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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
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 الیوم عن شخصیة معروفة جدا في عالم الروايات البولیسیة موضوعي
 

 واقعیة بتفاصیلھا وسیرتھا الذاتیة خیالیة ولكنھاشخصیة 
 

 حتى اكتب عنھا ھذا الموضوع شخصیة اخذت مني الكثیر من الجھد والوقت
 

 اال وھو
 

Sherlock Holmes 
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 *~-.,¸¸.-~·*تاريخیة نبذه*~-.,¸¸.-~·*
 

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين  شخصیة خیالیة لمحقق منھولمز  شرلوك
وُوِلَد  (1878 سیر آرثر كونان دويل، ظھر ألول مرة في ابتكرھا الكاتب والطبیب اإلسكتلندي

يشتھر بمھارته الشديدة في استخدام ). جولد-بارينج . حسبما يدعي ولیام س1854في
يكون أشھر ُمحقق خیالي في العالم، وھو بالفعل أحد أكثر  وقد. المنطق والمراقبة لحل القضايا

 .بشكل عالمي الشخصیات األدبیة المعروفة
 

ھولمز، ُرويت جمیعھا من  قصة قصیرة من بطولةكتب كونان دويل أربع روايات، وستًا وخمسین 
ھولمز  بإستثناء قصتین رواھما واطسون،. قبل صديقه الحمیم وكاتب سیرته دكتور جون ھـ

المجالت؛  في البداية مسلسلة فيھولمز  ظھرت قصص. بنفسه، وُأخريین ُرويتا بضمیر الغائب
إلى القضیة  ، باإلضافة1903 وحتى 1878خصوصًا مجلة ستراند، خالل فترة أربعین سنة، منذ 

ُيمیز العالم  وُتقرأ ھذه القصص لخصائصھا ونمطھا الذي. 1914النھائیة المنشورة في 
 .نفسھا ھا، كما لأللغازالفیكتوري المتأخر حیث تأخذ ھذه القصص مكان

 
 1964شخصیة أخرى، وفي  ھولمز، أكثر من من أي شرلوك مثل العديد من الممثلین شخصیة

 الثانیة حول العالم تحل المرتبهھولمز  شرلوك لجريدة التايمز أن مبیعات قصص تقرير ذكر
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 *~-.,¸¸.-~·*انشاء شارلوك ھولمز قصة*~-.,¸¸.-~·*
 

جامعة إدنبره جوزيف بیل؛  بناء على شخصیة أستاذه فيھولمز  أنشأ كونان دويل شخصیة
وعلى ). لة الجنائیة حديثًا نسبیًااألد في وقت كان فیه علم(الجراح الموھوب والمحقق الجنائي 

ھولمز،  شرلوك إنك أنت نفسك: "سنوات قائًال أي حال فإن بیل كتب إلى كونان دويل بعد عدة
ُمعجبًا به،  الذي كان كونان دويلھولمز  أولیفر ويندلعلى اسم ھولمز  ُسمي". وستعلم ذلك

ُمخترع من قبل  شرلوك اسم تقول الفكرة الشائعة أن) شرلوك والعب كريكت إنجلیزي ُيسمى
السابق كان ھولمز  شرلوك ، وُتشیر المالحظات األولیة للشخصیة أن اسم)كونان دويل آرثر
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 .(فورد ھولمز من االسم المطول شیلینغ)ھولمز  شرينفورد
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 *~-.,¸¸.-~·*عامة عن شارلوك ھولمز نظرة*~-.,¸¸.-~·*
 

خبیر يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثُبت  نفسه بأنه ُمحقق استشاري،ھولمز  شرلوك وصف
القصص أنه كان قادرًا في وُتخبر ). النمطیین(الرسمیین  أنھا صعبة الحل جدًا على المحققین

القضايا بدون ُمغادرة بیته، دون أن تھتم القصص بتقديم الكثیر  العديد من المناسبات على حل
الصغیرة، ُمرِكَزة على القضايا المشوقة التي تتطلب منه القیام بتحريك ساقیه  من ھذه القضايا

الغريبة مستخدمًا قواه اإلستثنائیة في المراقبة والتحلیل  في حل القضاياھولمز  يتخصص .فعًال
بتوضیح قدراته لزبائنه بعرض استنتاجاته المباشرة حول شخصیاتھم  المنطقي، وغالبًا ما يقوم

فشلت استراتیجیة التسويق البسیطة ھذه في التأثیر على الزبون وبناء  ونادرًا ما. وأنشطتھم
 ھولمز ثقة في قدراتال
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 *~-.,¸¸.-~·*العام لشارلوك ھولمز المظھر*~-.,¸¸.-~·*
 

اإلعالمیة المختلفة مرتديًا قبعة صائد األيائل وعباءته،  بشكل دائم في الوسائطھولمز  ُيصور
وھذه الصورة ھي أكثر المظاھر قابلیة للتمییز في . بعدسة مكبرة ُمدخنًا غلیونًا، وممسكًا

وبقیت قبعة صائد األيائل رمزًا لشخصیة . ذيوعًا، على كونھا محل جدل الشخصیة، وأكثرھا
مرتديًا قبعة رحالت ھولمز  الذي أشار إلى(ھذا لیس من اختراع كونان دويل  الُمحقق، رغم أن

، بل من اختراع )القصص األصلیة، فقط عندما اضطرته تحقیقاته إلى السفر إلى الريف في
 .القصص سیدني باجیت رسام

 
الطراز الفیكتوري، طويل ورشیق، له عینان حادتان  بأنه سید إنجلیزي منھولمز  يوصف

يبلغ ست ھولمز  في قصة مغامرة مزرعة الدير أن طول وتقترح األدلة. دقیقتان، وأنف معقوف
 .بالضبط صاتبو

 
ومبارز ماھر، وعادة ما يتغلب  ھو مالكم. بالرغم من قامته النحیلة، فإن قدراته البدنیة عالیة

وفي مغامرة إكلیل . لإلشتباك جسديًا على خصومه في المرات القلیلة نسبیًا التي اضطر فیھا
أما في مغامرة المنزل الفارغ ." في أصابعه يمتلك قوة استثنائیة"أنه ھولمز  العقیق يقول

بطريقة عدوه اللدود بروفیسور ". المصارعة الیابانیة يمتلك القلیل من المعرفة حول"فیذكر أنه 
 .موريارتي
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 *~-.,¸¸.-~·*ومھاراته معارفه*~-.,¸¸.-~·*
 

سیدني باجیتفي أول قصصه، دراسة بالقرمزي،  ودكتور واطسون كما رسمھماھولمز  شرلوك
 على أنه طالب كیمیاء 1881 مارس 4ُقِدم في  .المعلومات عن خلفیة ھولمز بعض ُقِدَمت

الجانبیة، وتقريبًا؛ فإن كل ھذه اإلھتمامات تصب  مستقل، له مجموعة واسعة من االھتمامات
في مغامرة أخرى مبكرة بعنوان مغامرة . الجرائم في مجرى مساعدته لیصبح خارقًا في حل

امتداح والد زمیله  إلى العمل كمحقق خاص؛ھولمز  ريا سكوت، تتضح األسباب التي دعتغلو
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 .في الكلیة الشديد لمواھبه وقدراته االستنتاجیة
 

 .أن جدته كان شقیقة الرسام الفرنسي فیرنوھولمز  المترجم اإلغريقي، يقول في مغامرة
 
  
  
  :واطسون تقییمًا لمھارات شرلوك في دراسة بالقرمزي، يضع دكتور

 
 

 :  حدود قدراته-ھولمز شرلوك
 

   صفر–معارفه في األدب 
   صفر–معارفه في الفلسفة 

   صفر–الفلك   في علممعارفه
   ضعیفة–معارفه في السیاسة 

ال يعرف شیئًا . جیدة في الحشیشة واألفیون، والسموم عامة . متغیرة–معارفه في علم النبات 
  .عن البستنة العملیة

المختلفة،  يمیز بلمحة بین أنواع التربة التربة.  عملیة، لكن محدودة–معارفه في الجیولوجیا 
به بواسطة  اني لطخات على بنطاله، وأخبرني من أي مكان في لندن علقتوبعد النزھات أر

  .لونھا وكثافتھا
  . عمیقة–معارفه في الكیمیاء 

  . دقیقة، لكن غیر نظامیة–التشريح  معارفه في علم
  .يعرف كل تفصیل في أي رعب ُارُتِكب في القرن يظھر أنه.  ھائلة–معارفه في أدب اإلثارة 

  .ن بشكل جیديعزف على الكما
  العب خبیر بالعصا، مالكم، ومبارز

 
 

  .البريطاني لديه معرفة جیدة وعملیة بالقانون
يجر  – الذي التقى واطسون لتوه–ھولمز  الحقًا، تثبت القصص أن القائمة أعاله ُمضِلَلة، وأن

يمیز شخصیة الكونت فون  المفترض بالسیاسة فإنهھولمز  م من جھلبالرغ: مثاالن. ساقه لیزل
يخص األدب الرصین، فإن  وفیما. كرام المزعوم الحقیقیة فورًا في قصة فضیحة في بوھیمیا

 أن ھذه القائمة مرتبطة ويبدو .كالمه يمتلئ باقتباسات من اإلنجیل، وشكسبیر، بل وحتى غوته
تدور األرض حول الشمس ولیس العكس، األمر الذي  لواطسون عندما أخبره كیفھولمز  بتوبیخ

 .يمكنه استخدامھا في عمله كتحٍر لتشتیت ذاكرته بمعلومات الھولمز  يشیر إلى تجنب
 

أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة : "ويقول لواطسون أيضًا محلل شفرات كفء،ھولمز  شرلوك
كتاب ثانوي حول الموضوع، حللت فیه مائة وستین  السرية بشكل جید، وأنا نفسي مؤلف

مغامرة الرجال الراقصین، التي استخدمت سلسلة  ُحلت إحدى الشفرات في" .شفرة منفصلة
 .من األشكال األولیة

 
 دراسة بالقرمزي، يقدم كونان دويل مقارنة بین محققه ومحققین سابقین أكثر رسوخًا منه، في

شارع  حیث ظھر األول في جريمة في. أوغست دوبین إدغار أالن بو، و مسیو لیكو إمیل غابوري
مقتنعًا ھولمز  ويبدو. 1866، واألخیر في قضیة لیرو في 1841رج التي نشرت ألول مرة في مو

واقترح النقاد أن ھذه . اإلثنین، بینما يعبر واطسون عن إعجابه بالشخصیتین بتفوقه على
 .منھما بقیه، وإصرار منه على كونه أكثر تطورًاإيماءة احترام من كونان دويل لسا المقارنة

 
  :نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في أشكال مختلفة خالل القصصھولمز  أظھر

 
  (عالمة األربعة(بحار 

  (فضیحة في بوھیمیا(سائس خیل ورجل دين 
  (الشفة المقلوبةالرجل ذو (مدمن أفیون 

  (مغامرة إكلیل العقیق(متبطل عادي 
  (مغامرة المشكلة األخیرة(كاھن إيطالي عجوز 
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  (مغامرة البیت الفارغ(بائع كتب 
  (مغامرة تشارلز أغسطس میلفیرتون(سباك 

  (مغامرة المحقق المحتضر(رجل محتضر 
  (كلب آل باسكرفیل(شحاذ 

 
  

دماغ مجرد، فھناك مرات يغدو فیھا عاطفیًا في  ينظر إلى نفسه على أنهھولمز  وبرغم أن
معاملة المصرفي البنه في مغامرة إكلیل العقیق،  مسائل أخالقیة، مثل اعتراضه على طريقة

 .في قضیة ھوية وسعیه لتأديب زوج أم الفتاة المخادع
 

الجنائیة الحديث الستخدامه ھذا العلم في قضاياه  رائدًا في علم األدلةھولمز  ويمكن اعتبار
  :مثل

  .(قضیة ھوية(أنواع اآلالت الكاتبة لفضح اإلحتیال  تعرفه على الفروقات بین
  .(صندوق الورقمغامرة (قطعتین من البقايا البشرية  توصله إلى جريمة باكتشافه

  .(مغامرة میدان ريغاتي(الضحیة  مالحظته لبقايا بارود على
  (البیت الفارغ مغامرة(مالحظته نوع الرصاص المستخدم في جريمتین 

  (مغامرة باني نوروود(استخدامه بصمة األصابع لتحرير رجل بريء 
 
 

 *~-.,¸¸.-~·*شخصیته وعاداته*~-.,¸¸.-~·*
 

متشددًا ومتمسكًا باألفكار والعادات السائدة في  لیس سیدًا فیكتوريًاھولمز  على أي حال؛ فإن
يمكن أن يعاني من إحباط شديد . وعاداته بأنھا بوھیمیة عصره، وفي الواقع فإنه يصف نفسه

. ه، أو بھوايته في التجارب الكیمیائیةيكون منشغًال بحل إحدى قضايا وكآبة عقلیة عنیفة، حین ال
األمر الذي (كآبته إلى تعاطي الكوكايین والمورفین بشكل دائم كإحدى عاداته  ويلجأ للحد من

 صديقه الدكتور واطسون إقناعه دائمًا باإلقالع عن يحاول). قرائه المعاصرين بعض يفاجئ
لدعواته، إلى أن يتمكن من إقناعه في القضايا األخیرة بعدم  تعاطي المخدرات، لكنه ال يستجیب

 .المخدرات اإلستمرار في تعاطي
 

 في تعاطي المخدراتھولمز  كما كان المعھود في ذلك الوقت، لم يعتبر واطسون عادة
عندما  نشاطات إجرامیة أو مسیئة، كما لم يعتبر لیه للحقائق وكسره للقانون كذلكوالتدخین 

األدلة،  الكذب على الشرطة، إخفاء: أمثلة على تجاوزه للقانون. (اقتضته أغراضه فعل ذلك
تعتبر إجرامیة أو  وفي إنجلترا الفكتورية، لم تكن أفعال كھذه) . اإلقتحام والسطو على المنازل

كحماية شرف امرأة أو سمعة  رورة طالما أن فاعلھا ھو سید محترم ألغراض نبیلة،مسیئة بالض
وكثیرًا ما ). تشارلز أغسطس میلفیرتون وواطسون ذلك في قضیةھولمز  وقد ناقش(عائلة 

األفعال، األمر الذي يوجب على القراء  ببعض من ھذه) وواطسون)ھولمز  تتضمن القصص قیام
إلى السجن بمقايیس األزمنة الالحقة، وبشكل  المعاصرين تقبلھا كما ھي، رغم أنھا قد تودي

 لتحقیق – حتى المحدثین منھم –ديدن المحققین  عام فإن تجاوز القانون بھذا الشكل بقي
 .(فعل الصواب دائمًا(و يمتلك حسًا قويًا بالشرفھولمز  وعلى ذلك، فإن. لنبیلةأغراضھم ا

 
اآلخرين، وكثیرًا ما يكون بارد السلوك، لكنه حین يتحمس  غالبًا إلى التعاطف معھولمز  يفتقر

 .اإلنفعال والعاطفة ما يعوض به سلوكه البارد أثناء حل القضايا، يبدي من
 

وغالبًا ما ُيعد فخاخًا مسرحیة العتقال الُمدانین؛ تھدف إلى إبھار  يملك موھبة في لفت اإلنتباه،
ه يحتفظ بسلسلة أسبابه المنطقیة، وطرقه في مفتشي سكوتالنديارد، كما أن واطسون، أو أحد
وال يكشفھا، أو يعطي تلمیحات ملغزة حولھا، لتكون النتائج مفاجئة، حین يشرح  حل الجرائم،

 .كل شيء، كیف تم كل شيء في نھاية
 

ويمیل إلى .  أحیانًا، غیر أن تعجرفه مبرر بذكائهالتعجرف كبرياء عالیًا، يصل إلى حدھولمز  يملك
 ومفاجأتھم بتحلیالتھا، كما أنه يظھر مستمتعًا بتقدير واطسون الكبیر إدھاش مفتشي الشرطة

 .له
 

بدون أي تأثر  ال يخشى شیئًا بشكل عام، يفحص مسارح الجرائم المروعة والعنیفةھولمز 
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، أو )باسكرفیل كما في رواية كلب آل(طبیعة عاطفي، كما أنه ال يسمح للمواقف الخارقة لل
 .عنیفین المقززة بجعله يخاف أو يتراجع، وكثیرًا ما يواجه مجرمین
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 *~-.,¸¸.-~·*هممتلكات*~-.,¸¸.-~·*
 

  :من قضاياه" التذكارات" ببعضھولمز  إلى أجره، يحتفظ باإلضافة
 
 

  (فضیحة في بوھیمیا) عملة ذھبیة من إيرين أدلر في سلسلة ساعته-1
  (فضیحة في بوھیمیا(صورة إيرين أدلر -2

  (فضیحة في بوھیمیا(يم من ملك بوھیمیا ذھبیة وحجر كر علبة سعوط-3
  (قضیة ھوية(في ھولندا  خاتم من األسرة المالكة-4

  (مغامرة طقس موسغريف) ورقة مجعدة، مفتاح، عصا خشبیة، وثالث عمالت قديمة-5
  (بروس بارنغتون مغامرة خطة(دبوس ربطة عنق زمردي من الملكة فیكتوريا -6

 
 
 

دائمًا، لكنھما لم يطلقا الرصاص إال  الن مسدسیھما معھماوواطسون مسلحان، ويحمھولمز 
  :ثالث مرات في القصص

 
 

  .الرصاص على الساكن األصلي ألندامان في عالمة األربعة أطلق كالھما-1
  .كلب حراسة ضخم في كلب آل باسكرفیل أطلق كالھما الرصاص على-2

  .ار الزانمغامرة أشج أطلق واطسون الرصاص على كلب حراسه ضخم في-3
 
 
 
  :سوط ركوب كسالحھولمز  وإلى جانب المسدس، يستخدم
 
 

  .لیسقط المسدس من يد جون كالي في عصبة الرؤوس الحمراء-1
  .األفعى في مغامرة العصابة الرقطاء لیبعد-2

 
/net.7bo.games://http=ref?php.ext/vb/net.130bdr.www://http

 
 
 

 *~-.,¸¸.-~·*الشخصیات في حیاة شارلوك ھولمز اھم*~-.,¸¸.-~·*
 

، حیث أمضى العديد من 1881ن منذ شارع بیكر، لند ب221ھولمز، تاريخیًا، في  شرلوك عاش
دكتور واطسون الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون  سنواته المھنیة مع صديقه الحمیم

 .واالھتمام بھا السیدة مارثا ھدسون، مالكة البناية وتشرف على صیانة الشقة. 1890في 
 
 

/net.7bo.games://http=ref?php.ext/vb/net.130bdr.www://http
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 :ابرز الشخصیات التي ظھرت في حیاة شارلوك ھولمز ومن
 
 

 |--*¨®¨*--|واطسون دكتور جون|--*¨®¨*--|
 

 الذاتیة كما انه يقوم بتسجیل معظم قضايا ھولمز سیرتهالحمیم وكاتب ھولمز  واطسون صديق
القصص بشكل مثیر، مبتعدًا عن  واطسون دائمًا ألنه يرويھولمز  وفي القصص األخیرة ينتقد

 ."المحض العلم"ھولمز  ُيسمیه الطريقة الموضوعیة والمفصلة للتقارير التي تركز على ما
 

الحي الذي   ب في شارع بیكر، وقد وصف دويل221ويعیش كالھما في لندن في منزل رقم 
 .العنوان الخیالي يعیشان فیه بدقة، حتى أن الكثیرين من القراء زاروا شارع بیكر للبحث عن

 
 يتكلم بحب عن الشيء كرجل يمیل إلى النساء، بعض بررةواطسون، بالمقابل، له سمعة م

يركز على جمال امرأة معینة، وفي النھاية  القصص الطويلة كثیرًا ما بعض النساء، وفي بعض
  .رواية عالمة األربعة ماري مورستان من. فإنه يتزوج واحدة بالفعل

 
 

 |--*¨®¨*--|جیمس موريارتي |--*¨®¨*--|
 

 ((أسوأ أعداء ھولمز)) االزليھولمز  عدو شارلوك وھو
معلم الرياضیات الخصوصي  ھو في األساس) نابلیون الجريمة(جیمس موريارتي البروفیسور 

 .غولد-لھولمز، كما أشیر لذلك أيضًا في عمل بارينغ
 المشكلة االساسیة في العديد من قضايا شارلوك ھولمز وھو

 
المشكلة "ونوى كونان دويل أن تكون . راينباخ التأثناء صراعھما في شالھولمز  سقط مع
قصة يكتبھا عن ھولمز، لكن الرسائل الكثیرة التي  التي حدث فیھا ذلك، ھي آخر" النھائیة

المنزل مغامرة "وفي . كتابة القصص أقنعته باالستمرار فيھولمز  استلمھا مطالبة بعودة
العالم  جعلھولمز  في الشالل، وأن أخبر كونان دويل أن موريارتي وحده من سقط" الفارغ

  .يعتقد بأنه مات أيضًا لیراوغ أتباع موريارتي
 
 

 |--*¨®¨*--|أدلر آيرين |--*¨®¨*--|
 

  اھتمامًاھولمز  المرأة الوحیدة التي أبدى
 بالرغم من أن". المرأة"يشیر إلیھا دائمًا باعتبارھا  كانھولمز  قاله واطسون، فإن وتبعًا لما

المصطلح، على أنه ذكر اسمھا الفعلي عدة مرات في قضايا  نفسه لم يستخدم ھذاھولمز 
ھولمز، بالرغم من  شرلوك النساء القالئل الالئي ُذكرن في قصص وھي أيضًا واحدة من. أخرى
 إال أنھا غالبًا ما اعتبرت المرأة الوحیدة التيظھرت فقط في قصة فضیحة في بوھیمیا،  أنھا

  .في لغزھولمز  وھي المرأة الوحیدة التي ھزمت. كسرت تحفظ ھولمز
 
 
 

 |--*¨®¨*--|مايكروفت ھولمز|--*¨®¨*--|
 

يمتلك قوى تحلیلیة تفوق حتى تلك التي  ھولمز، الذي شرلوك الشھیر الشقیق األكبر للمحقق
مايكروفت غیر قادر على أداء عمل تحٍر مشابه  وبالرغم من ذلك فإن. يتمتع بھا شقیقه األصغر

 .جسدي ضروري لحل القضايا ألنه ال ينوي بذل أي جھد شرلوك لعمل
 

لیثبت حلوله الخاصة، وُيفِضل أن ُيعتبر حله  لیس لديه طموح أو طاقة، ولن يتزحزح عن ھذا حتى
كثیرًا ما أخذت ُمعضالتي إلیه، وحصلت منه على . كالمه خاطئًا على أن يتحمل عناء إثبات صحة
 . حل النقاط العملیةغیر أنه كان دائمًا غیر قادر على شروحات ثبت صحتھا فیما بعد،

 
 :مغامرة المترجم اإلغريقي متحدثًا عن شقیقه في ,ھولمز  شرلوك
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بالضبط،  طانیةفي الحكومة البريھولمز  بینما لم توضح قصص كونان دويل موقع مايكروفت))
الحكومة البريطانیة، الشخص الذي ال يمكن االستغناء عنه [...] غالبًا ھو " :ھولمز شرلوك يقول
وھو  ُتمرر استنتاجات كل دائرة إلیه،"ويظھر أنه يخدم كنوع من كمبورتر بشري؛ ." الدولة في

اآلخرين  كل الرجال. رئیسي، مكتب التزويد بالمعلومات الذي يصنع التوازنمركز التبادل ال
 .(بارتنغتون -مغامرة خطط بروس.))(مختصون، لكن اختصاصه ھو العلم التام
 

المترجم اإلغريقي، مغامرة  مغامرة: ظھر مايكروفت، أو ُذكر، في قصص دويل األربع األخیرة
وبرغم أنه يستغل نفوذه . بارتنغتون-بروس  مغامرة خططالمشكلة األخیرة، مغامرة البیت الفارغ،

الحل النھائي الجالس على مقعده، مقدمًا حلوًال  لمصلحة شقیقه، فإنه يبقى في النھاية صاحب
فتقار مايكروفت إلى وفي الواقع؛ فإن ا لتولي أي تفاصیل عملیة، شرلوك بدون أدلة، واثقًا في

التحلیلیة، وفي المترجم اإلغريقي، فإن  العملیة يشكل إعاقة شديدة، بالرغم من موھبته
 .حیاته تقريبًا تخبطه في الوصول إلى القضیة يكلف العمیل

 
 .وزنًا بكثیر من أخیه مايكروفت شديد الشبه بشرلوك، لكنه عادة ما يصور على أنه أثقل

 
 .أحد المؤسسین له قته في نادي ديوجینیس، باعتبارهُيمضي مايكروفت معظم و

 
بدرجات –وُاقُتِرَح . ثانوي، نیرو ولف لوحظ تشابه بین مايكروفت ھولمز، ومحقق آخر المع لكنه

. أشكال ھذه الفرضیة ُعممت بواسطة ويلیام س أشھر.  وجود قرابة بینھما–متفاوتة من الجدية 
 ھو ابن ونیرو ولف معتبرًا أن نیروھولمز  شرلوك من كلبارينغولد، الذي كتب السیر الذاتیة ل

 .أدلر وآيرين شرلوك
 

المحقق الخیالي  ي السلسلة التلفزيونیة مونك، في الرابطة بینيمكن مالحظة تشابه آخر ف
الحشود بشكل أكبر،  المھووس أدريان مونك وشقیقه األذكى، الذي يعاني من العصاب ورھاب

 .أمبروز
 

 .دراكوال-رواية كیم نیومان آنو يلعب مايكروفت ونادي ديوجینیس دورًا مھمًا في
 

آلالن مور، ُيعتقد مايكروفت كقائد االستخبارات  ممیزينفي المجلد الثاني من عصبة السادة ال
). إشارة إلى روايات جیمس بوند بواسطة إيان فلمنغ في) M البريطانیة تحت االسم الكودي

 (موريارتي ھو جیمس M ويتضح في النھاية أن(
 

دماغ  BBC الصامة في برنامج إذاعة عد سید األسئلةاسم مساھولمز  ألھم مايكروفت
 .معروفًا للمشاھدين "مايكروفت يھز رأسه"وأصبح تعبیر . بريطانیا

" مايكروفت"عشیقة قاسیة،  ھنلین في القمر. أيضًا ألھم مايكروفت اسم شخصیة روبرت أ
 .الذي ُيعرف بمايك

 .ووالتلفاز، والرادي ُمثلت الشخصیة عدة مرات في السینما،
 

میكروفت ھو عم الخمیس الذي ھرب  في سلسلة جاسبر فورد عن الخمیس القادم، ُيكشف أن
 .غولیاث كوربوروشن ھورمز لیھرب من الشرير شرلوك إلى الخیال، وأخذ إلى سلسلة

 .روايات غموض ألفھا كوين فاوسیت الشخصیة الرئیسیة في سلسلةھولمز  كان مايكروفت
 
 شرلوك في روايات كنغ،. كنغ. راسل للوري ر يظھر مايكروفت أيضًا في سلسلة ألغاز ماري

ودية تصغره بتسعة وثالثین عامًا، وغالبًا ما يحل لھما بريطانیة يھ – متزوج بماري راسل، أمريكیة
 .قضاياھما مايكروفت

 .میالر للمؤلف مارك AD 2000يظھر مايكروفت كمختل عقلي عنیف في سلسلة 
 

كتاب تذكاري :  األسدالیافع ھو الشخصیة الرئیسیة في لغز المغامرات؛ ادخلھولمز  مايكروفت
 .مايكروفت ھولمز عن
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  :ابرز ظھور له في
  المترجم اإلغريقي،

  النھائیة، المشكلة
  بارينغتون،-وخطط بروس

 .البیت الفارغ كما ُيذكر في عدد من القصص األخرى مثل
 
 

/net.7bo.games://http=ref?php.ext/vb/net.130bdr.www://http

 
 
 

 *~-.,¸¸.-~·*اخرى ثانوية شخصیات*~-.,¸¸.-~·*
 

 : اواھمھ مع العديد من االشخاص رواياته فيھولمز  عاش شارلوك
 
 

 |--*¨®¨*--|.فرقة شارع بیكر|--*¨®¨*--|
 

 عالمة((في قصة ھولمز  يساعدھم، الشوارع يعرفون بھذا االسم  مجموعة من أطفال
 ((األربعة

  (( غیر معروفة(( كما تم ذكرھم في قصتین اخرى 
 
 
 

 |--*¨®¨*--|ضباط الشرطة |--*¨®¨*--|
 

جورج لستراد، توبیاس غیرغسون، ((اشھرھم  مع العديد من رجال الشرطةھولمز  عمل
شرطة سكوتالنديارد، وفرانسوا لوفیالر من  ، وجمیعھم من))ستانلي ھوبكنز، وأثیلني جونز

الفعالة في العمل، مظھرًا  رجال الشرطة بأسالیبهھولمز  وغالبًا ما ُيذھل. الشرطة الفرنسیة
  .نفسه لھم على أنه المحقق الخارق

 
 
 

 |--*¨®¨*--|نساء و زبونات|--*¨®¨*--|
 

امرة مثل فیولیت ھنتر من مغ(ببعض الزبونات الساحرات الالئي لجأن إلیه  كان له اھتمام واضح
 وإذا كان). التي اعتقد واطسون أنھا قد تكون أكثر من مجرد زبونة بالنسبة لھولمز أشجار الزان

 مؤقتًا، ولم يدم إعجابه إال بإيرين االھتمام كان الزبونات، إال أن ھذا بعض مھتمًا بسحرھولمز 
  ،"يكره النساء"ھولمز  يقول واطسون أن. أدلر

 
واقع أنه وجد  وقد تكون كراھیته جاءت من." أنا لست معجبًا تمامًا بجنس النساء"ويقول ھولمز

الرمال المتحركة؟  كیف يمكنك أن تبني على.. رن فیهمن الصعب معرفة ما يفك.. دوافع النساء"
". يكون بسبب دبوس شعر وأكثر تصرفاتھن استثنائیة قد.. أكثر أفعالھن تفاھة قد يعني مجلدات

المقابل، يمكن مالحظة أن السیدة  ھذه المقاومة لقدراته على التحلیل قد تكون أزعجته، وفي
 .قصصال ھدسون مالكة البناية لم توصف أبدًا في

 
لیستطیع جمع  في مغامرة شارلز أغسطس میلفیرتون، خطب ھولمز، وكاد أن يتزوج فقط

 .المعلومات لقضیته


