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ԳԼՈՒԽ 1
ՊԱՐՈՆ ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍԸ

Պ

արոն Շերլոք Հոլմսը նախաճաշի սեղանի մոտ էր
նստած։ Նա սովորաբար առավոտյան շատ ուշ էր
արթնանում՝ չհաշված այն հաճախակի դեպքերը, երբ ողջ գի
շեր արթուն էր մնում: Կանգնած բուխարու առջևի գորգին՝
ես վերցրի այն ձեռնափայտը, որը մեր այցելուն մոռացել էր
նախորդ գիշեր: Դա մի հրաշալի, հաստ փայտից էր՝ գնդաձև
գլխի
կով. այն տե
սա
կից էր, ո
րը հայտ
նի է որ
պես «Penang
lawyer»1: Գլխիկի ներքևում կար օղակ՝ մոտ մեկ մատնաչափ
հաստությամբ: Ձեռնափայտի վրա փորագրված էր. «Ջեյմս
Մորթիմերին, M.R.C.S., C.C.H-ի իր ընկերներից», տարեթիվն էլ
«1884» էր: 
Դա ըն
տա
նե
կան հնաոճ բժշկի պատ
շաճ ձեռ
նա
փայտ էր՝ ամուր ու համոզիչ:
-Դե, Ուո՛թսոն, ի՞նչ եք մտածում սրա մասին:
Հոլմսը նստած էր մեջքով դեպի ինձ, իսկ ես նրան չէի ասել՝
ինչով եմ զբաղված:
-Ինչպե՞ս իմացաք՝ ինչ եմ անում: Ես կարծում եմ, որ Դ
 ուք
գլխի հետևում աչքեր ունեք:
-Ես առնվազն ունեմ փայլուն արծաթե սրճաման իմ առջև,ասաց նա:- Բայց ասացե՛ք, Ուո՛թսոն, ի՞նչ եք մտածում մեր այ
ցելուի ձեռնափայտի մասին: Քանի որ մեր բախտը չի բերել
ու նրան չենք հանդիպել,ինչպես նաև գաղափար չունենք նրա
մասնագիտության մասին, այս պատահական իրը կարևոր
նշանակություն է ստանում:
1
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-Կարծում եմ,-ասացի ես՝ որքան հնարավոր է հետևելով
իմ բարեկամի մեթոդներին,- որ պարոն Մորթիմերը հաջողակ,
տարիքն առած բժիշկ է, որը նաև հարգանք է վայելում, քանի
որ նրան ճանաչողները նվիրել են այս իրը որպես իրենց գնա
հատանքի նշան:
-Լավ է,- ասաց Հոլմսը,- հրաշալի է:
-Ես նաև կարծում եմ, որ նա հավանաբար գյուղական բժիշկ
է, որն իր այցելությունների մեծ մասը ոտքով է կատարում:
-Ինչու՞:
-Քանի որ այս ձեռնափայտը, ինչքան էլ սկզբում շքեղ եղած
լինի, այնքան օգտագործված է, որ դժվարանում եմ պատկե
րացնել քաղաքային բժշկին այս կրելիս: Հաստ երկաթե ծայրը
այնքան մաշված է, որ ակնհայտ է՝ նա շատ է քայլել սրանով:
-Հրաշալի է հնչում,-ասաց Հոլմսը:
Եվ հետո, այստեղ գրված է «C.C.H.-ի ընկերներից»: Կարող
եմ ենթադրել, որ սա վերաբերում է ինչ-որ Հանթի՝ տեղական
որսորդների միության, որի անդամն երին նա հավանաբար վի
րահատական օգնություն է ցուցաբերել, և նրանք, ի պատաս
խան, փոքրիկ մի բան են ընծայել:
-Ուո՛թսոն, Դուք իրոք գերազանցում եք Ձեզ,- ասաց Հոլմսը՝
աթոռը հետ հրելով ու մի ծխախոտ վառելով:- Պետք է ասեմ,
որ այն բոլոր դեպքերում, երբ Դուք Ձեզ լավ եք դրսևորել և
օգնել եք ինձ իմ փոքր նվաճումն երում, շատ անգամ թերագնա
հատել եք Ձեր հնարավորությունները: Հնարավոր է՝ լուսավոր
չեք, բայց լույսի հաղորդիչ եք: Առանց տաղանդ ունենալու՝ շատ
մարդիկ այն ստեղծելու երևելի տաղանդ ունեն: Ես խոստո
վանում եմ, բարեկա՛մս, որ Ձեզ շատ բանում եմ պարտական:
Նա եր

բեք այս
քան չէր խո
սել նախ
կի
նում, ևես պետք է
ընդունեմ, որ նրա խոսքերը ինձ մեծ բավականություն պատ
ճառեցին, քանի որ հաճախ վիրավորվում էի նրա անտար
բերությունից իմ ցուցաբերած հիացմունքի և այն փորձերի
նկատմամբ, որ ես նրա մեթոդները հանրայնացնելու համար
անում էի: Նաև հպարտ էի, քանի որ այսքան ժամանակ կարո
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ղացել էի յուրացնել նրա մեթոդներն ու կիրառել դրանք այն
պես, որ արժանանամ նրա հավանությանը: Հոլմսը վերցրեց
ձեռնափայտն իմ ձեռքից և մի
 քանի րոպե անզեն աչքով ու
սումն ասիրեց այն: Հետո, հետաքրքրասիրությամբ վայր դրեց
ծխախոտն ու, ձեռնափայտը պատուհանին մոտեցնելով, կրկին
ուսումն ասիրեց այն խոշորացույցով:
-Չնայած պարզ է, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է,- ասաց
նա՝ վերադառնալով բազմոցի իր սիրած անկյունը:- Վրան մեկ
կամ երկու նշան կա, ինչը մեզ հետևություններ անելու հիմք
է տալիս:
-Ինչ-որ բան վրիպե՞լ է աչքիցս,- հարցրի փոքր-ինչ հպար
տությամբ:-Վստահ եմ, որ ոչ մի կարևոր բան բաց չեմ թողել:
-Վախենամ, սիրելի՛ Ուոթսոն, որ Ձեր եզրակացությունների
մեծ մասը սխալ էին: Երբ ես ասում էի, որ Դուք ինձ ոգևորում
եք, անկեղծ ասած, նկատի ունեի, որ Ձեր սխալ եզրակացութ
յուներն ինձ պարբերաբար առաջնորդում են դեպի ճշմարտութ
յուն: Բայց սա նաև չի նշանակում, որ Դուք այս դեպքում ամ
բողջովին սխալ էիք: Այդ մարդը, իրոք, գյուղական բժիշկ է և
բավական շատ է քայլում:
-Այդ դեպքում ես ճիշտ էի:
-Այդ հարցում՝ այո՛:
-Բայց դա ամենն էր:
-Ո՛չ, ո՛չ, սիրելի՛ Ուոթսոն, դա բոլորովին էլ ամենը չէր: Ես,
օրինակ, կառաջարկեի, որ նվերը բժիշկը ստացել է հիվան
դանոցից, ոչ թե որսորդական միությունից. եթե ընդունենք,
որ «C.C.» սկզբնատառերը համապատասխանում են «Charing
Cross» հիվանդանոցին, ապա ամեն ինչ ինքնին բնական է դառ
նում:
-Հնարավոր է, որ ճիշտ եք:
-Այս տարբերակն ավելի հավանական է: Եվ եթե սա որպես
վարկած ընդունենք, կունենանք մեր անհայտ այցելուի հնա
րավոր ուրվագիծը կազմելու հիմք:
-Այդ դեպքում, ենթադրելով, որ «C.C.H.»-ը վերաբերում է
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«Charing Cross Hospital»-ին, ի՞նչ հետագա եզրակացությունների
կարող ենք գալ:
-Արդյո՞ք այդ եզրակացություններն իրենք չեն առաջանում:
Դուք ծանոթ եք իմ մեթոդներին, դիմե՛ք դրանց:
-Ես կարող եմ հանգել միայն այն ակնհայտ եզրակացութ
յա
նը, որ այդ մար
դը գյուղ տե
ղա
փոխ
վե
լուց ա
ռաջ բժիշկ է
եղել:
-Կարծում եմ՝ մենք կարող ենք հանդգնել ու դրանից ավելի
խորը հետևություններ անել: Նայե՛ք ձեռնափայտին այս լույսի
տակ: Ի՞նչ հավանական առիթով այսպիսի բան կարելի է նվի
րել: Ե՞րբ նրա ընկերները կմիավորվեին ու կարտահայտեին
իրենց բարի կամքը: Ակնհայտորեն այն ժամանակ, երբ բժիշկ
Մորթիմերը կհեռանար ծառայությունից՝ անհատական գոր
ծունեություն ծավալելու համար: Մենք գիտենք, որ նա նվեր
է ստացել, վստահ ենք, որ քաղաքից գյուղ տեղափոխություն
է եղել: Արդյո՞ք սա հնարավորություն է տալիս ընդլայնել մեր
հետևությունների շրջանակն ու ասել, որ նվերը հենց տեղա
փոխության առիթով է արվել:
-Դա, անշուշտ, հավանական է թվում:
-Հիմա կարող եք նկատել, որ նա հիվանդանոցի անձնա
կազմում չի եղել, քանի որ միայն Լոնդոնում երկար ժամանակ
հաստատված մարդը կարող է այդպիսի պաշտոն ունենալ,
իսկ այդպիսի մարդը գյուղ չէր տեղափոխվի: Այդ դեպքում,
ո՞վ է եղել նա: Եթե նա աշխատել է հիվանդանոցում, բայց ոչ
անձնակազմում, ապա կարող է միայն աշխատած լինել վիրա
բույժի կամ բժշկի փոխարինող՝ ավագ ուսանողից մեկ աստի
ճան բարձր: Եվ նա հեռացել է հինգ տարի առաջ. ամսաթիվը
ձեռնափայտի վրա նշված է: Այսպիսով, սիրելի՛ Ուոթսոն, Ձեր
նկարագրած ազդեցիկ, միջին տարիքի ընտանեկան բժիշկն
անհետանում է, ու հայտնվում է երեսունը չբոլորած մի երի
տասարդ՝ գրավիչ, ոչ փառասեր ու ցրված մեկը, որը նաև շուն
ունի, որին ես բառացի կբնութագրեի՝ ավելի մեծ, քան տերիե
րը, ևավելի փոքր, քան գամփռը:
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Ես թերահավատորեն ծիծաղում էի, մինչ Շերլոք Հոլմսը
հենվեց բազմոցին ու սկսեց ծխի դանդաղ ընթացող քուլանե
րը դեպի առաստաղ փչել:
-Ինչ վերաբերում է վերջին մասին, ես Ձեզ ստուգելու ոչ
մի միջոց չունեմ,- ասացի,- բայց առնվազն հեշտ է որոշ ման
րամասներ գտնել այդ մարդու տարիքի ու մասնագիտա
կան ուղու մասին:- Բժշկական փոքրիկ դարակիցս հանեցի
բժշկական տեղեկատուն ու բացեցի այդ անվան էջը: Մի քանի
Մորթիմերներ կային, բայց նրանցից միայն մեկը կարող էր մեր
այցելուն լինել: Բարձր կարդացի նրա մասին.
«Ջեյմս Մորթիմեր, M.R.C.S., 1884, Դևոնշիրի կոմսություն,
Դարթմուր, Գրիմփեն: 1882-1884 թվականներին եղել է վի
րաբույժի փոխարինող «Charing Cross» հիվանդանոցում: Հա
մեմատական ախտաբանության բնագավառում Ջեքսոնյան
մրցանակի հաղթող: Նրա էսսեն վերնագրված էր «Արդյո՞ք
հիվանդությունը վերադարձ է սկզբնական վիճակին»: Եղել
է շվեդական պաթոլոգիական միության անդամ: «Ատավիզմի
որոշ մուտացիաներ» (Լանսեթ 1882) և «Արդյո՞ք մենք առաջա
դիմում ենք» (Հոգեբանության ամսագիր, 1883) հոդվածների
հեղինակ: Գրիմփենի, Թորսլիի և Հայ Բարոուի բժիշկ»:
-Ոչ մի խոսք այդ տեղական որսորդական միության մասին
չկա, Ուո՛թսոն,- ասաց Հ
 ոլմսը չար ժպիտով,- խոսվում է գյու
ղական բժշկի մասին, ինչպես Դուք շատ սրամտորեն նկատել
էիք: Ես կարծում եմ, որ իմ եզրակացությունները միանգամայն
ճիշտ են: Ինչ վերաբերում է ածականներին, եթե 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 գրավիչ մարդն է նվերներ ստանում,
միայն ոչ փառասեր մարդը կթողնի լոնդոնյան կարիերան գյու
ղի համար և միայն ցրված մարդը իր այցեքարտի փոխարեն
ձեռնափայտը կթողնի քո սենյակում մեկ ժամ սպասելուց հետո:
-Իսկ շո՞ւնը:
-Սովորություն է ունեցել իր տիրոջ հետևից տանել ձեռնա
փայտը: Քանի որ այն ծանր է, շունը այն կենտրոնից ամուր
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բռնել է և նրա ատամն երի հետքերը ակնհայտորեն նշմարե
լի են: Շան կզակը, իմ կարծիքով, շատ լայն է տերիերի ևոչ
այնքան լայն գամփռի համար: Աստված վկա, այն գանգրահեր
սպանիել է:
Խոսելու ընթացքում վեր էր կացել ու քայլում էր սենյակով:
Նա կանգ առավ պատուհանի որմն ախորշի մոտ: Նրա ձայնի
մեջ համոզվածության այնպիսի տոն կար, որ ես զարմանքով
նայեցի:
-Ընկե՛րս, ինչպե՞ս կարող եք այդպես համոզված լինել դրա
նում:
-Այն պարզ պատճառով, որ ես տեսնում եմ շանը մեր մուտ
քի առաջ, իսկ նրա տերը դռան զանգն է տալիս: Խնդրում եմ,
Ուո՛թսոն, մի՛ գնա: Նա քո գործընկերն է, ու ներկայությունդ
կօգնի ինձ: Հիմա ճակատագրի այն դրամատիկ պահն է, Ուո՛թ
սոն, երբ դու լսում ես աստիճաններով բարձրացողի քայլերը
դեպի քո կյանք, ու դու չգիտես՝ լա՞վ է դա, թե՞ վատ: Ի՞նչ ունի
բժիշկ Ջեյմս Մորթիմերը՝ գիտության մարդը, հարցնելու Շերլոք
Հոլմսից՝ հանցագործությունների մասնագետից: Դե ինչ, նե՛րս
եկեք:
Մեր այցելուի տեսքն ինձ զարմացրեց, քանի որ սպասում
էի տեսնել սովորական գյուղական բժշկի: Նա շատ բարձրա
հասակ, նիհար մարդ էր՝ կտուցի նմանվող երկար քթով, որը
դուրս էր ցցվել երկու խորաթափանց, գորշ աչքերի մեջտեղում,
որոնք, իրար մոտ գտնվելով, պայծառ առկայծում էին ոսկե
գույն շրջանակ ունեցող ակնոցի հետևից: Նա ըստ իր կոչումի
էր հագնված, բայց, միևնույն ժամանակ, փոքր-ինչ թափթփված
տեսք ուներ. թիկնոցը կեղտոտ էր, տաբատը՝ հնամաշ: Չնայած
երիտասարդ տարիքին՝ նրա երկար մեջքն արդեն կուզ ուներ։
Առաջ թեքված ու բարյացակամություն արտահայտելով էր քայ
լում: Ներս մտնելով՝ նա հայացք գցեց Շ
 երլոքի մոտ գտնվող
ձեռնափայտին և, ուրախության ճիչ արձակելով, վազեց դեպի
այն:
-Այնքա՜ն ուրախ եմ,- ասաց նա,- ես կասկածում էի՝ սա այս
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տե՞ղ եմ թողել, թե՞ առաքման գրասենյակում: Աշխարհում ոչինչ
չէի փոխի այս ձեռնափայտի հետ:
-Ինչպես հասկանում եմ, նվեր է,- ասաց Հոլմսը:
-Այո՛, պարո՛ն:
-«Charing Cross» հիվանդանոցի՞ց:
-Այնտեղի մի քանի ընկերներից իմ ամուսնության առթիվ:
-Օ՜, ո՛չ, դա վատ է,-գլուխն օրորելով՝ ասաց Հոլմսը:
Բժիշկ Մորթիմերը, թեթև զարմացած, նայեց ակնոցի հետ
ևից:
-Ինչու՞ է վատ:
-Միայն այն պատճառով, որ Դուք մի փոքր շեղեցիք մեզ
մեր հետևություններից: Ասում եք՝ Ձեր ամուսնության առթի՞վ:
-Այո՛, պարո՛ն: Ես ամուսնացա ու հեռացա հիվանդանոցից՝
այդպիսով հրաժարվելով նաև խորհրդատու բժիշկ դառնալու
բոլոր հույսերից: Դա անհրաժեշտ էր սեփական տուն ստեղ
ծելու համար:
-Դե, դե, մենք ամեն դեպքում այնքան էլ չենք սխալվել,-ա
սաց Հոլմսը,- այսպիսով, բժիշկ Ջեյմս Մորթիմեր…
-Պարո՛ն Մորթիմեր, հասարակ M.R.C.S.:
-Եվ, ակնհայտորեն, բանականության տեր մարդ:
-Գիտությամբ մակերեսորեն հետաքրքրվող ու գիտության
մի մեծ, անհայտ օվկիանոսի ափից խեցիներ հավաքող, պարո՛ն
Հոլմս: Ես ենթադրում եմ, որ դիմում եմ պարոն Շերլոք Հոլմսին:
-Ո՛չ, սա իմ ընկեր Ուոթսոնն է:
-Ուրախ եմ Ձեզ հանդիպելու համար, պարո՛ն: Ձեր անունը
լսել եմ Ձեր ընկերոջ անվան հետ մեկտեղ: Դուք ինձ շատ եք
հետաքրքրում, պարո՛ն Հոլմս: Չէի սպասում, որ կտեսնեմ այս
պիսի երկար գանգ կամ վերհոնքյան կառուցվածք: Դեմ չե՞ք
լինի, եթե շոշափեմ Ձեր գլխի վերնային հատվածը: Պարո՛ն,
Ձեր գանգի ուրվագիծը նախքան գանգի հասանելի լինելը
կզարդարեր ցանկացած մարդաբանական թանգարան: Չեմ
ցանկանում շողոքորթ երևալ, բայց պիտի խոստովանեմ, որ
կցանկանայի ունենալ այն:
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 երլոք Հոլմսը մեր տարօրինակ այցելուին խնդրեց նստել:
Շ
-Տեսնում եմ, որ Դուք Ձեր բնագավառում շատ խանդա
վառ եք, պարո՛ն, ինչպես ես՝ իմում,- ասաց նա,- Ձեր ցուցամա
տից կարող եմ նկատել, որ ինքներդ եք Ձ
 եզ համար ծխախոտ
պատրաստում: Մի՛ վարանեք ու վառե՛ք մեկը:
Տղամարդը հանեց ծխախոտն ու թուղթը և փաթաթեց այն
զարմանալի ճարպկությամբ: Նրա դողացող մատները ճկուն
էին ու անհանգիստ, ինչպես միջատի բեղիկները:
Հոլմսը լուռ էր, բայց նրա թռուցիկ հայացքներից երևում էր,
որ մեր տարօրինակ այցելուն հետաքրքրել է նրան:
-Ենթադրում եմ, պարո՛ն,-վերջապես ասաց Հոլմսը,- որ
միայն իմ գանգն ուսումն ասիրելու համար չէր, որ ինձ պատ
վել ու այցելել էիք երեկ ու նաև այսօր:
-Ո՛չ, պարո՛ն: Չնայած ուրախ եմ, որ դրա հնարավորությունն
էլ ունեցա: Պարո՛ն Հոլմս, եկել եմ Ձ
 եզ մոտ, քանի որ ինքս ոչ
գործնական մարդ եմ ու բախվել եմ շատ լուրջ ևարտասովոր
մի խնդրի: Իմանալով, որ Դուք երկրորդ լավագույն մասնա
գետն եք Եվրոպայում…
-Անշուշտ, պարո՛ն: Իսկ կարո՞ղ եմ իմանալ՝ ով է արժանա
ցել առաջինը լինելու պատվին,- որոշակի խստությամբ հարց
րեց Հոլմսը:
-Որպես գիտությամբ հետաքրքվող մարդու՝ Բերտիլոնի աշ
խատանքները միշտ մեծապես հրապուրել են:
-Այդ դեպքում ավելի լավ չէ՞ր լինի, որ նրան դիմեիք:
-Ես ասացի, պարո՛ն, որպես գիտությամբ հետաքրքրվող
մարդու: Բայց հայտնի է, որ որպես տարբեր գործերով զբաղ
վող գործնական մարդ՝ Դուք հավասարը չունեք: Վստահ եմ,
պարո՛ն, որ անզգուշորեն չեմ…
-
Միայն մի փոքր,- ա
սաց Հ
ոլմ
սը:- 
Կար
ծում եմ, բժի՛շկ
Մորթիմեր, խելացի կվարվեք, եթե, առանց ավելորդ ջանքերի,
ինձ անկեղծորեն պատմեք այն խնդրի բնույթը, որի համար
խնդրում եք իմ օգնությունը:
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Շերլոք Հոլմս
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Մաս I
Բըրլսթոունի ողբերգությունը

ԳԼՈՒԽ 1
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄԸ

-Մտածում եմ,- ասացի:
-Մտածե՛ք, մտածե՛ք,- անհամբեր նկատեց Շերլոք Հոլմսը:
Ես վստահ եմ, որ ամե նահամբերատար մարդկանցից եմ,
բայց պիտի ընդունեմ, որ այս ծաղրական ընդհատումը բար
կացրեց ինձ:
-Հո՛լմս, Դուք իսկապես երբեմն անտանելի եք,- խստորեն
ասացի:
Նա այնքան կլանված էր իր մտքերով, որ անմիջապես
չպատասխանեց իմ առարկությանը: Ձեռք չտված նախաճաշը
առջևում՝ նստել էր՝ ձեռքը ծնոտին հենած, ու նայում էր հենց
նոր ծրարից հանած թղթի կտորին: Հետո Շերլոքը վերցրեց
ծրարը և լույսի տակ շատ ուշադիր զննեց թե՛ արտաքինը և
թե՛ եզրերը:
-Սա Փորլոքի ձեռագիրն է,- մտածկոտ ասաց:- Չնայած
նախկինում ընդամե նը երկու անգամ եմ տեսել, բայց վստահ
եմ, որ նրանն է: Ծայրը գալարած հունարեն e տառը առանձ
նա
հա
տուկ է: Բ
 այց ե
թե սա 
Փոր
լոքն է, ա
պա ինչ-որ շատ
կարևոր հարց է:
Նա ավելի շատ ինքն իր հետ էր խոսում, քան ինձ հետ,
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բայց նրա խոսքերից իմ բարկությունը վերածվեց հետաքրքրա
սիրության:
-Ո՞վ է Փորլոքը,- հարցրի:
-Փորլոքը, Ուո՛թսոն, նրա մականունն է՝ պարզապես ճանա
չելու համար, իսկ դրա հետևում թաքնված է մի շատ ճարպիկ
և խուսափողական անձնավորություն: Իր նախորդ նամակում
նա անկեղծորեն խոստովանեց, որ անունն իրենը չէ, հրա
հրեց ինձ հետևել իրեն այս քաղաքի միլիոնավոր բազմության
մեջ: Փորլոքը կարևոր է, բայց ոչ թե իր անհատականությամբ,
այլ այն մե
ծա
նուն մար
դու շնոր
հիվ, ում հետ կա
պի մեջ է:
Պատկերացրո՛ւ ուղեկցող ձկանը շնաձկան հետ, շնագայլին
առյուծի հետ՝ ցանկացած բան, որը նշանակալի մի բանի կող
քին անկարևոր է դառնում: Դա ոչ միայն նշանակալի է, այլև
չափազանց կործանարար: Ահա թե ով է նա՝ ըստ իմ ուսում
նասիրությունների: Ձեզ պատմե՞լ եմ պրոֆեսոր Մորիարթիի
մասին:
-Հայտնի գիտնական-հանցագործը: Այնքան հայտնի հան
ցագործների շրջանում, որքան…
-Ամաչեցնում եք, Ուո՛թսոն,- դատապարտող տոնով շշնջաց
Շերլոքը:
-Ես պատ
րաստ
վում էի ա
սել՝ որ
քան ան
հայտ է մարդ
կանց:
-Ուղիղ նշանակետին,- բացականչեց Հոլմսը:- Ձեզ մոտ
անսպասելիորեն զարգանում է սև հումորի գենը, Ուո՛թսոն,
որից ես պետք է սովորեմ պաշտպանվել: Բայց Մորիարթիին
հանցագործ անվանելով՝ Դուք զրպարտությունը ներկայաց
նում եք օրենքի աչքերով. ահա թե որն է դրա ողջ փառքն ու
հրաշագեղությունը: Բոլոր ժամանակների մեծագույն բանսար
կուն, ցանկացած դիվային գործի կազմակերպիչը, դժոխքը
կառավարող ուղեղը, այն ուղեղը, որը կարող է կանխորոշել
կամ աղավաղել ազգերի ճակատագիրը. ահա՛ թե ով: Բայց նա
այնքան հեռու է ընդհանուր կասկածից, այնքան պատրաստ
քննադատությանը, այնքան սքանչելի իր կառավարող և ինք
192

նահավան բնույթով, որ Ձեր ասած բառերի համար կարող է
քարշ տալ Ձեզ դատարան ու ապրել Ձեր տարեկան թոշակով՝
որպես վիրավորված ինքնասիրության փոխհատուցում: Ար
դոք նա չէ՞ «Աստերոիդի դինամիկան» գրքի հեղինակը, այն
գրքի, որը մաթեմատիկայի բնագավառում այնպիսի հաջո
ղությունների է հասել, որ գիտական բնագավառում ոչ մեկը
չի կարող դա քննադատել: Կարելի՞ է զրպարտել այս մար
դուն: Զազրախոս բժիշկ և բամբասող պրոֆեսոր. սրանք են
Ձեր դերերը: Հրաշալի է, Ուո՛թսոն: Բայց եթե ինձ մարդիկ
ավելի քիչ խնայեն, մեր օրը, անշուշտ, կգա:
-Երանի ես էլ կենդանի լինեմ ու տեսնեմ դա,- սրտանց
բացականչեցի,- բայց Դուք Փորլոքի մասին էիք խոսում:
-Օ՛, այո՛: Այսպես կոչված Փորլոքը շղթայի կապող օղակն
է: Բայց նա պարզապես մեր մեջ կապող օղակ չէ, նաև այդ
շղթայի այն միակ բացթողումն է, որն այսքան ժամանակ ես
կարողացել եմ ուսումն ասիրել:
-Բայց ոչ մի շղթա ավելի ուժեղ չէ, քան դրա ամե նաթույլ
օղակը:
-Ճիշտ այդպես, սիրելի՛ Ուոթսոն: Դա է Փորլոքի այդքան
մեծ կարևորությունը: Առաջնորդվելով իրավունքի նկատմամբ
տարրական ձգտումով և խրախուսվելով խորամանկ կերպով
իրեն ուղարկված պատահական տասֆունտանոց թղթադրա
մով՝ նա ինձ մեկ-երկու անգամ տրամադրել է արժեքավոր
տեղեկություն, որի շնորհիվ հնարավոր է կանխատեսել ու
կանխել հանցագործությունը, քան պատժել դրա համար: Ես
վստահ եմ դրանում, ու եթե մենք ծածկագիր ունենայինք,
կպարզեինք, որ այս կապը հենց այնպիսին է, ինչպիսին ես
մտածում եմ:
Հոլմսը կրկին ուղղեց իր ձեռք չտված ափսեի վրայի թուղ
թը: Ես վեր կացա ու կռացա դեպի այն, նայեցի հետաքրքիր
գրվածքին ու կարդացի հետևյալը.
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 կռահում սրանից, Հ
 ո՛լմս:
-Սա միանշանակ գաղտնի տեղեկություն փոխանցելու
փորձ է:
-Բայց ինչպե՞ս կարելի է ծածկագրված հաղորդագրություն
ուղարկել՝ առանց ծածկագրի:
-Այս դեպքում սա ծածկագրված հաղորդագրություն չէ:
-Ի՞նչ նկատի ունեք` այս դեպքում ասելով:
-Շատ ծածկագրեր կան, որոնք ես հեշտությամբ կկարդամ,
ինչպես կարդում եմ թերթերի ապոկրիպները. այդպիսի թերի
միջոցները զարմացնում են ուղեղը՝ առանց այն հոգնեցնելու:
Բայց սա այլ բան է, հաստատ ինչ-որ գրքի էջի է վերաբերում:
Սակայն ես անկարող եմ հասկանալ, մինչև չիմանամ՝ որ գրքի
որ էջի մասին է խոսքը:
-Բայց ինչու՞ Դուգլաս և Բըրլսթոուն:
-Որովհետև այս բառերը չկան փնտրվող գրքի էջում:
-Այդ դեպքում ինչու՞ նա չի նշել՝ որ գրքի մասին է խոսքը:
-Սիրելի՛ Ուոթսոն, Ձեր բնածին խելացիությունն ու ճարպ
կությունը, որը գրավում է ընկերներին, կկանխեին նամակն
ու ծածկագիրը մեկ ծրարում դնելու Ձեր ցանկությունը. եթե
դա տեղ չհասնի, առաքելությունը կձախողվի: Եթե այդպես
է, երկուսից էլ պիտի ազատվել, մինչև դրանց վտանգ ներ
կայացնելը: Մեր երկրորդ փոստն ուշացել է: Ես կզարմանամ,
եթե մենք չստանանք բացատրական նամակ կամ, որը ավելի
հավանական է, այն գիրքը, որին այս տառերն ու թվերը վե
րաբերում են:
Հոլմսի կանխատեսումն իրականացավ մի քանի րոպե
անց, երբ եկավ ծառան՝ Բիլլին՝ բերելով այն նամակը, որին
սպասում էինք:
-Նույն ձեռագիրն է,- նկատեց Հոլմսը՝ ծրարը բացելով,- և
ստորագրված,- նամակը հանելով՝ ավելացրեց ցնծալից ձայ
նով: -Դե՛, Ուո՛թսոն, մենք առաջադիմում ենք: Սակայն, նամա
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կը կարդալով, խոժոռվեց:
-Սա հիասթափեցնող է: Ուո՛թսոն, վախենամ, որ մեր սպա
սումն երը հօդս ցնդեցին: Վստահ եմ, որ Փ
 որլոքի հետ ոչինչ
չի պատահի:
Նամակում գրված էր հետևյալը.
«Սիրելի՛ պարոն Հոլմս
Ես այս գործն այլևս չեմ շարունակի: Շատ վտանգավոր
է. նա ինձ կասկածում է: Վստահ եմ, որ կասկածում է: Նա
անս
պա
սե
լի ինձ մոտ ե
կավ, երբ նա
մա
կի վրա հաս
ցեն էի
գրում և պատրաստվում ուղարկել ծածկագրի բանալին:
Կարողացա թաքցնել այն: Եթե նկատեր դա, ինձ հետ հաշ
վեհարդար կտեսներ: Բայց ես կասկած տեսա նրա աչքերում:
Խնդրում եմ, այրե՛ք ծածկագրով նամակը, որը հիմա ձեզ ոչ
մի օգուտ չի տա:
Ֆրեդ Փորլոք»:
Հոլմսը, մի քանի րոպե նամակը ձեռքին պտտելով, նստել
էր ու խոժոռված նայում էր կրակին:
-Խոսում է նրա մեղավոր խիղճը,- ասաց:- Իրեն դավաճան
զգալով՝ ուրիշի հայացքում մեղադրանք է կարդում:
-Ենթադրում եմ՝ այդ ուրիշը պրոֆեսոր Մորիարթին է:
-Հենց նա է: Եթե այդ խմբավորումից մեկը խոսում է «նրա»
մասին, պարզ է՝ ում նկատի ունի: Բ
 ոլորի համար միայն մի
գերիշխող «նա» կա:
-Եվ ի՞նչ է նա արել:
-Դժվար հարց է: Երբ քո առաջ Եվրոպայի առաջնակարգ
ուղեղներից մեկն է, իսկ նրա հետևում՝ բոլոր մութ ուժերը,
անսահման տարբերակներ կան: Ամե ն դեպքում, Փորլոքը
ակնհայտորեն վախեցած է: Համեմատե՛ք այս գրառման ու
ծրարի վրայի ձեռագրերը: Վերջինը, նրա ասելով, գրված է
նախքան այդ չարագուշակ այցելությունը: Մեկը պարզ է, մյու
սը կարդալը շատ դժվար է:
-Իսկ ինչո՞ւ է նա առհասարակ գրել: Ինչո՞ւ պարզապես այն
դեն չի նետել:
195

-Քանի որ վախենում է, որ ես այդ գործը կսկսեմ քննել ու
դրանով նրան կվնասեմ:
-Այո՛, անկասկած:- Ես վերցրել էի ծածկագիրն ու նայում էի
դրան:- Խելագարություն է մտածելը, որ այս թղթի կտորի վրա
կարևոր գաղտնիք կա, ու որ մարդն անզոր է կարդալ այն:
Շերլոք Հ
 ոլմսը մի կողմ էր հրել իր նախաճաշն ու վերց
րել իր խորհրդածությունների ուղեկիցը՝ ծխամորճը: Հենվելով
աթոռին ու առաստաղին նայելով՝ նա ասաց.
-Ինձ հետաքրքրում է՝ արդյոք ինչ-որ բան կա՞, որ վրիպել
է Ձեր մաքիավելական մտքից: Եկեք հարցը իր պատճառների
տեսանկյունից քննարկենք: Այս մարդը գրքի մասին է խոսում:
Հենց այդտեղից էլ պիտի սկսենք:
-Սա շատ անորոշ է:
-Եկեք մասնավորենք այն: Ինչքան կենտրոնանում եմ, այն
քան անհասկանալի է դառնում: Ի՞նչ նկատառումն եր ունենք
այդ գրքի հետ կապված:
-Ոչ մի:
-Դե, դե, ամե ն ինչ այնքան էլ վատ չէ: Ծածկագիրը 534-ով
է սկսվում, այնպես չէ՞: Կ
 արելի է ենթադրել, որ 534-նայն էջն
է, որին ծածկագիրը վերաբերում է: Արդեն կարելի է հասկա
նալ, որ գիրքը հաստափոր է: Էլ ի՞նչ կարող ենք ասել այդ
հաստափոր գրքի մասին: Մյուս նշանը C2-նէ: Ի՞նչ եք մտածում
սրա մասին, Ուո՛թսոն:
-Սա անկասկած վերաբերում է երկրորդ գլխին:
-Չեմ կարծում: Վստահ եմ, որ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ
եթե գրքի էջը տրված է, գլխի համարը պետք չէր լինի: Ու եթե
534-րդ էջը երկրորդ գլխում լինի, առաջին գլուխը չափազանց
երկար կլինի:
-Դա սյունակի համա՜րն է,- բացականչեցի ես:
-Հրաշալի է, Ուո՛թսոն, այս առավոտ Դուք փայլում եք: Եթե
սա սյունակին չի վերաբերում, ես խաբված եմ: Տեսնում եք,
արդեն կարող եք պատկերացնել՝ ինչպիսին է գիրքը. այն
տպագրված է երկու սյունակով, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ
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շատ երկար են, քանի որ բառերից մեկի թիվը 293-նէ: Դ
 ե ինչ,
ամե ն ինչ քննարկեցի՞նք:
-Վախենամ՝ այո՛:
-Դուք անարդարացի եք: Եվս մի մտքի փայլատակում ու
նոր գաղափար, սիրելի՛ Ուոթսոն: Եթե հատորը անսովոր լի
ներ, նա ինձ ուղարկած կլիներ այն: Իսկ դրա փոխարեն, նախ
քան քայլերի ձախողումը, որոշել էր ինձ ծրարով ուղարկել
դրա բա
նա
լին: Ս
րա մա
սին նա ա
սում է իր գրութ
յան մեջ:
Նշանակում է, որ, նրա կարծիքով, գիրքը գտնելն ինձ համար
խնդիր չի լինի: Նա ուներ գիրքը ու պատկերացրել է, որ ես
նույնպես կունենամ: Կարճ ասած, Ուո՛թսոն, դա շատ հայտնի
գիրք է:
-Դե, Ձեր ասածն ընդունելի է:
-Այսպիսով, մեր փնտրտուքների շրջանակը նեղացավ: Ու
նենք հաստափոր գիրք՝ տպված երկու սյունակով, որը շատ
հայտնի է:
-Աստվածաշունչը,- հաղթական բացականչեցի ես:
-Լավ է, Ուո՛թսոն: Բայց, ամե ն դեպքում, ո՛չ: Ես չեմ կա
րող հավատալ, որ խոսքն Աստվածաշնչի մասին է, քանի որ
դա ամե նաանհավանական բանն է, որ կարող է հայտնվել
Մորիարթիի գործընկերներից մեկի ձեռքում: Հետո էլ, այդ
գրքի տպագրություններն այնքան շատ են, որ նա դժվար թե
վստահ լիներ, որ երկու օրինակն էլ նույն էջերը կունենան:
Նա վստահ է, որ երկուսիս գրքերի 534-րդ էջերը համընկ
նում են:
-Բայց շատ քիչ գրքեր այդպիսի համապատասխանություն
կունենան:
-Անշուշտ: Հենց դա էլ կօգնի մեզ: Մեր ուսումն ասիրութ
յունները կանգ են առնում որոշակի ստանդարտ գրքերի վրա,
որոնք ցանկացած մարդ էլ կարող է ունենալ:
-Բրեդշոուն:
-Դժվարություններ են առաջանում, Ուո՛թսոն: Բրեդշոուն
հակիրճ է գրում, բայց բառերի նրա ընտրությունը ընդհանուր
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ՍԸՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՆԱՆ ԴՈՅԼ
ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ

Անգլերենից թարգմանեց Էդիտա Շադոյանը
Խմբագիր՝ Լուսինե Համբարյան
Կազմի ձևավորումը՝ Արաբո Սարգսյանի,
Լուիզա Գալստյանի
Նկարազարդումները՝ Լուիզա Գալստյանի
Համակարգչային ձևավորումը՝
Լիանա Մինասյանի, Հեղինե Փիլոյանի

Տպագրված է
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