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1894 թվականի գարնանը ամբողջ Լոնդոնը հետաքրքրված
էր, իսկ բարձրաշխարհիկ խավը՝ ցնցված մեծարգո Ռոնալդ
Ադերի սպանության առիթով, որը կատարվել էր արտասո
վոր և անբացատրելի հանգամանքներում: Հանրությունն ար
դեն իրազեկ էր հանցագործության մանրամասներին, որոնք
ի հայտ էին եկել ոստիկանության կողմից կատարված հե
տաքննության արդյունքում, բայց քանի որ դեպքը բավակա
նին լուրջ էր, հետևաբար ճիշտ չէր լինի բոլոր փաստերը ջրի
երես հանել, ինչի արդյունքում էլ մանրամասնությունների
զգալի մասը թաքուն պահվեց հանրությունից: Եվ միայն հի
մա, մոտ տասը տարի անց ես կարող եմ հանգիստ խոսել այդ
զարմանալի շղթայի մասը կազմող և նախկինում բացակայող
օղակների մասին: Հանցագործությունն ինքնին հետաքրքրա
կան էր, բայց այդ հետաքրքրությունն ինձ համար ոչինչ էր՝
համեմատած այն աներևակայելի իրադարձությունների հետ,
որոնք հաջորդեցին դրան, և որոնք ինձ շատ ավելի ցնցեցին
և զարմացրին, քան իմ արկածներով լի կյանքի որևէ դրվագ:
Նույնիսկ հիմա, երբ այդքան երկար ժամանակ է անցել, այդ
ամե նը հիշելիս հուզմունքով եմ լցվում և ևս մեկ անգամ զգում
եմ այն ուրախությունը, զարմանքը և թերահավատությունը,
որ այդ ժամանակ ապրել եմ: Եվ թող հանրության այն զանգ
վածը, որը որոշ չափով հետաքրքրություն է ցուցաբերել այն
ակնարկների նկատմամբ, որոնցով ես երբեմն հայտնել եմ
հենց այդ նշանավոր մարդու մտքերն և գործողությունները,
ների ինձ, որ չեմ կարողացել նրանց հետ կիսվել իմ ունեցած
տեղեկություններով, ինչը ինձ համար առաջնային էր: Ան
շուշտ, ես պարտավոր էի տեղեկացնել, եթե իմ առջև արգելք
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դրված չլի
ներ հենց այդ նույն մար
դու կող
մից: 
Միայն այս
ամսվա երեքին ես թույլտվություն ստացա խոսել այդ մասին:
Հասկանալի է, որ Շերլոք Հոլմսի հետ ունեցած իմ սերտ
հարաբերությունների շրջանում ես սկսել էի մեծ հետաքրք
րություն ցուցաբերել ամե ն տեսակ հանցանքների նկատմամբ,
իսկ նրա անհետացումից հետո ես մշտապես հետևում էի այն
խնդիրներին, որոնք ծառս էին լինում հանրության առջև, և
մեկ անգամ չէր որ փորձել էի սեփական հաճույքի համար
լուծել այդ խնդիրները՝ կիրառելով նրա իսկ մեթոդները: Թեև
պետք է նշեմ, որ առանձնակի հաջողության չեմ հասել: Թերևս
Ռոնալդ Ադերի ողբերգական մահը միակն էր, որ ինձ այդչափ
հուզեց: Երբ կարդացի հետաքննության արդյունքները, որով
նրանք հանգել էին այն եզրակացության, որ մեկ կամ մի քանի
անհայտ մարդկանց կողմից կանխամտածված սպանություն
է կա
տար
վել, ես ա
վե
լի քան երբ
ևէ հաս
կա
ցա, թե ինչ մեծ
կորուստ է ունեցել հասարակությունը ի դեմս Շերլոք Հոլմսի:
Այդ տարօրինակ գործում կային այնպիսի հանգամանքներ,
որոնք, համոզված եմ, կարժանանային նրա հատուկ ուշադ
րությանը, և ոստիկանության փորձերը կհամալրվեին կամ,
ինչն ավելի հավանական է, կկանխվեին շնորհիվ Եվրոպայում
առաջատար հետախույզի նուրբ դիտողականության և ճկուն
մտքի: Ամբողջ օրը, մինչ այցելում էի հիվանդներիս, մտքումս
անընդհատ Ադերի սպանությունն էր և որքան էլ մտածում
էի, բավարար բացատրություն այդ ամե նին չէի կարողանում
գտնել: Խուսափելով կրկնվելուց՝ ցանկանում եմ ևս մեկ ան
գամ փաստերը ներկայացնել այն ձևով, որով դրանք հայտնի
են հասարակությանը հետաքննության արդյունքներից:
Պատվարժան Ռոնալդ Ադերը Մեյնուֆի կրտսեր որդին էր,
որն այդ ժամանակ ավստրալիական գաղութներից մեկի կա
ռավարիչն էր: Ադերի մայրը վերադարձել էր Ավստրալիայից՝
կատարակտի վիրահատության ենթարկվելու, և նրա, որդին՝
Ռոնալդը, և դուստրը՝ Հիլդան, միասին էին ապրում Փարք
Լեյնում, 427 տանը: Երիտասարդը լավագույն հասարակութ
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յան անդամ էր, ևորքանով հայտնի է, չուներ ոչ թշնամի ներ
ոչ էլ հատուկ արատներ: Նշանվել էր Քարսթերսից օրիորդ
Էդիթ Վուդլիի հետ, բայց մի քանի ամիս առաջ փոխադարձ
համաձայնությամբ բաժանվել էին, և տպավորություն չկար,
որ դա որևէ խոր հետք էր թողել երկուսի վրա: Ընդհանուր
առմամբ, տղայի կյանքը անցնում էր ընտանեկան նեղ և
բարձր դասակարգի շրջանում: Նա հանգիստ բնավորություն
ուներ, խառնվածքով անտարբեր էր: Եվ ահա այդ բարեհո
գի և արիստոկրատ երիտասարդը մահացավ այդքան տա
րօրինակ և անսպասելի կերպով: Մահը վրա էր հասել 1894
թվականի մարտի երեսունի երեկոյան, ժամը տասնմեկն անց
տասը կամ քսան րոպեին:
Ռոնալդ Ադերը թղթախաղերի սիրահար էր: Խաղում էր
անդադար, բայց և գիտեր իր սահմանները: Նա Բոլդվին,
Քավենդիշ և Բագըթել ակումբների անդամ էր: Հաստատված
է, որ իր մահվան օրը, ընթրիքից հետո նա երկու շրջան վիստ
է խաղացել Բագըթել ակումբում: Նա այնտեղ խաղացել է
նաև կեսօրին: Նրա խաղակիցները՝ պարոն Մըրեը, սըր Ջոն
Հարդին և գնդապետ Մորենը, վկայել են այն մասին, որ խաղը
իսկապես վիստ էր և վերջացել է գրեթե ոչ-ոքի: Ադերը գուցե
ևհ
 ինգ ֆունտ տանուլ էր տվել, բայց ոչ ավելին: Ն
 ա զգալի
կարողություն ուներ, և նման կորուստը ոչ մի կերպ չէր կարող
նրա վրա ազդել: Գնդապետը գրեթե ամե ն օր խաղում էր այս
կամ այն ակումբում, բայց խաղում էր շատ զգուշավորությամբ
և սովորաբար կարողանում էր ապահովել իր հաղթանակը:
Բացահայտվել է նաև, որ նրա մահից մի քանի շաբաթ առաջ,
խաղալով գնդապետ Մորենի հետ՝ նա Գադֆրի Միլներից և
լորդ Բալմորայից ավելի քան չորս հարյուր քառասուն ֆունտ
է տարել: Այսքանն է հաջողվել պարզել հետաքննության արդ
յունքում նրա վերջին գործողությունների մասին:
Հանցագործության օրը նա ակումբից վերադարձել է երե
կոյան ուղիղ ժամը տասին: Մայրը և քույրը տանը չեն եղել,
քանի որ հյուր էին գնացել: Ծառայողը վկայեց, որ լսել է, թե
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ինչպես է նա մտել առաջին սենյակ, որը գտնվում էր երկրորդ
հարկում և մեծամասամբ օգտագործվում էր որպես հյուրա
սենյակ: Նրա գալուց առաջ ծառայողը այնտեղ բուխարին էր
վառել, և ք
 անի որ սենյակը լցվել էր ծխով, բացել էր պատու
հանը: Մինչև ժամը տասնմեկն անց քսան րոպե սենյակից ոչ
մի ձայն չի լսվել, ապա տուն են վերադարձել լեդի Մեյնուֆը
և նրա դուստրը: Ցանկանալով որդուն բարի գիշեր մաղթել՝
նա փորձել է մտնել որդու սենյակ, բայց սենյակի դուռը ներ
սից փակ է եղել, ևոչ մի ձայն չի լսվել նրանց բղավոցներին և
թակոցներին ի պատասխան: Այդ ժամանակ նրանք դիմել են
օգնության և ջարդել դուռը: Դժբախտ երիտասարդին գտել են
սեղանի կողքին ընկած: Նրա գլուխը սարսափելիորեն խեղվել
էր ատրճանակի արձակված փամփուշտից: Սենյակում, թերևս,
ոչ մի տեսակ զենք չէր հայտնաբերվել: Ս
 եղանին դրված էր
երկու պարտատոմս՝ յուրաքանչյուրը տասը ֆունտանոց, և
տասնյոթ ֆունտ տասը շիլլինգ՝ արծաթով և ոսկով: Դրանք
փոքր սյուներով դասավորված էին աճման կարգով: Թղթի
կտորի վրա նաև որոշ թվեր կային, որոնք դրված էին ակում
բային ընկերներից մի քանիսի անվան դիմաց: Այս ամե նից
կարելի էր ենթադրել, որ իր մահվանից առաջ երիտասարդը
փորձել է հաշվարկել խաղաթղթերից ձեռք բերված կորուստ
ներն ու հաղթանակները:
Հանգամանքները քննելուց հետո դեպքը ավելի խճճվեց:
Առաջին հերթին անհասկանալի էր, թե ինչ նպատակով պետք
է երիտասարդը ներսից կողպեր դուռը: Վարկած կար, որ մար
դասպանն է այն կողպել և հետո փախել պատուհանով, բայց
այն գտնվում էր առնվազն քսան ֆունտ բարձրության վրա,
իսկ ներքևում ծաղկած զաֆրանների մարգն էր, և տրորված
ոչ մի ծաղիկ չկար: Ն
 եղ ճեմաշերտի վրա, որը տունը բաժա
նում էր ճանապարհից, ևսոչ մի հետք չկար: Հետևաբար, ըստ
երևույթին, հենց երիտասարդն էր կողպել դուռը: Բայց ինչպե՞ս
էր մահը վրա հասել: Ոչ ոք պատուհանից ներս չէր կարող
մտնել առանց որևէ հետք թողնելու: Ենթադրենք թե մարդաս
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-Համաձայն քրեական գործերով զբաղվող փորձագետի
կարծիքի,- ասաց պարոն Շերլոք Հոլմսը,- հանգուցյալ դա
սախոս Մորիարտիի մահից հետո Լոնդոնը կորցրել է իր հե
տաքրքրությունը:
-Կարծում եմ, որ շատ քիչ թվով պարկեշտ լոնդոնցիներ
կհամաձայնեն Ձեզ հետ,- պատասխանեցի ես:
-Դե, դե, ես չպետք է միայն իմ մասին մտածեմ,- ասաց
նա ժպիտով՝ աթոռը ետ հրելով նախաճաշի սեղանից:
Հասարակությունը անկասկած շահել է, ոչ ոք չի տուժել, բացի
ինձանից՝ այս խեղճ գործազուրկ մասնագետից, որը լիովին
մնաց ան
գործ: Երբ այդ մար
դը ողջ էր, ա
ռա
վոտ
յան թեր
թերը անսահման հնարավորություններ էին ընձեռում: Շատ
հաճախ նույնիսկ ամե նափոքր հետքը, Ուոթսոն, ամե նաթույլ
նշանը բավական էր ինձ, որ ես հասկանայի, որ այդ չարա
միտ մարդը դեռ գործում է, ասես երբ տեսնում ես ոստայնի
ծայրերի ցնցումն երը, անմիջապես պատկերացնում ես այն
զզվելի սարդին, որը դարան է մտել ոստայնի կենտրոնում:
Մանր գողությունները, անիմաստ հարձակումն երը, աննպա
տակ վիրավորանքները այն մարդու համար, որը հանցա
նշաններ էր պահում, այս ամե նը կարող էր մի ամբողջական
պատկեր կազմել: Այն ժամանակ այդ մարդու համար, որը
զբաղվում էր քրեական աշխարհի ուսումն ասիրություններով,
ոչ մի մայրաքաղաք այդքան շատ առավելություններ չուներ,
որքան Լոնդոնը: Իսկ հիմա…
Այն, ինչի մասին հիմա խոսում եմ, տեղի է ունեցել Հոլմսի
վերադարձից մի քանի ամիս հետո: Նրա խնդրանքով ես վա
ճառել էի մասնագիտական պրակտիկաս և վերադարձել էի
նրա հետ բնակվելու Բեյքեր սթրիթում: Իմ փոքրիկ Քենսինգթըն
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պրակտիկան գնել էր Վեռներ անունով մի երիտասարդ բժիշկ:
Զարմանալիորեն առանց մի փոքր անգամ սակարկելու նա
վճարել էր այն ամենաբարձր գինը, որը ես համարձակվել էի
ասել: Եվ սա գտավ իր բացատրությունը միայն մի քանի տարի
հետո, երբ ես պարզեցի, որ Վեռները Հոլմսի հեռավոր բարե
կամն էր, ևոր հենց իմ ընկերն էր վճարել այդ գումարը:
Միասին անցկացրած մեր ամիսներն այնքան էլ իրադար
ձություններով պակաս չէին, որքան որ Հ
 ոլմսն էր նշել: Երբ
աչքի տակով եմ անցկացնում այն ժամանակվա իմ գրառում
ները, այնտեղ գտնում եմ նախկին նախագահ Մուրիլոյի փաս
տաթղթերի անհետացման հետ կապված գործը, ինչպես նաև
Ֆրիսլենդ անունով հոլանդական շոգենավի ցնցող գործը,
որը գրեթե արժեցավ երկուսիս կյանքը: Լինելով էությամբ
հպարտ և սառնասիրտ՝ Հոլմսը խորշում էր հանրության հա
վանություններից, և ամե նախիստ ձևերով նա հարկադրեց
ինձ այլևս երբեք չխոսել իրենից, իր մեթոդներից կամ հա
ջողություններից: Եվ այդ արգելքը, ինչպես արդեն ասել եմ,
միայն հիմա է անհետացել:
Իր տարօրինակ բողոքից հետո պարոն Շերլոք Հոլմսը
հենվեց իր աթոռին և նոր էր դանդաղ կերպով բացել առա
վոտյան թերթը, երբ մեր ուշադրությունը գրավեց դռան հուժ
կու զանգը, որին անմիջապես հաջորդեց խուլ թմբուկային
մի ձայն, ասես ինչ-որ մեկը բռունցքով հարվածում էր դրսի
դռանը: Դուռը բացվեց, և ինչ-որ մեկը մեծ աղմուկ հանելով
ներս շտապեց միջանցք, ապա արագ քայլերով բարձրացավ
վերև, և մեկ րոպե հետո շնչակտուր սենյակ մտավ վախե
ցած աչքերով, գունատ, գզգզված մազերով մի երիտասարդ:
Նա մերթ ինձ էր նայում, մերթ Հ
 ոլմսին և մի
 այն մեր քննող
հայացքից նա գիտակցեց, որ պետք է ներողություն խնդրի
նման ներխուժման համար:
-Կներեք ինձ, պարոն Հոլմս,- բացականչեց նա,- բայց
չպետք է ինձ մեղադրեք: Ես գլուխս կորցրել եմ: Պարոն Հոլմս,
ես դժբախտ Ջոն Հեկտոր Մքֆարլեյնն եմ:
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Մ

ի քանի ժամ էր, ինչ Հ
 ոլմսը լռության մեջ նստած էր:
Նա խոնարհվել էր քիմիական անոթի վրա, որի մեջ
եփվում էր առանձնակի գարշահոտություն ունեցող ինչ-որ մի
բան: Նրա գլուխը թեքված էր կրծքին, և, իմ կարծիքով այդ
պահին նա նման էր մի տարօրինակ ու նիհար թռչունի, որն
ուներ մուգ մոխրագույն փետուրներ և սև մազափնջեր:
-Այսպիսով, Ուոթսոն,- հանկարծակի ասաց նա,- մտադիր
չե՞ք ներդրում կատարել հարավաֆրիկյ ան արժեթղթերում:
Ես զար
ման
քից քար կտրե
ցի: Որ
քան էլ որ վարժ
վել էի
Հոլմսի տարօրինակ ընդունակություններին, միևնույն է, այս
հանկարծակի ներխուժումը իմ ամե նաանձնական մտքերի
մեջ՝ միանգամայն անբացատրելի էր:
-Գրողը տանի, այդ ինչպե՞ս իմացաք,- հարցրի ես:
Ծխացող փորձանոթը ձեռքին՝ նա շուռումուռ եկավ տա
բուրետի վրա: Նրա խոր ակնաբներում գտնվող աչքերը փայ
լատակեցին:
-Իսկ այժմ, Ուոթսոն, խոստովանեք, որ Դուք միանգամայն
անելանելի վիճակում եք և չգիտեք ինչ անել:
-Խոստովանում եմ:
-Կարելի էր ստիպել Ձեզ այդ մասին գրել թղթի վրա և
ստորագրել:
-Ինչո՞ւ:
-Որովհետև հինգ րոպե հետո կասեք, որ այդ ամե նը չա
փազանց հեշտ էր:
-Վստահ եմ՝ նման բան չեմ ասի:
-Տեսեք, իմ սիրելի Ուոթսոն,- նա փորձանոթը հենեց ցան
ցին և սկսեց դասախոսություն կարդալ, ասես իր լսարանին
դիմող դասախոս լիներ,- իրականում դժվար չէ եզրակացութ
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1894-ից մինչև 1901 թվականները պարոն Շերլոք Հոլմսը
շատ զբաղված էր։ Այդ ութ տարիների ընթացքում չի եղել մի
դժվարին հետաքննություն, որը չի անցել առանց նրա խորհր
դի։ Հարյուրավոր մասնավոր դեպքեր են եղել, որոնցից մի
քանիսը չափազանց խճճված և արտառոց էին, որտեղ նա
նշանակալի դեր է խաղացել։ Այս երկար ժամանակահատ
վածում շարունակական աշխատանքի արդյունքում ունեցանք
շատ ապշեցուցիչ հաջողություններ և մի քանի անխուսափելի
ձախողումն եր։ Քանի որ ես պահել եմ այս բոլոր դեպքերի ամ
բողջական գրությունները և շատ դեպքերում ինքս ներգրավ
ված եմ եղել, ինձ համար դժվար է որոշել, թե հատկապես որ
դեպքն է արժանի հանրության ուշադրությանը։ Ամե ն դեպքում
ես կհետևեմ իմ հին կանոնին և նախապատվությունը կտամ
այն դեպքերին, որոնք ուշադրություն են գրավում ոչ այդ
քան հանցագործության դաժանությամբ, այլ խնդրի լուծման
սրամտությամբ և դրամատիկ անսպասելիությամբ։ Այդ իսկ
պատճառով ընթերցողին այժմ կներկայացնեմ այն փաստե
րը, որոնք կապված են օրիորդ Վայոլետ Սմիթի՝ Չարլինգթո
նից միայնակ հեծանվորդուհու հետ, և մեր հետաքննության
հետաքրքրական հաջորդականությունը, որն ավարտվեց ան
սպասելի ողբերգությամբ։ Ճիշտ է, հանգամանքները լիովին
չեն պատկերում այն զարմանահրաշ ուժը, որով ընկերս հայտ
նի է, բայց գործի հետ կապված մի քանի առանձնահատկութ
յուններ կան, որոնք առանձնացնում են այս գործը կատար
ված հանցագործությունների քրոնիկայից, որտեղից նյութեր
եմ հավաքում այս փոքր պատմությունների համար:
Ահա 1895 թվականի հուշատետրս։ Պարզվեց, որ առաջին
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անգամ լսել ենք օրիորդ Վայոլետ Սմիթի մասին շաբաթ օրը,
ապրիլի քսաներեքին։ Հիշում եմ, որ նրա այցը շատ անցան
կալի էր Հ
 ոլմսի համար, քանի որ նա այդ պահին ներքաշված
էր մի շատ բարդ ու խճճված գործի մեջ, որը կապված էր Ջ
 ոն
Վինսենթ Հարդենի՝ ծխախոտի հայտնի գործարանատիրոջ
տարօրինակ հետապնդման հետ: Ընկերս, որ ամե նից շատ
սիրում էր մտքի ճշգրտություն և համակենտրոնացում, զայ
րանում էր ցանկացած բանից, որը շեղում էր նրա ուշադրութ
յունը գործից։ Պետք է էությամբ կոպիտ լինեիր, ինչը նրան
բնորոշ չէր, որպեսզի կարողանայիր հրաժարվել երիտասարդ
և գեղեցիկ կնոջ պատմությունը լսելուց: Նա բարձրահասակ
էր, նրբագեղ, իսկական թագուհի: Բեյքեր սթրիթ եկել էր ուշ
երեկոյան և աղաչում էր Հոլմսին՝ օգնել իրեն։ Անօգուտ էր
նրան ասել, որ Հոլմսի ժամանակը ամբողջապես զբաղված է,
քանի որ երիտասարդ կինը տրամադրված եկել էր իր պատ
մությունը պատմելու, և ակնհայտ էր, որ նույնիսկ ուժի կի
րառմամբ հնարավոր չէր լինի նրան սենյակից դուրս հանել,
մինչև չասեր այն, ինչի համար եկել էր։ Հոլմսը համակերպվեց
և հոգնած ժպիտով խնդրեց գեղեցիկ ինքնակոչին նստել և
պատմել, թե ինչն է իրեն այդքան անհանգստացնում։
-Հաստատ առողջության հետ կապված խնդիր չունեք,ասաց Հոլմսը՝ նայելով նրան սուր աչքերով,- նման եռանդուն
հեծանվորդուհին պետք է որ անսպառ էներգիա ունենա։
Օրիորդը զարմանքով նայեց ներքև իր ոտքերին։ Ես նկա
տեցի ոտնաթաթի տակի աննշան կոշտացումը, որն առաջացել
էր ոտնակի ծայրի հետ շփումից։
-Այո, ես հեծանիվից շատ եմ օգտվում, պարոն Հ
 ոլմս, և դ
ա
որոշ չափով կապված է իմ այսօրվա այցի հետ։
Ընկերս բռնեց լեդիի ձեռքը (նա ձեռնոց չէր կրում) և զննեց
այն այնպես ուշադիր ու սառնասիրտ, ինչպես մի գիտնական,
ով ուսումն ասիրում է բացառիկ մի նմուշ։
-Համոզված եմ, որ կներեք ինձ։ Սա իմ գործն է,- ասաց նա
և բ
 աց թողեց ձեռքը,- քիչ էր մնում սխալվեի՝ կարծելով, որ
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Բեյքեր սթրիթի մեր փոքրիկ բեմի ն հայտնի էին բազմա
թիվ դրամատիկական ելումուտքեր, բայց ես չեմ հիշում ոչինչ
ավելի անսպասելի և ապշեցուցիչ, որքան Թորնիկրոֆտ
Հաքսթըբլի՝ արվեստի մագիստրոսի, փիլիսոփայության
դոկտորի և նման շատ ու շատ կոչումն եր ունեցող մարդու
հետ մեր առաջին հանդիպումն էր: Նրա այցետոմսը, որը
չափազանց փոքր էր թվում իր ակադեմիական համբավի
ծանրությունը կրելու համար, մենք մի փոքր շուտ ստացանք,
իսկ հետո ներս մտավ հենց ինքը՝ մի բարձրահասակ, փքուն,
ծանրաբարո մարդ, հավասարակշռության և տոկունության
մարմնա
ցում: Երբ դու
ռը իր հետ
ևից փակ
վեց, նա ե
րե
րա
լով հասավ սեղանին, սայթաքեց հատակի վրա, և ահա հա
ջորդ վայրկյանին մեր առջև այդ վեհապանծ մարդն էր, որն
ուշագնաց եղած փռվել էր բուխարու առջև գցած արջի մոր
թու վրա:
Մենք տեղներիցս թռանք և մի քանի րոպե լուռ ու զար
մացած նայեցինք ծանրակշիռ այս բեկորին, որ վկայում էր
հեռվում, կյանքի օվկիանոսում ինչ-որ մի հանկարծակի և
ճակատագրական դարձած փոթորկի մասին: Ապա Հոլմսը
շտապեց բարձ դնել նրա գլխի տակ, իսկ ես նրա շուրթերին
մոտեցրի մի բաժակ կոնյակ: Նրա մռայլ ու գունատ դեմքին
անհանգստությունից կնճիռներ էին հայտնվել, փակ աչքերի
տակ կապտավուն փոսիկներ էին առաջացել, թույլ թողած
բերանի անկյ ունները թախիծից կախ էին ընկել, կզակին էլ
մորուք էր աճել: Օձիքի և վերնաշապիկի տեսքին նայելով՝
պարզ էր դառնում, որ հեռվից էր եկել, իսկ չսանրած մազե
րը թափվել էին գեղեցիկ ճակատին: Մեր առջև ընկած էր մի
մարդ, որի հետ ինչ-որ լուրջ բան էր պատահել:
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Ես երբեք ընկերոջս չէի տեսել մտավոր և ֆիզիկական ու
ժերի նման ծաղկման մեջ, ինչպես 1975 թվականին էր։ Օրեցօր
նրա հռչակն աճում էր, իսկ պրակտիկան՝ ավելանում: Անխո
հեմություն կլիներ արածս, եթե ակնարկեի այն հռչակավոր
հաճախորդների անունները, որոնք անցել են Բեյքեր սթրի
թում գտնվող մեր տան հա
մեստ շեմ
քով։ 
Հոլմ
սը, սա
կայն,
ինչպես բոլոր մեծ արվեստագետները, ապրում էր հանուն ար
վեստի, և, բացի հերցոգ Հոլդերնեսի դեպքից, չի եղել այնպի
սի մի դեպք, որ իր անգնահատելի ծառայությունների համար
նա մեծ պարգևատրում պահանջեր։ Նա այնքան անշահախն
դիր էր կամ այն
քան ան
կախ, որ հա
ճախ հրա
ժար
վում էր
օգնել ուժեղ և հարուստ մարդկանց, եթե նրանց խնդիրները
հետաքրքրություն չէին առաջացնում նրա մեջ։ Մինչդեռ նա
շաբաթներով եռանդուն կաշխատեր հասարակ հաճախորդի
գործով, ում դեպքը տարօրինակ և հուզիչ էր թվում, որը և
պահանջում էր նրա երևակայությունն ու սրամտությունը։
Այս հիշարժան 1895 թվականին նրա ուշադրությանը
արժանացան մի շարք հետաքրքիր և իրարից տարբերվող
դեպքեր՝ սկսած կարդինալ Թասկայի հանկարծամահության
պատճառների հայտնի հետաքննումից, որը Հոլմսը իրակա
նացրել էր Վեհափառ հայրապետի համառ ցանկությամբ, վեր
ջացրած Ուիլսնի՝ դեղձանիկներ վարժեցնող տխրահռչակ ձեր
բակալությամբ, որը Լոնդոնի Իստ Էնդի խոցն էր։ Այս երկու
հայտնի դեպքերին հաջորդեց Ուուդմե նս Լ
 իի ողբերգությու
նը։ Կապիտան Փիթեր Քերին մահացավ շատ անհասկանա
լի հանգամանքներում։ Պարոն Շերլոք Հոլմսի մասին գրածս
հուշերը ամբողջական չէին լինի, եթե չընդգրկեի հենց այս
արտասովոր գործը։
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Տարիներ են անցել այն դեպքերից, որոնց մասին այժմ
կխոսեմ, բայց այդ ամե նը նկարագրելը զգուշություն է պա
հանջում: Երկար ժամանակ, նույնիսկ չափազանց զգուշութ
յամբ և գաղտնապահությամբ, չէր կարելի հրապարակել բոլոր
այդ փաստերը, բայց այժմ գլխավոր դերակատարը անձեռն
մ
խ ելի է մարդկային օրենքից, և մի փոքր կարելի է պատմել
այս պատմությունը, սակայն այնպես, որ ոչ մեկը չտուժի: Այս
գործում ամփոփված է թե պարոն Շերլոք Հոլմսի, թե իմ կա
րիերայում իր նմանը չունեցող մի փորձություն: Թող ների ինձ
ընթերցողը, եթե ես թաքցնեմ ամսաթիվը կամ մեկ այլ փաստ,
որով հնարավոր կլինի բացահայտել գործող անձանց:
Ձմռան ցուրտ և սառնամանիքային երեկո էր: Ես և Հոլմսը
դուրս էինք եկել երեկոյան զբոսանքի և վերադարձանք միայն
մոտավորապես ժամը վեցին: Երբ Հոլմսը վառեց լամպը, լույսն
ընկավ սեղանին դրված այցետոմսի վրա: Նա նայեց և հետո
գարշանքով նետեց գետնին: Ես վերցրի այն և կարդացի.
«Չարլզ Օգոստոս Միլվերթոն
Էփլըդոր Թաուվերս
Հէմփսթիդ
Գործակալ»
-Ո՞վ է նա,- հարցրեցի ես:
-Ամե նավատ մարդը Լոնդոնում,- պատասխանեց Հոլմսը՝
նստելով և ոտքերը ձգելով դեպի կրակը,- այցետոմսի հակա
ռակ կողմում ինչ-որ բան կա՞ գրված:
Ես շրջեցի այն:
«Կգամ ժամը վեցն անց կես, Չ. Օ. Մ.»,- կարդացի ես:
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Սքոթլենդ Յարդ ոստիկանատան խուզարկու պարոն
Լեսթրեյդը երեկոները հաճախ էր մեզ այցելում։ Նրա այցե
լությունները հաճելի էին Շերլոք Հոլմսին, քանի որ այդ այ
ցելությունների ընթացքում նա կարողանում էր տեղեկանալ
այն ամե նին, ինչ կատարվում էր ոստիկանական շտաբներում:
Որպես շնորհակալություն Լեսթրեյդի բերած նորություններին,
Հոլմսը ուշադրությամբ լսում էր խուզարկուին հանձնարար
ված գործերի մանրամասնությունները։ Կարծես պատահա
կանորեն նա որոշ խորհուրդներ էր տալիս նրան՝ ելնելով
սեփական գիտելիքներից և կուտակած փորձից:
Բայց այդ երեկո Լեսթրեյդը խոսում էր միայն եղանակից
և թերթերից: Հետո նա հանկարծ լռեց՝ մտամոլոր փչելով սի
գարի մոխիրը: Հոլմսը սևեռուն հայացքով նայեց նրան:
-Ինչ-որ հետաքրքիր բան ունե՞ք ինձ ասելու,- հարցրեց նա:
-Ոչ, պարոն Հոլմս, առանձնահատուկ բան չկա:
-Ուրեմն, պատմեք ինձ:
Լեսթրեյդը ծիծաղեց:
-Դե, պարոն Հոլմս, Ձեզանից ոչինչ թաքցնել հնարավոր
չէ: Բայց ևայնքան անհեթեթ դեպք է, որ երկմտում եմ Ձեզ
անհանգստացնել դրանով: Մյուս կողմից էլ, անկարևոր, բայց
տարօրինակ դեպք է, ևես գիտեմ, որ Դուք հետաքրքրվում
եք նման արտասովոր դեպքերով: Թեև, իմ կարծիքով, գործը
ավելի շատ բժիշկ Ուոթսոնին է վերաբերում, քան ինձ և Ձեզ:
-Հիվանդությո՞ւն է,- հարցրի ես:
-Խելագարություն: Ընդ որում, չափազանց տարօրինակ
խելագարություն: Չեք կարծում, չէ՞, որ մեր օրերում կգտնվի
մի մարդ, որն այնքան կատի Նապոլեոն Առաջինին, որ կջար
դի աչքովն ընկած նրա ամե ն մի կերպարը:
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1895 թվա
կա
նին էր, որ մի շարք հան
գա
մանք
նե
րի բե
րումով (այստեղ դրանց մասին չարժե խոսել) ես ու պարոն
Շերլոք Հոլմսը մի քանի շաբաթ անցկացրինք մեր խոշոր հա
մալսարանական քաղաքներից մեկում և հենց այդ ժամանակ
էր, որ բախվեցինք մի աննշան, բայց ուսանելի պատահա
րի, որի մասին այժմ ցանկանում եմ խոսել: Ակնհայտ է, որ
ցանկանած մանրամասնություն, որը թույլ կտա ընթերցողին
գլխի ընկնել, թե որ համալսարանի մասին է խոսքը, կամ ով
է հանցագործը, տեղին չէ և նույնիսկ՝ վիրավորական: Այնքան
ամոթալի խայտառակություն է, որ կարելի է և չխոսել դրա
մասին: Բայց, քանի որ այդ դեպքը բացահայտում է ընկերոջս
մի քանի զարմանալի ընդունակությունները, այնուամե նայ
նիվ, որոշեցի մի փոքր պատմել այդ մասին: Պատմելիս կաշ
խատեմ խուսափել այն ամե նից, ինչը որոշակիորեն կարող է
բացահայտել վայրն ու գործող անձանց:
Այդ ժամանակ մենք ժամանակավոր բնակություն էինք
հաստատել մի կահավորված բնակարանում: Այն մոտ էր
գտնվում գրադարանին, որտեղ Շերլոք Հոլմսը ուսումն ասի
րում էր հին անգլիական ձեռագրերը: Նրա այդ ուսումն ասի
րություններն այնքան ապշեցուցիչ արդյունքներ գրանցեցին,
որ գուցե ապագայում իմ պատմվածքներից մեկում անդրա
դառնամ դրանց: Ահա այստեղ մի երեկո մեզ այցելեց մեր ծա
նոթներից մեկը՝ պարոն Հիլթոն Սոմսը, Սուրբ Ղուկաս քոլեջի
դասախոսներից: Պարոն Սոմսը բարձրահասակ էր, նիհար,
նյարդային և դյուրագրգիռ: Ես նրան միշտ իմացել եմ որպես
ան
համ
բեր մարդ, բայց այս ան
գամ նա մի այն
պի
սի հուզ
մունքի մեջ էր, որ պարզ էր՝ ինչ-որ լուրջ բան էր պատահել:
-Պարոն Հոլմս, հուսով եմ, որ Ձեր թանկագին ժամանա
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1894 թվականին ծավալած մեր գործունեության հետ կապ
ված երեք խոշոր արձանագրություն ունեի գրած: Պետք է
խոստովանեմ, որ ինձ համար շատ դժվար է նման հարուստ
նյութերից ընտրել այն գործերը, որոնք ամե նահետաքրքիրն
են և ամե նալավն են ներկայացնում ընկերոջս զարմանահրաշ
ընդունակությունները, որոնցով նա այդքան հայտնի է: Երբ
թերթում էի էջերը, հանդիպեցի գրությունների, որ գրել եմ
գարշանք առաջացնող կարմիր տզրուկի մասին, Քրոսբիի՝
բանկիրի սարսափելի մահվան մասին: Գտա նաև գրութ
յուններ՝ կապված Ադլեթոնում տեղի ունեցած ողբերգութ
յան, բրիտանական հինավուրց դամբարանների տարօրի
նակ գտածոների հետ: Այս ընթացքում էր տեղի ունեցել նաև
հայտնի դեպքը՝ կապված Սմիթ-Մորթիմերի ժառանգության
հետ, որի արդյունքում բռնվեց և ձերբակալվեց Հըրեթը՝ մար
դասպանը: Այս գործի համար Հոլմսը Ֆրանսիայի նախագա
հի ինքնագրությամբ շնորհակալական նամակ ստացավ և
պարգևատրվեց Պատվավոր լեգեոնի շքանշանով: Բոլոր այս
գործերը կարելի էր ներկայացնել պատմության տեսքով, բայց
կարծում եմ, որ սրանցից ոչ մեկն այդքան հետաքրքրական
չէ, որքան Յաքսլի Օլդ Փլեյսում տեղի ունեցածը, որը ոչ միայն
երիտասարդ Ուիլըբի Սմիթի ողբերգական մահվան մասին
է, այլև հետագա այն զարգացումն երի մասին, որոնք բացա
հայտում էին հանցագործությունը ամե նազարմանալի ձևով:
Նոյեմբերի վերջի փոթորկալից գիշեր էր: Ողջ երեկո
Հոլմսն ու ես լուռ նստել էինք: Նա ուժեղ ոսպնյակով փորձում
էր կրկնագրի վրա կարդալ բնագիր մակագրության մնացած
գրվածքները, իսկ ես խորասուզվել էի վիրաբուժության հետ
կապված վերջին հետազոտությունների մեջ: Դրսում քամի ն
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Մենք միանգամայն սովոր էինք Բեյքեր սթրիթում խորհր
դավոր հեռագրեր ստանալուն, բայց հատկապես հիշում եմ
այն մեկը, որը ստացանք փետրվարի մռայլ մի առավոտ յոթ
թե ութ տարի առաջ: Այն հասցեագրված էր Հ
 ոլմսին, որում
ասվում էր հետևյալը.
«Խնդրում եմ՝ սպասեք ինձ: Սարսափելի դժբախտություն է
տեղի ունեցել: Անհետացել է աջ թևի երեք քառորդային խա
ղացողը: Վաղը նրա ներկայությունը պարտադիր է:
Օվըրթըն»:
-Սթրենդի փոստադրոշմակն է, ուղարկվել է տասն անց
երեսունվեցին,- ասաց Հոլմսը՝ նորից ու նորից այն կարդա
լով,- ակնհայտորեն պարոն Օվըրթընը հուզված է եղել, երբ
գրել է այս հեռագիրը, քանի որ ոչինչ չի հասկացվում: Դ
 ե լավ,
նա շուտով այստեղ կլինի, իսկ մինչ այդ ես այսօրվա թերթը
կկարդամ: Այս օրերին, երբ գործ չկա, նույնիսկ ամե նաան
նշան գործը կարող է մեզ զբաղեցնել:
Եվ իրոք որ ոչ մի գործ չկար, ևես սկսել էի վախենալ
անգործության նման ժամանակներից, քանի որ փորձով գի
տեի, որ վտանգավոր էր առանց գործի թողնել ընկերոջս չա
փազանց ակտիվ գլուխը: Տարիներ շարունակ ես փորձել եմ
կտրել նրան թմրամոլությունից, որը մեկ անգամ քիչ էր մնում
կործաներ նրա նշանավոր կարիերան: Բայց հիմա ես գիտեի,
որ նույնիսկ անգործությունից դրդված նա չէր ցանկանա նո
րից անց
նել այդ ար
հես
տա
կան ազ
դա
կին, բայց և 
լավ էի
գիտակցում, որ այդ վտանգավոր հակումը վերջնականապես
հաղթահարված չէ, այն պարզապես քնած է, իսկ այդ քունը
290

ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԲԻ ԳՐԵՅՆՋՈՒՄ

1897 թվականի ձմռան ցրտաշունչ մի առավոտ ես արթնա
ցա այն բանից, որ ինչ-որ մեկը քաշքշում էր ուսս: Հոլմսն էր:
Ձեռքին պահած մոմը լուսավորում էր նրա հուզված, ջղաձգ
ված դեմքը, ևես անմիջապես հասկացա, որ ինչ-որ վատ բան
է պատահել:
-Արթնացեք, Ուոթսոն, արթնացեք,- բացականչեց նա,- խա
ղը սկսվում է: Ոչ մի բան չհարցնեք: Արագ հագնվեք, գնում
ենք:
Տասը րոպե հետո մենք արդեն կառքում էինք և ամայի
փողոցներով սլանում էինք դեպի Չերինգ Քրոս կայարան:
Քիչ-քիչ լուսանում էր, և լոնդոնյան մշուշում աղոտ նշմարվում
էր աշխատանքի շտապող բանվորի հատուկենտ կերպարան
քը: Հոլմսը ծանր վերարկուն հագին լուռ նստել էր, ես նույն
պես հետևեցի նրա օրինակին, քանի որ շատ ցուրտ էր, իսկ
մենք ոչինչ չէինք կերել: Լռությունը շարունակվեց այնքան,
մինչև որ կայարանում տաք թեյ խմեցինք, տեղավորվեցինք
Քենթ մեկնող գնացքում, ևարդեն իսկ տաքացած նա ի վիճա
կի եղավ խոսել, իսկ ես՝ լսել: Հ
 ոլմսը գրպանից մի գրություն
հանեց և սկսեց բարձրաձայն կարդալ.
«Էբի Գրեյնջ, Մ
 արշեմ, Ք
 ենթ,
առավոտյան ժամը երեքն անց կես.
Իմ սիրելի պարոն Հոլմս,
Շատ ուրախ կլինեմ ստանալ Ձեր աջակցությունը այս գոր
ծում, որը, խոստանում եմ Ձեզ, շատ ուշագրավ է լինելու: Այն
Ձեր իսկ համար է: Կաշխատեմ ամե ն ինչ թողնել իր տեղում,
միայն թե լեդիին ստիպված եմ բաց թողնել: Խնդրում եմ, ժա
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մանակ մի կորցրեք, որովհետև դժվար է այստեղ պահել սըր
Յուստիսին:
Մշտապես Ձեր Սթենլի Հոփքինս»:
-Հոփքինսը ինձ կանչել է յոթ անգամ, ևամե ն անգամ նրա
կանչերը արդարացվել են,- ասաց Հոլմսը,- կարծես նրա բոլոր
դեպքերն էլ տեղ են գտել Ձեր հավաքածուի մեջ, ևես պետք է
ընդունեմ, Ուոթսոն, որ Դուք ընտրության նուրբ կարողություն
ունեք, որն էլ որոշակի չափով հատուցում է այն, ինչն ինձ դուր
չի գալիս Ձեր պատմությունների մեջ: Ձեր ճակատագրական
սովորությունը՝ ամե ն ինչին գրողի, այլ ոչ թե գիտնականի
տեսանկյ ունից նայելու, շատ բան է կորստյան մատնել, ինչը
կարող էր դառնալ ուսանելի և գիտահետազոտական ուսում
նասիրության դասական նմուշ: Դուք թեթևակիորեն եք անդ
րադառնում իմ գործերի ամե նանուրբ մասերին: Փոխարենը
կանգ եք առնում ցնցող մանրամասների վրա, որոնք կարող
են հուզել ընթերցողին, բայց ոչ երբեք՝ ուսանել:
-Իսկ ինչո՞ւ Դուք ինքներդ չեք գրում այդ պատմվածքնե
րը,- հարցրի ես որոշակի դառնությամբ:
-Կգրեմ, իմ սիրելի Ուոթսոն, անպայման կգրեմ: Ներկա
պա
հին, ինչ
պես գի
տեք, ես չա
փա
զանց զբաղ
ված եմ, իսկ
տարիքս առնելուն պես պատրաստվում եմ մի ձեռնարկ գրել,
որտեղ ամփոփված կլինի հանցագործությունը բացահայտե
լու ողջ արվեստը: Մեր ներկա ուսումն ասիրության առարկան
կարծես սպանությունն է:
-Ուրեմն, կարծում եք, որ այս սըր Յ
 ուստիսը մահացած է:
-Թերևս, այո: Հոփքինսի գրությունից երևում է, որ նա
հուզված էր, իսկ նա առհասարակ էմոցիոնալ չէ: Հավանաբար
սպանություն է, և մ
 արմի նն էլ թողել են, որ մենք կարողա
նանք զննել: Հասարակ սպանության համար նա ինձ չէր կան
չի: Իսկ այն, որ գրել է, թե ստիպված է լեդիին բաց թողնել,
նշանակում է, որ լեդին ողբերգության ընթացքում փակված է
եղել իր սենյակում: Մենք տեղափոխվում ենք բարձր հասա
րակություն, Ուոթսոն, թանկարժեք, ճռճռան թուղթ, «Ե.Բ.» մո
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Որոշել էի, որ «Սպանություն Էբի Գրեյնջում» պատմված
քից հետո այլևս չեմ գրի իմ ընկեր Շերլոք Հոլմսի սխրագոր
ծությունների մասին: Ոչ այն պատճառով, որ նյութ չունեի:
Ընդհակառակը, հարյուրավոր դեպքերի մասին գրառումն եր
ունեի կատարած: Չէր էլ կարելի ասել, որ ժամանակի ընթաց
քում կորել էր ընթերցողների հետաքրքրությունը այս նշա
նավոր մարդու յուրօրինակ անհատականության և արտա
սովոր մեթոդների հանդեպ: Իրական պատճառն այն էր, որ
պարոն Հոլմսը չէր ցանկանում, որ մամուլում շարունակեին
հանդես գալ իր արկածների մասին պատմվածքները: Քանի
դեռ Հոլմսը շարունակում էր զբաղվել իր մասնագիտութ
յամբ, հաջողությունների մասին հաշվետվությունները նրա
համար ունեին գործնական նշանակություն: Բայց երբ նա
վերջնականապես լքեց Լոնդոնը և տեղափոխվեց Սասեքքսի
բլուրներ, սկսեց զբաղվել մեղուների ուսումն ասիրությամբ և
բազմացմամբ: Այս ամե նից հետո հռչակը նրա համար դար
ձավ անտանելի, և պահանջեց, որ իր ցանկություններն այս
առումով լիովին հաշվի առնվեն: Միայն այն բանից հետո, երբ
հիշեցրի նրան, որ ժամանակին խոսք եմ տվել հրապարակել
«Երկրորդ բիծը» պատմվածքը, երբ պահը հասունանա, նաև
նշելով, որ տեղին կլիներ վերջացնել դրվագների այս եր
կար շղթան ամե նակարևոր միջազգային գործով, որը նրա
ամե նապատասխանատու գործերից մեկն էր, նա տվեց իր
համաձայնությունը հրապարակելու այն, ինչն այդքան խնամ
քով գաղտնի էր պահվում: Եթե իմ պատմվածքի որոշ ման
րամասնություններ աղոտ թվան, ընթերցողները հեշտությամբ
կհասկանան, որ իմ գաղտնապահությունը բավականին կա
րևոր պատճառ ունի:
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