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Շերլոք Հոլմս
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Պարոն Շերլոք Հոլմսի ընկերներն ուրախ կլինեն իմանալ,
որ նա դեռ ողջ ևառողջ է, թեպետ ռևմատիզմի ոչ պարբերա
կան նոպաները փոքր-ինչ քայքայել են առողջությունը: Արդեն
շատ տարիներ ապրում է Իսթբորնից հինգ մղոն հեռու՝ բլուր
ների վրա գտնվող մի փոքր ագարակում, որտեղ հիմ
ն ականում
զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ և փիլիսոփայությամբ:
Հանգստի այս ժամանակահատվածում Հոլմսը մերժել է տար
բեր գործեր վերցնելու ամենահոյակապ առաջարկները՝ վճռե
լով վերջնականապես թոշակի անցնել: Գերմանական պատե
րազմի մոտենալը, սակայն, ստիպեց նրան իր ինտելեկտուալ
և պրակտիկ գործունեության ուշագրավ կոմբինացիան ծառա
յեցնել կառավարությանը. դա ունեցավ պատմական արդյունք
ներ, որոնք շարադրված են «Հրաժեշտի խոնարհում»: Նախորդ
գործերից մի քանիսը, որոնք երկար ժամանակ իմ թղթապա
նակում էին, կցվել են «Հրաժեշտի խոնարհում»՝ գիրքն ամբող
ջական դարձնելու համար:
բժշկական գիտությունների դոկտոր
Ջոն Հ. Ուոթսոն
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Գլուխ 1. Տարօրինակ դեպք
պարոն Ջոն Սքոթ Էքլզի հետ

Ի

մ նոթատետրի գրառումներում հայտնաբերեցի, որ
այդ օ
րը մի մռայլ և ք
 ա
մոտ օր էր ե
ղել 1892 թվա
կանի մարտի վերջերին: Մինչ մենք վայելում էինք երկրորդ
նախաճաշը, Հոլմսը հեռագիր ստացավ և հապճեպ պատաս
խան գրեց: Ն
 ա ոչ մի բան չասաց, բայց, կարծես, միտքը դեռ
զբաղված էր այդ հարցով, քանի որ մտածկոտ դեմքով կանգ
նել էր բուխարու առջև՝ ծխելով ծխամորճը և մերթընդմերթ
հայացք գցելով հաղորդագրությանը: Հանկարծ շրջվեց դեպի
ինձ՝ աչքերի չարաճճի փայլով:
- Կարծում եմ, Ուո՛թսոն, կարող ենք Ձեզ որպես գրող դի
տարկել,- ասաց նա:- Ինչպե՞ս կբացատրեք ‹‹գրոտեսկ›› բա
ռը:
- Տարօրինակ, ուշագրավ,- ենթադրեցի ես:
Հոլմսը թափահարեց գլուխը՝ չհամաձայնելով սահման
մանս հետ:
- Անկասկած ավելին, քան դա,- ասաց նա:- Խորքում այն
զարհուրելիի ու ողբերգականի իմաստ ունի: Եթե մտովի
վերադառնաք այն պատմվածքներից մի քանիսին, որոնցով
տանջել եք Ձեր համբերատար ընթերցողներին, կհասկա
նաք, թե ինչքան հաճախ է գրոտեսկը ներթափանցել հան
ցագործությունների մեջ: Հիշե՛ք կարմրահեր տղամարդկանց
փոքր գործը: Ամենասկզբում այն բավականին գրոտեսկային
էր, բայց և այնպես ավարտվեց կողոպուտի հուսահատ փոր
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Ե

րբ ընտրում էի այն մի քանի գործերը, որ լավագույնս
էին ցույց տալիս ընկերոջս՝ Շերլոք Հոլմսի բացառիկ
մտավոր ունակությունները, փորձում էի հնարավորինս նա
խապատվություն տալ այն գործերին, որոնք թեպետ պակաս
սենսացիոն էին, սակայն նրա տաղանդների կիրառման հա
մար լայն ասպարեզ էին ստեղծում: Այնուամենայնիվ, ցավոք
սրտի, անհնար է ամբողջովին առանձնացնել սենսացիան ու
հանցագործությունը: Տարեգիրը կանգնում է երկընտրան
քի առաջ՝ կա՛մ զոհաբերել իր պատմության կարևորագույն
մասը կազմող մանրամասները և այդպիսով խնդրի սխալ
պատկերացում տալ ընթերցողին, կա՛մ ներկայացնել այն
նյութը, որ ձեռք է բերվել ոչ թե սեփական ընտրությամբ, այլ
բախտի բերմամբ: Այս հակիրճ նախաբանով անցում կատա
րեմ իմ նշումներին մի դեպքի մասին, որն ի վերջո հանգեց
րեց տարօրինակ, արտասովոր կերպով սարսափելի իրա
դարձությունների շղթայի բացահայտմանը:
Օգոստոսյան շոգ, այրող օր էր: Բ
 եյքեր սթրիթն ասես ջե
ռոց լիներ: Արևի շողը, որ ընկել էր փողոցի մյուս կողմի դե
ղին աղյուսե շինության վրա, աչք էր ցավեցնում: Դժվար էր
հավատալ, որ դրանք այն նույն պատերն էին, որոնք աղոտ
կերպով, մռայլորեն նշմարվում էին ձմեռային մշուշի մեջ:
Մեր շերտավարագույրները կիսով չափ իջեցված էին: Հոլմ
սը կծկված նստել էր բազմոցին՝ ընթերցելով ու վերընթեր
ցելով մի նամակ, որ ստացել էր առավոտյան: Ինչ վերաբե
րում է ինձ, Հնդկաստանում ծառայելու ժամանակաշրջանն
ինձ սովորեցրել էր շոգին ավելի լավ դիմանալ, քան ցրտին:
Այնպես որ 90 աստիճանը1 սարսափելի չէր: Առավոտվա
թերթը բավականին անհետաքրքիր էր: Խորհրդարանն ար
1 Ըստ Ֆարենհայթի սանդղակի 900 ≈ 320 ըստ Ցելսիուսի:
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Մաս 1
-Լավ, տիկի՛ն Ուորեն, ես չեմ կարծում, որ Դուք որևէ հա
տուկ պատճառ ունեք անհանգստանալու, ոչ էլ հասկանում
եմ, թե ինչու պետք է ես, ում ժամանակը որոշ չափով արժե
քավոր է, միջամտեմ այս գործին: Ես իսկապես ուրիշ անե
լիքներ ունեմ, որոնցով պետք է զբաղվեմ:
Այսպես խոսեց Շերլոք Հոլմսը և հետ շրջվեց դեպի մեծ
գրանցամատյանը, որտեղ դասավորում ու տեսակավորում
էր վերջին նորությունները:
Սակայն հյուրատան տիրուհին օժտված էր իր սեռին բնո
րոշ համառությամբ ու խորամանկությամբ: Նա չէր պատ
րաստվում տեղի տալ:
-Դուք անցած տարի օգնել եք իմ վարձակալներից մեկին՝
պարոն Ֆեյրդեյլ Հոբսին,- ասաց նա:
-Ախ, այո՛. հասարակ դեպք էր:
-Բայց նա անդադար այդ մասին է խոսում. Ձեր բարութ
յունից, սը՛ր, և թ
 ե ինչպես լույս սփռեցիք խավարում: Ես նրա
խոսքերը հիշեցի, երբ ինքս կասկածելի ու խավար իրավիճա
կում հայտնվեցի: Գիտեմ, որ կարող եք, եթե միայն փորձեք:
Հոլմսը զգայուն է շողոքորթության նկատմամբ, և հանուն
ար
դա
րութ
յան պետք է նշեմ, որ բա
րի է: Այս եր
կու ու
ժե
րը
նրան ստիպեցին ցած դնել իր սոսինձը, ի նշան տեղի տա
լու՝ հոգոց հանել և հետ հրել աթոռը:
-
Լավ, լավ, տի
կի՛ն Ո
ւո
րեն, դե որ այդ
պես է, թո՛ւյլ տվեք
լսել Ձեր պատմությունը: Դեմ չեք ծխախոտին, կարծում եմ:
Շնորհակալ եմ: Ուո՛թսոն, լուցկին փոխանցե՛ք, խնդրեմ: Ինչպես
հասկանում եմ, անհանգիստ եք, որովհետև Ձեր նոր վարձա
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1895 թ. նոյեմբերի երրորդ շաբաթն էր: Մի թանձր, դեղին
մառախուղ էր կախվել Լոնդոնի վրա: Կասկածում եմ, որ եր
կուշաբթի օրվանից մինչև հինգշաբթի ընկած ժամանակա
հատվածում Բեյքեր սթրիթի մեր բնակարանի պատուհանից
հնարավոր լիներ նույնիսկ դիմացի տներն աղոտ նշմարել:
Առաջին օրը Հոլմսն անցկացրեց տեղեկությունների իր հսկա
գրքի վրա աշխատելով: Երկրորդ ու երրորդ օրերը նա համ
բերատար կերպով անցկացրեց իր նոր հոբբիի՝ միջնադար
յան երաժշտության ուսումնասիրությամբ: Սակայն երբ չոր
րորդ օրը՝ նախաճաշից հետո, աթոռները հետ հրելով, տե
սանք, որ կպչուն, ծանր, մուգ պտտահողմը դեռ կուտակված
է մեր շուրջը՝ յուղոտ կաթիլներ առաջացնելով պատուհա
նի ապակու վրա, ընկերոջս անհամբեր ու եռանդուն էութ
յունն այլևս չկարողացավ հանդուրժել այս դժգույն գոյութ
յունը: Նա անհանգիստ սկսեց անցուդարձ անել հյուրասեն
յակում՝ էներգիայի հարկադրված զսպումից նյարդայնացած,
եղունգները կրծելով, հարվածելով կահույքին ու զայրանա
լով անգործությունից:
-Թերթերում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա՞, Ուո՛թսոն,ասաց նա:
Ես գիտեի, որ «հետաքրքիր բան» ասելով՝ Հոլմսը նկատի
ուներ հանցագործություն: Նորություններ կային հեղափո
խության, հնարավոր պատերազմի և կառավարության մո
տալուտ փոփոխության մասին, բայց դրանք ընկերոջս հե
տաքրքրությունների շրջանակում տեղ չունեին: Ոչ մի լուր
չնկատեցի սովորականից տարբերվող հանցագործության
մասին: Հոլմսը հառաչեց և շարունակեց իր անհանգիստ
թափառումները:
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իկին Հադսոնը՝ Շերլոք Հոլմսի տանտիրուհին, համ
բերատար կին էր: Բացի նրանից, որ նրա առաջին
հարկի բնակարանը տարբեր ժամերի ենթարկվում էր տա
րօրինակ ու հաճախ անցանկալի բնույթի ամբոխի ներ
խուժումներին՝ նրա նշանավոր կենվորը նաև արտառոց ու
անկանոն կյանք էր վարում: Այդ ամենը, անշուշտ, պետք է
լցրած լիներ նրա համբերության բաժակը: Հոլմսի անհավա
տալի թափթփվածությունը, անսովոր ժամերին երաժշտութ
յամբ տարվելը, երբեմն տան ներսում ատրճանակից կրակե
լը, տարօրինակ ու հաճախ գարշահոտ գիտական փորձերը
և շուրջը տիրող վտանգներով ու խորհրդավորությամբ լի
մթնոլորտը նրան դարձնում էին Լոնդոնի ամենավատ կեն
վորը: Մյուս կողմից՝ նա արքայավայել վճարում էր բնակա
րանի վարձը: Կասկած չունեմ, որ կարելի էր այդ տունը գնել
այն գումարով, որ Հոլմսը վճարել էր իր սենյակների համար
մեր՝ միասին ապրելու տարիների ընթացքում:
Տանտիրուհին խոր ակնածանք էր զգում Հոլմսի հանդեպ
և երբեք չէր համարձակվում նրա հետ ընդհարվել, որքան էլ
վնասակար թվային վերջինիս արարքները: Բացի դրանից՝
նա սի
րում էր 
Հոլմ
սին կա
նանց հետ չա
փա
զանց մեղմ ու
բարեկիրթ վերաբերմունքի համար: Հոլմսը չէր սիրում ու չէր
վստահում իգական սեռին, սակայն որպես հակառակորդ՝
իրեն ասպետի պես էր պահում: Իմանալով, թե ինչ անկեղծ
հոգատարությամբ է տիկին Հադսոնը վերաբերվում Հոլմսին՝
ես լրջությամբ լսեցի նրա պատմությունը, երբ ամուսնությու
նիցս երկու տարի անց եկավ իմ տուն և պ
 ատմեց այն տխուր
դրության մասին, որում հայտնվել էր իմ խեղճ ընկերը:
-Նա մահանում է, բժի՛շկ Ուոթսոն,- ասաց տիկին Հադ
սոնը:- Արդեն երեք օր է՝ վիճակն անդադար վատթարա
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-Բայց ինչու՞ թուրքական,- հարցրեց պարոն Շերլոք Հոլմ
սը՝ սևեռված նայելով իմ կոշիկներին:
Ես այդ պահին հենված էի եղեգնյա թիկնակով աթոռին,
և իմ առաջ ձգված ոտքերը գրավեցին նրա մշտապես աչա
լուրջ ուշադրությունը:
-Անգլիական են,- փոքր-ինչ զարմացած պատասխանե
ցի:- Ես դրանք գնել եմ Օքսֆորդ սթրիթում՝ Լաթիմերի խա
նութից:
Հոլմսը ժպտաց դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ,
կարծես համբերությունը սպառվել է:
-Լոգա՛նքը,- ասաց նա,- լոգա՛նքը: Ինչու՞ եք ընտրել
հանգստացնող և թանկ թուրքական լոգանքը կազդուրող
տնական լոգանքի փոխարեն:
-Ո
րով
հետև վեր
ջին օ
րե
րին ինձ ռևմա
տիկ ու ծեր եմ
զգում: Բժշկության մեջ թուրքական լոգանքն անվանում ենք
այլընտրանք՝ թարմացնող սկզբնակետ, որը մաքրում է օր
գանիզմը: Ի դեպ, Հո՛լմս,- ավելացրի ես,- կասկած չունեմ,
որ կոշիկներիս ու թուրքական լոգանքի կապը միանգամայն
ակնհայտ է տրամաբանական մտքի համար, բայց, այնուա
մենայնիվ, երախտապարտ կլինեմ Ձեզ, եթե մատնանշեիք
այն:
-Մտահանգման շղթան այնքան էլ բարդ չէ, Ուո՛թսոն,ասաց Հոլմսը` աչքերը չարաճճիորեն փայլեցնելով:- Դա
պատկանում է դեդուկցիայի այն նույն տարրական մակար
դա
կին, ո
րը կկի
րա
ռեի, ե
թե հարց
նեի Ձ
 եզ, թե ում հետ եք
այս առավոտ կիսել Ձեր քեբը:
-Չեմ ընդունում, որ թարմ օրինակ բերելը նշանակում է
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ամանակ առ ժամանակ գրի առնելով իմ և պարոն
Շերլոք Հոլմսի երկարատև ու մտերիմ ընկերության
հետ կապված որոշ զարմանալի փորձառություններ ու հե
տաքրքիր հուշեր՝ ես շարունակ բախվում էի դժվարություն
ներին, որոնք առաջանում էին հանրայնացման նկատմամբ
նրա անձնական հակակրանքի պատճառով: Նրա խիստ
ու հեգնական բնավորության համար ցանկացած հանրա
յին մե
ծա
րանք միշտ ա
տե
լի է ե
ղել, և ն
րան ա
մե
նից շատ
զվարճացնում էր, երբ հաջողված հետաքննության վերջում
իրական բացահայտումը ինքնակամ հանձնում էր ինչ-որ
սովորական պաշտոնյայի՝ ծաղրական ժպիտով լսելով, թե
ինչպես է համընդհանուր շնորհավորանքների տարափը
սխալ մարդու հասցեագրվում: Իրականում, վերջին տարի
ներին շատ քիչ հուշեր եմ հանրությանը ներկայացրել ոչ թե
հետաքրքիր նյութի պակասի, այլ ընկերոջս այսպիսի պահ
ված
քի պատ
ճա
ռով: Ինձ հա
մար միշտ մեծ պա
տիվ է ե
ղել
մասնակցել նրա արկածներին, և դա ինձնից պահանջել է
շրջահայացություն ու գաղտնապահություն:
Հետևաբար, բավականին զարմացա, երբ անցած երեք
շաբթի Հոլմսից հեռագիր ստացա (գիտեի, որ նա չէր սիրում
հեռագրեր ուղարկել, նույնիսկ երբ դա կարող էր հեշտացնել
գործը)՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Ինչու՞ նրանց չպատմել քորնուոլյան1 սարսափի՝ իմ հե
տաքննած ամենատարօրինակ գործի մասին»:
Գաղափար չունեմ, թե ինչն էր դրդել նրան իր հիշողութ
յան մեջ թար
մաց
նել այդ գոր
ծը, կամ ին
չու էր ո
րո
շել, որ
պատ
մեմ այդ մա
սին, բայց շտա
պե
ցի փնտրել-գտնել գոր
ծի ստույգ մանրամասների մասին պատմող իմ նշումներն ու
1 Քորնուոլ-երկրամաս Անգլիայի հարավ-արևմուտքում:
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Շերլոք Հոլմսի արկածների վերջաբանը

Օ

 ոստոսի 2-ին նախորդող գիշերվա ժամը 9-ն էր:
գ
Դա համաշխարհային պատմության ամենասարսա
փե
լի օ
գոս
տոսն էր: Ո
մանք ար
դեն մտա
ծում էին, որ Աստ
ծո անեծքը ծանրորեն կախվել է այս այլասերված աշխարհի
վրա: Տագնապալի լռություն էր տիրում, և մի անորոշ սպա
սում կար հեղձուցիչ ու քարացած օդում: Արևը վաղուց մայր
էր մտել, բայց բաց վեր
քի նման
վող մի բո
սո
րա
գույն հետք
դեռ նշմարվում էր հեռավոր արևմուտքում: Վերևում աստղե
րը պայ
ծառ շո
ղում էին, իսկ ներք
ևում նա
վե
րի լույ
սերն էին
ափին փայլփլում: Երկու հայտնի գերմանացիները կանգնած
էին այգու ծառուղու քարե եզրապատնեշի կողքին: Հետևում
երկար, ցածր, ծանր կտուրներով տուն էր: Նրանք նայում էին
ներքև՝ կրային մեծ ժայռի տակ գտնվող ափի ընդարձակ կո
րագծի ուղղությամբ, որտեղ Ֆոն Բորկը, ինչպես թափառող
ար
ծիվ, թա
ռել էր չորս տա
րի ա
ռաջ: Ն
րանք կանգ
նել էին՝
գլուխ
ներն ի
րար մո
տեց
րած, ու խո
սում էին ցածր, գաղտ
նի
ձայներանգով: Ներքևից նայելիս նրանց սիգարների երկու
փայլատակող ծայրերը կարող էին թվալ ինչ-որ չար սատա
նայի վառվող աչքեր, որը նայում էր ներքև՝ դեպի խավարը:
Ֆոն 

Բոր
կը նշա
նա
վոր մարդ էր՝ մի մարդ, ո
րը հա
զիվ
թե իր հավասարն ունենար կայզերի1 բոլոր նվիրյալ գործա
կալների շրջանում: Յուրահատուկ տաղանդների շնորհիվ
էր, որ նրան առաջինը երաշխավորեցին «անգլիական առա
քելության» համար: Դա ամենակարևոր առաքելությունն էր,
որը ստանձնելուց ի վեր Ֆոն Բորկի վերոնշյալ տաղանդնե
1 Կայսր՝ խոսքը Գերմանիայի կայսրի մասին է:
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- Այժմ այն ոչ մե
կին չի վնա
սի, –այս
պես ար
տա
հայտ
վեց Շերլոք Հոլմսը, երբ ես տասը տարվա մեջ տասներորդ
անգամ խնդրեցի նրա թույլտվությունը սույն պատմվածքը
հրատարակելու համար: Այսպիսով, վերջապես թույլտվութ
յուն ստացա գրի առնել այն գործը, որը որոշ առումներով
կարելի է համարել ընկերոջս կարիերայի գագաթնակետը:
Թուրքական բաղնիքը թե՛ իմ, թե՛ Հոլմսի թուլությունն էր:
Չորացման սենյակի հաճելի, թուլացնող ծխի միջավայրում
նա դառնում էր պակաս ինքնամփոփ և ավելի մարդամոտ,
քան որևէ այլ տեղում: Նորթամբրլենդ փողոցում գտնվող
բաղնիքի վերին հարկում կա մի մեկուսի անկյուն, որտեղ
կողք կողքի երկու թախտ են դրված, և հենց դրանց վրա էլ
մենք պառկած էինք 1902 թվականի սեպտեմբերի 3-ին՝ այն
օ
րը, ո
րից սկսվում է իմ պատ
մութ
յու
նը: Ես նրան հարց
րի`
արդյոք ինչ-որ հետաքրքիր գործ ունի՞, և պատասխանի փո
խարեն Հոլմսն իր երկար, նիհար, նյարդային ձեռքը դուրս
քաշեց իրեն փաթաթող սավանի տակից և կողքին կախված
վերարկուի գրպանից մի ծրար հանեց:
- Կամ սա գրել է մանրուքներից իրար խառնվող, մեծա
միտ մի հիմար, կամ էլ կյանքի ու մահվան հարց է,- ասաց
նա` նամակն ինձ փոխանցելով:- Ես չգիտեմ ավելին, քան
ասվում է այս նամակում:
Նամակն ուղարկվել էր Քարլթոն ակումբից նախորդ օրը
երեկոյան: Ահա թե ինչ կարդացի ես.
«Սըր Ջեյմս Դեյմրին իր ողջույնն է հղում պարոն Շերլոք
Հոլմսին և կայցելի նրան վաղը` չորսն անց երեսունին: Սըր
Ջեյմ

սը խնդրում է փո
խան
ցել, որ այն գոր
ծը, ո
րը ցան
կա
նում է քննար
կել պա
րոն 
Հոլմ
սի հետ, չա
փա
զանց նուրբ է
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Թ

ե
պետ իմ ըն
կեր Ո
ւոթ
սոնն աչ
քի չի ընկ
նում մտքի
խո
րութ
յամբ, բայց հա
մա
ռութ
յամբ նրան ոչ ոք չի
հասնի: Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ անընդհատ համո
զում է ինձ, որ գործերիցս մեկն ինքս նկարագրեմ: Հնարա
վոր է` ես ինքս եմ հրահրել այս հալածանքը, քանի որ հա
ճախ եմ առիթ ունեցել մատնանշելու, թե ինչքան մակերեսա
յին են նրա պատմվածքները, և մ
 եղադրել չոր փաստերով ու
դեմքերով սահմանափակվելու փոխարեն հանրության ճա
շակին տեղի տալու մեջ: «Փորձե՛ք ինքներդ, Հո՛լմս»,- առար
կում էր նա, և ստիպված եմ խոստովանել, որ գրիչը ձեռքս
վերցնելով` իսկապես սկսում եմ հասկանալ, որ գործը պետք
է շարադրել այնպես, որ հետաքրքիր լինի ընթերցողի հա
մար: Այս գործը դժվար թե չհետաքրքրի հանրությանը, քանի
որ այն իմ հավաքածուի ամենատարօրինակ միջադեպերից
մեկն է, թեպետ այնպես է պատահել, որ Ուոթսոնը դրա մա
սին ոչ մի նշում չունի իր գրառումներում: Խոսելով իմ հին
ընկերոջ և կենսագրի մասին` օգտվեմ հնարավորությու
նից և նշեմ, որ եթե այս կամ այն փոքր խնդիրները լուծելիս
ծանրաբեռնում եմ ինձ ընկերոջ ուղեկցությամբ, ապա դա
չեմ անում քմահաճույքից կամ Ուոթսոնի նկատմամբ ընկե
րական զգացումներից ելնելով, այլ որովհետև նա օժտված
է միայն իրեն բնորոշ կարևոր գծերով, որոնց մասին համես
տորեն լռում է, մինչդեռ չափազանցված գնահատականներ է
տալիս իմ սեփական տաղանդին: Այն դաշնակիցը, ով կան
խատեսում է եզրակացություններդ և գործողություններիդ
ընթացքը, մշտական վտանգ է ներկայացնում իրենից, իսկ
նա, ում համար յուրաքանչյուր զարգացումն անակնկալ է,
իսկ ապագան` մշտապես փակ գիրք, անշուշտ, իդեալական
օգնական է:
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Բ

ժիշկ Ուոթսոնին հաճելի էր նորից գտնվել Բեյքեր
սթրիթի առաջին հարկի թափթփված սենյակում, որը
բազմաթիվ ուշագրավ արկածների սկզբնակետն է եղել: Նա
նայեց շուրջը՝ պատի վրայի գիտական գծագրերին, թթվով
այրված քիմիական փորձերի աշխատասեղանին, անկյունում
հենված ջութակի պատյանին ու ածուխի դույլին, որն արդեն
վաղուց լցված էր ծխամորճերով ու ծխախոտով: Վերջա
պես նրա հայացքը կանգ առավ Բ
 իլիի թարմ ու ժպտացող
դեմքին: Բիլին երիտասարդ, բայց շատ իմաստուն ու խոհեմ
սպասավոր էր, ով օգնեց փոքր-ինչ մեղմացնել մեծ խուզար
կուի մռայլ կերպարը շրջապատող միայնության ու մեկու
սացվածության մթնոլորտը:
-Ամեն ինչ անփոփոխ է թվում, Բ
 ի՛լի: Դուք նույնպես չեք
փոխվում: Հուսամ՝ նույնը կարող ենք ասել նրա մասին:
Բիլին որոշ անհանգստությամբ նայեց ննջարանի փակ
դռանը.
-Կարծում եմ՝ նա անկողնում է և քնած:
Երեկոյան ժամը յոթն էր, ամառային հաճելի մի օր, բայց
բժիշկ Ուոթսոնն իր հին ընկերոջ անկանոն կենցաղին բա
վականին լավ էր ծանոթ, որ զարմանար այդ մտքից:
-Կարծում եմ՝ դա նշանակում է, որ հետաքննություն ու
նի:
-Այո՛, սը՛ր, նա հիմա ամբողջովին դրանով է զբաղված:
Ես վախենում եմ նրա առողջության համար. օր օրի ավելի
է գունատվում, նիհարում ու ոչինչ չի ուտում: «Ե՞րբ կբարե
հաճեք ճաշել, պարո՛ն Հոլմս»,- հարցրել է տիկին Հադսոնը:
«Վաղը չէ մյուս օրը՝ ժամը 7:30-ին»,- պատասխանել է նա:
1 Ջուլիո Մազարինի՝ իտալական ծագմամբ հոգևոր և պետական գործիչ,
Ֆրանսիայի առաջին նախարարը 1642-1650թթ. և 1651-1661թթ.:
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Չ

եմ կարծում, որ իմ և պարոն Շերլոք Հոլմսի արկած
ներից որևէ մեկը նման անսպասելի կամ դրամատիկ
կեր
պով սկսված լի
նի, որ
քան այս մե
կը՝ կապ
ված ‹‹Ե
րեք
կտուրներ›› առանձնատան հետ: Արդեն մի քանի օր էր, ինչ
չէի տեսել Հոլմսին և պ
 ատկերացում չունեի, թե ինչ նոր հու
նով է ընթանում նրա գործունեությունը: Այդ առավոտ նա
զրուցելու տրամադրություն ուներ, սակայն հազիվ էր հասց
րել նստեցնել ինձ բուխարու կողքի մաշված, ցածր բազկա
թոռին, ինքն էլ, ծխամորճը բերանին, հարմարավետ տեղա
վորվել դիմացի աթոռին, երբ մեր այցելուն ժամանեց: Եթե
ա
սեի, որ այդ մար
դը ներ
խու
ժել էր կա
տա
ղած ցլի նման,
ապա դա ավելի հստակ պատկերացում կտար տեղի ունե
ցածի մասին:
Դուռը հանկարծակի բացվեց, և մի հսկա սևամորթ ներ
խուժեց սենյակ: Եթե տեսքն այդքան զարհուրելի չլիներ,
կարելի էր նրան կոմիկ անվանել. հագին շատ ճչացող մոխ
րագույն, վանդակավոր կոստյում էր՝ դեղնավարդագույն,
թույլ կախ
ված փող
կա
պով: Ն
րա լայն դեմքն ու տա
փակ
քիթն ա
ռաջ էին թեք
վել, իսկ խո
ժոռ, մուգ աչ
քե
րը, ո
րոնք
փայ
լում էին վրեժխնդ
րութ
յան կրա
կով, մերթ մե
կիս, մերթ
մյուսիս էին նայում:
- Ձեզնից ո՞վ է մեսա1 Հոլմսը, ջենթլմեննե՛ր,- հարցրեց նա:
Հոլմսը թույլ ժպիտով ծխամորճը վեր պահեց:
- Օ՜, ուրեմն Դ
 ուք եք, այո՞,- ասաց մեր այցելուն՝ տհաճ,
անաղմուկ քայլերով անցնելով սեղանի անկյան մոտով:Լսե՛ք, մե՛սա Հոլմս, մի՛ խառն
վեք այլ մարդ
կանց գոր
ծե
րի
1 «Միսթր»-ի խոսակցական տարբերակ:
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ախորդ փոստի բերած նամակն ուշադիր կարդալուց
հետո Հ
 ոլմսը, չոր քրքիջ արձակելով, որ նրա դեպ
քում սովորաբար փոխարինում է ծիծաղին, այն դեպի ինձ
նետեց:
- Իմ կարծիքով՝ սա մոդեռնի և միջնադարյանի, իրակա
նության և խելացնոր երևակայության չափազանց տարօրի
նակ խառնուրդ է,- ասաց նա:- Ի՞նչ կասեք սրան, Ուո՛թսոն:
Ես կարդացի հետևյալը.
«Օլդ Ջյուրի 46
Նոյեմբերի 19

Վամպիրների մասին
Սը՛ր
Մեր հաճախորդը՝ պարոն Ռոբերտ Ֆերգյուսոնը, «Ֆերգ
յուսոն և Մյուրհեդ» ընկերությունից, որը Մինսինգ Լեյնում
զբաղվում է թեյի վաճառքով, այսօր հարցուփորձ էր անում
մեզնից վամպիրների հետ կապված: Քանի որ մեր ընկերութ
յունը զբաղվում է բացառապես մեքենական սարքավորում
ների գնահատումով և հարկի նշանակումով, այս գործը չի
մտնում մեր գործունեության ոլորտի մեջ, ուստի խորհուրդ
տվեցինք պարոն Ֆերգյուսոնին դիմել Ձեզ և հենց Ձեզ էլ
ներկայացնել իր խնդիրը: Մենք դեռ չենք մոռացել Մաթիլդա
Բրիգսի գործի Ձեր հաջողված հետաքննությունը:
Հարգանքներով Ձեր՝
Ի. Մորիսոն, Ջ. Մորիսոն և Չ. Դոդ»:
- Մաթիլդա Բրիգսը երիտասարդ կնոջ անուն չէր, Ուո՛թ
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յս պատմությունը կարելի է հավասարապես և՛ կա
տակերգություն, և՛ ողբերգություն անվանել: Դրա
արդյունքում մի մարդ կորցրեց բանականությունը, մյուսը`
ես, արյան կորուստ ունեցավ, իսկ երրորդը պատժվեց օրեն
քով: Բայց և այնպես, դրանում, անշուշտ, նաև կատակեր
գության տարրեր կային: Դե ինչ, դատե՛ք ինքներդ:
Ես շատ լավ հիշում եմ կատարվածի ամսաթիվը, քանի որ
այն հենց նույն ամսին էր, երբ Հոլմսը հրաժարվեց ասպետա
կան կոչումից` շնորհված այն ծառայությունների համար, որոնք,
միգուցե, մի օր կնկարագրվեն: Այս մասին միայն հպանցիկ եմ
անդրադառնում, քանի որ գործընկերոջ և վստահելի մարդու
կարգավիճակը պարտավորեցնում է լինել առանձնակի ուշա
դիր և խուսափել անհամեստությունից: Կրկնում եմ, սակայն,
որ հենց այդ փաստն է թույլ տալիս նշել հստակ ամսաթիվը.
1902 թվականի հունիսի վերջ` Բուրերի պատերազմի ավարտից
կարճ ժամանակ անց: Հ
 ոլմսը մի քանի օր վեր չկացավ անկող
նուց, ինչը նրա մոտ սովորական երևույթ էր, բայց այդ առա
վոտյան դուրս եկավ սենյակից` մի մեծ, տողավոր թուղթ ձեռ
քին. նրա խիստ, մոխրագույն աչքերը փայլում էին հրճվանքից:
- Դուք գումար վաստակելու հրաշալի հնարավորություն
ունեք, Ուո՛թսոն,- ասաց Հոլմսը:- Երբևէ լսե՞լ եք Գարիդեբ
ազգանունը:
Ես պատասխանեցի, որ չեմ լսել:
- Դե՛, եթե կարողանաք մեկ Գարիդեբի գտնել, ապա կլո
րիկ գումար կստանաք:
- Ինչպե՞ս:
- Ա՜հ, երկար պատմություն է, ինչպես նաև բավականին
արտառոց: Մենք բազմաթիվ բարդ ու խճճված գործեր ենք
քննել, բայց, կարծես թե, սրանից ավելի տարօրինակ դեպքի
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երինգ Քրոսսում1` Քոքս ընդ Քո բանկի պահոցնե
րում ինչ-որ տեղ, մի ճամփորդական, ջախջախված,
թիթեղյա տուփ կա: Կափարիչի վրա գրված է իմ անունը՝
Ջոն Հ. Ուոթսոն՝ բժշկության դոկտոր, հնդկական բանակի
նախկին ծառայող: Այն լի է թղթերով: Դրանց մեծ մասը հու
շեր են, որ լույս են սփռում պարոն Հոլմսի՝ տարբեր ժամա
նակներում հետաքննած հետաքրքրաշարժ խնդիրների վրա:
Որոշ թղթեր՝ ոչ պակաս հետաքրքիրները, բացարձակ ձա
խողումներ էին: Դրանք հազիվ թե ենթակա լինեն ընթեր
ցողի դատին ներկայացվելու, քանի որ ոչ մի վերջնական
բացատրություն չի հաջորդելու խնդրին: Խնդիրն առանց
լուծման միգուցե հետաքրքրի հետազոտողին, բայց անկաս
կած կձանձրացնի սովորական ընթերցողին: Այդ անավարտ
պատմությունների շարքում է պարոն Ջեյմս Ֆիլիմորի պատ
մությունը. վերջինս, հովանոցը վերցնելու համար հետ վե
րադառնալով տուն, այլևս երբեք չերևաց այս աշխարհում:
Պակաս ուշագրավ չէ «Ալիսիա» նավի դեպքը, որը մի գար
նանային առավոտ նավարկեց դեպի մառախուղն ու այն
տեղից այլևս երբեք դուրս չեկավ: Հետագայում այդպես էլ
որևէ լուր չստացվեց ո՛չ նավի, ո՛չ էլ նրա անձնակազմի մա
սին: Երրորդ գործը, որ արժանի է հիշատակման, հայտնի
լրագրող և մենամարտիկ Իսադորա Պերսանոյի պատմութ
յունն է, ով հայտնաբերվել էր փայտացած, աչքերը խելագար
հայացով սևեռած, դիմացը դրված լուցկիների մի տուփ,
որի մեջ կար գիտությանն անհայտ տեսակի մի զարմանա
լի որդ: Բացի այս հանելուկային դեպքերից՝ կան նաև մի
քանիսը, որոնք ներքին ընտանեկան գաղտնիքներ են պա
1 Լոնդոնի վեց խոշոր փողոցների հատման կետը։
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արոն Շերլոք Հոլմսը միշտ այն կարծիքին էր, որ
պետք է հրատարակեմ պրոֆեսոր Փրեսբերիի հետ
կապված ուշագրավ փաստերը, միայն թե մեկընդմիշտ վերջ
տրվեն բոլոր տհաճ բամբասանքներին, որոնք մոտ քսան
տարի առաջ ցնցեցին համալսարանը, և որոնց արձագան
քը մինչ օրս լսվում է Լոնդոնի գիտական շրջանակներում:
Սակայն ինչ-ինչ պատճառներ խոչընդոտում էին ինձ, և այս
հետաքրքրաշարժ գործի բնագիրն ընկերոջս արկածների
բազմաթիվ այլ գրառումների հետ միասին մնացել էր անա
գե տուփի մեջ փակված: Իսկ այժմ վերջապես ստացել ենք
թույլտվություն` պարզաբանելու նախքան պրակտիկ գործու
նեությունը թողնելը Հոլմսի վարած վերջին գործերից մե
կի հանգամանքները: Նույնիսկ հիմա` գործը հանրությանը
ներկայացնելիս, անհրաժեշտ է որոշակի զսպվածություն ու
շրջահայացություն պահպանել:
1903 թվականի սեպտեմբերի սկզբին կիրակնօրյա երեկո
էր, երբ ստացա Հոլմսին բնորոշ նամակներից մեկը.
«Անմիջապես եկե՛ք, եթե հարմար է: Եթե հարմար չէ, միև
նույն է, եկե՛ք:
Շ. Հ.»։
Այդ օրերին մեր հարաբերությունները յուրահատուկ
բնույթ էին ստացել: Հոլմսը սովորությունների մարդ էր, նեղ
ու արմատացած սովորությունների, և ես էլ դրանցից մեկն
էի դարձել: Որպես ընկերակցություն` ես ջութակի, թունդ
ծխախոտի, հին, սև ծխամորճի, տեղեկագրքերի և այլ, մի
գուցե, պակաս դատապարտելի սովորությունների շարքում
էի: Երբ հարցը վերաբերում էր ակտիվ գործողություննե
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մենազարմանալին այն է, որ իմ երկարատև մասնա
գիտական գործունեության ընթացքում հանդիպած
ամենաարտասովոր ու բարդ խնդիրներից մեկին բախվեցի
այն ժամանակ, երբ արդեն հեռացել էի գործերից: Կարելի
է ասել՝ դեպքերը զարգանում էին հենց քթիս տակ: Դ
 ա տե
ղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հեռացել ու բնակություն
էի հաստատել Սասեքսի իմ փոքրիկ առանձնատանը՝ ամ
բող
ջութ
յամբ տրվել էր բնութ
յան հանգս
տութ
յանն ու խա
ղաղությանը, որի մասին միշտ երազում էի մռայլ Լոնդո
նում անցկացրած երկար տարիների ընթացքում: Կյանքիս
այս ժամանակահատվածում ծերուկ Ուոթսոնը գրեթե չէր
երևում տեսադաշտում: Միայն շաբաթ-կիրակի օրերի հազ
վադեպ այցելությունների ժամանակ էի կարողանում տես
նել նրան: Այս
պի
սով, այս ան
գամ ստիպ
ված եմ ինքս գրել
իմ պատմությունը: Ա՜հ, միայն թե նա այստեղ լիներ, ինչպես
կնկարագրեր այս հրաշալի դիպվածը և այն բոլոր դժվա
րությունները, որոնցից հաղթանակած դուրս եկա: Այժմ, սա
կայն, ստիպված եմ իմ սեփական բառերով շարադրել այս
պատմությունը՝ քայլ առ քայլ նկարագրելով «Առյուծի բաշի»
գաղտնիքը բացահայտելու դժվար ճանապարհը:
Իմ առանձնատունը տեղադրված էր Դաունսի հարավա
յին լանջին, որտեղից բացվում է հրաշալի տեսարան դեպի
Լա Մանշը: Այս վայրում ափագիծն ամբողջովին կազմված
է կավճե ժայռերից, և դ
 եպի ափ կա
րելի է իջ
նել միայն մի
երկար, ոլորապտույտ, զառիթափ ու սայթաքուն արահետով:
Ներքևում արահետն ընդհատվում է մոտ հարյուր յարդ լայ
նությամբ, գլաքարով ու կոպիճով ծածկված ափով: Սակայն
այստեղ-այնտեղ կան փոսեր ու խոռոչներ, որոնք ձևավո
րում են հրաշալի լողավազաններ և ամեն հոսքի հետ լցվում
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թե հիշենք, որ պարոն Շերլոք Հոլմսը քսաներեք տա
րի ակտիվ զբաղվել է իր մասնագիտական գործու
նեությամբ, և որ դրանցից տասնյոթի ընթացքում ինձ վի
ճակ
ված էր հա
մա
գոր
ծակ
ցել նրա հետ ու գրի առ
նել նրա
գոր
ծե
րը, ա
պա պարզ կդառ
նա, թե ինչ մեծ ծա
վա
լի նյութ
կա իմ տրամադրության տակ: Խնդիրը հիմնականում ոչ թե
գտնելը, այլ ընտրելն էր: Մի ամբողջ գրադարակ զբաղեց
ված է տարեգրքերի երկար շարքով, կան նաև փաստաթղ
թերով լցված թղթապանակներ. սա իդեալական շտեմարան
է ոչ միայն հանցագործություններ, այլ նաև ուշ վիկտորիա
նական շրջանի հասարակական ու պետական սկանդալներն
ուսումնասիրողների համար: Ինչ վերաբերում է վերջիննե
րին, կարող եմ ասել, որ անհանգիստ նամակների հեղի
նակները, ովքեր աղաչում են ստվեր չգցել իրենց ընտա
նիքների պատվի վրա կամ չշոշափել հայտնի նախնիների
անունը, վախենալու ոչինչ չունեն: Խոհեմությունն ու մաս
նագիտական պարտքի բարձր զգացումը, որով ընկերս միշտ
է առանձնացել, գործում են նաև այս հուշագրությունների
ընտրության ժամանակ, և ոչ մեկի վստահությունը չի չարա
շահվի: Այնուամենայնիվ, խստորեն դատապարտում եմ այդ
թղթերը ոչնչացնելու վերջերս արված փորձերը: Հայտնի է,
թե ով է կանգնած այս անընդունելի արարքների հետևում,
և եթե կրկնվեն, պարոն Հոլմսի թույլտվությամբ հանրությա
նը կհաղորդեմ ողջ պատմությունը` կապված քաղաքական
գործչի, փարոսի ու վարժեցված հավալուսնի հետ: Ամեն
դեպքում գոնե մեկ ընթերցող կհասկանա ինձ:
Խելամիտ չէ ենթադրել, որ բոլոր այս գործերը Հոլմսին
հնարավորություն են տվել ցուցադրել իր բնազդի ու դիտո
ղականության ուշագրավ շնորհները, որոնք փորձել եմ շա
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երլոք Հոլմսը երկար ժամանակ կռացած էր թույլ հզո
րության մանրադիտակի վրա: Վերջապես ուղղվեց,
շրջվեց ու հաղթական ինձ նայեց:
- Սոսինձ է, Ուո՛թսոն,- ասաց նա:- Անտարակույս սոսինձ
է: Հապա նայե՛ք այս ցրված մասնիկներին:
Ես կռացա օկուլյարի1 վրա և ֆոկուսն իմ տեսողությանը
հարմարեցրի:
- Այդ մազիկները տվիդե2 վերարկուի թելեր են: Անհա
մաչափ մոխրագույն զանգվածը փոշի է: Ձախ կողմում էպի
թելային թեփուկներ կան: Իսկ կենտրոնի շագանակագույն
գնդիկները, անկասկած, սոսինձ են:
- Լավ,- ասացի ես ծիծաղելով,- պատրաստ եմ հավա
տալ Ձ
 եր խոսքին: Ինչ-որ մի բան կախվա՞ծ է սրանից:
- Սա հրաշալի ապացույց է,- պատասխանեց նա:- Դուք
հավանաբար կհիշեք Սենթ Փանքրասի գործը, որում սպան
ված ոստիկանի կողքին կեպի3 էր գտնվել: Մեղադրյա
լը հերքում էր, որ դա իրենն է: Սակայն նա նկարների հա
մար շրջանակներ պատրաստող է, ում համար սովորական
երևույթ է սոսնձի հետ գործ ունենալը:
- Ձեր գործերից մե՞կն է:
- Ո՛չ, ընկե՛րս, Մերիվեյլը Սքոթլենդ Յարդից խնդրել էր
ուսումնասիրել այն: Այն ժամանակվանից, ինչ բացահայտե
ցի դրամանենգի գործը` նրա մանժետների կարատեղերի
վրա ցինկի ու պղնձի խարտուք հայտնաբերելով, ոստիկա
1 Ակնապակի:
2 Փափուկ, բրդյա գործվածք:
3 Տղամարդու հովարավոր գլխարկ:
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յդ առավոտ Շերլոք Հոլմսը մելանխոլիկ-փիլիսոփա
յական տրամադրություն ուներ։ Նրա աշխույժ, գոր
ծուն բնավորությունը հաճախ էր ենթարկվում նման հակա
դարձ ռեակցիաների։
- Տեսա՞ք նրան,- հարցրեց Հոլմսը։
- Ու՞մ։ Այն ծերունո՞ւն, որ հենց նոր դուրս եկավ Ձեզ մո
տից։
- Ճիշտ այդպես։
- Այո՛, դռան մոտ հանդիպեցի նրան։
- Եվ ի՞նչ եք մտածում նրա մասին։
- Պաթետիկ, փուչ, կոտրված արարած։
- Իսկ ևիսկ, Ուո՛թսոն։ Պաթետիկ ու փուչ։ Բայց մի՞թե մեր
ողջ կյանքը պաթետիկ ու փուչ չէ: Մի՞թե նրա պատմությունը
ողջ մարդկության մանրակերտը չէ։ Մենք հասնում ենք ինչոր բանի, բռնում այն, իսկ վերջում ի՞նչ է մնում մեր ձեռքում։
Ստվեր։ Կամ դրանից ավելի վատ` տառապանք։
- Նա Ձեր հաճախորդներից մե՞կն է։
- 
Դե՛, կար
ծում եմ, կա
րե
լի է նրան այդ
պես ան
վա
նել։
Նրան Սքոթլենդ Յարդից են ինձ մոտ ուղարկել։ Ճիշտ այն
պես, ինչպես բժիշկները երբեմն իրենց անբուժելի հիվանդ
նե
րին ու
ղար
կում են հե
քի
մի մոտ։ Ն
րանք պնդում են, որ
այլևս ոչինչ չեն կարող անել, ևինչ էլ որ պատահի, հիվան
դի վիճակը չի կարող ավելի վատ լինել։
- Ի՞նչ է պատահել նրա հետ։
Հոլմսը բավականին կեղտոտ այցեքարտ վերցրեց սեղա
նի վրայից։
- Ջոզիա Էմբերլի։ Իր խոսքերով՝ եղել է նկարչական
նյութերի արտադրությամբ զբաղվող «Բրիքֆոլ էնդ Էմբեր
լի» ընկերության կրտսեր գործընկերը։ Այդ անունները տե
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ՍԸՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՆԱՆ ԴՈՅԼ
ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ

Անգլերենից թարգմանեցին Էլիզա Սարգսյանը,
Քրիստինե Չիլինգարյանը
Խմբագիր՝ Լուսինե Համբարյան
Կազմի ձևավորումը՝ Արաբո Սարգսյանի,
Լուիզա Գալստյանի
Նկարազարդումները՝ Լուիզա Գալստյանի
Համակարգչային ձևավորումը՝
Լիանա Մինասյանի, Հեղինե Փիլոյանի

Տպագրված է
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