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 ԴԱ ՏԱՐԿ ՏՈՒ ՆԸ

1894 թվա կա նի գար նա նը ամ բողջ  Լոն դո նը հե տաքրքր ված 
էր, իսկ բարձ րաշ խար հիկ խա վը՝ ցնցված մե ծար գո  Ռո նալդ 
Ա դե րի սպա նութ յան առիթով, ո րը կա տար վել էր ար տա սո-
վոր և  ան բա ցատ րե լի հան գա մանք նե րում:  Հան րութ յու նն ար-
դեն ի րա զեկ էր հան ցա գոր ծութ յան ման րա մաս նե րին, ո րոնք 
ի հայտ էին ե կել ոս տի կա նութ յան կող մից կա տար ված հե-
տաքն նութ յան արդ յուն քում, բայց քա նի որ դեպ քը բա վա կա-
նին լուրջ էր, հետ ևա բար ճիշտ չէր լի նի բո լոր փաս տե րը ջրի 
ե րես հա նել, ին չի արդ յուն քում էլ ման րա մաս նութ յուն նե րի 
զգա լի մա սը թա քուն պահ վեց հան րութ յու նից: Եվ միայն հի-
մա, մոտ տասը տա րի անց ես կա րող եմ հան գիստ խո սել այդ 
զար մա նա լի շղթա յի մա սը կազ մող և  նախ կի նում բա ցա կա յող 
օ ղակ նե րի մա սին:  Հան ցա գոր ծութ յունն ինք նին հե տաքրք րա-
կան էր, բայց այդ հե տաքրք րութ յու նն ինձ հա մար ո չինչ էր՝ 
հա մե մա տած այն ա ներ ևա կա յե լի ի րա դար ձութ յուն նե րի հետ, 
ո րոնք հա ջոր դե ցին դրան, և  ո րոնք ինձ շատ ա վե լի ցնցե ցին 
և  զար մաց րին, քան իմ ար կած նե րով լի կյան քի որ ևէ դրվագ: 
 Նույ նիսկ հի մա, երբ այդ քան եր կար ժա մա նակ է ան ցել, այդ 
ա մե նը հի շե լիս հուզ մուն քով եմ լցվում և ևս մեկ ան գամ զգում 
եմ այն ու րա խութ յու նը, զար ման քը և  թե րա հա վա տութ յու նը, 
որ այդ ժա մա նակ ապ րել եմ: Եվ թող հան րութ յան այն զանգ-
վա ծը, որը ո րոշ չա փով հե տաքրք րութ յուն է ցու ցա բե րել այն 
ակ նարկ նե րի նկատ մամբ, ո րոն ցով ես եր բեմն հայտնել եմ 
հենց այդ նշա նա վոր մար դու մտքե րն և  գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
նե րի ինձ, որ չեմ կա րո ղա ցել նրանց հետ կիս վել իմ ու նե ցած 
տե ղե կութ յուն նե րով, ին չը ինձ հա մար ա ռաջ նա յին էր: Ան-
շուշտ, ես պար տա վոր էի տե ղե կաց նել, ե թե իմ առջև ար գելք 
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դրված չլի ներ հենց այդ նույն մար դու կող մից:  Միայն այս 
ամս վա ե րե քին ես թույլտ վութ յուն ստա ցա խո սել այդ մա սին:

 Հաս կա նա լի է, որ  Շեր լոք  Հոլմ սի հետ ու նե ցած իմ սերտ 
հա րա բե րութ յուն նե րի շրջա նում ես սկսել էի մեծ հե տաքրք-
րութ յուն ցու ցա բե րել ա մեն տե սակ հան ցանք նե րի նկատ մամբ, 
իսկ նրա ան հե տա ցու մից հե տո ես մշտա պես հետ ևում էի այն 
խնդիր նե րին, ո րոնք ծառս էին լի նում հան րութ յան առջև, և 
 մեկ ան գամ չէր որ փոր ձել էի սե փա կան հա ճույ քի հա մար 
լու ծել այդ խնդիր նե րը՝ կի րա ռե լով նրա իսկ մե թոդ նե րը:  Թեև 
պետք է նշեմ, որ ա ռանձ նա կի հա ջո ղութ յան չեմ հա սել:  Թերևս 
 Ռո նալդ Ա դե րի ող բեր գա կան մա հը միակն էր, որ ինձ այդ չափ 
հու զեց: Երբ կար դա ցի հե տաքն նութ յան արդ յունք նե րը, ո րով 
նրանք հան գել էին այն եզ րա կա ցութ յան, որ մեկ կամ մի քա նի 
ան հայտ մարդ կանց կող մից կան խամ տած ված սպա նութ յուն 
է կա տար վել, ես ա վե լի քան երբ ևէ հաս կա ցա, թե ինչ մեծ 
կո րուստ է ու նե ցել հա սա րա կութ յու նը ի դեմս  Շեր լոք  Հոլմ սի: 
Այդ տա րօ րի նակ գոր ծում կա յին այն պի սի հան գա մանք ներ, 
ո րոնք, հա մոզ ված եմ, կար ժա նա նա յին նրա հա տուկ ու շադ-
րութ յա նը, և  ոս տի կա նութ յան փոր ձե րը կհա մալր վեին կամ, 
ինչն ա վե լի հա վա նա կան է, կկանխ վեին շնոր հիվ Եվ րո պա յում 
ա ռա ջա տար հե տա խույ զի նուրբ դի տո ղա կա նութ յան և ճ կուն 
մտքի: Ամ բողջ օ րը, մինչ այ ցե լում էի հի վանդ նե րիս, մտքումս 
ա նընդ հատ Ա դե րի սպա նութ յունն էր և  որ քան էլ մտա ծում 
էի, բա վա րար բա ցատ րութ յուն այդ ա մե նին չէի կա րո ղա նում 
գտնել:  Խու սա փե լով կրկնվե լուց՝ ցան կա նում եմ ևս  մեկ ան-
գամ փաս տե րը ներ կա յաց նել այն ձևով, ո րով դրանք հայտ նի 
են հա սա րա կութ յա նը հե տաքն նութ յան արդ յունք նե րից: 

 Պատ վար ժան  Ռո նալդ Ա դե րը  Մեյ նու ֆի կրտսեր որ դին էր, 
որն այդ ժա մա նակ ավստ րա լիա կան գա ղութ նե րից մե կի կա-
ռա վա րիչն էր: Ա դե րի մայ րը վե րա դար ձել էր Ավստ րա լիա յից՝ 
կա տա րակ տի վի րա հա տութ յան են թարկ վե լու, և  նրա, որ դին՝ 
 Ռո նալ դը, և դուստրը՝  Հիլ դան, միա սին էին ապ րում  Փարք 
 Լեյ նում, 427 տա նը: Ե րի տա սար դը լա վա գույն հա սա րա կութ-
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յան ան դամ էր, և  որ քա նով հայտ նի է, չու ներ ոչ թշնա մի ներ 
ոչ էլ հա տուկ ա րատ ներ: Ն շան վել էր  Քարս թեր սից օ րիորդ 
Է դիթ  Վուդ լիի հետ, բայց մի քա նի ա միս ա ռաջ փո խա դարձ 
հա մա ձայ նութ յամբ բա ժան վել էին, և տ պա վո րութ յուն չկար, 
որ դա որ ևէ խո ր հետք էր թո ղել եր կու սի վրա: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, տղա յի կյան քը անց նում էր ըն տա նե կան նեղ և 
 բարձր դա սա կար գի շրջա նում:  Նա հան գիստ բնա վո րութ յուն 
ու ներ, խառն ված քով ան տար բեր էր: Եվ ա հա այդ բա րե հո-
գի և  ա րիս տոկ րատ ե րի տա սար դը մա հա ցավ այդ քան տա-
րօ րի նակ և  անս պա սե լի կեր պով:  Մա հը վրա էր հա սել 1894 
թվա կա նի մար տի ե րե սու նի ե րե կո յան, ժա մը տասն մեկն անց 
տասը կամ քսան րո պեին:

 Ռո նալդ Ա դե րը թղթա խա ղե րի սի րա հար էր:  Խա ղում էր 
ան դա դար, բայց և  գի տեր իր սահ ման նե րը:  Նա  Բոլդ վին, 
 Քա վեն դիշ և  Բա գը թել ա կումբ նե րի ան դամ էր:  Հաս տատ ված 
է, որ իր մահ վան օ րը, ընթ րի քից հե տո նա եր կու շրջան վիստ 
է խա ղա ցել  Բա գը թել ա կում բում:  Նա այն տեղ խա ղա ցել է 
նաև կե սօ րին: Ն րա խա ղա կից նե րը՝ պա րոն  Մը րեը, սըր  Ջոն 
 Հար դին և գն դա պետ  Մո րե նը, վկա յել են այն մա սին, որ խա ղը 
իս կա պես վիստ էր և  վեր ջա ցել է գրե թե ոչ-ո քի: Ա դե րը գու ցե 
և  հինգ ֆունտ տա նուլ էր տվել, բայց ոչ ա վե լին:  Նա զգա լի 
կա րո ղութ յուն ու ներ, և ն ման կո րուս տը ոչ մի կերպ չէր կա րող 
նրա վրա ազ դել: Գն դա պե տը գրե թե ա մեն օր խա ղում էր այս 
կամ այն ա կում բում, բայց խա ղում էր շատ զգու շա վո րութ յամբ 
և  սո վո րա բար կա րո ղա նում էր ա պա հո վել իր հաղ թա նա կը: 
 Բա ցա հայտ վել է նաև, որ նրա մա հից մի քա նի շա բաթ ա ռաջ, 
խա ղա լով գնդա պետ  Մո րե նի հետ՝ նա  Գադֆ րի  Միլ նե րից և 
 լորդ  Բալ մո րա յից ա վե լի քան չորս հար յուր քա ռա սուն ֆունտ 
է տա րել: Այս քանն է հա ջող վել պար զել հե տաքն նութ յան արդ-
յուն քում նրա վեր ջին գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին:

 Հան ցա գոր ծութ յան օ րը նա ա կում բից վե րա դար ձել է ե րե-
կո յան ու ղիղ ժա մը տա սին:  Մայ րը և  քույ րը տա նը չեն ե ղել, 
քա նի որ հյուր էին գնա ցել:  Ծա ռա յո ղը վկա յեց, որ լսել է, թե 
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ինչ պես է նա մտել ա ռա ջին սեն յակ, ո րը գտնվում էր երկ րորդ 
հար կում և  մե ծա մա սամբ օգ տա գործ վում էր որ պես հյու րա-
սեն յակ: Ն րա գա լուց ա ռաջ ծա ռա յո ղը այն տեղ բու խա րին էր 
վա ռել, և  քա նի որ սեն յա կը լցվել էր ծխով, բա ցել էր պա տու-
հա նը:  Մինչև ժա մը տասն մեկն անց քսան րո պե սեն յա կից ոչ 
մի ձայն չի լսվել, ա պա տուն են վե րա դար ձել լե դի  Մեյ նու ֆը 
և ն րա դուստ րը:  Ցան կա նա լով որ դուն բա րի գի շեր մաղ թել՝ 
նա փոր ձել է մտնել որ դու սեն յակ, բայց սեն յա կի դու ռը ներ-
սից փակ է ե ղել, և  ոչ մի ձայն չի լսվել նրանց բղա վոց նե րին և 
 թա կոց նե րին ի պա տաս խան: Այդ ժա մա նակ նրանք դի մել են 
օգ նութ յան և  ջար դել դու ռը: Դժ բախտ ե րի տա սար դին գտել են 
սե ղա նի կող քին ըն կած: Ն րա գլու խը սար սա փե լիո րեն խեղ վել 
էր ատր ճա նա կի ար ձակ ված փամ փուշ տից:  Սեն յա կում, թերևս, 
ոչ մի տե սակ զենք չէր հայտ նա բեր վել:  Սե ղա նին դրված էր 
եր կու պար տա տոմս՝ յու րա քանչ յու րը տա սը ֆուն տա նոց, և 
 տասն յոթ ֆունտ տա սը շիլ լինգ՝ ար ծա թով և  ոս կով: Դ րանք 
փոքր սյու նե րով դա սա վոր ված էին աճ ման կար գով: Թղ թի 
կտո րի վրա նաև ո րոշ թվեր կա յին, ո րոնք դրված էին ա կում-
բա յին ըն կեր նե րից մի քա նի սի ան վան դի մաց: Այս ա մե նից 
կա րե լի էր են թադ րել, որ իր մահ վա նից ա ռաջ ե րի տա սար դը 
փոր ձել է հաշ վար կել խա ղաթղ թե րից ձեռք բեր ված կո րուստ-
ներն ու հաղ թա նակ նե րը:

 Հան գա մանք նե րը քննե լուց հե տո դեպ քը ա վե լի խճճվեց: 
Ա ռա ջին հեր թին ան հաս կա նա լի էր, թե ինչ նպա տա կով պետք 
է ե րի տա սար դը ներ սից կող պեր դու ռը:  Վար կած կար, որ մար-
դաս պանն է այն կող պել և  հե տո փա խել պա տու հա նով, բայց 
այն գտնվում էր առն վազն քսան ֆունտ բարձ րութ յան վրա, 
իսկ ներք ևում ծաղ կած զաֆ րան նե րի մարգն էր, և տ րոր ված 
ոչ մի ծա ղիկ չկար:  Նեղ ճե մա շեր տի վրա, ո րը տու նը բա ժա-
նում էր ճա նա պար հից, ևս  ոչ մի հետք չկար:  Հետ ևա բար, ըստ 
եր ևույ թին, հենց ե րի տա սարդն էր կող պել դու ռը:  Բայց ինչ պե՞ս 
էր մա հը վրա հա սել: Ոչ ոք պա տու հա նից ներս չէր կա րող 
մտնել ա ռանց որ ևէ հետք թող նե լու: Են թադ րենք թե մար դաս-
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- Հա մա ձայն քրեա կան գոր ծե րով զբաղ վող փոր ձա գե տի 
կար ծի քի,- ա սաց պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը,- հան գուց յալ դա-
սա խոս  Մո րիար տիի մա հից հե տո  Լոն դո նը կորց րել է իր հե-
տաքրք րութ յու նը:

- Կար ծում եմ, որ շատ քիչ թվով պար կեշտ լոն դոն ցի ներ 
կհա մա ձայն են  Ձեզ հետ,- պա տաս խա նե ցի ես:

- Դե, դե, ես չպետք է միայն իմ մա սին մտա ծեմ,- ա սաց 
նա ժպի տով՝ ա թո ռը ետ հրելով նա խա ճա շի սե ղա նից: 
 Հա սա րա կութ յու նը ան կաս կած շա հել է, ոչ ոք չի տու ժել, բա ցի 
ին ձա նից՝ այս խեղճ գոր ծա զուրկ մաս նա գե տից, ո րը լիո վին 
մնաց ան գործ: Երբ այդ մար դը ողջ էր, ա ռա վոտ յան թեր-
թե րը ան սահ ման հնա րա վո րութ յուն ներ էին ըն ձե ռում:  Շատ 
հա ճախ նույ նիսկ ա մե նա փոքր հետ քը, Ո ւոթ սոն, ա մե նա թույլ 
նշա նը բա վա կան էր ինձ, որ ես հաս կա նա յի, որ այդ չա րա-
միտ մար դը դեռ գոր ծում է, ա սես երբ տես նում ես ոս տայ նի 
ծայ րե րի ցնցումն ե րը, ան մի ջա պես պատ կե րաց նում ես այն 
զզվե լի սար դին, ո րը դա րան է մտել ոս տայ նի կենտ րո նում: 
 Մանր գո ղութ յուն նե րը, ա նի մաստ հար ձա կումն ե րը, անն պա-
տակ վի րա վո րանք նե րը այն մար դու հա մար, ո րը հան ցա-
նշան ներ էր պա հում, այս ա մե նը կա րող էր մի ամ բող ջա կան 
պատ կեր կազ մել: Այն ժա մա նակ այդ մար դու հա մար, ո րը 
զբաղ վում էր քրեա կան աշ խար հի ու սումն ա սի րութ յուն նե րով, 
ոչ մի մայ րա քա ղաք այդ քան շատ ա ռա վե լութ յուն ներ չու ներ, 
որ քան  Լոն դո նը: Իսկ հի մա… 

Այն, ին չի մա սին հի մա խո սում եմ, տե ղի է ու նե ցել  Հոլմ սի 
վե րա դար ձից մի քա նի ա միս հե տո: Ն րա խնդրան քով ես վա-
ճա ռել էի մաս նա գի տա կան պրակ տի կաս և  վե րա դար ձել էի 
նրա հետ բնակ վե լու  Բեյ քեր սթ րի թում: Իմ փոք րիկ  Քեն սինգ թըն 
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պրակ տի կան գնել էր  Վեռ ներ ա նու նով մի ե րի տա սարդ բժիշկ: 
 Զար մա նա լիո րեն ա ռանց մի փոքր ան գամ սա կար կե լու նա 
վճա րել էր այն ա մե նա բարձր գի նը, ո րը ես հա մար ձակ վել էի 
ա սել: Եվ սա գտավ իր բա ցատ րութ յու նը միայն մի քա նի տա րի 
հե տո, երբ ես պար զե ցի, որ  Վեռ նե րը  Հոլմ սի հե ռա վոր բա րե-
կամն էր, և  որ հենց իմ ըն կերն էր վճա րել այդ գու մա րը:

 Միա սին անց կաց րած մեր ա միս նե րն այն քան էլ ի րա դար-
ձութ յուն նե րով պա կաս չէին, որ քան որ  Հոլմսն էր նշել: Երբ 
աչ քի տա կով եմ անց կաց նում այն ժա մա նակ վա իմ գրա ռում-
նե րը, այն տեղ գտնում եմ նախ կին նա խա գահ  Մու րի լո յի փաս-
տաթղ թե րի ան հե տաց ման հետ կապ ված գոր ծը, ինչ պես նաև 
Ֆ րիս լենդ ա նու նով հո լան դա կան շո գե նա վի ցնցող գոր ծը, 
ո րը գրե թե ար ժե ցավ եր կու սիս կյան քը:  Լի նե լով էութ յամբ 
հպարտ և  սառ նա սիրտ՝  Հոլմ սը խոր շում էր հան րութ յան հա-
վա նութ յուն նե րից, և  ա մե նա խիստ ձևե րով նա հար կադ րեց 
ինձ այլևս եր բեք չխո սել ի րե նից, իր մե թոդ նե րից կամ հա-
ջո ղութ յուն նե րից: Եվ այդ ար գել քը, ինչ պես ար դեն ա սել եմ, 
միայն հի մա է ան հե տա ցել:

Իր տա րօ րի նակ բո ղո քից հե տո պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը 
հեն վեց իր ա թո ռին և  նոր էր դան դաղ կեր պով բա ցել ա ռա-
վոտ յան թեր թը, երբ մեր ու շադ րութ յու նը գրա վեց դռան հուժ-
կու զան գը, ո րին ան մի ջա պես հա ջոր դեց խուլ թմբու կա յին 
մի ձայն, ա սես ինչ-որ մե կը բռունց քով հար վա ծում էր դրսի 
դռա նը:  Դու ռը բաց վեց, և  ինչ-որ մե կը մեծ աղ մուկ հա նե լով 
ներս շտա պեց մի ջանցք, ա պա ա րագ քայ լե րով բարձ րա ցավ 
վերև, և  մեկ րո պե հե տո շնչակ տուր  սեն յակ մտավ վա խե-
ցած աչ քե րով, գու նատ, գզգզված մա զե րով մի ե րի տա սարդ: 
 Նա մերթ ինձ էր նա յում, մերթ  Հոլմ սին և  միայն մեր քննող 
հա յաց քից նա գի տակ ցեց, որ պետք է նե րո ղութ յուն խնդրի 
նման ներ խուժ ման հա մար: 

-Կ նե րեք ինձ, պա րոն  Հոլմս,- բա ցա կան չեց նա,- բայց 
չպետք է ինձ մե ղադ րեք: Ես գլուխս կորց րել եմ:  Պա րոն  Հոլմս, 
ես դժբախտ  Ջոն  Հեկ տոր Մք ֆար լեյնն եմ:
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 Մի քա նի ժամ էր, ինչ  Հոլմ սը լռութ յան մեջ նստած էր: 
 Նա խո նարհ վել էր քի միա կան ա նո թի վրա, ո րի մեջ 

եփ վում էր ա ռանձ նա կի գար շա հո տութ յուն ու նե ցող ինչ-որ մի 
բան: Ն րա գլու խը թեք ված էր կրծքին, և , իմ կար ծի քով այդ 
պա հին նա նման էր մի տա րօ րի նակ ու նի հար թռչու նի, ո րն 
ու ներ մուգ մոխ րա գույն փե տուր ներ և սև մա զափն ջեր:

-Այս պի սով, Ո ւոթ սոն,- հան կար ծա կի ա սաց նա,- մտա դիր 
չե՞ք ներդ րում կա տա րել հա րավաֆ րիկյ ան ար ժեթղ թե րում:

Ես զար ման քից քար կտրե ցի: Որ քան էլ որ վարժ վել էի 
 Հոլմ սի տա րօ րի նակ ըն դու նա կութ յուն նե րին, միև նույն է, այս 
հան կար ծա կի ներ խու ժու մը իմ ա մե նաանձ նա կան մտքե րի 
մեջ՝ միան գա մայն ան բա ցատ րե լի էր:

-Գ րո ղը տա նի, այդ ինչ պե՞ս ի մա ցաք,- հարց րի ես:
Ծ խա ցող փոր ձա նո թը ձեռ քին՝ նա շու ռու մուռ ե կավ տա-

բու րե տի վրա: Ն րա խոր ակ նաբ նե րում գտնվող աչ քե րը փայ-
լա տա կե ցին:

-Իսկ այժմ, Ո ւոթ սոն, խոս տո վա նեք, որ Դուք միան գա մայն 
ա նե լա նե լի վի ճա կում եք և չ գի տեք ինչ ա նել:

- Խոս տո վա նում եմ:
- Կա րե լի էր ստի պել  Ձեզ այդ մա սին գրել թղթի վրա և 

ս տո րագ րել:
-Ին չո՞ւ:
-Ո րով հետև հինգ րո պե հե տո կա սեք, որ այդ ա մե նը չա-

փա զանց հեշտ էր:
-Վս տահ եմ՝ նման բան չեմ ա սի:
- Տե սեք, իմ սի րե լի Ո ւոթ սոն,- նա փոր ձա նո թը հե նեց ցան-

ցին և սկ սեց դա սա խո սութ յուն կար դալ, ա սես իր լսա րա նին 
դի մող դա սա խոս լի ներ,- ի րա կա նում դժվար չէ եզ րա կա ցութ-
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1894-ից մինչև 1901 թվա կան նե րը պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը 
շատ զբաղ ված էր։ Այդ ութ տա րի նե րի ըն թաց քում չի ե ղել մի 
դժվա րին հե տաքն նութ յուն, որը չի ան ցել ա ռանց նրա խորհր-
դի։  Հար յու րա վոր մաս նա վոր դեպ քեր են ե ղել, ո րոն ցից մի 
քա նի սը չա փա զանց խճճված և  ար տա ռոց էին, որ տեղ նա 
նշա նա կա լի դեր է խա ղա ցել։ Այս եր կար ժա մա նա կա հատ-
վա ծում շա րու նա կա կան աշ խա տան քի արդ յուն քում ու նե ցանք 
շատ ապ շե ցու ցիչ հա ջո ղութ յուն ներ և  մի քա նի ան խու սա փե լի 
ձա խո ղումն եր։  Քա նի որ ես պա հել եմ այս բո լոր դեպ քե րի ամ-
բող ջա կան գրութ յուն նե րը և  շատ դեպ քե րում ինքս ներգ րավ-
ված եմ ե ղել, ինձ հա մար դժվար է ո րո շել, թե հատ կա պես որ 
դեպքն է ար ժա նի հան րութ յան ու շադ րութ յա նը։ Ա մեն դեպ քում 
ես կհետ ևեմ իմ հին կա նո նին և  նա խա պատ վութ յունը կտամ 
այն դեպ քե րին, ո րոնք ու շադ րութ յուն են գրա վում ոչ այդ-
քան հան ցա գոր ծութ յան դա ժա նութ յամբ, այլ խնդրի լուծ ման 
սրամ տութ յամբ և դ րա մա տիկ անս պա սե լիութ յամբ։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով ըն թեր ցո ղին այժմ կներ կա յաց նեմ այն փաս տե-
րը, ո րոնք կապ ված են օ րիորդ  Վա յո լետ Ս մի թի՝  Չար լինգ թո-
նից միայ նակ հե ծան վոր դու հու հետ, և  մեր հե տաքն նութ յան 
հե տաքրք րա կան հա ջոր դա կա նութ յու նը, որն ա վարտ վեց ան-
սպա սե լի ող բեր գութ յամբ։  Ճիշտ է, հան գա մանք նե րը լիո վին 
չեն պատ կե րում այն զար մա նահ րաշ ու ժը, ո րով ըն կերս հայտ-
նի է, բայց գոր ծի հետ կապ ված մի քա նի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ կան, ո րոնք ա ռանձ նաց նում են այս գոր ծը կա տար-
ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քրո նի կա յից, որ տե ղից նյու թեր 
եմ հա վա քում այս փոքր պատ մութ յուն նե րի հա մար:

Ա հա 1895 թվա կա նի հու շա տետրս։  Պարզ վեց, որ ա ռա ջին 
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ան գամ լսել ենք օ րիորդ  Վա յո լետ Ս մի թի մա սին շա բաթ օ րը, 
ապ րի լի քսա նե րե քին։  Հի շում եմ, որ նրա այ ցը շատ ան ցան-
կա լի էր  Հոլմ սի հա մար, քա նի որ նա այդ պա հին ներ քաշ ված 
էր մի շատ բարդ ու խճճված գոր ծի մեջ, ո րը կապ ված էր  Ջոն 
 Վին սենթ  Հար դե նի՝ ծխա խո տի հայտ նի գոր ծա րա նա տի րոջ 
տա րօ րի նակ հե տապնդ ման հետ: Ըն կերս, որ ա մե նից շատ 
սի րում էր մտքի ճշգրտութ յուն և  հա մա կենտ րո նա ցում, զայ-
րա նում էր ցան կա ցած բա նից, ո րը շե ղում էր նրա ու շադ րութ-
յու նը գոր ծից։  Պետք է էութ յամբ կո պիտ լի նեիր, ին չը նրան 
բնո րոշ չէր, որ պես զի կա րո ղա նա յիր հրա ժար վել ե րի տա սարդ 
և  գե ղե ցիկ կնոջ պատ մութ յու նը լսե լուց:  Նա բարձ րա հա սակ 
էր, նրբա գեղ, իս կա կան թա գու հի:  Բեյ քեր սթ րիթ ե կել էր ուշ 
ե րե կո յան և  ա ղա չում էր  Հոլմ սին՝ օգ նել ի րեն։ Ա նօ գուտ էր 
նրան ա սել, որ  Հոլմ սի ժա մա նա կը ամ բող ջա պես զբաղ ված է, 
քա նի որ ե րի տա սարդ կի նը տրա մադր ված ե կել էր իր պատ-
մութ յու նը պատ մե լու, և  ակն հայտ էր, որ նույ նիսկ ու ժի կի-
րառ մամբ հնա րա վոր չէր լի նի նրան սեն յա կից դուրս հա նել, 
մինչև չա սեր այն, ին չի հա մար ե կել էր։  Հոլմ սը հա մա կերպ վեց 
և  հոգ նած ժպի տով խնդրեց գե ղե ցիկ ինք նա կո չին նստել և 
 պատ մել, թե ինչն է իրեն այդ քան ան հանգս տաց նում։

- Հաս տատ ա ռող ջութ յան հետ կապ ված խնդիր չու նեք,- 
ա սաց  Հոլմ սը՝ նա յե լով նրան սուր աչ քե րով,- նման ե ռան դուն 
հե ծան վոր դու հին պետք է որ անս պառ է ներ գիա ու նե նա։

Օ րիոր դը զար ման քով նա յեց ներքև իր ոտ քե րին։ Ես նկա-
տե ցի ոտ նա թա թի տա կի անն շան կոշ տա ցու մը, որն ա ռա ջա ցել 
էր ոտ նա կի ծայ րի հետ շփու մից։

-Ա յո, ես հե ծա նի վից շատ եմ օգտ վում, պա րոն  Հոլմս, և  դա 
ո րոշ չա փով կապ ված է իմ այ սօր վա այ ցի հետ։

Ըն կերս բռնեց լե դիի ձեռ քը (նա ձեռ նոց չէր կրում) և զն նեց 
այն այն պես ու շա դիր ու սառ նա սիրտ, ինչ պես մի գիտ նա կան, 
ով ու սումն ա սի րում է բա ցա ռիկ մի նմուշ։

- Հա մոզ ված եմ, որ կնե րեք ինձ։  Սա իմ գործն է,- ա սաց նա 
և  բաց թո ղեց ձեռ քը,- քիչ էր մնում սխալ վեի՝ կար ծե լով, որ 
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 Բեյ քեր սթ րի թի մեր փոք րիկ բե մին հայտ նի էին բազ մա-
թիվ դրա մա տի կա կան ե լու մուտ քեր, բայց ես չեմ հի շում ո չինչ 
ա վե լի անս պա սե լի և  ապ շե ցու ցիչ, որ քան  Թոր նիկ րոֆտ 
 Հաքս թըբ լի՝ ար վես տի մա գիստ րո սի, փի լի սո փա յութ յան 
դոկ տո րի և ն ման շատ ու շատ կո չումն եր ու նե ցող մար դու 
հետ մեր ա ռա ջին հան դի պումն էր: Ն րա այ ցե տոմ սը, ո րը 
չա փա զանց փոքր էր թվում իր ա կա դե միա կան համ բա վի 
ծան րութ յու նը կրե լու հա մար, մենք մի փոքր շուտ ստա ցանք, 
իսկ հե տո ներս մտավ հենց ին քը՝ մի բարձ րա հա սակ, փքուն, 
ծան րա բա րո մարդ, հա վա սա րակշ ռութ յան և  տո կու նութ յան 
մարմն ա ցում: Երբ դու ռը իր հետ ևից փակ վեց, նա ե րե րա-
լով հա սավ սե ղա նին, սայ թա քեց հա տա կի վրա, և  ա հա հա-
ջորդ վայրկյ ա նին մեր առջև այդ վե հա պանծ մարդն էր, որն 
ուշագ նաց ե ղած փռվել էր բու խա րու առջև գցած ար ջի մոր-
թու վրա: 

 Մենք տեղ նե րիցս թռանք և  մի քա նի րո պե լուռ ու զար-
մա ցած նա յե ցինք ծան րակ շիռ այս բե կո րին, ո ր վկա յում էր 
հեռ վում, կյան քի օվ կիա նո սում ինչ-որ մի հան կար ծա կի և 
 ճա կա տագ րա կան դար ձած փո թոր կի մա սին: Ա պա  Հոլմ սը 
շտա պեց բարձ դնել նրա գլխի տակ, իսկ ես նրա շուր թե րին 
մո տեց րի մի բա ժակ կոն յակ: Ն րա մռայլ ու գու նատ դեմ քին 
ան հանգս տութ յու նից կնճիռ ներ էին հայտն վել, փակ աչ քե րի 
տակ կապ տա վուն փո սիկ ներ էին ա ռա ջա ցել, թույլ թո ղած 
բե րա նի անկյ ուն նե րը թա խի ծից կախ էին ըն կել, կզա կին էլ 
մո րուք էր ա ճել: Օ ձի քի և  վեր նա շա պի կի տես քին նա յե լով՝ 
պարզ էր դառ նում, որ հեռ վից էր ե կել, իսկ չսան րած մա զե-
րը թափ վել էին գե ղե ցիկ ճա կա տին:  Մեր առջև ըն կած էր մի 
մարդ, ո րի հետ ինչ-որ լուրջ բան էր պա տա հել:
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Ես եր բեք ըն կե րոջս չէի տե սել մտա վոր և  ֆի զի կա կան ու-
ժե րի նման ծաղկ ման մեջ, ինչ պես 1975 թվա կա նին էր։ Օ րե ցօր 
նրա հռչակն ա ճում էր, իսկ պրակ տի կան՝ ա վե լա նում: Ան խո-
հե մութ յուն կլի ներ ա րածս, ե թե ակ նար կեի այն հռչա կա վոր 
հա ճա խորդ նե րի ա նուն նե րը, ո րոնք ան ցել են  Բեյ քեր սթ րի-
թում գտնվող մեր տան հա մեստ շեմ քով։  Հոլմ սը, սա կայն, 
ինչ պես բո լոր մեծ ար վես տա գետ նե րը, ապ րում էր հա նուն ար-
վես տի, և,  բա ցի հեր ցոգ  Հոլ դեր նե սի դեպ քից, չի ե ղել այն պի-
սի մի դեպք, որ իր անգ նա հա տե լի ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
նա մեծ պարգ ևատ րում պա հան ջեր։  Նա այն քան ան շա հախն-
դիր էր կամ այն քան ան կախ, որ հա ճախ հրա ժար վում էր 
օգ նել ու ժեղ և  հա րուստ մարդ կանց, ե թե նրանց խնդիր նե րը 
հե տաքրք րութ յուն չէին ա ռա ջաց նում նրա մեջ։  Մինչ դեռ նա 
շա բաթ նե րով ե ռան դուն կաշ խա տեր հա սա րակ հա ճա խոր դի 
գոր ծով, ում դեպ քը տա րօ րի նակ և  հու զիչ էր թվում, ո րը և 
 պա հան ջում էր նրա եր ևա կա յութ յունն ու սրամ տութ յու նը։

Այս հի շար ժան 1895 թվա կա նին նրա ու շադ րութ յա նը 
ար ժա նա ցան մի շարք հե տաքր քիր և  ի րա րից տար բեր վող 
դեպ քեր՝ սկսած կար դի նալ  Թաս կա յի հան կար ծա մա հութ յան 
պատ ճառ նե րի հայտ նի հե տաքն նու մից, ո րը  Հոլմ սը ի րա կա-
նաց րել էր Վե հա փառ հայ րա պե տի հա մառ ցան կութ յամբ, վեր-
ջաց րած Ո ւիլս նի՝ դեղ ձա նիկ ներ վար ժեց նող տխրահռ չա կ ձեր-
բա կա լութ յամբ, ո րը  Լոն դո նի Իստ Էն դի խոցն էր։ Այս եր կու 
հայտ նի դեպ քե րին հա ջոր դեց Ո ւուդ մենս  Լիի ող բեր գութ յու-
նը։  Կա պի տան  Փի թեր  Քե րին մա հա ցավ շատ ան հաս կա նա-
լի հան գա մանք նե րում։  Պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սի մա սին գրածս 
հու շե րը ամ բող ջա կան չէին լի նի, ե թե չընդգր կեի հենց այս 
ար տա սո վոր գոր ծը։
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 Տա րի ներ են ան ցել այն դեպ քե րից, ո րոնց մա սին այժմ 
կխո սեմ, բայց այդ ա մե նը նկա րագ րե լը զգու շութ յուն է պա-
հան ջում: Եր կար ժա մա նակ, նույ նիսկ չա փա զանց զգու շութ-
յամբ և  գաղտ նա պա հութ յամբ, չէր կա րե լի հրա պա րա կել բո լոր 
այդ փաս տե րը, բայց այժմ գլխա վոր դե րա կա տա րը ան  ձեռն  -
մ ե լի է մարդ կա յին օ րեն քից, և  մի փոքր կա րե լի է պատ մել 
այս պատ մութ յու նը, սա կայն այն պես, որ ոչ մեկը չտու ժի: Այս 
գոր ծում ամ փոփ ված է թե պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սի, թե իմ կա-
րիե րա յում իր նմա նը չու նե ցող մի փոր ձութ յուն:  Թող նե րի ինձ 
ըն թեր ցո ղը, ե թե ես թաքց նեմ ամ սա թի վը կամ մեկ այլ փաստ, 
ո րով հնա րա վոր կլի նի բա ցա հայ տել գոր ծող ան ձանց:

Ձմ ռան ցուրտ և  սառ նա մա նի քա յին ե րե կո էր: Ես և  Հոլմ սը 
դուրս էինք ե կել ե րե կո յան զբո սան քի և  վե րա դար ձանք միայն 
մո տա վո րա պես ժա մը վե ցին: Երբ  Հոլմ սը վա ռեց լամ պը, լույսն 
ըն կավ սե ղա նին դրված այ ցե տոմ սի վրա:  Նա նա յեց և  հե տո 
գար շան քով նե տեց գետ նին: Ես վերց րի այն և  կար դա ցի.

« Չարլզ Օ գոս տոս  Միլ վեր թոն
Էփ լը դոր  Թաու վերս
 Հէմփս թիդ
 Գոր ծա կալ»

-Ո՞վ է նա,- հարց րե ցի ես:
-Ա մե նա վատ մար դը  Լոն դո նում,- պա տաս խա նեց  Հոլմ սը՝ 

նստե լով և  ոտ քե րը ձգե լով դե պի կրա կը,- այ ցե տոմ սի հա կա-
ռակ կող մում ինչ-որ բան կա՞ գրված:

Ես շրջե ցի այն:
«Կ գամ ժա մը վեցն անց կես, Չ. Օ. Մ.»,- կար դա ցի ես:
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Ս քոթ լենդ  Յարդ ոս տի կա նա տան խու զար կու պա րոն 
 Լեսթ րեյ դը ե րե կո նե րը հա ճախ էր մեզ այ ցե լում։ Ն րա այ ցե-
լութ յուն նե րը հա ճե լի էին  Շեր լոք  Հոլմ սին, քա նի որ այդ այ-
ցե լութ յուն նե րի ըն թաց քում նա կա րո ղա նում էր տե ղե կա նալ 
այն ա մե նին, ինչ կա տար վում էր ոս տի կա նա կան շտա բնե րում: 
Որպես շնոր հա կա լութ յուն  Լեսթ րեյ դի բե րած նո րութ յուն նե րին, 
 Հոլմ սը ու շադ րութ յամբ լսում էր խու զար կո ւին հանձ նա րար-
ված գոր ծե րի ման րա մաս նութ յուն նե րը։  Կար ծես պա տա հա-
կա նո րեն նա ո րոշ խոր հուրդ ներ էր տա լիս նրան՝ ել նե լով 
սե փա կան գի տե լիք նե րից և  կու տա կած փոր ձից: 

 Բայց այդ ե րե կո  Լեսթ րեյ դը խո սում էր միայն ե ղա նա կից 
և  թեր թե րից:  Հե տո նա հան կարծ լռեց՝ մտա մո լոր փչե լով սի-
գա րի մո խի րը:  Հոլմ սը սևե ռուն հա յաց քով նա յեց նրան:

-Ինչ-որ հե տաքր քիր բան ու նե՞ք ինձ ա սե լու,- հարց րեց նա:
-Ոչ, պա րոն  Հոլմս, ա ռանձ նա հա տուկ բան չկա:
-Ու րեմն, պատ մեք ինձ:
 Լեսթ րեյ դը ծի ծա ղեց:
- Դե, պա րոն  Հոլմս,  Ձե զա նից ո չինչ թաքց նել հնա րա վոր 

չէ:  Բայց և  այն քան ան հե թեթ դեպք է, որ երկմ տում եմ  Ձեզ 
ան հանգս տաց նել դրա նով: Մ յուս կող մից էլ, ան կար ևոր, բայց 
տա րօ րի նակ դեպք է, և  ես գի տեմ, որ Դուք հե տաքրքր վում 
եք նման ար տա սո վոր դեպ քե րով:  Թեև, իմ կար ծի քով, գոր ծը 
ա վե լի շատ բժիշկ Ո ւոթ սո նին է վե րա բե րում, քան ինձ և  Ձեզ:

- Հի վան դութ յո՞ւն է,- հարց րի ես:
- Խե լա գա րութ յուն: Ընդ ո րում, չա փա զանց տա րօ րի նակ 

խե լա գա րութ յուն:  Չեք կար ծում, չէ՞, որ մեր օ րե րում կգտնվի 
մի մարդ, որն այն քան կա տի  Նա պո լեոն Ա ռա ջի նին, որ կջար-
դի աչ քովն ըն կած նրա ա մեն մի կեր պա րը: 
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1895 թվա կա նին էր, որ մի շարք հան գա մանք նե րի բե-
րու մով (այս տեղ դրանց մա սին չար ժե խո սել) ես ու պա րոն 
 Շեր լոք  Հոլմ սը մի քա նի շա բաթ անց կաց րինք մեր խո շոր հա-
մալ սա րա նա կան քա ղաք նե րից մե կում և  հենց այդ ժա մա նակ 
էր, որ բախ վե ցինք մի անն շան, բայց ու սա նե լի պա տա հա-
րի, ո րի մա սին այժմ ցան կա նում եմ խո սել: Ակն հայտ է, որ 
ցան կա նած ման րա մաս նութ յուն, ո րը թույլ կտա ըն թեր ցո ղին 
գլխի ընկ նել, թե որ հա մալ սա րա նի մա սին է խոս քը, կամ ով 
է հան ցա գոր ծը, տե ղին չէ և  նույ նիսկ՝ վի րա վո րա կան: Այն քան 
ա մո թա լի խայ տա ռա կութ յուն է, որ կա րե լի է և չ խո սել դրա 
մա սին:  Բայց, քա նի որ այդ դեպ քը բա ցա հայ տում է ըն կե րոջս 
մի քա նի զար մա նա լի ըն դու նա կութ յուն նե րը, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, ո րո շե ցի մի փոքր պատ մել այդ մա սին:  Պատ մե լիս կաշ-
խա տեմ խու սա փել այն ա մե նից, ին չը ո րո շա կիո րեն կա րող է 
բա ցա հայ տել վայրն ու գոր ծող ան ձանց:

Այդ ժա մա նակ մենք ժա մա նա կա վոր բնա կութ յուն էինք 
հաս տա տել մի կա հա վոր ված բնա կա րա նում: Այն մոտ էր 
գտնվում գրա դա րա նին, որ տեղ  Շեր լոք  Հոլմ սը ու սումն ա սի-
րում էր հին անգ լիա կան ձե ռագ րե րը: Ն րա այդ ու սումն ա սի-
րութ յուն նե րն այն քան ապ շե ցու ցիչ արդ յունք ներ գրան ցե ցին, 
որ գու ցե ա պա գա յում իմ պատմ վածք նե րից մե կում անդ րա-
դառ նամ դրանց: Ա հա այս տեղ մի ե րե կո մեզ այ ցե լեց մեր ծա-
նոթ նե րից մե կը՝ պա րոն  Հիլ թոն  Սոմ սը, Սուրբ  Ղու կաս քո լե ջի 
դա սա խոս նե րից:  Պա րոն  Սոմ սը բարձ րա հա սակ էր, նի հար, 
նյար դա յին և դ յու րագր գիռ: Ես նրան միշտ ի մա ցել եմ որ պես 
ան համ բեր մարդ, բայց այս ան գամ նա մի այն պի սի հուզ-
մուն քի մեջ էր, որ պարզ էր՝ ինչ-որ լուրջ բան էր պա տա հել: 

- Պա րոն  Հոլմս, հու սով եմ, որ Ձեր թան կա գին ժա մա նա-
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1894 թվա կա նին ծա վա լած մեր գոր ծու նեութ յան հետ կապ-
ված ե րեք խո շոր ար ձա նագ րութ յուն ու նեի գրած:  Պետք է 
խոս տո վա նեմ, որ ինձ հա մար շատ դժվար է նման հա րուստ 
նյու թե րից ընտ րել այն գոր ծե րը, ո րոնք ա մե նա հե տաքր քիրն 
են և  ա մե նա լավն են ներ կա յաց նում ըն կե րոջս զար մա նա հրաշ 
ըն դու նա կութ յուն նե րը, ո րոն ցով նա այդ քան հայտ նի է: Երբ 
թեր թում էի է ջե րը, հան դի պե ցի գրութ յուն ների, որ գրել եմ 
գար շանք ա ռա ջաց նող կար միր տզրու կի մա սին, Ք րոս բիի՝ 
բան կի րի սար սա փե լի մահ վան մա սին: Գ տա նաև գրութ-
յուն ներ՝ կապ ված Ադ լե թո նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ-
յան, բրի տա նա կան հի նա վուրց դամ բա րան նե րի տա րօ րի-
նակ գտա ծո նե րի հետ: Այս ըն թաց քում էր տե ղի ու նե ցել նաև 
հայտ նի դեպ քը՝ կապ ված Ս միթ- Մոր թի մե րի ժա ռան գութ յան 
հետ, ո րի արդ յուն քում բռնվեց և  ձեր բա կալ վեց  Հը րե թը՝ մար-
դաս պա նը: Այս գոր ծի հա մար  Հոլմ սը Ֆ րան սիա յի նա խա գա-
հի ինք նագ րութ յամբ շնոր հա կա լա կան նա մակ ստա ցավ և 
 պարգ ևատր վեց  Պատ վա վոր լե գեո նի շքան շա նով:  Բո լոր այս 
գոր ծե րը կա րե լի էր ներ կա յաց նել պատ մութ յան տես քով, բայց 
կար ծում եմ, որ սրան ցից ոչ մեկն այդ քան հե տաքրք րա կան 
չէ, որ քան  Յաքս լի Օլդ Փ լեյ սում տե ղի ու նե ցա ծը, ո րը ոչ միայն 
ե րի տա սարդ Ո ւի լը բի Ս մի թի ող բեր գա կան մահ վան մա սին 
է, այլև հե տա գա այն զար գա ցումն ե րի մա սին, ո րոնք բա ցա-
հայ տում էին հան ցա գոր ծութ յու նը ա մե նա զար մա նա լի ձևով:

 Նո յեմ բե րի վեր ջի փո թոր կա լից գի շեր էր: Ողջ ե րե կո 
 Հոլմսն ու ես լուռ նստել էինք:  Նա ու ժեղ ոսպն յա կով փոր ձում 
էր կրկնագ րի վրա կար դալ բնա գիր մա կագ րութ յան մնա ցած 
գրվածք նե րը, իսկ ես խո րա սուզ վել էի վի րա բու ժութ յան հետ 
կապ ված վեր ջին հե տա զո տութ յուն նե րի մեջ: Դր սում քա մին 
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 Մենք միան գա մայն սո վոր էինք  Բեյ քեր սթ րի թում խորհր-
դա վոր հե ռագ րեր ստա նա լուն, բայց հատ կա պես հի շում եմ 
այն մե կը, ո րը ստա ցանք փետր վա րի մռայլ մի ա ռա վոտ յոթ 
թե ութ տա րի ա ռաջ: Այն հաս ցեագր ված էր  Հոլմ սին, ո րում 
աս վում էր հետև յա լը.

«Խնդ րում եմ՝ սպա սեք ինձ:  Սար սա փե լի դժբախ տութ յուն է 
տե ղի ու նե ցել: Ան հե տա ցել է աջ թևի ե րեք քա ռոր դա յին խա
ղա ցո ղը:  Վա ղը նրա ներ կա յութ յու նը պար տա դիր է:

Օ վըր թըն»:
-Սթ րեն դի փոս տադ րոշ մակն է, ու ղարկ վել է տասն անց 

ե րե սունվեցին,- ա սաց  Հոլմ սը՝ նո րից ու նո րից այն կար դա-
լով,- ակն հայ տո րեն պա րոն Օ վըր թը նը հուզ ված է ե ղել, երբ 
գրել է այս հե ռա գի րը, քա նի որ ո չինչ չի հաս կաց վում:  Դե լավ, 
նա շու տով այս տեղ կլի նի, իսկ մինչ այդ ես այ սօր վա թեր թը 
կկար դամ: Այս օ րե րին, երբ գործ չկա, նույ նիսկ ա մե նաան-
նշան գոր ծը կա րող է մեզ զբա ղեց նել:

Եվ ի րոք որ ոչ մի գործ չկար, և  ես սկսել էի վա խե նալ 
ան գոր ծութ յան նման ժա մա նակ նե րից, քա նի որ փոր ձով գի-
տեի, որ վտան գա վոր էր ա ռանց գոր ծի թող նել ըն կե րոջս չա-
փա զանց ակ տիվ գլու խը:  Տա րի ներ շա րու նակ ես փոր ձել եմ 
կտրել նրան թմրա մո լութ յու նից, ո րը մեկ ան գամ քիչ էր մնում 
կոր ծա ներ նրա նշա նա վոր կա րիե րան:  Բայց հի մա ես գի տեի, 
որ նույ նիսկ ան գոր ծութ յու նից դրդված նա չէր ցան կա նա նո-
րից անց նել այդ ար հես տա կան ազ դա կին, բայց և  լավ էի 
գի տակ ցում, որ այդ վտան գա վոր հա կու մը վերջ նա կա նա պես 
հաղ թա հար ված չէ, այն պար զա պես քնած է, իսկ այդ քու նը 
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1897 թվա կա նի ձմռան ցրտա շունչ մի ա ռա վոտ ես արթ նա-
ցա այն բա նից, որ ինչ-որ մե կը քաշք շում էր ուսս:  Հոլմսն էր: 
 Ձեռ քին պա հած մո մը լու սա վո րում էր նրա հուզ ված, ջղաձգ-
ված դեմ քը, և  ես ան մի ջա պես հաս կա ցա, որ ինչ-որ վատ բան 
է պա տա հել:

-Արթ նա ցեք, Ո ւոթ սոն, արթ նա ցեք,- բա ցա կան չեց նա,- խա-
ղը սկսվում է: Ոչ մի բան չհարց նեք: Ա րագ հագն վեք, գնում 
ենք: 

 Տասը րո պե հե տո մենք ար դեն կառ քում էինք և  ա մա յի 
փո ղոց նե րով սլա նում էինք դե պի  Չե րինգ Ք րոս կա յա րան: 
 Քիչ-քիչ լու սա նում էր, և  լոն դոն յան մշու շում ա ղոտ նշմար վում 
էր աշ խա տան քի շտա պող բան վո րի հա տու կենտ կեր պա րան-
քը:  Հոլմ սը ծանր վե րար կուն հա գին լուռ նստել էր, ես նույն-
պես հետ ևե ցի նրա օ րի նա կին, քա նի որ շատ ցուրտ էր, իսկ 
մենք ո չինչ չէինք կե րել: Լ ռութ յու նը շա րու նակ վեց այն քան, 
մինչև որ կա յա րա նում տաք թեյ խմե ցինք, տե ղա վոր վե ցինք 
 Քենթ մեկ նող գնաց քում, և  ար դեն իսկ տա քա ցած նա ի վի ճա-
կի ե ղավ խո սել, իսկ ես՝ լսել:  Հոլմ սը գրպա նից մի գրութ յուն 
հա նեց և սկ սեց բարձ րա ձայն կար դալ.

«Է բի Գ րեյնջ,  Մար շեմ,  Քենթ, 
ա ռա վոտ յան ժա մը ե րեքն անց կես.
Իմ սի րե լի պա րոն  Հոլմս,
 Շատ ու րախ կլի նեմ ստա նալ Ձեր ա ջակ ցութ յու նը այս գոր

ծում, ո րը, խոս տա նում եմ  Ձեզ, շատ ու շագ րավ է լի նե լու: Այն 
Ձեր իսկ հա մար է:  Կաշ խա տեմ ա մեն ինչ թող նել իր տե ղում, 
միայն թե լե դիին ստիպ ված եմ բաց թող նել: Խնդ րում եմ, ժա
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մա նակ մի կորց րեք, ո րով հետև դժվար է այս տեղ պա հել սըր 
 Յուս տի սին:

Մշ տա պես Ձեր Ս թեն լի  Հոփ քինս»:
- Հոփ քին սը ինձ կան չել է յոթ ան գամ, և  ա մեն ան գամ նրա 

կան չե րը ար դա րաց վել են,- ա սաց  Հոլմ սը,- կար ծես նրա բո լոր 
դեպ քերն էլ տեղ են գտել Ձեր հա վա քա ծո ւի մեջ, և  ես պետք է 
ըն դու նեմ, Ո ւոթ սոն, որ Դուք ընտ րութ յան նուրբ կա րո ղութ յուն 
ու նեք, որն էլ ո րո շա կի չա փով հա տու ցում է այն, ինչն ինձ դուր 
չի գա լիս Ձեր պատ մութ յուն նե րի մեջ:  Ձեր ճա կա տագ րա կան 
սո վո րութ յու նը՝ ա մեն ին չին գրո ղի, այլ ոչ թե գիտ նա կա նի 
տե սանկյ ու նից նա յե լու, շատ բան է կորստ յան մատ նել, ին չը 
կա րող էր դառ նալ ու սա նե լի և  գի տա հե տա զո տա կան ու սում-
նա սի րութ յան դա սա կան նմուշ:  Դուք թեթ ևա կիո րեն եք անդ-
րա դառ նում իմ գոր ծե րի ա մե նա նուրբ մա սե րին:  Փո խա րե նը 
կանգ եք առ նում ցնցող ման րա մաս նե րի վրա, ո րոնք կա րող 
են հու զել ըն թեր ցո ղին, բայց ոչ եր բեք՝ ու սա նել:

-Իսկ ին չո՞ւ Դուք ինք ներդ չեք գրում այդ պատմ վածք նե-
րը,- հարց րի ես ո րո շա կի դառ նութ յամբ:

-Կգ րեմ, իմ սի րե լի Ո ւոթ սոն, ան պայ ման կգրեմ:  Ներ կա 
պա հին, ինչ պես գի տեք, ես չա փա զանց զբաղ ված եմ, իսկ 
տա րիքս առ նե լուն պես պատ րաստ վում եմ մի ձեռ նարկ գրել, 
որ տեղ ամ փոփ ված կլի նի հան ցա գոր ծութ յու նը բա ցա հայ տե-
լու ողջ ար վես տը:  Մեր ներ կա ու սումն ա սի րութ յան ա ռար կան 
կար ծես սպա նութ յունն է:

-Ու րեմն, կար ծում եք, որ այս սըր  Յուս տի սը մա հա ցած է:
- Թերևս, ա յո:  Հոփ քին սի գրութ յու նից եր ևում է, որ նա 

հուզ ված էր, իսկ նա առ հա սա րակ է մո ցիո նալ չէ:  Հա վա նա բար 
սպա նութ յուն է, և  մար մինն էլ թո ղել են, որ մենք կա րո ղա-
նանք զննել:  Հա սա րակ սպա նութ յան հա մար նա ինձ չէր կան-
չի: Իսկ այն, որ գրել է, թե ստիպ ված է լե դիին բաց թող նել, 
նշա նա կում է, որ լե դին ող բեր գութ յան ըն թաց քում փակ ված է 
ե ղել իր սեն յա կում:  Մենք տե ղա փոխ վում ենք բարձր հա սա-
րա կութ յուն, Ո ւոթ սոն, թան կար ժեք, ճռճռան թուղթ, «Ե.Բ.» մո-
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Ո րո շել էի, որ «Ս պա նութ յուն Է բի Գ րեյն ջում» պատմ ված-
քից հե տո այլևս չեմ գրի իմ ըն կեր  Շեր լոք  Հոլմ սի սխրա գոր-
ծութ յուն նե րի մա սին: Ոչ այն պատ ճա ռով, որ նյութ չու նեի: 
Ընդ հա կա ռա կը, հար յու րա վոր դեպ քե րի մա սին գրա ռումն եր 
ու նեի կա տա րած:  Չէր էլ կա րե լի ա սել, որ ժա մա նա կի ըն թաց-
քում կո րել էր ըն թեր ցող նե րի հե տաքրք րութ յու նը այս նշա-
նա վոր մար դու յու րօ րի նակ ան հա տակա նութ յան և  ար տա-
սո վոր մե թոդ նե րի հան դեպ: Ի րա կան պատ ճառն այն էր, որ 
պա րոն  Հոլմ սը չէր ցան կա նում, որ մա մու լում շա րու նակ եին 
հան դես գալ իր ար կած նե րի մա սին պատմ վածք նե րը:  Քա նի 
դեռ  Հոլմ սը շա րու նա կում էր զբաղ վել իր մաս նա գի տութ-
յամբ, հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն նե րը նրա 
հա մար ու նեին գործ նա կան նշա նա կութ յուն:  Բայց երբ նա 
վերջ նա կա նա պես լքեց  Լոն դո նը և  տե ղա փոխ վեց  Սա սեքք սի 
բլուր ներ, սկսեց զբաղ վել մե ղու նե րի ու սումն ա սի րութ յամբ և 
 բազ մաց մամբ: Այս ա մե նից հե տո հռչա կը նրա հա մար դար-
ձավ ան տա նե լի, և  պա հան ջեց, որ իր ցան կութ յուն նե րն այս 
ա ռու մով լիո վին հաշ վի առն վեն:  Միայն այն բա նից հե տո, երբ 
հի շեց րի նրան, որ ժա մա նա կին խոսք եմ տվել հրա պա րա կել 
«Երկ րորդ բի ծը» պատմ ված քը, երբ պա հը հա սու նա նա, նաև 
նշե լով, որ տե ղին կլի ներ վեր ջաց նել դրվագ նե րի այս եր-
կար շղթան ա մե նա կար ևոր մի ջազ գա յին գոր ծով, ո րը նրա 
ա մե նա պա տաս խա նա տու գոր ծե րից մեկն էր, նա տվեց իր 
հա մա ձայ նութ յու նը հրա պա րա կե լու այն, ինչն այդ քան խնամ-
քով գաղտ նի էր պահ վում: Ե թե իմ պատմ ված քի ո րոշ ման-
րա մաս նութ յուն ներ ա ղոտ թվան, ըն թեր ցող նե րը հեշ տութ յամբ 
կհաս կա նան, որ իմ գաղտ նա պա հութ յու նը բա վա կա նին կա-
ր ևոր պատ ճառ ու նի: 
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