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Ա ռա ջա բան

 Բա րե բախ տա բար, ռազ մա կան բժիշկ  Ջոն Ո ւոթ սո նը չզոհ-
վեց աֆ ղա նա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում, այլ, բա րե հա ջող 
վե րա դառ նա լով Անգ լիա, բնա կա րան վար ձեց  Լոն դո նի թերևս 
ար դեն ա մե նա հայտ նի փո ղո ցում՝  Բեյ քեր սթ րի թում:  Հենց նրա 
հու շագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով աշ խար հը ծա նո թա ցավ մե կու սի 
կյանք վա րող ու բա ցա ռիկ մտա վոր ու նա կութ յուն նե րի տեր խու-
զար կո ւի հետ:

 Շեր լոք  Հոլմ սը ֆե նո մեն է գրա կան աշ խար հում: Իր գո յութ-
յան սկզբից ի վեր նա հա տել է ի րա կա նութ յան ու հո րին ված քի 
սահ մա նը:  Լոն դոն ցի ըն թեր ցո ղի հա մար ա մեն ինչ շատ բնա կան 
էր.  Հոլմսն իր ժա մա նա կա կիցն էր, ապ րում էր նույն քա ղա քում, 
քայ լում նույն փո ղոց նե րով, կար դում նույն թեր թե րը, իսկ նրա 
ըն կեր Ո ւոթ սո նը եր բեմն պատմ վածք ներ գրե լով պատ մում էր 
ի րենց ար կած նե րի մա սին:  Լոն դո նի փո ղոց նե րը ճիշտ և  ճիշտ 
հա մա պա տաս խա նում էին  Քո նան  Դոյ լի նկա րագ րութ յա նը՝ մա-
ռախ լա պատ, խա վար, ա ղոտ լու սա վոր ված գա զա յին լամ պե րի 
թույլ լույ սով:  Վիկ տո րիա նա կան  Լոն դո նը խորհր դա վոր էր, ան-
կան խա տե սե լի ու վտան գա վոր: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի քա նա կը քա ղա քում ա ճում էր: Ա հա թե ին չու 
 Հոլմ սի ար կած նե րը ճշմար տան ման էին թվում, ու ըն թեր ցող նե-
րի մեծ մա սը կար ծում էր, թե նա ի րա կա նում գո յութ յուն ու նի: 
 Հա մե նայն դեպս, նրանք կցան կա նա յին, որ  Հոլմ սը գո յութ յուն 
ու նե նար. գեթ մե կը, ով կա րող էր ի րենց փրկել հեր թա կան հան-
ցա գոր ծութ յան զո հը դառ նա լուց:  Շա տե րը նա մակ ներ էին ու ղար-
կում  Բեյ քեր սթ րիթ և  հույ սով սպա սում պա տաս խա նի:

 Հոլմսն աս տի ճա նա բար վե րած վել է մշա կու թա յին ֆե նո մե-
նի, ո րը ներ կա է ար վես տի բո լոր ճյու ղե րում: Սկզ բում լի նե լով 
պար զա պես գրա կան կեր պար՝ նա ստեղ ծել է մի «շեր լոք յան 
ի րա կա նութ յուն», ո րի «բնա կիչ նե րը» սի րում են հետ ևել խու զար -
կո ւի մտքե րի ըն թաց քին, եր բեմն ի րենց ու ժերն են փոր ձում դե-
դուկ ցիա յի ո լոր տում, իսկ ա ռա վել վառ եր ևա կա յութ յուն ու նե-
ցող ներն ու ա ռա վել տա ղան դա վոր նե րը հո րի նում են  Հոլմ սի նոր 
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ար կած ներ, բե մադ րում ներ կա յա ցումն եր, նկա րա հա նում ֆիլ մեր, 
սե րիալ ներ, վա րում բլոգ ներ, հրա տա րա կում թեր թեր, հիմն ում 
միութ յուն ներ և  այլն:

Ս տեղծ ված լի նե լով 19-րդ  դա րի վեր ջի Անգ լիա յում՝ մե նակյ աց 
խու զար կո ւի կեր պա րը շա րու նա կում է «ապ րել» մինչև մեր օ րե րը: 
 Լի նե լով տի պիկ բրի տա նա ցի և  հատ կա պես՝  վիկ տո րիա նա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նի բրի տա նա ցի, նա այ նո ւա մե նայ նիվ ա դապ-
տաց վում է տար բեր երկր նե րի ու տար բեր ժա մա նա կաշր ջան-
նե րի մի ջա վայ րե րին՝ միա ժա մա նակ պահ պա նե լով ո րոշ բնո րոշ 
հատ կա նիշ ներ, ա ռանց ո րոնց կեր պա րը կկորց ներ իր յու րա հատ-
կութ յու նը: Ինչ պես ա սել է շվեդ գրող, « Շեր լոք  Հոլմ սի կյան քը 
և  մա հը» գրքի հե ղի նակ  Մա թիաս  Բուստ րո մը՝ « Յու րա քանչ յուր 
ժա մա նա կաշր ջան ու նե ցել է իր սե փա կան  Շեր լոք  Հոլմ սը»: 

 Բազ մա թիվ սո ցիալ-մշա կու թա յին գոր ծոն ներ են նպաս տել, 
որ պես զի  Շեր լոք  Հոլմ սը դառ նա այն, ինչ դար ձավ:  Նախ՝ այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նում ան նա խա դեպ զար գա ցում էր ապ րում 
հրա տա րակ չութ յան ո լոր տը, հատ կա պես՝ պար բե րա կան մա-
մու լը:  Զար գա նում էին տեխ նո լո գիա նե րը, կա տա րե լա գործ վում 
էին տպագր ման մե թոդ նե րը, տպագր վող գրա կա նութ յան ու 
մա մու լի քա նակն ան նա խա դեպ աճ էր ար ձա նագ րում:  Հոլմ սի 
ար կած նե րը, սկսած եր րոր դից, տպագր վում էին հայտ նի «The 
Strand» թեր թի է ջե րում:  Սիդ նի  Փա ջե թի նկա րա զար դումն ե րի մի-
ջո ցով կեր պա րը դար ձավ ա ռա վել ամ բող ջա կան ու ճա նա չե լի: 
Այ նու հետև ա մե րիկյ ան «The Bookman» թեր թը նրան ներ կա յաց-
րեց օվ կիա նո սի մյուս ա փին: Ըն թեր ցող ներն ան համ բե րութ յամբ 
էին սպա սում յու րա քանչ յուր հա ջորդ պատմ ված քին: Այս ա մե նը 
հա մըն կավ այս պես կոչ ված «եր կա թու ղա յին գրա կա նութ յան»1 

զար գաց ման շրջա նի հետ: Բ րի տա նա ցի նե րը շատ ժա մա նակ 
էին անց կաց նում գնաց քով աշ խա տան քի գնա լիս ու տուն վե-
րա դառ նա լիս և  այդ ժա մա նա կը լցնում էին թեր թեր ըն թեր ցե լով: 
 Հա սա րա կութ յու նը իր ա զատ ժա մա նա կը հե տաքր քիր անց կաց-
նե լու կա րիք ու ներ: Գ րա գի տութjան մա կար դա կը նույն պես ա ճում 
էր, և  մարդ կանց նյութ էր պետք ըն թեր ցե լու հա մար:  Մի խոս քով՝ 

1  Railway literature
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կա րող ենք ա սել, որ  Շեր լոք  Հոլմ սը հայտն վեց ճիշտ ժա մա նա-
կին, ճիշտ տե ղում:

 Հոլմսն այն պես է ներ խու ժել ի րա կան աշ խարհ, որ նրա հետ 
կապ ված բա ռերն ար դեն վա ղուց ա ռօր յա խո սակ ցա կան լեզ վի 
մաս են կազ մում: Օ րի նակ՝ գեր մա նե րե նում կա sherlockieren բա-
ռը, ո րը նշա նա կում է ի րեն դրսևո րել  Շեր լոք  Հոլմ սի նման: Օքս-
ֆոր դի բա ռա րա նը Sherlock բա ռը բա ցատ րում է որ պես մի մարդ, 
ով ու սումն ա սի րում է գաղտ նիք ներ1:  Կա նաև Sherlockian բա-
ռը, ո րը եր կու ի մաստ ու նի՝ որ պես գո յա կան և  որ պես ա ծա կան: 
Ա ռա ջին դեպ քում նշա նա կում է  Շեր լոք  Հոլմ սի ար կած նե րի մա-
սին պատ մութ յուն նե րի սի րա հար, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝  Շեր լոք 
 Հոլմ սին բնո րոշ, օ րի նակ՝ դի տար կե լու շեր լոք յան ու նա կութ յուն: 
Իս պա նե րե նում կա sherlockolmitos բա ռը, ո րը բնու թագ րում է 
 Շեր լո քի ո ճով փոք րիկ մտա հան գումն ե րը:

1895թ. ե գիպ տա կան ոս տի կա նութ յունն ան գամ օգ տա գոր ծել 
է  Շեր լոք  Հոլմ սի ար կած նե րի մա սին պատ մող գրքե րը որ պես 
կա տար յալ խու զար կո ւի գործ նա կան ձեռ նարկ: 

 Հազ վա դեպ է պա տա հում, որ կեր պարն իր ճա նա չե լիութ յամբ 
ու փառ քով ա ռաջ անց նի հե ղի նա կից. սա հենց այդ դեպ քե րից 
է:  Հայտ նի որ սոր դա կան գլխար կը, խո շո րա ցույ ցը, եր կար, սև 
 վե րար կուն, ջու թա կը, բրի տա նա կան նուրբ հու մո րը և  յու րօ րի նակ 
աշ խար հա յաց քը ար դեն վա ղուց բո լո րի մոտ ա սո ցաց վում են 
հենց  Հոլմ սի հետ: Ի րա կա նում Ար թուր  Քո նան  Դոյ լը նույ նիսկ 
փոր ձել է «սպա նել»  Հոլմ սին, քա նի որ վեր ջինս «խան գա րում 
էր» զբաղ վել իր սի րե լի ժան րով՝ պատ մա վե պե րով:  Քո նան 
 Դոյ լը ցան կա նում էր դառ նալ իր ժա մա նա կաշր ջա նի սըր Ո ւոլ թեր 
Ս քո թը2: Ն րա հա մար  Շեր լոք  Հոլմսն ըն դա մե նը մի ջոց էր՝ մուտք 
գոր ծե լու գրա կան մի ջա վայր:  Նա բնավ մտա դիր չէր  Հոլմ սին 
դարձ նել իր գլխա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ա վե լին, նույ նիսկ 
քննա դա տո րեն էր վե րա բեր վում նրան՝ չհա մա րե լով, որ այն մեծ 
գրա կան ար ժեք ու նի:  Մի ա ռի թով  Քո նան  Դոյլն ա սել է. «Ե թե ես 
չսպա նեմ նրան, ա պա նա ինձ կսպա նի»: Ի վեր ջո նա հենց այդ-

1 a person who investigates mysteries or shows great perceptiveness (« It doesn’t take 
a Sherlock to figure out that she’s lying to me »).

2 Շոտլանդացի աշխարհահռչակ գրող, պատմավեպի ժանրի հիմնադիրը
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պես էլ վար վեց՝ խու զար կո ւին «նե տե լով»  Ռեյ խեն բախ ջրվե ժից: 
Այդ պի սով նա հույս ու ներ հան գիստ զբաղ վել իր սի րե լի գրա կան 
ուղ ղութ յամբ՝ պատ մա վե պե րով:  Սա կայն ար դեն վա ղուց ոչ թե 
 Քո նան  Դոյլն էր կա ռա վա րում  Հոլմ սի կյան քը, այլ հա կա ռա կը. 
մոտ տասը տար վա ընդ մի ջու մից հե տո ըն թեր ցող նե րի ու հրա-
տա րա կիչ նե րի ճնշման տակ նա «վե րա կեն դա նաց րեց» խու զար-
կո ւին: Ա ռա ջին ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, որ հրա տա րակ վեց  Հոլմ սի 
կար ծեց յալ մա հից հե տո, « Բաս քեր վիլ նե րի շունն» էր՝ ա մե նա մեծ 
աղ մուկ հա նած ու թերևս ա մե նա հայտ նի վի պա կը: Չ նա յած այն 
հե տա հա յաց ար կած էր, բայց հույս արթ նաց րեց, որ ար կած նե րը 
կշա րու նակ վեն: Այդ պես էլ ե ղավ:

 Քո նան  Դոյ լից ա ռաջ միակ գրո ղը, ով որ պես իր գրքի գլխա-
վոր կեր պար է ընտ րել խու զար կո ւին, ե ղել է Էդ գար Ալ լան  Պոն: 
1841թ. նա գրել է «Ս պա նութ յուն նե րը  Մորգ փո ղո ցում» պատմ-
ված քը, որ տեղ խու զար կուն Օգ յուստ Դ յու պենն է: Այս գիր քը հա-
մար վում է դե տեկ տիվ ժան րի ա ռա ջին ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, 
սա կայն Դ յու պե նին վի ճակ ված չէր այն պի սի հե ղաշր ջող դեր խա-
ղալ դե տեկ տիվ ժան րում, ինչ պես  Բեյ քեր սթ րի թի խորհր դա վոր 
բնակ չին: 1887թ. հայտն վեց  Շեր լոք  Հոլմ սը՝ «Ար նա գույն գոր ծը» 
վի պա կի շրջա նակ նե րում, որն ա ռանձ նա պես մեծ աղ մուկ չա ռա-
ջաց րեց գրա կան շրջա նա կա նե րում: Այն մերժ վել է բազ մա թիվ 
խմբա գիր նե րի կող մից ու ի վեր ջո տպագր վել «Ward Lock & Co.» 
հրա տա րակ չութ յան կող մից:  Հե ղի նա կը ստա ցել է ըն դա մե նը 25 
ֆունտ ստեռ լինգ և  հենց սկզբից որ ևէ հե ղի նա կա յին ի րա վունք չի 
ու նե ցել այս պատմ ված քի հա մար: Չ նա յած  Հոլմ սի ոչ այն քան հա-
ջո ղակ նո րա մու տին՝ ա մե րիկյ ան «Lippincott’s Monthly Magazine»-ի 
խմբա գի րը, նկա տե լով նրա նե րու ժը,  Քո նան  Դոյ լին հրա վի րում է 
ճա շի, ո րին ներ կա էր նաև Օս քար Ո ւայլ դը:  Նա եր կու գրող նե րին 
մե կա կան տեքստ է պատ վի րում իր ամ սագ րի հա մար: Արդ յուն-
քում ստեղծ վում են « Չոր սի նշանն» ու « Դո րիան Գ րե յի դի ման կա-
րը»:  Հենց այդ պա հից էլ սկսվում է  Հոլմ սի հաղ թար շա վը: 

 Քո նան  Դոյ լի գրած 56 պատմ վածք ներն ու 4 վի պակ նե րը 
կազ մում են այս պես կոչ ված՝ «The Canon»-ը, սա կայն  Հոլմ սի 
ար կած նե րը չեն սահ մա նա փակ վում դրան ցով:  Շատ շա տերն են 
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ստեղ ծա գոր ծել ու շա րու նա կել  Քո նան  Դոյ լի գոր ծը:  Ներ կա յումս 
«շեր լոք յան գրա կա նութ յան» ծա վալն այն պի սի ահ ռե լի չա փե րի է 
հա սել, որ պար զա պես անհ նար է բո լո րը կար դալ: Դ րանց թի վը 
հաս նում է մոտ 20000-ի և  նե րա ռում է  Քո նան  Դոյ լի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի նոր տար բե րակ ներ, ամ բող ջո վին նոր ար կած ներ, 
հե տա զո տա կան աշ խա տութ յուն ներ, ինչ պես նաև «չպատմ ված 
պատ մութ յուն նե րը»1, ո րոնց մա սին  Քո նան  Դոյլն ակ նար կում է 
իր պատմ վածք նե րում՝ ա ռանց ման րա մաս նե լու: « Շեր լոք յան գրա-
կա նութ յուն» են ստեղ ծել այն պի սի հայտ նի գրող ներ, ինչ պի սիք 
են  Մարկ Տ վե նը, Ս թի վեն  Քին գը և  Նիլ  Գեյ մա նը:

Աշ խար հում գո յութ յուն ու նեն ա վե լի քան 500 «հոլմս յան 
միութ յուն ներ»: Ա մե նա հայտ նի ներն են  Լոն դո նի « Շեր լոք  Հոլմ սի 
միութ յու նը» և Ն յու  Յոր քի « Բեյ քեր սթ րի թի ան կա նոն ջո կա տը», 
ո րին ան դա մակ ցել են նաև ԱՄՆ-ի նա խա գահ ներ  Հա րի Թ րու-
մա նը և Ֆ րանկ լին  Ռուզ վել տը: Եր կու միութ յուն ներն էլ ստեղծ վել 
են 1934թ., և  եր կու սի հիմ քում էլ ըն կած է այն հիմն ադ րույ թը, որ 
 Հոլմսն ու Ո ւոթ սոնն իս կա պես գո յութ յուն են ու նե ցել, իսկ  Քո նան 
 Դոյ լը ե ղել է Ո ւոթ սո նի գրա կան գոր ծա կա լը:

 Շեր լոք  Հոլմ սի նա խա տի պը Է դին բուր գի հա մալ սա րա նում 
 Քո նան  Դոյ լի դա սա խոս դոկ տոր  Ջո զեֆ  Բելլն է ե ղել:  Նա նկա-
տե լու ու հետ ևութ յուն ներ ա նե լու յու րա հա տուկ տա ղանդ ու ներ 
և  հա ճախ էր զար մաց նում ու սա նող նե րին:  Դոկ տոր  Բել լը շատ 
հե տաքրքր ված էր  Քո նան  Դոյ լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով և 
 նույ նիսկ գրել է նրա գրքե րից մե կի ա ռա ջա բա նը: Ա մե րիկյ ան 
«The Bookman» ամ սագ րում տպագր ված « Շեր լոք  Հոլմ սի մա սին» 
հոդ վա ծում նա ա սում է, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի խու զար կո-
ւա կան վե պե րը բա վա կա նին ձանձ րա լի էին և  ոչ ստեղ ծա րար 
կրեա տիվ: Ս ցե նար նե րը հիմն ա կա նում նման էին ի րար, խու զար-
կուն բա ցա հայ տում էր գոր ծը ա ռանց որ ևէ մե թո դի, ա ռանց որ-
ևէ բա ցատ րութ յան:  Պատ մութ յուն նե րը կենտ րո նա նում էին արդ-
յուն քի, այլ ոչ թե մտա հանգ ման ըն թաց քի վրա:  Բա ցի դրա նից՝ 
պատ մութ յու նը կենտ րո նա ցած չէր խու զար կո ւի վրա:

2012թ.  Շեր լոք  Հոլմ սը գրանց վել է  Գի նե սի  ռե կորդ նե րի 

1 Untold stories
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գր քում որ պես գրա կա նութ յան մեջ մարդ կա յին այն կեր պա-
րը, որն ա մե նից շատ է ներ կա կի նե մա տոգ րա ֆիա յում և 
 հե  ռուս տա տե սութ յու նում: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև ոչ մարդ կա-
յին կեր պար նե րը, ա պա ա ռա ջին տե ղում Դ րա կու լան է:

 Հոլմ սի տուն-թան գա րա նը, ո րը բաց վել է 1990թ. մար տի 27-
ին,  Լոն դո նի ա մե նա հայտ նի վայ րե րից է:  Բա ցա ռիկ է նրա նով, 
որ տուն-թան գա րա նի «տե րը» մի մարդ է, ով եր բեք գո յութ յուն 
չի ու նե ցել:  Բեյ քեր սթ րիթ 221 Բ հաս ցեն նույն պես գո յութ յուն չի 
ու նե ցել. այն հա տուկ ստեղծ վել է, որ պես զի կա րո ղա նան հիմն ել 
թան գա րա նը:

2010թ. մեկ նար կած BBC-ի «Sherlock» սե րիա լը երկ րորդ շունչ 
հա ղոր դեց խու զար կո ւի կեր պա րին՝ լայ նո րեն կի րա ռե լով նո րա-
գույն տեխ նո լո գիա նե րը, նո րո վի ապ րեց նե լով  Շեր լո քի լե գենդն 
ու հե տաքրք րութ յան նոր ա լիք ա ռա ջաց նե լով:  Սե րիա լի հե ղի-
նակ նե րը փոր ձում են ստա նալ նույն է ֆեկ տը, ինչ ժա մա նա-
կին  Քո նան  Դոյլն էր ստա ցել. ստեղ ծել տպա վո րութ յուն, որ այդ 
ա մենն իս կա պես կա տար վում է մեր կող քին: Ն րանք ստեղ ծել են 
Ո ւոթ սո նի բլո գը,  Հոլմ սի կայ քը և  այլ առ ցանց պլատ ֆորմն եր, որ-
տեղ կա րե լի է տես նել, թե ինչ պես են հայտ նի խու զար կուն, նրա 
ըն կեր  Ջո նը, տան տի րու հի մի սիս  Հադ սո նը և գր քի ու սե րիա լի 
այլ կեր պար ներ ակ տի վո րեն հրա պա րա կումն եր կա տա րում ու 
զվար ճա լի մեկ նա բա նութ յուն ներ գրում: 

Ի թիվս այլ ռե կորդ նե րի՝  Շեր լոք  Հոլմ սի ար կած նե րի մա սին 
պատ մող  Քո նան  Դոյ լի հա վա քա ծուն հա մար վում է աշ խար հի 
ա մե նա շատ լե զու նե րով թարգ ման ված գրքե րից մե կը:  Սի րով  ձեզ 
ենք ներ կա յաց նում հա վա քա ծո ւի ա ռա ջին ամ բող ջա կան հա յե րեն 
թարգ մա նութ յու նը:  Հա ճե լի ըն թեր ցա նութ յուն:

Էլիզա Սարգսյան
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ԱՐՆԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԸ

Սըր Արթուր Քոնան Դոյլ

Շերլոք Հոլմս
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ՄԱՍ 1.  
ԲԱՆԱԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՈՐԱԽՄԲԻ ՆԱԽԿԻՆ 

ՍՊԱ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴՈԿՏՈՐ ՋՈՆ Հ. ՈՒՈԹՍՈՆԻ ՀՈՒՇԵՐԻՑ 

Գ լուխ 1. Պա րոն Շեր լոք Հոլմ սը

1878 թվա կա նին ա վար տե ցի Լոն դո նի հա մալ սա րա նը՝ 
ստա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի կո չում, և  
ան մի ջա պես մեկ նե ցի Նեթ լի` զին վո րա կան վի րա բույժ նե րի 
հա տուկ կուրս անց նե լու նպա տա կով: Այս տեղ ու սումս ա վար-
տե լուց հե տո ինձ հա մա պա տաս խա նա բար նշա նա կե ցին որ-
պես վի րա բույ ժի օգ նա կան Նոր թամբր լենդի հին գե րորդ 
հրաձ գա յին գու մար տա կում: Վեր ջինս այդ ժա մա նակ տե ղա-
կայ ված էր Հնդ կաս տա նում, և նախ քան կհասց նեի միա նալ, 
բռնկվեց Աֆ ղա նա կան երկ րորդ պա տե րազ մը: Բոմ բե յում ափ 
իջ նե լուն պես ի մա ցա, որ իմ գունդն ար դեն ա ռաջ է ան ցել 
լեռ նաց քով և հա սել թշնա մա կան երկ րի խոր քե րը: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, բազ մա թիվ այլ սպա նե րի հետ, ով քեր նույն ի րա վի-
ճա կում էին հայտն վել, ինչ ես, գնա ցինք մեր գնդի հետ քե րով 
և բա րե հա ջող կեր պով հա սանք Քան դա հար, որ տեղ միա ցա 
գնդիս և  ան մի ջա պես ան ցա նոր պար տա կա նութ յուն նե րիս: 

Պա տե րազ մը շա տե րին պարգև ներ ու կո չումն եր տվեց, 
իսկ ինձ ո չինչ` ան հա ջո ղութ յուն նե րից ու դժբախ տութ յուն նե-
րից բա ցի: Ինձ իմ ջո կա տից Բերք շիր յան գունդ տե ղա փո խե-
ցին, ո րի հետ մաս նակ ցե ցի Մայ վան դի մոտ տե ղի ու նե ցած 
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ճա կա տագ րա կան մար տե րին1: Այդ տեղ ջի զեյ լի2 փամ փուշ տը 
խրվեց ու սիս մեջ, ջար դուփ շուր ա րեց ոս կորս` քեր ծե լով են-
թան րա կա յին զար կե րա կը: Ես կընկ նեի ար յու նար բու ղա զի-
նե րի3 ձեռ քը, ե թե չլի ներ իմ հանձ նա կա տար Մա րե յի ցու ցա-
բե րած նվիր վա ծութ յունն ու քա ջութ յու նը, ով պառ կեց րեց ինձ 
բեռ նա կիր ձիու թամ բի վրա և բա րե հա ջող կեր պով ա պա հով 
հասց րեց անգ լիա կան զո րախմ բե րի տա րածք: 

Ցա վե րից հյուծ ված և  եր կա րատև զրկանք նե րից թու լա ցած՝ 
վի րա վոր տա ռապ ալ նե րի մի մեծ խմբի հետ ինձ տե ղա փո-
խե ցին Փե շա վա րի գլխա վոր հի վան դա նոց: Այս տեղ աս տի ճա-
նա բար ա պա քին վում էի և ար դեն այն քան էի վե րա կանգ նել 
ու ժերս, որ կա րո ղա նում էի քայ լել հի վան դա սեն յա կով և նույ-
նիսկ դուրս գալ ծած կա պատշ գամբ՝ ար ևից մի փոքր ջեր մա-
նա լու, երբ հան կարծ մեր հնդկա կան տի րույթ նե րի ա նեծ քը՝ 
ո րո վայ նա յին տի ֆը, տա պա լեց ինձ: Ա միս ներ շա րու նակ գրե-
թե հույս չէին տա լիս, որ կապ րեմ, և  երբ վեր ջա պես ուշ քի 
ե կա ու ոտ քի կանգ նե ցի, այն քան թույլ և հ յուծ ված էի, որ 
բժշկա կան խոր հուր դը ո րո շեց, ա ռանց որ ևէ օր կորց նե լու, 
ան հա պաղ հետ ու ղար կել ինձ Անգ լիա: Այս պի սով, «Օ րոն-
տես» ռազ մա կան նա վով մեկ նե ցի Անգ լիա և մեկ ա միս անց 
ժա մա նե ցի Փորթս մու թի նա վա հան գիստ՝ ան վե րա դարձ քայ-
քայ ված ա ռող ջութ յամբ, բայց փո խա րե նը կա ռա վա րութ յու նը 
հայ րա կան հո գա տա րութ յամբ ին նամս յա ար ձա կուր դի թույլտ-
վութ յուն էր տվել այն վե րա կանգ նե լու հա մար: 

Անգ լիա յում ազ գա կան ներ կամ բա րե կամն եր չու նեի և 
հետ ևա բար ա զատ էի, ինչ պես քա մին, կամ ա զատ այն քա նով, 
որ քա նով օ րա կան տասն մեկ շիլ լինգ և վեց պենս ե կա մու տը 
կա րող էր թույլ տալ: Այս պի սի հան գա մանք նե րում բնա կա-
նա բար ձգտում էի Լոն դոն՝ այդ մեծ ու կեղ տոտ ճա հի ճը, որն 

1 Մայվանդի ճակատամարտը Երկրորդ անգլա-աֆղանական պատերազմի 
(1878-1880թթ. ) կարևորագույն մարտերից մեկն էր, որը տեղի է ունեցել 1880թ. 
հուլիսի 27-ին և ավարտվել  անգլիական զորքերի պարտությամբ: 

2 Աֆղանական երկար փողով հրացան:
3 Ֆանատիկ մուսուլման զինվոր: 
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ան դի մադ րե լիո րեն դե պի ի րեն է քա շում կայս րութ յան բո լոր 
ծույ լե րին ու ան բան նե րին: Լոն դո նում ո րոշ ժա մա նակ ապ-
րե ցի Սթ րեն դի վրա գտնվող մի մաս նա վոր հյու րա նո ցում՝ 
գո յութ յունս ա նի մաստ ու ան հար մա րա վետ քարշ տա լով և  
ու նե ցածս գու մա րի հա մե մատ ծախ սե լով զգա լիո րեն ա վե լի 
շատ, քան պետք էր: Արդ յուն քում իմ ֆի նան սա կան վի ճակն 
այն քան տագ նա պա լի դար ձավ, որ շու տով հաս կա ցա՝ կա՛մ 
պետք է լքեմ մայ րա քա ղա քը և բ նա կութ յուն հաս տա տեմ որ ևէ 
գյու ղում, կա՛մ ամ բող ջո վին փո խեմ ապ րե լա կերպս: Ընտ րե լով 
վեր ջին տար բե րա կը՝ սկսե ցի նրա նից, որ ո րո շե ցի լքել հյու-
րա նո ցը և բ նա կութ յուն հաս տա տել ա վե լի հա մեստ ու է ժան 
բնա կա րա նում: 

Հենց այդ օ րը, երբ ե կա այս եզ րա կա ցութ յա նը, Ք րի թե րիոն 
բա րում էի, երբ ինչ-որ մե կը խփեց ու սիս: Շրջ վե լով ճա նա չե ցի 
ե րի տա սարդ Ս թեմ ֆոր դին, ով իմ ա սիս տենտն էր Բարթ սի1 
հի վան դա նո ցում: Միայ նակ մար դու հա մար, ան շուշտ, շատ 
հա ճե լի է մեծ ու անհ յու րըն կալ Լոն դո նում ծա նոթ մար դու 
տես նե լը: Նախ կի նում Ս թեմ ֆորդն ու ես ա ռանձ նա կի մտե րիմ 
չէինք, բայց այժմ խան դա վա ռութ յամբ ող ջու նե ցի նրան, նա էլ 
իր հեր թին կար ծես ու րախ էր ինձ տես նե լու հա մար: Չա փա-
զանց ոգ ևոր վա ծութ յու նից նրան Հոլ բոր նում լան չի հրա վի րե-
ցի, և քե բով2 միա սին ուղ ևոր վե ցինք այն տեղ: 

- Այդ ի՞նչ եք ա րել Ձեզ հետ, Ո ւո՛թ սոն,- ան թա քույց հե-
տաքրք րութ յամբ հարց րեց նա, մինչ մեր քե բը դղրդյու նով 
անց նում էր Լոն դո նի մար դա շատ փո ղոց նե րով:- Դուք լուց կու 
չո փի նման նի հա րել և  ըն կույ զի նման թխա ցել եք: 

Ես հա մա ռոտ պատ մե ցի իմ ար կած նե րի մա սին և հա զիվ 
էի հասց րել ա վար տել պատ մութ յունս, երբ հա սանք մեր վերջ-
նա կե տին: 

-Խե՜ղճ մարդ,- կա րեկ ցան քով ա սաց նա դժբախ տութ յուն-
նե րիս մա սին լսե լուց հե տո:- Իսկ ի՞նչ եք ա նում հի մա: 

1 Լոնդոնի «Սուրբ Բարդուղիմեոսի» հիվանդանոց:
2 Երկանիվ կառք (հետևում կառապանի համար նստատեղով):



14

-Բ նա կա րան եմ փնտրում,- պա տաս խա նե ցի ես:-  Տես նենք 
հնա րա վո՞ր է ող ջա միտ գնով հար մա րա վետ սեն յակ գտնել: 

- Տա րօ րի նակ է,- նկա տեց իմ ու ղե կի ցը,-  Դուք այ սօր երկ-
րորդ մարդն եք, ու մից լսում եմ այդ ար տա հայ տութ յու նը: 

-Եվ ո՞վ էր ա ռա ջի նը,- հարց րի ես: 
-Ծա նոթ նե րիցս մե կը, ով աշ խա տում է մեր հի վան դա նո ցի 

քի միա կան լա բո րա տո րիա յում: Այս ա ռա վոտ նա ող բում էր, որ 
չի կա րո ղա նում գտնել մե կին, ում հետ կկի սի իր գտած շատ 
լավ բնա կա րա նի վար ձը, քա նի որ վեր ջինս չա փա զանց թանկ 
էր իր դրա մա պա նա կի հա մար: 

-Աստ վա՜ծ վկա,- բա ցա կան չե ցի ես,- ե թե նա իս կա պես 
ցան կա նում է ինչ-որ մե կի հետ կի սել բնա կա րա նը և ծախ սե-
րը, ա պա ես հենց այն մարդն եմ, ում փնտրում է: Ինձ հա մար 
էլ ա վե լի նա խընտ րե լի է ապ րել ինչ-որ մե կի ըն կե րակ ցութ-
յամբ, քան միայ նակ: 

Ե րի տա սարդ Ս թեմ ֆորդն իր գի նու բա ժա կի վրա յով բա-
վա կա նին տա րօ րի նակ կեր պով ինձ նա յեց: 

-Դուք դեռ չեք ճա նա չում Շեր լոք Հոլմ սին,- ա սաց նա,- և 
հա վա նա բար չեք ցան կա նա եր կար ժա մա նա կով ըն կե րակ-
ցել նրան: 

-Ին չո՞ւ, ինչ-որ վատ բա՞ն գի տեք նրա մա սին: 
-Օ՜, ո՛չ, ես դա ի նկա տի չու նեի: Նա մի փոքր տա րօ րի նակ 

գա ղա փար ներ ու նի. գի տութ յան մի շարք ճյու ղե րում էն տու-
զիաստ է: Որ քա նով որ գի տեմ, բա վա կա նին պար կեշտ մարդ է: 

-Են թադ րա բար ու սա նող է, ցան կա նում է բժիշկ դառ նալ: 
-Ո՛չ, գա ղա փար չու նեմ, թե ինչ է մտա դիր ա նել: Իմ կար-

ծի քով՝ շատ լավ տե ղե կաց ված է ա նա տո միա յից և  ա ռաջ նա-
կարգ քի մի կոս է, բայց որ քան գի տեմ, եր բեք հա մա կարգ ված 
բժշկա կան դա սըն թաց ներ չի ան ցել: Գի տութ յամբ զբաղ վում 
է շատ ան կա նոն ու ար տա ռոց կեր պով, բայց մեծ քա նա կութ-
յամբ լրա ցու ցիչ գի տե լիք ներ է կու տա կել, որ կզար մաց նեին 
պրո ֆե սոր նե րին: 

-Երբ ևէ չե՞ք հարց րել, թե որն է նրա նպա տա կը: 
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ՉՈՐՍԻ ՆՇԱՆԸ

Սըր Արթուր Քոնան Դոյլ

Շերլոք Հոլմս
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Գ ԼՈՒԽ 1

 Դե դուկ ցիա յի ար վես տը

 Շեր լոք  Հոլմ սը վերց րեց իր սրվա կը բու խա րու անկ յու նից 
և  են թա մաշ կա յին նե րար կի չը՝ նրբա գեղ մա րոկ կո յա-

կան տու փից:  Նա իր եր կար, սպի տակ, նյար դա յին մատ նե րով 
ուղ ղեց նուրբ ա սե ղը և  վեր նա շա պի կի ձախ թևքը hետ ծա-
լեց:  Մի պահ նրա հա յաց քը մտա խոհ կանգ ա ռավ մկա նուտ 
թևին ու դաս տա կին, ո րոնք ամ բող ջո վին ծածկ ված էին ան-
հա մար նե րար կումն ե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած կե տե րով ու 
սպիե րով:  Վեր ջա պես նե րար կի չի ա սե ղը կտրուկ ներս խրեց, 
ցած հրեց մխո ցը և, բա վա կա նութ յամբ եր կար շունչ քա շե լով, 
մխրճվեց թավշ յա բազ կա թո ռի մեջ: 

Ա միս ներ շա րու նակ ես ա կա նա տես էի լի նում այս գոր ծո-
ղութ յա նը օ րա կան ե րեք ան գամ: Չ նա յած ար դեն սո վոր էի, 
սա կայն միտքս չէր կա րո ղա նում հաշտ վել դրա հետ: Ընդ-
հա կա ռա կը, օր օ րի ա վե լի էի զայ րա նում այդ տե սա րա նից, 
ու գի տակ ցութ յունս ա մեն գի շեր տակ նուվ րա էր լի նում այն 
մտքից, որ հա մար ձա կութ յունս չի բա վա րա րում ընդ դի մա նա-
լու:  Նո րից ու նո րից երդ վում էի, որ պետք է ինձ հո գե բա նո-
րեն պատ րաս տեմ այս թե մա յով նրա հետ խո սե լու, սա կայն 
ըն կե րոջս սա ռը, ան տար բեր կեր պա րան քը նրան դարձ նում 
էր վեր ջին մար դը, ում հետ շփվե լիս որ ևէ մեկն ա զա տութ յան 
նման վող ինչ-որ բան ի րեն թույլ կտար:  Հոլմ սի հիա նա լի ըն-
դու նա կութ յուն նե րը, ի րա վի ճա կին իշ խող շար ժուձևն ու բազ-
մա թիվ բա ցա ռիկ հատ կա նիշ նե րին սե փա կան փոր ձով ծա նոթ 
լի նելն ինձ անվս տահ էին դարձ նում և  հետ պա հում նրա հետ 
ա ռե րես վե լուց:
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 Սա կայն այդ օ րը՝ կե սօ րից հե տո, չգի տեմ՝ լան չի ըն թաց քում 
խմածս  Բոն տե սա կի գի նու՞ց էր, թե՞ լրա ցու ցիչ սրտնե ղութ յու-
նից, որ ա ռա ջա ցավ նրա պահ ված քի մա սին չա փա զանց շատ 
խոր հե լուց, հան կարծ զգա ցի, որ այլևս չեմ կա րող դի մա նալ:

-Այ սօր ո՞րն է,- հարց րի ես,- մոր ֆի՞ն, թե՞ կո կաին:
  Նա աչ քե րը ծու լո րեն բարձ րաց րեց հնա մաշ գրքից:
- Կո կաին է,- ա սաց:-  Յոթ տո կո սա նոց լու ծույ թով: Կ ցան-

կա նա՞ք փոր ձել:
-Ի հար կե ո՛չ,- պա տաս խա նե ցի կոպ տո րեն:–Իմ օր գա նիզ մը 

դեռևս չի ա պա քին վել աֆ ղա նա կան ար շա վան քից:  Չեմ կա րող 
ինձ թույլ տալ որ ևէ լրա ցու ցիչ ճնշում գոր ծադ րել նրա վրա: 

 Նա ժպտաց իմ զայ րույ թից:
- Հա վա նա բար  Դուք ճիշտ եք, Ո ւո՛թ սոն,- ա սաց նա:- Են-

թադ րում եմ, որ դրա ֆի զի կա կան ազ դե ցութ յու նը բա ցա-
սա կան է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մտքի հա մար այն հա մա րում եմ 
չա փա զանց խթա նող և  պայ ծա ռաց նող, ո րի կող քին երկ րոր-
դա կան ազ դե ցութ յու նը չնչին նշա նա կութ յուն ու նի: 

- Բայց մտա ծե՛ք,- ա սա ցի ես լրջո րեն,- հաշ վի՛ ա ռեք, թե 
ինչ գին եք վճա րում:  Ձեր ու ղե ղը, մի գու ցե, ինչ պես ա սում 
եք, սթափ վի ու արթ նա նա, բայց դա պա թո լո գիա կան ու հի-
վան դա գին գոր ծըն թաց է, ո րի պատ ճա ռով հյուս վածք ներն 
ա րա գութ յամբ ձևա փոխ վում են: Այս ա մե նը կա րող է ի վեր-
ջո հան գեց նել մշտա կան տկա րամ տութ յան:  Դուք ինք ներդ էլ 
լավ գի տեք, թե դա ինչ սար սա փե լի ազ դե ցութ յուն է թող նում: 
Ան շուշտ, չար ժի դրան գնալ: Ին չո՞ւ չնչին ան ցո ղիկ հա ճույ քի 
հա մար ռիս կի տակ դնեք այն հրա շա լի ու նա կութ յուն նե րը, 
ո րոն ցով օժտ ված եք:  Հի շե՛ք, որ ես խո սում եմ ոչ միայն ինչ-
պես ըն կերն ըն կե րոջ հետ, այլև ինչ պես բժիշ կը մե կի հետ, ում 
ա ռող ջութ յան հա մար նա ո րոշ չա փով պա տաս խա նա տու է: 

 Կար ծես թե չվի րա վոր վեց: Ընդ հա կա ռա կը՝ մատ նե րի ծայ-
րերն ի րար միաց րեց ու ար մունկ նե րը հե նեց բազ կա թո ռի թիկ-
նակ նե րին այն պես, ա սես ու րա խութ յամբ պատ րաստ է զրու-
ցել:
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-Իմ միտ քը,- ա սաց նա,- ապս տամ բում է լճաց ման դեմ: 
Ինձ խնդիր նե՛ր տվեք, աշ խա տա՛նք տվեք, տվե՛ք ա մե նախր թին 
գաղտ նա գի րը կամ ա մե նախճճ ված գոր ծը, և  ես ինձ կզգամ 
ինչ պես ձու կը ջրում: Այդ դեպ քում կա րող եմ դի մա նալ ա ռանց 
ար հես տա կան խթա նիչ նե րի:  Բայց ես ա տում եմ մարդ կա յին 
գո յութ յան բթաց նող ա ռօ րեա կա նութ յու նը: Ձգ տում եմ մտա վոր 
վե րել քի: Ա հա թե ին չու եմ ընտ րել իմ սե փա կան ա ռանձ նա-
հա տուկ մաս նա գի տութ յու նը կամ, ա վե լի ճիշտ, ստեղ ծել այն, 
քա նի որ միակն եմ աշ խար հում:

- Միակ ոչ պաշ տո նա կան խու զար կո՞ւն,- ա սա ցի ես՝ հոն-
քերս բարձ րաց նե լով:

- Միակ ոչ պաշ տո նա կան խորհր դա տու-խու զար կուն,- 
պա տաս խա նեց նա:- Ես վեր ջին և  բարձ րա գույն ատ յանն եմ՝ 
վճռա բեկ դա տա րա նը հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայտ ման 
գոր ծում: Երբ Գ րեգ սո նը,  Լեսթ րեյ դը կամ Է թլ նի  Ջոն սը փոր-
ձում են ի րենց գլխից վեր թռչել ու ձա խող վում են, ո րը, ի դեպ, 
նրանց սո վո րա կան վի ճակն է, գոր ծը հանձն վում է ինձ: Որ-
պես փոր ձա գետ՝ ու սումն ա սի րում եմ տվյալ նե րը և  հայտ նում 
եմ մաս նա գե տի կար ծիք: Այդ պի սի դեպ քե րում փառք չեմ պա-
հան ջում: Ա նունս ոչ մի թեր թում չի նշվում:  Հենց ին քը՝ աշ խա-
տան քը, իմ յու րա հա տուկ ու նա կութ յուն նե րի հա մար աս պա րեզ 
գտնե լու հա ճույքն է իմ բարձ րա գույն պարգ ևը:  Բայց  Դուք 
ինք ներդ էլ ո րոշ փորձ եք ու նե ցել իմ աշ խա տան քի մե թոդ-
ներն ու սումն ա սի րե լու  Ջե ֆեր սոն  Հոու փի գոր ծում:

-Ա յո՛, իս կա պես,- սրտանց ա սա ցի ես:- Եր բեք ա վե լի ցնցող 
դեպ քի ա կա նա տես չեմ ե ղել:  Նույ նիսկ այն ներ կա յաց րի մի 
փոքր բրոշ յու րի մեջ՝ փոքր-ինչ ֆան տաս տիկ վեր նագ րով՝ 
«Ար նա գույն գոր ծը»:

 Նա տխրութ յամբ գլու խը թա փա հա րեց.
-Ես աչ քի անց կաց րի դա,- ա սաց նա:- Ան կեղծ ա սած, չեմ 

կա րող շնոր հա վո րել  Ձեզ այդ առ թիվ:  Հան ցա գոր ծութ յան բա-
ցա հայ տու մը ճշգրիտ գի տութ յուն է, հա մե նայն դեպս, պետք է 
լի նի այդ պի սին:  Հար կա վոր է դրան վե րա բեր վել ճշգրիտ գի-
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տութ յա նը հա րիր սա ռը և  ոչ զգաց մուն քա յին ձևով:  Դուք փոր-
ձել եք այն հա մե մել ռո ման տիզ մով, ո րը նույնն է, թե Էվկլի-
դե սի հին գե րորդ թեո րե մին կցեք մի սի րա յին պատ մութ յուն:

- Բայց այն տեղ ռո ման տիզմ կար,- ա ռար կե ցի ես:-  Չէի կա-
րող կեղ ծել փաս տե րը:

-Ո րոշ փաս տեր հար կա վոր է ան տե սել, կամ, առն վազն, 
դրանք մեկ նա բա նե լիս ճիշտ հա մա մաս նութ յու նը պահ պա նել: 
 Միակ կե տը այդ գոր ծում, որ ար ժա նի էր նշվե լու, հե տաքր քիր 
վեր լու ծա կան մտա հան գումն էր՝ հետ ևան քից դե պի պատ ճառ: 
 Հենց դրա մի ջո ցով ես հա ջո ղութ յամբ բա ցա հայ տե ցի այն:

Ես սրտնե ղե ցի, որ  Հոլմ սը քննա դա տում է հա տուկ 
ի րեն հա ճույք պատ ճա ռե լու հա մար ար ված աշ խա տան քը: 
 Խոս տո վա նում եմ՝ նաև նյար դայ նա ցա նրա ե սա սի րութ յու-
նից. ա սես պա հան ջում էր, որ իմ բրոշ յու րի յու րա քանչ յուր 
տո ղը նվիր ված լի նի իր ա ռանձ նա հա տուկ մե թոդ նե րին: Այն 
տա րի նե րի ըն թաց քում, երբ նրա հետ ապ րում էի  Բեյ քեր սթ-
րի թում, մեկ ան գամ չէ, որ նկա տել եմ ըն կե րոջս հան գիստ 
ու դի դակ տիկ շար ժուձ ևի տակ թաքն ված փա ռա սի րութ յու նը: 
 Սա կայն ոչ մի դի տո ղութ յուն չա րե ցի, այլ նստե ցի՝ շո յե լով վի-
րա վոր ոտքս: Դ րա նից ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ այդ ոտ քիս մեջ 
ջի զայ լի1 գնդակ էի ստա ցել, և չ նա յած այն ինձ չէր խան գա-
րում քայ լել, բայց հոգ նե ցու ցիչ կեր պով ցա վում էր ե ղա նա կի 
յու րա քանչ յուր փո փո խութ յու նից: 

-Իմ գոր ծու նեութ յու նը վեր ջերս ընդ լայն վեց մինչև մայր-
ցա մաք,- ա սաց  Հոլմ սը քիչ անց՝ լցնե լով իր հին, հա վամր-
գիի ար մա տից պատ րաստ ված ծխա մոր ճը:- Ան ցած շա բաթ 
ինձ նից խոր հուրդ հարց րեց Ֆ րան սո ւա լը  Վի լա րը, ով, ինչ-
պես հա վա նա բար գի տեք, վեր ջերս ֆրան սիա կան խու զար-
կո ւա կան ծա ռա յութ յու նում ա ռա ջա տարն է դար ձել:  Նա 
հիա նա լիո րեն օժտ ված է կել տա կան ա րագ կռա հո ղա կա-

1 Հրազենի տեսակ՝ անցյալում տարածված Բրիտանական Հնդկաստանում, 
Կենտրոնական Ասիայում և Միջին Արևելքում: Լայնորեն կիրառվել է 19-րդ 
դարի վերջին տեղի ունեցած անգլա-աֆղանական պատերազմի ընթացքում:
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նութ յամբ, բայց թե րա նում է ճշգրիտ գի տե լի քի իմացության 
համակողմանիության մեջ, ո րը շատ էա կան է իր ար վեստն 
ա վե լի բարձր մա կար դա կի հասց նե լու հա մար:  Դեպ քը կապ-
ված էր կտա կի հետ և  ո րոշ հե տաքր քիր կող մեր ու ներ: Ես 
կա րո ղա ցա նրան ուղ ղոր դել դե պի եր կու նմա նա տիպ դեպ-
քեր՝ մե կը  Ռի գա յում՝ 1857թ. մյու սը՝  Սենթ  Լո ւի սում՝ 1871թ.: 
 Դա նրան հու շեց ճիշտ լու ծու մը: Ա հա իմ օգ նութ յան հա մար 
ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նող նա մա կը, որն այս ա ռա վոտ 
ստա ցա:-  Խո սե լու ըն թաց քում նա իմ կողմ նե տեց ար տերկր յա 
նա մա կի թղթի մի դյու րա բեկ թերթ: Ես հա յացք գցե ցի դրա 
վրա: Ան մի ջա պես աչ քի զար նեց հիաց մուն քի խոս քե րի հե ղեղ, 
ո րի մեջ պա տա հա բար նկա տե ցի magnifiques1, coup-de-maitre2 
և tour de force3 բա ռե րը, ո րոնք վկա յում էին ֆրան սիա ցու ջերմ 
հիաց մուն քի մա սին:

- Նա խո սում է ինչ պես ա շա կերտն իր վար պե տի հետ,- 
ա սա ցի ես:

-Օ՜, նա չա փից դուրս բարձր է գնա հա տում իմ օգ նութ յու-
նը,- ի մի ջիայ լոց ա սաց  Շեր լոք  Հոլմ սը:-  Ինքն էլ զգա լի տա-
ղանդ նե րով է օժտ ված:  Տի րա պե տում է կա տար յալ խու զար կո-
ւին անհ րա ժեշտ ե րեք հատ կա նիշ նե րից եր կու սին՝ նկա տե լու 
ու դե դուկ ցիա յի կա րո ղութ յուն նե րին: Ն րան միայն գի տե լիքն է 
պա կա սում, իսկ դա ժա մա նա կի հետ կգա:  Հի մա ֆրան սե րեն 
է թարգ մա նում իմ փոք րիկ աշ խա տութ յուն նե րը:

- Ձեր աշ խա տութ յուն նե՞ րը:
-Օ՜,  Դուք չգի տեի՞ք,- բա ցա կան չեց նա ծի ծա ղե լով:- Ա յո՛, 

մեղք գոր ծել եմ՝ մի քա նի մե նագ րութ յուն նե րի տես քով: 
Դ րանք տեխ նի կա կան թե մա նե րով են: Ա հա, օ րի նակ, դրան-
ցից մե կը՝ « Տար բեր ծխա խոտ ե րի մոխ րի միջև տար բե րութ-
յուն նե րի մա սին»: Այս տեղ ես թվար կում եմ սի գար նե րի, սի գա-
րետ նե րի ու ծխա մոր ճի ծխա խո տի 140 տե սակ ներ՝ գու նա վոր 

1 Հրաշալի:
2 Վարպետորեն արված հնարք:
3 Ստեղծագործականություն:
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այդ ծանր փոր ձութ յա նը:  Բայց  Դուք հոգ նած տեսք ու նեք:
-Ա յո՛, հա կազ դումն ար դեն սկսվում է:  Մեկ շա բաթ քա մած 

կիտ րո նի նման կլի նեմ: 
- Տա րօ րի նակ է,- ա սա ցի,- այն, ինչ ու րիշ մար դու դեպ քում 

կան վա նեի ծու լութ յուն,  Ձեզ մոտ հա ջոր դում է է ներ գիա յի ու 
կայ տա ռութ յան փայ լուն բռնկումն ե րին:

-Ա յո՛,- պա տաս խա նեց նա,- իմ մեջ միա ձուլ ված են հիա-
նա լի պոր տա բույ ծի ու ճար պիկ, ա րա գա շարժ մար դու հատ-
կա նիշ նե րը:  Հա ճախ եմ մտա ծում Գ յո թեի այս հին տո ղե րի 
մա սին. 

Schade, daß die Natur nur
einen Mensch aus Dir schuf,
Denn zum würdigen Mann war
und zum Schelmen der Stoff.1

-Ի դեպ, այս նոր վուդ յան գոր ծի հետ կապ ված:  Փաս տո րեն, 
ինչ պես են թադ րում էի, նրանք տա նը դաշ նա կից ու նեին, ո րը 
ոչ այլ ոք էր, քան  Լալ  Ռաոն՝ ծա ռա յա պե տը, հետ ևա բար 
 Ջոնսն ի րա կա նում ան հեր քե լիո րեն պատ վի է ար ժա նի իր մեծ 
ցան ցում գո նե մեկ ձուկ բռնե լու հա մար: 

- Բայց շա հու մը շատ ա նար դա րա ցի բա ժան վեց,- նկա տե ցի 
ես:-  Դուք այս գոր ծում ամ բողջ աշ խա տան քը կա տա րե ցիք, 
բայց արդ յուն քում ես ձեռք եմ բե րում կին,  Ջոն սը՝ փառք, իսկ 
ի՞նչ մնաց  Ձեզ:

-Ինձ,- ա սաց  Շեր լոք  Հոլմ սը,- դեռևս մնում է կո կաի նի 
սրվա կը:- Եվ նա իր եր կար, սպի տակ ձեռ քը մեկ նեց դե պի 
այդ սրվա կը:

1 Ափսոս, որ բնությունը քեզնից միայն մեկ մարդ է ստեղծել, քանի որ քո նյու-
թից և՛ արժանավոր մարդ կստացվեր, և՛ սրիկա (գերմաներեն):
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