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 ՍԿԱՆԴԱԼ ԲՈՀԵՄԻԱՅՈՒՄ

I 

Շերլոք Հոլմ սի հա մար նա միշտ մնաց որ պես «այդ Կի-
նը»: Հազ վա դեպ եմ լսել, որ նրան այլ ան վամբ կո չի: 

Հոլմ սի աչ քե րում նա խամ րեց նում և գե րա զան ցում էր իր սե ռի 
մյուս բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Պատ ճա ռը բնավ այն չէր, 
որ նա սի րա հար ված էր Իռեն Էդլ րին: Բո լոր զգաց մունք նե րը 
և մաս նա վո րա պես սի րո զգաց մուն քը ատե լի էին նրա ան-
տար բեր, ճշգրիտ, բայց, մի և նույն ժա մա նակ, զար մա նա լի ո րեն 
հա վա սա րակշռ ված մտքի հա մար: Մի ան շա նակ ըն դու նում եմ, 
որ նա ամե նա կա տա րյալ մտա ծող և դի տար կող մե քե նան է, 
որ մարդ կու թյու նը եր բևէ տե սել է, բայց սի րա հա րի կեր պա րը 
նրա հա մար չէ: Նա նուրբ զգաց մունք նե րի մա սին միշտ խո սել 
է հեգ նան քով և քա մահ րան քով: 

Հոլմ սի հա մար այդ պի սի զգաց մունք նե րը հի ա նա լի հնա-
րա վո րու թյուն էին՝ մեր կաց նե լու մարդ կանց արարք նե րի 
դրդա  պատ  ճառ նե րը: Սա կայն անընդ մեջ մտա ծո ղի հա մար 
նման զգաց մունք նե րի ներ թա փան ցու մը իր նրբազ գաց և զար-
մա նա լի ո րեն ներ դաշ նակ նե րաշ խարհ՝ կնշա նա կեր թույլ տալ, 
որ կողմն ա կի գոր ծոն նե րը նե րազ դեին իր մտա վոր դա տո ղու-
թյուն նե րի վրա: Ինչ պես ավա զա հա տի կը զգա յուն գոր ծի քի 
կամ ճա քը հզոր տե սա պա կու մեջ, այն պես էլ սե րը՝ Հոլմ սի 
հա մար: Բայց և այն պես նրա հա մար ըն դա մե նը մեկ կին գո-
յու թյուն ու ներ, և այդ կի նը կաս կա ծե լի և խորհր դա վոր Իռեն 
Էդլրն էր: 

Վեր ջին շրջա նում հազ վա դեպ էի տես նում Հոլմ սին: Ամուս-
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նու թյունս մեզ հե ռաց րել էր իրա րից: Լի ա կա տար եր ջան կու-
թյունս և տանս վե րա բե րող գոր ծե րով զբաղ վա ծու թյու նը, 
որոնք ի հայտ են գա լիս այն պա հից, երբ տղա մար դը իր 
օջա խի տերն է դառ նում, բա վա րար էին ու շադ րու թյունս ամ-
բող ջո վին կլա նե լու հա մար, մինչ դեռ Հոլմ սը, որն իր ամ բողջ 
բո հե մա կան հո գով նող կում էր աշ խար հիկ կյան քի ցան կա-
ցած դրսև ո րու մից, շա րու նա կում էր բնակ վել Բեյքր սթրի թի 
մեր կա ցա րա նում՝ թաղ ված իր հին գրքե րի մեջ՝ շա բաթ առ 
շա բաթ տրվե լով մե՛րթ կո կա ի նին և փա ռա սի րու թյա նը, մե՛րթ 
թմրա դե ղե րից առա ջա ցած քնկո տու թյա նը և իր բնա վո րու թյա-
նը հա տուկ՝ աշ խա տե լու մո լուց քին: Նա, ինչ պես միշտ, դե ռևս 
խո րա պես հե տաքրքր ված էր հան ցա գո րծու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյամբ և իր ան սահ ման ըն դու նա կու թյուն նե րը և դի-
տո ղա կա նու թյան բա ցա ռիկ ձիր քը նվի րել էր դրանց, ինչ պես 
նաև ոս տի կա նու թյան կող մից ան բա ցա հայ տե լի հա մար վող 
առեղծ ված նե րի բա ցա հայտ մա նը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
աղոտ լու րեր էի լսում նրա գոր ծե րի մա սին: Ական ջիս էր հա-
սել, որ նրան Թրե փո ֆի սպա նու թյան գոր ծով Օդե սա են հրա-
վի րել, Թրին քո մը լի ում բա ցա հայ տել էր Էթ քին սոն եղ բայր նե-
րի սպա նու թյան ար տա ռոց դեպ քը և վեր ջա պես կարողացել 
էր նրբան կա տո րեն և հա ջո ղու թյամբ ավար տին հասց նել 
Հո լան դի ա յի թա գա վո րա կան ըն տա նի քի հա մար ստանձ նած 
հանձ նա ռու թյու նը: Այս տե ղե կու թյուն նե րից բա ցի, որոնք կի-
սում էի մա մու լի մյուս ըն թեր ցող նե րի հետ, իմ ըն կե րոջ և բա-
րե կա մի մա սին այլ տե ղե կու թյուն չու նեի: 

Մի ան գամ՝ 1888 թվա կա նի մար տի 20 -ի գի շե րը, երբ վե-
րա դառ նում էի հի վան դիս մոտ կա տա րած այ ցե լու թյու նից 
(քա նի որ վերսկ սել էի բժշկի գոր ծու նե ու թյունս), ճա նա պարհս 
անց նում էր Բեյքր սթրի թով: Երբ անց նում էի ինձ քա ջա ծա նոթ 
դռան կող քով, որը իմ մեջ միշտ կարթ նաց նի սի րա տա ծումն ե-
րիս և «Ար նա գույն գործի» խորհր դա վոր իրա դար ձու թյուն նե րի 
մա սին հուշերը, ինձ հա մա կեց Հոլմ սին կրկին տես նե լու բուռն 
ցան կու թյու նը: Նաև ու զում էի պար զել, թե այս ան գամ ինչ 
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Ան ցյալ տա րի աշ նա նը՝ մի սո վո րա կան օր, այ ցե լե ցի ըն-
կե րոջս՝ Շեր լոք Հոլմ սին, որը բուռն զրույ ցի էր բռնվել 

խիստ մարմն եղ, կարմ րա թուշ և շի կա կար միր մա զե րով տա-
րեց ջենթ լմե նի հետ: Նրանց խո սակ ցու թյա նը մի ջամ տե լու հա-
մար նե րո ղու թյուն հայ ցե լով՝ պատ րաստ վում էի հե ռա նալ, երբ 
Հոլմ սը ինձ կտրուկ ներս քա շեց դե պի սե նյակ և հե տև իցս 
փա կեց դու ռը: 

-Ավե լի հար մար պա հի չէ իք կա րող գալ, իմ սի րե լի Ուոթ-
սոն,- ասաց նա սի րա լիր տո նով: 

-Իսկ ես մտա ծե ցի, թե զբաղ ված եք: 
-Զբաղ ված եմ, այն էլ՝ շատ: 
-Այդ դեպ քում կա րող եմ հա րև ան սե նյա կում սպա սել: 
-Ոչ մի դեպ քում: Այս ջենթլ մենը, պա րոն Ուիլ սո՛ն, ինձ թև 

ու թի կունք է եղել իմ ամե նա հա ջող ված գոր ծե րի բա ցա հայտ-
ման ժա մա նակ, և կաս կած չու նեմ, որ Ձեր գոր ծում նույն պես 
ինձ չա փա զանց օգ տա կար կլի նի: 

Խո շո րա կազմ ջենթլ մենը կի սով չափ բարձ րա ցավ նստած 
տե ղից, թե թև ա կի գլխով արեց և իր փոքր, ճար պա կա լած աչ-
քե րով զննո ղա կան հա յացք ձգեց վրաս: 

-Հա մե ցե՛ք, նստե՛ք այս բազ մո ցին,- ասաց Հոլմ սը՝ հետ 
մեկն վե լով իր բազ կա թո ռի մեջ և մատ նե րի ծայ րե րը իրար 
միաց  նե լով, ինչ պես հա ճախ անում էր ինչ-որ բա նի շուրջ 
մտա ծե լիս:- Իմ սի րե լի Ուոթ սոն, ես լավ գի տեմ, որ Դուք 
էլ կի սում եք իմ սե րը դե պի այն ամե նը, ին չը ար տա ռոց է, 
կոտ րում է ըն դուն ված կարծ րա տի պեր և խախ տում է առօ-
րյա կյան քի մի ա պա ղա ղու թյու նը: Ձեր սե րը ար տա հայ տել եք 
կա տա րածս հե տաքն նու թյուն նե րի քրո նի կոն նե րը մեծ խան-
դա վա ռու թյամբ գրի առ նե լով, որոնք, եթե ան կեղծ լի նեմ, իմ 
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հա մեստ ար կած նե րին գրա վիչ երանգ են հա ղոր դել: 
-Ձեր գոր ծե րը ինձ հա մար միշտ մեծ հե տաքրք րու թյուն են 

ներ կա յաց րել,- նկա տե ցի ես: 
-Երևի թե կհի շեք, որ ան ցյալ օրը, մինչ օրի որդ Մե րի 

Սադր լեն դի պարզ գոր ծով դուրս գա լը, ասա ցի, որ նույ նիսկ 
մեր երև ա կա յու թյու նը սահ մա նա փակ է պատ կե րաց նե լու այն-
պի սի տա րօ րի նակ և ար տա ռոց իրա դար ձու թյուն ներ, որոնք 
պա տա հում են կյան քում: 

-Մի միտք, որի վե րա բե րյալ հա մար ձակ վե ցի թե րա հա վատ 
գտնվել: 

-Այդ պես է, բժիշկ, բայց վաղ թե ուշ ստիպ ված եք լի նե լու 
ըն դու նել, որ իրա վա ցի եմ, այ լա պես շա րու նա կե լու եմ Ձեզ 
հե ղե ղել փաս տարկ նե րի այն պի սի մի տե ղա տա րա փով, մին չև 
որ Ձեր դա տո ղու թյու նը տե ղի կտա, և հար կադր ված կըն դու-
նեք ասած նե րիս ճշմար տա ցի ու թյու նը: Միստր Ջո բեզ Ուիլ սո նը 
այ սօր առա վո տյան ինձ իր այ ցե լու թյանն է ար ժա նաց րել և 
հասց րել է պատ մել մի դեպ քի մա սին, որը վեր ջին ժա մա նակ-
ներս լսած ամե նա ար տա ռոց պատ մու թյուն նե րից մեկն է: Մեկ 
ան գամ չէ, որ ասել եմ՝ ամե նա տա րօ րի նակ և ու նի կալ դեպ-
քե րը շատ հա ճախ լի նում են ոչ թե մեծ հնչե ղու թյուն ստա-
ցած հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, այլ փոքր դեպ քե րի ժա մա նակ, 
որոն ցում սպա նու թյան հա վա նա կա նու թյու նը փոքր է: Դե ռևս 
դժվա րա նում եմ ասել՝ սույն գոր ծը հան ցա գոր ծու թյան դեպք 
է թե ոչ, բայց որ կյան քումս եր բևէ լսածս ամե նա ար տա ռոց 
պատ մու թյուն նե րից մեկն է, դա հաս տատ: 

Պա րոն Ուիլ սոն, բա րի եղեք վերսկ սել Ձեր պատ մու թյու-
նը: Խնդրում եմ ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ ըն կերս՝ բժիշկ 
Ուոթ սոնը, չի լսել Ձեր պատ մու թյան սկիզ բը, այլ նաև գոր ծի 
յու րա հա տուկ բնույ թը ինձ ստի պում է քա ղել բո լոր հնա րա վոր 
ման րա մաս նու թյուն նե րը: Որ պես կա նոն, որևէ գոր ծի վե րա բե-
րյալ նույ նիսկ ամե նաչն չին տե ղե կու թյուն նե րը լսե լիս, ու ղե ղիս 
ծալ քե րում հա զա րա վոր նմա նօ րի նակ դեպ քե րի հի շո ղու թյուն-
ներ են արթ նա նում: Սա կայն այս պա րա գա յում ստիպ ված եմ 
ըն դու նել, որ փաս տե րը բա ցա ռիկ են: 
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-Իմ սի րե լի ըն կեր,- ասաց Հոլմ սը, երբ տե ղա վոր վե ցինք 
իր՝ Բեյքր սթրի թի բնա կա րա նի բու խա րու կող քին,- կյան քը 
լեփ լե ցուն է այն պի սի անթ վե լի ար տա ռո ցու թյուն նե րով, որոնք 
վեր են մարդ կա յին երև ա կա յու թյու նից: Մենք չենք հանդգ-
նում մտա ծել այն պի սի երև ույթ նե րի մա սին, որոնք իրա կա-
նում մարդ կա յին գո յու թյան անժխ տե լի մասն են կազ մում: 
Եթե կա րո ղա նա յինք պա տու հա նից դուրս թռչել և ձեռք ձեռ-
քի տված թև ա ծել այս մեծ քա ղա քի վրա յով, զգու շու թյամբ 
մի կողմ տա նել տա նիք նե րը և հա յացք նե տել ներ սում կա-
տար վող զար մա նա լի երև ույթ նե րին՝ տա րօ րի նակ զու գա դի-
պու թյուն նե րին, մութ ծրագ րե րին, իրա րա մերժ նկրտումն ե րին 
և սերն դե սե րունդ ձգվող իրա դար ձու թյուն նե րի ար տա սո վոր 
զար գա ցումն ե րին, որոնք ավարտ վում են ամե նա ան հա վա նա-
կան ել քե րով, ար ձա կագ րու թյու նը իր հո րին վածք նե րով և կան-
խա տե սե լի վեր ջա բան նե րով կվե րած վեր հնա ցած և ձանձ րա լի 
մի երև ույ թի: 

-Թե րևս հա մա կար ծիք չեմ Ձեզ հետ,- պա տաս խա նե ցի ես:- 
Թեր թե րում հան րու թյա նը ներ կա յաց վող դեպ քե րի նկա րա-
գրու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, պար զու նակ են և որևէ բա նով 
աչ քի չեն ընկ նում: Թեև դա տա կան զե կույց նե րում առաջ նա-
հեր թու թյու նը տրվում է իրա տե սա կան մո տեց մա նը, մի և նույն 
է, պետք է խոս տո վա նեմ, որ ար դյուն քը ոչ հե տաքրք րա կան և 
ոչ էլ գե ղար վես տա կան է: 

-Գրված քին իրա տե սա կան երանգ հա ղոր դե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է հա տուկ ընտ րու թյուն և զգու շա վո րու թյուն,- 
նկա տեց Հոլմ սը,- հենց սա է պա կա սում դա տա կան զե կույց-
նե րին, որ տեղ շեշ տը, ըստ երև ույ թին, դրված է ոչ թե ըն թեր-
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ու նե ցող ման րա մաս նու թյուն նե րի, այլ դա տա վո րի ան հե թեթ 
մեկ նու թյուն նե րի լու սա բան ման վրա: Հա վա տա ցեք ինձ, հա-
սա րակ դեպ քե րից ավե լի ար տա ռոց բան չկա: 

Ես ժպտա ցի և թե րա հա վա տո րեն գլուխս տա րու բե րե ցի: 
-Լի ո վին հաս կա նում եմ, թե ին չու եք այդ կար ծի քին,- 

ասա ցի ես:- Երեք աշ խար հա մա սե րից հու սա հատ մարդ կանց 
խորհր դա կա նը և աջա կի ցը լի նե լով՝ շատ ան գամ առնչ վել եք 
կյան քի ան հա վա նա կան և ար տա ռոց երև ույթ նե րի հետ: Բայց 
եկեք գործ նա կա նում ստու գենք Ձեր ասա ծի ճշմար տա ցի ու-
թյու նը: Ահա վա սիկ առա վո տյան թերթն է. առա ջին վեր նա գի-
րը, որ աչ քի զար նեց, այս է՝ «Ամուս նու անո ղո քու թյու նը կնոջ 
հան դեպ»: Մի ամ բողջ կես սյու նակ է հատ կաց ված հոդ վա ծին, 
և առանց կար դա լու վստա հա բար կա րող եմ ասել, որ պատ-
մու թյու նը մի ան գա մայն ծա նոթ է ինձ: Ան կաս կած, պատ մու-
թյան մեջ մեկ այլ կին կա, հար բե ցո ղու թյուն, քաշք շուկ, հե տո 
ծեծկռ տուք և վեր ջի նիս հե տև ան քով առա ջա ցած կապ տուկ ներ, 
սրտա ցավ քույր և կա րե կից տան տի րու հի: Մի այն ամե նա ան-
փորձ հոդ վա ծա գի րը կա րող էր նման անմշակ բան հրամց նել: 

-Իրա կա նում Ձեր փաս տարկ նե րը հիմն ա վո րե լու հա մար 
ան հա ջող օրի նակ բե րե ցիք,- ասաց Հոլմ սը՝ թեր թը վերց նե լով 
և հոդ վա ծի վրա յով հա յաց քը սա հեց նե լով:- Սա պար զա պես 
Դան դա նե րի բա ժա նու թյան գործն է, որի հետ կապ ված որոշ 
հար ցե րի պար զա բան ման մեջ իմ մաս նակ ցու թյունն եմ ու նե-
ցել: Ամու սի նը առ հա սա րակ ալ կո հոլ չէր օգ տա գոր ծում, և այլ 
կնոջ գոր ծոն էլ բո լո րո վին չկար, խնդի րն այն էր, որ ամու սի-
նը ամեն ան գամ ճա շից հե տո ար հես տա կան ատամն ա շա րը 
հա նում և ու ժով նե տում էր կնոջ վրա: Հա մա ձայն եք, որ սո-
վո րա կան վի պագ րի երև ա կա յու թյու նում նման պատ մու թյուն 
չէր կա րող ծնվել: Մի քիչ քթա խոտ ծխեք, բժիշկ, և ըն դու նեք 
Ձեր պար տու թյու նը: 

Նա ինձ պար զեց իր՝ ոս կե գույ նին խփող քթա խո տա տու փը, 
որի կենտ րո նում մի խո շոր մե ղե սիկ էր շող շո ղում: Վեր ջի նիս 
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Մի առա վոտ ես ու կինս նա խա ճա շում էինք, երբ սպա-
սու հին մի հե ռա գիր ձեռ քին ներս մտավ: Հե ռա գի րը 

Շեր լոք Հոլմ սից էր, որում աս վում էր. 
«Կկա րո ղա նա՞ք մի եր կու օր ինձ տրա մադ րել: Քիչ առաջ 

Անգ լի ա յի արև մուտ քից հե ռա գիր եմ ստա ցել Բոս կո մյան հով-
տում պա տա հած դժբախ տու թյան վե րա բե րյալ: Շատ ու րախ 
կլի նեմ, եթե կա րո ղա նաք ինձ ըն կե րակ ցել: Մա քուր օդն ու 
հրա շա լի բնա պատ կե րը երաշ խա վո րում եմ: Ժա մը տասն մեկն 
անց տասն հին գին եղեք Փե դինգ թոն կա յա րա նում: 

-Ի՞նչ ես մտա ծում, սի րե լիս,- հարց րեց կինս՝ հա յաց քը ինձ 
դարձ նե լով,- գնա լո՞ւ ես: 

-Ան կեղծ ասած՝ ինքս էլ չգի տեմ: Բա վա կա նին շատ անե-
լիք ներ ու նեմ: 

-Ա՜հ, մի ան հանգս տա ցիր, Անսթ րա դե րը ամեն ին չի մա-
սին հոգ կտա նի: Վեր ջերս գեր հոգ նած տեսք ու նես: Կար ծում 
եմ՝ փո փո խու թյու նը վրադ լավ կանդ րա դառ նա, բա ցի այդ, 
պա րոն Շեր լոք Հոլմ սի գոր ծե րը քեզ միշտ հե տաքրք րում են: 

-Նրա գոր ծե րով չհե տաքրքր վե լը իմ կող մից առն վազն 
երախ տա մո ռու թյուն կլի նի. չէ՞ որ այդ գոր ծե րից մե կի շնոր-
հիվ եմ քեզ հան դի պել,- պա տաս խա նե ցի ես,- բայց եթե պետք 
է գնամ՝ լավ կլի նի իրերս հենց այս վայր կյա նին հա վա քեմ, 
քան զի ըն դա մե նը մեկ ու կես ժամ ու նեմ: 

Աֆ ղանս տա նում անց կաց րածս ճամ բա րա յին կյան քը ինձ 
առն վազն սո վո րեց րել է դյու րա շարժ և հար մար վող ճա նա-
պար հորդ դառ նալ: Ինձ անհ րա ժեշտ իրե րը մի քա նիսն էին, 
ուս տի սպաս ա ծից արագ վերց րի ու ղե պա յու սակս և կառք 
նստե ցի՝ ու ղև որ վե լով դե պի Փե դինգ թոն կա յա րան: Շեր լոք 
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Երբ թեր թում եմ Շեր լոք Հոլմ սի՝ 1882-1890 թվա կան նե-
րի դեպ քե րի մասին իմ գրա ռումն երն ու ար ձա նա գրու-

թյուն նե րը, դրան ցից շա տե րն աչ քի են ընկ նում իրենց ար տա-
ռո ցու թյամբ ու ու շագ րա վու թյամբ, և հա ճախ դժվա րա նում 
եմ դրանց մի ջև ընտ րու թյուն կա տա րել: Այ նու հան դերձ, այդ 
դեպ քե րից որոշ նե րը մա մու լի մի ջո ցով լայն տա րա ծում են 
գտել, շա տե րը շրջան ցում են ըն կե րոջս բա ցա ռիկ ու նա կու-
թյուն նե րի նկա րագ րու թյու նը, մյուս նե րը նույն պես խե ղա թյուր-
ված են ներ կա յաց նում Հոլմ սի վեր լու ծա կան հմտու թյուն նե րը և, 
ինչ պես սո վո րա կան պատ մու թյուն նե րի դեպ քում, հրամց նում 
են նե րա ծու թյուն ներն առանց վեր ջա բան նե րի, մինչ դեռ մնա-
ցյա լը մա սամբ պար զեց նում է երև ույթ նե րը, և դրանց մեկ նու-
թյան հիմ քում ըն կած են ոչ թե Հոլմ սին հա րա զատ բա ցար ձակ 
տրա մա բա նա կան փաս տարկ նե րը, այլ վար կա ծը և հի պո թե-
զը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, վեր ջին դեպ քե րից մե կը այն քան հատ-
կան շա կան էր իր ման րա մաս նու թյուն նե րով և ապ շե ցու ցիչ՝ 
իր վերջ նա կան ար դյունք նե րով, որ պար տա վոր ված եմ զգում 
որոշ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել վեր ջի նիս վե րա բե րյալ, չնա-
յած նրան, որ որոշ հան գա մանք ներ դե ռևս ան հայտ են և, հա-
վա նա բար, եր բեք էլ հայտ նի չեն դառ նա: 

1887 թվա կա նը նշա նա կա լի էր գրի առածս հե տաքր քիր և 
պա կաս հե տաքր քիր դեպ քե րի բազ մա զա նու թյամբ: Վեր նա-
գրե րիս շար քում տաս ներ կու ամս վա ըն թաց քում տեղ են գտել 
«Փե րե դոլ պա լա տի», կա հույ քի ներք նա հար կում շքեղ ակումբ 
ու նե ցող «դի լե տանտ մու րաց կան նե րի հա սա րա կու թյան», բրի-
տա նա կան «Սո ֆի Էնդր սոն» եռա կայմ առա գաս տա նա վի ան-
հե տաց ման, Գրայս Փե թըր սո նի՝ Ու ֆա կղզում անց կաց րած 
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տա րօ րի նակ ար կած նե րի և վեր ջա պես՝ Քեմբ րո ւե լի թու նա-
վոր ման դեպ քի պատ մու թյուն նե րը: Վեր ջին դեպ քի ժա մա նակ 
Հոլմ սը հան գու ցյա լի ձեռ քի ժա մա ցույ ցի մե խա նիզ մի ու սում-
նա սի րու թյան ժամանակ պար զեց, որ այն եր կու ժամ առաջ 
լար ված է եղել՝ այն ժա մին, երբ հան գու ցյա լը գնա ցել է քնե լու: 
Այս հե տև ու թյու նը մեծ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ դեպ քի բա ցա-
հայտ ման գոր ծում: Ապա գա յում մի գու ցե այս դեպ քե րին առա-
վել ման րա մաս նու թյամբ անդ րա դառ նամ, սա կայն սրան ցից ոչ 
մե կը չի ներ կա յաց նում այն պի սի ար տա ռոց իրա դար ձու թյուն-
նե րի շղթա, որի մա սին այժմ պատ րաստ վում եմ խո սել: 

Սեպ տեմ բե րի վերջն էր: Գի շե րա հա վա սա րի փո թո րի կը ար-
տա սո վոր սաստ կու թյամբ էր փչում. միտք չու ներ մեղ մա նա լու: 
Ամ բողջ օրը ոռ նա ցող քա մին և պա տու հան նե րը ծե ծող տե ղա-
տա րափ անձ րևը մեզ հար կադ րում էին նույ նիսկ այս տեղ՝ ձե-
ռա շեն Լոն դո նի սրտում, մի պահ անէ ա նալ մեր առօ րյա կյան-
քից և գի տակ ցել այս հզոր տա րե րա յին ու ժե րի գո յու թյու նը, 
որոնք մարդ կա յին մի ամ բողջ ցե ղի վրա մռնչում են՝ ինչ պես 
վան դակ նե րում փակ ված գի շա տիչ գա զան նե րը: Իջավ երե կոն, 
իսկ փո թո րի կը ավե լի էր մո լեգ նում, քա մին, ինչ պես մի երե-
խա, ոռ նում և հե կե կում էր ծխնե լույ զի մի ջից: Շեր լոք Հոլմ սը 
խո ժոռ դեմ քով նստել էր բու խա րու մի ան կյու նում և իր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի ար ձա նագ րու թյուն ներն էր կա նո նա վո րում, 
իսկ ես՝ մյուս ան կյու նում նստած, կլան վել էի Քլարկ Ռաս լի 
ծո վա յին հրա շա լի պատ մու թյուն նե րի ըն թեր ցա նու թյամբ. փո-
թո րի կի ոռ նո ցը կար ծես թե ձուլ վում էր պատ մու թյանս, իսկ 
տե ղա տա րափ անձ րևը՝ ծո վի ալիք նե րի ծփան քին: Կինս իր 
մո րը այ ցե լու թյան էր գնա ցել, ուս տի մի քա նի օր բնա կու թյուն 
էի հաս տա տել Բեյքր սթրի թի իմ հին կա ցա րա նում: 

-Օհո՜,- կան չե ցի ես՝ հա յացքս ուղ ղե լով բա րե կա միս կող մը,- 
դռան զանգն էր: Ո՞վ կա րող է լի նել այս ժա մին: Հա վա նա բար, 
Ձեր ըն կեր նե րի՞ց է: 

-Ձե զա նից բա ցի, ես ըն կեր չու նեմ,- պա տաս խա նեց նա,- 
այ ցե լու նե րի էլ չեմ սպա սում: 
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Իզա Ուիթ նին՝ աստ վա ծա բա նու թյան դոկ տոր, Սբ Ջորջ 
աստ վա ծա բա նա կան քո լե ջի տնօ րեն, լու սա հո գի Էլիաս 

Ուիթ նիի եղ բայ րը, ափի ո նից կախ վա ծու թյուն ու ներ: Այդ սո-
վո րու թյու նը, որ քան հաս կա նում եմ, ձեռք էր բե րել քո լե ջի 
տա րի նե րին, մի ան միտ դեպ քի պատ ճա ռով: Դի Քո ւին սի1 
երազ նե րի և զգա ցո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը կար-
դա լով՝ նա իր ծխա խո տը թա թա խում է ափի ո նի լու ծույ թի մեջ՝ 
փոր ձե լով նույն էֆեկ տը ստա նալ: Նա էլ հե տա գա յում բո լո րի 
պես հա մո զում էր, որ սո վո րու թյուն ձեռք բե րե լը ավե լի հեշտ 
է, քան դրա նից ազատ վե լը: Եր կար տա րի ներ նա թմրա դե-
ղե րի գե րին, ըն կեր նե րի ու հա րա զատ նե րի զար հու րան քի և 
խղճա հա րու թյան առար կան էր մնում: Աչ քիս առ ջև են նրա 
դեղ նա վուն և դժգույն դեմ քը, կախ ըն կած կո պե րը, փոք րա-
ցած ակ նա բի բե րը, նրա քայ քայ ված և խոր տակ ված մար մի նը՝ 
բազ կա թո ռի մեջ ըն կած: 

Մի գի շեր՝ 1889 թվա կա նի հու նի սին, դռանս զան գը հնչեց 
այն ժա մին, երբ մար դը սկսում է ար դեն հո րան ջել և պար բե-
րա բար ժա մա ցույ ցին նա յել: Նստածս տե ղից ուղղ վե ցի, իսկ 
կինս ձեռ քի ասեղ նա գոր ծու թյու նը դրեց ծնկնե րին և հու սա-
խա բու թյամբ վրաս նա յեց: 

-Էլի հի վանդ է,- ասաց նա:- Ստիպ ված ես իջ նել նրա մոտ: 
Ես հա ռա չե ցի, քա նի որ հոգ նե ցու ցիչ օր վա նից հե տո նոր 

էի տուն վե րա դար ձել: 
Ներ քև ում լսվեց դռան ձայ նը, արագ մի քա նի բառ փո-

խա նա կե ցին, որին հա ջոր դեցին լի նո լե ու մի վրա յի հապ ճեպ 

1 Թո մաս Դի Քո ւին սի-անգ լի ա ցի ակ նար կա գիր, որը հայտ նի է ափի ո նի մա սին 
ինք նա կեն սագ րա կան պատ մու թյուն նե րով
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Սուրբ Ծննդյան եր րորդ օրը այ ցե լե ցի ըն կե րոջս՝ Շեր-
լոք Հոլմ սին, նրան սուրբծնն դյան շնոր հա վո րանք ներս 

հղե լու: Նա, մա նու շա կա գույն խա լա թը հա գին, բազ մել էր 
օթո ցին: Հոլմ սի աջ կող մում՝ ձեռ քի տակ, դրված էին ծխա խո-
տա տու փե րի արկ ղի կը և մի կույտ ճմրթված թեր թեր, որոնք, 
ըստ երև ույ թին, քիչ առաջ էր ու սումն ա սի րել: Օթո ցի կող քին 
փայ տյա մի աթոռ կար, որի թիկ նա կին թա ղի քե մի շատ հնա-
մաշ գլխարկ էր գցած, այն ամ բող ջո վին քրքրված և մի քա նի 
տե ղից պա տա ռոտ ված էր: Աթո ռի նստա տե ղին դրված ման-
րա դի տա կը և ու նե լին խո սում էին այն մա սին, որ գլխար կը 
զննու թյան նպա տա կով էր օգ տա գործ վել: 

-Երև ում է՝ զբաղ ված եք,- ասա ցի ես,- հա վա նա բար խան-
գա րում եմ Ձեզ: 

-Բնավ: Ու րախ եմ ու նե նալ այն պի սի մի ըն կեր, որի հետ 
կա րող եմ կիս վել աշ խա տան քիս ար դյուն քնե րով: Այս մե կը 
շատ պար զու նակ գործ է,- նա բթա մա տը թա փա հա րեց հնա-
մաշ գլխար կի կող մը,- բայց վեր ջի նիս հետ կապ ված մի քա նի 
ման րա մաս նու թյուն ներ կան, որոնք հե տաքրք րու թյան և նույ-
նիսկ ու սումն ա սի րու թյան են ար ժա նի: 

Տե ղա վոր վե ցի նրա բազ կա թո ռին և ձեռ քերս տա րա դե-
պի բոցկլ տա ցող խա րույ կը՝ տա քա նա լու, քան զի խիստ սառ-
նա մա նիք նե րն ար դեն սկսվել էին և պա տու հան նե րը պա տել 
սառ ցե բյու րեղ նե րի հաստ շեր տով: 

-Են թադ րում եմ՝ որ քան էլ որ գլխար կը հա սա րակ տեսք 
ու նի,- նկա տե ցի ես,- այ նու հան դերձ, այն մի սոս կա լի պատ-
մու թյան հետ է կապ ված և կա րող է օգ նել գոր ծի բա ցա հայտ-
մանն ու հա ցա գոր ծի մեր կաց մա նը: 
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Երբ թեր թում եմ թվով յո թա նա սուն դեպ քե րի իմ գրա-
ռումն ե րը, որոնց մի ջո ցով վեր ջին ութ տա րի նե րի ըն-

թաց քում ու սումն ա սի րել եմ իմ ըն կեր Շեր լոք Հոլմ սի մե թոդ նե-
րը, տեսնում եմ, որ դրանցից հանդիպող դեպքերից շա տե րը 
ող բեր գա կան են, մյուս նե րը՝ զա վեշ տա կան, մեծ մա սը՝ ար-
տա ռոց, բայց ոչ սո վո րա կան, քա նի որ Հոլմ սը աշ խա տում էր 
ի սեր իր մաս նա գի տու թյան և ոչ թե հարս տու թյուն ձեռք բե-
րե լու նպա տա կով և հրա ժար վում էր ձեռ նա մուխ լի նել որևէ 
հե տաքն նու թյա ն, որն իր մեջ ար տա սո վոր և նույ նիսկ տա րօ-
րի նակ տար րեր չէր պա րու նա կում: Այս զա նա զան գոր ծե րի 
մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ, չեմ կա րող նշել մի դեպք, որն ավե լի 
ար տա ռոց լի նի, քան նշա նա վոր Սթո ուք Մո րան տոհ մի Գրիմզ-
բի Ռոյլ թի հետ կապ ված պատ մու թյու նը: Այդ դեպ քի իրա դար-
ձու թյուն նե րը ծա վալ վել են այն ժա մա նակ, երբ դեռ նոր էի 
ծա նո թա ցել Շեր լոք Հոլմ սի հետ, և որ պես ամու րի ներ՝ մասին 
ապրում էինք Բեյքր սթրի թի բնա կա րա նում: Հնա րա վոր է, որ 
այս պատ մու թյա նը վե րա բե րող գրա ռումն երս ավե լի շուտ 
հրա պա րա կեի, բայց այն գաղտ նի պա հե լու խոս տում էինք 
տվել, որից մի այն ան ցած ամիս եմ ազատ վել, երբ այն կի-
նը, ում խոսք էինք տվել, վա ղա ժամ մա հա ցավ: Թե րևս ճիշտ 
կլի նի այս գոր ծի ման րա մաս նե րի վրա լույս սփռել, քան զի 
բժիշկ Գրիմզ բի Ռոյ լո թի մահ վան վե րա բե րյալ անթ վե լի բամ-
բա սանք ներ են պտտվում, որոնք ավե լի զար հու րե լի են, քան 
իրա կա նու թյու նը: 

1883 թվա կա նի ապ րի լի սկիզբն էր, երբ մի առա վոտ արթ-
նա նա լով մահ ճա կա լիս կող քին տե սա Շեր լոք Հոլմ սին, որը 
ոտ քից գլուխ հագն ված էր: Որ պես կա նոն, նա ուշ էր արթ-
նա նում, բայց բու խա րու գլխին դրված ժա մա ցույ ցը յոթն անց 
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Մեր մտեր մու թյան տա րի նե րին իմ ըն կեր Հոլմ սին ներ-
կա յաց ված գոր ծե րի մեջ եր կու դեպք կար, որոնց վրա 

ես էի հրա վի րել նրա ու շադ րու թյու նը. պա րոն Հեդր լիի բթա-
մա տի և գնդա պետ Վորբրթ նի մո լեգ նու թյան վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը: Վեր ջի նը խո րա թա փանց և ճշմա րիտ դի տոր դի հա-
մար հե տա խու զու թյան ար վես տն ու սումն ա սի րե լու հի ա նա լի 
հար թակ էր, իսկ ահա մյու սը այն քան լի է ար տա ռոց և դրա-
մա տիկ դե տալ նե րով, որ պա տեհ հա մա րե ցի գրա ռումն ե րիս 
մեջ տեղ հատ կաց նել դրան, թեև այն ըն կե րոջս՝ դե դուկ տիվ 
մե թոդ նե րից օգտ վե լու հա մե մա տա բար քիչ հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռել, որոնց մի ջո ցով նա նման ու շագ րավ ար դյունք-
ներ է գրան ցում: Վստա հա բար պատ մու թյու նը մեկ ան գամ 
չէ, որ ներ կա յաց վել է թեր թե րում, սա կայն, ինչ պես մյուս բո-
լոր նմա նա տիպ պատ մու թյուն նե րի պա րա գա յում, այն պես էլ 
այս տեղ տպա վո րու թյու նն ավե լի պա կաս ապ շե ցու ցիչ է, երբ 
ամ բողջ պատ մու թյու նը նկա րագր ված է ըն դա մե նը կես սյու-
նա կում, քան այն ժա մա նակ, երբ դեպ քի իրա դար ձու թյուն նե րը 
ծա վալ վել են աչ քիդ առ ջև, և ամեն մի նոր բա ցա հայ տու մը 
հետզ հե տե հան գեց րել է ճշմար տու թյան բա ցա հայտ մա նը: Այդ 
ժա մա նակ դեպ քը մեծ տպա վո րու թյուն էր գոր ծել ինձ վրա, և 
եր կու տա րի ընդ մի ջու մը չի խամ րեց րել այդ տպա վո րու թյու նը: 

1889 թվա կա նի ամառն էր, իրա դար ձու թյուն նե րը, որոնց 
մա սին այժմ պատ րաստ վում եմ ձեզ ամ փոփ ներ կա յաց նել, 
ծա վալ վել են ամուս նու թյու նիցս կարճ ժա մա նակ անց: Նոր 
էի վե րա դար ձել բժշկի գոր ծու նե ու թյանս և վերջ նա կա նա պես 
լքել էի Հոլմ սի Բեյքր սթրի թի բնա կա րա նը, թեև պար բե րա-
բար այ ցե լում էի նրան և եր բեմն հոր դո րում, որ մի կողմ դնի 
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իր բո հե մա կան սո վո րու թյուն նե րը և մեզ այ ցի գա: Գոր ծերս 
գնա լով բա րե լավ վում էին, և քա նի որ այն պես էր ստաց վել, 
որ Փե դինգթն կա յա րա նից ոչ հե ռու էի բնակ վում, կա յա րա նի 
աշ խա տա կից նե րից շա տե րը իմ հի վանդ ներն էին: Նրան ցից 
մե կը, որին բու ժել էի լուրջ և ծանր հի վան դու թյու նից, ինձ 
գո վազ դե լու առի թը եր բեք բաց չէր թող նում և ջա նում էր ինձ 
մոտ ու ղար կել իր հետ առն չու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած հի-
վան դի: 

Մի առա վոտ, ժա մը յո թից փոքր-ինչ վաղ, արթ նա ցա սպա-
սու հու դռան թա կո ցից, որը տե ղե կաց րեց, որ Փե դինգթ նից 
եր կու մարդիկ են եկել և ինձ սպա սում են իմ ըն դու նա րա-
նում: Շտապ հագն վե ցի, քան զի եր կա թու ղում հազ վա դեպ էին 
ան կա րև որ դեպ քեր պա տա հում, և աս տի ճան նե րով ներ քև 
սլա ցա: Իջ նե լիս իմ հա վա տա րիմ բա րե կա մը դուրս եկավ սե-
նյա կից և դու ռը ամուր փա կեց ներ սում գտնվող տղա մար դու 
վրա: 

-Ներ սում է,- շշնջաց նա՝ բթա մա տով ու սի վրա յից սե նյա-
կը մատ նան շե լով,- ամեն ինչ կար գին է: 

-Ի՞նչ խնդիր ու նի. -հար ցի ես, քա նի որ նրա պա հված քից 
կա րե լի էր են թադ րել, թե ինչ-որ տա րօ րի նակ արա րա ծի է 
կող պել սե նյա կումս: 

-Սա նոր հի վանդ է,- շշնջաց նա:- Մտա ծե ցի՝ ան ձամբ ձեզ 
մոտ բե րել, որ չկա րո ղա նա ծլկել: Ահա և Ձեր հի վան դը՝ ողջ 
և առողջ: Հի մա պետք է գնամ, բժիշկ, ես ինքս էլ անե լիք ներ 
ու նեմ, ինչ պես Դուք: 

Այդ ասե լով հե ռա ցավ իմ հա վա տա րիմ աջա կի ցը՝ նույ նիսկ 
հնա րա վո րու թյուն չտա լով շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել իրեն: 

Մտա ըն դու նա րան, որ տեղ սե ղա նի շուրջը մի ջենթլ մեն 
էր նստած: Նա հա մեստ հա գու կապ ու ներ. հա գին տվի գե 
կոստյում և փա փուկ կտո րից գլխարկ կար, որը դրել էր գրքե-
րիս վրա: Ձեռ քե րից մե կը թաշ կի նա կով փա թաթ ված էր, և այն 
ամ բող ջու թյամբ պատ ված էր արյան հետ քե րով: Երի տա սարդ 
էր, քսան հինգ տա րե կա նից ոչ ավելի, ու ժեղ և առ նա կան դի-
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Լորդ Սենթ Սայմն ի ամուս նու թյու նը և դրա ար տա ռոց 
վեր ջա բա նը վա ղուց դա դա րել են քննարկ ման առար-

կա լի նել բարձ րաշ խար հիկ հա սա րա կու թյան շրջա նում, որին 
պատ կա նում է տա րա բախտ փե սա ցուն: Թարմ սկան դալ նե րը 
իրենց գայ թակ ղիչ ման րա մաս նու թյուն նե րով խամ րեց րել և 
մա րել են չորս տար վա վա ղե մու թյուն ու նե ցող այս պատ մու-
թյան շուրջ պտտվող բո լոր բամ բա սանք նե րը: Մինչ դեռ հիմ քեր 
ու նեմ կար ծե լու, որ դեպ քի ամ բող ջա կան փաս տե րը այդ պես 
էլ հայտ նի չդար ձան հան րու թյա նը, և քա նի որ իմ ըն կեր Շեր-
լոք Հոլմ սը գոր ծի բա ցա հայտ ման մեջ իր զգա լի դե րա կա տա-
րումն է ու նե ցել, կար ծում եմ՝ նրա մա սին հու շագ րու թյու նը 
առանց այս դեպ քի նկա րագ րու թյան ամ բող ջա կան չի լի նի: 

Ամուս նու թյու նիցս մի քա նի շա բաթ առաջ, երբ Հոլմ սի հետ 
դեռ ապրում էի Բեյքր սթրի թի բնա կա րա նում, նա կե սօ րին վե-
րա դար ձավ իր զբո սան քից և սե ղա նի վրա իրեն հաս ցե ագր-
ված մի նա մակ գտավ: Այդ օրը տ նից դուրս չէի եկել, քան ի 
որ եղա նա կը կտրուկ փոխ վել էր, սկսել էր անձ րև ել և աշ նա-
նա յին ու ժեղ քա մի փչել, իսկ ոտ քիս մեջ եղած՝ աֆ ղա նա կան 
ար շա վից հուշ մնա ցած հրա զե նի գնդա կը բութ ցա վից ու ժեղ 
նվվում էր: Մար մինս բազ կա թոռ նե րից մե կին, իսկ ոտ քերս՝ 
մյու սին մեկ նած, ինձ զբա ղեց րել էի թեր թե րի ըն թեր ցա նու-
թյամբ, երբ ի վեր ջո, օր վա լու րե րից կշտա ցած, թեր թե րը մի 
կողմ նե տե ցի և ան տար բեր հա յացք գցե ցի սե ղա նին դրված 
մեծ զի նա նի շով և մո նոգ րա մով նա մա կի վրա և սկսե ցի մտա-
ծել, թե այդ ո՞վ է ըն կե րոջս ազն վա կան թղթա կի ցը: 

- Նա մակ ու նեք բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա յից,- ասացի 
ես, երբ Հոլմ սը ներս մտավ:- Ձեր առա վո տյան նա մակ նե րը, 



300

ԲՅՈՒ ՐԵ ՂՅԱ ԱՊԱ ՐՈ ՇԸ

-Հոլմս,- ձայ նե ցի ես, երբ մի առա վոտ կա մա րա կապ պա-
տու հա նից հե տև ում էի փո ղո ցի ան ցու դար ձին,- փո ղո ցում մի 
խե լա գար է թա փա ռում: Ցա վա լի է, որ հա րա զատ նե րը թույլ 
են տվել նրան մի այ նակ դուրս գալ: 

Ըն կերս ծու լո րեն վեր կա ցավ բազ կա թո ռից և, ձեռ քե րը 
խա լա թի գրպան նե րում դրած, ու սիս վրա յով հա յացք գցեց 
փո ղո ցի վրա: Պարզ ու սառ նա շունչ փետր վա րյան առա վոտ 
էր. նա խորդ օրը տե ղա ցած ձյան հաստ շեր տը ծած կել էր գե-
տի նը և պայ ծառ ճա ճան չում էր ձմե ռա յին արևի շո ղե րի ներ քո: 
Փո ղո ցի մեջ տե ղում եր թև ե կու թյան հե տև ան քով այն փխրուն 
շա գա նա կա գույն զանգ վա ծի էր վե րած վել, սա կայն ճամ փեզ-
րե րին և արա հետ նե րի վրա կիտ ված ձյու նը այն քան ճեր մակ 
էր, ասես նոր տե ղա ցած լի ներ: Թեև գոր շա գույն մայ թեզ րե րի 
վրա ձյու նը նոր էր մաքր վել, սակայն դա վտան գա վո րու թյան 
աս տի ճա նի սայ թա քուն էր, ուս տի սո վո րա կա նից քիչ մար-
դիկ էին նշմար վում մայ թե րին: Մետ րո պո լի տան կա յա րա նից 
մին չև մեր տուն ձգվող փո ղո ցի վրա յով մի այն մի ջենթլ մեն 
էր քայ լում, որի տա րօ րի նակ վար քա գիծն էլ հենց գրա վել էր 
ու շադ րու թյունս: 

Նա բարձ րա հա սակ, հաղ թան դամ և ազ դե ցիկ ար տա-
քի նով հի սու նին մոտ տղա մարդ էր՝ խո շոր և խիստ ընդգծ-
ված դի մագ ծե րով և ինք նա բավ շար ժու ձև ով: Կրում էր մուգ 
գույ նի, սա կայն բա վա կա նին նո րա ձև հա գուստ ՝ սև սեր թուկ, 
փայլփ լուն գլխարկ, դարչ նա գույն զան գա պան ներ և ուղ-
ղա ձիգ ձև ված քի բաց մոխ րա գույն տա բատ: Մինչ դեռ նրա 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հա կադր վում էին նրա ար ժա նա պա տիվ 
հան դեր ձան քի և ար տա քին տվյալ նե րի հետ: Մե՛րթ վա զում և 
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մե կընդ մեջ ցատ կո տում էր մի մար դու պես, որն ասես սո վոր 
չէր ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան, մե՛րթ ձեռ քե րը վե րև ու ներ քև 
էր տա րու բե րում, գլու խը թա փա հա րում և ամե նա տա րօ րի նակ 
կեր պով ծա մած ռում դեմ քը: 

-Գրո՜ղը տա նի, ի՞նչ է պա տա հել այս մար դուն,- հարց րի 
ես:- Փո ղո ցի տնե րի հա մար նե րը նա յե լով առա ջա նում է: 

-Վստա հեց նում եմ, որ այս տեղ է գա լիս,- ասաց Հոլմ սը՝ 
ձեռ քե րը շփե լով: 

-Այս տե՞ղ: 
-Այո, կար ծում եմ մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն է 

ցան կա նում ստա նալ: Այս ախ տա նիշ նե րը ծա նոթ են ինձ: Հա՜: 
Ի՞նչ էի ասում Ձեզ: 

Այդ րո պե ին տղա մար դը հև ի հև շտա պեց մեր դռան մոտ և 
քա շեց զան գը, մին չև որ ամ բողջ տու նը ար ձա գան քեց զան գի 
ձայ նից: 

Րո պե ներ անց նա հայտն վեց մեր սե նյա կում. դար ձյալ 
հևում և դար ձյալ տա րօ րի նակ շար ժումն եր էր անում, սա-
կայն աչ քե րում խո ր ցավ ու հու սա հա տու թյուն կար, ին չից մեր 
ժպիտ նե րը մա րե ցին, և մեկ ակն թար թում նրա հան դեպ կա-
րեկ ցան քով ու խղճա կա րու թյամբ լցվե ցինք: Որոշ ժա մա նակ 
ոչ մի բառ չէր կա րո ղա նում ար տա բե րել, մի այն ճոճ վում էր և 
բա նա կա նու թյու նից զուրկ մար դու պես մա զերն էր փե տում: 
Այ նու հե տև հան կար ծա կի տե ղից վեր ցատ կեց և գլու խը այն-
պես ու ժով հար վա ծեց պա տին, որ ես ու Հոլմ սը նետ վե ցինք 
նրան ըն դա ռաջ և հետ հրե ցինք սե նյա կի կենտ րոն: Շեր լոք 
Հոլմ սը նրան նստեց րեց բազ կա թո ռի վրա և, կող քին տե ղա-
վոր վե լով, սկսեց շո յել ձեռ քը և նրա հետ խո սել մեղմ ու հան-
դար տեց նող տո նով: 

-Եկել եք ինձ հա ղոր դա կից դարձ նե լու Ձեր պատ մու թյա նը, 
այդ պես չէ՞,- ասաց նա:- Արագ եք եկել, այդ պատ ճա ռով էլ 
հոգ նել եք: Խնդրում եմ, փոքր-ինչ վե րա կանգ նեք Ձեր ու ժե-
րը, որից հե տո մի այն ու րախ կլի նեմ լսել, թե ինչ հար ցով եք 
ցան կա նում դի մել ինձ: 



332

ՊՂՆՁԱ ԳՈՒՅՆ ՀԱ ՃԱ ՐԵ ՆԻ ՆԵՐ

-Այն մար դը, որը իրոք գնա հա տում է ար վես տը,- վրա բե-
րեց Շեր լոք Հոլմսը «Դեյ լի թե լեգ րաֆի» հայ տա րա րու թյուն նե-
րի էջը մի կողմ նե տե լով,- շատ հա ճախ հա ճույք է ստա նում 
դրա նույ նիսկ ամե նաչն չին և թույլ դրսև ո րումն ե րից: Ուոթ-
սոն, ինձ հա ճե լի է նկա տել, որ առաջ նորդ վում եք այս պարզ 
ճշմար տու թյամբ, և մեր գոր ծե րի գրա ռումն ե րում, որոն ցով 
ինք ներդ եք որո շել զբաղ վել, առաջ նա հեր թու թյու նը տա լիս 
եք ոչ թե համ բա վա վոր գոր ծե րին և սեն սա ցի ոն դա տա վա րու-
թյուն նե րին, որ տեղ ու նե ցել եմ իմ մաս նակ ցու թյու նը, այլ այն 
դեպ քե րին, որոնք ինք նին պար զու նակ են, սա կայն հար թակ 
են ստեղ ծում ինձ հա րա զատ դե դուկ տիվ մտա ծո ղու թյան և 
տրա մա բա նա կան սին թե զի հա մար: 

-Մինչ դեռ,- ժպտա լով ասա ցի ես,- գրա ռումն երս սեն սա-
ցիո  նիզ մից այդ քան էլ ան մասն չեն մնում: 

-Հա վա նա բար, մո լո րու թյան մեջ եք ըն կել,- նկա տեց Հոլմ-
սը, ու նե լի ով վերց րեց թեժ ան թե ղը և վա ռեց բա լե նու փայ-
տից պատ րաստ ված ծխա մոր ճը, որը սո վո րա բար վի ճա-
հա րույց տրա մադ րու թյան դեպ քում փո խա րի նում էր կա վե 
ծխա մոր ճին,- թե րևս մեծ սխալ եք թույլ տա լիս՝ փոր ձե լով 
Ձեր գրա ռումն ե րին կեն դա նու թյուն և գու նա գե ղու թյուն հա-
ղոր դել: Փո խա րե նը պետք է պար զա պես սահ մա նա փակ վեք 
պատ ճա ռա հե տև ան քա յին հիմն ա վո րումն ե րի չոր նկա րագ րու-
թյամբ, որոնք ամե նա է ա կանն են այս դեպ քում: 

-Գրա ռումն ե րումս Ձեզ ներ կա յաց նում եմ ըստ ար ժան-
վույն,- վրա բե րե ցի ես փոքր-ինչ սառ նու թյամբ, քան զի 
վրդով վե ցի ըն կե րոջս մե ծամ տու թյու նից, որը նրա բնա վո-
րու թյան ան քակ տե լի մասն էր. դրա նում մեկ ան գամ չէ, որ 
հա մոզ վել էի: 
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-Հար ցը բնավ մե ծամ տու թյունն ու ինք նա սի րու թյու նը չէ,- 
ասաց նա՝ իր սո վո րու թյան հա մա ձայն պա տաս խա նե լով ավե-
լի շուտ մտքե րիս, քան բա ռե րիս:- Պա հան ջում եմ, որ իմ ար-
վես տը ըստ ար ժա ն վույն ներ կա յաց նեք, որով հե տև այն վեր է 
իմ ան հա տից, այն չի ներ կա յաց նում իմ ան ձը: Հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ միշտ պա տա հում են, իսկ ահա տրա մա բա նու թյու նը 
հազ վա դեպ երև ույթ է: Հե տև ա բար հան ցա գոր ծու թյան փո խա-
րեն պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նեք տրա մա բա նու թյան հան-
գա մա նա լից նկա րագ րու թյա նը: Իսկ Դուք տրա մա բա նա կան 
դա սա խո սու թյուն նե րը վե րա ծել եք հե տաքրք րա կան պատ մու-
թյուն նե րի շա րա նի: 

Գար նա նա յին սառ նա շունչ առա վոտ էր. նա խա ճա շից հե տո 
նստել էինք Բերյքր սթրիթ ի բնա կա րա նի բոցկլ տա ցող բու-
խա րու մոտ: Թանձր մա ռա խու ղը բազ մել էր կի նա մո նա գույն 
տնե րի արան քում, իսկ դեղ նա վուն մա ռա խու ղի դեմ դի մա կա-
յող պա տու հան նե րը գրե թե աննշ մա րե լի էին դար ձել: Ճրա-
գը վառ էր, որի լույ սը ըն կել էր սե ղա նի սպի տակ սփռո ցի և 
սպաս քե ղե նի վրա, որոնք դեռ սե ղա նին էին: Շեր լոք Հոլմսը 
ամ բողջ առա վոտ լուռ էր. անընդ մեջ թեր թի հայ տա րա րու-
թյուն նե րի մի սյու նա կից մյու սին էր անց նում, մին չև որ, ըստ 
երև ույ թին, հոգ նեց իր փնտրտուք նե րից և ան ցավ իմ գրա կան 
թե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա սա խո սու թյա նը: 

-Մի և նույն ժա մա նակ,- ավե լաց րեց նա որոշ դա դա րից հե-
տո, որի ըն թաց քում ծխում էր իր եր կար ծխա մորճն ու նա յում 
կրա կին,- սեն սա ցի ո նիզ մից խու սա փե լը թե րևս անհ նա րին 
կլի ներ, քա նի որ Ձեր գրա ռած դեպ քե րից շա տե րը իրա վա-
կան առու մով նույ նիսկ հան ցա գոր ծու թյուն չեն կա րող հա-
մար վել: Բո հե մի ա յի թա գա վո րի պատ մու թյու նը, օրի որդ Մե րի 
Սադր լեն դի ար տա ռոց դեպ քը, ճեղք ված շրթուն քով մար դու 
առեղծ վա ծը և մե ծա զարմ ազն վա կա նի հետ տե ղի ու նե ցած 
պա տա հա րը իրա վա կան դաշ տի հետ կապ չու նե ցող գոր ծեր 
են: Եվ սեն սա ցի ո նիզ մի բա ցա կա յու թյու նը մի գու ցե այս պատ-
մու թյուն նե րին սո վո րա կան երանգ հա ղոր դեր: 
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-Իսկ օրի որդ Հան թե րին Լոն դո նից այս տեղ է բե րել պա րոն 
Ֆա ու լե րի հա մա ռու թյու նը կոտ րե լու հա մար: 

-Ճշմա րիտ է, սըր: 
 -Սա կայն պա րոն Ֆա ու լե րը ծո վագ նա ցին վա յել հա մա-

ռու թյամբ պա շա րում է տու նը, Ձեզ հետ գաղտ նի հա մա ձայ-
նու թյան է գա լիս, մի գու ցե դրա մի կամ այլ մի ջո ցով և վստա-
հեց նում, որ Ձեր և իր շա հե րը հա մընկ նում են: 

- Պա րոն Ֆա ու լե րը շատ բա րե հո գի և առա տա ձեռն ջենթլ-
մեն է,- անխ ռով ասաց տի կին Թո լե րը: 

-Եվ այդ ջենթլ մենը հոգ է տա նում, որ Ձեր հար գար ժան 
ամու սի նը խմիչ քի պա կաս չու նե նա, և կար գադ րում, որ տա-
նի քին սան դուղք դնեք այն ժա մա նակ, երբ Ձեր տե րը կհե-
ռա նա: 

-Մի ան գա մայն ճիշտ եք, սըր, հենց այդ պես էլ եղել է: 
-Մնում է Ձեզ մի այն երախ տա գի տա կան խոս քեր հայտ-

նել, տի կին Թո լեր,- ասաց Հոլմ սը,- Դուք պար զա բանե ցիք այն 
ամե նը, ինչ մեզ հա մար առեղծ ված էր մնում: Ահա և տե ղի 
վի րա բույժն ու տի կին Ռու քաս լը: Ուոթ սոն, կար ծում եմ՝ ճիշտ 
կլի նի հենց հի մա օրի որդ Հան թե րին Վին չես թեր ու ղեկ ցենք, 
քան զի մեր՝ դա տա րա նում հայտն վե լու հա վա նա կա նու թյու նը 
շատ մեծ է: 

Ահա թե ինչ պես բա ցա հայտ վեց չա րա գու շակ տան առեղծ-
վա ծը, որի բա կը գե ղեց կաց նում են պղնձա գույն հա ճա րե-
նի նե րը: Պա րոն Ռու քաս լը փրկվեց, սա կայն մե կընդ միշտ 
հաշ ման դամ մնաց և շա րու նա կեց ապ րել անձն վեր կնոջ 
հո գա տա րու թյան շնոր հիվ: Նրանք շա րու նա կում են ապ րել 
իրենց հին ծա ռա յող նե րի հետ, որոնց, հա վա նա բար, այն քան 
շատ բան էր հայտ նի Ռու քաս լի ան ցյա լի մա սին, որ նրան ցից 
ազատ վե լը այդ քան հեշտ չէր լի նի: Պա րոն Ֆա ու լե րը և օրի-
որդ Ռու քաս լը իրենց փա խուս տի հա ջորդ օրը Սա ութ հեմփթ-
նում ամուս նա ցան, և Ֆա ու լե րը այժմ Մավ րի կի ոս կղզում պե-
տա կան պաշ տոն է զբա ղեց նում: Ինչ վե րա բե րում է օրի որդ 
Վի ո լետ Հան թե րին, ապա հի աս թա փու թյամբ պետք է նշեմ, որ 
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ըն կերս՝ Հոլմ սը, գոր ծի բա ցա հայ տու մից հե տո այլ հե տաքրք-
րու թյուն չդրսև ո րեց նրա նկատ մամբ: Օրի որ դը այժմ Ուոլ սոլ 
մաս նա վոր դպրո ցի տնօ րենն է, որ տեղ, վստահ եմ, նո րա նոր 
հա ջո ղու թյուն ներ է գրանցում: 
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