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ԱՐ ԾԱ ԹԱ ՓԱՅ ԼԸ

- Վա խե նամ` ստիպ ված եմ գնալ, Ո ւոթ սո՛ն,- ա սաց  Հոլմ սը, 
երբ մի օր եր կու սով նստե ցինք նա խա ճա շե լու։

-Ո՞ւր գնալ։
- Դարթ մոր՝  Քինգս  Փայ լանդ։
Ես չզար մա ցա։ Եվ իս կա պես, իմ զար ման քի ա ռար կան լոկ 

այն էր, որ նա դեռևս տար ված չէր այս տա րօ րի նակ դեպ-
քով, որ միակ խո սակ ցութ յան թե ման էր դար ձել Անգ լիա յի 
ա մեն անկ ու նում։  Նա ողջ օրն իմ ըն կե րակ ցութ յամբ անց-
կաց րեց սեն յա կում՝ մտազ բաղ դեմ քով, հոն քե րը կի տած, ճե-
մե լով, իր ծխա մոր ճը լից քա վո րե լով թունդ սև ծ խա խո տով և 
 դա տար կե լով այն՝ ամ բող ջո վին ան տար բեր իմ բո լոր հար ցե-
րին և  դի տո ղութ յուն նե րին։  Մեր լու րե րի գոր ծա կա լը ու ղար-
կել էր բո լոր թեր թե րի թարմ հա մար նե րը, որ զուտ աչ քի էինք 
անց կաց նե լու և  մի կողմ նե տե լու։ 

 Թեև  Հոլմ սը լուռ էր, միև նույն է, ես շատ լավ գի տեի, թե 
ին չի մա սին է մտո րում։  Մինչ հա սա րա կութ յու նը կվի ճար կեր 
նրա վեր լու ծե լու կա րո ղութ յու նը, մեկ այլ խնդիր կար՝ Ո ւեսիք-
սի գա վա թի հաղ թո ղի հա վակ նոր դի ան հաս կա նա լի ան հե-
տա ցու մը և ն րան վար ժեց նո ղի ող բեր գա կան սպա նութ յու-
նը։  Հետ ևա բար, երբ նա հան կար ծա կի հայտ նեց դեպ քի վայր 
ուղ ևոր վե լու իր մտադ րութ յան մա սին, նրան միա նա լը միակ 
բանն էր, որ կա րող էի ակն կա լել։ 

-Ես ան չափ ու րախ կլի նեմ Ձեզ հետ գալ, ե թե, ի հար կե, 
չեմ խան գա րի,- ա սա ցի ես։

- Սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն, Ձեր գա լով Դուք մեծ բա վա կա նութ յուն 
կպատ ճա ռեք ինձ։  Կար ծում եմ, որ ժա մա նակը ա նի մաստ չեք 
վատ նի, քա նի որ դեպ քի մա սին ո րոշ ման րա մաս նե րը խոս-
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տա նում են, որ այն իր տե սա կով ե զա կի է լինելու։  Կար ծում 
եմ՝ մենք բա վա րար ժա մա նակ ու նենք, որ  Փեդ դինգ թո նում 
գնացք նստենք, իսկ ուղ ևո րութ յան ըն թաց քում ես կկա րո ղա-
նամ ա վե լի խո րա նալ գոր ծի էութ յան մեջ։ Ե րախ տա պարտ 
կլի նեմ, ե թե Ձեզ հետ բե րեք նաև Ձեր հիա նա լի երկ փող հե-
ռա դի տա կը։ 

Եվ այս պես, մոտ մեկ ժամ անց ես գտնվում էի դե պի Էք-
սե թեր սլա ցող մի ա ռաջ նա կարգ վա գո նի անկ ու նում, մինչ դեռ 
 Շեր լոք  Հոլմ սը ա կանջ նե րը փա կող հո վա րա վոր գլխար կով 
եզ րագծ ված իր լար ված դեմ քով հապ ճե պո րեն ընկղմ վել էր 
 Փեդ դինգ թո նում ձեռք բե րած թարմ թեր թե րի կա պո ցի մեջ։ 
Երբ  Ռե դինգն ար դեն վա ղուց մնա ցել էր հետ ևում, նա վեր-
ջին թեր թը խցկեց նստա րա նի տակ և  ինձ մեկ նեց իր սի գա րի 
տու փը։ 

- Մենք բա վա կա նին ա րագ ենք ըն թա նում,- ա սաց նա՝ պա-
տու հա նից դուրս նա յե լով և  հա յացք գցե լով իր ժա մա ցույ ցին։- 
Այժմ շարժ վում ենք ժա մում 53,5 մղոն ա րա գութ յամբ։

-Ես չեմ նկա տել քա ռորդ մղոն հե ռա վո րութ յան վրա 
գտնվող հե ռագ րաս յու նե րը,- ա սա ցի։

-Ես ևս։  Սա կայն այս եր կա թու ղա յին գծին հա րող հե ռա-
գրաս յու նե րը վաթ սուն յարդ հե ռա վո րութ յան վրա են գտնվում, 
ուս տի սա պարզ հաշ վարկ է։ Են թադ րում եմ, որ  Դուք  Ջոն 
Սթրեյ քե րի սպա նութ յան և Ար ծա թա փայ լի՝ ձիու ան հե տաց ման 
մա սին ար դեն մտա ծել եք։

-Ես նա յել եմ, թե  «Թե լեգ րաֆ» և «Ք րո նիքլ» պար բե րա-
կան ներն ին չեր են գրել։

- Սա այն դեպ քե րից է, երբ դա տո ղութ յուն ներ ա նե լու ար-
վես տը ա վե լի շատ պետք է գոր ծի դնել ման րա մաս նե րը վեր-
լու ծե լու հա մար, քան նոր փաս տեր ի հայտ բե րե լու։ Ող բեր-
գութ յունն այն քան ար տա սո վոր է, այն քան ամ բող ջա կան և 
 շատ մարդ կանց հա մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող, 
որ առնչ վում ենք են թադ րութ յուն նե րի, գու շա կութ յուն նե րի և 
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 վար կած նե րի հսկա յա կան բազ մութ յա ն հետ։ Դժ վա րութ յու-
նը փաս տե րի, միան գա մայն անժխ տե լի փաս տե րի շրջա նա կը 
տե սա բան նե րի և լ րագ րող նե րի ճո խա ցումն ե րից սահ մա նա-
զա տելն է։ Այ նու հետև, երբ ա մուր հիմք կու նե նանք, կփոր-
ձենք հաս կա նալ, թե ինչ պի սի եզ րա կա ցութ յուն նե րի կա րող 
ենք հան գել, և  ո րոնք են այն կար ևոր կե տե րը, ո րոնց շուր ջ 
պտտվում է այս պատ մութ յան ողջ ա ռեղծ վա ծը։ Ե րեք շաբ թի 
ե րե կո յան ես հե ռագ րեր եմ ստա ցել և՛ գնդա պետ  Ռո սից, ով 
ձիու սե փա կա նա տերն է, և՛ տե սուչ Գ րե գո րիից, ով քննում է 
այս գոր ծը և հ րա վի րում է ինձ հա մա գոր ծակ ցե լու։

-Ե րեք շաբ թի ե րե կո յա՜ն,- բա ցա կան չե ցի ես,- իսկ հի մա 
հինգ շաբ թի օր վա ա ռա վոտն է։ Ին չո՞ւ ե րեկ չեք գնա ցել։

-Ես սխալ եմ թույլ տվել, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն, իսկ դա ա վե լի 
սո վո րա կան եր ևույթ է, քան  Ձեր հու շագ րութ յուն նե րից ինձ 
ճա նա չող նե րը կա րող են պատ կե րաց նել։  Փաստն այն է, որ 
չէի կա րող հա վա տալ, որ Անգ լիա յի ա մե նան շա նա վոր ձիուն 
կա րե լի է եր կար թաքց նել, այն էլ՝ այն պի սի նոսր բնա կեց-
ված տա րած քում, ինչ պի սին է  Դարթ մո րի հյու սի սը։ Ե րեկ 
ա մեն պա հի նրա գտնվե լու մա սին լու րի էի սպա սում, նաև 
այն նո րութ յա նը, որ հենց նրան հափշ տա կողն է սպա նել  Ջոն 
Սթրեյ քե րին։  Սա կայն, երբ լույ սը բաց վեց, և  ես տե սա, որ ե րի-
տա սարդ  Ֆից ռոյ  Սիմփ սո նի ձեր բա կա լութ յու նից բա ցի ո չինչ 
չի ար վել, հաս կա ցա, որ իմ գոր ծի անց նե լու ժա մա նակն է։ 
 Սա կայն կար ծում եմ, որ ո րոշ ա ռումն ե րով ե րեկ վա օ րը նույն-
պես ա նի մաստ չի ան ցել։

-Ու րեմն  Դուք ար դեն  Ձեր տե սութ յու նը կազ մե՞լ եք։
-Ա մեն դեպ քում ըն կա լել եմ գոր ծի հետ կապ ված հիմն ա-

կան փաս տե րը։ Ես կթվար կեմ դրանք  Ձեզ հա մար, քա նի որ 
գոր ծը պար զե լու հա մար լա վա գույն տար բե րա կը դրա ման-
րա մաս նե րը մեկ ու րի շին պատ մելն է, և, ի հար կե, չեմ կա րող 
ակն կա լել  Ձեր օգ նութ յու նը, ե թե ցույց չտամ, թե որ տե ղից 
պետք է սկսենք։
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 ԴԵ ՂԻՆ ԴԵՄ ՔԸ

Այս փոք րիկ ակ նարկ նե րը տպագ րե լիս, ո րոնք պատ մում 
են բազ մա թիվ գոր ծե րի մա սին, որ տեղ իմ ըն կե րոջ 

ար տա սո վոր տա ղան դը ստի պում է ունկն դիր նե րին հա մակ 
ու շադ րութ յամբ լսել և  ան գամ դառ նալ մի որ ևէ տա րօ րի նակ 
դրա մա յի մի մա սը, բնա կան է, որ ես ա վե լի հան գա մա նո րեն 
խո սում եմ նրա հա ջո ղութ յուն նե րի, քան ձա խո ղումն ե րի մա-
սին։ Եվ դա ոչ թե հա նուն նրա բա րի համ բա վի (իս կա պես, 
երբ նա փա կու ղու մեջ էր հայտն վում, ինձ ապ շեց նում էին նրա 
է ներ գիան և  բազ մա կող մա նի զար գաց վա ծութ յու նը), այլ նրա 
հա մար, որ որ տեղ նա ձա խո ղվում էր, ոչ ո քի չէր հա ջող վում 
ա վար տին հասց նել գոր ծը, և  պատ մութ յու նը հա վերժ մնում էր 
ա ռանց եզ րա կա ցութ յան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, եր բեմն պա տա-
հում էր այն պես, որ, չնա յած նրա սխալ վե լուն, ճշմար տութ յու-
նը, միև նույն է, բա ցա հայտ վում էր։ Ես ու նեմ կես դյու ժին այդ-
պի սի դեպ քե րի նշումն եր, ինչ պի սին է, օ րի նակ,  Մասգ րեյվ ե րի 
տան ծե սը, և  ո րոն ցից եր կու ա մե նա հե տաքրքիր պատ մութ-
յուն նե րը պատ րաստ վում եմ ներ կա յաց նել ձեզ։

 Շեր լոք  Հոլմսն այն մար դը չէր, ով մարզ վում էր միայն հա-
նուն մար զան քի։  Քիչ մար դիկ կան, ով քեր ըն դու նակ են ա վե-
լի ու ժեղ լա րել ի րենց մկա նա յին հա մա կար գը, և  Հոլմ սը իր 
քա շին հա մա պա տաս խան իմ ճա նա չած լա վա գույն բռնցքա-
մար տիկ նե րից էր, սա կայն ֆի զի կա կան ու ժի անն պա տակ կի-
րա ռու մը նա հա մա րում էր է ներ գիա յի ա նի մաստ կո րուստ։ 
 Հազ վա դեպ էր մարզ վում, երբ մաս նա գի տա կան զբաղ վա-
ծութ յուն էր ու նե նում։ Տվ ալ դեպ քում նա ան դուլ էր և  ան-
խոնջ։ Թ վում է, թե այդ պի սի հան գա մանք նե րում դա հնա-
րա վոր է ա պա հո վել միայն մարզ վե լու մի ջո ցով, սա կայն նա 
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հա տուկ սննդա կարգ ու ներ, պարզ սո վո րույթ ներ ու ա մե նայն 
խստութ յամբ հա վա տա րիմ էր մնում դրանց։  Վատ սո վո րույթ-
ներ չու ներ և  ե թե եր բեմն կո կաին էր օգ տա գոր ծում, ա նում 
էր միայն որ պես գո յութ յան միա պա ղա ղութ յան նկատ մամբ 
բո ղո քի նշան, երբ դեպ քերն աղ քա տիկ էին լի նում, իսկ թեր-
թե րը՝ ան հե տաքր քիր։ 

 Վաղ գար նա նա յին մի օր նա այն քան հան գիստ էր, որ 
միա սին գնա ցինք այ գում զբոս նե լու, որ տեղ թե ղի նե րի վրա 
նշմար վում էին ա ռա ջին կա նաչ ընձ յուղ նե րը, և  շա գա նակ նե րի 
տե գան ման գլխիկ նե րը սկսում էին եր ևալ ի րենց հնգաթև 
տերև նե րի մի ջից։  Մենք եր կու ժամ, գրե թե ա նընդ հատ լուռ, 
զբոս նե ցինք միա սին, ինչ պես վա յել էր միմ յանց լավ ճա նա չող 
եր կու տղա մար դու։  Ժա մը հին գին մոտ միայն վե րա դար ձանք 
Բեյ քր սթրիթ։ 

- Նե րե ցե՛ք, սը՛ր,- ա սաց մեր սպա սա վոր տղան, երբ բա ցե-
ցինք դու ռը,- մի պա րոն էր ե կել և  Ձեզ էր հարց նում։

 Հոլմ սը հան դի մա նան քով լի հա յաց քով նա յեց ինձ։
-Եր կար տևեց մեր կե սօր վա զբո սան քը,- ա սաց նա։- Գ նա-

ցե՞լ է այդ պա րո նը։
-Ա յո՛, սը՛ր։
- Դու նրան ներս չե՞ս հրա վի րել։
-Հ րա վի րել եմ, սը՛ր, նա ներս է ե կել։
-Որ քա՞ն է սպա սել։
- Կես ժամ, սը՛ր։  Շատ ան հան գիստ մարդ էր. այս տեղ լի նե-

լու ողջ ըն թաց քում մե՛րթ քայ լում էր, մե՛րթ ոտ քով թխկթխկաց-
նում։ Ես սպա սում էի դռան մյուս կող մում և լ սում էի այդ 
ա մե նը։ Ի վեր ջո, նա դուրս ե կավ մի ջանցք և բ ղա վեց. «Այդ 
մար դը եր բեք տուն չի՞ գա լիս»։  Հենց այդ պես էլ ա սաց, սը՛ր։ Ես 
ա սա ցի, որ մի փոքր էլ պետք է սպա սել։  Նա պա տաս խա նեց. 
« Խեղդ վում եմ այս տեղ, ա վե լի լավ է՝ դրսում սպա սեմ։ Ա վե լի 
ուշ կրկին կգամ»։ Այս ա մե նը ա սե լով՝ վեր կա ցավ և գ նաց։ 
Ինչ էլ որ ա սա ցի, չկա րո ղա ցա նրան հետ պա հել։
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Իմ ա մուս նութ յու նից կարճ ժա մա նակ անց մի կլի նի կա 
գնե ցի  Փե դինգ թո նում:  Ծեր պա րոն  Ֆար քե րը, ու մից 

գնել էի այն, մի ժա մա նակ հիա նա լի բժիշկ էր, սա կայն տա-
րի քի և  «Սուրբ  Վի տո սի պար» (նյար դա յին հի վան դութ յուն) 
հի վան դութ յամբ տա ռա պե լու պատ ճա ռով նրա այ ցե լու նե րի 
թի վը կրճատ վեց։  Հա սա րա կութ յու նը շա րու նա կում է հա մա ռո-
րեն կար ծել, որ ու րիշ նե րին բու ժո ղը ինքն էլ պետք է ա ռողջ 
լի նի, և  թե րա հա վա տո րեն է մո տե նում դե ղեր ըն դու նող բժշկի 
բուժ ման մի ջոց նե րին։ Այս պի սով՝ որ քան իմ ա վագ գոր ծըն կե-
րը թու լա նում էր, այն քան պա կա սում էր գոր ծը. երբ ես գնե-
ցի կլի նի կան, այն տա րե կան նախ կին հա զար եր կու հար յուր 
ֆունտ ստեռ լին գի փո խա րեն ե րեք հար յու րից մի փոքր ա վելի 
ե կա մուտ էր բե րում։ Ինչ ևի ցե, ես վստահ էի իմ ե րի տա սար-
դութ յան և  է ներ գիա յի վրա և  հա մոզ ված էի, որ ըն դա մե նը մի 
քա նի տար վա մեջ գոր ծը կրկին կսկսի ծաղ կել։

 Մաս նա գի տա կան զբաղ մունքս ստանձ նե լուց ե րեք ա միս 
անց այն քան էի խո րա ցել աշ խա տան քի մեջ, որ շատ քիչ էի 
հան դի պում ըն կե րոջս՝  Շեր լոք  Հոլմ սին, քա նի որ ես չա փա-
զանց զբաղ ված էր Բեյ քր սթրիթ այ ցե լե լու հա մար, իսկ նա 
հազ վա դեպ է, ինչ-որ տեղ գնում մաս նա գի տա կան հար ցե րով 
զբաղ վե լուց բա ցի։ Ուս տի, երբ հու նիս յան մի ա ռա վոտ՝ նա-
խա ճա շե լուց հե տո, նստած «Բ րի տա նա կան բժշկա կան ամ սա-
գիրն»  էի կար դում, լսեցի դռան զանգը, ա պա լսվեց իմ հին 
ըն կե րոջ բարձր, զիլ ձայ նը։

-Ա՜խ, սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն,- լայն քայ լե րով ներս մտնե լով 
ա սաց նա։-  Շա՜տ ու րախ եմ տես նել  Ձեզ։  Հու սով եմ, մի սիս 
Ո ւոթ սո նը ամ բող ջութ յամբ մո ռաց նել է տվել մեր՝ չոր սի նշա նի 
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ար կա ծի հետ կապ ված ողջ հույ զե րը։ 
-Շ նոր հա կալ եմ, մենք եր կուսս էլ շատ լավ ենք,- ա սա ցի 

ես՝ ջեր մո րեն սեղ մե լով նրա ձեռ քը։
- Հու սով եմ նաև,- ճո ճա թո ռին նստե լով շա րու նա կեց նա,- 

որ բժշկա կան գոր ծերն ու հոգ սե րը ամ բող ջո վին չեն վե րաց-
րել մեր փոք րիկ, դե դուկ տիվ խնդիր նե րի նկատ մամբ ու նե ցած 
 Ձեր հե տաքրք րութ յու նը։

-Ընդ հա կա ռակը,- պա տաս խա նե ցի ես։-  Հենց ան ցած գի-
շեր ես փնտրե ցի իմ հին նշումն ե րը և  սկ սե ցի մեր արդ յունք-
նե րը դա սա կար գել։ 

- Հու սով եմ, որ այդ հա վա քա ծուն ա վարտ ված չես հա մա-
րում։

-Ի հար կե ոչ։ Ես շատ եմ ցան կա նում է լի այդ պի սի փոր ձա-
ռութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն ու նե նալ։

-Օ րի նակ՝ այ սօ՞ր։
-Ա յո։ Ե թե այդ պես եք ու զում։
-Եվ այն քան հե ռու, որ քան  Բիր մինգ հե՞մն է։
-Ի հար կե, ե թե  Դուք այդ պես եք ցան կա նում։
-Իսկ գոր ծը՞։
-Կխնդ րեմ հար ևա նին՝ ըն դու նի իմ հի վանդ նե րին։ Ես էլ 

նրա հի վանդ նե րին եմ ըն դու նում, երբ նա գնում է։
-Ա հա։ Ա վե լի լավ չէր էլ կա րող լի նել,- հեն վե լով ա թո ռին 

և  կի սա փակ կո պե րի տա կից խո րա թա փանց հա յացքն ինձ 
ուղ ղած՝ ա սաց  Հոլմ սը։-  Տես նում եմ, որ վեր ջերս վա տա ռողջ 
եք ե ղել։ Ամ ռան ցրտե րը միշտ ա վե լի են ազ դում։

- Նա խորդ շա բաթ ե րեք օր փակ ված եմ ե ղել տա նը ու ժեղ 
դո ղի պատ ճա ռով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կար ծում եմ, ար դեն լիո-
վին ա պա քին վել եմ։

- Միան շա նակ։  Դուք միան գա մայն ա ռողջ տեսք ու նեք։
-Ին չի՞ց ի մա ցաք։
- Սի րե լի ըն կեր,  Դուք հո գի տե՞ք իմ մի ջոց նե րը։
-Ու րեմն  Դուք եզ րա կաց րի՞ք։
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-Այս տեղ ո րոշ փաս տաթղ թեր ու նեմ,- ա սաց իմ ըն կեր 
 Շեր լոք  Հոլմ սը, երբ մի ձմե ռա յին գի շեր նստե ցինք կրա կի կող-
քը։-  Կար ծում եմ, ար ժե աչ քի անց կաց նել դրանք։ Այդ փաս-
տաթղ թե րը «Գ լո րիա Ս քո թի» ար տա սո վոր գոր ծին են վե րա-
բե րում, իսկ սա այն հա ղոր դագ րութ յունն է, ո րը կար դա լիս 
հաշ տա րար դա տա վոր Թ րևը րը սար սա փից մա հա ցավ։ 

 Նա գզրո ցից մի փոք րիկ փա թա թած, ան փայլ թուղթ հա-
նեց, ա պա, ժա պա վե նը քան դե լով, թեր թա քա րե, մոխ րա գույն 
թղթի կտո րի վրա խզբզած կարճ գրութ յուն հանձ նեց ինձ։ 
Գր ված էր. 

«Որսաթռ չու նի մա տա կա րար ման գոր ծը կա րե լի է ա սել 
ա վարտ ված է։  Վե րա կա ցուն՝ պա րոն  Հադ սո նը, ըն դու նե լով 
պատ վեր նե րը, ա սել է. « Փա սիա նի հա մար ա մե նը ստա ցել եմ։ 
 Դուք փրկեք այդ ճան ճա սա տակ նե րով  Ձեր մյուս փա սիան նե
րի կյան քը»»։

Երբ այս ա ռեղծ վա ծա յին հա ղոր դագ րութ յու նը կար դա լուց 
հե տո բարձ րաց րի գլուխս, տե սա, որ  Հոլմ սը ծի ծա ղում է դեմ-
քիս ար տա հայ տութ յան վրա։ 

- Դուք մի փոքր շփոթ ված տեսք ու նեք,- ա սաց նա։
-Ես չեմ հաս կա նում նման գրութ յու նը ինչ պես կա րող է 

սար սա փեց նել մար դուն։ Այն ինձ հա մար ա վե լի շուտ զա վեշ-
տա լի է։

-Հ նա րա վոր է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ փաս տը մնում է փաստ, 
որ կար դա ցո ղը, ով ա ռողջ, ամ րա կազմ տա րեց տղա մարդ էր, 
այն պես տա պալ վեց գետ նին, ա սես, ատր ճա նա կով կրա կած 
լի նեին։

- Դուք իմ մեջ հե տաքրք րութ յուն եք արթ նաց նում,- ա սա ցի 
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ես։-  Դուք ա սա ցիք, որ հան գա մա նա լից պատ ճառ ներ կան, թե 
ին չու պետք է ես ու սումն ա սի րեմ այս գոր ծը։

- Դա իմ ա մե նաա ռա ջին գործն է ե ղել։
Ես հա ճախ եմ փոր ձում ըն կե րոջս հար ցու փորձ ա նել, թե 

հան ցա գոր ծութ յան ու սումն ա սի րութ յան ժա մա նակ ա ռա ջինն 
ինչ է անց նում նրա մտքով, սա կայն նախ կի նում եր բեք նրան 
այս պի սի զրու ցա սեր տրա մադ րութ յան մեջ չէի տե սել։ Այժմ 
նա նստած էր իմ դի մաց՝ բազ կա թո ռի մեջ և  փաս տաթղ թե րը 
փռել էր ծնկնե րին։ Ա պա վա ռեց ծխա մոր ճը և  մի ո րոշ ժա մա-
նակ ծխե լով ու թղ թե րը այս ու այն կողմ պտտե լով՝ նստեց։ 

-Եր բեք չե՞ք լսել, որ ես խո սեմ  Վիկ տոր Թ րևը րի մա սին,- 
հարց րեց նա։-  Նա միակն էր, ում հետ ես ըն կե րա ցել էի քո լե-
ջում սո վո րե լու եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում։ Ես եր բեք շփվող 
չեմ ե ղել, Ո ւոթ սոն, ես միշտ սի րում էի ա ռանձ նա նալ սեն յա-
կումս և  խոր հե լու իմ սե փա կան մե թո դը մշա կել, այս պի սով 
գրե թե չէի շփվում իմ հա սա կա կից նե րի հետ։  Սու սե րա մար տից 
և բռնց քա մար տից բա ցի ես ոչ մի սպորտ չէի սի րում և  իմ 
դա սե րը բա վա կա նին տար բեր վում էին մյուս նե րի դա սե րից, 
այն պես որ, գրե թե շփման կե տեր չկային։ Թ րևըրն իմ միակ 
ըն կերն էր, և  մենք շատ պա տա հա բար ըն կե րա ցանք. երբ մի 
ա ռա վոտ ես ե կե ղե ցի էի գնա ցել, նրա տե րիե րը1 փա թաթ վել 
էր ոտ քե րիս։  Դա ըն կե րա նա լու սո վո րա կան, բայց շատ արդ-
յու նա վետ տար բե րակ էր։ Ես հի վանդ պառ կած էի տա սը օր, 
իսկ Թ րևը րը գա լիս էր որ պի սութ յունս ի մա նա լու։ Սկզ բում 
ըն դա մե նը մեկ րո պեա նոց խո սակ ցութ յուն ե ղավ մեր միջև, 
ա պա նրա այ ցե լութ յուն նե րը եր կա րե ցին, և  նախ քան կի սամ-
յա կի վեր ջը մենք ար դեն մտե րիմ ըն կեր ներ էինք։  Նա սրտա-
բաց, կան քով, ո գով ու է ներ գիա յով լե ցուն ըն կեր էր՝ գրե թե 
բո լոր ա ռումն ե րով իմ հա կա պատ կե րը։  Մենք նաև շատ ընդ-
հան րութ յուն ներ ու նեինք, հատ կա պես երբ ես ի մա ցա, որ նա 
էլ, ինձ պես, ըն կեր ներ չու նի։ Ի վեր ջո նա ինձ հրա վի րեց իր 

1 Տերիեր-որսաշան տեսակ
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Իմ ըն կեր  Շեր լոք  Հոլմ սի բնա վո րութ յան մեջ մի գիծ 
կար, որ ինձ շատ էր զար մաց նում. չնա յած իր մտա-

ծե լա կեր պով բո լոր մարդ կանց մեջ ա մե նահս տակն ու ա մե-
նաճշգ րի տը լի նե լուն, և չնայած իր հա գուս տի մաք րութ յանն 
ու նրբա ճա շա կութ յա նը, մյուս սո վո րութ յուն նե րում նա չա փա-
զանց ան փույթ և փն թի էր, այն պես որ կա րող էր շփո թութ յան 
մեջ գցել իր հետ նույն սեն յա կում  ցան կա ցա ծին։ Այն պես չէ, 
որ ես կա տար յալ եմ այդ հար ցում։ Աֆ ղանս տա նում իմ խառ-
նի խուռն աշ խա տան քը, որն ու ժե ղաց րեց իմ բնա ծին ձգտու մը 
դե պի թա փա ռաշր ջի կի կան քը, ինձ ա վե լի թափթփ ված դարձ-
րեց, քան հա րիր է բժշկին։  Սա կայն այդ ա մե նը ինձ մոտ իր 
չափն ու նի, իսկ երբ տես նում եմ մի մար դու, ով իր սի գար նե րը 
պա հում է ած խի դույ լի մեջ, ծխա խո տը՝ պարս կա կան հո ղա-
թա փի բթա մա տի հատ վա ծում, իսկ դեռևս չպա տաս խա նած 
նա մակ նե րը՝ ծալ վող դա նա կով ամ րաց նում է բու խա րու վրա-
յի փայ տին, սկսում եմ կար ծել, որ ես ա ռա քի նութ յան տի պար 
եմ։  Նաև ես միշտ կար ծել եմ, որ ատր ճա նա կով կրա կե լը հա-
ճե լի զբաղ մունք է բաց երկն քի տակ, բայց երբ  Հոլմ սը՝ իր 
տա րօ րի նակ սո վո րութ յուն նե րից մե կի հա մա ձայն` զեն քը և 
 հար յուր փամ փուշտ ներ ձեռ քին նստում էր բազ կա թո ռին և 
սկսում դի մա ցի պա տը գնդակ նե րով զար դա րել հայ րե նա սի-
րա կան «Վ. Ռ. » տա ռե րով, ես հաս կա նում էի, որ դրա նից ո՛չ 
սեն յա կի մթնո լոր տը, ո՛չ էլ ար տա քին տես քը չէր լա վա նում։

 Մեր բնա կա րա նը միշտ լի էր քի միա կան նյու թե րով և 
 տար բեր քրեա կան գոր ծե րի հետ կապ ված մնա ցուկ նե րով, 
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ո րոնք միշտ դուրս էին գա լիս ա մե նաան հա վա նա կան տե ղե-
րից, օ րի նակ՝ կա րա գի ափ սեից կամ էլ ոչ ցան կա լի ինչ-որ 
տե ղից։  Սա կայն ինձ հա մար մտա հո գութ յան ա վե լի մեծ ա ռիթ 
էին նրա փաս տաթղ թե րը։  Նա վա խե նում էր փաս տաթղ թեր 
ոչն չաց նել՝ հատ կա պես այն պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոնք կապ-
ված էին նախ կին գոր ծե րի հետ, և  տար վա մեջ ըն դա մե նը մեկ 
կամ եր կու ան գամ էր հա մար ձակ վում փորփ րել և  դա սա վո րել 
դրանք։ Ինչ պես այս կցկտուր հու շագ րութ յուն նե րի մեջ ինչ-
որ տեղ նշել եմ,  Հոլմ սի ան վան հետ կապ վող հռչա կա վոր 
սխրա գոր ծութ յուն նե րի ժա մա նակ նրա ցու ցա բե րած ե ռուն 
է ներ գիա յի պոռթ կումն ե րին հետ ևում էին ըն դար մա ցա ծութ-
յան շրջան ներ, երբ նա վերց նում էր իր ջու թակն ու գրքե րը, 
հար մար տե ղա վոր վում բազ մո ցին և  հա զիվ էր շարժ վում ան-
գամ մինչև սե ղա նը։ Այս պի սով ա միսն ամս վա վրա թղթերն 
ա վե լա նում էին, մինչև որ սեն յա կի բո լոր անկ ուն նե րում ձե-
ռագ րե րի կա պոց ներ էին դիզ վում։ Ոչ մի դեպ քում չէր թույ-
լատր վում այ րել դրանք. միայն նրանց տե րը կա րող էր ո րո շել 
ինչ պես վար վել դրանց հետ։ 

 Մի ձմե ռա յին գի շեր, երբ մենք միա սին նստել էինք բու-
խա րու մոտ, ես հա մար ձակ վե ցի ա ռա ջար կել նրան եր կու 
ժամ տրա մադ րել մեր սեն յա կին մի փոքր մար դաբ նակ տեսք 
հա ղոր դե լու հա մար, քա նի որ ար դեն ա վար տել էր իր նո-
թա տետ րում նշումն եր ա նե լը։  Նա չէր կա րող չհա մա ձայ նել, 
որ իմ ա ռա ջարկն ար դա րա ցի է, ուս տի բա վա կա նին տրտում 
դեմ քով նա իր ննջա սեն յակ գնաց, որ տե ղից վե րա դար ձավ 
մի մեծ ա նա գե արկղ իր հետ ևից քարշ տա լով։  Նա արկ ղը 
դրեց սեն յա կի կենտ րո նում, նստեց դրա դի մաց՝ ա թո ռա կի 
վրա, և  ետ գցեց արկ ղի կա փա րի չը։ Ես կա րո ղա ցա տես նել, 
որ արկ ղի մեկ եր րոր դը լի էր կար միր ժա պա վե նով ա ռան ձին 
կապ ված թղթե րի կա պոց նե րով։ 

-Այս տեղ բա վա կա նին հե տաքր քիր գոր ծեր կան, Ո ւոթ սոն,- 
չա րաճ ճի հա յացքն ինձ ուղ ղե լով ա սաց նա։-  Կար ծում եմ՝ 
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Ըն կե րոջս՝  Շեր լոք  Հոլմ սի ա ռող ջութ յու նը դեռ չէր վե րա-
կանգն վել այդ ժա մա նակ՝ ութ սուն յոթ թվա կա նի գար-

նա նը, հսկա յա կան ջանք գոր ծադ րե լու հետևանքով ա ռա ջա-
ցած լար վա ծութ յու նից։  Նի դեռ լանդ- Սու մատ րա ըն կե րութ յան և 
 բա րոն  Մա փերթ յո ւի սի վիթ խա րի ծրագ րե րի հար ցը դեռ թարմ 
է հա սա րա կութ յան հի շո ղութ յան մեջ և  չա փա զանց սեր տո րեն 
կապ ված է քա ղա քա կա նութ յան և  ֆի նանս նե րի հետ՝ այն պես 
ո ր, պատ շաճ չէ այդ մա սին այս պատմ վա ծա շա րում խո սել։ 
 Դա ա նուղ ղա կիո րեն հան գեց րեց ար տա սո վոր և խճճված մի 
խնդրի, ո րը ըն կե րոջս հնա րա վո րութ յուն տվեց ցու ցադ րել 
հան ցա գոր ծութ յան դեմ պայ քա րում գոր ծած վող իր թարմ 
զեն քե րից մե կը։ 

Ինչ պես նշված էր իմ գրա ռումն ե րում՝ ես ապ րի լի տասն-
չոր սին հե ռա գիր ստա ցա  Լիո նից, ո րից տե ղե կա ցա, որ  Հոլմ սը 
հի վանդ պառ կած է « Դու լոնգ» հյու րա նո ցում։ Ոչ ուշ, քան 
քսան չորս ժա մում, ես ար դեն նրա հի վան դա սեն յա կում էի և 
 թեթ ևա ցա՝ տես նե լով, որ ոչ մի լուրջ ախ տա նիշ չկա։ Ինչ ևի ցե 
նույ նիսկ նրա եր կա թե օր գա նիզմն էր թու լա ցել եր կու ամ սից 
ա վե լի տևած հե տաքն նութ յան լար վա ծութ յան պատ ճա ռով, 
ո րի ըն թաց քում նա օ րա կան տասն հինգ ժա մից պա կաս չէր 
աշ խա տել, և, ինչ պես ին քը հա վաս տիաց րեց ինձ, նույ նիսկ 
մի քա նի ան գամ հինգ օր շա րու նակ աշ խա տել էր ա ռանց 
ընդ միջ ման։ Ան գամ իր աշ խա տան քի հաղ թա կան արդ յուն քը 
չփրկեց նրան սար սա փե լի լար վա ծութ յան հա կազ դե ցութ յու-
նից, և  այն ժա մա նակ, երբ ողջ Եվ րո պա յում թնդում էր նրա 
ա նուն ը, իսկ իր սեն յա կում շնոր հա վո րա կան հե ռագ րե րին 
տեղ ու դա դար չկար, ես գտնում էի նրան ա մե նա խո ր ընկ-
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ճախ տի մեջ։  Նույ նիսկ այն բա նի գի տակ ցու մը, որ նա հա ջո ղել 
էր այն տեղ, որ տեղ ե րեք երկր նե րի ոս տի կա նութ յուն ներ էին 
տա պալ վել, և որ նա ա մեն կող մից մեր կաց րել էր Եվ րո պա-
յի ա մե նահ նա րա գետ խա բե բա յին, բա վա րար չէին նրան իր 
նյար դա յին ու ժաս պառ վի ճա կից հա նե լու հա մար։

Ե րեք օր անց մենք միա սին վե րա դար ձանք Բեյ քր սթրիթ. 
ակն հայտ էր, որ ըն կերս փո փո խութ յան կա րիք ու ներ, ինձ 
նույն պես գրա վում էր գար նա նա յին ե ղա նա կին մեկ շա բաթ 
հա րա զատ վայ րում անց կաց նե լու գա ղա փա րը։ Իմ հին ըն-
կե րը՝ գնդա պետ  Հեյ թը րը, ով Աֆ ղանս տա նում իմ մաս նա-
գի տա կան խնամ քի տակ էր ե ղել, վեր ջերս տուն էր վար ձել 
 Ռեյ գեյ թի մոտ՝  Սա րիում, և  հա ճա խա կի էր ինձ իր մոտ այ-
ցե լութ յան կան չում։  Վեր ջին ան գամ նա նշեց, որ ե թե ըն կերս 
ինձ միա նա, ինքը ու րա խութ յամբ նրան էլ կհյու րըն կա լի։  Մի 
փոքր դի վա նա գի տութ յամբ էր պետք մո տե նալ հար ցին, և երբ 
 Հոլմսն ի մա ցավ, որ հյու րըն կալն ա մու րի է, և իրեն լիա կա տար 
ա զա տութ յուն է տրվե լու, հա մա ձայ նեց, և  մենք՝  Լիոն վե րա-
դառ նա լուց մեկ շա բաթ անց ար դեն գնդա պե տի հար կի տակ 
էինք գտնվում։  Հեյ թը րը հա ճե լի ծեր զին վոր էր, ով շրջա գա-
յել էր աշ խար հով մեկ, և, ինչ պես ակն կա լում էի, նա շու տով 
հաս կա ցավ, որ  Հոլմ սի հետ շատ ընդ հա նուր բա ներ ու նի։

 Մեր ժա ման ման օ րը` ե րե կո յան, գնդա պե տի սեն յա կում 
նստել էինք ընթ րի քից հե տո,  Հոլմ սը մեկն վել էր բազ մո ցին, 
իսկ ես ու  Հեյ թը րը ու սումն ա սի րում էինք ար ևել ան զեն քե րի 
նրա փոք րիկ հա վա քա ծուն։

-Ի մի ջի այ լոց,- հան կարծ ա սաց նա,- ա պա հո վութ յան հա-
մար այս ատր ճա նակ նե րից մեկն ինձ հետ վերև կբարձ րաց-
նեմ։

-Ա պա հո վութ յան հա մա՞ր,- ա սա ցի ես։
-Ա յո, վեր ջերս այս կող մե րում մի սար սա փե լի դեպք պա-

տա հեց։  Նա խորդ եր կու շաբ թի կո ղոպ տել են կոմ սութ յան խո-
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Իմ ա մուս նութ յու նից մի քա նի ամիս անց մի ա մա ռա յին 
գի շեր իմ բու խա րու մոտ նստած վեր ջին ծխա մորճն էի 

ծխում և նն ջում էի գիրք կար դա լով, քա նի որ շատ ծան րա-
բեռն ված աշ խա տան քա յին օր էի ու նե ցել։  Կինս ար դեն վերև 
էր բարձ րա ցել, իսկ ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ լսե լով մի ջանց քի 
դռան կող պե լու ձայ նը, են թադ րե ցի, որ ծա ռա նե րը նույն պես 
գնա ցել են քնե լու։ Ես ար դեն վեր էի կա ցել տե ղիցս և  թափ 
էի տա լիս ծխա մոր ճիս մո խի րը, երբ հան կարծ դռան զան գի 
ձայ նը լսվեց։ Ես նա յե ցի ժա մին. տաս ներ կու սից տասն հինգ էր 
պա կաս։ Այս պի սի ուշ ժա մին չէր կա րող հյուր լի նել։  Հաս տատ 
հի վանդ նե րից մեկն էր՝ այն էլ եր ևի ողջ գի շեր նստող հի-
վանդ նե րից։  Ծա մածռ ված դեմ քով գնա ցի մի ջանցք և  բա ցե ցի 
դու ռը։ Ի զար մանս ինձ՝  Շեր լոք  Հոլմսն էր կանգ նած իմ դռան 
շեմ քին։

-Ահ, Ո ւոթ սո՛ն,- ա սաց նա։-  Հույս ու նեի, որ չա փա զանց ուշ 
չի լի նի և կ կա րո ղա նամ տես նել  Ձեզ։

-Իմ սի րե լի՛ ըն կեր, ներս ե կեք։
- Դուք ապ շած տեսք ու նեք, և  դա զար մա նա լի չէ։ Են թադ-

րում եմ՝ նաև թեթ ևա ցած եք։  Հըմ,  Դուք դեռ «Ար քե դիա» ծխա-
խոտ եք ծխում՝ ինչ պես ա նում էիք ա մու րի ժա մա նակ։ Ոչ մի 
սխալ չկա.  Ձեր պի ջա կի վրա նույն խա վա վոր մո խիրն է։ Դժվար 
չէ նկա տել նաև, որ  Դուք վարժ վել եք հա մազ գեստ կրե լուն, 
Ո ւոթ սոն։  Դուք եր բեք զտար յուն քա ղա քա ցու չեք նման վի, քա-
նի դեռ չեք հրա ժար վել թաշ կի նա կը թևքի մեջ պա հե լու  Ձեր 
սո վո րութ յու նից։ Ինձ ա պաս տան կտա՞ք այս գի շեր։

- Հա ճույ քով։
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- Դուք ա սել եք, որ մեկ մար դու հա մար նա խա տես ված սեն-
յակ ու նեք, և , ինչ պես տես նում եմ,  Դուք տղա մարդ այ ցե լու 
չու նեք այս պա հին։ Գլ խար կի կա խի չը ա պա ցու ցում է դա։

-Ու րախ կլի նեմ, ե թե մնաք։
-Շ նոր հա կալ եմ։ Ու րեմն ես կզբա ղեց նեմ ա զատ կա խի չը։ 

 Տես նում եմ՝ բրի տա նա կան ար հես տա վոր է ե ղել այս տա նը։ 
Ն շա նա կում է ինչ-որ բան է պա տա հել։  Հա վա նա բար կո յու ղու 
խո ղո վակ ներն էին վաս վել։

-Ոչ, գազն էր։
-Ահ,  Ձեր հա տա կի լի նո լեու մի վրա մնա ցել է վար պե տի 

կո շիկ նե րից եր կու մե խի հետք, հենց այն տեղ, որ տեղ լույս է 
ընկ նում։ Ոչ, շնոր հա կա լութ յուն, ես ար դեն ընթ րել եմ Ո ւո թըր-
լո ւում, բայց հա ճույ քով  Ձեզ հետ ծխա մորճ կծխեմ։

Ես նրան տվի ծխա խո տիս պար կը, իսկ  Հոլմ սը նստեց իմ 
առջև և  մի ո րոշ ժա մա նակ լուռ ծխեց։ Ես լավ գի տեի, որ այդ 
ժա մին միայն շատ կար ևոր գոր ծը կա րող էր նրան ինձ մոտ 
բե րել, այս պի սով ես համ բե րա տար սպա սում էի, թե նա երբ 
կսկսի պատ մել։

- Տես նում եմ, որ հի մա շատ զբաղ ված եք  Ձեր մաս նա գի-
տութ յամբ,- ու շա դիր հա յացքն ինձ վրա նե տե լով ա սաց նա։

-Ա յո, ծանր օր եմ ո ւնե ցել,- պա տաս խա նե ցի ես և  ա վե լաց-
րի,- գու ցե հի մա րութ յուն թվա, բայց ես իս կա պես չհաս կա ցա, 
թե ին չից եզ րա կաց րիք։

 Հոլմ սը ծի ծա ղեց։
- Ձեր սո վո րութ յուն ներն ի մա նալն ա ռա վե լութ յուն է, իմ սի-

րե լի Ո ւոթ սոն,- ա սաց նա։  Երբ այ ցե լութ յուն նե րի վայ րե րը մոտ 
են լի նում,  Դուք ոտ քով եք գնում, իսկ երբ հե ռու՝ կառ քով եք 
գնում։ Եվ քա նի որ  Ձեր կո շիկ նե րը թեև կրել եք, բայց կեղ տոտ 
չեն, ա պա, ան կաս կած, կա րող եմ ա սել, որ այն քան զբաղ ված 
եք, որ կառ քով եք շրջում։

-Հ րա շա լի է,- բա ցա կան չե ցի ես։
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Աչ քի անց կաց նե լով փոքր-ինչ կցկտուր ար ված նշում-
ներս, ո րոնց մի ջո ցով ցան կա նում էի իմ ըն կեր  Շեր լոք 

 Հոլմ սի մտա վոր ա ռաձ նա հատ կութ յուն նե րից մի քա նի սը նկա-
րագ րել, դժվա րութ յան հան դի պե ցի այն պի սի օ րի նակ ներ 
ընտ րե լու հար ցում, ո րոնք կա րող էին միան շա նակ ծա ռա յել 
իմ նպա տա կին։  Քա նի որ այն դեպ քե րում, երբ  Հոլմ սը վեր-
լու ծա կան մտա ծո ղութ յան tour-de-force1 էր ցու ցա բե րում և 
 հե տաքն նութ յան իր յու րա հա տուկ մե թոդ նե րի էութ յունն էր 
ներ կա յաց նում, փաս տերն այն քան էին թու լա նում և  հա սա րակ 
դառ նում, որ ար դա րաց ված չէի հա մա րում այն հսա րա կութ յան 
առջև դնել։ Մ յուս կող մից էլ հա ճա խա կի էր պա տա հում, որ 
նա զբաղ ված լի ներ մի գոր ծով, ուր բա վա կա նին նշա նա վոր 
և դ րա մա տիկ բնույթ ու նե ցող փաս տեր կա յին, սա կայն ո րոն-
ցում նրա դե րը ա վե լի քիչ էր հայ տա րար վում, քան ես՝ որ պես 
նրա կեն սա գիր, կցան կա նա յի։ «Ար նա գույն գոր ծը» վեր նա-
գրված փոք րիկ հար ցը կամ ա վե լի ուշ «Գ լո րիա Ս քո թի» ան-
հե տաց ման պատ մութ յու նը գու ցե ըն դուն վեն որ պես Ս քիլ լա յի 
և  Քա րի բի դի սի2 օ րի նակ ներ, ինչ պի սիք հա վերժ սպառ նում են 
պատ մա բա նին։  Գու ցե այն գոր ծում, ո րը պատ րաստ վում եմ 
ներ կա յաց նել, ըն կե րոջս դերն այն քան էլ ընդգծ ված չէ, բայց 
հան գա մանք նե րի շղթան այն քան նշա նա վոր է, որ չկա րո ղա-
ցա այն այս հու շագ րութ յուն նե րից ամ բող ջո վին դուրս թող նել։

 Հոկ տեմ բեր յան տոթ, անձր ևոտ օր էր։  Մեր սեն յա կի վա-

1 Tour-de-force-մեծ ուժ

2  Սքիլլա և Քարիբիդիս-հունական առասպելական հրեշներ, որոնք անխուսա-
փելի կործանում էին սպառնում ծովագնացներին
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 Շեր լոք  Հոլմ սի հետ իմ եր կա րատև, մտե րիմ ծա նո թութ-
յան, ըն կե րութ յան ըն թաց քում ես նրա նից ոչ մի բառ 

չեմ լսել իր բա րե կամն ե րի և  ոչ էլ իր վաղ կան քի մա սին։ 
Այս լռակ ա ցութ յունն ա վե լի էր մե ծաց նում այն ան մարդ կա-
յին տպա վո րութ յու նը, որ նա թող նում էր ինձ վրա, ընդ հուպ 
մինչև եր բեմն ինքս ինձ բռնում էի այն մտքի վրա, որ նա 
ա ռան ձին եր ևույթ է՝ սիրտ չու նե ցող ու ղեղ, մարդ կա յին կա-
րեկ ցան քից հենց այն քան հե ռու, որ քան՝ նշա նա վոր խել քով։ 
 Կա նանց հան դեպ ու նե ցած հա կակ րանքն ու նոր ըն կե րա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ ձևա վո րե լուն հակ ված չլի նե լը բնո րոշ էին 
նրա ոչ զգաց մուն քա յին բնա վո րութ յա նը, սա կայն այն քան ու-
ժեղ ար տա հայտ ված չէին, որ քան իր բա րե կամն ե րի մա սին 
չխո սե լը։ Ես ար դեն սկսել էի մտա ծել, որ նա որբ է, ով ողջ 
մնա ցած հա րա զատ ներ չու նի, երբ մի օր, ի զար մանս ինձ, նա 
սկսեց խո սել իր եղ բոր մա սին։ 

 Դա մի ա մա ռա յին ե րե կո էր, մենք թեյ էինք խմում և 
կցկտուր զրու ցում էինք մե՛րթ գոլ ֆի, մե՛րթ խա վա րած րի թե-
քութ յան փո փո խութ յան պատ ճառ նե րի, մե՛րթ հե տա սեր ման 
և  ժա ռան գա կա նութ յան մա սին։  Մեր քննարկ ման թե ման այն 
էր, թե ինչ չա փով է մարդն իր ան հա տա կա նութ յան հա մար 
պար տա կան իր նախ նի նե րին, և  ինչ չա փով՝ պա տա նե կան 
տա րի նե րի սե փա կան վար ժանք նե րին։

- Ձեր դեպ քում,- ա սա ցի ես,-  Ձեր պատ մա ծի հա մա ձայն՝ 
դի տար կե լու ու եզ րա հան գե լու  Ձեր յու րա հա տուկ ար վես տի 
հա մար պար տա կան եք կա նո նա վոր վար ժանք նե րին։

-Ինչ-որ չա փով ա յո,- մտած կոտ պա տաս խա նեց նա։- Իմ 
նախ նի նե րը գյու ղա կան սկվայր ներ են ե ղել, և բ նա կան է, 
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որ ապ րել են ի րենց դա սին հա մա պա տաս խան կան քով։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, այս ա մե նի հա կումն իմ ե րակ նե րում է, և  դա, 
հա վա նա բար, ինձ է փո խանց վել իմ տա տի կից, ով  Վեր նեի՝ 
ֆրան սիա ցի նկա րի չի քույրն էր։ Ար յան մեջ առ կա ար վես տը 
կա րող է ա մե նա տա րօ րի նակ ձևե րի փո խա կերպ վել։ 

- Բայց որ տե ղի՞ց գի տեք, որ այդ հատ կութ յու նը  Ձեզ մոտ 
ժա ռան գա կան է։

-Ո րով հետև եղ բայրս՝  Մայք րոֆ թը, ինձ նից ա վե լի շատ է 
օժտ ված դրա նով։

 Սա ինձ հա մար իս կա պես նո րութ յուն էր։ Ե թե Անգ լիա յում 
այդ պի սի ե զա կի տա ղան դով օժտ ված մեկ այլ մարդ էլ կա, 
ինչ պե՞ս է հնա րա վոր, որ ո՛չ հա սա րա կութ յու նը, ո՛չ ոս տի կա-
նութ յու նը դեռ ո չինչ չեն լսել նրա մա սին։  Հարցս տվե ցի այն 
հա մոզ մամբ, որ ըն կերս միայն իր հա մես տութ յան պատ ճա ռով 
է եղ բորն ի րե նից բարձր դա սում։

 Հոլմ սը ծի ծա ղեց ա սա ծիս վրա։
- Սի րե լի Ո ւոթ սոն,- ա սաց նա,- ես չեմ կա րող հա մա ձայ նել 

այն մարդ կանց հետ, ով քեր հա մես տութ յու նը ա ռա քի նութ յուն-
նե րի շար քին են դա սում։ Տ րա մա բա նողը պետք է ի րե րին նա յի 
ճիշտ այն պես, ինչ պես կան, իսկ ի րեն թե րագ նա հա տե լը այն-
պի սի շե ղում է ճշմար տութ յու նից, ինչ պես սե փա կան ու ժե րի 
գե րագ նա հա տու մը։ Ուս տի, երբ ես ա սում եմ, որ  Մայք րոֆ թը 
դի տար կե լու ա վե լի մեծ ուժ ու նի, քան ես, ա պա կա րող եք 
ըն դու նել, որ ա սածս բա ռա ցի և  միան գա մայն ճշմա րիտ է։

- Նա  Ձեզ նից փո՞քր է։
- Յոթ տա րով մեծ է։
-Ինչ պե՞ս է ե ղել, որ նա հայտ նի չէ։
-Օ՜, իր շրջա պա տում նա շատ հայտ նի է։
-Որ տե՞ղ։
- Դե, օ րի նակ,  «Դա յո ջի նիս» ա կում բում։
Ես այդ կա ռույ ցի մա սին եր բեք ո չինչ չէի լսել, և  դա պար-

զո րոշ ար տա հայտ վեց դեմ քիս, քա նի որ  Շեր լոք  Հոլմ սը գրպա-



233

ՌԱԶ ՄԱ ԾՈ ՎԱ ՅԻՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԳԻ ՐԸ

Իմ ա մուս նութ յան տար վա հու նիս ա մի սը հի շար ժան էր 
ե րեք հե տաքր քիր գոր ծե րի հա մար, ո րոն ցում ես հնա-

րա վո րութ յուն ու նեի  Շեր լոք  Հոլմ սի կող քին լի նել և  ու սումն ա-
սի րել նրա մե թոդ նե րը։ Ես գտա դրանց մա սին գրա ռումն երս 
«Երկ րորդ բծի ար կա ծը», « Ռազմածո վա յին պայ մա նագ րի ար-
կա ծը» և « Հոգ նած կա պի տա նի ար կա ծը» վեր նագ րե րի ներ քո։ 
Դ րան ցից ա ռա ջի նը իս կա պես շատ հե տաքր քիր է, սա կայն, 
քա նի որ այն թա գա վո րութ յան ա մե նա հայտ նի ըն տա նիք նե րի 
մա սին է, բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ հնա րա վոր չի լի նի 
ներ կա յաց նել հան րութ յա նը։  Հոլմ սին հանձ նա րար ված դեռևս 
ոչ մի գործ այս քան պարզ կեր պով ցույց չէր տվել նրա վեր-
լու ծա կան մե թոդ նե րի ի րա կան ար ժե քը և  ոչ էլ այս քան խո ր 
ազ դե ցութ յուն էր թո ղել նրանց վրա, ով քեր կապ ու նեն իր 
հետ։ Ես դեռ պա հում եմ  Հոլմ սի բա ռա ցի պատ մութ յու նը, ո րի 
ժա մա նակ ներ կա յաց նում է գոր ծի ճշգրիտ փաս տե րը  Փա րի զի 
ոս տի կա նութ յու նից պա րոն  Դըբ յու գին և  Դան ցի գի հայտ նի 
մաս նա գետ Ֆ րից ֆոն  Վալդ բաու մին, ով քեր ի րենց ջան քե րը 
կենտ րո նաց րել էին, հե տա գա յում ին չպես պարզ վեց, երկ րոր-
դա կան փաս տե րի վրա։  Մի դար կանց նի հա վա նա բար, մինչև 
հան գիստ պատ մեն ողջ ե ղե լութ յու նը։ Այժմ կանց նեմ նշածս 
գոր ծե րից երկ րոր դին, որն այդ ժա մա նակ հա մա ժո ղովր դա-
կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հարց էր, ո րը աչ քի էր ընկ նում 
մի քա նի պա տա հար նե րով, ո րոնք ե զա կի բնույթ էին հա ղոր-
դում դրան։ Դպ րո ցա կան տա րի նե րին ես շատ մտե րիմ էի 
 Փըր սի  Ֆելփս ա նու նով մի տղա յի հետ, ով չնա յած իմ հա սա-
կա կիցն էր, բայց ինձ նից եր կու տա րով բարձր դա սա րա նում 
էր:  Նա հրա շա լի տղա էր և  շա հում էր դպրո ցում ա ռա ջարկ-
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վող բո լոր հնա րա վոր պարգև նե րը՝ իր սխրա գոր ծութ յուն նե-
րը եզ րա փա կե լով մի կրթա թո շակ շա հե լով, ո րը հնա րա վո-
րութ յուն էր տա լիս իր հաղ թա կան կա րիե րան շա րու նա կել 
 Քեմբ րի ջում։  Հի շում եմ, նա շատ լավ կա պեր ու ներ. երբ մենք 
դեռ շատ փոք րիկ էինք, ան գամ այդ ժա մա նակ գի տեինք, որ 
նրա մո րեղ բայ րը լորդ  Հոլդ հըրսթն էր՝ հայտ նի պահ պա նո ղա-
կան քա ղա քա կան գոր ծիչ։ Ն ման բարձ րա կարգ հա րա բե րութ-
յուն նե րը դպրո ցում մեծ օ գուտ չէին տա լիս, ընդ հա կա ռա կը, 
մեզ հա մար բա վա կա նին զվար ճա լի էր նրան խա ղահ րա պա-
րա կից դուրս գցելն ու սրունք նե րին կրի կե տի փայ տե րով հար-
վա ծե լը։  Բայց ա մեն բան փոխ վեց, երբ նա ինք նու րույն կանք 
մտավ։  Հե տո ես լսե ցի, որ ու նա կութ յուն նե րի և  ազ դե ցութ յան 
շնոր հիվ տե ղա վոր վել է Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ-
յու նում, ա պա ամ բող ջո վին դուրս էր ե կել մտքիցս, մինչև որ 
հետև յալ նա մա կը կրկին հի շեց րեց ինձ նրա գո յութ յան մա սին. 

«Բ րա յըրբ րե, Ո ւո քինգ
 Սի րե լի՛ Ո ւոթ սոն,
 Կաս կած չու նեմ, որ հի շում եք «շե րե փուկ»  Ֆելփ սին, ով հին

գե րորդ դա սա րա նում էր, իսկ  Դուք՝ եր րորդ։  Հա վա նա բար լսել 
եք, որ մո րեղ բորս կա պե րի օգ նութ յամբ ես լավ աշ խա տան քի 
ան ցա Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նում և  ար ժա նա ցա 
պատ վի ու վստա հութ յան, մինչև հան կարծ մի սար սա փե լի ան
հա ջո ղութ յուն պա տա հեց և վ աս հասց րեց կա րիե րա յիս։

Ի մաստ չու նի գրել այդ ա հա վոր ի րա դար ձութ յան ման
րա մաս նե րը։ Ե թե ըն դու նեք ա ռա ջարկս, ինքս կպատ մեմ  Ձեզ 
ա մեն բան։ Ես նոր եմ կազ դուր վել ի նը շա բաթ տևած ու ղե ղի 
բոր բո քու մից և  դեռևս շատ թույլ եմ։  Չե՞ք կա րող  Ձեր ըն կե րոջ՝ 
պա րոն  Հոլմ սի հետ միա սին ինձ մոտ գալ։ Ես կցան կա նա յի 
նրա կար ծիքն ի մա նալ այս գոր ծի մա սին, չնա յած ղե կա վա
րութ յունն ինձ հա վաս տիաց նում է, որ ո չինչ հնա րա վոր չէ ա նել։ 
 Փոր ձեք հնա րա վո րինս շուտ այս տեղ բե րել նրան։ Այս զզվե լի 
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 Ծան րա ցած սրտով վերց նում եմ գրիչս, որ պես զի գրեմ 
գրա ռումն ե րիս վեր ջին բա ռե րը, ո րոնք պատ մում են 

իմ ըն կեր  Շեր լոք  Հոլմ սի յու րա հա տուկ, տար բեր վող տա ղան դի 
մա սին։ Ես փոր ձե ցի ո րո շա կի պատ կե րա ցում տալ նրա ըն-
կե րակ ցութ յամբ ձեռք բե րած իմ յու րա տե սակ փոր ձա ռութ յան 
մա սին՝ սկսած «Ար նա գույն գոր ծի» շրջա նից, երբ ճա կա տա-
գի րը մեզ միաց րեց, մինչև « Ռազ մա ծո վա յին պայ մա նագ րի» 
գոր ծով եզ րա հանգ ման գալն ու մի ջազ գա յին մասշ տա բի լուրջ 
խնդրի կան խու մը։ Մ տա դիր էի կանգ առ նել այս տեղ և չ պատ-
մել այն դեպ քի մա սին, ո րը կան քումս այն պի սի դա տար կութ-
յուն թո ղեց, ո րը լցնե լու հա մար եր կու տա րին չա փա զանց քիչ 
է։  Բայց գնդա պետ  Ջեյմս  Մո րիար թիի՝ վեր ջերս գրած նա մակ-
նե րը, ո րոն ցում պաշտ պա նում է իր եղ բոր հի շա տա կը, ստի-
պե ցին ինձ գրիչ վերց նել և  հա սա րա կութ յա նը ներ կա յաց նել 
բո լոր փաս տերը ճիշտ այն պես, ինչ պես ե ղել են։  Միայն ինձ է 
հայտ նի ողջ ճշմար տութ յու նը, և  ես շատ գոհ էի, որ հա սե լ է 
այն պա հը, երբ ար դեն ի մաստ չու նի որ ևէ բան թաքց նե լը։ Որ-
քա նով տեղ ակ եմ՝ լրագ րե րում միայն ե րեք ան գամ է հի շա-
տակ վել այս դեպ քը. մե կը՝  «Ժուռ նալ դը Ժն ևի» 1891 թվա կա նի 
մա յի սի վե ցի հա մա րում, երկ րոր դը՝  «Ռոյ թըր սի» մա յի սի յո թի 
զե կույ ցում և  եր րոր դը՝ այն նա մակ նե րում, որ քիչ ա ռաջ նշե ցի։ 
Ա ռա ջին եր կու սը չա փա զանց հա մա ռոտ ված են, իսկ եր րոր դը, 
շու տով կհա մոզ վեք, փաս տե րի լիա կա տար խե ղաթ յու րում է։ 
Իմ պարտքն է ներ կա յաց նել, թե ի րա կա նում ինչ է պա տա հել 
պրո ֆե սոր  Մո րիար թիի և  պա րոն  Շեր լոք  Հոլմ սի միջև։

 Գու ցե հի շում եք, որ իմ ա մուս նութ յու նից հե տո սկսեցի 
բժշկա կան մաս նա վոր պրակ տի կա յով զբաղ վել, և  իմ ու 



302

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ար ծա թա փայ լը ....................................................... 3

 Դե ղին դեմ քը ....................................................... 36

 Գոր ծա կա տա րը ................................................... 60

«Գ լո րիա Ս քո թը» ................................................ 84

 Մասգ րեյվ ե րի տան ծե սը ................................ 110

 Ռեյ գեյթ յան կալ վա ծա տե րե րը .........................136

 Կո րա մեջք մար դը ...............................................162

Մշ տա կան հի վան դը.......................................... 186

 Հու նա րե նի թարգ մա նի չը ................................ 209

Ռազ մա ծո վա յին պայ մա նա գի րը .................... 233

 Վեր ջին գործը ....................................................277





304

ՍԸՐ ԱՐԹՈՒՐ ՔՈՆԱՆ ԴՈՅԼ

ՇԵՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ

Տպագրված է 

Անգլերենից թարգմանեց Շուշան Փայտյանը

Խմբագիր՝ Գալյա Հովհաննիսյան

Կազմի ձևավորումը՝ Արաբո Սարգսյանի, 

Լուիզա Գալստյանի

Նկարազարդումները՝ Լուիզա Գալստյանի

Համակարգչային ձևավորումը՝ 

Լիանա Մինասյանի, Հեղինե Փիլոյանի






