առ նե լով իմ և  պա րոն 
 Շեր լոք  Հոլմ սի եր կա րատև ու մտե րիմ ըն կե րութ յան 

հետ կապ ված ո րոշ զար մա նա լի փոր ձա ռութ յուն ներ ու հե-
տաքր քիր հու շեր՝ ես շա րու նակ բախ վում էի դժվա րութ յուն-
նե րին, ո րոնք ա ռա ջա նում էին հան րայ նաց ման նկատ մամբ 
նրա անձ նա կան հա կակ րան քի պատ ճա ռով: Ն րա խիստ 
ու հեգ նա կան բնա վո րութ յան հա մար ցան կա ցած հան րա-
յին մե ծա րանք միշտ ա տե լի է ե ղել, և ն րան ա մե նից շատ 
զվար ճաց նում էր, երբ հա ջող ված հե տաքն նութ յան վեր ջում 
ի րա կան բա ցա հայ տու մը ինք նա կամ հանձ նում էր ինչ-որ 
սո վո րա կան պաշ տոն յա յի՝ ծաղ րա կան ժպի տով լսե լով, թե 
ինչ պես է հա մընդ հա նուր շնոր հա վո րանք նե րի տա րա փը 
սխալ մար դու հաս ցեագր վում: Ի րա կա նում, վեր ջին տա րի-
նե րին շատ քիչ հու շեր եմ հան րութ յա նը ներ կա յաց րել ոչ թե 
հե տաքր քիր նյու թի պա կա սի, այլ ըն կե րոջս այս պի սի պահ-
ված քի պատ ճա ռով: Ինձ հա մար միշտ մեծ պա տիվ է ե ղել 
մաս նակ ցել նրա ար կած նե րին, և  դա ինձ նից պա հան ջել է 
շրջա հա յա ցութ յուն ու գաղտ նա պա հութ յուն: 

 Հետ ևա բար, բա վա կա նին զար մա ցա, երբ ան ցած ե րեք-
շաբ թի  Հոլմ սից հե ռա գիր ստա ցա (գի տեի, որ նա չէր սի րում 
հե ռագ րեր ու ղար կել, նույ նիսկ երբ դա կա րող էր հեշ տաց նել 
գոր ծը)՝ հետև յալ բո վան դա կութ յամբ.

«Ին չու՞ նրանց չպատ մել քոր նո ւոլ յան1 սար սա փի՝ իմ հե-
տաքն նած ա մե նա տա րօ րի նակ գոր ծի մա սին»:

 Գա ղա փար չու նեմ, թե ինչն էր դրդել նրան իր հի շո ղութ-
յան մեջ թար մաց նել այդ գոր ծը, կամ ին չու էր ո րո շել, որ 
պատ մեմ այդ մա սին, բայց շտա պե ցի փնտրել-գտնել գոր-
ծի ստույգ ման րա մաս նե րի մա սին պատ մող իմ նշում ներն ու 
1 Քորնուոլ-երկրամաս Անգլիայի հարավ-արևմուտքում:
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 Շեր լոք  Հոլմ սի ար կած նե րի վեր ջա բա նը

Օ գոս տո սի 2-ին նա խոր դող գի շեր վա ժա մը 9-ն  էր: 
 Դա հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան ա մե նա սար սա-

փե լի օ գոս տոսն էր: Ո մանք ար դեն մտա ծում էին, որ Աստ-
ծո ա նեծ քը ծան րո րեն կախ վել է այս այ լա սեր ված աշ խար հի 
վրա:  Տագ նա պա լի լռութ յուն էր տի րում, և  մի ա նո րոշ սպա-
սում կար հեղ ձու ցիչ ու քա րա ցած օ դում: Ար ևը վա ղուց մայր 
էր մտել, բայց բաց վեր քի նման վող մի բո սո րա գույն հետք 
դեռ նշմար վում էր հե ռա վոր արև մուտ քում:  Վեր ևում աստ ղե-
րը պայ ծառ շո ղում էին, իսկ ներք ևում նա վե րի լույ սերն էին 
ա փին փայլփ լում: Եր կու հայտ նի գեր մա նա ցի նե րը կանգ նած 
էին այ գու ծա ռու ղու քա րե եզ րա պատ նե շի կող քին:  Հետ ևում 
եր կար, ցածր, ծանր կտուր նե րով տուն էր: Ն րանք նա յում էին 
ներքև՝ կրա յին մեծ ժայ ռի տակ գտնվող ա փի ըն դար ձակ կո-
րագ ծի ուղ ղութ յամբ, որ տեղ  Ֆոն  Բոր կը, ինչ պես թա փա ռող 
ար ծիվ, թա ռել էր չորս տա րի ա ռաջ: Ն րանք կանգ նել էին՝ 
գլուխ ներն ի րար մո տեց րած, ու խո սում էին ցածր, գաղտ նի 
ձայ նե րան գով:  Ներք ևից նա յե լիս նրանց սի գար նե րի եր կու 
փայ լա տա կող ծայ րե րը կա րող էին թվալ ինչ-որ չար սա տա-
նա յի վառ վող աչ քեր, ո րը նա յում էր ներքև՝ դե պի խա վա րը:

 Ֆոն  Բոր կը նշա նա վոր մարդ էր՝ մի մարդ, ո րը հա զիվ 
թե իր հա վա սարն ու նե նար կայ զե րի1 բո լոր նվիր յալ գոր ծա-
կալ նե րի շրջա նում:  Յու րա հա տուկ տա ղանդ նե րի շնոր հիվ 
էր, որ նրան ա ռա ջի նը ե րաշ խա վո րե ցին «անգ լիա կան ա ռա-
քե լութ յան» հա մար:  Դա ա մե նա կար ևոր ա ռա քե լութ յունն էր, 
ո րը ստանձ նե լուց ի վեր  Ֆոն  Բոր կի վե րոնշ յալ տա ղանդ նե-

1 Կայսր՝ խոսքը Գերմանիայի կայսրի մասին է:
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Սըր Արթուր Քոնան Դոյլ

Շերլոք Հոլմս
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- Այժմ այն ոչ մե կին չի վնա սի, –  այս պես ար տա հայտ-
վեց  Շեր լոք  Հոլմ սը, երբ ես տա սը տար վա մեջ տաս նե րորդ 
ան գամ խնդրե ցի նրա թույլտ վութ յու նը սույն պատմ ված քը 
հրա տա րա կե լու հա մար: Այս պի սով, վեր ջա պես թույլտ վութ-
յուն ստա ցա գրի առ նել այն գոր ծը, ո րը ո րոշ ա ռում նե րով 
կա րե լի է հա մա րել ըն կե րոջս կա րիե րա յի գա գաթ նա կե տը:

  Թուր քա կան բաղ նի քը թե՛ իմ, թե՛  Հոլմ սի թու լութ յունն էր: 
 Չո րաց ման սեն յա կի հա ճե լի, թու լաց նող ծխի մի ջա վայ րում 
նա դառ նում էր պա կաս ինք նամ փոփ և  ա վե լի մար դա մոտ, 
քան որ ևէ այլ տե ղում:  Նոր թամբր լենդ փո ղո ցում գտնվող 
բաղ նի քի վե րին հար կում կա մի մե կու սի անկ յուն, որ տեղ 
կողք կող քի եր կու թախտ են դրված, և  հենց դրանց վրա էլ 
մենք պառ կած էինք 1902 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 3-ին՝ այն 
օ րը, ո րից սկսվում է իմ պատ մութ յու նը: Ես նրան հարց րի` 
արդ յոք ինչ-որ հե տաքր քիր գործ ու նի՞, և  պա տաս խա նի փո-
խա րեն  Հոլմսն իր եր կար, նի հար, նյար դա յին ձեռ քը դուրս 
քա շեց ի րեն փա թա թող սա վա նի տա կից և  կող քին կախ ված 
վե րար կո ւի գրպա նից մի ծրար հա նեց: 

-  Կամ սա գրել է ման րուք նե րից ի րար խառն վող, մե ծա-
միտ մի հի մար, կամ էլ կյան քի ու մահ վան հարց է,- ա սաց 
նա` նա մակն ինձ փո խան ցե լով:- Ես չգի տեմ ա վե լին, քան 
աս վում է այս նա մա կում: 

 Նա մակն ու ղարկ վել էր  Քարլ թոն ա կում բից նա խորդ օ րը 
ե րե կո յան: Ա հա թե ինչ կար դա ցի ես.

« Սըր  Ջեյմս  Դեյմ րին իր ող ջույնն է հղում պա րոն  Շեր լոք 
 Հոլմ սին և  կայ ցե լի նրան վա ղը` չորսն անց ե րե սու նին:  Սըր 
 Ջեյմ սը խնդրում է փո խան ցել, որ այն գոր ծը, ո րը ցան կա-
նում է քննար կել պա րոն  Հոլմ սի հետ, չա փա զանց նուրբ է 
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 Թե պետ իմ ըն կեր Ո ւոթ սոնն աչ քի չի ընկ նում մտքի 
խո րութ յամբ, բայց հա մա ռութ յամբ նրան ոչ ոք չի 

հաս նի: Ար դեն եր կար ժա մա նակ է, ինչ ա նընդ հատ հա մո-
զում է ինձ, որ գոր ծե րիցս մեկն ինքս նկա րագ րեմ: Հ նա րա-
վոր է` ես ինքս եմ հրահ րել այս հա լա ծան քը, քա նի որ հա-
ճախ եմ ա ռիթ ու նե ցել մատ նան շե լու, թե ինչ քան մա կե րե սա-
յին են նրա պատմվածք նե րը, և  մե ղադ րել  չոր փաս տե րով ու 
դեմ քե րով սահ մա նա փակ վե լու փո խա րեն հան րութ յան ճա-
շա կին տե ղի տա լու մեջ: « Փոր ձե՛ք  ինք ներդ,  Հո՛լմս»,- ա ռար-
կում էր նա, և   ստիպ ված եմ խոս տո վա նել, որ գրի չը ձեռքս 
վերց նե լով`  իս կա պես սկսում եմ հաս կա նալ, որ գոր ծը պետք 
է շա րադ րել այն պես, որ հե տաքր քիր լի նի ըն թեր ցո ղի հա-
մար: Այս գոր ծը դժվար թե չհե տաքրք րի հան րութ յա նը, քա նի 
որ այն իմ հա վա քա ծո ւի ա մե նա տա րօ րի նակ   մի ջա դե պե րից 
մեկն է, թե պետ այն պես է պա տա հել, որ Ո ւոթ սո նը դրա մա-
սին ոչ մի նշում չու նի իր գրա ռում նե րում:  Խո սե լով իմ հին 
ըն կե րոջ և  կեն սագ րի մա սին` օգտ վեմ հնա րա վո րութ յու-
նից և ն շեմ, որ ե թե այս կամ այն փոքր խնդիր նե րը լու ծե լիս 
ծան րա բեռ նում եմ ինձ ըն կե րոջ ու ղեկ ցութ յամբ, ա պա դա 
չեմ ա նում քմա հա ճույ քից կամ Ո ւոթ սո նի նկատ մամբ ըն կե-
րա կան զգա ցում նե րից ել նե լով, այլ ո րով հետև նա օժտ ված 
է միայն ի րեն բնո րոշ կար ևոր գծե րով, ո րոնց մա սին հա մես-
տո րեն լռում է, մինչ դեռ չա փա զանց ված գնա հա տա կան ներ է 
տա լիս իմ սե փա կան տա ղան դին: Այն դաշ նա կի ցը, ով կան-
խա տե սում   է   եզ րա կա ցութ յուն ներդ և  գոր ծո ղութ յուն նե րիդ 
ըն թաց քը, մշտա կան վտանգ է ներ կա յաց նում ի րե նից, իսկ 
նա, ում հա մար յու րա քանչ յուր զար գա ցումն ա նակն կալ է, 
իսկ ա պա գան` մշտա պես փակ գիրք, ան շուշտ, ի դեա լա կան 
օգ նա կան է: 
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Բ ժիշկ Ո ւոթ սո նին հա ճե լի էր նո րից գտնվել  Բեյ քեր 
սթրի թի ա ռա ջին հար կի թափթփ ված սեն յա կում, ո րը 

բազ մա թիվ ու շագ րավ ար կած նե րի սկզբնա կետն է ե ղել:  Նա 
նա յեց շուր ջը՝ պա տի վրա յի գի տա կան գծագ րե րին, թթվով 
այր ված քի միա կան փոր ձե րի աշ խա տա սե ղա նին, անկ յու նում 
հեն ված ջու թա կի պատ յա նին ու ա ծու խի դույ լին, որն ար դեն 
վա ղուց լցված էր ծխա մոր ճե րով ու ծխա խո տով:  Վեր ջա-
պես նրա հա յաց քը կանգ ա ռավ  Բի լիի թարմ ու ժպտա ցող 
դեմ քին:  Բի լին ե րի տա սարդ, բայց շատ ի մաս տուն ու խո հեմ 
սպա սա վոր էր, ով օգ նեց փոքր-ինչ մեղ մաց նել մեծ խու զար-
կո ւի մռայլ կեր պա րը շրջա պա տող միայ նութ յան ու մե կու-
սաց վա ծութ յան մթնո լոր տը: 

-Ա մեն ինչ ան փո փոխ է թվում,  Բի՛ լի:  Դուք նույն պես չեք 
փոխ վում:  Հու սամ՝ նույ նը կա րող ենք ա սել նրա մա սին:

 Բի լին ո րոշ ան հանգս տութ յամբ նա յեց ննջա րա նի փակ 
դռա նը.

- Կար ծում եմ՝ նա ան կող նում է և ք նած:
Ե րե կո յան ժա մը յոթն էր, ա մա ռա յին հա ճե լի մի օր, բայց 

բժիշկ Ո ւոթ սոնն իր հին ըն կե րոջ ան կա նոն կեն ցա ղին բա-
վա կա նին լավ էր ծա նոթ, որ զար մա նար այդ մտքից:

- Կար ծում եմ՝ դա նշա նա կում է, որ հե տաքն նութ յուն ու-
նի:

-Ա յո՛, սը՛ր, նա հի մա ամ բող ջո վին դրա նով է զբաղ ված: 
Ես վա խե նում եմ նրա ա ռող ջութ յան հա մար. օր օ րի ա վե լի 
է գու նատ վում, նի հա րում ու ո չինչ չի ու տում: «Ե՞րբ կբա րե-
հա ճեք ճա շել, պա րո՛ն  Հոլմս»,- հարց րել է տի կին  Հադ սո նը: 
« Վա ղը չէ մյուս օ րը՝ ժա մը 7:30-ին»,- պա տաս խա նել է նա: 

1 Ջուլիո Մազարինի՝ իտալական ծագմամբ հոգևոր և պետական գործիչ, 
Ֆրանսիայի առաջին նախարարը 1642-1650թթ. և 1651-1661թթ.:
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 Չեմ կար ծում, որ իմ և  պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սի ար կած-
նե րից որ ևէ մե կը նման անս պա սե լի կամ դրա մա տիկ 

կեր պով սկսված լի նի, որ քան այս մե կը՝ կապ ված ‹‹Ե րեք 
կտուր ներ›› ա ռանձ նա տան հետ: Ար դեն մի քա նի օր էր, ինչ 
չէի տե սել  Հոլմ սին և  պատ կե րա ցում չու նեի, թե ինչ նոր հու-
նով է ըն թա նում նրա գոր ծու նեութ յու նը: Այդ ա ռա վոտ նա 
զրու ցե լու տրա մադ րութ յուն ու ներ, սա կայն հա զիվ էր հասց-
րել նստեց նել ինձ բու խա րու կող քի մաշ ված, ցածր բազ կա-
թո ռին, ինքն էլ, ծխա մոր ճը բե րա նին, հար մա րա վետ տե ղա-
վոր վել դի մա ցի ա թո ռին, երբ մեր այ ցե լուն ժա մա նեց: Ե թե 
ա սեի, որ այդ մար դը ներ խու ժել էր կա տա ղած ցլի նման, 
ա պա դա ա վե լի հստակ պատ կե րա ցում կտար տե ղի ու նե-
ցա ծի մա սին: 

 Դու ռը հան կար ծա կի բաց վեց, և  մի հսկա սևա մորթ ներ-
խու ժեց սեն յակ: Ե թե տեսքն այդ քան զար հու րե լի չլի ներ, 
կա րե լի էր նրան կո միկ ան վա նել. հա գին շատ ճչա ցող մոխ-
րա գույն, վան դա կա վոր կոստ յում էր՝ դեղ նա վար դա գույն, 
թույլ կախ ված փող կա պով: Ն րա լայն դեմքն ու տա փակ 
քիթն ա ռաջ էին թեք վել, իսկ խո ժոռ, մուգ աչ քե րը, ո րոնք 
փայ լում էին վրեժխնդ րութ յան կրա կով, մերթ մե կիս, մերթ 
մյու սիս էին նա յում: 

-  Ձեզ նից ո՞վ է մե սա1  Հոլմ սը, ջենթլ մեն նե՛ր,- հարց րեց նա: 
 Հոլմ սը թույլ ժպի տով ծխա մոր ճը վեր պա հեց:
- Օ՜, ու րեմն  Դուք եք, ա յո՞,- ա սաց մեր այ ցե լուն՝ տհաճ, 

ա նաղ մուկ քայ լե րով անց նե լով սե ղա նի անկ յան մո տով:- 
Լ սե՛ք, մե՛ սա  Հոլմս, մի՛ խառն վեք այլ մարդ կանց գոր ծե րի 

1 «Միսթր»-ի խոսակցական տարբերակ: 
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 Նա խորդ փոս տի բե րած նա մակն ու շա դիր կար դա լուց 
հե տո  Հոլմ սը, չոր քրքիջ ար ձա կե լով, որ նրա դեպ-

քում սո վո րա բար փո խա րի նում է ծի ծա ղին, այն դե պի ինձ 
նե տեց: 

- Իմ կար ծի քով՝ սա մո դեռ նի և  միջ նա դար յա նի, ի րա կա-
նութ յան և  խե լաց նոր եր ևա կա յութ յան չա փա զանց տա րօ րի-
նակ խառ նուրդ է,- ա սաց նա:- Ի՞նչ կա սեք սրան, Ո ւո՛թ սոն: 

Ես կար դա ցի հետև յա լը. 

«Օլդ Ջ յու րի 46 
 Նո յեմ բե րի 19

 Վամ պիր նե րի մա սին 

 Սը՛ր
 Մեր հա ճա խոր դը՝ պա րոն  Ռո բերտ  Ֆերգ յու սո նը, « Ֆերգ-

յու սոն և Մ յուր հեդ» ըն կե րութ յու նից, ո րը  Մին սինգ  Լեյ նում 
զբաղ վում է թե յի վա ճառ քով, այ սօր հար ցու փորձ էր ա նում 
մեզ նից վամ պիր նե րի հետ կապ ված:  Քա նի որ մեր ըն կե րութ-
յու նը զբաղ վում է բա ցա ռա պես մե քե նա կան սար քա վո րում-
նե րի գնա հա տու մով և  հար կի նշա նա կու մով, այս գոր ծը չի 
մտնում մեր գոր ծու նեութ յան ո լոր տի մեջ, ուս տի խոր հուրդ 
տվե ցինք պա րոն  Ֆերգ յու սո նին դի մել  Ձեզ և  հենց  Ձեզ էլ 
ներ կա յաց նել իր խնդի րը:  Մենք դեռ չենք մո ռա ցել  Մա թիլ դա 
Բ րիգ սի գոր ծի  Ձեր հա ջող ված հե տաքն նութ յու նը: 

 Հար գանք նե րով  Ձեր՝
Ի.  Մո րի սոն, Ջ.  Մո րի սոն և Չ.  Դոդ»: 

-  Մա թիլ դա Բ րիգ սը ե րի տա սարդ կնոջ ա նուն չէր, Ո ւո՛թ-
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Այս պատ մութ յու նը կա րե լի է հա վա սա րա պես և՛ կա-
տա կեր գութ յուն, և՛ ող բեր գութ յուն ան վա նել: Դ րա 

արդ յուն քում մի մարդ կորց րեց բա նա կա նութ յու նը, մյու սը` 
ես, ար յան կո րուստ ու նե ցավ, իսկ եր րոր դը պատժ վեց օ րեն-
քով:  Բայց և  այն պես, դրա նում, ան շուշտ, նաև կա տա կեր-
գութ յան տար րեր կա յին:  Դե ինչ, դա տե՛ք ինք ներդ: 

Ես շատ լավ հի շում եմ կա տար վա ծի ամ սա թի վը, քա նի որ 
այն հենց նույն ամ սին էր, երբ  Հոլմ սը հրա ժար վեց աս պե տա-
կան կո չու մից` շնորհ ված այն ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք, 
մի գու ցե, մի օր կնկա րագր վեն: Այս մա սին միայն հպան ցիկ եմ 
անդ րա դառ նում, քա նի որ գոր ծըն կե րոջ և վս տա հե լի մար դու 
կար գա վի ճա կը պար տա վո րեց նում է լի նել ա ռանձ նա կի ու շա-
դիր և  խու սա փել ան հա մես տութ յու նից: Կրկ նում եմ, սա կայն, 
որ հենց այդ փաստն է թույլ տա լիս նշել հստակ ամ սա թի վը. 
1902 թվա կա նի հու նի սի վերջ`  Բու րե րի պա տե րազ մի ա վար տից 
կարճ ժա մա նակ անց:  Հոլմ սը մի քա նի օր վեր չկա ցավ ան կող-
նուց, ին չը նրա մոտ սո վո րա կան եր ևույթ էր, բայց այդ ա ռա-
վոտ յան դուրս ե կավ սեն յա կից` մի մեծ, տո ղա վոր թուղթ ձեռ-
քին. նրա խիստ, մոխ րա գույն աչ քե րը փայ լում էին հրճվան քից: 

-  Դուք գու մար վաս տա կե լու հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն 
ու նեք, Ո ւո՛թ սոն,- ա սաց  Հոլմ սը:- Երբ ևէ լսե՞լ եք  Գա րի դեբ 
ազ գա նու նը: 

Ես պա տաս խա նե ցի, որ չեմ լսել: 
-  Դե՛, ե թե կա րո ղա նաք մեկ  Գա րի դե բի գտնել, ա պա կլո-

րիկ գու մար կստա նաք: 
- Ինչ պե՞ս: 
- Ա՜հ, եր կար պատ մութ յուն է, ինչ պես նաև բա վա կա նին 

ար տա ռոց:  Մենք բազ մա թիվ բարդ ու խճճված գոր ծեր ենք 
քննել, բայց, կար ծես թե, սրա նից ա վե լի տա րօ րի նակ դեպ քի 
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 Չե րինգ Ք րոս սում1`  Քոքս ընդ  Քո բան կի պա հոց նե-
րում ինչ-որ տեղ, մի ճամ փոր դա կան, ջախ ջախ ված, 

թի թեղ յա տուփ կա:  Կա փա րի չի վրա գրված է իմ ա նու նը՝ 
 Ջոն Հ. Ո ւոթ սոն՝ բժշկութ յան դոկ տոր, հնդկա կան բա նա կի 
նախ կին ծա ռա յող: Այն լի է թղթե րով: Դ րանց մեծ մա սը հու-
շեր են, որ լույս են սփռում պա րոն  Հոլմ սի՝ տար բեր ժա մա-
նակ նե րում հե տաքն նած հե տաքրք րա շարժ խնդիր նե րի վրա: 
Ո րոշ թղթեր՝ ոչ պա կաս հե տաքր քիր նե րը, բա ցար ձակ ձա-
խո ղում ներ էին: Դ րանք հա զիվ թե են թա կա լի նեն ըն թեր-
ցո ղի դա տին ներ կա յաց վե լու, քա նի որ ոչ մի վերջ նա կան 
բա ցատ րութ յուն չի հա ջոր դե լու խնդրին: Խն դիրն ա ռանց 
լուծ ման մի գու ցե հե տաքրք րի հե տա զո տո ղին, բայց ան կաս-
կած կձանձ րաց նի սո վո րա կան ըն թեր ցո ղին: Այդ ա նա վարտ 
պատ մութ յուն նե րի շար քում է պա րոն  Ջեյմս  Ֆի լի մո րի պատ-
մութ յու նը. վեր ջինս, հո վա նո ցը վերց նե լու հա մար հետ վե-
րա դառ նա լով տուն, այլևս եր բեք չեր ևաց այս աշ խար հում: 
 Պա կաս ու շագ րավ չէ «Ա լի սիա» նա վի դեպ քը, ո րը մի գար-
նա նա յին ա ռա վոտ նա վար կեց դե պի մա ռա խուղն ու այն-
տե ղից այլևս եր բեք դուրս չե կավ:  Հե տա գա յում այդ պես էլ 
որ ևէ լուր չստաց վեց ո՛չ նա վի, ո՛չ էլ նրա անձ նա կազ մի մա-
սին: Եր րորդ գոր ծը, որ ար ժա նի է հի շա տակ ման, հայտ նի 
լրագ րող և  մե նա մար տիկ Ի սա դո րա  Պեր սա նո յի պատ մութ-
յունն է, ով հայտ նա բեր վել էր փայ տա ցած, աչ քե րը խե լա գար 
հա յա ցով սևե ռած, դի մա ցը դրված լուց կի նե րի մի տուփ, 
ո րի մեջ կար գի տութ յանն ան հայտ տե սա կի մի զար մա նա-
լի որդ:  Բա ցի այս հա նե լու կա յին դեպ քե րից՝ կան նաև մի 
քա նի սը, ո րոնք ներ քին ըն տա նե կան գաղտ նիք ներ են պա-

1 Լոնդոնի վեց խոշոր փողոցների հատման կետը։
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 Պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը միշտ այն կար ծի քին էր, որ 
պետք է հրա տա րա կեմ պրո ֆե սոր Փ րես բե րիի հետ 

կապ ված ու շագ րավ փաս տե րը, միայն թե մե կընդ միշտ վերջ 
տրվեն բո լոր տհաճ բամ բա սանք նե րին, ո րոնք մոտ քսան 
տա րի ա ռաջ ցնցե ցին հա մալ սա րա նը, և  ո րոնց ար ձա գան-
քը մինչ օրս լսվում է  Լոն դո նի գի տա կան շրջա նակ նե րում: 
 Սա կայն ինչ-ինչ պատ ճառ ներ խո չըն դո տում էին ինձ, և  այս 
հե տաքրք րա շարժ գոր ծի բնա գիրն ըն կե րոջս ար կած նե րի 
բազ մա թիվ այլ գրա ռում նե րի հետ միա սին մնա ցել էր ա նա-
գե տու փի մեջ փակ ված: Իսկ այժմ վեր ջա պես ստա ցել ենք 
թույլտ վութ յուն` պար զա բա նե լու նախ քան պրակ տիկ գոր ծու-
նեութ յու նը թող նե լը  Հոլմ սի վա րած վեր ջին գոր ծե րից մե-
կի հան գա մանք նե րը:  Նույ նիսկ հի մա` գոր ծը հան րութ յա նը 
ներ կա յաց նե լիս, անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի զսպվա ծութ յուն ու 
շրջա հա յա ցութ յուն պահ պա նել: 

1903 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի սկզբին կի րակ նօր յա ե րե կո 
էր, երբ ստա ցա  Հոլմ սին բնո րոշ նա մակ նե րից մե կը.

 
«Ան մի ջա պես ե կե՛ք, ե թե հար մար է: Ե թե հար մար չէ, միև-

նույն է, ե կե՛ք: 
Շ. Հ.»։  

Այդ օ րե րին մեր հա րա բե րութ յուն նե րը յու րա հա տուկ 
բնույթ էին ստա ցել:  Հոլմ սը սո վո րութ յուն նե րի մարդ էր, նեղ 
ու ար մա տա ցած սո վո րութ յուն նե րի, և  ես էլ դրան ցից մեկն 
էի դար ձել: Որ պես ըն կե րակ ցութ յուն` ես ջու թա կի, թունդ 
ծխա խո տի, հին, սև ծ խա մոր ճի, տե ղե կագր քե րի և  այլ, մի-
գու ցե, պա կաս դա տա պար տե լի սո վո րութ յուն նե րի շար քում 
էի: Երբ հար ցը վե րա բե րում էր ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե-
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Ա մե նա զար մա նա լին այն է, որ իմ եր կա րատև մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում հան դի պած 

ա մե նաար տա սո վոր ու բարդ խնդիր նե րից մե կին բախ վե ցի 
այն ժա մա նակ, երբ ար դեն հե ռա ցել էի գոր ծե րից:  Կա րե լի 
է ա սել՝ դեպ քե րը զար գա նում էին հենց քթիս տակ:  Դա տե-
ղի ու նե ցավ այն բա նից հե տո, երբ հե ռա ցել ու բնա կութ յուն 
էի հաս տա տել  Սա սեք սի իմ փոք րիկ ա ռանձ նա տա նը՝ ամ-
բող ջութ յամբ տրվել էր բնութ յան հանգս տութ յանն ու խա-
ղա ղութ յա նը, ո րի մա սին միշտ ե րա զում էի մռայլ  Լոն դո-
նում անց կաց րած եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում: Կ յան քիս 
այս ժա մա նա կա հատ վա ծում ծե րուկ Ո ւոթ սո նը գրե թե չէր 
եր ևում տե սա դաշ տում:  Միայն շա բաթ-կի րա կի օ րե րի հազ-
վա դեպ այ ցե լութ յուն նե րի ժա մա նակ էի կա րո ղա նում տես-
նել նրան: Այս պի սով, այս ան գամ ստիպ ված եմ ինքս գրել 
իմ պատ մութ յու նը: Ա՜հ, միայն թե նա այս տեղ լի ներ, ինչ պես 
կնկա րագ րեր այս հրա շա լի դիպ վա ծը և  այն բո լոր դժվա-
րութ յուն նե րը, ո րոն ցից հաղ թա նա կած դուրս ե կա: Այժմ, սա-
կայն, ստիպ ված եմ իմ սե փա կան բա ռե րով շա րադ րել այս 
պատ մութ յու նը՝ քայլ առ քայլ նկա րագ րե լով «Առ յու ծի բա շի» 
գաղտ նի քը բա ցա հայ տե լու դժվար ճա նա պար հը: 

Իմ ա ռանձ նա տու նը տե ղադր ված էր  Դաուն սի հա րա վա-
յին լան ջին, որ տե ղից բաց վում է հրա շա լի տե սա րան դե պի 
 Լա  Ման շը: Այս վայ րում ա փա գիծն ամ բող ջո վին կազմ ված 
է կավ ճե ժայ ռե րից, և  դե պի ափ կա րե լի է իջ նել միայն մի 
եր կար, ո լո րապ տույտ, զա ռի թափ ու սայ թա քուն ա րա հե տով: 
 Ներք ևում ա րա հետն ընդ հատ վում է մոտ հար յուր յարդ լայ-
նութ յամբ, գլա քա րով ու կո պի ճով ծածկ ված ա փով:  Սա կայն 
այս տեղ-այն տեղ կան փո սեր ու խո ռոչ ներ, ո րոնք ձևա վո-
րում են հրա շա լի լո ղա վա զան ներ և  ա մեն հոս քի հետ լցվում 
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Ե թե հի շենք, որ պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը քսա նե րեք տա-
րի ակ տիվ զբաղ վել է իր մաս նա գի տա կան գոր ծու-

նեութ յամբ, և  որ դրան ցից տասն յո թի ըն թաց քում ինձ վի-
ճակ ված էր հա մա գոր ծակ ցել նրա հետ ու գրի առ նել նրա 
գոր ծե րը, ա պա պարզ կդառ նա, թե ինչ մեծ ծա վա լի նյութ 
կա իմ տրա մադ րութ յան տակ: Խն դի րը հիմ նա կա նում ոչ թե 
գտնե լը, այլ ընտ րելն էր:  Մի ամ բողջ գրա դա րակ զբա ղեց-
ված է տա րեգր քե րի եր կար շար քով, կան նաև փաս տաթղ-
թե րով լցված թղթա պա նակ ներ. սա ի դեա լա կան շտե մա րան 
է ոչ միայն հան ցա գոր ծութ յուն ներ, այլ նաև ուշ վիկ տո րիա-
նա կան շրջա նի հա սա րա կա կան ու պե տա կան սկան դալ ներն 
ու սում նա սի րող նե րի հա մար: Ինչ վե րա բե րում է վեր ջին նե-
րին, կա րող եմ ա սել, որ ան հան գիստ նա մակ նե րի հե ղի-
նակ նե րը, ով քեր ա ղա չում են ստվեր չգցել ի րենց ըն տա-
նիք նե րի պատ վի վրա կամ չշո շա փել հայտ նի նախ նի նե րի 
ա նու նը, վա խե նա լու ո չինչ չու նեն:  Խո հե մութ յունն ու մաս-
նա գի տա կան պարտ քի բարձր զգա ցու մը, ո րով ըն կերս միշտ 
է ա ռանձ նա ցել, գոր ծում են նաև այս հու շագ րութ յուն նե րի 
ընտ րութ յան ժա մա նակ, և  ոչ մե կի վստա հութ յու նը չի չա րա-
շահ վի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, խստո րեն դա տա պար տում եմ այդ 
թղթե րը ոչն չաց նե լու վեր ջերս ար ված փոր ձե րը:  Հայտ նի է, 
թե ով է կանգ նած այս ա նըն դու նե լի ա րարք նե րի հետ ևում, 
և  ե թե կրկնվեն, պա րոն  Հոլմ սի թույլտ վութ յամբ հան րութ յա-
նը կհա ղոր դեմ ողջ պատ մութ յու նը` կապ ված քա ղա քա կան 
գործ չի, փա րո սի ու վար ժեց ված հա վա լուս նի հետ: Ա մեն 
դեպ քում գո նե մեկ ըն թեր ցող կհաս կա նա ինձ: 

 Խե լա միտ չէ են թադ րել, որ բո լոր այս գոր ծե րը  Հոլմ սին 
հնա րա վո րութ յուն են տվել ցու ցադ րել իր բնազ դի ու դի տո-
ղա կա նութ յան ու շագ րավ շնորհ նե րը, ո րոնք փոր ձել եմ շա-
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 Շեր լոք  Հոլմ սը եր կար ժա մա նակ կռա ցած էր թույլ հզո-
րութ յան ման րա դի տա կի վրա:  Վեր ջա պես ուղղ վեց, 

շրջվեց ու հաղ թա կան ինձ նա յեց: 
-  Սո սինձ է, Ո ւո՛թ սոն,- ա սաց նա:- Ան տա րա կույս սո սինձ 

է:  Հա պա նա յե՛ք  այս ցրված մաս նիկ նե րին: 
Ես կռա ցա օ կուլ յա րի1 վրա և  ֆո կուսն իմ տե սո ղութ յա նը 

հար մա րեց րի: 
- Այդ մա զիկ նե րը տվի դե2 վե րար կո ւի թե լեր են: Ան հա-

մա չափ մոխ րա գույն զանգ վա ծը փո շի է:  Ձախ կող մում է պի-
թե լա յին թե փուկ ներ կան: Իսկ կենտ րո նի շա գա նա կա գույն 
գնդիկ նե րը, ան կաս կած, սո սինձ են: 

-  Լավ,- ա սա ցի ես ծի ծա ղե լով,- պատ րաստ եմ հա վա-
տալ  Ձեր խոս քին: Ինչ-որ մի բան կախ վա՞ծ է սրա նից: 

-  Սա հրա շա լի ա պա ցույց է,- պա տաս խա նեց նա:-  Դուք 
հա վա նա բար կհի շեք  Սենթ  Փանք րա սի գոր ծը, ո րում սպան-
ված ոս տի կա նի կող քին կե պի3 էր գտնվել:  Մե ղադր յա-
լը հեր քում էր, որ դա ի րենն է:  Սա կայն նա նկար նե րի հա-
մար շրջա նակ ներ պատ րաս տող է, ում հա մար սո վո րա կան 
երևույթ է սոսն ձի հետ գործ ու նե նա լը: 

-  Ձեր գոր ծե րից մե՞կն է: 
- Ո՛չ, ըն կե՛րս,  Մե րի վեյ լը Ս քոթ լենդ  Յար դից խնդրել էր 

ու սում նա սի րել այն: Այն ժա մա նակ վա նից, ինչ բա ցա հայ տե-
ցի դրա մա նեն գի գոր ծը` նրա ման ժետ նե րի կա րա տե ղե րի 
վրա ցին կի ու պղնձի խար տուք հայտ նա բե րե լով, ոս տի կա-

1 Ակնապակի:

2 Փափուկ, բրդյա գործվածք: 

3 Տղամարդու հովարավոր գլխարկ:
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Այդ ա ռա վոտ  Շեր լոք  Հոլմ սը մե լան խո լիկ-փի լի սո փա-
յա կան տրա մադ րութ յուն ու ներ։ Ն րա աշ խույժ, գոր-

ծուն բնա վո րութ յու նը հա ճախ էր են թարկ վում նման հա կա-
դարձ ռեակ ցիա նե րի։ 

-  Տե սա՞ք նրան,- հարց րեց  Հոլմ սը։ 
- Ու՞մ։ Այն ծե րու նո՞ւն, որ հենց նոր դուրս ե կավ  Ձեզ մո-

տից։ 
-  Ճիշտ այդ պես։
- Ա յո՛, դռան մոտ հան դի պե ցի նրան։ 
- Եվ ի՞նչ եք մտա ծում նրա մա սին։
 -  Պա թե տիկ, փուչ, կոտր ված ա րա րած։ 
- Իսկ և  իսկ, Ո ւո՛թ սոն։  Պա թե տիկ ու փուչ։  Բայց մի՞ թե մեր 

ողջ կյան քը պա թե տիկ ու փուչ չէ:  Մի՞ թե նրա պատ մութ յու նը 
ողջ մարդ կութ յան ման րա կեր տը չէ։  Մենք հաս նում ենք ինչ-
որ բա նի, բռնում այն, իսկ վեր ջում ի՞նչ է մնում մեր ձեռ քում։ 
Ստ վեր։  Կամ դրա նից ա վե լի վատ` տա ռա պանք։ 

 -  Նա  Ձեր հա ճա խորդ նե րից մե՞կն է։ 
-  Դե՛, կար ծում եմ, կա րե լի է նրան այդ պես ան վա նել։ 

Ն րան Ս քոթ լենդ  Յար դից են ինձ մոտ ու ղար կել։  Ճիշտ այն-
պես, ինչ պես բժիշկ նե րը եր բեմն ի րենց ան բու ժե լի հի վանդ-
նե րին ու ղար կում են հե քի մի մոտ։ Ն րանք պնդում են, որ 
այլևս ո չինչ չեն կա րող ա նել, և  ինչ էլ որ պա տա հի, հի վան-
դի վի ճա կը չի կա րող ա վե լի վատ լի նել։ 

 - Ի՞նչ է պա տա հել նրա հետ։ 
 Հոլմ սը բա վա կա նին կեղ տոտ այ ցե քարտ վերց րեց սե ղա-

նի վրա յից։ 
-  Ջո զիա Էմ բեր լի։ Իր խոս քե րով՝ ե ղել է նկար չա կան 

նյու թե րի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող «Բ րիք ֆոլ էնդ Էմ բեր-
լի» ըն կե րութ յան կրտսեր գոր ծըն կե րը։ Այդ ա նուն նե րը տե-



573

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հ ՐԱ ԺԵՇ ՏԻ ԽՈ ՆԱՐ ՀՈՒ ՄԸ
Նախաբան  ............................................................................. 5
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

«Վիսթերիա» առանձնատան առեղծվածը ......................... 6
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

Ստ վա րաթղ թե տու փը .......................................................... 48
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

 Կար միր շրջա նը ..................................................................... 76
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

Բր յուս- Փար թինգ թո նի գծագ րե րը ....................................104
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

 Մա հա մերձ խու զար կուն ......................................................144
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

 Լե դի Ֆ րան սես  Քար ֆաք սի ան հե տա ցու մը ...................166
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

 Սա տա նա յի ոտ նա թա թը .....................................................194
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

Հ րա ժեշ տի խո նար հու մը .................................................... 230
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)



574

ՀՈԼՄ ՍԻ ԱՐ ԽԻ ՎԸ
 Նա խա բան  ......................................................................... 257

Ա կա նա վոր հա ճա խոր դը .................................................... 260
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

Ս պի տա կած դեմ քով զին վո րը .......................................... 295
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

 Մա զա րի նիի քա րը  .............................................................. 323
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

«Ե րեք կտուր ներ›› ա ռանձ նա տան ար կա ծը  ................. 346
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

 Սա սեք սի վամ պի րը ............................................................. 370
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

Ե րեք  Գա րի դեբ ..................................................................... 393
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

 Թոր կամր ջի խնդի րը ..........................................................418
(թարգմ.՝ Էլիզա Սարգսյան)

 Չո րեք թաթ մար դը ............................................................... 453
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

Առ յու ծի բա շը ........................................................................ 482
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

 Քո ղա վոր կեն վո րը .............................................................. 509
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

« Շոս քոմբ» հին կալ ված քի դիպ վա ծը ............................. 526
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)

Հանգս տի ան ցած ներ կա վա ճա ռը .....................................551
(թարգմ.՝ Քրիստինե Չիլինգարյան)





576

ՍԸՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՆԱՆ ԴՈՅԼ

ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ

Տպագրված է 

Անգլերենից թարգմանեցին Էլիզա Սարգսյանը,  
Քրիստինե Չիլինգարյանը

Խմբագիր՝ Լուսինե Համբարյան

Կազմի ձևավորումը՝ Արաբո Սարգսյանի, 
Լուիզա Գալստյանի

Նկարազարդումները՝ Լուիզա Գալստյանի

Համակարգչային ձևավորումը՝ 
Լիանա Մինասյանի, Հեղինե Փիլոյանի






