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RICHARD DAVID BACH

Di sala 1955'an de koleja bajarê Long Beach qe-
dand. Ravesteka hewa û li ser sentrala Hêz'e xwend.
Di 1975'an de Dinamik a hewa xwend. Di 1963'yan de
bi berpirsîyarîya kovara hewatî yê ya Flying Magazinê
ya bêşê Amerîka Rojava kir.

Paşê bu pîlotê balafirê. Di 1965-66'an de di pisporî-
ya ragîhandinê bira Li şirîkatîya Mîdwest Aviotion kir.
Di 1974'an de pîlotîya pêşandeyê kir. Di 1975'an de
dest bi mamosteyî ya Felsefa Firînê kir. Di nava
1952-62'yan de di Hêzê Amerikayê Hewayî de vatinî
kir. Ji 1959'an vir de rojnamevantîya serbixwe dike. Ji
1970 û vir de Trans Creoture Airvays'ê re peyivdarîya
çapamenîyê dike. Richad D. Bach Li Newyork'ê dijî û
endamê komela pîlotê jikarketîyan e.

Berhemên wî:
Stranger To The Ground (Biyanîyê Axê-1963)
Nothing By Chance (Tu Tiştî Nespêre Şansê - 1967)

Jonathan Livingston Seaqull (Qaqlîbaza Jonathan Livingston - 1970)

A Gift Of Wings (Xelatên Baskan - 1974)

The Advantures Of A Reluctant Mesîhekî (Serpêhatîyên Mesihekî Bidil)

There Is No Place As For Away(Cîheki Wilo Dûrtir Nîne-1979)
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PÊŞGOTÎN

Pênc - şeş sal berê, hevalekî rexnevan salixa roma-
nekê dabû .min. Min ev pirtûk bi dest xist û di hilmekê
de xwend. Roja din min seh kir kû ez di bandûra wê
de mame. Min rabû dîsa xwend.

Di nava jîyana rojane de pirtûk ji bîra min derket.
Belê çi çax min refekî qaqlîbazan bidîta an jî qaqlîbaze-
ke bi serê xwe li asîman dawerivîya, qaqlîbaza bêtixûb
Jonathan Lîwingston û tekoşîna wê yî li himber kevne-
perestîyê dihat ber çavên min.

Û nivîskarê romana "Qaqlîbaza Jonathan Liwing-
ston" Richard Bach'ê Amerîkî dihat bîra min. Min ji
xwe re digot: Çi tiştekî ecêb e kû nivîskarekî Amerîka
yê nûjen ji qonaxa bi leza balafirê 20 seatî de, ji pa§ oq-
yanûsê destê xwe yî evînîyê û hevaltîyê dirêj dike û des-
tê min dibîne. Êdî em bi elektronê evînîyê bi hevdû re
têne girêdan. Ez bawerim ev pêwendîya, di nava R.
Bach û xwendevanên Amerîka Latînî, Afrîka Başûr,
Hind, Ereb û hwd. de jî pêk hatîye.

Ev çi hêzek xurt e. Ev ramanek çiqas dijwar e. Ev
hêza wêjeyê ye. Ev hêza ziman e. Hêza ziman, wêje û
evînîyê tixûban nas nake. Bi vî awayî aşbûn û yekbûna
mirovatîyê pêk tê.

Çend meh berê bû. Min dît kû keça min ya çardeh
salî, ji pirtûkxana malê ev pirtûk bi der anîye û hûr hûr
dixwîne. Piştî xelaskirinê min, dîtiri û ramanê wê yî li
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ser pirtûkê jê pirsî. Zehf ecibandibû.
Min wê rojê biryara xwe da. Min ê pirtûk wergeran-

da Kurdî. Bi xwendina careke din min dît kû pirsgirê-
kek girîng heye. Zimanê Kurdî yê kevnare ji yalî neya-
ran bi sed salan hatîye tixûb kirin, peyvokên nûjen, pey-
vokên nedîtbar di zimên de ya cîh negirtîye an jî roj bi
roj hatîye ji bîr kirin. Zimanê romanê jî, bi xwezayî zi-
manê ramanî ye û bi peyvokên nedîtbar hatîye damez-
randin û xemilandin.

Biryara min ya duyemîn, minê zor bida zimên û qa-
sî kû dibe minê gotinên biyanî bi kar ne anîya.

Ser vê biryarê xeterek derdiket holê. Gelo çend
xwendevanên Kurd wê bi hêsanî bikaribe bixwîne? Eş-
kere ye kû bê ferheng gelek rewşenbîrên me jî qenc ni-
kare bixwîne. Belê xem tune. Bila ev pirtûk cîhê xwe di
nava pirtûkên Kurdî de bistîne, bila deh an jî sîh salên
din bi hêsanî bêye xwendin.

Ez bawerim kû navê Richard Bach û navê Qaqlîba-
za Jonathan Liwingston wê bi sed salan di wêje ya Kur-
dî de bimîne.

Kû min di wergerê de kêmasî û §a§î kiribe, ez hevî
dikim berêz R.Bach û xwendevanên hêja wê di min bi-
borin.

Ez dixwazim di vê pêşgotinê de spasîyên xwe pêşkê-
§î nivîskarê "FERHENG Kurdî - Tirkî/Tûrkçe Kûrtçe"
berêz D.îzolî bikim. Min ji vê berhema bêhempa qenc
îstîfade dît.

O. Özçelik
ÎLON' 93 - îstanbul
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QAQLIBAZ

Destê' sibehê bû. Li ser ava bahra bêdeng tîrêjên
rojê yên zêrîn diçûrisîn. Şikevek biçûk ya masîvanan,
bi qasî mîlekê ji derav bi dûr hêdi hêdi ava bêdeng di-
qelaşt û pêşve diçû. Dengvedana şikevê ya di avê de, ji
bo qaqlîbazan gazî ya "taştê" bû. Wê gavê, bi hezaran
qaqlîbaz bi qîjewîj û bi lez bi hewa ketin. Rojek nû
dest pê kiribû, rojek tijî xebat û lebat.

Taa wê de, pir dûrî deravê bahrê û dûrî şikeva ma-
sîvan qaqlîbaza "Jonathan Livingston", bi serê xwe ceri-
bandinên firînê dikir. Ji rûyê bahrê bi sîh mîtroyî bi-
lind, lingê xwe berjêr, nukilên xwe berjor kir. Ji bo fiti-
lokek bervaja ê§ da parxwanê xwe û baskên xwe vekê-
§and. Kû bikaribe di vê de biserkeve, wê bikaribe ji
berê zehftir hêdi bifire. Aniha bê, wek pisepistek hêdi
rûyê wê dialast: Heta bahra hêşin ya di binê wê de, bi
aşbûn dahat, wê jî, firîna xwe giran kir. Bala xwe zehftir
civand, çavên wê hûr, hilma wê teng bû. Zor lê hat...
yek... yeka din... hinekî din... du... sê santêm... wê gavê
bayê kû ketibû bin perê baskên wê per li hevdû ge-
rand, sekinî... û ket...
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Hûn dizanin qaqlîbaz, tu caran naşewişin û bi vî
awayî nakevin. Ji wan re, li hewa mêzîn windakirin û
ketin §erme, rûreşîye.

Belê qaqlîbaza Jonathan Livingston ji vêya §erm ne-
kir; wê ji bo, ji nû ve fitiloka bervaja bigerîne, baskên
xwe vekêşand û xwe giran kir. Bi vî awayî xwe da xûyan
kû ew ne qaqlîbazek ji rêzê ye.

Piranîya qaqlîbazan, zêdeyî ziktêrîyê cehda hînbû-
nê nakin. Ji wan re yek mana firînê heye: Gîhandina
xwarinê û vegera deravê. Armanca wan ne firîne, ziktêr-
kirine. Belê ji bo qaqlîbaza Jonathan Lîvîngston ya gi-
rîng firîn bû, ne xwarin bû. Berî her tiştî ew dilketîyê fi-
rînê bû.

Wê dît kû ev mijûlî di nava qaqlîbazan de tew ne
muhîme. Heta dê û bavê Jonathan jî, ji derbaskirina he-
mû rojên bi serê xwe ya li bilindayîyê, bi ceribandinên
dawerivandina teyrokî, xemgîn dibûn.

Gava kû ji rûyê bahrê bi qasî baskekî bilind difirî-
ya, didît kû bi hewldanek hindik dikare demek dirêj li
hewa bimîne. Belê qaqlîbaza Jonathan bi sebeba vêya
nizanîbû. Di dawerivandinê de mîna hercar lingên xwe-
yî vekêşandî li avê nedixist, bi lingan li ser rûyê avê xê-
zikên nerm û dirêj dihişt û diçû. Lingên wê yî bi tehêrî
bi zik ve zeliqandî ser §opa xêzikan av dialast. Jonat-
han li rexê avê jî dest bi ceribandinên dawerivînê kiri-
bû. Bi dîtinên xêzikên ser qûmê tengezarîya dê û bavê
wê zêdetir dibû.

Dîya wê pirsî: "Çima, Jon, çima?" digot. "Çima
wekbûna qaqlîbazên din bi te giran tê? Ma tu nikare fi-
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randina nizmayî ji albatrosan û ji keravîyan re bihêle?
Tu naxwe û venaxwe. Binêre tu per û hestî maye."

"Ez dixwazim kû qaqlîbazek li hewa dikare çi bike
û çi neke hînî vêya bibim. Bi tevayi eve. Daxwaza min
tenê hînbûne! Per û hestî mayîna min ne girînge da-
yê!" Bi dengekî nerm bavê wê got: "Li min binêre Jo-
nathan. Zivistan pir ne dûre. Di nêzîk de wê şikevên
masîvanan kêm bibin û masîyên rûyê avê wê xwe ber-
din kûranîyê. Kû tu dixwaze hînî tiştekî bibe, hînî bi
destxistina xwarina xwe bibe. Firîn xweşe, lê belê zikê
mirov têr nake. Ji bîr neke, armanca firînê dîtina xwa-
rinê ye.

Jonathan bi sernermî serê xwe hejand. Di rojên pa-
şin de wek qaqlîbazên din jîya. Li rexê bahrê bi qaqlî-
bazên din re di nava şikevên masîvanan bi qîjewîj, bi
dû hûrikên nên, laşê masîyan û qir§ û qalan ket. Bi yên
din re xwe noqî tiştan kir... §er kir... Belê bi tu awayî hî-
nî vê jîyanê nebû. Fikirî û got: "Bêfêdeye!" Masîyek kû
bi zörê bi dest xwe xistibû, bi qestî berda ber qaqlîba-
zek kal û birçî ya kû ew bi hêvî dipa. "Ew qas tiştên kû
ez hînêbibim hene kû... Min dikarîbû ev rojên vala û
bê mane bi hînbûna firînê derbas bikira."

Qaqlîbaza Jonathan, xwe di nava hînbûnê de dît.
Demek dirêj derbas nebûbû ew li dûr, li gelekî dûrva
bû. Pir birçî bû, lê belê dilgeş bû...

Hemû xîreta wê li ser firîna bi lez bû. Piştî xebata
heftekê, ji qaqlîbaza bi leztir di vê babetê de pirtir tişt
elimîbû. Di bilindayîya sê sed mîtroyî de, baskên xwe
bi hêz perpitand û xwe serîberjer berda ser pêlên bah-
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rê. Di nava §e§ sanîyan de leza wê gihîştibû heftê mîlî.
Te digot qey agir ji baskên wê dipîjiqe. Wê gavê pê he-
sîya kû çima qaqlîbazên din nikarin wisa pîke bikin.
Di vê lezê de xwedîtî li baskan nedibû û mêzîn winda
dibû. Roj bi roj pê§ ket. Berjewendîya wê bilindcîh bû.
Tevî vê xebata bi sebr û hûr û kûr, di leza bilind de
mêzîn winda dikir.

Rapelikî sê sed mîtroyî. Berê, xwe bi hêz pê§ de
avêt, paşê baskên xwe perpitand û berjêr pîke kir. Her
car baskê çepê yî berjor vedibû, dihat girtin û bi hêz
ber bi çepê dişemitî. Gava kû dixwest bi baskê rastê
mêzînê bigre, îcar wek glokekê bi vîzîn ber bi rastê di-
zivirî.

Di berjorvekirina baskan de, baldarîya wê kêm bû.
Ev ceribandin deh caran ji nû ve kir, leza wê bi ser bîst
mîlî diket. Her car mîna glokek per, zîz dibû û bi hêz
li nava avê diket. Şilûpil bûbû. Di he§ê wê de ramanek
nû çûrisî: Wê baskên xwe heta leza pêncî mîlî bi hêz bi-
perpitanda û di lezahîya mezintir de wê bask bêliv bi-
hişta. Ev nûvedana xwe di §e§ sed mîtroyî de tetbîq kir.
Nikul dîk, ber bi bahrê pîke kir. Gava kû lezahîya wê
gihîşt pêncî mîlî perpitandina baskan betal kir. Di vê
ceribandinê de hêzek bêdavî diserifî. Belê biserketî bû.
Di nava deh sanîyan de lezahîya wê gihîşt nod mîlî. Da-
wîyê di nava qaqlîbazan de reqora dinyê şikandibû.

Çi fêde ev serketinek emirqut bû. Bi guherîna du-
qozîya baskan re hakimî leza xwe nebû û bobelatek bi
xof hate pêşîya qaqlîbaza Jonathan. Bi leza kû gihîştibû
nod mîlî li nava bahrê ket. Bahra di hişkayîya zinare-
kê.
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Dema kû bi serxweve hat, ji zû de tarî ketibû erdê. Bes
ronahîya hîvê der û dor rohnî dikir. Di nava oqyanûsê
de wisa bêmecal avjenî dikir. Baskên wê bûbû mîna pa-
çekî §il û wek gullê giran bû. Binketî bû. Bêderman, bê-
hevî û bêtaqet ketibû. Hêvî kir kû giraniya di stûyê wê
de, wê bikşîne kûranîyê û her tişt wilo xilas bibe.
Gava kû binav bû, di hundirê xwe de dengekî biyanî,
dengekî nayê dewisandin,dengekî xerîb bihîst. Qedera
mine, xilasî tune. Ez qaqlîbazekim, xwezayîyê min biti-
xûb xuliqandîye. Kû ji min re hewceya bi her awayîyê fi-
rînê hebûya wê şûna mejî, xerîtên minî firînê hebûya.
Kû ez ji bo lezfirînê xuliqî bûma wê baskên min mîna
yê başokan kurt bûya. Û §ûna masîyan minê mişk bix-
wara. Ya bavê min rast bû, divê ez bipejirînim. Berje-
wendîyê min ew qase. Divê vegerim mala xwe û tev li
refê xwe bibim. Divê êdî ez bipejirînim kû ez qaqlîba-
zek hatiye tixûbkirin; hejar, reben û pepûkim.

Dengê kû ew xistibû nava van mijûlîyan hêdi hêdi
kêm bû û di nava avê de winda bû. Di wê gavê de qaq-
lîbaza Jonathan sond xwar kû wê bibe qaqlîbazek ji rê-
zê. Piştî rojava cîhê qaqlîbazekê rexê bahrê ye. Û bi vê-
ya herkesê kêfxweş bibe.

Ji nava ava tarî westîyayî rabû. Bi kêfxweşîya zane-
bûna qeydên nizm firînê, ber bi rexê bahrê firîya.

Ji nişka ve got: "Na! Ez ne tu tiştim. Bi hebûna
xwe û bi zanebûna xwe ez ne tu tiştim. Ez jî qaqlîbaze-
kim, wek hemû qaqlîbazan. Naxwe divê ez jî wek wan
bifirim. Ma nizm firîn tu caran li qaqlîbazan tê". Weha
got û di nava ê§an de rapelikî sîh û pênc mîtroyî. Ji bo
gîhandina deravê bi xîretek mezin bask çirpand.
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Biryara wê kû ew qaqlîbazek ji rêzê ye, ew miferih
kiribû. Ji êdî pêve wê li himber wê hêza mezin ya hîn-
bûnê berwxe bida. Ne dilşabûna hînbûnê û ne jî ê§a tê-
werbûna avê nedibihîst. Devjêgera mijûlê, bi qelaştina
tarîyê û gihîştina rex... û firandin... firandin. Ev çi tişte-
kî xwe§ bû!

Reşayî! Dengê di hundirê wê de yê xerîb, nola zen-
gilê hewarê çingînî da. "Qaqlîbaz tu caran di tarîyê de-
nafirin!" Belê Jonathan qasî kû vî dengê şîyarker nebi-
hîze xwe dabû firînê. Çi qas xweşe, digot çiqas xweşe!
Ava kû di binê ronahîyê de dibiriqe, ev pêlikên bê-
deng û di himbêza §evê de diçûrisin çi qas mirov §a di-
ke.

Dakeve jêr! Qaqlîbaz tu caran di tarîyê de nafirin!
Kû xulîqandina te ji bo firîna di tarîyê de bûya wê wek
kundan çavên te; wek başokan baskên te yên kurt û wê
§ûna mejî xerîtên te hebûya.

Li wir, li ser bahrê û bi sîh mîtroyî li jor, di mejîyê
qaqlîbaza Jonathan Lîwîngston de fikrek biriqî: Wê di-
lê xwe bi wxe neşewitanda û wê nerm nebûya.

"Baskên kurt! Baskên başokan yê kurt!"
Vaye ferisî! Ez çi qas bêaqilim. Kêmasîya min, pê-

wistîya min cotek baskên kurtin. Baskên kû bi la§ ve
girêdayî û bes bi serê smûçkên baskan firandin. "Bas-
kênKurt!"

Di reşayî û bêdawîya §evê de, ji fikrên mirinê û bin-
ketinê dûr, §e§ sed mîtroyî bilind bû. Baskên xwe bi be-
dena xwe ve hi§k girêda. Smûçkên baskan yên tûj ber
bi bê û serberjêr berda, pîke kir.
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Ba, di ser serê wê de wek himhima hûtan derbas dibû.
Leza wê berê gihîşt heftê, pa§ê nod mîlî... Û pa§ê sed û
bîst mîlî... Hîn bi lez bû. Gihîşt sed û çil mîlî. Belê gi-
ranîya şidandina li ser baskan kêmî heftê mîlî bû.
Smûçkên baskan yê teng zivirand û bi zîvirokek zirav ji
pîkê derhat. Wek gulleke zîvî, li ser pêlên kû di ranohî-
ya hîvê de diçûrisî difirîya.

Çavên xwe ji ber bê û lezê girt. Bes qasî kû bibîne
çavên xwe vekirî hî§t. Di hundirê xwe de şahîyek bê da-
wî his kir. Leza wê gihîştibû sed û çil mîlî. Û di vê lezê
de dikarî leza xwe qontrol bike. Qaqlîbaza Jonathan di
hundirê xwe de; li §ûna §e§ sed mîtro ez di hezar û
pênc sed mîtro bilindayîyê de biketima pîkê, gelo wê
leza min bi çi awayî bûya, got.

Sonda xwe yî demek berê ji bîr kiribû. Û bi hêza
bayê xurt bi dûr ketibû. Teva kû sonda xwe xwaribû jî
di dilê xwe de tewanberîyek biçûk nedidît. Sondê visa,
ji bo qaqlîbazên ji rêzê bûn. Ji bo qaqlîbazek kû bi ceh-
da giranbuha ya hînbûnê tijî, divê qîma xwe bi sondên
wilo neynin.

Qaqlîbaza Jonathan bi hilatina rojê dest bi ceriban-
dinê firînê kir. Rapelikî hezar û pênc sed mîtroyî. Di
nêrîna vê bilindayîyê de şikevên masîvanan li ser bahra
hê§in wek tipikek biçûk dixûyan, qaqlîbazên ji bo fira-
vînê kom bûyî, dişibihîn ewrekî ji tozê kû vir de û wê
de dilive.

Belê ew, bi şikandina tirsê bi fêz û dilşa dijîya. Li
hezar û pênc sed mîtroyî bû baskên xwe bi la§ê xwe ve
qenc girêda û duqozîya smûçkên baskan fireh kir û ber
bi bahrê serberjêr pîke kir.
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Gava daket hezar û du sed mîtroyî gihîştibû leza
dawîn.

Di vê lêzê de ba, mîna dengê dîwarekî hişk bû. Ne-
dihişt leza wê zêdetir bibe. Leza wê bûbû di seatekê de
du sed û çardeh mîl. Serberjêr ber bi avê dadiket. He-
ke di vê lezê de baskan veke, wê laşê wê bibe bi milyo-
nan perçe û wê hûr hûrî bibe. Xwezi daqurtand... Belê
lez; hêz bû, §ahî bû. Lez, rindî û çelengî bi xwe bû.

Di sê sed mîtroyî de karê ji derketina pîkê kir. Ji
ber bayê bi hêz xumîna smûçkên baskan bû. Refê qaqlî-
bazan û şikevên masîvanan li ser rêya wê bûn. Wek Stê-
ra Rijyar bi lez mezin dibû û berpaş diqulipî.

Lez nedihat birînê, nizanîbû wê bi çi awayî xwe bi-
zivirîne.

Lihevketin, ji ni§ka ve mirin bû.
Çavên xwe hi§k damiland.
Ev tiştan hemû wê sibehê, piştî rojhilat buhurî bû.

Qaqlîbaza Jonathan Livîngston bi çavên girtî, wek gul-
lê, bi qîjîna ecêbmayî ya kû bi bê re bilind bûyî ket na-
va refê qaqlîbazan. Vêga ji wê re li hev hatibû. Mirin li
wî alî, pozê kesî xwîn nebûbû.

Gava Jonathan nukilê xwe berjor kir, leza wê ya gi-
hîştibû sed û şêst mîlî hê jî dûm dikir. Paşîyê leza wê
daketibû bîst mîlî baskên xwe vekir. Edî li hezar û du
sed mîtroyî bû. Şikeva masîvan li ser rûyê bahrê wek
hûrikên nên dixûya.

Li serketina xwe fikirî. Leza dawîyê! Ev mûcîzek
bû. Qaqlîbazek û di seatê de leza du sed û çardeh mîl!
Di dîroka refê qaqlîbazan de ev demek nû, gavek me-
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Di dîroka refê qaqlîbazan de ev demek nû, gavek me-
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zin bû. Û vaye, ji bo Qaqlîbaza Jonathan Lîvîngston rê-
yek nû vebûbû. Bi sere xwe, ji nû ve sererast firîya cîhê
xebata firîne. Di pîka du hezar û çar sed mîtroyî de, li
ser qeydên zivirînê ya di bin lezê de mijûl dibû.

Bi ceribandinê fehm kir kû, di serê smûçkên bas-
kan de livîna perekî kêmî santîmekê jî, têra zîvirokek
nerm û xweşik dikir. Di vê lezê de zêdetirî livandina
perekî, besî wê weke firfirokekê doç bike dikir... Û di
nava qaqlîbazên dinyê de Qaqlîbaza Jonathan Lîvîng-
ston tenê fêrî aqrobasîya li hewa bûbû.

Wê rojê, bi hevpeyvîna qaqlîbazan wext winda ne-
kir. Heta roj çû ava firîya, firîya... Avêtina teqlan, zivirî-
na hêdî û nerm, hûnîna berepaş û hînî holbûna niqta
pêdandî bû.

Qaqlîbaza Jonathan nîvê §evê vegerîyabû nava refê
li rexê bahrê. Gelek westîyayî bû, serî lê gêj dibû. Dîsa
jî, bi teqle avêtinê dest bi daketinê kir. Wê bi tevgerî-
nek zirav û bi dawerivîn daketin xilas kir.

Fikirî kû bi ev nûvedanên wê yên nû qaqlîbazên
din, wê ji §abûnê har û dîn bibin. Jîyan bi îmkanên xwe
çiqas tijî hêjayî bû. Ji jîyanê bi dûketina şikevê masîva-
nan ya bêzarî wêdetir hêvî hebûn. Divêt kû jîyan bi ar-
manc bûya. Em dikarin xwe ji nezanîyê veşon; Bi aqil,
zanitî û di nava bilindayîyê de em dikarin bighîjin na-
voka xwe. Em dikarin azad bin, em dikarin hînî firan-
dinê bibin...

Ji dempêşîyê deng dihat Jonathan û li peşîya wê,
salên tijî hêvî hebûn.
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Gava kû daket jêr, dît kû refê qaqlîbazan di komci-
vînê de ne. Dixuya kû ji demek dirêj de, di komcivînê
de bûn. Te tigot qey li hinan dipên.

Serokê komcivînê yê kalemêr bi dengê toq û ser-
wer fena kû di merasîmê de be qîrîya: "Qaqlîbaza Jo-
nathan Lîvîngston, derkeve holê! " Di gazîyek wilo de
maneya rûmetîyek mezin jî û tawandin jî hebû. Belêhe-
ta aniha gazîkirina rûmetdariê, ji bo hilbijartina serokê
qaqlîbazan pêk hatibû. Jonathan fikirî û got, belê! Vê
sibehê gava kû bi hevdû re firavîn dikirin nûvedana
min dîtin! Belê ez naxwazim bê me xelat kirin. Ez tu
caran li vêya nefikirî me. Armanca min ne seroktî ye.
Daxwaza min li hev par kirina tiştên kû ez hînê bûmê
ye. Min dixwest, ez li himber me hemûyan asoyê balû-
pal vekim. Bi ev mijûlîyan ber bi ortê meşîya.

Serokê komcivînê yê kalemêr got: "Qaqlîbaza Jo-
nathan Lîvîngston, li ser navê şermê derkeve holê û di
bin nêrînên qaqlîbazên hevalên xwe de biçûk bibe!"

Bi bihîstina van §oran, wek mîrkutek li serê qaqlî-
baza Jonathan keve. Kabê wê sist bû, perên wê daket
jêr, gêj û teyş bû. Li ser navê §ermê derketina holê!
Na, nabe!... Le nûvedana wê... Tê nagihîjîn!... Dixeli-
tin, dixelitin!...

Ew dengê toq û serwer dîsa hat bihîstin: «...Bi bê-
mesûlîyetek bêperwa şikandina qedirbilindîya komela
qaqlîbazan û pêlêkirina kevne§opîyan...»

Mana vê tawandinê, bi dûrxistin bû. Nefîbûna bi
serê xwe li dûra, nava serê zinara ya derî komela qaqlî-
bazan bû.
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Serofcê qaqlibazan got: "Hatina meya vê tf/nyê
ne>' bofirîne ye, ji bo ziktêrkirinêye!"
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"... Qaqlîbaza Jonhattan Lîvîngston, tê rojekê têbigi-
hîjê kû bêberpirsîyarî rêyek girtî ye. Nepenî ya jîyanê
bêgihîştine. Hatina me ya vê dinyê bes ji bo tiştekî ye:
Dîtina xwarinê û qasî kû dibe jîyanek dirêj."

Di pirsyarîya komcivîna qaqlîbazan de kesî nikarî-
bû xwe bi parasta. Belê qaqlîbaza Jonathan bi qîrîna
dengê xwe ev qeyde jî §ikand. "Ev hezar sale em li dû
serê masîyan dibezin. Bes îro ji bo jîyanê armancek me
ya din heye: Hînbûn, azadbûn û himbêzkirina nûjenî
yê. Gelî birano, ma ev bêberpirsîyarî ye? Kîjan qaqlî-
baz, ji qaqlîbazek kû li dû jîyanek bi wate û bi armanc
digere bêtir bi berpirsîyarîye ?... Şansekê bidin min,
şansekê bidin min kû ez, hînbûn û nûvedanên xwe bi
we re par bikim."

Te digot qey refê qaqlîbazan bûye kevir.
Pa§ê hemîyan bi hevre gazî kirin: "Biratî mir!"

Wek bi hevre şêwirîbin, hemîyan pi§ta xwe danê Jonat-
han. Guhên xwe girtin... Danişîn xilas bû.

Qaqlîbaza Jonathan rojên xwe yî mayî bi serê xwe
derbas kir. Ji heremê zinarên asê, ber bi heremên din
difirîya û heremên nû kif§ dikir. Xemgîn bû. Belê çav-
kanîya xemgînîya wê ne bi tenêbûn bû. Xemgînî ya wê
ya esil, ji ber bêbawerîya qaqlîbazan bû kû bi hêza fi-
randina xwedayî nedinasîn. Ew ji nêrînê tirsîyabûn, ji
pêşdîtinê revîyabûn.

Qaqlîbaza Jonathan, roj bi roj hînbûna xwe zêdetir
dikir. Edî dikarîbû di leza bilind de xwe noqî avê biki-
ra û masîyên kû bi tam û nedîtî bi sê mîtroyî di binê
avê de binêçîrîya.
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Êdi ji bo jîyanê pêwistîya wê ne li dûgerîna şikevê
masîvanan û ne jî li dûgerîna hûrikên nanê kufikî bû.
Hînî xewa li hewa ya li ber bayê hênik kû ji re§ayê di-
hat bûbû. Bi vî awayî dikarîbû ji rojhilat heta rojava
sed mîlî bifire. Qaqlîbazên din, di rojên hewa xirab de
li rexê bahrê dilûsîyan, wê jî mijên re§ û tarî diqela§t û
digihîşt asîmanê rohnî kû çavên mirov bi ronahîyê di-
qemisî. Li pişta bayê kû xwe digîhand kûranîya reşayê
siwar dibû, li wan deran kêzikên tamxweş bi dest dixist.

Demekê ji bo refê xwe çi difikirî, êdî hemû ti§t bi
serê xwe bi cîh dianî. Hînî firandinê bûbû. Û ji ber vê-
ya ne poşman bû. Ji ber bedêla wê dabû.

Qaqlîbaza Jonathan, ji zû ve elimîbû kû; Tirs, hêrs
û bêzarî vejenên kurtbûna jîyanê ne. Wê xwe ji vana xi-
las kiribû û jîyanek pak û dirêj diborand.

Pa§ê ew hatin; §ev bû. Jonathan li asîmanê xwe yî
xoşewîst bêfikar dadiwerivî. Ew di wî awayî de dîtin.
Du qaqlîbaz, wek du stêrkên biriqî li serê pozê baskên
qaqlîbaza Jonathan xuya bûn. Ronahîya tîrêjên kû ji be-
dena wan dibiriqîn di himbêza §evê de evînî û dostayî
belav dikir.

Jonathan, ji bo pêşandeyek dijwar kû ji wê pêve tu
kes nikare bike gazî wan kir. Baskên xwe bi badan ve-
kir. Leza wê daketibû di seatekê de mîlekê. Mana vêya
li hewa sekinandin bû. Her du çûkên biriqîn jî, bi wê
re lez kêm kirin. Û bi ahengeke nerm bi hevdû re bûn
yek. Wan jî firîna hêdî zanîbûn.
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Paşê ew hatin. Ronahîya tîrêjên kûji bedena wan dihiriqîn
di himbêza şevê de evînî û dnstayî belav dikir.
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Baskên xwe pêça û teqlek avêt. Û bi leza di seatê
de sed û nod mîlî de berjêr pîke kir. Her du qaqlîba-
zên din jî bi wê re ketin pîkê. Bi vî awayî li hewa sê qo-
zîyek kû ji her qozîyê §opê li dû xwe dihêle pêk anîn.
Jonathan ji pîkê derhat. Bi wê lezê berjor tûj bilind bû
û dest bi teqlên hêdî kir. Ewna jî bi mizancin tev li Jo-
nathan bûn.

Gava kû qaqlîbaza Jonathan vegerîya ser firîna se-
rerast, demekê bêdeng rawesta. "Ba§e," got. Pa§ê, "De
bêjin hûn kî nin?"

"Em birayên te nin Jonathan, birayên te." Ev goti-
nan hêdî, yeko yeko, bi hêz û pak hatibûn gotin. "Em
hatine te bibin hêlîna jortirîn."

"Hêlîna çi? Helîna min nîne. Û refê min jî nîne.
Ez nefî bûme. Hûn ji min re dibêjin emê bi hevre bi le-
za bayê çîyayê bilind bifirin. Ez vî la§ê westîyayî bi van
baskan nikarim sed mîtroyî kaşkim."

"Na Jonathan, tê bi kar bê. Te gelek qonax derbas
kir. Dem, dema qonaxên nû ne."

Ev nêzîkbûn, di vê hengava balkê§ de, hundirê Jo-
nathan rohnî kir. Wan, ya rast digotin. Êdî dema zivirî-
na hêlînê hatibû. Dikarîbû bilind, hîn bilind bifirîya.

Carek din awirên xwe yên paşin avêt asîmanê bê-
hempa; wî welatê rewnaq û zîvîn... Li wir çiqas pir hînî
ti§tan bûbû.

"Êdî, ez amademe." got.
Û qaqlîbaza Jonathan, bi dû qaqlîbazên kû di tarî-

ya §evê de wek du stêrkan diçûrise firîya çû. Ji ber ça-
van bi dûr ket, winda bû.
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Carek din awirên xweyên paşin avêt asîmanê bêhempa;
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Di hundirê xwe de digot bihuşt ev dere. Û di dilê xwe
de mizmizî. Ji bo yekî kû nû gihîştibû ber derîyê bihu§-
tê, li ser têgihîştina nepenîya bihuştê mijûlbûn, ne §îro-
vekirinek kû bêye erîyandin bû.
Gava kû di nava du qaqlîbazên bi çirûsk de ji dinyayê
hatibû, dîtibû kû bedena wê jî gihîştibû biriqandinek
jandar. Di binê çavên wê yî bi çirûsk de, jîyana Jonat-
han Lîvîngston'a ciwan hebû. Guhertin bes di daxuya-
nê de bû.
Bedena wê dîsa bedena qaqlîbazekê bû. Belê aniha di
firînê de ji berê gihaştîtir bû. Digot bi nîvê xebata li
dinyê, ya kû bi ber min dikir, êdî ezê leza xwe bigihî-
nim du taqî.
Perên wê, çîl û pak bûn. Baskên wê, wek lewheyên zî-
vîn û bi cîle bûn. Bi §ahîyek mezin dixebitî kû baskên
xwe yên nû nasbike û ew bi hêza xwe ya dawîn diperpi-
tand.
Leza wê kû gihîşt du sed û pêncî û neh mîlî, seh kir kû
ev lez ya dawîne. Gava kû gihîşt du sed û heftê û pênc
mîlî, fikirî kû nema dikare bir ser vê lezê keve û xem-
gîn bû. Leza wê di ser reqora berê de bûya jî; tixûbekî,
bedena wê nikare derbaske hebû. Ji bo derbaskirina vî
tixûbî hêzek mezin pêwist bû. Belê divêt kû li bihuştê
tu tixûb tune be. Wisa mijûl dibû.
Ji nava ewran, dengê qaqlîbazên hevalên wê dihat: "Ji
tere daketinên ba§ Jonathan!» digotin. Û qaqlîbaz ji
ber çavan winda dibûn.
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Di ser bahrê de, ber bi rexekî bi zinar difirîya.
Çend qaqlîbazan xwe bi ber bayê newalê berda bûn, ce-
ribandinên firînê dikirin. Çend ji wan jî, ber bi asoyê
bakur bi rê ketibûn. Vaye cîhên nû, mîjûlên nû û pirs-
girêkên nû... Çima qaqlîbaz ewqas hindikin? Divêt kû
bihu§t, bi refên qaqlîbazan bikelîya. Ev westan çîye?
Divêt kû qaqlîbazên bihuştê tu caran newestin û rane-
zên.

Ba§e, lêbelê ev hemû tiştan ji ku bihîstibû? Jîyana
wê ya dinyê gav bi gav ji bîra wê diçû. Li wir ewqas hî-
nî tiştan bûbû kû, helbet wê tiştên biçûk bintoz bibûya
û wê winda bibûya. Belê nefîbûn, ji ref bidûrxistin, pev-
çûna qaqlîbazan ya ji bo xwarinê hêj di bîra wê de bû.

Duzînek qaqlîbaz li rex bêpeyv hatin pêşwazîya wê.
Qaqlîbaza Jonathan dizanîbû pêşwazîyek qenc pêşî wê
kirine. Êdî hêlîna wê ev der bû. Rojek pir dirêj û gu-
herte derbas kiribû. Rojek kû, hilatina rojê ji bîr kirin
dabû.

Ji bo xwe li peravê bahrê dîne, nizm bû û ji erdê bi
du santîman berjor, baskên xwe çirpand û bi nermayî
xwe berda ser qûmê. Qaqlîbazên din jî daketin. Belê
wan, sînga xwe hêdîka dabûn ber bê, pa§ê baskên rew-
naq velizandin û perên serê baskan badan û berî kû
lingên wan bigihîjin erdê daketibûn. Ev çi daketinek
xwe§ bû. Belê aniha Jonathan wisa westyayî bû kû, nika-
rî vaya biceribanda. Li ser qûmê weha bêdeng xew de
çû.
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Di rojên paşîyê de qaqlîbaza Jonathan fehm kir kû,
tiştên di salên çûyî û windayî de hînî çi bûbe, wê li vir
ji wana zêdetir bielime. Û hemî qaqlîbazên li vir jî
wek wê difikirîn. Ji bo her yekê ji wan di jîyanê de ti§-
tên herî girîng; derbaskirina xwe, têgihîştina firînê û fi-
rîn, firîn bû... Her roj bi seatan ceribandinên firînê diki-
rin. Qeydên teknîka xwe ya pê§xistî diceribandin. Vana
gi§ teyrên rewnaq bûn.

Jonathan demek dirêj bêrîya dinya kû jê hatibû ne-
kir. Ji ber kû ew dinya, dinya yên kû çavên xwe li ber
dilgeşîya jîyanê girtî û yên kû baskên xwe bes ji bo bi-
destxistina xwarînê diçirpînin bû. Bi firkayî bûya jî, car
caran ji bo demek kurt bûya jî ew dinya dihat bîra wê.

Sibehekê bi fêrdarê xwe re ceribandinên firînê kiri-
bû. Xebata bi baskên girêdayî avêtina teqlan xilas kiri-
bû, li peravê bahrê li ser qûmê radiwestîya. Bi carekê jî-
yana wê ya dinyê ket bîrê.

Ne bi qîjewîj û ne bi xwendina bê mane, bi zimanê
bêdengîyê pirsî: "Yên din li ku ne Sullîvan? Çima §ênî-
ya me nîne? Çiqas xerîbe! cîhê kû ez jê hatibûm..."

" 	 li wê derê bi hezaran qaqlîbaz dijîyan, ez za-
nim.» got Sullîvan. Û serê xwe hejand.

"Ez dikarim yek bersîvê bidim te. Tu di nava bi
milyonan qaqlîbaz de yeka bijarte ye. Piranîya me bi
hezaran dijwarîyên mezin gihîştine vir. Em ji dinyakê
derbasî dinyake din kû dişibihe dinya me bûn. Tew di
ser de me hay jê nîne kû em ji ku hatine û em li ku ne.
Û em rojane jîyan. Ji ziktêrkirinê, ji pevçûnê û di nava
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ref de daxuyana xurtîyê hêjatirên girîng hebûn. Ji bo gi-
hîştina vê bîrê, gelo em di çend jîyanan de derbasbûn?
Bi hezaran Jon, bi hezaran!... Û pa§ê, ji bo sehkirina gi-
hîştinê belkî em di yek, belkî jî di sed dinyan de der-
bas bûn. Û di ewqas dinyên din de jî em hînî gihîştî-
bûnê bûn kû ew armanca jîyanê bû. Ev qeydenan êdî ji
bo me jî di cîh de ne. Bi alîkarîya tiştên kû em li vê
dinyê elîmîne, emê dikaribin pêşhatîya xwe jî damezirî-
nin. Kû em neelimin tiştekî, wê dinya me ya pê§, wek
ya niha be. Jîyanek monoton, jîyanek bitixûb û hertim
di cîh de; berpirsîyarek bêmane, û di giranîya gullê
de... hertim wekhev."

Sullîvan baskên xwe §idand û bi ber bê fitilî.
"Belê tu Jon, tu vana hemîyan bi carekê elimî. Ji

bo kû tu were vî cîhî, hewceyî kû tu di hezar dinyan de
derbasbe nekir.»

Piştî demek hindik, herduwa ji nû ve dest bi ceri-
bandinên firînê kirin. Tetbîqa teqla ducare û bervaja
pir çetin bû. Divêt kû Jonathan, di nîve teqlê de ser-
berjêr mijûl bibe û baskên xwe bi fitilokê şûnde vegerî-
ne û bi fêrdarê xwe re ahengê bigre.

Sullîvan got: "Divê ez ji nû ve biceribînim."
"Ji nû ve... vaye bû... rinde!" Pa§ê dest bi teqlên ber-

derve kirin.
Şevekê, qaqlîbazên kû derneketibûn firînê, li sêl-

xanê gumlat bûbûn, difikirîn. Dihat gotin kû wê qaqlî-
baza di nava wan de ya herî pîr, di demek nêzîk de ji
vê dinyê koç bike. Jonathan culhet da xwe û nêzîkî qaq-
lîbaza pîr bû:
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Bi dengekî xemgînî got. "Chiang..."
Qaqlîbaza pîr bi çavên evînî li wê nihêrî û bersîv

da got: "Belê kurê min..." salên çûyî ji bedena wê xwari-
bû belê ne bêtaqet bû; heta dikarî ji qaqlîbazên din
dûrtir bifirîya kû tu kes xwe nagihînê. Dikarî jêhatîyên
kû tu kesî nizanî bû bikira.

"Chiang, ev der ne bihu§te, ne wisa?"
Di hîvronê de li ser rûyê qaqlîbaza pîr ken belav

bû. Û got." Qaqlîbaza Jonathan, tu disa li dû hînbûnê
ye."

"Ba§e, belê, wê ji îro pê ve çi bibe? Em bi ku de di-
çin? Ma qey bihu§t tunne?"

"Na Jonathan, cîhekî wilo nîne. Bihu§t ne cîh e û
ne jî dem e. Bihuşt gihiştîbûn bi xwe ye." Bêdengîyek
kurt çê bû. Qaqlîbaza pîr jê pirsî. "Tu firokek pir bi le-
ze, ne wilo?"

" Ez... ez... ez zehf ji lezê hezdikim." got, Jonathan.
Piçekî fehdî kiribû. Belê pêzanîya qaqlîbaza pîr bi wê
gelek xwe§ hatibû û fêz dabû wê.

"Jonathan, gava kû tu gihîşt leza gihîştî yê, bihesibî-
ne kû te derîyê bihuştê vekirîye. Û ev ne seatê de he-
zar mîl, ne milyon mîl û ne jî firîna bi leza ronahîyê
ye. Ji ber kû hejmar bi tixûbin. Kurê min, bes bi leza gi-
hîştîyê mirov dikare li wir be."

Chiang ji nişka ve ji ber çavan winda bû û hema
deh panzdeh mîtroyî wê de li qeraxê avê xuya bû. Evna
hemî bi carekê pêk hatibûn. Dîsa winda bû, îcar li ser
milê Jonathan xuya bû û got. "leyîstikek xwe§e ne?"
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Chiang qaqlîbaza ciwan bi çavbal dawerivand û got
"Ji bokûtu bixwaze bi leza gihîstî bighê derekê,
divê kû tuji aniha ve bawer bike kû tê bigihêjê."

Chiang qaqlîbaza ciwan bi çavbal dawerivand û got
"Ji bokûtu bixwaze bi leza gihîstî bighê derekê,
divê kû tuji aniha ve bawer bike kû tê bigihêjê."



Jonathan wisa §a§ mabû kû pirsên xwe yên li ser bi-
huştê ji bîr kir. "Tu vêya bi çi awayî dike? Ev hisek ça-
wa ye? tu dikarî çiqas dûrtir herî?"

Qaqlîbaza pîr lê vegerand. "Mirov bixwaze dikare
here her cîh û her demê" got. "Ez çûme her cîh û her
perçê demê."Û li bahrê wê de, li berbangê nihêrî." Çi-
qas xerîbe! Qaqlîbazên leza gihiştî biçûk dibînin nagi-
hêjin tu derê. Û yên ji bo leza gihîştî hebûna xwe hemî
didin holê, dikarin herin her derê. U him jî kîja demê
bixwazin, wê demê. Bîne bîra xwe Jonathan, bihuşt ne
cîh û ne demek e. Ji ber kû cîh jî, dem jî tenê averûne,
bêwate ne. Bihu§t..."

Qaqlîbaza Jonathan, ji bo hînî tiştên din yên nenas
bibe bi heyecan pirsî: "Tê firîna wilo fêrî min jî bike?"

"Belê, kû tu hînbûnê bixwaze."
"Dixwazim, em dikarin çi çax dest pê bikin?"
"Aniha, vê gavê. Tu çi dibêjî?"
Di çavên Jonathan de ronahîyek xerîb çûrisî.
"Dixwazim hînî firandina weha bibim. Bêje, divê ez

çi bikim"
Chiang, qaqlîbaza ciwan bi çavbal dawerivand û gi-

ran giran peyivî. "ji bo kû tu bixwaze tu bi leza gihîştî
bighê derekê,dive kû tu ji aniha ve bawer bike kû tê bi-
gihêjê"

Li gor Chiang, yek rêgeza vî karî hebû. Divêt kû
xwe bi çavê qaqlîbazek kû xwedî rêgeha bi tixûb û xwe-
dî qasî mîtrok bask nebîne.

Rêgeza vî karî; têgihî§tina bîra jîyanek gihîştî ya bê-
nav ya hebûna xwe bi xwe ye. Di gerdûnê de, li her cîh
û li derî demê.
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Jonathan bi rojan, ji rojhilat heta nîvê §evê bi bawe-
rî û bi xwastinek mezin xwe da xebatê. Teva vê hewl-
danê jî bi qasî dirêjahîya baskekî pê§ve neçû.

Chiang digot. "Divê tu bawerîyên xwezayî ji bîr bi-
ke." Û didomand. "Ji bo firînê, ji te re bawerîya xweza-
yîyê navê. Hew firînê fehm bike, bese. De, aniha carek
din jî biceribîne..."

Jonathan ji rojan di rojek pa§în de, li delav çavgirtî
bû ketibû mijûlîyên kûr. Û ji nişka ve seh kir kû Chi-
ang xwestîye çi bibêje. "Gotinên wê rast bûn. Ez qaqlî-
bazek bêtixûb û gihîştî me." Bi şahîyek mezin ji xwe
derbas bû.

Bi dengekî serketin Chiang got. "Rinde!"
Jonathan çavên xwe vekir û xwe bi qaqlîbaza pîr re

li ber perê bahrek nenas dît. Li wê derê dar, heta ber
qeraxê avê belav bûbûn. Û li ser wan rojên zer û zirav
digerîyan.

Chiang got: "Ya dawîyê vaye tu elimî" lêbelê ji bo
tu bikaribe xwe qontrol bike, divê tu hinek din jî bixe-
bite."

Jonathan §a§ û §a§ pirsî: "Em li ku ne?"
Qaqlîbaza pîr di bin bandûra vî cîh û warê biyanî

de nemabû. Bersîv da: "Bê §ik em li stêrkek din in.
Stêrkek kû xwedi asîmanê kesk û li §ûna rojê xwedî du
stêrk..."

Jonathan bi dengekî kevîrên biçûk yên kû ji newa-
lekê gêr dibe got: "BÎSERKETiM!» Pi§tî ji dinyê veqe-
tîyabû ev dengê wê yî yekemin bû.

Chiang: "Helbet tu biserket Jon." got:
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"Gava kû tu bizanibe tê çi bixwaze, tê biserkeve.
Êdî dora bi kar anîna tiştên te bi dest xistîye..."
Şûnde vegerandinê de, ji mêj tarî ketibû erdê. Qaq-

lîbazên din, bi çavekî evînî û heyranî pê§wazîya Jonat-
han kirin. Ji ber kû wan dîtibûn ew, ji dinya xwe ya ji
mêj ve reh lê berdayî veqetîyabû. Piştî demek kurt, qaq-
lîbazan hemîyan Jonathan pîroz kirin. "Ez di nava we
de pir nû me." got Jonathan. "Ez nû dest bi her ti§tî di-
kim. Ezê ji we hîn bibim. Sullîvan ya li kêleka Jonat-
han got "Ez ji vêya bi §ikim. Ev panzdeh sale di nava
qaqlîbazên kû ez dinasim bes tu bê tirs xwe nêzî hîn-
bûnê dike." Koma qaqlîbazan wextekê bêdeng man. Jo-
nathan ji pesndarîyê fehdî kiribû.

Chiang got: "Heke tu bixwaze , em dikarin dest bi
ceribandinên firînên kû tu pê bigihîje dema mêj û de-
ma pê§. Wê çaxê tê amadeyî gîhandina mana başî, xur-
tî, rindî û evînîyê bibe."

Mehek an jî nêzî mehekê dem derbas bûbû. Jonat-
han bi lez û bezek tirsehêz hîn dibû. Elimandinên wê
yên bertir bi ceribandinên rojane bû. Vêga bi xwende-
vantîya qaqlîbaza pispor, te digot qey fikrên nû di hun-
dirê qompîturek bi peran nuxumandî depo dike.

Belê Chiang, ji rojan rojekê ji ber çavan winda bû-
bû. Berî veqetinê §îret li şagirtên li dora wan civîyabûn
kiribû. Ji wan heryekî re qala; hînbûnê, ji dev negerîna
tetbîqa tiştên kû elimîne, bi sebr û înad xebata fehmki-
rina gihîştîbûna jîyana nexuyayî. Bi girîngî li ser ev ti§-
tan sekinî bû.
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Bi axaftinê re perên wê biriqî bû, paşê ewqas biriqî
bû kû, tu qaqlîbazan nema dikarî li wê binêrîya.

Gotina wê ya pa§în ev bû. "Jonathan xebata xwe ya
li ser evînê bidomîne!"

Gava kû ji nû ve lê nihêrin, êdî Chiang tune bû.
Bi derbasbûna rojan, Jonathan li ser demê mijûl di-

bû, her gav dinya kû ew jê hatibû diket bîrê. Li dinya
wê, zanebûna wê qasî ji dehan yeka aniha bûya, heta ji
sedî yek bûya, wê mana jîyanê çi qas bilind biba. Ji xwe
re difikirî û digot; gelo, tu qaqlîbazên kû li ser şikandi-
na çembera kû hebûna wan kirîye nav sînor dixebite he-
ne û tu qaqlîbazên ne ji bo kurtîlên nanên ji keştîyan
têne avêtin, ji bo maneya firandinê ya bi rastî digerin
hene? Dibe kû ji xêndî wê qaqlîbazek din jî wek wê ras-
tî li rûyê ref xistibe û hatibe qewirandin, nefi bûbe. Li
sêlxanê radiwestîya û ev fikirnan di hişê wê dê derbas
dibû. Zanebûna wê ya li ser çêbûna evînîyê û rindîyê
pirtir dibû. Di dilê Jonathan de xwestina şûnde-vegerî-
na dinyê wek §apê mezin dibû. Li himber jîyanek di na-
va tenêbûnê de derbas bûyî jî, wê evînî di jîyanê de nas-
kiribû. Wê eva incax dikarî pê§î qaqlîbazek kû, ji xwe
re şansekê dixwaze bikira.

Sullîvan xemgîn bû. Sullîvana kû hînî firîna bi leza
mijûlîyê bûye û imkanên vê zanebûna xwe rê kesên din
bide bi dest xistî bû.
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"Jon, carekê tu nefi bûbû. Tu çawa difikire kû ji ref
tu qaqlîbaz wê guh bidin şorên te? Tu dizane ev diwêj
her tim di cîh de ye. "Qaqlîbaza herî bilind difire, ya
kû dûrtir dibîne ye." Qhê kû tu jê hatîye, Li wir qaqlî-
baz dikin qi§tîn û bi hevre şerdikin li peravê bahrê di-
lûsin. Ew bi hezaran mîl ji bihuştê dûrin û tu dixwaze
ji vir bihuştê pêşî wan bike. Ew serê baskên xwe nabî-
nin Jon! Li vir bimîne û alîkarîya qaqlîbazên ji fêr kiri-
na te fehm dikin bike." Piştî bêdengîya kurtedemekê
Sullîvan peyva xwe wisa domand.

"Chiang wek kû tu difikire zivirî bûya dinya xwe,
wê çawa bûya? îro tu wê li ku bûya?"

Sullivan rast digot. Van §oran rastîya vekirî dianîn
berçavan. Qaqlîbaza dûr dibîne, ya bilind difire ye.

Jonathan, veneqetîya. Bi qaqlîbazên nû yên jêhatî,
jîr û zîrek re xebitî. Dîsa jî dilînên wê zû zû jandar di-
bû. Ji fikrên li dinyê hebûna du-sê qaqlîbazên motajî
wê hene xwe xilas nedikir. Gava kû li nefîyê bû rastî
Chiang bihata, wê ji aniha ne zanetir bûya.

Rojekê ji hevalê xwe re got, "Sully, divê ez §ûnde
vegerim. Şagirtên min rind gihîştin. Ji bo yên nû werin,
dikarin alîkarîya te bikin."

Sullîvan bêhnteng bû, berketîbû. Belê gengeşî ne-
kir. Bes got: "Jonathan, emê zehf bêrîya te bikin."

Jonathan bi gazin got. "Fehdî bike Sully, radana bê-
hi§an neke. Wek kû ti§tên em elimînê te ji bîr kirîye.
Hevaltîya me bi dem û dûrbûnê hatibe tixûbkirin wê
çaxê hevaltîya me nîne.
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Ji yalî demê û dûrbûnê em di jîyanek bêtixûb de
ne. Kû em dikaribin dûrbûnê bi bin xin emê di yek cî-
hî de bin, kû me dem bi bin xist, emê di yek demê de
bin. Tu bi vî awayî nafikire kû emê her dem li ba hev
bin.

Qaqlîbaza Sullîvan bi zorê kenîya, bi dengekî evî-
nî, "Tu çûka dînî " got. "Heke yek hebe kû yên erde, hî-
nî dîtina hezar mîl dûr bike ew jî tu ye Jonathan" got.
Pa§ê çavên xwe ziq berda qûmê û got, "Bi xatirê te,
dostê min Jon."

"Bi xatirê te Sully! Emê dîsa rastî hevdû werin."
Wê gavê, ket xewna dîtina refekî qaqlîbazan yê mezin
li deravê û di demek din de. Ew di jîyana xwe de hîn
bûbû kû, bedena wê ne tenê per û hestîye. Ew rumûz a
gihîştî ya azadîyê û firîna bêtixûbe.

Qaqlîbaza Fletcher Lynd, hêj zehf ciwan bû. Dizanî
bû ji yalî tu refan û tu caran ewqas neheqî, xirabî û bê-
dadî li tu çûkan nehatîye kirin.

Ber bi zinarên dûr ve difirîya û bi qehr fikirî. "Ti§-
tên wê gotîye tew ne xema mine." çavên wê tijî bûbû.
"Firîn ne ji cîhekî heta cîhekî din perpitandina baskan
e, ew bûyerek hîn zêde bi mane ye. Kelmê§ jî bi tenê
baskan li hevdû dixin û difirin. Yek li pê§ serdarê qef-
lên qaqlîbazan teqleke biçûk bavêje, di cîh de nefî di-
kin! Ma qey vana korin? Ma mezinahîya maneya rastî-
ya firînê nabînin?"

"Fikrên wan ne xema mine! Firîn çawa dibe ezê pê-
§î wan bikim! Kû dixwazin, ezê ji binî de derkevim de-
rî qanûnê. Û ezê wan poşman bikim!.."
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ya firînê nabînin?"

"Fikrên wan ne xema mine! Firîn çawa dibe ezê pê-
§î wan bikim! Kû dixwazin, ezê ji binî de derkevim de-
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Bi carekê di hundirê serê xwe de dengek bihîst.
Dengekî nerm bû, belê qasî kû wê li hewa bihejîne tir-
sand.

"Li himber wan ewqas hi§k nebe qaqlîbaza Fletc-
her. Bi qewirandina te, wan bes xisar dane xwe. Wê ro-
jek bê, tiştên kû tu dibîne wê ew jî bibînin. Li wan bi-
bore û alîkarîya wan bike kû ew jî, rastîyê fehm bikin."

Du-sê santîman dûrî baskên wê qaqlîbazek çîl sipî
û rewnaq difirîya kû di dinyê de hevalê wê tune bû.
Him jî bi leza Fletcher ya dawîyê û yek perê wê jî nedi-
livîya.

Çûka ciwan, bi carekê xwe di nava demek kaosê de
dît. "Çi dibe? Ev çîye? Ma gelo ez hişê xwe winda di-
kim?" Dengê di hundirê serê wê de got: "Qaqlîbaza
Fletcher Lynd, ma tu dixwaze bifire?"

"BELÊ, DÎXWAZiM BiFÎRiM!"
"Qaqlîbaza Fletcher Lynd, ji bo rojekê vegere nava

refê xwe, ji bo hînbûnê alîkarîya wan bike û li wan bi-
bore, tu dixwaze bifire?"

Fikirî û ji xwe re got; Bila ez çiqas bi fêz bim û çi-
qas dilşikestî bim jî, ez nikarim derewan li vê mexlûqa
gihiştî bikim. Û hêdî bersîv da, got: "Belê"

Mexlûqa Rewnaq bi dengekî evînî got. "Naxwe
emê berê ji firîna dûz destpêbikin."
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Jonathan li ser zinarên dûr, li der û dora xwe çavnê-
rîn dikîr û bi giranî xêzên glover pêk dianî. Fletcher, di-
şibihî şagirtekî bijarte kû li ser nehatîye xebitandin. Ya
girîng, bi dilxwazîya hînbûnê ve tijî bû. Hewa jî wek
gullê giran û bi hêz bû.

Waye qaqlîbaza Fletcher, wek şiklekî gewr û §êlo
bi gurmîn pîke dikir û dihat. Bi leza di seatekê de sed
û pêncî mîlî di kêleka fêrdarê xwe de bi leza gullê der-
bas bû. Divêt kû li pê§, heta hejmartina §anzdehan der-
basî teqlên hêdî û dîk bibe.

"... Heyşt. neh... deh...binêre Jonathan vaye lezê
kêm dikim... yanzdeh... Dixwazim nola te di cîh de bise-
kinim... duwazde... nalet li şeytên bê, nebû...sêzdêh... ev
sê hejmarên pa§in tune? bê wan... çard... aaxxx'..."

Neserketina Fletcher ya li hewa, kerba hundirê wê
zêdetir kiribû. Bi lez serpiştkî dadiket; ji nişka ve teq-
lek avêt û bi hêz bervaja bû. Di dawîyê de, bî sîh mîtro-
yî jêrî fêrdarê xwe, xwe stend bin qontrolê.

"Jonathan ez bêhişekim! Bi hewldanê, bi xebatê va-
ye dîsa bisernakevim. Tu wexta xwe bêsebeb bi min re
winda dike..."

Qaqlîbaza Jonathan wek bêje na! serê xwe hejand.
"Fletcher, tu wisa hi§k dest pê bike, ne ji xwe tu bi ser-
nakeve. Di destpêkê de te çil mîl lez winda kir. Divê
tu nermtir be. Bi biryar, belê nerm."

Daket cem qaqlîbaza ciwan." Vêga em li ba hev bi
hevdû re biceribînin. Divê tu nerm û xwezayî destpêkê"

Di dawîya meha sisêyan de, §e§ şagirtên Jonathan
yên nû çêbûn. Hemû jî, ji ref hatibûn qewirandin.
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Hemû li pey fikra firînê bûn. Ev bi wan nû dihat. Belê
hemû di nava şabûna firînê de bûn. Wanê dawîyê ma-
neya firînê ya bi rastî fehm bikirina.

Jonathan ser êvarê ew li sêlxanê dicivandin." Di es-
lê xwe de em her yek perçek ji qaqlîbaza bilindtirin. Fi-
rîna hosteyî jî, xwebûna me tîne zimên. Emê ji tiştên
kû me dike nava sînoran xwe bi dûr xînin. Armanca le-
za bilind, leza nizm û ji bo firîna aqrobasîyê..." got... Û
şagirtên wê di dawîya firînên rojane de, di guhdarîkiri-
na wê de ji bêmecalî xew de diçûn. Belê ji vê xebatê
hez dikirin. Ji ber kû di wê de; lez û heyecan, bidom
ti§tên birçîbûna fêrbûnê têr dikir hebû. Ne qaqlîbaza
Fletcher û ne jî tu wê din armanca firînê wek dîtina bê
û dîtina peran eşkere fehm nekiribûn...

Qaqlîbaza Jonathan rojekê ji wan re got: "Hûn mi-
jûlîyên xwe wek bedenek kû ji serê perê baskan, heta
serê neynûkan hatîye tixûbkirin dibînin. "Belê zincîrên
kû fikrên we girêdayî biqetînin, wê çaxê hûnê bibînin
kû bedena we jî gîhaye azadîyê." Ew çiqas bipeyîve bila
bipeyîve ev gotinan ji qaqlîbazên ciwan re wek çîrokan
dihat û hêdî hêdî xewa giran digirt ser wan.

Pi§tî mehek din, qaqlîbaza Jonathan ji wan re got,
wexta vegera nava ref hatîye û derbas bûye.

Qaqlîbaza Henry Calvin bersîv da, got. "Em hêj ne
amadene, em ji wî refî hatine qewirandin. Em êdî çû-
kên dervayî civatê ne. Qhekî kû em lê nayêne xwestin,
em zorê nadin xwe kû em lê vegerin."
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Qaqlîbaza Jonathan lê vegerand: "Em qaqlîbazin
wilo azadin kû, em bixwazin li ku bimînin û em biçin
ku, em bi kêfa xwe nin." got. Û ji ser qûmê rabû ber bi
rojhilat, ber bi erdên kû ref lê ne, dest bi firînê kir.

Qaqlîbazek kû ji ref hatîye qewirandin nikarîbû tu
caran li ref vegerîya. Ev qanûnek bû û ev deh hezar sa-
le ev peyman nehatibû xerabkirin. Şagirtan ji vê fikrê
ditirsîyan. Fermana qanûnê neçûyin bû, mayin bû. Jo-
nathan jî digot Herin! Tew di ser de ew bi rê ketibû jî.
Kû ew zêde dereng bimana, Jonathan wê tena serê xwe
bigihîşta nava refê kû bi wê re bûne dijmin. Fletcher fi-
tilî ser hevalên xwe û bi dengekî xemgîn: "Çima emê
guhdarîya qanûnên refekî em ne ji wanin bikin." got.

"Heke emê §erekî bikin dive em li cem Jonathan
bin. Wê çaxê emê ji vir bêtir bi kar bên."

Bi vî awayî, wê sibehê hey§t qaqlîbaz bi hevdû re, ji
rojava dest bi firînê kirin. Çarhebo rêz bûbûn, du cot
pêk anîbûn. Te digot qey dike serê baskên wan bi hev-
dû bibe. Li pêşîyê Jonathan, Li pozê baskê rastê Fletc-
her a hêsanî difire, li çepê Henry Calwîn bi hewldanek
mezin aheng digirt... Koma hey§te bi firîna leza sed û
pêncî mîlî gihîştin deravê kû ref lê bi cîh bûye. Bi afi-
randina çarqozîyan xwe berê hêdi bi ser milê rastê dan.
Her serîyek bilind bû bervaja zivirîn... bilind bûn.
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Û vê koma rewnaq, jîyana rojane yê refên qaqlîba-
zan yê giregir û bi qîjewîj wek kêrek girs ji asîman da-
keve birrî. Hey§t hezar qaqlîbaz bêçavgirtin li wan mê-
ze dikirin.

Her heyşt jî, yek bi yek, bi teqle avêtin daketin de-
rava di bêdengîya mirinê de. Qaqlîbaza Jonathan, wek
di xebata rojane de be, dest bi rexnê firînê kir.

Bi dengekî bêkêf kenîya û got. "Ez berê vêya bêjim
kû, hûn di yekbûnîyê de qasekî dereng man." Ref, li
himber yên kû nû hatibûn, sar cemidîn. Ev çûkna hatî-
bûn qewirandin. Çawa dibe, biculhet §ûnde vedigerin.
Ev ne îşekî kû bibe. Bi §a§bûna ref, §erê kû Fletcher di-
fikirî bi cîh nehat.

Çend qaqlîbazan §îrove kirin û "Bê §ik dibe kû ew
hatibin qewirandin, belê..." gotin. Û zivirîn ser her
heyştên nû hatibûn û pirsîn." Hela bêjin hûn li ku hînî
firîna wilo bûn?"

Fermana serdar di nava seatekê de li nava qaqlîba-
zan belav bû. "Bila kes guh nede wan! Her kî bi qaqlî-
bazek nefî bûye biaxife, bila bizanibin kû ewê jî bêne
qewirandin. Yên kû serê xwe bizivirîne û li wan binêre,
wê bêye hesibandin kû wan jî qanûn peyman kirîye!"

Ji wê demê §ûnde ref tevan, berê xwe ji qaqlîbazên
nefî guhertin. Belê Jonathan xwe li nedîtinê danî û xe-
bata xwe ya li "Sêlxana komcivînê" domand. Heta sîno-
rê pa§in zor dida gihi§tîya şagirtan.
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Wê sibehê heyşt qaqlîhaz bi hevdû re,
ji rojava dest bifirînê Mrin.
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Bi dengekî asîman pê biheje, "Qaqlîbaza Martîn!"
got. "Tu qala zanebûna leza nizm dike. Heta kû tu vê-
ya ji me re îspat neke, zanebûna te nayê hesibandin.
De, pêşî me bike, em bibînin! BÎFiRE!..»

Wisa dixuya kû, qaqlîbaza biçûk Martin William,
ketibû bin bandûra gotinên mamosteyê xwe. Qasî kû
ew jî li xwe §a§ bimîne bi hosteyî firîna leza nizm kir.
Baskên xwe li ber bayê sivik hêdî vekir. Ji sêlxanê heta
ewran bi bêliva baskan bilind bû... û daket.

Qaqlîbaza Charles Roland ji bayên zinarên mezin
hêz stend û firîya heft hezar û du sed mîtroyî. Di daketi-
na jêr de, ji "dewsandina ketî" û ji germê, rengê wê
mohr bûbû. Belê, pir şabûyî bû. Bi biryar bû kû wê ro-
ja din bilindtir bifire.

Qaqlîbaza Fletcher ji dil pêgirtîyê aqrobasîya hewa
bû. Ber bi pê§ heta §anzdehan hejmart û firîna xwe ya
dîk ya bi badana hêdî, bi serkevtin qedand. Roja din bi
firîna sê çixîzê, firîna xwe xemiland. Û tîrêjên sipî yê
kû rojê li ser baskên wê pêde kiribû, biriqand ser qaqlî-
bazên li sêlxanê kû bi çavên daxwaz temaşa wê dikirin.

Jonathan her gav li ba şagirtên xwe bû. Bir zorda-
nê, bi li berxistina rê û bi berîdanê ew dielimandin.
Qaqlîbazên sêlxanê bêguhderî dicivîyan û disekinîn.
Ew bi şagirtên xwe re bi hewa diketin û di himbêza §e-
vê de, di nava ewran de, baran bahozê de difirîyan. Ev
firînên wilo bi wan wek sporê dihat.
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mohr bûbû. Belê, pir şabûyî bû. Bi biryar bû kû wê ro-
ja din bilindtir bifire.

Qaqlîbaza Fletcher ji dil pêgirtîyê aqrobasîya hewa
bû. Ber bi pê§ heta §anzdehan hejmart û firîna xwe ya
dîk ya bi badana hêdî, bi serkevtin qedand. Roja din bi
firîna sê çixîzê, firîna xwe xemiland. Û tîrêjên sipî yê
kû rojê li ser baskên wê pêde kiribû, biriqand ser qaqlî-
bazên li sêlxanê kû bi çavên daxwaz temaşa wê dikirin.

Jonathan her gav li ba şagirtên xwe bû. Bir zorda-
nê, bi li berxistina rê û bi berîdanê ew dielimandin.
Qaqlîbazên sêlxanê bêguhderî dicivîyan û disekinîn.
Ew bi şagirtên xwe re bi hewa diketin û di himbêza §e-
vê de, di nava ewran de, baran bahozê de difirîyan. Ev
firînên wilo bi wan wek sporê dihat.
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Her heystjî, yek biyek,
bi teqle avêtin daketin derava di bêdengîya mirinê de
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Piştî firînê şagirt, li sêlxanê kom dibûn û ji dil guh-
darîya Jonathan dikirin. Li ba fikrên xerîb yên kû têna-
gihîjin, fikrên kû fehm dikirin jî hebûn.

Bi wextê re, li nêzî komika §agirtên li dor Jonat-
han, komikek qaqlîbazên din jî xuya bûn. Vana di re§a-
yîya §evê de bi seatan guhdarîya peyvan dikirin û dema
rojhilat, bazdidan diçûn. Ne dixwestin kes çav li wan
keve.

Piştî vegera wan bi mehekê bû. Bi navê Terrence
Lowell qaqlîbazek, bi û§ta nenasîna qedexan hate lanet-
kirin û ji ref nefî bû, hate qewirandin. Bi vî awayî ew,
bû şagirta Jonathan ya heyşta.

Şeva din, qaqlîbaza Kirk Maynard jî, ji ref qetîya
bû. Li ser qûmê di§ewi§î, baskê çepê li dû xwe ka§ di-
kir û hat li ber lingê Jonathan hilşîya erdê.

Bi dengekî yekî kû li ber mirinê be, û bi berger
got. "Alîkarîya min bike! Li vê dinyê ez ji her tiştî pir-
tir daxwaza firînê dikim."

"Naxwe, teva min bibe." got. Jonathan. "Ji erdê xwe
biqete û em aniha destpê bikin."

"Lêbelê tu fehm nake... Baskên min... nikarim bas-
kê xwe bilivînim."

"Qaqlîbaza Maynard, tu xwedîyê azadîya xwebûnê
ye. Tu kes nikare vêya ji destê te bistîne. Ev qanûna
qaqlîbaza mezintire."

"Tu dixwaze, dikarîbûna firîna min bibêje?"
"Dibêjim tu azade."
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Qaqlîbaza Kirk Maynard, baskên xwe wisa bi hêsa-
nî û zû vekir kû, dawerivî himbêza §evê, winda bû.

Ref, bi qîjînîya §ahîya wê ya bilindayîya sed û hey§-
tê mîtro yî hişyar bû.

"Dikarim bifirim! Binhêrin! DÎKARÎM BiFiRiM!..."
Berbangê, li derî çembera şagirtan nêzîka hezar çû-

kî bi çavên meraqî li Maynard mêze dikirin. Edî ji yalî
kesî dîtin û nedîtin ne girîng bû. Hemûyan guhên xwe
dabûn Jonathan, dixwestin gotinên wê fehm bikin.

Jonathan qala tiştên pir basît dikir. "Ji qaqlîbazekê
re firîn mafekî xweza ye. Azadî jî, perçekî hebûnê ye.
Adet û bawerîyên vala û çi tiştên kû azadîyê kêm di-
kin, divê mirov rahêjê û bavêje."

Dengek ji nava geremolê: "Ev ti§tê kû azadîyê kêm
dike, qanûna ref bi xwe be jî... emê rahêjin wê jî û bavê-
jin?"

Jonathan bersîv da; "yek qanûna rast heye, ew jî qa-
nûna kû azadîyê pêk tîne, tu qanûnên din nînin."

Ji geremolê dengekî din bilind bû. "Tu çawa ji me
dipê kû em wek te bifirin. Tu çûkek bijarte ye. Tu bi jê-
hatîyên taybetî, bi hêzên miqeddes hatîye xemilandin.
Tu taq bi taq ji çûkên din bilindtire"

"Li Fletcher binhêrin! Lowell! Charles Roland!
Judy Lee! Ma vana jî çûkên bijarte û cîhê nin? Ne ji
min û ne jî ji we tiştekî wan yê zêdetir tune. Bes yek
cihêtîya wan heye, ew bi xwe hesîyan, têgihîştin kû ew
bi xwe çine. Û dest bi jîyana vêya kirin."
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Ji xêncî Fletcher şagirtan tevan, gotin çawa bû kû
heta aniha me ev cûdatîya ne dît. Ji ber hişyarbûna de-
reng, bi tengezarî di cîh de livîyan.

Geremol roj bi roj mezin dibû. Hinek ji wan; ji bo
hînbûnê, hinek ji bo mezintirkirinê, hinek jî, ji bo bi-
çûkkirina yên dixebite tev li wan dibûn.

Fletcher, rojekê piştî xebata leza bilind, ji Jonathan
re wisa got: "Di nava ref de ji bo te tê gotin kû, heke
ew ne lawê qaqlîbaza mezintir be; ew qaqlîbazek kû bi
hezar salî pê§de dijî ye."

Keserek hat Jonathan û got: "Vaye, dawîya çewt
fehm kirinê. Yan ji tere dibêjin xwedê ye, yan jî §eytan.
Fletcher tu çi difikire? Ma bi rastî em di pêşîya demê
de ne?"

Piştî bêdengîyek dûdirêj Fletcher bersîv da. "Ev fi-
rîn, ji yên kû dixwestin kişfa bi vî teherî firînê bikin,
her tim hebûn. Tu têkilî ya wê bi pêşketîbûna demê re
tune ye. Dibe kû em derî adetê bin. Bi gelemperî em ji
gelek qaqlîbazan pêşdetir difirin."

"Ev jî fikreke" got Jonathan. Kurtedemekê serber-
jêr dawerivî bû û digot: "Ev fikra ne qasî fikra kû em
derî demê dijîn xirabe."

Piştî heftekê bûyerek pêk hat. Fletcher ji komek §a-
girtên nû re qala rêgeza firîna leza bilind dikir.
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Bi leza stêrka rijyar, di du hezar û pêncî mîtroyî de
tûj pîke kir. Ji sêlxanê bi deh santîman li jor bû kû wê
ji pîkê derketa, qaqlîbazek biçûk hate himberî wê û ji
tirsa bi qîrîn got "Dayêêê!" Qaqlîbaza Fletcher, ji bo
kû li çêlê nekeve di demek kurt de, qasî ji dehan yekê
sanîyê de li ser milê çepê zivirînek hi§k kir. U bi leza
di seatê de du sed mîlî ber bi zinaran, zinarên sirf ris-
tim ve çû....

Te digot qey zinar, ji bo wê derîyekî mesmezin kû
vedibe dinyak herî cûda bû. Hawirdorê wê tirsê, vekê-
§anê û reşayîyê girtibû. Û pê re ber bi asîmanekî pir
ecêb û bîyanî ve ka§ bû. Bi poşmanî, tirsokî, xemgînî,
bi ji bîrkirin, bi bîranîn û pir po§man...

Bi carekê dengek bihîst, dengekî kû lihevrasthatina
Jonathan Livingston bi bîr dianî.

"Fletcher yek rêgeza me heye. Ew jî, bindekirina
tiştên kû me tixûbî dike ye. Bi sebr, bi dorê û bi xeba-
tê. Berî kû em bighên bernameyên pêşve, em nikarin
di nava zinaran de bifirin."

"Jonathan..."
Jonathan hêdî bersîv da."Yan jî kurrê qaqlîbaza me-

zintir..."
"Çi şuxlên te li vir heye? Zinar... ez... ma ez ne mi-

rî... bûm?"
"De, canêm Fletch. Bifikire. Li gor kû tu bi min re

diaxife mana xwe tu ne mirîye. Li ser bûyera kû tu jîya-
ye tûldanek di bîra te de pêk hat. Ji vir û wê de biryar
ya te ye. Di vê qonaxê de kû tu bixwaze tu dikare bimî-
ne û hîn bibe Ji ber kû ev der, ji cîhê kû te li §ûn hiştî-
ye pir pêşdetire. Na kû tu bixwaze, tu dikare vegere na-
va ref û xebata xwe bi wana re bidomîne.
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te bi vê bûyerê ew gelek kêfxweş kirin.
"Dixwazim vegerim nava ref. Min bi şagirtên xwe

re nû dest bi xebatê kiribû."
"Pir ba§e, Fletcher. Ji bîr neke kû, bedena te ne tiş-

tekî ji fikra te cihê ye."
Fletcher serê xwe hejand û baskên xwe vekêşand;

Gava çavên xwe vekir, xwe di nava refê kû di nava zina-
ran de kombûyî dît. Bi gav avêtinê re, qîjîni bi ref ket.

"Dijî! Ya kû mirî bû, dijî!"
"Kurrê qaqlîbaza mezintir bi mistdana serê baskan

(ew mist daye û) can daye wê!"
"Na! Ew vêya li xwe danîne! Ew §eytaneke! ŞEY-

TAN! Hatîye ref belav bike!"
Qîjîna "ŞEYTAN!" di nava refê qaqlîbazan de no-

la bayê bahoz pêl da. Geremola çar hezar qaqlîbaz ji
bûyeran tirsîyabû. Bona perçekirinê; bi çavên biriqîn,
bi nukilên tûjkirî xwe avêtin pê§.

Jonathan pirsî: "Em ji vir bi dûr kevin Fletcher, tu
çi dibêjî?"

"Vêga ez ji vêya re nabêjim Na!" Bi carekê hezar
mîtroyî wê de çûn. Bi hezaran nukilê tûjkirî, di valahî-
yê de, bi pêk anîna xêzên gilover tevdigerîyan.

Jonathan şaşbûyî pirsî: "Çima di dinyê de karê herî
dijwar, bawerkirindana azadîya çûkekê ye? Bi hinek
hewldan û xebatê wê azadîya xwe bidîtina. Çima em wi-
lo zehmetîyê dikşînin?"
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Fletcher, li himber vê der-dora nû di nava ecêbma-
yîyê de bû. "Te çi kir? Em çawa hatin vir?"

"Ma te ne gotibû, dixwazim ji nava refê çavzivirî
derêm?"

"Belê, belê çawa bû kû..."
"Wek hergav Fletcher, bi hîndarî kirinê..."
Roja din ref, bengîtî ya xwe ji bîr kiribû. Lêbelê

Fletcher, ji bîr ne kiribû. "Jonathan ma tê bîra te, ti§tên
kû te li ser babeta vegerîna ref, hez kirin û alîkarîya
wan gotibû."

"Helbet."
"Ya rastî ez fehm nakim, tu çawa dikare ji refekî

harbûyî kû qasî gavek berê li dû kuştina te bû hez bi-
ke."

"Ew, Fletch ya kû jê tê hezkirin ne ewe. Helbet ji
rik û xirabîyê nayê hezkirin. Divê kû tu, di hundirê qaq-
lîbazekê de, qaqlîbaza bi rastî bibîne. Û di hundirê her
yekê de rindîyê bibîne, wê derîne û pêşî wan bike. Evî-
nîya bi rastî eve. Kû tu carekê wê tam bike, nema tu
dev jê bigere. Çûkek tê bîra min, çûkek ciwan û dîno-
ke. Navê wê Fletcher Lynd bû. Nû hatibû qewirandin û
amade bû kû bi refê xwe re heta mirinê §er bike. Di
aliyê din de, li ser zinarên dûr cehennema kû jar vedire-
§îya difikirî. îcar ew li vir bihuşta xwe pêk tîne û ref li
pêy xwe dikêşîne."

Fletcher zivirî ser fêrdarê xwe, çav tirsyayî bûbû.
Ez?... Kaşbûn ?... Tu dixwaze çi bibêje?... Ez?... Ka§-
bûn?... Li vir fêrdar tu yî. Tu nikare berde û here."
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"Ma li gor te ez nikarim berdim? Dibe kû Fletche-
rên din û refên din hebin kû motajî fêrdaran bin. Ne
wilo?"

"Ma ez Jon? Ez qaqlîbazek ji rêzê me. Belê tu. Jo-
nathan keser ragirt." Kurrê qaqlîbaza mezintir ya bi te-
nê. Ne wilo?" Nerînên xwe ber bi bahrê wergerandibû.
"Edî motajîya te ji min nema. Bi buhartina rojan, te
dest bi dîtina qaqlîbaza bi rastî û bêtixûb Fletcher kir.
Fêrdarê te ewe. Divê tu wê fehm bike û wê bijî."

Piştî demek kurt, bedena Jonathan li hewa pêl da
"Nehêlin min bi xwedêtîyê nasbikin. Mecalê nedê kû
navê min bi §orên bêhişî miqeddes belav bibe. Te soz
da min Fletch? Ez qaqlîbazekim. Heye kû... ez ji firînê
hez dikim. Ronahîya wê kêm bû, li ber hilûbûnê bû.

"JONATHAN!"

"Fletcher a reben! ji çav dîtina xwe bawer ne be, dî-
tinên te, yên bi tixûbin. Bi haybûnê binhêre. Bixebite
kû tu bighîje bîra hînbûnê. Tu wê bi vî awayî bighê rê-
ya firînê."

Û qaqlîbaza Jonathan hilû bû û tev li tunebûnê bû.
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Piştî demekê qaqlîbaza Jonathan li asîman dest bi
dawerivînê kiri bû. Û li wir, rû bi rû rastî komek qaqlî-
bazên kû daxwaza hînbûnê dikirin hat.Bi dengekî xem-
gîn: "Berî kû hûn destpê bikin, divê kû hûn qenc zani-
bin kû..." got. "Qaqlîbazek, guhertina azadîyê ya bêti-
xûb û îmajek qaqlîbaza mezintire. Kû em vegerin ser
bedena we... Ji serê baskekî heta serê baskê din, hemû
bedena we, ji mijûlbûna we ne zêdetire."

Qaqlîbazên ciwan §a§mayî û bi meraq li wê dinhê-
rîn "Ev şor na§îbihin qeydên teqle avêtînê. Çiqas xerî-
be." bi vî awayî difikirîn.

Fletcher keser ragirt.Bi çavên lêkolîn li wan nihêrî
û got "Pir ba§e, em dest bi firîna sererast bikin." Bi vê
gotinê re fehm kir kû dostê wê Jonathan, ji wê ne pê§-
ketîtire û di ser de ne miqeddese jî.

Ma tu sînor tune Jonathan? Naxwe roja kû ez jî
wek te hilû bibim nêzike. Kû ez li derava te xuyam,
ezê çend teknîkê fîrînê pêşî te bikim.

Li himber §agirtên xwe bi zor xwe da hev. Kurtede-
mek çû kû, ew bi dîtina rastî dît. Dilê wê bi evînîyê tijî
bûbû. "Ma qet tu tixub tune Jonathan" got û mizmizî.
Pêşbazî ya hînbûnê dest pê kiri bû.

DAWÎ
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FERHENG

A

Aso: Ufuk
Averû: Kavram

B

Babet Konu
Balkêş: Dikkat çekici

Balûpal: Gözaha
Bandûn Tesir, etki
Beng, Bengîtî: Çilgin, çilgmhk
Berbang: Şafak
Berêz: Sayin, saygideger
Bêdadî: Adaletsizlik
oluşturmak
Berhem: Eser, iiriin, sanat eseri
Berîdan: Yöneltmek
Berjewendî: Yetenek
Bersîv: Cevap, yanit
Bêhempa: Eşsiz, degerli
Bêzan Usanmiş, bikmiş
Bijarte: Seçkin
Bilindcîh: Doruk
Biryan Karar
Biyanî: Yabanci
Bobelat: Felaket

C
Civat: Toplum, toplanti
Cûda: Ayri
Culhet: Cesaret

ç
Çarqozî: Dörtgen
Çavbal: Alia gözle
Çavkanî: Kaynak
Çewt: Yanliş, ters
Çingîni: Çmlamak
Çirpandin: Kanat çirpmak
Çixîz: Çizgi
Çîrok: Masal
Çûk: Ku§

D

Damezrandin: Kurmak,
Danişîn: Duruşma
Dempêşî: Gelecek, gelecek zaman
Dawerivandin: Suziilmek
Dengvedan: ses yankilanmasi
Derav - : Sahil
Devjêgen Vazgeçmek, Vazgeçiş

Dewisandin: Bastirmak
Dewisandina Ketî: Alçak basmç
Dijwan Zorlu
Dilketî: Aşik
Dilîn: Duygu
Diwêj: Deyim
Duqozî: Açi
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Eriyandin: Olumlamak
Jandan Canh

Ferisandin: Çözumlemek
Fêrdar: Egitmen, ögretici
Fêzs Gurur
Firk - Firkayî: Seyrek, seyreklik

K
Keravî: Pelikan
Keştî: ,Gemi

Gelemperi: Genellikle
Gengeşî: Munakaşa, tartişma
Geremol: Kalabakk
Gêj: Başi dönmiiş, sersem
Guherte: Degişik
Gumlat: Kiime

X

Xêz: Çizgi
Xoşewîst: Sevgili

Xweza: Doga

H
Haybûn: Farkma varmak, ayilmak
Hengav: Bu anda
Hîndari kirin: Ahştirma yapmak
Hilû bûn: Saydamlaşmak
Holbûn: Siçramak

Lûsandin: Tunemek

M
Maf: Hak
Mêj: Eski, eskiden
Mîl: Kara mili 1609 metre

N
Nedîtban Soyut, göriinmeyen
Nefîbûn: Sûrgiin olmak
Nepenî: Sir
Nûjen: Modern, Çagdaş
Nûvedan: Buluş, icat

Parxwan: Kas
Pêdandî: Sabit
Pêşbazî: Yariş, yarişma
Pêşwazî: Protokol, karşilama
Pêşande: Gösteri
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Pêwendî: îlişki, ilgi, bag
Pirsyari: Sorgu
Pispon Uzman
Pîke: Aşagiya dahş

Qaqlîbaz: Marti
Qedexe: Yasak
Qîm: Arzu, istek, yetinmek

Radan: Serzeniş
Raman: Diişiince
Rexnevan: Eleştirmen
Rewnaq: Işiltih, nurlu, parlak
Rêgeh: Yöntem
Rêgez: ilke
Rik: Kin, inat
Ristim: Sert kaya, granit

Smûçk: Uç, kanat ucu
Sêlxane: Kumsal
Stêra rijyan Göktaşi, meteor

Şêlo: Bulanik
Şikev: Sandal, kayik

Şîrokevikirin: Yorumhnak
Şapê: Çig

Taybetî: Özel
Tehen Tarz
Teheri: Usulca
Tengezari: Tedirginlik
Tevgerin: Devinim
Tewanberî: Suçlamak
Tixûb: Smir
Tipik: Nokta
Tirsehêz: Korkunç
Tûldan: Siçramak

Vejen: Etken
Vekêşandin: Germek, gerginhk

W
Wate: Anlam, mana

U

Ûşt: Sebep, neden.
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Romana wQaqUbaz" cara ~In werdigere Kurdi.
Gernasê romaDê deri adetê qaqUbazeke. Niviskar bi
yana qaqUbazekf bir ba civatê rane dike.
dide nyan kt .. ~ ne qad kt lDirOV Jê bit
xurtf. Bes bila bizanibe çi dhwue. Pittl et

daxwazê ber cII-t.. Ş
diqIne. Ew bi

Mlnw ne raIre, bed
JI pa~ beden azad dlbe. (] bi evtntyê dighije bill1qtê.
Em bawerin h1inê ji qaqllbaza Jonathan hez biIdD.




