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Գ ԼՈՒԽ 1

 ՊԱ ՐՈՆ  ՇԵՐ ԼՈՔ  ՀՈԼՄ ՍԸ

 Պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սը նա խա ճա շի սե ղա նի մոտ էր 
նստած։  Նա սո վո րա բար ա ռա վոտ յան շատ ուշ էր 

արթ նա նում՝ չհաշ ված այն հա ճա խա կի դեպ քե րը, երբ ողջ գի-
շեր ար թուն էր մնում:  Կանգ նած բու խա րու առջ ևի գոր գին՝ 
ես վերց րի այն ձեռ նա փայ տը, ո րը մեր այ ցե լուն մո ռա ցել էր 
նա խորդ գի շեր:  Դա մի հրա շա լի, հաստ փայ տից էր՝ գնդաձև 
գլխի կով. այն տե սա կից էր, ո րը հայտ նի է որ պես «Penang 
lawyer»1: Գլ խի կի ներք ևում կար օ ղակ՝ մոտ մեկ մատ նա չափ 
հաս տութ յամբ:  Ձեռ նա փայ տի վրա փո րագր ված էր. « Ջեյմս 
 Մոր թի մե րին, M.R.C.S., C.C.H-ի իր ըն կեր նե րից», տա րե թիվն էլ 
«1884» էր:  Դա ըն տա նե կան հնաոճ բժշկի պատ շաճ ձեռ նա-
փայտ էր՝ ա մուր ու հա մո զիչ:

- Դե, Ո ւո՛թ սոն, ի՞նչ եք մտա ծում սրա մա սին:
 Հոլմ սը նստած էր մեջ քով դե պի ինձ, իսկ ես նրան չէի ա սել՝ 

ին չով եմ զբաղ ված:
-Ինչ պե՞ս ի մա ցաք՝ ինչ եմ ա նում: Ես կար ծում եմ, որ  Դուք 

գլխի հետ ևում աչ քեր ու նեք: 
-Ես առն վազն ու նեմ փայ լուն ար ծա թե սրճա ման իմ առջև,- 

ա սաց նա:-  Բայց ա սա ցե՛ք, Ո ւո՛թ սոն, ի՞նչ եք մտա ծում մեր այ-
ցե լո ւի ձեռ նա փայ տի մա սին:  Քա նի որ մեր բախ տը չի բե րել 
ու նրան չենք հան դի պել,ինչ պես նաև գա ղա փար չու նենք նրա 
մաս նա գի տութ յան մա սին, այս պա տա հա կան ի րը կար ևոր 
նշա նա կութ յուն է ստա նում: 

1 Ձեռնափայտի տեսակ՝ պատրաստված Արևելյան Ասիայի արմավենու արմատ-
ներից
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- Կար ծում եմ,-ա սա ցի ես՝ որ քան հնա րա վոր է հետ ևե լով 
իմ բա րե կա մի մե թոդ նե րին,- որ պա րոն  Մոր թի մե րը հա ջո ղակ, 
տա րիքն ա ռած բժիշկ է, ո րը նաև հար գանք է վա յե լում, քա նի 
որ նրան ճա նա չող նե րը նվի րել են այս ի րը որ պես ի րենց գնա-
հա տան քի նշան: 

- Լավ է,- ա սաց  Հոլմ սը,- հրա շա լի է:
-Ես նաև կար ծում եմ, որ նա հա վա նա բար գյու ղա կան բժիշկ 

է, որն իր այ ցե լութ յուն նե րի մեծ մա սը ոտ քով է կա տա րում: 
-Ին չու՞:
- Քա նի որ այս ձեռ նա փայ տը, ինչ քան էլ սկզբում շքեղ ե ղած 

լի նի, այն քան օգ տա գործ ված է, որ դժվա րա նում եմ պատ կե-
րաց նել քա ղա քա յին բժշկին այս կրե լիս:  Հաստ եր կա թե ծայ րը 
այն քան մաշ ված է, որ ակն հայտ է՝ նա շատ է քայ լել սրա նով: 

-Հ րա շա լի է հնչում,-ա սաց  Հոլմ սը: 
Եվ հե տո, այս տեղ գրված է «C.C.H.-ի ըն կեր նե րից»:  Կա րող 

եմ են թադ րել, որ սա վե րա բե րում է ինչ-որ  Հան թի՝ տե ղա կան 
որ սորդ նե րի միութ յան, ո րի ան դամն ե րին նա հա վա նա բար վի-
րա հա տա կան օգ նութ յուն է ցու ցա բե րել, և ն րանք, ի պա տաս-
խան, փոք րիկ մի բան են ըն ծա յել: 

-Ո ւո՛թ սոն,  Դուք ի րոք գե րա զան ցում եք  Ձեզ,- ա սաց  Հոլմ սը՝ 
ա թո ռը հետ հրե լով ու մի ծխա խոտ վա ռե լով:-  Պետք է ա սեմ, 
որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ  Դուք  Ձեզ լավ եք դրսևո րել և  
օգ նել եք ինձ իմ փոքր նվա ճումն ե րում, շատ ան գամ թե րագ նա-
հա տել եք  Ձեր հնա րա վո րութ յուն նե րը: Հ նա րա վոր է՝ լու սա վոր 
չեք, բայց լույ սի հա ղոր դիչ եք: Ա ռանց տա ղանդ ու նե նա լու՝ շատ 
մար դիկ այն ստեղ ծե լու եր ևե լի տա ղանդ ու նեն: Ես խոս տո-
վա նում եմ, բա րե կա՛մս, որ  Ձեզ շատ բա նում եմ պար տա կան: 

 Նա եր բեք այս քան չէր խո սել նախ կի նում, և  ես պետք է 
ըն դու նեմ, որ նրա խոս քե րը ինձ մեծ բա վա կա նութ յուն պատ-
ճա ռե ցին, քա նի որ հա ճախ վի րա վոր վում էի նրա ան տար-
բե րութ յու նից իմ ցու ցա բե րած հիաց մուն քի և  այն փոր ձե րի 
նկատ մամբ, որ ես նրա մե թոդ նե րը հան րայ նաց նե լու հա մար 
ա նում էի:  Նաև հպարտ էի, քա նի որ այս քան ժա մա նակ կա րո-
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ղա ցել էի յու րաց նել նրա մե թոդ ներն ու կի րա ռել դրանք այն-
պես, որ ար ժա նա նամ նրա հա վա նութ յա նը:  Հոլմ սը վերց րեց 
ձեռ նա փայտն իմ ձեռ քից և  մի քա նի րո պե ան զեն աչ քով ու-
սումն ա սի րեց այն:  Հե տո, հե տաքրք րա սի րութ յամբ վայր դրեց 
ծխա խոտն ու, ձեռ նա փայ տը պա տու հա նին մո տեց նե լով, կրկին 
ու սումն ա սի րեց այն խո շո րա ցույ ցով: 

-Չ նա յած պարզ է, այ նո ւա մե նայ նիվ հե տաքր քիր է,- ա սաց 
նա՝ վե րա դառ նա լով բազ մո ցի իր սի րած անկ ու նը:- Վ րան մեկ 
կամ եր կու նշան կա, ին չը մեզ հետ ևութ յուն ներ ա նե լու հիմք 
է տա լիս:

-Ինչ-որ բան վրի պե՞լ է աչ քիցս,- հարց րի փոքր-ինչ հպար-
տութ յամբ:-Վս տահ եմ, որ ոչ մի կար ևոր բան բաց չեմ թո ղել: 

- Վա խե նամ, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն, որ  Ձեր եզ րա կա ցութ յուն նե րի 
մեծ մա սը սխալ էին: Երբ ես ա սում էի, որ  Դուք ինձ ոգ ևո րում 
եք, ան կեղծ ա սած, նկա տի ու նեի, որ  Ձեր սխալ եզ րա կա ցութ-
յու ներն ինձ պար բե րա բար ա ռաջ նոր դում են դե պի ճշմար տութ-
յուն:  Բայց սա նաև չի նշա նա կում, որ  Դուք այս դեպ քում ամ-
բող ջո վին սխալ էիք: Այդ մար դը, ի րոք, գյու ղա կան բժիշկ է և 
 բա վա կան շատ է քայ լում:

-Այդ դեպ քում ես ճիշտ էի:
-Այդ հար ցում՝ ա յո՛:
- Բայց դա ա մենն էր:
-Ո՛չ, ո՛չ, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն, դա բո լո րո վին էլ ա մե նը չէր: Ես, 

օ րի նակ, կա ռա ջար կեի, որ նվե րը բժիշ կը ստա ցել է հի վան-
դա նո ցից, ոչ թե որ սոր դա կան միութ յու նից. ե թե ըն դու նենք, 
որ «C.C.» սկզբնա տա ռե րը հա մա պա տաս խա նում են «Charing 
Cross» հի վան դա նո ցին, ա պա ա մեն ինչ ինք նին բնա կան է դառ-
նում: 

-Հ նա րա վոր է, որ ճիշտ եք:
-Այս տար բե րակն ա վե լի հա վա նա կան է: Եվ ե թե սա որ պես 

վար կած ըն դու նենք, կու նե նանք մեր ան հայտ այ ցե լո ւի հնա-
րա վոր ուր վա գի ծը կազ մե լու հիմք: 

-Այդ դեպ քում, են թադ րե լով, որ «C.C.H.»-ը վե րա բե րում է 
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«Charing Cross Hospital»-ին, ի՞նչ հե տա գա եզ րա կա ցութ յուն նե րի 
կա րող ենք գալ: 

-Արդ յո՞ք այդ եզ րա կա ցութ յուն ներն ի րենք չեն ա ռա ջա նում: 
 Դուք ծա նոթ եք իմ մե թոդ նե րին, դի մե՛ք դրանց:

-Ես կա րող եմ հան գել միայն այն ակն հայտ եզ րա կա ցութ-
յա նը, որ այդ մար դը գյուղ տե ղա փոխ վե լուց ա ռաջ բժիշկ է 
ե ղել: 

- Կար ծում եմ՝ մենք կա րող ենք հանդգ նել ու դրա նից ա վե լի 
խո րը հետ ևութ յուն ներ ա նել:  Նա յե՛ք ձեռ նա փայ տին այս լույ սի 
տակ: Ի՞նչ հա վա նա կան ա ռի թով այս պի սի բան կա րե լի է նվի-
րել: Ե՞րբ նրա ըն կեր նե րը կմիա վոր վեին ու կար տա հայ տեին 
ի րենց բա րի կամ քը: Ակն հայ տո րեն այն ժա մա նակ, երբ բժիշկ 
 Մոր թի մե րը կհե ռա նար ծա ռա յութ յու նից՝ ան հա տա կան գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հա մար:  Մենք գի տենք, որ նա նվեր 
է ստա ցել, վստահ ենք, որ քա ղա քից գյուղ տե ղա փո խութ յուն 
է ե ղել: Արդ յո՞ք սա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ընդ լայ նել մեր 
հետ ևութ յուն նե րի շրջա նակն ու ա սել, որ նվե րը հենց տե ղա-
փո խութ յան ա ռի թով է ար վել:

- Դա, ան շուշտ, հա վա նա կան է թվում:
- Հի մա կա րող եք նկա տել, որ նա հի վան դա նո ցի անձ նա-

կազ մում չի ե ղել, քա նի որ միայն  Լոն դո նում եր կար ժա մա նակ 
հաս տատ ված մար դը կա րող է այդ պի սի պաշ տոն ու նե նալ, 
իսկ այդ պի սի մար դը գյուղ չէր տե ղա փոխ վի: Այդ դեպ քում, 
ո՞վ է ե ղել նա: Ե թե նա աշ խա տել է հի վան դա նո ցում, բայց ոչ 
անձ նա կազ մում, ա պա կա րող է միայն աշ խա տած լի նել վի րա-
բույ ժի կամ բժշկի փո խա րի նող՝ ա վագ ու սա նո ղից մեկ աս տի-
ճան բարձր: Եվ նա հե ռա ցել է հինգ տա րի ա ռաջ. ամ սա թի վը 
ձեռ նա փայ տի վրա նշված է: Այս պի սով, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն,  Ձեր 
նկա րագ րած ազ դե ցիկ, մի ջին տա րի քի ըն տա նե կան բժիշկն 
ան հե տա նում է, ու հայտն վում է ե րե սու նը չբո լո րած մի ե րի-
տա սարդ՝ գրա վիչ, ոչ փա ռա սեր ու ցրված մե կը, ո րը նաև շուն 
ու նի, ո րին ես բա ռա ցի կբնու թագ րեի՝ ա վե լի մեծ, քան տե րիե-
րը, և  ա վե լի փոքր, քան գամփ ռը: 
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Ես թե րա հա վա տո րեն ծի ծա ղում էի, մինչ  Շեր լոք  Հոլմ սը 
հեն վեց բազ մո ցին ու սկսեց ծխի դան դաղ ըն թա ցող քու լա նե-
րը դե պի ա ռաս տաղ փչել: 

-Ինչ վե րա բե րում է վեր ջին մա սին, ես  Ձեզ ստու գե լու ոչ 
մի մի ջոց չու նեմ,- ա սա ցի,- բայց առն վազն հեշտ է ո րոշ ման-
րա մաս ներ գտնել այդ մար դու տա րի քի ու մաս նա գի տա-
կան ու ղու մա սին:- Բժշ կա կան փոք րիկ դա րա կիցս հա նե ցի 
բժշկա կան տե ղե կա տուն ու բա ցե ցի այդ ան վան է ջը:  Մի քա նի 
 Մոր թի մեր ներ կա յին, բայց նրան ցից միայն մե կը կա րող էր մեր 
այ ցե լուն լի նել:  Բարձր կար դա ցի նրա մա սին.

« Ջեյմս  Մոր թի մեր, M.R.C.S., 1884, Դ ևոն շի րի կոմ սութ յուն, 
 Դարթ մուր, Գ րիմ փեն: 1882-1884 թվա կան նե րին ե ղել է վի-
րա բույ ժի փո խա րի նող «Charing Cross» հի վան դա նո ցում:  Հա-
մե մա տա կան ախ տա բա նութ յան բնա գա վա ռում  Ջեք սոն յան 
մրցա նա կի հաղ թող: Ն րա էս սեն վեր նագր ված էր «Արդ յո՞ք 
հի վան դութ յու նը վե րա դարձ է սկզբնա կան վի ճա կին»: Ե ղել 
է շվե դա կան պա թո լո գիա կան միութ յան ան դամ: «Ա տա վիզ մի 
ո րոշ մու տա ցիա ներ» ( Լան սեթ 1882) և «Արդ յո՞ք մենք ա ռա ջա-
դի մում ենք» ( Հո գե բա նութ յան ամ սա գիր, 1883) հոդ ված նե րի 
հե ղի նակ: Գ րիմ փե նի,  Թորս լիի և  Հայ  Բա րոո ւի բժիշկ»: 

-Ոչ մի խոսք այդ տե ղա կան որ սոր դա կան միութ յան մա սին 
չկա, Ո ւո՛թ սոն,- ա սաց  Հոլմ սը չար ժպի տով,- խոս վում է գյու-
ղա կան բժշկի մա սին, ինչ պես  Դուք շատ սրամ տո րեն նկա տել 
էիք: Ես կար ծում եմ, որ իմ եզ րա կա ցութ յուն նե րը միան գա մայն 
ճիշտ են: Ինչ վե րա բե րում է ա ծա կան նե րին, ե թե ճիշտ եմ հի-
շում, ես ա սա ցի գրա վիչ, ոչ փա ռա սեր և ցր ված: Իմ փոր ձը 
ցույց է տվել, որ միայն գրա վիչ մարդն է նվեր ներ ստա նում, 
միայն ոչ փա ռա սեր մար դը կթող նի լոն դոն յան կա րիե րան գյու-
ղի հա մար և  միայն ցրված մար դը իր այ ցե քար տի փո խա րեն 
ձեռ նա փայ տը կթող նի քո սեն յա կում մեկ ժամ սպա սե լուց հե տո: 

-Իսկ շո՞ւ նը:
- Սո վո րութ յուն է ու նե ցել իր տի րոջ հետ ևից տա նել ձեռ նա-

փայ տը:  Քա նի որ այն ծանր է, շու նը այն կենտ րո նից ա մուր 
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բռնել է և ն րա ա տամն ե րի հետ քե րը ակն հայ տո րեն նշմա րե-
լի են:  Շան կզա կը, իմ կար ծի քով, շատ լայն է տե րիե րի և  ոչ 
այն քան լայն գամփ ռի հա մար: Աստ ված վկա, այն գանգ րա հեր 
սպա նիել է: 

 Խո սե լու ըն թաց քում վեր էր կա ցել ու քայ լում էր սեն յա կով: 
 Նա կանգ ա ռավ պա տու հա նի որմն ա խոր շի մոտ: Ն րա ձայ նի 
մեջ հա մոզ վա ծութ յան այն պի սի տոն կար, որ ես զար ման քով 
նա յե ցի:

-Ըն կե՛րս, ինչ պե՞ս կա րող եք այդ պես հա մոզ ված լի նել դրա-
նում:

-Այն պարզ պատ ճա ռով, որ ես տես նում եմ շա նը մեր մուտ-
քի ա ռաջ, իսկ նրա տե րը դռան զանգն է տա լիս: Խնդ րում եմ, 
Ո ւո՛թ սոն, մի՛ գնա:  Նա քո գոր ծըն կերն է, ու ներ կա յութ յունդ 
կօգ նի ինձ:  Հի մա ճա կա տագ րի այն դրա մա տիկ պահն է, Ո ւո՛թ-
սոն, երբ դու լսում ես աս տի ճան նե րով բարձ րա ցո ղի քայ լե րը 
դե պի քո կանք, ու դու չգի տես՝ լա՞վ է դա, թե՞ վատ: Ի՞նչ ու նի 
բժիշկ  Ջեյմս  Մոր թի մե րը՝ գի տութ յան մար դը, հարց նե լու  Շեր լոք 
 Հոլմ սից՝ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մաս նա գե տից:  Դե ինչ, նե՛րս 
ե կեք: 

 Մեր այ ցե լո ւի տեսքն ինձ զար մաց րեց, քա նի որ սպա սում 
էի տես նել սո վո րա կան գյու ղա կան բժշկի:  Նա շատ բարձ րա-
հա սակ, նի հար մարդ էր՝ կտու ցի նման վող եր կար քթով, ո րը 
դուրս էր ցցվել եր կու խո րա թա փանց, գորշ աչ քե րի մեջ տե ղում, 
ո րոնք, ի րար մոտ գտնվե լով, պայ ծառ առ կայ ծում էին ոս կե-
գույն շրջա նակ ու նե ցող ակ նո ցի հետ ևից:  Նա ըստ իր կո չու մի 
էր հագն ված, բայց, միև նույն ժա մա նակ, փոքր-ինչ թափթփ ված 
տեսք ու ներ. թիկ նո ցը կեղ տոտ էր, տա բա տը՝ հնա մաշ: Չ նա յած 
ե րի տա սարդ տա րի քին՝ նրա եր կար մեջքն ար դեն կուզ ու ներ։ 
Ա ռաջ թեք ված ու բար յա ցա կա մութ յուն ար տա հայ տե լով էր քայ-
լում:  Ներս մտնե լով՝ նա հա յացք գցեց  Շեր լո քի մոտ գտնվող 
ձեռ նա փայ տին և, ու րա խութ յան ճիչ ար ձա կե լով, վա զեց դե պի 
այն: 

-Այն քա՜ն ու րախ եմ,- ա սաց նա,- ես կաս կա ծում էի՝ սա այս-
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տե՞ղ եմ թո ղել, թե՞ ա ռաք ման գրա սեն յա կում: Աշ խար հում ո չինչ 
չէի փո խի այս ձեռ նա փայ տի հետ:

-Ինչ պես հաս կա նում եմ, նվեր է,- ա սաց  Հոլմ սը:
-Ա յո՛, պա րո՛ն:
-«Charing Cross» հի վան դա նո ցի՞ց: 
-Այն տե ղի մի քա նի ըն կեր նե րից իմ ա մուս նութ յան առ թիվ:
-Օ՜, ո՛չ, դա վատ է,-գլուխն օ րո րե լով՝ ա սաց  Հոլմ սը:
Բ ժիշկ  Մոր թի մե րը, թեթև զար մա ցած, նա յեց ակ նոց ի հետ-

ևից:
-Ին չու՞ է վատ:
- Միայն այն պատ ճա ռով, որ  Դուք մի փոքր շե ղե ցիք մեզ 

մեր հետ ևութ յուն նե րից: Ա սում եք՝  Ձեր ա մուս նութ յան առ թի՞վ: 
-Ա յո՛, պա րո՛ն: Ես ա մուս նա ցա ու հե ռա ցա հի վան դա նո ցից՝ 

այդ պի սով հրա ժար վե լով նաև խորհր դա տու բժիշկ դառ նա լու 
բո լոր հույ սե րից:  Դա անհ րա ժեշտ էր սե փա կան տուն ստեղ-
ծե լու հա մար: 

- Դե, դե, մենք ա մեն դեպ քում այն քան էլ չենք սխալ վել,-ա-
սաց  Հոլմ սը,- այս պի սով, բժիշկ  Ջեյմս  Մոր թի մեր…

- Պա րո՛ն  Մոր թի մեր, հա սա րակ M.R.C.S.:
-Եվ, ակն հայ տո րեն, բա նա կա նութ յան տեր մարդ:
- Գի տութ յամբ մա կե րե սո րեն հե տաքրքր վող ու գի տութ յան 

մի մեծ, ան հայտ օվ կիա նո սի ա փից խե ցի ներ հա վա քող, պա րո՛ն 
 Հոլմս: Ես են թադ րում եմ, որ դի մում եմ պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սին:

-Ո՛չ, սա իմ ըն կեր Ո ւոթ սոնն է:
-Ու րախ եմ  Ձեզ հան դի պե լու հա մար, պա րո՛ն:  Ձեր ա նու նը 

լսել եմ  Ձեր ըն կե րոջ ան վան հետ մեկ տեղ:  Դուք ինձ շատ եք 
հե տաքրք րում, պա րո՛ն  Հոլմս:  Չէի սպա սում, որ կտես նեմ այս-
պի սի եր կար գանգ կամ վեր հոնք յան կա ռուց վածք:  Դեմ չե՞ք 
լի նի, ե թե շո շա փեմ  Ձեր գլխի վեր նա յին հատ վա ծը:  Պա րո՛ն, 
 Ձեր գան գի ուր վա գի ծը նախ քան գան գի հա սա նե լի լի նե լը 
կզար դա րեր ցան կա ցած մար դա բա նա կան թան գա րան:  Չեմ 
ցան կա նում շո ղո քորթ եր ևալ, բայց պի տի խոս տո վա նեմ, որ 
կցան կա նա յի ու նե նալ այն: 
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 Շեր լոք  Հոլմ սը մեր տա րօ րի նակ այ ցե լո ւին խնդրեց նստել:
- Տես նում եմ, որ  Դուք  Ձեր բնա գա վա ռում շատ խան դա-

վառ եք, պա րո՛ն, ինչ պես ես՝ ի մում,- ա սաց նա,-  Ձեր ցու ցա մա-
տից կա րող եմ նկա տել, որ ինք ներդ եք  Ձեզ հա մար ծխա խոտ 
պատ րաս տում:  Մի՛ վա րա նեք ու վա ռե՛ք մե կը: 

Տ ղա մար դը հա նեց ծխա խոտն ու թուղ թը և  փա թա թեց այն 
զար մա նա լի ճարպ կութ յամբ: Ն րա դո ղա ցող մատ նե րը ճկուն 
էին ու ան հան գիստ, ինչ պես մի ջա տի բե ղիկ նե րը: 

 Հոլմ սը լուռ էր, բայց նրա թռու ցիկ հա յացք նե րից եր ևում էր, 
որ մեր տա րօ րի նակ այ ցե լուն հե տաքրք րել է նրան: 

-Են թադ րում եմ, պա րո՛ն,-վեր ջա պես ա սաց  Հոլմ սը,- որ 
միայն իմ գանգն ու սումն ա սի րե լու հա մար չէր, որ ինձ պատ-
վել ու այ ցե լել էիք ե րեկ ու նաև այ սօր: 

-Ո՛չ, պա րո՛ն: Չ նա յած ու րախ եմ, որ դրա հնա րա վո րութ յունն 
էլ ու նե ցա:  Պա րո՛ն  Հոլմս, ե կել եմ  Ձեզ մոտ, քա նի որ ինքս ոչ 
գործ նա կան մարդ եմ ու բախ վել եմ շատ լուրջ և  ար տա սո վոր 
մի խնդրի: Ի մա նա լով, որ  Դուք երկ րորդ լա վա գույն մաս նա-
գետն եք Եվ րո պա յում…

-Ան շուշտ, պա րո՛ն: Իսկ կա րո՞ղ եմ ի մա նալ՝ ով է ար ժա նա-
ցել ա ռա ջի նը լի նե լու պատ վին,- ո րո շա կի խստութ յամբ հարց-
րեց  Հոլմ սը: 

-Որ պես գի տութ յամբ հե տաքրք վող մար դու՝  Բեր տի լո նի աշ-
խա տանք նե րը միշտ մե ծա պես հրա պու րել են: 

-Այդ դեպ քում ա վե լի լավ չէ՞ր լի նի, որ նրան դի մեիք: 
-Ես ա սա ցի, պա րո՛ն, որ պես գի տութ յամբ հե տաքրքր վող 

մար դու:  Բայց հայտ նի է, որ որ պես տար բեր գոր ծե րով զբաղ-
վող գործ նա կան մարդ՝  Դուք հա վա սա րը չու նեք: Վս տահ եմ, 
պա րո՛ն, որ անզ գու շո րեն չեմ…

- Միայն մի փոքր,- ա սաց  Հոլմ սը:-  Կար ծում եմ, բժի՛շկ 
 Մոր թի մեր, խե լա ցի կվար վեք, ե թե, ա ռանց ա վե լորդ ջան քե րի, 
ինձ ան կեղ ծո րեն պատ մեք այն խնդրի բնույ թը, ո րի հա մար 
խնդրում եք իմ օգ նութ յու նը: 
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ՍԱՐՍԱՓԻ ՀՈՎԻՏԸ

Սըր Արթուր Քոնան Դոյլ

Շերլոք Հոլմս
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 Մաս I

Բըրլս թոու նի ող բեր գութ յու նը

 
Գ ԼՈՒԽ 1 
Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒ ՄԸ

-Մ տա ծում եմ,- ա սա ցի: 
-Մ տա ծե՛ք, մտա ծե՛ք,- ան համ բեր նկա տեց  Շեր լոք  Հոլմ սը:
Ես վստահ եմ, որ ա մե նա համ բե րա տար մարդ կան ցից եմ, 

բայց պի տի ըն դու նեմ, որ այս ծաղ րա կան ընդ հա տու մը բար-
կաց րեց ինձ: 

- Հո՛լմս,  Դուք իս կա պես եր բեմն ան տա նե լի եք,- խստո րեն 
ա սա ցի: 

 Նա այն քան կլան ված էր իր մտքե րով, որ ան մի ջա պես 
չպա տաս խա նեց իմ ա ռար կութ յա նը:  Ձեռք չտված նա խա ճա շը 
առջ ևում՝ նստել էր՝ ձեռ քը ծնո տին հե նած, ու նա յում էր հենց 
նոր ծրա րից հա նած թղթի կտո րին:  Հե տո  Շեր լո քը վերց րեց 
ծրա րը և  լույ սի տակ շատ ու շա դիր զննեց թե՛ ար տա քի նը և 
 թե՛ եզ րե րը: 

- Սա  Փոր լո քի ձե ռա գիրն է,- մտած կոտ ա սաց:- Չ նա յած 
նախ կի նում ըն դա մե նը եր կու ան գամ եմ տե սել, բայց վստահ 
եմ, որ նրանն է:  Ծայ րը գա լա րած հու նա րեն e տա ռը ա ռանձ-
նա հա տուկ է:  Բայց ե թե սա  Փոր լոքն է, ա պա ինչ-որ շատ 
կար ևոր հարց է: 

 Նա ա վե լի շատ ինքն իր հետ էր խո սում, քան ինձ հետ, 
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բայց նրա խոս քե րից իմ բար կութ յու նը վե րած վեց հե տաքրքրա-
սի րութ յան:

-Ո՞վ է  Փոր լո քը,- հարց րի:
- Փոր լո քը, Ո ւո՛թ սոն, նրա մա կա նունն է՝ պար զա պես ճա նա-

չե լու հա մար, իսկ դրա հետ ևում թաքն ված է մի շատ ճար պիկ 
և  խու սա փո ղա կան անձ նա վո րութ յուն: Իր նա խորդ նա մա կում 
նա ան կեղ ծո րեն խոս տո վա նեց, որ ա նունն ի րե նը չէ, հրա-
հրեց ինձ հետ ևել ի րեն այս քա ղա քի մի լիո նա վոր բազ մութ յան 
մեջ:  Փոր լո քը կար ևոր է, բայց ոչ թե իր ան հա տա կա նութ յամբ, 
այլ այն մե ծա նուն մար դու շնոր հիվ, ում հետ կա պի մեջ է: 
 Պատ կե րաց րո՛ւ ու ղեկ ցող ձկա նը շնաձ կան հետ, շնա գայ լին 
առ յու ծի հետ՝ ցան կա ցած բան, ո րը նշա նա կա լի մի բա նի կող-
քին ան կար ևոր է դառ նում:  Դա ոչ միայն նշա նա կա լի է, այլև 
չա փա զանց կոր ծա նա րար: Ա հա թե ով է նա՝ ըստ իմ ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի:  Ձեզ պատ մե՞լ եմ պրո ֆե սոր  Մո րիար թիի 
մա սին:

- Հայտ նի գիտ նա կան-հան ցա գոր ծը: Այն քան հայտ նի հան-
ցա գործ նե րի շրջա նում, որ քան…

-Ա մա չեց նում եք, Ո ւո՛թ սոն,- դա տա պար տող տո նով շշնջաց 
 Շեր լո քը:

-Ես պատ րաստ վում էի ա սել՝ որ քան ան հայտ է մարդ-
կանց:

-Ու ղիղ նշա նա կե տին,- բա ցա կան չեց  Հոլմ սը:-  Ձեզ մոտ 
անս պա սե լիո րեն զար գա նում է սև  հու մո րի գե նը, Ո ւո՛թ սոն, 
ո րից ես պետք է սո վո րեմ պաշտ պան վել:  Բայց  Մո րիար թիին 
հան ցա գործ ան վա նե լով՝  Դուք զրպար տութ յու նը ներ կա յաց-
նում եք օ րեն քի աչ քե րով. ա հա թե որն է դրա ողջ փառքն ու 
հրա շա գե ղութ յու նը:  Բո լոր ժա մա նակ նե րի մե ծա գույն բան սար-
կուն, ցան կա ցած դի վա յին գոր ծի կազ մա կեր պի չը, դժոխ քը 
կա ռա վա րող ու ղե ղը, այն ու ղե ղը, ո րը կա րող է կան խո րո շել 
կամ ա ղա վա ղել ազ գե րի ճա կա տա գի րը. ա հա՛ թե ով:  Բայց նա 
այն քան հե ռու է ընդ հա նուր կաս կա ծից, այն քան պատ րաստ 
քննա դա տութ յա նը, այն քան սքան չե լի իր կա ռա վա րող և  ինք-
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նա հա վան բնույ թով, որ  Ձեր ա սած բա ռե րի հա մար կա րող է 
քարշ տալ  Ձեզ դա տա րան ու ապ րել  Ձեր տա րե կան թո շա կով՝ 
որ պես վի րա վոր ված ինք նա սի րութ յան փոխ հա տու ցում: Ար-
դոք նա չէ՞ «Աս տե րոի դի դի նա մի կան» գրքի հե ղի նա կը, այն 
գրքի, ո րը մա թե մա տի կա յի բնա գա վա ռում այն պի սի հա ջո-
ղութ յուն նե րի է հա սել, որ գի տա կան բնա գա վա ռում ոչ մե կը 
չի կա րող դա քննա դա տել:  Կա րե լի՞ է զրպար տել այս մար-
դուն:  Զազ րա խոս բժիշկ և  բամ բա սող պրո ֆե սոր. սրանք են 
 Ձեր դե րե րը: Հ րա շա լի է, Ո ւո՛թ սոն:  Բայց ե թե ինձ մար դիկ 
ա վե լի քիչ խնա յեն, մեր օ րը, ան շուշտ, կգա: 

-Ե րա նի ես էլ կեն դա նի լի նեմ ու տես նեմ դա,- սրտանց 
բա ցա կան չե ցի,- բայց  Դուք  Փոր լո քի մա սին էիք խո սում: 

-Օ՛, ա յո՛: Այս պես կոչ ված  Փոր լո քը շղթա յի կա պող օ ղակն 
է:  Բայց նա պար զա պես մեր մեջ կա պող օ ղակ չէ, նաև այդ 
շղթա յի այն միակ բաց թո ղումն է, որն այս քան ժա մա նակ ես 
կա րո ղա ցել եմ ու սումն ա սի րել: 

- Բայց ոչ մի շղթա ա վե լի ու ժեղ չէ, քան դրա ա մե նա թույլ 
օ ղա կը: 

- Ճիշտ այդ պես, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն:  Դա է  Փոր լո քի այդ քան 
մեծ կար ևո րութ յու նը: Ա ռաջ նորդ վե լով ի րա վուն քի նկատ մամբ 
տար րա կան ձգտու մով և խ րա խուս վե լով խո րա մանկ կեր պով 
ի րեն ու ղարկ ված պա տա հա կան տաս ֆուն տա նոց թղթադ րա-
մով՝ նա ինձ մեկ-եր կու ան գամ տրա մադ րել է ար ժե քա վոր 
տե ղե կութ յուն, ո րի շնոր հիվ հնա րա վոր է կան խա տե սել ու 
կան խել հան ցա գոր ծութ յու նը, քան պատ ժել դրա հա մար: Ես 
վստահ եմ դրա նում, ու ե թե մենք ծած կա գիր ու նե նա յինք, 
կպար զեինք, որ այս կա պը հենց այն պի սին է, ինչ պի սին ես 
մտա ծում եմ: 

 Հոլմ սը կրկին ուղ ղեց իր ձեռք չտված ափ սեի վրա յի թուղ-
թը: Ես վեր կա ցա ու կռա ցա դե պի այն, նա յե ցի հե տաքր քիր 
գրված քին ու կար դա ցի հետև յա լը.

34 C2 13 127 36 31 4 17 21 41 
ԴՈւԳԼԱՍ 109 293 5 37 ԲԸՐԼՍԹՈՈւՆ
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26 ԲԸՐԼՍԹՈՈւՆ 9 47 171

-Ի՞նչ եք կռա հում սրա նից,  Հո՛լմս:
- Սա միան շա նակ գաղտ նի տե ղե կութ յուն փո խան ցե լու 

փորձ է:
- Բայց ինչ պե՞ս կա րե լի է ծած կագր ված հա ղոր դագ րութ յուն 

ու ղար կել՝ ա ռանց ծած կագ րի:
-Այս դեպ քում սա ծած կագր ված հա ղոր դագ րութ յուն չէ:
-Ի՞նչ նկա տի ու նեք` այս դեպ քում ա սե լով:
- Շատ ծած կագ րեր կան, ո րոնք ես հեշ տութ յամբ կկար դամ, 

ինչ պես կար դում եմ թեր թե րի ա պոկ րիպ նե րը. այդ պի սի թե րի 
մի ջոց նե րը զար մաց նում են ու ղե ղը՝ ա ռանց այն հոգ նեց նե լու: 
 Բայց սա այլ բան է, հաս տատ ինչ-որ գրքի է ջի է վե րա բե րում: 
 Սա կայն ես ան կա րող եմ հաս կա նալ, մինչև չի մա նամ՝ որ գրքի 
որ է ջի մա սին է խոս քը: 

- Բայց ին չու՞  Դուգ լաս և  Բըրլս թոուն: 
-Ո րով հետև այս բա ռե րը չկան փնտրվող գրքի է ջում: 
-Այդ դեպ քում ին չու՞ նա չի նշել՝ որ գրքի մա սին է խոս քը:
- Սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն,  Ձեր բնա ծին խե լա ցիութ յունն ու ճարպ-

կութ յու նը, ո րը գրա վում է ըն կեր նե րին, կկան խեին նա մակն 
ու ծած կա գի րը մեկ ծրա րում դնե լու  Ձեր ցան կութ յու նը. ե թե 
դա տեղ չհաս նի, ա ռա քե լութ յու նը կձա խող վի: Ե թե այդ պես 
է, եր կու սից էլ պի տի ա զատ վել, մինչև դրանց վտանգ ներ-
կա յաց նե լը:  Մեր երկ րորդ փոստն ու շա ցել է: Ես կզար մա նամ, 
ե թե մենք չստա նանք բա ցատ րա կան նա մակ կամ, ո րը ա վե լի 
հա վա նա կան է, այն գիր քը, ո րին այս տա ռերն ու թվե րը վե-
րա բե րում են:

 Հոլմ սի կան խա տե սումն ի րա կա նա ցավ մի քա նի րո պե 
անց, երբ ե կավ ծա ռան՝  Բիլ լին՝ բե րե լով այն նա մա կը, ո րին 
սպա սում էինք: 

- Նույն ձե ռա գիրն է,- նկա տեց  Հոլմ սը՝ ծրա րը բա ցե լով,- և 
ս տո րագր ված,- նա մա կը հա նե լով՝ ա վե լաց րեց ցնծա լից ձայ-
նով: - Դե՛, Ո ւո՛թ սոն, մենք ա ռա ջա դի մում ենք:  Սա կայն, նա մա-
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կը կար դա լով, խո ժոռ վեց:
- Սա հիաս թա փեց նող է: Ո ւո՛թ սոն, վա խե նամ, որ մեր սպա-

սումն ե րը հօդս ցնդե ցին: Վս տահ եմ, որ  Փոր լո քի հետ ո չինչ 
չի պա տա հի: 

 Նա մա կում գրված էր հետև յա լը.
« Սի րե լի՛ պա րոն  Հոլմս
Ես այս գործն այլևս չեմ շա րու նա կի:  Շատ վտան գա վոր 

է. նա ինձ կաս կա ծում է: Վս տահ եմ, որ կաս կա ծում է:  Նա 
անս պա սե լի ինձ մոտ ե կավ, երբ նա մա կի վրա հաս ցեն էի 
գրում և  պատ րաստ վում ու ղար կել ծած կագ րի բա նա լին: 
 Կա րո ղա ցա թաքց նել այն: Ե թե նկա տեր դա, ինձ հետ հաշ-
վե հար դար կտես ներ:  Բայց ես կաս կած տե սա նրա աչ քե րում: 
Խնդ րում եմ, այ րե՛ք ծած կագ րով նա մա կը, ո րը հի մա ձեզ ոչ 
մի օ գուտ չի տա:

Ֆ րեդ  Փոր լոք»:

 Հոլմ սը, մի քա նի րո պե նա մա կը ձեռ քին պտտե լով, նստել 
էր ու խո ժոռ ված նա յում էր կրա կին: 

- Խո սում է նրա մե ղա վոր խիղ ճը,- ա սաց:- Ի րեն դա վա ճան 
զգա լով՝ ու րի շի հա յաց քում մե ղադ րանք է կար դում:

-Են թադ րում եմ՝ այդ ու րի շը պրո ֆե սոր  Մո րիար թին է:
- Հենց նա է: Ե թե այդ խմբա վո րու մից մե կը խո սում է «նրա» 

մա սին, պարզ է՝ ում նկա տի ու նի:  Բո լո րի հա մար միայն մի 
գե րիշ խող «նա» կա:

-Եվ ի՞նչ է նա ա րել:
-Դժ վար հարց է: Երբ քո ա ռաջ Եվ րո պա յի ա ռաջ նա կարգ 

ու ղեղ նե րից մեկն է, իսկ նրա հետ ևում՝ բո լոր մութ ու ժե րը, 
ան սահ ման տար բե րակ ներ կան: Ա մեն դեպ քում,  Փոր լո քը 
ակն հայ տո րեն վա խե ցած է:  Հա մե մա տե՛ք այս գրառ ման ու 
ծրա րի վրա յի ձե ռագ րե րը:  Վեր ջի նը, նրա ա սե լով, գրված է 
նախ քան այդ չա րա գու շակ այ ցե լութ յու նը:  Մե կը պարզ է, մյու-
սը կար դա լը շատ դժվար է: 

-Իսկ ին չո՞ւ է նա առ հա սա րակ գրել: Ին չո՞ւ պար զա պես այն 
դեն չի նե տել: 
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- Քա նի որ վա խե նում է, որ ես այդ գոր ծը կսկսեմ քննել ու 
դրա նով նրան կվնա սեմ: 

-Ա յո՛, ան կաս կած:- Ես վերց րել էի ծած կա գիրն ու նա յում էի 
դրան:-  Խե լա գա րութ յուն է մտա ծե լը, որ այս թղթի կտո րի վրա 
կար ևոր գաղտ նիք կա, ու որ մարդն ան զոր է կար դալ այն: 

 Շեր լոք  Հոլմ սը մի կողմ էր հրել իր նա խա ճաշն ու վերց-
րել իր խորհր դա ծութ յուն նե րի ու ղե կի ցը՝ ծխա մոր ճը:  Հեն վե լով 
ա թո ռին ու ա ռաս տա ղին նա յե լով՝ նա ա սաց.

-Ինձ հե տաքրք րում է՝ արդ յոք ինչ-որ բան կա՞, որ վրի պել 
է  Ձեր մա քիա վե լա կան մտքից: Ե կեք հար ցը իր պատ ճառ նե րի 
տե սանկ ու նից քննար կենք: Այս մար դը գրքի մա սին է խո սում: 
 Հենց այդ տե ղից էլ պի տի սկսենք:

- Սա շատ ա նո րոշ է:
-Ե կեք մաս նա վո րենք այն: Ինչ քան կենտ րո նա նում եմ, այն-

քան ան հաս կա նա լի է դառ նում: Ի՞նչ նկա տա ռումն եր ու նենք 
այդ գրքի հետ կապ ված: 

-Ոչ մի:
- Դե, դե, ա մեն ինչ այն քան էլ վատ չէ:  Ծած կա գի րը 534-ով 

է սկսվում, այն պես չէ՞:  Կա րե լի է են թադ րել, որ 534-ն  այն էջն 
է, ո րին ծած կա գի րը վե րա բե րում է: Ար դեն կա րե լի է հաս կա-
նալ, որ գիր քը հաս տա փոր է: Էլ ի՞նչ կա րող ենք ա սել այդ 
հաս տա փոր գրքի մա սին: Մ յուս նշա նը C2-ն  է: Ի՞նչ եք մտա ծում 
սրա մա սին, Ո ւո՛թ սոն: 

- Սա ան կաս կած վե րա բե րում է երկ րորդ գլխին:
- Չեմ կար ծում: Վս տահ եմ, որ կհա մա ձայ նեք ինձ հետ, որ 

ե թե գրքի է ջը տրված է, գլխի հա մա րը պետք չէր լի նի: Ու ե թե 
534-րդ  է ջը երկ րորդ գլխում լի նի, ա ռա ջին գլու խը չա փա զանց 
եր կար կլի նի:

- Դա սյու նա կի հա մա՜րն է,- բա ցա կան չե ցի ես:
-Հ րա շա լի է, Ո ւո՛թ սոն, այս ա ռա վոտ  Դուք փայ լում եք: Ե թե 

սա սյու նա կին չի վե րա բե րում, ես խաբ ված եմ:  Տես նում եք, 
ար դեն կա րող եք պատ կե րաց նել՝ ինչ պի սին է գիր քը. այն 
տպագր ված է եր կու սյու նա կով, դրան ցից յու րա քանչ յուրն էլ 
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շատ եր կար են, քա նի որ բա ռե րից մե կի թի վը 293-ն  է:  Դե ինչ, 
ա մեն ինչ քննար կե ցի՞նք:

- Վա խե նամ՝ ա յո՛:
- Դուք ա նար դա րա ցի եք: Եվս մի մտքի փայ լա տա կում ու 

նոր գա ղա փար, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն: Ե թե հա տո րը ան սո վոր լի-
ներ, նա ինձ ու ղար կած կլի ներ այն: Իսկ դրա փո խա րեն, նախ-
քան քայ լե րի ձա խո ղու մը, ո րո շել էր ինձ ծրա րով ու ղար կել 
դրա բա նա լին: Ս րա մա սին նա ա սում է իր գրութ յան մեջ: 
Ն շա նա կում է, որ, նրա կար ծի քով, գիր քը գտնելն ինձ հա մար 
խնդիր չի լի նի:  Նա ու ներ գիր քը ու պատ կե րաց րել է, որ ես 
նույն պես կու նե նամ:  Կարճ ա սած, Ո ւո՛թ սոն, դա շատ հայտ նի 
գիրք է: 

- Դե,  Ձեր ա սածն ըն դու նե լի է: 
-Այս պի սով, մեր փնտրտուք նե րի շրջա նա կը նե ղա ցավ: Ու-

նենք հաս տա փոր գիրք՝ տպված եր կու սյու նա կով, ո րը շատ 
հայտ նի է:

-Աստ վա ծա շուն չը,- հաղ թա կան բա ցա կան չե ցի ես:
- Լավ է, Ո ւո՛թ սոն:  Բայց, ա մեն դեպ քում, ո՛չ: Ես չեմ կա-

րող հա վա տալ, որ խոսքն Աստ վա ծաշն չի մա սին է, քա նի որ 
դա ա մե նաան հա վա նա կան բանն է, որ կա րող է հայտն վել 
 Մո րիար թիի գոր ծըն կեր նե րից մե կի ձեռ քում:  Հե տո էլ, այդ 
գրքի տպագ րութ յուն ներն այն քան շատ են, որ նա դժվար թե 
վստահ լի ներ, որ եր կու օ րի նակն էլ նույն է ջե րը կու նե նան: 
 Նա վստահ է, որ եր կու սիս գրքե րի 534-րդ  է ջե րը հա մընկ-
նում են: 

- Բայց շատ քիչ գրքեր այդ պի սի հա մա պա տաս խա նութ յուն 
կու նե նան: 

-Ան շուշտ:  Հենց դա էլ կօգ նի մեզ:  Մեր ու սումն ա սի րութ-
յուն նե րը կանգ են առ նում ո րո շա կի ստան դարտ գրքե րի վրա, 
ո րոնք ցան կա ցած մարդ էլ կա րող է ու նե նալ: 

-Բ րեդ շոուն:
-Դժ վա րութ յուն ներ են ա ռա ջա նում, Ո ւո՛թ սոն: Բ րեդ շոուն 

հա կիրճ է գրում, բայց բա ռե րի նրա ընտ րութ յու նը ընդ հա նուր 
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ՍԸՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՆԱՆ ԴՈՅԼ

ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ

Տպագրված է 

Անգլերենից թարգմանեց Էդիտա Շադոյանը

Խմբագիր՝ Լուսինե Համբարյան

Կազմի ձևավորումը՝ Արաբո Սարգսյանի, 
Լուիզա Գալստյանի

Նկարազարդումները՝ Լուիզա Գալստյանի

Համակարգչային ձևավորումը՝ 
Լիանա Մինասյանի, Հեղինե Փիլոյանի






