پەنجا قورووش
ئۆرهان كەمال()١
لە توركییەوە :ئەحمەد تاقانە
(کەرکووک)
ئەگــەر كلــوو كلــوو بەفــر ..یــان خوڕەخــوڕ بارانیــش باریبــا ،یــان بــا بــە درێژایــی ســایەقەی شــەو
بەفــری بكردایەتــە شــەختە و بیبەســتایە ،لــە پێنــج و نیــوی ســەر لــە بەیانیــدا بــە دەنگــە تاریكــی
تۆقێنەرەكەیــەوە دەهاتــەوە نــاو كــۆاڵن.
«ڕۆژنامە ،حەوادیس!» ()٢
لەبــەر ئــەوەی چــوار و نیــوی بەیانــی چوومەتــە ســەر تیپڕایتەرەکــەی نووســینەكەم ،ئــەم دەنگــەی ئەم،
بەفــر و بــاران و ســایەقە ڕەت دەكاتــەوە و ئــەم دەنگــە زینــدووە بــە ورشــەیە مــن لەســەر تیپڕایتــەری
نووســینەكەمدا دەبینێتــەوە .لەبــەر ئــەوەی هــەر لــە ئێــوارەوە پــارەی ڕۆژنامــەم لــە ڕۆخــی مێزەكەمــدا
دادەنــا .ڕامدەكــرد دەچوومــە الی دەرگــەی دەرەوە .ڕۆژنامەكانمــی پێشــتر ئامــادە دەكــردن .دەیدانــە
دەســتمەوە و پارەكــەی وەردەگــرت ،بــێ ئــەوەی ژماردنەوەیــان بــە پێویســت بزانــێ دەیخســتنەوە نــاو
گیرفانــی .لووتــی ڕچیــوی وەك مەنجەڵێكــی هەڵــم بــە دووكەڵــەوە دوور دەكەوتــەوە ,بــە دەنگــە زینــدوو
و پــڕ لــە ژیانەكــەی كۆاڵنەكــەی خــۆش دەكــردەوە.
«ڕۆژنامە ،حەوادیس!»
وەك باســی دەكــرد ،دایكــی ئەگەرچــی ســەرەتا زۆر لــە باوكــی تووڕەبــووە كە لە یەكێك لــە ڕۆژنامەكاندا
كاری پــارە كۆكردنــەوە بــووە و لــە ڕووی ئافرەتێكــی بــەدكارەوە ماڵــی خۆی و ئیســتەنبوڵی جێهێشــتووە،
چووەتــە ئیزمیــر؟ دایكەکــە گوتوویەتــی« :چــی بكەیــن؟ دەبــێ لــە ئێمــە باشــتری دیتبێتــەوە ،ئۆغــری
خێــر بــێ!» ،قۆڵــی لــێ هەڵماڵیــون و چووەتــە دەرمانخانەیەكــی قەرەكوێــی .ئەركــی ئــەوە بــووە بــە
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فڵچــەی دەســك تێلــی درێــژ شووشــە بەتاڵەكانــی
دەرمانەكانــی شــۆردووەتەوە .كــە یــەك ،پێنــج،
دە ،ســەت ،شووشــە نەبــووە ،بەڵكــوو دەیــان
هــەزار ،بەڵكــوو ســەتان هــەزار ..خوازبێنیــی
ببــێ داپیــری دەمودەســت بەشــووی دەدا ،بــەاڵم
داواكاری نەبــووە .ڕۆژێكیــان خــۆی بەخــۆی گــوت:
«ئێســتا هەركەســەو ژنــی جــوان دەخــوازێ ،ڕەش
و ڕەقەڵــەی وەك منــی بــۆ چییــە؟»
داپیــری لــە تەختەقــەاڵدا الی خوێفــرۆش كاری
كــردووە ،لــەوەی دایكــی لــە دەرمانخانــەدا دەســتی
دەكــەوت گوزەرانێكــی مەمــرە و مەژییــان بەســەر
دەبــرد ،بــەاڵم ئەمدوادواییانــە نەبــێ ناچــار،
قوتابخانــەی لــە پۆلــی پێنجــەوە جێهێشــتووە تــا
بتوانــێ شــتێك بخاتــە ســەر ئــەوەی دەســت دایــك
و داپیــری دەكــەوت ،ڕێــی ئــەوەی گرتەبــەر كــە
هــەر هیــچ نەبــێ بتوانــێ خەرجیــی قوتابخانــەی
خــۆی و بــرای ســێ ســاڵ لەخــۆی بچووكتــری
دابیــن بــكا ،دەســتی بــە ڕۆژنامەفرۆشــی كــردووە.
«ئاغــا بــەگ دەمــەوێ بخوێنــم ،ســەرەتایی
و ئەوجــا ناوەنــدی و دواتــر ئامادەییــش تــەواو
دەكــەم .بەڵكــوو لــە تاقیكردنــەوەی ناوخــۆی
خۆڕاییــدا دەرچــووم و بەخۆڕایــی دەمخوێنــد،
بــەاڵم دەبــێ و دەبــێ هــەر بخوێنــم .براكەشــم...
قــەت نابــێ لــە باوكمــان بچیــن ،براكــەم دەڵــێ
ئەوســا كــە باوكــم پیــر دەبــێ .ســەر و ڕیشــی پــاك
ســپی .دەســتەكانی بــە لــەرزەوە دێ ،دەپاڕێتــەوە،
بەزەییمــان پێیــدا دێتــەوە؟»
وەرز بووبووە بەهار ،بەاڵم دیسان زۆر سارد بوو.
«تۆ وەاڵمی چیت دا بە براكەت؟»
شانی هەڵتەكاند.
«بەزەیــی پێویســتە ،بــەاڵم ناشــبێ ،لــە باوكــی
دایكــم پرســی ،گوتــی گیانــی دەرچــێ .داپیــرم
ئاگــری كــردەوە ،بــەاڵم بــێ ئــەوەی دایــك و داپیــرم
بزانــن بــە براكــەم گــوت ،نابــێ»...
ســەرلەبەیانی زوو هەڵدەســتێ و دەچێتــە الی

ڕۆژنامەفــرۆش .ڕۆژنامەفــرۆش وەك ڕۆژی حەشــر،
ئەوەنــدە منداڵــی وەك خــۆی و منداڵــی قوتابخانەی
لێیــە ،ڕۆژنامــە بەنازوفیــزەوە دەداتــە خەڵكــی
بــۆ فرۆشــتن ،لــەوە خراپتــر لــە كاتــی ڕۆژنامــە
وەرگرتنــدا كەفیلــی ویســتووە!
«باوكــم برادەرێكــی هەبــوو ،مــام ســابیر بــەگ،
چوومــە الی .دایكــم گوێــی لــێ بووایــە دەیكوشــتم.
هێشــتا دایكــی دایكــم! لەویشــی دەشــارمەوە ،هەبێ
مێــردی ڕەحمەتیــی ،نەبــێ هەر مێــردی ڕەحمەتیی.
مێردەكــەی واتــە باپیــرم ،لــە ســەردەمی ئەتاتوركدا
پۆلیــس بــووە ،یــان قومیســێر؟ لــەالی داپیرمــدا
وێنەیەكــی بــە قەڵەمــی قوڕقوشمكێشــراوی هەیــە،
پیاوێكــی ســمێڵ داپاچــراوی نیمچــە كەڵەگــەت
بــوو ،باوكــم الواز بــوو ،گوایــە نــەوەكان دەچنــەوە
ســەر باپیریــان ،لــە كــوێ؟ منیــش و شــادانیش
مەچەكمــان باریكەلــەن ،مــرۆ ئەگــەر تێــر تێــر
خواردنــی نەخــوارد ،وا نییــە كاكــە؟»
ڕۆژانــی تاقیكردنــەوەی قوتابخانــەكان چەنــد
ڕۆژێــك دواكــەوت ،مەراقــم كــرد ،گوتــم بەڵكــوو
خەریكــی تاقیكردنەوەكانــە و ئەركــی وانەكانــی
ئامــادە دەكا ،ڕاســتم بیــر لــێ كردبــووەوە .هــات
بــە دەنگــە گڕەكەیــەوە دەكۆكــی.
ببــوورە كاكــە ،وانەكانــم ئامــادە دەكــرد .تــا
نیوەشــەو كۆششــی كــردووە ،زوو بــە ئــاگا
هاتنــەوەی بەیانیانیــش زۆر مانــدووی كــردم .دوو
ڕۆژ دواكەوتــم .دڵبەرخانــم بــۆ كۆكــە دەرمانێكــی
نووســی ،بــەاڵم لــە كوێــوە؟
«بۆچی؟»
«پێنــج ســەت و ســی قورووشــە ئــەدی كاكــی
خــۆم!»
شتێكم بەئاوەزدا هات
«من ئەم پارەیەت بدەمێ؟»
منداڵەكــە بــە چــاوە بــە قووڵداچووەكانــی و
دانــە گــڕ و ئێســكی گۆنــای و بــە ســاردیی پێســتە
چرچەكــەی بــە جۆرێك ســەیری كــردم : ،بۆ ئەوەی
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دەرمانــی كۆكــەی پــێ بكــڕێ ..تێگەیشــتم ،بــەاڵم
تــۆ چیــی منــی؟ لــە بەرانبەریــدا داوای چیــم لــێ
دەكــەی؟ ترســام نــەك بــە خــراپ لێكــی بداتــەوە،
باوكــی باوكــم ،ئامــان كــوڕم ،ئــاگات لــە خــۆت
بــێ ،ئۆهـــ ..چ پێویســت بەمــە دەكا؟ مــن منداڵــم؟
پێــم گــوت پێنــج ســەت و ســی قورووشــەكەی بــە
مەرجێــك دەدەمــێ :مەرجەكــەم ئەمەیــە :ئەمــەم
بــەو ڕۆژنامانــەی بۆمیــان دەهێنــی وردە وردە
دەدەیــەوە ،دەبــێ؟» دەموچــاوی تــۆزێ لەمەوبــەر
لەبــەر تووڕەیــی گــرژ بووبــوو ،نــەرم بــووەوە،
هێمــن بــووەوە .چــووەوە دۆخــی مندااڵنەكــەی
خــۆی .گوتــی« :بــەم جــۆرە دەبــێ» ئــەوەی مــن
یارمەتییــە ،دەبینــم ئــارەزووی خوێندنــت تێــدا
هەیــە ،ئــارەزووی خوێنــدن و بوونــە پیــاو ،پێــم
خــۆش بــوو ،مەســەلە ئەمەیــە ،چاوەكانــی لــە ڕووم
كــرد ،گوتــی« :دەبمــە پزیشــك ئاغابــەگ!» .ئــەو
كوێــر و شــەل و ئیفلیــج و گوالنــە تیمــار دەكــەم
وا لــە گەڕەكەكەمانــدا هــەن ،پارەكــەی وەرگــرت.
وەك برووســك دووركەوتــەوە .دەنگــی لەســەر
كۆاڵنــەوە هــات« :ڕۆژنامــە ،حەوادیــس!» ڕۆژگار
ڕەت دەبــن ،هەمــوو بەیانییــەك وەك كاتژمێــر
دەهــات ،دوای ئــەوەی ڕۆژنامەكانی دەدامێ دەیگوت:
«ئاغابــەگ ســێ لیــرەم لــە قەرزەكــە ماوەتــەوە!»
دواتــر قەرزەكــەی بــۆ دوو لیــرە دابــەزی ،بــووە یــەك
لیــرە ،دواتریــش بــۆ پەنجــا قــورووش .دوایەمیــن
ڕۆژ كــە ڕۆژنامەكــەی بدامایــە قەرزەكــەم كۆتایــی
دەهــات ،نەهــات .پێــم ســەیر بــوو .بۆچــی نەهــات؟
بەژێرلێــوەوە كردنــی ،پەنجــا قورووشــەكەم ،تەنانــەت
بــە ڕۆخــی ئاوەزیشــمدا ڕەت نەدەبــوو .ناكــرێ بــە
ڕووداوی هــات و چوویەكــدا .وەك بەڕاســتی ئــەوە
ڕووی دابــێ ناخــم ئەنجــن ئەنجــن دەبــوو ،وەك بەژێــر
تەكســییەكی تیــژڕۆ ،یــان ئۆتۆمۆبێلێكــی تایبەتــەوە
بووبــێ ،هەمــوو الیەكــی تێكشــكاوی جەســتەی
بەچكــەی مرۆڤێــك لــە كاسەســەرمدا بەرجەســتە
دەبــوو .ڕۆژگــەل ڕۆژگــەل و ڕۆژگــەل حەفتــەكان

و حەفتەكانیــش مانگەكانیــان ڕاودەنــا و بەســەر
دەچــوون .لەبیــرم چووبــووەوە ...منداڵێكــی دیكــە
ڕۆژنامەكانــی بــۆ دەهێنامــەوە .ئــەم لەویــش الوازتــر
بــوو ،ئــەم لــەو پتــر وەك بڵێــی فــووت لــێ كردبــا
بەئاســماندا دەفــڕی .ئەویــش چیڕۆكێكــی دیكــەی
هەبــوو .ســەرلەبەیانییەكی زســتان بــوو ئــەو بەفــرە
پرشــوباڵوەی ســەر شــانی گرتبــووەوە .چووبوومــە
ســەر تایپڕایتەرەكــەم دەنگــی منداڵێكــی الوازم
بەرگــوێ كــەوت هەرگیــز نەمبیســتبوو« :ڕۆژنامــە،
حەوادیــس!» ئاخــۆ ئــەو بــوو؟ بــەاڵم نەخێــر،
نەدەبــوو .زۆر الواز بــوو ،لەبەردەمــی پەنجەرەكەمــدا
وەســتابوو ،دەنووزایــەوە« :ڕۆژنامــە ،حەوادیــس!»
چوومــە خــوارەوە .مــن ڕۆژنامەكــەم لــێ وەردەگــرت
كــە هەمــوو ڕۆژێــك بــۆی دەهێنــام .دەرگــەم
كــردەوە :منداڵێكــی وردیلــە بــە پانتۆڵێكــی كــورت و
بــە ڕۆژنامــە بــە نمەبەفــر شــێدارەكانییەوە وەســتابوو
هەڵدەلــەرزی« .دەیگــوت داوای لێبــوردن لە ئاغابەگم
دەكــەم مامــە« »!،ئەمــە چییــە؟» «پەنجــا
قــورووش قــەرزی ئێــوەی بەســەرەوە مابــوو»...
«خــۆی لــە كوێیــە؟» نەگریــا ،نەكەوتە هەنســكیش،
وەك بــەرد ،گوتــی« :مــرد» دوێنــێ لــە «ئەدرنــە
قاپوســی»دا ناشــتمان« ...پەنجــا قورووشــەكەی
درێــژ كــردەوە ،دواتــر لــە ڕۆیشــتنەوەدا ..گوێــم لــێ
بــوو« :ڕۆژنامــە ،حەوادیــس!».
پەراوێز:
( )١ئۆرهــان كەمــاڵ :نووســەر و نووســەری ســیناریۆ ،لە
 ١٩١٤لــە ناوچــەی جەیحانــی ســەر بــە ئەدەخــەی توركیــا
لەدایــك بــووە و لــە  ٢ی یۆلیــۆی  ١٩٧٠لــە ســۆفیای
بولگارســتان بەهــۆی خوێنبەربوونــی مێشــكەوە كۆچــی
دوایــی كــردووە.
( )٢حەوادیــس نــاوی ڕۆژنامەكــە بــووە ،بــە عەرەبــی
واتــە :ڕووداو ،بەباشــم زانــی ناوەكــە وەك خــۆی دابنێمەوە.
سەرچاوەی چیڕۆكەكە:

http://orhan-kemal.blogspot.com/2008/08/
elli-kuru.html
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