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یدیک او ا یلتعطئچمیش )کائوینین اؤنوندن  هگئج نئچه. اوست اوسته بیربحران ایدیی: اوچونجو دقالمامیش یدبو سفر هئچ اوم

لی  نگهفیف و دَخندیيینی گؤروردو،، آیدینال هینی شکیلدع هیم: هر سفرینددمیش گؤزله لییینی دؤردگوشهنین آیدینلیق  سیرا(، پنجره

کیردی، چونکو  م گرهیی همومالرین یانسیماسینی گؤرم هنین اوزریند هپرد قارانلیقبیر ایشیقال. اؤلموش اولسا، دییه دوشونوردو،، 

 «ونو، قالمادی آرتیق،گ خبو دونیادا چو»، یسؤزونو ائدیرددؤنه دؤنه  هد اؤزوم. یوجونا ایکی مو، دیکیلدییینی بیلیردا اؤلولرین باش

، هم. هر گئجیردییدی آنالاینیم. دوغرو اولدوقالرینی دنمیش سؤزلر سانمیش هن بونالری الف اولسون دییه سؤیلمدییه؛ اویسا 

 داکی اوقلیدوسم. بیر توهاف تینی اولوردو قوالغیمدا، یردییکرارالیسینی ت کلمه «ایفلیج» یاواشجا  اؤزومه اؤزارکن، خبا هی  هپنجر

. منه یی گلیردمیکیمیش  ر بیر وارلیيین آدیادی، کؤتو و گوناهکاینما می. آمیکمکروه  داکی شرعیاتسی یا دا  کلیمه بسیطه

 م.یییرد هری گؤرمک ایستیيی اؤلومجول ائتکیلَدینیندا اولماق و یاراتخیا هد یئنها م، آمیو سالیردخقور  ایچیمه

قویارکن او دا  آشیمی، تاباغیما خاال. اقدایدیورمدتوت ینینین یانیندا پیپ شؤمینه 1کاتئرندیییمده یاشلی ئا  ینهی هشا، یئمخآ

 :دانیشدیی میک دن باشالدیيی سؤزه دوا، ائدر اؤنجه

می  دوشونجه اؤزن سیزه مرفی واردی... تکینسیز بیر شئی. طبیر  غریبهما مجم... آ هی هم ، تا، اؤیله اولدوغونو سؤیلهخیو»

 «،...ریی سؤیله

یيیمیز د! ایلک تانیشقوجایجی خی. جان سیدنفس چک نئچهندن اوست اوسته بیریا چالیشیرکن پیپغسینی توپارالما شونجهدو

نمز توکَ بدن، بیتی ئچمهک خا چومیدی؛ آم ییینده، بیراز داها ایلگی چکیجیدسؤز ائت قورداقالردان، لتمکدن دوزهسیراالردا، ویسکی 

 اوساندیم.لریندن  حیکایه 2ایمبک و دامیتما

 «ما آنالتماسی زور...مبیرییدی... آ اوالیالردان بریغو بو... بقالیرسا او دا  منه»دئدی.  «گؤره بیر وارساییمیم وار،  اؤزومه هد منیم»

 :منهندی  هسسل خاالمین اریآسیلدی. گؤزلریمین دالدیيینی گؤرن  هنییئنیدن پیپ بیخراووارساییمینی یاریم ب

 «ی.دتئما، یاشلی دوستون گمجکسن آ ه، اوزولحائ»

 دئدیم. «کیم؟»

 .«3فلین کشیش»

 «؟اؤلدو مو»

 «ش.یئچیرمکبر وئردی. ائوین اؤنوندن خ یکاتئر بَآز اؤنجه »

                                                             
1 Cotter 

 دامیتما )دامدیرما؛ تقطیر(؛ ایمبک )دامیتماغا یارایان، دامیتما ایشینده قولالنیالن آراج، دامیتماچی( 2
3 Flynn 



 کاتئرهایلیشکیمیزی  خاال، ارییم. دیه دوا، ائت ی یئمهمیکمیش  نمه هبردن ائتکیلخگؤزلم آلتیندا اولدوغومو بیلدیییم ایچین 

 دی. تله هاؤز

 یییرد هسینی ایست یئتیشمه یاخشییلیرسا خبا  دی اونا؛ دئدیکلرینه تمه هآز شئی اؤیر قوجایالر. دی اداشخآر یاخین خیال چو انلیدلیق»

 «بیزیمکینین.

 .طرزله، دیندار بیر خاال،دئدی  «سین، مت ائلهحآلاله ر»

ائتمک  راضیا اونو میلدییینی سئزدیم، آمدیک  رینین اوزریمهی قارا گؤزلَمیکق یجمیننی سوزدو. مبیر سوره  کاتئر قوجا

 وردو اوجاغا.پدالدی و بیراز سونرا دا قاباجا تو هنیپیپ  ئنهیمادیم. او خبا بیمدن قالدیریی هدیییم ایچین، باشیمی یئم مه هایست

 «مزدیم. وریشلری اولماسینی ایسته آلیش چوخاؤیله بیر آدامال »دئدی،  «ریم اولسا،اوشاقال اؤز»

 .کاتئر قوجادئدی  «اولمادیيی، یاخشیقالر ایچین اوشادیییم،  دئمک ایسته». خاال،دییه سوردو  «کاتئر بی؟دینیز،  ایسته نه دئمک»

 «جک؟... اؤیله دئییل می، لی مه ائتمهاوینامالی، شئی  لوبقوشو ناالریدیاشی اؤزسورارسانیز، بؤیله بیر دلیقانلی  منه»

 همشهوفا دا سفیل سئحیربازو ب. بیزیم لی ائتمهینی ی هلییینین گرجآدا، گنج گن». اری خاال،دئدی  «له دوشونور،،ئب هن دم»

 هدی داینقیش.  یم، یازچیمیرد داوق سویی سوحاباصکن هر آلالهین اوشاقن م یر.دآلیش حرکتهدنینی باتن؛ ذ دوردیییم بو سؤیله

دئدی  «،هاو قوزو بودوندان بیر پارچا آلیر بلک کاتئر بَیدا...  هوش فیالن یاخشیوماق خ. ائییتیم، اوهاونون ایچین ساغلیيیم یئریند

 . خاالما

 .کاتئر قوجادئدی  «،،یرم هن ایستم، خیو خیو»

 قویدو. ب میزهی گتیریی هیئم خاال،

 دییه سوردو. «کاتئر بی؟رری اولدوغونو دوشونورسونوز، ضنه  اوشاقالراما مآ»

ز، ینیییرسله شئیلر گؤرونجه، آنالئب اوشاقالریر قافاالری. دائتکییه آچیق جورهر »، کاتئر قوجادئدی  «و،برری ضقالرا اوشا»

 «نیرلر... ائتکیله

 ماق!خینتیسی، قیرمیزی بورونلو آخدولدوردو،. جان سی آشوسویال آغزیما خوورما قور چؤلهمی  اؤفکه

لرین آنالمینی  دییی جومله ما، بیتیرمهمیم آدنمیش هلقویماسینا سینیر  ق یئرینهاوشای منین کاتئر قوجا. یاتانمادیمقدر  اتخوا جگئ

ی میکوزونو گؤرور اون ياوالن آدامین آغیرالشمیش، سول فلجقارانلیيیندا  اوتاغینم. یدرارابیلمک ایچین قافامی زورالییخچی

ا دتیرافع؛ و بیر ایریلدانیرد. میمنی یمیردخراووز باون يما سولمیم. آدچالیش هی هی دوشونمبایرام بما چکیباشیانی غاولوردو،. یور

. ییردی گؤزلهی منوز اچکیلدییینی دویدو،، اورادا دا او  یئرهبیر  آجیناجاقلیوش و خومون حم. رویییرددییینی آنال بولونماق ایسته

یچین ه اکله نوروپدییینی و دوداقالرینین تو یچین بؤیله سورکلی گولومسهه ان هن دم، اعتیرافا منهباشالدی  هل میریلدانان بیر سس

ییی ایچین دت هن اونون قوتساللیيی کیرلمو و ددن اؤلموش نمهئیرالدیم کی اطاخ. سونرا دوشوندو،ایسالق اولدوغونو   سینه لهئب

 یم.دتائ یسحدیییمی  دییی گوناهی باغیشالرکن گولومسه ایشله

دییه بلیرسیز بیر آد  «قوماشچی»یم. دتئگ هی هوی گؤرمک ائیچیک کی سینده کوچه 4ینبریت قرئیتلتیدان سونرا آ هقهو حاباصسی  ائرته

ی؛ نورمال زاماندا، دیبارتع ه چتیرلردنیل ق پوتینلریاوشاو خما مالالرین چومدی. آ ناسیز بیر دوکک ، گؤستریشیازیلمیشآلتیندا 

گؤرونموردو. قاپینین  حهچین لوقاپالی اولدوغو ای نین کیرکیره ایندییدی.  آسیلی حهدییه بیر لو «ر،لدیلی دوزه چتیر»ویترینده 

                                                             
4 Great Britain 



ارتی کیریلمیش دایلیش گوله اوشاقان دسول قادینال تئلگراف داغیخی. ایکی یودباغالنمیش نگی چَلهایله بیر یاس  روبانماغینا ختو

 ودو،:خاو بالشیخینیا هن دم .دوالرویورخاو

 1981 تموز 1

 لریندن(، آلتمیش بئش یاشیندا.کشیشاسکی  سینین کیلیسه  7کاترین سنت، سی کوچه 6یت)م 1فلین جیمز براهی

 .سین آلاله رحمت ائیله

اسینداکی خنین آرامیش اولسا دوکک ان تدیرگینلیک دویدو،. اؤلمهدنمیش اولماقللَ هایناندیم و انگ تا،  ویونجا اؤلدویونهخارتی اوک

ی بیر دورومدا، میکبوغولموش  هاردایساچینده جک، اورادا، اونو سیرتینداکی قوجامان پالتونون ای ها گیراوتاغک قارانلیق یچیک

اویاندیریردی. اللری  خوسونداناونو یو هدیهت انفیه یولالمیش اولوردو و بو کاونا بیر پاخاال،  هیم. بلکدقولتوغوندا اوتورورکن بوالجاق

. ایری تیترک الینی تؤکوردو،نفیه قوتوسونا ا قاران مکی توتونو هر زامان   کئتدهویو ایچین پادؤکت هرئنین یاریسینی ی دییی، انفیه تیتره

شیل ااو یپالتارالرینا  کشیشاسکی  هلکاسینا ساچیلیردی. بختوزالر پالتوسونون یا االیندحک بولوتالر یچیبورنونا گؤتورورکن بیله ک

نین توتون  هی، بیر هفتقولالندیي دهؤکولن توزالری سیلمکت یدی، چونکو ناقالریبو سورکلی انفیه ساغا هسولوق گؤرونومو وئرن د

 .یبیر ایشه یارامیرد هئچ اد دسمالیمیش قیرمیزی لقارا هیل لری هلک

گونش آالن قالدیریمی بویونجا آغیر  نین کوچهمادیم. نی چاالجاق جسارتی توپالیانما قاپیمدیم، آ ماق ایستهخاونا با بری گیریایچَ

بو گونده بیر یاس هاواسی  هنه د اؤزومدهودو،. نه خالنالرینی اواعتییاتر  کی بوتون یییم ویترینلردهدئچکآغیر یورودو،، یانیندان 

وسو يدوی  شمه هی ایچیمده بیر اؤزگورلمیکبیر شئیدن قورتولموشو،  هن دمییر، سانکی اونون اؤلومویله  هسبریغاولماماسینی 

 اوی. دشئی اؤیرتمیش خچو منهی میکیيی دآنالت اری خاال،شا، خن آنیم بونا، چونکو دودم. شاشمیشینیرد اولماسینا بیراز دا سینیرله

 هقیندحاتاقومبالر کیم. دیی اوندان اؤیرنمیش هائتم ظی دوغرو دوروست تلفن هو؛ التینجدائییتیم گؤرموش هند ولژیکداکی ایرلند  رو،

لی قیلیقالرین دیدییی چئشیئگلی تؤرنلرینین و راهیبین دچئشی خیریستییانلیيین لر آنالتمیش، یهایکح هد هقیندح، بوناپارت هد

داورانیر یا  نئجهالنجا قوشولالردا و، اینسان فمنهوالر سوراردی غسور چتیننمک ایچین ی. کیمی زامان دا ایلَدآنالمینی آچیقالمیش

نین ان  کیلیسهوالریندان، غور مودور دییه. سورصقو هج هسا سادخدیر، یو و گوناهالر اؤلومجول مودور، باغیشالنیر گوناهالر میبو ادا 

و  ابملی اولدوغونو آنالردیم. راهیبین قوتسال شرقورولوالرین نه قدر قارماشیق و گیزَ بعضیان اولدوغونو ساندیيیم دقوروم ساده

جک جسارتی  هن هان اوستلدو کی، اینسانالرین بوندجیددی گؤرونموش  سینه اؤیله منهولری گیزلیلییی گؤرَ اعترافینو آیریجا  چؤرک

قدر  دفترییم؛ بو دورومدا، کیلیسه باباالرینین بو اینجه سوروالن آیدینالتماق ایچین تئلفون دشاشمیش  بیلدیکلرینهه ؤسترگ ئجهن

یم. دهئچ شاشیرمامیش هد هنی سؤیلیینجیرالر یازدیقالبرفله یازیلمیش کیتاحک یچیک هالنالر قدر دی اعکی رسم لرده تهئزققالین، 

 نئچهبیر بیی هالر وئریردیم، او زامان او دا گولومسبمز یا دا ساچما و دوراقسایان جوان وئره به هئچ جوازامان بونالری دوشونونج خچو

ین يین داليدال جهدیک لهن ککَمیردی؛ دکرارالیت ذیکرلریییی درلتازبَ منهنن،  هیینده سؤیله آن دعضباشینی سالالردی. ب هکر

دییی زامانالر  دی. گولومسهرایردیشخقوجا قوجا انفیه پارچاالری تی هد  ون دلییینهباشینی سالالر، آرا سیرا ایکی بور بیی هگولومس

یجیندا يتانیمازکن، تانیشیقلیيیمیزین باشالن یاخشیاونو  - یآلت دوداغینا دییرد هیر، دیلی دخمیش دیشلری اورتایا چیلایری و قارا

 ی بو.داتسیز ائدن بیر آلیشقانلیقحی رامن
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یم. اوزون دا چالیشغیرالماطاخ هگلدی، سونار رویادا گؤردوکلریمی ده لیمعقدیکلری  ین سؤیلهکاتئر قوجارکن گونشین آلتیندا یورو

دتلری اوالن بیر عا یم سانکی، توهافدتمیشئاوزاقالرا گ خیرالدیم. چوطاخاسکی زاماندان قالما بیر آویزه گؤردویومو  هلرل پرده مخمر

 .یلیما گلمیردغعاما رویانین سونو م... آهد هایران، بلک - هی هلکؤا

 هان ائولرین پئنجرخما باتییا بامگؤتوردو. گون باتیمیندان سونرایدی؛ آ یه گؤرمهاؤلو ائوینی  با آلیینیان هنی دم خاال،شا، خآ

 نیشماقدا هبیزی سوفرادا قارشیالدی. یوکسک سسل 9. ناننیییانسیتیرده رنگینی هل قیزیلن بولوت ییيینالرینین رینداجامال

 ا، دخاال هی اوست قاتی گؤسترینجمیکو سورار غماقال یئتیندی. یاشلی قادین سورخالینی سی خاال،لمایاجاغی ایچین او لییشیقخیا

ا غیرمانمادارییا خیو لردن پیللهدار  بوشوتآنجاق وارابیلن یاشلی قادین اؤنوموزه  لره نردهییک باشی باشینی سالالدی. او زامان، اَ

، گیردی خاالی. میکی، بیزی جسارتلندیریر دینین آچیق قاپیسینا دوغرو ایشارت ائتاوتاغدوردو، اؤلو  دا قاتیرینجی باشالدی. ب

 ی.دداها ایشارت ائت هکر نئچه یله گیریم دییه بیر دوراقالدیيیمی گؤرن یاشلی قادین الی منیمری، ایچَ

ی و بو درنگی ایشیقال بویانمیش قیزیلاوجوندان سیزان لوش و  لی نه تنتهنین  ه، پرداوتاقآیاقالریمین اوجونا باساراق گیردیم. 

 هاوچوموز د هو. ناننی اؤنوموزده اولماق اوزردی گؤرونوردو. تابوتونا قونموشمیکر ون آلواليک سولیچیآیدینلیيین ایچینده مومالر ک

 فیکریمیا یاشلی قادینین میریلتیسی ممیم، آدچالیش هی هی گؤرونممیکا ائدر عوک. دودیاتاغین آیاق اوجوندا دیز چؤک

دن  نمیش اولدوغو، کئچهبالالولبیچیمده ق کؤتواسیندا نه قدر خآر یینین اتهم. یمیردنلریمی توپارالیا یردیيی ایچین دوشونجهدقاریش

 هارکن د. یاشلی راهیبین تابوتوندا یاتیمولدوغو دیقتیمی چکیردوی بایچه دوغرو آشینی ئجهترلیکلرینین توپوقالرینین ن

 گلدی. هقلیمعسی  یر اولدوغو دوشونجهی  هگولومس

وزله، ادییینی گؤردو،. ایری یاری، جیددی بیر  مه هیییمیزده گولومسدتئوجونا گا یاتاغین باش بیخا اؤیله دئییلدی. آیاغا قالمآم

وزو او. دورولموشدتوتوش هج هؤیلا جامی بقوتسال شرا  ، قوجامان اللرینهییاتیرد  سینه هجیینمیشئگ ها یئر آلماق اوزربدراحم

-و خآغیر بیر قو اوتاقدانمیش.  هل هکورکله چئور آغی و سئیرک بیر میکون، ایرییدی، بورون دلیکلری قارا ماغاراالر يچی، سولدیناع

 چیچکلردن.

ی عدن شر و گؤردوک. ناننی بوفهاوتوردوغون بنین اونون قولتوغونا قورولو8دا ائلیزااوتاقاکی دآیریلدیق. آشاغی قات اوتاقدان چکیب خاچ

دن  یورودو،. ناننی بوفه هی ندلیصکی  ده شهگوهر زامان اوتوردوغو،  هن دماریرکن خی چیحقد بشرا نئچهیله بیر یسیحوراصی عشر

 بلر دولدوروحی قدعر، شهیینج هسؤیل باجیسیچاغیردی. سونرا،  هی هایچم بز شراآبیر هبیزی د بقویو میزهاردیقالرینی خچی

جانی  هم تمهائ وسوندان آلمادیم. ردخ، قورااراجاغخسس چی چوخرکن یما یئم، آوئردی هلر دتبیسکووی ملییریک منهوئردی.  الیمیزه

 هی هیمیز، یانمایان شؤمینام: هدانیشمیردیاسینا اوتوردو. کیمسه خآر باجیسینین بدیئدیوانا گ طرزلهی بیر میکیلمیش خسی

 ق.ییردخبا

 و، سونرا،دقدر سوس هی هج،، ائلیزا ایچینی چکینخاال

 دئدی. «ی،دتئبیر دونیایا گ یاخشی، نه اولسا داها حائ»

ز آیال بیر ینین ساپیحدو، آلمادان اؤنجه قددواک بیر یچی، کخاالی، دوغروالرجاسینا باشینی سالالدی. دایچینی چک  ئنهیائلیزا 

 اوینادی.

 دییه سوردو. «ات می اؤلدو؟حدن... را آجی چکمه»
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اؤلدو،  هزل بیر شکیلدؤگ خمادیق. چونسون نفسینی نه زامان وئردییینی هئچ آنالیا»دئدی ائلیزا.  «،دی ی چکمهغرهئچ آ، ههآه، »

 «یا شوکورلر اولسون. تانری

 «هر شئی...؟ اوندا»

 «.هامیسینییرالدی، ضاحدو، تگونو، یاغینی سور شنبه سهگلدی  10اورورک کشیش»

 «؟هیس هاؤیل یبیلیرد»

 «.اؤزونوی دشتسلیم ائتمی»

 ،.خاالدئدی  «،هی، گؤرونوشو دمیکتسلیم ائتمیش »

ایچینده. اؤلموش  دینجلیکات و حی، دئدی، اؤیله رامیک یاتمیش بیریدا اؤیله دئدی.  ینایچین چاغیردیيیمیز قاد یوماق»

 «قلینا گلمزدی.عانین  زل اوالجاغی کیمسهؤالینین بو قدر گح

 ،.خاالدئدی  «ن اؤیله،د، گرچکهه»

 ی:ددوا، ائت بدو، داها آلیاودیندن بیر حقد

 دینجلیکنیز سیزین ایچین بیر  هاونون ایچین الینیزدن گلن هر شئیی یاپمیش اولدوغونوزو بیلم ه، هئچ دئییلسخانیم ، فلیننهه»

 ی.دت هدوزل ینیی هائلیزا دیزلرینین اوزریندن ات «ینیز دوغروسو.خدبا یاخشی خاونا چو هقایناغی اولمالی. هر ایکینیز د

 ایکن هئچدایاتحبو  -سوللوغوموزال خیيیمیزی تانری دا بیلیر، بوتون یودنی یاپ بیزیم الیمیزدن گله»دئدی.  «!جیمزآه، آه، زاواللی »

 «یق.دی اولماماسینا چالیشگیکبیر اس

 یدی. یمیک هویا دالماق اوزرخویناننی باشینی دیوانا یاسالمیش، 

ایچین،  یوماقی، اؤنجه قادینی بول، خدجانیمیز چی هو. ایکیمیزین ددوشتون غیور»اراق. خائلیزا، اونا بادئدی  «،يازجی بیچاره ناننی»

بیلمیر،. چیچکلری  ائدردیکاورورکه اولماسا نه  کشیشنین آیارالنماسی.  کی تؤره ده11لئرکن شاپیسونرا اونو یاتیرماسی، تابوت، دئ

لرینی، زاواللی  النینی یازدی، مزارلیق فورمالیتهعاؤلو، ا 12فریمنز جئنئراالدن،  لئشامدان آلدی شاپ هفیالن او گتیردی، ایکی د

 «ندی. هاو اوستلتا، ورتا ایشینی يین سیجیمز

 ،.خاالدئدی  «اینسان! یاخشینه »

 آغیر آغیر باشینی سالالدی. بائلیزا گؤزلرینی یومو

 «.تاپیلمیرنیلیر دوست  ی گووهمیکر هر شئی بیر یانا، اونال»دئدی،  «اسکی دوستالر باشقا اولور،»

 «یر.دهئچ اونوتمایاجاق یاخشیلیقالرینیزیی، سیزلرین دتئهینا گااتگحدی آرتیق ابدی ایستیرااین»،. خاالدئدی  «دوغرو، خچو»

ی بو ائوده. یلمزددشیئسسی ا آرتیق ایندیسیندن ه. یاشارکن ددئییلدییوک  آرتیقبیزه هئچ »دئدی ائلیزا.  «!جیمزآه، آه، زاواللی »

 «، آرتیق اولمادیيینی...بیلیر اؤلدویونو آدا،ما، مآ

الری ات سویونو حاباص»دئدی ائلیزا.  «!اوالرا، میبیلمز »،. خاالدئدی  «جکسینیز اونو، یه بو ایشلر بیتینجه اؤزله اصلینده»

 «.جیمزجکسینیز. آه آه، زاواللی  هی هسینی گؤندرم انفییه ه، سیز دآپارمایاجا،

 ی:دو، سونرا داها اویانیق بیر تونال دوا، ائتدی سوسمیک دانیشیر هیشلئچمک
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وشموش، آغزی ت هیی یئربئ، تسآپارسا،اورایا  آشینی. نه زامان  ی اوستونهد، سون زامانالردا بیر توهافلیق گلمیشقالسین آرامیزدا»

 ی:ددوا، ائت  ئنهیی: سونرا دقاشینی چات بگؤتورو ارماغینی بورنوناب «بولوردو،. االدحقالمیش بیر  بلییآچیق، قولتوغوندا قای

زل ؤ، گیردیی هدییینی سؤیل تمک ایستهئزین ایچینده دوغدوغو ائوه گهامیمیدا 13آیریشتونقدر  هی هما بیر یاندان دا یاز بیتینجمآ»

 یییرد هوشورمک ایستتدنک   ن بیرینهونالرداقو یئنی وابییی دشیتئدان ا اورورک کشیشا آالراق. ینیان هی دن ناننی هنیملمبیر هاوادا، 

لیش بیلتی اوجوز اولور، گ دیشئسیزمیش اونالر، روماتیزمالیالر ایچین یاپیلمیش، اونالردان بیرینده بیر گونلوک گ بیر تک، سس

 «!جیمزی ی قافاسینی... زاواللدمیشخیک. بونا تاددجکئه گدشامی اوچوموز بیرلیکخازار آبن اورادا. بیر ی14راش جانی - یییردئد

 ،.خاالدئدی  «سین! مت ائیلهحآلاله ر»

 ی.خدبا هی هشمادان بوش شؤمیندانیبیر سوره  بقویو  بینهیگؤزلرینی قوروالدی. سونرا مندیلی یئنیدن ج بیدارخائلیزا مندیلینی چی

ینین یاور اولمادیيی عالیطایاتیندا دا حری اونا آغیر گلدی. ولَلیک گؤرَبراهی»دئدی.  «،واسواس ایدی چوخاتن هر زامان ذ

 «بیلیر. هن هسؤیل

 «اؤیله اولدوغو. یمیش بیر آدامدی. آنالشیلیرد یرمهدش هاومدوقالرینی گرچکل»،. خاالدئدی  «،هه»

 هسیزج یم و سونرا سسدداد شرابدان بالشیخینیا میزهرک گیزلنَ  اونون ایچینه هن دمو، دسیزلیک چؤک ا یئنیدن بیر سساوتاغ

: دیک گؤزلهیال  یيوزماسینی سایپسیزلییی اونون  یدی. سس یمیکلره دالمیش  دؤندو،. ائلیزا درین دوشونجه  یمهل هندصکی  ده شهگو

 :دانیشدیاوزون بیر سوره سونرا آغیر آغیر 

و، ودبوش ه، ایچی دالبتهماز دئدی خیجی. هرکس بوندان بیر شئی چینيدی... بو اولدو باشالای دانجامین بقیردیيی قوتسال شرا»

 «سین! لهمت ائحوست اولدو کی، آلاله را آلت  سینه ، اؤیلهجیمزما زاواللی مدئدیلر. آ دیر قاباهاتی اوشاغین... هد  ئنهیما، ملیک. آ اوسته

 «...هیم ددمیشتشیئبیر شئیلر ا هن دم»،. خاالدئدی  «؟ییدا دئمک بو»

 سالالدی. نیائلیزا باشی

. بیر یشماز اولدو، تک باشینا دوالشیرددانی هیل هقاپاندی، کیمس  ایچینه اؤزبوندان سونرا »دئدی.  «دی، ائتکیله خبو اوالی اونو چو»

و. او زامان خدایزی یو هبیر یئرد یالر؛ هئچخدبا هاونو. هر یئر تاپانمادیالر هبیر یئرد ا هئچما گلدیلر آمغشا، بیر ائودن چاغیرماخآ

 کشیشبیر باشقا  اوالناورورکه و اورادا  کشیشله بتیاگیردیلر، ک هلئشاپ برالری آلیآچا ه. بؤیلجدئدیی غماخبا هلئشاپ بتیاک

  سینه ولوبهک اعتیراف ائتمه اتمیش قارانلیيین ایچینده گوناهئ؟ گدی یاخشیاولسا  هاراداآراماق ایچین ایشیق دا گؤتوردولر... 

 «اوتورورموش. االدحی بیر میکگولر   هاؤزون اؤزواوتورموش، اویانیق، 

م یاشلی راهیبین تابوتوندا یو: بیلیردخدما ائوین ایچینده چیت یومدیم؛ آ دینله هن دمو آنسیزین. دی سوسمیکر یی هئی دینلبیر ش

 چی، گؤیسونده بیر بوش قوپایال.دیناع ی، اؤلومونده جیددی ومیکیيینی گؤرموش اولدوغوموز دیپیرتیسیز یاتق

 ائلیزا سؤزونو توپارالدی:

 .«نورمال اولمادیيینی آنالدیالر..تا، او زامان، اونو اؤیله گؤرونجه،  هج هی... بؤیلکیمگولر  هاؤزو اؤزوناویانیق، »

                                                             
13 Irishtovvn 
14 Johnny Rush 


