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خــوش ترين لحظــه ی زندگی من
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خوشــترين لحظــه زندگــی ام بــود و خــودم نمی دانســتم .امــا اگــر می فهمیــدم

تمــام زندگــی ام تغییــر نمی کــرد؟ آری اگــر می فهمیــدم کــه ديگــر هیچــگاه

اينقــدر خوشــبخت نخواهــم بــود ،لــذت ايــن لحظــات را حــس نمی کــردم .آرامشــی
عمیــق و درونــی کــه شــايد تنهــا دقايقــی کوتــاه طــول کشــید و حــاال بــه نظــرم

ســاعتها ،روزهــا و ســالها می رســند .يکشــنبه  26مــاه مــه ســال  1975حــدود
ســاعت يــک ربــع بــه ســه بعدازظهــر آن وقتــی کــه از شــر حــس گنــاه ،لغــزش و
شــرم نجــات يافتیــم و قوانیــن زمــان و جاذبــه زمیــن زيــر پــا گذاشــته شــدند.

شــانه های ســرخ شــده از گرمــا و لــذت فســون  1را بوســیدم .او را از پشــت در

آغــوش کشــیدم ،بــه درونــش رخنــه کــردم .گــوش چپــش را نــرم بــه دنــدان

گرفتــم طــوری کــه گوشــواره بــاز شــد ،کمــی در هــوا معلــق مانــد و بعــد بــر
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زمیــن افتــاد و مــا آن چنــان بــه خــود ســرگرم بوديــم کــه بــه گوشــواره ـ مدلــش را
بــه يــاد نــدارم ـ اعتنايــی نکرديــم .بیــرون آســمان بهــاری اســتانبول می درخشــید.
مــردم بــا لباســهای هنــوز زمســتانی خیــس عــرق بودنــد .امــا مغازه هــا ،خانه هــا و

زيــر درختــان شــاه بلــوط و زيرفــون خنــک بــود .خنکايــی از جنــس همــان تشــک

نمنــاك کــه مــا بــر آن چــون بچه هــای خوشــبخت ســرگرم نــوازش هــم بوديــم
و دنیــای اطــراف برايمــان معنــی نداشــت .از پنجــره ی آن آپارتمــان طبقــه دوم،
از روی تخــت حیــاط را می ديديــم و بچه هــا کــه در گرمــای مــاه مــه فوتبــال
بــازی می کننــد و فحشــهای رکیــک می دهنــد .وقتــی متوجــه شــديم آنچــه آنــان

می گوينــد مــا موبــه مــو انجــام می دهیــم يــک لحظــه مکــث کرديــم و بعــد بــه هــم

لبخنــد زديــم .خوشــبختی مان آنقــدر عمیــق و آنچنــان بــزرگ بــود کــه ايــن طنــز
زندگــی را کــه از حیــاط پشــتی می رســید بــه ســرعت همــان گوشــواره بــا اف ای

کــه رويــش کنــده شــده بــود بــه فراموشــی ســپرديم و وقتــی فردايــش همديگــر را
ديديــم ،فســون بــه مــن گفــت کــه يــک لنگــه گوشــواره اش را گــم کــرده اســت.
مــن آن را پــس از رفتــن او روی ملحفــه آبــی تشــک پیــدا کــرده و بــه جــای آن کــه

گوشــه ای بگــذارم در جیــب کتــم پنهانــش کــرده بــودم کــه نکنــد دوبــاره گــم
شــود .گفتــم «اينجاســت» و دســت در جیــب کــت کــردم کــه روی دســته صندلــی
آويــزان بــود «آخ نــه ،اينجــا کــه نیســت» اول فکــر کــردم نشــانه ای شــوم اســت و

بعــد يــادم آمــد بــه دلیــل گرمــی هــوا کتــم را عــوض کــرده ام .آنــرا در جیــب کــت
ديروزيــام گذاشــته بــودم.

فســون بــا چشــم های درشــتش گفــت «يــادت نــرود فــردا حتمــا بــا خــودت
بیــاورش .برايــم خیلــی مهــم اســت».

فســون هجــده ســاله يکــی از اقــوام دور و نــدار مــا بــود کــه تــا يــک مــاه پیــش
ِ

بــه ســختی می شــناختمش .خــودم ســی ســال داشــتم و در آســتانه نامــزدی بــا

ســیبل

1

بــودم کــه بــه گفتــه همــه از هــر جهــت مناســبترين همســر برايــم بــود.
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بوتیــک شــانزه لیزه
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حوادثــی کــه زندگیــم را در مســیر ديگــری انداخــت از يــک مــاه پیــش شــروع

شــدند ،يعنــی  27آوريــل  .1975روزی کــه مــن و ســیبل جلــوی ويتريــن يــک

مغــازه کیــف دســتی مــارك مشــهورجنی کولــون  2را تماشــا می کرديــم .مــن

و نامــزد احتمالــی ام از قــدم زدن در ايــن غــروب بهــاری در خیابــان ولــی
کنجــی

لــذت می برديــم .هــر دو کمــی هیجــان زده و خیلــی خوشــبخت
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بوديــم .تــازه در رســتوران مــدرن و تــازه تاســیس فوايــه  4واقــع در نیشانتاشــی
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هنــگام شــام خــوردن تمــام جزئیــات مراســم نامــزدی را بــا خانــواده ام در میــان
گذاشــته بوديــم .مراســم قــرار بــود اواســط ژوئــن انجــام شــود تــا دوســت ســیبل،
نورشــیان
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کــه مقیــم پاريــس بــود هــم بتوانــد در آن شــرکت کنــد .نورشــیان

همشــاگرد ســیبل در دبیرســتان نوتــردام ديــزون  7اســتانبول بــود و بعــد بــا

هــم در پاريــس بــه دانشــگاه می رفتنــد .لبــاس نامزديــاش را ســیبل بــه اپیــک
ايســمت  8کــه گرانتريــن مــزون اســتانبول بــه حســاب می آمــد ســفارش داده

بــود .لباســی کــه قــرار بــود بــا مرواريدهــای اهدايــی مــادرم تزئیــن شــود و
آنهــا بــرای اولیــن بــار آن شــب ســر ايــن موضــوع مشــورت کردنــد .پــدر زن

آينــده ام می خواســت مراســم نامــزدی تنهــا فرزنــدش از عقــد و عروســی هیــچ

کــم نداشــته باشــد .و ايــن آن چیــزی بــود کــه مــادرم را ســخت تحــت تأثیــر

قــرار داده بــود .پــدرم امــا بابــت تحصیــات عروســش در ســوربون بســیار شــاد
1 Champs-elysees
2 Jenny Colon
3 Valikonaği
4 Fuaye
5 Nışantaşi
6 Nurchian
7 Notre Dame de Sion
8 Ipek Ismet
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بــود .وقتــی کســی از اهالــی اســتانبول بــرای تحصیــل بــه پاريــس می رفــت،

همــه فکــر می کردنــد ،حتمــا بــه ســوربن مــی رود .داشــتم ســیبل را بــه خانــه

می رســاندم و همان طــور کــه دســتم را دور شــانه اش حلقــه کــرده بــودم بــا غــرور
فکــر می کــردم چــه شــانس بزرگــی نصیبــم شــده کــه يکبــاره داد کشــید «نــگاه

کــن چــه کیــف قشــنگی» .هرچنــد ســرم کمــی گــرم بــود ،امــا کیــف ومغــازه را بــه
خاطــر ســپردم تــا فــردا برايــش بخــرم .البتــه از آن دســت مردهايــی نبــودم کــه
زن را لــوس می کننــد و يــا بــه هــر مناســبتی برايــش گل می خرنــد ،امــا شــايد

دلــم می خواســت آن طورباشــم .در محاتــی چــون شیشــلی  ،1نیشانتاشــی ،بِبِــک
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زنــان امــروزی بــرای نجــات از بیحوصلگــی بــه جــای نمايشــگاه نقاشــی بوتیــک
بــاز می کردنــد و بــه زنــان پولــدار و مــدرن ديگــری کــه از ســر بیحوصلگــی بــه

خريــد روی می آورنــد چمــدان چمــدان اجنــاس اصــل يــا تقلبــی کــه از پاريــس و
میــان وارد می شــد ،بــا قیمــت هايــی افســانه ای می فروختنــد.

مارکهايــی چــون ال  ،3فــوژ  4و بــوردا اينجــا و آنجــا بــه چشــم می خــورد .ســنای
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 ،صاحــب بوتیــک شــانزه لیــزه ،وقتــی ســالها بعــد بــه ديدنــش رفتــم گوشــزد کــرد
کــه او هــم از طــرف مــادری خويشــاوندی دوری بــا مــن دارد .عاقــه ی شــديدم را

بــه همــه اشــیايی کــه بــه شــکلی بــه فســون و بوتیــک شــانزه لیــزه ـ حتــی ســر در

وروديــاش ـ در ارتبــاط بودنــد ،بــی آن کــه حتــی کمــی احساســاتی شــود فهمیــد
وهــر چــه می خواســتم بــدون کنجــکاوی برايــم کنــار گذاشــت ومــن نتوانســتم

ايــن فکــر را از ســر بیــرون کنم ،کــه رابطــه ی پنهانــی ام بــا فســون بیــش از آن
چــه تصــورش را می کــردم ،بــر ســر زبــان هــا بــوده اســت.

وقتــی فــردای آن روز حــدود ســاعت دوازده و نیــم ظهــر وارد بوتیــک شــانزه لیــزه
شــدم ،زنــگ برنــزی جلــوی در دو بــار بــه صــدا درآمــد .يــاد آوری اش امــروز هــم
1 şişli
2 Bebek
3 Elle
4 Vouge
5 Senay
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ضربــان قلبــم را شــديدتر می کنــد .فضــای داخــل بوتیــک در مقابــل گرمــای

ســر ظهــر خیابــان بــه نحــو مطبوعــی تاريــک و خنــک بــود .اول فکــر کــردم
کســی نیســت و بعــد فســون را ديــدم .در حالــی کــه چشــمهايم بــه فضــای نیمــه

تاريــک آنجــا عــادت می کــرد ،قلبــم چــون موجــی کــه خــود را بــه ســاحل بکوبــد
داشــت از دهنــم بیــرون می پريــد« ،کیفــی کــه دســت مجســمه پشــت شیشــه

اســت را می خواهــم» بــه خــود گفتــم چــه دختــر خوشــگلی ،واقعــا جــذاب اســت

«همــان کیــف کــرم رنــگ مــارك جنــی کولــون»

تــازه وقتــی روبــه رويــم ايســتاد ،شــناختمش .گیــج و ويــج تکــرار کــردم «کیــف
دســتی مجســمه» .گفــت «يــک لحظــه صبــر کنیــد» و بــه طــرف ويتريــن بــه راه

افتــاد .ســريع کفــش چپــش را در آورد پاهــای لختــش را بــا ناخــن هــای قرمــز
الك شــده روی ويتريــن گذاشــت وبــه طــرف مجســمه خــم شــد .نگاهــم اول بــه

کفــش و بعــد بــه پاهــای بلنــدش کــه در اوايــل بهــار هــم برنــزه بــود خیــره مانــد.
دامــن کوتــاه چیــن دار در برابــر پاهــای بلنــدش کوتــاه تــر بــه نظــر می رســید.

کیــف را برداشــت و برگشــت پشــت پیشــخوان .بــا دســتهای باريکــش ماهرانــه
قفــل کیــف را گشــود و بــه شــکل اغراق آمیــزی جــدی ـ انــگار چیــزی ممنــوع و
خصوصــی باشــد ـ داخــل کیــف نشــانم داد .يــک مشــت کاغــذ مچالــه شــده زرد
رنــگ پديــدار شــد .دو بخــش کنــاری خالــی بودنــد و يــک جیــب مخفــی کــه

بــر آن روی يــک تکــه کاغــذ مــارك جنــی کولــون و دســتور نگهــداری از کیــف
نوشــته شــده بــود .يکبــاره نگاهمــان بــه هــم گــره خــورد.

«ســام فســون چقدر بزرگ شــدی! مرا نشــناختی؟»

«چــرا کمال .فــوری شــناختمت اما چیــزی نگفتم .نخواســتم مزاحم شــوم».

هــر دو ســاکت شــديم و بــه همــان نقطــه کیــف کــه پیــش از آن نشــانم داده بــود

خیــره مانديــم .زيبايــی دختــرك بــود و شــايد هــم دامنــش کــه بــرای آن دوران

بــه شــدت کوتــاه بــه حســاب می آمــد يــا شــايد چیــز ديگــری .در هــر صــورت

نمیتوانســتم طبیعــی رفتــار کنــم.

«چــه کار میکنی؟»

«مشــغول آمــاده شــدن بــرای کنکــورم .هــر روز هــم کــه اينجــا کار می کنــم.

اينطــور بــا مــردم هــم مــی توانــم ارتبــاط داشــته باشــم »
٩

«چــه عالی ،حــاال قیمت کیف چقدر اســت؟»

کیــف را برگردانــد و قیمتــی را کــه دســتی روی يــک تکــه کاغــذ نوشــته شــده

بــود ،بــا ابروهــای در هــم کشــیده خوانــد «هــزار و پانصدلیــر» «امــا مطمئنــم
کــه ســنای حتمــا بــه شــما تخفیــف می دهــد .حــاال بــرای ناهــار بــه خانــه رفتــه.

نمی توانــم تلفــن کنــم ،چــون ممکــن اســت در حــال اســتراحت باشــد .امــا اگــر

بتوانیــد طرفهــای غــروب يــک ســری بزنیــد».

می گويــم «ولــش کــن» و بــا ژســتی کــه بعدهــا فســون بارهــا در ماقاتهــای

پنهانی مــان ادايــش را درآورد ،کیــف پولــم را از جیــب شــلوار بیــرون کشــیدم و

اسکناســهای مرتــب را بــه دســتش دادم .فســون کیــف را نــه چنــدان ماهرانــه امــا
بــه ســرعت پیچیــد وبعــد هــم گذاشــت تــوی کیســه .حتمــأ می ديــد کــه در تمــام

مــدت وقتــی ســرگرم کار بــود ،حتــی يــک لحظــه از دســتهای قهــوه ای بلنــدش
چشــم بــر نداشــتم و حتــی يــک حرکــت از رفتــار تنــد و ظريفــش از نظــرم دور

نمانــد .بعــد مودبانــه کیســه نايلــون را بــه دســتم داد .تشــکر کــردم و گفتــم «بــه

خالــه نصیبــه 1و پــدرت ســام برســان» (اســم عمــو طــارق  2درآن لحظــه بــه خاطــرم

نیامــد) .يــک لحظــه مکــث کــردم .آن مــن دوم فســون را بــه گوشــه ای کشــیده
بــود و بوســه بــاران می کــرد .بــه ســرعت بــه طــرف در رفتــم .چــه احمقانــه! ايــن

دختــرك آنقدرهــا هــم خوشــگل نبــود .وقتــی زنگولــه در بــه صــدا در آمــد حــس
کــردم چــه چــه بلبلــی را می شــنوم .بــه خیابــان کــه گرمايــش می چســبید ،قــدم

گذاشــتم .از هديــه ای کــه خريــده بــودم احســاس رضايــت می کــردم .مــن ســیبل
را دوســت داشــتم و فســون بايــد بــه ســرعت فرامــوش می شــد.

اقوام دور

3

بــا همه اينهــا ســر شــام بــرای مــادرم تعريــف کــردم کــه وقتــی بــرای ســیبل کیــف

می خريــدم ،خويــش دورمــان ،فســون را ديــدم .مــادر گفــت «آره ،فســون آنجــا کار
1 Nesibe
2

١٠

می کنــد .ديگــر حتــی اعیــاد هــم بــه ديــدن مــا نمی آينــد .ايــن مســابقه دختــر

شايســته خیلــی چیزهــا را عــوض کــرده اســت .مــن مرتــب از جلــوی آنجــا رد

می شــوم ،ولــی کشــش رفتــن بــه داخــل و احوالپرســی بــا دختــرك بیچــاره را

نــدارم .هرچنــد بچگی هــا خیلــی دوســت داشــتنی بــود .گاهــی وقتهــا کــه نصیبــه

بــرای خیاطــی پیشــمان می آمــد او را بــا خــودش مــی آورد .مــن هــم اســباب

بازيهــای شــما را از کمــد بیــرون می کشــیدم .مــادر خیاطــی می کــرد و بچــه
ســرش بــه آنهــا گــرم می شــد .مــادر نصیبــه ،مهريــور يــک انســان بــه تمــام
معنــی بــود».

«راســتی نسبت شــان با ما چطور اســت؟»

از آنجــا کــه پــدرم جلــوی تلويزيــون نشســته بــود و گــوش نمی کــرد مــادر از
اول قضیــه را شــروع کــرد کــه پــدرش ( يعنــی پدربــزرگ مــن اتهــم کمــال

1

کــه هــم ســن آتاتــورك بــوده و همان طــور کــه در عکــس مــی تــوان ديــد بــا

بنیانگــزار ترکیــه نويــن بــه مدرســه ی شــمزی افنــدی  2می رفتــه ،چنــد ســال

پیــش از عروســی بــا مــادر بزرگــم ،وقتــی هنــوز خیلــی جــوان بــود ـ يعنــی
تقريبــا  23ســال داشــت ـ ،دختــری از خانوادهــای فقیــر را بــه زنــی گرفــت.
دختــری بوســنی تبار،جدهــی فســون کــه در جنــگ بالــکان و هنــگام تخلیــه

ادريــن کشــته شــد .زن بدبخــت هــر چنــد از پــدر بــزرگ مــن فرزنــدی نداشــت

امــا دختــری بــه نــام مهريــور  3از ازدواج اولــش کــه در ســالهای نوجوانــی صــورت

گرفتــه بــود بــه جــای گذاشــت .به ايــن ترتیــب خالــه مهريــور ،مــادر بــزرگ

فســون کــه تحــت سرپرســتی افــراد غريبــه بــزرگ شــد وهمچنیــن خالــه نصیبــه

واقعــا قــوم و خويــش دور بــه حســاب می آمدنــد .امــا مــادرم همیشــه اصــرار
داشــت مــا آنهــا را خالــه خطــاب کنیــم .اخیــرا مــادر کــه وجیهــه  4نــام دارد،

1 Ethem Kemal
2 Şemsi Efemdi
3 Mihrivar
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بــا ايــن خويشــان تهیدســت کــه در محلــه تشــويقی  1زندگــی میکننــد برخــورد

ســردی داشــته و در ديــد وبازديدهــای عیــد آنهــا را رنجانــده اســت .آن هــم بــه
ايــن دلیــل کــه فســون دو ســال پیــش در مســابقه دختــر شايســته شــرکت کــرده

و مــادرش خالــه نصیبــه او را از ايــن کار منــع نکــرده کــه هیــچ ـ آن طــوری کــه
بعــدا معلــوم شــد ـ تشــويقش هــم کــرده اســت .مــادرم هــم تصمیــم گرفــت کــه
بــه خالــه نصیبــه کــه قبــا خیلــی بــه او عاقه منــد بــوده و حمايتــاش میکــرده،

بايــد بــه دلیــل ايــن بی آبرويــی پشــت کــرد.

خالــه نصیبــه بــه مــادرم کــه بیســت ســال از او مســن تــر بــود عاقــه و احتــرام
زيــادی نشــان مــی داد هرچنــد مــادر هــم در ســنین جوانــی او هوايــش را خیلــی

داشــت و او را بعنــوان خیاطــی زبردســت بــه دوســتان ثروتمنــدش توصیــه و
معرفــی می کــرد.

مــادر ادامــه داد «آنهــا واقعــا خیلــی نــدار بودنــد» وبعــد انــگار حــس کــرده باشــد
کــه خیلــی زيــاده روی کــرده ادامــه داد «امــا نــه فقــط آنهــا بلکــه تمــام مــردم

ترکیــه در آن ســالها فقیــر بودنــد».

آنوقــت هــا نصیبــه ســالی يکــی دو بــار بــه خانــه مــا می آمــد و بــه مناســبت

جشــن يــا عروســی لبــاس می دوخــت .مــن بــه مدرســه می رفتــم و او را بســیار
کــم می ديــدم.

وقتــی در تابســتان ســال  1956بــرای يــک عروســی بايــد بــه ســرعت لبــاس

دوختــه می شــد ،مــادرم نصیبــه را بــه خانــه تابســتانی مان در ســواديه  2بــرد .دو
نفــری بــا هــم نشســتد تــوی اتــاق کوچکــی در طبقــه دوم ،جايــی کــه از البــای

نخلهــا می شــد قايــق هــا را ديــد و بچه هــا راهــم (کــه از تختــه پــرش تــوی آب

می پريدنــد) زيــر نظــر داشــت .در حالــی کــه دور و برشــان پــر از ســوزن ،ســنجاق،

تکه هــای پارچــه و ســانتیمتر خالــه نصیبــه (از صندوقچــه کوچــک خیاطــی اش در

مــی آورد و نقشــی از اســتانبول برخــود داشــت) بــود ،تــا نصفه هــای شــب خیاطــی

می کردنــد و از گرمــا ،هجــوم پشــه و کار زيــاد مــی نالیدنــد و در عیــن حــال مثــل
1 Teşvikiye
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دو خواهــر صمیمــی بــا هــم شــوخی می کردنــد و می خنديدنــد.

هنــوز يــادم می آيــد کــه آشــپزمان ،بکــری  1چطــور تنــگ تنــگ شــربت بــه آن

اتــاق پــر از بــوی گرمــا و پارچــه ابريشــمی می بــرد .آخــر نصیبــه ويــار داشــت
و مــادرم يکبــار ســرغذا نیمــه شــوخی نیمــه جــدی گفتــه بــود «بايــد بــه آدم
حاملــه هــر چــه خواســت ،بدهنــد و گرنــه بچــه اش زشــت مــی شــود ».بــا ديــدن

شــکم نیمــه برآمــده خالــه نصیبــه بــرای اولیــن بــار بــه وجــود فســون پــی

بــردم .ولــی آنوقــت هنــوز معلــوم نبــود کــه دختــر خواهــد شــد يــا پســر .مــادرم
حرفــش را اينطــور تکمیــل کــرد «نصیبــه ســن فســون را بــاال بــرد تــا بتوانــد
در مســابقه دختــر شايســته شــرکت کنــد .حتــی از شــوهرش هــم اجــازه گرفــت.

خــدا را شــکر کــه باخــت .حداقــل ايــن ننــگ دامنگیرشــان نشــد .اگــر موضــوع
آفتابــی می شــد از مدرســه بیرونــش می کردنــد .حــاال ديپلمــش را گرفتــه امــا

گمــان نکنــم بــه دانشــگاه راه پیــدا کنــد .از کجــا بايــد از زندگیشــان خبــر

داشــته باشــم ،وقتــی حتــی در اعیــاد هــم ســری بــه مــا نمی زننــد؟ اين کــه

چــه قمــاش دخترهايــی در ايــن کشــور پايشــان بــه ايــن نــوع مســابقات بــاز

می شــود بــرای همــه معلــوم اســت .بــا تــو چطــور رفتــار کــرد؟» بــا ايــن ســوال
مــادر می خواســت نشــان دهــد کــه فســون از قــرار بــا مردهــای زيــادی رابطــه

داشــته اســت .ايــن شــايعه وقتــی عکــس فســون در مرحلــه نیمه نهايــی جــزو

برنــدگان در مجلــه ملیــت چــاپ شــد ،در میــان دوســتانم هــم رواج داشــت .امــا
مــن بــه آنهــا نشــان داده بــودم کــه در مــورد اينطــور مســائل ناموســی عاقــه ای

بــه حــرف زدن نــدارم و جلــوی مــادرم هــم ســکوت کــردم .مــادر انگشــت اشــاره

اش را بلنــد کــرد و گفــت «مواظــب بــاش تــو بــه زودی بــا دختــری سرشــناس،
زيبــا و مهربــان نامــزد خواهــی کــرد .کیفــی را کــه برايــش خريدهــای نشــان
بــده ببینــم .ممتــاز ( 2ايــن اســم پــدرم بــود) نــگاه کــن کمــال بــرای ســیبل يــک

کیــف خريــده!»

«راســتی؟» پــدرم بــا حالــت چهــره اش نشــان داد کــه کیــف را ديــده و
1 Bekri
2 Mümtaz
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پســنديده و بــه راســتی از خوشــبختی پســر و عــروس آينــده اش راضــی اســت .امــا

در اصــل چشــمش همچنــان بــه تلويزيــون بــود .

عشــق بازی در دفتر
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چیــزی کــه توجــه پــدرم را بــه خــود جلــب کــرده بــود ،تبلیــغ پــر ســروصدای
اولیــن نوشــابه ی گازدار ترکیــه ملتــم  1بــود کــه توســط يکــی از دوســتانم بــه نــام

زعیــم  2تازگــی روانــه ی بــازار شــده بــود .مــن هــم نگاهــی کوتــاه بــه تلويزيــون

انداختــم و از آگهــی خوشــم آمــد .او ثــروت پــدرش را کــه چــون پــدر مــن کارخانــه
دار بــود عاقانــه در راه تحقــق ايده هــای نوبــکار بســته بــود .گاهــی بــا مــن هــم
مشــورت می کــرد .نظراتــم را می گفتــم و برايــش آرزوی موفقیــت می کــردم.

خــودم در امريــکا مديريــت خوانــده بــودم وبعــد از گذرانــدن خدمــت ســربازی
بــه خواســت پــدرم مديريــت يکــی ازشــرکتها را کــه مرتــب شــعبات جديــدش در

نقــاط مختلــف بــاز می شــد ،بــه عهــده گرفتــم .درســت مثــل بــرادرم کــه از جوانــی
کارش را بــه عنــوان مديــر بخــش فــروش شــرکت صادراتــی زت ـ زت  3در حربیــه

4

آغــاز کــرده بــود .زت ـ زت شــرکت بزرگــی بــود و آمــار نشــان مــی داد کــه بســیار

ســود آور اســت .امــا مــن در ايــن میــان نقــش چندانــی نداشــتم و ايــن موفقیــت
بیشــتر مديــون کلک هــای حســابداری بــود کــه ســود مؤسســات ديگرمــان را بــه

شــکل ماهرانــه ای بــه حســاب ايــن شــرکت می نوشــت.

وقــت مــن امــا بیشــتر به ايــن می گذشــت کــه ســعی کنــم از کارمنــدان بــا
ســابقه ای کــه بطــور عمــده خالــه خانم هايــی چــاق وچلــه بودنــد ومــن حــاال بــه

عنــوان پســر ِر ئیس مــوی دماغشــان شــده بــودم ،بــدون آن کــه خیلــی رئیــس بــازی
در آورم ،رمــوز اداره شــرکت را بیامــوزم .

1 MELTEM
2 Zaim
3 Satsat
4 Harbiye
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غروبهــا وقتــی همــه ســاختمان قديمــی شــرکت را در حربیــه ـ می تــوان گفــت بــه

قدمــت کارمنــدان خســته ای کــه در آن مشــغول بودندــــ کــه بــا عبــور اتوبوســهای

شــهری مرتبــا لــرزان بــود ،تــرك می کردنــد ،ســیبل بــه ديــدارم می آمــد .همــان

دختــری کــه قــرار بــود نامــزدم شــود و مــا همانجــا در اتــاق رئیــس شــرکت بــا
هــم می خوابیديــم .علیرغــم مدرنیســم و شــعارهای فمینیســتی کــه از فرانســه

يــاد گرفتــه بــود ،نظــرش راجــع بــه زنــان ماشــین نويــس فــرق چندانــی بــا مــادر

مــن نداشــت و گاهــی می گفــت «بهتــر اســت اينجــا از ايــن کارهــا نکنیــم.

اين طــوری خــودم را مثــل يکــی از ايــن ماشــین نويســها می بینیــم» امــا دلیــل

اصلــی شــرمی کــه گاه و بــی گاه وقتــی بــا هــم روی مبــل چرمــی لمیــده بوديــم

در او حــس می کــردم ،طبیعتــا در روحیــه دختــران تــرك آن دوره کــه تــن بــه
روابــط جنســی بیــش از ازدواج می دادنــد نهفتــه بــود .دختــران خانواده هــای

پولــدار و اروپايــی تــاش می کردنــد تــا تابــوی بــکارت را بشــکنند و پیــش از

ازدواج بــا دوســت پسرهايشــان روابــط جنســی برقــرار کننــد .ســیبل گاهــی

به ايــن کــه جــزو ايــن دختــران نتــرس باشــد بــه خــود می بالیــد .او از يــازده
مــاه پیــش بــا مــن رابطــه داشــت (ديگــر واقعــا وقتــش شــده بــود کــه ازدواج

کنیــم!)

چــون پــس از گذشــت ايــن همــه ســال می خواهــم تــا آنجــا کــه ممکــن اســت

صادقانــه داســتان زندگیــم را تعريــف کنــم ،نمی خواهــم راجــع بــه شــجاعت

دوســت دختــرم نــه خیلــی غلــو کنــم و نــه آنــرا ناچیــز جلــوه دهــم .نــه فقــط در
مــورد او بلکــه در مــورد همــه ی زنانــی کــه از نظــر مســائل جنســی زيــر فشــار

قــرار داشــتند .ســیبل هــم فقــط وقتــی مطمئــن شــد کــه مــن جــدأ بــه ازدواج
بــا او فکــر می کنــم حاضــر شــد خــود را در اختیــارم قــرار دهــد و چــون واقعــا

آدم صادقــی هســتم ،بــه راســتی ايــن قصــد را داشــتم .هــر چنــد اگــر هــم طــور

ديگــری بــود پــس از آن کــه او بکارتــش را بــه مــن هديــه کــرد چــاره ای جــز
ازدواج باقــی نمی مانــد .البتــه ايــن وظیفــه کمــی غرورمــان را ـ آخرهمــه جــا
خودمــان را آزاد و مــدرن جــا می زديــم ـ جريحــه دار می کــرد ولــی از ســوی

ديگــر باعــث نزديکی مــان می شــد.

بــه نظــر میرســید ،ســیبل مرتــب و بــا جديــت روی ايــن موضــوع تاکیــد دارد
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کــه ديگــر بــه راســتی زمــان فکــر کــردن بــه زندگــی مشــترك رســیده اســت .امــا
بــا همــه اينهــا ســاعاتی کــه در دفتــر بــا هــم عشــق بــازی می کرديــم ،خیلــی

خــوب بــود .ســر وصــدای ماشــینها از خیابــان هــاالس کارگازی  1بــه داخــل نفــوذ
می کــرد .در آن فضــای نیمــه تاريــک ســیبل را در آغــوش می گرفتــم و اطمینــان

داشــتم کــه تــا آخــر عمــرم بــا او خوشــبخت خواهــم بــود .يــک بــار وقتــی ســیگاری
دود می کــردم و خاکــش را در زيــر ســیگاری روی میــز کــه عامــت زت ـ زت

داشــت می تکانــدم ،ســیبل نیمــه عريــان روی صندلــی منشــی ام ،زينــب  2نشســت
و بــا خنــده روی دکمه هــای ماشــین تحريــر زد و ادای ماشــین نويس هــای بلونــد

را در آورد کــه بــه حماقــت معــروف بودنــد و جوکهــای زيــادی در مجــات راجــع
بــه آنــان بــر ســر زبانهــا بــود.

رســتوران فوايه
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فوايــه کــه اينجــا صــورت غــذای مصــورش ،يــک بســته کبريــت تبلیغاتیــاش و

دســتمال ســفره اش را می بینیــد( ،مــن ســالها بعــد قــادر بــه جمــع آوری شــان

شــدم) در کمتريــن زمانــی تبديــل بــه محبوبتريــن رســتوران ســبک اروپايــی از

نــوع فرانســوی شــد کــه مشــتريان غربــزده اش را بطــور عمــده ســاکنین بیوقلــی

3

،شیشــلی ونیشانتاشــی تشــکیل می دادنــد کــه در مجــات آن وقتهــا بــا طنــزی

انتقــادی عنــوان سوســايیتی (محافــل اجتماعــی) را داشــتند .ايــن ســبک رســتورانها

بــرای آن کــه بــه مشــتری بفهماننــد در شــهری اروپايــی غــذا می خــورد از نامــه ای

تشــريفاتی چــون آمباســادور  ،4مايســتیک  5و رويــال  6صــرف نظــر کردنــد و بــه
1 Halaskargazi
2 Zenep
3 Beyoglu
4 Ambassador
5 Majestik
6 Royal
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جــای آن بــه ســمت اســامی چــون کولیــس  ،1مرديــوان  2و فوايــه برگشــتند کــه

طنیــن اســتانبول را در خــود داشــت و وقتــی نوکیســه های نســل بعــدی هــوس

غــذا خــوردن در محیطــی پــر زرق و بــرق بــه سرشــان زد کــه در عیــن حــال
طعــم غذاهــای مادربزرگشــان را هــم در خــود داشــتند باشــد بــه ســرعت يــک
ســری رســتوران بــا نامهايــی چــون هانــدان  ،3ســلطان  ،4هونــکار  ،5پاشــا  6و وزيــر
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ســبز شــدند و فوايــه بــه ســرعت از مــد افتــاد .روزی کــه کیــف را خريــدم بــاز
هــم بــرای شــام بــه فوايــه رفتــه بوديــم بــه ســیبل گفتــم «فکــر نمی کنــی

بهتــر باشــد قرارمــان را خانــه ی مرحمــت بگذاريــم همانجــا کــه مــادرم وســايل

قديمــی اش را انبــار کــرده؟ همانجــا کــه حیــاط خلــوت قشــنگی دارد؟»

«پــس تــو خیــال میکنــی دوران نامزدی مــان بــه طــول خواهــد انجامیــد و بــه

ايــن زودی بــه خانــه خودمــان نخواهیــم رفــت؟»
«اصــا اينطــور فکر نمــی کنم عزيزم».

«مــن امــا دوســت نــدارم مثــل يــک معشــوقه روابــط مخفیانــه بــا تــو داشــته

باشــم».

«باشــد ،تو درســت می گويی».

«چطور شــد بــه فکــر آن آپارتمان افتادی؟»

گفتــم «فراموشــش کــن!» همان طــور کــه مشــتريان خنــدان و پــر ســر و صــدای

فوايــه را بــر انــداز می کــردم کیســه نايلــن بیــرون کشــیدم.

ســیبل پرســید «چــه هســت؟» و در صدايــش شــوق گرفتــن يــک هديــه مــوج

مــی زد.
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«يک ســورپرايز بازش کن!»

«واقعــا!» شــادی کودکانــه اش در هنــگام بــاز کــردن بســته نخســت بــه نگاهــی

پرســان و ســپس بــه ســرخوردگی بــدل شــد کــه بــه زحمــت ســعی در پنهــان
کردنــش داشــت.

تــاش کــردم بگويــم «میدانــی همــان اســت کــه پشــت ويتريــن مغــازه ديــده

بــودی و آنقــدر خوشــت آمــده بــود».
«آهــا ،واقعــأ محبت کردی».

«روز نامــزدی حتمــأ با لباســت جور خواهد شــد».

«متاســفانه بايــد بگويــم مدتهاســت کیفــی را کــه می خواهــم آن روز دســت بگیــرم،

انتخــاب کــرده ام امــا تــو را بــه خــدا ناراحــت نشــو .در هــر صــورت هديــه قشــنگی
اســت و تــو واقعــا لطــف کــردی امــا خــوب ديگــر بــرای اين کــه دلخــور نشــوی

بگويــم کــه مــن در هــر صــورت ايــن کیــف را روز نامــزدی دســتم نمی گرفتــم
چــون تقلبــی اســت».
«چــه گفتی؟»

«ايــن کیــف اصــل جنــی کولون نیســت کمال عزيز ،يک نســخه بدلی اســت».

«از کجــا فهمیدی؟»

«از همــه جــا عزيــزم .نــگاه کــن مارکــش را چطــور دوخته انــد و حــاال ايــن

کیــف جنــی کولــون را کــه در فرانســه خريــده ام ببیــن! جنــی کولــون بیخــود

کــه گرانتريــن مــارك فرانســه و همــه ی دنیــا نیســت .نخهــای بــه ايــن ارزانــی را
آنهــا هیچوقــت اســتفاده نمی کننــد .مــن بــه دوخــت کیــف اصــل نــگاه کــردم و

از خــود پرســیدم چــرا نامــزد آينــده ام اينطــور بــه آن می نــازد .اين کــه فقــط

دختــر يــک ســفیر بازنشســته اســت کــه حــاال کاری جــز رســیدگی بــه زمینهــای

ارثــی اش ـ پــدر بــزرگ ســیبل ژنــرال بــود ـ نداشــت ،گاهــی خیلــی آزارش مــی داد.

بعــد شــروع کــرد بــه نقــل پیانــو زدن مادربزرگــش ،شــرکت پــدر بزرگــش در

جنگهــای اســتقال ،دوســتی پدربــزرگ مادريــش بــا ســلطان ابولحمیــد .گفــت و

گفــت انــگار بــا ايــن حرفهــا عاقــه ام بــه او بیشــتر خواهــد شــد .بــر اثــر رشــد

صــادرات پارچــه در اوايــل دهــه هفتــاد جمعیــت اســتانبول ســه برابــر شــد .بهــای
ملــک مخصوصــا در محاتــی چــون محلــه مــا بســیار بــاال رفــت و شــرکتهای پــدرم
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آنچنــان پــر رونــق شــدند کــه دارايــی مــا بــه پنــج برابــر رســید .امــا هنــوز نســل
ســوم همان هايــی بــودم کــه بــا تجــارت پارچــه پولــدار شــده بودنــد و بــا همــه

ی تــاش ســه نســل هنــوز بــه ســطحی نرســیده بــودم کــه بتوانــم فــرق اصــل و
بــدل يــک کیــف را تشــخیص بدهــم و ايــن خیلــی ناراحتــم می کــرد .ســیبل بــا

دلســوزی دســتم را نــوازش کــرد.
«چقــدر بابتش پول دادی؟»

«هــزار و پانصــد لیر ،اگــر نمی خواهی عوضــش می کنم».

«نــه پولت را پــس بگیر ،کاه بزرگی ســرت گذاشــته اند».

بــا نابــاوری گفتــم «حــاال تــازه صاحــب مغــازه ،ســنای از آشــنايان مــا هــم

هســت».

ســیبل کیــف اصــل را کــه مــن بــا بی توجهــی ايــن وروآنــورش می کــردم گرفــت

و لبخنــد محبــت آمیــزی زد و گفــت «عزيــزم بــا ايــن کــه ايــن همــه تحصیــل

کــرده و باهوشــی ،هنــوز يــک زن می توانــد اينطــور ســرت شــیره بمالــد»

اشک فسون
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ظهــر روز بعــد کیســه نايلــون را برداشــتم و دوبــاره بــه بوتیــک شــانزه لیــزه

رفتــم .صــدای در بلنــد شــد و مــن اولــش بــاز فکــر کــردم کســی در مغــازه ای
کــه چــون اولیــن بــار بــه نظــرم خنــک و تاريــک رســید ،نیســت .ســکوت پــر
رمــز و راز يکبــاره بــا جیــک جیــک قنــاری شکســت و باالخــره ســايه ی فســون

را میــان يــک گلــدان و پــرده ديــدم کــه در رختکــن بــا مشــتری چاقــی ســرگرم
اســت .ايــن بــار بلــوزی گل بهــی پــر از ســنبل های ريــز بــه تــن داشــت کــه
خیلــی بــه او می آمــد .و وقتــی مــرا ديــد دوســتانه لبخنــد زد.

«آخ ،ســرت شــلوغ اســت ».گفتم و با ســر به رختکن اشــاره کردم.

«همیــن حــاال تمــام می شــود ».آنچنــان صمیمــی پاســخ گفــت کــه انــگار

مشــتری همیشــگی باشــم.

قنــاری در قفــس اينطــرف و آنطــرف می دويــد .نــگاه ناآرامــم مابیــن يــک مشــت

مجــات مــد و خنــزر پنزرهــای اروپايــی در حرکــت بــود .آنچــه بــه فراموشــی
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ســپرده بــودم ،بــا تماشــای فســون دوبــاره بــه ســراغم آمــد .حــس کــردم سالهاســت
می شناســمش .شــبیه خــودم بــود .حتــی موهايــم مثــل او قبــا فرفــری بــود امــا

بــا گذشــت زمــان صــاف شــد .می توانســتم خــودم را جــای او بگــذارم وعمیقــاً

درکــش کنــم .بلــوزی کــه بــه تــن داشــت بــه خوبــی هماهنگــی گونه هــای طبیعــی

و موهــای بلونــد شــده اش را بــه نمايــش می گذاشــت .يــادم آمــد کــه دوســتانم
راجــع بــه او می گفتنــد «آدم را بــه يــاد پلــی بــوی می انــدازد ».يعنــی بــا آنهــا

رابطــه داشــت؟ کیــف را پــس بــده پولــت را بگیــر و بــرو! تــو حــاال داری بــا يــک
دختــر خیلــی خــوب نامــزد می شــوی! نگاهــم را بــه بیــرون بــه میــدان نیشانتاشــی

انداختــم .امــا روی شیشــه ی مــه گرفتــه ی مغــازه انــدام رويايــی فســون بــه چشــمم

خــورد .زن چــاق عاقبــت بــدون آن کــه چیــزی بخــرد بوتیــک را تــرك کــرد .فســون
دامن هايــی را کــه او امتحــان کــرده بــود مرتــب ســر جايشــان چیــد و گفــت

«ديــروز شــما را در خیابــان ديــدم» و انــگار چهــره اش فقــط در همــان دهــان

بــزرگ و دعــوت کننــده خاصــه شــده باشــد و تــازه پــس از آن کــه لبخنــد شــیرينی

بــر لــب آورد متوجــه شــدم ماتیــک مايمــی بــه لــب هايــش مالیــده .ماتیــک

مــارك میســلون  1کــه ارزان و بــه همیــن علــت پــر طرفــدار بــود روی لــب هــای

او چــه قشــنگ می نشســت.
پرســیدم «کی؟»

«غــروب .شــما بــا ســیبل بوديــد و مــن آن ســوی خیابــان ايســتاده بــودم .انــگار

می خواســتید برويــد شــام بخوريــد».
«آره»

«چقــدر بــه هــم مــی آيیــد» بــا لحــن آدمهــای مســن کــه از خوشــبختی جوانــان

لــذت می برنــد گفــت و مــن نپرســیدم کــه ســیبل را از کجــا مــی شناســد.

بــا خجالــت کیــف را از کیســه بیــرون کشــیدم و گفتــم «خواهشــی داشــتم.
می خواســتم ايــن را پــس بدهــم»

«حتمــا ،میتوانیــد بــه جايــش ايــن دســتکش شــیک را برداريــد يــا ايــن کاه را

کــه تــازه از پاريــس رســیده ،ســیبل از کیــف خوشــش نیامــد؟»

1 Misslyn
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بــا شــرمندگی پاســخ دادم «نمی خواهــم تعويــض کنم پولــم را می خواهم».
متعجــب و کمــی ترســان به نظر می رســید «چرا؟»

«از قــرار کیــف اصــل جنی کولــون نیســت بلکه تقلبی اســت».
«چــه گفتید؟»

بــا بیچارگــی پاســخ دادم «من از اين مســائل ســر در نمی آورم».

بــه تنــدی گفــت «مــا اهــل ايــن کارهــا نیســتیم همیــن االن پولتــان را
می خو ا هیــد ؟ »
« بله » .

چهــره اش از درد در هــم رفــت .بــا خــودم گفتــم ،چــرا کیــف را صــاف و ســاده
دور نیانداختــی و بــه ســیبل نگفتــی کــه پــول را گرفتــه ای .در حالــی کــه ســعی

می کــردم لبخنــد بزنــم گفتــم «ببیــن ،موضــوع بــه تــو و ســنای ربطــی نــدارد.

مــا ترکهــا ايــن طوريــم ديگــر ،می توانیــم بــدل همــه چیزهايــی را کــه در اروپــا
مــد اســت درســت کنیــم .بــرای مــن يــا بــه طــور کلــی بــرای مــا يــک کیــف

بايــد قشــنگ و قابــل اســتفاده باشــد .حــاال ايــن کــه مــال کجاســت ،اصــل اســت
يــا تقلبــی نقشــی بــازی نمی کنــد ».امــا حتــی خــودم هــم به ايــن حــرف بــاور

نداشــتم .

کوتــاه گفــت «همیــن حــاال پولتــان را پــس می دهــم ».و مــن شــرمنده از رفتــار

زمختــم بــه زمیــن نــگاه کــردم.

بــا اين کــه خیلــی خجالــت زده بــودم ،بــاز هــم متوجــه ايــن نکتــه شــدم کــه
يــک جــای کار خــراب اســت و فســون قــادر بــه اتمــام کاری کــه بايــد انجــام

شــود نیســت .او بــه صنــدوق طــوری نــگاه می کــرد کــه انــگار جــادو شــده ومــن
وقتــی ديــدم چهــره گل انداختــه اش چطــور در هــم رفتــه و اشــک از چشــمانش

جــاری اســت ،بــا نگرانــی بــه طرفــش رفتــم.

آرام گريــه می کــرد و مــن دقیقــا نمی دانســتم چــرا ،امــا در آغوشــش گرفتــم

و او ســرش را روی ســینه ام گذاشــت .زيــر لــب گفتــم «معــذرت می خواهــم

فســون» وهمــان طــور کــه موهايــش را از روی پیشــانی کنــار مــی زدم گفتــم

«خواهــش می کنــم فراموشــش کــن ،فقــط يــک کیــف بدلــی بــود و بــس».

دماغــش را مثــل بچه هــا بــاال کشــید و ســه بــار هــق هــق کــرد و بــه گريــه ادامــه
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داد .لمــس پیکــرش ،پســتانهايش و صــاف و ســاده در آغــوش داشــتنش ســرگیجه

آور بــود .بــرای ناديــده گرفتــن میــل شــديدم بــه خیــاالت پنــاه بــردم .اين کــه او را
خیلــی وقــت اســت می شناســم و ايــن موجــود کوچولــو و زيبــا خواهــر نداشــته ام

اســت .شــايد چــون می دانســتم نســبت دوری داريــم او را بــا دســت و پــای

کشــیده و اســتخوان بنــدی نازکــش شــبیه خــودم می ديــدم .اگــر دختــر بــودم و
دوازده ســال جوانتــر حتمــا اندامــم همیــن طــور می شــد .موهــای بلنــد و بلونــدش

را نــوازش کــردم و گفتــم «دلیــل بــرای گريــه وجــود نــدارد».

«مــن نمی توانــم صنــدوق را بــاز کنــم .ظهرهــا کــه ســنای بــه خانــه مــی رود،

صنــدوق را قفــل می کنــد و کلیــد را بــا خــود می بــرد .بــه راســتی متاســفم»

پــس از ايــن توضیــح دوبــاره ســر بــر ســینه ام گذاشــت و بــه گريــه اش ادامــه داد.
در میــان هــق هــق وقتــی مــن نــرم موهايــش را نــوازش می کــردم گفــت «مــن

فقــط بــه خاطراين کــه بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــم اينجــا کار می کنــم و نــه

بــرای پــول»

احمقانــه پاســخ دادم «کار کــردن بــرای پول هم اشــکالی ندارد».

بــا نگاهــی غمگیــن و بچــه گانــه گفــت «درســت اســت .مــن هفتــه ی پیــش هجــده
ســاله شــدم و ديگــر نمی خواهــم ســربار پــدرم کــه خــودش معلــم بــاز نشســته ای

بیــش نیســت باشــم».

از تــرس تحريــک بیشــتر دســتم را از ســرش برداشــتم .فــوری فهمیــد و خــودش

را جمــع و جــور کــرد و کمــی از هــم فاصلــه گرفتیــم.

«تــو را بــه خــدا بــه کســی نگويیــد کــه مــن گريــه کــردم ».گفــت و در عیــن حــال
چشــمهايش را مالیــد.

«قــول می دهم فســون بین خودمــان می ماند».

ديــدم کــه لبخنــد مــی زنــد «کیــف را همینجــا می گــذارم و بعــد می آيــم پولــم
را می گیــرم».

«می توانیــد کیــف را همیــن جــا بگذاريــد امــا بــرای گرفتــن پــول نیايیــد .ســنای

قبــول نخواهــد کــرد کــه کیــف تقلبــی اســت و برايتــان گرفتــاری ايجــاد می شــود».
«پــس يک چیــز ديگر بر می دارم».

بــا غــرور يــک دختــر جــوان و حســاس پاســخ داد «ايــن را مــن نمی توانــم قبــول
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کنــم».

بــا بــی اعتنايــی گفتم «اصــا اهمیتی ندارد».

مصمــم گفــت «بــرای مــن چرا ،وقتی ســنای برگردد پــول را از او می گیرم».

«نمی خواهــم برای تو مشــکلی ايجاد شــود».

بــا لبخنــد گفــت «نگــران نباشــید .فکــرش را کــرده ام .می گويــم ســیبل همیــن

کیــف را داشــته و بــه همیــن دلیــل آنــرا پــس داده».
«فکــر خوبی اســت .خودم به ســنای می گويم».

فســون بــه تنــدی پاســخ داد «نــه شــما بهتــر اســت چیــزی نگويیــد .در غیــر
ايــن صــورت فــوری ســعی می کنــد بیشــتر ســر کیســه تان کنــد .اصــا پايتــان

را هــم اينجــا نگذاريــد .مــن پــول را می گــذارم پیــش خالــه وجیهــه»

«اگــر مــادرم از ايــن قضیــه چیــزی بدانــد ديگــر کســی حريــف کنجکاوی هايــش

نمی شــو د » .

«پــس چطــور پول را به شــما پس بدهم؟»

«مــادرم در خیابــان تشــويقی  1ســاختمان مرحمــت  2آپارتمانــی دارد .قبــل از

اين کــه بــه آمريــکا بــروم گاهــی بــرای درس خوانــدن يــا گــوش کــردن بــه
موســیقی بــه آنجــا می رفتــم .خانــه ای بــا يــک حیــاط خلــوت قشــنگ .حــاال هــم
بیــن ســاعت دو تــا چهــار بعــد ازظهــر آنجــا کار می کنــم».

«خیلــی خــب پــس پــول را همانجــا بــه شــما می دهــم .شــماره ی خانــه چنــد

اســت؟»

زيــر لــب گفتــم  4و هنــگام خــروج فقــط قــادر بــه ادای فقــط ســه کلمــه ديگــر

شــدم «طبقــه دوم ،خداحافــظ» قلبــم کــه بــه ســرعت قضیــه را دريافتــه بــود
ديوانــه وار می تپیــد .قبــل از آن کــه در پشــت ســرم بســته شــود همــه قوايــم
را جمــع کــردم تــا يــک بــار ديگــر خیلــی طبیعــی فســون را نــگاه کنــم .وقتــی

دوبــاره قــدم بــه خیابــان گذاشــتم ،در میــان موجــی از شــرم ،تاســف و شــادی
کــه ســرتاپايم را فــرا گرفتــه بــود ديــدم خیابــان نیشانتاشــی و هــر چــه در
1 Teşvikiye
2 Merhamet
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اطرافــم اســت درايــن روز بــه شــکل غريبــی يــک ســره زرد شــده .پاهايــم مــرا

از زيــر ســقف ها و ســايبان هايی کــه بــه رنــگ آبــی و ســفید رنــگ آمیــزی شــده

بودنــد ،از ســايه ای بــه ســايه ای می کشــاند و همیــن کــه پشــت ويتريــن يــک مغــازه

تُنگــی زرد رنــگ ديــدم در جــا خريدمــش .او بــه سرنوشــت بســیاری از اجنــاس
کــه اينطــوری خريــداری می شــوند دچــار نشــد .بلکــه بیســت ســال تمــام نخســت
روی میــز ناهــار خــوری والدينــم و پــس از آن روی میــز مــن و مــادرم قــرار

داشــت ،بــدون آن کــه کســی اعتراضــی کنــد و هــر بــار ســر شــام کــه دســته اش
را می گرفتــم ،بــه آغــاز فاجعــه ای کــه زندگیــام را از مســیر معمــول خــارج کــرد

می انديشــیدم .همــان فاجعــه ا ی کــه نــگاه نیــم نگــران ،نیــم مامتگــر مــادرم بــه
آن گواهــی مــی داد.

وقتــی آن روز ناهــار بــه خانــه آمــدم مــادر هــم خوشــحال شــد و هــم متعجــب.
بوســیدمش ،تنــگ آب را نشــانش دادم و بعــد ضمــن صحبــت گفتــم «لطفــا کلیــد

خانــه مرحمــت را بــده .شــرکت گاهــی آنقــدر شــلوغ می شــود کــه نمــی تــوان کار

کــرد می خواهــم مدتــی آنجــا را امتحــان کنــم».

مــادر همان طــور کــه کلیــد ســاختمان و در ورودی آپارتمــان را مــی آورد گفــت
«حــاال همــه جايــش را خــاك گرفتــه .راســتی آن گلــدان کوتــاه ايــا يــادت مــی

آيــد .همــان گلــدان گل ســرخی ،نــگاه کــن شــايد آنجــا باشــد .خیلــی هــم کار

نکــن .پدرتــان يــک عمــر زحمــت کشــید تــا شــما زندگــی بهتــری داشــته باشــید.

دســت ســیبل را بگیــر و بــرو از بهــار لــذت ببــر ».و وقتــی کلیــد را در دســتم
می گذاشــت بــا نگاهــی پــر رمــز و راز گفــت «مواظــب بــاش!» از همــان دوران

بچگــی مــادر مــا را متوجــه خطراتــی می کــرد کــه ازاعمــاق زندگــی ســربیرون
می آوردنــد .خطراتــی کــه نقطــه آغازشــان می توانســت داشــتن کلیــد يــک خانــه

باشــد.

خانــه ی مرحمت
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وقتــی مــادرم بیســت ســال پیــش يــک واحــد آپارتمــان در ســاختمان مرحمــت

خريــد ،بیشــتر بــه ســرمايه گــذاری فکــر میکــرد و در ضمــن می خواســت محلــی
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داشــته باشــد کــه هــر وقــت دلــش خواســت بتوانــد آنجــا بــا خــودش خلــوت کنــد.
امــا بــه ســرعت خانــه تبديــل بــه بــازار مــکاره شــد .مــادرم هــر چــه بــه نظــرش

دمــده آمــد و يــا پــس از خريــدن پشــیمان شــد در آن انبــار کــرد .ايــن خانــه را

از کودکــی دوســت داشــتم .خانــه ای کــه در ســايه ســار درختــان شــاه بلــوط و
زيرفــون قــرار داشــت .از حیــاط خلوتــش همیشــه ســر و صــدای فوتبــال بچه هــا

بــه گــوش می رســید .امــا از همــه بیشــتر از اســم ســاختمان خوشــم می آمــد.

قصــه اش را مــادرم بــا آب وتــاب فــراوان برايــم گفتــه بــود .در ســال  1934آن

وقتــی کــه آتاتــورك داشــتن نــام خانوادگــی را بــرای همــه اجبــاری اعــام کــرد،
بســیاری از ســاختمان هــای نوســاز اســتانبول بــه نــام صاحبان شــان نامیــده

شــدند .سیســتم نــام گــذاری بــر خیابــان و شــماره داشــتن خانه هــا پديــده ای

نوظهــور بــود و خانواده هــای سرشــناس و متمــول هــم در هــر صــورت بــا همــه
ی ايــل و تبارشــان درســت بــه ســبک و ســیاق دوران عثمانــی در عمارتهــای

بــزرگ کــه بــه نــام خودشــان معــروف بودنــد ،ســکونت داشــتند .بنابرايــن

بســیاری از خانواده هايــی کــه اسمشــان در ايــن داســتان خواهــد آمــد ،ســاکن
خانه هايــی هــم نــام خودشــان بودنــد.

درغیــر ايــن صــورت گذاشــتن نامهايــی چــون آزادی ،نیکــی بــر ســاختمان ها

هــم معمــول بــود .امــا مــادرم همیشــه میگفــت «آنهايــی کــه ايــن اســامی را

انتخــاب می کننــد در تمــام مــدت زندگــی شــان جــز لــه کــردن ايــن مفاهیــم

کار ديگــری نداشــته اند ».ســاختمان مرحمــت امــا توســط کســی ســاخته شــد

کــه در جريــان جنــگ جهانــی اول از طريــق احتــکار شــکر بــه پــول رســیده بــود
و حــاال می خواســت طــوری وجدانــش را آســوده کنــد .وقتــی پســرانش (دختــر

يکــی از آنهــا بــا مــن در دبســتان هــم کاس بــود) فهمیدنــد پدرشــان ترتیبــی
داده تــا اجــاره بــه حســاب موسســه خیريــه ا ی واريــز گــردد و بــه دســت فقــرا

برســد ،او را رســما ديوانــه اعــام کردنــد و بعــد بــه خانــه ســالمندان فرســتادند و

ســاختمان را خودشــان تحــت کنتــرل گرفتنــد .امــا آن اســم کــه دوران کودکــی
بــه نظــرم عجیــب مــی آمــد همچنــان بــر خانــه مانــد.

فردايــش ســی آپريــل ســال  1975يــک روز ســه شــنبه از ســاعت دو تــا چهــار

بعدازظهــر درخانــه مرحمــت منتظــر فســون مانــدم ،امــا او نیامــد .کمــی دلخــور
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و نگــران شــدم و بــا ناآرامــی بــه دفتــر بازگشــتم .بــرای اين کــه بــه پريشــانی ام
غلبــه کنــم ،روز بعــد هــم رفتــم امــا فســون بــاز نیامــد.

مــادر در اتاقهــای تنــگ و خفــه گلدان هــای ريــز و درشــت ،لبــاس و هــزار چیــز
ديگــر انبــار کــرده و بعــد بــه فراموشــی ســپرده بــود .ايــن وســايل خــاك گرفتــه مــرا

بــه يــاد اتفاقاتــی در کودکــی و نوجوانــی می انداخــت کــه حتــی بیــاد نمــی آوردم،

فراموششــان کــرده بــودم وايــن تاثیــری آرامــش بخــش برمــن داشــت .

روز بعــد باعبدالکريــم در رســتوران حاجــی عــارف محلــه ی بیوقلــو ناهــار

می خورديــم (عبدالکريــم را کــه از دوران خدمــت ســربازی می شــناختم نماينــده
زت ـ زت در کايســری  1بــود) .يــک دفعــه به ايــن فکــر افتــادم کــه دو روز متوالــی

درخانــه ای خالــی بــه انتظــار فســون نشســته ام و او نیامــده .تقريبــا بیســت دقیقــه
پــس از آن کــه شــرمنده تصمیــم گرفتــم ،ماجــرای کیــف تقلبــی و باقــی قضايــا

را بــه دســت فراموشــی بســپارم يــک بــار ديگــر نگاهــی بــه ســاعتم انداختــم و
تصويــر فســون در حالــی کــه راهــی خانــه مرحمــت اســت ،جلــوی چشــمم آمــد.
دروغــی مصلحتــی بــرای عبدالکريــم ســر هــم کــردم .غــذا را بــا عجلــه فــرو دادم و

دوان دوان خــود را بــه آنجــا رســاندم .بیســت دقیقــه پــس از ورودم فســون زنــگ
زد .يعنــی بايــد فســون می بــود .وقتــی بــه ســمت در می رفتــم ،يــادم آمــد شــب

پیــش خــواب ديــدم کــه در را بــه رويــش خواهــم گشــود .باچتــری در دســت،

موهايــی نمــدارو لباســی بــا خال هــای کوچــک زرد روبرويــم ايســتاده بــود.

«آه مــن فکر کردم فراموشــت شــده .بیا تو!»

«نمی خواهــم مزاحــم شــوم فقــط پــول را می دهــم و مــی روم ».پاکتــی بــا مهــر

کاس خصوصــی تضمینــی در دســت داشــت کــه نگرفتــم .دســتم را روی شــانه اش

گذاشــتم و کشــیدمش بــه داخــل خانــه و در را بســتم .

بــا اين کــه اصــا متوجــه بــاران نشــده بــودم همیــن طــوری گفتــم «چــه
بارانــی می آيــد .بیــا تــو خیــس می شــوی .حــاال برايــت چــای مــی آورم تــا گــرم

شــوی ».بــه آشــپزخانه رفتــم و وقتــی برگشــتم فســون را ديــدم کــه ســرگرم

بررســی اجنــاس مــادرم اســت .عتیقه جــات ،ســاعت های غبارگرفتــه ،جاکاهــی،
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مجســمه های کوچــک چینــی و هــر چیــز ديگــری کــه بتــوان تصــورش را کــرد.

بــرای اين کــه ســر حــال بیايــد بــا لحنــی طنزآلــود برايــش سرنوشــت خــرت
و پرت هايــی را کــه اينــورو انــور انبــار شــده بــود گفتــم .چــه آنهــا کــه از
مغازه هــای شــیک نیشانتاشــی ،بیوقلــو ،از عتیقــه فروشــی هــا ،حراجی هــای

خانــه ی بــزرگان ،وياهــای ســوخته ی کنــار بســفر خريــداری شــده و چــه آنهــا
کــه طــی مســافرتهای اروپايــی جمــع آوری گشــته بــود و اين کــه همــه ی آنهــا

پــس از مدتــی کوتــاه راهــی اينجــا شــده و محکــوم بــه فراموشــی گشــته اند .د ِر

کمدهايــی کــه سرشــار از بــوی خــاك و نفتالیــن بودنــد گشــودم و توپ هــای
بیشــمار پارچــه ،ســه چرخــه ای کــه هــر دو در دوران کودکــی ســوارش شــده

بوديــم (هــر چــه مــا احتیــاج نداشــتیم ،مــادر بــه خويشــان محتــاج مــی بخشــید).

يــک لگــن ،کاه هــای رنــگ و وارنــگ ،و گلــدان گل ســرخی کــه مــادر گمــش

کــرده بــود را نشــانش دادم .يــک شــکات خــوری کريســتال مــا را بــه يــاد
گذشــته انداخــت .آنوقتهــا کــه فســون بــا والدينــش بــه مناســبتهای مختلــف
پیــش مــا می آمــد وهمیــن ظــرف مملــو از آب نبــات ،باقلــوا ،کلوچــه نارگیلــی

يــا بــادام ســوخته بــود.

فســون کــه چشــمهايش می درخشــید گفــت «يــک بــار عیــد قربــان دو نفــری بــه

خیابــان رفتیــم و حتــی بــا ماشــین قــدری دور زديــم».

ماشــین ســواری هنــوز در خاطــرم بــود «آنوقت هــا بچــه بــودی ولــی حــاال يــک
دختــر خیلــی ،خیلــی جــذاب شــده ای».
«مرســی ،حاال ديگــر بايد بروم» .

«پــس چــای چــی؟ بیــرون کــه هنــوز بــاران می بــارد ».او را بــه ســمت در

بالکــن هدايــت کــردم و پــرده را کمــی پــس زدم.

چــون کودکــی کــه بــرای اولیــن بــار قــدم بــه خانــه ای غريبــه می گــذارد بــا

عاقــه بــه بیــرون نــگاه می کــرد .چــون جوانــی کــه هنــوز ســرش کاه نرفتــه،
راحــت و روراســت بــود .بــا شــوق بــه شــانه هايش ،گردنــش ،پوســتش کــه بــه

گونــه اش جلــوه ای اينگونــه بینظیــر مــی داد .بــه خال هــای کوچکــی کــه از دور بــه

چشــم نمی آمدنــد( ،مادربزرگــم درهمیــن نقطــه يــک خــال گوشــتی نداشــت؟)
خیــره شــده بــودم .دســتهايم بــی اختیــار انــگار مــال خــودم نباشــد دراز شــد و
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گل ســرش را کــه بــا چهــار گل داوودی تزئیــن شــده بــود لمــس کــرد.
«موهايــت کاما خیس اســت».

«بــرای کســی که گريــه کردنــم در بوتیک را تعريــف نکرديد؟»
«نــه ،امــا دلم می خواهــد بدانم اصا چــرا گريه کردی؟ »

«چرا؟»

«چــون خیلــی بــه تــو فکــر می کنــم .خیلــی خوشــگلی و بــا ديگــران فــرق داری.

برايــم يــک دختربچــه شــیرين مومشــکی بــودی و آنوقتهــا فکــر نمی کــردم اينقــدر
خوشــگل بشــوی ».مثــل دخترهــای زيبــا و مؤدبــی کــه به ايــن تعريف هــا عــادت
دارنــد لبخنــد مايمــی زد .ابروهايــش را بــا بدبینــی بــاال انداخــت و يــک قــدم

از مــن فاصلــه گرفــت« .ســنای چــه عکــس العملــی نشــان داد؟» پرســیدم تــا
موضــوع را عــوض کنــم« .قبــول کــرد کــه کیــف تقلبــی اســت؟»

«اولــش خیلــی شــلوغ کــرد .امــا وقتــی برايــش روشــن شــد شــما می خواهیــد
کیــف را پــس بدهیــد و پولتــان را بگیريــد تصمیــم گرفــت آبروريــزی نکنــد بــه
مــن هــم گفــت بهتــر اســت موضــوع را فرامــوش کنــم .فکــر می کنــم خــودش
می دانســت کــه کیــف اصــل نیســت ،نمی دانــد اينجــا آمــده ام .بــه او گفتــم شــما
ســر ظهــر می آيیــد و پولتــان را می گیريــد و حــاال بايــد بــروم» .

«اول چای»

از آشــپزخانه چــای آوردم و تماشــايش کــردم کــه چطــور چــای داغ را فــوت

می کنــد و هــر بــار جرعــه ای کوچــک از آن می نوشــد .موجــی از عشــق و اعجــاب

وجــودم را گرفــت و بعــد از خــود شــرمنده شــدم .دوبــاره بــی اختیــار دســتم دراز
شــد و موهايــش را نــوازش کــرد .بعــد ســرم را روی گونه هايــش خــم کــردم و

چــون ديــدم پــس نمی کشــد لبهايــش را بوســیدم .گــر گرفتــه بــود چــون هــر دو
دســتش بنــد فنجــان چــای بــود نتوانســت کنــار بکشــد از دســتم عصبانــی بــود
ولــی می شــد ديــد کــه دچــار ترديــد شــده و نمی دانــد چــه کنــد.

بــا غــرور گفــت «مــن البتــه از مــاچ و بوســه بــدم نمی آيــد .امــا نــه اينجــا و نــه

بــا شــما».

بــا لحنــی کودکانــه پرســیدم «تا حــال به خیلی ها بوســه داده ای؟»

«معلــوم اســت .اما ديگــر نمی خواهم».
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بــا نگاهــی معنــی دار کــه يعنــی همــه مردهــا يــک جورنــد دور و بــرش را از نظــر
گذرانــد .همــه ی خــرت و پرتهــا و از جملــه تختــی بــا روتشــکی آبــی کــه قــرار

نبــود آمــاده و مرتــب بــه نظــر آيــد را ديــد .حــس کــردم بــه ســرعت متوجــه

اوضــاع شــده.

ايــن شــبکاه را کــه بــرای بازديــد کننــدگان مــوزه بــه نمايــش گذاشــته ام،

تــوی يکــی از کمدهــا يافتــه و بــه عنــوان دکــور روی پاتختــی گذاشــته بــودم.

او پاکــت محتــوی پــول را بــه آن تکیــه داد و بــا اين کــه متوجــه شــدم بــاز هــم

تاکیــد کــرد کــه پاکــت را آنجــا گذاشــته.
«هنــوز کــه چايــت را تمام نکردی».

«ديرم شــده» گفــت اما نرفت.

درحیــن صــرف چــای راجــع بــه فامیــل ،دوران کودکــی و خاطراتمــان حــرف
زديــم بــدون آن کــه يــک کلمــه پشــت ســر کســی بــد بگويیــم .فســون گفــت کــه

او و مــادرش کمــی از مــادرم می ترســند .امــا احتــرام زيــادی بــرای او قائلنــد و

او از دوران کودکــی تحــت حمايــت خــاص مــادرم بــوده و هــر وقــت مــادرش بــرای

خیاطــی بــه خانــه مــا می آمــده مــادرم اســباب بازيهــای مــا را بــه او مــی داده و

تــا جريــان مســابقه دختــر شايســته هــر ســال توســط رانندهمــان برايــش هديــه

می فرســتاده مثــا يــک کاديوســکوپ کــه هنــوز هــم نگــه اش داشــته .وقتــی
مــادرم لبــاس می فرســتاد همیشــه چنــد شــماره ای بــزرگ تــر بــود تــا نکنــد

کوتــاه باشــد .مثــأ يــک دامــن اســکاتلندی کــه بــا ســنجاق قفلــی بزرگــی بســته

میشــد و او يــک ســال بعــد توانســت تــن کنــد ولــی آنقــدر دوســتش داشــت کــه

وقتــی از مــد افتــاد ،مدتهــا بــه جــای مینــی ژوپ از آن اســتفاده کــرد .گفتــم
يــک بــار بــا همیــن دامــن ديدمــش و بعــد دوبــاره موضــوع را بــه کمــر ظريــف
و پاهــای زيبايــش کشــاندم .گفــت کــه عمــوی خــل مزاجــی بــه نــام ثوريــا
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در آلمــان دارد کــه در هــر مســافرتش بــه ترکیــه بــرای تعطیــات بــه ديــدار
همــه اقــوام پراکنــده مــی رود و ايــن طــور باعــث میشــود کــه هــر کــس از حــال

ديگــری خبــر دار شــود «آنــروز صبــح عیــد قربــان کــه مــا ماشــین ســواری
1 Süreyya
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کرديــم ثوريــا هــم خانــه شــما بــود ».اينــرا بــا هیجــان گفــت .بعــد بــه ســرعت

بارانیــاش را پوشــید و دنبــال چتــر گشــت کــه نتوانســت پیدايــش کنــد .وقتــی
بــه آشــپزخانه می رفتــم ،آنــرا در کمــد آينــه دار جلــوی در مخفــی کــرده بــودم.

«نمیدانــی چــکارش کــردی؟ پیدايــش نیســت!» اينــرا وقتــی کــه بــه دقــت همــه

جــا را می گشــتم ،پرســیدم.

معصومانــه بــه کمــد آينه دار اشــاره کــرد «همین جا گذاشــته بودم».

همان طــور کــه همــه خانــه را زيــر و رو می کرديــم و بعیدتريــن جاهــا می گشــتیم
پرســیدم کــه در ســاعات فراقتــش چــه می کنــد .ايــن اصطــاح در مجــات بــازاری

آن دوره مــد شــده بــود .او پارســال در امتحــان کنکــور موفــق بــه آوردن نمــره
الزم بــرای رشــته مــورد عاقــه اش نشــده بــود و حــاال بعــد از کار در بوتیــک شــانزه
لیــزه بــه کاس خصوصــی می رفــت تــا خــود را بــرای امتحــان آمــاده ســازد.
«چــه دانشــکده ای را در نظر داری؟»

«آه ،بــه خوبــی نمــی دانــم ».و بــا خجالــت ادامــه داد «بیشــتر از همــه دوســت
دارم بــه مدرســه ســینما ،کنســرواتوريم بــروم و هنرپیشــه بشــوم».

«درايــن کاســهای خصوصــی فقــط وقــت آدم تلــف می شــود.همه قصدشــان فقــط

کاه بــرداری اســت.اگر مشــکلی داری مثــا در رياضیــات بیــا اينجــا مــن هــر روز

بعــد از ظهــر هســتم و می توانــم کمکــت کنــم».

ابرويــش را بــاال انداخــت و بــه شــوخی گفــت «بــه دخترهــای ديگــر هــم همیــن
جــا رياضــی درس می دهیــد؟»
«دختــر ديگــری وجود ندارد».

«وســیبل ،گاهــی بــه بوتیــک مــا ســر می زنــد يــک خانــم زيبــا و دوســت داشــتنی.

بــه زودی ازدواج می کنیــد نــه؟ »

«شــش هفتــه ديگر جشــن نامزدی اســت .اين چتر بــه دردت نمی خورد؟»

چتــر آفتابــی مــادرم را نشــانش دادم کــه در پیــزا خريــده بــود .گفــت کــه طبیعتــأ
بــا ايــن چتــر نمی توانــد در بوتیــک ظاهــر شــود و حــاال در هــر صــورت بايــد

بــرود .چــه چتــر پیــدا شــود چــه نشــود ،اهمیتــی نــدارد و بعــد بــا خوشــحالی
گفــت «بــاران بنــد آمــده! »

جلــوی در کــه ايســتاده بوديــم بــا پريشــانی فکــر کــردم کــه ديگــر همديگــر را
٣٠

نخواهیــم ديــد.

«بــاز هــم بیا اينجــا ،به صرف يــک فنجان چای»

«از مــن عصبانــی نشــويد کمــال .مــن ديگــر بــه اينجــا بــر نمی گــردم .شــما هــم

ايــن را می دانیــد نگــران نباشــید بــه کســی نمی گويــم کــه مــرا بوســیديد».
«چترت چه می شــود؟»

«مــال ســنای اســت .امــا می توانــد همینجــا بمانــد ».گفــت و بــه ســرعت امــا
نــه خیلــی ســرد گونــه ام را بوســید و رفــت.

اولیــن نوشــابه ی ترکی
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بــرای آن کــه وضعیــت شــاد و امیدوارکننــده ی آن روزهــا را ترســیم کنــم ،چنــد

آگهــی مجلــه ،چنــد بروشــور تبلیغاتــی از اولیــن نوشــابه ترکــی

ملتــم

و

چنــد شیشــه نوشــابه بــا طعــم هــای تــوت فرنگــی ،هلــو ،پرتقــال وگیــاس را

بــه نمايــش گذاشــته ام .زعیــم کــه آپارتمانــش در محلــه آيازپاشــا  1دورنمــای
بســیار زيبايــی داشــت ،جشــن بزرگــی بــه مناســبت عرضــه ی نوشــابه ی ملتــم

بــه بــازار بــر پــا کــرد کــه همــه دوســتان در آن شــرکت داشــتند .ســیبل بــا
عاقــه در جمــع آشــنايان پــول دار مــن شــرکت می کــرد .قايــق ســواری روی
بســفر ،جشــن تولدهــای غافلگیــر کننــده ،کلــوپ رفتنــه ای دســت جمعــی و بعــد
ماشــین ســواری در نیمــه شــبهای اســتانبول ،از همه اينهــا خوشــش می آمــد

و از میــان دوســتانم فقــط زعیــم را دوســت نداشــت .او را خالــی بنــد و دختــر
بــاز میدانســت و خیلــی هــم مبتــذل .اين کــه وســط مهمانیــاش يــک بــاره ســر
و کلــه يــک رقاصــه پیــدا میشــد و يــا بــا فنــدك پلــی بويــش ســیگار خانمهــا را
روشــن می کــرد ،همــه بــه حســاب گناهــان او نوشــته می شــد.

می گفــت اين کــه بــا هنرپیشــه های گمنــام و مــدل هــای عکاســی ارتبــاط دارد

( ايــن نــوع شــغلها تــازه در ترکیــه بــاب شــده بــود و بــه شــدت مشــکوك بــه

نظــر می رســید ) فقــط به ايــن دلیــل اســت کــه می شــود ،بیعقــد و صیغــه بــا

1 Ayazpasa
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آنــان رابطــه داشــت( .البتــه بــه ازدواج کــه اصــا فکــر نمــی کنــد) و هیــچ وقــت
قــادر بــه ايجــاد رابطــه ای جــدی بــا دختــری مناســب نخواهــد بــود .بــا همــه اينهــا
بــه نظــر عجیــب می آمــد کــه وقتــی بــه ســیبل گفتــم حالــم خــوش نیســت و

نمی توانــم در مهمانــی زعیــم شــرکت کنــم دلخــور شــد و گفــت «امــا ايــن مــدل
آلمانــی کــه عکســش همــه جــا در آگهی هــای ملتــم بــه چشــم می خــورد ،هــم

حضــور دارد».

«تــو کــه می گويی زعیم سرمشــق بدی برای من اســت».

«اگــر تــو نخواهــی بــه مهمانــی زعیــم بــروی ،حتمــا بايــد حالــت واقعــا بــد باشــد.

نگرانــم کــردی .می خواهــی ســری بــه خانــه تــان بزنــم».

«فرامــوش کــن .مــادرم و فاطمــه بــه انــدازه کافــی مواظبــم هســتند .فــردا خــوب

می شــو د » .

بــا لبــاس روی تخــت دراز کشــیدم و بــه فســون فکــر کــردم و تصمیــم گرفتــم تــا
آخــر زندگیــام نبینمــش .

F
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فردايــش يعنــی ســوم مــاه مــی ســال  1975ســاعت دو و نیــم فســون بــه خانــه
مرحمــت آمــد و بــرای اولیــن بــار بــا مــن خوابیــد .آنــروز وقتــی بــه آنجــا می رفتــم

اصــا بــه فکــر ديــدن او نبــودم .يعنــی حــاال وقتــی بعــد از گذشــت ايــن همــه ســال
و حوادثــی را کــه از ســر گذراندهــام ،می دانــم جملــه ی آخــرم طبیعتــأ نمی توانــد

کامــا حقیقــت داشــته باشــد .امــا بــا توجــه بــه شــرايط آنــروزی گمــان نمی کــردم

بیايــد .حرفــه ای روز قبــل فســون ،ســه چرخــه ،عتیقــه جــات مــادرم ،ســاعت

قديمــی  ،بــازی نــور در خانــه ای تیــره ،بــوی نــم و غبــار و آرزوی تنهــا مانــدن و
تماشــای حیــاط خلــوت آن چیزهايــی بــود کــه مــرا بــه آنجــا کشــاند .عــاوه بــر

آن می خواســتم ديــدارم را بــا فســون يکبــار ديگــر در ذهــن دوره کنــم .فنجــان

چايــش را بشــويم .اثاثیــه ی مــادرم را جمــع و جــور کنــم و کل ايــن داســتان مايــه

خجالــت را بــه فراموشــی بســپارم .در حیــن مرتــب کــردن اشــیاء بــه عکــس ســیاه

و ســفیدی برخــوردم کــه پــدرم از تخــت ،پنجــره و حیــاط خلــوت گرفتــه بــود .بــا
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ديــدن عکــس کــه معلــوم بــود از زاويــه ی اتــاق عقبــی گرفتــه شــده پــی بــردم

کــه خانــه در طــی ايــن ســالها هیــچ تغییــری نکــرده .وقتــی صــدای زنــگ را

شــنیدم بــه خــود گفتــم حتمــا مــادر اســت .فســون گفــت «آمــده ام چتــرم را
ببــرم ».بیــرون ايســتاده بــود .

تعــارف کــردم کــه «خــب بیــا تــو» کمــی ترديــد داشــت .امــا بعــد فهمیــد اينطــور

بیادبانــه اســت و آمــد تــو .در را پشــت ســرش بســتم .پیراهنــی بــه رنــگ صورتــی
چــرك بــا دکمه هــای ســفید بــه تــن داشــت کــه خیلــی بهــش می آمــد ،کمربنــدی
پهــن و ســفید باريکــی کمــرش بــه نمايــش می گذاشــت .نقطــه ضعفــم در دوران

جوانــی ايــن بــود کــه قــادر بــه دروغ گفتــن بــه دختــران خوشــگل و اغواگــر

نبــودم .در ســی ســالگی امــا فکــر می کــردم ايــن جنــون صداقــت را پشــت ســر
گذاشــته ام .امــا مثــل اين کــه اشــتباه می کــردم .گفتــم «ايــن چتــرت» و چتــر

را از کمــد آينــه دار بیــرون کشــیدم و اصــا بــه ايــن فکــر نیافتــاد کــه بپرســد

پــس چــرا ديــروز ايــن کار را نکــرده ام.
«چطــور رفتــه بود آنجا»

«خــودش نرفتــه بــود .مــن پنهانــش کــرده بــودم تــا تــو نتوانــی بــه ســرعت

بــروی »

حــاال بیــن لبخنــد زدن و ابــرو در هــم کشــیدن مــردد مانــده بــود .بــه بهانــه
دم کــردن چــای او را بــه آشــپزخانه نمــور و تاريــک کشــیدم و آنجــا همــه چیــز
بــه ســرعت پیــش آمــد و مــا کنتــرل مــان را از دســت داديــم و شــروع کرديــم

بــه بوســیدن همديگــر .بوســه های عمیــق و کــش دار .او دســتهايش را چنــان

دور گردنــم حلقــه کــرده بــود و چشــمهايش را بســته بــود کــه حــس کــردم

می توانیــم تــا آخــر خــط پیــش برويــم .بــا اين کــه بــه دلیــل دختــر بــودن او

موضــوع بــه نظــرم غیــر ممکــن می رســید ولــی وســط مــاچ و بوســه ها ديــدم
کــه تصمیمــش را گرفتــه .هــر چنــد ايــن اتفاقــات فقــط در فیلم هــای خارجــی

پیــش می آمــد .اينجــا بــه نــدرت دختــری دســت بــه همچیــن عملــی میــزد امــا

شــايد او اصــا باکــره نباشــد ،بــه همــان حــال از آشــپزخانه بیــرون آمديــم و

بــر لبــه تخــت نشســتم بــدون خجالــت لباســهای مان را در آورديــم ،هرچنــد
بــه هــم نــگاه نمی کرديــم و بعــد رفتیــم زيــر پتــو .پتويــی کلفــت و زبــر .يکــی
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از ايــن پتوهــا را در دوران کودکــی داشــتم کــه تنــم را بــه خــارش می انداخــت.

چیــزی نگذشــت کــه آنــرا از رويمــان کنــار زديــم .خیــس عــرق دراز کشــیديم.
خیلــی خــوب بــود .از البــه الی پــرده نــوری نارنجــی متمايــل بــه زرد اتــاق را

روشــن می کــرد و فســون می توانســت مــرا از ســر تــا پــا ســبک ســنگین کنــد

همان طــور کــه مــن او را .بــا ديــدن آلتــم کــه بــی اختیــار ورم کــرده بــود در او

نــه رمیدگــی و حیــرت بلکــه میلــی تــوام بــا عشــق ديــدم و از فکــر اين کــه مــردان
ديگــری را کــه همین طــور عريــان در تخــت ،کاناپــه و يــا روی صندلــی ماشــین

ديــده بــرای يــک لحظــه حســادتم تحريــک شــد .بعــد امــا خــود را يــک ســره بــه
موســیقی میــل و لــذت ســپردم کــه ســرمنزل همــه داســتانهای عاشــقانه اســت.

هــر چنــد پــس از گذشــت لحظاتــی در چشــم هــای هــم خوانديــم کــه راهــی نــه

چنــدان آســان پیــش رو داريــم .فســون گوشــواره هايش را کــه يــک لنگــه آن

اينجــا بــه نمايــش گذاشــته شــده کنــد و بــا دقــت روی پــا تختــی گذاشــت .کارش

بــه دختــرك بســیار نزديــک بینــی می مانــد کــه قبــل از شــنا در دريــا عینکــش

را از چشــم برمــی دارد .بــا ايــن حرکتــش نشــان داد کــه بــرای هــر کاری آمادگــی

دارد و بعــد بــا اطمینــان کامــل آخريــن تکــه لباســش را در آورد .بــه خوبــی يــادم
می آيــد آنوقت هــا دخترانــی کــه نمی خواســتند تــا آخــر پیــش برونــد شــورت يــا
بیکینــی شــان را در نمی آوردنــد .شــانه هايش را کــه بــوی بــادام تلــخ مــی داد

بوســیدم و بــا زبــان از گــردن تــا ســینه هايش پیــش رفتــم و بــا تعجــب ديــدم بــا

اين کــه هنــوز فصــل دريــا شــروع نشــده آنجــا از باقــی پیکــرش روشــن تــر اســت.

معلــم هايــی کــه بــا خوانــدن ايــن بخــش دســت پاچــه می شــوند ،می تواننــد بــه
محصلیــن توصیــه کننــد کــه از ايــن چنــد صفحــه بگذرنــد .بازديــد کننــدگان
مــوزه امــا بايــد اشــیاء ايــن اتــاق را بــا دقــت بنگرنــد و به ايــن بیانديشــند کــه
آنچــه کــردم اول بــه خاطــر فســون بــود کــه بــا چشــمهايی غمگیــن و هراســان

نگاهــم می کــرد ،بعــد بــه خاطــر هردومــان و باالخــره آخــرش کمــی هــم بــه

خاطــر پاســخ بــه نیــاز خــودم .

هــر دو ســعی میکرديــم مانعــی را کــه طبیعــت جلــوی پايمــان گذاشــته بــدون

خالــی کــردن میــدان و بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاريــم .بــه همیــن دلیــل وقتــی

در برابــر نوازشــها و جمــات عاشــقانه ام ســکوت کــرد ،وقتــی کــه پرســیدم «عزيــزم
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درد داری؟» ســکوت کــرد ،متعجــب نشــدم .و مــن هــم بــه نوبــه خــود آن هنــگام
کــه بــه اجبــار ســرگرم کاری بــودم کــه می دانســتم برايــش دردنــاك اســت

ســکوت اختیــار کــردم .حــاال ديگــر نزديــک تريــن کســم بــود و دردش را کــه

از اعمــاق وجــود بــر می خواســت و تمامــی پیکــرش را بــا نرمــی محسوســی

میلرزانــد (چــون گل آفتابگــردان در نســیمی مايــم) در خــود حــس می کــردم.

حالتــش وقتــی نــگاه از مــن دزديــد و بــا دقــت بــه خــودش خیــره مانــد طــوری

بــود ،انــگار بخواهــد اتفاقــی را کــه بــرای اولیــن و آخريــن بــار تجربــه می کنــد،
فقــط بــرای خــودش نگــه دارد .مــن امــا بــرای اين کــه کارم را بــه انجــام

برســانم و از ايــن ســفر ســبکبال بــاز گــردم بايــد بــا خودخواهــی بــه نیــاز خــود
می انديشــیدم و اينطــور هــر دو ناخــودآگاه به ايــن نتیجــه رســیديم ،بــرای
تجربــه عمیــق ايــن لحظــات کــه مــارا بــه هــم پیونــد مــی داد بايــد بتوانیــم

هــر کــدام بــه تنهايــی و فقــط بــرای خودمــان لــذت ببريــم .از طرفــی محکــم

همديگــر را در آغــوش می کشــیديم و از آنســو ديگــری را فقــط بــرای ارضــای
خــود میخواســتیم .آن طــور کــه فســون بــا ناخن هايــش پشــتم را می خراشــید

يــاد آور تــرس دختــرك نزديــک بینــی بــود کــه در حــال يــاد گرفتــن شــنا

احســاس کنــد غــرق خواهــد شــد .و خــود را بــا همــه قــوا بــه پــدرش بچســباند.
وقتــی پــس از گذشــت ده روز از فســون پرســیدم آن هنــگام کــه بــا چشــمهای
بســته مــرا در آغــوش می فشــرد چــه تصويــری در ذهــن داشــت پاســخ داد
«يــک دشــت پــر از گلهــای آفتــاب گــردان»

بچه هايــی کــه بعدهــا هــم خنده هايشــان ،فريادهــا و فحشهايشــان پــس زمینــه

عشــق بــازی هايمــان بــود در حیــاط قديمــی حیريتــن پاشــا  1فوتبــال بــازی
می کردنــد .وقتــی ســر و صــدا هــای فروکــش کــرد غیــر از چنــد جیــغ کوتــاه و
شــرم آلــود فســون و آهــی از ســر رضايــت کــه از ســینه مــن بــر می خاســت تــا
خــود را بــه آســودگی رهــا کنــم ،فقــط ســکوت بــود کــه اتــاق را پــر می کــرد .در
دوردســت از میــدان نیشانتاشــی صــدای ســوت پلیــس هــای راهنمايــی ،صــدای

بــوق ماشــینها ،و صــدای کوبــش می آمــد .کودکــی بــه يــک قوطــی خالــی کنســرو
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لگــد میــزد .مرغــی دريايــی جیــغ می کشــید ،جايــی شیشــه ا ی شکســت و بــرگ

هــای زيرفــون در بــاد خــش خــش می کردنــد.

در ســکوت چنــدی در آغــوش هــم مانديــم دلمــان می خواســت مهــر باطــل بــر همــه

بخشــهای شــرم آلــودی کــه از ســوی مــردم شناســان بــه عنــوان رفتارهــای جوامــع
بــدوی بررســی و درجــه بنــدی می شــود ،بزنیــم .نکاتــی مثــل پارچــه کتانــی خــون

آلــود ،لباســهای پخــش و پــا و عــادت بــه عريانــی .فســون هــق هــق میکــرد و
بــه جمــات آرامــش بخــش مــن گــوش نمــی داد بعــد گفــت «ايــن لحظــات را تــا

آخــر عمــرش از يــادش نخواهــد بــرد ».بــاز هــم کمــی اشــک ريخــت و پــس از

آن ســاکت شــد .زندگــی مــرا ســالها بعــد بــه انســان شــناس شــخصی خــودم بــدل
کــرد و بــدون آن کــه بخواهــم کار ايــن انســانهای عاقــه منــد و ســخت کــوش را
بیــارزش جلــوه دهــم کــه فکــر می کننــد بــا نمايــش چنــد ابــزار کار و پخــت و

پــز کــه از ســرزمین های دور دســت می آورنــد ،می تواننــد بــه زندگــی خودشــان

و مــا معنــا ببخشــند ،بايــد بگويــم تمرکــز روی ايــن نشــانه ها و اشــیای بــه جــا
مانــده نمی توانــد بــه تنهايــی بیانگــر تمامــی عشــق و ســپاس مــا نســبت بــه هــم

در آن اولیــن نزديکــی باشــد .بــرای اين کــه نشــان دهــم بــا چــه عشــق و ظرافتــی
معشــوقه ی هجــده ســاله ی مــن پیکــر ســی ســالهام را آنوقــت کــه در آغــوش هــم

لمیــده بوديــم نــوازش می کــرد ،ايــن دســتمال نخــی گلــدار را انتخــاب کــرده ام
کــه فســون آنــرا تــا کــرده در کیفــش می گذاشــت .ايــن جوهــردان کريســتال کــه

فســون وقتــی پــس از آن ســیگار می کشــیديم روی میــز يافتــه بــود ،بايــد نمايانگــر

جنــس عاقــه مــا بــه هــم باشــد .ايــن کمربنــد پهــن مــد روز بــا قــاب خیلــی

بزرگــش کــه آنــروز هنــگام پوشــیدن لبــاس وقتــی می خواســتم آنــرا ببنــدم دچــار
گنــاه و شــرم گشــتم بايــد امــروز هــم نشــانه آن باشــد کــه چقــدر پــس از عريانــی

بهشــتی فرورفتــن در لبــاس هــای همیشــگی و بازگشــت بــه جهــان آلــوده قبلــی

دشــوار بــود.

قبــل از آن کــه فســون بــرود بــه او گفتــم ،اگــر واقعــا قصــد رفتــن بــه دانشــگاه را
داشــته باشــد ،بايــد شــش هفتــه آخــر قبــل از امتحــان را درســت و حســابی درس

بخوانــد.

بــا لبخنــد پاســخ داد «می ترســی همــه زندگــی ام را پشــت پیشــخوان مغــازه
٣٦

بگذرانــم» .

«نــه ،معلــوم اســت کــه نــه ،امــا مــن حاضــرم بــا کمــال میــل کمکــت کنــم.

می توانیــم بــا هــم درس بخوانیــم .رياضیــات کاســیک می خوانیــد يــا مــدرن؟»

«در دبیرســتان رياضیــات مــدرن می خوانديــم و حــاال در کاس خصوصــی هــر
دو را تدريــس می کننــد ».اينطــور قــرار گذاشــتیم کــه فــردا در خانــه مرحمــت
بــا او رياضــی کار کنــم .همیــن کــه فســون رفــت ،دســت بــه کار يافتــن کتــاب

هــای الزم شــدم و در دفتــر هنــگام کشــیدن ســیگار بــه بررســی آنهــا پرداختــم.
واقعــا می خواســتم کمکــش کنــم .بــا ايــن تصمیــم کــه بــه فســون کمــک خواهــم

کــرد بــاری از دوشــم برداشــته شــد و آنچــه بــه جــا مانــد موجــی از خوشــبختی
و غــروری کــم نظیــر بــود .خوشــبختی را در گــردن ،بینــی و روی پوســتم حــس
کــردم و غــرور کــه قــادر بــه پنهــان کردنــش نبــودم ،در قالــب شــادی خاصــی
خــود را نشــان مــی داد .در پــس ذهنــم مرتــب بــا ايــن فکــر ســرگرم بــودم

کــه فســون را در خانــه مرحمــت خواهــم ديــد و بــا او خواهــم خوابیــد .امــا
می دانســتم کــه ايــن همــه فقــط وقتــی مقــدور اســت کــه طــوری عمــل کنــم

گويــی در زندگیــام هیــچ اتفــاق خارقالعــاده ای رخ نــداده.

سوســوی چراغهای شــهر و خوشــبختی
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برگــزار

میشــد .همــه دعــوت داشــتند .مــن هــم رفتــم .ســیبل خیلــی هیجــان زده بــود.

لباســی نقــره ای و بــراق و ژاکتــی توربافــت بــر تــن داشــت و چــون نامــزدی
دوســتش را نمونــه ای بــرای مــا می دانســت همــه جزئیــات آن برايــش جالــب

بــود .حــرف مــی زد و می خنديــد.

وقتــی پســ ِر عمو ثوريــا کــه اســمش در خاطــرم نمانــده ،اينگــه  3را بــه مــن
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معرفــی کــرد ـ همــان مــدل آلمانــی نوشــابه ملتــم ـ دو گیــاس راکــی زده و
کامــا آرام بــودم.

بــه انگلیســی پرســیدم « از ترکیــه خوشــتان می آيد؟»

«مــن فقــط اســتانبول را ديــدم .امابرايــم خیلــی عجیــب اســت .آن را کامــا طــور

ديگــری تجســم می کــردم» .
« چطو ر ؟ »

اينگــه نفســی تــازه کــرد .بــا هوشــی کــه داشــت بــه ســرعت حســاب کار دســتش

آمــده بــود کــه اگــر حــرف غلطــی بزنــد ،فــورأ بــه ترکهــا بــر خواهــد خــورد .بــا
لبخنــد بــه ترکــی پاســخ داد (هرچنــد لهجــه اش وحشــتناك بــود) «شــما فقــط

اليــق بهتريــن هــا هســتید».

«در عــرض يــک هفتــه همــه ی ترکیــه شــما را شــناخته اند .از ايــن بابــت چــه

احساســی داريــد؟»

بــا شــادی کودکانــه ای پاســخ داد «پاســبان ها ،راننــدگان تاکســی ،همــه در

خیابــان مــرا می شناســند .يــک بادکنــک فــروش بادکنکــی بــه مــن داد و گفــت

[ شــما فقــط اليــق بهتريــن هــا هســتید ] درکشــوری بايــک کانــال تلويزيونــی

می شــود بــه ســرعت مشــهور شــد».

اينجــا را بايــد بیــش از ايــن احتیــاط می کــرد .فهمیــده بودکــه پايــش در گل گیــر
کــرده.

پرســیدم «در اروپا چنــد کانال داريد؟»

تکانــی خــورد .حرفــی کــه زده بــودم زيــادی بــود .ســعی کــردم ســر و تــه قضیــه را
هــم بیــاورم« .هــر روز ســر راه محــل کارم پوســترهای بــزرگ شــما را روی ديــوار
خانه هــا می بینــم .منظــره زيبايــی اســت».

«بايــد گفــت ترکهــا در رابطــه بــا تبلیغــات خیلــی از اروپايیهــا جلوترند».

آنقــدر از ايــن حــرف خوشــم آمــد کــه تــاش کــردم فرامــوش کنــم فقــط از ســر

ادب بــر زبــان آمــده .ســعی کــردم وســط آن جمــع شــاد و شــلوغ زعیــم را پیــدا
کنــم .آنجــا ايســتاده بــود و بــا ســیبل حــرف مــی زد .خوشــحال شــدم .همیشــه

امیــدوار بــودم بــا هــم دوســت شــوند .بعــد از ايــن همــه ســال هنــوز يــادم می آيــد

کــه آن لحظــه چقــدر شــاد شــدم .ســیبل چــون لوگــوی تبلیغاتــی زعیــم را بــرای
٣٨

نوشــابه ملتــم خودخواهانــه و احمقانــه می پنداشــت بــه همیــن دلیــل اســم
اورا «شــما اليــق بهترينهــا هســتید زعیــم» گذاشــته بــود .می گفــت وقتــی

درترکیــه ی فقیــرو پــراز مشــکات ريــز و درشــت ،دانشــجويان چــپ و راســت

همديگــر را تکــه پــاره می کننــد ،ايــن شــعار بــه غايــت نابجاســت .بــاد بهــاری

سرشــار از بــوی اقاقیــا از در بــزرگ بالکــن بــه اتــاق نفــوذ می کــرد .آن پايیــن

چراغهــای شــهر سوســو می زدنــد وحتــی محاتــی فقیــر نشــین چــون کاظــم

پاشــا  1هــم کامــأ تــر و تمیــز بــه نظــر می آمدنــد .حــس کــردم زندگــی خوبــی

داشــته ام و آنچــه مربــوط بــه آينــده می شــود هــم حتمــا سرشــار از خوشــبختی

خواهــد بــود .البتــه تجربــه ی عجیــب واســتثنايی امــروز کمــی پريشــانم کــرده

بــود .امــا مگــر هــر کســی حــق داشــتن رازهــا ،مشــکات و نگرانیهــای خــاص
خــود را نــدارد؟ در میــان مهمانــان پــول دار امشــب حتمــا هســتند آنهايــی کــه

از زخمهــای درون در عذابنــد .در جمعــی دوســتانه و پــس از نوشــیدن چنــد
گیــاس معلــوم می شــود کــه همــه نگرانــی هــا بــی اســاس بــوده.

ســیبل پرســید «آن مــرد ســرگردان را آنجــا می بینــی؟ او ســوفی معــروف اســت.

همــان کــه مثــل ديوانه هــا قوطــی کبريــت جمــع می کنــد .تمــام خانــه اش

پــر ازهمانهاســت .می گوينــد از وقتــی زنــش ترکــش کــرده به ايــن روز افتــاده.

راســتی در مراســم نامــزدی مــا دلــم نمی خواهــد کــه پیشــخدمتها ايــن لباســهای

مســخره را بــر تــن داشــته باشــند .تــو چــه فکــر می کنــی؟ چــرا امــروز ايــن قــدر

مشــروب می خــوری؟ ببیــن می خواهــم چیــزی برايــت تعريــف کنــم».

«چه چیزی؟»

«محمــد از ايــن مــدل آلمانــی خیلــی خوشــش آمــده و از کنــارش تــکان

نمی خــورد .زعیــم حســوديش شــده و از ايــن گذشــته پســر عمــو ثوريــای شــما
هــم از خويشــاوندان يشــیم اســت  ...بگــو ببینــم چیــزی شــده؟»

«نــه ،نــه اصــا حالــم فــوق العــاده خــوب اســت ».بــه خوبــی جمــات عاشــقانه
ســیبل را کــه در گوشــم زمزمــه می کــرد .بــه خاطــر دارم او دختــری بــا نمــک،

هوشــمند و بــا محبــت بــود و مــن می دانســتم نــه فقــط امشــب بلکــه تــا آخــر
1 kasimpasa
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عمــرم در کنــارش بــه خوبــی زندگــی خواهــم کــرد .آخــر شــب او را بــه خانــه
رســاندم و بعــد مدتهــا در خیابانهــای خالــی و تاريــک راه رفتــم و بــه فســون فکــر
کــردم .از ســرم بیــرون نمی رفــت کــه او نــه همیــن طــوری بلکــه بــا کمــال میــل

خــود را در اختیــار مــن گذاشــته  ،بــدون لحظــه ای ترديــد لخــت شــد .اتــاق
نشــیمن خانــه مــا خالــی بــود .گاهــی وقتهــا کــه پــدرم نمی توانســت بخوابــد

آنجــا می نشســت و مــن همیشــه دوســت داشــتم در ايــن حالــت ســر گفتگــو را بــا

او بــاز کنــم .امــا امشــب هــر دو در اتــاق خــواب بودنــد .صــدای خــر خــر مــادر و
نفــس هــای پــدر از آنجــا بــه گــوش می رســید .يــک گیــاس ديگــر هــم نوشــیدم.

ســیگاری دود کــردم .امــا خــواب بــه ســراغم نیامــد .مدتهــا بــه عشــق بــازی بــا
فســون فکــر کــردم و آن صحنه هــا بــا تصاويرجشــن نامــزدی قاطــی شــدند.

عیــد قربان
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درحالــی میــان خــواب و بیــداری عمــو ثوريــا و پســرش را کــه اســمش در يــادم
نمانــده ،بــه خاطــرم آوردم .درآن عیــد قربــان کــه بــا هــم ماشــین ســواری کرديــم

عمــو ثوريــا هــم حضــور داشــت .همان طــور کــه در تخــت خــواب از ايــن پهلــو بــه

آن پهلــو می غلتیــدم ،تصاويــر آن صبــح ســرد ســربی جلــوی چشــمم آمــد ،آن طــور
کــه بعضــی وقتهــا آدم خــواب می بینــد .خیلــی آشــنا و در عیــن حــال خیلــی دور،

ســهچرخه را بــه خاطــرآوردم ،فســون را ،خیابــان را ،قربانــی گوســفندها کــه مــا
در ســکوت شــاهدش بوديــم و ماشــین ســواری مــان را ،وقتــی فردايــش در خانــه
مرحمــت فســون را ديــدم ســر صحبــت را در ايــن بــاب بــا او گشــودم .فســون گفــت
«ســهچرخه را همــان وقــت بــه شــما برگردانديــم ».خاطــرات او خیلــی روشــنتر

از مــن بــود« .چنــد ســال پیــش از آن وقتــی تــو و بــرادرت ديگــر بــه آن احتیــاج

نداشــتید ،مــادرت آنــرا بــه مــن داد و وقتــی مــن هــم بــرای ســه چرخــه ســواری
بــزرگ شــدم آنــرا در عیــد قربــان برگردانديــم».

«و مــادرم آنــرا آورد اينجــا .يــادم مــی آيــد عمــو ثوريــا هــم آن روز پیــش مــا
بــود».

فســون گفــت «هــوس لیکور کرده بود».
٤٠

ماشــین ســواريمان را هــم فســون بیــش از مــن در خاطرداشــت .وقتــی تعريــف

کــرد مــن هــم کــم کــم يــادم آمــد و حــاال نیــاز دارم آنــروز را از نــگاه خــودم
بنويســم .فســون آنوقــت دوازده ســاله بــود و مــن بیســت و چهــار ســاله .بیســت
و هفــت فوريــه  1969اولیــن روز عیــد قربــان طبــق معمــول هــر ســاله خانــه ی

مــا در نیشانتاشــی پــر از اقــوام ريــز و درشــت ،تمیــز و اتــو کشــیده می شــد

کــه همگــی بی صبرانــه منتظــر بازشــدن ســفره ناهــار بودنــد .زنــگ در پشــت

ســرهم بــه صــدا در می آمــد و دســته ی جديــدی وارد می شــدند .مثــا خالــه ام

بــا شــوهر کچــل و بچه هــای شســته رفتــه .بعــد همــه برمی خاســتند ،دســت
بوســی ها آغــاز می شــد ،دوبــاره صندلــی می چیدنــد ومــن و فاطمــه بــه تــازه

وارديــن شــیرينی تعــارف می کرديــم .وســط آن شــلوغی پــدرم مــن و بــرادرم را

کنــار کشــید « .بچه هــا عمــو ثوريــا بــاز غــر می زنــد کــه چــرا لیکــور نداريــم.
يکیتــان بــرود مغــازه عاءالديــن و لیکــور نعنــاء ،تــوت فرنگــی بخــرد».

چــون پــدرم گاهــی بــرای رفــع تشــنگی يکــی دو گیــاس زيــادی می نوشــید،
مــادرم خیلــی وقــت پیــش تصمیــم گرفتــه بــود رســم نوشــیدن لیکــور نعنــاء،

تــوت فرنگــی در گیــاس هــای کريســتال را کــه همیشــه در ســینی نقــره بــه
مهمانهــا عرضــه می شــد برانــدازد.

او بیــش از همــه بــه ســامتی پــدرم فکــر می کــرد .دو ســال پیــش از ايــن

عمــو ثوريــا دوبــاره بــه اصــرار بــه نوشــیدن لیکــور کــرد ،مــادرم بــرای اين کــه

موضــوع را بــرای همیشــه تمــام کنــد گفــت «در يــک عیــد مذهبــی الــکل

می خواهــی؟» و باعــث در گرفتــن يــک بحــث طوالنــی پیرامــون مذهــب ،تمــدن

اروپــا و جمهوريــت شــد ،کــه مرتبــأ میــان مــادر و عمــو کــه از طرفــداران

پــر و پــا قــرص آتاتــورك بــود در می گرفــت .پــدرم پرســید «خــب کدامتــان
می رويــد؟» يــک اســکناس ده لیــری دســت اول تــازه از بانــک رســیده بیــرون
کشــید کــه در اعیــاد میــان بچه هــا ،دربانهــا و محافظیــن کــه بــه دســت بوســش
می آمدنــد تقســیم می کــرد .بــرادرم گفــت «کمــال بــرود ديگــر»
«نــه عثمان»

پــدرم رو بــه من گفــت «بیا ،تو بــرو به مادرت هــم چیزی نگو!»
دم در فســون را ديدم.

٤١

«بــا من بیــا می رويم تا مغازه ســر گذر».

آنوقــت هــا او دخترکــی بــا پاهــای الغــر و از آشــنايان دور بــود کــه بــه جــز روبــان

ســفید بــر موهــای مشــکی درخشــان بافتــه شــده اش و لباســی کــه از ســفیدی بــرق

مــی زد ،چیــز قابــل توجــه ديگــری نداشــت .آنچــه از او بــرای خالــی نبــودن عريضــه
همانوقتــی کــه بــه طــرف آسانســور می رفتیــم پرســیدم ،هنــوز در خاطــرش مانــده

بــود «کاس چندمــی؟»

« پنجم »

«کدام مدرســه می روی؟»

«مدرســه دخترانه نیشتاشــی »

«دوســت داری چه کاره بشوی؟»
سکو ت .

چنــد قدمــی کــه در ســرمای بیــرون برداشــتیم ،جماعتــی را ديــدم کــه زيــر يــک

درخــت زيرفــون جمــع شــده بودنــد .آنجــا گوســفند قربانــی را ســر می بريدنــد .اگــر

حــاال بــود می دانســتم کــه ديــدن ايــن منظــره بــرای يــک دختــر بچــه مناســب

نیســت و بــه آنطــرف نمی رفتــم .آنوقتهــا امــا از ســر کنجــکاوی بی خیــال جلــو

رفتــم .آشــپزمان ،بکــری و دربــان زعیــم آســتین هــا را بــاال زده و گوســفند کــه
پاهايــش را بســته بودنــد بــه زمیــن می زدنــد ،جلــوی گوســفند مــردی بــا پیشــبند

وکارد زانــو زده بــود ولــی چــون حیــوان مرتــب دســت و پــا مــی زد نمی توانســت

کارش را بــه انجــام برســاند .آشــپز و دربــان کــه از بــس زور زده بودنــد دهانشــان
کــف کــرده بــود باالخــره موفــق شــدند گوســفند را نگــه دارنــد بعــد قصــاب کارد
را چنــد بــار جلــو و عقــب بــرد و گلــوی ســفید گوســفند را بريــد .حیــوان بــا
ناامیــدی چنــد بــار لرزيــد و وقتــی قصــاب کارد را برداشــت خونــی ســرخ و تیــره

بیــرون زد .هیــچ کــدام از ناظــران حرکتــی نکردنــد .قصــاب ســر گوســفند را کمــی
بــه عقــب کشــید و خــون بــه ســمت ســوراخی کــه از پیــش تعبیــه شــده بــود بــه

راه افتــاد.

ديــدم کــه چنــد کــودك چهــره درهــم کشــیدند .ديــدم راننده مــان ،چتیــن و
يــک پیرمــرد دعــا می خواننــد .فســون بــی صــدا کــت مــرا گرفتــه بــود .گوســفند

آخريــن دســت و پايــش را زد و قصــاب کاردش را بــا پیشــبند تمیــز کــرد .تــازه
٤٢

کاظــم قصــاب را کــه مغــازه اش روبــروی پاســگاه بــود ،شــناختم و وقتــی نگاهــم

دوبــاره بــه آشــپزمان بکــری افتــاد فهمیــدم کــه گوســفند مــال مــا بــوده و بــه
همیــن منظــور خريــداری شــده واز يــک هفتــه پیــش هــم در حیــاط پشــتی

بســته بودنــش .بــه فســون گفتــم «بیــا برويــم ».و در ســکوت بــه راه افتاديــم
و از ايــن ناراحــت بــودم کــه بچــه ای را بــه تماشــای ايــن صحنــه آورده بــودم.
عــذاب وجــدان داشــتم ونمی دانســتم چــرا؟

والدينــم مذهبــی نبودنــد .بــه يــاد نداشــتم نمــاز بخواننــد يــا روزه بگیرنــد.

چــون بســیاری ديگــر از هــم نسانشــان در زمــان پــا گرفتــن جمهــوری ترکیــه
البتــه بــه مذهــب احتــرام می گذاشــتند .امــا عاقــه ی زيــادی بــرای اجــرای

قوانیــن آن نداشــتند و مثــل ديگــران بــی اعتقاديشــان را بــه حســاب هــواداری از
آتاتــورك و پذيــرش جمهــوری الئیــک نســبت می دادنــد .مثــل بســیاری ديگــر از
همســايگان متمايــل بــه غــرب آنهــا هــم عیــد قربــان گوســفند ســر می بريدنــد

و میــان فقــرا تقســیم می کردنــد .امــا نــه پــدرم و نــه ديگــر افــراد خانــواده در

خريــد و يــا ســر بريــدن حیــوان نقشــی نداشــتند و تقســیم گوشــت هــم توســط
دربــان و آشــپز انجــام می شــد و مــن هــم تــا حــال صبحهــا کــه وقــت اجــرای

مراســم بــود در محــل حضــور نداشــتم.

وقتــی بــه طــرف مغــازه عاءالديــن می رفتیــم ،يــک بــاره بــاد ســردی از طــرف
مســجد تشــويقی وزيــد و مــرا کــه بــه شــدت احســاس پريشــانی می کــردم
لرزانــد .از فســون پرســیدم «خیلــی ترســیدی؟ نبايــد می ايســتاديم و نــگاه

می کر د يــم » .

«گوســفند بیچاره»

«مــی دانی چــرا قربانــی می کنیم؟»

«آن قربانــی يــک روز ســر پــل صــراط دســت مــا را می گیــرد و بــه بهشــت

می بــر د » .

بــرای بچه هــا و بیســوادها اينطــور توضیح می دادند.

بــا لحنــی آموزگارانــه گفتــم « ايــن داســتان امــا يــک ســرفصل هــم دارد آنــرا
می د ا نــی ؟ »
« نه »

٤٣

«پدرومــادرت برايــت تعريــف نکرده انــد؟ پــس خــوب گــوش کــن! ابراهیــم مقــدس

فرزنــد نداشــت بــه درگاه خــدا دعــا می کــرد [خــدای بــزرگ يــک پســر بــه مــن

عنايــت کــن بعــد هــر چــه بخواهــی خواهــم کــرد ].باالخــره دعايــش مســتجاب

شــد .صاحــب پســری گشــت کــه نامــش را اســحاق گذاشــتند .ابراهیــم مقــدس
بســیار خوشــنود بــود .او پســرش را خیلــی دوســت داشــت .هــر روز او را می بوســید

و می بويیــد و خــدا را شــکر می گفــت .شــبی خــدا بــر او ظاهــر گشــت و گفــت

[پســرت را در درگاه مــن قربانــی کــن!]»
«چــرا خدا اين را از او خواســت؟ »

«اول گــوش کــن! ابراهیــم مقــدس آنچــه را کــه خــدا از او خواســته بــود کــرد.
کارد را برداشــت و برگلــوی پســر گذاشــت و نــاگاه بــه جــای پســر گوســفندی
ظاهــر گشــت».
« چطو ر ی ؟ »

«خــدا دلــش بــه حــال ابراهیــم مقــدس ســوخت و گوســفندی فرســتاد تــا بــه
جــای پســر قربانــی کنــد .خــدا ديــد کــه ابراهیــم بنــده فرمــان بــردار اوســت».

«اگــر خــدا گوســفند را نمــی فرســتاد واقعــا ابراهیــم مقــدس گــردن پســرش را
می بر يــد ؟ »

در حالــی کــه دســت و پايــم را گــم کــرده بــودم گفتــم «حتمــا می کــرد .چــون

خــدا از عشــق او بــه خــود مطمئــن بــود گوســفند را فرســتاد تــا ابراهیــم زيــاد
غصــه نخــورد».

ديــدم نمی توانــم بــه درســتی بــرای يــک بچــه دوازده ســاله توضیــح دهــم چــرا
پــدری بايــد بتوانــد فرزنــد دلبنــدش را ســاخی کنــد وعصبانیــت از نادانیــام جــای

پريشــانی قبلــی را گرفــت.

«آخ ،مغــازه عاءالدين بســته اســت برويم ســر میدان»

بــه ســوی میــدان نیشانتاشــی بــه راه افتاديــم کیوســک نورالديــن هــم تعطیــل

بــود .بــدون آن کــه کارمــان را انجــام دهیــم راه بازگشــت را در پیــش گرفتیــم .در
راه شــکل جديــدی از داســتان بــه ذهنــم رســید کــه شــايد می توانســت فســون

را راضــی کنــد؛ «اولــش ابراهیــم مقــدس نمی دانســت کــه بــه جــای پســرش

گوســفندی فرســتاده خواهــد شــد .امــا آنقــدر بــه خــدا اعتقــاد داشــت ،آنقــدر
٤٤

دوســتش داشــت کــه می دانســت از جانــب او بايــی بــر ســرش نــازل نخواهــد

شــد .وقتــی مــا کســی را خیلــی را دوســت داريــم بــا ارزشــترين چیزمــان را
نثــارش می کنیــم و طبیعتــا از جانــب او انتظــار بــدی نداريــم .اينــرا میتــوان

دلیلــی قربانــی کــردن دانســت .تــو در زندگــی چــه چیــزی را بیشــتر ازهمــه
دوســت داری؟»

«پدر و مادرم را».

جلــوی در به چتیــن  1برخورديم.

«چتیــن ،پــدرم خواســته کــه لیکــور بخــرم امــا در نیشانتاشــی همــه مغازه هــا

بســته اســت .لطفــا مــارا بــه تکســیم  2ببــر و بعــد هــم کمــی بگــردان».

فســون پرســید «من هــم بیايم ديگر؟»

مــا درشــوورلت پنجــاه و شــش پــدرم روی صندلــی عقــب نشســتیم .چتیــن

ماشــین را روی ســنگ فــرش پردســت انــداز راه می بــرد وفســون از پنجــره

بیــرون را تماشــا می کــرد .مــا از مــکا  3بــه ســمت دلماباغچــه  4ســرازير شــديم.

غیــر از چنــد نفــر کــه لبــاس عیــد بــر تــن داشــتند ،خیابانهــا خالــی بــود .پشــت

اســتاديوم دلماباغچــه ،کنــار خیابــان بــاز هــم مــردم ســرگرم قربانــی گوســفند
بودنــد.

چتیــن تــو بــرای ايــن دختــر توضیــح بــده چــرا مــا قربانــی می کنیــم .مــن

موفــق نشــدم.

راننــده گفــت « اختیــار داری کمــال» امــا طاقــت نیــاورد .می خواســت ثابــت

کنــد اطاعــات مذهبــی اش از مــن بیشــتر اســت« .مــا قربانــی می کنیــم ،چــون

می خواهیــم بــه خــدا بگويیــم کــه مــا هــم چــون ابراهیــم مقــدس ايــن شــانس

را داريــم کــه خداپرســت باشــیم .معنــای قربانــی تقديــم عزيزتريــن چیــز بــه

پیشــگاه کبريايــی اســت .دختــر خانــم مــا خــدا را اينطــور دوســت داريــم کــه
1 Chetin
2 Taksim
3 Macka
4 Dolmabahce

٤٥

آماده ايــم بــدون هیــچ چشمداشــتی عزيزترين هايمــان را بــه پايــش قربانــی

کنیــم».

بــا معصومیــت ســاختگی پرســیدم «پس قضیه بهشــت چه می شــود».

«آنــرا اگــر خــدا بخواهــد نصیــب مــان می شــود ولــی تــا روز قیامــت معلــوم

نخواهــد شــد .قربانــی امــا بــرای رفتــن بــه بهشــت نیســت .قربانــی بــرای نشــان

دادن عشــق بــدون قیــد و شــرط بــه خداســت».

«تــو واقعا در امــور مذهبی واردی».
«اختیــار داری کمــال ،تــو خــودت تحصیــل کــرده و دانشــگاه رفتــه ای .حتمــا از مــن
بهتــر خبــر داری .امــا ايــن موضــوع ربطــی بــه مذهــب و مســجد نــدارد .موضــوع ســاده
اســت .بــه آن کــه خیلــی دوســتش داشــته باشــیم آنچــه را هديــه می کنیــم کــه بــه
جانمــان بســته و در عــوض انتظــاری از او نداريــم».
«امــا ايــن طــور طــرف مقابــل در رودربايســتی گیــر می کنــد .حتمــأ فکــر می کنــد،
مــا در عــوض چیــزی از او می خواهیــم».

چتیــن می گويــد «خــدا بــزرگ اســت .او همــه چیــز را می بینــد و می دانــد و

حتمــا می فهمــد کــه مــا او را دوســت داريــم بــدون آن کــه انتظــار پاداشــی داشــته
باشــیم.هیچ کــس نمی توانــد ســر خــدا کاه بگــذارد».

می گويــم «اينجــا يــک مغازه باز اســت .نگه دار می دانم حتمــا لیکور دارد».

چنــد لحظــه بعــد بــا فســون در حالــی کــه يــک شیشــه لیکــور نعنــاء تــوت فرنگــی ـ

در تمــام کشــور منحصــر بــه فــرد و يگانــه بــودـ در دســت داشــتم بازگشــتیم.
«مــا را کمی بگــردان چتین .هنوز خیلی زود اســت »

فســون آنچــه را در طــی ايــن گــردش گفتیــم ،تقريبــا بــه خاطــر داشــت .امــا در ذهــن
مــن از آن روز ســرد و خاکســتری بیــش از همــه يــک چیــز بــه جــا مانــده .اســتانبول

در صبــح روز قربــان شــبیه يــک کشــتارگاه بــود .نــه فقــط در محــات فقیــر نشــین
حاشــیه ،میدانچه هــای خالــی وســط ويرانــه ی خانه هــای ســوخته ،بلکــه خیابــان

هــای پــول دار نشــین هــم از ســاعات اولیــه صبــح شــاهد کشــتار بیــش از ده هــزار
گوســفند بودنــد .بعضــی جاهــا ســنگ فــرش پیــاده روهــا غــرق خــون بــود .همیــن

طــور کــه ماشــین مــا بــه زحمــت ســربااليی ها را پشــت ســر می گذاشــت ،از پــل
هــا می گذشــت و از میــان دســت اندازهــا پیــش می رفــت ،همــه جــا الشــه های

٤٦

تــازه قربانــی شــده ،پوســت کنــده و حتــی تکــه تکــه شــده را می ديديــم .روی

پــل آتاتــورك از شــاخ طايــی گذشــتیم .بــا آن همــه پرچــم و مردمــی کــه لبــاس

عیــد بــر تــن داشــتند ،شــهر نــا امیــد و خســته بــه نظــر می رســید .از والنــس

آکوادوکــت  1گذشــتیم و بــه فاتــح  2رســیديم .آنجــا در يــک میــدان بــازار فــروش
گوســفندان قربانــی کــه بــا حنــا عامــت گــذاری شــده بودنــد بــه راه بــود.
فســون پرســید «اينهــا را هم ســر می برند؟»

چتیــن گفــت «شــايد همهشــان را نــه ،چیــزی بــه ظهــر نمانــده و آنهــا هنــوز

خريــداری پیــدا نکــرده انــد .اگــر تــا غــروب کســی نخــرد فعــا نجــات يافته انــد
امــا بعــد بــه قصابیهــا فروختــه می شــوند».

فســون گفــت «مــا می توانیــم قبــل از آن کــه بــه قصــاب هــا بفروشــند همــه

را بخريــم و نجــات بدهیــم ».بــا لبخنــد چشــمکی زد«.مــا گوســفند کســی کــه
می خواهــد پســرش را قربانــی کنــد از او می گیريــم نــه؟»
جــواب می دهــم «همین کار را مــی کنیم».

مــی گويــد «چــه دختــر خانــم باهوشــی ،امــا ابراهیــم مقــدس قصــد قربانــی

کــردن پســرش را نداشــت .فرمــان خــدا بــود و اگــر فرمــان او را مــا اطاعــت
نکنیــم زمیــن زيــر و رو می شــود .پايــه جهــان بــر عشــق اســت و پايــه عشــق

بر خد ا پر ســتی » .

اعتــراض می کنــم «امــا حــال آن طفــل کــه پــدر کارد بــر گلويــش گذاشــته چــه

می شــود ؟ »

نــگاه مــان در آينه به هــم گره می خورد.

« کمــال ،می دانــم توهــم مثــل پــدرت ازايــن حرفهــا می زنــی تــا کمــی لــج مــرا

در بیــاوری .پــدرت خیلــی مــورد عاقــه ی ماســت و آنقــدر نســبت بــه او احســاس
احتــرام داريــم کــه هیچوقــت شــوخی هايش را بــه دل نمی گیريــم ،مــال تــو را
هــم همین طــور .امــا بگــذار برايــت مثالــی بزنــم .فیلــم ابراهیــم را ديــده ای؟»
« نه ! »

1 Valens-Aquädukt
2 Fatih
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«معلــوم اســت .شــما بــه ديــدن اينطــور فیلمهــا نمــی رويــد ،امــا ايــن را حتمــأ

بايــد ببینیــد ،هــم شــما و هــم ايــن خانــم کوچولــو .حتمــأ حوصلــه تــان را ســر

نخواهــد بــرد .نقــش ابراهیــم مقــدس را ا ِکــرم گوشــلو بــازی مــی کنــد .مــا کــه

خانوادگــی رفتیــم .زن ،مــادرزن ،بچــه هــا و از اول تــا آخــر اشــک ريختیــم .آنجــا
کــه ابراهیــم کارد بــه دســت پســرش را تماشــا می کــرد ،و آنجــا کــه اســماعیل

آنچــه را کــه در قــران آمــده ،تکــرار کــرد يعنی«پــدر ،فرمــان خــدا را اجــرا کــن!»
ديگــر بــه راســتی اشــک ريختیــم .وقتــی کــه بــه جــای پسرگوســفند قربانــی

ظاهــر شــد ،همــه ی ســینما اشــک شــادی ريخــت .وقتــی کــه بــه موجــودی

عزيــز گرانبهاتريــن چیــزی کــه داريــم ،هديــه مــی دهیــم ،بــدون آن کــه از او
انتظــاری داشــته باشــیم ،درســت در همیــن لحظــه اســت کــه دنیــا جايــی زيباتــر

و ارزشــمند تــر مــی شــود و مــا هــم بــه همیــن دلیــل همگــی گريــه می کرديــم،
خانــم کوچولــو».

مــا تمــام مســیر فاتــح را تــا اديرنــه کاپ  1رفتیــم و از آنجــا مــوازی ديــوار قديمــی
شــهر از مناطــق فقیرنشــین گذشــتیم .از شــاخ طايــی افتاديــم تــوی ســرازيری،
ســکوتی ســنگین بــر فضــای ماشــین ســايه انداختــه بــود .در راه بــه باغچه هــای

ســبزيجات ،تعمیرگاه هــای بســیار قديمــی وابتدايــی ،زمینهايــی کــه بشــکه های
خالــی درآن انبــار شــده بــود و بــاز هــم گوســفندهای قربانــی شــده ،پوســتهايی

کــه روی هــم چیــده شــده بودنــد برخورديــم .شــاخها وامعــا و احشــاء اينجــا و

آنجــا بــه چشــم می خــورد .جالــب اين کــه در ايــن محــات ،میــان خانه هــای

مخروبــه چوبــی و در متــن فقــر ،روح شــاد عیــد بیــش از نفــس قربانــی کــردن خــود
را نشــان مــی داد .بــه خوبــی بــه خاطــر دارم کــه مــن و فســون بــازار مکارهــای

بــا چــرخ و فلــک و تــاب ديديــم ،بچه هايــی کــه بــا پولهــای عیدشــان آب نبــات

می خريدنــد و بــر اتوبوســهايی کــه در رفــت و آمــد بودنــد ،پرچمهــای کوچــک و

رنگــی در اهتــزاز بــود .وقتــی از ســربااليی خیابــان شیشــانه  2می گذشــتیم تــوی

1 Edirnekap
2 Sisane

٤٨

ترافیــک گیــر کرديــم .مــردم در خیابــان ايســتاده بودنــد .اول فکــر کرديــم يکــی
از نمايشــات روز عیــد اســت و بــه زحمــت از البــه الی ماشــینها جلــو رفتیــم

ولــی يکبــاره جلــوی رويمــان دو ماشــین ديديــم کــه معلــوم بــود چنــد لحظــه

پیــش تصــادف کرده انــد .مصدومیــن را هنــوز از آنهــا خــارج نکــرده بودنــد .بــه
مــا گفتنــد کــه يــک کامیــون ترمــز بريــده و از مســیر منحــرف شــده و ماشــینی

را زيــر گرفتــه.

چتیــن گفــت «خدای بــزرگ ،خانــم کوچولو آنطرف را نــگاه نکن!»

آن جلــو ،در ماشــین لــه و لــورده شــده ،می شــد پیکرهــای نامحسوســی را ديــد کــه

سرشــان تــکان می خــورد و شــايد داشــتند آخريــن نفســها را می کشــیدند .هرگــز

صــدای الســتیک ماشــینمان را وقتــی کــه از روی خــرده شیشــه ها می گذشــت

فرامــوش نخواهــم کــرد.

از تکســیم تــا نیشانتاشــی بــه ســرعت از خیابانهــای خالــی عبــور کرديــم .انــگار

مــرگ دنبال مــان کــرده باشــد .

پــدر پرســید «ايــن همــه وقــت کجــا معطــل شــديد؟ مــا داشــتیم نگــران می شــديم،

لیکــور خريديــد؟»

پاســخ دادم «در آشــپزخانه اســت ».اتــاق پذيرايــی پــر از بــوی عطــر ،گاب و فــرش

بــود .مــن قاطــی فامیــل شــدم و فســون کوچــک را بــه ســرعت از يــاد بــردم.

بوســه ی لب بر لب
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وقتــی فســون را فــردای آن روز دوبــاره ديديــم هــر دو از آن گــردش شــش ســال
پیــش يــاد کرديــم و بعــد همــه چیــز بــه ســرعت فرامــوش شــد .مدت هــا همديگــر
را بوســیديم و بــا هــم خوابیديــم .فســون چشــمهايش را می بســت و بــاد معطــر

بهــاری از البــه الی پــرده بــه درون اتــاق نفــوذ می کــرد و پوســت عســلیاش را

می لرزانــد .وقتــی چــون غريقــی کــه خــود را بــه حلقــه نجــات می چســباند ،مــرا در
آغــوش می کشــید ،آنچنــان از خــود بــی خــود می شــدم کــه نمی توانســتم در مــورد

آنچــه از ســر می گذرانــم ،عمیقــا فکــر کنــم .حــس می کــردم احتیــاج بــه يــک

جمــع مردانــه دارم تــا بیشــتر از ايــن در احســاس گنــاه و ناامیــدی خفــه نشــوم
٤٩

و يــا درگیــر بايــای ديگــری کــه در مناطــق خطرنــاك حوالــی عشــق وجــود دارد
نگــردم .پــس از ســه بــار ديــدار بــا فســون يــک روز شــنبه بــرادرم زنــگ زد و گفــت
کــه بعدازظهــر بــا او بــه تماشــای بــازی فوتبــال بــروم کــه در آن تیــم فنرباغچــه  1بــه

احتمــال زيــاد پــس از پیــروزی بــر گیرســونس پــور  2بــه مقــام قهرمانــی می رســید.

بــا او رفتــم .خوشــم آمــد کــه اســتاديوم از دوران کودکــی ام تــا حــال تغییــر
زيــادی نکــرده ،جزآن کــه اســمش از دلماباغچــه به اينونــو  3بــدل شــده و ديگــر
آن کــه تــاش کرده انــد مثــل اروپــا زمیــن را چمــن کننــد ولــی چــون فقــط گوشــه

ی میــدان ســبز بــود ،زمیــن بــازی بــه آدم کچلــی میمانــد کــه فقــط در شــقیقه
اش چنــد تــار مــو داشــته باشــد .صندلیهــای شــماره دار جلــو بــرای تماشــاگران
مخصــوص نگــه داشــته شــده بــود کــه بــا فوتبالیســتها همــان رفتاررومیــان عهــد

عتیــق بــا گادياتورهايشــان را داشــتند .هــر بازيکنــی کــه بــه کنــاره ی زمیــن

می آمــد ،مخصوصــأ اگــر در خــط دفاعــی بــازی می کــرد و ناشــناس هــم بــود
از فحــش و بــد و بیــراه آنهــا جــان ســالم بــه در نمی بــرد مثــا [تــکان بخــور

ديگــر تــن لــش] و در رديفهــای بعــدی بــدون ســر پنــاه مجموعــه ای از بیــکاران،
محصلیــن و مــردم عــادی نشســته بودنــد و می خواســتند نارضايتیشــان را در

حــد ممکــن بــه گــوش ديگــران برســانند و همــان فحشــها را يــک صــدا فريــاد
می زدنــد يــا بــه صــورت شــعار می خواندنــد .همان طــور کــه فردايــش درســتون

ورزشــی روزنامــه نوشــته فنــر باغچــه بــازی آســانی را پشــت ســر گذاشــت .وقتــی
اولیــن گل بــه ثمــر رســید ،بیاختیــار چــون ديگــران از جــا پريــدم .ايــن تجربــه ی
شــاد کــه چــه در زمیــن فوتبــال و چــه در جايــگاه تماشــاگران مــردان يکديگــر

را در آغــوش می گرفتنــد و بــه هــم تبريــک می گفتنــد ،چیــزی در خــود داشــت
کــه احســاس گنــاه را از خاطــر می بــرد و نگرانیــم را بــه نوعــی از غــرور مبــدل

می ســاخت .امــا وقتــی آنچنــان ســکوتی برقــرار می شــد کــه هــر کــدام از ســی
هــزار تماشــاگر می توانســتند صــدای برخــورد پــای بازيگــران بــا تــوپ را بشــنوند،
1 Fenerbahche
2 Giresunspor
3 Inönü
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از بــاالی جايــگاه بــه بســفر نــگاه می کــردم .شــايد حــاال يــک کشــتی روســی

داشــت از کنــار قصــر دلماباغچــه می گذشــت وبعــد فســون را می ديــدم .فکــر

اين کــه بــدون شــناخت انتخابــم کــرده و آن طوربــی پــروا خــود را در اختیــارم
گذاشــته لحظــه ای راحتــم نمی گذاشــت .مرتــب گــردن باريــک و نــاف خــوش

فــرم ،نــگاه گاه جــدی و نگــران و درعیــن حــال وفــادارش جلــوی چشــمم بــود.
بــرادرم گفــت «به مراســم نامزديــت فکرمی کنی؟»
« بله »

«خیلی عاشقشــی؟»

«معلوم اســت».

بــا لبخنــدی نشــان داد کــه حالــم را کامــا می فهمــد و بعــد دوبــاره بــه میــدان کــه

حــاال نبــرد بــه شــدت در وســطش جريــان داشــت ،چشــم دوخــت .ســیگاری بــر لــب
داشــت .از دو ســال پیــش ســیگار مــارك مرمــره می کشــید و می گفــت اصــل اســت.
بــاد از ابتــدای بــازی می وزيــد .چــون ايــام کودکــی وقتــی پــدرم ســیگار می کشــید

اشــک از چشــمانم ســرازير شــد .بــرادرم بــدون آن کــه نــگاه از زمیــن بــردارد گفــت «:

زندگــی زناشــويی حتمــا برايــت مفیــد خواهــد بــود .فــوری بــرای بچــه دارشــدن دســت
بــه کار شــو! خیلــی صبــر نکــن! آنهــا می تواننــد همبــازی بچه هــای مــا بشــوند .ســیبل

زن عاقلــی اســت و بــی فکری هــای تــو را جبــران خواهــد کــرد .امیــدوارم او را هــم

مثــل دخترهــای ديگــر فــراری ندهــی .آخ ،شــیری اين کــه فــول بــود».

وقتــی فنرباغچــه گل دوم را بــه دروازه حريــف زد مــا دوبــاره از جــا پريديــم و فريــاد
کشــیديم «گل» .بــاز همديگــررادر آغــوش گرفتیــم و بوســیديم .پــس از بــازی يکــی از

رفقــای دوران ســربازی کــواـ کادری  1و چنــد تاجــر عاقمنــد بــه بــازی فوتبــال بــه مــا

پیوســتند .از وســط هیاهــوی هــواداران خشــمگین گذشــتیم و بــه هتــل رســیديم .در آن
جــا هنــگام نوشــیدن چنــد گیــاس راکــی راجــع بــه سیاســت و فوتبــال بحــث و گفتگــو

کرديــم .فکــر مــن امــا پیــش فســون بــود.

کادری رو بــه مــن پرســید « کمــال چــه شــده؟ در فکــری ،تــو مثــل بــرادرت طرفــدار
فوتبــال نیســتی؟»

1 Kova Kadri
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بــرادرم بــه شــوخی گفــت «کمــال بــه فوتبــال عاقهمنــد اســت .امــا يــک پــاس درســت

و حســابی تــا حــال بــه کســی نــداده».

گفتــم «مــن نــام اعضــای تیــم فنرباغچــه را در ســال  1959از بــر مــی دانــم .ا ُز اکان ،1

نديــم  ،2بســری  ،3آکگــون  ،4نامــی  ،5اونــی  ،6میکــرو  ،7مصطفــی  ،8خــان  ،9يوکســل ،10
لفتــر

11

 ،ا ِرگــون .12

کــوا کادری گفت «ســراج الديــن

13

«نــه ،او در تیم نبود».

را فراموش کردی».

ســر ايــن موضــوع بحــث در گرفــت و طبــق معمــول کار بــه شــرط بنــدی کشــید.
بازنــده بايــد بــه همــه در هتــل ديــوان شــام میــداد .خاصــه از ديگــران خداحافظــی
کــردم و بــه ســوی نیشانتاشــی بــه راه افتــادم .حــدس مــی زدم در خانــه ی مرحمــت

جعبــه ای بــا عکــس فوتبالیســتها برجلــد آدامســهای قديمــی باشــد .اگــرآن را
می يافتــم ،شــرط را بــرده بــودم.

امــا چنــد لحظــه پــس از ورود بــه آن خانــه فهمیــدم ،فقــط بــرای فســون آمــده ام.
بــه تخــت درهــم ريختــه ،زيــر ســیگاری جلــوی آن و فنجانهــای چــای نــگاه کــردم.
1 Özcan
2 Nedim
3 Basri
4 Akgün
5 Naci
6 Avni
7 Mikro
8 Mstafa
9 Can
10 Yüksel
11 Lefter
12 Ergun
13 Seracettin
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بــه خــرت و پــرت هــای مــادرم کــه روی هــم تلنبــار شــده بــود ،جعبه هــا ،دســته

کلیدهــا ،ســاعتها و بعــد کــف چوبــی ،بــوی نــا ،ايــن همــه در ســايه روشــن اتــاق

برايــم حکــم بهشــت را داشــت.

هــر چنــد در آن يازدهــم مــاه مــه  1975و در خانــه ی مرحمــت جعبــه ای را کــه
در آن عکــس فوتبالیســت هــا و هنرپیشــگان را جمــع می کــردم يافتــم ،امــا

جعبــه خالــی بــود .عکســهايی کــه امــروز در مــوزه از هنرپیشــگان می بینیــد،
متعلــق بــه حفظــی  1يکــی از مجموعــه داران بینوايــی اســت کــه در اتاقهــای يــخ

زده ی مملــو از خــرت وپــرت روزگار می گذراننــد .مــن بعدهــا بــا او آشــنا شــدم

و باديدنــش تــازه بــه ايــن فکــر افتــادم کــه شــانس آشــنايی بــا هنرپیشــگانی
چــون اکــرم گوشــلو کــه ســالها پیــش عکسهايشــان را جمــع و در ايــن جعبــه

نگهــداری می کــردم ،فقــط پــس از ورود بــه عالــم ســینما میســر شــد .آنــروز

امــا فقــط ايــن را می دانســتم کــه آن اتــاق رازآلــود کــه در ســايه ی اشــیاء

قديمــی اش طعــم بوســه های فســون را بــر پوســتم حــس کــردم ،در زندگیــم
جــای مهمی خواهــد داشــت.

اين کــه دو نفــر همديگــر را لــب بــه لــب ببوســند ،چیــزی بــود کــه مــن هــم

مثــل بســیاری ديگــر بــرای اولیــن بــار در ســینما ديــدم و بــه شــدت تکانــم

داد .از همــان وقــت آرزو داشــتم بــا دختــری زيبــا همیشــه ايــن کار هیجــان

انگیــز را تکــرار کنــم .غیــر از چنــد مــورد اتفاقــی طــی اقامتــم در امريــکا تــا
ســی ســالگی بوســه لــب بــر لــب را فقــط در خیالــم ديــدم .نــه فقــط در دوران
بچگــی بلکــه ســالها بعــد هــم ســینما برايــم محــل تماشــای زوجهايــی بــود کــه
همديگــر را می بوســند .داســتان فیلــم فقــط بهانــه بــود و وقتــی فســون را

بوســیدم ،بــه روشــنی حــس کــردم کــه تقلیــدی از همــان بوســه های آرتیســتی
اســت .می خواهــم حــاال کمــی راجــع بــه بوســه هايمان بگويــم تــا روشــن شــود

قصــه ی مــا چقــدر بــا لــذت و ســکس مربــوط می شــود .البتــه بــدون آن کــه در
دام ســطحی شــدن بیافتــد.

طعــم خاکــه قنــد روی لبهــای فســون بــه احتمــال زيــاد از آدامــس زامبــو
هــظبهآ 1
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می آمــد .بوســه های مــن و فســون مثــل ديــدار اول مــان امتحانــی و بــرای نشــان
دادن میــل شــديدمان بــه ديگــری نبــود .بلکــه بــرای دل خودمــان همديگــر را

می بوســیديم و هــر بــار اينــکار بــه نظرمــان حیــرت انگیزتــر از قبــل می آمــد .در
بوســهای طوالنــی حــس می کرديــم ،عــاوه بــر دهــان مرطــوب و زبــان کاوشــگر

خاطراتمــان هــم نقــش دارنــد .اينطــور می شــد کــه مــن اول فســون را می بوســیدم
و بعــد فســونی را کــه در ذهــن داشــتم .پــس از آن بــرای لحظــه ای کوتــاه چشــم

می گشــودم و دوبــاره می بســتم و فســونی را کــه ديــده بــودم می بوســیدم .و

بعــد آن ديگــری را در ذهنــم و همین طــور تصاويــر جديــدی می آمدنــد و وقتــی
همــه آنهــا را بــا هــم می بوســیدم ،بــه نظــرم بســیار مردانــه تــر می آمــد .وهمیــن

بوســه هايم را متفــاوت می ســاخت و میلــی کــه فســون بــا دهــان بچــه گانــه،
لبهــای پهــن و حــرکات بازيگوشــانه ی زبانــش بــر می انگیخــت بــا آشــفتگیم و

ايــن فکــر تــازه کــه «در حقیقــت کودکــی بیــش نیســت» ،و در کنــارش «شــايد،
امــا بســیار طنــاز و زنانــه» ،در هــم می آمیخــت و آشــفته بــازاری بــود بوســه های

مــا بــا ايــن همــه کمــال وفســون مختلــف و متفــاوت .از اولیــن بوســه طوالنیمــان
کــه تبديــل بــه آئیــن عشــق بــازی شــد ادراکــی نــو و حــس خوشــبختی را تجربــه

کــردم و فهمیــدم کــه درهــای بهشــتی زمینــی کــه بــه نــدرت بــه روی کســی
گشــوده می شــود در مقابلــم بــاز شــده .بوســه های مــا نــه فقــط باعــث لــذت

جنســی و میــل فزايندهمــان بــه هــم می شــد بلکــه مــا را از آن بعدازظهــر بهــاری
بــه جاودانگــی می رســاند.

بــه راســتی عاشــقش شــده بــودم؟ احســاس خوشــبختی عمیــق و در عیــن حــال
نگرانــی داشــتم و در ايــن آشــفتگی فهمیــدم می توانــم بــه ســادگی میــان دو
ســنگ آســیا گیــر بیافتــم .از يــک ســو خطــر جــدی گرفتــن ايــن خوشــبختی و از

ســوی ديگــر حماقــت سرســری گرفتــن آن.

آن شــب شــام عثمــان و زنــش بريــن بــا بچه هــا خانــه ی مــا مهمــان بودنــد .يــادم
می آيــد کــه تمــام شــب فقــط و فقــط بــه فســون و بوســه هايش فکــر کــردم.

فــردا ظهــر بــه ســینما رفتــم نــه بــه خاطــر تماشــای فیلــم .فقــط حوصلــه اش را

نداشــتم کــه در ســاعات ناهــار بــا حســابداران میــان ســال و منشــی هــای چــاق
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و چلــه ی زت ـ زت بــه غذاخــوری ارمنــی در پانگالتــی  1بــروم و در حیــن غــذا
داســتانهای دوران کودکیم(کــه چــه بچــه شــیرينی بــوده ام) را دوبــاره بشــنوم.

دلــم می خواســت تنهــا باشــم .می دانســتم برايــم دشــوار خواهــد بــود ،روبــروی
کارمندانــم کــه ســعی می کــردم برايشــان نقــش دوســت و مديــری فروتــن را

بــازی کنــم بنشــینم و در حیــن غذاخــوردن و شــوخی و خنــده فقــط بــه فســون
بیانديشــم و منتظــر پايــان وقــت اســتراحت و زنــگ ســاعت ســه بعدازظهــر

بمانــم .قــدم زنــان از خیابــان کومهريــت  2بــه ســمت عثمان بــای  3می رفتــم

کــه بــا ديــدن آگهــی تبلیــغ هفتــه ی فیلــم هیچــکاك عاقمنــد بــه ديــدن

فیلمــی بــا شــرکت گريــس کلــی شــدم کــه در آن صحنه هــای فــراوان مــاچ

و بوســه داشــت .ســیگاری کــه در آنتراکــت دود کــردم و بســتنی يخــی آالســکا
بايــد نمايانگــر آن باشــد کــه بیشــتر تماشــاگران ســکانس بعدازظهــر خانمهــای

خانــه دار و محصلیــن فــراری از مدرســه بودنــد .چــراغ قــوه ی کنترلچــی و ديگــر
اشــیايی کــه اينجــا گذاشــته ام ،بايــد نشــانگر احتیاجــم بــه تنهايــی و نیــاز بــه

بوســه در ســالهای بلــوغ باشــند .بــه مشــام کشــیدن هــوای مرطــوب و گــرم

بهــاری و ديــدن لــرزش ســايه ها بــر پــرده ی مخملیــن دو ســوی ســن ،فرورفتــن

در رويــای نیــم روزی در حالــی کــه فکــر ديــدار فســون در گوشــه ای از ذهنــم
حــس خوشــبختی را در وجــودم منتشــر می ســاخت ،لــذت بخــش بــود.

بعــدأ وقتــی کــه در کوچه هــای پیــچ در پیــچ عثمــان بــای و از کنــار دکان

هــای پارچــه فروشــی ،قهــوه خانــه ،آهــن فروشــی و خشــک شــويی می گذشــتم

و بــه ســوی خیابــان تشــويقی ،بــه ســوی وعدهــگاه می رفتــم گمــان می کــردم
آخريــن ديدارمــان خواهــد بــود.

بــه هــم کــه رســیديم اول خیلــی جــدی ســعی کــردم قــدری رياضــی بــه او

يــاد بدهــم .ريختــن موهايــش روی کاغــذ ،حرکــت دســتش روی میــز ،جويــدن

مــدادش ،فشــردن نــوك پــاك کــن دارش کــه بــه نــوك پســتان می مانســت،
1 Pangalti
2 Cumhuriyet
3 Osmanbey

٥٥

میــان لبهــای گلــی رنــگ و برخــورد دســت عريانــش بــه دســتم ،هــوش از ســرم
می بــرد ،امــا خــودم را کنتــرل می کــردم .فســون کــه مشــغول حــل معادلهــای

می شــد ،قیافــه ی مغــروری بــه خــود می گرفــت و از فــرط هیجــان دود ســیگارش
را تــوی صورتــم فــوت می کــرد ،ولــی درســت همــان وقتــی کــه زيرچشــمی نگاهــم

می کــرد تــا ببینــد فهمیــده ام چــه ســريع راه حــل را پیــدا کــرده ،در يــک جمــع

و تفريــق ســاده اشــتباه می کــرد و بعــد کــه می ديــد جوابــش نــه بــه الــف نــه
بــه ب نــه بــه جیــم و نــه حتــی بــه دال شــباهت دارد ،بــر می آشــفت و همــه ی

گنــاه را بــه گــردن بیدقتــی می گذاشــت و مــن بــا لبخنــدی اســتادانه می گفتــم
کــه دقــت هــم نوعــی اســتعداد اســت و بعــد وقتــی بــا مشــکلی جديــد ســرو کلــه

مــی زد و مــدادش چــون نــوك پرنــده ای حريــص بــر کاغــذ می دويــد ،از ايــن کــه

چــه ســريع معادلــه را ســاده می کنــد بــه حیــرت می افتــادم .در ســکوت موهــا

را دور انگشــتان می پیچانــد و مــوج هیجــان ســراپايم را می گرفــت و ســپس

بوســه ها آغــاز می شــد.

حــال جهانگــرد ماجراجويــی را داشــت کــه پــس از مدتهــا مســافرت دريايــی بــه
ســرزمین افســانه ای کــه از ديــر بــاز در آرزويــش بــود پــا گذاشــته باشــد و حــال

بــا اشــتیاقی يکســان هــر درخت،هــر ســنگ و هــر چشــمه ای را نظــاره کنــد وبــا

هیجــان ولــی بــه دقــت هــر گل و میــوه ای را بچشــد .کشــف ســرگیجه آور فســون
چنیــن بــود اگــر از آلــت ،ايــن ابــزار لــذت بگذريــم ،آنچــه بــرای فســون بیــش از
همــه جالــب بــود نــه بــه پیکــر مــن مربــوط می شــد و نــه بــه جســم مردانــه در

معنــای کلــی .تــن او و لذتــی کــه می بــرد در مرکــز توجــه قــرار داشــت .جســم

مــرا ،دســتها و پاهايــم ،دهانــم را الزم داشــت تــا بــر پوســت و يــا زيــر پوســت

مخملیــش امکانــات لــذت را زنــده کنــد .وقتــی ايــن امکانــات را کــه هنــوز بعضــی

از آنــان را نمی شــناخت و بــه همیــن دلیــل گاهــی محتــاج راهنمايــی مــن بــود،
کشــف می کــرد حیــرت زده می شــد و بــا نــگاه شــیرين و عمیــق شــادان رشــد
مــوج جديــدی از لــذت را کــه از درون می تراويــد و در رگهــا ،گــردن و ســرش

منتشــر می گشــت دنبــال می کــرد و اينجــا و آنجــا فريــاد کوچکــی می کشــید و

از مــن کمــک می خواســت.البته در حرکاتمــان می شــد ديــد کــه مفاهیمــی چــون

بــکارت ،شــرم و گنــاه بــر دوشــمان ســنگینی می کنــد .امــا از ســوی ديگــر در
٥٦

چشــمان فســون می خوانــدم کــه از روابطمــان لــذت می بــرد و کشــف آنچــه

ســالها کنجکاويــش را تحريــک کــرده بــود ،بــه نظــرش جادويــی مــی آيــد.
میگفــت [يــک بــار ديگــر خواهــش می کنــم ،يــک بــار ديگــر]

مــن آن طــور خوشــبخت بــودم کــه بــا هیــچ معیــار منطقــی نمی شــد انــدازه اش را
تعییــن کرد.ســعادتی کــه روی پوســت می نشســت و بعــد تبديــل بــه خاطــره ای

می شــد کــه در طــی روز بــه ســراغ آدم می آيــد .مثــا آن را هنــگام تلفــن کــردن
در پشــتم حــس می کــردم ،هنــگام بــاال رفتــن از پلــه در زانوهايــم و در نــوك

ســینه هايم وقتــی يــک هفتــه بعــد بــا ســیبل در تکســیم پشــت میــز شــام در

رســتوران نشســته بــودم .گاهــی فرامــوش می کــردم ايــن حــس کــه چــون عطــر

در تنــم جــاری ســت از فســون می آيــد ،طــوری کــه چنــد بــار پــس از تعطیلــی

دفتــر بــا عجلــه بــه ســراغ ســیبل رفتــم و بــا او خوابیــدم و بــه خــود قبوالنــدم

کــه همــان خوشــبختی عظیــم و بــی نظیــر را دوبــاره بــه دســت آورده ام.

عشــق ،شــجاعت و مدرنیته
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شــبی کــه بــا ســیبل در فوايــه بوديــم ،ايــن شیشــه ادکلــن اســپلین  1را کــه از

پاريــس آورده بــود بــه مــن هديــه کــرد .بــا اين کــه زيــاد اهــل اســتفاده از عطــر

نیســتم صبــح آنــرا بــه گردنــم زدم و فســون پــس از آن کــه بــا هــم خوابیــدم
فــوری بــه آن اشــاره کــرد.

«ســیبل عطــر را بــه تو هديه داده؟»

«نــه خودم خريدم».

«بــرای اين که ســیبل خوشــش بیايد؟»
«نــه ،بــرای اين که تو خوشــت بیايد».

«تــو حتمــا با ســیبل هــم می خوابی ،نه؟»

« نه » .

«خواهــش می کنــم بــه مــن دروغ نگــو!» چهــره گل انداختــه اش آشــفته بــه
1 Spleen

٥٧

نظــر می رســید«.من فکــر می کنــم خیلــی طبیعــی اســت اگــر بــا او بخوابــی».

نگاهــش بــه مهربانــی مــادری بــود کــه می خواهــد فرزنــدش را وادار بــه گفتــن
حقیقــت کنــد.

«امــا من بــا او نمی خوابم».

«بــاور کــن دروغگويیــات بیشــتر رنجــم مــی دهــد .خواهــش می کنــم حقیقــت را

بگــو .آخــر چــرا نبايــد بــا هــم بخوابیــد؟»

«مــن و ســیبل دو ســال پیــش در ســواديه بــا هــم آشــنا شــديم ».فســون را در
آغــوش گرفتــم و ادامــه دادم «چــون تمــام تابســتان خانــه نیشانتاشــی خالــی

بــود ،بــا هــم بــه آنجــا می رفتیــم .پايیــز ســیبل رفــت پاريــس و مــن چنــد بــار

زمســتان بــه ديــدارش رفتــم».

«بــا هواپیما؟»

«آره و وقتــی ســیبل در دســامبر از فرانســه برگشــت تــا پايــان نامــه اش را بنويســد

و بــا مــن ازدواج کنــد ،چنــد بــار در طــی زمســتان بــه خانــه ســواديه رفتیــم ولــی
آنقــدر ســرد بــود کــه هیــچ عاقــه ای به اينطــور کارهــا در مــا ايجــاد نکــرد».

«آنقــدر صبــر کرديد تــا خانه گرمی پیدا شــود؟»

«اوايــل مــارس يعنــی حــدود دو مــاه پیــش يــک روز غــروب دوبــاره بــه ســواديه

رفتیــم .خیلــی ســرد بــود و وقتــی شــومینه را روشــن کــردم دود خانــه را پــر کــرد
و مــا دعوامــان شــد .ســیبل بــه شــدت ســرما خــورد و يــک هفتــه بســتری بــود و
بعــد ديگــر دلمــان نخواســت بــا هــم بخوابیــم».

«کــی دلــش نخواســت ،تــو يــا او؟ » چهــره ی از کنجــکاوی مســخ شــده اش بــه جــای

«خواهــش می کنــم راســتش را بگــو ».می گفــت «تــو را بــه خــدا بــا دروغهايــت

عذابــم نــده».

«فکــر می کنــم ســیبل عقیــده داشــته باشــد کــه اگــر قبــل از ازدواج رابطــه ای

بیــن مــان نباشــد مــن اهمیــت بیشــتری بــه نامــزدی ،ازدواج و بــه طــور کلــی
خــود او خواهــم داد».

«امــا شــما که قبــأ با هم ارتباط داشــتید».

«متوجــه منظــورم نشــدی ،به اولیــن بارکه مربوط نمی شــود».

فســون بــه آهســتگی گفت «اينطور اســت پس».
٥٨

«ســیبل بــه مــن نشــان داد کــه چقــدر دوســتم دارد و چقــدر نســبت بــه مــن
مطمئــن اســت .امــا از روابــط جنســی پیــش از ازدواج هیچ وقــت خیلــی خوشــش
نمی آمــد .البتــه مــن درکــش می کنــم .هــر چنــد کــه در پاريــس درس خوانــده،

امــا بــه هیچ وجــه مثــل تــو شــجاع و مــدرن نیســت ».ســکوتی طوالنــی برقــرار

شــد کــه راجــع بــه آن ســالها بعــد فکــر کــردم و حــاال اجــازه تجزبــه تحلیــل
آن را بــه خــود می دهــم .جملــه آخــرم را فســون بــه شــکل ديگــری معنــا کــرد.

بــه نظــرش مــن روابــط جنســی را بــا ســیبل بــه عشــق و اطمینــان مربــوط

می دانســتم ،در حالــی کــه همــان روابــط را بــا فســون بــه حســاب شــجاعت و

مدرنیتــه گذاشــته بــودم .از جملــه ای کــه بــه قصــد تأيیــد و تمجیــد بــه کار

بــرده بــودم ،همــان جملــه «شــجاع و مــدرن» کــه ســالها خــود را بــرای بــه زبــان
آوردنــش مامــت کــردم ،فســون نتیجــه گرفــت کــه مــن در رابطــه بــا او هیــچ

بســتگی و مســئولیتی حــس نمیکنــم و چــون مــدرن اســت بــرای خــودش هــم

حتمــا اهمیتــی نــدارد کــه بــا يــک مــرد قبــل از ازدواج رابطــه داشــته باشــد و در
آن شــب موعــود باکــره نباشــد .مثــل همــان نظــری کــه در مــورد زنــان اروپايــی

داشــتیم و يــا بعضــی از زنــان اســتانبول کــه بــر ســر زبانهــا بودنــد .تــازه مــن
خیــال می کــردم کــه بــا گفتــن ايــن جملــه خوشــحالش کــرده ام .حــاال وقتــی

ايــن افــکار بــه شــکلی مــه آلــود از ذهنــم مــی گــذرد ،از پنجــره ی حیــاط خلــوت

وزش بــاد را حــس می کنــم .آن جــا روی تخــت خوابیــده بوديــم و خانه هــا را
از البــای درختــان می ديــدم و کاغهايــی کــه بی هــدف به ايــن ســو و آن ســو

می پريدنــد .فســون يــک بــاره گفــت «مــن اصــا هــم شــجاع و مــدرن نیســتم».

فکــر کــردم جوابــش عکــس العمــل بــه موضوعــی اســت کــه خیلــی تحــت تاثیــرش

قــرار داده و يــا شــايد از ســر فروتنــی ايــن حــرف را می زنــد و بعــد فراموشــش

کــردم .او امــا غــرق در افــکار خــودش ادامــه داد «يــک زن هــم می توانــد مــردی
را ســالیان ســال وحشــتناك دوســت داشــته باشــد ،ولــی بــا او نخوابــد».
جــواب دادم «حتمــا ».و دوباره ســکوت کرديم.

«يعنــی شــما اصــا بــا هــم نمی خوابید؟ چــرا ســیبل را به اينجا نیاوردی؟»

«بــه فکــرم نرســید ».گفتــم و از خــودم تعجــب کــردم کــه واقعــا فکــرم به اينجــا

نرســیده بــود« .قبــا بــرای مطالعــه و گــوش کــردن بــه موســیقی اينجــا می آمــدم
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و فقــط در رابطــه بــا تــو دوبــاره بــه يــادش افتــادم».

فســون چهــره درهــم کشــید «دلــم می خواهــد حرفــت را بــاور کنــم .امــا انــگار

چیــزی را از مــن مخفــی مــی کنــی نــه؟ دوســت نــدارم هیچوقــت بــه مــن دروغ

بگويــی و نمی توانــم بــاور کنــم کــه بــا او نمی خوابــی .خواهــش می کنــم قســم
بخــور».

«قســم مــی خــورم کــه تازگیهــا بــا او نخوابیــده ام ».گقتــم و او را در آغــوش

کشــید م .

«کــی تصمیــم داريــد دوبــاره شــروع کنیــد؟ خانــواده ات امســال هــم بــه ســواديه

می رونــد؟ حقیقــت را بگــو ،مــن ديگــر پرسشــی نخواهــم کــرد«.
بــا خجالــت زير لــب گفتم «پس از مراســم نامــزدی ما می روند».

«االن دروغ گقتــی؟»
« نه » .

«اگــر می خواهی اول کمــی فکر کن».

طــوری قیافــه گرفتــم ،انگار در حــال فکر کردنم.

فســون ابروهايــش را بــاال انداخت و پرســید «خب؟»

«نــه به تــو دروغ نگفته ام».

«حــاال نگفتــی يا اصــا دروغ نگفتی؟»

«تــا حــال دروغ نگفتــم .مــا در شــرايطی هســتیم کــه احتیــاج بــه کلــک زدن

نداريــم».

«منظورت چیســت؟»

توضیــح دادم کــه مــا رابطهمــان را بــر منبــای حســاب و کتــاب نگذاشــته ايم.

ايــن درســت کــه پنهانــی اســت امــا براســاس پاکتريــن احساســات اســتوار اســت و

جايــی بــرای هیــچ حقــه و کلکــی باقــی نمی گــذارد.
«مــن امــا اطمینان دارم که تــو دروغ می گويی».

«چه ســريع اعتمادت را از دســت دادی».

«راســتش را بخواهــی بیمیــل نیســتم گاهــی بــه مــن دروغ بگويــی .آدم فقــط

وقتــی چیــزی برايــش خیلــی مهــم و از دســت دادنــش دردنــاك باشــد ،دروغ
می گو يــد » .
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«بــه خاطــر تــو حاضــرم دروغ بگويــم ،امــا نــه بــه تــو .ولــی اگرتودوســت داشــته
باشــی اينــکار را هــم می کنــم .فــردا همديگــر را ببینیــم».
« با شد » .

محکــم در آغوشــش کشــیدم .بويــش را کــه ترکیبــی از بــوی دريــا ،شــکر ســوخته
و بیســکويت مــادر بــود ومثــل همیشــه مــرا از حــس امنیــت و خوشــی سرمســت

می کــرد ،بــه مشــام کشــیدم .ســاعات بــودن بــا فســون امــا بــر زندگیــم تأثیــری

نداشــت .شــادی و خوشــبختی ام را خیلــی طبیعــی پذيرفتــه بــودم .دلیلــش
البتــه ايــن نبــود کــه چــون هــر مــرد ترکــی گمــان می کــردم اينهــا حقــم اســت

و اگــر طــور ديگــری باشــد ،حتمــأ بــی عدالتــی شــده .مــن فقــط خبــر نداشــتم،
چــه بــر ســرم آمــده.

درايــن روزهــای بحرانــی زخم هــا و ترك هايــی در روحــم ســرباز کردنــد کــه ـ
آن طــور کــه تــازه فهمیــده ام ـ قــادر بودنــد هــر کســی را تــا پايــان عمــر بــه

اعمــاق تاريــک تنهايــی ســرنگون کننــد .هــر شــب پیــش از رفتــن بــه رختخــواب
شیشــه راکــی را از يخچــال در مــی آوردم و بــا يــک گیــاس کنــار پنجــره

می نشســتم و در ســکوت می نوشــیدم .از اتــاق خوابــم در طبقــه ی دوم ،روبــه

روی مســجد تشــويقی می شــد اتــاق خــواب خیلیهــا را ديــد .از کودکــی تماشــای

زندگــی ديگــران از اتــاق خــواب تاريک مــان برمــن اثــری آرامــش بخــش داشــت.
بــه نیشانتاشــی تاريــک نــگاه می کــردم و بــه خــود می گفتــم ،اگــر قــرار باشــد

زندگیــم روال عاديــش را طــی کنــد ،نبايــد عاشــق فســون شــوم .نبايــد اجــازه

بدهــم دوســتیش ،نگرانیهايــش ،شــوخی و خنده هايــش و خاصــه همــه ی جســم

و جانــش مــرا گرفتــار خــود ســازد .تــا اينجــا مشــکل چندانــی وجــود نداشــت.
چــون پــس از درس خصوصــی و عشــقبازی بعــد از آن فرصــت زيــادی باقــی

نمی ما نــد .

گاهــی بــه نظــر می رســید کــه فســون هــم نمی خواهــد دم بــه تلــه بدهــد،

چــون همیشــه پــس از اتمــام کار بــه ســرعت لبــاس می پوشــید و خانــه را تــرك

می کــرد .امــروز فکــر می کنــم بــرای درك داســتانم دانســتن اين کــه مــا چــه
ســاعات شــیرينی بــا هــم داشــتیم الزم اســت .آرزوی مــان بــرای تجربــه ی ديــدار

دوبــاره و دوبــاره .وابســتگیمان به ايــن رابطــه طبیعتــأ بالهــای پــرواز قصــه مــن
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اســت .وقتــی می خواهــم نشــان دهــم کــه چقــدر بــه او معتــاد بــودم بــه جــای

هــر توضیــح منطقــی تصاويــر زيبــا جلــوی چشــمم ظاهــر می شــود ،مثــأ اين کــه

فســون روی زانويــم نشســته و مــن ســینه بزرگــش را می مکــم و يــا اين کــه
چطــور عــرق از پیشــانی و چانــه ام روی گــردن زيبايــش می چکــد و مــن در

همــان حــال گــرم تماشــای کمــر خــوش فرمــش هســتم و يــا چطــور چشــمهايش

را از پــس جیغــی کوتــاه يــک لحظــه می بنــدد .امــا بعــد می بینــم ايــن همــه بــه

تنهايــی دلیــل اصلــی لــذت و شــاديم نبــوده ،بلکــه فقــط بخشــی اســت کــه تحريکــم
می کــرد .نــه فقــط لحظــات عشــقبازی بلکــه اتــاق و هــر آنچــه در آن بــود جلــوی

چشــمم ظاهــر می شــوند .هیــچ چیــز از قلــم نمی افتــد .کاغــی کــه گاه و بیــگاه از
حیــاط پشــتی روی نــرده بالکــن می نشســت و در ســکوت مــا را تماشــا می کــرد.

از جنــس همــان کاغ روی بالکــن دوران بچگــی .مــادرم غالبــأ می گفــت [بخــواب

ديگــر کاغــه مــی بینــدت هــا] و ايــن مــرا می ترســاند .فهمیــدم فســون هــم از
کاغ هــا میترســد .بعضــی روزهــا ســرما اتــاق را پــر می کــرد ،گاهــی هــم روتختــی

چروکیــده و يــا خســتگی بدن هامــان ،ســايه هايی کــه از دنیــای بیــرون بــه داخــل
نفــوذ می کردنــد ،ســروصدای خیابــان ،هیاهــوی ســاخت و ســاز و فروشــندگان

دوره گــرد همــه و همــه بــه مــا می فهمانــد کــه دردنیــای واقعــی هســتیم و نــه در

عالــم رويــا .گاهــی از دلماباغچــه و يــا بشــیکتاش ســوت يــک کشــتی بــه گوشــمان

می خــورد و ســعی می کرديــم نوعــش را حــدس بزنیــم  .چــون بــا هــر بــار ماقــات

پیوندمــان عمیــق تــر و پختــه تــر می شــد آخــرش بــه اينجارســیدم کــه نــه فقــط در

ارضــای کامــل جنســی بلکــه در هــر نشــان کوچــک و پنهانــی از فســون ،هــر جــوش
و لکــی ،کرکهــای بدنــش و در خــال ســیاه مادرزاديــش ريشــه های خوشــبختی ام

نهفته انــد .چــه چیــزی امــا در کنــار ايــن میــل کودکانــه بــی حدوحصــر مــرا بــه او

پیونــد مــی زد؟ چــرا می توانســتم اينطــور آزاد و بــی قیــد و بنــد بــا او باشــم؟ آيــا
آنچــه عشــق را در مــا شــعله ور می ســاخت ،لــذت خالــص از روابــط جنســی بــود

و میــل روزافــزون و تــازه بــه آن و يــا شــايد يــک چیــز ديگــر .امــا آن روزهــا کــه

بــا فســون پنهانــی در وعدهــگاه ديــدار می کــردم و بــه عشــق بــازی بــا او ســرگرم
بــودم وقتــم را به ايــن ســواالت نمی گذرانــدم و بــه جايــش چــون کودکــی در
قنــادی خــود را بــا آب نبــات خفــه می کــردم.
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فســون يــک بــار دربــاره ی معلــم ســابق و مــورد عاقــه اش گفــت «مثــل مردهــای

ديگــر نبــود ».و وقتــی از او پرســیدم منظــورش چیســت ،جــواب درســتی نــداد.

دو روز بعــد دوبــاره پرســیدم «اين کــه مثــل مردهــای ديگــر نبــود چــه معنــی
دارد؟»

«میدانــم ايــن ســوال برايــت جــدی اســت و مــن هــم می خواهــم پاســخی جــدی

بــه آن بدهــم .حاضــری؟»

«معلــوم اســت .اما چرا بلند می شــوی؟»

«نمی خواهــم وقتــی برايــت تعريــف می کنم لخت باشــم».

پرســیدم «مــن هــم بايــد لبــاس بپوشــم؟» و چــون پاســخی نــداد ،لباســهايم را

پوشــیدم.

چنــد پاکــت ســیگار ،يــک جــای ســیگاری ،يــک فنجــان چــای (مــال فســون

بــود) ،يــک لیــوان و صدفــی کــه فســون در حــال تعريــف داســتان بــا بیقــراری

در دســت می گردانــد بايــد در اينجــا نمايانگــر جــو ســنگین و خفقــان آور آن

لحظــات باشــند .و روبــان رنگــی مــوی فســون بايــد شــهادت دهــد کــه ايــن

ماجــرا را در ســالهای کودکــی تجربــه کــرده اســت.

در خیابــان کوئولــو بوســتان  1مغــازه کوچکــی بــود ـ دکــه ی دخانیــات ،اســباب

بــازی و مجلــه .صاحــب آن ،اســمش را مــی گــذارم عمــو بــده از دوســتان پــدر
فســون بــود .از هشــت تــا دوازده ســالگی فســون بــه خصــوص در ايــام تابســتان
از طــرف پــدر بــه آنجــا فرســتاده می شــد تــا ســیگار ،لیمونــاد و آبجــو بگیــرد

وعمــو بــده همیشــه او را کمــی بیشــتر معطــل می کــرد( .حــاال دم دســتم نیســت.

بــه جايــش يــک نوشــابه پیــش مــن داری) و اگــر مشــتری ديگــری نبــود بهانــه ا ی

جــور می کــرد( مثــا چــه عرقــی کــرده ای؟) تــا لمســش کنــد .ده ،دوازده ســاله

بــود کــه دو بــار در هفتــه همسايهشــان ســیبیلوی کثافــت بــا زن چاقــش بــه

خانــه آنهــا می آمدنــد .وقتــی کــه او درکنــار ايــن خــرس گنــده کــه پــدر فســون
1 Kuyulu Bostan
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خیلــی هــم برايــش احتــرام قائــل بــود می نشســت تــا راديــو گــوش کنــد وســط

گفتگــو ،نوشــیدن چــای و خــوردن تنقــات دســت مــرد طــوری کــه هیــچ کــس
حتــی فســون نفهمــد روی کمــر ،شــانه يــا ران او قــرار می گرفــت و همــان جــا
می مانــد گويــی اصــا آنــرا از يــاد بــرده باشــد .گاهــی هــم دســتش چــون میــوه ای

کــه يکراســت تــوی ســبد بیافتــد الی پــای فســون قــرار می گرفــت و بعــد لــرزان

و داغ راه خــودش را بــاز می کــرد .فســون کامــا بــی حرکــت می نشســت ،انــگار

خرچنگــی الی پايــش گیــر کــرده باشــد و مــرد در همــان حــال بــا کمــال آرامــش
بحــث را ادامــه مــی داد و بــا دســت ديگــر فنجــان چــای را می گردانــد.

وقتــی پــدر بــا دوســتانش کارت بــازی می کــرد و فســون ده ســاله می خواســت

روی زانويــش بنشــیند ،گاهــی او را پــس مــی زد [می بینــی ســرم شــلوغ اســت] و

فــورأ يکــی ديگــر از بازيکنــان آقــای بدشــکل می گفــت [خــب بیــا اينجــا ،برايــم

شــانس مــی آوری] ،و او را روی زانويــش می نشــاند و طــوری نوازشــش می کــرد

کــه بــه هیــچ وجــه پــاك بــه نظــر نمی رســید .

خیابانهــای اســتانبول ،ســینماها ،اتوبوســها ،پلهــا ومیدانهــای شــلوغ پــر از
ســايه های تیــره ی ايــن عموهــای بــد ،ســیبولوهای کثافــت و آقايــان بدشــکل

بودنــد کــه در روياهــای فســون بــه صــورت شــبح ظاهــر می شــدند .از هیــچ

کدامشــان خیلــی متنفــر نبــود( .شــايد به ايــن دلیــل کــه هیــچ کدامشــان تأثیــر
خاصــی بــر او نداشــتند).

تعجــب فســون امــا از ايــن بــود کــه پــدرش اصــا متوجه ايــن قضیــه نمی شــد.

ايــن را نمی فهمیــد کــه از هــر دو نفــری کــه پــا بــه آن خانــه می گذاشــتند

يکی شــان يــا عمــو بــده بــود يــا آقــای بدشــکلی کــه اورا در راهــرو يــا آشــپزخانه

گیــر می انداخــت و دســتمالی می کــرد .امــا وقتــی همشــاگردياش کــه بــه شــدت

عاشــق او شــده بــود (عشــقی کــه فســون هــم زيــاد از آن ناراضــی بــه نظــر

نمی رســید) درســت روی ديــوار روبــروی خانــه شــان نوشــت [دوســتت دارم] پــدر

گــوش او را کشــید و بــه طــرف پنجــره بــرد تــا آنــرا نشــانش بدهــد .يــک ســیلی
محکــم هــم خوابانــد تــوی گوشــش .چــون ايــن عموهــای بیشــرم جورواجــور از

پارك هــا ،کوچه هــای خلــوت و خاصــه هــر گوشــه ســرك می کشــیدند او هــم
چــون باقــی دختــران اســتانبول کــه مرتــب خودشــان می پايیدنــد يــاد گرفــت از
٦٤

ايــن جــور جاهــا پرهیــز کنــد .اين کــه روحیــه مثبــت او راجــع بــه زندگــی بــه

دلیــل مزاحمت هايــی از ايــن دســت از بیــن نرفــت ،مديــون ايــن نکتــه مهــم
اســت کــه مــردان درمتــن ايــن موســیقی ســیاه و شــیطانی بــه وضــوح نشــان
می دادنــد کــه در حقیقــت چقــدر ضربــه پذيرنــد .بعــد نوبــت گــروه بعــدی شــد

آنهــا کــه در جلــوی در مدرســه ،ســینما يــا اتوبــوس بــا او برخــورد داشــتند و

بعــد تعقیبــش می کردنــد .از دســت بعضی هــا ماه هــا خاصــی نداشــت .آنهــا

را عمــا نديــده می گرفــت امــا دلــش بــرای هیــچ کدامشــان نمی ســوخت (مــن

می خواســتم بدانــم آيــا بــا آنهــا احســاس همــدردی می کــرده) بعضــی از آنــان
پــس از مــدت کوتاهــی نقــش عشــاق دل خســته و پــر تحمــل را رهــا می کردنــد

و بعــد زمزمه هــا آغــاز می گشــت[ ،خانــم خوشــگل ،اجــازه می دهــی چنــد

قــدم همراهــت بیايــم؟ چــرا جــواب نمی دهــی ،کــری؟] و همین طــور ادامــه

می يافــت و گاهــی بــه رفتارهــای خشــن ،فحــش و توهیــن ختــم می گشــت.
بعضــی مردهــا دو نفــری دنبالــش راه می افتادنــد .بعضــی هــا دوستانشــان را
هــم می آوردنــد تــا دختــری کــه مدتهــا دنبالــش هســتند را آنهــا هــم ســبک

و ســنگین کننــد .بعضــی بــا هــم بــه شــکل بــدی می خنديدنــد .بعضــی ســعی
می کردنــد نامــه يــا هديــه بدهنــد و بعضــی اشــک می ريختنــد .از وقتــی کــه

يکــی از ايــن مزاحمیــن ســعی کــرد بــه او نزديــک شــود و بــه زور ماچــش کنــد
ديگــر مســتقیمأ بــا آنهــا برخــورد نکــرد تــا از رو ببردشــان .در چهــارده ســالگی
ديگــر همــه اغــراض و رفتارهــای مــردان را می شــناخت و بــه ســادگی نمی شــد
بــه دامــش انداخــت يــا بــدون آن کــه بفهمــد دســتمالیاش کــرد .امــا خیابانهــای

شــهر پــر از مردانــی بــود کــه هــر روز بــا نیرنگــی جديــد تــاش میکردنــد تــا
يــک زن را گوشــه ای گیــر بیاندازنــد و تصاحبــش کننــد .ديگــر بــرای فســون

عــادی بــود ببینــد ،مــردی از شیشــه پايیــن کشــیده ماشــین بــه رهگــذر زن

متلــک می گويــد و روی پلــه کســی ظاهــرأ ندانســته تنــه می زنــد و يــا در

آسانســور خــود را بــه او می چســباند و هنــگام پــس دادن باقــی پــول هنــگام

خريــد دســتش را اتفاقــی بــه دســت او میمالــد .هرمــردی کــه بــا زنــی زيبــا
رابطــه ای پنهانــی داشــته باشــد ،بايــد داســتان هــای مختلفــی از مــردان ديگــر

بشــنود کــه می خواهنــد بــه معشــوقه اش نزديــک شــوند و يــا صــاف و ســاده
٦٥

عاشــقش هســتند .او می توانــد حســودی کنــد يــا بــا يــک لبخنــد از کل قضیــه

بگــذرد .معمــوال از بــاال بــه آنهــای ديگــر نــگاه می کنــد و حتــی دلــش بــرای آنهــا

می ســوزد .در کاســهای تقويتــی کنکــور مــرد جــوان خــوش تیپــی درهمــان ســن
و ســالهای فســون هــم شــرکت داشــت کــه او را مرتــب بــه ســینما يــا کافــه ی ســر
خیابــان دعــوت می کــرد و هــر بــار چشــمش بــه فســون می افتــاد از فــرط اضطــراب
چنــد لحظــه نفســش بنــد می آمــد و نمیتوانســت حــرف بزنــد .يــک بــار کــه فســون
مــدادش را جــا گذاشــته بــود خــودکاری بــه او هديــه داد و هــر بــار کــه می ديــد
فســون ســر درس از آن اســتفاده میکنــد خوشــحال می شــد.
در کادر مديريــت همــان موسســه مــردی جــدی ،تــودار و عصبــی حــدودأ ســی ســاله
کــه بــه موهايــش پارافیــن مــی زد هــم بــود کــه بــه بهانه هــای مختلــف [پروندهتــان
تکمیــل نیســت] يــا [يکــی از برگهــا را درســت پــر نکرده ايــد] او را بــه دفتــر می کشــاند
و بعــد راجــع بــه زمیــن و زمــان داد ســخن مــی داد .زيبايــی اســتانبول ،شــعرهايی کــه
تــازه منتشــر کــرده بــود و وقتــی هیــچ عکــس العمــل امیــدوار کننــده ای از فســون
نديــد صــاف و ســاده پشــتش را بــه او کــرد و همــان طورکــه از پنجــره بــه بیــرون
نــگاه می کــرد گفــت [ می توانیــد برويــد ]
راجــع بــه مشــتريان بوتیــک ـ حتــی يــک زن هــم مابیــن شــان بــود ـ کــه خیلی هاشــان
فــوری عاشــق فســون می شــدند بــه همیــن دلیــل مرتــب از ســنای لبــاس ،جواهــرات

و کادويــی می خريدنــد ،نمی خواســت حرفــی بزنــد .اصــرار کــردم کــه الاقــل يکــی از

مــوارد بــا مــزه را بگويــد .مــردی ســیبیلو ،کوتــاه قــد و گــرد حــدود پنجــاه ســال پــول

دار و شــیک پــوش کــه بــه هنــگام صحبــت بــا ســنای ،ســیل کلمــات فرانســوی از
غنچــه ی لبانــش روان بــود و وقتــی می رفــت بــوی ادکلنــش در مغــازه می مانــد و و

قنــاری فســون ،لیمــون را ديوانــه می کــرد.

گاهــی مــادر فســون او را بــا خواســتگارها آشــنا می ســاخت .البتــه طــوری کــه انــگار

خبــر نــدارد .فســون يکــی از آنهــا را کــه بیشــتر بــه او فکــر می کــرد تــا بــه ازدواج،

پســنديد و چنــد بــاری هــم بــا هــم قــرار گذاشــتند و کار بــه مــاچ و بوســه هــم کشــید.
ســال پیــش در جريــان مســابقات موزيــک بیــن مــدارس بــا پســری از دبیرســتان
روبــرت آشــنا شــد کــه فــوری در حــد جنــون بــه فســون دل بســت .مدتهــا

می آمــد دم در مدرســه و چنــد بــار همديگــر را بوســیدند .دو ،ســه بــاری هــم بــا

٦٦

باســتراد ـ هیلمــی  1بیــرون رفــت امــا کار بــه بوســه نکشــید ،چــون فســون فهمیــد
کــه او تنهــا می خواهــد دخترهــا را بــه رختخــواب بکشــاند .

از هــاکان ســرينخان 2خواننــده و شــومن مســابقه دختــر شايســته نــه بــه خاطــر

معروفیتــش بلکــه بــه دلیــل همدردی هايــش درجريــان مســابقه ــــ آنوقتــی کــه

فســون فهمیــده بــود پارتــی بــازی شــده ــــ خوشــش آمــده بــود .او حتــی ســواالت

بخــش هــوش و دانايــی را کــه دختــران از آن می ترســیدند بــه فســون داد .امــا

پــس از آن ماجــرا وقتــی خواننــده ی معــروف چنــد بــاری بــه خانــه آنهــا زنــگ زد رو
نشــان نــداد .هرچنــد بیــش از همــه اصــرار مــادر در ايــن کار دخیــل بــود .چهــره ی
درهــم رفتــه ام پــس از شــنیدن ايــن ماجــرا ،درنظــر فســون فقــط از ســر حســادت

بــود .بــه درســتی فهمیــد کــه تنهــا دلیــل حســادتم ايــن شــومن معــروف می توانــد

باشــد .امــروز هــم از اســتدالل منطقــی اش حیــرت مــی کنــم .دلداريــم داد و

گفــت کــه از شــانزده ســالگی بــه ايــن طــرف عاشــق نشــده و البتــه هیــچ اشــکالی
نــدارد کــه در مجــات ،تلويزيــون و ترانه هــا يکســره حــرف عشــق و عاشــقی اســت.
امابعضــی وقتهــا روی احساســات بعضیهــا نمــی شــود حســاب کــرد .شــايد فقــط بــه
قصــد جلــب توجــه اغــراق می کننــد .عشــق چیــزی اســت کــه بايــد تمــام زندگــی

را بــه پايــش ريخــت و برايــش از همــه چیــز گذشــت و تحمــل پذيــرش هــر دردی

را داشــت و ايــن اتفــاق فقــط يــک بــار در زندگــی پیــش می آيــد .

دســتم را بــه ســويش دراز کــردم و پرســیدم «هیــچ وقــت حــس کــردی کــه نزديــک

به ايــن حالــت می شــوی؟»

بــا ترديــد پاســخ می دهــد «راســتش نــه ».امــا بــا حالــت کســی کــه می خواهــد

تمــام حقیقــت را بگويــد پــس از کمــی مکــث يــک ماجــرای ديگــر را تعريــف میکنــد.
داســتان راجــع بــه مــرد پولــدار و خــوش تیپــی بــود کــه طبیعتــا زن دارد و

ســربااليی ســی را می گذرانــد .آنقــدر ديوانــه وار عاشــق فســون شــده بــود کــه فکــر
می کــرد او هــم می توانــد دوســتش بــدارد .هــر روز وقتــی کار فســون در بوتیــک

1 Bastrad-Hilmi
2 Hakan Serinkan
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تمــام می شــد بــا فــورد موســتانگش می آمــد ســر خیابــان آکا واك  1می ايســتاد تــا

ســوارش کنــد .و بعــد بــا هــم بــه طــرف قصــر دلماباغچــه ،جايــی کــه می شــود

در ماشــین نشســت و چــای نوشــید می رفتنــد ،يــا بــه محوطــه روبــروی ورزشــگاه

حربیــه  2کــه در تاريکــی و گاهــی هــم زيــر بــاران همديگــر را در آغــوش گرفتــه

ومی بوســیدند و مــرد عاشــق فرامــوش می کــرد زن دارد و از او تقاضــای ازدواج

می نمــود .می شــد موقعیــت ترحــم انگیــزش را ـ آن طــور کــه فســون ترســیم

می کــرد ـ بــا لبخنــدی از ســر همــدردی درك کنــم و حســادتم را ناديــده بگیــرم

اگــر بــه دلیــل مــدل ماشــین ،شــغل و وصــف فســون از چشــمهای ســبز و درشــتش
بــه شــک نیافتــاده بــودم و وقتــی کــه وســط حــرف نامــش را بــه زبــان آورد ضربــه ای

ســنگین بــر پیکــرم حــس کــردم .ايــن تــورگای  3کــه کارخانــه نســاجی موفقــی

داشــت ،از دوســتان پــدر و بــرادرم بــود .مــردی بلنــد بــاال و خــوش تیــپ کــه
ســامتی از ســر و رويــش می باريــد .او را اغلــب می شــد بــا همســر و فرزندانــش

در نیشانتاشــی ديــد و خیــال کــرد کــه خانــواده خوشــبختی هســتند .بــه همیــن
دلیــل بــه او حســادت می کــردم؟ چــون او را نمونــه مــردی مســئول پــرکار و

صــادق می شــناختم .از طريــق فســون فهمیــدم کــه بــرای بــه دســت آوردنــش

مرتــب بــه شــانزه لیــزه می رفتــه و از ســنای کــه گوشــش بــه ســرعت تیــز شــده

بــود خريدهــای بــزرگ می کــرد تــا او را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .اوايــل فســون

هدايــای او را می پذيرفــت .ســنای تقريبــا وادارش می کــرد تــا مشــتری چــرب و

نــرم را از خــود نرنجانــد .وقتــی از عشــق مــرد مطمئــن شــد از روی کنجــکاوی
قــرار ماقاتــی بــا او گذاشــت و حتــی حــس کــرد بــه شــکلی خــاص از او خوشــش
می آيــد .يــک روز برفــی کــه فســون ناچــار بــه کار در بوتیــک تــازه تاســیس

دوســت ســنای در ببــک شــده بــود ،بــا مــرد بــه آنجــا رفــت و هنــگام بازگشــت
پــس از صــرف غــذا در اورتاکــوی  4مــرد کــه حســابی راکــی نوشــیده بــود ،دعوتــش
1 Akkavak
2 Harbiye
3 Turgay
4 Ortaköy
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کــرد بــا هــم بــه آپارتمــان مجرديــش واقــع در يکــی از کوچه هــای شیشــلی

برونــد و قهــوه ای بنوشــند .وقتــی بــا جــواب منفــی فســون روبــه رو شــد يکبــاره
از قالــب آن انســان نــرم و احساســاتی بیــرون آمــد .قــول مــی داد کــه همــه

زندگیــاش را بــه پــای او بريــزد و در همــان حــال ماشــین را بــه مســیری پــرت

انداخــت و ســعی کــرد مثــل همیشــه او را ببوســد امــا فســون مقاومــت کــرد

بعــد مــرد تــاش کــرد بــه زور تصاحبــش کنــد و در عیــن حــال بــه او پیشــنهاد
پــول داد .فســون گفــت «فــردای آن روز پــس از کار بــه محــل قــرار همیشــگی
نرفتــم و او روز بعــد بــه مغــازه آمــد بــه نظــر می رســید کارش را فرامــوش

کــرده و يــا نمی خواهــد چیــزی را بــه خاطــر بیــاورد .شــروع بــه خواهــش و
تمنــا کــرد .بــرای يــاد آوری روزهــای خــوش يــک ماشــین اســباب بــازی مــدل

فــورد موســتانگ بــا خــود داشــت و آخــرش هــم گذاشــت نــزد ســنای بمانــد .در
موســتانگ حقیقــی ديگــر ننشســتم .می توانســتم صــاف و ســاده بگويــم [ديگــر

اينجــا پیدايــت نشــود] امــا آنچنــان عاشــق بــود کــه چــون بچه هــا همــه چیــز

را فرامــوش می کــرد و مــن دلــم نمی خواســت اينطــور برخــورد کنــم».

شــايد دلــم برايــش مــی ســوخت .نمی دانــم .هــر روز می آمــد و خريــد می کــرد.

کاری کــه موجــب خرســندی ســنای می شــد .بــرای زنــش وســايل ســفارش
مــی داد (بیــا مثــل قبــل باشــیم .مــن غــروب می آيــم دنبالــم و می رويــم بــا هــم

می گرديــم چیــز ديگــری از تــو نمی خواهــم).

هــر وقــت مــرا گوشــه ای گیــر مــی آورد بــا چشــمهای غمگیــن ســبزش همیــن

را تکــرار می کــرد.

از آن روز کــه بــا تــو قــرار ماقــات گذاشــتم ،هروقــت ســر و کلــه اش پیــدا
می شــود خــود را در اتــاق پشــتی پنهــان می کنــم .حــاال ديگــر کمتــر ســر
می ز نــد .

«چــرا وقتــی تمــام مــدت زمســتان بــا هــم رفــت و آمــد داشــتید و مرتــب در
ماشــین همديگــر را می بوســیديد بیــش از ايــن پیــش نرفتیــد؟» فســون بانگاهــی

جــدی پاســخ داد «آنوقــت هنــوز هجــده ســالم نشــده بــود .تــازه دوازده آپريــل
روز تولــدم بــود .دو هفتــه پیــش از ديدارمــان در بوتیــک».

اگــر فکــر کــردن مــداوم بــه آن ديگــری مهمتريــن نشــانه عشــق باشــد در حــال
٦٩

عاشــق شــدن بــودم .هــر چنــد مــن عاقــل در مغــزم می گفــت بــه دلیــل وجــود

مــردان ديگــر اســت کــه مرتــب درفکــر فســونم و وقتــی پاســخ مــی دادم «پــس
حســادت هــم نشــانه ديگــر عشــق اســت ».عقــل بــه ســرعت می گفــت «ايــن نــوع

حســد ديــری نمی پايــد .».باالخــره بــه بقیــه ی مردهــا کــه در ســیاهه بلنــد فســون

قــرار داشــتند ،عــادت کــردم .مــی شــود گفــت تحقیرشــان می کــردم چــون فســون

بــا آنــان از حــد مــاچ و بوســه فراتــر نرفتــه بــود.

امــا وقتــی آن روز دوبــاره بــا هــم خوابیديــم ديــدم عشــق بازيــام بــا شــادی

کودکانــه همیشــگی همــراه نیســت بلکــه نیــازی غريــزی وادارم می کنــد (آن طــور

کــه در مجــات همیشــه می نويســند ،تصاحبــش کنــم ) و ســعی می کــردم ايــن

نیــازرا بــا خشــونت در رفتــارم بــه اوبفهمانــم .هــر چنــد ايــن عمــل بــرای خــودم
هــم نــا آشــنا و غیــر قابــل فهــم بــود .

چنــد واقعیــت دردناك مردم شناســانه
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بــه دلیــل اســتفاده از مفهــوم تصاحــب می خواهــم راجــع بــه موضوعــی صحبــت

کنــم کــه بــه نحــوی پايه هــای داســتانم بــر آن بنــا شــده و بــرای بعضــی از

بازديــد کنندهــگان و خوانندهــگان بايــد موضوعــی آشــنا باشــد .بــرای نســل بعــدی
ـ مثــا آدمهايــی کــه پــس از ســال  2100مــارا پیــدا می کننــدـ فهــم ايــن موضــوع

بــه احتمــال زيــاد دشــوار خواهــد بــود .پــس بايــد خطــر تکــرار کــردن خــود را

بــه جــان بخــرم و دوبــاره بــه واقعیتــی مــردم شناســانه بپــردازم .در ســال 1975

میــادی در منطقــه ای وســیع شــامل بالــکان ،خاورمیانــه و جنــوب غربــی مديترانــه

کــه اســتانبول در مرکــزش قــرار داشــت بــکارت دختــر اندوختــه ی ارزشــمندی بــه

حســاب می آمــد کــه بايــد تــا شــب زفــاف از آن محافظــت می شــد .هــر چنــد

بــه دنبــال مدرنیزاســیون و بــه خصــوص شــهر نشــینی ،دخترهــا ديرتــر بــه خانــه

بخــت می رفتنــد و دربعضــی محــات ارزش ايــن اندوختــه کمــی پايیــن آمــده بــود.

طرفــداران فرهنــگ غــرب اطمینــان داشــتند در مســیر مدرنیــزم کــه بــه نظــر آنهــا
پروســه متمــدن شــدن بــود ،ايــن قضیــه و اخاقیــات پشــت ســر آن بــه زودی

فرامــوش خواهــد شــد .امــا حتــی بــرای پیشــرفته تريــن و مرفــه تريــن اقشــار
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اســتانبول هــم آن روزهــا پیــش رفتــن دختــر و پســر جــوان تــا آخريــن مرحلــه

بــدون عقــد و عروســی مفهــوم ويــژه ای داشــت.

الــف) ازهمــه بــی خطرتــر حالتــی چــون مــن و ســیبل بــود کــه در هــر صــورت
تصمیــم بــه ازدواج داشــتیم .در اقشــار روشــن فکــر اينجــا و آنجــا پذيرفتــه
می شــد ،زوج جوانــی کــه بــه راســتی قصــد ازدواج دارنــد بــا هــم روابــط جنســی
داشــته باشــند .البتــه يــا بايــد نامــزد می بودنــد و يــا می توانســتند بــه اطرافیــان

ثابــت کننــد کــه روابطشــان حتم ـاً بــه ازدواج ختــم خواهــد شــد .دختــران جــوان
تحصیــل کــرده کــه از اقشــار باالتــری می آمدنــد و قبــل از ازدواج بــا شــوهر

خــود رابطــه داشــتند بــا غــرور ادعــا می کردنــد کــه نــه بــه خاطــر اطمینانشــان

بــه او بلکــه بــه دلیــل افــکار آزادشــان اســت کــه دلیلــی بــه رعايــت قوانیــن

کهنــه نمی بیننــد و اعتنايــی بــه آن ندارنــد.

ب) وقتــی قــرار ازدواج گذاشــته نشــده بــود و در حالتــی کــه زندگــی مشــترك
هــم بــدون عقــد نامــه هنــوز بــرای جامعــه غیــر قابــل قبــول بــه نظــر می رســید

آنوقــت اگــر دختــری از خــود بــی خــود می شــد و بکارتــش را از دســت مــی داد

حــاال بــه هــر دلیــل (عشــق شــديد بــه طــرف مقابــل ،مســتی ،سرکشــی ،حماقــت)

آنوقــت انتظــار می رفــت کــه مــرد مــورد نظــر خــود را مســئول بدانــد و بــا دختــر

ازدواج کنــد تــا لکــه ی ننگــی بــر دامــان او ننشــیند .احمــد بــرادر دوســت دوران

جوانیــام ،محمــد بــا زنــش ســودا ،کــه حــاال زندگــی بســیار ســعادتمندی بــا هــم
دارنــد اينطــور ازدواج کــرد .ســرافکنده و پشــیمان.

ج) اگــر مــردی می خواســت از زيــر بــار ازدواج شــانه خالــی کنــد و دختــر هــم

هنــوز بــه ســن قانونــی نرســیده بــود گاهــی کار بــه آنجــا می کشــید کــه پــدر

دختــر دســت بــه دامــن قانــون شــود ،تــا آن مــرد هــرزه را وادار بــه ازدواج
کنــد .پــای ايــن قبیــل شــکايات گاهــی بــه مطبوعــات هــم کشــیده می شــد و

عکــس دختــر فريــب خــورده بــا ماســکی مشــکی بــر چشــم چــاپ می کردنــد

تــا شــناخته نشــود .از آنجــا کــه ايــن نقــاب بــرای روســپیان ،زنــان خیانتــکار و

يــا آنهــا کــه مــورد تجــاوز واقــع شــده بودنــد هــم اســتفاده می شــد ،خوانــدن
روزنامــه در ترکیــه ی آن روزهــا شــبیه گــذر از بالماســکه بــود .از خواننــدگان و
هنرپیشــگانی کــه جامعــه در هــر صــورت بــه چشــم ديگــری نگاهشــان می کــرد
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و يــا کانديداهــای مســابقه ی دختــر شايســته کــه بگذريــم ،بــه نــدرت می شــد

عکــس يــک زن تــرك را بــدون ماســک در مجــات ديــد .بــرای تبلیغــات هــم زنــان
غیــر مســلمان خارجــی را ترجیــح می دادنــد .

د) چــون اصــا قابــل تصــور نبــود کــه دختــری جــوان بــا عقــل درســت و حســابی
حاضــر شــود خــود را در اختیــار مــردی کــه قصــد ازدواج نــدارد قــرار دهــد ،افــکار
عمومــی اينطــور نتیجــه میگرفــت کــه حتمــاً مغــز دختــرك تــکان خــورده .در

نوعــی از محبوبتريــن فیلمهــای ترکیــه در قالــب ملــودرام قصــه ی دختــران فريــب

خــورده ای بــه نمايــش کشــیده می شــد کــه در يــک مجلــس رقــص ،نوشــیدنی

آلــوده بــه داروی خوابــآور بــه خوردشــان داده می شــود و بعــد در بیهوشــی

گرانبهاتريــن زيورشــان بــه ســرقت مــی رود و آنــان بــا داغ ننگــی بــر پیشــانی رهــا
می شــوند .پايــان فیلــم دو حالــت داشــت اگــر دختــر خــوب بــود می مــرد و اگــر
نــه بــه روســپی گــری کشــیده می شــد.

ه) البتــه همــه می دانســتند کــه دختــران هــم می تواننــد تمايــات جنســی داشــته

باشــند و بــه همیــن دلیــل بــا مــردی رابطــه پیــدا کننــد ،امــا دختــر جوانــی کــه

بــه میــل جنســی کودکانــه میــدان مــی داد و بــه خاطــر آن از قوانیــن جــاری کــه
مجــازات ســرپیچی از آن گاهــی مــرگ بــود تخطــی می کــرد بــه عنــوان موجــودی

ســر بــه هــوا و خطرنــاك شــناخته می شــد کــه احتمــاأل در آينــده هــم فقــط بــه

خاطــر میــل و ارضــای خــود حاضــر اســت بــه همســرش خیانــت کنــد .در دوران
خدمــت ســربازی يــک همقطــار ســنتی داشــتم کــه در نهايــت شــرم و پشــیمانی

اعتــراف کــرد کــه بــا دوســت دختــرش بــه هــم زده ،چــون او پیــش از ازدواج بــا
او (فقــط بــا او) رابطــه داشــته اســت .

ی) علیرغــم قوانیــن ســخت و مجازاتهــای ســنگین کــه از مطــرود شــدن شــروع
می شــد و بــه قتــل خاتمــه می يافــت بــاز هــم در میــان جوانــان ايــن شــايعه

شــديدأ رواج داشــت کــه گويــا شــهر اســتانبول پــر از زنانــی اســت کــه فقــط بــرای

دلشــان حاضرنــد بــا مــردان هــم بســتر شــوند .ايــن بــاور بیشــتر توســط جوانانــی
کــه از روســتا بــه اســتانبول مهاجــرت کــرده بودنــد و يــا از اقشــار پايیــن متوســط

می آمدنــد رواج داشــت و چــون راجــع بــه صحــت و ســقم آن تحقیقــی انجــام
نمی گرفــت ســرانجام جوانــان متجــددی کــه از محــات مرفــه ی چــون تکســیم،
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بیقولــو ،شیشــلی و نیشانتاشــی می آمدنــد آن شــايعه را بــاور کردنــد .اعتقــاد

عمومــی بــر آن بــود کــه ايــن نــوع زنــان يعنــی آنــان کــه چــون اروپايیــان

فقــط بــه خاطــر دلشــان حاضــر بودنــد بــا مردهــا بخوابنــد در محاتــی چــون
نیشانتاشــی ســکونت دارنــد ،همــان جايــی کــه داســتان مــا هــم در آن زمــان

در جريــان بــود .روســری ســر نمی کننــد و بــه جايــش مینــی ژوپ می پوشــند.

دوســتان مــن نظیــر باســتراد ـ هیلمــی کــه پــدرش کارخانــه دار بــود موجــودات
حريصــی را در نظــر مجســم می کردنــد کــه بــرای بــودن بــا پســر پولــداری چــون
او و نشســتن در مرســدس بنــزش ســر و دســت می شــکنند .آنهــا بعدازظهرهــای

شــنبه پــس از نوشــیدن چنــد پیــک راکــی بــا دقــت وجــب بــه وجــب خیابانهــای

اســتانبول را زيــر پــا می گذاشــتند تــا باالخــره دختــری از ايــن دســت پیــدا
کننــد .ده ســال پیــش در بیســت ســالگی يــک بعدازظهــر زمســتانی را بــا ايــن
کار ســپری کرديــم .ســوار بــر مرســدس بنــز پــدرش در خیابانهــا دور زديــم و
وقتــی کــه هیــچ دختــر مینــی ژوپ پــوش و حتــی ماکســی پوشــی را نیافتیــم

راهــی هتــل لوکســی در ببــک  1شــديم و دو زن را کــه بــرای ســرگرمی توريســتها

و مشــتريان پــول دار رقــص شــکم اجــرا می کردنــد بــا پرداخــت يــک دســته

پــول بــه پــا اندازشــان راضــی کرديــم بــا مــا بــه يکــی از اتــاق هــای طبقــه
بــاال بیاينــد .اينجــا خواننــدگان می تواننــد اگــر دلشــان خواســت از رفتــار مــن

بدشــان بیاينــد و پیــف پیــف کننــد .اصــا برايــم مهــم نیســت .امــا از دوســتم
هیلمــی میخواهــم دفــاع کنــم .بــا همــه ی زمختــی مردانــه اش هــر زن مینــی

ژوپ پوشــی را معلــوم الحــال نمیديــد و حتــی از دخترانــی کــه بــه علــت آرايــش

و پوششــان مــورد تعــرض قــرار می گرفتنــد حمايــت می کــرد .گاهــی حتــی بــا

الت و لوتهــای ســیبیلو يــا بیکارانــی کــه مزاحــم دختــران مینــی ژوپ پــوش،

بلونــد و آرايــش کــرده می شــدند بــه زد و خــورد می پرداخــت تــا بــه آنــان
بفهمانــد مفهــوم (تمــدن) چیســت و چطــور بايــد بــا يــک زن رفتــار کــرد.

خواننــدگان دقیــق حتمــا تــا حــال متوجــه شــده اند کــه مــن ايــن نــکات مــردم

شناســانه را به ايــن دلیــل وســط داســتان آورده ام تــا حســادتی را کــه فســون
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پــس از تعريــف ماجراهــای عشــقیاش در مــن برانگیختــه بــود ،کمــی تســکین

دهــم .بیــش از همــه بــه تــورگای حســوديم می شــد .گمــان می کنــم دلیلــش
ايــن بــود کــه پــدر او هــم کارخانــه ای داشــت و از نیشانتاشــی می آمــد .بــه خــود
قبوالنــدم کــه حســادتم طبیعــی اســت و شــايد بــه زودی از بیــن بــرود.

حسا د ت
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غــروب همــان روز کــه فســون بــا حــرارت تمــام از عشــق تــورگای بــه خــودش
حــرف زد ،بــه ويايــی قديمــی در آنادولــو هیســاری  1واقــع بــر ســاحل بســفررفتیم

کــه خانــه ی تابســتانی ســیبل و والدينــش بشــمار می رفــت .پــس از صــرف شــام و

وقتــی مــن و ســیبل تنهــا بوديــم پرســید «امشــب خیلــی مشــروب خــوردی .نکنــد

از تــدارکات بــرای مراســم راضــی نیســتی؟»

«از برگــزاری جشــن نامــزدی در هیلتــون خیلــی هــم خوشــحالم .تــو کــه میدانــی
مــادرم يــک مراســم بــا شــکوه می خواســت و حــاال کامــا راضــی اســت».
«پس چه شــده؟»

«هیــچ ،لیســت مهمانــان را بده».

«مــادرت آنــرا به مادر من داد».

بلنــد شــدم و بــا هــر قدمــی کــه بــر می داشــتم پارکــت چوبــی خانــه قديمــی کــه

هــر تکــه اش را يــک جــور کار گذاشــته بودنــد ،زيــر پايــم می لرزيــد .نشســتم کنــار
مــادر زن آينــده ام «می توانــم نگاهــی بــه لیســت مهمانــان بیانــدازم؟»
«معلوم اســت».

بــا اين کــه بعــد از آن همــه راکــی اســامی جلــوی چشــمانم می رقصیدنــد بــه ســرعت

نــام تــورگای را يافتــم و آن را بــا مــدادی کــه مــادرم آنجــا گذاشــته بــود خــط زدم

و بــا لــرزه ای شــیرين بــه جايــش نــام فســون ،پــدر ومــادرش وهمچنیــن آدرسشــان
را در کوئولوبســتان نوشــتم .بعــد لیســت را پــس دادم و بــه آرامی گفتــم «مــادرم

چیــزی نمی دانــد .مهمانــی کــه اســمش را حــذف کــرده ام هرچنــد دوســت قابــل
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اعتمــاد خانــواده اســت امــا در يــک معاملــه بــزرگ نتوانســت جلــوی طمعــش را

بگیــرد و ضــرر بزرگــی بــه مــا وارد کــرد».

«آخ کمــال ،دوســتی و انســانیت امــروزه مفهــوم خودش را از دســت داده».چشــمکی
زد «خــدا کنــد اينهايــی کــه اسمشــان را بــه جــای او نوشــته ای برايتــان دردســر
ايجــاد نکننــد .چنــد نفرنــد؟»

«معلــم تاريخــی از فامیــل دور مــادرم بــا همســرش کــه خیــاط قابلــی اســت و

دختــر خوشــگل هجــده سالهشــان».

«چــه خــوب مــردان مجــرد زيــادی در میــان مهمانــان مــا هســتند .درگیــر پیــدا

کــردن دختــران خوشــگلیم تــا بــا آنــان برقصنــد».

در راه بازگشــت همان طــور کــه پــدرم در ماشــین چــرت مــی زد بــه خیابانهــای

تاريــک نــگاه می کــردم .روی ديــوار زيبــای قديمــی شــهر جابــه جــا تــرك،

کپــک زدگــی ،خــزه و شــعارهای سیاســی ديــده می شــد .نــور چراغهــای کشــتی
بخــاری می افتــاد روی شــاخه های صدســاله درخــت چنــار خیابــان بغلــی و

روی آينــه ی ماشــین کــه اينجــا بــه نمايــش گذاشــته ام و مــن بــه صــدای خرخــر

آهســته ی پــدرم کــه روی صندلــی عقــب و بــر اثــر تکانهــای مرتــب ماشــین روی

ســنگفرش بــه خــواب رفتــه بــود گــوش می دادم.مــادرم از اين کــه حرفــش را
بــه کرســی نشــانده بــود ،خرســند بــه نظــر می رســید .مثــل همیشــه در مســیر

بازگشــت راجــع بــه افــراد و چگونگــی برگــزاری مهمانــی داد ســخن مــی داد «نــه
واقعــا افــراد جالبــی هســتند .فروتــن ،مــودب و  ...امــا وضعیــت ويــای زيبايشــان

خیلــی خــراب اســت .نمی دانــم يعنــی اصــا پولــی در بساطشــان نیســت و پســرم
اينــرا بگويــم کــه تــو در تمــام اســتانبول دختــری بهتــر و فهمیــده تــر از ســیبل
پیــدا نمی کــردی».

مــن ،پــدر و مــادرم را بــه خانــه رســاندم و بعــد کمــی راه رفتــم .میــل داشــتم
ســری بــه مغــازه عاءالديــن بزنــم .همــان جايــی کــه در دوران کودکــی بــا

مــادر و بــرادرم از آن شــکات ،مهره هــای رنگــی ،تفنــگ اســباب بــازی ،مجــات
فکاهــی و آدامــس شانســی می خريديــم .مغــازه هنــوز بــاز بــود واو مــرا بــا

میــل بــه داخــل مغــازه دعــوت کــرد و گذاشــت تــا بــا حوصلــه دنبــال چیــزی
کــه می خواســتم بگــردم و درهمــان حــال روزنامه هايــی را کــه بايــد فــردا
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پــس مــی داد تــا بــه جايــش روزنامه هــای جديــد بگیــرد ،بســته بنــدی می کــرد.
باالخــره عروســکی ارزان قیمــت را انتخــاب کــردم .می دانســتم بايــد يــازده ســاعت

ديگــر بگــذرد تــا بتوانــم آنــرا بــه فســون بدهــم .در آغوشــش بگیــرم و حســادتم را

فرامــوش کنــم .بــرای اولیــن بــار از اين کــه نمی توانــم بــه او زنــگ بزنــم سوزشــی
شــديد در قلبــم حــس کــردم .دردی مثــل پشــیمانی .حــاال چــه کار می کــرد؟

پايــم بــه ســمت خانــه نمی رفــت .درســت در جهــت مخالــف حرکــت کــردم .بــه
طــرف کوئولوبســتان .قهــوه خانــه ای را کــه دوســتان کودکیــم در آن ســرگرم گــوش
کــردن بــه راديــو و يــا کارت بــازی بودنــد ،پشــت ســر گذاشــتم .از حیــاط مدرســه

کــه همیشــه در آن فوتبــال بــازی می کرديــم ،گذشــتم .بــا همــه مســتی هنــوز

عقلــم آنقــدر کار می کــرد کــه بدانــم اگــر بــه جــای فســون پــدرش در خانــه را

بگشــايد چــه رســوايی بــه بــار خواهــد آمــد .جلوتــر رفتــم تــا بتوانــم خانــه شــان

را بــا پنجره هــای روشــن ببینــم .وقتــی پنجــره طبقــه دوم را کــه درخــت شــاه
بلــوط تقريبــا بــه آن چســبیده بــود يافتــم ،تپــش قلبــم شــديدتر شــد.

ايــن تابلــو را کــه ســالها بعــد بــا تمــام جزئیــات داده ام بــرای مــوزه بکشــند بايــد
آن حــس خوبــی را کــه از روشــنايی گــرم خانــه فســون تــراوش می کــرد ،انتقــال

دهــد .شــاخه های شــاه بلــوط زيــر نــور مــاه می درخشــید و شــب بــا نــور کبــودش

بــر بامهــا و دودکشــهای نیشانتاشــی خیمــه زده بــود .در همــان حــال مســتی
هــم می فهمیــدم کــه بــه قصــد ديــدن ،صحبــت کــردن و بوســیدن فســون درايــن

شــب مهتــاب بــه آنجــا نیامــده ام ،بلکــه می خواهــم بدانــم تنهاســت يــا ديگــری را

درکنــار خــود دارد .می خواســتم کنتــرل کنــم .حاالکــه تــا آخريــن مرحلــه پیــش

رفتــه بــود ،می توانســت بــه راحتــی حتــی بــه خاطــر ارضــای کنجکاويــش هــم

کــه شــده بــا يکــی ديگــر از هواخواهانــش هــم بخوابــد ،يکــی از همــان هايــی کــه

داســتانش را برايــم گفتــه بــود .شــوق و حرارتــی را کــه فســون در روابــط جنســی
از خــود نشــان مــی داد ،می شــد بــه شــادی بچــه ای کــه اســباب بــازی جديــدی

کشــف کــرده تشــبیه کــرد .شــیوه ی رابطــه اش بــا مــن اصــأ شــبیه زنهــای ديگــر

نبــود .همیــن هــم دلیلــی ديگــر بــرای حســادت روزافزونــم شــده بــود.

نمــی دانــم چــه مــدت بــه پنجــره خیــره مانــدم .باالخــره يــک وقتــی در حالــی کــه

عروســک را در دســت داشــتم بــه خانــه برگشــتم و بــه رختخــواب رفتــم.
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فــردا در مســیر دفتــرم بــه حــرکات ديشــب فکــر کــردم .بــه حســادتی کــه دســت
از ســرم برنمی داشــت .در ايــن شــرايط عاشــق شــدن غلــط بــود .روی ديــوار

خانــه ای اينگــه ی ملتــم نــوش هشــدار مــی داد کــه مواظــب خــودم باشــم .بــرای

اين کــه حســادتم را تســکین دهــم تصمیــم گرفتــم بــا دوســتانی چــون زعیــم،

محمــد و يــا هیلمــی راز دل بگويــم .امــا همــه شــان مــرا بــه خاطــر داشــتن

ســیبل کــه دوســتش داشــتند ،همین طــوری هــم خیلــی خرشــانس می دانســتند.

می دانســتم فســون را هــم بســیار جــذاب و دلربــا می داننــد .بنابرايــن حتــی

گــوش کــردن بــه حرفهايــم هــم بــدون حســد ورزی بعیــد بــه نظــر می رســید تــا

چــه رســد بــه کمــک و هــم فکــری .بــه هــر حــال نمی توانســتم احساســاتم را

عیــان کنــم و راجــع بــه عشــق فســون آن طــور کــه اليقــش بــود بــا کســی حــرف
بزنــم .چــون دوســتان بــه ســرعت می فهمیدنــد کــه اوضــاع چقــدر خــراب اســت.

همان طــور کــه در دفتــر نشســته بــودم و تلــق تلــوق اتوبوســها کــه درمســیرمکاـ

لونــت کار می کردنــد ،ـ همــان اتوبوســهايی کــه وقتــی می خواســتیم از مســیر

تونــل بــه خانــه بازگرديــم سوارشــان می شــديم ـ بــه گــوش می رســید فکــر

کــردم کــه کــه در حــال حاضــر تــوان هیــچ حرکتــی بــرای جلوگیــری از تأثیــر
عشــق فســون بــر زندگــی ســعادتمند زناشــويی کــه در ذهــن ســاخته و پرداختــه
بــودم نــدارم و بهتريــن کار اينســت کــه منتظرسرنوشــت بمانــم و از شانســی کــه
زندگــی اينطــور گشــاده دســتانه در اختیــارم گذاشــته لــذت ببــرم و نگرانــی بــه
خــود راه ندهــم .
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تمــام زندگــی ام ازايــن لحظه با تــو پیوند خورده

وقتــی کــه ده دقیقــه ازســاعت مقــرر گذشــت وفســون پیدايــش نشــد همــه

تصمیمــات عاقانــه را فرامــوش کــردم .مرتبــا بــه ســاعت مچــی زنــگ دارم ـ

هديــه ی ســیبل کــه فســون مرتــب بــا آن بــازی می کــرد ـ نــگاه می کــردم .روی

کــف چوبــی اتــاق بــاال و پايیــن می رفتــم و از پشــت پنجــره همان طــور کــه
شــبح تــورگای جلــوی چشــمم بــود ،خیابــان را می پايیــدم .باالخــره از خانــه

بیــرون زدم .
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خیابــان تشــويقی را زيــر پــا گذاشــتم و تــا بوتیــک شــانزه لیــزه رفتــم .در راه هــر
دو طــرف را زيــر نظــر داشــتم تــا نکنــد فســون بگــذرد و مــن نبینمــش .در مغــازه

هــم نشــانی از او نبــود .

ســنای پرســید «خدمتی از دســتم بــر می آيد کمال؟»

«مــن همان کیــف را می خواهم».
زن گفــت «پــس نظرتــان تغییــر کــرد؟» امــا زهرخنــدش ســريعأ محوشــد.
شــرمندگی مــن بابــت فســون در برابــر خطــای او کــه جنــس قابــی را دانســته بــه
جــای اصــل فروختــه بــود قــرار داشــت .بنابرايــن هــر دو ســکوت کرديــم.
ســنای بــا کنــدی زجــر آوری کیــف را از دســت مــدل پشــت ويتريــن در آورد
و وجــدان کاريــش را بــا فــوت کــردن آخريــن ذره غبــار از روی آن بــه نمايــش
گذاشــت .مــن ســرم را بــا تماشــای قنــاری کــه او هــم معلــوم بــود روز خیلــی
خوبــی را نگذرانــده ،گــرم کــردم.
وقتــی بســته بــه دســت مغــازه را تــرك کــردم ســنای بــه کنايــه گفــت «حــاال کــه بــه
مااعتمــاد کرده ايــد شــايد بیشــتر افتخــار بدهیــد».
منظــورش ايــن بــود کــه اگــر بــه انــدازه کافــی از اينجــا خريــد نکنــم قضیــه را بــه
گــوش ســیبل می رســاند؟ امــا افتــادن در دام زن آنوقــت برايــم اهمیتــی نداشــت.
بیشــتر از آن میترســیدم کــه اصــا احتیاجــی بــه ايــن کار نباشــد.
آنجــا کــه بــودم بــه نظــرم آمــد حــاال ديگــر فســون در خانــه ی مرحمــت اســت و مــرا
آنجــا نخواهــد يافــت .بیــرون از مغــازه ،خیابــان در آن روز درخشــان بهــاری پــر بــود
از زنــان خانــه دار در حــال خريــد ،دختــران جــوان بــا دامــن هــای کوتــاه کــه همگــی
بــه تبعیــت از مــد کفشــهای لیــژدار بــه پــا کــرده بودنــد ،محصلینــی کــه در يکــی از
آخريــن روزهــای درس بــه خیابــان هجــوم آورده بودنــد .همان طــور کــه دنبــال فســون
می گشــتم کولــی گل فروشــی را ديــدم و مــردی کــه ســیگارهای قاچــاق امريکايــی
می فروخــت .شــايد پلیــس مخفــی بــود .همــان ترکیــب همیشــگی نیشانتاشــی .
يک تانکر آمد و گذشــت و پشــت ســرش يکباره فســون پديدار گشــت.
هــر دو بــا هم پرســیديم «کجــا بودی؟» بعد به خنــده افتاديم .
«زنیکــه ســرظهر در مغــازه مانــد و مــرا فرســتاد پیــش دوســتش .بهمیــن دلیــل
ديرکــردم .تــو هــم کــه نبــودی».

«نگــران شــدم و بــه بوتیک ســرزدم .آنجــا کیف را خريدم .بــه يادگار امروز»
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فســون گوشــواره ای بــه گــوش داشــت کــه يــک لنگــه اش را اينجــا بــه نمايــش
گذاشــته ام .از خیابــان ولیکوناجــی  1بــه خیابــان امــاك  2کــه کــم رفــت و آمدتــر

بــود پیچیديــم .تــازه از مطــب دندانپزشــکی قديمی مــان و دکتــر اطفالــی کــه

يــک بــار بــه نحــوی فرامــوش نشــدنی قاشــق ســردو ســخت را در حلقومــم فــرو

کــرد گذشــته بوديــم ،کــه يکبــاره در انتهــای خیابــان جماعتــی را ديديــم کــه
هــر لحظــه بــه تعدادشــان اضافــه می شــد .عــده ای بــه آن ســو مــی دويدنــد

و در چهــره ی آنــان کــه از روبــرو می آمدنــد ســردرگمی و دلهــره بــه چشــم

می خــورد .تصادفــی اتفــاق افتــاده و خیابــان بســته شــده بــود .تانکــری کــه
چنــد لحظــه پیــش از کنارمــان گذشــته بــود ،ترمــز بريــده و بــه ســمت چــپ

منحــرف شــده وبــه يــک تاکســی برخــورد کــرده بــود .راننــده ی تانکــر در محــل

تصــادف ايســتاده بــود و بــا دســتانی لــرزان ســیگار دود می کــرد .تاکســی ،يــک
پلــی مــوت دهــه ی چهــل بــا ســقف دراز متحــرك کــه در خــط خیابــان تشــويقی
کار می کــرد ،بــر اثــر ايــن برخــورد کامــا لــه شــده بــود .فقــط تاکســی متــرش

کار می کــرد .از البــه الی آدمهايــی کــه بــه تماشــا ايســتاده بودنــد ،درســمت

بغــل راننــده وســط آنهمــه خــرده شیشــه و آهــن کــج و معــوج بــدن خــون آلــود
زنــی را ديــدم کــه می شــناختمش .او چنــد لحظــه پیــش از بوتیــک شــانزه لیــزه

بیــرون آمــده بــود .کــف خیابــان پــر از خــرده شیشــه بــود .دســت فســون را
کشــیدم و گفتــم «بیــا برويــم ».او امــا هیــچ عکــس العملــی نشــان نــداد .در
ســکوت ايســتاده بــود و نمی توانســت چشــم از زن کــه الی آهــن گیــر کــرده

بــود ،بــردارد.

آنچــه بیــش از زن محتضــر (بــه احتمــال زيــاد ديگــر مــرده بــود ).آشــفته ام

می کــرد برخــورد بــا آدمهــای آشــنا بــود کــه می توانســتند در میــان جمــع

باشــند .بــه همیــن دلیــل آرام از محــل تصــادف کــه تــازه ســر و کلــه ی يــک

ماشــین پلیــس هــم در آن پیــدا شــده بــود ،فاصلــه گرفتیــم و بــه ســرعت بــه
ســوی خانــه ی مرحمــت رفتیــم و به ايــن ترتیــب بــه آســتانه خوشــترين ســاعت

1 Valikonagi
2 Emlak
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زندگــی ام قــدم گذاشــتم.

در راه پلــه ی خنــک فســون را در آغــوش گرفتــم و لبهايــش را بوســیدم وقتــی

وارد خانــه شــديم دوبــاره بوســیدمش ولــی حــس کــردم لبهــا و بطــور کلــی تمــام

پیکــرش بــه نوعــی در برابــرم مقاومــت می کننــد.
«می خواهــم چیــزی بگويم».

جــواب می دهم «خــب بگو ديگر».

«امــا می ترســم مرا جــدی نگیری يا بــد بفهمی».

«به مــن اعتماد کن».

«نمی دانــم می توانــم يــا نــه ،امــا باشــد می گويــم ».فهمیــده بــود کــه ديگــر راه
برگشــتی نیســت و بايــد رازش را فــاش کنــد« .اگــر عکــس العمــل بــدی نشــان

بدهــی دق مــی کنــم».

«عزيــزم تصــادف را فرامــوش کن و بگــو چه حرفی در دل داری».

دوبــاره شــروع کــرد بــه گريــه کــردن مثــل آنــروز در بوتیــک ،همــان وقــت کــه

نتوانســته بــود پــول کیــف را پــس بدهــد ،مثــل بچــه ای کــه در حقــش ظلــم
شــده هــق هــق می کــرد« .مــن عاشــقت شــده ام ».بــه نظــر شــکوه آمیــز می آمــد

ولــی بــه طــرز غافلگیــر کننــده ای پــر از احســاس بــود« .تمــام روز بــه تــو فکــر

می کنــم .از صبــح تــا شــب ».و گريــه کنــان دســتش را جلــوی صورتــش گرفــت.

بايــد اعتــراف کنــم نزديــک بــود لبخنــد احمقانــه ای تحويلــش بدهــم ،امــا جلــوی

خــودم را گرفتــم .مــوج شــادی درونــم را پنهــان کــردم .اينطــور شــد کــه اخمــی

برچهــره ام نشســت .در حــال تجربــه عمیــق تريــن لحظــه زندگیــام بــودم ولــی
رفتــاری تصنعــی داشــتم.

«منهــم تو را خیلی دوســت دارم».

حــرف مــن هــم می توانســت صادقانــه باشــد .امــا بــا تــوان و اصالتــی کــه در

حــرف او بــود فــرق داشــت .حــرف اول را او بــر زبــان آورده بــود و حــاال جمــات
مــن هرچنــد عشــقی حقیقــی را بیــان می کردنــد ،امــا بــه آنــان چیــزی زورکــی،

مؤدبانــه و قابــی چســبیده بــود.

بازنــده ی ايــن بــازی فســون بــود .او کــه بــه عنــوان نفــر اول بــه عشــقش اعتــراف

کــرد .چیــزی در درونــم کــه نمی دانــم از کجــا مــی آمــد می گفــت فســون بــی
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تجربــه به ايــن دلیــل بــازی را باختــه چــون صادقتــر اســت و مــن بــه ايــن

نتیجــه رســیدم کــه ديگــر دلیلــی بــرای حســادت وجــود نــدارد.

همچنــان اشــک می ريخــت .دســتمالی بچگانــه و مچالــه در آورد .خــودم را بــه او

چســباندم  ،پوســت ابريشــمی ،گــردن زيبــا و شــانه اش را نــوازش کــردم و گفتــم
چیــزی بی معنــی تــر از گريــه ی دختــری زيبــا کــه عاشــق شــده وجــود نــدارد،
آنهــم عاشــق کســی کــه او هــم بــه عشــقش اعتــراف می کنــد .چشــمانش را از

پــس پــرده ی اشــک بــه مــن دوخــت «دخترهــای خوشــگل عاشــق نمی شــوند؟

تــو کــه اينقــدر واردی يــک چیــزی را بــه مــن بگــو؟»
«چه چیزی؟»

«حــاال کارمان بــه کجا خواهد کشــید؟»

نگاهــش می گفــت کــه بــه موضــوع اصلــی رســیده ايم و ديگــر بــا زمزمه هــای

عاشــقانه نمی تــوان از زيــرش شــانه خالــی کــرد .خیلــی چیزهــا بســتگی بــه
پاســخ مــن داشــت .جوابــی حاضــرو آمــاده نداشــتم .امــروز اينــرا می فهمــم کــه

از طــرح ايــن ســوال می ترســیدم .وحشــتم از ايــن بــود کــه میــان مــان فاصلــه
بیافتــد و فســون را در ذهنــم مســئول می ديــدم .بوســیدمش بــا میــل و در عیــن

حــال از ســر ناچــاری تــن داد و پرســید «حــاال ايــن جوابــت اســت» گفتــم
«بلــه ».پرســید «نبايــد کمــی رياضــی کار کنیــم؟» بــه جــای پاســخ دوبــاره

بوســیدمش او هــم همین طــور .بوســه هامان امــا ربطــی بــه بــن بســتی کــه در

آن گیــر افتــاده بوديــم نداشــت و سرشــار از تــوان و جذبــه ی همــان لحظــه بــود.

وقتــی لخــت شــد بــه جــای دختــری ناامیــد و پشــیمان از عاشــقی ،زنــی زنــده و
قــوی کــه حاضــر اســت در جذبــه ی عشــق همــه چیــز را بــه فراموشــی بســپارد،

پديــدار گشــت و به ايــن ترتیــب مــا آن را کــه خوشــترين لحظــه زندگیــام

میدانــم تجربــه کرديــم.

کســی کــه در حــال تجربــه ی ايــن دقايــق اســت ،معمــوأل آگاه نیســت .مــا

می توانیــم وخیلــی وقتهــا هــم می گويیــم ،ايــن يــا آن لحظــه زيباتريــن اســت.
امــا تــه ذهنمــان فکــر می کنیــم کــه لحظــه ای زيباتــر و خوشــتر هــم حتمــأ

در آينــده خواهیــم داشــت .بــه خصــوص در دوران جوانــی ايــن انديشــه غیــر
قابــل تحمــل اســت کــه از حــاال ديگــر زندگــی بدتــر خواهــد شــد .بنــا برايــن
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در خوشــترين لحظــه هــم ايــن اطمینــان وجــود دارد کــه لحظــات خوشــتر از
راه خواهــد رســید .بعدهــا وقتــی زندگیمــان چــون آخريــن بخــش يــک رمــان

روبرويمــان قــرار گرفــت ،می توانیــم ـ چــون مــن در حــال حاضــرـ بــه پشــت ســر
بنگريــم و تصمیــم بگیريــم کــه بــه راســتی خوشــترين لحظــه زندگــی کــدام بــوده

و بــرای توضیــح ايــن مطلــب کــه چــرا از میــان لحظــات بیشــمار ايــن يکــی را

انتخــاب کرده ايــم ،ناچــار بــه بازگويــی زندگیمــان چــون يــک رمــان خواهیــم شــد

و آنوقــت درمی يابیــم کــه آن لحظــه ی مــورد نظــر بــه نحــوی بیبازگشــت گذشــته

اســت .تحمــل پذيــرش واقعیتــی چنیــن عــذاب آور فقــط بــا حفــظ يــادگاری از
آن لحظــه ی طايــی آســانتر خواهــد شــد .يــک چیــز قابــل لمــس کــه آن لحظــه

را بــا همــه ی رنگهايــش در متــن لــذت تمــاس و تماشــا (حتــی بیــش از آدمهايــی
کــه در پديــد آوردن آن لحظــه دخیــل بودنــد ).زنــده نــگاه دارد.

وقتــی کــه در میــان عشــق بــازی از خــود بیخــود بوديــم و مــن از پشــت او را بــه
خــود می فشــردم و شــانه ی خیــس از عرقــش را غــرق بوســه می ســاختم وگــوش
چپــش را بــه دنــدان می گزيــدم ،همــان خوشــترين لحظــه زندگــی ،گوشــواره کــه

متوجهــش نشــدم ،از گــوش زيبايــش روی مافــه افتــاد.

کســی کــه کمــی ارتبــاط میــان فرهنگهــا و موزه هــا را بشناســد ،می دانــد کــه در

پشــت تمــدن غــرب کــه مهــر و نشــانش را بــر تمــدن جهانــی بــر جــای گذاشــته،
موزه هــا ايســتاده اند .نخســتین مجموعــه داران حقیقــی بعدهــا پايــه گــذاران

موزه هــا شــدند .آنــان اشــیای جمــع آوری شــده را طبقــه بنــدی و لیســت بــرداری

کردنــد( .اولیــن لیســت هــا را می تــوان نخســتین فرهنــگ لغــات هــم نامیــد،
هرچنــد نمی دانســتند بــا ايــن اشــیاء چــه خواهنــد کــرد وايــن کــه حتــی در حــال

جمــع آورينــد يــا نــه) .وقتــی زيباتريــن پیونــد تمــام زندگیــام بــه پايــان رســید و
مجبــور بــه خداحافظــی شــديم گوشــواره در میــان چیــن و چــروك مافــه مخفــی
مانــد .فســون عمیقــأ در چشــمهايم خیــره شــد وآرام گفــت «تمــام زندگیــم بــا

تــو پیونــد خــورده ».بــا اين کــه خیلــی خوشــم آمــد امــا احســاس وحشــت کــردم.

روز بعــد هــوا بازهــم خیلــی گــرم بــود .وقتــی فســون بــه خانــه مرحمــت آمــد
درچشــمانش بیــم و امیــد مــوج میــزد .مــرا بوســید و گفــت «ديــروز يــک لنگــه
گوشــواره ام را گــم کــردم».
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گفتــم «اينجاســت ».دســت درجیــب کتــم بــردم کــه روی دســته صندلــی آويــزان
بــود «آخ ،نــه اينجــا کــه نیســت».

اولــش فکــر کــردم نشــانه ای شــوم اســت ،ولــی بعــد بــه يــاد آوردم بــه دلیــل
گرمــی هــوا کــت ديگــری پوشــیده ام و آن در جیــب کــت ديروزيــام مانــده.

«فــردا برايــم بیــاور ،يــادت نــرود باشــد؟» فســون بــا چشــمان درشــتش ادامــه

داد «برايــم خیلــی مهــم اســت».

داســتان بلقیس
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درهمــه روزنامه هــا بطــور مفصــل راجــع بــه تصــادف نوشــته بودنــد .فســون

روزنامــه نمی خوانــد .امــا ســنای تمــام صبــح تــا ظهــر را آنقــدر راجــع بــه زنــی
کــه در تصــادف کشــته شــده بــود ،گــزارش داده بــود کــه فســون حــدس مــی زد،

بعضــی از مشــتريان ســاکن نیشانتاشــی فقــط بــه قصــد غیبــت بــه بوتیــک

آمده انــد «صبــح فــردا ســنای در مغــازه را می بنــدد تــا مــن هــم بتوانــم در
مراســم خاکســپاری شــرکت کنــم ،مــا همــه طــوری رفتــار می کنیــم انــگار از او

خیلــی خوشــمان می آمده،درحقیقــت امــا اصــا اينطــور نیســت».

«چرا؟»

«او خیلــی زيــاد بــه بوتیــک می آمــد .امــا غالبــأ يــک لبــاس گــران از پاريــس
يــا میــان بــا خــود می بــرد و بعــد در يــک مهمانــی بــزرگ بــه تــن میکــرد و
پــس از اتمــام کار بــر می گردانــد و می گفــت خوشــش نیامــده .لــج ســنای را

در مــی آورد .چــون لباســی را کــه در يــک مهمانــی همــه ديده انــد بــه ســختی

می شــود آب کــرد .اصــا ســنای همین طــوری هــم از او خوشــش نمی آمــد و
پشــت ســرش صفحــه می گذاشــت .او از بــاال بــه مــا نــگاه می کــرد و خیلــی

هــم چانــه مــی زد .امــا چــون آدمهــای بــا نفــوذی را می شــناخت ،ســنای جــرات

اعتــراض بــه خــود نمــی داد .تــو می شــناختیش؟»

1 Belkis
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«نــه امــا او دوســت يکــی از آشــنايانم بــود ».گفتــم ولــی حــس بــدی داشــتم ،چــون

حرفهايــی را کــه پشــت ســر مــرده می زدنــد ترجیــح مــی دادم بــرای ســیبل تعريــف
کنــم .آن طــور مــزه اش بیشــتر بــود .هرچنــد يــک هفتــه پیــش هیــچ فکــرش را هــم

نمی کــردم کــه چیــزی از فســون مخفــی کنــم و يــا بــه او دروغ بگويــم .وقتــی پــای
روابطــی ايــن چنینــی در میــان بــود ،بــه نظــرم ايــن حــرف و حديثهــا اجتنــاب

ناپذيــر وحتــی دلپذيــر می آمــد .امــا حــاال ســبک ســنگین می کــردم .می خواســتم
زهــر حرفهــا و شــايعات را بگیــرم .امــا بــه نظــر غیــر ممکــن می رســید و فســون
فهمیــد قصــد دارم چیــزی را از او پنهــان کنــم باالخــره گفتــم «داســتان غــم

انگیــزی اســت کــه در رابطــه بــا ايــن زن فقــط بــه دلیــل ارتباطــش بــا مردهــای
مختلــف اينطــور قضــاوت می کننــد».

ايــن در اصــل نظرم نبــود و همین طــوری بر زبان آورده بودم.

فســون اول ســکوت کــرد و بعــد تقريبــا بــه پــچ پــچ گفــت «نگــران نبــاش مــن تــا
آخــر عمــرم بــا هیــچ مــرد ديگــری رابطــه نخواهــم داشــت .فقــط بــا تــو»

وقتــی بــه دفتــر برگشــتم آرامشــی درونــی وجــودم را فراگرفتــه بــود و بــرای

اولیــن بــار بعــد از مدتهــا بــا پشــتکار و لــذت بــرای پــول در آوردن کار کــردم .بــا
کنعــان يــک کارمنــد زبــر و زرنــگ و جــاه طلــب کــه کمــی از خــودم جــوان تــر

بــود لیســت تقريبــا صــد نفــر از بــده کاران شــرکت را بررســی کرديــم .کنعــان بــه
شــوخی گفــت «بــا ايــن يکــی چــه کنیــم؟» و اســمی را نشــانم داد کــه معنیــش

تقريبــا می شــد [دســتهای بــاز] گفتم«بايــد دســتهايش را بیشــتر بــاز کنیــم ،چــه
می شــود کــرد ســر اســم بدشانســی آورده».

غــروب در راه برگشــت بــه خانــه از ســايه ســار درختــان هنــوز کامــا ســبز چنــار

گذشــتم .عطــر زيرفــون از وياهــای اعیانــی کــه بیشترشــان بــر اثــر آتــش ســوزی

نابــود شــده بودنــد بــه مشــام می رســید .مردانــی را ديــدم کــه در راه بنــدان
خیابــان بــا عصبانیــت بــوق میزدنــد و بــه خــود گفتــم کــه می توانــم از زندگیــام

راضــی باشــم .ديگــر بحــران عشــق و حســادت را پشــت ســر گذاشــته ام و همــه

چیــز بــه خوبــی پیــش مــی رود .در خانــه دوش گرفتــم .وقتــی کــه يــک پیراهــن
اتــو کشــیده از کمــد بیــرون مــی آوردم بــه يــاد گوشــواره افتــادم امــا آنــرا در

جیــب کــت ديگــر هــم نیافتــم .بعــد بــه همــه ی کشــوهای کمــد ســرك کشــیدم
٨٤

و نگاهــی هــم بــه کاســهای کــه فاطمــه مســتخدممان دکمه هــای کنــده شــده،

پــول خــورد ،فنــدك و ديگــر خــورد و ريزهــا را در آن می ريخــت انداختــم .امــا

نشــانی از گوشــواره نبــود.

بــا صــدای خفــه ای صــدا زدم «فاطمــه ،ايــن اطــراف يــک لنگــه گوشــواره نديــدی؟»

بــوی بخــار آب و الوندل(اســطوخودوس) اتــاق بــزرگ و روشــنی را کــه قبــا بــه

بــرادرم تعلــق داشــت پــر کــرده بــود .فاطمــه پیراهنهــا و دســتمالهای مــن و
پــدرم را کــه بعدازظهــر اتــو کشــیده بــود ،در کمــد جابــه جــا می کــرد .يــک

لنگــه گوشــواره را نديــده بــود .از ســبد جورابهــا چــون بچــه گربــه ای بازيگــوش
يــک لنگــه جــوراب بیــرون کشــید و جلــوی مــن گرفــت.

«هــی ،ناخــن متــه ای!» به ايــن نــام مــرا از دوران کودکــی صدامــی زد « اگــر

ناخــن شســت پايــت را نگیــری بــه زودی حتــی يــک جفــت جــوراب ســالم
نخواهــی داشــت .مــن هــم برايــت وصلــه پینــه نمــی کنــم».
« با شد » .

در گوشــه ای از ســالن کــه پنجره هايــش رو بــه مســجد تشــويقی  1بــاز می شــد،
آرايشــگرمان بســری  2موهــای پــدرم را کوتــاه می کــرد و مــادر مثــل همیشــه
کجکــی روبــه رويشــان نشســته بــود و حــرف مــی زد .مــرا کــه ديــد گفــت «بیــا

تــو وآخريــن شــايعات را بشــنو ».بســری کــه تــا آن وقــت طــوری مشــغول بــه کار
بــود انــگار هیــچ نمی شــنود ،بــا شــنیدن کلمــه شــايعات دســتش را بــا قیچــی

پايیــن آورد و در حالــی کــه گوشــش را تیــز کــرده بــود نیشــش تــا بناگــوش بــاز
شــد و دندانهــای بزرگــش پديــدار گشــت.

پرســیدم «چــه پیش آمده؟»

«پســر بــزرگ لرزانــس  3می خواســت در مســابقات بــزرگ اتوموبیــل رانــی شــرکت

کنــد .پــدرش قدغــن کــرد و »...

«و حــاال بــا مرســدس پــدرش تصــادف کــرده و بعــد بــه پلیــس گفتــه آنــرا
1 Tesvikiye
2 Basri
3 Lerzans
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دزديده انــد ،ايــن را خــودم می دانــم »

«ايــن را شــنیده ای کــه خانــواده ی ســازيمنتس  1بــرای اين کــه دخترشــان را بــه

پســر کاراهــان بدهنــد چــه کردنــد؟ صبــر کــن ببینــم کجــا مــی روی؟»
«برای شــام نیســتم .با ســیبل مــی رويم پارتی».

« پــس بــه بکــری بگــو امشــب ماهــی ســفید را نپــزد آنــرا فقــط بــه خاطرتــو

امــروز از بــازار ماهــی فروشــان بیوقلــو خريــد .الاقــل قــول بــده فــردا ناهــار آنــرا

بخــوری».

موهــای ســفید و کــم پشــت پــدرم روی کــف چوبــی اتــاق کــه فرشــش را کنــار زده
بودنــد می ريخــت .ماشــین را از گاراژ بیــرون آوردم و راديــو را روشــن کــردم و

متناســب بــا آهنــگ روی فرمــان ضــرب گرفتــم .از پــل بســفر گذشــتم و در عــرض
يــک ســاعت بــه آنادولوهیســاری رســیدم .ســیبل بــا صــدای بــوق ماشــین از ويــا

بیــرون آمــد .در راه برايــش گفتــم زنــی کــه در تصــادف خیابــان امــاك کشــته
شــده يــک زمانــی بــا زعیــم دوســت بــوده.

ســیبل خنــده کنــان گفــت «زعیــم فقط اليــق بهترين هــا هســتید را می گويی؟»

اســمش بلقیــس و چنــد ســالی بزرگتــر از مــن بــود .ســی و دو يــا ســی و ســه
ســال .از خانــواده فقیــر می آمــد .بعدهــا وقتــی کــه قــدم بــه محافــل ســطح بــاال

گذاشــت آنهايــی کــه حسوديشــان می شــد ادعــا کردنــد مــادرش روســری ســر

می کــرده .اواخــر دهــه پنجــاه در میانــه ی جشــن جوانــان روز نــوزده مــاه مــه بــا

پســری هــم ســن و ســال خــود آشــنا شــد کــه چــون او پرچــم دار بــود .عاشــق
هــم شــدند .پســرك فاريــس  2نــام داشــت و جوانتريــن پســر کاپیتــان اقلــو  3بــود

کــه بزرگتريــن شــرکت کشــتیرانی منطقــه را داشــت .ايــن رابطــه کــه می توانســت

موضــوع يــک فیلــم ترکــی باشــد ـ پســر پولــدار و دختــر فقیــر ـ ســالها ادامــه

يافــت .آن دو آنقــدر عاشــق و يــا آنقــدر بیعقــل بودنــد کــه در دوران محصلــی

بــدون عقــد و ازدواج بــا هــم خوابیدنــد و هیــچ تاشــی هــم بــرای پنهــان نمــودن
1 Sazimentes
2 Faris
3 Kapitanoglu
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رابطــه خــود بــه عمــل نیاوردنــد .عاقانه تريــن راه ازدواج بــود ،امــا بــا مخالفــت
خانــواده پســر کــه گمــان می کردنــد دختــر فقــط بــه خاطــر تــور کــردن بچــه
شــان تــا آخريــن مرحلــه پیــش رفتــه روبــرو شــدند .بــا توجــه به اين کــه همــه

از ماجــرا خبــر داشــتند و پســرك نــه شــجاعت و نــه پــول کافــی بــرای ازدواج
در اختیــار داشــت بــه ايــن نتیجــه رســیدند کــه بــا حمايــت مالــی خانــواده پســر

بــدون ازدواج راهــی اروپــا شــوند .آنجــا دو ســال بعــد پســر مــرد حــاال معلــوم
نیســت از مــواد مخــدر يــا از ســر ناامیــدی .دختــر آن طــور کــه معمــول اســت بــه
جــای آن کــه بــا يــک فرانســوی در بــرود و ترکیــه را بــرای همیشــه بــه فراموشــی

بســپارد برگشــت اســتانبول و بــا مــردان ديگــر معاشــرت کــرد و نوعــی از زندگــی
را در پیــش گرفــت کــه بــه ســرعت باعــث حســادت شــديد زنــان ســطح بــاالی

محافــل اجتماعــی گشــت .دومیــن معشــوقش روپــل ـ صابیــح  1مدتــی بــا پســر

بــزرگ دمیربــگ  2رابطــه داشــت کــه او هــم يــک شکســت عشــقی را پشــت ســر

گذاشــته بــود .بعــدی ريفکــی  3بــود کــه او هــم پرونــده ی عشــقی نــاکام پشــت

ســر داشــت و اينطــور بــه ســرعت میــان مــردان پولــدار بــه لقــب فرشــته تســلی

بخــش معــروف گشــت و همــه آرزو داشــتند کــه بــا او رابطــه ای برقــرار کننــد،
برعکــس زنــان کــه هیــچ گاه بــا مــردان ديگــر بــه جــز شــوهر خــود ارتباطــی

نداشــتند و يــا حداکثــر در حــد يــک قــرار ماقــات پنهانــی پیــش رفتــه بودنــد

و در آن حــال هــم از زور تــرس و شــرم قــادر بــه لــذت بــردن نشــده بودنــد،
همــه ی باهــای قابــل تصــور را بــرای بلقیــس آرزو می کردنــد .وقتــی زيبايیــش

رو بــه زوال رفــت و حتــی آنقــدر پــول نداشــت تــا بتوانــد لبــاس مناســبی بخــرد
بــه نظــر می رســید کــه آرزوی زنــان بــر آورده شــده و می تــوان گفــت تصادفــی

بــه ايــن شــکل بــرای بلقیــس تنهــا راه نجــات بــود.

ســیبل گفــت «از ايــن متعجبــم کــه چطــور از میــان ايــن همــه مــرد کســی بــا

او ازدواج نکــرد .يعنــی هیــچ کــس بــه انــدازه کافــی عاشــقش نشــده بــود؟»

1 Rüpel - sabih
2 Demirbags
3 Rifki
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«مردهــا اتفاقــا خیلــی هــم عاشــق ايــن نــوع زنــان مــی شــوند .امــا ازدواج چیــز
ديگــری اســت .اگــر او قبــل از ارتبــاط جنســی بــا فاريــس ازدواج می کــرد حتمــا
بــه ســرعت موقعیــت پايیــن خانوادگــی اش بــه فراموشــی ســپرده می شــد و يــا

اگــر از خانــواده بااليــی بــود شــايد اين کــه قبــل از ازدواج بکارتــش را از دســت
داده ،زيــاد هــم مهــم بــه حســاب نمی آمــد .امــا او بــه ســادگی نتوانســت کاری را

کــه خیلیهــا می کننــد بــه انجــام برســاند و در عــوض آن همــه ماجــرای عشــقی

درســت کــرد و به ايــن ترتیــب زنــان در محافــل و مجالــس بــه او لقــب فاحشــه

تســلی بخــش دادنــد .زنــی کــه در دوران جوانــی بــا ســر خــود را در آغــوش اولیــن
عشــقش می انــدازد و تمــام زندگــی اش را در پــای او می ريــزد بايــد قابــل احتــرام

باشــد».

ســیبل پرســید «و تــو بــه او احترام می گذاری؟»
«نــه ،به نظــر من زن وحشــتناکی بود».

روزی بــه دلیلــی در ســواديه جشــنی بــر پــا بــود ،در خانــه ای کنــار دريــا.
روبــروی اســکله ،شــصت ،هفتــاد نفــر جــام بــه دســت اينجــا و آنجــا ايســتاده

بودنــد ،همديگــر را ديــد مــی زدنــد ،پــچ پــچ می کردنــد و تــازه وارديــن را زيــر
نظــر داشــتند .بــه نظــر می رســید زنــان از انــدازه ی دامنشــان ناراضیانــد .بعضــی

از دامــن بلنــدی کــه انتخــاب کــرده بودنــد و ديگــران از کوتاهــی دامــن شــان
دلخــور بودنــد .در نظــر اول می شــد آنــان را بــا زنــان بــی تجربــه و دســتپاچه ای

کــه در يــک می کــده کار می کننــد ،عوضــی گرفــت .درســت کنــار محــل قايــق هــا

در ســاحل ،فاضــاب شــهر بــه دريــا می ريخــت و بــوی بــدش در مشــام مهمانهــا و
پیــش خدمــت هايــی کــه دســتکش ســفید بــه دســت داشــتند ،می نشســت.

يــک دکتــر روانپزشــک کــه تحصیاتــش را در امريــکا بــه پايــان رســانده بــود بــه

محــض ورود کارت ويزيتــش را کــه تــازه از چاپخانــه در آمــده بــود در دســتم

گذاشــت و شــروع بــه حــرف زدن از مطــب جديــدش کــرد و بعــد بــه اصــرار

خانمــی نــه چنــدان جــوان ولــی هنــوز شــوخ و شــنگ تعريــف مشــخص خــودش را
از عشــق بــرای حضــار ارائــه کــرد [عشــق را ســعادتی می داننــد ،کــه انســان بــا

داشــتن امکانــات مختلــف فقــط از طريــق ارتبــاط جنســی بــا يــک فــرد مشــخص

بــه آن دســت مــی يابــد ].پــس از آن يکــی از خانمهــا دختــر زيبــای هجــده
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ســاله اش را بــه مــن معرفــی کــرد و پرســید بــا توجــه بــه بايکــوت سیاســی بــر

علیــه دانشــگاه های ترکیــه حــاال دختــرش کجــا میتوانــد بــه تحصیاتــش ادامــه

دهــد .از طريــق مجــات و روزنامه هــا در جريــان موضــوع قــرار گرفتــه بوديــم.
کارگــران چاپخانــه ای را کــه در آن ســواالت کنکــور بــه چــاپ می رســید بــرای

مدتــی طوالنــی در چاپخانــه نگــه داشــته بودند.چــون وحشــت از لــو رفتــن

ســواالت وجــود داشــت .

يــک دفعــه ســر وکلــه زعیــم بــا چانــه ی قــوی و چشــمهای زيبايــش کنــار

اســکله پیــدا شــد .اينگــه را همــراه داشــت کــه تقريبــا هــم قــد خــودش بــود.

همــان مانکــن بلنــد و باريــک آلمانــی .ديــدن ايــن زوج زيبــا فقــط حســادت را
در آنهايــی کــه بــه ســرعت دور و برشــان را گرفتنــد بــر نمی انگیخــت ،بلکــه

بســیاری از زنــان متجــدد اســتانبول را کــه بــه شــدت و حــدت موهايشــان را رنــگ

و ابروهــا را باريــک می کردنــد و از ايــن بوتیــک بــه آن بوتیــک ســر می کشــیدند

تــا خــود را بیــش از آنچــه هســتند اروپايــی جلــوه دهنــد ،متوجــه ايــن حقیقــت

تلــخ می ســاخت کــه در مقابــل پاهــای بلنــد و باريــک و چهــره ســفید برفــی

اينگــه شانســی بــرای عــرض انــدام ندارنــد .مــن بیــش از هیــکل اروپايــی اينگــه

از لبخنــد خیلــی آشــنايش خوشــم می آمــد .در البــای صفحــات روزنامــه صبــح

لبخنــدش را می شــد ديــد و بعــد در مســیر رفتــن ســر کار بــر روی ديوارهــا.

خاصــه مهمانــان بــه ســرعت زن جــوان را در میــان گرفتنــد.

درراه برگشــت ســیبل ســکوت داخــل ماشــین را شکســت «ايــن زعیــم شــما
فقــط اليــق بهترينهــا هســتید شــايد مــرد خوبــی باشــد ،امــا انــگار همیــن کــه

بــرای تبلیغاتــش يــک مــدل درجــه چهــار آلمانــی را انتخــاب کــرده کــه حاضــر
بــه خوابیــدن بــا هــر شــیخ عربــی اســت برايــش کافــی نیســت کــه حــاال او را بــه

عنــوان دوســت دختــرش بــه همــه نشــان هــم مــی دهــد .فکــر مــی کنــی کارش
درســت اســت ؟ »

«بــه احتمــال زيــاد دختــر هــم احساســات دوســتانه او را بــی جــواب نمی گــذارد

و البتــه گمــان نکنــم مــا برايــش تفاوتــی بــا شــیوخ عــرب داشــته باشــیم.
آمــار فــروش ملتــم تــا حــال کامــا قابــل قبــول اســت .زعیــم می گويــد وقتــی

ترکهــا بفهمنــد کــه اروپايــی هــا بــه فرآورده هــای مــدرن ترکیــه تمايــل نشــان
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می دهنــد عاقهشــان بــه خريــد دو برابــر می شــود».

«درآرايشــگاه ديــدم کــه مجلــه هفــت ســونو  1عکــس بــزرگ وســط را بــه آن دو

اختصــاص داده و يــک عکــس تکــی هــم از اينگــه ی نیمــه عريــان چــاپ کــرده بــود
کــه خیلــی بــازاری بــه نظــر می رســید».

ســکوتی طوالنــی برقــرار شــد باالخــره گفتــم « آن مــرد بینوايــی کــه داشــت
بــا آلمانــی دســت و پــا شکســته بــه اينگــه می گفــت کــه چقــدر از آگهی هــای

او خوشــش می آيــد و در عیــن حــال تمــام مــدت بــه موهايــش زل زده بــود
کــه نگاهــش بــه ســوی پســتانها کشــیده نشــود ،همــان روپــل ـ صابیــح دومیــن

معشــوق بلقیــس بــود» ولــی ديــدم در حالــی کــه ماشــین بــه ســرعت از پــل مــه
گرفتــه بســفر می گــذرد ،ســیبل بــه خــواب فــرو رفتــه.

يک مراســم خاکســپاری
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روز بعــد از زت ـ زت بــه خانــه برگشــتم و طبــق قــرار قبلــی بــا مــادرم ماهــی
ســفید خورديــم .بــا دقــت يــک جــراح پوســت نــازك و تــرد ماهــی را کنديــم و
اســتخوانهای باريکــش را بیــرون کشــیديم و در ضمــن دربــاره تــدارکات مراســم
نامــزدی و همین طورراجــع بــه تــازه تريــن اخبــار (همان طــور کــه مــادرم همیشــه

می گفــت) تبــادل نظــر کرديــم .بــا يــک ســری از آشــنايان اظهــار تمايــل کــرده

بودنــد در ايــن مراســم شــرکت کننــد و بــه هیــچ وجــه نمی شــد اسمشــان را خــط
زد ،لیســت مدعويــن بــه مــرز دويســت و ســی نفــر رســید و بــه همیــن دلیــل

مديريــت هیلتــون بــا ديگــر هتلهــا و وارد کننــدگان مشــروبات الکلــی وارد مذاکــره

شــد تــا از ايــن نظــر چیــزی کــم و کســر نباشــد .خیاطــان معــروف چــون ايپــک
عصمت،ســازيه  ،2ســوالك نرمیــن  3و مــادام مــواال  ،4خاصــه همــکاران و رقبــای

1 Haftsonu
2 Saziye
3 S0lak Nermin
4 MadamMualla
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مــادر فســون وقتشــان از مدتهــا پیــش پــر بــود و از شاگردهای شــان تــا نصــف
شــب کار می کشــیدند .پــدرم کــه ســرحال نبــود در اتــاق خــواب چــرت مــی زد.

امــا مــادر معتقــد بــود از نظــر جســمی مشــکلی نــدارد و حتمــا فشــاری روانــی
بــه او وارد شــده و از خــود می پرســید چــه مســئله ای ممکــن اســت درســت

پیــش از نامــزدی پســرش پیــش آمــده باشــد .از مــن هــم در ايــن بــاره پــرس و

جــو کــرد وقتــی کــه آشــپزمان بکــری رشــته پلــوی معروفــش را ســر میــز آورد،
همانــی کــه از قديــم و نديــم می گفــت جــزو ملزومــات ماهــی ،اســت مــادرم

يــک دفعــه احساســاتی شــد و بــا لحنــی گرفتــه گفــت «بــرای ايــن زن م ًتاســفم.

خیلــی زجــر کشــید و چقــدر بــرای نــوع زندگیــاش مــورد حســادت واقــع شــد،
بــه راســتی انســان خیلــی خوبــی بــود».

مــادرم حتــی الزم ندانســت بگويــد منظــورش از ايــن زن کیســت و بعــد بــدون

مقدمــه توضیــح داد کــه وقتــی بــا پــدرم در اولــوداغ  1ســرگرم گذرانــدن تعطیــات

بودنــد ،بــا او و معشــوق آن دوره اش دمیــر ،پســر بــزرگ دمیربــگ آشــنا شــد.
مواقعــی کــه پــدر و دمیــر بــا هــم کارت بــازی می کردنــد او و بلقیــس تــا

نصــف شــب در ســالن آن هتــل قديمــی مینشســتند و حــرف می زدنــد «خیلــی

زجــر کشــیده بــود .اول از فقــر و بعــد از دســت مردهــا ،تصــورش را نمی توانــی

بکنــی» بــا تاکیــد می گويــد وبعــد رو بــه فاطمــه ادامــه می دهــد « قهــوه را

بیــاور بــه بالکــن ،مــا می خواهیــم مراســم تشــییع جنــازه را تماشــا کنیــم »

از دوران اقامــت امريکايــم کــه بگذريــم همیشــه در ايــن خانــه زندگــی می کــردم

کــه ســالن و بالکنــش مشــرف بــه حیــاط مســجد تشــويقی بــود و هــر روز يــک يــا

دو مراســم تشــییع جنــازه در آن برگــزار می شــد .در عالــم بچگــی ايــن مجالــس

ســرگرمی غیرقابــل چشــم پوشــی بــه حســاب می آمــد کــه بوســیله آن می شــد

بــه دنبــال رد پــای ترســناك مــرگ رفــت .در ايــن مســجد نــه فقــط بــرای اهالــی

پولــدار اســتانبول بلکــه بــرای سیاســت مــداران مشــهور ،ژنرال هــا ،روزنامــه

نــگاران ،خواننــدگان و ديگــر هنرمنــدان هــم مراســم تشــییع برگــذار می شــد

و بعــد جنــازه روی دوش عــزاداران و در متــن مــارش عــزای موتــزارت پیــش از
1 Uludag
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ســفر آخــرت تــا میــدان نیشانتاشــی می رفــت.

بــرای شــخص متوفــی بــر اســاس وضعیتــش يــا مــارش عــزای نظامــی نواختــه
می شــد يــا دســته موزيــک شــهرداری قطعــه ای اجــرا می کــرد .بچــه کــه بوديــم

مــن و بــرادرم نازبالــش هــای ســنگین را روی شــانه می گرفتیــم .بکــری ،چیتــن و
فاطمــه را وادار می کرديــم دنبالمــان راه بیافتنــد مــارش عــزا را زيــر لــب زمزمــه

می کرديــم ،در خانــه بــه راه می افتاديــم و زيــر ســنگینی آنچــه بــر دوش داشــتیم
چــون تابــوت کشــان واقعــی کمــی کجکــی راه می رفتیــم .روزی کــه قــرار بــود

مراســم خــاك ســپاری وزيــر ،شــخصیتی معــروف و يــا خواننــده ای بــه نــام برگــزار
شــود ،غالبــأ مهمانــی ناخوانــده زنــگ مــا را بــه صــدا در مــی آورد و ادعــا می کــرد

در همــان حوالــی بــوده و خواســته ســری بــه مــا بزنــد .مــادرم همیشــه پذيرايشــان

می شــد ولــی پشــت سرشــان می گفــت «بــرای مــا نیامــده بودنــد .قصدشــان فقــط
تماشــا بــود ».و ايــن طــور بــه مــا می فهمانــد کــه ايــن نــوع مراســم همیشــه هــم

بــه قصــد يــادآوری مــرگ محتــوم و يــا احتــرام بــه شــخص متوفــی نیســت ،بلکــه

لــذت تماشــا و رضايــت از برگــزاری آن نقشــی اساســی درايــن میــان ايفــا می کنــد.

تــازه روی بالکــن نشســته بوديــم کــه مــادرم گفــت «اينجــا بنشــین ،از اينجــا بهتــر

می شــود ديــد ».بعــد متوجــه شــد کــه مــن يکبــاره رنگــم پريــده و قیافــه ای بــی

تناســب بــا لــذت تماشــای ايــن اتفــاق جالــب بــه خــود گرفتــه ام و بــه نتیجــه ا ی
غلــط رســید «پســرم اگــر مــی بینــی مــن بــه مجلــس ترحیــم ايــن زن کــه دلــم

خیلــی برايــش می ســوزد ،نمــی روم فکــر نکــن بــه دلیــل بیمــاری پــدرت اســت.
دلــم نمی خواهــد بــه افــرادی چــون ريفکــی و ســمیم  1برخــورد کنــم کــه بــه قصــد

نمايــش عینــک دودی زده انــد تــا مثــأ اشــکهای نريختهشــان را کســی نبینــد و

از ايــن گذشــته از اينجــا بهتــر می شــود همــه چیــز را زيــر نظــر گرفــت .چــت
شــده؟»

«هیــچ ،همه چیز رو به راه اســت».

وقتــی روی پله هــا کــه از در مســجد تــا تابــوت ادامــه داشــتند و در میــان جمــع

زنــان بــا روســريهای معمولــی يــا شــالهای گــران قیمــت کــه خــود بــه خــود
1 Samim
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درســايه جمــع شــده بودنــد چشــمم ناگهــان بــه فســون افتــاد ،قلبــم ديوانــه وار

تپیــدن گرفــت .شــالی نارنجــی بــه ســر داشــت و از آن بــاال کــه هفتــاد ،هشــتاد
متــر بــا هــم فاصلــه داشــتیم فقــط نمی ديدمــش بلکــه حتــی نفســهايش ،ابروبــاال

انداختنــش ،دانه هــای نــرم عــرق بــر پیشــانیاش در گرمــای نیــم روزی (آخريــن

روز مــاه مــه) و اين کــه چطــور بیــن آن همــه زن بــا حجــاب گیــر افتــاده ،چطــور

شــرمگین طــرف چــپ لــب زيرينــش را می گــزد و چطــور وزن پیکــر الغــرش را
از ايــن پــا بــه آن پــا منتقــل می کنــد ،همــه را حــس می کــردم .در عالــم رويــا
دلــم می خواســت از آن بــاال برايــش دســت تــکان دهــم ،صدايــش بزنــم ولــی

لبهايــم ازهــم بــاز نمی شــد و قلبــم همچنــان می کوبیــد «مــادر ،مــن بايــد

بــروم».

«چت شــده ،رنگــت چرا پريده».

پايیــن رفتــم و از آنجــا فســون را نظــاره کــردم .ســنای کنــارش ايســتاده و
ســخت ســرگرم صحبــت بــا زنــی شــیک پــوش ولــی پــت و پهــن بــود .فســون

امــا بــا حــواس پرتــی ريشــه های شــالی را کــه نابلدانــه دور ســرش پیچیــده
بــود می پیچانــد .حجابــش بــه او جلــوه ای بــا وقــار و مقــدس می بخشــید .از

خطبــه ی نمــاز جمعــه کــه توســط بلنــد گــو بــرای بیــرون پخــش می شــد ،بــه
دلیــل کیفیــت بــد صــدا چیــزی جــز چنــد جملــه دررابطــه بــا مــرگ و آخــرت

و تکــرار کلمــه (اهلل) کــه بــا تشــديد گفتــه می شــد و گويــی قــرار بــود باعــث

وحشــت گــردد چیــز ديگــری بــه گــوش نمی رســید .گاه بــگاه يــک نفــر تــازه وارد
بــا حالــت مهمانــی کــه بــه مجلــس جشــن ديــر رســیده باشــد پیــدا می شــد و

در همــان حــال کــه همــه ســرها بــه طرفــش برمی گشــت عکــس ســیاه و ســفید
کوچکــی از بلقیــس بــه يقــه کتــش می چســباندند.

فســون بــا دقــت ســام وعلیکهــا ،دســت دادنهــا ،مــاچ و بوســه و ابــراز هــم
درديهــا را دنبــال می کــرد .بــر يقــه ی فســون هــم عکســی چســبانده شــده بــود.

زدن عکــس متوفــی بــر ســینه عــزاداران از دوره مراســم عــزاداری بــرای قربانیــان
ترورهــای سیاســی رســم شــده و بــه ســرعت در میــان بــورژوازی اســتانبول نیــز
رواج يافــت .دســته های مثــأ عــزادار عکســهايی بــه همــان ســیاق (اينجــا چنــد

نمونــه آنــرا مــی بینیــد) بــه ســینه داشــتند کــه فعالیــن سیاســی چــپ و راســت،
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و ايــن بــه مجالــس ترحیــم معمولــی و در نــوع خــود تشــريفاتی و خشــک حــس
دنبــال کــردن ايــده آلــی را می بخشــید کــه برايــش می شــد از جــان گذشــت.

عکــس بلقیــس درســتون درگذشــتگان روزنامــه کــه بــه تقلیــد غربیــان در قابــی
ســیاه جــا گرفتــه بــود ،انــگار می خواســت قتلــی سیاســی را اعــام کنــد.

بــه جــای آن کــه بــه صــف عــزاداران بپیونــدم راهــی خانــه مرحمــت شــدم و بیتابانــه

در انتظــار فســون مانــدم .مرتــب بــه ســاعت نــگاه می کــردم .پــس از گذشــت

مدتــی طوالنــی يکبــاره میلــم کشــید پنجــره رو بــه خیابــان تشــويقی راکــه زيــر
پــرده خــاك گرفتــه مخفــی شــده بــود ،بگشــايم و چشــمم بــه نعــش کشــی افتــاد
کــه تابــوت بلقیــس را بــه آرامــی می بــرد.

درســت بــه کنــدی نعــش کــش در مغــزم بــه آدمهايــی فکــر کــردم کــه فقــط

بــر اثرنادانــی و بدشانســیهای ديگــر تمــام زندگــی محکــوم بــه زجــر کشــیدن

می شــوند .بــه نظــرم می رســید کــه مــن بــر عکــس آنهــا در دوران بزرگســالیام

زرهــای نامرئــی بــه تــن دارم کــه مــرا از تمــام بايــا محفــوظ مــی دارد .حــس
می کــردم دل مشــغولی بیــش از انــدازه بــا بدبختــی ديگــران می توانــد باعــث

بدبختــی خــودم هــم بشــود و بــه زره محافظــم آســیب برســاند.

دومین شــرط فسون
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فســون خیلــی ديرکــرد .کمــی عصبانــی شــده بــودم .گفــت کــه در راه بــا دوســتش
صیــدا  1برخــورد کــرده ،امــا بــه جــای معــذرت خواهــی لحــن گفتــارش گايــه آمیــز
بــود .بــوی عطــر دوســتش از او بــه مشــام می رســید آنهــا بــا هــم در مراســم دختــر

شايســته آشــنا شــده بودنــد .صیــدا پــس از مرحلــه نیمــه نهايــی فقــط مقــام ســوم

را بــه دســت آورده بــود .امــا حــاال خیلــی احســاس خوشــبختی می کــرد .چــون بــا

يکــی از پســران ســدريک  ،2مــردی جــوان و جــدی کــه قصــد ازدواج داشــت دوســت
شــده بــود .فســون در حالــی کــه بــا نــگاه مســتقیمش مــرا خلــع ســاح می کــرد

1 Ceyda
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پرســید «خــوب نیســت؟»

وقتــی ســر تــکان دادم ادامــه داد «فقــط يــک مشــکل وجــود دارد .چــون پســر
ســدريک آدمــی بســیار جــدی ســت نمی خواهــد صیــدا بــه عنــوان مــدل عکاســی

کار کنــد ،مثــأ حــاال بــرای تــاب هالیــوودی تبلیــغ می کننــد .ولــی بــه دلیــل

ســختگیری دوســت پســرش ،حــق نــدارد بــرای ايــن آگهــی نــه دامــن کوتــاه
بپوشــد و نــه لبــاس هــای نامناســب ديگــر .صیــدا کاس مانکنــی گذرانــده.

شرکتشــان هــم مخالفتــی بــا مــدل تــرك نــدارد .امــا بــا دوســت پســر صیــدا
نمی شــود بحــث کــرد».

« بگــو کــه ايــن مــرد بــه زودی او را در خانــه زندانــی خواهــد کــرد ».فســون
بــا عصبانیــت از نفهمــی مــن گفــت « ايــن کــه بعــد از ازدواج خانــه دار شــود

برايــش مســئله ای نیســت ،فقــط نمی دانــد آيــا او بــه راســتی قصــد ازدواج دارد
يــا نــه و در همیــن مــورد می خواهــد بــا مــن مشــورت کنــد .امــا آدم از کجــا

می فهمــد يــک مــرد راســت می گويــد يــا نــه؟»
« نمی د ا نم » .

«تــو بايد بدانــی مردها چطوری هســتند».

«امــا مــردان ســنتی شهرســتانی را بــه خوبــی نمی شناســم .بهتــر اســت تکالیفــت

را نشــانم بدهــی».

«اول بگويــم کــه انجام شــان ندادهام گوشــوارهام را پیدا کردی؟»

در دو قدمــی ايــن بــود کــه چــون رانندهــای مســت کــه مطمئــن اســت،

گواهینامــه اش را بــه همــراه نــدارد ولــی بــاز هــم همــه ی جیب هــا و داشــبورد را

می گــردد عمــل کنــم .ولــی جلــوی خــود را گرفتــم.

«نــه تمــام خانــه را گشــتم اما نگــران نباش .به زودی خودش پیدا می شــود».
«ديگــر بــس اســت .می روم و ديگر بــر نمی گردم».

چنــان ســرگرم جمــع آوری وســايلش شــد کــه دانســتم جــدی می گويــد .مثــل

دربانهــای دم بــار تــوی چهــار چــوب در ايســتادم و التمــاس کــردم نــرود.

باألخــره از خطــوط زيبايــی کــه در گوشــه ی لبــش پديــدار شــد و از ابــرو بــاال
انداختنــش کــه بــه نحــوی بــاور نکردنــی دوســت داشــتنی بــود ،فهمیــدم عهــد

و پیمانهــای عاشــقانه ام اثــر کــرده .گفــت «باشــه ،پــس نمــی روم .ولــی بــه دو
٩٥

شــرط .اولــش بايــد بگويــی چــه کســی را در دنیــا بیــش از همــه دوســت داری».
امــا فــوری فهمیــد کــه نمی توانــد انتظــار داشــته باشــد میــان او و ســیبل در ايــن

شــرايط يکــی را انتخــاب کنــم «منظــورم از میــان مــردان اســت».

«پدرم».

«اولیــن شــرطم ،بــه مرگ او قســم بخور کــه هیچوقت به مــن دروغ نگويی».

«قــول می دهم».

«نــه ،همــه ی جمله را بگو».

«بــه مــرگ پدرم قســم می خورم کــه ديگــر هیچوقت به تــو دروغ نگويم».

«حتــی مژه هم نزدی».

«شــرط دومت چیست؟»

پیــش از آن کــه بگويــد همديگــر را بوســیديم و مدتــی عشــق بــازی کرديــم .در

تــب عشــق حــس می کرديــم قــدم بــه ســرزمینی افســانه ای گذاشــته ايم کــه

در نظــرم ابعــاد ســیاره ای ناشــناس را می يافــت .بــا ســخره هايی رويايــی و يــا

جزيــره ای دور افتــاده وشــايد هــم کــره ی مــاه .بعــد وقتــی دربــاره احساســمان

حــرف زديــم فســون گفــت  :باغــی نیمــه تاريــک بــا درختــان فــراوان و پنجــره ای

کــه رو بــه دريــا گشــوده مــی شــود و يــک بغــل گل آفتابگــردان زرد.

ايــن تصاويــر وقتــی خــود را خیلــی بــه هــم نزديــک می ديديــم در ذهنمــان جرقــه

می زد(مثــل همــان لحظــه) يعنــی وقتــی پســتانهای تحريــک شــده ی فســون را
می مکیــدم يــا وقتــی او دماغــش را در نقطــه ای وســط گــردن و پشــتم فــرو

می بــرد و مــرا بــا تمــام قــوا بــه خــود می فشــرد ،در چشــم هــم می خوانديــم
کــه ايــن نزديکــی بــاور نکردنــی احساســاتی را در مــا زنــده کــرده کــه تــا آن

وقــت برايمــان ناشــناس بوده انــد .فســون گفــت «حــاال شــرط دوم را می گويــم.

قــول بــده يــک بــار بــه ديــدن پــدر و مــادرم بیايــی .بــرای شــام بمانــی و برايــم
گوشــواره و ايــن ســه چرخــه را بیــاوری».

به ســرعت پاســخ دادم «باشــد امــا بگويم بــرای چه کاری آمده ام؟»

«می توانــی در خیابــان آشــنايی را ديــده باشــی و حــال پــدر و مــادرش را بپرســی.

او می توانــد تــو را دعــوت کــرده باشــد يــا می توانــی بــه مغــازه ی مــا آمــده باشــی

و دلــت خواســته باشــد کــه پــدر و مــادرم را دوبــاره ببینــی و يــا مثــأ نمی توانــی
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بگويــی خواســته ای قبــل از امتحــان کنکــور بــا يکــی از آشــنايانت کمــی رياضــی

کار کنــی؟»

«حتمــا بــا گوشــواره بــه ماقــات خانــواده ات خواهــم آمــد .قــول می دهــم .امــا
قضیــه رياضــی خوانــدن را بهتــر اســت بــه کســی نگويیــم».

«چــرا نگويیم».

«بــه دلیــل خوشــگلیت همــه خیــال می کننــد ،حتمــا ســر و ســری بــا هــم

داريــم».

« پــس نمی شــود مثــل اروپايیهــا پســر و دختــر بــا هــم در اتاقــی باشــند و اتفاقــی

بینشــان نیفتــد؟»

«حتمــا می تواننــد .امــا چــون در ترکیــه هســتیم همــه فکــر می کننــد کــه نــه

رياضــی بلکــه کار ديگــری می کننــد و چــون همــه می داننــد ديگــران چــه فکــر

می کننــد آن دو هــم باالخــره شــروع می کننــد مثــل ديگــران فکــر کــردن ،دختــر

نگــران نجابتــش مــی شــود و شــايد بگويــد بهتــر اســت در بــاز بمانــد و پســر فکــر

خواهــد کــرد وقتــی او حاضــر شــده ايــن همــه مــدت بــا مــن تنهــا در اتاقــی بمانــد
حتمــا انتظــاری دارد و از تــرس اين کــه دختــر فکــر کنــد او مــرد درســت و حســابی
نیســت احتمــاأل ســعی خواهــد کــرد رابطــه ای بــا او ايجــاد کنــد .خاصــه ديــر يــا

زود ذهنشــان از افــکار ديگــران مســموم می شــود و حتــی اگــر باهــم نخوابنــد بــاز

هــم خــود را گناهــکار حــس خواهنــد کــرد و ديگــر قــادر نخواهنــد بــود بــه مــدت

طوالنــی بــا هــم در اتاقــی بماننــد بــدون آن کــه کاری کننــد».

ســکوت کرديــم .بــه پشــت روی تخــت دراز کشــیديم و نگاهمــان روی لوله هــای

شــوفاژ کــه صداهــای مختلفــی از آن بلنــد بــود ،روی ســوراخی کــه بــرای بخــاری
در نظــر گرفتــه شــده بــود ،ســرپوش آن ،میلــه پــرده ،پــرده ،ســقف بــا ترکهــای
بیشــمارش ،رنگهــای پوســته ،پوســته شــده و گــرد وغبــار می گشــت بــه منظــور

درنظــر آوردن ســکوتمان درآنــروز ،بــرای بازديدکننــدگان ســالها بعــد آن اتــاق را
بــا تمــام جزئیــات بازســازی کــردم.
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اول ژوئــن نــه روز مانــده بــه نامــزدی يــک روز پنــج شــنبه آفتابــی بــا پــدرم

بــه رســتوران عبــداهلل افنــدی  1واقــع در امیرخــان  2رفتیــم تــا ناهــار بخوريــم.
همانوقــت هــم می دانســتم هرگــز آن روز را فرامــوش نخواهــم کــرد .پــدرم آن
روزهــا بــا بیحوصلگــی طوالنیــاش مــادر را نگــران کــرده بــود .بــه مــن گفــت
«قبــل از نامــزدی باهــم چیــزی بخوريــم .می خواهــم کمــی نصیحتهــای پدرانــه

کنــم .همان طــور کــه در ماشــین بــه توصیه هايش(همــکار آدم همیشــه بهتريــن
دوســتش نیســت و  )...کــه آنــرا نوعــی آمادگــی پیــش از نامــزدی می ديــدم ،گــوش

می کــردم چشــمم بــه بســفر بــود کــه از کنارمــان می گذشــت .بــه کشــتیهای

بخــار قديمــی کــه بــر اثــر طوفــان بــه کنــاره کشــیده شــده بودنــد ،بــه وياهــای
حاشــیه بســفر کــه ســايه های تیــره ی اســکله حتــی در ايــن ســاعات نیــم روز بــر
آن گســترده بــود .بــه جــای آن کــه مثــل پیشــترها نصیحتــم کنــد تنبلــی ،خیــال

بافــی و ســبک ســری را کنــار بگــذارم و وظايــف و مســئولیت هايم را درك کنــم،
همان طــور کــه نســیم نمکیــن دريــا از پنجــره ی بــاز ماشــین بــه درون نفــوذ

می کــرد گفــت بايــد از زندگــی لــذت بــرد کــه يــک هديــه گــذرای الهــی اســت.

مجســمه ی گچــی پــدرم را کــه اينجــا گذاشــته ام مربــوط بــه ده ســال پیــش از آن

روز اســت .همان وقــت هــا کــه مــا ازتجــارت پارچــه بــه ثــروت رســیديم .مجســمه

را بــه توصیــه دوســتی داده بــود سوســتاش يونتــوچ بتراشــد کــه عنوانــش را

شــخصا از آتاتــورك دريافــت کــرده بــود .از ســر لجاجــت بــا اســتاد کــه ســیبل

پــدرم را باريــک در آورده بــود تــا او را بیشــتر اروپايــی جلــوه دهــد ،ســیبیلی
پاســتیکی روی مجســمه چســباندم .آنوقــت هــا هــر بــار پــدرم از دســت ســر بــه

هــوا بودنــم عصبانــی می شــد می ديــدم کــه ســیبیلش می لــرزد .ايــن کــه حــاال

نصیحتــم می کــرد نکنــد بــر اثــر پشــتکار زيــاد از لــذت هــای زندگــی غافــل
شــوم ،نشــان مــی داد کــه از طرحهــای جديــدم در رابطــه بــا زت ـ زت و ديگــر
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شــرکتها بســیار راضــی اســت .و وقتــی اشــاره کــرد بايــد کارهــای مشــخصی را

کــه تــا حــاال بــرادرم انجــام مــی داده بــه دســت گیــرم پاســخ دادم «خــودم هــم

همیــن فکــر را مــی کنــم و نظــرات بــرادرم در پارهــای از مواقــع بســیار قديمــی

و ســنتی اســت و وســواس و فــس فســی بودنــش اينجــا و آنجــا بــه نفــع مــان
تمــام نمــی شــود ،».ديــدم نــه فقــط پــدر بلکــه چتیــن هــم لبخنــد رضايــت بــر
لــب آورد.

رســتوان عبــداهلل افنــدی قبــا در بويقلــو قــرار داشــت .در خیابــان اصلــی و کنــار
مســجد آغا.هــر چــه آدم پولــدار و مشــهور در آن اطــراف بــه ســینما و کافــه تريــا

می رفتنــد آخــرش گذارشــان به ايــن رســتوران می افتــاد و چــون تقريبــا همــه ی

مشــتريان ماشــین دار بودنــد ،رســتوران بــه يــک عمــارت اربابــی در قلــه ی امیــر
خــان مشــرف بــه بســفر نقــل مــکان کــرد.

بــه محــض ورود پــدرم همــه گارســنها چــه آنهــا کــه از جاهــای ديگــر
می شــناختنش و چــه آنهايــی کــه از رســتوران قبلــی عبــداهلل بــا او آشــنا

بودنــد .جلــو آمدنــد و خــوش آمــد گفتنــد .پــدر پــس از آن نگاهــی بــه اطــراف
انداخــت تــا نکنــد کســی از قلــم افتــاده باشــد .وقتــی سرپیشــخدمت مــارا بــه

ســوی می زمــان راهنمايــی کــرد پــدرم ســر يــک میــز ديگــر هــم رفــت و از دور

بــا نفــر بعــدی ســام و علیــک کــرد .کمــی هــم ســر بــه ســر خانمــی مســن کــه

بــا دختــر خوشــگلش نشســته بــود و بــه محــض ديــدن مــا داد زد کــه مــن خیلــی
ســريع بــزرگ شــده ام و چقــدر شــبیه پــدرم و چــه خــوش تیــپ هســتم گذاشــت.
بــه سرگارســن کــه ديگــر مثــل گذشــته مــرا آقــای جــوان نمــی نامیــد ســفارش

غــذا و راکــی داد «تــو  1هــم می خواهــی ديگــر ،نــه؟ اگــر دلــت خواســت ســیگار
هــم بکــش».

انــگار نــه انــگار کــه پــس از بازگشــت از امريــکا قضیــه ســیگار کشــیدن جلــوی
او حــل شــده ،از گارســون خواســت «بــرای پســرم هــم يــک زيــر ســیگاری

بیاوريــد ».همان طــور کــه عطــر گوجــه فرنگیهــای کوچــک را کــه محصــول

خودشــان بــود بــه مشــام می کشــیدم ،در چنــد جرعــه ی ســريع راکــی را تمــام
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کــردم.

ايــن احســاس دســت از ســرم بــر نمی داشــت کــه پــدر چیــزی در دل دارد و

نمی دانــد چطــور حــرف را شــروع کنــد .هــر دو از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کرديــم

و چتیــن را ديديــم کــه ســرگرم شــوخی و خنــده بــا ديگــر راننــدگان اســت.

پــدرم بــا لحنــی کــه گويــی وصیــت مــی کنــد گفــت «فرامــوش نکــن داشــتن

چتیــن نعمــت بزرگــی اســت».
«قــدرش را می دانم».

«مطمئــن نیســتم .وقتــی داســتانهای خرافیــش را تعريــف می کنــد و بــه او نخنــد.

بیســت ســال بــه مــا خدمــت کــرده ويــک انســان واقعــی اســت .اگــر برايــم اتفاقــی

افتــاد اخراجــش نکــن و يــک چیــز ديگــر مثــل تــازه بــه دوران رســیده ها پشــت ســر

هــم ماشــین عــوض نکــن .شــوورلت از هیــچ نظــر اشــکالی نــدارد .از وقتــی کــه بــر
اثــر کمبــود از ماشــین خارجــی وارد نمی شــود هرچنــد اســتانبول شــبیه مــوزه ی

ماشــینهای امريکايــی شــده امــا اشــکال چندانــی نــدارد .مــا هــم مکانیکهــای

خیلــی خوبــی داريــم».

«نگــران نبــاش بابا من با اين ماشــین بزرگ شــده ام».

پــدرم ســرتکان داد «همیــن خــوب اســت ».حــاال کــه لحــن درســت را پیــدا کــرده
بــود ،می توانســت بــه موضــوع اصلــی برســد «ســیبل دختــر خوبــی اســت .يــک آدم
اســتثنايی ».و ادامــه داد .پــس ايــن اصــل قضیــه نبــود «امیــدوارم بدانــی کــه

پیــدا کــردن چنیــن کســی کار ســاده ای نیســت؟ يــک زن و در عیــن حــال گلــی
چنیــن کمیــاب را نبايــد از خــود برنجانــی ،نبايــد بگــذاری آب تــوی دلــش تــکان

بخــورد ».و يکبــاره دســت و پايــش را گــم کــرد .انــگار چیــزی آشــفته اش کــرده
باشــد .

شــتابان گفــت «حتمــا می توانــی دختــر زيبايــی را بیــاد بیــاوری کــه همــراه مــن

در بشــیکتاش ديــدی».

«بــه يــاد نمی آورم بابا».

«يعنــی چــه بــه يــاد نمــی آورم؟ يــک لحظــه چشــممان بهــم افتــاد .کنــارم دختــری

زيبــا نشســته بــود».

« بعد ش ؟ »
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«بعــد تــو ســر برگردانــدی تا مــرا خجالت زده نکنــی .حاال يادت آمد».

« نه » .

«امــا حتمـاً همین طــور بــود .تو ما را ديدی».

اصــا نمی توانســتم ايــن برخــورد را بــه خاطــر آورم .امــا پــدر راضــی نمی شــد.
پــس از مذاکــرات طوالنــی و تــوأم بــا نارضايتــی به ايــن نتیجــه رســیديم کــه مــن

شــايد آنوقتهــا می خواســتم فرامــوش کنــم کــه آنهــا را بــا هــم ديــده ام و موفــق

هــم شــد ه ام .يــا شــايد آنهــا از ســر دســتپاچگی فقــط بــه نظرشــان رســیده کــه

مســاله اساســی رســیده بوديــم.
مــرا ديده انــد .در هــر صــورت حــاال بــه ً
«ايــن دختــر بــه مــدت يــازده ســال معشــوقه مــن بــود .واقعــأ زن زيبايــی بــه
حســاب می آمــد ».هــر دو نکتــه را پــدرم بــا غــرور بــه زبــان آورد.

کمــی دلخــور بــود از اين کــه مــن زيبايــی ايــن دختــر را کــه می خواســت مفصــأ

از او برايــم بگويــد نديــده ام يــا بدتــر از آن ديــده ولــی از يــاد بردهــام .بــا يــک
حرکــت ســريع از کیفــش عکســی ســیاه و ســفید بیــرون آورد کــه در آن زنــی
مــو مشــکی روی عرشــه پشــتی کشــتی بخــار در کراکــوی بــه چشــم می خــورد .

«ايــن اســت .عکــس مربــوط بــه همــان اوايــل آشــنايی ماســت .اينجــا کمــی

غمگیــن بــه نظــر می رســد .امــا بــه نظــرت زيبــا نیســت؟ حــاال يــادت آمــد؟»

ســکوت کــردم از اين کــه پــدرم از معشــوقه اش برايــم بگويــد حتــی در صــورت

ختــم قضیــه هــم اذيتــم می کــرد .امــا چرايــش را آنــروز نمی دانســتم.

پــدرم در حالــی کــه عکــس را دوبــاره ســرجايش مــی گذاشــت گفــت  «:امــا

حواســت جمــع باشــد کــه از ايــن ماجــرا چیــزی بــرای بــرادرت نگويــی .او آنقــدر
ســاده اســت کــه ايــن حرفهــا را نمی فهمــد .امــا تــو در امريــکا بــودی .در عیــن

حــال بازگويــی ايــن داســتان بــرای تــو هــم بــی فايــده نیســت موافقــی؟»
«حتم ـاً بابا»

«پــس گــوش کــن!»در حالــی کــه گاه گاه لبــی تــر می کــرد شــروع بــه گفتــن

از آن زن کــرد .بــا او هفــده ســال پیــش يعنــی ســال  1958در يــک روز برفــی
مــاه ژانويــه آشــنا شــد و در جــا تحــت تاثیــر زيبايــی بچگانــه و معصومانــه اش

قــرار گرفــت .زن در شــرکت زت ـ زت کــه پــدرم تــازه تأســیس کــرده بــود کار
می کــرد .اول فقــط بــه چشــم کارمنــد نگاهــش می کــرد .امــا بــا اين کــه تفــاوت
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سنشــان  27ســال بــود روابطشــان بــه ســرعت مفهــوم عمیقتــری پیــدا کــرد و پــس

از يــک ســال ارتبــاط نزديــک بــا رئیــس خــوش تیــپ (حــدس زدم پــدرم آنوقــت

بايــد چهــل و هفــت ســال ســن داشــته باشــد) بــر اثــر اصــرار پــدر کاررا ول کــرد
و دنبــال شــغل جديــدی هــم نرفــت .بلکــه در يکــی از آپارتمــان هــای پــدر ســاکن

شــد و زندگــی بــی ســر وصدايــی را پیــش گرفــت به ايــن امیــد کــه روزی امــکان

ازدواج بــا پــدرم میســر شــود.

«او بــه راســتی خــوش قلــب ،بامحبــت و باهــوش بــود .يــک انســان اســتثنايی،

کامــا متفــاوت بــا زنــان ديگــر .مــن چنــد رابطــه ديگــر هــم داشــته ام .امــا هیــچ
وقــت ايــن طــوری عاشــق زنــی نشــده بــودم .واقعــا قصــد ازدواج بــا او را داشــتم
پســرم .امــا آنوقــت چــه بــر ســرمادرتان مــی آمــد و شــماها چــه می شــديد».

مدتی ســکوت کرديم.

«اشــتباه نکــن پســرم ،نمی خواهــم بگويــم خــودم را قربانــی کــردم تــا شــما

زندگــی خوبــی داشــته باشــید .فکــر ازدواج بیشــتر از او بــود و مــن ســالها ايــن

برنامــه را بــه تعويــق انداختــم .تصــور زندگــی بــی او برايــم ممکــن نبــود و
ازنبودنــش درد می کشــیدم و از ايــن درد نمی توانســتم بــا تــو يــا کــس ديگــری

صحبــت کنــم .باالخــره يــک روز گفــت «بايــد تصمیــم بگیــری» .مــن يــا بايــد از

مادرتــان جــدا می شــدم و بــا او ازدواج می کــردم يــا مــرا تــرك می کــرد .يــک

اســتکان ديگــر راکــی بــرای خــودت بريــز».
«بعدش چه شــد؟»

بــا کمــی ترديــد گفــت «بــرای اين کــه حاضــر بــه تــرك شــما و مادرتــان نشــدم،

بــه راســتی مــرا تــرك کــرد ».معلــوم بــود گفتــن ايــن حــرف برايــش ســخت اســت.

امــا در عیــن حــال انــگار بــاری از دوشــش برداشــته شــده باشــد .بــه صورتــم نــگاه
کــرد و وقتــی اشــاره کــردم آمــاده شــنیدنم ،راحــت تــر شــد.

«خیلــی درد کشــیدم .بــرادرت ازدواج کــرده بــود و تــو در امريــکا بــودی .طبیعتــا

ســعی می کــردم ناراحتیــم را از مــادرت پنهــان کنــم و در خفــا ،پنهانــی درد

بکشــم .هــر چنــد مــادرت ـ مثــل ديگــر روابطــم ـ حدســهايی مــی زد و فهمیــد

اين بــار موضوعــی جــدی پیــش آمــده امــا بــروی خــود نمــی آورد .اينطــور شــده

کــه مــا بــا بکــری و فاطمــه مثــل مســافران يــک هتــل در کنــار هــم زندگــی
١٠٢

کرديــم و ادای زندگــی خانوادگــی را در آورديــم.

می دانســتم کــه دردم آرام نخواهــد گرفــت و عاقبــت مــرا بــه جنــون خواهــد
کشــید ولــی در عیــن حــال قــادر بــه انجــام کاری کــه بايــد می کــردم نبــودم .و

او هــم (پــدرم ســعی می کــرد نامــش را بــه زبــان نیــاورد) درايــن دوره بســیار
ناراحــت بــود .بــه مــن می گفــت مهندســی بــه او پیشــنهاد ازدواج داده و اگــر

مــن بــه زودی تصمیــم نگیــرم زن آن مــرد خواهــد شــد .بــاورم نمی شــد .مــن
اولیــن مــرد زندگــی اش بــودم و فکــر می کــردم هرگــز بــه ســوی ديگــری نخواهــد

رفــت و فقــط می خواهــد بلــوف بزنــد .گاهــی نگــران می شــدم ولــی دســتم
بســته بــود .بــه همیــن دلیــل ســعی می کــردم کمتــر به ايــن موضــوع فکــر

کنــم .در آن تابســتان چتیــن همــه مــا را بــرای بازديــد از نمايشــگاه بــزرگ

بــه ازمیــر بــرد .پــس از بازگشــت خبــردار شــدم بــا آن ديگــری ازدواج کــرده
بــاورم نمی شــد .حتمــا ايــن شــايعه را پخــش کــرده بــود تــا مــرا بیــازارد .هــر
چــه ســعی کــردم يــک بارهــم کــه شــده ببینمــش ،موفــق نشــدم .بــه تلفــن هــم

جــواب نمــی داد .حتــی خانــه ای کــه در اختیــارش گذاشــته بــودم فروخــت ورفــت

بیآن کــه آدرســی بــه جــای بگــذارد .واقعــا ازدواج کــرده بــود؟ آن مهنــدس چــه
کســی می توانســت باشــد؟ بچهــدار شــده بــود؟ چــه می کــرد؟ چهــار ســال تمــام

نتوانســتم پاســخ ايــن ســواالت را از کســی بشــنوم .می ترســیدم اگــر از چیــزی
خبردارشــوم بیشــتر درد بکشــم .امــا بــی خبــری هــم بســیار هولنــاك بــود.

تصــور بــودن او در گوشــه ای از اســتانبول ،اين کــه همــان اخبــار را در روزنامــه
می خوانــد کــه مــن هــم ،همــان برنامه هــا را در تلويزيــون می بینیــد بیآن کــه
مــن شــاهدش باشــم ،بیچــاره ام می کــرد .زندگــی بــه نظــرم چیــزی بــی مصــرف

می آمــد .از حرفــم برداشــت نادرســت نکــن .طبیعتــا بــه وجــود شــما شــرکت هايم
و مادرتــان افتخــار می کــردم ،امــا درد ســرجای خــودش بــود».

چــون پــدرم تمــام وقــت از افعــال گذشــته اســتفاده می کــرد ،به ايــن نتیجــه

رســیدم کــه داســتان بايــد جايــی بــه پايــان رســیده باشــد و حــاال ديگــر پــدرم

را رنــج ندهــد .امــا از ايــن فکــر زيــاد خوشــم نیامــد.

«باالخــره يــک روز بعدازظهــر بــه مــادرش زنــگ زدم او طبیعتــأ از وجــود مــن
مطلــع بــود .امــا صدايــم را نمی شــناخت .خــودم را شــوهر يــک دوســت دوران
١٠٣

تحصیــل دختــرش معرفــی کــردم و گفتــم همســرم در بیمارســتان بســتری اســت

و حتمــا از ديــدار بــا دختــرش خوشــحال خواهــد شــد »

زن پاســخ داد «دختــرم مــرده .بــر اثــر ســرطان مــرد ».و شــروع بــه گريــه کــرد.
بــرای اين کــه متوجــه هــق هقــم نشــود گوشــی را گذاشــتم .هیــچ انتظــار چنیــن

حرفــی را نداشــتم ،امــا فــوری فهمیــدم کــه حقیقــت را می گويــد .مهنــدس را از

خــودش در آورده بــود .زندگــی چقــدر تهــی و وحشــتناك اســت».

اشــک های پــدرم بــر چهــره اش ســرازيربود و مــن احســاس بیچارگــی می کــردم.

از يــک ســو وضعیتــش برايــم کامــا قابــل درك بــود و از طــرف ديگــر ازدســتش

خشــمگین بــودم وقتــی دوبــاره تمــام داســتان را در ذهــن مــرور کــردم آن طــوری
کــه آن روزهــا مــردم شناســان می گفتنــد ،انســانی بــدوی در نظــرم آمــد کــه
هیــچ مــرز ممنوعــی نمی شــناخت .پــدرم وقتــی دوبــاره بــر خــود مســلط گشــت

گفت«خــب مــن امــروز نیاوردمــت اينجــا کــه بــا گفتــن دردهايــم متأثــرت کنــم.

امــا تــو در آســتانه ی نامــزدی هســتی .می خواســتم ايــن قضیــه ناراحــت کننــده

را بشــنوی و پــدرت را کمــی بهتــر درك کنــی و در کنــارش نکتــه ای هــم هســت
کــه دوســت دارم بدانــی».
« چیست ؟ »

«اين کــه امــروز خیلــی متأســفم .متأســفم کــه به ايــن زن بــه انــدازه کافــی

احتــرام نگذاشــتم و هــزار بــار بــه او نگفتــم کــه چقــدر برايــم عزيــز اســت .او از آن
دســته زنانــی نبــود کــه بــه زيبايــی اش بنــازد .انــگار کار خــودش بــوده .آن طــور
کــه متأســفانه بســیاری از زنــان فکــر می کننــد و نمی خواســت مرتــب نــازش را

بکشــند و قربــان صدقــه اش برونــد .ببیــن! اين کــه مــن اينهمــه ســال بعــد هنــوز

رنــج می کشــم دلیلــش ايــن نیســت کــه او را از دســت داده ام .بلکــه بیشــتر به ايــن
خاطــر اســت کــه بــا او آن طــور کــه حقــش بــوده رفتــار نکــرده ام .پســرم بايــد قــدر

زن را دانســت پیــش از آن کــه خیلــی ديــر شــود».

پــس از گفتــن حــرف آخــر کــه بــا لحنــی جــدی ادا شــد پــدرم از جیبــش يــک
جعبــه مخملــی رنــگ باختــه درآورد «آن دفعــه کــه بــا هــم بــرای بازديــد از

نمايشــگاه بــه ازمیــر رفتــه بوديــم ،ايــن را برايــش خريــدم تــا از دلــش در آورم
کــه شــايد مــرا ببخشــد .امــا قســمت نشــد ».در جعبــه را گشــود «گوشــواره خیلــی
١٠٤

بــه او مــی آمــد .اينهــا مرواريــد بســیار گرانقیمتــی اســت .ســالها مخفــی شــان

کــردم نمی خواهــم مــادرت پــس از مرگــم گوشــه ای پیدايشــان کنــد .مــال تــو.

در ايــن مــورد فکــر کــردم و به ايــن نتیجــه رســیدم کــه خیلــی بــه ســیبل مــی
آيــد».

«امــا بابــا ،ســیبل کــه معشــوقه ی پنهانــی مــن نیســت .قــرار اســت زنــم شــود».

و در همــان حــال داخــل جعبــه را وارســی کــردم« .باشــد ،قــرار نیســت کــه
تــو سرگذشــت گوشــواره را برايــش بگويــی .تمــام شــد ورفــت و هــر وقــت آنــرا

بــه گــوش کــرد مــرا بــه يــاد آر .نصیحتــم را فرامــوش نکــن و همیشــه بــا ايــن

دختــر زيبــا خــوب تــا کــن .بعضــی از مــردان بــه راســتی رفتــار بــدی بــا زنــان
دارنــد ولــی حاضــر بــه پذيــرش آن نیســتند .از ايــن دســت مــردان نبــاش! بــه

تــو گفتــه باشــم».

در جعبــه را بســت وآنــرا بــا ژســت يــک شــازده عثمانــی کــه صلــه می دهــد در

دســتم گذاشــت .گارســن را صــدا زد.

«کمــی راکــی بــا يــخ» و رو بــه مــن «روزی عالــی اســت نــه؟ و چــه بــاغ

مصفايــی دارنــد .بــوی زيرفــون و بهــار همــه جــا را پــر کــرده».

بعــد مدتــی به ايــن گذشــت تــا بــرای پــدر توضیــح دهــم قــراری مهــم دارم و
درســت نیســت کــه بــه عنــوان مديــر عامــل زت ـ زت تلفنــی قــرارم را بــه هــم

بزنــم.

«اينهــا را در امريــکا يــاد گرفته ای؟»

نتوانســتم پیشــنهادش را بــرای نوشــیدن يــک اســتکان ديگــر رد کنــم .امــا

چشــمم مرتــب بــه ســاعت بــود .نمی خواســتم ســر وعــده گاه ديــر برســم .

پــدرم گفــت «خواهــش می کنــم کمــی بیشــتر بمــان .ببیــن چــه خــوب بــا هــم

حــرف می زنیــم .پــدر و پســر ،تــو بــه زودی ازدواج می کنــی و مــا را از يــاد

می بــری ».در حــال بلنــد شــدن گفتــم « بابــا ،حــاال می فهمــم چــه ســختیهايی

را گذرانــده ای و نصايــح گرانقــدرت را در ســینه حفــظ می کنــم».

پــدر وقتــی احساســاتی می شــد گوشــه لبــش می لرزيــد .دســتم را گرفــت و

بــه ســختی فشــرد و وقتــی مــن هــم بــه همــان شــدت جــواب دادم اشــک در
چشــمانش پــر شــد .انــگار ابــر خیســی را کــه زيــر چشــم مخفــی شــده فشــرده
١٠٥

باشــند .فــوری امــا بــه خــود آمــد و بــا صــدای بلنــد صورتحســاب را خواســت و در
راه برگشــت بــه خــواب رفــت.

در خانــه مرحمــت زيــاد طــول نکشــید تــا تصمیمــم را بگیــرم .وقتــی فســون

رســید پــس از بوســه ای طوالنــی برايــش توضیــح دادم کــه چــرا اينقــدر مشــروب

خــورده ام و بعــد جعبــه مخملیــن را بیــرون آوردم .

«بازش کن!»

بــا ترديد جعبه را گشــود.

«اينهــا کــه مــال مــن نیســت .معلــوم اســت کــه مرواريــد اصــل و بســیار گرانقیمــت

ا ست » .

«خوشــت می آيد؟»

«گوشــواره ی من کجاست؟»

«مــال تــو اولــش ناپديــد شــده بــود و وقتــی مــن امــروز صبــح بیــدار شــدم دوبــاره

پیدايــش شــد .اينهــا را بــا خــودش آورد .مــن هــم گذاشتمشــان تــوی جعبــه و
حــاال می دهــم بــه صاحبــش».

«مــن بچه نیســتم و اين هم گوشــواره من نیســت».

«چرا در اصل هســت».

«مــن مال خــودم ر امی خواهم».

گفتــم «اينهــا را بــه عنوان هديه از مــن بپذير».

«حتــی نمــی توانــم بــه گوشــم آويــزان کنــم .همــه خواهنــد پرســید از کجــا آورده

ام».

«خــب اســتفاده اش نکن .امــا هديه را که آدم پــس نمی دهد».

«ايــن فقــط چیــزی اســت کــه بــه جــای گوشــواره ام آورده ای .اگــر مــال مــرا گــم

نمی کــردی ايــن را هــم بــه مــن نمــی دادی .واقعــا گمــش کــردی؟ دلــم می خواهــد

بدانــم».

«حتمــا يــک وقتــی توی کمد پیدا می شــود».

«يــک وقتــی .چطــوری می توانــی اينطــور بــا خیــال راحــت بگويــی چقــدر بیفکــری.

چــه مــدت ديگــر بايــد صبــر کنــم؟»

بــرای آن کــه راه نجاتــی از وضــع موجــود پیــدا کنــم بــه ســرعت پاســخ دادم
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«خیلــی طــول نمــی کشــد .همــان روز هــم بــرای پــدر و مــادرت ســه چرخــه را
مــی آورم».

فســون گفــت «ببینــم چــه می کنــی؟» و بعــد همیدگــر را بوســیديم «چــه بــوی
الــکل وحشــتناکی می دهــی؟»

امــا همچنــان بوســیدمش و وقتــی شــروع بــه عشــق بــازی کرديــم همــه نگرانی هــا

از يادمــان رفــت .گوشــواره ای را کــه پــدرم بــرای معشــوقه اش خريــده بــود

همــان جــا گذاشــت .

دست رحمی
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روز نامــزدی نزديــک می شــد و تــدارك مقدمــات آن مــرا از فکــر کــردن بــه

مســائل عشــقی ام بــاز مــی داشــت .بــا دوســتانم کــه پدرانشــان بــه نوبــه خــود
دوســتان پــدرم بودنــد در کلــوپ بــه تفصیــل راجــع بــه تهیــه شــامپانی و ديگــر
مشــروبات الکــی اروپايــی بــرای مراســم نامــزدی در هیلتــون بحــث و تبــادل

نظــر می کرديــم .می خواهــم آنهــا کــه ســالها بعــد بــه تماشــای مــوزه مــی آينــد

بــه يــاد آورنــد کــه آن وقــت هــا عرضــه مشــروبات خارجــی تحــت کنتــرل شــديد
دولتــی قــرار داشــت کــه در شــرايط تهیــه ی ارز مــورد نیــاز بــرای واردات نبــود

و ايــن باعــث می شــد فقــط مقــدار اندکــی شــامپانی ،ويســکی و ديگــر مشــروبات

بــه کشــور برســد .در مناطــق بــاالی شــهر ،ســوپرهای شــیک ،مغازه هايــی کــه

جنــس قاچــاق مــی فروختنــد در بــار هتل هــای لوکــس و همین طــور در بســاط

قاچاقچیانــی کــه در پیاده روهــا ولــو بودنــد ،ايــن مشــروبات همــراه ســیگار
قاچــاق همیشــه در دســترس بــود .کســی مثــل مــن کــه می خواســت جشــنی
چنیــن تشــريفاتی بــر پــا کنــد چــاره ای نداشــت جــز اين کــه خــودش دســت بــه

کار شــود .مشــروبات را تهیــه و در اختیــار هتــل بگــذارد .مســئولین بــار هــا در
هتل هــای مختلــف بــه خوبــی بــا هــم آشــنا بودنــد و بــرای مراســمی اين چنینــی

ذخیره های شــان را در اختیــار هــم قــرار می دادنــد تــا کــم و کســری در کار

نباشــد ،چــون خبرنــگاران هــم بــا عاقــه ســتونهای شــايعات را بــا اخبــار مجالــس
و مراســم پــر می کردنــد و حتــی گــزارش می دادنــد کــه چــه میــزان مشــروب
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واقعــا اروپايــی مصــرف شــده و چقــدر مشــروبات ســاخت ترکیــه ،بايــد حواســم را

کامــا جمــع می کــردم .وقتــی درگیــر ايــن قضايــای خســته کننــده نبــودم ســیبل

زنــگ مــی زد تــا بــرای بازديــد از خانــه در محاتــی چــون ببــک تپــه آرناتکــوی

1

مشــرف بــه بســفر يــا محلــه تــازه ســاز و اعیــان نشــین ديگــری برويــم و آپارتمــان

هــای نیمــه تمامــی را کــه پنجــره شــان بــه بســفر بــاز میشــد ســبک ســنگین

کنیــم .بــا چکمــه از وســط اســکلت خانه هــا کــه پــر از بــوی گــچ و ســیمان

بودنــد می گذشــتیم و بــا لــذت زندگــی مــان را در آن مجســم می کرديــم .جــای

اتــاق خــواب و نشــیمن تعییــن می شــد .تصمیــم می گرفتیــم کاناپــه را کجــا

بگذاريــم تــا منظــره زيباتــری پیــش رو داشــته باشــیم .وقتــی شــب جايــی مهمــان
بوديــم ســیبل بــه تفصیــل بــرای دوســتان مان از خانه هايــی کــه ديــده بوديــم

حــرف مــی زد و نــکات منفــی و مثبت شــان را بــا هــم مقايســه می کــرد و در کل

برنامه های مــان را بــا عاقــه ی زيــاد برايشــان توضیــح مــی داد در حالــی کــه
فکــر مــن جــای ديگــری بــود و بــر اثــر حســی ناشــناس ســعی می کــردم موضــوع

صحبــت را عــوض کنــم .مثــا راجــع بــه موفقیــت زعیــم در رابطــه بــا نوشــابه
ملتــم ،فوتبــال يــا يــک کافــه ســاحلی نــو بنیــاد حــرف بزنــم .ســعادت ناشــی از

فســون مــرا در جمــع دوســتان ســاکت تــر کــرده بــود و حــاال ترجیــح مــی دادم

در ســکوت ديگــران را زيــر نظــر بگیــرم .دردی درونــی بــه تدريــج در وجــودم تــه

نشــین می شــد .ولــی نــه آنوقــت بلکــه حــاال وقتــی بــه عقــب برمی گــردم آنــرا
مــی فهمــم .قبــا فقــط ســکوتم را حــس می کــردم.

ســیبل يــک نیمــه شــب در راه بازگشــت گفت« تازگی ها خیلی ســاکت شــده ای»

« واقعا؟! »

«مــا نیم ســاعت هســت که يــک کلمه هم با هم رد و بــدل نکرده ايم »

«می دانــی بــار آخــری کــه بــا پــدرم ناهــار رفتیــم بیــرون هنــوز مــرا بــه خــود
مشــغول کــرده .طــوری حــرف مــی زد انــگار خــودش را بــرای مــرگ آمــاده می کنــد» .

روز جمعــه شــش ژوئــن يعنــی شــش روز پیــش از نامــزدی و هفــت روز مانــده

بــه امتحــان کنکــور چتیــن پــدرم ،مــن و بــرادرم را بــرد جايــی در حاشــیه

1 Arnavtköy
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چوکورکومــا ـ حامامــس  1بیــن بیوقلــو و توپــان  2بــرای تســلیت .متوفــی يکــی

از کارگــران ماالتیايــی  3مــان بــود .مــردی قوی هیــکل و مهربــان کــه بخشــی

از تاريــخ کارخانــه بــه حســاب می آمــد .ســالهای آخــر در ســمت پســتچی کار
می کــرد .پــس از آن کــه براثــر يــک تصــادف دســتش الی يکــی از دســتگاه ها

مانــد ،برايــش دســت مصنوعــی گذاشــتند .پــدرم همــان وقــت بــرای ايــن مــرد

کوشــا کــه خیلــی بــه او عاقــه منــد بــود کاری در دفتــر دســت و پــا کــرد و مــن
همان جــا بــا او آشــنا شــدم .اوايــل بــرای مــن و بــرادرم دســت مصنوعــی اش
عجیــب و ترســناك بــه نظــر می رســید ـ هنــوز بچــه بوديــم ـ امــا رحمــی خــوش

خلــق کاری کــرد کــه آنــرا بــه عنــوان اســباب بــازی بپذيريــم و هــر بــار بــه

دفتــر پــدر می رفتیــم مدتــی بــه نحــوی بــا آن ســرگرم می شــديم .يــک بــار

شــاهد بــودم کــه چطــور رحمــی در دفتــری خالــی جــا نمــاز خــود را گشــوده و
پیــش از نمــاز دســت مصنوعــی اش را برداشــت و در گوشــه ای گذاشــت .دو پســر

رحمــی بــه انــدازه خــودش قــوی هیــکل و مهربــان بودنــد .هــر دو دســت پــدر

را بوســیدند .بیــوه اش زنــی گوشــت آلــود بــا چهــره ای ســرخ ،خســته و غمگیــن
بــه محــض ديــدن پــدرم زد زيــر گريــه و بــا پــر چارقــد اشــک هايش را پــاك

کــرد .پــدرم بــا آنچنــان محبتــی او را تســلی داد کــه مــن و نــه بــرادرم امــکان
نداشــت ازعهــده اش برآيیــم .بعــد پســرانش را در آغــوش کشــید و بوســید و بــا
ديگــر عــزاداران در کوتــاه تريــن مــدت صمیمی شــد .مــن وبــرادرم امــا انــگار

بــار گناهــی نامعلــوم را بــر پشــت مان حــس می کرديــم .بــرادرم بريــده بريــده
چیزهايــی گفــت و مــن بــه دامــان خاطــرات پنــاه بــردم.

درايــن شــرايط نــه حرفهايــی کــه بــه زبــان می آيــد اهمیــت چندانــی دارد و نــه
احســاس همــدردی واقعــی .بیــش از همــه بايــد بتــوان خــود را بــا جــو حاکــم

هماهنــگ ســاخت .نــه بــه خاطــر نیکوتیــن بلکــه بــه ايــن دلیــل کــه ســیگار

کشــیدن در لحظــات خالــی حســی را ايجــاد مــی کنــد کــه انــگار کار مهمــی در
1 Cukurcuma- Hammams
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حــال انجــام اســت همیشــه غالــب افــراد در ايــن احــوال ســیگار مــی کشــند .پــدرم،

مــن و بــرادرم هــم وقتــی پســر بزرگتــر ســیگار مــارك سامســون را تعــارف کــرد،
هــر کــدام يکــی برداشــتیم .بعــد هــم خــودش بــا يــک چــوب کبريــت ماهرانــه
برايمــان روشنشــان کــرد .مــا پاهای مــان را روی هــم انداختیــم و پــک زديــم.
گويــی مهــم تريــن کار دنیــا را انجــام می دهیــم .حتمــا بــه خاطــر طعــم ناشــناس
ســیگار سامســون بــود کــه تصمیــم گرفتــم عمیقــا راجــع بــه زندگــی فکــر کنــم.

در زندگــی همــه چیــز بســتگی بــه شــانس دارد .بعضــی مــردم خوشــبختند و

بعضــی ديگــر بدبخــت .بیشــتر آدمهــا امــا جايــی در آن وســط قــرار گرفته انــد .آن

وقــت هــا مــن جــزو خوشــبخت هــا بــودم ولــی بــه درســتی نمی فهمیــدم .امــروز

فکــر می کنــم شــايد انــکار آن راه چــاره ای بــرای حفظــش باشــد .مــن امــا آن
روزهــا بــرای نگهداشــتن خوشــبختی ام ناديــده اش نمی گرفتــم ،بلکــه از بدبختــی

کــه تهديــدم می کــرد يعنــی از دســت دادن فســون وحشــت داشــتم .ايــن دلیــل
ســکوت و حساســیت آن روزهايــم بــود .همــان طــور کــه بــه دور و بــر آن اتــاق

کوچــک ،فقیرانــه ولــی در حــد وســواس پاکیــزه نــگاه می کــردم ( بــر ديــوار قابــی
از ســوره اول قــرآن و يــک فشــار ســنج ظريــف کــه دهــه پنجــاه مــد شــده بــود ،
بــه چشــم می خــورد ).حــس کــردم حاالســت کــه همــراه زن رحمــی زار بزنــم .بــر

رومیــزی کوچــک تلويزيــون يــک ســگ چینــی چــرت مــی زد و بــه نظــر می رســید

در دو قدمــی زوزه کشــیدن اســت .عجیــب آن کــه باديــدن ســگ حالــم کمــی بهتــر
شــد .گويــی يــاد آور فســون باشــد.

سکو ت
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میــان مــن و فســون هرچــه بــه نامــزدی نزديک تــر می شــديم ســکوت طوالنی تــر

می شــد .در ديدارهــای هــر روزه مــان کــه حداقــل دو ســاعت طــول میکشــید تــا

نهايــت تــوان عشــقبازی می کرديــم هــر چنــد ســکوت زهــرش را بــر آن می پاشــید.
يکبــار فســون گفــت  «:مــادرم کارت دعــوت مراســم نامزديــت را دريافــت کــرده

وپــدرم مــی گويــد بايــد برويــم .می خواهــد مــن هــم باشــم .خــدا را شــکر کــه
فردايــش امتحــان کنکــور سراســری اســت و احتیاجــی بــه تمــارض نــدارم» .
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پاســخ دادم  «:مــادرم کارت دعــوت را فرســتاد .تــو نــرو مــن هــم ترجیــح
مــی دادم نــروم» .

امیــدوار بــودم بگويــد «:پــس نــرو» امــا چیــزی نگفــت .بــا گذشــت هــر روز
و نزديــک شــدن بــه مراســم نامــزدی هنــگام عشــقبازی بیشــتر خیــس عــرق

می شــديم .همديگــر را چــون زوجــی قديمــی کــه سالهاســت زيــر يــک ســقف

زندگــی می کننــد در آغــوش می کشــیديم .گاهــی بــی حرکــت ودر ســکوت دراز

می کشــیديم و بــه پرده هــا کــه بــر اثــر بــاد بــه نرمــی پــف میکردنــد خیــره مــی
مانديــم .

تــا روز نامــزدی مرتــب ســرقرار در خانــه مرحمــت حاضــر می شــديم .راجــع

بــه نامــزدی و اين کــه اينــده روابطمــان چــه خواهــد شــد حرفــی بــه میــان
نمی آمــد و از هــر موضوعــی کــه يــادآور ايــن قضايــا باشــد اجتنــاب می کرديــم.
از بیــرون صــدای داد و بیــداد بچه هــا کــه ســرگرم بــازی فوتبــال بودنــد بــه

گــوش می رســید .روزهــای اول آشــنايی هــم راجــع بــه وضعیــت خودمــان حــرف

نمــی زديــم امــا راجــع بــه خیلــی چیزهــای ديگــر ،آشــنايان مشــترك ,شــايعاتی

کــه در نیشانتاشــی بــر ســر زبانهــا بــود و مردهــای ديگــر بــا میــل و لــذت

گفتگــو می کرديــم .حــاال حرفهــا نیمــه کاره مانــده بــود .امــا بــه جــای آن کــه

بــه ايــن دلیــل از هــم فاصلــه بگیريــم بیــش از پیــش بــه هــم نزديــک می شــديم.

خــودم را درحــال برنامــه ريــزی بــرای ديــدار فســون پــس از نامــزدی دســتگیر

می کــردم .ايــن تصــور رويايــی کــه همــه چیــز همیــن طــور کــه هســت ادامــه

خواهــد يافــت کــم کــم بــاورم شــد .مــا آنقــدر همديگــر را عمیــق و زيــاد دوســت
داشــتیم کــه فســون نمی توانســت ترکــم کنــد .افــکار خــودم را بــروز نمــی دادم

ولــی در عیــن حــال تــاش می کــردم از جمــات و حــرکات فســون نظــرش را
حــدس بزنــم .او هــم کــه دســت مــرا خوانــده بــود هیــچ بــه روی خــود نمــی آورد

و ســکوت بیــن مــان روز بــه روز ســنیگن تر می شــد .او هــم بــه نوبــه خــود مــرا

می پايیــد و بــه ناچــار فرضیــات خــود را داشــت .گاهــی مدتهــا چــون جاسوســی
کــه بــه دنبــال يافتــن آخريــن حلقــه معماســت همديگــر را نظــاره می کرديــم.

بــرای شــهادت ايــن ســکوت دردنــاك اينجــا بــدون هیــچ توضیــح اضافــی شــورت
ســفید ،جــوراب بچگانــه و دمپايــی پاســتیکی فســون را بــه نمايــش گذاشــته ام.
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روز نامــزدی فرارســید و همــه فرضیــات را نقــش بــر آب کــرد .اول مســئله کوچکــی
در رابطــه بــا تهیــه ويســکی و شــامپانی پیــش آمــد ( دالل حاضــر نشــد قبــل از
دريافــت پــول نقــد جنــس را تحويــل بدهــد) بعــدش از ســربااليی تکســیم بــاال

رفتــم و در کیوســک خودمانــی آتانتیــک ( صــورت غذايــش را اينجــا گذاشــته ام
) همبرگــر و دوغ خــوردم و آخــرش بــه آرايشــگاه دوران کودکــی ام رفتــم .ســوات

وراج کــه در اواخــر دهــه شــصت نیشانتاشــی را تــرك کــرده بــود و پــس از آن بــود

کــه مــردان خانــواده مــا بــرای اصــاح نــزد بســری میرفتنــد .امــا مــن هــر بــار کــه
آنطرف هــا بــودم و بــرای تغییــر روحیــه بــه وراجــی هــای ســوات  1نیــاز داشــتم

ســری بــه خیابــان آقاســمیع  2مــی زدم و زيــر تیــغ او می نشســتم .چهــره ســوات

از شــنیدن خبــر نامزديــام روشــن شــد و ترتیــب اصاحــی دامادانــه را داد طــوری
کــه احســاس می کــردم موهــای زائــد را تــک تــک از چهــره ام میتراشــد .مقــدار

زيــادی خمیــر ريــش مالیــد و در پايــان از کار نرمکننــده ای بــه قــول خــودش

بــدون بــو اســتفاده کــرد .بعــدش پیــاده بــه طــرف نیشانتاشــی و خانــه مرحمــت
بــه راه افتــادم.

فســون مثــل همیشــه ســروقت رســید .چنــد روز پیــش بــا اين کــه دلــم راضــی
نمیشــد امــا بــه او گفتــه بــودم کــه الزم نیســت شــنبه بیايــد چــون فردايــش

امتحــان کنکــور دارد .امــاا و فقــط پاســخ داده بــود حــاال کــه اينقــدر درس خوانــده

بــه کمــی اســتراحت هــم نیــاز دارد .بــه بهانــه امتحــان از دو روز پیــش ســرکارش
هــم نرفتــه بــود .وقتــی رســید فــوری پشــت میــز نشســت و ســیگاری روشــن کــرد.
بــه شــوخی گفــت « اينقدرمغــزم از تــو پــر اســت ،کــه هیــچ جبــر و مثلثاتــی در

آن جــا نمی شــود » بعــد بلنــد خنديــد انــگار حــرف مســخرهای زده باشــد مثــل

يــک جملــه قــراردادی وســط فیلــم .بعــد يــک ســره ســرخ شــد.

اگــر آن طــور گــر نگرفتــه بــود مــن هــم بــه حســاب شــوخی میگذاشــتم و بعــد هــم

طــوری برخــورد می کرديــم کــه گويــی نامــزدی مــرا در همــان روز از يــاد برده ايــم.

امــا حــاال ديگــر نمی شــد .نمی شــد غصــه را بــا شــوخی پرانــد .نمی شــد بــا حــرف
1 Sevat
2 Agacami
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زدن بــر آن غالــب شــد حتــی قابــل تقســیم هــم نبــود .فقــط بــا عشــقبازی

می شــد پســش زد .امــا حتــی لــذت ايــن دقايــق هــم خــراب شــد .فســون چــون

بیمــاری کــه خــود را بــه درد ســپرده و چشــم بــه ابرهــای تیــره بــاالی ســرش
دارد دراز کشــیده بــود و مــن در ســکوت بــه ســقف نــگاه می کــردم بچه هــا

بیــرون بــدون ســرو صــدا بــه تــوپ لگــد مــی زدنــد و پــس از مدتــی حتــی از
پرنــدگان هــم صدايــی برنخاســت .از دور صــدای ســوت کشــتی را شــنیديم و

بعــد شــروع بــه مــاچ و بوســه کرديــم .نمی خواهــم بــا نوشــتن ايــن داســتان
خواننــدگان را خیلــی غصــه دار کنــم .هیــچ رمانــی را نمی تــوان تنهــا بــه دلیــل

داشــتن قهرمانــان غمگیــن ،غمنــاك دانســت و مــا در بــوس و کنــار پیشــرفتهای
زيــادی داشــتیم .بــه جــای خــراب کــردن اعصــاب خواننــده دوســت دارم شــرح

بدهــم کــه چطــور زبــان فســون در دهــان مــن آب می شــد .بوســه هايمان
کــه مرتــب طوالنی تــر می شــدند ،دهانمــان بــا هــم يکــی می شــد و مايــه ای

بــه شــیرينی عســل راه مــی افتــاد کــه از کنــاره لــب تــا چانــه می رســید و در

ســرمان دنیــای رويايــی شــکل می گرفــت و چــون شــهر فرنگــی رنگیــن مــا را
بــه دنبــال خــود می کشــید .چــون پرنــده ای حريــض کــه انجیــری بــه منقــار

گرفتــه باشــد گاه يکــی لــب پايیــن يــا بــاالی آن ديگــری را می مکیــد و بعــد
طــوری در میــان دندانهــا می گرفــت کــه انــگار بگويــد [ حــاال ديگــر در چنــگال

مــن اســیری ] و آن ديگــری در حالــی کــه تحمــل می کــرد و لــذت می بــرد

می فهمیــد چــه دلپذيــر اســت گرفتــار آمــدن در چنــگال معشــوق ( و در ذهــن

آن لحظــه را مجســم می کــرد کــه نــه فقــط لــب و زبــان کــه تمــام پیکــرش

را بــه او واگــذارد و بــرای اولیــن بــار در زندگــی مــی ديــد کــه تاريکتريــن و

عمیــق تريــن قســمت عشــق جايــی میــان نــوازش و تســلیم پنهــان شــده)

بعــد خــود هــم همــان می کــرد کــه بــر او رفتــه بــود .زبان هــای بی قرارمــان
بــه ســرعت در میــان دنــدان هــا همديگــر را می يافتنــد و دوبــاره يــاد آور آن

بخــش شــیرين عشــق می شــدند کــه نــه بــا خشــونت بلکــه بــا نرمــی و تمــاس و

نــوازش ســروکار داشــت .پــس از يــک عشــق بــازی طوالنــی مدتــی خوابیديــم و

وقتــی پــرده بــا نســیم عطــر آلــود زيرفــون نــرم روی چهره هامــان کشــیده شــد

وحشــتزده و بــا هــم از جــا پريديــم.

١١٣

فســون گفــت  «:خــواب يــک دشــت آفتابگــردان را مــی ديــدم ،گلهايــش بــه شــکل
غريبــی در بــاد مــوج می زدنــد .مــن ترســیده بــودم و می خواســتم فريــاد بکشــم
ولــی نمی شــد» .

«نتــرس! من اينجا هســتم »

نمی خواهــم بــه پــا خاســتن ،لبــاس پوشــیدن و بــه ســمت در رفتنمــان را شــرح

بدهــم .وقــت خداحافظــی بــه او گفتــم ســر امتحــان دســت پاچــه نشــود و يــادش
باشــد کــه بــرگ وروديــه را بــا خــود بــردارد و اينــک بــه موفقیتــش اطمینــان دارم
و بعــد در حالــی کــه ســعی می کــردم لحنــم کامــا عــادی باشــد ســوالی را کــه

روزهــا فکــرم را بــه خــود مشــغول کــرده بــود پرســیدم «فــردا همیــن وقــت ديگــر،

باشــد؟»

فســون ســرش را برگرداند « باشد »

عاشــقانه نگاهــش کــردم و مطمئــن بــودم مراســم نامــزدی فــوق العــاده برگــزار
خواهــد شــد .

نا مز د ی
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کارت پســتال هیلتــون اســتانبول را بیســت ســال پــس از ماجراهايــی کــه اينجــا

رخ می دهــد يافتــم.در ايــن فاصلــه بــا مهمتريــن مجموعــه داران اســتانبول

دوســت شــده بــودم و در عیــن حــال شــهر ،تمــام اروپــا ،بازارهــای عتیقــه فروشــی،
دســت دوم فروشــی ها و موزه هــای کوچــک را بدنبــال اشــیايی بــرای مــوزه ی

بــی گناهــی زيــرورو کــرده بــودم .وقتــی پــس از مدتهــا چانــه زنــی بــا کلکســیونر
معــروف هاســتا هالیــت  1اجــازه داد يکــی از کارت پســتالها را از نزديــک ببینــم و
لمــس کنــم ،تــازه فهمیــدم کــه ايــن ســاختمان بــرای آن دوران خیلــی مــدرن نــه

فقــط يــادآور نامــزدی بلکــه تمــام کودکیــم اســت .وقتــی ده ســاله بــودم والدينــم

بــا هیجــان تمــام بــه جشــن افتتاحیــه ی هتــل رفتنــد کــه درآن نــه فقــط تمــام

1 Hasta Halit

١١٤

بــزرگان اســتانبول بلکــه هنرپیشــه ی از يــاد رفتــه ی هالیــوودی تــری مــور

1

هــم

شــرکت داشــت .پــدر و مــادرم عــادت کردنــد بــه هرمناســبتی ســری بــه ايــن

هتــل کــه نمــای بیرونیــش در مقايســه بــا دوروبــر غريــب بنظــر می رســید بزننــد.

نماينــدگان شــرکتهای خارجــی کــه طــرف معاملــه ی پــدرم بودنــد بــرای تماشــای

رقــص شــکم محبوبشــان بــه هیلتــون می رفتنــد و وقتــی غــروب يکشــنبه همگــی
راهــی هیلتــون می شــديم تــا غــذای عجیــب و جديــدی بــه نــام همبرگــر را کــه

هنــوز پايــش بــه هیــچ رســتوران و ســاندويچی ديگــری بــاز نشــده بــود بخوريــم،

مــن و بــرادرم محــو يونیفــورم ارغوانــی دربــان ريــش بــزی هتــل بــاآن کمربنــد
شــرابه دار طايــی و دگمه هــا و ســر دوشــی هــای بــراق می شــديم.

تازه هــای جهــان را مــا بــرای اولیــن بــار در هتــل امتحــان کرديم.همــه ی
مجــات بــزرگ گزارشــگری در آن داشــتند.اگر کــت و دامــن محبــوب مــادر

م لــک برمی داشــت حتمــاً آن را بــه خشــک شــويی هتــل می بــرد و دوســت

داشــت در کافــه قنــادی سرســرای هتــل بــا دوســتانش چــای بنوشــد.در ســالن
بــزرگ طبقــه ی زيريــن مراســم ازدواج بســیاری از دوســتان برگــزار شــده بــود و

وقتــی مــا بــه ايــن نتیجــه رســیديم کــه ويــای ســاحل بســفر پــدر و مــادر ســیبل
احتیــاج بــه تعمیــرات اساســی دارد و بــدرد مراســم نامــزدی نمی خــورد همگــی

ســريعاً بــه فکــر هیلتــون افتاديــم .از ايــن گذشــته هیلتــون از همــان اول جــزو

محــدود هتلهــای اســتانبول بــود ،کــه بــدون نــگاه کــردن بــه شناســنامه اتــاق
در اختیــار آقايــان پولــدار و خانمهــای سبکســر مــی گذاشــت.

چتیــن مــن و والدينــم را کمــی زودتــر از وقــت دم در گــردان هتــل کــه پره هــای

نــور از آن چــون قالیچــه ی پرنــده مــی گذشــتند ،پیــاده کــرد .پــدرم گفــت «هنــوز

نیــم ســاعتی وقــت داريم».هــر وقــت پــا بــه آنجــا می گذاشــت حالــش ســر جــا

می آمد«.بیايیــد اينجــا بنشــینیم و چیــزی بنوشــیم ».گوشــه ای پیــدا کرديــم

کــه از آن بتــوان سرســرای هتــل را زيــر نظــر گرفــت وبــه ســر پیشــخدمت کــه
پــدر را می شــناخت و فــوری جلــو آمــد وبــا صــدای بلنــد

خوش آمــد گفــت

بــرای خودمــان راکــی وبــرای مــادر چــای ســفارش داديــم .ديــدن مهمانهــای

1 Terry Moore

١١٥

هتــل و در میان شــان مدعويــن مراســم نامــزدی کــه تعدادشــان لحظــه بــه لحظــه
زيادتــر می شــد ودر کنــارش مــرور خاطــرت لــذت بخــش بــود .چــون پشــت يــک
گلــدان بــزرگ بنفشــه ی آلپــی نشســته بوديــم ،دوســتان وآشــنايانی کــه تــک

تــک يــا گروهــی بــا لباســهای آخريــن مــدل از راه می رســیدند در لحظــه ی اول

متوجــه مــا نمی شــدند.مادر گفــت «نــگاه کــن دختــر رزانــس  1چــه بــزرگ شــده

و چــه شــیرين »و چنــد لحظــه بعــد راجــع بــه لبــاس خانمــی «مینــی ژوپ را

بايــد بــرای کســی کــه پــای اينــکار را نــدارد قدغــن کــرد .و در جــواب ســوال

پــدرم «جــای خانــواده ی پامــوك را نــه مــا بلکــه پــدر ومــادر ســیبل در رديــف

عقبــی تعییــن کردند.وبعــد بــه يــک مهمــان تــازه وارد اشــاره کــرد «خــدای مــن
فاضلــه چــه شــکلی شــده.ازآنهمه زيبايــی چیــزی بــه جــا نمانــده .ايــکاش طفلــک

را نمی آوردنــد تــا او را بــه ايــن حــال ببینم«....».ايــن زنهــای لچــک بــه ســر

هــم بايــد از فامیــل مــادری ســیبل باشــند»و ادامــه داد «از وقتــی ايــن حســابی
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زن خــوب و بچه هــای دســته گلــش را رهــا کــرد و ايــن زنیکــه جلــف را گرفــت،

پــاك ازچشــمم افتاد.نــگاه کــن آرايشــگر مــن نوضــت  3واقعــاً موهــای ســومروت  4را

مثــل مــن درســت کــرده .محــض رضــای خــدا آن زن و مــرد را بپــا .چطــور آنجــا
ايســتاده اند و دماغشــان را بــاال می کشــند.چه لباســهايی هــم پوشــیده اند .پســرم
پــول همراهــت اســت؟»

پــدرم پرســید «از کجــا به ايــن فکر افتادی ؟»

«همین طــوری ،آنچنــان بــا عجلــه لبــاس پوشــید و آمــاده شــد کــه گويــی نــه

بــه مراســم نامزديــش بلکــه فقــط بــه کلــوپ مــی رود  .کمــال پــول بــا خــودت
برداشــتی؟»

«دارم مامان ».

«خــوب پــس قــوز نکن! تو امــروز در مرکز توجــه قرار داری  .برويم؟»
1 Rezzans
2 Hicabi
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پــدرم امــا بــه پیشــخدمت عامــت داد کــه بــاز هــم راکــی می خواهــد و بعــد

نگاهــی از ســر پرســش بــه مــن انداخــت و بــرای منهــم ســفارش داد .
«تــو يکدفعــه خیلی ســرحال شــدی ،چــه پیش آمده ؟»

ً
«باال خره در جشــن نامزدی پســرم بايد بنوشــم و شــاد باشــم .نه؟»

مــادر کــه ســیبل را ديــد بلنــد گفــت «نــگاه کــن !چــه زن زيبايــی ،لباســش
رويايــی اســت  .مرواريــد دوزی هايــش چــه عالــی انجــام شــده .ايــن دختــر

می توانــد هــر چــه دلــش خواســت بپوشــد .همــه چیــز بــه او می آيــد .امــا بــا
همــه ی ايــن احــوال ايــن لبــاس چــه شــیک بــه تنــش نشســته .چــه شــیرين و بــا
وقــار اســت .خــودت می دانــی چقــدر شــانس آورده ای ؟»

ســیبل مشــغول مــاچ و بوســه بــا دو دوســت خوشــگلش بــود کــه چنــد لحظــه

پیــش از جلوی مــان رد شــده بودنــد .دخترهــا بــا احتیــاط ســیگارهای بلنــدی

را کــه تــازه روشــن کــرده بودنــد در دســت داشــتند و بــا وســواس ســعی

می کردنــد تــا آرايــش صورت،مــو و لبــاس همديگــررا خــراب نکننــد .يکديگــررا

می بوســیدند ،بــدون آن کــه لبهــای ماتیکی شــان بــه جايــی برخــورد کنــد و بــا

شــوخی و خنــده لبــاس ،گردنبنــد و دستبندشــان را بــه هــم نشــان می دادنــد.

پــدر همــان طــور کــه بــه آن ســه دختــر نــگاه می کــرد گفت«هــر انســان عاقلــی
بــه زيبايــی زندگــی بــاور دارد وهمــه هــم بــرای رســیدن بــه خوشــبختی اســت
کــه تــاش می کننــد ولــی راســتی چرافقــط احمق تريــن آدمهــا بــه خوشــبختی

دســت می يابنــد».

مــادرم بــا دلخــوری گفــت «ايــن حرفهــا چیســت کــه می زنــی ممتــاز؟» وبعــد رو

بــه مــن «يــاال منتظــر چــه هســتی؟ بــرو پیشــش! کنــارش بمــان و در شــاديش
شــريک شــو!»

اســتکانم را زمیــن گذاشــتم .از پشــت گلــدان در آمــدم و همان طــور کــه بــه
ســمت دخترهــا می رفتــم چهــره ی ســیبل را کــه از شــادی بــرق مــی زد ،ديــدم

.بوســیدمش و پرســیدم «تــا حــاال کجــا بــودی ؟»

مــرا با دوســتانش آشــنا کــرد و بعد به طــرف در گردان شیشــه ای رفتیم.

در گوشــش گفتــم «چه زيبا شــده ای،واقعاً بــی نظیری !»
«تــو هــم همین طــور .اما ما چــرا اينجا ايســتاده ايم ؟»
١١٧

گفــت ولــی همانجــا مانديــم .نــه بــه میــل من.ايــن ســیبل بــود کــه از نــگاه تحســین

آمیــز مدعويــن ،توريســتهای شــیک وپیــک و هــر کــس ديگــر کــه از در گــردان
هتــل مــی گذشــت و اتفاقــاً چشــمش بــه او مــی افتــاد لــذت می بــرد .

حــاال وقتــی پــس از گذشــت ايــن همــه ســال تــک تــک افــراد را بخاطــر مــی آورم
برايــم روشــن مــی شــود کــه بــورژوازی متمايــل بــه غــرب اســتانبول چــه اقلیــت

کوچکــی را تشــکیل مــی داد .آن زن بــا چانــه ی دراز و نــوك تیــز کــه آشــنايی اش

بــا مــا بــه دوران بچگــی برمی گشــت ،آنزمان هــا کــه مــادر مــارا بــه مــکا پــارك

1

می بــرد تــا بــا ســطل و بیلچــه بــازی کنیــم ،بعــد هــم بــا کــه خانــواده ی هالیــس

در ايوالیــک  2وصلــت کــرد کــه از راه تجــارت صابــون وروغــن زيتــون بــه پــول وپلــه

رســیده بودنــد و از نظــر چانــه باهــم هیــچ فرقــی نداشــتند (محصــول ازدواجهــای
فامیلــی) .چانــه ی دو پســرش کــه آنهــا هــم حضــور داشــتند کمــی درازتــر از کار
درآمــده بــود .کــواکادری  3از واردکننــدگان ماشــین کــه گاهــی بــا او بــه تماشــای

فوتبــال می رفتــم( .قب ً
ا خــودش دروازه بــان بــود) دخترهايــش از بــس زلــم زيمبــو

آويــزان کــرده بودنــد کــه ســراپا بــرق می زدنــد .پســر يکــی از وزرای ســابق کــه

بــر اثــر معامــات مشــکوك در مظــان اتهــام قــرار گرفتــه بــود ،بــا همســر شــیک
و پیکش.دکتــر باربــوت  4هــم حاضــر بــود .همانــی کــه لــوزه ی بچــه پولدارهــا را

در میــآورد و فقــط ديــدن کیــف و پالتــوی شــکاتیاش صدهــا طفــل و از جملــه
مــرا از تــرس زهــره تــرك می کــرد .وقتــی دکتــر بــا روی گشــاده مــرا در آغــوش

کشــید گفتــم «ســیبل هنــوز لوزه هايــش را دارد».

دکتــر مثــل همیشــه يکــی از همــان مزه هــای مــن درآورديــش را پرانــد «علــم

پزشــکی بــرای رام کــردن دخترهــای خوشــگل شــیوه های مــدرن تــری کشــف
کــرده».

1 Macka -Park
2 Halis Familie aus Aywalik
3 Kova Kadri
4 Barbut
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وقتــی هــارون  1شــاد وشــنگول نماينــده ی شــرکت زيمنــس در ترکیــه وارد شــد،

خــدا خــدا مــادر متوجهــش نشــود .می دانســتم چشــم ديدنــش را نــدارد .مــردی

کــه وقــار و آقايــی از ســراپايش مــی باريــد بــه نظــر مــادرم مجســمه ی رســوايی

بــود ،چــون بــا دختــر همســر دومــش (يعنــی نادختــری خــودش ) ازدواج کــرده

بــود.او بــا رفتــار موقــر و لبخنــد نرمــش اطرافیــان را کــه اوايــل فقــط بــا طعــن
و لعــن از او يــاد می کردنــد ،پــس از مــدت کوتاهــی وادار بــه پذيــرش خــود

نمــود .ايــن هــم ســونیت  2بــا زنــش فیزان .3وقتــی در جريــان جنــگ دوم جهانــی

بــرای اقلیت هــا مالیات هــای ويــژه بريدنــد و يهوديــان و يونانیانــی را کــه قــادر

بــه پرداخــت آن نبودنــد روانــه ی اردوگاه هــای کار اجبــاری نمودنــد ،ســونیت

توانســت بــا قیمتــی نــازل کارخانجات شــان را بــه چنــگ آورد واز نزولخــواری

بــه کارخانــه داری ارتقــا يافــت .آنچــه بیــش از بی وجدانــی اش باعــث عصبانیــت

پــدرم می شــد صــاف و ســاده حســادت بــود .بــا ايــن همــه هنــوز از او بــدش

نمی آمــد و وقتــی معلــوم شــد عــاوه بــر پســر بزرگــش آلپکنیــن  4کــه همکاســی
مــن بــوده دختــر کوچکــش آســنا  5هــم بــا ســیبل بــه يــک کاس می رفتــه ،فکــر

کرديــم بدنیســت يــک بــار چهــار نفــری قــراری بــا هــم بگذاريــم.
گفتم«ديگــر وقتش شــده برويــم پايین »

ســیبل پاســخ داد«ببیــن تــو جــد ا ً خــوش تیــپ شــد ه ای ولــی تــو را خــدا قــوز
نکــن !»و بــه ايــن ترتیــب يــک بارديگرحــرف مــادرم را بــدون آن کــه بدانــد

تکرارکــرد .بکــری ،فاطمه،زعیــم دربــان و خانواده هايشــان همگــی بــا لباســهای

پلــو خوريشــان و بــه انــدك فاصلــه ای يکــی پــس از ديگــری رســیدند و هــول
هولکــی و ناشــیانه دســت ســیبل را فشــردند.فاطمه و زن زعیــم ماشــیده  6از
1 Harun
2 Cüneyt
3 Feyzan
4 Alpetkin
5 Asena
6 Macide
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شــالی کــه مــادرم از پاريــس برايشــان ســوغات آورده بــود بجــای روســری اســتفاده

کــرده وبــاآن موهايشــان راپوشــانده بودنــد .پسرهای شــان بــا صــورت کک ومکــی
،کــت و شــلوار پوشــیده ايســتاده بودنــد و ســیبل را ديــد می زدنــد .بعــد فصیــح

فاهیــر  1را ديديــم ،يکــی از اعضــای فراماســونری و دوســت پــدرم بــا زنــش
ظريفــه  .2پــدرم از نظــرات او اصــ ً
ا دل خوشــی نداشــت و در خانــه از عقايــدش

انتقــاد می کــرد .در دنیــای کســب و تجــارت هــم اعتقــاد داشــت کــه آنهــا بــرای

خودشــان دکان بــاز کرده اند.لیســتی کــه ناشــرين ضــد يهــود انتشــار داده و در
آن اســم اعضــای فراماســون را فــاش کــرده بودنــد می خوانــد و آه می کشــید .امــا

اگــر قــرار بــود فصیــح بــه خانــه ی مــا بیايــد کتابهــای «فراماســون بــدون نقــاب»و

«مــن هــم عضــو فراماســون بــودم»از قفســه ی کتابخانــه ناپديــد می گشــت.از پــس

آنــان شــرمین لوکــس  3معــروف تنهــا پاانــداز زن اســتانبول و شــايد تمــام جهــان

اســام وارد گشــت .بــه دلیــل چهــره ی آشــنايش اول گمــان بــردم کــه شــايد يکــی

از مهمانــان مــا باشــد .شــالی بنفــش کــه معــرف شــغلش بــود بــر دوش داشــت
(درعیــن حــال بــه همیــن وســیله جــای زخــم چاقــو را پنهــان می کــرد وهیچ وقــت
آنــرا از شــانه اش برنمی داشــت) و يکــی از دختــران زيبايــش بــا کفشــی بســیار
پاشــنه بلنــد او را همراهــی می کــرد .بعــد فــاره فــاروق  4کــه بــه دلیــل دوســتی

مادرهايمــان بــا هــم مــرا بــه جشــن تولــد بچگی هايــش دعــوت می کــرد سررســید

و تابــاك مــوگل معــروف  5کــه مدتــی همبازيــم در پــارك بــود ،چــون دايه هامــان
بــا هــم دوســتی داشــتند وســیبل هــم بــا پســرانش عضــو يــک کلــوپ بودنــد.

بعــد ملــی خــان قــوی هیــکل و ســالمند وزيــر امــور خارجــه ی اســبق کــه طبــق

قــرار قبلــی بايــد حلقــه بدســت مان می کــرد همــراه پــدرزن آينــده ام وارد شــد.
ســیبل را کــه از دوران کودکــی می شــناخت درآغــوش گرفــت ،لحظــه ای برانــدازم
1 Fasih Fahir
2 zarife
3 Sermin
4 Fare Faruk
5 Tabakmogul Maruf
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کــرد وبعــد رو بــه ســیبل گفت«بنظــر پســر خوبــی می آيــد ».دســتم را فشــرد

«از آشــنايی بــا شــما خوشــوقتم .».دوســتان ســیبل ســر رســیدند .ادا اطــوار

و سبکسری شــان را مثــل غالــب مــردان ســالخورده نديــده گرفــت وبــا لحنــی
نیمــه جــدی نیمــه شــوخی ،از مینــی ژوپ ،آرايــش و جواهرات شــان خیلــی

تعريــف کرد.گونــه شــان را بوســید و بعــد بــا قیافــه ی همیشــه از خــود راضــی اش
بــه ســمت ســالن رفــت .پــدرم ســر پله هــا گفــت «ايــن مرتیکــه ی کثافــت را

نمی توانــم تحمــل کنــم».

مــادر پاســخ داد «آخ ولــش کــن  ،به جای ايــن حرفها مواظــب پله باش »

پــدرم بــه تنــدی گفــت «خــودم می بینــم کورکــه نیســتم» امــا بــا ديــدن

منظــره ی زيبايــی کــه پیــش رويــش از قصــر دلمباباغچــه تــا بســفر ،از بــرج

النــدر  1تــا اســکودار  2کشــیده می شــد ،اوقــات تلخــی اش از بیــن رفــت .مــا

کــه پــدررا در میــان گرفتــه بوديــم قاطــی مهمانــان و گارســونهايی کــه تــاش

می کردنــد وســط آنهمــه مــاچ و بوســه وســام وعلیــک تعــادل ســینی هــای پــر

وپیمان شــان را حفــظ کننــد ،شــديم.

«کــه اينطــور ممتاز!پســرت مثــل ســیبی ســت کــه بــا تــو از وســط نصــف کــرده
باشــند .انــگار جوانی هايــت جلويــم ايســتاده »

پــدر پاســخ داد«مــن هنــوز هــم جوانــم خانــم محترم،امــا شــما را بخاطــر

نمــی آورم » و رو بــه مــن پــچ پــچ کــرد «پســر دســتم را رهــا کــن مــردم خیــال

می کننــد از فــرط پیــری نــای ايســتادن نــدارم».

آرام دور شــدم .بــاغ پــر از دختــران زيبــا رو بــود .اغلب شــان کفشــهای پاشــنه
بلنــد رو بــاز بــه پــا داشــتند و نا خن هــای پايشــان قرمــز بــود .مینــی ژوپ هــای

کوتــاه و دکولته هــای بــاز امــکان تماشــای بخشــهای زيــادی از پــا ،شــانه وچــاك

ســینه را فراهــم می ســاخت و البتــه ايــن به هیچوجــه مانــع رفــت وآمــد آزادانــه ی

آنهــا در ســالن نمی شــد .خیلی از خانم هــا چــون ســیبل کیــف دســتی های

کوچــک وبــراق بــا چفــت فلــزی بــه دســت داشــتند «کمــال می خواهــم دوســتی
1 Leander-Turm
2 Üskudar
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را معرفــی کنــم کــه حتم ـاً از او خوشــت خواهــد آمد».هــر بــار جماتــی نظیــر ايــن

می گفــت کــه بنظــر تصنعــی می رســید .هــر چنــد ســیبل از تــه دل می گفــت و هــر

بــار چهــره اش از شــادی می درخشید.شــايد دلیــل آن خوشــی دانســتن ايــن مطلــب

بــود کــه زندگیــش مثــل هــر چیــن وشــکن و هــر دانــه ی مرواريــد بــر لباســش در
آنشــب مطابــق میلــش پیــش مــی رود .هــر برشــی درخدمــت بهتــر نمايــش دادن

پیکــر زيبايــش بود.با الً خــره پــس از ماه هــا تــاش حــاال جشــن نامزديــش عالــی

و بــدون کوچکتريــن اشــکال برگــزار می شــد .بــه ايــن ترتیــب بــر ســر راه آينــده

وســعادتش همان طــور کــه او در ذهــن ترســیم کــرده بــود ،هیــچ مانعــی وجــود
نداشــت .بــرای ســیبل هــر لحظــه ی آنشــب ،هــر چهــره ی جديد،هــر کــس کــه او را

در آغــوش می کشــید ،يــک دلیــل تــازه بــرای احســاس خوشــبختی بــود .گاهــی

بــه مــن تکیــه می کــرد ويــک تــار مــو ياغبــاری را از شــانه ام می تکانــد.

وقتــی در حــال خــوش آمــد گويــی نبــودم مهمانــان و گارســونهای دور و برشــان
را نظــاره می کــردم .می ديــدم کــه جــو خودمانــی شــده ،هــر چنــد الــکل هــم

بــی تاً ثیــر نبود.صــدای خنــده و شــوخی از همــه جــا بــه گــوش می رســید.خانمها

بــا آرايش هــای غلیــظ ،لباســهای پــر زرق وبرق،غالبــاً نــازك ،تنــگ و ســینه بــاز

بنظــر می رســید سردشــان شــده .بیشــتر آقايــان کــت و شلوارتابســتانی ســفید
بــه تــن داشــتند و همــه ی دکمه هــای کتشــان را چــون بچه هــا در ايــام عیــد

بســته بودنــد .در کنــار کراواتهــای پهــن و رنگارنــگ هیپــی وار کــه چنــد ســال
پیــش مــد بــود ،پاپیون هايــی براقتــر از حــد معمــول هــم بــه چشــم می خــورد.

اين کــه ديگــر موهــای بلنــد ،دم خــط پهــن و کفشــهای پاشــنه دار از مــد افتــاده

را بســیاری از مــردان تــرك يــا هنــوز نفهمیــده بودنــد يــا تصمیــم داشــتند بــه

روی مبــارك نیاورنــد.دم خطهــای پــت و پهــن کــه بدلیــل پیــروی از مــد هرچــه
پايین تــر می آمــد عريض تــر می شــد در ترکیــب بــا موهايــی بلنــد و ســیاه

جلــوه ای عبــوس بــه آنــان می داد.همــه ی آنهــا کــه بــاالی چهــل ســال داشــتند

مقاديــر زيــادی پارافیــن بــه موهــای کــم پشــت خــود مالیــده بودنــد کــه بــوی

آن و عطــر ادکلن هــای جورواجورمردانــه بــا بــوی عطرهــای زنانــه ی ســنگین

می آمیخــت و همــراه بــا دود ســیگاری کــه از ســرعادت کشــیده می شــد و دود

و دم بريانی هــای مختلفــی کــه از آشــپزخانه می آمــد مــرا بیــاد مهمانی هــای
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والدينــم در دوران کودکــی می انداخت.موزيــک مايمــی کــه ارکســتر (صفحــه ی
نقــره ای) بــرای گــرم کــردن مجلــس می نواخــت نويــد خوشــبختی مــی داد.

مهمانــان کــم کــم داشــتند از ســر پاايســتادن و انتظــار بــی حوصلــه می شــدند.

ســن و ســال دارترهــا خســته شــده بودنــد و آنهــا کــه خیلــی گرسنه شــان بــود بــا

کمــک فعاالنــه ی بچه هــا (مامــان بــزرگ میزمــان را پیــدا کــردم .کجــا؟ اينطــور
نــدو زمیــن مــی خــوری هــا ).....در حــال نشســتن دور میزهايشــان بودنــد کــه

وزيــر اســبق امــور خارجــه بــه طرفــم آمــد و بــا ژســت سیاســتمداران مــرا بــه

کنــاری کشــید و در ضمــن بازگويــی چنــد خاطــره برايــم توضیــح داد کــه ســیبل

چــه موجــود دوســت داشــتنی و حساســی اســت و از چــه خانــواده ی اصیــل و
بــا فرهنگــی مــی آيــد «.امــروزه خانواده هايــی از ايــن دســت گوهــر کمیابنــد

کمــال عزيــز ،شــما خودتــان در گیــر دنیــای تجارتیــد و بهتــر ازمــن می دانیــد

کــه چقــدر تــازه بــه دوران رســیده های بی فرهنــگ دور و برمــان را گرفته انــد
.همان هايــی را می گويــم کــه ســر زن و بچه هايشــان لچــک می کنند.تازگــی
يکی شــان را ديــدم .خــودش جلــو ودو زن کــه سرتاپايشــان در چــادر ســیاه

پوشــیده شــده بــود بدنبالــش ،مثــ ً
ا می رفتنــد بیوقلــو بســتنی میــل کننــد.

حــاال شــما صــد درصــد مطمئنــی کــه می خواهــی بــا ايــن دختــر ازدواج کنــی

وتــا آخــر عمــر را در کنــارش بــه خوشــی و خرمــی بگذرانــی ؟»
« بله »

«خــوب پــس همیــن حــاال شــمارا رســماً نامــزد اعــام مــی کنــم و پــس از آن

مــی توانیــم شــام بخوريم.اينجــا بايســت»

معلــوم بــود خیلــی از مــن خوشــش نیامــده .امــا نگذاشــتم ايــن موضــوع اوقاتــم
را تلــخ کند.اولــش آقــای وزيــر کمــی از دوران نظامــی گــری حــرف زد واز

فقــری کــه خــودش و همــه ی ترکیــه دســت بــه گريبانــش بودنــد ،ســخن گفــت
و ازســادگی مراســم نامــزدی خــود و همســر مرحومــش ،بعــد بــه تفصیــل از
ســیبل و خانــواده اش تعريــف و تمجیــد کــرد .بااين کــه در ســخنانش هیــچ

نکتــه ی نغــز و حتــی بامــزه ای وجــود نداشــت همــه ی ســالن در ســکوت
وبالبخنــدی تاً ئیدآمیــز ســراپا گــوش بــود و حتــی چهــره ی پیشــخدمت ها از
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شــادی می درخشــید ،گويــی جالــب تريــن داســتان ها را روايــت مــی کند.وقتــی

هلیــا  1دختــر ده ســاله ی شــیرينی کــه ســیبل را می پرســتید وســیبل هــم خیلــی
دوســتش داشــت حلقه هــا را در ســینی نقــره آورد مدتــی کوتــاه ســکوت بــر قــرار
گشــت .اولــش جــای حلقه هــا درانگشــت مــورد نظــر را گــم کرديــم ،مــا از هیجــان و

آقــای وزيــر بــه دلیــل آشــفتگی همیشــگیش .مدعويــن کــه بــرای خنديــدن بدنبــال

بهانــه بودنــد فريــاد می کشــیدند «نــه ايــن انگشــت نه!»يــا «مــال آن يکــی دســت
اســت» تااين کــه حلقه هــا عاقبــت جای شــان را در انگشــت مــورد نظــر يافتنــد.

آقــای وزيــر روبــان میان شــان را بريــد و همــه دســت زدنــد .صدای شــان برايــم

مثــل پــرواز يــک دســته کبوتــر بود.اين کــه اين همــه آدم کــه درطــی زندگیــم بــا
آنهــا آشــنا شــده بــودم اينطــور بــا شــادی برايــم دســت می زدنــد ــــ هــر چنــد

انتظــارش را داشــتم ــــ هیجانــی کودکانــه در وجــودم برانگیخت.امــا طپــش شــديد

قلبــم دلیــل ديگــری داشــت .روی میزهــای رديــف پشــت و در میــان کارمنــدان
زت زت چشــمم بــه فســون افتــاده بود.همان وقتــی کــه گونه هــای ســیبل را

می بوســیدم و پدر،مــادر و بــرادرم را درآغــوش می کشــیدم ،دلیــل آشــفتگیم را

می دانســتم .امــا گمــان می بــردم کــه قــادر خواهــم بــود آنــرا از خــود و ديگــران

مخفــی ســازم .میــز مــا درســت کنــار پیســت رقــص قــرار داشــت .قبــل از آن کــه
بــرای خــوردن شــام بنشــینم ،فســون و خانــواده اش را ديــدم کــه ســر میــز

کارمنــدان زت زت نشســتند.

بريــن  2زن بــرادرم گفــت «خیلی احســاس خوشــبختی مــی کنید نه ؟»

ســیبل پاســخ داد «و خســتگی ،اگــر نامــزدی اينقــدر دشــوار باشــد خــدا بــه فريــاد

عروســی برســد».

بريــن گفــت «آنوقت امــا خوشــبخت تر خواهید بود ».
«برين،خوشــبختی برايــت چــه مفهومــی دارد ؟»

«چــه ســوال هايی می کنــی ؟»آهــی کشــید و ســکوت کــرد ،انــگار بــه خوشــبختی

خــود فکــر می کنــد.از آنجــا کــه همیــن ســوال ســاده دســتپاچه اش کــرده بــود،
1 Hülya
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بــا خجالــت لبخنــد زد.صــدای زنگــدارو قــوی بــرادرم درمیــان هیاهــوی شــاد
افــرادی کــه ً
باال خــره بشقاب هايشــان را پیــش رو داشــتند و صــدای بــه هــم

خــوردن قاشــق وچنــگال و نــوای ارکســتر بــه گــوش مــان می رســید کــه ســرگرم
تعريــف ماجرايــی بود.بريــن گفــت «يــک خانواده،بچــه ،آشــنايانی کــه دور آدم

را بگیرنــد .اينطــوری حتــی در دشــوارترين روزهــای زندگــی،در ايــام غــم و

غصــه ــــ در حیــن گفتــن ايــن حــرف بــه بــرادرم اشــاره کــرد ــــ مثــل آدمهــای
خوشــبخت زندگــی می کنــی .محیــط خانوادگــی مشــکاتت را حــل می کند.شــما

بايــد فــوری مثــل دهاتی هــا دســت بــکار شــويد .بچــه هــر چــه بیشــتر ،بهتــر»
برادرم پرســید «چه شــده ،از چه حــرف می زنید ؟»

«گفتــم بايــد بچــه دار شــوند  .بنظر تو چند تا باشــد خوب اســت ؟»

ديــدم کســی مواظبــم نیســت و گیاس راکی را تا ته ســر کشــیدم.

کمــی بعــد بريــن بطرفــم خــم شــد و در گوشــم گفــت «آن جــوان و دختــر

خوشــگلی کــه کنــارش نشســته چــه کســانی هســتند؟»

«اســم دختــر نــور جهــان اســت .بهتريــن دوســت ســیبل چــه در دوران تحصیــل

وچــه درفرانســه .ســیبل مخصوصــاً او را کنــار دوســت مــن محمــد نشــانده.

می خواهــد بــا هــم آشنا شــان کنــد».

«تاحــال که طــرح موفقی نبوده »

بــرای بريــن تعريــف کــردم کــه نــور جهــان خیلــی مــورد عاقــه و تــا حــدی

می شــود گفــت حمايــت ســیبل بــوده .او در پاريــس بــا چنــد فرانســوی معاشــرت
داشــته و بــا بعضی هاشــان هــم روابطــی نزديک تــر بــر قــرار نمــوده .اينجــا بايــد

بگويــم کــه ســیبل در اين مــورد کمــی بــه او حســودی اش می شــد.نور جهــان

حتــی پنهــان از چشــم فامیــل اســتانبولی اش بايکــی دو نفــری زندگــی مشــترك

هــم کــرده بــود .امــا آخريــن ماجــرای عشــقیش بســیار ســوزناك پايــان گرفــت و
حــاال بــر اثــر نصايــح ســیبل قصــد دارد بــه اســتانبول بازگــردد .در اين صــورت

امــا بايــد حتمــاً بــا کســی آشــنا شــود و دوســتش بــدارد .کســی هــم ســطح

خــودش کــه بــه گذشــته اش در فرانســه هــم اهمیتــی ندهــد.

بريــن بــا لبخنــد پــچ پــچ کــرد «بــه کســانی کــه در حــال عاشــق شــدن هســتند
نمی ماننــد .خانــواده ی محمــد چــکاره انــد؟»
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«پولــدار تابخواهــی .پدرش بســاز بفروش معروفی اســت ».

وقتــی ديــدم بريــن بــا بی اعتنايــی ابــروی چپــش را بــاال انداختــه گفتــم «محمــد

از دوســتان مــورد اعتمــاد من ســت .هــم کاســم در دبیرســتان روبــرت بــوده ،يــک

آدم رو راســت و صمیمــی .بــا اين کــه از خانوادهــای ســنتی و مذهبــی می آيــد

تــا حــال حاضــر نشــده تــن بــه ازدواجــی قــرار دادی بدهــد .حتــی وقتــی مــادر
محجبــه اش دختــران مــدرن و تحصیــل کــرده ی اســتانبولی را بــه او معرفــی کــرده
ســر بــاز زده .می خواهــد اول بــا دختــری آشــنا شــود و بعــد ازدواج کنــد .امــا

آشــنايیش بــا دختــران امــروزی و مــدرن هــم تــا حــال بــه جايــی نرســیده.

بريــن بانگاهــی کــه انــگار خیلــی می داند گفت «معلوم اســت که نمی شــود».

«چرا نشود؟»

«نگاهــش کــن حالــت کســی را دارد کــه از اعمــاق آناتولــی آمــده ،دخترهــا ازدواج
قــراردادی را ترجیــح می دهند.بــا اينطــور آدمهــا گمــان می کننــد اگــر دســت از

پــا خطــا کننــد مهــر بدنامــی بــر پیشانی شــان خواهــد خــورد».
«محمــد اينطور نیســت».

«امــا خانــواده اش ،ريشــه هايش و حالتــش اين طــور اســت.دختران باهــوش بــه

حــرف مــرد کاری ندارند،اصــل کار خانــواده ای اســت کــه از آن می آينــد».

«آره تــو حــق داری همــان دختــران باهــوش ــــ اسمشــان را نمی خواهــم بگويــم
ــــ کــه از محمــد فــرار مــی کننــد و بــا همــه ی صداقتــی کــه دارد نمی خواهنــد

بــه او نزديــک شــوند حاضرنــد بــا مــردان ديگــر کــه هیــچ اعتمــادی بــه قــول
وقرارشــان نیســت آزادانــه معاشــرت کننــد».

بريــن بــا قیافــه ای پیروزمندانــه گفت«نگفتــم ،فکــر میکنــی چنــد در صــد از
مــردان هنــوز زنانشــان را بابــت اين کــه پیــش از از دواج بــا آنــان رابطــه ی

جنســی پیشــرفته ای داشــتند تحقیــر می کنند؟يــک چیــزی را بگويــم ايــن دوســتت

محمــد تــا حــال نتوانســته عاشــق دختــری کــه امــکان خوابیــدن بــا او را نداشــته
بشــود .دخترهــا اگــر ايــن رامی دانســتند حتماً طــور ديگــری رفتــار می کردنــد
.نمی گويــم حتمــاً بــا او می خوابیدنــد .امــا امــکان ســر گرفتــن عقــد و عروســی

وجــود می داشــت».

«محمــد امــا بــه دلیــل محافظــه کاری و ســنتی بــودن بیــش از حــد دخترهــا تــا
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حــال عاشــق نشــده».

«مــن بــه ايــن حــرف اعتقــادی ندارم.عاشــق شــدن و روابــط جنســی دوتــا

هستند.عشــق واقعــی مثــل منظومــه ی لیلــی و مجنــون ربطــی بــه تمنــای
جســم نــدارد ».

فقــط زير لــب غريدم «هوم »

بــرادرم از آن ســر میــز داد کشــید «مــا هــم می خواهیــم بدانیــم چــه شــده

.بگويیــد ببینــم کــی بــا کــی خوابیــده »

بريــن بانگاهــی بــه شــوهرش فهمانــد کــه در حضــور بچه هــا ســر میــز مواظــب

حــرف زدنــش باشــد ،بعــد در گوشــم گفــت «بــه همیــن دلیــل هــم کــه شــده
ايــن محمــد شــماکه بــه نظــر آدم پــر حوصلــه ای می آيــد ،بايــد بــه طــور جــدی
در اين بــاره کــه نتوانســته تــا حــال دختــری را کــه بــه قصــد ازدواج بــه او

نزديــک می شــود دوســت بــدارد ،فکــر کنــد».

چیــزی نمانــده بــود بــرای بريــن کــه می دانســتم زن باهوشــی اســت اعتــراف
کنــم کــه محمــد يکــی از مشــتری هــای پــر وپــا قــرص روســپی خانه هاســت.

روزهايــش هــر چنــد بــی نتیجــه بــه جســتجو بــرای يافتــن دختــران تــازه از

دبیرســتان در آمــده ی چشــم و گــوش بســته می گــذرد ،شــبهايش امــا يکســره
متعلــق بــه روســپی خانه هــای مجلــل و دخترانــی اســت کــه از هنرپیشــه های

غربــی تقلیــد می کننــد .گاهــی وقتــی مســت بــود از زبانــش در می رفــت کــه

حتــی پــول کــم مــی آورد و يــا از زور خســتگی نمی توانــد حواســش را جمــع

کنــد .امــا بــاز هــم وقتــی آخــر شــب از مهمانــی برمی گشــتیم بــه خانــه ای

کــه پــدرش تســبیح بــه دســت ومــادر و خواهــرش روســری بــه ســر می گشــتند

نمی رفــت ،بلکــه ســری بــه يکــی از پاتوقهــای دائمــی اش در جهانگیــر يــا ببــک
مــی زد.

بريــن گفــت «امشــب چقــدر مشــروب مــی خــوری .کمــی جلــوی خــودت را
بگیر.اينجــا پــر از آدم اســت و تــو در مرکــز توجــه قــرار داری».
لیوانــم را برداشــتم و بــا خنــده گفتم «خوب»

«نــگاه کــن عثمــان چقــدر بــا مســئولیت اســت وتــو چــه آدم ســربه هوايــی
هســتی .چطــور می شــود دو بــرادر اينهمــه بــا هــم فــرق داشــته باشــند».
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«اصــ ً
ا هــم اينطــور نیســت .مــا خیلــی هــم شــبیه هســتیم و از همیــن حــاال مــن
جدی تــر و مســئولیت پذيرتــر از عثمــان خواهــم شــد ».

بريــن پاســخ داد «راســتش مــن خیلــی هــم موافــق جديــت نیســتم »و چنــد
دقیقــه بعــد در ادامــه گفــت «تــو اصــ ً
ا گــوش نمی کنــی ».
«چــی ،معلوم اســت که گــوش می کنم».

«خــوب پس بگــو آخريــن جمله ام چه بود».

«تــو گفتــی عشــق بايــد مثــل قصه هــای قديمــی باشــد .مثــل منظومــه ی لیلــی

و مجنــون».

بريــن بــا خنــده گفــت «معلــوم شــد کــه حواســت اينجــا نبــود ».در چشــمهايش

می خوانــدم کــه نگــران مــن اســت.به ســوی ســیبل برگشــت تــا ببینــد او هــم

متوجــه اوضــاع شــده يــا نــه  .امــا ســیبل گــرم صحبــت بــا محمــد و نــور جهــان

بــود .تمــام مدتــی کــه بــا بريــن حــرف میــزدم فســون فکــرم را پــر کــرده بــود
.وجــودش را کــه جايــی پشــت ســرم نشســته بــود حــس می کردم.البتــه نــه فقــط

از خواننــدگان بلکــه حتــی از خــودم هــم ســعی کــردم ايــن احســاس را مخفــی
نــگاه دارم .امــا ديگــر کافــی اســت .می بینیــد کــه موفــق نشده ام.ســعی می کنــم

از حــاال الاقــل بــا خواننــدگان کتابــم صــادق باشــم .با الً خــره بهانــه ای بــرای بلنــد

شــدن جــور کــردم و رفتــم تــا فســون را ببینــم .يــادم نیســت چــه بهانــه ای تراشــیدم.
بــه ســمت عقــب ســالن کشــیده می شــدم .پیدايــش نبــود .جمعیــت مــوج مــی زد

ومثــل همیشــه همگــی دريــک زمــان و بــا صــدای بلنــد حــرف می زدنــد .البــای
میزهــا بچه هــا بــا ســرو صــدا قايــم موشــک بــازی می کردنــد .صــدای موزيــک در

متــن بــه هــم خــوردن قاشــق و چنــگال قیامتــی بپــا کــرده بــود و مــن در میــان
امــواج صــدا همچنــان بــه ســمت تــه ســالن می رفتــم

شــنیدم کســی گفــت «مبــارك اســت کمــال پــس کــی نوبــت رقــص شــکم می شــود

؟»صــدای اســنوب ســلیم  1از ســرمیز زعیــم بــود ومــن طــوری خنديــدم کــه گويــی

لطیفــه ی خیلــی بامــزه ای شــنیده باشــم .خانــم مســنی بــا مهربانــی گفــت «چــه

خــوش ســلیقه ايد .شــما مــرا بخاطــر نمــی آوريــد .مــن بــرای مادرتان»........امــا
1 Snob_Selim
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پیــش از آن کــه بتوانــد توضیــح دهــد درچــه رابطــه ای بــا مــادرم آشــنايی داشــته،

پیشــخدمتی بــا ســینی پــر میان مــان ســبز شــد و مــرا بــه جلــو راند.وقتــی

برگشــتم زن خیلــی دور شــده بــود .

پســر بچــه ای دســتم را کشــید «بگــذار حلقــه ات را ببینم».مــادر چــاق و چلــه اش
بــا اخــم و تخــم دســتش را کشــید «خجالــت نمی کشــی »و دســت بلنــد کــرد

تــا ســیلی بزنــد ،امــا پســرك کــه پیــدا بــود عــادت دارد بــا مهــارت جاخالــی
داد.مــادر فريــاد کشــید «بنشــین ســر جــات! خواهــش مــی کنــم ببخشــیدش

.راســتی مبــارك باشــد».

زن ناشــناس و میانســالی کــه از فــرط خنــده ســرخ شــده بــود بــه محــض اين کــه
مــن روبرويــش قــرار گرفتــم ،قیافــه ای جــدی بخــود گرفت.شــوهرش خــود را
يکــی از آشــنايان ســیبل معرفــی کــرد و درعیــن حــال بــه يــادم آورد کــه طــی
دوران ســربازی در آماســیا  1همقطــار بوده ايــم« .حــاال بفرمايیــد .بــه مــا افتخــار

بدهیــد »هنــوز دنبــال فســون می گشــتم و پیدايــش نمی کــردم .گــم شــده بــود

 .درد و دلتنگــی غريبــی در خــود حــس می کــردم.
«دنبــال کســی می گرديد؟»

«نامــزدم منتظــر اســت .امــا می توانیم گیاســی به ســامتی هم بنوشــیم».

افــراد حاضــر خوشــحال شــدند و چنــد صندلــی ديگــر هــم کشــیدند جلــو «نــه

بشــقاب الزم نیســت .فقــط کمــی راکــی »

«راســتی کمــال آدمیرال ارســتین  2را می شناســی ؟»

گفتــم «بلــه ،معلــوم اســت».اما اصـ ً
ا او را بخاطر نمی آوردم.

«مــن شــوهر دختــر خالــه ی پدرســیبلم »آدمیــرال بــا فروتنــی اضافــه کــرد

«مبــارك باشــد».

«ببخشــید آدمیــرال در لبــاس شــخصی شــمارا بــه جــا نیاوردم.ســیبل خیلــی از
شــما تعريــف کــرده» ســیبل گفتــه بــود يکــی ازآشــنايان دور هنــگام تعطیــات

1 Amasya
2 Admiral Ercetin
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تابســتان درهیبلیــادا  1عاشــق يــک افســر نیــروی دريايــی خــوش تیــپ شــده بــود.

حتمــاً حــاال او بــه درجــه ی آدمیرالــی رســیده بــود .در هــر خانــواده ی پولــداری
وجــود يــک افســر عالیرتبــه ی ارتــش در مواقــع گرفتاريهــای دولتی،معافیــت از

ســربازی و رشــوه دادن الزامــی اســت .دنبالــه ی داســتان را نگرفتــم  .بــر اثــر نیــاز

فــوری بــه تملــق گويــی کــم مانــده بــود کــه از دهنــم در بــرود که:کــی دوبــاره
ارتــش زمــام امــوررا بدســت می گیــرد؟از يک ســو کمونیســت ها و از طــرف ديگــر

اسامیســت ها در کار نابــودی مملکتند».امــا اگــر می گفتــم حتمــاً حتــی بــا

توجــه بــه مســتی ام بــاز بی احترامــی جــدی بــه حســاب می آمد.با الً خــره چــون

خــواب زدگان از جــا برخاســتم و يک بــاره فســون را ديــدم .پشــت میــزی تــه
ســالن نشســته بــود .پیراهنــی رکابــی برتــن داشــت .بــا شــانه های لخــت و موهــای

آرايش شــده فــوق العــاده زيبــا بــه نظــر می رســید.همین که از دور چشــمم بــه او

افتــاد ،خوشــی هیجــان انگیــزی تمــام وجــودم را پــر کــرد .

بــه روی خــودش نیــاورد کــه مــرا ديــده .میان مــان هفــت میــز فاصلــه بــود،
ســر میــز چهــارم خانــواده ی پامــوك نشســته بودند.رفتــم ســر میزشــان و چنــد

کلمــه ای بــا آيديــن  2و گونــدوز  3کــه پــدرم معاماتــی بــا آنــان داشــت رد و بــدل
کــردم .تمــام فکــرم ســر میــز فســون بــودو بــه همیــن دلیــل فــوری فهمیــدم

کــه کنعــان  4يکــی از کارمنــدان زرنــگ و بلنــد پروازمــان چشــم از او برنمیــدارد

.از قــرار معلــوم آشــنا هــم شــده بودنــد .خانــواده ی پامــوك هــم مثــل باقــی
آدمهــای پولــداری کــه بــر اثــر ندانــم کاری دارايیشــان را از دســت میدهنــد ،از

جمــع کنــاره می گرفتنــد .معلــوم بــود در میــان تــازه بــدوران رســیده ها راحــت
نیســتند .در رابطــه بــا اورهــان بیســت و ســه ســاله کــه بــه همــراه مــادر زيبــا،

پدر،برادران،عمــو و دختــر عمويــش ســر يــک میــز نشســته بــود .نکتــه ی خاصــی

جــز اين کــه بــه ســیگارش پک هــای عمیــق وعصبــی مــی زد و گاهــی بــه زحمــت
1 Heybeliada
2 Aydin
3 Gündüz
4 Kenan
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لبخنــد تمســخرآمیزی بــر لــب مــی آورد بنظــرم نمی رســد .از ســر میــز کســالت

آور پاموك هــا برخاســتم و در مســیر فســون بــه راه افتــادم .چطــور شــادی بــی

حــد و حصــر چهــره اش را وصــف کنــم ،وقتــی مراديــد کــه بــا بی پروايــی عاشــقانه

آن طــور کــه نشــود ناديــده ام گرفت،بــه ســويش مــی روم؟ ُگــر گرفتــه بــود و پوســت

تیــره اش بــه نحــو غريبــی می لرزيــد.از نــگاه خالــه نصیبــه فهمیــدم کــه فســون

همــه ی داســتان را برايــش تعريــف کــرده .اول دســتهای خشــک خالــه نصیبــه را

فشــردم وبعــد دســتهای خــوش فــرم عمــو را کــه شــبیه دســتهای فســون بود.بــه
نظــر می رســید از همــه چیــز بی اطــاع اســت و بعــد دســتهای دختــر خوشــگل

خــودم را ،گونــه اش را بوســیدم و بــا ديــدن نقــاط حســاس گــردن و پشــت

گوشــش بــه يــاد لحظــات لذتبخــش بــا هــم بــودن افتادم.ســوالی کــه مرتــب در
ذهنــم تکــرار می شــد «چــرا آمــدی » بــه ســرعت جايــش را بــه «چــه خــوب

شــد آمــدی» داد.آرايــش چشــم مايمــی داشــت و لبهايــش را صورتــی کــرده

بود.همــه ی اينهــا بــه اضافــه ی بــوی عطــرش او را بــه نحــوی خواســتنی زنانــه
و ناآشــنا جلــوه مــی داد.از قرمــزی چشــمها و ورم زيــر آن می شــد فهمیــد کــه

بعــد از ظهــر پــس از بازگشــت بــه خانــه گريــه کــرده .امــا حــاال حالــت خانمــی
جــوان و متکــی بــه نفــس را داشــت .

باکمــال اطمینــان گفــت «کمــال ،ســیبل را می شناســم .همســر ايــده ال شماســت
.صمیمانــه تبريــک می گويــم».
«آه متشــکرم».

مــادرش ادامــه داد«شــما بــا ايــن همــه گرفتــاری بــاز وقــت گذاشــتید و بــه
دختــرم در رياضیــات کمــک کرديــد .خیلــی از ايــن بابــت ممنــون »

پرســیدم «مگــر فــردا روز امتحــان نیست؟امشــب بايــد بــه موقــع بــه خانــه
برگــردی ».

«البتــه شــما حــق داريــد .امــا بــه ايــن طفــل معصــوم بــه انــدازه ی کافــی
ســخت گرفته ايــد .امشــب اجــازه دارد کمــی خــوش بگذرانــد .نــه؟»

لبخنــد اســتادانهای بــه فســون زدم .مــوج صــدای موزيــک و هیاهــو آنقــدر

بلنــد بــود کــه حــس می کــردم بــه نحــوی رويــا گونــه کســی صدای مــان را
نمی شــنود .فســون باخشــم نگاهــی بــه مــادرش انداخــت .از همــان نگاه هايــی
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کــه در خانــه ی مرحمــت گاهــی بــه مــن می انداخــت .بــرای آخريــن بــار نگاهــی

بــه ســینه ی بــاز ،شــانه های جادويــی و بازوهــای بچگانــه اش انداختــم .درمســیر

بازگشــت حــس کــردم خوشــبختی بــه آرامــی چــون امواجــی غــول پیکــر کــه بــه
ســاحل نزديــک می شــوند درجانــم اوج مــی گیــرد.

حــاال صفحــه ی نقــره ای مشــغول نواختــن« يــک شــب بــر بســفر» ،تقلیــدی از

ترانه ی«حــاال يــا هیچوقــت  »1بود.اگــر بــر ايــن بــاور نبــودم کــه خوشــبختی واقعــی
فقــط بــا در آغــوش کشــیدن محبــوب میســر می گــردد ،ايــن لحظــات را خوشــترين

اوقــات زندگیــم ارزيابــی می کــردم.از حرفهــای خالــه نصیبــه و نــگاه خشــمگین و
آزرده ی فســون بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه رابطــه ی مــا به هیچوجــه تمــام شــده

بــه حســاب نمی آيــد و حتــی مــادر فســون ،البتــه بــا شــرط و شــروط های خــودش

بــا آن موافــق اســت .اگــر عاقانــه رفتارمی کــردم و بــه او اطمینــان مــی دادم کــه
خیلــی دوســتش دارم ،تــا آخــر عمــر ازمــن جــدا نمی شــد .فقــط خــدا شــاهد

اســت کــه فقــط چنــد نفــر چــون عمــو و پــدرم آنهــم درپنجــاه ســالگی ايــن شــانس

را داشــته اند کــه زنــی فهمیــده ،تحصیــل کــرده و اجتماعــی را بــه عنــوان همســر

و مــادر بچه های شــان داشــته باشــند و در کنــارآن زندگــی عاشــقانه ی پنهانــی

بــا زيبارويــی وحشــی را تجربــه کننــد .ايــن فرصــت در ســی ســالگی ،آنهــم بــدون

درد و رنــج بســیار نصیبــم شــده بــود.

بااين کــه آدم خرافاتــی نبــودم امــا بــاورم شــد کــه از عالــم غیــب قرعــه ی

خوشــبختی را بــه نامــم رقــم زده اند.درســت مثــل آن دســته از مدعويــن شــاد کــه
بیــرون ،در بــاغ هتــل زيــر درختــان چنــار کــه بــا المپهــای رنگــی تزئیــن شــده
بــود ايســتاده وســرگرم عیــش ونــوش بودنــد .پشــت سرشــان زيــر آســمان کبــود
شــب ،چــراغ هــای بســفر می درخشــید.

ســیبل پرســید «اين همــه مــدت کجــا بودی؟نگرانــت شــدم.برين گفــت کــه امشــب

کمــی زيــاده روی کــرده ای .اوضــاع روبــراه اســت ؟»

«حــاال ديگــر همــه چیــز عالی ســت عزيــزم .فقــط صــاف و ســاده خیلــی احســاس

خوشــبختی می کنــم».
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«منهــم همین طــور .امــا ما يک مشــکلی داريم».

«چه شده؟»

«ارتبــاط محمــد و نــور جهان به جايی نمی رســد ».

«خوب نرســد .مهم اين ســت کــه ما خوشــبختیم».

«امــا آنهــا هــر دو می خواهنــد .مــن مطمئنــم  .اگــر فقــط کمــی بــه هــم

نزديــک می شــدند موضــوع حــل بود.امــا هــردو خجالــت می کشــند و مــن نگــران
از دســت رفتــن ايــن فرصتــم».

از دور محمــد را ديــدم کــه جــر ا ًت نزديــک شــدن بــه نــور جهــان را نداشــت و
هــر چــه بیشــتر از بی عرضگــی خــود عصبانــی می شــد کاررا خرابتــر می کــرد
.کنــار میــزی پــر از بشــقابهای خالــی ايســتاده بوديــم.

گفتــم «بنشــینیم و کمــی گــپ بزنیــم .شــايد بــرای محمــد ديــر شــده و ديگــر
قابلیــت ازدواج بــا دختــری مناســب و زيبــا را نــدارد ».

«چرا نداشــته باشد ؟»

نشســتیم و برايــش توضیــح دادم کــه محمــد فقــط ســعادت را در روســپی

خانه هــای عطــر آلــود محــات بــاالی شــهر حــس مــی کنــدو بعــد راکــی ســفارش
دادم.

ســیبل گفــت «ايــن نــوع خانه هــا را خــوب می شناســی .قبــل از اين کــه بــا هــم

آشــنا شــويم خیلــی بــه اينجــور جاهــا ســر مــی زدی ؟»

«خیلــی دوســتت دارم ».گفتــم و دســتم را بــر دســتش گذاشــتم و اعتنايــی بــه

پیشــخدمت کــه بــه حلقه هايمــان خیــره شــده بــود نکــردم.

«امــا محمــد خیــال می کنــد کــه قــادر بــه ايجــاد رابطــه ی عاشــقانه ی عمیــق بــا

يــک دختــر درســت و حســابی نیســت و همیــن روحیــه اش را خــراب می کنــد».
ســیبل گفــت «چــه حیف ،چون کــه دخترها از او می ترســند».

«پــس نبايــد باعــث وحشــت بشــود .دخترهــا حــق دارنــد .اگــر مــردی را کــه

بــا او رابطــه ی جنســی برقــرار کرده انــد بعــد ا ً قصــد ازدواج نداشــته باشــد چــه
بــر سرشــان می آيــد ؟چــه کار بايــد بکننــد اگــر ولشــان کنــد و بــر ســر زبانهــا

بیفتنــد ؟ »

ســیبل بااطمینــان گفت«اينطــور چیزهــا را آدم حــس می کنــد».
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«چــه چیزی حــس می کند ؟»

«اين کــه مــردی قابل اعتماد اســت يا نه ؟»

«اينقــدر هــم کار آســانی نیســت .مشــکل بســیاری از دختــران ندانســتن پاســخ

ايــن پرســش اســت.اگر هــم بــا مــرد مــورد نظــر بخوابنــد از فــرط نگرانــی لذتــی
نمی برند.بــه احتمــال زيــاد مردانــی يافــت می شــوند کــه بويــی از وجــدان

نبرده اند.اگــر محمــد اين همــه داســتان های مهیــج از آزادی هــای جنســی در
اروپــا نشــنیده بــود ،بــه احتمــال زيــاد بــه ايــن پیلــه نمی کــرد کــه حتمــاً پیــش

از ازدواج بــا دختــر رابطــه ی جنســی داشــته باشــد.در اين صــورت حتمــاً بــا اولیــن

دختــری کــه عاشــقش می شــد ازدواج می کــرد و خوشــبخت هــم می شــد .نگاهــش
کــن !چطــور در حضــور نــور جهــان پیــچ و تــاب می خــورد ».

ســیبل گفت«مــی دانــد کــه نــور جهــان در پاريــس بــا چنــد مــرد رابطــه داشــته
وهمیــن هــم او را تحــت تاً ثیــر قــرار داده و هــم کمــی ترســانده .بیــا برويــم بــه

کمکشــان!»

صفحــه ی نقــره ای آهنــگ خوشــبختی ســاخته خودشــان را می نواختنــد و احســاس
خوشــبختی در مــن اوج می گرفــت .همان طــور کــه در اشــتیاق فســون می ســوختم

،پدرانــه بــه ســیبل کــه در کنــارم نشســته بــود گفتــم کــه صــد ســال ديگــر ترکیــه

مــدر ن خواهــد شــد و هــر کســی می توانــد همان طــور عاشــق شــود و زندگــی

کنــد کــه در بهشــت پیــش بینــی شــده ،امــا تــا بــه آنجــا برســیم عشــق و مســائل
جنســی باعــث بدبختــی و عــذاب خیلی هــا خواهــد شــد.

نامــزد خوشــبین مــن دســتم را کشــید و گفــت «نــه ،نــه همین طــور کــه امــروز
مــا خوشــبختیم آنهــا هــم بــزودی خواهنــد بــود .مــا خیلــی ســريع میان شــان را

جــوش خواهیــم داد».

«می گويــی ا زکجا آغــاز کنیم؟»

«خــوب ،خــوب نامزدهــای جــوان چــه زيــر گــوش هــم پــچ پــچ می کننــد؟» اينــرا

مــردی کــه برايــم ناشــناس بــود گفــت «اجــازه مــی دهیــد کنارتــان بنشــینم
کمــال ؟» و بــدون آن کــه منتظــر پاســخ بمانــد صندلــی را جلــو کشــید و نشســت

.حــدود چهــل ســال داشــت و میخکــی نقــره ای در جــای دگمه ايــش گذاشــته بــود.

عطــر شــیرين و زنانــه اش ســرگیجه آور بــود ««وقتــی عــروس و دامــاد اينطــور يــک
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گوشــه پنهــان شــوند ،چــه کســی مجلــس را گــرم کنــد؟»

توضیــح دادم «ماهنــوز عــروس و دامــاد نیســتیم .نامزديم ».

«اماکســی می گفــت کــه ايــن نامــزدی از مجلــل تريــن عروســیها هــم پــرزرق

بــرق تــر اســت .بــرای جشــن عروســی تــان غیــراز هیلتــون ديگــر کجــارا ســراغ
داريــد؟»

«ببخشــید ،افتخــار صحبــت بــا چه کســی نصیبم شــده ؟»

«خیلــی خیلــی عذرمی خواهــم .شــما حــق داريــد  .مــا خبرنــگاران فکــر مــی

کنیــم همــه بايــد مــا را بشناســند .مــن ثوريــا صابیــر  1هســتم .شــايد مــرا

بــر اســاس مقاالتــم کــه تحــت عنــوان میخــک نقــره ای درآکشــام  2بــه چــاپ
می رســانم بشناســید ».

ســیبل گفت«آهــا تمــام اســتانبول داســتانهای شــما را راجــع بــه محافــل و

مجالــس شــهر می خوانــد .فکــر می کــردم شــما بايــد زن باشــید .آخــر خیلــی از

مــد سررشــته داريــد».

از دهنــم پريــد «چه کســی شــما را دعوت کرده ؟»

«خیلــی ممنــون ســیبل عزيــز ،در اروپــا همــه می داننــد کــه مــردان حســاس
و خــوش ســلیقه مــد هــم سرشــان می شــود و حــاال شــما کمــال عزيــز ،بايــد

بــه شــما بگويــم کــه طبــق قانــون مطبوعــات ترکیــه بــا نشــان دادن کارت

خبرنگاريــم اجــازه ی ورود بــه هــر مجلــس عمومــی را دارم و منظــور از عمومــی
همــه ی مجالســی اســت کــه برايشــان کارت چــاپ می شــود .بااينهمــه مــن

هیچــگاه بــه مجلســی کــه دعــوت نداشــتم قــدم نگذاشــته ام .بــرای شــرکت در

ايــن شــب زيبــا مــادر محترم تــان دعوتــم کــرده اســت .بعنــوان يــک آدم مــدرن

آنچــه شــما داســتان های محافــل ومجالــس می خوانیــد برايــش بســیار جالــب

اســت و هــر وقــت مجلســی و دعوتــی در کار باشــد ،مــرا خبــر می کند.آنقــدر

روابط مــان صمیمــی ســت کــه گاهــی اگــر بــه مجلســی نرســم فــردا گزارشــش

را تلفنــی از مادرتــان می گیــرم  .او چشــمهای تیزبینــی دارد و هیچوقــت خبــر
1 Süreyya Sabir
2 Aksam

١٣٥

نادرســت نمی دهــد.در اخبــاری کــه مــن می نويســم هرگــز مطلــب دروغــی پیــدا
نمی شــود کمــال عزيــز»

ســیبل پريــد وســط حرف «شــما متوجــه منظور کمال نشــديد ».....

«چنــد لحظــه يپیــش شــنیدم چنــد نفــر آدم لیچــار آنجــا می گفتنــد کــه همــه ی

ويســکی و شــامپانی قاچــاق ترکیــه امشــب اينجاســت ،آنهــم در حالــی کــه
کشــورمان آنچنــان دچــار کســری بودجــه اســت کــه حتــی نمی توانــد ســوخت
مصرفــی کارخانجاتــش را تاً میــن کنــد ،اينهــا همان هايــی هســتند کــه بــه علــت

بخــل وحســد بــه آدمهــای پولــدار روزنامه های شــان را بــا ايــن مهمــات پــر
می کننــد وشــبی بــه ايــن زيبايــی را بــه گنــد می کشــند.اگر بــا يکی شــان

اينطــور بی ماحظــه حــرف می زديــد ،می ديديــد چــه شــايعاتی برايتــان درســت
می کننــد .حرفــم را بــاور کنیــد .امــا مــن قصــد ايجــاد گرفتــاری برايتــان نــدارم و
اشــارات دل آزارتــان را هــم همینجــا بــرای همیشــه فرامــوش می کنم.مطبوعــات

ترکیــه آزاد اســت.اما لطفــی در حقــم کنیــد و بــه يــک ســوالم صادقانــه پاســخ
دهیــد».

«حتمـاً خواهــش می کنم ».

«شــما چنــد دقیقــه پیــش ســخت گــرم گفتگــو بوديــد  .در چــه مــوردی حــرف

می زديــد ؟»

گفتــم «مــا از خــود ســوال می کرديــم کــه آيــا همــه ی مهمان هــا از غــذا راضــی

هســتند »

میخــک نقــره ای بــا چهــره ای گشــاده گفــت «ســیبل خبــر بســیار خوبــی برايتــان

دارم .همســر آينــده ی شــما دروغگــوی وحشــتناك بــدی اســت».

ســیبل گفــت «کمــال منظــور بــدی نداشــت .راســتش را بخواهیــد بیشــتر در ايــن
بــاره کــه چــه تعــداد از ايــن جمــع بــا مشــکات زناشويی،عاشــقانه و سکســی

دســت و پنجــه نــرم می کننــد حــرف می زديــم».

خبرنــگار شــايعه پــرداز گفــت «کــه اينطــور» کلمــه ی بــرای مــا نــو و راز آلــود

ســکس بــه زبــان آمــده بــود و حــاال او نمی دانســت بايــد قیافــه ای حیــرت زده

بخــود بگیــرد و يــا نشــان دهــد کــه بــا هــر چیــز انســانی آشناســت .بنابرايــن

پــس از لحظــه ای ســکوت گفــت «البتــه شــما بعنــوان انســانی مــدرن و خوشــبخت
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از ايــن نــوع مشــکات در امــان هســتید ».حتــی قصــد شــوخی هــم نداشــت.
بلکــه بــر اســاس تجربــه می دانســت دربدتريــن حالــت هــم راهــی بــرای رفــع و

رجــوع وجــود دارد .بــا حالتــی کــه انگاردلــش بــرای مــردم می ســوزد برايمــان
تعريــف کــرد کــه کــدام دختــر از کــدام فامیــل ديوانــه دار عاشــق کــدام پســر
شــده و يــا کــدام دختــر بدلیــل سبکســری و دســت و دلبــازی شــانس ازدواج بــا

خانواده هــای خــوب را از دســت داده ولــی درعــوض دهــان همــه ی مــردان بــا

شــنیدن اســمش آب مــی افتــد .کــدام مــادر در حــال ســبک ســنگین کــردن پســر

نــه خیلــی ســربراه خانــواده ی کرســوس بــرای دختــرش اســت و پســر تنــه لــش

کــدام خانــواده بــا داشــتن نامــزد عاشــق کــدام دختــر شــده .مــن وســیبل گــوش
می کرديــم و برايمــان جالــب بــود .او کــه فهمیــد بــا جديــت بیشــتری ادامــه داد

وگفــت همــه ی ايــن رســوايی ها همینکــه پــا بــه پیســت رقــص بگذارنــد آشــکار

خواهــد شــد  .اينجــا مــادر ســر رســید و مــارا فرســتاد ســر میزمــان .درســت

نبــود امشــب کــه در مرکــز توجــه قــرار داشــتیم گوشــه ای بنشــینیم و پــچ پــچ
کنیــم .همینکــه ســر میــز کنــار بريــن نشســتم تصويــر فســون بــه وضــوح در

ذهنــم جرقــه زد ،انــگار دو شــاخه ای بــه پريــز وصــل شــده باشــد .امــا اين بــار

تصويــرش بــه جــای نگرانــی ســعادتی را کــه قــرار بــود زندگــی آينــده ام را روشــن
کنــد انتقــال می داد.بســرعت فهمیــدم چــون مــردان ديگــری کــه زندگی شــان

از وجــود معشــوقه رنــگ می گیــرد ولــی طــوری نشــان مــی دهنــد کــه گويــی

خوشبختی شــان در وجــود زن و فرزنــد خاصــه می شــود ،عمل می کنم.انــگار

بــه دلیــل داشــتن ســیبل خوشــبختم .مــادرم پــس از آن کــه کمــی بــا خبرنــگار

شــايعه پــرداز حــرف زد ،برگشــت ســر میــز «مواظــب بــاش اينهــا يــک مشــت

دروغ ســر هــم می کننــد و بــا آن پــدرت را تحــت فشــار قرارمی دهنــد تــا

بازهــم بابــت تبلیغــات پــول بیشــتری بــه مجات شــان پرداخــت کنــد .حــاال

هــم ديگــر وقتــش اســت ،بلنــد شــويد و رقــص امشــب را افتتــاح کنیــد! مــردم

منتظرند».بــه طــرف ســیبل برگشــت «ارکســتر شــروع کــرده ،خــدای مــن عزيــزم

چــه نــاز شــده ای !»

مــن و ســیبل برخاســتیم و بــا موزيــک تانگــو رقصیديــم .اين کــه همــه ی ســالن

بــدون اســتثنا و در ســکوت نگاه مــان می کــرد بــه خوشــبختی مــان عمقــی
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تصنعــی می بخشــید .ســیبل دســتش را روی شــانه ام گذاشــته بــود گويــی قصــد در
آعــوش کشــیدنم را داشــته باشــد و ســرش بســوی ســینه ام خــم شــده بــود ،گويــی

در ديســکوتکی تاريــک می رقصیــم و گاه و بیــگاه بــا لبخنــد چیــزی در گوشــم
نجــوا می کــرد .وقتــی می چرخیديــم از بــاالی شــانه اش بــه آنچــه می خواســت
نشــانم بدهــد نــگاه می کــردم  .مثــ ً
ا پیشــخدمتی کــه بــا يــک ســینی پــر و نیــش

بــاز ســر جايــش میــخ شــده بــود ،مــادرم کــه چنــد قطــره اشــک را از چهــره اش

می ســترد ،زنــی کــه موهايــش را مثــل النــه ی پرنــدگان در ســت کــرده بــود،
محمــد و نــور جهــان کــه در غیبــت مــا بــه هــم پشــت کــرده بودنــد و يــا ســردار

نــود ســاله ی جنــگ اول جهانــی کــه فقــط بــا کمــک گماشــته اش قــادر بــه خــوردن
شــام بــود .امــا هیچوقــت بــه رديفهــای پشــتی جايــی کــه فســون نشســته بــود

نــگاه نکــردم  .میــل نداشــتم شــاهد آن لحظــات باشــد.

وســط رقــص برايمــان قــدری دســت زدنــد و مــا ادامــه داديم.وقتــی ديگــر زوجهــا

بــه میــدان آمدنــد مــا برگشــتیم ســر میزمــان .بريــن گفت«عالــی بود،چــه خــوب

بــه هــم می آيیــد ».آنوقــت انــگار فســون هنــوز بــه رقصنــدگان نپیوســته بــود.

ســیبل از نــور جهــان و محمــد کــه کاری صــورت نمی دادنــد ،دلخــور بود.ازمــن

خواســت بــا محمــد حــرف بزنــم«.از او بخــواه تمايلــش را بــه نــور جهــان نشــان

بدهد».امــا مــن حرکتــی نکــردم .بريــن وارد صحبــت شــد و گفــت کــه نمی شــود
کســی را مجبــور کــرد .او از همانجــا آنهــا را زيــر نظــر داشــت و بــه ايــن نتیجــه

رســیده بــود کــه از محمــد گذشــته نــور جهــان هــم بســیار مغــرور و حســاس اســت.
شــايد بــرای هــم ســاخته نشــده باشــند .ســیبل بــه ســوی او برگشــت «جــادوی

مراســم نامــزدی و عروســی اثــر می کنــد .آشــنايی هايی کــه اينجــور جاهــا رخ

می دهــد معمــوال بــه ازدواج ختــم می شــود .نــه فقــط دخترهــا کــه پســرها هــم
در حالــت خاصــی قــرار می گیرنــد  .فقــط بايــد کمک شــان کــرد» .

«چــه می گويید؟مــن هــم می خواهــم بدانــم ».بــرادرم اينطــور وارد بحــث شــد

و بــا لحنــی حکیمانــه گفــت کــه البتــه عمــر ازدواجهــای قــراردادی ســر آمــده
امــا در ترکیــه امــکان آشــنايی بــه انــدازه ی اروپــا وجــود نــدارد وبنابرايــن بــرای

کســی کــه میــان دختــر وپســر واســطه شــود همیشــه کار وجــود خواهــد داشــت
.و بعــد انــگار فرامــوش کــرده باشــد کــه بحــث ســر چــه چیــزی آغــاز شــده بــه
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ســمت نــور جهــان برگشــت و گفــت «شــما حاضريــد بــا واســطه ازدواج کنیــد؟
گمــان نکنــم »

او بــا خنــده پاســخ داد«اگــر واســطه مــرد خوبــی برايــم پیــدا کنــد زيــاد هــم
بــه نحــوه ی آشــنايی اهمیــت نخواهــم داد».همــه انــگار چیــز خیلــی بامــزه ای

شــنیده باشــیم خنديديــم و بااين کــه فقــط يــک شــوخی بــود محمــد فــوری
ســرخ شــد و ســرش را پايیــن انداخت.کمــی بعــد ســیبل زيــر گوشــم گفــت

«می بینــی حــاال وحشــت کــرده ،فکــر می کنــد نــور جهــان خواســته سربســرش

بگــذارد».

کســانی را کــه در پیســت رقــص بودنــد نديــدم .وقتــی ســالها بعــد بــرای ســاختن
مــوزه ام بــا اورهــان پامــوك حــرف زدم گفــت بخاطــر دارد کــه فســون هــر دور

را بــا دو نفــر رقصیــده .کســی کــه اولیــن بــار بــه او پیشــنهاد کــرده بــود را
نمی شــناخت .امــا از نشــانی ها فهمیــدم کــه بايــد کنعــان کارمندمــان در زت زت

باشــد .دومیــن نفــر خــود اورهــان پامــوك بــود .بــا اين کــه بیســت و پنــج ســال

از ماجــرا گذشــته بــود ،وقــت گفتــن چشــمانش از غــرور و شــادی بــرق میــزد.
کســی کــه می خواهــد احســاس پامــوك را وقــت رقصیــدن بافســون بدانــد بايــد

قســمت آخــر کتــاب بنــام خوشــبختی را بخواند.همانوقتــی کــه اورهــان پامــوك

بــا فســون می رقصیــد محمــد بلنــد شــد و از ســر میــز مــا رفــت.از حرفهــای

معنــی دارمــان راجــع بــه عشــق،ازدواجهای قــراردادی و زندگــی مــدرن در متــن
هــره کــره ی نــور جهــان بــه تنــگ آمــده بود.حــال همــه بــا رفتنــش گرفتــه شــد.
ســیبل گفــت «اين چــه حرفهايی بــود؟ دلخورش کرديم».

نــور جهــان پاســخ داد«مــن همــان کار شــما راکــردم  .ســرتان گــرم اســت وهــی
می خنديــد  .او امــا صــاف و ســاده خــوش نبــود».

ســیبل پرســید «اگــر کمــال دوبــاره بــر گردانــدش قــول می دهــی بــا او مهربــان

باشــی .مــن می دانــم تــو می توانــی خوشــبختش کنــی .او هــم البتــه تــو را
.فقــط بــا او مهربــان بــاش ».

نــور جهــان از اين کــه ســیبل در جمــع اينطــور بــی ماحظــه راجــع بــه قصــد

خــود ســخن می گفــت زيــاد خوشــش نیامــد «حــاال نبايــد کــه فــوری ازدواج

کنیم.مــا تــازه آشــنا شده ايم.می توانســت الاقــل چنــد جملــه ی دوســتانه بگويــد
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» .

ســیبل گفــت کــه محمــد در مقابــل دختــری مثــل نورشــیان کــم مــی آورد و باقــی

حرفهــا درگوشــی و در متــن هــره کــره گــم شــد.

بــرادرم گفــت «واقعــاً می دانیــد کــه چــرا مــا هیچوقــت يــاد نمی گیريــم درســت

و حســابی الس بزنیــم ؟» مثــل همیشــه وقتــی مســت می کــرد ،دوســت داشــتنی

شــده بود«.چــون جايــی بــرای اينــکار پیــدا نمی کنیــم و از آن گذشــته کلمــات

الزم را بــرای اينــکار در فرهنگ مــان نداريــم».

بريــن گفــت «در فرهنــگ لغــات تــو الس زدن يعنــی ســینما رفتن هــای شــنبه

شــبمان پیــش از نامــزدی .تــازه آنجــا هــم راديــو ترانزيســتوريت را مــی آوردی تــا

در پنــج دقیقــه تنفــس وســط فیلــم نتايــج بــازی فنرباغچــه را بفهمــی ».

«مســئله فوتبــال نبــود .مــن می خواســتم بــا راديــو پــز بدهــم .اولیــن راديــو

ترانزيســتوری در همــه ی اســتانبول بــود» پــس از آن نورشــیان اعتــراف کــرد کــه
مــادرش مدتهــا بــه داشــتن اولیــن مخلــوط کــن ترکیــه می نازيــده .اواخــر دهــه ی

پنجــاه ،آنزمــان کــه هنــوز درفروشــگاه هــای کرامــر کنســرو آب گوجــه فرنگــی
پیــدا نمی شــد ،مــادرم ازدوســتان همبــازی دوره هــای بريجــش بــا کوکتــل آب

گوجــه فرنگــی ،کرفــس ،تــرب وهويــج در لیوان هــای کريســتال پذيرايــی می کــرد
و مرتــب آنهــا را بــرای تماشــای ابــزار و آالت عجیــب بــه آشــپز خانــه می کشــاند.

باشــنیدن ترانــه ای زيبــا از آن دوران يــادم آمــد ،کــه بــورژوازی اســتانبول هیجــان

زده از داشــتن اولین هــا چطــور بــا ماشــین ريــش تراشــی،چاقو ،دربازکن هــای
برقــی و ابزارهــای بازهــم بدتــر دســت و صورتــش را خونیــن و مالیــن می کــرد.

راجــع بــه اجنــاس وارداتــی ديگــر کــه معمــو الً يــک بــار مصــرف بودنــد حــرف زديــم
.میکروفون هايــی کــه مرتــب فیوزشــان می ســوخت ،آســیابهای برقــی کــه باعــث
وحشــت کلفت هــا می شــد ،همزن هايــی کــه امــکان تعويــض قطعات شــان در تــر

کیــه وجــود نداشــت و هیچکــس هــم دلــش نمی آمــد کــه آنهــا را دور بیانــدازد،

همــه در گوشــه ای انبــار می شــدند .همان طــور کــه می گفتیــم و می خنديديــم
 ،ديديــم زعیــم شــما اليــق بهترين هــا هســتید بــر جــای محمــد نشســت و بــدون

خجالــت ســر صحبــت را بــا نــور جهــان بــاز کــرد .بعــد از گذشــت چنــد دقیقــه
در گــوش نورشــیان پــچ پــچ می کــرد و او هــم از خنــده غــش و ضعــف می رفــت.
١٤٠

ســیبل پرســید «بــا مــدل آلمانی ت چه کــردی؟ ولش کردی برود؟»

«مــن بــا اينگــه رابطــه ای نداشــتم .کارش تمــام شــد و برگشــت آلمــان ».و

بــدون آن کــه حالتــش تغییــر کنــد ادامــه داد«مــا فقــط دوســت بوديــم .مــن
می خواســتم کمــی بگردانمــش تــا شــبهای اســتانبول را ببینــد».

«پــس فقــط دوســت بوديــد؟» ســیبل بــا گفتــن ايــن حــرف ،جملــه ی معــروف

مجــات رنگارنــگ آن دوره را تکــرار کــرده بــود.

بريــن گفــت «امــروز در بخــش آگهــی هــای ســینما ديدمــش .بــا همــان لبخنــد
زيبــا نوشــابه را ســر می کشــید ».بعــد بــه ســمت شــوهرش برگشــت «بــرق
آرايشــگاه رفتــه بــود  .مــن هــم رفتــم ســینما وفیلمــی بــا شــرکت ســوفیالورن و

ژان گابــن ديــدم ».دوبــاره بــه زعیــم «تبلیغــات ملتــم را درهــر دکــه ی اغذيــه

فروشــی می شــود ديــد .فقــط بچه هــا طرفــدارش نیســتند ،حــاال ديگــر جايــش

را بیــن بزرگترهــا هــم بــاز کرده.تبريــک می گويــم».

«وقــت خوبــی بــود ،کمــی هــم شــانس آورديم».نــگاه پرسشــگر نورشــیان و انتظــار

زعیــم ناچــارم کــرد در چنــد جملــه توضیــح دهــم کــه زعیــم صاحــب کارخانــه
ی ســکتاش و تولیــد کننــده ی نوشــابه ی ملتــم اســت و باعــث آشــنايی مــا بــا

اينگــه شــده ،همــان کســی کــه در کــوی و بــرزن از میــان پوســتر بــه مــا لبخنــد

می ز نــد .

زعیــم از نــور جهان پرســید « نوشــابه ی مــا را امتحان کرده ايد؟»

«معلــوم اســت .بیشــتر از همــه طعــم تــوت فرنگــی اش را دوســت دارم .همچیــن

چیــزی در فرانســه گیــر آدم نمی آيــد».

زعیــم پرســید «فرانســه زندگــی می کنید؟»وبعــد آخــر هفتــه همــه ی مــا را

بــرای بازديــد از کارخانــه اش ،قايــق رانــی بــر بســفر و پیــک نیــک در جنــگل
بلگــراد  1دعــوت کرد.حــاال ديگــر افــراد ســر میــز فقــط بــه آنهــا نــگاه می کردنــد.
پــس از گذشــت چنــد دقیقــه بلنــد شــدند و بســمت پیســت رقــص رفتنــد.

ســیبل بــه مــن گفت«بــرو محمــد را پیــدا کــن تــا بیايــد و او را از چنــگ زعیــم

در آورد ».

1 Belgrad Wald
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«فکــر می کنی خودش راضی باشــد؟»

«نمی خواهــم دوســتم در دام ايــن کازانــوای حريــص بیافتــد کــه فقــط قصــد

سؤاســتفاده دارد».

«زعیــم مــرد خــوب و صــاف و صادقــی اســت .ضعفــش فقــط جنــس لطیــف اســت
و بس.چــرا نــور جهــان نبايــد اينجــا هــم مثــل فرانســه کمــی ماجراجويــی کنــد
؟چــرا بايــد فــوری بفکــر عقــد و عروســی باشــد ».

«فرانســوی ها زن را فقــط بــرای آن کــه بــا آنهــا رابطــه داشــته تحقیــر نمی کننــد.

اينجــا امــا اســم آدم فــوری بــر ســر زبانهــا می افتــد .در عیــن حــال نمی خواهــم

محمــد از ايــن قضیــه رنــج بکشــد» .

«مــن هــم نمی خواهــم .امــا واقعاً بايــد جشــن نامزديمــان را بــا ايــن کارهــا خــراب

کنیــم» .

«جنبــه ی مثبــت قضیــه راهــم ببیــن .اگرآنهــا بــا هــم ازدواج کننــد بهتريــن

دوســتان مان خواهنــد شــد.

«مــن امــا گمــان نکنــم امشــب محمــد موفــق شــود ،نورشــیان رااز چنــگ زعیــم
در آورد  .رقابــت بــا مــردان ديگــر در اينطــور جشــنها کار او نیســت» .

«بــا او حــرف بــزن! نبايــد بترســد .مــن نورشــیان را نــرم میکنــم ،قــول می دهــم.

»وقتــی ديــد از جــا برخاســته ام لبخنــدی محبــت آمیــز بــر لــب آورد «.چــه خــوش
تیــپ شــده ای  .خیلــی طولــش نــده .زود برگــرد برويــم برقصیــم».

فکــر کــردم شــايد در راه فســون را ببینــم .همان طــور کــه از میــان مــوج صــدا و

خنــده ی جماعــت نیمــه مســت میــز بــه میــز دنبــال محمــد می گشــتم  ،مجبــور
بــه ســام و علیــک بــا خیلی هــا شــدم .دســتهای بســیاری را فشــردم .ســه دوســت
مــادر کــه در تمــام دوران کودکیــم بــدون اســتثناً هــر ســه شــنبه بــرای کارت

بــازی می آمدنــد ،انــگار طبــق قــراری قبلــی باموهايــی بــه رنــگ خرمايــی روشــن

از ســر میــزی کــه بــا شوهران شــان دور آن نشســته بودنــد ،يکبــاره ايندفعــه هــم

دســته جمعــی فريــاد کشــیدند ،کمــال! مثــل اين کــه هنــوز همــان پســر بچــه ی

ســال ها پیــش را روبــروی خــود می ديدنــد .همــکار پــدر ويکــی از تجــار بــه نــام

بــا اســموکینگ ســفید  ،دگمــه ســر دســت طايــی وعطــر ســنگینی کــه بــر اثــر

فشــردنی طوالنــی مدتهــا بــر دســت و همین طــور در ذهنــم بــه جامانــد ،بايــد
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ده ســال بعــد عنــوان «وزيــر کلــه معلــق کــن» را بــه خــود اختصــاص مــی داد.

داســتان از ايــن قــرار بــود کــه وقتــی وزيــر گمــرك از او تقاضــای رشــوه ای

ســنگین کــرد ،در يــک جعبــه بــزرگ باقلــوا مزيــن بــه تصويــری از شــهر غــازی

عینتــاب بســته های دالر چیــد .در يــک گفتگــوی محرمانــه ضبــط صوتــی را بــا
نوارچســب مــارك ســارگو بــه زيــر صندلــی چســباند وهمــه ی حرفهــا را ضبــط و

افشــا نمــود .بعضــی از افــراد درســت مثــل چهره هايــی کــه مــادرم بــا دقــت از
عکســی می بريــد و در آلبــوم می چســباند ،از يک طــرف بــه نظــر آشــنا و خیلــی

نزديــک می آمدنــد و از ســوی ديگــر نمی دانســتم همســر،خواهر يــا فرزنــد چــه
کســی هســتند واز ايــن حیــث احســاس پريشــانی می کــردم.

خانــم میانســال زيبايــی گفــت «کمــال عزيــز يــادت می آيــد کــه در ســن شــش

ســالگی از مــن تقاضــای ازدواج کردی؟»»وقتــی کــه دختــر خیلــی خوشــگل

هجــده ســاله اش را ديــدم يــادم آمــد« .آخ خالــه مــارال دخترتــان بــا شــمامثل

ســیبی اســت کــه از وســط نصــف کــرده باشــند ».ووقتــی زن هنــگام رفتــن بــه
عذرخواهــی گفــت کــه دختــرش فــردا امتحــان کنکــور دارد ،بــه ايــن فکــر افتــادم

کــه تفــاوت ســنی مــن و دختــر از يکســو و مــادرش بــا مــن از ســوی ديگــر هــر

دو دوازده ســال اســت و بــی اختیــار نگاهــم بــه آن ســوی ســالن کشــیده شــد.
امــا رديف هــای پشــتی و پیســت رقــص آنقــدر شــلوغ بــود کــه نتوانســتم فســون
را ببینــم .عکســی کــه در کنــار دوســت دوران جوانــی پــدر ــــ ماً مــور بیمــه ای

کــه بــه کشــتی غــرق کــن معــروف بــود .ــــ فقــط دســت راســتم ديــده مــی

شــود را ســالها بعــد در بســاط مجموعــه داری يافتــم کــه عکــس هــای مراســم
نامــزدی و عروســی هیلتــون را جمــع می کــرد و در عکســی کــه ســه دقیقــه بعــد

گرفتــه شــد ،پشــت ســر تصويــر بانکــداری ديــده می شــود کــه بعنــوان دوســت

پــدر ســیبل معرفــی شــد و مــن بــا تعجــب يــادم آمــد کــه او را از هــر دو بــاری

کــه بــه هــاروس لنــدن رفتــه ام الاقــل يکبــار ديــده ام کــه در جســتجوی کــت و

شــلواری تیــره اســت .در راه ســر میزهــای مختلــف چنــد لحظــه ای می نشســتم

تــا بامدعويــن عکــس بگیــرم .ديــدم چقــدر زنــان ســبزه ی مــو بــور و مــردان
بســیار متمــول دور و بــرم را گرفته انــد ،ديــدم چقــدر کراوات هــا ،ســاعت ها،

کفش هــای پاشــنه بلنــد و دستبندهای شــان شــبیه هــم اســت .دم خط هــا و
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ســیبیل های مــردان هــم مــدل بودنــد .ديــدم چقــدر خاطــرات مشــترك مــرا بــه
آنــان پیونــد می زنــد و سرشــار از شــادی حــس کــردم ،آينــده و ايــن شــب لبريــز

از عطــر میمــوزا چــه زيباســت .

بــا اولیــن دختــر شايســته ی ترکیــه کــه در اروپــا هــم مقــام اول را آورده بــود،

مــاچ و بوســه کــردم  .او در ســن چهــل ســالگی و بعــد از دو بــار شکســت در ازدواج
زندگیــش را وقــف امــور خیريــه کــرده بــودو در مراســم و جشــنهای مختلــف بــرای

بینوايــان ،معلولیــن و بچه هــای بی سرپرســت اعانــه جمــع می کــرد( .مــادرم
البتــه می گفــت :کــدام انســان دوســتی؟در صــدش را می گیــرد) و بــه همیــن

دلیــل هــم هــر دو مــاه يکبــار ســری بــه شــرکت پــدرم مــی زد .بــا بیــوه ی مــردی

کــه شــرکت کشــتیرانی داشــت و در يــک اختــاف خانوادگــی بــه ضــرب گلولــه ای

کــه بــه چشــمش خــورد ،از پــا در آمــده بــود و پــس از آن همــه ی ديدارهــای
خانوادگی شــان بــا اشــک و آه پايــان می گرفــت ،کمــی دربــاره ی ايــن کــه چــه

مجلــس گرمی ســت حــرف زدم و بــا اعجابــی صادقانــه دســت نــرم محبوبتريــن

،شــجاع تريــن و بــی نظیرتريــن مقالــه نويــس آنــروز ترکیــه زالل ســالیک  1را

فشــردم( .اينجــا يکــی از مقاالتــش را میبینیــد).

ســر میــز پســران ،دختــر و نــوه ی ســودت بیــک  2اولیــن بــازرگان بــزرگ اســتانبول
کــه ســالها پیــش فــوت شــده بــود ،ايســتادم تــا عکســی يــادگاری بیانــدازم .ســر

میــزی کــه آشــنايان ســیبل جمــع شــده بودنــد شــرط بنــدی بــر ســر پايــان ســريال

فــراری کــه همــه ی ترکیــه چهارشــنبه شــبها آنــرا دنبــال می کــرد ،جريــان داشــت.

(دکتــر ريچــارد کیمبــل در رابطــه بــا قتــل زنــش تحــت تعقیــب قــرار داشــت و
چــون قــادر بــه اثبــات بــی گناهــی خــود نبــود بايــد دائمــاً فــرار میکــرد ،فــرار

می کرد،فــرار می کرد).منهــم نظــرم را گفتــم.

با الً خــره محمــد را بــا تايفــون يکــی ديگــر از همکاســی های دبیرســتان روبــرت
ديــدم کــه بــا هــم پشــت بــار لــم داده و ســرگرم نوشــیدن راکــی هســتند .تايفــون
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مــرا کــه ديــد داد زد «خــوب حــاال ديگــر دامادهــا جمعنــد ».نــه فقــط از شــادی

ديــدار دوبــاره بلکــه بــه يــاد خاطــرات خوبــی کــه کلمــه ی دامادهــا در ذهنمــان

زنــده میکــرد ،لبخنــدی از ســر دلتنگــی بــرای آن روزهــا بــر چهره مــان نشســت.
در ســال آخــر دبیرســتان عادت مــان شــده بــود کــه زنــگ تفريــح ناهــار ســوار
مرســدس بنــزی کــه پــدر تايفــون در اختیــارش قــرار داده بــود بشــويم و بــه

عمــارت اربابــی روی تپــه ی امیرخــان کــه تبديــل بــه يــک روســپی خانــه ای شــیک

شــده بــود برويــم .همیشــه هرکــدام ســراغ دختــر خــاص خودمــان می رفتیــم و
بــا آن کــه نشــان نمی داديــم ،خیلــی بــه آنهــا نزديــک شــده بوديــم و دوستشــان
داشــتیم .آنهــا هــم از مــا نســبت بــه پیرمردهــای پولــداری کــه مشــتری
شبانه شــان بودنــد ،پــول کمتــری می گرفتنــد .گاهــی سوارشــان می کرديــم و

باهــم دور می زديــم .صاحــب خانــه ،يــک روســپی کهنــه کار بــا مــا رفتــار بســیار
مو دبانــه ای داشــت .انــگار بــه مجلــس رقصــی درکلــوپ بــزرگ بیــوك آدا  1قــدم
ً

گذاشــته ايم .امــا وقتــی میخواســت ورودمــان را کــه تــازه ازکاس در آمــده بوديــم

و کــراوات و اونیفــورم مدرســه بــر تــن داشــتیم در ســالنی کــه دخترهــا غــروب
آنجــا مینشســتند ،ســیگار دود میکردنــد و رمانهــای عاشــقانه می خواندنــد تــا
مشــتريها ســر برســند اعــام کنــد ،همیشــه داد میکشــید «دخترهــا دامادهــای

دبیرســتانی آمده انــد ».ديــدم کــه از يــاد آوری ايــن خاطــرات گل از گل محمــد
شــکفت و خــودش هــم چنــد ماجــرای ديگــر تعريــف کــرد .مثــ ً
ا روزی کــه پــس
از اتمــام کار در هــوای مطبــوع بهــاری وقتــی اشــعه ی آفتــاب از پشــت پنجــره

اتــاق را گــرم می کــرد،از فــرط خســتگی خوابمــان بــرد و ســاعت اول بعــد از

ظهــررا از دســت داديــم .وقتــی وســط درس دوان دوان واردکاس شــديم و

معلمــه ی مســن جغرافــی پرســید کــه چــرا ديــر کرده ايــم يکــی از مــا پاســخ

داد «داشــتیم بیولــوژی می خوانديــم ».پــس از آن بیولــوژی خوانــدن اســم

رمــز گريــز از مدرســه در زنگهــای تفريــح شــد .دوبــاره بــه يــاد آورديــم همــه ی

دخترهــای آن خانــه کــه رســماً رســتوران بــه حســاب مــی آمــد اســامی گلهــای

مختلــف را بــه عنــوان اســم مســتعار بــر خــود داشــتند و در ضمــن شــوخی و
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خنــده بــه دنبــال دلیلــی بــرای ايــن اســم گــذاری گشــتیم .يکبــار غــروب ســری

بــه آنجــا زديــم  .امــا همینکــه در اتــاق تنهــا شــديم کســی محکــم بــه در کوفــت
و معلــوم شــد کــه دخترهــا بايــد همیــن االن بــرای چنــد تاجــر آلمانــی آلمانــی

رقــص شــکم اجــرا کننــد .بــه مــا اجــازه داده شــد کــه درگوشــه ای از رســتوران
بنشــینیم و بــی ســر وصــدا تماشــا کنیــم  .بــا غصــه يــاد آورديــم کــه دخترهــا بــا

لباســهای مزيــن بــه ســنگهای رنگارنگشــان بیــش از آن خارجی هــای پولــدار مــا
را شــیفته ی خــود ســاخته بودنــد وبا الً خــره فهمیديــم کــه عاشق شــان شــده ايم و

هرگــز ســعادتی را کــه در کنارشــان تجربــه کرده ايــم از يــاد نخواهیــم بــرد.

وقتــی در تعطیــات تابســتان از امريــکا بــاز می گشــتم ،محمــد وتايفــون ســعی
می کردنــد نشــانم بدهنــد کــه در روســپی خانه هــای گرانقیمــت کــه بــا تعويــض
رئیــس پلیــس شــهر شکل شــان هــم فــرق می کــرد چــه چیزهــای عجیــب و غريبــی

ديده انــد .مثــ ً
ا خانــه ی هفــت طبقــه ی خیابــان سیراســلويلر  1کــه قب ً
ا متعلــق بــه

يونانی هــا بــود و حــاال پلیــس هــر روز بــه يــک طبقــه حملــه ور می شــد ،همــه
جــارا میگشــت و بعــد درش را مهــر و مــوم میکــرد و زنــان مجبــور می شــدند

هــر بــار مشتريان شــان را در يکــی از طبقــات بپذيرنــد .ولــی بــا همــان مبلمــان

وآينه هــا ی همیشــگی و يــا يــک ويــا تــه کوچــه ای در نیشانتاشــی کــه نگهبــان اگــر

می ديــد ســر و وضــع در ســت و حســابی نــداری اص ً
ا راهــت نمیــداد .شــرمین لوکــس

کــه پیــش از ايــن وارد هتــل شــده بــود ،دوازده ســال قبــل هنــوز ســوار پلــی مــوت
مــدل شــصت وهفتــش می شــد و دراطــراف هتــل پــارك ،میــدان تکســیم و هتــل

ديــوان دور مــی زد .گاهــی هــم همانجــا پــارك می کــرد و منتظــر مشــتری بــرای
ســه دختــر تــر وتمیــز و خوشــگلی کــه همــراه خــود داشــت می مانــد .دخترهــای

تلفنــی هــم همیشــه در دســت وبالــش داشــت .از حرفهــای دوســتانم فهیــدم کــه
در اينجــور جاهــا خیلــی بیشــتر کیــف کرده انــد تــا در معاشــرت بــا دختــران ســر

بــراه وخوبــی کــه مرتــب نگــران آبــرو و بــکارت خــود هســتند.

فســون را ســر میــزش نديــدم ،ولــی چــون والدينــش آنجــا نشســته بودنــد حتمــاً

او هــم هنــوز نرفتــه بــود .بــرای خــودم راکــی ســفارش دادم و از محمــد دربــاره ی
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آخريــن اخبــار و شــايعات پرســیدم  .تايفــون گفــت می توانــد يــک لیســت

کامــل بنويســد و بــه مســخره از وکیــل مجلســی يــاد کــرد کــه در يکــی از
حمــات شــبانه ی پلیــس مبــارزه بــا مفاســد اجتماعــی دســتگیر شــده ،آشــنايی

کــه در ســالن انتظــار از پنجــره بــه بیــرون نــگاه می کــرد تــا مجبــور بــه ســام

و علیــک بــا آشــنايان نشــود ،نامــزد هفتــاد ســاله ی نخســت وزيــری کــه رســماً

اعــام شــده بــود در بســترو در آغــوش همســرش فــوت کــرده ،امــا در حقیقــت
وقتــی در ويــای کنــار دريايــش بــا دختــر بیســت ســاله ی چرکســی ور می رفتــه
قلبــش از کار افتــاده .می توانســت بــاز هــم داســتان های شــرم آور و خنــده دار

بیشــتری از مقامــات ارتــش و سیاســتمداران نقــل کنــد .صفحــه ی نقــره ای هــم
بــا آهنگ هــای خاطره انگیــزش مــا راهمراهــی می کــرد .يــک وقتــی حــس کــردم

محمــد عاقــه ای بــه ادامــه ی بحــث نــدارد .بــه نورشــیان اشــاره کــردم وگفتــم

بــه ترکیــه برگشــته تــا شــوهر کنــد و بــه ســیبل هــم گفتــه کــه از او خوشــش

می آيــد .

محمــد گقــت «امــا حــاال که گرم رقص با اين آقای نوشــابه اســت ».

بــدون آن کــه بــه پیســت رقــص نــگاه کنــم پاســخ دادم «بلــه ،فقــط بــرای
تحريــک حســادت توســت».

پــس از کمــی ايــن پــا وآن پــا محمــد اعتــراف کــرد کــه از نــور جهــان خوشــش

آمــده و اگــر او بــه راســتی تصمیمــی جــدی دارد حاضــر اســت بــرود پیشــش
بنشــیند تــا دوســتانه گپــی بزننــد واگــر قضیــه بــه نتیجــه رســید تــا آخــر عمــر
ممنــون مــن خواهــد شــد .

«پــس چــرا از اول با او گــرم نگرفتی ؟»
«نمی دانــم يک طوری نشــد ديگر ».

«پــس تــا کس ديگــری جايــت را نگرفته برگرديم ســر میز !»

دوبــاره از البــای جمعیــت برگشــتم و بــرای اين کــه بفهمــم ماجــرای نورشــیان

و زعیــم بــه کجارســیده نگاهــی بــه پیســت رقــص انداختــم و فســون را ديــدم
کــه بــا کنعــان می رقصــد  .بــه هــم چســبیده بودنــد .دردی در شــکمم پیچیــد،

نشســتم ســر جايــم.

ســیبل پرســید «درســت نشــد نــه؟ نورشــیان هــم متاً ســفانه از زعیــم خیلــی
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خوشــش آمــده نــگاه کــن چطــوری می رقصنــد .هــر چنــد فرقــی هــم نمی کنــد ».
«نــه ،نــه محمد بــا همه چیــز موافقت کرد ».

«پــس اين چه قیافه ايســت کــه گرفته ای ؟»
«هیــچ قیافــه ای نگرفته ام ».

ســیبل بــا لبخنــد گفــت «بگــو ديگــر يــک چیــزی پیــش آمــده ،هــان چــه شــده ؟
مشــروب هــم ديگــر بــس اســت».

وقتــی موزيــک تمــام شــد يکــی ديگــر شــروع کردنــد  .خیلــی رمانتیــک وآرام،

ســکوت میــز را فــرا گرفــت و مــن بــا درد حــس کــردم کــه زهــر حســادت خونــم
را مســموم می کند.هــر چنــد راضــی بــه اعتــراف نبــودم .از حالــت جــدی و پــر از

ولــع تماشــاگران می شــد فهمیــد کــه رقصنــدگان چطــور بــه هــم چســبیده اند.

مــن و محمــد بــه آنطــرف نــگاه نمی کرديــم  .بــرادرم چیــزی گفــت کــه ديگــر از
خاطــرم رفتــه ولــی آنچنــان دنبالــه ی حرفــش را گرفتــم کــه گويــی مهمتريــن

موضــوع دنیاســت و وقتــی موســیقی بــاز آرام تــر و رمانتیــک تــر شــد نــه فقــط
بــرادرم بلکــه بريــن ،ســیبل و خاصــه همــه بــه رقصنــدگان در هــم پیچیــده خیــره

ماندنــد.

از ســیبل پرســیدم «چــه گفتی؟»

«چــه می گويــی ؟مــن حرفی نزدم .حالت خوب اســت ؟»

«بــه صفحــه ی نقــره ای بگويــم کمی تنفــس بدهند ؟»

«چــرا؟ بگذارمــردم برقصنــد .حــاال ديگــر خجالتــی ترهــا هــم رويشــان بــاز شــده و

بــه دختــر هــای مــورد عاقه شــان پیشــنهاد رقــص می دهنــد .بــاور کــن نصف شــان

بــا هــم ازدواج خواهنــد کــرد ».

بــه آنطــرف نــگاه نکــردم  .و از چشــم در چشــم شــدن بــا محمــد هــم اجتنــاب
کــردم .

ســیبل گفــت «نــگاه کن آمدند !»

قلبــم بــه شــدت طپیــد .يــک لحظــه گمــان بــردم منظــورش فســون و کنعــان

اســت .امــا نورشــیان و زعیــم از پیســت بــر گشــته بودنــد .قلبــم امــا همچنــان
می طپیــد .از جــا برخاســتم و دســت زعیــم را گرفتــم «.بیــا برويــم! می خواهــم

در بــار مشــرو بــی اســتثنايی برايــت ســفارش بدهــم » همان طــور کــه دوبــاره بــا
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مدعويــن مــاچ و بوســه می کــردم ،زعیــم را ديــدم کــه مشــغول صحبــت بــا دو
دختــر اســت .معلــوم بــود دخترهــا از او خوششــان می آيــد .يکی شــان قــدی

بلنــد وموهايــی ســیاه داشــت بــا دماغــی عقابــی کــه يــاد آوراجــداد عثمانــی اش

بــود .بــا ديــدن نــگاه غمگیــن دومــی بیــاد شــايعاتی کــه چنــد ســال پیــش برســر

زبانهــا بــود افتــادم .دختــرك ديوانــه وار عاشــق زعیــم شــده و حتــی دســت بــه
خودکشــی زده بــود .

وقتــی کــه جلــوی بــار روی چهــار پايــه ی بلنــد نشســتیم گفتــم « ايــن چــه
ســری اســت کــه همــه ی دخترهــا عاشــقت مــی شــوند ؟»
«باور کــن کار خاصــی نمی کنم».

«با آن آلمانی هم هیچ ســر وســری نداشــتی »

زعیــم بــا آرامــش کامــل ســوالم را نديــده گرفت«.هیــچ عاقــه ای بــه ايــن پلــی

بــوی بازی هــا نــدارم و اگــر چیــز خوبــی مثــل ســیبل پیداکنــم ،فــوری عقــدش
می کنــم  .واقعــاً خــوش بــه حالــت ،ســیبل عالــی اســت و آدم خوشــبختی را در
چشــمهايت می بینــد».

«االن آنقدرهــا هــم خوشــبخت نیســتم .در ايــن بــاره می خواســتم بــا تــو حــرف
بزنــم  .کمکــم مــی کنــی نــه ؟»

پاســخ داد«تــو کــه می دانــی ،هــر کاری بتوانــم می کنــم »و در چشــمم خیــره

شــد «می توانــی کامــا ً بــه مــن اعتمــاد کنــی »
بــه پیشــخدمت ســفارش بهتريــن نــوع راکــی را دادم و بــه پیســت رقــص چشــم
دوختــم  .يعنــی بــا ايــن موســیقی مايــم فســون ســرش را روی شــانه ی کنعــان
گذاشــته بــود ؟دوتايــی در گوشــه ای تاريــک مــی رقصیدنــد و هــر بــار نگاه شــان

می کــردم ،باهمــه ی تــاش بــرای اين کــه بــی تفــاوت بمانــم ،بــاز هــم درد در

بدنــم مــی پیچیــد.

همان طورکــه بــه پیســت چشــم دوختــه بــودم گفتــم «آنجــا دختــری ســت،
يکــی از خويشــاوندان دور مــادری .اســمش فســون اســت ».

«همــان کــه در مســابقه ی دختــر شايســته شــرکت کــرده بــود ديگــر  .دارد

می رقصــد ».

«تــو از کجا می دانی؟»
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«آنقــدر خوشــگل اســت کــه مــن هــر بــار از جلــوی بوتیک شــان در نیشانتاشــی
می گــذرم پايــم را آهســته می کنــم تــا خــوب تماشــايش کنــم .زيبايــی ش در

ذهــن می مانــد .همــه او را می شناســند».

ترســیدم حــرف مفــت بزنــد .بــه ســرعت گفتــم «معشــوقه ی مــن اســت » در چشــمان

دوســتم برقــی از حســد ديــدم «.همینکــه حــاال بــا کــس ديگــری می رقصــد برايــم
دردنــاك اســت .ديوانــه وار دوســتش دارم  .بايــد يــک طــوری ايــن قضیــه تمــام
شــود  .نمی خواهــم بیشــتر طــول بکشــد » .

«دختــرك فــوق العــاده اســت ،امــا تــو هــم پايــت بدجــوری در گل گیــر کرده.ايــن
وضــع نمی توانــد در دراز مــدت ادامــه پیــدا کنــد» .

نپرســیدم چــرا نمی توانــد .در چهــره ی زعیــم نشــانی از تحقیــر يــا حســادت

ديــدم ،ولــی بــه روی خــود نیــاوردم .می دانســتم کــه انتظــارم را ازاو نمی توانــم

همین طــوری بــر زبــان بیــاورم .اول بايــد از عمــق احساســاتم مطلــع می شــد و

بــه آن ارج می گذاشــت .امــا بدجــوری مســت بــودم و همینکــه دهــن بــاز کــردم،

فهمیــدم کــه فقــط قــادر خواهــم بــود نــوع روابطــم را بــا او شــرح دهــم  .حــرف
زدن از احساســاتم حتمــاً باعــث آبروريــزی می شــد وبــا اين کــه زعیــم هــم از ايــن
نــوع مســائل کــم نداشــت شــايد فراريــش مــی داد .در واقــع انتظــار نداشــتم کــه

اصالــت احساســاتم را بــاور کنــد ،بلکــه می خواســتم بدانــد کــه چقــدر خوشــبخت

و موفقــم  .البتــه امــروز هنــگام نقــل داســتان می دانــم کــه ايــن را می خواســتم،
ولــی آنوقت هــا حاضــر بــه قبــول ايــن نکتــه نبــودم و همان طــور کــه هــردو
فســون رقصــان را تماشــا می کرديــم بــرای زعیــم گفتــم کــه چــه لحظاتــی بــا او

داشــته ام  .جابه جــا بــه دنبــال رد پــای حســادت در چهــره اش می گشــتم و خــودم

را بــا ايــن نکتــه دلــداری مــی دادم کــه فقــط قصــدم جلــب رضايــت اوســت ونــه

برانگیختــن حســادتش .درهمــان حــال برايــش گفتــم کــه اولیــن مــرد زندگــی او
بــوده ام ،از روابــط عاشــقانه مان ،از بگــو مگوهامــان وچنــد نکتــه ی جالــب ديگــر

کــه بــه نظــرم رســید ،هــم برايــش تعريــف کــردم و خاصــه بــه آنجــا رســیدم
که«حــاال فقــط يــک آرزو دارم  .ايــن دختــر را از دســت ندهــم ».
«حرفــت را می فهمم »

چــه حــس خوبــی بــود ،از همدلــی مردانــه اش خوشــم آمــد.از اين کــه بــه پــای
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میــز محاکمــه ام نکشــاندو بــه طعــن و لعــن محکومــم نســاخت «در ايــن لحظــه

نگرانــی اصلــی ام رقصیدنــش بــا کنعــان يکــی از زرنگتريــن کارمنــدان زت زت

اســت .فســون قصــد تحريــک حســادتم را دارد و ندانســته پســرك را در خطــر
اخــراج شــدن قــرار داده اســت .از طــرف ديگــر می ترســم کنعــان هــم قضیــه را

جــدی بگیــرد .آخــر او از هــر نظــر شــوهری ايــده ال بــرای فســون بــه حســاب
می آ يــد » .

زعیــم دوباره گفــت «می فهمم »

«حــاال مــن کنعــان را می بــرم ســر میــز پــدرم و تــو بايــد از همــان لحظــه

مواظــب فســون باشــی و چــون پاســداری خــوب بــه هیچکــس اجــازه ی نزديکــی

بــه او را ندهــی تــا مــن از حســادت دق نکنــم و ايــن شــب زيبــا را بــه پايــان

برســانم بــدون آن کــه در ذهنــم کنعــان را اخــراج کــرده باشــم  .فســون در هــر

صــورت چــون فــردا امتحــان دارد ،بــه زودی مجلــس را تــرك خواهــد نمــود و
ايــن عشــق محــال هــم بــزودی خاتمــه خواهــد يافــت ».

زعیــم گفــت «تــا ببینیــم .نمی دانــم ايــن خانــم خانمهــای شــما امشــب حاضــر

بــه قبــول دعوتــم خواهــد شــد يانــه ودر عیــن حــال ايــن وســط مشــکلی هــم
وجــود دارد» .

«چه مشــکلی؟»

«حــدس می زنــم ســیبل می خواهــد مانــع نزديکــی مــن و نورشــیان شــود.

معلــوم اســت کــه محمــدرا ترجیــح می دهــد .امــا انــگار نــور جهــان از مــن بــدش

نیامــده ،منهــم همین طــور راســتش را بخواهــی خیلــی زيــاد از او خوشــم آمــده.

دلــم می خواهــد در ايــن میــان تــو طــرف مــرا بگیــری .البتــه محمــد دوســت

مــن اســت .امــا بگــذار مبــارزه ای عادالنــه باشــد».
«چــه کاری بايــد بکنم» .

«امشــب در حضــور ســیبل و محمــد در هــر صــورت کاری پیــش نخواهــد رفــت.
بــه خاطــر ايــن دختــرك وقتــش راهــم نمی کنــم کمــی بــه نورشــیان برســم  .تــو

بايــد قــول بدهــی بــرای پیــک نیــک روز يکشــنبه در کار خانــه ی مــا نورشــیان

را بــا خــودت بیــاوری » .
«قــول می دهم ».
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«خــوب ،اصـ ً
ا چرا ســیبل از نزديکــی من و نورشــیان جلوگیــری می کند».

«چــه بگويــم .ماجراهايــت بــا مــدل عکاســی آلمانــی ،رقاصه هــای رنــگ و وارنــگ
و چیزهايــی از ايــن قبیــل ديگر.ســیبل خوشــش نمی آيــد .می خواهــد دوســتش بــا

کســی کــه مــورد اطمینــان خــودش باشــد ازدواج کنــد » .

«خواهــش می کنــم برايــش توضیح بــده که من آدم بدی نیســتم ».

«ايــن کار را کــرده ام »گفتــم واز جــا برخاســتم .پــس از ســکوتی کوتــاه ادامــه

دادم «بــرای کاری کــه خواهــی کــرد خیلــی ممنــون .امــا مواظــب بــاش عاشــقش
نشــوی  .فســون موجــود بســیار شــیرينی ســت ».

از نــگاه زعیــم پیــدا بــود وضــع مــرا بــه خوبــی می فهمــد .طــوری کــه بــرای
حســادتم شــرمنده نشــدم و الاقــل بــرای مدتــی کوتــاه آرام گرفتــم  .رفتــم

ســر میــز پــدر و مــادرم و بــه پــدر کــه خیلــی ســر حــال بــود گفتــم :ســر میــز
کارمنــدان زت زت جــوان فــوق العــاده ای نشســته کــه می خواهــم بــا او آشــنايش
کنــم .بــرای اين کــه باعــث حســادت باقــی کارمنــدان نشــوم بــه نــام پــدر کارتــی
نوشــتم و بــه محمــد علــی پیشــخدمتی کــه از دوران تاً ســیس هیلتــون بــا مــا

آشــنايی داشــت دادم و از او خواســتم تــادر زمــان تنفــس میــان دو رقــص آنــرا بــه
کنعــان بدهــد .وقتــی مــادرم بــا جملــه ی عــرق خــوری ديگــر بــس اســت خواســت

لیــوان مشــروب را از دســت پــدر بگیــرد ،راکــی را ريخــت روی کراواتــش .در

زمــان تنفــس میــان رقــص بســتنی ســرو کردنــد .خــرده نــان ،لیوان هــای ماتیکــی،
دســتمال ســفره های پخــش و پــا ،زيــر ســیگاری های پــر ،فنــدك ،بشــقابهای

کثیــف و جعبه هــای ســیگار مچالــه شــده کــه همــه جــا بچشــم می خــورد ،انــگار

بازتابــی از هــرج و مــرج و آشــفتگی درونــی ام بــود .بــا درد حــس کــردم کــه شــب
بــه انتهــا نزديــک می شــود .مــا بعــد از هــر دور غذايــی کــه ســرو می شــد بــا
لــذت ســیگاری دود می کرديــم .پســربچه ای آمــد و بــر زانويــم نشســت و پــس از

آن کــه ســر وکلــه ی ســیبل پیــدا شــد رفــت روی زانــوی او نشســت .مــادرم گفــت
«چــه بــه تــو مــی آيد!»انــگار رقــص تمــام شــده بــود .کنعــان مثــل جنــی کــه

مويــش را آتــش زده باشــند ســر میــز مــا ســبز شــد و گفــت آشــنايی بــا پــدرم و

وزيــر امــور خارجــه ی اســبق (کــه عــزم رفتــن داشــت) بــه راســتی باعــث افتخــار
اســت .پــس از آن کــه وزيــر اســبق باالخــره تصمیمــش بــه رفتــن را عملــی کــرد
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بــه تفصیــل از نقــش کنعــان در گســترش معامــات زت زت بخصــوص در رابطــه
بــا اســتان ازمیــر حــرف زدم و بــا آنچنــان بانــگ رســايی از او تعريــف و تمجیــد

نمــودم کــه همــه ی افــراد حاضرمتوجــه شــدند .پــدرم همــان ســوال هايی را

کــه از هــر کارمنــد جديــدی می پرســید تکــرار کــرد «چنــد زبــان خارجــی

می دانیــد پســرم؟ اهــل مطالعــه هســتید؟ چــه ســرگرمی هايی داريــد ؟ ازدواج

کرده ايــد؟» مــادرم نظــر داد «ازدواج کــه نکــرده .همیــن االن ديــدم کــه داشــت

بافســون خوشــگله دختــر نصیبــه می رقصیــد ».پــدرم گفــت «چــه زيبــا شــده

!» مــادر ادامــه داد «فکــر می کنــم بــا مطــرح کــردن مســائل مربــوط بــه کار و

شــرکت ســر ايــن جــوان را درد آورده ايــم حتمــاً دلــش می خواهــد امشــب را بــا

دوســتانش خــوش بگذرانــد ».کنعــان بــه اعتــراض گفــت «نــه ،نــه آشــنايی بــا

شــما و همســرتان ارزش بیشــتری دارد » مــادرم بــا پــچ پــچ گفــت «چــه مــرد
نازنینــی ســت ،چطــور اســت يک بــار دعوتــش کنیــم خانه؟»البتــه زيــر گوشــی

گفــت امــا طــوری کــه کنعــان بشــنود .وقتــی مــادرم از کســی خوشــش می آمــد

طــوری عمــل می کــرد کــه انــگار می خواهــد نظــرش را فقــط بــا مــا در میــان

بگذارد.امــا در حقیقــت می خواســت حتماً خــود طــرف را هــم متوجــه کنــد و

وقتــی دســتپاچگی و شــرم او را می ديــد ،از اعمــال قــدرت خــود شــاد می شــد
و لبخنــدی بــر لــب مــی آورد .در همــان حــال کــه صفحــه ی نقــره ای شــروع بــه

نواختــن آهنگــی غمگیــن نمــود ،زعیــم وفســون را ديــدم کــه بــه ســمت پیســت
رقــص می رفتنــد .گفتــم «حــاال کــه پــدرم هــم اينجاســت ،می توانیــم راجــع بــه

گســترش معامات مــان در شهرســتانها مذاکــره کنیــم » .

مــادر حیــرت زده گفــت «چــه گفتــی؟ در جشــن نامزديــت می خواهــی راجــع

بــه کار حــرف بزنــی ؟»

کنعــان پاســخ داد«خانــم محتــرم شــما شــايد ندانیــد ،امــا پســرتان ســه تــا

گاهــی چهــار بــار در هفتــه پــس از پايــان ســاعت کار اداری در شــرکت می مانــد

و بــه کارهــای عقــب افتــاده می رســد»

گفتــم «و گاهــی کنعــان هم همراه مــن می ماند»

کنعــان گفــت«و خیلــی هــم خــوش می گــذرد کــه تــا دمدمــای صبــح بــا اســامی

بدهــکاران شــرکت ســر وکلــه بزنیــم »
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پــدرم پرســید «بــا چکهای برگشــتی چــه می کنید؟»

«در ايــن بــاره بايــد بــا فروشــندگان محصــوالت زت زت جلســه ی مشــترکی

بگذاريــم ،بابــا»

در همــان حــال کــه ارکســتر مرتــب آهنگهــای آرام و رمانتیــک می نواخــت ،ماراجــع

بــه چــک وســفته ،برنامه هــای جديــدی کــه در زت زت پیــاده کــرده بوديــم ،

اولیــن کافه هــا در بیوقلــو دورانــی کــه پــدر همســن کنعــان بــود ،خصلتهــای

عجیــب اولیــن حســابدار پــدرم ايــزاك  1کــه حــاال همگــی گیاســهای مان را بــه

ســمت میــز اوبلنــد کرديــم و آن طــوری کــه پــدر تاً کیــد کــرد راجــع بــه زيبايــی
ايــن شــب ،جوانــی و بطــور کلــی عشــق حــرف زديــم و پــدر چنــد لطیفــه هــم
تعريــف کرد.امــا نتوانســت کنعــان را وادار اعتــراف کنــد کــه ايــا در حــال حاضــر

کســی را دوســت دارد يــا نــه» مــادرم راجــع بــه خانــواده ی کنعــان پرســید و

فهمیــد کــه پــدرش ســالها راننــده ی قطارهــای شــهری بــوده و بعــد بــا هیجــان
گفــت «بچه هــا قطارهــای قديمــی را يادتــان می آيــد؟»

نیمــی از مهمانــان مجلــس را تــرك کــرده بودنــد و پــدرم بــه زور چشــمانش را
بــاز نــگاه می داشــت.

باالخــره والدينــم هــم بلنــد شــدند و بــا همــه ی مــا رو بوســی کردنــد  .وقــت رفتــن

مــادرم گفــت «پســرم خیلــی بیــدار نمــان باشــد؟»اما روی ســخنش بــا ســیبل بــود
.

کنعــان می خواســت برگــردد ســر میــز کارمنــدان زت زت امــا نگذاشــتم «بگــذار

بــا بــرادرم راجــع بــه کار ازمیــر حــرف بزنیــم  .فرصتــی اينچنینــی همیشــه پیــش

نمی آيــد ».

وقتــی خواســتم کنعــان را بــه بــرادرم کــه از مدتهــا پیــش بــا اوآشــنا بــود معرفــی
کنــم ابروهايــش را بــا حیــرت بــاال کشــید وگفــت کــه حتمــاً بــد جــوری مســتم

و بــا نــگاه بريــن و ســیبل را متوجــه گیاســی کــه در دســتم بــود ،کــرد .البتــه
همــان وقــت دو گیــاس راکــی را پشــت ســر هــم نوشــیده بــودم .وقتــی می ديــدم

فســون و زعیــم بــا هــم می رقصنــد ،حســادت بیهــوده ای جانــم را پــر می کــرد
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ودر ايــن حالــت فقــط راکــی می توانســت آرامــم کنــد .چــرا بايــد حســودی
می کــردم؟ بــرادرم امــا همان طــور کــه شــرح مــی داد تبديــل چکــه ای برگشــتی

بــه پــول چــه کار ســخت و پــر دردســری اســت ،نگاهــش چــون کنعــان و همــه
ی حاضريــن ديگــر ســر میــز روی زعیــم و فســون میخکــوب شــده بــود ،حتــی

نــور جهــان کــه پشــت بــه پیســت نشســته بــود حــس کــرد کــه زعیــم درگیــر

ديگــری اســت و نگــران شــد .مــن ولــی حــس کــردم کــه چــه خوشــبختم  .باهمــه
ی مســتی حــس می کــردم کارهــا همان طــور کــه می خواهــم پیــش مــی رود.

در چشــمان کنعــان نگرانــی آنهــم از جنــس چشــمان خــودم خوانــده می شــد.
پســر باهوشــی کــه بــر اثــر بــی تجربگــی بــا رئیســش ســرگرم شــد و در همــان

حــال دختــر فــوق العــاده ای کــه در چنگــش بــود ،از دســت رفــت .بــا راکــی کــه
در گیاس هــای بلنــد و ظريــف بــرای هردومــان ريختــم ســعی کــردم دلداريــش

بدهــم .حــاال محمــد هــم نورشــیان را بــه رقــص دعــوت کــرد و ســیبل بــا شــادی
چشــمکی بــه مــن زد و بــه نرمی گفــت «عزيــزم مشــروب ديگــر بــس اســت »

در حالــی کــه تحــت تاً ثیــر لحنــش قــرار گرفتــه بــودم بــه رقــص دعوتــش کــردم،

همینکــه قاطــی زوجهــای ديگــر شــديم متوجــه شــدم کــه اشــتباه کــرده ام.
صفحــه ی نقــره ای بــا آهنگهايــش خاطــرات تابســتان پیــش را درمــا زنــده میکــرد.

امیــدوارم بــا اشــیايی کــه در مــوزه گذاشــته ام بتوانــم همیــن کار را انجــام

بدهــم  .ســیبل خــودرا عاشــقانه بــه مــن چســبانده بــود .چقــدر دوســت داشــتم
بتوانــم چــون او رفتــار کنــم .در آن شــب بــرای اولیــن بــار فهمیــدم کــه بايــد

يــک عمــر بــا نامــزدم زندگــی کنــم! امــا ســعی می کــردم فســون را در میــان

رقصنــدگان پیــدا کنــم و در عیــن حــال نگــذارم شــاهد خوشــبختی مــن و ســیبل
در هنــگام رقــص باشــد .بنابرايــن تصمیــم گرفتــم ســربه ســر دور وبری هايــم
بگــذارم .آنهــا هــم لبخنــد می زدنــد و می گذاشــتند بــه حســاب مســتی پايــان

جشــن نامــزدی .وقتــی کنــار مقالــه نويــس معــروف کــه بــا زنــی زيبــا و ســیاه مــو
می رقصیــد قــرار گرفتــم گفتــم «رونامــه نــگاری و عشــق شــبیهند نــه؟» و بــا

نــور جهــان ومحمــد طــوری رفتــار کــردم انــگار عشــاق قديمی انــد .بــرای زنــی
کــه وقتــی بــه مهمانــی نــزد مــادرم می آمــد همیشــه کلمــات فرانســه قاطــی

حرفهايــش می کــرد ــــ مثــ ً
ا بــه ايــن دلیــل کــه مســتخدمین نفهمنــد ــــ کمــی
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فرانســه بلغــور کــردم .مــردم امــا نــه بــه شــوخی های خیلــی بامــزه ام کــه بــه

لحــن مســتانه ام می خنديدنــد .ســیبل فهمیــد کــه رقــص فرامــوش نشــدنی مان

بــه جايــی نخواهــد رســید و در گوشــم زمزمــه کــرد کــه چقــدر دوســتم دارد و

در عالــم مســتی چــه شــیرين شــده ام و بايــد او را بــه خاطــر اين کــه اعصابــم را

بــرای جــوش دادن روابــط ايــن دوتــا خــراب کــرده ،ببخشــم .امــا چــه کنــد؟ او
حاضــر اســت بــرای خوشــبختی دوســتانش هــر کاری از دســتش برآيــد ،انجــام

دهــد وزعیــم ايــن آدم بــی مســئولیت حــاال بــه جــای نورشــیان دنبــال دختــری از
آشــنايان مــا افتــاده .بــا قیافــه ای جــدی پاســخ دادم کــه زعیــم پســر خیلــی خوبــی

اســت و مــی شــود روی دوســتی اش حســاب کــرد واز مــن هــم پرســیده چــرا تــو

بــا او اينطــور رفتــار می کنــی.

«شــما راجــع بــه مــن حــرف زديــد؟ دقیقاً چــه گفتیــد؟» در همــان لحظــه و در

فاصلــه ی کوتاهــی کــه میــان دو آهنــگ افتــاده بــود مقالــه نويــس معــروف زالل

ســاکیک کــه پیــش از آن بــا او شــوخی کــرده بــودم دوبــاره کنــارم قــرار گرفــت و
گفــت «حــاال می دانــم کــه نقطــه ی مشــترك عشــق و روزنامــه نــگاری چیســت»
« چیست ؟ »

«هــردو مــی تواننــد در يــک لحظــه انســان را خوشــبخت کننــد .امــا جذابیــت
وارزش هــردو را فقــط دوامشــان تعییــن می کنــد».

گفتــم «در ايــن بــاره هــم مقالــه ای بنويســید ».امــا گوشــش نــه بــه مــن بلکــه

بــه زيبــاروی مــو ســیاهش بــود .بعــد زعیــم و فســون را کنارمــان ديــدم .فســون

ســرش را تقريبــاً بــه گــردن زعیــم چســبانده بــود و چیــزی در گوشــش می گفــت و
زعیــم بــا شــادی لبخنــد مــی زد .هــردو مــارا بــه دقــت برانــداز کردنــد .امــا همــگام

بــا موزيــک چرخــی زدنــد و ناديــده مــان گرفتنــد .همان طــور کــه می چرخیديــم

ســیبل را بــه طــرف آنــان رانــدم و چــون کشــتی دزدان دريايــی کــه بخواهــد بــه
محمولــه ی گرانبهايــی حملــه کنــد از پشــت تقريبــاً بــه شــدت بــا آنــان برخــورد

کرديــم .

باصــدای بلنــد گفتــم «آخ ببخشــید،ها هــا چطوريــد؟» ازســرگردانی غیرســاختگی
در چهــره ی فســون بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه مســتیم بهانــه ی خیلــی خوبــی
اســت .ســیبل را رهــا کــردم «فکرمی کنــی ســیبل تــو را بــه خوبــی نشــناخته؟»
١٥٦

ورو بــه ســیبل «توحتماً ســواالت مهمــی از زعیــم داری ».آهــی از ســر رضايــت
کشــیدم ،گويــی خدمــت بزرگــی بــه آن دو کــرده ام و بعــد هل شــان دادم بــه

ســمت هــم  .وقتــی بــا بــی میلــی شــروع بــه رقصیــدن کردنــد دســتم را دور کمــر
فســون حلقــه کــردم و باچرخــی ظريــف او را بــه ســمت خــود کشــیدم .

چطــور آرامشــی راکــه از در آغــوش کشــیدنش بدســت آوردم تشــريح کنــم؟

دلیــل ضربــات مــداوم و بیرحمانــه در مغــزم کــه گمــان می کــردم از ازدحــام

جمعیــت و صــدای بلنــد موزيــک اســت ،در اصــل دلتنگــی بــرای فســون بــود.

حــال طفلــی را داشــتم کــه فقــط بــرای نــاز و نــوازش يــک نفــر بــی تابــی و
بهانــه جويــی کــرده و حــاال آنچــه می خواســته بدســت آورده .شــادی و آســودگی

وجــودم را فــر اگرفتــه بــود .در چشــمان فســون خوانــدم کــه چــون مــن غــرق
خوشــبختی اســت .ســکوت مان راناشــی از درك شانســی کــه نصیب مــان شــده،

ارزيابــی کــردم .دلــم می خواســت ايــن رقــص تــا ابديــت ادامــه يابــد .امــا يکبــاره
فکــری در مغــزم جرقــه زد .شــايد او ســکوت مان را طــوری ديگــر می ديــد و آن

اين کــه حــاال زمــان پرســش اصلــی (تکلیف مــان چــه می شــود ) کــه تاحــال

بــه شــوخی خنــده ازپاســخ بــه آن شــانه خالــی کــرده بــودم فــرا رســیده ،شــايد

دلیــل آمدنــش فقــط ايــن بــود و حــاال بــا ديــدن تحســین و اعجــاب در نــگاه

مــرد و زن وحتــی بچــه هــا اعتمــاد بــه نفســش را بــه او برگردانــده و دردش را
تــا حــدی تســکین داده اســت .می توانســت مــرا بــه شــکل ماجرايــی زود گــذر

ببینــد .حــس بــه پايــان رســیدن شــب در مغــزم کــه بدلیــل مســتی بــه نحــوی
تــب آلــود ســريع تر کار می کــرد بــا وحشــت از دســت دادن فســون مخلــوط

گشــت و دلهــره جانــم را پــر کــرد.

«وقتــی دو نفــر مثــل مــا همديگــر را دوســت دارنــد ،هیچکــس نمی توانــد از هــم

جدای شــان کنــد .هیچکــس » .گفتــم و از اين کــه اين طــور بی اختیــار بــر زبــان

آورده بــودم ،متحیــر شــدم« .چــون عشــاقی مثــل مــا می داننــد هیــچ قدرتــی

قــادر بــه نابــودی عشق شــان نیســت .حتــی در بدتريــن حالــت ،مثــ ً
ا وقتــی از
ديگــری خطايــی ســر بزنــد هــم از پــا نمی افتنــد .تــو می توانــی مطمئــن باشــی

از حــاال بــه بعــد خــودم همــه ی کارهــا را راســت و ريســت می کنــم ،گوشــت بــا
مــن اســت ».

١٥٧

« بله »

اول مطمئــن شــدم کــه کســی حواســش بــه مــا نیســت و بعــد ادامــه دادم « مــا
وقــت بــدی بــا هــم آشــنا شــديم .روزهــای اول عمــق احساســات و عواطف مــان را

بــه هــم نمی شــناختیم .حــاال قــول می دهــم کارهــا را در مســیر درســت بیانــدازم

 .تــو فــردا امتحانــت را بــده .امشــب هــم اصــ ً
ا بــه اين طــور مســائل فکــر نکــن ».
«امــا بــه من بگو چه خواهد شــد؟»

«فــردا بعــد از ظهــر پــس از امتحــان» و ايــن جــا صدايــم لرزيــد «فــردا بــه

خانــه ی مرحمــت می آيــی ديگــر؟ آنجــا درآرامــش کامــل برايــت می گويــم کــه

چــه برنامــه ای دارم  .امــا اگــر بــه مــن اعتمــاد نکنــی ديگــر هــر گــز مــرا نخواهــی

ديــد » .

«نــه اگــر فقط همیــن حاال جوابــم را بدهی می آيم ».

چــه لذت بخــش بــود تمــاس دســتهايم بــا شــانه های زيبــا و بــازوان عســلی

فســون و در همــان حــال سرمســتی بــه فــردا فکــر کــردن ،بــه ســاعت دوی بعــد از
ظهــر ،بــه لحظــه ی ديــدار و پیونــد ابــدی .آنجــا بــود کــه فهمیــدم بــه خاطــر او

حاضــر بــه انجــام هــر کاری هســتم» .

«باشــد پــس فــردا بعــد از امتحــان می آيــم و تــو برايــم می گويــی کــه برنامــه ات

چیســت  .امیــدوارم ســر حرفــت بمانــی ».

تــا آنجــا کــه می شــد بــدون جلــب توجــه دســتم را عاشــقانه محکــم تــر دور

کمــرش حلقــه زدم و متناســب بــا نــوای موســیقی تــاش کــردم او را بــه خــود
بفشــارم .مقاومتــش بیشــتر تحريکــم می کــرد ،تااين کــه حــس کــردم ممکــن

اســت حرکاتــم را بــه حســاب مســتی بگــذارد ونــه عشــق .بــه همیــن دلیــل خــود
را کنــار کشــیدم .

گفــت «حــاال ديگــر بنشــینیم .مــردم متوجــه می شــوند ».و نــرم از آغوشــم بیــرون

خزيــد .بــه زمزمــه گفتم«ديگــر بــرو بخــواب و فــردا ســر امتحــان بــه ايــن فکــر

کــن کــه چقــدر دوســتت دارم ».

ســر میزمــان فقــط عثمــان و بريــن دلخــورو در حــال بگــو مگــو نشســته بودنــد از
بريــن پرســیدم «چیــزی شــده ؟»
«خیلــی چیزها »

١٥٨

بــه میــز بهــم ريختــه و صندلــی هــای خالــی نــگاه کــردم «ســیبل رقــص را

رهــا کــرد و کنعــان او را ســر میــز کارمنــدان زت زت بــرد .مثــل آن کــه آنجــا
برنامــه ای داشــتند » .

عثمــان گفــت «چــه کار خوبــی کــردی بــا فســون رقصیــدی .مــن موافــق برخــورد
ســرد مــادر نیســتم .فامیــل بايــد بــاالی ســر فســون باشــد و بــه او نشــان دهــد
کــه کار احمقانــه اش را در رابطــه بــا شــرکت در مســابقه ی دختــر شايســته بــه

فراموشــی ســپرده اســت . .خــودش و ديگــران بايــد بداننــد کــه مــا مواظبــش

هســتیم  .مــن نگــران ايــن دختــرم ،فکــر می کنــد خیلــی خوشــگل اســت و

اين طــور هــم بی هــوا ايــن ور و آنــور مــی رود .در عــرض شــش مــاه از قالــب
يــک دختــر بچــه در آمــده و شــده يــک زن درســت و حســابی  .اگــر هرچــه

ســريعتر شــوهر نکنــد ،شــايعات پشــت ســرش شــروع می شــود .خــودش را
بدبخــت خواهــد کــرد .حــاال چــه می گفــت؟»

«فــردا امتحــان کنکور دارد».

«بعــد اينجــا تــوی پیســت رقــص ولوســت؟از نیمــه شــب هــم گذشــته ».نگاهــی

بــه آن ســمت انداخــت «ايــن کنعــان هــم جــوان بــدی نیســت .بــد نمی شــود

اگــر دختــرك را بگیــرد».

بــا صــدای بلنــد گفتــم «بــروم بــه او پیشــنهاد کنــم ؟»از خیلــی وقــت پیــش

باعاقــه ی تمــام همــه ی کارهايــی را کــه بــرادرم می خواســت برعکــس انجــام

مــی دادم و وقتــی بــا مــن حــرف مــی زد بــه جــای آن کــه بايســتم ايــن پــا ،آن پــا
می کــردم و بــی ســرو صــدا دور می شــدم.

تــا آخــر عمــرم آن حــال خــوش آخــر شــب را از يــاد نخواهــم بــرد .همانوقتــی کــه

بــه ســمت میزهــای پشــتی ،میزهــای کارمنــدان زت زت ،فســون و خانــواده اش
میرفتــم  .مشــکات حــل شــده بــود و بــرای ديــدار فســون در خانــه ی مرحمــت
فقــط بايــد ســیزده ســاعت و پانــزده دقیقــه انتظــار می کشــیدم .زندگیــم سرشــار

از شــادی وخوشــبختی ،چــون شــب زيبــای بســفر بــه رويــم آغــوش گشــوده
بــود .می خنديدنــم و ســربه ســر دختــران خوشــگلی کــه از رقــص خســته شــده

ولباسهايشــان بــه نحــو تحريک آمیــزی بــاال رفتــه بــود ،می گذاشــتم .پســرها

هنــوز ولشــان نمی کردند.بــه تعارف هــا و متلک هــای خانمهــای مهربانــی کــه
١٥٩

از ســی ســال پیــش می شــناختم ،جــواب مــی دادم وبــه خــود می گفتــم کــه اگــر

الزم باشــد بــه جــای ســیبل بــا فســون ازدواج خواهــم کــرد.

ســیبل بــا چنــد نفــر ديگــر بــر ســر میــز تقريبــاً خالــی زت زت يــک جلســه ی

احضــار روح تشــکیل داده بودنــد کــه البتــه بیشــتر بــه خاصیــت الــکل مربــوط
می شــد تــا بــه کار تخصصــی در رابطــه بــا ارواح .پــس از آن کــه باهمــه ی خواهــش

و تمنــا روح مــورد نظــر حاضــر نگشــت ،افــراد جلســه بــه ســرعت پراکنــده شــدند
و ســیبل بــا کنعــان و فســون بــر ســر میــز خالــی کنــاری نشســتند .حرفشــان گل
انداختــه بــود کــه رفتــم کنارشــان بنشــینم .امــا همین کــه چشــم کنعــان بــه

مــن افتــاد از فســون تقاضــای رقــص کــرد وفســون هــم کــه مــرا ديــده بــود بــه
بهانــه ی کفــش ناراحــت کــه پايــش را می زنــد ،تقاضايــش را رد کــرد .اوهــم انــگار

برايــش فرقــی نمی کــرد ،فــوری از دختــر ديگــری بــرای رقصــی تنــد و مــد روز

دعــوت کــرد .به ايــن ترتیــب حــاال ديگــر فقــط ســیبل و فســون بــر ســر میــز يتیــم

مانــده ی زت زت نشســته بودنــد و مــن صندلــی خالــی میان شــان را پــر کــردم.

ايــکاش کســی در آن حالــت عکس مــان را می گرفــت  .چقــدر میــل داشــتم کــه
آن عکــس را اينجــا بــه نمايــش بگــذارم.

پــس از گذشــت مــدت کوتاهــی بــا شــادی ديــدم کــه مثــل خانم هــای نیشانتاشــی

کــه مدتهاســت از دور يکديگــررا می شناســند بالحنــی محترمانــه مشــغول بــه

صحبــت راجــع بــه احضــارروح هســتند .فســون کــه حــدس مــی زدم تربیــت مذهبــی

درســت و حســابی نداشــته باشــد ،توضیــح داد کــه روح بخشــی بديهــی و جــدا

نشــدنی از مذهــب مــا بــه حســاب می آيــد ولــی ارتبــاط بــا ارواح کار درســتی

نیســت و حتــی معصیــت بــه حســاب می آيــد .ايــن عقیــده پــدرش بــود کــه از
میــز کنــاری مــارا نــگاه می کــرد .فســون گفــت «ســه ســال پیــش بــه جــای

آن کــه حــرف پــدرم را گــوش کنــم در جلســه ی احضارارواحــی کــه همکاســی هايم
ترتیــب داده بودنــد از ســر کنجــکاوی شــرکت کــردم و همین طــوری اســم دوســتی

را کــه خیلــی بــه او عاقه منــد ولــی مدتهــا از حالــش بــی خبربــودم بــر صفحــه ی
کاغــذی نوشــتم .بــا اين کــه اصــ ً
ا اعتقــادی بــه اين جــور چیزهــا نداشــتم و فقــط

محــض خنــده ايــن کاررا کــرده بــودم ،روح آن جــوان بــه راســتی ظاهــر گشــت
ومــن بســیار متاً ســف شــدم » .

١٦٠

« چرا؟»

«از لــرزش فنجــان روی میــز فهمیــدم کــه نســدت  1ــــ اســم دوســتم نســدت

بــود ــــ خیلــی درد می کشــد ،حــس کــردم می خواهــد چیــزی بــه مــن بگويــد.

بعــد يــک دفعــه فنجــان آرام گرفــت و همــه گفتنــد :حــاال ديگــر مــرده ،از کجــا
می دانســتند ؟»

ســیبل پرســید «واقعاً از کجا؟»

همــان شــب وقتــی در کمــدم دنبــال يــک جفــت دســتکش می گشــتم ،تــوی

کشــو دســتمالی را يافتــم کــه نســدت ســالها پیــش بــه مــن هديــه داده بــود.

می توانســت فقــط يــک اتفــاق باشــد ،ولــی مــن گمــان نکنــم .برايــم درس

بزرگــی بــود .وقتــی آدم عزيــزی را از دســت می دهــد ،نبايــد بــا احضــار روح
مزاحمــش شــود .يــک يــادگاری از او تســای بهتــری اســت» .

«بیــا فســون ،می خواهیــم برويــم خانــه ».مــادرش بــا صــدای بلنــد داد زد

«فــردا امتحــان داری و چشــمهای پــدرت هــم ديگــر بســته شــده ،نــگاه کــن !»

فســون لجوجانــه گفــت «يــک دقیقه صبــر کن مامان!»

ســیبل گفت«مــن بــه احضــار روح اعتقــادی نــدارم .امــا وقتــی ديگــران را
می بینــم کــه مشــغول بــه ايــن کارنــد ،حتمــا شــرکت میکنــم  .برايــم فهمیــدن

علــت ترسشــان جالــب اســت».

«اگــر دلتــان بــرای عزيــزی خیلــی تنــگ شــود،چه چیــزی را ترجیــح می دهیــد؛

احضــار روحــش را ،يــا داشــتن وســیله ای کــه او قبــ ً
ا از آن اســتفاده می کــرده
مثــ ً
ا يــک قوطــی ســیگار»

تــا ســیبل فکرهايــش را بکنــد فســون بســرعت برخاســت و از میــز کنــاری

کیفــش را آورد و جلــوی مــن گذاشــت «ايــن کیــف مــرا بــه يــاد خــا طرهــای

می انــدازد کــه همیشــه باعــث شرمســاری ام خواهــد بــود .يادتــان هســت؟ بــه
شــما جنــس بدلــی فروختــم» .

همــان کیــف کذايــی بــود .چــرا همــان اول کــه دســتش ديــدم نفهمیــدم؟ مگــر
خــودم آن را از ســنای کمــی پیــش از زيباتريــن لحظــه ی زندگیــم نخريــدم و
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بعــد پــس از برخــورد بــا فســون در خیابــان آن را بــه خانــه ی مرحمــت نبــردم؟
ديــروز هــم همانجــا بــود .چطــور حــاال اينجــا پیدايــش شــده ؟ بنظــرم شــعبده
بــازی می آمــد .

ســیبل گفــت «چــه بــه شــما می آيــد! بــه ايــن لبــاس نارنجــی و کاه ،مــن کــه

حســوديم شــده .از پــس دادنــش پشــیمانم .واقعــاً برازنــده ی شماســت ».

بــه خــود گفتــم کــه شــايد ســنای بیشــتر از يــک کیــف تفلبــی داشــته .يکــی را بــه

مــن فروختــه وديگــری را فســون توانســته بــرای يــک شــب قــرض بگیــرد.

فســون بــا لبخنــد بــه ســیبل گفــت «از وقتــی متوجــه بدلــی بــودن ايــن کیــف
شــديد ،ديگــر بــه بوتیــک مــا ســری نمی زنیــد .حیــف شــد ،البتــه کامــ ً
ا حــق

داريــد » .

در کیــف را گشــود و داخلــش را بــه مــا نشــان داد «متقلبیــن مــا کارشــان درســت
اســت و تقريبــاً نمی شــود تفاوتــی بیــن بــدل و کاالی اصــل اروپايــی پیــدا کــرد.

مرحبــا ! چشــمان تیزبیــن شــما البتــه تفاوت هــا را می بینــد .ولــی می خواهــم

چیــزی بــه شــما بگويــم ».آب دهانــش را قــورت داد و ســکوت کــرد .بــرای يــک

لحظــه فکــر کــردم :حاالســت کــه بزنــد زيــر گريــه .امــا جلــوی خــود را گرفــت و
حرفهايــی را کــه حتمــاً در خانــه تمريــن کــرده بــود بــر زبــان آورد «بــه نظرمــن

علــت اجتنــاب مــردم از اجنــاس تقلبــی ،نــه اصــل نبــودن ايــن اجنــاس بلکــه
وحشــت از ارزان بــه نظــر رســیدن آنهاســت .ارزيابــی يــک کاال نــه بــر اســاس
ارزش آن بلکــه فقــط بــر پايــه ی مارکــش از نظــر مــن قابــل قبــول نیســت .مثــل

آدم هايــی کــه بــه جــای توجــه بــه احساساتشــان فقــط در گیــر حــرف مردم انــد».

در عیــن حــال نــگاه کوتاهــی بــه مــن انداخــت «ايــن کیــف حــاال يــادآور مراســم
نامــزدی امشــب اســت ،از تــه دل تبريــک میگويــم .شــب بســیار خوبــی بــود ».بعــد

دســت هردوی مــان را فشــرد و روی مــان را بوســید .در حــال رفتــن چشــمش بــه

زعیــم افتــاد .او تــازه روی میــز کنــاری نشســته بــود .دوبــاره بــه ســمت ســیبل
برگشــت و پرســید «زعیــم و نامزدتــان بــا هــم دوســتند ،نــه؟»
ســیبل پاســخ داد «بله»

فســون روبــروی پــدرش خــم شــده بــود کــه ســیبل پرســید «چــرا ايــن ســوال
را کــرد؟» امــا هیــچ شــک و ترديــدی در صدايــش نبــود .برعکــس خیلــی هــم از
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فســون خوشــش آمــده بــود.

از پشــت ســر بــه او کــه بــا پــدر و مــادرش آرام دور می شــد ،بــا عشــق و اعجــاب

خیــره شــده بــودم.

زعیــم کنــارم نشســت «ســر میــز زت زت تمــام شــب پشــت ســر تــو و ســیبل
صفحــه گذاشــته بودنــد .خواســتم در عالــم دوســتی گفتــه باشــم».
«راستی! چرا؟»

«کنعــان بــه فســون گفــت و او هــم بــه مــن .حالــش خیلــی گرفتــه شــده بــود.
در زت زت شــايع اســت کــه تــو هــر روز بعــد ازکار بــا ســیبل قــرار می گــذاری و

بعــد دراتــاق رئیــس وروی کاناپــه و.....خاصــه کلــی جــوك در ايــن بــاره ســاخته
انــد ».

وقتــی دوبــاره ســر میــز بازگشــتم ســیبل پرســید «ديگــر چــه شــده ،حــاال از چــه
چیــزی دلخــوری؟»

انتظــار دردناك
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تمــام شــب بیــدار بــودم  .می ترســیدم فســون را از دســت بدهــم  .اين کــه مــن و

ســیبل چنــد بــاری در ايــن هفته هــای آخــر بــا هــم در زت زت بوديــم ،حقیقــت

داشــت .امــا برايــم از اهمیــت ويــژه ای برخــوردار نبــود .دمدمــای صبــح بخــواب

رفتــم وبعــد وقتــی برخاســتم پــس از شتشــوی ســر و بــدن مدتهــا پیــاده روی
کــردم .درمســیر بازگشــت ســری بــه آن ســاختمان 150ســاله کــه قبــ ً
ا محــل

پــادگان تشکشــیا  1و امــروز دانشــگاه صنعتــی بــود زدم .همانجــا کــه حــاال
فســون نشســته بــود و امتحــان مــی داد .جلــوی دروازه ی بــزرگ کــه پیشــترها

ســربازان عثمانــی بــا حمايــل و ســبیل های از بناگــوش در رفتــه آمــاده بــرای

عملیــات نظامــی پــا می کوبیدنــد ،حــاال مــادران لچــک بــه ســر و پدرانــی کــه
پشــت ســرهم ســیگار دود می کردنــد بــه انتظــار فرزندانشــان کــه داشــتند ســر
جلســه عــرق می ريختنــد ايســتاده بودند.هــر چــه گشــتم در میــان جماعتــی
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کــه روزنامــه می خواندنــد ،بحــث می کردنــد و يــا بــه آســمان خیــره شــده بودنــد،

نشــانی از خالــه نصیبــه نیافتــم .جــا بــه جــا در عمــارت بلنــد ســنگی محــل اصابــت

گلوله هــای «ارتــش پیشــرفت »کــه شــصت ســال پیــش ســلطان عبدالحمیــد  1را

ســرنگون ســاخت ،ديــده می شــد .بــه پنجره هــای طبقــه ی بــاال چشــم دوختــم و

از خــدا خواســتم کــه فســون را در ايــن لحظــه تنهــا نگــذارد و بعــد او را خــوش و
ســرحال نــزد مــن بفرســتد.

امــا فســون آن روز بــه خانــه ی مرحمــت نیامــد .بــه خــود گفتــم کــه فعــأ از دســت
مــن عصبانــی اســت .وقتــی کــه آفتــاب شــديد مــاه ژوئــن از البــه الی پــرده،

آشــیانه ی عشــق مان را حســابی داغ کــرد ،دو ســاعت از وقــت همیشــگی ديــدار

گذشــته بــود .ديــدن تختخــواب خالــی مــال آور بــود .دوبــاره بــه خیابــان رفتــم
و مــردم را تماشــا کــردم کــه بــه تماشــای کشــتی ايســتاده بودنــد ،بــه ســربازانی
کــه در پــارك وقــت می گذراندنــد ،خانواده هــای خوشــبختی کــه بچه هايشــان

بــه کبوترهــا دانــه می دادنــد ،مردانــی کــه روی نیمکت هــای کنــار ســاحل بســفر

نشســته بودنــد و بادقــت روزنامــه می خواندنــد.

ســعی می کــردم بــه خــود

بقبوالنــم کــه فســون فــردا ســر ســاعت مقــرر دوبــاره خواهــد آمــد .امــا نیامــد و
چهــار روز بديــن منــوال گذشــت.

هــر روزســرهمان ســاعت بــه خانــه ی مرحمــت می رفتــم و انتظــار می کشــیدم.

وقتــی فهمیــدم هــر چــه زودتــر بــروم بیشــتر رنــج خواهــم کشــید ،تصمیــم گرفتــم

پنــج دقیقــه مانــده ســر قــرار حاضــر شــوم .بــا تنــی لــرزان می رســیدم ،بــی
طاقــت و هیجــان زده .ده پانــزده دقیقــه اول غــم عشــق باامیــد قاطــی می شــد.

درد مــوذی معــده بــا هیجانــی کــه در بینــی و پیشــانی متمرکــز بــود می جنگیــد.

مرتــب از پنجــره بــه تیرهــای زنــگ زده ی چــراغ بــرق خیابــان روبــروی در

ورودی چشــم می دوختــم .در اتــاق چیزهايــی را جابــه جــا می کــردم و بــه

صداهــای رهگــذران گــوش می ســپردم .گاهــی بــه نظــرم می رســید کــه فســون بــا
قدمهــای ســريع اش می آيــد .امــا قدمهــا دور می شــدند .در ورودی را يکــی مثــل

او همان طــور محکــم می بســت .بــرای نمايــش آن ســاعات دردنــاك کــه بــه ناچــار
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می پذيرفتــم ،فســون بــاز هــم نخواهــد آمــد ايــن ســاعت را گذاشــته ام بــا يــک

بســته کبريــت کوچــک و چــوب کبريتهــای نیــم ســوز .در اتــاق راه می رفتــم.
از پنجــره نــگاه می کــردم  .گاهــی بی حرکــت می ايســتادم وروی دردی کــه
چــون مــوج از تنــم می گذشــت متمرکــز می شــدم  .صــدای تیــک تیــک ســاعت

مــرا بــه ايــن فکــر انداخــت کــه بــا ثانیه هــا و دقیقه هــا بــازی کنــم .در دقايــق

پیــش از قــرار بــا ايــن حــس کــه امــروز ديگــر پیدايــش می شــود ،گلهــای
بهــاری درجانــم جوانــه مــی زد .دلــم می خواســت وقــت بــه ســرعت بگــذرد تــا او

برســد و مــن بــا زيبارويــم خلــوت کنــم .ايــن پنــج دقیقــه کــش می آمــد .بعــد

يکبــاره بــه ســرم مــی زد کــه دارم ســر خــودم کاه می گــذارم و درواقــع وقــت
نبايــد بگــذرد ،چــون شــايد فســون ســر قــرار حاضــر نشــود .وقتــی بــه ســاعت دو

می رســیديم ،بــه درســتی نمی دانســتم بايــد شــاد باشــم چــون لحظــه ی ديــدار
رســیده يــا غمگیــن ،چــون از حــاال هــر لحظــه کــه می گذشــت امــکان آمدنــش

کمتــر می شــد .مثــل مســافری کــه کشــتی اش تــازه راه افتــاده باشــد و بدانــد

از عزيــزش لحظــه بــه لحظــه دورتــر خواهــد شــد بــه خــود دلــداری مــی دادم
کــه هنــوز چیــزی نگذشــته و اينطــور می شــد کــه ثانیه هــا و دقايــق را درهــم
می پیچیــدم و بــه بســته ای کوچــک تبديــل می کــردم .بــا ايــن ترتیــب بــه جــای

هــر دقیقــه هــر پنــج دقیقــه يــک بــار درد می کشــیدم و زمــان سررســیدنش

را تاپايــان پنــج دقیقــه عقــب می انداختــم .وقتــی امــا پنــج دقیقــه می گذشــت

و هیــچ راهــی بــرای در رفتــن از ايــن واقعیــت کــه او ســروقت نرســیده باقــی
نمی مانــد ،درد مثــل ســوزن در جانــم فــرو می رفــت .بعــد بــه ايــن فکــر نجــات
بخــش چنــگ می انداختــم کــه او هیــچ وقــت ســر ســاعت نمی رســیده و همیشــه
پنــج شــش دقیقــه ای تاً خیــر داشــته .بــه همیــن خاطــر در لحظــات اولیــه ی پنــج

دقیقــه ی بعــدی کمتــر رنــج می کشــیدم و بــا امیــدواری مجســم می کــردم کــه

همیــن حــاال مثــل دومیــن برخوردمــان دررا خواهــد زد و روبريــم ظاهــر خواهــد
شــد .ســبک ســنگین می کــردم چــه کاری بهتــر اســت ايــن کــه بخاطــر غیبــت

چنــد روزه دعوايــش کنــم و يــا همانجــا فــوری ببخشــمش .ايــن رويــای نیمــروزی

بــرق آســا بــا خاطــرات فســون مخلــوط می شــد .مثــ ً
ا نگاهــم بــه فنجانــی

می افتــاد کــه او در برخــورد اول مــان از آن اســتفاده کــرده بــود و ياگلــدان
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کوچکــی کــه وقتــی در خانــه راه می رفــت بــی خیــال بــا آن بــازی می کــرد.
عاقبــت درنهايــت بی میلــی مجبوربــه پذيــرش ايــن واقعیــت می شــدم کــه چهــار

پنــج تــااز ايــن پنــج دقیقه هــا گذشــته وفســون امــروز نخواهــد آمد.آنوقــت درد

بــر ســرم آوار می شــد و چــون بیمــاران خــود را روی تخــت می انداختــم تــا

حداقــل منفجــر نشــوم .
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تصويــر اجــزای داخلــی انســان را کــه اينجــا می بینیــد ،آنوقت هــا زينت بخــش

ويتريــن داروخانه هــای اســتانبول و وســیله ای بــرای تبلیــغ مســکن پاراديســون

1بــود .آنــرا بــرای بازديــد کننــدگان مــوزه عامــت گــذاری کــرده ام تــا بداننــد

کــه محــل شــروع درد کجــا بــود ،چطــور اوج میگرفــت و منتشــر میگشــت .بــرای
خواننــدگان امــا بايــد شــرح دهــم کــه مرکــز اصلــی درد ســمت چــپ بــاالی
معــده ام بــود و وقتــی کــه شديدترمیشــد بــه جاهــای ديگــر هــم ســرايت میکــرد.
ــــ همان طــور کــه در تصويــر مــی بینیــد ــــ میرفــت تــا می رســید بــه قفســه ی

خالــی مابیــن معــده و ســینه .بدبختانــه فقــط بــه ســمت چــپ هــم قناعــت نمی کــرد
 .حــس می کــردم کســی انبــر داغ در تنــم فــرو می کنــد .اســید معــده تمــام

شــکم را فــرا می گرفــت و همــه ی اجــزای داخلــی ام اســیر ســتاره های دريايــی

تیــغ دارو چســبنده می شــدند .درد شــديد و بی رحمانــه بــه پیشــانی ،شــانه ها،
گــردن وحتــی افــکارم حملــه ور می گشــت .احســاس خفگــی می کــردم .گاهــی ــــ

همان طــور کــه در تصويــر نشــان داده ام ــــ در يــک نقطــه جمــع می شــد .مثــل

يــک ســتاره دور نــاف را می گرفــت يــا چــون مايعــی ســوزان تاحلــق و دهانــم
را می ســوزاند و وقتــی تقريبــاً از تــرس بــه مرحلــه ی مــرگ می رســیدم ،بــه

نالــه می افتــادم .مشــت بــه ديــوار کوفتــن ،نرمــش و يــا کارهايــی ازايــن دســت

شــايد فقــط می توانســت موقتــاً درد را کمــی تســکین دهــد.ا مــا در ضعیف تريــن

حاالتــش هــم قطــره قطــره در خونــم می ريخــت ،مثــل شــیر آبــی کــه چکــه کنــد.
1 Paradison
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گاهــی آنچنــان در گلويــم گــره می خــورد کــه حتــی قــورت دادن آب دهــان هــم
برايــم دشــوار می گشــت و گاهــی خــود را در پشــت ،شــانه و دســتهايم نشــان
مــی داد .معــده را امــا هیچــگاه رهــا نمی کــرد .مرکــزش آنجــا بــود.

بــا اين همــه نشــانه های ظاهــری و قابــل لمــس طبیعتــاً می توانســتم حــدس

بزنــم کــه ايــن دردهــا ريشــه ای روانــی دارنــد .امــا در وضعیتــی نبــودم کــه
بتوانــم راه عاجــی برايــش پیــدا کنــم و چــون تــا حــال اتفاقــی چنیــن برايــم

رخ نــداده بــود ،حالــت ســرداری را داشــتم کــه بــرای اولیــن بــار مــورد هجــوم
دشــمن قــرار می گیــرد .آنچــه ايــن عــذاب را از يکســو کشــدار و از ســوی

ديگــر قابــل تحمــل می ســاخت ،داليلــی بــود کــه هــر روزه در ذهنــم می بافتــم.
داليلــی کــه ثابــت می کردنــد فســون حتمــاً يکــی از همیــن روزهــا در آســتانه ی

در ظاهرخواهــد شــد.

در لحظاتــی کــه درد کمــی امــان فکــر کــردن مــی داد ،بــه نظــرم می رســید کــه

او حتمــاً از دســتم عصبانــی اســت و می خواهــد مجازاتــم کنــد .بــرای خطاهــای

ريــز ودرشــت مجازاتــم کنــد؛ مثــ ً
ا نامزديــم بــا ســیبل ،قــرار ماقات هايــم بــا
او در شــرکت ،حســادت هايم ،اين کــه بــه اشــکال مختلــف کنعــان را در آن شــب

از او دور کــردم و طبیعتــاً قضیــه ی گوشــواره  .بعــد بــه ايــن نتیجــه می رســیدم

کــه او خــودش هــم در حــال حاضــر محکــوم بــه تحمــل مجازاتــی باهمیــن شــدت
شــده ،طاقــت او هــم طــاق خواهــد شــد .پــس بايــد درد را تحمــل می کــردم.

بايــد يــاد می گرفتــم در برابرهجــوم گســترده اش بــه پیکــرم باجــان ســختی
بايســتم ،تــا دوبــاره همديگــر را ببینیــم واو وضعیــت مــرا درك کنــد ،بايــد
دنــدان بــر جگــر می گذاشــتم.

امــا بــه محــض جــا افتــادن ايــن افــکار در مغــزم پشــیمانی هــم بــه ســراغم
می آمــد .چــرا فقــط بــه دلیــل حســادت او را بــه نامزديــم دعــوت کــرده بــودم،

چــرا گوشــواره ی گمشــده اش رانجســته بــودم ،چــرا وقــت بیشــتری برايــش

نگذاشــته بــودم ،چــرا بهتــر و جدی تــر بــا او رياضــی کار نکــرده بــودم و چــرا

ســه چرخــه اش را بــه او بــاز نگردانــده بودم.ايــن حــس بــه شــکل سوزشــی درونــی

در پشــت پــا و در ريه هــا خــود را نشــان مــی داد و ضعفــی عجیــب بــه همــراه
داشــت.طوری که نمی توانســتم ســرپا بنــد شــوم و ترجیــح مــی دادم لبريــز از
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درد پشــیمانی خــود را بــر تخــت بیانــدازم .گاهــی فکــر می کــردم کــه شــايد
صــاف وســاده امتحانــش را خــراب کــرده وبعــد بــا حســرت مجســم می کــردم کــه

ســاعتها باهــم رياضــی می خوانیــم .بــرای تســکین دردم صحنه هــای عشــق بــازی

را بخاطــر مــی آوردم و آن ســاعات خــوش جلــوی چشــمانم زنــده می شــدند .بعــد
از دســتش عصبانــی می شــدم  .چــرا بــه قولــی کــه داده بــود وفــا نکــرده وپــس

از امتحــان فــوری بــه ديدنــم نیامــده بــود و يــادم می آمــد کــه چطــور در مراســم

نامــزدی ســعی کــرده بــود حســادتم را تحريــک کنــد .از آن گذشــته بــه چرندياتــی

کــه کارمنــدان زت زت راجــع بــه مــن گفتــه بودنــد گــوش داده بــود و چنــد نکتــه
ی کوچــک ديگــر .بــه کمــک خشــمی کــه در وجــودم تــه نشــین می شد،ســعی

می کــردم از او فاصلــه بگیــرم و بــه آرزويــش بــرای مجازاتــم وقعــی نگــذارم.

پــس از گذشــت يــک هفتــه تــب وتــاب خشــم وامیــد و همــه ی تاشــهايی کــه

بــرای گــول زدن خــود بــه کار بــردم ،فهمیــدم کــه فســون ديگــر نخواهــد آمــد و
مجبــور بــه تســلیم گشــتم .فقــط درد بی رحمانــه بــود .دردی کشــنده کــه مــرا
چــون جانــوری وحشــی کــه بــه قربانــی خــود رحــم نمی کنــد در هــم می پیچیــد.

مثــل مــرده در رختخــواب می افتــادم و ســعی می کــردم بــوی فســون را از البــه

الی مافه هــا بــه مشــام بکشــم و بیــاد آورم کــه چطــور شــش روز پیــش بــا هــم

خوابیــده بوديــم .از خــود می پرســیدم چطــور بــدون او زندگــی کنــم و يکبــاره
ديــدم خشــمم بــا حســادتی ديوانــه وار در هــم آمیختــه ،فســون حتمــاً دلــداده ی
جديــدی يافتــه بــود .درد حســادت در جانــم پخــش می شــد و در همــان حــال درد

عشــق بــه معــده ام هجــوم مــی آورد و مــرا بــه مــرز ديوانگــی می کشــاند .همــه

ی تصاويــر زشــتی کــه قبــ ً
ا گاهــی بــه ســراغم می آمدنــد حــاال از پــی هــم روان
بودنــد .فســون می توانســت از میــان کنعــان ،تــورگای و يــا حتــی زعیــم و ديگــر

شــیفته گانــش يکــی را انتخــاب کنــد .او کــه ايــن همــه از همخوابگــی لــذت

می بــرد ،حتمــاً حــاال می خواســت بــا ديگــران هــم تجربــه کنــد .از دســت مــن

هــم کــه عصبانــی بــود و قصــد انتقــام جويــی داشــت .پــس چــه از ايــن بهتــر .هــر

چنــد بــا تــه مانــده ی ادراکــم حــس می کــردم فقــط دارم حســودی میکنــم ،امــا
آنچنــان از پــا افتــاده بــودم کــه می دانســتم اگــر در جــا بــه بوتیــک شــانزه لیــزه

نــروم و فســون را نبینــم ازخشــم و غصــه منفجــر خواهــم شــد .بنابرايــن از خانــه
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خــارج شــدم و بــه ســوی خیابــان دويــدم.

خــوب بــه خاطــر دارم کــه بــا قلبــی طپنــده و امیــدوار از خیابــان تشــويقی

گذشــتم .فکــر ديــدن فســون آنچنــان بــه خــود مشــغولم کــرده بــود کــه حتــی بــه
حرفهايــی کــه بايــد بــه او مــی زدم هــم نیانديشــیدم .فقــط می دانســتم کــه بــا

ديدنــش دردم هــر چنــد کوتــاه مــدت آرام خواهــد گرفــت .او بايــد بــه حرفهايــم
گــوش مــی داد .بايــد می فهمیــد قرارمــان را کــه هنــگام رقــص گذاشــته بوديــم،

زيــر پــا گذاشــته ،بايــد بــه کافــه ای می رفتیــم و حــرف می زديــم .وقتــی زنگولــه

ی در بــه صــدا در آمــد قلبــم فشــرده شــد .قنــاری ســر جايــش نبــود  .فــوری

فهمیــدم کــه فســون نیســت .بااين همــه ســعی کــردم بــه خــود بقبوالنــم کــه
حتمــاً در اتــاق پشــتی مخفــی شــده.

ســنای بــا لبخنــدی شــیطانی پرســید «چــه خدمتــی از مــن ســاخته اســت

کمــا ل ؟ »

آرام گفتــم «آن کیــف مرواريــد دوزی شــب رامی خواهــم ببینم.همــان کــه
پشــت ويتريــن اســت» .

«اوه ،واقعــاً جنــس زيبايــی اســت .هیــچ چیــزی از چشــم شــما پنهــان نمی مانــد.

هــر وقــت جنــس خاصــی بــه دســتم می رســد ،شــما اولیــن کســی هســتید کــه

می بینیــد و می خريــد .ايــن کیــف تــازه از پاريــس رســیده و روی قفلــش هــم

ســنگی قیمتــی کار گذاشــته شــده .داخلــش هــم آينــه و کیــف پــول دارد ».

همــه اش هــم کار دســت اســت .در حالــی کــه بــا صــدای بلنــد از آن تعريــف
می کــرد بــا دقــت کیــف را از ويتريــن بیــرون آورد .

بــه پشــت پــرده ای کــه اتــاق عقبــی را از بوتیــک جــدا می کــرد ســرك کشــیدم

 .فســون آنجــا نبــود .طــوری برخــورد کــردم کــه انــگار ســر گــرم بررســی کیــف
هســتم و در عیــن حــال قیمــت نجومــی اش را هــم پذيرفتــم .وقتــی کــه زن

طمــاع کیــف را می پیچیــد بــا آب و تــاب از اظهــار نظــر مشــتريان اش در بــاره ی

جشــن نامــزدی گفــت کــه همــه چقــدر راضــی بوده انــد ومــن بــرای اين کــه
حســابم ســنگین تر شــود يــک جفــت دگمــه سردســت هــم برداشــتم .بــا ديــدن

بــرق رضايــت درچهــره ی ســنای جــر ا ًت ســوال کــردن بــه خــود دادم «راســتی

ايــن دختــر خانــم آشــنای مــا چــه شــده؟ امــروز پیدايــش نیســت».
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«آخ نمــی دانیــد .فســون يکبــاره کار را رها کرد و رفت ».

« ر ا ستی ؟ »

او فــور ا ً فهمیــده بــود کــه بدنبــال فســون آمــده ام و نتیجــه گرفتــه بــود کــه

ديگــر مــرا آنجــا نخواهــد ديــد .حــاال ســرگرم بررســی بــود تــا شــايد بیشــتر ســراز

جريانــات در آورد  .جلــوی خــودم را گرفتــم تــا ديگــر ســوالی طــرح نکنــم .بــا

تمــام دردی کــه داشــتم حواســم آنقــدر جمــع بــود کــه دســت راســتم را در جیــب
کتــم پنهــان کنــم ،تــا نبینــد کــه حلقــه ی نامــزدی را بــه دســت نکــرده ام .وقــت

حســاب کــردن در چهــره ی زن حــس همــدردی ديــدم .انــگار ازدســت دادن فســون
مــا را بــه هــم نزديــک کــرده بــود .هــر چنــد هنــوز هــم بــاورم نمی شــد  .دوبــاره
بــه اتــاق پشــتی ســرك کشــیدم .

ســنای گفــت «زندگــی اســت ديگــر ،جوان هــای امــروزی دنبــال کار درســت و

حســابی نیســتند ،بلکــه دوســت دارنــد از راه هــای آســان تری بــه پــول برســند».
جملــه ی آخــرش باعــث شــد کــه درد عشــق و حســادت بــه شــکلی غیــر قابــل

تحمــل در جانــم چنــگ بیانــدازد .از ســیبل امــا می خواســتم ايــن همــه را مخفــی

نــگاه دارم .او کــه همــه چیــز را بروشــنی می ديــد ،اول هیــچ ســوالی مطــرح

نکــرد .امــا وقتــی کــه ســه شــب بعــد از نامــزدی ســر شــام ديــد از درد بــه خــود

می پیچــم اول خیلــی نــرم گفــت کــه گمــان می کنــد خیلــی تنــد تنــد مشــروب

خــورده ام .و بعــد پرســید «عزيــزم مشــکلت چیســت؟» در جوابــش فقــط گفتــم کــه

اختــاف نظــر بــا بــرادرم ســر مســائل کاری اعصابــم را خــراب کــرده و بعــد در آن
جمعــه غــروب در حالــی کــه مغــزم از ايــن فکــر کــه حــاال فســون کجاســت درحــال
انفجــار بــود و درد ازيــک طــرف تــا شــانه واز ســوی ديگــر تــا پــا تاخــت و تــاز

می کــرد ،بــرای ســیبل جزئیاتــی ازاختافــات میــان خــود و بــرادرم ســر هم بنــدی
کــردم( .کــه بــر اثــر بــازی سرنوشــت واقعاً چنــد ســال بعــد درســت همان طــور

اتفــاق افتــاد) ســیبل بــا لبخنــد گفــت «اينقــدر خــودت را اذيــت نکــن! دوســت
داری برايــت تعريــف کنــم کــه زعیــم و محمــد بــرای بدســت آوردن دل نورشــیان
چــه برنامه هايــی قــرار اســت در پیــک نیــک روز يکشــنبه اجــرا کننــد».
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اينقدرعقــب نکــش! از پشــت می افتی
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ايــن ســبد پیــک نیــک کــه بــه نظــر ســیبل و نورشــیان طبــق آنچــه از مجــات

باغبانــی و خانــه داری فرانســوی آموختــه بودنــد ،جــزو ملزومــات گــردش در

دشــت و دمــن بــود ،بــه همــراه فاســک چــای ،تخــم مــرغ پختــه ،دلمــه در
ظرفــی پاســتیکی ،شیشــه های نوشــابه ی ملتــم بــا طعــم لیمــو ويــک ســفره ی

قشــنگ متعلــق بــه مــادر بــزرگ زعیــم بايــد ســمبل آن گــردش روز يکشــنبه

باشــد و در عیــن حــال بازديــد کننــدگان را از فضــای غمبــار خانــه ی مرحمــت
ودرد مــن دور نمايد.امــا بازديدکننــدگان و خواننــدگان نبايــد بــه ايــن نتیجــه

برســند کــه مــن حتــی بــرای يــک لحظــه هــم توانســتم دردم را بــه فراموشــی

بســپارم .صبــح روز يکشــنبه اول رفتیــم بــه کارخانــه در بیــوك دره  1واقــع بــر

ســاحل بســفر جايــی کــه ملتــم تولیــد می شــد .ديوارهــای کارخانــه پــر بــود از

پوســترهای بــزرگ اينگــه کــه جــا بــه جــا بــا شــعارهای چــپ خــط خطــی شــده

بــود .زعیــم مــا را از قســمت شستشــو و پــر کــردن و از میــان کارگــران ســاکت،
روســری بــه سروپیشــبند آبــی بــه کمــر و همین طــور ســر کارگــران مــودب و

پرســروصدا می گذرانــد( .در کارخانــه ای کــه تمــام اســتانبول را بــا تبلیغــات

خــود پــر کــرده بــود جمعــاً  62کارگــر مشــغول بــه کار بودنــد) در ايــن میــان

ســیبل و نورشــیان بــا لباســهای غربــی ــــ چکمــه ،کمربنــد پهــن مــد روز،جیــن
ــــ و آن فــرم اعتمــاد بنفس شــان کمــی تــوی اعصابــم می رفتنــدو مــن تــاش

می کــردم ضربــان قلبــم را کــه مــدام فريــاد می کشــید فســون! آرام کنــم .

بعــد بــا دو ماشــین بــه ســمت جنــگل بلگــراد بــا مجموعــه ی درياچه هــای
کوچکــش رفتیــم و روی چمــن نشســتیم .منظــره ای کــه روبروی مــان گســترده

بــود ،توســط نقــاش اروپايــی ملینــگ  2صــد و هفتــاد ســال پیــش از آن جاودانــه

شــده بــود .بــه همــان شــیوه ای کــه گمــان می کرديــم اروپايیــان در پیــک نیــک
می کننــد بــا هــم بــه گفتگــو پرداختیــم .ســر ظهــر روی زمیــن دراز کشــیدم
1 Büyükdere
2 Melling
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وبــه بــاال ،بــه آســمان آبــی ،بــه ســیبل زيبــا و برازنــده کــه ســرگرم زدن تابــی بــه
ســبک باغهــای ايرانــی و بــا طنابــی نــو بــود چشــم دوختــم .بــوی خــاك ،عطــر کاج

و گل ســرخ را بــه مشــام کشــیدم .بــاد خنکــی از جانــب در ياچــه می وزيــد .بــه
خــود گفتــم ايــن زندگــی زيبــا کــه بــه رويــم آغــوش گشــوده ،هديــه ای از جانــب
پــروردگار اســت و حتم ـاً حماقتــی بــزرگ و شــايد حتــی گنــاه باشــد ،اگرايــن همــه

زيبايــی را کــه اين طــور گشاده دســتانه در اختیــارم قرارگرفتــه ،فقــط بــه دلیــل
وجــود زهــری کــه درد معــده در تمــام پیکــرم منتشــر می ســاخت ،نديــده بگیــرم.

خــود آزاريــم شــرم آور بــود وايــن شــرم اعتمــاد بــه نفســم را ضعیــف می کــرد.
بــه دلیــل همیــن ضعــف ،حســادت می توانســت از پــا درم بیــاورد .محمــد کــه

هنــوز پیراهــن ســفید ،شــلوار،بند شــلواروکراوات بــه تــن داشــت ســفره را پهــن
کــرد.از بــودن زعیــم درکنارمــان خوشــحال بــودم ــــ البتــه حــاال بــرای تمشــک

خــوری بــا نورشــیان ناپديــد شــده بــود ــــ الاقــل می دانســتم کــه بــا فســون
نیســت  .هرچنــد بــه ايــن معنــی نبــود کــه فســون درحــال حاضــر بــا کنعــان يــا

کــس ديگــری قــرار ماقــات نــدارد .بــا دوســتانم حــرف زدم ،فوتبــال بــازی کــردم،

ســیبل زيبــارا نــگاه کــردم کــه مثــل بچه هــا بــا تابــش خــوش بــود و بــا يــک

قوطــی بــاز کــن کامــ ً
ا نــو آن انگشــتم را کــه حلقــه در آن بــود عمیقــاً بريــدم،
خــون بنــد نمی آمــد ومــن ديــدم کــه در تمــام ايــن مــدت بــه فســون فکــر نکــرده ام

.انگشــتم همچنــان خونريــزی داشــت .غــم عشــق خونــم را مســموم کــرده بــود؟
نمی دانــم چــه وقــت روی تــاب نشســتم و آن را تــا آنجــا کــه می شــد بــه حرکــت

در آوردم .وقتــی تــاب عقــب می رفــت درد در شــکمم فــرو کــش می کــرد .تــا
آنجــا کــه می شــد مابیــن دو طنــاب بــه عقــب خــم شــدم و ســر را بــه شــانه هايم

رســاندم .ســیبل فريــاد کشــید «کمــال چــه کار می کنــی ؟ اينقــدر خــودت را
عقــب نکــش! از پشــت می افتــی» وقتــی کــه گرمــا بــه ســايه هــم نفــوذ کــرد
بــه ســیبل گفتــم کــه خــون بنــد نمی آيــد و حالــم اص ً
ا خــوب نیســت .ترجیــح

می دهــم بــه بیمارســتان امريکايی هــا بــروم و انگشــتم را بخیــه کنــم .چشــمانش
گشــاد شــد يعنــی نمی توانســتم تــا غــروب طاقــت بیــاورم .ســعی کــرد خــون را

بنــد بیــاورد .بايــد اعتــراف کنــم بــرای آن کــه نتوانــد پنهانــی ســر زخــم را بــاز

می کــردم  .گفتــم «نــه نمی خواهــم ايــن پیــک نیــک قشــنگ را بــرای شــما
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زهــر کنــم  .اگــر بــا مــن بیايــی بــه ديگــران توهیــن می شــود .آنهــا غــروب تــو

را بــه شــهر می رســانند .وقتــی کــه ســوار ماشــین می شــدم چشــمان نمنــاك

نامــزد زيبايــم را ديــدم کــه می گفــت وضعــم را درك می کنــد .بــا نگاهــی

پرســان زيرلــب گفــت «چــه مشــکلی داری؟»می فهمیــد کــه دردم بیــش از يــک

انگشــت زخمــی اســت .چقــدر میــل داشــتم در آغوشــش بگیــرم و همــه ی عشــق

و رنجــم را بــه فراموشــی بســپارم .يــا الاقــل برايــش بگويــم کــه چــه می کشــم.

امــا بــدون گفتــن حتــی يــک جملــه ی محبــت آمیــز ،در حالــی کــه قلبــم بــه

نحــو ديوانــه واری می تپیــد بــه ســمت ماشــین رفتــم و ســوار شــدم .زعیــم کــه

از جمــع آوری تمشــک بــاز گشــته بــود بــه ســويم آمــد و در جــا فهمیــد چــه

مرضــی دارم .اگــر نگاه مــان بــه هــم می افتــاد فــوری مقصــدم را حــدس مــی زد.
راجــع بــه چشــمهای عمیقــاً غمگیــن نامــزدم کــه در آخريــن لحظــه ديــدم

نمی خواهــم بیــش از ايــن بنويســم .می ترســم خواننــدگان گمــان کننــد ،بــا
انســان بی رحمــی ســر وکار دارنــد.

در آن بعــد از ظهــر گــرم و دلپذيــر تابســتانی مســیر جنــگل تــا نیشانتاشــی را

چــون ديوانــگان در عــرض چهــل و هفــت دقیقــه طــی کــردم .همان طــور کــه
پايــم را روی پــدال گاز فشــارمی دادم قلبــم امیدوارتــر از همیشــه بــود .میگفتــم

:امــروز ديگــر می آيــد ،بــار اول هــم پــس از گذشــت چنــد روز ســر و کلــه اش

پیــدا شــد .پــارك کــردم و وقتــی کــه درســت چهــارده دقیقــه مانــده بــه زمــان
ماقات مــان (دســتم را بموقــع بريــده بــودم ) جلــوی در رســیدم ،زنــی میانســال

از پشــت صدايــم زد «کمال،کمــال واقعــاً آدم خــوش شانســی هســتید» .

برگشــتم و پرســیدم «چــه گفتیــد؟»در عیــن حــال ســعی کــردم بیــاد بیــاورم
کــه ايــن زن چــه کســی می توانــد باشــد.

«شــما شــب نامزد ی تــان آمديــد ســر میــز مــا و باهــم ســرپايان کار دکتــر

کیمبــل شــرط بنــدی کرديــم و حــاال شــما برنــده شــده ايد .دکتــر کیمبــل

توانســت بــی گناهــی اش را ثابــت کنــد ».
« و ا قعاً ؟ »

«کــی می خواهیــد جايزه تــان را بگیريد ؟»

گفتــم «بعد ا ً»و بــا عجله ســر برگرداندم
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طبیعتــاً پايــان خــوش ســريال را نشــانه ای خــوب ارزيابــی کــردم  .نشــانه ی آمــدن

فســون .بــا اعتقــاد کامــل بــه اين کــه تــا ده پانــزده دقیقــه ی ديگــر همديگــر را
خواهیــم ديــد و بــا هــم خواهیــم خوابیــد ،در را بــا دســتی لــرزان گشــودم و قــدم

بــه داخــل گذاشــتم .
اشــیای تســلی بخش
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يــک ســاعت ديگــر هــم گذشــت و فســون نیامــد .درب و داغــان خــود را چــون
حیوانــی در آســتانه ی مــرگ بــه دســت دردی کــه شــدت و جــان ســختی اش برايــم

ناشــناخته بــود ،ســپردم .حــس می کــردم بايــد از جــا برخیــزم و ســرم را بــه

چیزهــای ديگــری گــرم کنــم ،از ايــن وضعیــت و يــا الاقــل ايــن اتــاق کــه بــوی
فســون از بالــش و مافــه می تراويــد ،بگريــزم .امــا قدرتــش را نداشــتم.

از تــرك دوســتان و نیمــه کاره گذاشــتن پیــک نیــک ســخت پشــیمان بــودم.
ســیبل حــدس مــی زد کــه حتماً مشــکلی برايــم پیــش آمــده ،چــون بیــش از

يــک هفتــه بــود بــا هــم نخوابیــده بوديــم .امــا دلیلــش را نمی يافــت و پافشــاری
هــم نمی کــرد .بــه از خــود گذشــتگی محبــت آمیــزش نیــاز داشــتم .پیــش خــود
مجســم می کــردم کــه چطــور فکــرم را بــه چیزهــای ديگــر متوجــه می کنــد .امــا

قــدرت حرکــت نداشــتم چــه رســد بــه ســوار ماشــین شــدن و بازگشــت بــه ســوی
او .نمی توانســتم خــود را از شــر درد کــه حــاال از معــده بــه پشــت ،پــا و همــه

جــای ديگــر ســرايت کــرده بــود ،رهــا ســازم .يابــه نحــوی تســکین اش دهــم .بــا
ايــن دورنمــا گمــان می کــردم بــه آخــر خــط رســیده ام و ايــن خــود باعــث اوج
گرفتــن درد پشــیمانی می گشــت کــه بــی وفقــه از پــی درد عشــق می رســید.

عجــب آن بــود کــه می ديــدم تنهــا راه نزديکــی بــه فســون ريختــن درد درجانــم

و تجربــه ی آن بــا تمــام وجــودم اســت .چــون گلــی کــه گلبرگ هايــش رادرغنچــه

پنهــان ســازد .البتــه شــايد اشــتباه می کــردم .امــا راه ديگــری جــز بــاور ايــن
نکتــه وجــود نداشــت( .در هــر صــورت خانــه را کــه نمی توانســتم تــرك کنــم .

هنــوز منتظــر فســون بــودم )

وقتــی کــه در دريــای درد غوطــه ور می شــدم و در خــون و اســتخوان هايم

بمب هــای اســیدی چــون ترقــه مــی ترکیدنــد ،خاطــرات بــرای يــک لحظــه و
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گاهــی ده ،پانــزده ثانیــه مــرا بــه خــود مشــغول می کردنــد تــا بعــد بــا درد

بــا نیــروی تــازه حملــه ور شــود و تهــی بــودن حــاال و اينجــا را يــادآور شــود.
مــوج جديــد درد کــه ســینه ام را فشــرد و پايــم را سســت کــرد ،بــی اختیــار

شــیئ کــه مــرا بــه يــاد فســون می انداخــت برداشــتم و بــه دهــان فــرو بــردم.

لــذت بخــش بــود .آنوقت هــا در قناديهــای اســتانبول نــان گــردی بــا کشــمش
و گــردو درســت می کردنــد کــه فســون عاشــقش بــود و مــن همیشــه برايــش

می خريــدم .حــاال وقتــی يکــی از آنهــا را بــه دهــان می بــردم يــادم می آمــد
کــه وقتــی بــا هــم شــیرينی می خورديــم راجــع بــه چــه چیزهايــی می گفتیــم
و می خنديديــم( .مثــ ً
ا راجــع بــه حنیفــه
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زن ســرايدار کــه همیشــه فســون را

بــه جــای يکــی از مشــتريان دندانپزشــکی طبقــه ی بــاال می گرفــت) اينهــا مــرا

کمــی ســرحال مــی آورد .میکروفــن قديمــی کــه فســون در يکــی از کشــوهای

مــادرم يافتــه بــود و آنــرا در دســت می گرفــت تــا ادای هــاکان ســرينخان  2را

درآورد ،بــازی آنــکارا اکســپرس  3کــه چــه در دوران کودکــی و چــه در خانــه ی

مرحمــت بــا آن بــازی می کرديــم و يــا ايــن تفنــگ فضايــی کــه بــا آن می شــد

پروانه هــای کوچــک شــلیک کــرد و مــا تمــام خانــه را بــرای پیــدا کردن شــان
زيــر ورو می کرديــم .يــا ايــن شــکردان کــه فســون در يکــی از آن لحظــات نــاب

ومــه گرفتــه (از آن لحظه هــا کــه دردوران خوشــبختی بــه وفــور در اختیارمــان
بــود) در دســت گرفــت و از مــن پرســید «دوســت داشــتی پیــش از ديــدن ســیبل

بــا مــن آشــنا می شــدی؟»

بــه ســرعت فهمیــدم دردی کــه پــس از آن لحظــه ی آرامــش می رســد ،آنقــدر

شــديد اســت کــه زيــر پايــم خالــی می شــود .روی تخــت دراز کشــیدم و بــه دور

و بــرم کــه بــه انــدازه ی کافــی امــکان خیــال پــردازی در اختیــارم می گذاشــت،
نــگاه کــردم .کنــارم پاتختــی بــود کــه فســون اوايــل ســاعتش را بــا دقــت روی آن
می گذاشــت .يــک تــه ســیگار درجاســیگاری کــه از هفتــه ی پیــش می دانســتم

1 Hanife
2 Hakan Serinkan
3 Ankara Express
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مــال فســون اســت .آن را در دســت گرفتــم و بــوی ســوختگی اش را بــه مشــام

کشــیدم ،الی لبهايــم گذاشــتم .نزديــک بــود روشــنش کنــم و تــا تــه بکشــم ( .در

ذهــن مجســم می کــردم کــه مــن آن تــه ســیگار الی لبهــای فســونم) امــا بــه ايــن

ترتیــب از بیــن می رفــت .مثــل پرســتاری کــه بــا مهربانــی زخمــی را پانســمان

کنــد تــه ســیگار را کــه جــای لبهــای فســون بــر آن بــود بــر گونــه ،زيــر چشــم،

پیشــانی و گردنــم کشــیدم و پیــش رويــم دنیايــی زيبــا ،تصاويــری از بهشــت

ظاهــر گشــت .خاطــرات عشــقی کــه در دوران کودکــی نســبت بــه مــادرم داشــتم،
فاطمــه کــه مــرا بــه آغــوش می گرفــت و بــه مســجد تشــويقی می بــرد و پــس از

آن بــاز تازيانــه ی درد بــود کــه فــرود می آمــد.

حــدود ســاعت پنــج بعــد از ظهــر هنــوز در بســتر بــودم و فکــر می کــردم کــه

چطورمــادر بزرگــم غــم مــرگ پــدر بــزرگ را تــاب آورد .نــه فقــط تختخــواب بلکــه

تمــام اتــاق خــواب را عــوض کــرد .بــا تمــام قــوا تــاش کــردم بــه خــود بقبوالنــم
کــه بايــد از ســر ايــن تخــت برخیــزم .از ايــن اتــاق ،ايــن وســائل کــه همــه بــوی

عاشــقی و خوشــبختی ناشــی از آن را داشــت بگريــزم .امــا برعکــس اشــیا را بــه
دســت می گرفتــم و نــوازش می کــردم .از دو حــال خــارج نبــود؛ يــا جــادوی تســلی

بخــش دنیــای اشــیا را کشــف کــرده بــودم و يــا صــاف و ســاده از مــادر بــزرگ
ضعیف تــر بــودم .ســرو صــدا ،فريــاد و فحــش فوتبالیســت های حیــاط پشــتی تــا

تاريکــی هــوا نگذاشــت از روی تخــت برخیــزم .تــازه غــروب درخانــه پــس از ســه

اســتکان راکــی وقتــی ســیبل زنــگ زد تــا حالــم را بپرســد يــادم افتــاد کــه زخــم
انگشــتم مدتهاســت بســته شــده.

بــه ايــن ترتیــب تــا اواســط ژوئیــه هــر روز ســاعت دوی بعــد ازظهــر بــه خانــه ی
مرحمــت می رفتــم .دردی کــه پــس از پذيــرش دوبــاره نیامــدن فســون می کشــیدم

روزبــه روز کمــی کمتــر می شــد .تــا اين کــه حتــی گاهــی فکــر می کــردم قــادر

بــه فرامــوش کردنــش خواهــم شــد امــا اينطــور نبــود ،فقــط اشــیای تســلی بخــش

کمکــم می کردنــد تــا تحمــل کنــم .در هفته هــای اول پــس از نامــزدی کــم

وبیــش بخــش قابــل ماحظــه ای از فکــرم پیــش فســون بــود .طبــق محاســبات

رياضــی حاصــل جمــع درد کــم کــه نشــده بــود هیــچ برعکــس در مقايســه بــا

امیدواريــم ســیر صعــودی هــم داشــت .بــه آن خانــه می رفتــم چــون می خواســتم
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عــادت و امیــد بــه ديــدن فســون را در خــود زنــده نــگاه دارم  .دوســاعت روی
تخــت می افتــادم ،يکــی از اشــیايی را کــه از خاطــرات خــوش سرشــار بــود در

دســت می گرفتــم  .مثــ ً
ا فندق شــکن يــا ســاعت اســباب بــازی کــه فســون بــه

زحمــت کوکــش می کــرد تــا بالريــن وســطش برقصــد و بــه همیــن دلیــل هــم

بــوی دســتش بــر آن مانــده بــود .بعــد ايــن اشــیا را روی چهــره ،پیشــانی و

گردنــم می کشــیدم تــا دردم تســکین يابــد .می مانــدم تــا وقــت بگــذرد و برســم

بــه آنجــا کــه قبــ ً
ا بــا هــم برمی خاســتیم .بعــد غمگیــن ،مــات و بــه دشــواری

برمی خاســتم و می رفتــم دنبــال کارو زندگــی روزمــره.

زندگیــم جايــش را از دســت داده بــود .ســیبل کــه نمی توانســتم بــا او بخوابــم

(بــا ايــن بهانــه کــه در شــرکت همــه ازبرنامه هايمــان خبردارنــد) بیمــاری بــی

نــام و نشــانم را بــه حســاب اضطــراب پیــش از زندگــی زناشــويی می گذاشــت.

مالیخولیــای عجیــب و غريبــی کــه هنــوز در علــم پزشــکی درمانــی برايــش پیــدا

نشــده بــود .شــرايطم را بــا پختگــی اعجــاب آوری در ك می کــرد و حتــی در
نهــان کمــی هــم خــودش را مقصــر می دانســت کــه چــرا قــدرت رهايــی ام از ايــن

وضعیــت را نــدارد .بــا او تــا آنجــا کــه می توانســتم خــوب رفتــار می کــردم .بــا

او و دوســتان جديدمــان بــه رســتوران هايی می رفتیــم کــه تــا حــال نرفتــه

بوديــم ،در کلوپهــا و کافه هايــی رفــت و آمــد می کرديــم کــه در آنهــا بــورژوازی

اســتانبول در تابســتان ســال 1979تصمیــم داشــت تــا آنجــا کــه می شــود ثــروت

و ســعادتش را بــه رخ همديگــر بکشــد و در مهمانی هــای رســمی همپــای ســیبل

بــه نورشــیان حســرت برانگیــز کــه فقــط نمی دانســت میــان محمــد و زعیــم
کــدام را انتخــاب کنــد ،لبخنــد مــی زدم . .خوشــبختی ديگــر بــه نظــرم آن

جنســی نمی رســید کــه بتــوان در تــرازو گذاشــت و وزن کــرد و يــا آنچــه کــه

تاحــال حــق مســلم خــود می پنداشــتم ،بلکــه ســرمايه ای بــود کــه انســان های

بــا هــوش ،پــرکار و برگزيــده بــا زحمــت بدســت می آوردنــد و تــاش می کردنــد
تــا حفظــش کننــد.

يــک شــب بــه مهتــاپ  1رفتیــم  .رســتورانی جديــد بــر ســاحل بســفر کــه دم
1 Mehtap
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درش محافــظ و دربــان هــم داشــت .تــازه دم بــار شــراب قرمــز ســفارش داده بــودم
(ســیبل و ديگــران ســر میــز گــرم گفتگــو وخنــده بودنــد) کــه يکدفعــه تــورگای
جلــوی چشــمم ظاهــر گشــت .قلبــم آنچنــان طپیــد کــه انــگار فســون جلــوی رويــم

ايســتاده و حســادتی ديوانــه وار وجــودم را پــر کــرد .
لحظــه ای از فکــر او غافل نبودم
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مو دبانــه ای بامــن داشــت ،ســرش رابرگردانــد .حرکتــش
تــورگای کــه همیشــه رفتــار ً
بســیار برخورنــده بــود ،هــر چنــد حــق داشــت .او را بــه جشــن نامزديــم دعــوت

نکــرده بــودم .امــا آنچــه بــه راســتی ديوانــه ام کــرده بــود ،روابــط احتمالــی فســون
بــا او بــه قصــد انتقــام کشــی از مــن بــود .دلــم می خواســت يکراســت بــه ســراغش

می رفتــم و بازخواســتش می کــردم .شــايد بعدازظهــر را بــا فســون در خانــه ی

مجــردی شیشــلی گذرانــده بــود .حتــی ماقــات و صحبــت بــا او هــم بــرای بــه

جنــون رســاندنم کافــی بــود.او خــودش هــم يــک وقتــی عاشــق فســون بــود و
شــايد درســت همین طــور عــذاب کشــیده بــود .امــا ايــن موضــوع تســکینی بــرای

درد و تحقیــری کــه تحمــل می کــردم ،بــه حســاب نمی آمــد .پــس از نوشــیدن
چنــد پیــک ديگــر بــا ترانــه ی مالیخولیــا کار پپینــو د کاپريــس  1ســیبل را کــه

هــر روز پــر تحمــل تــر از روز پیــش میشــد تنــگ در آغــوش گرفتــم و رقصیــدم.

وقتــی کــه فــردا صبــح حســادتی را کــه بــه زحمــت بــا کمــک الــکل تســکین داده
بــودم ،ســرجايش برگشــت و بــا خــود ســردرد شــديدی هــم بــه همــراه آورد ،خــود

را در برابــر درد ناتوان تــر از همیشــه ديــدم .زيــر نــگاه اينگــه ی چشــمک زن بــه
دفتــر رفتــم وبــرای اين کــه فکــر نکنــم خــود را دردريــای پرونده هــا غــرق نمــودم.
ناچــار بــه پذيــرش ايــن واقعیــت بــودم کــه درد هــر لحظــه شــديدتر می شــود و

مــن بــه جــای آن کــه فســون را بــه فراموشــی بســپارم ،بیشــتر از همیشــه بــه

يــادش چســبیده ام .دعاهايــم مســتجاب نشــده بــود  .زمــان نــه خاطراتــش را کــم

رنــگ تــر کــرده بــود و نــه دردم را قابــل تحمــل تــر .هــر روز بــا ايــن امیــد آغــاز
1 Peppino di Capris
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می شــد کــه شــايد حالــم کمــی بهتــر شــود و فســون را کمــی از يــاد ببــرم  .امــا

ايــن اتفــاق رخ نــداد .اغلــب اوقــات ايــن حــس را داشــتم کــه کســی بــا مشــعلی

ســوزان بــه معــده ام حملــه ور شــده .آرزو داشــتم بــاور کنــم کــه روزی قــادر بــه

فرامــوش کــردن فســون خواهــم شــد .امــا لحظــه ای از فکــر او غافــل نبــودم و
اگــر يــک لحظــه آن از خاطــرم می رفــت ،خوشــبختی ام يکــی دو ثانیــه بیشــتر

دوام نداشــت و بعــد مشــعل دوبــاره بــه جــان شــکم،ريه و گلويــم می افتــاد،

تنفــس را دشــوار و تمــام زندگیــم را بــه جهنمــی ســوزان مبــدل می ســاخت .در

لحظــات خیلــی ســخت آرزو می کــردم تــا از ايــن چرخــه ی درد فاصلــه بگیــرم.

بــا يکــی درد دل کنــم ،فســون را ببینــم و يــا بــا کســی کــه حســادتم را تحريــک
کــرده دعوايــی بــراه بیانــدازم .هــر چنــد در برخــورد بــا کنعــان در دفتــر خیلــی
جلــوی خــودم را می گرفتــم امــا حســادت ديوانــه ام می کــرد  .اينطــور کــه پیــدا

بــود فســون و کنعــان رابطــه ای باهــم نداشــتند.اما همینکــه در مراســم نامــزدی
دســت از ســرش برنمی داشــت و فســون هــم از توجــه ات او لــذت می بــرد بــرای

تنفــر از کنعــان کافــی بــود .يــک روز ســرظهر ديــدم کــه دنبــال بهانــه ای بــرای
اخــراج کنعــان می گــردم .اصــ ً
ا معلــوم بــود کــه آدم بدطینتــی اســت .خــودم

را بــا ايــن انديشــه کــه ســر ســاعت ناهــار بــه خانــه ی مرحمــت خواهــم رفــت
و شــايد فســون را ببینــم آرام کــردم .وقتــی بازهــم نیامــد بــا تلخــی پذيرفتــم

کــه تحمــل ايــن انتظــار را نــدارم .او فــردا هــم نخواهــد آمــد و زندگــی دشــوارتر

خواهــد شــد .اين کــه فســون چطــور بــا رنجــش کنــار مــی آيــد هــم برايــم
معمــا بــود  .اص ً
ا رنــج می کشــید؟ حتمــاً تاحــال يکــی ديگــر را پیــدا کــرده
بــود وگرنــه تــا حــال طاقتــش طــاق می شــد .او حتمــاً دلــش می خواســت لــذت

عشــقبازی را کــه تــازه هفتــاد و چهــار روز پیــش چشــیده بــود ،حــاال بــا يکــی

ديگــر تجربــه کنــد .آن هــم در شــرايطی کــه مــن از درد بــه خــود می پیچیــدم

و مثــل يــک احمــق در انتظــارش بــودم  .نــه احمــق نبــودم  .فقــط مــورد خیانــت

ســو تفاهمــات کــه رابطــه ی عجیــب و
واقــع شــده بــودم  .بــا آنهمــه مســائل و
ً
فــوق العــاده ی مــا را بــه چالــش می کشــید ،بازهــم عاشــقانه باهــم رقصیديــم

و او بــه مــن گفــت کــه فــردا پــس از امتحــان بــه ديــدارم خواهــد آمــد .اگــر از

نامزديــم دلخــور بــود و می خواســت قطــع رابطــه کند،ــــ چــه کســی جلويــش
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را گرفتــه بود؟ــــ پــس چــرا دروغ گفــت؟ نیــاز داشــتم بــا او دعــوا کنــم .بــه او
بفهمانــم کــه اشــتباه کــرده ،صحنــه ی جدال مــان را مجســم می کــردم وتصاويــر

عشــقبازی بهشــتی مان را پــس از گذاشــتن همــه ی حرفهــا کــف دســتش .اگــر

می خواســت ترکــم کنــد بايــد تــوی صورتــم می گفــت .اگــر امتحانــش را خــراب
کــرده بــود مــن گناهــی نداشــتم .قــول داده بــود بديدنــم بیايــد ،حتــی اگــر ديگــر

بــا هــم نباشــیم .بايــد آخريــن شــانس را بــه مــن مــی داد .گوشــواره اش را پیــدا

می کــردم و برايــش می بــردم  .بــا نیــاز بــه ديــدن و حــرف زدن بــا او خــود را بــه

خیابــان انداختــم .

فســون ديگر اينجا نیســت
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بــا عجلــه بســوی خانــه ی فســون رفتــم .بــه دکــه ی عاالديــن کــه رســیدم شــادی

ديــدار ،خوشــی غیــر قابــل تصــوری در جانــم ريخــت .بــه گربــه ای کــه از آفتــاب
تنــد ژوئیــه بــه ســايه پنــاه بــرده بــود ،لبخنــد زدم و يکبــاره از خــود پرســیدم کــه

چــرا تاحــال مســتقیماً بــه خانــه ی او نرفتــه بودم؟چــه چیــزی مانعــم شــده بــود؟

درد در قســمت بــاالی شــکم فروکــش کــرده بــود و از ضعــف پاهــا و خســتگی کمــر
خبــری نبــود .هــر چــه بــه آنجــا نزديک تــر می شــدم وحشــتم از نبــودن فســون
در خانــه بیشــتر می شــد و ضربــان قلبــم شــديدتر .راســتی بــه او يــا مــادرش اگــر
در را مــی گشــود ،چــه بايــد می گفتــم .بــه ذهنــم رســید بــر گــردم خانــه و ســه

چرخــه را بــردارم .امــا اگــر همديگــر را می ديديــم ،نیــازی بــه بهانــه نبــود .بــا

همــان نــگاه اول همــه چیــز روشــن می شــد .مثــل شــبحی ســرگردان بــه راه پلــه ی

خانــه ی اجــاره ای در کوئولوبوســتان رســیدم و چــون خوابــزدگان از پله هــا بــاال

رفتــم و بــه طبقــه ی دوم رســیدم وزنــگ را بــه صــدا در آوردم.

از بازديــد کننــدگان مــوزه خواهــش می کنــم ايــن دگمــه را فشــار دهنــد تــا
همــان صــدای زنــگ يعنــی چهچــه بلبــل کــه آنوقتهــا مــد روز بــود بلنــد شــود،

بايــد در همــان حــال مجســم کننــد کــه قلبــم انــگار میــان دهــان و گلــو گیــر

کــرده باشــد ،چــون قلــب پرنــده می طپیــد.

مــادر فســون در را گشــود و غريبــه ی خســته ای را ديــد کــه در راه پلــه ی تاريــک
ايســتاده .اول بــا بی اعتنايــی چــون گدايــی ناخواســته نگاهــم کــرد و بعــد کــه
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مــرا شــناخت ،چهــره اش روشــن شــد .در جــا درد شــکمم آرام گرفــت.
«آه ،کمــال تويی!»

«ايــن اطــراف بــودم ،گفتــم ســری بــه شــما بزنــم خالــه نصیبــه » صدايــم طنیــن

لــرزان گوينده هــای قصه هــای راديويــی را داشــت« .چنــد روز پیــش فهمیــدم
کــه فســون ديگــر در بوتیــک کار نمی کنــد .می خواســتم ســوال کنــم کــه
امتحانــش چطــور شــده .بعــد از آن برايــم زنــگ نــزد» .

«آخ ،کمــال پســرم بیــا تــو می خواهم کمــی برايت درددل کنم».

بــدون آن کــه منظــورش را بفهمــم قــدم بــه داخــل خانــه ی نیمــه تاريــک کــه

مــادرم بــا آن همــه ارتبــاط فامیلــی و خیاطــی هــای مشــترك حتــی يکبارهــم
نديــده بــود ،گذاشــتم.

صندلی هــای روکــش دار ،میــز ناهارخــوری ،بوفــه باشــکردان رويــش ،يــک ســرويس

گیــاس کريســتال ،ســگی از جنــس چینــی روی تلويزيــون ،همــه ی ايــن اشــیا در

نــوع خــود زيبــا بودنــد .زيــرا هــر کدامشــان در ســاختن موجــودی اســتثنايی بــه
نــام فســون نقــش داشــتند .در گوشــه ای از میــز يــک قیچــی خیاطــی ،خــرده
پارچــه ،قرقــره در رنگهــای مختلــف ،بخشــهايی از يــک لبــاس نیمــه تمــام و

فســون؟ معلــوم بــود کــه خانــه نیســت ،امــا حــرکات زيرزيرکــی خالــه کمــی

امیــدوار کننــده بــود.

«بنشــین کمــال! برايــت قهــوه دم می کنــم .رنگــت چــرا پريــده؟ آب ســرد

می خو ا هــی ؟ »

«فســون خانــه نیســت؟» پرنــده ی بــی قــرار از دهانــم بیــرون جهیــد .گلويــم
خشــک خشــک بــود.

«فســون ،آخ نــه »حالتــش میگفــت :اگر فقط می دانســتی؟

در حــال بلند شــدن گفــت «قهوه را چطــور می خواهی؟»
«کمی شــیرين »

بعدهــا برايــم روشــن شــد کــه خالــه در آشــپزخانه بــه جوابــی کــه می خواســت
بدهــد بیشــتر فکــر کــرده تــا بــه قهــوه.

آنوقتهــا امــا حواســم بــه ايــن حرفهــا نبــود .هــر چــه احساســاتم فعــال تــر

می شــد ،فهــم و شــعورم بــر اثــر عطــر فســون کــه درخانــه جــاری بــود و امیــد
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ديــدار ،تقريبــاً از کار افتــاده بــود .قنــاری باچهچــه اش خاطــرات شــیرين بوتیــک

شــانزه لیــزه را بیــدار می ســاخت و ديوانه تــرم می کــرد .روبــه ريــم ســر میــز

خــط کشــی بــه طــول ســی ســانتیمتر قــرار داشــت کــه بــرای هندســه بــه فســون

داده بــودم( .بــه حســاب مــن ديــدار هفتم مــان بــود) بــه نظــر می رســید کــه حــاال

مــادرش بــرای خیاطــی از آن اســتفاده مــی کنــد .خــط کــش را برداشــتم و بويیــدم.
عطــر دســتهای فســون را مــی داد و دختــرك در برابــرم ظاهــر شــد .چشــمهايم
خیــس شــده بــود؟ وقتــی صــدای پــای خالــه نصیبــه را کــه از آشــپزخانه می آمــد

شــنیدم ،فــوری خــط کــش را در جیــب کتــم مخفــی کــردم .قهــوه را جلويــم

گذاشــت و روبــه رويــم نشســت  .باژســتی کــه وحشــتناك شــبیه فســون بــود،
ســیگاری بــه لــب گذاشــت و گفــت «می دانیــد ،امتحــان فســون خیلــی بــد شــد».

تصمیــم داشــت بــه شــما گفتــن اش ادامــه دهــد« .فســون آنچنــان خــراب کــرد کــه

حتــی نتوانســت تــا آخــر امتحــان بمانــد وســط های کار گريه کنــان آمــد بیــرون.

خیلــی ناراحــت شــده بــود .طفلــک ديگــر نمی توانســت بــه دانشــگاه بــرود .از فــرط
ناامیــدی کارش را هــم رهــا کــرد .ايــن کاس تقويتــی شــماهم خیلــی از وقتــش

گرفــت .فکــرش را کامــ ً
ا مشــغول کــرده بوديــد .در مراســم نامــزدی هــم مســائل

ناراحــت کننــده ای پیــش آمــد .خودتــان کــه بهتــر می دانیــد .خاصــه همــه چیــز

دســت بــه دســت هــم داد .البتــه فقــط تقصیــر شــما نبــود ،امــا او دختــر حساســی
ســت .هنــوز بچــه اســت ،تــازه هجــده ســالش شــده ،داغــان شــده بــود .پــدرش او
را بــه جــای دوری بــرد .خیلــی دور ،بهتريــن کار اين ســت کــه فراموشــش کنیــد.

او هــم شــما را همین طــور»

وقتــی بیســت دقیقــه بعــد در خانــه ی مرحمــت روی تخــت دراز کشــیدم ،بــه

ســقف خیــره شــدم و حــس کــردم چطــور اشــک قطــره قطــره از گونــه ام می چکــد.

خــط کــش را بــه يــاد آوردم بلــه همــان خــط کــش دبیرســتانی کــه خــودم بــه
فســون داده بــودم چــون يکــی مثــل همــان را پیشــترها داشــتم .در اصــل اولیــن
شــیئ واقعــی مــوزه ی ماســت .چیــزی کــه مــرا بــه يــاد او می انــدازد و در شــرايط
دردنــاك زندگیــش برداشــته شــده ،تــه خــط کــش را بــه دهــان بــردم .تلخــی اندکــی
داشــت  .امــا مدتهــا همانجــا نگاهــش داشــتم .دو ســاعتی درتخــت مانــدم وبــه يــاد
زمانــی افتــادم کــه از ايــن خــط کــش اســتفاده می کــرد .چقــدر خــوب بــود .خــود را

١٨٢

خوشــبخت حــس می کردم،گويــی فســون را ديــده باشــم

خیابان هايــی کــه ياد آور او بودند
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می دانســتم کــه اگــر راهــی بــرای فرامــوش کــردن فســون وجــود داشــته باشــد،

بازگشــت بــه زندگــی معمولی ســت .ديگــر بی خیال تريــن کارمنــدان زت زت

هــم فهمیــده بودنــد کــه رئیس شــان روز بــه روز بیشــتر در خــود فــرو مــی رود.
مادرســعی می کــرد از اختــاف فرضــی میــان مــن و ســیبل ســر در بیــاورد و در
مواقــع نــادری کــه شــام منــزل بــودم بــه مــن هــم چــون پــدر پیلــه می کــرد کــه

کمتــر مشــروب بخــورم .کنجــکاوی و نگرانــی ســیبل نیــز متناســب بــا درد مــن

بزرگتــر می شــد .طــوری کــه وقــوع انفجــار محتمــل بنظــر می رســید  .بــدون
ســیبل و حمايت هايــش نمی توانســتم بحــران را پشــت ســر بگــذارم .می دانســتم

کــه بــدون او خفــه خواهــم شــد .اينطــور شــد کــه خــودم را جمــع و جــور کــردم و

تصمیــم گرفتــم ديگــر در خانــه ی مرحمــت بــه انتظــار فســون ننشــینم و بــا اشــیای

آنجــا تصويــرش را بــاز ســازی نکنــم .قبــأ تــاش کــرده بــودم بعضــی قوانیــن را
رعايــت کنــم ولــی بــه بهانه هــای واهــی آنهــا را زيــر پــا می گذاشــتم .ــــ يعنــی

واقعاً مجبــور بــودم بــرای خريــد گلــی کــه می خواســتم بــه ســیبل هديــه کنــم از

کنــار بوتیــک شــانزه لیــزه بگذرم؟ــــ اين بــار امــا يکســری مقــررات ســختتر وضــع
کــردم و تصمیــم گرفتــم خیابانهــا و محاتــی کــه قبــ ً
ا درزندگیــم نقــش مهمــی
بــازی می کردنــد از نقشــه ی مغــزم کنــار بگــذارم.

ايــن نقشــه ی جديــد نیشانتاشــی ســت کــه مــن آنوقتهــا بــا تــاش بســیاردرذهن

خــود ســاخته و پرداختــه بــودم .خیابانهــا و اماکنــی کــه بــه رنــگ ســرخ عامــت
گــذاری شــده اند ،مناطــق صــد درصــد ممنوعــه قلمــداد می شــدند .مثــل بوتیــک

شــانزه لیــزه ،تقاطــع خیابــان والیکــن آغــا و خیابــان تشــويقی ،اصــ ً
ا کل خیابــان
تشــويقی و پاســگاه پلیــس ،دکــه ی عاالديــن ،خیابــان عبدی اپیــک  1کــه قبــ ً
ا
امــاك نــام داشــت و بعدهــا بــه خیابــان زالل ســالیک مشــهور شــد  .در نیشانتاشــی

بیــش از همــه خیابــان پاســگاه پلیــس ،خیابــان کوئولوبوســتان کــه محــل زندگــی
1 Abdi-Ipek

١٨٣

فســون بــود و همین طــور خیابانهايــی کــه بــه آنهــا راه داشــتند .بــا رنــگ نارنجــی

محاتــی نشــان داده مــی شــوند کــه فقــط در صــورت لــزوم اجــازه ی ورود بــه آنهــا
را داشــتم ،البتــه نــه در حالــت مســتی و فقــط می توانســتم ســريعاً از آنــان بگــذرم.

خانــه ی خودمــان ،مســجد تشــويقی و چنــد خیابــان جنبــی در ايــن مجموعــه قــرار
می گرفتنــد کــه اگــر شــديد ا ً مراقبــت نمی کــردم بــاز درد عشــق بــر ســرم آوار

می گشــت .راهــی را کــه هــر روز بــرای ديــدار فســون از زت زت تــا خانــه ی مرحمــت
طــی می کــردم و مســیری کــه فســون بــرای رفتــن بــه خانــه از بوتیــک (اينــرا البتــه

فقــط فرضــی می دانســتم ) طــی می کــرد ،باآن کــه پــر از خاطــرات خطرنــاك و دام

چاله هايــی بــود کــه هــرآن امــکان ســقوط در آنــان وجــود داشــت ،امــا بارنــگ زرد

مشــخص می شــدند و مــن اجــازه ی عبــور و مــرور در آنهــا را البتــه بــا احتیــاط داشــتم.

نقــاط ديگــری هــم بودنــد کــه در طــول رابطــه ی کوتاهــم بــا فســون نقش هايــی

بــازی می کردنــد .آنهــا را هــم عامــت گــذاری کــردم .مثــ ً
ا محــل قربانــی کــردن

گوســفند و يــا آن گوشــه مســجد تشــويقی کــه از آنجــا فســون را از دور ديــده بــودم.

حــاال نقشــه را درذهــن داشــتم و بــه راســتی ازنزديــک شــدن بــه خیابان هــای ســرخ
اجتنــاب می کــردم و گمــان می بــردم بــا نقشــهای کــه از راه هــا ســاخته ام ،بیماريــم

را معالجــه خواهــم کــرد.
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ســايه ها و اشــباحی که بــه جای فســون می گرفتم

بــا اين کــه مقــررات جديــد زندگــی روزمــره ام را محــدود می ســاخت و مــرا از
چیزهايــی کــه می توانســتند فســون را درذهنــم زنــده کننــد دور می کــرد ،امــا

متاً ســفانه بــرای فرامــوش کردنــش کافــی نبودنــد .چــون حــاال در خیابــان و مهمانــی

بــه شــکل شــبح بــه ســراغم می آمــد .اولیــن و تــکان دهنده تريــن برخــورد را

اواخــر ژوئیــه تجربــه کــردم .داشــتم بــرای ديــدار خانــواده ام بــه ويــای تابســتانی
ســواديه می رفتــم .پشــت فرمــان ماشــین روی کشــتی نشســته بــودم و از بســفر
مــی گذشــتم .کشــتی کــه در مســیر کاربــاش ــــ اســکودار  1کار می کــرد تقريبــاً بــه

1 Kabatas-Üsküdar

١٨٤

ســاحل رســیده بــود ومــن چــون ديگــر راننــدگان کــم حوصلــه زودتــر از معمــول
موتــور را روشــن کــرده بــودم کــه يکبــاره در میــان آنهايــی کــه پیــاده کشــتی

را تــرك میکردنــد ،فســون را ديــدم .هنــوز صفحــه ی متحــرك کشــتی را بــه
ســمت خشــکی پايیــن نیــاورده بودنــد و مــن اگــر میخواســتم بــه فســون برســم

بايــد از ماشــین بیــرون میپريــدم و بــه دنبــال او میدويــدم و باايــن ترتیــب راه

ماشــینهای ديگــر را میبســتم .قلبــم ديوانــه وار میطپیــد .از ماشــین پريــدم

بیــرون ،می خواســتم بــا تمــام قــوا دنبالــش بــدوم کــه ديــدم از کمــر بــه پايیــن

انــدام زن کــه حــاال درمیــدان ديــدم قــرار داشــت از او پرتــر ويقورتــر اســت .چنــد
ثانیــه ای کــه در آن درد بــه شــادی پــر از هیجــان بــدل گشــت را در روزهــای

بعــد دوبــاره و دوبــاره تجربــه کــردم و تقريبــاً مطمئنــم کــه يــک بــار بــا فســون
واقعــی در آن میــان برخــورد کــرده بــودم.

چنــد روز بعــد وقــت ناهــار بــه ســینما کونــاك  1رفتــم تــا کمــی بــه چیزهــای

ديگــر فکــر کنــم .وقتــی بــه آهســتگی از پله هــای عريــض و طوالنــی درب
خروجــی کــه بــه خیابــان می رســید بــاال می آمــدم ،چنــد پلــه جلوتــر از خــودم

فســون را ديــدم ،بــا موهــای بلنــد و بــور و انــدام باريــک .اول قلــب و ســپس
پاهايــم بــه حرکــت در آمدنــد  .چــون خوابــزدگان می رفتــم کــه صدايــش کنــم،
ولــی ســکوت کــردم .در آخريــن لحظــه فهمیــده بــودم کــه او نیســت.

در بیوقلــو جايی کــه بیشــتر وقتــم را می گذرانــدم چــون خطــر يادآوريــش از
هــر جــای ديگــری کمتــر بــود يکبــار ســايه اش بــر ويتريــن مغــازه ای ســرجا
خشــکم کــرد .بازهــم در بیوقلــو میــان جمعیــت و منتظــران در صــف ســینما

او را بــا همــان شــیوه ی ســبک راه رفتنــش روبــروی خــود ديــدم .امــا گمــش

کــردم .بااين کــه نمی دانســتم بــه راســتی خــودش بــوده يــا ســرابی محصــول
درد ،چنــد روزی پشــت ســر هــم در همــان وقــت مســیر مســجد آغــا  2تــا ســینما

ســارای  3بی هــدف بــاال و پايیــن رفتــم .بعــد در يــک آبجــو فروشــی از پشــت
1 Konak
2 Aga-Moschee
3 Saray
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پنجــره رهگــذران را زيــر نظــر گرفتــم .ايــن برخوردهــای بهشــتی گاهــی فقــط
يــک لحظــه ی کوتــاه طــول می کشــید .مثــل ايــن عکــس کــه ســايه ی فســون را بــر

میــدان تکســیم نشــان مــی دهــد و طبیعتــاً محصــول خطايــی چنــد ثانیــه ای ســت.

در ايــن روزهــا فهمیــدم کــه چقــدر زنــان و دختــران آرايــش و بطــور کلــی قیافــه ی
فســون را تقلیــد می کننــد و چــه تعــداد از زنــان موســیاه تــرك موهای شــان را

بــه رنــگ طايــی در می آورنــد .البتــه همه شــان بــا فســون تفاوتهــای بنیــادی

داشــتند .يــک بارکــه می خواســتم بازعیــم در کلــوپ کوهنــورد تنیــس بــازی کنــم
او را ســر میــز کنــاری ديــدم کــه بــا دو دختــر نشســته ،ملتــم جلوی شــان اســت و
ســرگرم بگــو بخندنــد و باحیــرت فکــر کــردم کــه او اينجــا چــه می کنــد .يــک بــار
ديگــر شــبحش را ديــدم کــه باجمعیــت از کشــتی بخــاری در کاديکــوی

1

پیــاده

می شــود و بــرای يــک تاکســی دســت بلنــد می کنــد .قلــب و ادراکــم گام بــه گام

بــه ديــدن ســراب عــادت می کردنــد .وقتــی يــک بــار در ســینما ســارای ســرتنفس

میــان دو فیلــم فســون را بــا دو خواهــرش در حــال لیــس زدن بــه بســتنی شــکاتی
ديــدم ،پیــش از همــه خواهــر نداشــتن فســون را نديــده گرفتــم و بــه جــای آن اثــر
تســکین بخــش لحظــه را مزمــزه کــردم و بــا تمــام قــوا کوشــیدم اعتنايــی بــه ايــن

کــه دختــرك فســون نیســت و حتــی شــباهتی بــه او نــدارد نکنــم.

فســون را جلــوی بــرج ســاعت کنــار قصــر دولماباغچــه ،در بــازار بشــیکتاش بــا
ســبد خريــد و ــــ بــرای مــن هیجــان انگیــز تــر و عجیــب تــر ازهمــه ــــ از پنجــره
ی طبقــه ی ســوم خانــه ای در گومــوش ســويو  2ديــدم کــه بــه خیابــان نــگاه میکــرد.

وقتــی متوجــه شــد کــه در پیــاده رو ايســتاده ام و بــه بــاال نــگاه میکنــم ،اوهــم
ــــشبح فســون ــــ نگاهــم کــرد ،بــرا يــش دســت تــکان دادم  .جوابــم را داد .از فــرم
دســت تــکان دادنــش فهمیــدم کــه فســون نیســت وباشرمســاری گذشــتم .پــس

از آن امــا بــه فکــرم رســید حتمــ ٌا پــدرش او را بــه ســرعت شــوهر داده و حــاال در

محلــه ای جديــد زندگــی مــی کنــد .امــا همچنــان در آرزوی ديــدار مــن اســت.

از آن چنــد لحظــه کــه بگذريــم طبیعتــاً می دانســتم نــه فســون بلکــه تصويــری
1 Kadiköy
2 Gümüssuyu
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ســاخته و پرداختــه ی روح ســرگردان خــود را پیــش رو دارم .ديــدن يکبــاره ی

او امــا آنچنــان حــس شــیرينی بــود کــه مــرا بــه ازدحــام خیابان هــا ،جايــی
کــه امــکان ديــدار دوبــاره بــا همــزادش بیشــتر وجــود داشــت می کشــاند و بــه
همیــن ترتیــب در مغــزم نقشــه ی جديــدی از شــهر ســاختم.

شــهری بــا يــک رشــته عامــات و نشــانه ها کــه همــه بــه فســون ختــم می شــدند.

چــون ايــن برخوردهــا معمــو الً وقتــی کــه پريشــان بــه دوردســت خیــره شــده

بــودم ،پیــش می آمــد بــه هنــگام راه رفتــن پريشــان بــه دور دســت خیــره
می شــدم .فســون را در آسانســورهای مختلــف وقتــی کــه بــا ســیبل بــه مهمانــی
يــا کلوپ هــای شــبانه می رفتیــم ،در حــال مســتی می ديــدم .امــا بــه خــود
مســلط می شــدم .می ترســیدم خــودم را لــو بدهــم و بــه ايــن تــر تیــب شــبح
ســريعتر ناپديــد شــود.

ايــن طبقــات شــن را از ســواحل کیلــوس  1و شــیل  2بــه ايــن خاطــر اينجــا

گذاشــته ام کــه فســون را غالبــاً میــان زنــان و دختــران مايــو يــا بیکینــی پوشــی

کــه خــود را شــرمزده جمــع وجــور میکردنــد میديــدم ،آن هــم در حالــی کــه

مغــزم از گرمــای نیمــروزی و خســتگی از کار افتــاده بــود.

هــر چنــد ازبرپايــی جمهــوری و اصاحــات آتاتــورك چهــل پنجــاه ســالی

میگذشــت هنــوز هــم بــه ديــدن يکديگــر بــا لبــاس شــنا بــدون احســاس شــرم

عــادت نکــرده بوديــم  .میــان ايــن شــرم و حساســیت فســون قرابتــی می ديــدم
کــه مــرا تحــت تاً ثیــر خــود قــرار مــی داد.

وقتــی کــه از دلتنگــی جانــم بــه لــب می رســید از ســیبل و زعیــم کــه در

آب تــوپ بــازی می کردنــد فاصلــه می گرفتــم وپیکــر يقــور و خشــک شــده ام

را کــه مدتهــا از ســکس محــروم مانــده بــود در آفتــاب برشــته می کــردم و

همان طــور کــه از ســاحل بــه دور دســت خیــره شــده بــودم دختــری را کــه
بــه ســويم می آمــد بــه جــای فســون می گرفتــم ،بــا اين کــه او را هیچوقــت

بــا خــود بــه اينجــا نیــاورده بــودم .چقــدر آرزويــش را داشــت ،چــرا ارزش ايــن
1 Kilyos
2 Sil
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هديــه ی آســمانی را نفهمیــدم .کــی دوبــاره می بینمــش؟ بــا همــان حــال مدت هــا

در آفتــاب دراز می کشــیدم و دلــم می خواســت گريــه کنــم .امــا چــون خــود را

مقصــر می شــناختم قــدرت ايــن کاررا هــم نداشــتم .پــس پريشــان ســر در شــن

فــرو می بــردم.

ســرگرمی بی ارزش
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می تــوان گفــت کــه زندگــی از مــن کنــاره می گرفــت  .نیــرو وجايــش را از
دســت مــی داد .پديده هــا را ديگــر آنقدرهــا نزديــک و واقعــی نمی ديدم.آن طــور

کــه قب ً
ا حــس می کــردم ،نبودنــد( .البتــه آنوقتهــا احســاس خــود را بخوبــی

نمی شــناختم) وقتــی کــه ســالها بعــد در دنیــای کتــاب فــرو رفتــم ،احســاس
روزمرگــی و بی مزگــی زندگیــم را بــه بهتريــن شــکل در کتابــی از يــک شــاعر

فرانســوی بــه نــام گــرارد د نــروال  1يافتــم ،کــه میخواســت از درد عشــق خــود را

حلــق آويــز کنــد.او پــس از آن کــه محبوبــش را بــرای همیشــه از دســت داد ،درکتــاب
اورلی ،2کــه صفحــه ی مــورد نظــر را برايتــان گشــوده ام( ،اينجــا چــاپ اول آنــرا مــی

بینیــد) می گويــد کــه زندگــی از ايــن پــس چیــزی جــز ســرگرمی های بــی ارزش
بــرای عرضــه کــردن نــدارد .حــال مــن هــم همین طــور بــود .نمی توانســتم ازچنــگ

ايــن فکــر بگريــزم کــه هــر چــه بــی فســون می کنــم بیهــوده و تــو خالــی ســت.

هــر شــخص ويــا بهانــه ای کــه باعــث اثبــات دوبــاره ی ايــن واقعیــت می گشــت،
کفــرم را در مــی آورد .بــا اينهمــه امیــد يافتنــش ،گفتگــو و در آغــوش کشــیدنش

را بــه هیچوجــه از دســت نــداده بــودم و همیــن مــرا تــا حــال کــم وبیــش زنــده
نــگاه داشــته بود.هــر چنــد آن طــور کــه حــاال فهمیــده ام باعــث کشــدار شــدن دردم
هــم می شــد.

در يکــی از ســخت تريــن روزهــا ،يــک روز وحشــتناك داغ مــاه ژوئیــه بــرادرم زنــگ
زد و گفــت تــورگای طــرف معاملــه ی خوب مــان بــه شــدت از دســتم عصبانــی اســت

1 Gerard de Nerval
2 Auerelie
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چــون اورا بــرای جشــن نامــزدی دعــوت نکــرده ام ومی خواهــد يــک قــرارداد
بــزرگ صــدور مافــه را بــه هــم بزنــد .در ايــن قــرارداد مــن و بــرادرم شــريک

بوديم.عثمــان بــه شــدت عصبانــی بــود (البتــه حــق داشــت  .مــادر بــه او گفتــه
بــود کــه مــن اســم تــورگای را از لیســت مدعويــن خــط زده ام) ومــن بــرای آرام

کردنــش فــوری قــول دادم کــه موضــوع را حــل کنــم ودوبــاره دل تــورگای را
بدســت آورم.

همــان لحظــه بــه تــورگای زنــگ زدم و بــرای روز بعــد قــرار گذاشــتم .در مــوج
گرمــای نیمــروزی بــه ســمت کارخانــه ی بزرگــش در باغچــه لیولــر  1حرکــت کــردم.

در مســیر از محــات زشــت پــر از مجتمع هــای کارگــری ،باراندازهــا ،کارخانجــات
و پشــته پشــته آشــغال گذشــتم .غــم عشــق آنقدرهــا غیــر قابــل تحمــل بنظــر

نمیرســید .البتــه بــه ايــن دلیــل کــه امیــدوار بــودم اخبــاری راجــع بــه فســون
از زيــر زبــان تــورگای بیــرون بکشــم .درســت مثــل وقتــی کــه بــه طــور مثــال
بــا کنعــان حــرف مــی زدم و يــا در تکســیم بــه ســراغ ســنای می رفتــم .حاضــر

نبــودم بپذيــرم کــه حــال خوبــم بــه چــه دلیــل اســت و بــه خــود می گفتــم فقــط

بــرای حــل مســائل کاری بديدنــش مــی روم .شــايد اگــر اينقــدر بــه خــود دروغ

نمی گفتــم آن بخــش از ايــن ماقــات کــه بــه کار مربــوط می شــد بــا موفقیــت
پیــش می رفــت.

تــورگای از اين کــه فقــط بــرای عــذر خواهــی از اســتانبول آمــده بــودم ،بســیار
خشــنود بــه نظــر می رســید .همیــن برايــش کافــی بــود و بــا مــن برخــوردی

بســیار دوســتانه داشــت و بــدون پــز زيــادی مــرا بــرای بازديــد بخــش بافندگــی

کارخانــه کــه در آن صدهــا زن جــوان مشــغول بــه کار بودنــد( ،يکــی از آنــان
کــه پشــتش بــه مــن بــود بــه شــکل شــبح فســون درآمــد و نبضــم را بــه ديوانــه

وار زدن کشــانید و مــرا بــرای موضــوع اصلــی صحبــت آمــاده ســاخت) ســاختمان
اداری نــو ومــدرن و غذاخــوری تمیــز وروشــن بــرد و بــه ايــن ترتیــب حالیــم
کــرد کــه بــه نفــع ماســت اورا بعنــوان طــرف معامات مــان حفــظ کنیــم .بعــد

پیشــنهاد کــرد کــه ـــــ طبــق رســم معمــول ــــ بــا کارگــران در غذاخــوری
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کارخانــه ناهــار بخوريــم .مــن امــا بخــود قبوالنــدم کــه هنــوز بــه انــدازه ی کافــی

ســو تفاهمات حــل شــود
عذر خواهــی نکــرده ام وبــه او گفتــم بــرای اين کــه همــه ی
ً
بهتــر اســت برويــم جايــی بنشــینیم و بــه ســامتی هــم بنوشــیم .در چهــره ی
نجیــب و ســیبیلويش هیــچ نشــانی از شــک ديــده نمی شــد و چــون هنــوز حــرف

دعــوت در میــان نبــود بــا غــرور پاســخ داد«ايــن نــوع ســهل انگاری هاگاهــی

پیــش می آيــد ،فراموشــش کنیــم» .مــن امــا تــن نــدادم و آنقــدر اصــرار کــردم

تــا عاقبــت مــرد بیچــاره ناچــار شــد مــرا بــه ماهــی ســرايی درباکیرکــوی  1دعــوت

کنــد .همینکــه ســوار موســتانگش شــدم ،بــه يــاد آوردم کــه تــورگای و فســون
روی همیــن صندلــی بارهــا همديگــر را بوســیده اندو سايه ی شــان روی شیشــه ی

ســرعت ســنج افتــاده و او دختــرك را کــه هنــوز هجــده ســالش هــم نشــده بــود،
چقــدر دســتمالی کــرده .شــايد فســون بــه ســوی او بازگشــته بــود .ولــی بنظــر

می رســید از هیــچ چیــز خبــر نــدارد و همیــن باعــث خجالتــم می شــد و قــادر بــه
آرام کــردن خــود نمی شــدم.

وقتــی در ماهــی ســرا روبــه روی هــم نشســتیم ومــن بــه ســوراخهای بــزرگ دمــاغ
 ،دهــان شــهوی و دســتهای پــر مويــش کــه گــرم بــاز کــردن دســتمال ســفره روی

زانويــش بودنــد ،خیــره شــدم حــدس زدم کــه کار خــراب خواهــد شــد .حســادت

آنچنــان وجــودم را پــر کــرده بــود کــه بــه هیچوجــه قــادر بــه کنتــرل خــود نبــودم.
تــورگای بــا گارســن خیلــی از بــاال برخــورد کــرد .و همان طــور کــه در فیلمهــای
غربــی ديــده بــود آنچنــان بــه نرمــی لبهايــش را پــاك می کــرد ،کــه گويــی زخمــی

را مــداوا مــی کنــد .تــا اواســط نهارتوانســتم جلــوی خــودم را بگیــرم .امــا همــان
راکــی کــه می نوشــیدم تاخشــمم را فــرو نشــاند باعــث شــد تــا عنــان زبــان را

رهــا کنــم .درســت همان وقتــی کــه تــورگای بزرگوارانــه اعــام نمــود میــان شــرکا
همــه چیــز بخوبــی وخوشــی حــل شــده و در راه معامات مــان کوچکتريــن مانعــی

وجــود نــدارد پاســخ دادم«اين کــه کاروبارمــان خــوب باشــد اهمیتــی نــدارد ،آنچــه
مهــم اســت خــوب بــودن ذات آدمــی اســت» .

در حالــی کــه بــه اســتکان راکــی در دســتم نــگاه می کــرد گفــت «کمــال بــه تــو
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خیلــی احتــرام می گذارم،همین طــور بــه پــدر و باقــی افــراد خانــواده ات .مــا

روزگار ســختی را باهــم گذراندهگذرانده ايــم .درايــن ســرزمین زيبــا ولــی فقیــر

پولداربــودن نعمتــی اســت کــه فقــط نصیــب بنــدگان خــاص خــدا مــی شــود

.بايــد سپاســگزار بــود  .غرورمــان را کنــار بگذاريــم و بــه درگاهــش دعــا کنیــم.
فقــط اينطــور مــی شــود خــوب مانــد».

بــه مســخره پاســخ دادم «نمی دانســتم ايمانــت اين همه قرص اســت ».

«کمــال عزيــز خطايی از من ســرزده ؟»

«شــما مزاحــم دختــر جوانــی از خانــواده ی مــا شــده ايد .بــااو برخــورد بــدی
داشــتید وحتــی ســعی کرديــد بــا پــول او را وادار بــه ايجــاد رابطــه کنیــد.

دختــری کــه دربوتیــک کار می کــرد را مــی گويــم ،فســون»

صورتــش خاکســتری شــد و ســرش را پايیــن انداخــت .فهمیــدم دلیــل حســادتم

ايــن نیســت کــه او آخريــن رابطــه ی فســون پیــش از مــن بــوده بلکــه اينســت
کــه او موفــق شــده آتــش ايــن عشــق را خامــوش کنــد وبــه زندگــی معمولــی

برگــردد.

«نمی دانســتم فامیــل شماســت ،باعــث خجالــت اســت .خانــواده تــان حــق داشــتند

مــرا دعــوت نکننــد ،پــدر و برادرتــان هــم مثــل شــما فکــر مــی کننــد؟ حــاال چــه
فکــر می کنیــد؟ بايــد کار مشــترك مان را خاتمــه يافتــه تلقــی کنیــم؟»
«فکــر مــی کنم همین طور اســت».گفتم و فوری پشــیمان شــدم.

شــرم هــم بــه غــم عشــق اضافــه شــد .بــا اين کــه خیلــی مســت بــودم در راه
بازگشــت هــم پشــت فرمــان نشســتم .از هجــده ســالگی دوســت داشــتم در

اســتانبول و بــه خصــوص درجاده هــای ســاحلی رانندگــی کنــم .امــا بــا ايــن
وضعیــت افتضــاح لــذت بــه عــذاب مبــدل شــد .بــه نظــر می رســید شــهر زيبايیــش

را از دســت داده و بــرای اين کــه ازدســتش بگريــزم پــدال گاز را فشــار دادم.
نزديــک بــود عابــری را زيــر بگیــرم.

بــه دفتــر کــه رســیدم فکــر کــردم بهتريــن کار قانــع کــردن عثمــان بــه ايــن نکتــه

اســت کــه بــه هــم زدن قــرارداد بــا تــورگای بــه نفــع همــه مــان تمــام خواهــد
شــد .کنعــان را صــدا کــردم کــه از کار مشــترك مان کامــ ً
ا خبــر داشــت .بــا

تعجــب بــه حرفهايــم گــوش کــرد .بــا ايــن جملــه کــه :تــورگای بداليــل شــخصی
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قصــد فريب مــان را داشــته حرفــم را جمــع بنــدی کــردم و از کنعــان پرســیدم کــه
آيــا امکانــش وجــود دارد خودمــان بــه تنهايــی قــرارداد صــدور مافــه و روتختــی

را پیــش ببريــم؟ کنعــان باشــدت ســررا بــه عامــت نفــی تــکان دادو پرســید «مگــر
چــه پیــش آمــده ؟»دوبــاره فقــط گفتــم کــه را ه مــا از تــورگای جداشــده .

«کمــال اگــر کوچکتريــن روزنــه ای هــم وجــود داشــته باشــد بايــد جلــوی ايــن

جدايــی را گرفــت .بــا برادرتــان حــرف زده ايــد وبعــد گفــت کــه نــه فقــط زت زت
بلکــه باقــی شــرکت هايمان هــم بشــدت ضــرر خواهنــد کــرد و در قراردادمــان

مــاده ای وجــوددارد کــه اگــر ســر وقــت اجنــاس را تحويــل ندهیــم بايــد در برابــر

دادگاه عالــی نیويــورك پاســخ گــو باشــیم و دوبــاره تاً کیــد کــرد «برادرتــان خبــر

دارد ؟»چــون مــی ديــد مســتم بــه خــود اجــازه ی اينطــور پرســیدن و گرفتــن
چنیــن قیافــه ای را میــداد .موضــوع ديگــر بــه شــرکت مربــوط نمی شــد  .بــرای
مــن هــم نگــران بــود

گفتــم «کاری نمــی شــود کــرد  .بايــد قضیــه را بــدون تــورگای پیــش ببريــم.

»احتیاجــی بــه توضیــح کنعــان نبــود  .خــودم هــم می دانســتم کــه ايــن کار غیــر

ممکــن اســت  .امــا بخــش عقايــی ذهنــم يــا از کار افتــاده بــود ويــا اســیر دســت

اهريمــن انتقــام گشــته بــود .کنعــان اصــرار داشــت بــا بــرادرم صحبــت کنــم .ايــن

زيــر ســیگاری و ســوراخ کــن هــردو بــا عامــت زت زت را آنــروز طبیعتــاً تــوی
ســرش نکوبیــدم  .امــا دلــم می خواســت بکوبــم .کــراوات قرمــزش را باخطوطــی

در ســت شــبیه خطــوط زيــر ســیگاری بخوبــی در خاطــر دارم  .بــا خشــونت

گفتم«کنعــان ،شــما بــرای مــن کار مــی کنیــد نــه بــرای بــرادرم »

بــا پررويــی پاســخ داد «اختیــار داريــد کمــال معلــوم اســت .امــا شــما خودتــان مــرا

بــا برادرتــان در نامــزدی آشــنا کرديــد و از آنوقــت باهــم تبــادل نظــر می کنیــم.
اگــر شــما موضــوع بــه ايــن مهمــی را بــا او در میــان نگذاريــد بســیار متاً ســف

خواهــد شــد ،حــال شــما را در ايــن روزهــای اخیــر بــه خوبــی می دانــد و قصــدش

مثــل هــر کــس ديگــر فقــط کمــک اســت».

ايــن هــر کــس ديگــر ديوانــه ام کــرد ،دلــم می خواســت در جــا اخراجــش کنــم،
امــا بــی تفاوتــی اش در برابــر خشــمم کمــی ترســناك بــود .حــس کــردم از فــرط

عشــق وحســادت قــدرت تشــخیص را از دســت داده ام .مثــل حیوانــی در بنــد درد
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می کشــیدم و می دانســتم عــاج دردم فقــط ديــدن فســون اســت .دنیايــی کــه

اينقــدر بی مــزه و خالــی بــود در نظــرم ارزشــی نداشــت.

مثــل ســگی در ســفینه ی فضايی
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بــه جــای فســون بــا ســیبل قــرار گذاشــتم .دردم آنقــدر شــديد شــده بــود و

آنچنــان مــرا بــه خــود مشــغول می کــرد کــه بعــد از ســاعت کار تــک و تنهــا در

دفتــر می نشســتم و خــود را بــه بی کســی ســگی می ديــدم کــه در يــک ســفینه ی

کوچــک بــه تاريکــی بی انتهــای فضــا پرتــاپ شــده ،وقتــی از ســیبل دعــوت کــردم
کــه بــه شــرکت بیايــد نتیجــه گرفــت کــه وقــت همــان کارهــای پیــش از نامــزدی

رســیده و بــه ايــن ترتیــب دختــر نازنیــن عطــر مــورد عاقــه ام ســیلوی  1را بــه

خــود زد .کفــش پاشــنه بلنــد و جــوراب شــبکه دار کــه می دانســت تحريکــم

می کنــد بــه پــا کــرد ،فکــر می کــرد بحــران تمــام شــده .رقصــان و شــاد آمــد و
مــن نتوانســتم بــه او بگويــم کــه قضیــه بــر عکــس اســت .او رامی خواســتم تــا

کمــی افــکار تیــره و تــارم را درآغوشــش بــه فراموشــی بســپارم .بغلــش کــردم.
مثــل آنوقتهــا کــه مــادرم را ،ســیبل مانــد تــا مــن روی کاناپــه بنشــینم و بعــد
بــا لبخنــد روی زانويــم نشســت .می دانــم اجــازه نــدارم بگويــم کــه چقــدر

موهايــش ،گردنش،عطــر آشــنايش ،نزديکــی اطمینــان بخشــش آرامــم ســاخت،

چــون خواننــدگان وفــادار و بازديدکننــدگان مــوزه گمــان خواهنــد بــرد کــه مــا
بعــد از آن حتمــاً بــا هــم خوابیديــم و از مــن ناامیــد خواهنــد شــد .ســیبل درهــر

صــورت ناامیــد شــد .مــن امــا بــر عکــس در آغــوش او آنقــدر راحــت بــودم کــه
بســرعت در خوابــی عمیــق و آرام فــرو رفتــم و خــواب فســون را ديــدم.

وقتــی کــه خیــس عــرق از خــواب پريــدم در آغــوش هــم غنــوده بوديــم ،در
تاريــک روشــن غــروب بــدون آن کــه کلمــه ای باهــم در و بــدل کنیــم لبــاس

پوشــیديم .ســیبل در فکــر بــود و مــن احســاس گنــاه می کــردم .مثــل آن

روزهــای خــوش گذشــته نــور چــراغ ماشــین ها و اتوبوس هــا اتــاق را روشــن
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می کــرد .بــدون قــرار قبلــی بــه فوايــه رفتیــم .درآنجــا میــان هیاهــو ونــور ســر

میزمــان نشســتیم .مــن دوبــاره فکــر کــردم کــه ســیبل چــه زن فــوق العــاده ،زيبــا
و فهمیدهــای اســت .ســاعتی بــه بگــو بخنــد بــا دوســتانی کــه بــرای چنــد لحظــه
ســر میزمــان می آمدنــد گذشــت .از گارســون شــنیديم کــه نــور جهــان ومحمــد

هــم آنجــا بودنــد ،ولــی زود رفتنــد.

ســکوت در فواصــل حرفهــا امــا نشــان مــی داد کــه مــا در ذهنمــان باموضــوع

اصلــی در گیريــم کــه ديگــر نمی شــود از دســتش فــرار کــرد .دومیــن بطــری

شــراب کانکايــا  1را ســفارش دادم .ســیبل هــم تقريبــاً زيــاده روی کــرد .با الً خــره

پرســید«خوب بگوچــه بــه ســرت آمــده؟»

پاســخ دادم « اگــر می دانســتم! چیــزی در وجــودم نمــی گــذارد بــه کنــه مطلــب

پــی ببــرم».

«يعنــی تو خودت هــم نمی دانی؟»

«همین طور اســت».

پرســید«نگران حدســیات مــن راجع به مشــکلت نیســتی؟»

«فقــط از ايــن می ترســم کــه قــدرت غلبــه بــر مشــکلم را نداشــته باشــم و تــو را

در ايــن رابطــه از دســت بدهــم».

«نتــرس مــن آدم پــر تحملــی هســتم و تــورا خیلــی دوســت دارم  .اگــر نمی خواهــی

در ايــن مــورد حــرف بزنــی ولــش کــن  .نتیجــه گیــری غلــط نخواهــم کــرد .مــا
وقــت داريــم» .

«چــه نتیجه گیــری غلطی؟»

بــا لبخنــدی کــه ســعی می کــرد آرامــش بخــش باشــد گفــت «مثــل اين کــه
همجنــس بــاز شــده ای يــا چیزهايــی از ايــن دســت».
«مرســی وديگر چه؟»

«فکــر نمی کنــم بیمــاری مقاربتــی داشــته باشــی يــا کابوســی از دوران کودکــی
بــه ســراغت آمــده باشــد ،بــا ايــن همــه بــد نیســت اگــر ســری بــه يــک روانشــناس

بزنــی  .اصــ ً
ا خجالــت آور نیســت .دراروپــا و امريــکا همــه ايــن کار را می کننــد.
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البتــه آنجــا بايــد حرفهايــی را کــه بــه مــن نمی گويــی بزنــی ،بگــو ديگــر! هرچــه
در دل داری بريــز بیــرون! مطمئــن بــاش ناراحــت نخواهــم شــد» .

بــا لبخند پاســخ دادم «می ترســم ،برويــم برقصیم».

«بــه ايــن ترتیــب اعتــراف کــردی کــه چیــزی وجــود دارد و تــو آنــرا می دانــی،
ولــی مــن نــه».

«مادمــوازل ،افتخــار يــک رقص را به مــن می دهید؟»

«آخ موســیو نامــزدم چه مرد دشــواری شــده» و بعد باهــم رقصیديم.

ايــن گفتگــو را بعنــوان مثــال انتخــاب کــردم تــا نشــانگر ســکوتمان  ،گفتگوی مــان

و اگــر بشــود اســمش را ايــن گذاشــت عشــقمان بــه هــم باشــد .درآن مــاه ژوئیــه ی

کذايــی وقتمــان را دررســتوران ها و کلوپ هــای شــبانه ای کــه نمونــه ی صــورت
غــذا و گیاس های شــان را اينجــا می بینیــد بــه نوشــانوش ســپری کرديــم .عشــق

میــان مــا ربطــی بــه همخوابگــی نداشــت ،بلکــه همــدردی و همدلــی مهربانانــه

بــود .امــا چــه کســی شــهادت مــی داد .آن کــه بــا حســد می ديــد چطــور نصفــه
شــب مســت وخــراب درپیســت رقــص ايســتاده ايم نمی توانســت احساســات

واقعی مــان را آن طــور کــه بــود ببینــد  .وقتــی در شــبهای خیــس ودم کــرده

زيــر درختانــی کــه حتــی يــک نســیم بــه برگهايشــان نمی وزيــد آرام می رفتیــم
و از دور ترانــه ی «گل ســرخ ولبهايــت» فضــا را پــر می کــرد و درديســکوجوکی

ــــ بازهــم يــک پديــده ی نــو ظهــور ــــ صفحــات جديــد می گذاشــتند ،او را

بــه ايــن امیــد در آغــوش می گرفتــم کــه پناهگاهــم ،همــدرد و همراهــم باشــد.
عطــر آشــنايش را از میــان گــردن و موهــا بــه مشــام می کشــیدم و می دانســتم

کــه ديگــر اصــ ً
ا مثــل آن ســگ درفضــا تنهــا نیســتم بلکــه ســیبل در کنــارم
اســت وبعــد سرشــار از احســاس خــود را بیشــتر بــه او می چســباندم .هنــگام

رقــص وجلــوی چشــم زوجهــای رمانتیــک پیــش می آمــد کــه تلــو تلــو بخوريــم و
يــا از فــرط مســتی بــه زمیــن بیفتیــم .ســیبل از ايــن رقــص سرمســتانه و عجیــب

کــه مــارا از دنیــای آدم هــای معمولــی جــدا می کــرد خوشــش می آمــد .عقیــده
داشــت کــه بــه عشــقمان ژرفــای بــه خصوصــی می بخشــد کــه بــا آن می شــود

همــه ی عالــم را فرامــوش کــرد .آنهــم درزمانهــای کــه خیابان هــای اســتانبول

عرصــه ی تاخــت وتــاز کمونیســت ها و ناسیونالیســت ها بــود کــه همديگــررا
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می کشــتند ،بــه بآن کهــا حملــه ور می شــدند وکافه هــا را منفجــر می کردنــد.

وقتــی دوبــاره ســر میــز بازمی گشــتیم ،ســیبل مســت دوبــاره می رفــت ســر اصــل

موضــوع  .از حرفهــای مــن البتــه بــه جايــی نمی رســید ،اماشــرايط يــک طــوری

برايــش قابــل قبــول تــر می شــد .بــه ايــن ترتیــب وضعیــت غمبــارم کــه باعــث
قطــع روابــط جنســی مــان شــده بــود تبديــل شــد بــه يــک قضیــه ی ناراحــت

کننــده کــه بــزودی بــر طــرف خواهــد گشــت .آزمونــی کــه درســت پیــش از ازدواج
ســر راه عشــقمان قــرار گرفتــه اســت.

از اين هــا گذشــته بواســطه ی درد مــن خودمــان را تــا حــدی از دوســتان پولــدار

وســطحی مان کــه ســوار قايــق موتوری هاشــان می شــديم باالتــر می ديديــم .مــا
احتیاجــی نداشــتیم بعــد از يــک مهمانــی در حالــت مســتی از نــرده ی بالکــن

ويايــی بــاال برويــم و از آنجــا خــود را در بســفر بیاندازيــم ،مــا بــه دلیــل وضعیــت
عجیــب وغريــب مــن همین طــوری هــم پديدهــای منحصــر بــه فــرد بوديــم .اين کــه

ســیبل دردم را اينقــدر جــدی می گرفــت تحــت تاً ثیــرم قــرار مــی داد و مــا را

بیشــتر بــه هــم نزديــک می کــرد .امــا همانوقــت کــه خــود دار وسرمســت شــب

را بــه پايــان می بــردم يــک بــاره چهــره و حالتــم تغییــر می کرد،چــون در جمــع

دختــری را بــه جــای فســون گرفتــه بــودم .آنوقــت ســیبل می فهمیــد کــه وضعــم

خرابتــر از آنــی ســت کــه حــدس زده.

اول دوســتانه پیشــنهاد کــرد بــروم دکتــر روانشــناس و بعــد شــرط گذاشــت .بــرای
آن کــه همــدردی بــی نظیــرش را از دســت ندهــم ،پذيرفتــم .آنوقت هــا روانشــناس

معــروف ترکــی بــود کــه حتمــاً خواننــدگان دقیــق نظــرش را بــه عشــق در خاطــر

دارنــد  .تــازه از امريــکا فــارغ التحصیــل شــده بــود و می خواســت بــا پاپیــون

و پیــپ جــدی بــودن شــغلش را بــه بــورژوازی اســتانبول بفهمانــد .وقتــی کــه

ســالها بعــد بــه ســراغش رفتــم تــا پاپیــون و پیپــش را بــرای مــوزه بگیــرم بســرعت
فهمیــدم کــه اصــ ً
ا مشــکات آن زمــان مــرا بــه خاطــر نمــی آورد و کوچکتريــن

اطاعــی از داســتان غمبــارم کــه تقريبــاً همــه ی اســتانبول از آن باخبــر بودنــد
نــدارد .آنوقت هــا گمــان می کــرد کــه يکــی از همــان آدم هــای ســالمی هســتم
کــه فقــط محــض فضولــی بــه ســراغش رفتــه ام .بــر عکــس مــن فراموشــم نشــده

بــود کــه ســیبل اصــرار داشــت بــا مــن بیايــد .می گفــت «مــن در اتــاق انتظــار
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می نشــینم ».نمی خواســتم بیايــد ،بــه نظــر ســیبل از منظــر يــک عقــل ســالم
کــه ويــژه ی انســانهای غیــر غربــی و مخصوصــاً مســلمان اســت ،روانشناســی
آيیــن علمــی کشــف اســرار و اختــراع غربی هــا ســت ،آدم هايــی کــه نمی داننــد

وابســتگی های خانوادگــی ودرددل چــه اثــر شفابخشــی می توانــد داشــته باشــد.
پــس از کمی گفتگــو و چنــد پرسشــنامه کــه بــه دقــت پرشــد ،دکتــر از مــن

پرســید کــه مشــکل اصلــی ام چیســت؟ اولــش هــوس کــردم کــه بگويــم خــود را

چــون ســگی کــه در فضــا رهــا شــده ،تنهــا حــس مــی کنــم چــون معشــوقه ام
ناپديــد گشــته ،امــا بــه جايــش گفتــم کــه نمی توانــم از زمــان نامــزدی بــه بعــد

بــا نامــزدم رابطــه داشــته باشــم .او از مــن دلیــل ايــن بی میلــی را پرســید.

(کــه البتــه مــن می خواســتم همیــن را بدانــم) خــدا را شــکر کــه فــوری جوابــی

بــه نظــرم رســید کــه حتــی امــروز هــم از يــاد آوريــش خنــده ام می گیــرد ،بــا

اين کــه قــدری حقیقــت در آن نهفتــه «آقــای دکتــر مــن از زندگــی مــی ترســم».
« دلیلــی بــرای ايــن وحشــت وجود ندارد ».و مرا روانــه ی خانه کرد.

هســته ی اصلــی مجموعــه ی من
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از جمــات امیدوارکننــده ی دکتــر نتیجــه گرفتــم کــه بیمــاری احمقانــه ام رو

بــه بهبــود اســت و فــوری بــه نظــرم آمــد کــه می توانــم درمحاتــی کــه بــه

رنــگ قرمزعامــت گــذاری کــرده و تــا آنوقــت از زندگیــم کنارشــان گذاشــته

بــودم ،رفــت وآمــد کنــم .ســری بــه مغــازه ی عاالديــن بزنــم وهــوای مغازه هــا
و خیابانهايــی را استشــمام کنــم کــه همیشــه بامــادرم بــرای خريــد بــه آنجاهــا

می رفتــم .اولــش آنقــدر خــوب شــروع شــد کــه واقعــاً فکــر کــردم بیماريــم

در حــال عقــب نشــینی اســت و ديگــر احتیاجــی بــه تــرس از زندگــی نــدارم.
تحــت تاً ثیــر خوشــبینی الکــی بــه ايــن نتیجــه ی نادرســت رســیدم کــه قــادر

خواهــم بــود از کنــار بوتیــک شــانزه لیــزه بــدون اين کــه غــم عشــق از پــا درم

بیــاورد بگــذرم .امــا همینکــه بوتیــک را از دور ديــدم درد بــر ســرم آوار شــد.
فقــط بــه انتظــار فرصتــی مناســب کمیــن کــرده بــود تــا بیايــد و دنیايــم را بــه

تاريکــی بکشــاند .بــرای نجــات از چنگــش فــوری بــه بــودن فســون در مغــازه
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فکــر کــردم .ضربــان قلبــم شــديدتر شــد و اعتمــاد بــه نفســم در آن واحــد از بیــن

رفــت .پريشــان از عــرض خیابــان گذشــتم و بــه ويتريــن خیــره شــدم .او واقعــاً
آنجــا بــود.در دو قدمــی بی هوشــی بــه در هجــوم آوردم ولــی بــه محــض ورود

فهمیــدم کــه دوبــاره دچــار خیــاالت شــده ام .فقــط شــبح اش را ديــده بــودم .يــک
فروشــنده ی ديگــر اســتخدام کــرده بــود  .فکــر کــردم ديگــر طاقتــش را نــدارم.
دنیــای مهمانی هــا و کلوپ هــای شــبانه يکبــاره بــه شــکلی بــاور نکردنــی در

نظــرم يکنواخــت وغلــط آمــد .در دنیــا فقــط يــک نفــر بــود کــه بايــد بــه دنبالــش
می رفتــم و در آغوشــش می کشــیدم ،او مرکــز زندگیــم بــود و مــن بــه جــای اينــکار
ســرم را بــه ســرگرمی های ناچیــز و مســخره گــرم می کــردم  .چــه توهیــن بزرگــی

بــه خــود و بــه ديگــران روا می داشــتم .پشــیمانی و عــذاب وجــدان کــه از زمــان
نامــزدی عذابــم مــی داد ،بــه حــد غیــر قابــل تحملــی رســید .بــه فســون خیانــت

کــرده بــودم ،بايــد بــه خــود اجــازه ی فکــر کــردن بــه او را مــی دادم و حاالهــر چــه
ســريع تر بايــد بــه جايــی می رفتــم کــه بــه او نزديــک تــر باشــم .ده دقیقــه بعــد

درخانــه ی مرحمــت ســر تخــت بــودم و ســعی می کــردم عطــر فســون را از البــای

مافه هــا بیــرون بکشــم و آنــرا روی تنــم حــس کنــم .می خواســتم در آن حــل

شــوم .بــوی تنــش تــا حــد زيــادی پريــده بــود ،طــوری کــه بايــد بــا تمــام وجــود

آنــرا می جســتم .وقتــی کــه طاقتــم طــاق شــد ،از ســر پاتختــی يــک وزنــه ی بــراق
کــه بــرای نــگاه داشــتن کاغــذ بــه کار می رفــت برداشــتم .روی ســطح ايــن شیشــه

بــوی مخصــوص دســتهای فســون ،بــوی پوســتش بــه جــا مانــده بــود و وقتــی آن
را بــه مشــام کشــیدم دردهــان ،بینــی و ريــه حســی خــوب پراکنــد.

انــگار مدتــی طوالنــی در همــان حــال مانــدم .بعــد ا ً کــه حســاب کــردم ديــدم بايــد
آن وزنــه را دوم ژوئــن در يکــی از قرارهای مــان بــه او هديــه داده باشــم .امــا آنــرا

مثــل خیلــی از هدايــای ديگــر بــرای آن کــه باعــث شــک نشــود ،همانجــا گذاشــته

بــود.

بــرای ســیبل گفتــم کــه کارم بــا دکتــر خیلــی طــول کشــید .بــه چیــزی اعتــراف
نکــردم و او هــم نتوانســت کاری برايــم انجــام بدهــد .امــا احســاس مــی کنــم

حالــم کمــی بهتــر اســت ،ور رفتــن بــا اشــیای خانــه ی مرحمــت خــوب بــود  .امــا
يــک روز ونیــم بعــد درد باهمــان شــدت قبلــی بــه ســراغم آمــد و پــس از ســه روز
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دوبــاره بــه آنجــا رفتــم.

روی تخــت دراز کشــیدم .شــیئی ديگــر کــه فســون لمســش کــرده بــود ــــ

اينبــار يــک قلــم مــو کــه رنــگ بــر آن خشــک شــده بــود ــــ را برداشــتم ،بــه

دهــان بــردم و روی پوســت کشــیدم .دوبــاره درد بــرای مدتــی فروکــش کــرد.
از يک ســو گمــان می بــردم کــه دارم بــه ايــن قضیــه عــادت می کنــم ،بــه ايــن
اشــیا معتــاد شــده ام و ايــن اعتیــاد کمکــم می کنــد تــا فســون را فرامــوش کنــم

و از ســوی ديگــر فقــط بــه ايــن دلیــل کــه رفتنــم بــه خانــه ی مرحمــت را نــه از
ســیبل بلکــه از خــودم هــم مخفــی می کــردم ،بــه ايــن نتیجــه رســیده بــودم کــه

بیماريــم بــه مرحلــه ی قابــل تحملــی رســیده .بــه ايــن اشــیا از عمامــه ی پــدر

بــزرگ گرفتــه ،شــبکاهی کــه فســون گاهــی بــه شــوخی بــر ســر می گذاشــت و
يــا کفــش مــادرم کــه درســت انــدازه پــای فســون بود(هــر دو  )38نــه بــه چشــم

يکــی از اشــیای کلکســیون بلکــه بــه چشــم مرهمــی بــرای دردم نــگاه می کــردم.
از يــک طــرف بــه آنــان کــه مــرا بــه يــاد او می انداختنــد نیــاز داشــتم و از طــرف

ديگــر بــه محــض قــدم گذاشــتن بــه آنجــا دلــم می خواســت از آنــان و بطــور

کلــی از آن خانــه بگريــزم ،چــون مــرا دوبــاره بــه يــاد بیماريــم می انداختنــد.
آنهــم در موقعیتــی کــه سرشــار ازخوشــبینی گمــان می کــردم در حــال بهبــودم.

ايــن افــکار بــه مــن شــجاعت می بخشــید تــا در حالتــی میــان غــم و شــادی تصــور
کنــم کــه ديگــر چیــزی بــه بازگشــت نمانــده ،بــه زودی باســیبل می خوابــم ،بــا

او ازدواج می کنــم و زندگــی زناشــويی ســعادتمندانه ای را در پیــش می گیــرم.

ايــن لحظــات امــا زيــاد طــول نمی کشــیدند و يــک روز بعــد دلتنگــی بــه درد
بــدل می گشــت و بعــد از دو روز آنچنــا ن عــذاب آور می شــد کــه بايــد دوبــاره

راه خانــه ی مرحمــت را در پیــش می گرفتــم .آنجــا فنجــان چــای ،يــک ســنجاق

ســر کــه گوشــه ای افتــاده بود،خــط کــش ،شــانه،پا ك کن،خــودکار و يــا هــر چیــز

ديگــر کــه بــا آن احســاس کنــم فســون در کنــارم نشســته را بــر می داشــتم و
يــا در میــان آت و آشــغال های مــادرم بــه دنبــال چیــزی می گشــتم کــه يــک
باردســت فســون بــه آن خــورده باشــد و بــوی او را بدهــد .بعــد می گذاشــتم

تــا خاطــرات از ذهنــم بگــذرد و بــه ايــن ترتیــب اشــیای کلکســیونم روزبــه روز
افزايــش می يافــت.
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نامــه ای را کــه اينجــا گذاشــته ام مربــوط بــه دوران مهمــی ســت کــه اولیــن اشــیای
کلکســیونم را جمــع آوری می کــردم .آنــرا همچنــان در پاکــت گذاشــته ام ،چــون

نمی خواهــم رشــته ی داســتان از دســتم در بــرود و در عیــن حــال هنــوز پــس
از گذشــت بیســت ســال از نوشــتن اش شــرمنده ام.اگر کســی می توانســت آنــرا

بخوانــد می ديــد کــه چطــور بــه فســون التمــاس می کنــم .بــه او نوشــتم کــه
برخــوردم بــا او نادرســت بــوده ،حــاال پشــیمانم و بــه شــدت رنــج می کشــم .عشــق

چیــز مقدســی اســت و اگــر فســون بــه ســويم بــاز گــردد از ســیبل جــدا خواهــم
شــد .همینکــه جملــه ی آخــر را نوشــتم پشــیمان شــدم .بايــد می گفتــم کــه در

هــر صــورت از ســیبل جداخواهــم شــد .امــا آن شــب هــم بــه شــدت مســت بــودم و
فقــط وجــود ســیبل تســکینم مــی داد .بنابرايــن نتوانســتم مطلــب بــه ايــن مهمــی

را روی کاغــذ بیــاورم .اين کــه اصــ ً
ا چنیــن نامــه ای نوشــته شــده از مطالــب داخــل
آن اهمیــت بیشــتری دارد و وقتــی ده ســال بعــد آنــرا در کمــد فســون يافتــم،

فقــط از اين کــه چطــور خــود راگــول مــی زدم بــه حیــرت افتــادم .از يکســو عشــق

درمــان ناپذيــرم بــه فســون را نديــده می گرفتــم و همــه جــا بدنبــال داليــل
واهــی می گشــتم کــه بــه زودی دوبــاره بــه دســتش خواهــم آورد و ازطــرف ديگــر

نمی توانســتم از تصــور يــک زندگــی ســعادتمندانه بــا ســیبل بگــذرم .ياشــايد بهتــر

بــود از طريــق صیــدا دوســت فســون از دوره ی مســابقه ی دختــر شايســته کــه بايــد

نقــش نامه رســان را بــازی می کــرد از فســون می خواســتم کــه بــا مــن ازدواج

کنــد؟ فکــرش را نمی کــردم کــه حتــی درخــواب هــم چنیــن کاری بکنــم .امــا

وقتــی روبــروی صیــدا نشســتم ايــن تصمیــم بــا تمــام جزئیاتــش از ذهنــم گذشــت .

اينجــا بريــده ای از يــک روزنامــه را بــرای بازديــد کننــدگان از مــوزه داريــم تــا

بــرای يــک لحظــه هــم کــه شــده بــدون فکــر کــردن بــه غــم عشــقم نفســی تــازه

کننــد .مصاحبــه ای بــا عکــس و تفصیــات بــا صیــدا در رابطــه بــا مســابقه دختــر

شايســته .پاســخش بــه ســوال :هــدف شــما در زندگــی چیســت ايــن ســت کــه

می خواهــد بــرای مــرد روياهايــش همســری ايــده ال باشــد و باهــم بــه خوشــی
زندگــی کننــد .صیــدا از همــان آغــاز ماجــرای مــارا بــا جزئیــات می دانســت و مــن
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ازاو بــرای اين کــه عشــقم را درك کــرد ،ممنونــم .بعدهــا هــم عکســی زيبــا از

دوران جوانیــش در اختیــارم گذاشــت.

آنوقتهــا چــون نمی خواســتم نامــه را باپســت بفرســتم کــه نکنــد بــه دســت مــادر

فســون بیفتــد بــا صیــدا قــراری گذاشــتم و بــه او گفتــم کــه موضــوع مهمــی

اســت .زيــاد کنجــکاوی نکــرد .همديگــر را در مــاکا  1ديديــم و مــن فــوری فهمیــدم

می شــود بــه راحتــی دربــاره ی غــم عشــق بــا او حــرف زد .شــايد بــه ايــن دلیــل
کــه خیلــی پختــه بــا مســائل برخــورد می کــرد و يــا چــون خوشــبخت بــه نظــر

می رســید .حاملــه بــود و پســر ســنتی ســدريک پولــدار ،ديگــر تصمیمــش را بــرای

ازدواج بــااو گرفتــه وجشــن عروســی نزديــک بــود .درمقابــل پرســش مــن کــه آيــا
آنجــا فســون را خواهــم ديــد و اص ـ ً
ا حــاال کجاســت جــواب درســتی نــداد .فســون
از او خواســته بــود ســکوت کنــد .جــر ا ًت نکــردم بیشــتر پاپــی اش شــوم .در همــان

حــال حــس کــردم کــه صیــدا تــه دلــش دوســت دارد کــه از ســیبل جداشــوم وبــا
فســون ازدواج کنــم وبعــد مثــل دو زوج بــا هــم دوســت باشــیم .ديــدم خــودم
هــم چقــدر ايــن کار را دوســت دارم .منظــره ی زيبــای پــارك تشــلیک  2در ايــن
بعدازظهــر تابســتانی ،تنگــه ی بســفر،درختان تــوت روبرو،عشــاقی کــه روی

نیمکت هــا درهــوای آزاد نوشــابه بــه دســت نشســته بودند،مــادران باکالســکه،
بچه هايــی کــه بــا ماســه بــازی می کردنــد ،دانشــجويانی کــه ضمــن بگوبخنــد

تخــم کــدو می شکســتند و نخودچــی می جويدنــد ،کبوتــران و گنجشــکهايی کــه
پوســت تخمه هــا را نــک می زدنــد همــه وهمــه مــرا بــه يــاد چیــزی انداخــت

کــه مدتهــا پیــش از يــاد بــرده بــودم .اين کــه زندگــی معمولــی چقــدر می توانــد

زيبــا باشــد و وقتــی صیــدا بــا چشــم درشــتش گفــت کــه نامــه را می رســاند و

مطمئــن اســت کــه فســون هــم پاســخ خواهــد داد ،امیــدواری بزرگــی وجــودم را
در بــر گرفــت.

جــواب نامه اما نرســید.

اوايــل مــاه ژوئیــه يــک روز صبــح ناچــار بــه پذيــرش ايــن واقعیــت شــدم کــه
1 Macka
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باهمــه ی مقــررات ســخت و شــیوه های تســلی بخــش دردم کــم کــه نشــده هیــچ

روزبــروز شــديدتر هــم می شــود .وقتــی کــه در دفتــر کار می کــردم يــا بــا کســی

تلفنــی حــرف مــی زدم هــر چنــد مشــخصاً فســون را در ذهــن نداشــتم امــا بــه جايــش

درد درشــکمم می پیچیــد و از مغــزم چــون بــرق گرفتگــی منتشــر می گشــت.

هــر کاری کــه می کــردم تاشــايد درد کمــی تســکین يابــد فقــط چنــد لحظــه
اثــر داشــت .امــا در درازمــدت تاً ثیــرش از بیــن می رفــت .بــا اينهمــه هرچــه را

می شــد کمــی بــه آن امیــد بســت آزمايــش کــردم حتــی فالگیــر و دعانويــس

را .بیــش از همــه بــه صفحــه ی ســتاره ی شــما ،بــه روز شــمار روزنامــه ی ســون
پســت و پیشــگويی های حیــات  1اعتقــاد داشــتم .آنجــا پیشــگويان بــه خواننــدگان

و بخصــوص مــن همیشــه میگفتنــد :امــروز خبــری يــا نشــانی از عزيزتــان میرســد.
عیــن همیــن حرفهــا در باقــی ســتاره ها چــه میگوينــد هــم آمــده بــود ،امــا اينجــا

خــوب و بــاور کردنــی بــه نظــر می رســید  .بــا دقــت پیشــگويی را می خوانــدم،

امــا در حقیقــت بــاور نمی کــردم .نمی توانســتم مثــل زنــان خانــه دار ســاعت ها

بــه ستاره شناســی بپــردازم .دردم شــديدتر از ايــن حرفهــا بــود .دری کــه بــاز
می شــد بــه خــود می گفتــم «اگــر

زنــی وارد شــود ،يعنــی دوبــاره فســون را

دســت خواهــم آورد .امــا اگــر مــرد باشــد کار بیــخ پیــدا می کنــد .تمــام دنیــا و

زندگــی پــر شــده بــود از نشــانه های عالــم غیــب کــه بــا آن می شــد نظــری بــه

آينــده انداخــت :اگــر اولیــن ماشــین قرمــز از ســمت چــپ پديــدار شــود خبــری

از فســون می رســد واگــر ازراســت بیايــد بايــد هنــوز انتظــار بکشــم .بــه خــود

می گفتــم واز پنجــره ی دفتــرم در زت زت ماشــین های خیابــان را می پايیــدم.
:اگــر بــه عنــوان اولیــن نفــر از کشــتی بخــار روی پله هــا بپــرم بــزودی فســون را

خواهــم ديــد .می گفتــم و پیــش از آن کــه طنــاب را بیاندازنــد ،می پريــدم .پشــت
ســرم يکــی از خدمــه ی کشــتی فريــاد می کشــید «کســی کــه اول می پــرد االغ
اســت».

ســوت کشــتی برايــم عامــت خوبــی بــود و وقتــی صدايــش را می شــنیدم ســعی

می کــردم خــود کشــتی را در نظــر مجســم کنــم .پله هــای کشــتی را تــا پیــاده رو
1 Hayat
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می شــمردم اگــر فــرد بــود يعنــی بــه زودی ديــدار میســر می گشــت .پله هــای

زوج دردرا تشــديد می کــرد ،پله هــای فــرد تســکینش مــی داد .ازهمــه بدتــر

بیــدار شــدن در نصفــه شــب بــود کــه بعــد از آن ديگــر خــواب بــه ســراغم
نمی آمــد .بــا چنــد اســتکان راکــی شــروع می کــردم معمــو الً يکــی دو لیــوان

ويســکی و شــراب هــم بــه آن اضافــه می شــد .دلــم می خواســت هوشــیاريم را
مثــل خــش خــش مزاحــم يــک راديــو خامــوش کنــم .گاهــی نصفــه شــب بــا

يــک اســتکان راکــی می نشســتم و ســاعتها بــا ورقهــای کهنــه ی مــادر فــال

می گرفتــم .يــا بــا تاســهای پــدر کــه بــه نــدرت مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت
تــاس می ريختــم .پشــت ســرهم و هــر بــار بــه خــود می گفتــم کــه همیــن يــک

دفعــه .وقتــی خیلــی مســت بــودم گاهــی دردم بــه لذتــی عجیــب بــدل می شــد

و بعــد باغــروری ديوانــه وار بــه خــود می گفتــم کــه ديگــردر شــرايط نوشــتن
يــک کتــاب ،ســاختن يــک فیلــم و يــا اجــرای يــک اپــرا هســتم.

يــک شــب در ســواديه خانــه ی تابســتانی مان وقتــی کــه هنــوز خیلــی بــه صبــح

مانــده بــود ،آهســته بــه ايــوان رو بــه دريــا رفتــم و روی يــک تخــت تاشــو دراز

کشــیدم و همان طــور کــه بــه نــور لــرزان چراغهــای جزيــره ی شــاهزادگان خیــره

شــده بــودم و بــوی کاج فضــا را پــر کــرده بــود ســعی کــردم تــا دوبــاره بخوابــم.
پــدرم بــه پــچ پــچ گفــت «تــو هــم خوابــت نمی بــرد؟»در تاريکــی نديــده بــودم

او هــم کنــارم روی يــک تخــت تاشــوی ديگــر دراز کشــیده ،باعــذاب وجــدان
گفتــم «اينروزهــا گاه وبیــگاه اينطــور می شــوم» .

پدرانــه پاســخ داد «نگــران نبــاش بــزودی برطــرف خواهــد شــد ،تــو هنــوز

خیلــی جوانــی  .بیــدار مانــدن بــرای دردهــای جورواجــور هنــوز زود اســت .امــا
وقتــی مثــل مــن پیرانــه ســر بــه کارهايــی کــه از انجام شــان پشــیمانی ،فکــر
کنــی آنوقــت تــا صبــح بیــدار می مانــی و ســتاره می شــمری .کاری نکــن کــه

بعدهــا از آن پشــیمان شــوی!»

گفتــم «باشــد پــدر»و حــس کــردم کــه بــه زودی دردم را کمــی فرامــوش خواهــم
کــرد و خــواب بــه ســراغم خواهــد آمــد .ايــن يقــه ی لبــاس خــواب پــدرم در
آنروزهــا و ايــن يــک لنگــه از دمپايــی اش .خنــده داراســت اگــر بگويــم کــه

ديدنشــان همیشــه برايــم غــم انگیــز بــوده.
٢٠٣

در مــورد چنــد تــا از عاداتــم در آنروزهــا تــا حــال ســکوت کــرده ام  .فکــر
می کــردم ارزش گفتــن نــدارد ،يــا شــايد نمی خواســتم در نظــر خواننــدگان و

بازديدکننــدگان مــوزه کامــ ً
ا خــوار شــوم .امــا بــرای فهــم سرگذشــتم ناچــار بــه
اعترافــم .ســر ظهــر وقتــی منشــی ام زينــب بــا ديگــر کارمنــدان بــرای صــرف ناهــار

می رفتنــد .گاهــی بــه خانــه ی فســون زنــگ مــی زدم .فســون هیچوقــت گوشــی را

برنمــی داشــت ،پــس هنــوز برنگشــته بــود .پــدرش هــم همین طــور .همیشــه خالــه

نصیبــه کــه کارهــای خیاطــی اش رادر خانــه می کرد،گوشــی را بــر می داشــت.

امــا مــن امیــدوار بــودم کــه يــک بــار هــم فســون پاســخ بدهــد .يــا شــايد از

خالــه نصیبــه چیــزی راجــع بــه فســون بشــنوم .مث ً
ا صــدای فســون ازجايــی بــه
گــوش برســد  .بنابرايــن همچنــان ســکوت می کــردم .اوايــل تقريباً راحــت بــود.

امــا وقتــی خالــه نصیبــه در مقابــل ســکوت مــن حــرف مــی زد ،بــه ســختی جلــوی

خــود را می گرفتــم .بــه شــدت آشــفته می شــد و تــرس وخشــمش را همــان طــور

کــه يــک مزاحــم تلفنــی انتظــار دارد ،نشــان می داد:الــو  ،الــو کیــه باکــی کار

داريــد؟ چــرا حــرف نمی زنیــد ؟ چــه کار داريــد؟ خودتــان را معرفــی کنیــد ....و
ازهمیــن حرفهــا رديــف می کــرد .اضطــراب و عصبانیــت اش هــر باربیشــتر می شــد

و هیــچ بــه ذهنــش نمی رســید کــه فــوری گوشــی را بگــذارد و يــا حداقــل پیــش
از مــن ارتبــاط را قطــع کنــد .واکنــش خالــه نصیبــه دربرابــر تلفن هايــم کــه

چــون خرگوشــی هیپنوتیــزم شــده دربرابــر چــراغ ماشــین بــود ،کــم کــم در مــن
احســاس بیچارگــی و افســردگی بوجــود آورد .بــه تدريــج ايــن عــادت را تــر ك

کــردم  .از فســون امــا همچنــان خبــری نبــود.

يــک خانه ی خالی
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اواخــر مــاه اوت ،وقتــی کــه لــک لک هــا از فــراز بســفر ،خانــه ی ســودايه و جزيــره
ی شــاهزادگان می گذشــتند و بــه ســفر گرمسیری شــان می رفتنــد ،تصمیــم

گرفتیــم ــــ بــه اصــرار دوســتان ــــ مثــل هــر ســال پیــش از برگشــت والدينــم از

ويــای تابســتانی در خانــه ی خالــی خیابــان تشــويقی گــود بــای پارتــی برگــزار
کنیــم .همــان وقــت کــه ســیبل بــا جديــت تمــام وســايل مــی خريــد ،مبل هــا را
٢٠٤

جابجــا می کــرد و فرشــهای نفتالیــن زده و لولــه شــده را روی پارکــت پهــن

می کــرد ،مــن بــه جــای رفتــن بــه خانــه و کمــک بــه او دوبــاره بــه فســون زنــگ
زدم .چنــد روز بــود مرتــب زنــگ مــی زدم و هیچکــس گوشــی را بــر نمی داشــت.

بســیار پريشــان شــده بــودم .وقتــی صــدای بــوق اشــغال کــه نشــان دهنــده ی

قطــع خــط تلفــن بــود بــه گوشــم خــورد ،درد از شــکم بــه همــه جــا وازجملــه

ســرم هجــوم آورد .بعــد از آن راهــی خیابانهــای نارنجــی شــدم کــه مدتهــا بــود
خــود را ازآنــان دور نــگاه داشــته بــودم  .در آفتــاب نیمــروزی مثــل يــک ســايه
بــه ســمت خیابــان فســون رفتــم .وقتــی کــه بــه بــاال بــه پنجــره اش نــگاه کــردم

متوجــه شــدم پرده هــا نیســتند ،زنــگ زدم  .امــا کســی در را بــاز نکــرد ،بــه

در کوبیــدم ،لگــد زدم ،امــا همچنــان بســته مانــد .فکــر کــردم دارم می میــرم
 .از خانــه ی ســرايدار درزيرزمیــن صــدای پیرزنــی درآمــد «کیــه؟ آخ شــماره ی

سه،اســباب کشــی کردنــد و رفتنــد».

خوشــبختانه حواســم آنقــدر ســر جــا بــود کــه خــودم را بــه عنــوان آدمــی عاقــه

منــد بــه اجــاره ی خانــه جابزنــم .يــک بیســت لیــره ا ی گذاشــتم کــف دســت زن

و او بــا کلیــد يدکــی در را بــاز کــرد .خــدای مــن چطــور تنهايــی تــکان دهنــده ی

ايــن اتاقهــای خالــی راتشــريح کنــم! کاشــیهای شکســته ی آشــپزخانه ،جــادوی

دستشــويی را کــه محبوبــم ســالهای ســال دســت و رويــش را درآن می شســت.
آبگرمکنــی کــه همیشــه باعــث وحشــتش می شــد ،جــای میخها،اثــر آينــه و قــاب

عکســها کــه بیــش از بیســت ســال بــه ديــوار آويــزان بودنــد ،بــوی فســون کــه
دراتاقهــا بــه جامانــده بــود .ســايه اش کــه همــه جــا بــود .ديــوار پــر از تــرك و
پوســته ،خانه ای کــه درآن بــه فســون بــدل شــده بــود را بــه ذهــن ســپردم .يــک

تکــه از کاغــذ ديــواری را کنــدم و از اتاقــی کــه حــدس مــی زدم مــال فســون

باشــد ،دســتگیره را کــه هجــده ســال بــا دســتش تمــاس داشــت ،بــاز کــردم و

در جیــب گذاشــتم .وقتــی دســته چینــی ســیفون را کشــیدم خــودش از زنجیــر
جداشــد .از میــان آت و آشــغال هايی کــه در گوشــه ای ريختــه شــده بــود

يواشــکی دســت عروســکی شکســته ،يــک مهــره ی درشــت و چنــد ســنجاق ســر

کــه حتماً مربــوط بــه فســون بودنــد ،برداشــتم .دلــم خــوش بــود کــه ايــن اشــیا
شــايد کمــی تســايم دهنــد.

٢٠٥

از ســرايدار پرســیدم کــه چــرا پــس از ايــن همــه ســال بــه جــای ديگــری رفته انــد
و او پاســخ داد «مــا نمی دانیم.اواخــر بــا ماهــم مثــل صاحبخانــه چــپ افتــاده

بودنــد .امــا مدتهــا بــود کــه بــا صاحبخانــه ســر کرايــه مرافعــه داشــتند» .

افتــادم وســط حرفــش «انــگار جاهــای ديگــر بهتــر اســت ،خــوب همــه چیــز دارد
گــران می شــود .پــول بــه زودی ارزشــش را از دســت خواهــد داد» .

«گفتــم کــه بعداز بیســت ســال همســايگی با مــا خداحافظی هــم نکردند» .

آنقــدر بیچــاره شــده بــودم کــه احســاس خفگــی می کــردم .تــازه فهمیــدم کــه
تمــام ايــن مــدت در پــس ذهنــم بــا ايــن فکــر بــازی می کــردم کــه يــک روز

درايــن خانــه را بــه صــدا در آورم و اجــازه ی ورود بخواهــم و حــاال ايــن تصويــر
تســلی بخــش ،ايــن آخريــن امیــد از مــن گرفتــه شــده بــود و تحمــل دردش بســیار

دشــوار بنظــر می رســید .تقريبــاً نیــم ســاعت بعــد در خانــه ی مرحمــت روی تخــت

دراز کشــیده بــودم و ســعی می کــردم باغنايــم بــه چنــگ آمــده خــود را کمــی

آرام کنــم .اشــیايی کــه فســون لمــس کــرده بــود و بــه ايــن ترتیــب متعلــق بــه او
بــود را در دســت گرفتــم و روی گــردن ،شــانه ،ســینه ی لخــت و شــکمم مالیــدم تــا

مجموعــه ی خاطراتــی کــه در آنهــا جمــع شــده بودنــد ،چــون دارويــی شــفابخش

مرهــم دردم شــوند.
گودبــای پارتی
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پــس از آن بــدون بازگشــت بــه دفتــر بــه ســمت خانــه رفتــم کــه در آن تــدارکات
جشــن بــا شــدت و حــدت جريــان داشــت .ســیبل گفــت «می خواســتم ببینــم

بــرای تهیــه ی شــامپانی چــه کــردی .امــا هــر بــار کــه بــه دفتــر زنــگ زدم،گفتنــد

نیســتی »

بــدون دادن پاســخ بــه اتاقــم رفتــم و روی تخــت دراز کشــیدم .خــود را بــه شــدت
بدبخــت حــس می کــردم و ازفکــر شــب وحشــتناکی کــه در پیــش بــود ،حالــم بهــم
می خــورد .بــه دنبــال تســلی گشــتن آنهــم فقــط بــا لمــس اشــیا ــــ درحالــی کــه

بادردبــه فســون فکــر می کــردم ــــ هــر چنــد تحقیرآمیــز بــه نظــر آيــد ،امــا در

جهــان ديگــری را نیــز بــه رويــم می شــود کــه قــدم گذاشــتن بــه آن آرزويــم بــود.
حــس کــردم در شــرايطی نیســتم تــا در جشــنی کــه ســیبل بــا آنهمــه زحمــت
٢٠٦

تــدارك ديــده ،نقــش جوانــی ثروتمنــد ،باهــوش و سرشــار از تندرســتی کــه

می دانــد چطــور از زندگیــش لــذت ببــرد را بــازی کنــم کــه همــه انتظــارش
را داشــتند و در عیــن حــال نمی شــد در خانــه ی خــودم مثــل يــک جــوان

بیســت ســاله عنــق و بی اعتنــا بــه همــه رفتــار کنــم .ســیبل بــه دلیــل اطــاع
از بیمــاری مجهولــم هنــوز تحمــل می کــرد .امــا تکلیــف ديگــر مهمانــان کــه

می خواســتند خــوش بگذراننــد چــه می شــد.

وقتــی حــدود ســاعت هفــت بعــد ازظهــر ســر و کلــه ی اولیــن نفرهــا پیــدا

شــد ،مثــل يــک میزبــان خــوب همــه ی مهمانــان را بــه نوشــخانه ی اختصاصــی

دعــوت کــردم کــه در آن همــه جــور مشــروب خارجــی کــه امــکان پیــدا کردنــش
در اســتانبول وجــود داشــت ،يافــت می شــد .بعــد بــه ســراغ صفحه هــا رفتــم
و همــراه بــا ديگــر آهنگهــا کارهــای ســیمون&گارفونکل  1و ســرجنت پپــر  2را

کــه بیــش از همــه دوســت داشــتم گذاشــتم .شــاد و شــنگول بــا ســیبل و نــور
جهــان رقصیــدم .معلــوم شــد کــه نورشــیان باالخــره نــه بــه زعیــم بلکــه بــه
محمــد بلــه گفتــه ،امــا بــه نظــر نمی رســید کــه زعیــم خیلــی ناراحــت شــده

باشــد .وقتــی کــه ســیبل بــا اخــم برايــم تعريــف کــرد کــه امــا نورشــیان پیــش
از اعــام تصمیمــش بــا زعیــم خوابیــده نفهمیــدم ايــن موضــوع چــرا بايــد باعــث

ناراحتــی اش شــده باشــد ،تاشــی هــم بــرای فهــم اش نکــردم.

دنیــا جــای زيبايــی بــود ،بــاد تابســتانی کــه از بســفر برمی خاســت وچنارهــای

مســجد تشــويقی را مثــل دوران کودکیــم بــه حرکــت در مــی آورد ،در غــروب

خورشــید دســته گنجشــک ها بــر فرازمســجد و خانه هــا بــه پــرواز در می آمدنــد

و از پنجــره ی اتاق هايــی کــه صاحبان شــان ويــای تابســتانی نداشــتند نورروشــن

تلويزيــون بــه چشــم می خــورد .روی يــک بالکــن ،دختــری کــه حوصلــه اش ســر
رفتــه بــود ،مدتــی بــه عبــور و مــرور ماشــینها خیــره شــد وکمــی بعــد از بالکنــی

ديگــر پیرمــردی غمگیــن همــان کار را تکــرار کــرد .همــه ی اينهــا را بازتــاب
زندگــی خــود می ديــدم .وحشــتم از ايــن بــود کــه درد و رنجــم پايانــی نداشــته
1 Simon and Garfunkel
2 Sergeant Pepper
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باشــد و نتوانــم فســون را فرامــوش کنــم .بــه ا يــن تــر تیــب روی بالکــن خنــک
خانــه مــان نشســتم و بــه وراجی هــای هرکــه بــه ســراغم آمــد گــوش دادم و تنــد

تنــد نوشــیدم.

زعیــم دختــری دوســت داشــتنی کــه چهــره اش از شــادی بــرق مــی زد بــا خــود
آورده بــود  .اســمش عايشــه بــود و توانســته بــود نمــره ی خوبــی در امتحــان

کنکــور بیــاورد .کمــی ســربه ســرش گذاشــتم.

 .غــروب بــه شــبی مخملیــن بــدل شــده بــود کــه ســیبل بــه ســراغم آمــد «بیــا

تــو! ديگــر همــه دارنــد متوجــه غیبــت ت می شــوند».همديگر را تنــگ در آغــوش

گرفتیــم و رقصــی ناامیدانــه کــه بنظــر رمانتیــک می آمــد ،آغــاز کرديــم  .چنــد

چــراغ را خامــوش کردنــد و در ســالن نیــم تاريــک خانــه ی کودکی هايــم فضايــی
متفــاوت بــا رنگهايــی نــو حاکــم گشــت کــه يــک طــوری بــا احساســاتم هماهنــگ

بود.آنچنــان خــود را در ايــن دنیــا غريــب و گمگشــته حــس می کــردم کــه وقــت

رقــص محکــم بــه ســیبل چســبیدم .بی عاقــه گــی و میخوارگــی ام در تمــام

تابســتان مثــل بیمــاری واگیــردار بــه ســیبل ســرايت کــرده بــود و او هــم تقريبــاً
بــه انــدازه ی مــن تلــو تلــو می خــورد  .آن طــور کــه آنوقتهــا می گفتنــد پارتــی

داشــت بــه جاهــای خــوب خــوب می رســید .تحــت تاً ثیــر الــکل ســر رشــته کارهــا
از دســت رفتــه بــود ،چنــد بطــری و لیــوان شکســت .بعضــی از زوجهــا گــرم
بــوس و کنــار بودنــد ــــ بــه احتمــال زيــاد از مجالــس اروپايــی طبــق نســخه ی

مجــات تقلیــد می کردنــد ــــ و ديگــران بــرای چرتــی کوتــاه بــه اتــاق مــن يــا

بــرادرم پنــاه بــرده بودنــد .دار ودســته ی مــا بامیــل وافــرش بــه جــوان و شــاداب
مانــدن حــاال بنظــر می رســید تاحــدی دچــار وحشــت از پايــان ايــن دوره شــده

 .آنوقتها،ــــ ده ســال پیــش را می گويــم ــــ کــه بــرای اولیــن بــار ايــن جشــن

را پیــش از بازگشــت پــدر ومــادر از ســواديه برگــزار کــردم ،هنــوز همه مــان

قــدری آنارشیســت بوديــم و می خواســتیم علیــه اتوريتــه ی خانــواده قیــام کنیــم.

مثــ ً
ا دوســتانم بــا دســتگاه های گرانقیمــت آشــپزخانه ور می رفتنــد و خرابشــان
می کردنــد .از کمدهــای والدينــم کاه هــای قديمــی ،عطــر پــاش ،پاشــنه کــش
برقــی  ...را در می آوردنــد و بــه هــم نشــان می دادنــد  .بنظرشــان می رســید
انگیزهــای سیاســی را دنبــال می کننــد و احســاس رضايــت می کردنــد.
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فقــط دو نفــر از جمــع مــا بطــور جــدی بــه سیاســت پرداختنــد و پــس از کودتــای
 1971يکیشــان دســتگیر و شــکنجه شــد .او پــس از گذرانــدن چنديــن ســال
زنــدان بــا دخالــت عفــو بین الملــل در ســال  1974آزاد گشــت .هیچکــدام از

آن دو نخواســتند بــه رابطه شــان بــا مــا ادامــه بدهنــد .بــه گمان شــان مــا بچــه

بورژواهايــی ننــر و ســطحی می آمديــم

ايــن بارامــا وقتــی نورشــیان دم دمــای صبــح ســر کمــد مــادرم رفــت ،بــه
هیچوجــه دچــار شــور انقابــی نشــده بــود ،بلکــه محرکــش فقــط کنجــکاوی

زنانــه بــود .در کمــال ظرافــت و احتیــاط و خیلــی جــدی گفــت «مــا می رويــم

دريا،بــه کیلــوس .می خواهــم ببینــم در بســاط مــادرت مايــو پیــدا می شــود».

يکبــاره پشــیمانی جانــم را گرفــت کــه چــرا فســون را بــه کیلــوس نبــرده بــودم.

بــرای اين کــه درد غافلگیــرم نکنــد خــودم را پــرت کــردم روی تخــت والدينــم.
از آنجــا می توانســتم نــور جهــان راببینــم کــه بــه بهانــه ی پیــدا کــردن مايــو

جورابهــای ســنگ دوزی شــده و پالتــو پوســت خاکــی رنــگ بــه جامانــده از دهــه
ی پنجــاه مــادر را ســبک ســنگین می کنــد ،همین طــور کاه هــا و شــالهايی

کــه هنــوز بــه خانــه ی مرحمــت تبعیــد نشــده بودنــد .در يــک کشــو زيــر مشــتی

جــوراب نايلــن کیفــی پیــدا کــرد کــه در آن ســند خانه هــا ،آپارتمان هــا و
امــاك نگهــداری می شــد .آخــر مــادرم اطمینــان چندانــی بــه بانــک نداشــت.

همین طــور يــک دســته کلیــد بی فايــده از خانه هايــی کــه مدت هــا پیــش بــه

اجــاره يــا فــروش رفتــه بودنــد .بريــده ای از روزنامــه مربــوط بــه ســی وشــش

ســال پیــش کــه در آن گزارشــی راجــع بــه ازدواج او و پــدرم چــاپ شــده بــود و
يکــی ديگــر دوازده ســال بعــد از آن کــه عکســی زيبــا ازاو در ســتون اجتماعــی

روزنامــه ی حیــات بــه چــاپ رســیده بــود ،بــه عنــوان زنــی مــدرن و متکــی
بنفــس .نــور جهــان بــا کنجــکاوی مدتــی همــه ی آنهــا را زيــرورو کــرد و ســر
آخــر گفــت «مــادرت بايــد زن فــوق العــاده ای بــوده باشــد ».از همانجــا پاســخ

دادم «هنــوز کــه زنــده اســت».و همان طــور در ذهنــم بــه ايــن فکــر می کــردم
کــه چــه دلپذيــر می شــد اگــر همــه ی عمــرم را بــا فســون ســر همیــن تخــت

می گذرانــدم .نــور جهــان بــه جــای پاســخ خنــده ای مســتانه ســر داد کــه نخســت

ســیبل و بعــد محمــد را بــه اتــاق کشــاند .در همــان حــال کــه نورشــیان وســیبل
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باجديتــی مســتانه وســايل مــادر را زيــرورو می کردنــد ،محمــد روی لبــه ی تخــت،

همانجــا کــه پــدرم صبحهــا می نشســت و پیــش از آن کــه دمپايــی بپوشــد ،غــرق

در خیــاالت بــه شســت پايــش خیــره می شــد نشســته بــود .و بــا عشــق و اعجــاب

نورشــیان را نــگاه می کــرد .بــرای اولیــن بــار دختــر مــورد نظــرش را يافتــه

و عاشــقش شــده بــود .می خواســت بــا اوازدواج کنــد .بــاورش نمی شــد اينقــدر

خــوش شــانس باشــد ،تــا آنجــا کــه کمــی از ايــن بابــت شــرمنده بــود .امــا مــن بــه
او حســادت نمی کــردم ،چــون در چشــمش از همیــن حــاال وحشــت از خیانــت را

مــی ديــدم .وحشــت از پايــان خفــت بــار عشــق و ســپس پشــیمانی از آن .آنچــه

اينجــا بــه يادبــود مــادرم گذاشــته ام همــه را دانــه بــه دانــه نــور جهــان وســیبل

بــا هــره کــره از کمــد بیــرون کشــیدند و بــه دقــت يــک کارگاه بررســی کردنــد تــا

يادشــان آمــد کــه اص ـ ً
ا چــرا ايــن کار را شــروع کــرده بودنــد .دنبــال مايــو گشــتن
تــا صبــح طــول کشــید .در حقیقــت هیچکــدام در شــرايطی نبوديــم کــه قــادر بــه

رانندگــی باشــیم .مــن کــه می دانســتم در آن حــال مســتی ،خوابزدگــی وکمبــود

فســون کیلــوس برايــم غیــر قابــل تحمــل خواهــد بــود .خــودم را بــه بی میلــی زدم
و آخــرش گفتــم کــه مــن وســیبل بعــد ا ً می آيیــم  .وقتــی کــه هــوا کامــ ً
ا روشــن

شــد ،بــه بالکــن همانجايــی کــه مــادرم همیشــه بــا فنجــان قهــوه اش می نشســت

و مراســم ترحیــم را نــگاه می کرد،آشــنايان را صــدا مــی زد و برايشــان دســت

تــکان مــی داد ،رفتــم .زعیــم و دوســت دختــرش عايشــه ،نورشــیان ومحمــد وچنــد

نفــر ديگــر ايســتاده بودنــد ،قهقهــه می زدنــد و بــا يــک تــوپ پاســتیکی بــازی

می کردنــد .سروصدای شــان بــرای بیــدار کــردن کل خیابــان تشــويقی کافــی بــود.

وقتــی کــه با الً خــره درهــای ماشــین محمــد بســته شــد ،چنــد پیرمــرد را ديــدم

کــه بــرای نمــاز بــه حیــاط مســجد می رفتنــد و در میان شــان ســرايدار خانــه ی

روبروی مــان کــه در شــب ســال نــو لبــاس بابــا نوئــل می پوشــید و بلیــط التــاری
می فروخــت ،شــناختم.

محمــد تــازه ماشــین را روشــن کــرده و راه افتــاده بــود کــه صــدای ترمــز بــه
گــوش رســید .دنــده عقــب برگشــت و ايســتاد .نورشــیان در را گشــود ،پیــاده شــد
و ازهمــان جــا بــه مــا در طبقــه ی ششــم بــا داد و فريــاد چیزهايــی گفــت .روســری

ابريشــمی اش را فرامــوش کــرده بــود .ســیبل رفــت تــو و روســری را برداشــت و بــه
٢١٠

پايیــن پــرت کــرد ،هیچوقــت پــرواز شــال کبــود رنــگ کــه مثــل بادبــادك بــاز
شــد پــف کــرد و پايیــن رفــت و ايــن را کــه مــن وســیبل چگونــه از بالکــن مــادرم

بــه پايیــن نــگاه کرديــم ،فرامــوش نخواهــم کــرد .ايــن آخريــن خاطــره ی خوبــم

از ســیبل اســت .

ا عتر ا ف
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حــاال بــه صفحــه ی اعتــراف رســیديم .در آرايــش ايــن بخــش از مــوزه آگاهانــه

تصمیــم گرفتــم کــه همــه جــا از پشــت صحنــه گرفتــه تــا قــاب عکســها از رنــگ

زرد ســرد و بــی روح اســتفاده شــود .در حالــی کــه دوســتان مان بــه ســمت دريــا

می رفتنــد ،مــن دوبــاره روی تخــت والدينــم دراز کشــیدم .اتــاق خــواب بــه برکــت

خورشــید عظیــم برآمــده از اســکودار ،يکســره نارنجــی وگــرم بــود .از دور دســت
صــدای کشــتی مســافربری بــه گــوش می رســید .ســیبل کــه ديــد عاقــه ای بــه

رفتــن نــدارم گفــت «يــاال! برويــم دنبال شــان ديگر،ديــر می شــود ».امــا طــوری

روی تخــت افتــاده بــودم کــه او هــم بــه زودی فهمیــد کــه مــن آدم بلنــد شــدن
و بــه دريــا رفتــن نیســتم و درضمــن بیمــاری مرمــوزم هــم بــه نقطــه ی بحرانــی
رســیده .از فــرم نــگاه و ســر برگرداندنــش فهمیــدم کــه می خواهــد از کنــار

موضــوع بگــذرد .مــن امــا مثــل آدمــی کــه بــه راحتــی از عهــده ی کاری کــه از
آن وحشــت داشــته برآيــد( ،بعضــی هــا اســمش را مــی گذارنــد شــجاعت) صــاف
رفتــم ســر اصــل مطلــب .

ســیبل پرســید «راســتی امــروز بعــد از ظهــر کجــا بــودی؟» گفــت و فــوری
پشــیمان شــد وبــه نرمــی اضافــه کــرد «اگــر فکــر می کنــی گفتنــش اذيتــت

می کنــد ،ولــش کــن!» کنــارم دراز کشــیده بــود ومثــل يــک بچــه گربــه خــودش

را بــا محبــت و ترســان بــه مــن می مالیــد  .فهمیــدم کــه چقــدر رنجــش خواهــم

داد و از خــود شــرمنده شــدم امــا جــن عشــق از چــراغ جــادو آزاد گشــته بــود
و ديگــر نمی خواســت فقــط راز ســر بــه ُمهــر مــن باشــد .
بــا احتیــاط بــه قضیــه نزديــک شــدم «يــادت می آيــد بهــار امســال بــا هــم بــه

فوايــه رفتــه بوديــم و تــو در مســیر برگشــت کیفــی را ديــدی کــه خیلــی از آن
٢١١

خوشــت آمــد؟»

نامــزدم کــه چشــمهايش گشــاد شــده بــود ،فهمیــد کــه موضــوع بايــد مهمتــر

از يــک کیــف باشــدو بــه ايــن ترتیــب شــروع بــه تعريــف داســتانی کــردم کــه
خواننــدگان و بازديدکننــدگان از مــوزه بــا خوانــدن اولیــن صفحــات و ديــدن

اولیــن اشــیا آنــرا بــه خوبــی می شناســند .بــرای يــاد آوری دوبــاره ی داســتان

بــرای بازديــد کننــدگان مهمتريــن اشــیا را در ســايز کوچــک نقاشــی کــرده و بــه
نمايــش گذاشــته ام.

ســعی کــردم وقايــع را پشــت ســرهم و تــا حدامــکان دقیــق بــرای ســیبل شــرح

دهــم .بــه ســرعت فهمیــدم کــه داســتان خجالــت آور اولیــن برخــوردم بــا فســون
مثــل بــاری بــر دوشــم ســنگینی می کنــد ،بــاری از جنــس مقصــر بــودن در يــک

تصــادف رانندگــی و فــرار ازصحنــه ی حادثــه يــا گنــاه ســنگین ديگــری از ايــن
دســت .شــايد هــم ايــن حــس را القــا می کــردم تــا بتوانــم آنچــه را کــه بــه

راســتی پیــش آمــده بــود کوچــک ،بی اهمیــت و منتفــی نشــان دهــم.

در مــورد مهمتريــن بخــش ايــن تجربــه کــه همــان رابطــه ســعادتمندانه ی جنســی

بافســون بــود بــه دقــت ســکوت کــردم و ماجــرا را تبديــل بــه لغزشــی عــادی

کــه پیــش از ازدواج میــان مــردان تــرك معمــول اســت ،بــدل نمــودم .در برابــر
اشــکهای ســیبل واقعیــت را آن طــور کــه بــود نگفتــم کــه هیــچ ،اصــ ً
ا از کارم در

کل پشــیمان شــدم.

ســیبل فريــاد کشــید «حیــوان» و کیــف پــراز پــول خــورد مــادر را کــه دم دســتش

بــود ،بــه ســويم پــرت کــرد و بعــد صنــدل تابســتانی پــدر کــه هیچکــدام بــه هــدف
نخــورد .ســکه ها مثــل خــرده شیشــه همــه جــا پخــش شــدند و ســیبل گولــه گولــه
اشــک ريخــت .

دلداريــش دادم «مدتهاســت بــااو قطــع رابطــه کــرده ام .امــا بــار گنــاه دســت از
ســرم بــر نمــی دارد .مســئله واقعــاً ايــن دختــر بــه خصــوص نیســت ».

«همــان اســت کــه شــب نامــزدی روی میــز مــا نشســت؟» پرســید ،ولــی شــهامت
بــردن نامــش را نداشــت.
«آره »

«همــان فروشــنده ی دوزاری!هنــوز همديگــر را می بینید؟»
٢١٢

«طبیعتاً نــه از همــان زمــان نامــزدی ولــش کــردم .حــاال کــه ديگــر اص ً
ا خبــری

هــم از او نــدارم .انــگار ازدواج کــرده (اين کــه چــرا اينطــور دروغ می گفتــم

برايــم روشــن نیســت) بــه همیــن دلیــل هــم حرکاتــم بعــد از نامــزدی عجیــب

وغريــب بــود .امــا حــاال ديگــر همــه چیــز تمــام شــده».

ســیبل بــاز هــم کمــی اشــک ريخــت  .بعــد صورتــش را پــاك کــرد و بــه خــودش

مســلط شــد و شــروع بــه پرســجو نمــود «نمــی توانــی فراموشــش کنــی نــه؟» بــا

هوشــی کــه داشــت دســت گذاشــت روی نقطــه ی گــره ای.

کــدام مــرد می توانــد اينقــدر بیرحــم باشــد کــه بگويــد :نــه و مــن هــر چنــد
بــا بی میلــی ولــی عاقبــت گفتــم «منظــورم را بــد فهمیــدی ،آنچــه بــه راســتی

رنجــم می دهــد اين ســت کــه رفتــار شــرافتمندانه ای نداشــتم و در عیــن حــال

بــه تــو هــم خیانــت کــردم و بــه رابطه مــان ضربــه زدم ،بــه همیــن دلیــل زندگــی

برايــم رنــگ و بويــش را از دســت داده».

اينــرا هیچکدام مــان نتوانســتیم بــاور کنیم .
«امــروز بعداز ظهــر کجابودی؟»

بــا کمــال میــل حاضــر بــودم بــرای آدمــی کــه درکــم کنــد ــــ فقــط نــه ســیبل
ــــ شــرح دهــم کــه اشــیای يــاد آور فســون را بــه دهــان می بــردم ،بــر پوســتم

می کشــیدم تــا کــه آخــر کار و در میــان اشــک و آه ارضــا شــوم ،از طــرف ديگــر

حــس می کــردم اگــر ســیبل ترکــم کنــد قــادر بــه ادامــه ی زندگــی نخواهــم
بــود ،يــا حداقــل ديوانــه خواهــم شــد .درســتش ايــن بــود کــه در جــا بــه ســیبل

بگويــم «بیــا فــوری ازدواج کنیــم!» بســیاری از زندگی هــای ســنگین و رنگیــن
محصــول عشــقی آتشــین و شکســت خورده انــد« .می خواســتم پیــش از ازدواج

يــک بارديگــر بازيچه هــای دوران کودکیــم را ببینــم ،می دانــی تجديــد خاطــره
يــا چیــزی از ايــن دســت ،بــه همیــن دلیــل رفتــم آنجــا »

ســیبل داد کشــید «ديگــر پايــت را بــه آن خانــه نمی گــذاری ،فهمیــدی؟ آنجــا
همديگــر را می ديديــد؟»

پیــش از آن کــه پاســخی بدهــم دوبــاره بــه گريــه افتــاد .وقتــی کــه در آغوشــش
گرفتــم و نوازشــش کــردم گريــه اش شــديدتر شــد .مديــون محبتهــای نامــزدم

بــودم ،بــا او پیونــدی حــس می کــردم کــه از عشــق هــم بــه نظــرم قوی تــر
٢١٣

می آمــد .وقتــی کــه ســیبل همــه ی اشــکهايش را ريخــت ،همانجــا در آغوشــم

خوابــش بــرد و کمــی بعــد مــن هــم بــه خــواب رفتــم .وقتــی کــه طرفهــای ظهــر
برخاســتم ســیبل دوش گرفتــه و آرايــش کــرده ســرگرم چیــدن میــز صبحانــه بــود.

خیلــی عــادی گفــت «اگــر می خواهــی بــرو از ســر خیابــان نــان تــازه بخــر اگرنــه

همین هــا را برشــته میکنــم»
«نه می روم»

در اتــاق نشــیمن کــه پــس از مهمانــی مثــل میــدان جنــگ بــود ،صبحانه مــان
را روی میــزی خورديــم کــه پــدر و مــادرم ســی و پنــج ســال روبــروی هــم

می نشســتند .بــه جــای نانــی کــه آنــروز خريــدم ايــن نــان را بــرای ثبــت در تاريــخ
عرضــه مــی کنــم تــا بــه يادمــان بیــاورد کــه در اســتانبول بــه مــدت نیــم قــرن

ملیونهــا نفــر بــه غیــر از نــان کــه گاهــی ســنگین و گاه ســبک پختــه می شــد،

قــدرت خريــد خــوراك ديگــری را نداشــتند و در عیــن حــال بايــد شــاهدی بــرای
تکــرار مکرراتــی باشــد کــه همه مــان بی رحمانــه فراموشــش می کنیــم .

مصمــم بــودن ســیبل حتــی امــروز هــم بــه نظــرم حیــرت انگیــز می آيــد «چیــزی

کــه تــو بــه جــای عشــق عوضــی گرفتــی ،اعتیــادی بیهــوده اســت وبــس ،مــن کاری
می کنــم کــه ايــن بــا از ســر زندگــی ات دور شــود».

بــرای پنهــان کــردن چشــمهای پــف کــرده وســرخ شــده اش بیــش از حــد معمــول
آرايــش کــرده بــود .بــا همــه ی رنجــی کــه می کشــید بــه ســختی تــاش می کــرد
حتــی يــک کلمــه حــرف تلــخ هــم بــه زبــان نیــاورد و رفتــارش بــا مــن بســیار
محبــت آمیــز باشــد .همین هــا باعــث شــد کــه بــه او اعتمــاد کنــم و راه نجــات

از شــر بیماريــم را بــاور بــه اســتقامت او ببینــم .تصمیــم گرفتــم مثــل يــک پســر
خــوب هــر چــه می گويــد انجــام دهــم .ســر صبحانــه در حالــی کــه پنیــر و زيتــون

را بــا نــان تــازه و مربــای تــوت فرنگــی می خورديــم ،بــه ايــن نتیجــه رســیديم

کــه مــن بهتــر اســت از خانــه بیــرون نــروم و بــرای مدتــی طوالنــی از نزديکــی بــه
نیشانتاشــی و اطــراف آن اجتنــاب کنــم  .خیابانهــای ســرخ و نارنجــی دوبــاره برايــم
قدغــن شــد.

از آنجــا کــه والديــن ســیبل بــه خانه شــان در آنــکارا بــاز گشــته بودنــد ،حــاال

ديگــر ويــای آنادولوهیســاری خالــی بــود .ســیبل گفــت :حــاال کــه باهــم نامزديــم
٢١٤

والدينــش ســر زندگــی مشــترکمان در آنجــا زيــاد ســخت نحواهنــد گرفــت و
بهتــر آنســت کــه همیــن حــاال بــه آنجــا برويــم .اينطــور زودتــر قــادر بــه تــرك

ايــن اعتیــاد بیهــوده خواهــم شــد .در حالتــی بیــن غــم وامیــد چمدانــم را بســتم
.حــال دختــر جوانــی را داشــتم کــه بــرای فرامــوش کــردن عشــقی بی فرجــام

بــه اروپــا فرســتاده می شــود و وقتــی ســیبل چنــد جــوراب پشــمی هــم روی

لباس هــا گذاشــت بــا نگرانــی حــدس زدم کــه معالجــه ام طوالنــی مــدت خواهــد
بــود .

آســايش خیــال در ويايی بر بســفر
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بــودن در ويــا کــه حــس شــروع زندگــی جديــدی را القــا می کــرد و مــن خیلــی
ســريع بــه آن عــادت کــردم موجــب شــد در روزهــای اول بــاور کنــم کــه بیماريــم

رو بــه بهبــود اســت .هــر قــدر هــم کــه ديــر ومســت از مهمانــی هــای شــبانه مان

بــاز می گشــتیم ،بــاز هــم ســحرگاه وقتــی نورمنعکــس شــده ی موجهــای بســفر

از البــای پــرده حصیــری بــه درون خانــه نفــوذ می کــرد و بــر ســقف می لغزيــد،

فــوری برمی خاســتم و بــا ناخــن پره هــای پــرده را کنــار مــی زدم و هــر بــار
از منظــره ای کــه روبرويــم گســترده بــود ،بــه حیــرت می افتــادم .در حالتــی

بــودم کــه حــس می کــردم دوبــاره قــادر بــه ديــدن زيبايیهــای زندگــی شــده ام،

يــا شــايد فقــط خــودم را گــول مــی زدم .گاهــی ســیبل هــم بــا پیراهــن خــواب
ابريشــمی و پــای برهنــه روی کــف چوبــی اتــاق می آمــد ،پهلويــم می ايســتاد وبــا
هــم بــه بســفر نــگاه می کرديــم و می ديديــم کــه چطــور بخــار از يــک کشــتی
ماهیگیــری بلنــد می شــود و در ســاحل روبــه رو زيــر نــور لغــزان خورشــید

و روی جنــگل تیــره بــه آســمان مــی رود و چطــور ســکوت مطلــق بــا صــدای

قلــپ قلــپ اولیــن کشــتی بخــار مســافربر کــه بــر خــاف جريــان آب راهــش را
می گشــود،

می شــکند.

کوتــاه ســخن باورمــان شــده بــود کــه در برابــر زيبايی هــای دنیــا و زندگــی بايــد
همــه ی مشــکات صــاف وســاده ناپديــد شــوند .ســیبل اعتقــاد داشــت کــه مــزه ی

زندگــی در ايــن ويــا بهتريــن دوای دردم اســت .هنــگام غــروب روی ايوانــی
کــه بــه بســفر بــاز می شــد روبــروی هــم چــون زوجــی کــه ديگــر کامــش را از
٢١٥

عشــق گرفتــه می نشســتیم  .کشــتی بخــار کــه از ســاحل آنادولــو هیســاری حرکــت

می کــرد ،از کنارمــان مــی گذشــت .انــگار مســتقیم بــه ســمت ايــوان مــا می آيــد
و آنوقــت کاپیتــان ســیبیلويش می توانســت مــارا ببینــد کــه کولــی برشــتهِ ،ک ِر م

بادمجــان ،پنیــر گوســفندی ،خربــزه و راکــی بــر ســفره مان داريــم و ازهمانجــا

بلنــد می گفــت «نــوش جــان» از همــان خوشــی های کوچکــی کــه ســیبل گمــان
می کــرد بــه ســامتی ام کمــک خواهــد کــرد و موجــب خوشــبختی ام خواهدشــد .اول
صبــح پريــدن در آب ســرد ،نوشــیدن چــای بــا نــان کنجــدی و خوانــدن روزنامــه در

يــک قهــوه خانــه ی ســاحلی ،آب دادن بــه بوته هــای گوجــه فرنگــی و فلفــل ســبز

باغچــه ،ســرظهر ســرزدن بــه کشــتی های ماهیگیــری و دســت چیــن کــردن میگــو
و ماهــی ســفید و در شــبهای ســپتامبر وقتــی کــه حتــی يــک نســیم برگهــا را بــه

حرکــت در نمــی آورد و پشــه ها پشــت ســرهم پــس از برخــورد بــه المــپ جزغالــه

می شــدند ،شــیرجه رفتــن تــوی بســفر .اينهــا لذاتــی بودنــد کــه بعقیــده ی ســیبل

بايــد حتمــا ً تاً ثیرشــان را می گذاشــتند .اينــرا شــبها وقتــی پیکــر معطــرش را بــه
مــن می چســباند ،می فهمیــدم ومــن بــر اثــر درد عشــقی کــه همچنــان در اطــراف
فتــق ســمت چــپ مســتقر شــده بــود ،نمی توانســتم بــا او بخوابــم .ســعی می کــردم

موضــوع را بــه شــوخی بــر گــزار کنــم «پیــش از ازدواج،بــه هیچوجــه» و او بــدون
آن کــه بــروی خــودش بیــاورد می پذيرفــت .فقــط بعضــی وقتهــا هنــگام غــروب
آفتــاب کــه تنهــا روی صندلــی تاشــو در ســاحل چــرت مــی زدم يــا وقتــی کــه بــا

اشــتها بالــی را بــه نیــش می کشــیدم يــا صبحهــا کــه مثــل يــک شــوهر جــوان و

خوشــبخت پیــش از رفتــن ســر کار گونه هايــش را می بوســیدم ،برقــی از تحقیــر
در چشــمهايش می ديــدم .البتــه نــه بــه ايــن دلیــل کــه بــا هــم نمی خوابیديــم،

بیشــتر ايــن فکــر آزارش مــی داد کــه همــه ی تاشــش بــرای معالجــه ام وآنهمــه

عشــق ونیــرو کــه صــرف کــرده بــود ،ثمــری نداشــته باشــد ويــا شــايد فکــری تلــخ
تــر از ايــن در ســر داشــت .اگــر حالــم خــوب شــود،اما بخواهــم در آينــده فســون

را هــم در کنــار او داشــته باشــم چــه خواهدشــد؟ در روزهــای دشــوار خــودم هــم
بــه همیــن تصــورات پنــاه می بــردم .مجســم می کــردم روزی از فســون خبــری

برســد و بعــد او را هــر روز در خانــه ی مرحمــت ببینــم .درد عشــق تســکین يابــد

و بعــد طبیعتــاً بتوانــم دوبــاره باســیبل بخوابــم ،ازدواج کنیــم ،بچــه دار شــويم و
٢١٦

يــک زندگــی معمولــی را بگذرانیــم .اماحتــی خــودم هــم فقــط در حالــت مســتی
و يــا خــوش بینــی مطلــق کــه بعضــی وقتهــا صبــح زود بــه ســراغم می آمــد ايــن

تصــورات را بــاور می کــردم .غالــب اوقــات امــا فســون در ذهنــم بــود کــه ايــن

خــود بدتــر از نبودنــش باعــث آزارم می گشــت و هیــچ روزنــه ی امیــدی بــرای

پايــان دردم بــه چشــم نمی خــورد .

شــنای پشت
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باالخــره چیــزی کشــف کــردم کــه روزهــای ايــن مــاه ســپتامبر غــم انگیــزرا بــا

تمــام زيبايی هــای تیــره اش کمــی قابــل تحمــل تــر می ســاخت و آن شــنای

پشــت بــود کــه مســکن دردم گشــت .بــرای اينــکار بايــد ســرم را تــا آنجــا کــه
امــکان داشــت بــه عقــب می کشــیدم ،در آب فــرو می کــردم ،بــدون آن کــه نفــس

تــازه کنــم چنــد حرکــت دســت انجــام مــی دادم و تــاش می کــردم تــا تــه

آب را ببینم.وقتــی کــه اينطــور در خــاف جهــت آب و در مقابــل امــواج شــنا

می کــردم و در تیرگــی بســفر کــه عمیق تــر می شــد غوطــه ور می شــدم ،حســی
از بیکرانــی وجــودم را در بــر می گرفــت کــه بــه هیچوجــه بــا درد عشــق قابــل

مقايســه نبــود.

آب يکدفعــه از کنــار ســاحل بشــدت عمیــق می شــد ،طــوری کــه فقــط بعضــی

وقتهــا امــکان ديــدن تــه آن وجــود داشــت .دنیــای رنگارنگــی کــه از ورای

ســرم می ديــدم ،چنــان وســعت اســرارآمیزی در خــود داشــت ،کــه در مــن
شــوق زندگــی و احســاس تعلــق بــه مجموعــه ای عظیــم را بــر می انگیخــت

کــه در برابــرش ناچیــز بــه نظــر می رســیدم .می شــد قوطی هــای زنــگ زده ی

کنســروهای مختلــف ،ســر بطــری ،صدف هــای ســیاه شکســته و حتــی گاهــی
شــبح کشــتی هايی از دورانهــای دوررا ديــد .آنجابــود کــه فهمیــدم زمــان و

تاريــخ چــه بی انتهاينــد ومــن چــه بی اهمیــت .در ايــن لحظــات می ديــدم کــه

عشــقم چــه ســطحی و پــرزرق و بــرق اســت وچــه بیهــوده آنــرا اينقــدر جــدی
می انــگارم و ايــن ضعــف ناشــی از درد کــه نــام عشــق بــر آن نهــاده بــودم هــم
فقــط همــه چیــز را دشــوارتر مــی کنــد  .تنهــا راه نجــات تزکیــه بــود .درد
٢١٧

آنقدرهــا اهمیــت نداشــت ،مهــم جزئــی از آن دنیــا بــودن اســت .مــی ديــدم کــه
چطــور آب بســفر دهــان ،گلــو ،بینــی و گوشــم راپــر می کنــد ،بــه روحــم جــا

می بخشــد و برايــم تعــادل و خوشــبختی بــه ارمغــان مــی آورد .وقتــی کــه در

حالتــی چــون مســتی از آب شــنا می کــردم ،درد شــکم تقريبــا برطــرف می شــد و

عشــق فســون را کــه هجــوم مــی آورد ،فقــط بــر اثــر خشــمی کــه در ســاعات درد
نســبت بــه او داشــتم ،حــس می کــردم.

وقتــی ســیبل می ديــد چــه بی هــوا بــه کشــتی نفــت کــش شــوروی کــه بشــدت

بــوق مــی زد ،نزديــک می شــوم در ســاحل بــا داد وبیــداد دســت تــکان مــی داد.

امــا معمــو الً صدايــش را نمی شــنیدم .بــه دلیــل نزديــک شــدن خطرناکــم بــه
بعضــی کشــتیهای مســافربری ،نفــت کش هــای خارجــی  ،قايق هــای حمــل زغــال

ســنگ،قايق های موتــوری و ماهیگیــری ســیبل اولــش تصمیــم گرفــت شــنای پشــت

را در حالــت زيــر آبــی برايــم قدغــن اعــام کنــد .امــا وقتــی ديــد حالــم پــس از
آن چقــدر بهتــر می شــود ،کوتــاه آمــد .گاهــی بــه توصیــه ی ســیبل در روزهــای

آرام وبــدون بــاد تنهــا بــه ســواحل خلــوت شــیل در دريــای ســیاه می رفتــم و يــا
دو تايــی در خلیجک هــای دورافتــاده ی پشــت بايکــوز  1می گشــتیم و بعــد ســرم

را زيــر آب می کــردم و غــرق در افــکارم دســت و پــا مــی زدم و پیــش می رفتــم.
وقتــی پــس از آن در ســاحل دراز می کشــیدم ،چشــمهايم را می بســتم وپیکــرم

را بــه آفتــاب می ســپردم ،گاهــی بــا حالــی خــوش بنظــرم می رســید کــه حالــم

مثــل همــه ی مــردان عاشــق جهــان اســت.

عجــب امــا ايــن بــود کــه زمــان ،دردهــای مــرا ــــ مثــل ديگــران ــــ درمــان
نمی کــرد .درســت بــر عکــس آنچــه کــه همیشــه ســیبل نیمــه شــبها بــا دلســوزی

می گفــت ،دردم در حــال عقــب نشــینی نبــود .گاهــی بــه خــود می گفتــم کــه

حتمــاً ايــرادی روحــی روانــی دارم وگرنــه بايــد حتمــاً تاحــال بــه وضــع طبیعــی

بــاز می گشــتم .امــا چــون ايــن افــکار نشــانه ی ضعفــی بــود کــه مــرا هــر چــه بیشــتر
محتــاج محبتهــای مادرانــه ی فرشــته ی نجــات بخشــم می ســاخت دنبالــه اش را

نمی گرفتــم ،بلکــه ســفت وســخت ــــ بخاطــر اين کــه ديوانــه نشــوم ــــ بــه ايــن
1 Beykoz
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تصــور می چســبیدم کــه بــر اثــر شــنای مــداوم بــه درد غلبــه خواهــم کــرد .امــا

حتــی در ايــن حالــت هــم ســر خــود و ســیبل کاه می گذاشــتم .ســه بــار در مــاه
ســپتامبر بــه خانــه ی مرحمــت رفتــم،روی تخــت دراز کشــیدم و ســعی کــردم

بــا لمــس اشــیايی کــه دســت فســون بــه آنهــا خــورده بــود ،بــه همــان شــکلی

کــه خواننــدگان مطلع انــد خــود را تســکین دهــم .صــاف وســاده نمی توانســتم

فســون را از يــاد ببــرم .
غم هــای پايیزی
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1وقتــی کــه اوايــل اکتبــر آبهــای پــر خــروش بســفر پــس از بادهــای پويــراز

بــرای شــنا ســرد شــد ،ديگــر نتوانســتم اضطرابــم را پنهــان کنــم .فــرا رســیدن

زود هنــگام غــروب ،کپــه کپــه برگهــای پايیــزی دربــاغ وبنــدر ،وياهــای

متــروك ويتیــم مانــده کــه فقــط در تابســتان مــورد اســتفاده قرارمی گرفتنــد،

قايق هايــی کــه يکــی يکــی بــه ســاحل کشــیده شــده وپــس از تعمیــرات همانجــا

می ماندنــد وپــس از اولیــن باران هــای پايیــزی ديــدن دوچرخه هــای رهــا شــده

در خیابان هــای خلــوت خــودش بــرای فــرو رفتن مــان در حــال وهــوای پايیــزی

کــه بیــرون آمــدن از آن دشــوار بنظــر می رســید ،کافــی بود.بــا نگرانــی ديــدم

کــه ســیبل ديگــر طاقــت ادامــه ی ايــن وضعیــت را کــه بی حرکــت در خــود فــرو

.روم وشــبها را بــه مســتی بگذرانــم ،نــدارد

اواخــر اکتبرديگــر بــه راســتی از شــیر آبــی کــه فقــط آب زنــگ دار از آن مــی
آمــد ،کافــه شــده بــود .آشــپزخانه تبديــل بــه محلــی ســرد و متــروك بــدل شــده

بــود و از هــر درز و شــکافی بــاد ســرد پويــراز بــه درون خانــه نفــوذ می کــرد.

از دوســتان مان کــه غروب هــای ســپتامبر مرتــب ســرو کلــه شــان پیــدا می شــد

و پــس از ســام و علیــک مســت بــه بســفر می پريدنــد ،اثــری نبود.غیب تشــان
نشــان مــی داد پايیــز شــهر بايــد جالب تــر وســرگرم کننــده تــر باشــد .برگهــای

لــه شــده و خیــس چنــار باحلزونــی کــه بــر آن چســبیده و سوســمارهايی کــه

پــس از ســیاب پیدای شــان می شــد و مــا آنهمــه دوستشــان داشــتیم ،بــه ايــن
1 Poyraz
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دلیــل اينجــا بــه نمايــش گذاشــته ام تــا بــه يــاد تــازه بــه دوران رســیده هايی

کــه در زمســتان از وياهــای خــود فــرار می کردند،بیفتیــم و در عیــن حــال بايــد
نشــانه ای از غمهــای پايیزی مــان باشــد.

اگــر می خواســتم زمســتان را بــا ســیبل در ايــن ويــا بگذرانــم بايــد بــا او

می خوابیــدم تــا برايــش ثابــت شــود فســون را از يــاد بــرده ام .امــا اتــاق خــواب

بــا ســقف بلنــد کــه بــه زحمــت ســعی می کرديــم بــا اجــاق برقــی گرمــش کنیــم

روز بــه روز دســت و پاگیرتــر و دلگیرتــر می شــد و بــه همــان نســبت تعــداد
شــبهايی کــه بــا محبــت همديگــررا در آغــوش می کشــیديم و می خوابیديــم هــم

کمتــر .از يکســو آدم هــای بــی فکــر و غیرمســئولی را کــه وياهــای چوبــی از ايــن
دســت را بــا بخــاری برقــی گــرم می کردنــد و بــه ايــن ترتیــب بناهــای تاريخــی
را در خطــر جــدی آتــش ســوزی قــرار می دادنــد ،مامــت می کرديــم و از ســوی

ديگــر خودمــان هــر شــب بــه محــض ســرد شــدن اتــاق همــان پريــز خطرنــاك را
بــه بــرق می زديــم  .اوايــل نوامبــر کــه ديگــر همــه ی بخاری هــا بــه راه بودنــد

و مــا هــرروز بیشــتر ازدســت دادن زندگــی را حــس می کرديــم ،راه شــهر را

در پیــش گرفتیــم و بــه ســراغ پارتی هــا ،کلوپهــای جديــد و کافه هايــی کــه در
آن می شــد تــازه تريــن شــايعات را شــنید وســینماهايی کــه جلوشــان صف هــای

عريــض و طويــل تشــکیل می شــد ،رفتیــم .بــه هــر بهانــه ای هــم ســری بــه بیوقلــو
يــا نیشانتاشــی می زديــم ،تــا آنجــا کــه گاهــی گذارمــان حتــی بــه خیابان هــای

ممنوعــه هــم می افتــاد .

شــبی کــه بــاز بــه بهانــه ای واهــی در نیشانتاشــی بوديــم ،تصمیــم گرفتیــم شــام را

در فوايــه بخوريــم .باشــکم گرســنه راکــی نوشــیديم ،کمــی ســربه ســر پیشــخدمتهای

آشــنا مثــل حیــدر  1و سرگارســون ســعدی  2گذاشــتیم .چــون ديگــران از فعالیــن

چــپ و ناسیونالیســت ها کــه کشــوررا بــه ســوی نابــودی ســوق می دادنــد انتقــاد
کرديــم  .همان طــور کــه انتظــار می رفــت دو پیشــخدمت کهنســال بیــش از مــا
جلــوی زبان شــان را می گرفتنــد  .بــا اين کــه

بعضــی از آشــناهارا بــا نــگاه
1 Haydar
2 Sadi
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ســر میزمــان خوانديــم کســی کنارمــان ننشســت .ســیبل بــه مســخره پرســید

کــه بــاز چــه چیــزی اوقاتــم را تلــخ کــرده ،در چنــد کلمــه برايــش گفتــم کــه

بــرادرم و تــورگای باهــم توافــق کرده انــد تــا بــه کمــک کنعــان کــه بــه موقــع
اخراجــش نکــرده بــودم ،شــرکت جديــدی تاً ســیس کننــد و می خواهنــد بــه

بهانــه ی داشــتن ســفارش بــرای صــادرات مافــه و روتختــی کــه ســود سرشــاری
نصیب شــان خواهــد کــرد ،از شــر مــن خــاص شــوند.

«همــان کنعــان کــه در جشــن نامزدی مــان بــه آن خوبــی مــی رقصیــد؟» اشــاره

ی ســیبل بــه رقــص کنعــان فقــط بــرای صحبــت راجــع بــه فســون بــود ،بــدون
آن کــه اســمش را بــه زبــان بیاورد.هــر دومــان جزئیــات ناراحــت کننــده ای از

نامــزدی بــه خاطــر داشــتیم و چــون مطلبــی بــرای عــوض کــردن موضــوع بــه
ذهنمــان نرســید ،مدتــی ســکوت کرديــم .در حالــی کــه در اوايــل بیمــاری ام
حتــی در ســخت تريــن دقايــق همیشــه ســیبل می توانســت بــا ظرافــت و قــدرت

خــاص خــودش موضــوع را عــوض کنــد.

ســیبل بالحنــی تمســخر آمیــز کــه ديگــر کــم کــم داشــت بــه آن عــادت می کــرد
پرســید «پــس بــزودی کنعــان مديــر عامــل شــرکتی موفــق خواهــد شــد؟»

بــه دســتان لــرزان و صــورت بــزك کــرده اش نــگاه کــردم .در حــال پوســت

انداختــن بــود  .آن دانشــجوی فرانســه ديــده و شــوخ وشــنگ در حــال بــدل
شــدن بــه زنــی خانــه دار ،مضطــرب ،غصــه دارو تلــخ بــود کــه نامــزد پســری
پولــدار و ننــر شــده کــه هرشــب مســت و خرابتــر از شــب پیــش اســت .

يعنــی می خواســت لــج مــرا درآورد ،چــون می دانســت بخاطــر فســون بــه کنعــان
حســودی می کنــم ؟ يــک مــاه پیــش امــکان نداشــت راجــع بــه او اينطــور فکــر

کنــم.

گفتــم «فقــط می خواهنــد يــک مشــت بیشــتر پــول بدســت آورند.فراموشــش

کــن !»

«خــودت می دانــی کــه بحــث يــک مشــت پــول نیســت .نبايــد اجــازه بدهــی بــا

تــو اينطــور رفتــار کننــد .مــرد بــاش !»
«اص ً
ا بــه مــن چه ربطی دارد؟»

«وقتــی اينجــوری رفتــار می کنــی ،اص ً
ا خوشــم نمــی آيــد .خــودت را ول کــرده ای،
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از همــه کنــاره گرفتــه ای .انــگار از شکســت خوشــت آمــده ،بايــد قــوی تــر شــوی» .

بــا لبخنــد درحالــی کــه اســتکان راکــی را بــاال گرفتــه بــودم پرســیدم «يکــی
ديگــر هــم ســفارش بدهــم؟»

در ســکوت منتظــر رســیدن نوشــیدنی مان مانديــم .وســط ابروهــای ســیبل

اخمــی بــه شــکل عامــت ســوال ســايه انداخــت کــه همیشــه در مواقــع عصبانیــت

پديــدار می گشــت .

پیشــنهاد کردم«بــه محمــد ونــور جهــان زنگ بزن و بگــو بیاينــد اينجا».

عصبــی پاســخ داد«ســعی کــردم ،اما انــگار اينجــا تلفن درســت کار نمی کند».
پرســیدم «امــروز چــه کردی؟خريدهايت را نشــان بــده ببینم !»

امــا ســیبل حــال اينکارهــا را نداشــت .يــک بــاره بــا لحنــی حکیمانــه و دور از

انتظــار گفــت «حــاال مطمئنــم کــه عاشــقش نیســتی  .مشــکل تــو ايــن نیســت کــه

کــس ديگــری را بخواهــی ،بلکــه ديگــر نمی توانــی عاشــق مــن باشــی» دســتش را

گرفتــم و پرســیدم «پــس چــرا اينطــور بــه تــو وابســته ام ؟چــرا نمی خواهــم حتــی
يــک روز بــدون گرفتــن دســتهايت در دســتم ســر کنــم؟»

اولیــن بارمــان نبــود کــه از ايــن حرفهــا می زديــم  .امــا ايــن بــار برقــی عجیــب
در چشــمهای ســیبل ديــدم و ترســیدم بگويــد :چــون می دانــی بــدون مــن قــادر
بــه کشــیدن بــار ســنگین ناشــی از غیبــت فســون نخواهــی شــد و بــه احتمــال زيــاد

از دســت مــی روی .امــا خوشــبختانه ســیبل هنــوز نمی دانســت کــه اوضاعــم چقــدر
خــراب اســت «بخاطــر عشــق نیســت کــه بــه مــن می چســبی ،فقــط می خواهــی
بــه خــودت بقبوالنــی کــه مصیبتــی ســرت آمــده ».

«چــرا بايــد اينقــدر دنبال مصیبت باشــم ؟»

«بــرای اين کــه از بــازی کــردن نقــش مــردی کــه زجــر می کشــد خوشــت می آيــد

کســی کــه از همــه چیــز ناراضــی اســت ،امــا ديگــر وقتــش رســیده کــه ســر عقــل

بیايــی».

پــس از آن بــه او گفتــم کــه دو پســر و ســه دختــر می خواهــم وهمــه بايــد

شــبیه او باشــند و اين کــه چــه خانــواده ی شــاد و بزرگــی خواهیــم شــد و چــه

زندگــی زيبــا و ســعادتمندانه ای خواهیــم داشــت .هــر روز چهــره ی مهربانــش را
خواهــم ديــد .حرفهــای هوشــمندانه اش را خواهــم شــنید ،شــاهد پخــت وپــزش
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در آشــپزخانه خواهــم بــود و سرشــار از حــس شــادی و خوشــبختی خواهــم شــد
«.تــورا بخــدا گريــه نکــن »

گفــت «حــس می کنــم اينطــور نخواهــد شــد ».و گريــه اش شــدت گرفــت ،دســتش

را کشــید و بــا دســتمال اشــکهايش را خشــک کــرد  .و بعــد روژ گونــه را در آورد

و مدتــی بــه آرايــش خــود پرداخــت.

پرســیدم «چــرا به مــن اعتماد نداری؟»

«چــون اعتمــادم را بــه خــودم از دســت داده ام  .گاهــی فکــر می کنــم کــه ديگــر
خوشــگل نیســتم».

دوبــاره دســتش را گرفتــم و گفتــم کــه چــه زيباســت ،در همــان لحظــه تايفــون
بــا صــدای بلنــد گفــت «هــی کبوترهــای عاشــق می دانیــد کــه همــه راجــع بــه
شــما حــرف می زننــد؟ آه چــه شــده؟»

«وچــه چیزهايــی می گويند؟»

تايفــون در مــاه ســپتامبر اغلــب ســری بــه مــا مــی زد .وقتــی اشــکهای ســیبل را

ديــد چهــره در هــم کشــید ،معلــوم بــود دلــش می خواهــد در بــرود .امــا ســیبل

بــا نــگاه اورا دعــوت بــه مانــدن کــرد و گفــت «دختــر يکــی از آشــنايان در
تصــادف جانــش را از دســت داده».

باتمســخر پرســیدم «خــوب ،راجــع به ما چــه می گويند؟»

«باعــرض تســلیت» گفــت بــه دنبــال راه چــاره بــه اطــراف نگاهــی انداخــت و
آشــنايی پیــدا کــرد کــه تــازه وارد شــده بود.کمــی غلیــظ تــر ازحــد معمــول
بــا او ســام و علیــک کــرد و پیــش از رفتــن گفــت «می گوينــد چنــان عاشــق

ومعشــوقید ،اصــ ً
ا قصدداريــد دور ازدواج را خــط بکشــید .چــون مثــل بعضــی از
اروپايیــان فکــر میکنیــد کــه ازدواج قاتــل عشــق اســت .مــن ولــی می گويــم کــه

معطلــی اصــ ً
ا جايــز نیســت .همــه بــه شــما حسودی شــان می شــود و بعضــی

هــم عقیــده دارنــد کــه ويــا برايتــان بدشانســی آورده».

همینکــه دور شــد بــه گارســون جــوان و خوشــرو ســفارش يــک دور ديگــر راکــی

دادم .تمــام تابســتان ســیبل بــا مهــارت موضــوع را از همــه پنهــان نــگاه داشــته
بــود .امــا می دانســتیم کــه چــه شــايعاتی دربــاره مــان ســر زبانهــا اســت .ازهمــه

بیشــتر راجــع بــه «زندگــی بــی بنــد و بارمــان» حــرف می زدنــد .بعضــی از
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اشــارات تنــد وتیــز ســیبل راجــع بــه مــن در اذهــان مانــده بــود و خیلی هــا هــم

از احــوال متغیــرم خبــر داشــتند.

پرســیدم «بــه نــور جهــان ومحمد زنــگ بزنیم يا خودمان شــام ســفارش بدهیم».

ســیبل عصبــی پاســخ داد«کمــی همینجــا بنشــینیم ،از جــای ديگــری بــه آنــان

زنــگ بــزن! ژتــون داری؟»

بــرای اين کــه شــهروندان خوشــبخت جهــان فــردا کــه بعدهــا قصــه ی مــرا
می شــنوند اســتانبول را (شــهری کــه آبــش اغلــب قطــع می شــد ،بــه ايــن دلیــل

بــرای مناطــق بــاالی شــهر بــا تانکــر آب می آوردنــد و تلفــن هــم گاهــی از
کار می افتــاد) بــه ديــده ی تحقیــر ننگرنــد ،اينجــا چنــد ژتــون قابــل خريــد در

دکه هــای ســیگار فروشــی را بــه نمايــش گذاشــته ام .در زمــان آغــاز ايــن داســتان
آن چنــد باجــه ی تلفــن عمومــی کــه در گوشــه کنــار اســتانبول يافــت می شــد،

يــا تلفنهايــش را از جــا کنــده بودنــد و يــا صــاف وســاده خــراب بودنــد .بــه يــاد

نمــی آورم کــه حتــی يــک بــار توانســته باشــم از آنــان اســتفاده کنــم وبــه کســی
زنــگ بزنــم .ايــن کار فقــط از عهــده ی قهرمانــان فیلــم ترکــی بــر می آمــد وبــس.

آنهــم بــه دلیــل تقلیــد از فیلمهــای خارجــی .يــک آدم زرنــگ هــم در ايــن میــان

بــه ايــن فکــر افتــاد کــه در قهــوه خانه هــا و مغازه هــا دســتگاه تلفنــی بگــذارد

کــه بــا ژتــون کار کنــد .از ايــن دکان بــه آن دکان رفتــم و باالخــره در يــک

دکــه ی بلیــط بخــت آزمايــی تلفــن آزاد پیــدا کــردم .شــماره ی نورشــیان اشــغال

بــود و صاحــب دکــه اجــازه نــداد دوبــاره زنــگ بزنــم و بعــد در يــک گل فروشــی

موفــق شــدم بــه محمــد زنــگ بزنــم .او گفــت بــا نــور جهــان در خانــه نشســته و
تــا نیــم ســاعت ديگــر در فوايــه همديگــر را خواهیــم ديــد .بــه دنبــال تلفــن تــا
قلــب نیشانتاشــی پیــش رفتــه بــودم و حــاال خانــه ی مرحمــت در دوقدمــی بــود.

بــه خــود گفتــم  :يک ســر کوچــک بــه آنجــا زدن حالــم را ســر جــا مــی آورد .کلیــد

داشــتم .دســت و صورتــم را شســتم ،بــا حوصلــه و دقــت جراحــی کــه خــود را بــرای

عمــل آمــاده مــی کنــد کــت و پیراهنــم را در آوردم و روی لبــه ی تختــی نشســتم
کــه بارهــا بــا فســون بــر آن خفتــه بوديــم .بــه اشــیای دوروبــر کــه همــه يــاد آوراو
بودنــد نــگاه کــردم و بــا ايــن ســه تــا کــه اينجــا گذاشــته ام يــک ســاعت و نیــم را
بــه خوشــی گذرانــدم.

٢٢٤

وقتــی بــه رســتوران برگشــتم غیــر از نورشــیان و محمــد زعیــم هــم آنجــا بــود.
بــه خوبــی خاطــرم هســت کــه چطــور بــه میــز پــر از شیشــه ،زيــر ســیگاری،

بشــقاب و لیــوان نــگاه کــردم و در میــان همهمــه ی جمعــی از همشــهريان ديــدم
کــه چــه خوشــبختم و چقــدر زندگــی را دوســت دارم .

«مــرا بابــت تاً خیــر ببخشــید دوســتان ،اگر می دانســتید چه بر ســرم آمده» .

زعیــم بــه مــدارا گفــت «ولــش کــن بنشــین و فراموشــش کــن ،بیــا خــوش
بگذرانیــم ».

«مــن کــه همین طوری هم خیلی خوشــم ».

ســیبل کــه ديگــر مســت بــود بــه يقیــن می دانســت کجــا رفتــه ام .امیــدی بــه

بهبــودم برايــش نمانــده بــود ،از دســتم بــه شــدت خشــمگین بــود ولــی مســتی

اجــازه ی جنــگ و دعــوا راه انداختــن را بــه او نمــی داد و حتمــاً پــس از پريــدن
مســتی هــم ازخیــر واقعــه می گذشــت ،چــون هــم مــرا خیلــی دوســت داشــت و
هــم از دســت دادنــم و بهــم خــوردن نامــزدی را شکســتی وحشــتناك می دانســت

ومــن بــه ايــن دلیــل و داليــل ديگــری کــه تاامــروز هــم برايــم ناشــناخته اســت،

پیونــدی عمیــق بــا او احســاس می کــردم کــه بــه نوبــه ی خــود در ســیبل

امیدهايــی نــو بوجــود مــی آورد کــه شــايد روزی بیمــاری ام بــه راســتی برطــرف

گــردد ،هــر چنــد هــر شــب شــاهد فــرو ريختــن بخشــی از يقیــن اش بــودم.

يــک دور بــا نــور جهــان رقصیــدم ،گفــت «خیلــی ســیبل را اذيــت کــردی،

نمی توانــی همین طــوری در رســتوران رهايــش کنــی ،آدم خیلــی حساســی
اســت ».

«اگــر گل ســرخ عشــق خــار نداشــت ،عطــرش همــه جــا را پــر نمی کــرد .کــی

برنامــه ی ازدواج داريــد؟»

«محمــد می خواهــد فــوری بســاط عقــد و عروســی را بــراه بیانــدازد .مــن امــا

می خواهــم اول نامــزد کنیــم و بعــد مثــل شــما پیــش از ازدواج درســت و
حســابی از زندگی مــان لــذت ببريــم».

«مــا را بهتراســت بــه نمونه قــرار ندهید».

نــور جهــان بــا لبخنــدی کــه بايــد کنجــکاوی اش را می پوشــاند پرســید «چیــزی

پیــش آمــده کــه مــن خبــر نــدارم».

٢٢٥

اماايــن حرفهــا اص ً
ا باعــث نگرانیــم نشــد .راکــی غــم و غصه هايــم را از درد همیشــگی

بــه ســرابی کــه گاه و بیــگاه رخ می نمــود و امیــد تســکین مــی داد ،بــدل ســاخت
.وقتــی کــه نیمــه شــب بــا ســیبل می رقصیــدم مثــل يــک پســر دبیرســتانی قســم اش
دادم کــه هیچوقــت ترکــم نکنــد .اوهــم ــــ چــون دســت از ســرش بــر نمی داشــتم
ــــ ســعی می کــرد آرامــم کنــد .ديگــران هــم آمدنــد ســر میــز مــا و پیشــنهاد

کردنــد بــه جاهــای ديگــر هــم ســر بزنیــم ،مثــ ً
ا برويــم کنــار بســفر و در ماشــین

چــای بنوشــیم .بعضــی موافــق خــوردن ماهــی در کاظــم پاشــا يــا رســتورانی بــا
موســیقی شــرقی بودنــد .در همــان اثنــا نورشــیان و محمــد توانســتند بــا موفقیــت

ادای رقصیــدن مــا را در آورنــد کــه آن طــور بــه هــم چســبیده بوديــم و تلــو تلــو

می خورديــم .همــه مدتهــا خنديدنــد .ســپیده دم بــا همــه ی اعتراضــات نشســتم
پشــت فرمــان ،امــا ســیبل فهمیــد کــه قــادر بــه کنتــرل ماشــین نیســتم .بنابرايــن

مســیر دريايــی را انتخــاب کرديــم و کمــی مانــده بــه اســکودار در ماشــین بخــواب
رفتیــم .بعــد يکــی از خدمــه ی کشــتی مدتهــا بــا جديــت و هیجــان بــه شیشــه ی

ماشــین کوبیــد ،چــون باعــث بنــد آوردن راه کامیونهــا و اتوبوســها شــده بوديــم .
همان طــور کــه برگهــای چنــار در رنگهــای پايیزی شــان بــه زمیــن می ريختنــد

ماشــین مــا تلوتلوخــوران ولــی ســالم بــه ويــا برگشــت و مــا مثــل باقــی اوقــات
شــب زنــده داری در آغــوش هــم فــرو رفتیــم و خوابیديــم.

روزهــای ســرما و تنهايــی نوامبر در ويا
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روز بعــد ســیبل حتــی نپرســید کــه مــن آن يکســاعت و نیــم غیبــت را در

نیشانتاشــی بــه چــه کاری ســرگرم بــوده ام .يعنــی اين کــه هــر دو می دانســتیم

درمــان ناپذيــرم .نــه خويشــتنداری داوطلبانــه فايــده ای دارد ونــه ممنوعیتهــای
اجبــاری .از طــرف ديگــر زندگــی مشــترك در ايــن ويــای کهنســال کــه بــه

تدريــج آب ورنگــش را از دســت مــی داد ،جذابیتــی جديــد برايمــان پیــدا کــرد.
در آن موقعیــت مأيــوس کننــده ايــن بنــای قديمــی چیــزی در خــود داشــت کــه
مــا را بــه هــم پیونــد مــی زد .دردهای مــان درآن گــم می شــد و بــه ايــن ترتیــب

تحمل شــان برايمــان آســانتر می گشــت .عشــق مان کــه بــر اســاس همــه ی شــواهد
٢٢٦

ديگــر قــدرت جوانــه زدن نداشــت ،بــر اثــر وجــود همیــن خانــه ی چوبــی زيبــا

بــه شــگردهای جديــدی بــرای ادامــه دســت يافــت کــه ازشکســت و سرنوشــتی
مشــترك قــوام می يافــت .تــه مانــده ی فرهنــگ عثمانــی گذشــتگان ،کمبودهــای

زندگــی مــا عشــاق قديمــی ونامزدهــای فعلــی را می پوشــاندوکمک مان می کــرد

تــا بتوانیــم بارغــم های مــان را بــه دوش بکشــیم .حتــی ايــن درد کــه ديگــر
قــادر بــه خوابیــدن بــا هــم نیســتیم راهــم قابــل تحمــل مــی ســاخت.

وقتــی کــه غروبهــا ســفره را بــر ســر میــز رو بــه در يــا بــاز می کرديــم ،روبــروی
هــم می نشســتیم ،آرنج مــان را بــه نــرده ی بالکــن تکیــه می داديــم و بــا لــذت
راکــی مــان را مزمــزه می کرديــم در چشــمهای ســیبل می خوانــدم کــه حــاال ــــ

وقتــی پــای روابــط جنســی می لنگــد ــــ فقــط خطبــه ی عقــد قــادر بــه پیونــد مــا
دو تاســت .مگــر زوجهــای اينچنینــی کــم پیــدا می شــدند .ــــ آنهــم نــه فقــط از
نســل قبلــی بلکــه در میــان همســاالن خودمــان ــــ کــه بــدون داشــتن روابط جنســی

خــوش وخــرم زندگیشــان را می کردنــد .انــگار نــه انــگار کــه همچیــن پديدهــای

هــم وجــود دارد  .پــس از ســومین يــا چهارمیــن اســتکان شــروع می کرديــم
بــه گمانــه زنــی راجــع بــه همــه ی زوج هايــی کــه می شــناختیم ازپیــر گرفتــه

تاجــوان ،چــه آنهــا کــه بامــا دوســت بودنــد وچــه آنهايــی کــه فقــط از دور ديــده

بوديــم.از هــم می پرســیديم«چه فکــر می کنــی ،هنــوز هــم باهــم می خوابنــد؟»

وبعــد ســر همیــن ســوال نیمــه شــوخی ،نیمــه جــدی بحــث می کرديــم وداليلمــان

را برابــر هــم قــرار می داديــم .چــون خودمــان در گذشــته ای نــه چنــدان دور

روابــط جنســی بســیار خوبــی باهــم داشــتیم می توانســتیم بــا اعتمــاد بــه نفــس

بــاال آنچــه را کــه امــروز طنــزی تلــخ می نامــم در گفتگوهايمــان بــکار ببريــم،

حرفهايــی کــه رابطــه ی رفیقانه مــان را نزديک تــر می ســاخت و مــا خــود را

بــرای لحظــه ای آمــاده می کرديــم کــه احســاس کنیــم قــادر بــه ازدواج درهمیــن

شــرايط هســتیم و با الً خــره زمانــی خواهیــم توانســت زندگــی جنســی مان را کــه

پیشــترها بــه آن می نازيديــم دوبــاره از ســر بگیريــم .حداقلــش در روزهــای

تیــره وتــار ســیبل خــود را بدســت رفتارهــا محبــت آمیــز و همــه چیــز را بــه
شــوخی گرفتن هــای مــن می ســپرد .دوبــاره امیــدوار می شــد وجــان می گرفــت.

حتــی گاهــی روی زانويــم می نشســت و بــه نظــرش می رســید کــه وقتــش شــده
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کاررا شــروع کنیــم .در لحظــات خــوب گاهــی منهــم همــان حــال را داشــتم و دلــم
می خواســت از او بخواهــم کــه فــوری ازدواج کنیــم .امــا می ترســیدم يــک بــاره

حالــش عــوض شــود و جــواب منفــی بدهــد و بعــد هــم ترکــم کنــد .يعنــی گاهــی
فکــر می کــردم کــه ســیبل فقــط منتظــر بدســت آوردن اعتمــاد بنفــس اش اســت و

بخاطــر انتقــام گرفتــن هــم کــه شــده ترکــم خواهــد کــرد .چهــار مــاه پیــش در دو
قدمــی تبديــل شــدن بــه زوجــی خوشــبخت بوديــم کــه همــه حســرت زندگی مــان

را داشــته باشــند ،بــا بچــه و حلقــه ای بــزرگ از دوســتان و آشــنايان و حــاال او ايــن

همــه را ازدســت داده بود،اص ً
ا بــاورش نمی شــد .امــا شــايد بــه همیــن دلیــل هــم
جــر ا ًت ترکــم را نداشــت .ســعی می کرديــم تلخی هــای روابط مــان را بــه يــاری

احساســات مان نســبت بــه هــم و پیونــد نــادری کــه میان مــان وجــود داشــت،

شــیرين کنیــم .وقتــی نصفه هــای شــب مضطــرب از خوابــی کــه فقــط بــه کمــک

الــکل میســر شــده بــود ،می پريديــم ،تــاش می کرديــم تــا بــا درآغــوش کشــیدن

يکديگــر دردهای مــان را بــه فراموشــی بســپاريم.

از اواســط نوامبــر در شــبهای ســاکت و بــی بــاد کــه اضطــراب يــا تشــنگی خواب مــان
را آشــفته می ســاخت ،گاه وبیــگاه صــدای ماهیگیــری کــه درســت زيــر پنجــره

تــورش را در در يــای آرام می گســتراند ،بــه گوشــمان می خــورد .قايقــی کــه از
کنــار اتــاق خواب مــان می گذشــت ،دو سرنشــین داشــت ،ماهیگیــر باتجربــه و

پســرکی گــوش بــه فرمــان کــه بــه احتمــال زيــاد فرزنــدش بــود .نــور فانوســی کــه
در قايــق افروختــه بودنــد ،از البــای پــرده ی حصیــری بــه ســقف اتــاق می افتــاد

و در شــبهای کامــ ً
ا ســاکت می شــنیديم کــه چطــور پاروهــا در آب فــرو می رفتنــد
و چطــور قطــرات آب از تــور بــاال کشــیده بــه دريــا می چکیــد وگاهــی پــدر يــا

پسرســرفه می کردنــد .وقتــی کــه بیــدار می شــديم و می فهمیديــم آنهــا هســتند

،در آغــوش هــم فــرو می رفتیــم و بــه صدايشــان کــه در پنــج شــش قدمــی مــا

بودنــد بــدون آن کــه از وجودمــان خبــر داشــته باشــند ،گــوش می داديــم و آنــان
بــه آرامــی پــارو می کشــیدند يــا ســنگريزه پرتــاب می کردنــد تــا ماهی هــا را

بــه حرکــت در آورنــد و بــه داخــل تــور بکشــند .صــدای نفســها و پــچ پچ هــای
گاه وبی گاه شــان را می شــنیديم .مثــ ً
ا پــدر می گفــت «محکم تــر بگیــر» يــا

«ســبد را بــاال نگــه دار» «کنــار بکش».وقتــی پــس از مدتــی ســکوت پســرك بــا
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صــدای نرمــش می گفــت «هنــوز اينجاســت»از خــود می پرســیديم منظــورش

چیســت ،يــک ماهــی؟و يــا موجــودی غريــب کــه ســعی می کرديــم در ذهــن

مجســم اش کنیــم .پــس از مدتــی کــه خوابــزده بــا ماهیگیــر و پســرش ســر گــرم

بوديــم يــا دوبــاره خواب مــان می بــرد و يــا می شــنیديم چطــور پــارو کشــان
دور می شــوند .يــادم نمی آيــد در گفتگوهــای روزانه مــان حرفــی از آنــان زده

باشــیم ،امــا وقتــی کــه قايــق در دل شــب نزديــک می شــد از حالتــی کــه ســیبل

در آغوشــم می گرفــت ،می فهمیــدم کــه وجــود آن دو برايــش به شــدت آرامــش

بخــش اســت .حتــی مثــل مــن منتظرشــان بــوده ،انــگار تاوقتــی صــدای ماهیگیــر

و پســر بــه گــوش برســد ،هیــچ قدرتــی نتوانــد مــا را از هــم جــدا کنــد.

بــا ايــن همــه خاطــرم هســت کــه ســیبل در آن روزهــا بشــدت تلــخ شــده بــود،
بــه زيبايــی اش شــک می کــرد و غالبــاً چشــمهايش پــر از اشــک بــود و مــا بــه

داليــل بیهــوده بــه پروپــای هــم می پیچیديــم.

اغلــب پیــش می آمــد کــه ســیبل در تاشــش بــرای تاً میــن ســعادت کیکــی بپــزد
و يــا بــا زحمــت زيــاد يــک پاتختــی زيبــا بخــرد و بــه خانــه بیــاورد ومــن ــــ

بــا گیاســی راکــی در دســت و ســخت در فکــر فســون ــــ قــادر بــه نشــان دادن

عکــس العمــل متاســب نباشــم .بعــد ســیبل در بــه هــم می کوبیــد و خانــه را

تــرك می کــرد ومــن چــون تــوده ای بیجــان در اتــاق می مانــدم و آنچنــان دچــار

شــرم و پشــیمانی می شــدم کــه قــدرت رفتــن بــه ســويش و عذرخواهــی را در

خــود نمی ديــدم و اگــر بــا همــه ی ايــن احــوال می رفتــم فقــط می توانســتم
شــاهد درد شــديدی باشــم کــه در کار نابوديــش بــود.

اگــر نامزدی مــان بهــم می خــورد «زندگــی بــی بنــد و بارمــان» نقــل مجالــس

می شــد و همــه ســیبل را مامــت می کردنــد .اگــر ازدواج نمی کرديــم البتــه

ســیبل می توانســت هنوزســرش را بــاال بگیــرد و نــزد دوســتان اروپايــی جلــوه

بفروشــد .امــا قصــه مــا نــه بــه عنــوان قصــه ی عشــق بلکــه بــی آبرويــی يــک زن

بــر ســر زبان هــا می افتــاد و ســیبل ايــن را بــه خوبــی می دانســت .البتــه در

ايــن مــورد حــرف نمی زديــم ،امــا بــرای ســیبل روشــن بــود کــه گذشــت زمــان

بــه ضــررش تمــام خواهــد شــد .مــن بــاز هــم گاهــی بــه خانــه ی مرحمــت ســر
مــی زدم و روی تختخــواب بــا اشــیای بــه جامانــده از فســون خلــوت می کــردم
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تــا حالــم کمــی بهتــر شــود و بــاز بــه ايــن نتیجــه ی غلــط می رســیدم کــه

دردم در حــال بهبــودی اســت و می توانــم ســیبل را بــه آينــده امیــدوار ســازم.

می ديــدم ديــدار بــا دوســتان و شــرکت در مهمانــی ســیبل را شــاد مــی کنــد ،امــا

نمی توانســتم ايــن را ناديــده بگیــرم کــه جــز لحظــات مســتی و يــا گــوش ســپردن

بــه ماهیگیــر و پســرش روزگار خوشــی باهــم نداريــم.

بــرای آگاهــی از محــل اقامــت و حــال فســون دســت بــه دامــن صیــدا شــدم کــه
ماه هــای آخــر حاملگــی را می گذرانــد ،التمــاس کــردم وحتــی ســعی کــردم رشــوه

بدهــم .امــا فقــط فهمیــدم کــه او درگوشــه ای از اســتانبول زندگــی می کنــد،
يعنــی حــاال بايــد خیابــان بــه خیابــان دنبالــش می گشــتم.

در يکــی از روزهــای ســرد و نچســب زمســتان آن ســال ســیبل اعــام کــرد کــه
می خواهــد بــا نــور جهــان بــه پاريــس ســفر کنــد .نــور جهــان دوســت داشــت شــب

ســال نــو را در پاريــس بگذرانــد و پیــش از نامــزدی بــه کارهــای اش ســر وســامان

بدهــد و خريــد کنــد .کلــی تشــويقش کــردم کــه بــرود ،برنامــه ام ايــن بــود کــه
در غیبــت ســیبل درتــک تــک خانه هــای اســتانبول را بکوبــم .حتــی اگــر اثــری
هــم نداشــت موجــب می شــد کــه درد و پشــیمانی کــه اينطــور فلجــم کــرده بــود،

دســت از ســرم بــردارد تــا بتوانــم بــا ســیبل پــس از بازگشــتش ازدواج کنــم .

ســیبل امــا کمــی بــه پافشــاری ام شــک کــرد .بــه او گفتــم کــه تغییــر آب وهــوا

برايــش خــوب اســت و مــا حتمــاً پــس از بازگشــت او راه حلــی خواهیــم يافــت و
در حیــن صحبــت تصادفــی يکــی دو بــار کلمــه ی ازدواج را بــکار بــردم.

ســیبل هــم امیــدوار بــود کــه ايــن جدايــی موقــت در تغییــر روحیــه ی خــودش

و مــن موثــر باشــد .من هــم بطــور جــدی در انديشــه ی ازدواج بــا او پــس از

بازگشــت بــودم .بــا محمــد و نــور جهــان بــه فــرودگاه رفتیــم و وقتــی ســیبل
را بــرای آخريــن بــار در آغــوش گرفتــم ،ديــدم چشــمانش پــر از اشــک اســت.

يکبــاره تــرس بــرم داشــت کــه پــس از ايــن جدايــی طوالنــی هیچوقــت نتوانیــم
بــه زندگــی قبلی مــان برگرديــم .ولــی فــوری جلــوی منفــی بافیــم را گرفتــم .در

مســیر بازگشــت هــر دو مدتــی ســاکت بوديــم تــا محمــد کــه پــس از ماه هــا بــرای
اولیــن بــار ازنــور جهــان دور می شــد ســکوت را شکســت «خــدای مــن حــاال بــدون

دخترهــا چــه کنیــم».
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شــب در خانــه ی ســاحلی از همیشــه ناامیــد کننــده تــر و خالــی تــر شــد .حــاال
کــه تنهــا بــودم تــازه حــس می کــردم غیــر از خــش خــش دائمــی کــف چوبــی

طنیــن دريــا بــا آهنگهــای متفــاوت بــه خانــه نفــوذ مــی کنــد .امــواج چنــان
ســر بــه اســکله ی بتونــی می کوبیدنــد کــه گويــی صخــره ای مقابلشــان قــد علــم

کــرده باشــد ،غــرش طوفــان در اتاقکــی کــه بــرای قايق هــا در نظــر گرفتــه شــده

بــود ،طنینــی اســتثنايی و متفــاوت داشــت .يکبــار وقتــی کــه بــاز ضربه هــای

پويــراز بــه خانــه حملــه ور شــده بــود ،مــن در بســتر بــه ايــن فکــر افتــادم کــه

مدت هاســت صــدای ماهیگیــر و پســرش رانمی شــنوم .بــا آن قســمت از ذهنــم
کــه قــادر بــود منطقــی فکــر کنــد ،بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه دفتــری از

زندگیــم بســته شــده ،هرچنــد کــه آن بخــش ديگــر از وحشــت تنهــا مانــدن
حاضــر بــه پذيــرش ايــن واقعیــت نبــود.

هتــل فاتح
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روز بعــد بــا صیــدا قــرار ماقــات داشــتم .مــزد زحماتــش را بــا اســتخدام يکــی
از آشــنايان اش در قســمت حســابداری زت زت پرداختــه بــودم و فکــر می کــردم

همیــن بــرای گرفتــن آدرســی از فســون کافــی باشــد .امــا در مقابــل اصــرارم بــه
نحــوی مرمــوز پاســخ دادکــه ديــدن فســون برايــم شــادی بــه همــراه نخواهــد

آورد و زندگی،عشــق و ســعادت آنقدرهــا آســان بدســت نمی آينــد و در ايــن

دنیــا هــر کــس بايــد بــه فکــر خــودش باشــد و در ضمــن صحبــت مرتــب بــه
شــکم بــر آمــده اش دســت می کشــید .مــردی داشــت کــه هرچــه می خواســت

برايــش فراهــم می ســاخت ،بنابرايــن تــاش بــرای تطمیــع اش بی فايــده بــود.

مثــل فیلمهــای امريکايــی نمی توانســتم کارآگاه خصوصــی اســتخدام کنــم تــا
بدنبــال ردپايــی از فســون بگــردد .همچیــن پديدهــای در اســتانبول ســی ســال

بعــد تــازه شــناخته شــد .حتــی کمــک گرفتــن از رامیــز  2کــه در کارخانــه دســت

راســت پــدرم بــود و محافظــش بــه حســاب مــی آمــد بــه نتیجــه نرســید .بــه او

1 Fatih
2 Ramiz
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گفتــه بــودم کــه احتما الً والديــن فســون در يــک فقــره دزدی دســت داشــته اند .از
عمــو ســامی

1

کــه کارمنــد بازنشســته ی اداره ی گاهــی بــود هــم آبــی گــرم نشــد.

او کــه عمــری را بــه کشــف جنايــات مختلــف گذرانــده بــود و حــاال هــم هــر وقــت

زت زت بــا ادارات گمــرك و دارايــی مشــکل پیــدا میکــرد بــه ســراغش میرفتیــم،

ســعی کــرد تــا از طريــق پاســگاه پلیــس ،شــهرداری ،اداره ی ثبــت احــوال خبــری

از آنــان بگیــرد ،بعــد برايــم توضیــح داد کــه چــون علیــه شــخص مــورد نظــر يعنــی
پــدر فســون شــکايتی وجــود نــدارد ،تعقیبــش بســیار دشــوار خواهــد بــود .

خــودم هــم بــه دو دبیرســتان وفــا  2وحیــدر پاشــا  3کــه پــدر فســون پیــش از

بازنشســتگی در آنهــا تدريــس می کــرد ،ســر زدم و ادعــا کــردم کــه از دانــش
آمــوران قديمــی هســتم و می خواهــم دبیــر محبوبــم را ببینــم ،ولــی آنجاهــم

کســی از آنــان خبــری نداشــت .بــرای آن کــه از مــادر فســون خبــری بگیــرم حاضــر

بــودم بــه ســراغ مشــتريانش در نیشانتاشــی و شیشــیلی بــروم .از مــادرم طبیعتــاً

نمی توانســتم ســوالی بکنــم .زعیــم از طريــق پرســجو از مــادرش فهمیــد کــه

خیاط هايــی از ايــن دســت ديگــر کمتــر يافــت می شــوند ،حتــی زنــی از آشــنايان

را بعنــوان مشــتری دنبــال او فرســتاد ،امــا پیدايــش نکــرد.

همــه ی ايــن ســر خوردگی هــا دردم را تشــديد می کــرد .صبحهــا تــا ظهــر در دفتــر
کار می کــردم .وقــت ناهــار بــه خانــه ی مرحمــت می رفتــم و ســعی می کــردم بــا

اشــیای پیرامــون دردم را تســکین دهــم و بعــد از ظهرهــا بــه دفتــر بــاز می گشــتم

و يــا بــه امیــد ديــدار فســون ســوار ماشــین می شــدم و اســتانبول را زيــر پــا

می گذاشــتم .

وقتــی کــه محلــه بــه محلــه و خیابــان بــه خیابــان پیــش می رفتــم هیچوقــت حتــی

تصــورش را هــم نمی کــردم کــه بعدهــا ايــن روزهــا وايــن گشــت و گذارهــا بــه

خاطراتــی خــوش بــدل شــود .چــون معمــو الً شــبح فســون در محــات فقیــر نشــین

1 Seiami
2 Vefa
3 Hadarpasa

٢٣٢

مثــل وفــا ،ســیريک  ،1فاتــح و کشــامصطفی پاشــا  2ظاهــر می شــد ،جســتجويم

را بــه آن ســوی شــاخ طايــی کشــاندم .وقتــی بــا ســیگاری بــر گوشــه ی لــب

و بــا احتیــاط روی شــنگفرش ناهمــوار ايــن کوچه هــا ی تنــگ می رانــدم و
يکبــاره يکــی از نســخه های بدلــی فســون ظاهــر می گشــت ،فــوری جايــی پــارك

می کــردم .عاقــه ای عمیــق بــه ايــن محــات پــر از بــوی دود ،زنــان خســته ی

روســری بــه ســر ،جوانــان عاصــی وشــکاك کــه می خواســتند بداننــد چــه کســی
در محله شــان ســرك می کشــد و

بیــکاران و ســالخوردگانی کــه در قهــوه

خانه هــا چــرت می زدنــد و روزنامــه می خواندنــد ،در خــود حــس می کــردم.

حتــی وقتــی معلــوم می شــد ســايه ای را کــه ازدور تعقیــب کــرده ام فســون

نیســت ،بازهــم در همــان محلــه می مانــدم و مدتهــا بــی هــدف راه می رفتــم.

چــون امــکان اين کــه فســون هــم چــون ســايه اش در يکــی از همیــن محــات

باشــد ،زيــاد بــود .شــعارها و تهديــدات گروه هــای چــپ و راســت کــه نــه فقــط

حوضچه هــای خشک شــده ومیدان هــای محــات را کــه جوالنــگاه گربه هــای
رام وآرامــی بــود کــه خــود را لیــس می زدنــد ،بلکــه همــه ی ديوارهــا را هــم پــر

کــرده بــود ،برايــم اهمیتــی نداشــت .ايــن تصــور کــه شــايد فســون کمــی پیشــتر
آنجــا بــوده جاذبــه ای افســانه ای و شــاد بــه ايــن محــات می بخشــید .آنجــا کــه
شــبح اش ظاهــر می شــد ،بیشــتر می مانــدم .ســری بــه قهــوه خانه هــا مــی زدم،
می نشســتم ،چــای می نوشــیدم و منتظــر می مانــدم تــا بیايــد و بگــذرد .فکــر

میکــردم اگــر بخواهــم بــه او نزديــک شــوم ،بايــد مثــل او و خانــواده اش زندگــی
کنــم .

کم کــم خــود را از ســرگرمی های شــبانه در نیشانتاشــی و ببــک کنــار کشــیدم.

همین طــوری هــم از دســت محمــد کــه میخواســت ــــ چــون مث ً
ا هــم درد بوديــم
ــــ هــر شــب بــا هــم باشــیم ،بــه تنــگ آمــده بــودم .مرتــب در گوشــم می خوانــد

کــه امــروز «دختــر هــای مــا » در پاريــس چــه خريــده انــد .حتــی وقتــی کــه

مخصوصــاً تنهــا بیــرون می رفتــم ،پیدايــم می کــرد و همــه ی مکالمــات خــودش
1 Zeyrek
2 Kocamustafapasa
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ونورشــیان را باچشــمانی کــه از شــادی بــرق مــی زد ،برايــم می گفــت  .آنهــم در

شــرايطی کــه هــر بــار ســیبل زنــگ مــی زد ،مــن فقــط بــه زحمــت می توانســتم

چنــد کلمــه برزبــان آورم .گاهــی هــوس در آغــوش کشــیدن ســیبل و دلجويی هــای
محبــت آمیــزش را می کــردم ،امــا احســاس گنــاه و شــرم از ريــا کاريــم آنچنــان

بــر دوشــم ســنگینی می کــرد کــه تنهــا بــودن را ترجیــح می دادم.چــون بــه

تدريــج فشــار شــرايطی کــه در آن ناچــار بــه زندگــی مشــترك شــده بــودم ،از

ســرم برداشــته شــده بــود بــه خــود می گفتــم کــه ديگــر بــه زندگــی قبلــی و

طبیعــی ام بــاز خواهــم گشــت وهمان طــور کــه در محــات دورافتــاده می گشــتم،
امیــدی نــو در دلــم جوانــه مــی زد .گاهــی از دســت خــودم عصبانــی می شــدم کــه

چــرا قبــ ً
ا ايــن کوچه هــای جــذاب را نمی شــناختم وپشــیمان از اين کــه چــرا

نامــزدی را پیــش از آن کــه جشــنی برگــزار شــود ويــا الاقــل پــس از آن بهــم نــزده
بــودم و اين کــه چــرا همیشــه ديــر بــه نتیجــه ی درســت می رســم.

دو هفتــه پیــش از بازگشــت ســیبل ،وســط های ژانويــه چمدانــم را بســتم و بــه

هتلــی مابیــن فاتــح و کاراگمــرك  1رفتــم کــه اينجــا پاکــت مهــردار و کلیــد اتــاق
بــا عامــت هتــل و ايــن پــاك کوچــک را از آن می بینیــد .آنهــا را ســالها بعــد
توانســتم بــه دســت آورم .ايــن هتــل را شــب قبلــش وقتــی در بــاران گیــر کــرده
بــودم ،پیــدا کــردم  .پیــش از آن ســاعتها پشــت محلــه ی فاتــح دربخــش قديمــی

اســتانبول ــــ همــان شــاخ طايــی ــــ راه رفتــه ودر جســتجوی فســون همــه

ی مغازه هــا را زيــر ورو کــرده بــودم  .در آن روز زمســتانی از ظهــر تــا غــروب

خانه هــای بــی شــمار ســنگی و چوبــی را ديــده بــودم ،محلــه ی قديمــی يونانیــان
کــه حــاال تبديــل بــه ويرانــه گشــته بــود .از پنجــره بــه پنجــره ســرك کشــیدم تــا

آنجــا کــه از ديــدن فقــر خانواده هايــی کــه در آن روزگار می گذراندنــد ،آنهمــه

ســر وصــدا ،جنــب وجــوش ،خوشــی و نــا خوشــی خســته شــدم .هــوا زود تاريــک

شــد و مــن بــرای نوشــیدن و خســتگی در کــردن پیــش از آن کــه بــه محلهــای
ديگــر در آنســوی شــاخ طايــی بــروم ،از شــیب تنــد کوچهــای بــاال رفتــم تــا بــه
يــک آبجــو فروشــی برســم .بــرای خــودم معجونــی از ودکا و آبجــو ســاختم و از
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٢٣٤

پنجــره بیــرون را پايیــدم  .خیلــی زود ــــ هنــوز ســاعت بــه نــه نرســیده بــود
ــــ در میــان ازدحــام مردانــه ی آنجــا مســت مســت شــدم .وقتــی آبجــو فروشــی

را تــرك کــردم حتــی نمی دانســتم ماشــینم را کجــا گذاشــته ام .زيــر بــاران

مدت هــا به اينســو و آنســو رفتــم .فکــرم بیــش از ماشــین پیــش فســون بــود.
می توانــم بگويــم از انديشــیدن بــه او در ايــن خیابانهــای پــر گل والی بســیار

لــذت می بــردم ،بــدون آن کــه از شــدت درد کاســته شــود .حوالــی نیمــه شــب

خــود را جلــوی هتــل فاتــح ديــدم ،اتاقــی گرفتــم و درجــا بــه خــواب رفتــم .

بــرای اولیــن بــار پــس از ماه هــا تمــام شــب را خوابیــدم .شــبهای بعــد هــم
همان طــور بــه آرامــی گذشــت .برايــم بســیار عجیــب بــود ،گاهــی دم دمــای
صبــح خــواب دوران کودکــی و جوانیــم را می ديــدم و بــا لرزهــای شــیرين بــر

می خاســتم .مثــل همــان وقتهــا کــه صــدای ماهیگیــر و پســرش را می شــنیديم

 .بعــد دلــم می خواســت دوبــاره در اتــاق هتلــم بــه خــواب روم و رويــای خوشــم

را ادامــه دهــم .

باالخــره بــه ويــا رفتــم جورابهــای پشــمی و ديگــر وســايلم را جمــع کــردم و
بــرای اجتنــاب از نگاه هــای کنجــکاو والدينــم چمــدان را نــه بــه خانــه بلکــه

بــه هتــل فاتــح انتقــال دادم .بعــد هــر روز صبــح بــه زت زت رفتــم ،در ســاعات
اولیــه ی بعــد ازظهردفتــرر ا تــرك کــردم و در خیابانهــای اســتانبول بــه گشــت

زنــی پرداختــم .تمــام نیــرو و پشــتکارم را بــرای يافتــن معشــوقه ام بــه کار بــردم
و غروب هــا بــرای تســکین درد پاهــای خســته ام نوشــیدم .دوران اقامتــم در ايــن
هتــل نیــز چــون بخشــهای ديگــر زندگیــم کــه نخســت اندوهبــار و دشــوار بنظــر

می رســیدند بعدهــا برايــم تبديــل بــه خاطراتــی خــوش شــدند. .وقــت ناهــار
همیشــه از دفتــر راهــی خانــه ی مرحمــت می شــدم و دردم را بــا مجموعهــای

کــه بــه زحمــت گــرد آوری کــرده و بــه ســرعت رو بــه افزايــش بــود ،تســکین
مــی دادم و غروب هــا بــه میگســاری و پیــاده روی می گذشــت .مســتانه ســاعت ها

در کوچــه پســکوچه های فاتــح ،کارا گمــرك يــا بــاالت  1را ه می رفتــم و از الی

پرده هــا بــه خانواده هايــی کــه صمیمانــه ســر میــز شــام نشســته بودنــد ،نــگاه
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٢٣٥

می کــردم و ايــن حــس کــه فســون جايــی مابیــن آنــان اســت بــا مــن بــود و

همیــن خــود برايــم دلخوشــی بــه همــراه داشــت .گاهــی فکــر می کــردم کــه دلیــل
عاقــه ام به ايــن محــات در جايــی ديگــر نهفتــه اســت .وقتــی در ايــن مناطــق

حاشــیهای در زمینهــای متــروك و خیابانهــای پــر گل والی ،البــای ماشــینها

و ســطل های زبالــه بچه هــا را می ديــدم کــه زيــر نــور تیــر چــراغ بــرق بــه
توپــی پاســتیکی و پــاره لگــد می زننــد ،بــه نظــرم می رســید کــه جوهــر واقعــی

زندگــی خــود را نشــان می دهــد .مــا بــه علــت موفقیتهــای تجــاری پــدرم بــه

رفــاه دســت يافتیــم و بــه تبــع آن فرنگــی مــاب شــديم و از ارزشــهای اصیــل تــا

حــد زيــادی دور مانديــم و حــاال مــن شــايد در ايــن کوچــه پــس کوچه هــا دنبــال
ريشــه ها و علــت وجــودی خــود می گشــتم .وقتــی تلــو تلــو خــوران از کوچه هــای
تنــگ و شــیبهای تنــدی کــه جابــه جــا بوســیله ی پله هــا قطــع می شــدند ،پايیــن

می رفتــم بــا وحشــت می ديــدم کــه جــز خــودم تنهــا چنــد ســگ ولگــرد بیروننــد.

بعــد همان طــور کــه غــرق در فکــر و خیــال می رفتــم نــور زردی را کــه از البــای
پــرده نفــوذ می کــرد ،دود کبــود دودکشــها و بازتــاب تصاويــر تلويزيــون بــه
چشــمم می خــورد.

وقتــی کــه چنــد شــب بعــد بــا زعیــم در يکــی از کافه هــای بشــیکتاش نشســته

بــودم و ماهــی وراکــی جلوی مــان بــود ،يکبــاره تصويــر ايــن خیابانهــای تاريــک
پیــش رويــم مجســم شــد و مــرا از جاذبــه ی دنیــای رنگارنگــی کــه زعیــم از آن
ســخن می گفــت ،بیــرون کشــید .زعیــم از مهمانی هايــی کــه تــا صبــح در آن

می رقصیدنــد،از شــايعات ،از محبوبیــت لیمونــاد ملتــم و از همــه ی اتفاقــات قابــل

بحثــی کــه در محافــل بــر ســر زبانهــا بــود می گفــت .امــا وارد هیــچ قضیــه ای

نمی شــد و از همــه چیــز ســر ســری می گذشــت .خبــر داشــت کــه ديگــر در ويــا

زندگــی نمی کنــم ولــی در عیــن حــال بــه خانــه هــم بــاز نگشــته ام .امــا شــايد

بــرای اين کــه آزارم ندهــد نــه از فســون حرفــی مــی زد و نــه از درد عشــقم .گاهــی

ســعی می کــردم مســائلی راجــع بــه گذشــته ی فســون را از زيــر زبانــش بیــرون

بکشــم .دوبــاره در حــال بازگشــت بــه نقــش همیشــگی ام يعنــی مــردی بــا اعتمــاد
بنفــس بــاال بــودم ،مــردی کــه روزانــه بــه دفتــر مــی رود و کار می کنــد.

در يــک روز برفــی اواســط ژانويــه ســیبل بــا نگرانــی از پاريــس بــه دفتــر زنــگ زد .
٢٣٦

از طريــق باغبــان خبــردار شــده بــود کــه ويــا را تــرك کــرده ام .از آخريــن تمــاس

تلفنی مــان مدتهــا می گذشــت کــه ايــن خــودش نشــان دهنــده ی فاصلــه ای

بــود کــه میان مــان افتــاده بــود .از ايــن نکتــه گذشــته ،آنوقت هــا ارتبــاط

تلفنــی آنهــم بــا خــارج آنقدرهــا هــم کار ســادهای نبــود ،بــا توجــه بــه خــش
خــش غريبــی کــه در خــط وجــود داشــت بايــد گوشــی راتقريبــاً بــه گــوش فــرو
می برديــم .فکــر اين کــه نصــف زت زت در جريــان حرفهــای عاشــقانهای کــه

بايــد يــک طــوری بــا داد وبیــداد بــه گــوش ســیبل می رســاندم قــرار خواهنــد

گرفــت (تــازه بــدون آن کــه بــه آن بــاور داشــته باشــم) باعــث می شــد کــه هــر
بــار ايــن تمــاس را عقــب بیانــدازم.

ســیبل فريــاد کشــید «انــگار با خانــواده ات هم زندگــی نمی کنی».

«همین طور اســت».

مخصوصــا بــه تصمیــم مشــترك مان کــه زندگــی در نیشانتاشــی موجــب تشــديد

بیماريــم خواهــد شــد اشــارهای نکــردم .همچنیــن نپرســیدم کــه از کجــا فهمیــده

شــبها بــه خانــه نمــی روم .زينــب منشــی ام از جــا پريــد و درمابین مــان را بســت

تــا مــن بتوانــم بــه راحتــی حــرف بزنــم .امــا بــرای اين کــه صدايــم برســد
همچنــان مجبــور بــه فريــاد کشــیدن بــودم.

ســیبل پرســید «چــکار می کنــی ؟حاال کجا هســتی؟»

يــادم آمــد کــه بجــز زعیــم هیچکــس از اقامتــم در هتــل مطلــع نیســت .عاقهــای

نداشــتم کــه خبــر را بــا صــدای بلنــد بــه گــوش همــه ی شــرکت برســانم .

ســیبل داد کشــید «دوبــاره رفتی ســراغش؟ راســتش را به مــن بگو کمال؟»
بــا صدايــی نه چنــدان بلنــد گفتم «نه»

«صدايــت نمی آيــد کمــال دوباره بگو »

تکــرار کــردم  ،نــه آنقدر بلنــد که الزم بود «نه»

اگــر يــک صــدف دريايــی را جلــوی گوشــتان بگیريــد می فهمیــد ،آنوقتهــا چــه
صداهايــی همــراه همیشــگی مکالمــات راه دور مــا بــود.

بــا تمام قــوا فرياد کشــیدم«اينجا هســتم ».
«حقیقــت را بگو»

«چیــز جديدی بــرای گفتن ندارم ».
٢٣٧

صــدای خــش خــش اوج گرفــت و بعــد ارتبــاط قطــع شــد  .دختــر تلفنچــی از مــر
کــز اعــام کــرد «خــط پاريــس قطــع شــده ،می خواهیــد دوبــاره وصــل کنــم ؟»

«نــه متشــکرم دخترجان »

عــادت پــدرم کــه همــه ی کارمنــدان زت زت را بــدون توجــه بــه سن شــان دختــر

صــدا مــی زد بــه منهــم ســرايت کــرده بــود .از قاطعیــت ســیبل تعجــب کــردم ،امــا

دلــم نمی خواســت بــه دروغ گويــی ادامــه دهــم و ســیبل هــم از آن تاريــخ بــه
بعــد ديگــر زنــگ نــزد.
تعطیــات در الوداغ
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هنــگام شــروع تعطیــات دو هفتــه ای مــدارس در مــاه فوريــه فهمیــدم کــه ســیبل

بــه اســتانبول بــاز گشــته و تصمیــم دارد بــا دوســتان بــرای اســکی بــه الــوداغ
در بورســا  2بــرود .زعیــم کــه بــا خواهــر زاده هايــش جــزو گــروه مســافرين بــود،

درســت قبــل از رفتــن بــه شــرکت زنــگ زد و فــرار ناهــار در فوايــه را گذاشــتیم.
در حالــی کــه ســوپ عدس مــان را می خورديــم زعیــم بــا نــگاه دوســتانهای گفــت
«می بینــم روز بــروز دلگیرتــر می شــوی .انــگار در حــال فــرار از دســت زندگــی

هســتی و ايــن موضــوع بــه شــدت رنجــم می دهــد».

«نگــران من نباش ،اوضاعم روبراه اســت».

«امــا قیافــه ات کــه اينطــور نشــان نمی دهــد ،چــرا بــرای خوشــبختی هیــچ تاشــی

نمی کنــی ؟ »

«خوشــبختی بــرای مــن تنهــا دلیــل زنــده بــودن نیســت و تــو بــه همیــن دلیــل

مــرا آدمــی بدبخــت می بینــی و تصــور می کنــی کــه از زندگــی گريزانــم .مــن امــا

در آســتانه ی ورود بــه دنیــای ديگــری هســتم کــه برايــم آرامشــی درونــی بــه
ارمغــان خواهــد آورد».

«باشــد پــس تعريف کن! مــا همــه کنجکاويم» .
«ما چــه معنايی دارد؟»

1 Uludag
2 Bursa

٢٣٨

«آخ کمــال بــس کن ،مگــر من بهترين دوســتت نیســتم؟»
«چرا» .

«مــا يعنــی محمــد ،نورشــیان و مــن ،مــا بــرای ســه روز بــه الــوداغ مــی رويــم.

بــا مــا بیــا نورشــیان می خواســت بــا خواهــرزاده اش کــه بايــد مواظبــش می شــد

بــرود ،مــا هــم تصمیــم گرفتیــم اورا همراهــی کنیــم».
«پس ســیبل برگشــته؟»

«ده روز اســت ،دوشــنبه ی هفتــه ی گذشــته برگشــت .او هــم دلــش می خواهــد

تــو بیايــی ».و بــا لبخنــد شــیطنت آمیزی ادامــه داد «اينــرا نبايــد بــه تــو
می گفتــم در الــوداغ موضــوع را لــو نــده».

«نتــرس ،مــن در هر صــورت با شــما نخواهم آمد».

«چــرا می آيــی! بگذار هوای ايــن قضیه از ســرت بیفتد».

«محمــد و نورشــیان از موضــوع باخبرند؟»

زعیــم گفــت «ســیبل کــه حتمــاً می دانــد ،مــن و او در ايــن بــاره بــا هــم حــرف

زدهايــم .او وضعــت را درك مــی کنــد و می خواهــد هــر طــور شــده کمکــت
کنــد».

« و ا قعاً ؟ »

«زدهــای بــه جــاده خاکــی کمــال! عشــق چیــزی اســت کــه بــه ســراغ همــه کــس
می آيــد .امــا آدم بايــد بتوانــد خــود را بــدون آن کــه نابــود شــود از چنگــش

برهانــد».
«پس اين همه فیلم و رمان عاشــقانه کشــک اســت؟»
زعیــم گفــت «مــن هــم فیلمهــای عاشــقانه را خیلــی دوســت دارم ،امــا تــا حــال
آدمــی چــون تــو درآنهــا نديــده ام .آخــر شــما هنــوز شــش مــاه نشــده کــه جلــوی
نصــف مــردم شــهر بــا هــم نامــزد کرديــد ،چــه شــبی بــود آنشــب! بعــدش هــم کــه
بــدون عقــد و عروســی رفتیــد تــوی آن ويــا و تــازه تنــد و تنــد مهمانــی داديــد.
هیچکــس هــم ايــرادی نگرفــت ،چــون همــه گمــان می کردنــد بــزودی ازدواج
خواهیــد کــرد .حتــی بعضی هــا شــما را سرمشــق قــرار داده بودنــد .حــاال تــو از
ويــا رفتهــای و ديگــر ســراغ ســیبل را نمــی گیــری؟ چــرا از او فــرار مــی کنــی و
مثــل يــک بچــه ی کوچولــو حاضــر بــه حــرف زدن بــا او نیســتی؟»

٢٣٩

«ســیبل خودش همــه چیز را می داند».
«او هیــچ چیــزی را نمی دانــد ».زعیــم دنبالــه ی حرفــش را گرفــت «نمی دانــد چطــور
وضعیتــش را توضیــح بدهــد ،چطــور تــوی چشــم مــردم نــگاه کنــد ،بگويــد :نامــزدم
عاشــق يــک فروشــنده شــده وبــرای او رهايــم کــرده؟ بــه شــدت از دســتت عصبانــی
اســت .بايــد بــا هــم حــرف بزنیــد .در الــوداغ فرصــت بــرای صحبــت و فرامــوش کــردن
ايــن دوره وجــود دارد .قــول می دهــم کــه ســیبل آمادگــی دارد ،طــوری وانمــود کنــد
کــه انــگار هیــچ اتفاقــی نیفتــاده .او و نورشــیان در هتــل بیــوك  1بــا هــم يــک اتــاق
گرفته انــد .مــن و محمــد هــم در طبقــه ی دوم يــک اتــاق رزرو کردهايــم کــه يــک
تخــت اضافــی هــم دارد .منظــره اش عالیســت.از پنجــره مــی شــود بــه قله هــای مــه
گرفتــه خیــره شــد.می دانی کــه محمــد آنچنــان کشــته مــرده ی نورشــیان شــده کــه
می شــود ســاعتها سربســرش گذاشــت».
«اگــر قراراســت سربســر کســی گذاشــته شــود ،مــن خیلــی از او ســزاوارترم .آنهــا
الاقــل بــا هــم هســتند».
زعیــم بــا محبــت گفــت «بــاور کــن هیچکــس بــه خــودش اجــازه ی شــوخی کــردن بــا
تــو را نمی دهــد».

ننیجــه گرفتــم کــه اينجــا و آنجــا و حداقــل در جمــع دوســتان قصــه ی شــیدايی ام

بــر ســر زبانهــا و موضــوع شــوخی و خنــده اســت .امــا اينــرا خــودم هــم حــدس

مــی زدم .می دانســتم کــه قصــد زعیــم فقــط کمــک کــردن بــه مــن اســت .مــا
هــم مثــل بســیاری از همــکاران و دوســتان پــدرم و همچنیــن ديگــر پولدارهــای
نیشانتاشــی بــرای اســکی بــه الــوداغ می رفتیــم .از آنجــا خوشــم می آمــد ،از کافه هــا
و رســتورانهايش کــه همــه همديگــر را می شــناختند ،بــا هــم حــرف می زدنــد و
می خنديدنــد .بــرای دختــر پســرهای جــوان نقشــه ی ازدواج کشــیده می شــد و آخــر
شــب خنــده حتــی بــر لــب خجالتی تريــن دخترهــا هــم می آمــد و با الً خــره جــر ا ًت
رقصیــدن هــم پیــدا می کردنــد.
ســالها بعــد وقتــی در يــک کمــد دســتکش اســکی قديمــی پــدرم و عینــک دودی
بــرادرم کــه مدتــی خــودم هــم از آن اســتفاده کــردم را يافتــم دلــم بدجــوری گرفــت
و ســالها پــس از آن مــادرم کارتــی برايــم بــه امريــکا فرســتاد کــه بــر آن تصويــری از
هتــل بیــوك بــه چشــم می خورد.حــس کــردم موجــی از شــادی و حســرت وجــودم را
دربــر می گیــرد.
1 Büyük

٢٤٠

از زعیــم تشــکر کــردم «امــا مــن همــراه شــما نخواهــم آمــد ،وضعیــت ســختی
خواهــد شــد .هرچنــد تــو راســت میگويــی ،بــا ســیبل بايــد صحبــت کنــم ».
زعیــم گفــت «او ديگــر در ويــا زندگــی نمــی کنــد ،فعــ ً
ا آمــده پیــش نورشــیان
» و بعــد خــود را بــه دنیــای رنگارنــگ حاکــم بــر فوايــه کــه هــر روز شــلوغ تــر و
جذاب تــر می شــد ســپرد ومــن ونگرانی هايــم را فرامــوش کــرد.
46
اين طبیعی اســت که کســی صاف و ســاده نامزدش را رها کند ؟
اواخــر فوريــه وقتــی کــه ســیبل از الــوداغ برگشــت تــازه بــه فکــر زنــگ زدن بــه او
افتــادم .ترجیــح مــی دادم بــا هــم حــرف نزنیــم ،چــون عاقهــای بــه جدايی هــای پــر
از اشــک و آه نداشــتم و فکــر می کــردم کــه خاصــه يــک روزی حلقــه ی نامــزدی
را پــس خواهــد فرســتاد .امابــاز هــم طاقــت نیــاوردم و بــه اودر خانــه ی نورشــیان

زنــگ زدم ،قــرار شــام را در فوايــه گذاشــتیم .

بــه خــود گفتــم آنجــا میــان آنهمــه آدم آشــنا امــکان بــروز واکنشــهای احساســی
بســیار کــم اســت .اولــش واقعــاً اينطــور شــد ،ســر میــز کنــاری باســتراد ـ

هیلمــی  1و تــازه عروســش نســلیهان  2و آنطــرف تــر کشــتی غــرق کــن معــروف

گئــون  3و خانــواده و بعــد هــم تايفــون ويشــیم بــا تمــام ايــل وتبارشــان نشســته

بودنــد .مــا پیــش غذای مــان را بــا شــراب ياکــوت  4مزمــزه کرديــم و ســیبل از

دوســتان فرانســوی نورشــیان و از زيبايی هــای پاريــس در ايــام ژانويــه تعريــف

کــرد بعــد پرســیدم «حــال پــدر و مــادرت چطــور اســت؟»
«خــوب ،آنها هنــوز ماجرای مــارا نمی دانند».

«اينطــور بهتر اســت ،بیــا بــه هیچکس چیــزی نگويیم».

«مــن کــه چیــزی نگفتــه ام ».ســیبل گفــت و مــن در چشــمهايش انتظــار را

خوانــدم .می خواســت ببینــد ماجــرا بــه کجــا خواهــد کشــید .

1 Bastrad-Hilmi
2 Neslihan
3 Güven
4 yakut

٢٤١

بــرای آن کــه او را همانجــا نگــه دارم برايــش از حــال پــدرم گفتــم کــه روز بــروز

بیشــتر در خــود فــرو مــی رود .ســیبل گفــت کــه مــادرش عــادت پیــدا کــرده کــه
لباســهای کهنــه و ديگــر آت و آشــغالها را دور نیانــدازد و همــه را ذخیــره کنــد.
دنبالــه ی حرفــش را گرفتــم و گفتــم کــه مــادرم هــم همین طــور اســت ،امــا او
همــه ی ايــن وســايل بدردنخــور را درخانــه ای ديگــر انبــار مــی کنــد .بــا ايــن

حــرف بــه قلمــروی خطرناکــی وارد شــدم .ســکوت بــر قــرار شــد .نــگاه ســیبل
می گفــت کــه متوجــه منظــورم شــده و نتیجــه گرفتــه کــه حــرف جديــدی بــرای

گفتــن نــدارم.

گفت«می بینــم کــه ديگــر بــه بیماريــت عادت کردهای» .
«منظورت چیســت؟»

«ماه هاســت کــه منتظــر اتمــام آن هســتیم ،پــس از آنهمــه تحمــل حــاال می بینــم

کــه صحبتــی از بهبــود در کار نیســت ،بلکــه تــو خــودت را بــا آن تعريــف می کنــی،
بــا هــم يکــی شــدهايد و ايــن برايــم ضربــه ی ســنگینی اســت کمــال ،بــاور کــن در
پاريــس فقــط از خــدا می خواســتم کــه ايــن مــرض عــاج شــود».

«مــن اصــ ً
ا بیمــار نیســتم ».گفتــم و بــا اشــاره ی چشــم بــه همســايگان شــاد و

شــلوغ مان ادامــه دادم «اينهــا شــايد مــرا بیمــار بداننــد ،امــا دلــم نمی خواهــد

تــو هــم اينطــور فکــر کنــی».

«امــا در ويــا ما ســر اين که تو دچــار يک بیماری شــدهای توافق داشــتیم».
«درســت است اما ».....

«حاالچــه شــده؟ فکــر می کنــی اين کــه آدم نامــزدش را صــاف و ســاده رهــا کنــد

طبیعــی اســت؟»
«چــه گفتی؟»

«آنهــم برای يک دختر فروشــنده؟»

«تــو داری مســائل را قاطــی می کنــی ،ايــن موضــوع هیــچ ربطــی بــه دختــر

فروشــنده نــدارد».

«اتفاقــاً دقیقــاً بــا او ربــط دارد».ســیبل بــا قاطعیــت کســی کــه مدتهــا فکــر کــرده

و بــه نتیجــه ی دردناکــی رســیده ادامــه داد «تــو به ايــن دلیــل کــه فقیــر ولــی

بلنــد پــرواز بــود توانســتی بــا او رابطــه برقــرار کنــی و چــون چیــزی بیــش از يــک
٢٤٢

فروشــنده نیســت .از ازدواج بــا او شــرم داری و گرنــه تابــه حــال حتمــاً عقــدش

می کــردی ،همیــن بیمــارت کــرده ،همیــن کــه شــجاعت ازدواج بــا او را نــداری

».

از دســتش عصبانــی بــودم ،چــون می دانســتم ايــن حرفهــا را فقــط بــرای عصبــی

کردنــم میزنــد و پــس از آن کــه فهمیــدم عیــن حقیقــت اســت بیشــتر عصبانــی
شــدم.

«گــوش کن!وقتــی کســی مثــل تــو عاشــق يــک دختــر فروشــنده می شــود ،خانــه

و زندگــی اش را رهــا میکنــد و در هتــل فاتــح می خوابــد ،حتمــاً يــک مرضــی
دارد و اگــر بخواهــد درمــان شــود اول بايــد بیماريــش را بپذيــرد »...

گفتــم «حتمــاً آن طــور کــه تــو می گويــی عاشــق دختــرك نیســتم ،امــا يــک

ســوال کلــی دارم  .نمی شــود عاشــق کســی کــه فقیرتــر از خــود آدم اســت شــد؟

عشــق مابیــن دارا و نــدار کشــک اســت؟»

«در روابطــی نظیــر مــا عشــق فقــط مابیــن آدمهــای هــم ســطح معنــی پیــدا مــی

کنــد ،وگرنــه تــو ــــ از فیلمهــای ترکــی کــه بگذريــم ــــ کجــا ديدهــای کــه مث ـ ً
ا

يــک دختــر جــوان و پولــدار عاشــق چشــم و ابــروی احمــد ســرايدار يــا حســن

بنــا بشــود؟»

ســعدی ســر گارســون فوايــه بــا روی گشــاده بــه ســمت مــان آمــد ولــی همینکــه

ديــد ســخت ســرگرم گفتگويیــم همانجــا ايســتاد ،بــا دســت اشــاره کــردم کــه
کمــی صبــر کنــد و بــه ســمت ســیبل برگشــتم «امــا مــن بــه فیلمهــای ترکــی

بــاور دارم ».

«کمــال مــن نديــدم کــه تــو حتــی يــک بــار بــه ديــدن فیلــم ترکــی بــروی،

تابســتان محــض خنــده هــم کــه شــده بــا دوســتانت بــه ســینما باغهايــی کــه
فیلــم ترکــی نمايــش می دهنــد نمــی روی ».

«زندگــی در هتــل فاتــح مثــل فیلــم ترکــی اســت ،بــاور کــن .شــبها پیــش

از آن کــه بــه بســتر بــروم مدتــی بــه خیابان هــای خلــوت نــگاه می کنــم و

نمی دانــی چقــدر حالــم بهتــر می شــود».

«کمــال اولــش فکــر کــردم بــرای رقابــت بــا زعیــم رفتــی ســراغ ايــن دختــره،
شــايد بــه روابــط آزادش بــا رقاصه هــا مانکن هــا و دختــران معلــوم الحــال
٢٤٣

حســودی ات شــده ،بــا زعیــم درايــن بــاره حــرف زديــم و بــه ايــن نتیجــه رســیديم

کــه تــو دچــار کمپلکســی( ،کمپلکــس آنروزهــا از آن کلمــات مــد روز بــود) بیمــاری

آدمهــای پولــداری کــه در يــک مملکــت فقیــر زندگــی می کننــد و ايــن طبیعتــاً

خیلــی خطرناك تــر از کثافــت کاری بــا يــک دختــر فروشــنده اســت».

گفتــم «نمی دانم».

«دراروپــا پولدارهــا طــوری رفتــار می کننــد ،انــگار چیــزی ندارنــد .فرهنگ شــان

اســت ديگر،نبايــد همــه بــه يــک انــدازه دارا و آزاد باشــند .فقــط کافــی اســت کــه
اينطــور بــه نظــر بیايــد و بعــد هیچکــس در برابــر ديگــری احســاس گنــاه نمــی
کنــد».

«هــوم ،تــو را واقعاً الکــی به ســوربن نفرســتادند ،ماهی ســفارش بدهیم» .

اينجــا ســعدی جلــو آمــد ومــا حالــش را پرسیديم(،تشــکر کــرد) از وضعیــت

رســتوران حــرف زديــم (مــا مثــل يــک خانــواده ی بــزرگ هســتیم مشــتريان مان

دائمــی هســتند) و در رابطــه بــه کل کاســبی (ديگــر کســی از تــرس تروريســت های
چــپ وراســت جــر ا ًت پــا گذاشــتن بــه خیابــان را نــدارد) و در پاســخ بــه ســوال
تــازه چــه خبــر (همــه از آلــوداغ بــر گشــته انــد)

ســعدی را از اولیــن رســتوران عبدالــه افنــدی در بیوقلــو می شــناختم ،همانجــا

کــه پاتــوق پــدرم بــود .ســی ســال پیــش در نــوزده ســالگی بــه اســتانبول آمــده
و آنجــا بــرای اولیــن بــار دريــا را ديــده بــود .در مدتــی کوتــاه نــزد آشــپزها
و پیشــخدمت های معــروف يونانــی ظرايــف آشــپزخانه ی دريايــی و پذيرايــی را
آموخــت .او در يــک ســینی بــزرگ ماهــی باربــن ،يــک ماهــی چــاق وچلــه ی آبــی و

يــک ماهــی ســفید را بــرای ارزيابــی نشــان مان داد .بــو ،بــرق چشــمها و قرمــزی

فک شــان نشــان از تازگــی داشــت .بعــد از آلودگــی روز افــزون دريــا صحبــت
کرديــم ،ســعدی برای مــان گفــت کــه در فوايــه آب مرتبــاً قطــع می شــود ،بــه

طــوری کــه ناچــار شــده انــد کار آب رســانی را بــه يــک شــرکت خصوصــی بســپرند.
خريــد يــک ژنراتــور کوچــک بــرای تاً میــن روشــنايی رســتوران در زمــان قطــع
بــرق را هنــوز عملــی نکرده انــد ،چــون بــه نظــر می رســد کــه مشــتريان کــم کــم

از شــام خــوردن زيــر نــور شــمع خوششــان آمــده ،بعــد ســعدی برايمــان شــراب
ريخــت و رفــت..

٢٤٤

«ماهیگیــر و پســرش را بخاطــر داری؟وقتــی پاريــس بــودی يکدفعــه گــم شــدند.
ويــا مرتبــاً ســردتر می شــد و يکبــاره تنهايــی آنچنــان نفــس گیــر شــد کــه
ديگــر نتوانســتم طاقــت بیــاورم .بنظــر می رســید ســیبل بــه دقــت گــوش
می کنــد و فهمیــده کــه حرفهايــم بــوی عذرخواهــی می دهنــد .بــرای آن کــه

حواســش را پــرت کنــم ،گفتــم کــه خیلــی بــه ماهیگیــر و پســرش فکــر می کنــم

«شــايد حــاال در پــی صیــد ماهــی آبــی و ماهــی تــن باشــند ».و بعــد ادامــه

دادم کــه امســال وفــور ماهــی تــن و آبــی در ايــن فصــل بی ســابقه اســت و مــن
حتــی در کوچــه پــس کوچه هــای فاتــح فروشــندگان دوره گــردی را ديــده ام

کــه بــا ارابه هايشــان دوره افتــاده بودنــد و درحالــی کــه گربه هــا از ســر و کلــه
شــان بــاال می رفتنــد ،بــا مشــتريان ســر قیمــت ايــن ماهی هــا چانــه می زدنــد.

همان طــور کــه ســرگرم خــوردن ماهــی بوديــم ســعدی يــک بــار ديگــر ســرمیز

آمــد و گفــت کــه قیمــت ماهــی حلــوا از آن زمــان کــه ماهیگیــران تــرك بــرای
صیــد ايــن ماهــی در مرزهــای روســیه يــا بلغــار دســتگیر می شــوند بشــدت

بــاال رفتــه ،اخــم هــای ســیبل در هــم رفــت .فهمیــد کــه می خواهــم از زيــر

يــک صحبــت جــدی در بــروم ،در حالــی کــه بــه راســتی دلــم می خواســت

در محیطــی صمیمانــه راجــع بــه وضعیت مــان صحبــت کنیــم .امــا چیــزی بــه

نظــرم نمی رســید.می ديدم کــه ديگــر تحملــش تمــام شــده وبــه شــدت آشــفته
و پريشــان اســت.

گفتــم «هیلمــی و زنــش می خواهنــد برونــد .می خواهــی دعوتشــان کنــم .ديــدی

چقــدر گــرم بــا مــا ســام و علیــک کردنــد».
ســیبل گفــت «ول کن! »

«چــرا؟ هیلمــی مــرد نازنینــی اســت ،توهــم کــه از زنــش خوشــت می آمــد.

راســتی اســمش چــه بــود؟»
«تکلیــف ما چه می شــود؟»

« نمی د ا نم » .

«پاريــس کــه بــودم بــا لکلــرك  1حــرف زدم ».پروفســور اقتصــادش را می گفــت
1 Leclercq
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کــه خیلــی قبولــش داشــت « .عقیــده ی او ايــن بــود کــه درســم را ادامــه دهــم و
دکتــرا بگیــرم».

«می خواهــی بروی پاريس؟»

«اينجــا خوشــبخت نخواهم شــد».

«منهــم بايــد بیايــم؟ امــا من اينجــا کلی کار دارم».

ســیبل پاســخ نــداد ،حــس کــردم تصمیــم اش را دربــاره ی آينــده ی مــا گرفتــه ،امــا
هنــوز مطلبــی در دل دارد کــه می خواهــد عنــوان کنــد .

«تــو بــرو پاريــس» و بــا اين کــه احســاس ناراحتــی می کــردم ادامــه دادم «مــن
هــم بــه کارهايــم ســر وســامان می دهــم و دنبالــت می آيــم».

«يــک چیــز ديگــر هــم هســت کمــال ،موضــوع بــکارت آنقــدر هــم مهــم نیســت کــه

بشــود رفتــار تــو را بــا آن توجیــه کــرد».
«چــه گفتی؟»

«اگــر مــا مــدرن و اروپايــی فکــر کنیــم ،اص ـ ً
ا اهمیتــی نــدارد .امــا تــو بــه ســنت ها

چســبیده ای .وقتــی بــکارت يــک دختــر برايــت اينقــدر مهــم و ارزشــمند اســت،

پــس نبايــد در اين مــورد اســتثنا قائــل شــوی».

اول منظــورش را نفهمیــدم وابروهايــم را بــه همیــن نشــان بــاال کشــیدم ،امــا

بعــد يــادم آمــد کــه او هــم فقــط و فقــط بــا مــن تــا آخريــن مرحلــه پیــش رفتــه،

خواســتم بگويــم امــا بــرای تــو واو مســئله يکــی نیســت ،تــو پولــدار و مدرنــی .امــا

از خیــرش گذشــتم و بــا شــرم ســرم بــه زيــر انداختــم.

«يــک چیــز ديگــر را هــم نمی توانــم ببخشــم ،اگــر قــادر بــه فرامــوش کردنــش

نبــودی اصــ ً
ا چــرا بــا هــم نامــزد شــديم و يــا چــرا حداقــل پــس از آن نامــزدی
را بهــم نــزدی».

صدايــش از خشــم مــی لرزيــد «اگــر قــرار بــود همــه چیــز اينطــور بــه پايــان

برســد ،چرابــا مــن بــه ويــای مــا آمــدی و در کشــوری اينچنینــی جلــوی چشــم
همــه مهمانی هــای مفصــل داديــم و مثــل يــک زوج جــوان زندگــی کرديــم ،بــا

اين کــه هنــوز ازدواج نکــرده بوديــم».

«پیــش ازآن هیچوقــت در زندگــی امنیــت و اطمینانــی را کــه بــا تــو در آن ويــا
داشــتم تجربــه نکــرده بــودم».
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بــا عصبانیــت گــوش کــرد ،از فرط غصــه نزديک بود بزنــد زير گريه.
گفتــم «معــذرت می خواهــم ،واقعاً متاً ســفم» .

ســکوتی وحشــتناك حکمفرمــا شــد ،نمی خواســتم ســیبل گريــه کنــد و بــه

همیــن دلیــل بــا شــدت و حــدت بــرای تايفــون و زنــش کــه هنــوز در انتظــار

خالــی شــدن يــک میــز ايســتاده بودنــد دســت تــکان دادم ،مــا را کــه ديدنــد بــا

خوشــحالی آمدنــد و بــه اصــرار مــن ســر میزمــان نشســتند .
تايفــون گفــت «واقعاً دلــم برای ويای تان تنگ شــده »

آنهــا در طــی تابســتان اغلــب بــه مــا ســر می زدنــد ،تايفــون آنجــا را مثــل

خانــه ی خــودش می ديــد و بــی رودربايســتی ســريخچال می رفــت و چیــزی بــرای
خــوردن يــا نوشــیدن برمی داشــت ،يــا همانجــا در آشــپزخانه ســاعتها می پلکیــد

و غذايــی لذيــذ می پخــت ،بعــد هــم مدتــی دربــاره ی خــواص تانکرهــای روســی
و بلغــاری کــه از جلــوی چشــممان می گذشــتند روده درازی می کــرد .

«يادتــان می آيــد يکبــار غــروب در بــاغ بــه خــواب رفتــم و شــما همــه جــا

دنبالــم گشــتید؟» خاطــرات تابســتان را می گفــت ،بــا اعجــاب ديــدم کــه ســیبل

بــدون آن کــه بــروی خــود بیــاورد بــه حرفهــای تايفــون گــوش می دهــد و حتــی
ســر بــه ســرش می گــذارد.

همســر تايفون پرســید «خوب جشــن عروســی کی برگزار می شــود »

ســیبل پاســخ داد«مــاه مــه و بــاز هــم درهتــل هیلتــون ،بايــد قــول بدهیــد

کــه همگــی مثــل گســتبی بــزرگ بــا لبــاس ســفید بیايیــد ».بعــد بــه ســاعتش

نــگاه کــرد «آخ پنــج دقیقــه ی ديگــر بايــد پیــش مــادرم باشــم ».در حالــی کــه
والدينــش در آنــکارا بودنــد .

نخســت از تايفــون و همســرش و بعــد از مــن خداحافظــی کــرد  .بوســهای کوتــاه

بــر گونــه ام گذاشــت و رفــت.

مــن هــم کمــی ديگــر بــا تايفــون و همســرش نشســتم و بعــد بــه خانــه ی مرحمــت

رفتــم و بــا اشــیای بــه جــا مانــده از فســون دردم را تســکین دادم .

يــک هفتــه بعــد ســیبل توســط زعیــم حلقــه ی نامــزدی را پــس فرســتاد .هرچنــد

همیشــه از احوالــش باخبــر بــودم ،امــا او را ســی و يــک ســال بعــد دوبــاره

ديــدم .
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خبربــه هــم خــوردن نامــزدی بســرعت پخــش شــد .بعــد يــک روز عثمــان در

شــرکت بــه ســراغم آمــد و پــس از کلــی دعــوا مرافعــه آمادگــی اش را اعــام کــرد

کــه واســطه ی آشــتی شــود .شــايعات زيــادی بــر ســر زبان هــا بــود .می گفتنــد

پــاك زده بــه ســرم ،دنبــال عیاشــی رفتــه ام ،عضــو يکــی از گروه هــای زيرزمینــی

شــده ام ،بــه عنــوان يکــی از فعالیــن کمونیســت تصمیــم گرفتــه ام در محــات فقیــر

نشــین زندگــی کنــم و  ...امــا ايــن حرفهــا اصــ ً
ا اهمیتــی برايــم نداشــت .مهــم
ايــن بــود کــه فســون از مخفیگاهــش ايــن شــايعات را بشــنود و بــه ســراغم آيــد.

امیــد بــه بهبــودی را از دســت داده و خــود رايکســره بــه درد ســپرده بــودم .بــی
هــوا در خیابانهــای نارنجــی رفــت و آمــد می کــردم و هفتهــای چهــار تــا پنــج بــار

در خانــه ی مرحمــت يادگارهــای فســون را چــون دارويــی آرامــش بخــش بــه کار

می بــردم .چــون دوبــاره رســماً زندگــی مجــردی را از ســر گرفتــه بــودم ،طبیعتــاً
می توانســتم بــه خانــه مــان در نیشانتاشــی برگــردم .امــا مــادرم حاضــر بــه قبــول

کــردن ايــن موضــوع نبــود و می گفــت چــون پــدر بیمــار اســت اصــ ً
ا نبايــد از بهــم

خــوردن نامــزدی خبــردار شــود .جلــوی مــن هــم اص ـ ً
ا در ايــن بــاره حــرف نمــی زد

 .بنابرايــن بــا آن کــه بــرای صــرف شــام يــا ناهــار اغلــب بــه خانــه می رفتــم امــا

زمــان بــه ســکوت می گذشــت .هیچوقــت هــم شــب را آنجــا نمی مانــدم .در آن
خانــه چیــزی بــود کــه دردشــکمم را بدتــر می کــرد.

و در ايــن شــرايط اوايــل مــاه مــارس پــدرم مــرد .خبــر را عثمــان آورد ،بــا
شــوورلتی کــه چتیــن می رانــد تــا هتــل فاتــح آمــده بــود .دوســت نداشــتم عثمــان

آشــفتگی اتاقــم را ببینــد .در دوره گردی هايــم آت و آشــغال های عجیــب و غريبــی
پیــدا کــرده بــودم و باقــی هــم محصــول بازارهــای مــکاره ،دکه هــا و نوشــت

افزارفروشــی های آن محــات بــود .عثمــان بــا غصــه و بــدون نشــانی از تحقیــر

نگاهــم کــرد و بعــد بــا محبــت در آغوشــم کشــید .بــه ســرعت وســايلم را جمــع

کــردم و پــس از تصفیــه حســاب از هتــل بیــرون آمــدم .تــوی ماشــین وقتــی چهــره
ی درهــم و چشــمان ســرخ شــده ی چتیــن را ديــدم ،يــادم افتــاد کــه پــدرم ،او
وايــن ماشــین چــه جايــی در قلبــم دارنــد .روزی ســربی و ســرد بــود و وقتــی کــه
٢٤٨

از پــل آتاتــورك گذشــتیم ديــدم کــه از آب گاه ســبز و يخــرده و گاه گل آلــود

و خاکســتری موجــی از بــی کســی و ســرما برمی خیــزد .

پــدرم کمــی پیــش از ســاعت هفــت هنــگام نمــاز صبــح میــان خــواب وبیــداری
ســکته ی قلبــی کــرد .مــادر پــس از برخاســتن نخســت گمــان کــرد کــه او فقــط

خوابیــده و وقتــی فهمیــد چــه پیــش آمــده ،دچــار حملــه ای شــديد شــد کــه

بايــد بــه او آرامــش بخــش پاراديســون تزريــق می کردنــد و حــاال هــم در اتــاق

نشــیمن روی کاناپــه ی همیشــگی اش نشســته بــود و گاه وبیــگاه کاناپــه ی خالــی

روبــرو را بــه ايــن و آن نشــان مــی داد .وقتــی مــرا ديــد کمــی بــه خــود آمــد .در
ســکوت همديگــر را در آغــوش کشــیديم.

بــه اتــاق خــواب رفتــم تــا پــدرم را ببینــم .تختخــواب بــزرگ چــوب گــردو را
کــه چهــل ســال بــا مــادر قســمت کــرده بــود ،ديــدم و او را کــه بــا پیژامــا چــون

خفتهــای بنظــر می رســید ،هــر چنــد خشــکی گونــه و حالــت چهــره اش مثــل

کســی بــود کــه در لحظــه ی بیــداری مــرگ را پیــش رو ديــده و چشــمانش از

وحشــت گــرد شــده باشــد ،مثــل کســی کــه بخواهــد خــود را از چنــگ تصادفــی
محتــوم کــه بــه ســرعت نزديــک می شــود ،حفــظ کنــد .انــگار وحشــت آن لحظــه

روی صورتــش يــخ زده بــود .هــر لــک ونشــان را روی دســتهای پــر چروکــش کــه

هنــوز بــوی ادوکلــن را حفــظ کــرده و حــاال در تشــنجی مــرگ بــار مافه هــا را
در خــود فشــرده بــود می شــناختم ،دســتهايی کــه در کودکــی هــزاران بــار بــه

قصــد دلجويــی و نــوازش بــر ســر و شــانه هايم کشــیده شــده بودنــد ،حــاال امــا

آنچنــان رنــگ پريــده بودنــد کــه جــرات بوسیدن شــان را نداشــتم .می خواســتم

او را همان طــور کــه بــود ،در همــان پیژامــای آبــی راه راه ببینــم .ســعی کــردم
پتويــی را کــه دورش پیچیــده بــود ،کنــار بزنــم و در ايــن کشــاکش پــای چپــش

بیــرون آمــد .نگاهــم بی اختیــار بــه انگشــت شســتش افتــاد کــه فــرم بخصوصــی

داشــت (همان طــور کــه در ايــن عکــس بــزرگ شــده ی ســیاه و ســفید می بینیــد)

انگشــت شســت خــودم هــم همین طوراســت .ايــن شــباهت را دوازده ســال پیــش

از آن ســنیت  1يکــی از دوســتان قديمــی پــدرم در ســواديه وقتــی کــه هــردو
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مايــو بتــن داشــتیم و در ســاحل نشســته بوديــم کشــف کــرده بــود و از آن تاريــخ
هــر بــار مــرا مــی ديــد بــا قهقهــه می پرســید «خــوب بگــو ببینــم ،حــال انگشــت
شســتت چطــور اســت؟»

در را پشــت ســر خــود بســتم و تصمیــم گرفتــم در عــزای پــدر مفص ـ ً
ا بــرای فســون
گريــه کنــم ،امــا اشــکم در نیامــد .حــاال بــا چشــمی ديگــر بــه اتــاق خوابــی کــه
والدينــم اينهمــه ســال را در آن گذرانــده بودنــد ،می نگريســتم .بــه ايــن ادوکلــن،

بــه فــرش غبــار گرفتــه ،بــوی واکــس و چــوب و عطــر مــادرم ،بوهــای آشــنای
کودکــی ،بــه پرده هــا ،بــه دماســنج کــه پــدر همیشــه بغلــم می کــرد تــا دســتم
بــه آن برســد .حــس می کــردم مرکــز زندگیــم ناپديــد می شــود وايــن گذشــته

اســت کــه ناچــار بــه دفنــش شــده ام .کمــد لبــاس را گشــودم و بــه کراوات هــا
و کمربندهــای ازمــد افتــاده دســت کشــیدم .بــه کفشــهای کهنــه کــه اينجــا و

آنجای شــان تعمیــر شــده بــود بــدون آن کــه ديگــر مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
وقتــی کــه در راهــرو صــدای پــا شــنیدم همــان احســاس گنــاه قديمــی بــه ســراغم

آمــد کــه وقتــی در حــال ســرك کشــیدن تــوی کمدهــای ممنوعــه بــودم ،کســی
ســر میرســید .دررا بســتم ،صــدای نالــه ی آشــنايش بلنــد شــد .روی پاتختــی

قوطی هــای قــرص ،جــدول ،روزنامــه ی تــا شــده ،عکــس ســربازی محبــوب پــدرم

کــه در آن بــا ســربازان ديگــر در حــال نوشــیدن راکــی اســت ،عینــک مطالعــه و در
يــک لیــوان دنــدان مصنوعــی اش بچشــم می خــورد .دنــدان را برداشــتم ،در يــک

دســتمال کاغــذی پیچیــدم و درجیــب گذاشــتم .بعــد بــه اتــاق نشــیمن بازگشــتم

و روبــروی مــادر روی مبــل نشســتم.

«مامــان ،دنــدان مصنوعی پــدررا من برداشــتم بعــد ا ً دنبالش نگردی».

حرکتــی کــرد کــه يعنــی هــر طــور میــل توســت  .نزديــک ظهــر خانــه از افــراد
فامیــل ،دوســتان و همســايگان پــر شــد .همــه دســت مــادر را می بوســیدند و مــا

را در آغــوش می کشــیدند .در بــاز بــود و آسانســور بــی وقفــه کار می کــرد .تقريبــاً

همــه ی کســانی کــه در مراســم عیــد قربــان و يــا شــب ســال نــو می آمدنــد جمــع

شــدند .بازهــم حــس کــردم کــه چقــدر ايــن گردهم آيی هــای پــر ســرو صــدا و
صمیمانــه را دوســت دارم .چقــدر ديــدار بــا فرزنــدان عموهــا وعمه هايــم کــه همــه

همــان پیشــانی پهــن و دمــاغ کوفتــه ای را دارنــد ،برايــم دلپذيــر اســت .چنــد
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لحظــه ای بــا بريــن روی کاناپــه ای نشســتم و بــا هــم پشــت ســر عموزاده هــا

گفتیــم .جالــب اين کــه ديــدم همــه ی اخبــار خانوادگــی نــزد بريــن اســت .بــا

همــه حــرف مــی زدم و ســعی می کــردم بــا شــوخی هايم روحیــه بدهــم .از نتايــج

آخريــن بــازی فوتبــال کــه در ســالن هتــل فاتــح ديــده بــودم گــزارش دادم
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از حلــوای نــرم و نازکــی کــه بکــری بــا همــه ی غــم وغصــه اش از صبــح بی وقفــه

می پخــت می چشــیدم و گاه و بیــگاه نگاهــی بــه اتــاق خــواب وجســد پــدرم

در پیژامايــش می انداختــم  .واقعاً هیــچ حرکتــی نمی کــرد .دوبــاره گنجه هــا

و کمدهــارا گشــودم .بــه اشــیايی کــه مــرا بــه يــاد خاطــرات کودکیــم انداخــت

دســت کشــیدم ،اشــیايی آشــنا کــه حــاال پــس از مــرگ پــدر ارزش خاصــی

داشــتند ،آخــر يــاد آور دوران گذشــته بودنــد .در کشــوی پاتختــی کــه بــوی
چــوب و شــربت ســرفه مــی داد ،قبــض قديمــی تلفــن و تلگــراف و يــک جعبــه ی

خالــی آســپرين پیــدا کــردم و مثــل تابلــوی نقاشــی بــه آنهــا خیــره شــدم .پیــش

از آن کــه بــا چتیــن دنبــال مقدمــات کفــن و دفــن بــروم ،ازبالکــن بــه خیابــان

تشــويقی نــگاه کــردم .نــه فقــط اشــیای روزمــره بلکــه همــه ی مناظــر ســاده و
آشــنای ايــن محــل تبديــل بــه بخشــهايی از گذشــته شــده بودنــد کــه فقــط بــا

وجــود تــک تکشــان ايــن دنیــا کامــل و دارای معنــا می گشــت ،چــون بازگشــتم
بــه خانــه معنــای بازگشــت بــه مرکــز ايــن جهــان را داشــت شــادی بزرگــی در
خــود احســاس می کــردم و در عیــن حــال احســاس گناهــی شــديدتر از هــر مــرد

ديگــری کــه پــدرش را از دســت داده اســت .در يخچــال يــک شیشــه ی کوچــک
راکــی پیــدا کــردم کــه معلــوم بــود پــدر ديشــب بــازش کــرده و وقتــی همــه ی

مهمانهــا رفتنــد کنــار مــادر و بــرادرم نشســتم و همــه را نوشــیدم.

مــادر گفــت «پــدرت اينطــور بــود ديگــر ،حتــی وقــت مردنــش را هــم بــه مــن

نگفــت ».

غــروب پــدر را بــه مــرده شــور خانــه ی مســجد ســنان پاشــا در بشــیکتاش بردنــد.
مــادر خواســت کــه مافه هــا را عــوض نکننــد .نمی توانســت بــدون بــوی پــدر
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بخوابــد ،پاســی از شــب گذشــته بــه کمــک قــرص خــواب روانــه ی رختخوابــش

کرديــم .کمــی بالــش پــدر را بويیــد ،اشــک ريخــت و خوابیــد .وقتــی کــه عثمــان

هــم رفــت روی تخــت دراز کشــیدم و فکــر کــردم کــه عاقبــت بــه آنچــه در کودکــی
آرزويــش را داشــتم و همیشــه در ذهــن تصويــرش می کــردم يعنــی تنهــا بــودن بــا

مــادر درخانــه رســیده ام .بیــش از همــه امــا تصــور آمــدن فســون در مراســم تشــییع

جنــازه هیجــان زده ام می کــرد .فقــط به ايــن دلیــل در آگهــی فــوت روزنامــه حتــی
اســم دورتريــن افــراد فامیــل را هــم آورده بــودم .شــايد جايــی در اســتانبول فســون

در روزنامهای کــه والدينــش می خواندنــد ايــن آگهــی را می ديــد و بــرای مراســم

می آمــد .هــر چنــد شــايد آشــنايان خبرشــان می کردنــد .صبــح فــردا مــادر ســر

صبحانــه همــه ی روزنامه هــا را بــرای ديــدن آگهــی فــوت ورق زد «ســیديکا و
ســافیت  1هــم جــزو خويشــاوندان مــن حســاب می شــوند و هــم بــا پــدر مرحومتــان

آشــنايی داشــتند  .اسمشــان را بايــد بعــد از پــران  2و شــوهرش می آورديــد  .اســم

نیجــان  ،تــرکان و شــکران  3هــم جــای درســتی نیامــده ،نــام ملیکــه زن اول عمــو
زکريــا  4اينجــا چــه مــی کنــد  .عمويتــان بــا ايــن زن عــرب فقــط ســه مــاه زندگــی
مــرد  .نــوزاد خالــه ی بزرگتــان هــم کــه فقــط دو مــاه عمــر کــرد اســمش عايشــه

گل بــود ونــه فقــط گل خالــی ،از چــه کســی بــرای نوشــتن ايــن لیســت کمــک
گرفتیــد؟»

عثمــان گفــت «امــا مــادر اينهــا فقــط غلــط چاپــی اســت ،تــو کــه روزنامه هــای
مــا را می شناســی ».مــادر همان طــور کــه بــه ســوی پنجــره می رفــت و در حیــن

نــگاه کــردن بــه مســجد تشــويقی از خــود پرســید کــه چــه لباســی بپوشــد .بــه او

توصیــه کرديــم کــه در ايــن يخبنــدان بهتــر اســت در خانــه بمانــد «نمی توانــی
مثــل مهمانی هــای هیلتــون پالتــو پوســت بپوشــی کــه» .

«حتــی اگــر بمیــرم هــم از شــرکت در مراســم تشــییع جنــازه ی پدرتــان صرف نظــر
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نخواهــم کــرد».

امــا وقتــی ديــد کــه تابــوت پــدر را از مــرده شــورخانه آورده و روی ســنگ

گذاشــته اند آنچنــان گريــه و زاری بــراه انداخــت کــه ديديــم امــکان بردنــش

در ايــن شــرايط وجــود نــدارد ،هرچنــد درســت وقــت نمــاز میــت کــه در صحــن
مســجد برگــزار می شــد ،مــادر در حالــی کــه بــه بکــری و فاطمــه تکیــه داده و

خــود را در پالتــو پوســتش پیچیــده بــود ،در بالکــن ظاهــر گشــت و وقتــی کــه
تابــوت پــدر را بــه دوش گرفتنــد و در نعــش کــش گذاشــتند بــا وجــود همــ ِه ی

آرامــش بخش هــا از هــوش رفــت .بــاد ســرد پويــراز دانه هــای ريــز بــرف را بــه

صــورت عــزاداران می پاشــید .کمتــر کســی در حیــاط مســجد متوجــه مــادر شــد.

پــس از آن کــه بکــری و فاطمــه او را بــه درون بردنــد ،توانســتم همــه ی حواســم

را روی اطــراف بگــذارم .بــه طورعمــده همــان آدم هــای مراســم نامــزدی در
هیلتــون آمــده بودنــد .بــا ديــدن خیابان هــای اســتانبول در زمســتان می شــد

اين طــور نتیجــه گرفــت کــه همــه ی دختــران خوشــگلی کــه در تابســتان ديــده
می شــدند ،ناپديــد گشــته اند .زنــان زشــت تر ازهمیشــه و مــردان عبوس تــر

و ترســناك تر شــده بودنــد .مثــل مراســم نامــزدی صدهــا دســت را فشــردم و

بســیاری را در آغــوش گرفتــم .هــر چهــره ای کــه معلــوم می شــد فســون نیســت

چــون تیــری در جانــم می نشســت و دردش کمتــر از غــم از دســت دادن پــدر

نبــود.

باالخــره به ايــن نتیجــه رســیدم کــه فســون و خانــواده اش نخواهنــد آمــد و حــس
کــردم کــه مــرا هــم چــون پــدر درزمینــی ســرد بــه خــاك می ســپارند .ســرما هــم

در چســبیدن فامیــل بــه هــم نقــش داشــت .هیچکــس نمی خواســت از ديگــران

جــدا شــود .فقــط مــن فــوری پــس از پايــان مراســم يــک تاکســی گرفتــم و بــه

خانــه ی مرحمــت رفتــم تــا هــوای آرامــش بخــش آنجــا را بــه مشــام بکشــم .بعــد
اشــیايی را کــه می دانســتم بیــش از همــه تســکینم می دهنــد ،يعنــی مــداد

فســون و فنجــان چايــش کــه از زمــان رفتنــش همان طــور نشســته مانــده بــود،

برداشــتم و بــا آنهــا روی تخــت دراز کشــیدم .لمــس آنــان و کشیدن شــان بــر
پوســتم در مدتــی کوتــاه دردم را تســکین داد.

بــه ايــن پرســش بازديدکننــده ای کــه بــا عاقه منــدی ماجــرا رادنبــال می کنــد
٢٥٣

«در ايــن لحظــات چــه چیــزی بیشــتر رنجــم مــی داد مــرگ پــدر يــا نیامــدن

فســون» بايــد بگويــم کــه درد عشــق هــر چیــز ديگــری را در خــود دارد .درد

عشــق در جــان آدم ريشــه می دوانــد و در لحظــات ضعــف وسســتی بیرحمانــه

حملــه ور می شــود و تمــام زندگی مــان را در چنــگ می گیــرد .وقتــی در عشــق
شکســت بخوريــم ،همــه ی نگرانی هــا و غصه هــا از مــرگ پــدر گرفتــه تــا گــم
شــدن يــک دســته کلیــد موجــب بــروز دوبــاره ی درد کهنهــای می شــود کــه

همیشــه حاضــر و آمــاده اســت تــا رخ بنمايانــد .کســی چــون مــن کــه زندگیــش بــا

عشــق زيــرورو شــده همیشــه گمــان می کنــد ،کــه اگــر درد عشــق درمــان شــود
مشــکات ديگــر هــم حــل می شــوند و بــه ايــن ترتیــب هــر چــه بیشــتر در زخــم

درون مــی کاود و عمیقتــرش می ســازد.

هــر چنــد زمــان بازگشــت از مراســم تشــییع بــه ايــن نــکات واقــف بــودم ،امــا قــادر

بــه عمــل بــر اســاس شــناختم نشــدم .اثــر عشــق بــر وجــودم مــرا بــه بلــوغ رســانده
بــود ،امــا در عیــن حــال ادراکــم را تحــت تاً ثیــر خــود قــرار داده و نمی گذاشــت

آن طــور کــه بايــد انســانی بالــغ عمــل کنــد ،بــه کار خــود بپــردازد .کســی کــه

چــون مــن مدت هــا بــه شــکلی جنــون آمیــز عاشــق اســت،همه ی کارهــا را وارونــه
انجــام می دهــد .هرچنــد خــودش هــم می دانــد و بــا گذشــت زمــان برايــش

روشــن تر هــم خواهــد شــد .امــا همچنــان بــه اشــتباهات ادامــه می دهــد .جالــب

اينجاســت ــــ هرچنــد خودمــان هــم ندانیــم ــــ ادراك آدم حتــی در ســخت ترين
لحظــات هــم کامــا از کار نمی افتــد ،هرچنــد نتوانــد در برابــر احساســات قــد

علــم کنــد ولــی مرتبــاً درگوشــمان می خوانــد کــه بیشــتر اعمال مــان جــز تشــديد

درد عشــق حاصلــی ديگــر بــه بــار نخواهــد آورد .از زمــان ناپديــد شــدن فســون
ايــن زمزمه هــای در گوشــی آنچنــان اوج گرفــت کــه تمــام مغــزم از آن پــر شــد

و مــرا بــه درمــان دردم امیــدوار ســاخت.اما بــا در نظــر گرفتــن ايــن نکتــه کــه
همیــن امیــد ــــ بــه همــراه عشــق ــــ (هــر چنــد کــه فقــط امیــد به ايــن بــود کــه

درد روزی بــه پايــان خواهدرســید) بــه مــن قــدرت ادامــه زندگــی همــراه بــا درد

را مــی داد ،پــس خــود باعــث طوالنــی شــدن رنجــم می گشــت .

همان وقتــی کــه در خانــه ی مرحمــت ســرگرم تســکین دردم بــودم (غــم از دســت
دادن پــدر و معشــوقه کــه همزمــان بــه شــکل تنهايــی و بــی کســی بــر ســرم آوار
٢٥٤

شــده بــود) فهمیــدم کــه چــرا فســون وخانــواده اش بــا اين کــه خالــه نصیبــه بــه

روابــط خانودگــی اهمیــت فراوانــی مــی داد ،بــرای مراســم خاکســپاری نیامده انــد.

آنهــا می خواســتند بــا مــن قطــع رابطــه کننــد .يعنــی ديگــر نمی توانســتم

فســون را ببینــم .ايــن افــکار آنقــدر برايــم غیــر قابــل تحمــل بــود کــه خــود
را بــه ســرعت از کافــش بیــرون کشــیدم و در پــی يافتــن امیــدواری جديــدی

رفتــم .
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شــبی عثمــان گفــت «و تــو حــاال همــه جــا پخــش کردهــای کــه کنعــان مســئول

کثافت کاری هايی ســت کــه در زت زت پیــش آمــده» او غالــب شــبها ســری

بــه مــا مــی زد .گاهــی بريــن و بچه هــا راهــم مــی آورد ،ولــی معمــو الً تنهايــی

می آمــد و بعــد ســه نفــری شــام می خورديــم .
«ايــن حرفهــا را از کجا شــنیدهای؟»

«خبــر خاصــه از يــک جايــی پخــش مــی شــود ».نگاهــی بــه اتــاق پهلويــی

انداخــت کــه مــادر در آن مشــغول انجــام کاری بــود «خــودت را رســوای عالــم
کردهــای ،الاقــل در زت زت جلــوی خــودت را بگیــر ».لحنــش تنــد بــود .ادامــه
داد«تــو خــودت در مــورد از دســت دادن قــرارداد مافــه و روتختــی مقصــری».

مــادر پرســید «چــه شــده راجــع بــه چــه چیــزی حــرف می زنیــد؟ بازهــم

دعوايتــان شــده؟»

عثمــان پاســخ داد«نــه ،نــه مــن فقــط گفتــم چــه خــوب کــه کمــال دوبــاره بــه
خانــه برگشــته ،اينطــور نیســت؟»

«واقعــا خــوب اســت ،بگــذار هــر کــه هــر چــه دلــش خواســت بگويــد .در زندگــی
مهمتريــن چیــز خوشــبختی اســت .ايــن را پــدر مرحوم تــان همیشــه می گفــت.

ايــن شــهر پــر از دختــران زيباســت ،حتمــا میان شــان دختــری خوشــگل تر
،فهمیــده تــر و مهربان تــر از آن يکــی پیــدا می شــود ،زنــی کــه از گربــه

خوشــش نیايــد نمی توانــد هیــچ مــردی را خوشــبخت کنــد .الزم نکــرده برايــش

عــزاداری کنیــم .تــو هــم قــول بــده کــه ديگــر هیچوقــت خانــه وزندگــی ات را
رهــا نکنــی وســرگردان هتل هــا نشــوی».
٢٥٥

«فقــط بــه يــک شــرط» گفتــم و به ايــن ترتیــب جملــه ای را کــه فســون نــه مــاه

پیــش گفتــه بــود تکــرار کــردم «می خواهــم ماشــین پــدر و چتیــن را نگــه دارم».

عثمــان گفــت «اگــر دلــت می خواهــد از نظــر مــن اشــکالی نــدارد .چتیــن راضــی
باشــد ،مــن هــم هســتم .امــا خــودت را قاطــی کارهــای کنعــان و شــرکت جديــد

نکــن ،بــه ديگــران هــم تهمــت نــزن ».

مــادر فرياد کشــید «پیش چشــم مردم دعــوا نکنید».

پــس از قطــع رابطــه بــا ســیبل ،نورشــیان و محمــد را کــه هنــوز ديوانــه وار عاشــق
بــود تقريبــاً نمی ديــدم .زعیــم معمــو الً بــا آنهــا رفــت و آمــد داشــت .مــن هــم
گاهــی تنهــا بــا او قــرار می گذاشــتم .البتــه نــه بــه قصــد گــردش و تفريــح ،بــا
او و افــرادی چــون باســتراد هیلمــی و تايفــون کــه بــا داشــتن همســر همچنــان

عاقه شــان را بــه زندگــی شــبانه حفــظ کــرده بودنــد ،گاهــی بــرای درمان روانــی
دردم بیــرون می رفتــم .آنهــا در فاحشــه خانه هــای گرانقیمــت و در البــی هتل هــا

دنبــال دخترانــی می افتادنــد کــه بــه مســخره دانشــجو خوانــده می شــدند و از

ســطح متوســط همکاران شــان کمــی باالتــر بودند.عشــق فســون امــا در گوشــه ای

تاريــک از روحــم جــا بــاز کــرده و از آنجــا بــر تمامــی جانــم ســايه افکنــده بــود.

بــه ايــن ترتیــب هــر چنــد معاشــرت بــا دوســتان کمــی حواســم را از او منحــرف
می ســاخت ،امــا هیچوقــت آنقــدر نبــود کــه دردم را بــه فراموشــی بســپارم.

غالبــاً شــبها خانــه می مانــدم و بــا گیاســی راکــی دردســت روبــروی تلويزيــون
می نشســتم تــا ببینــم تنهــا کانال مــان چــه چیــزی بــرای گفتــن در چنتــه دارد .
مــا درم بیــش از پیــش از همــه ی برنامه هــا ايــراد می گرفــت ،مرتــب بــه مــن

تذکــر مــی داد ــــ درســت مثــل گذشــته بــه پــدرم ــــ کــه دســت از عــرق خــوری

بــردارم و کمــی بعــد همانجــا روی مبــل خوابــش می بــرد .مــن هــم بــه پــچ پــچ

بــا فاطمــه راجــع بــه برنامه هــای تلويزيــون حــرف مــی زدم .او چــون کلفت هــای
فیلم هــای امريکايــی دراتاقــش يــک دســتگاه اختصاصــی نداشــت ،چهــار ســال

پیــش از آن تلويزيــون ترکیــه شــروع بــه کار کــرده بــود و مــا همــان وقــت يــک

دســتگاه گیرنــده خريــده بوديــم .از آنوقــت هــر شــب فاطمــه کمــی کجکــی روی
دور تريــن صندلــی اتــاق نشــیمن ــــ يــک چهــار پايــه ی بلندــــ کــه مدتهــا بــود بــه
نــام صندلــی او شــناخته می شــد ،می نشســت و بــا مــا تلويزيــون تماشــا می کــرد.
٢٥٦

جــذب صحنه هــای احساســاتی می شــد و بــا دنبالــه ی روســريش بــازی می کــرد

و گاهــی هــم نظــر مــی داد .چــون پــس از مــرگ پــدر قرعــه بــه نــام او افتــاده بــود

کــه در مونولگ هــای بی پايــان مــادر شــرکت کنــد و کمــی هوايــش را داشــته
باشــد ،بیشــتر وجــودش را احســاس می کرديــم .

شــبی بازهــم بــه ايــن ترتیــب نشســته بوديــم .مــادر روی مبــل خوابــش بــرده
بود،مــن و فاطمــه مثــل همــه ی مــردم ترکیــه محــو تماشــای زيبارويــان بلنــد

قامــت نــروژی و روســی در حــال رقــص روی يــخ بوديــم .البتــه بــدون آن کــه
کوچک تريــن اطاعــی از قوانیــن ايــن ورزش داشــته باشــیم .پــس از آن مدتــی

راجــع بــه وضعیــت مــادر ،آب و هــوا ،ترورهــای سیاســی در خیابــان ،فاســد بــودن
همــه ی دســت انــدرکاران سیاســت و بعــد از آنهــم راجــع بــه پســر فاطمــه کــه
مدتــی نــزد پــدر کار می کــرد و حــاال يــک دونــر کبابــی در دويســبورگ بــاز

کــرده بــود حــرف زديــم ،عاقبــت موضــوع صحبــت بــه مــن رســید.

«بگــو ببینــم ناخــن متــه ای ،مدتــی اســت کــه ديگــر جوراب هايــت ســوراخ

نمی شــوند .آفريــن معلــوم اســت کــه مرتــب ناخن هايــت را می گیــری .بــرای
همیــن هــم يــک جايــزه پیــش مــن داری ».
«يــک ناخن گیر؟»

«نــه ،آنــرا کــه خــودت هــم دوتــاداری ،بــا مــال پــدرت می شــود ســه تــا چیــز

ديگــری ســت ».
«چه چیزی؟»
«بــا من بیا! »

از حالتــش فهمیــدم کــه بايــد موضــوع مهمــی باشــد و همراهــش رفتــم ،از

اتاقــش چیــزی برداشــت وبــه اتــاق مــن رفتیــم .کلیــد بــرق را زد .دســتش را بــاز
کــرد و بــا خنــده ای کودکانــه آنچــه در مشــت داشــت نشــانم داد.
گفتــم« چیســت ايــن» و قلبم ديوانه وار شــروع بــه تپیدن کرد.

«ايــن گوشــواره مــال توســت نه؟يــک پروانــه بــا حــرف اف .چــه چیــز خنــده
داری »

«آره مال منســت »

«آنــرا ماه هــا پیــش درجیــب کتــت پیــدا کــردم .گوشــه ای گذاشــتم تــا بــه تــو
٢٥٧

بدهــم  .امــا مــادرت پیدايــش کــرد ،حتمــاً گمــان بــرد کــه پــدرت می خواهــد آنــرا

بــه زنــی هديــه کنــد و بــه همیــن دلیــل در کیــف کوچــک ابريشــمی پنهانــش

کــرد .همانجــا پهلــوی ديگــر اشــیايی کــه می خواســت پــدرت از وجودشــان بــو
نبــرد » .لبخنــدی زد و ادامــه داد «پــس ازمــرگ آقــا همــه ی ايــن اشــیا را روی
میــز کار او خالــی کــرد ،مــن گوشــواره را برداشــتم ،چــون می دانســتم کــه مــال

توســت .ايــن عکــس هــم در کــت پــدرت بــود .گفتــم بهتــر اســت پیــش از آن کــه

مــادرت ببینــد بدهــم اش بــه تــو ،کار درســتی کــردم؟»

پاســخ دادم «عالــی بــود .چــه کار عاقانــه ای کــردی ،واقعـاً کــه يــک تکــه جواهــری!
»

باشــادی عکــس و گوشــواره را بــه مــن داد .عکــس همانــی بــود کــه پــدر هنــگام

صــرف غــذا در رســتوران عبدالــه نشــانم داده بــود ،يکدفعــه بــه نظــرم رســید
کــه دختــرك بــا چشــمهای غمگیــن در عکســی بــا پــس زمینــه ی کشــتی و دريــا

چیــزی از فســون در خــود دارد.

فردايــش بــه صیــدا زنــگ زدم و دو روز بعــد در مــاکا باهــم قــرار گذاشــتیم و بــه
پــارك تشــلیک رفتیــم .موهايــش را بــاالی ســر جمــع کــرده بــود ،لبــاس شــیکی
بــه تــن داشــت .طــراوت وشــادابی مــادران جــوان در او بــه چشــم می خــورد .بنظــر

می رســید جــا افتــادن ســريع در نقــش جديــدش موجــب بــاال رفتــن اعتمــاد بــه

نفســش گشــته ،در عــرض دو روز گذشــته بــرای فســون براحتــی چهــار پنــج نامــه
نوشــتم و عاقانــه ترينــش را در پاکــت زرد زت زت گذاشــتم و درســت همان طــور
کــه تمريــن کــرده بــودم بــا ژســتی جــدی بــه دســت صیــدا دادم و بــه اصــرار از

او خواســتم کــه بــه فســون برســاند ،چــون حــاوی مطالــب بســیار مهمــی اســت.
اولــش تصمیــم داشــتم قضیــه را همین جــا خاتمــه بدهــم و راجــع بــه خطــوط

نامــه حرفــی نزنــم .امــا وقتــی ديــدم کــه چــه بــی خیــال آنــرا از دســتم گرفــت،

نتوانســتم جلــوی خــودم را بگیــرم و ايــن خبــر خــوب را بــه او دادم کــه آنچــه

موجــب خشــم و عصبانیــت فســون نســبت بــه مــن بــوده برطــرف شــده و او هــم
حتم ـاً بــه محــض دريافــت نامــه چــون مــن شــاد خواهــد شــد و حــال تنهــا نکتــه ی

قابــل تاً ســف زمانــی اســت کــه ايــن وســط از بیــن رفتــه ،وقتــی کــه صیــدا برخاســت

تــا بــه بچــه اش شــیر بدهــد گفتــم کــه مــن و فســون هــم بعــد از ازدواج فــوری بچــه
٢٥٨

دار خواهیــم شــد تــا بتوانــد بــا پســر صیــدا بــازی کنــد و از ايــن روزهــای تلــخ
فقــط خاطــره ای شــیرين بجــا خواهــد مانــد ودر ادامــه اســم بچــه را پرســیدم.

بــا غــرور پاســخ داد «عمــر ،امــا کمــال شــما بهتــر می دانیــد کــه در زندگــی

همیشــه همــان چیــزی کــه می خواهیــم رخ نمی دهــد».

وقتــی کــه هفته هــا گذشــت و از فســون پاســخی نرســید ،خیلــی بــه ايــن حــرف

فکــر کــردم  .امااطمینــان داشــتم کــه باالخــره پاســخی بــه نامــه ام خواهــد داد.
صیــدا گفتــه بــود کــه فســون از بهــم خــوردن نامــزدی اطــاع دارد .برايــش نوشــته

بــودم کــه گوشــواره را در بســاط پــدر يافتــه ام و آنــرا همــراه آن گوشــواره ی

ديگــر و ســه چرخــه بــه او بــاز خواهــم گردانــد و حــاال ديگــر وقــت آن مهمانــی

شــام در حضــور پــدر و مــادر فســون رســیده.

وقتــی کــه اواســط مــاه مــه در دفتــر نامه هــا را زيــرورو می کــردم وبــا نوشــته های

غالبــاً دســت نويــس نماينــدگان زت زت در شهرســتانها کــه گاهــی بــه ســختی
قابــل خوانــدن بودنــد ــــ بعضــی بــه قصــد تشــک  ،بعضــی بــه قصــد خــود شــیرينی
و بعضــی هــم حــاوی تهديــد و توهیــن ــــ دســت و پنجــه نــرم می نمــودم ،توجهــم

بــه يــک پاکــت کوچــک جلــب شــد و محتوايــش را کــه باعــث تپــش شــديد قلبــم

شــده بــود خوانــدم .
کمــال عزيز

مــا هــم میــل داريــم تــو را ببینیم  .در تاريخ  19مــه برای شــام منتظريم .

هنــوز تلفن مــان وصــل نشــده ،پــس اگــر نتوانســتی توســط چتیــن بــه مــا اطــاع
بــده .

با ســام های دوستانه

فسو ن

نامــه تاريخــی برخــود نداشــت .امــا از روی مهــر پســت خانــه ی گاالتاســاری

1

می شــد فهمیــد کــه در تاريــخ  10مــاه مــه بــه صنــدوق انداختــه شــده .تــا شــب
مهمانــی دو روز مانــده بــود .دلــم می خواســت در جــا برخیــزم و بــه آن آدرس

1 Galatasaray

٢٥٩

بــروم ،امــا بــر خــود مســلط شــدم  .اگــر تصمیــم بــه ازدواج بــا فســون داشــتم و
می خواســتم او را بــرای همیشــه داشــته باشــم نبايــد بــی گــدار بــه آب مــی زدم .

می خواســتم از او خواســتگاری کنــم

49

روز چهارشــنبه  19مــاه مــه ســال 1976ســاعت هفــت ونیــم بــا چتیــن بــه چوکورکومــا

رفتــم .بــه چتیــن گفتــم می خواهــم بــرای خالــه نصیبــه يــک ســه چرخــه ببــرم.

آدرس را بــه او گفتــم و بــه پشــتی صندلــی تکیــه دادم و بــه خیابان هــا چشــم
دوختــم ،بــاران بشــدت مــی باريــد .يــک ســال تمــام صحنــه ی ديــدار را بــه اشــکال
مختلــف در ذهنــم ســاخته بــودم و در هیچکدام شــان ســیاب راه نیفتــاده بــود

کــه هیــچ ،حتــی از نــم نــم بــاران هــم خبــری نبــود .در همــان فاصلــه ی کوتاهــی
کــه جلــوی خانــه ی مرحمــت پیــاده شــدم تــا ســه چرخــه و گوشــواره ی مرواريــد

را بــردارم مثــل مــوش آب کشــیده شــدم .برعکــس انتظــار کامــ ً
ا آرام بــودم،

همــه ی دردی را کــه از آخريــن ديدارمــان در هیلتــون تــا حــاال کشــیده بــودم

بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود و بــا اين کــه لحظــه لحظــه اش برايــم جــز درد

حاصلــی نداشــت ،امــا بابــت آن دوران شــکرگزار هــم بــودم چــون مــرا ناچــار بــه
انتخــاب راهــی بــا پايــان خــوش نمــوده بــود و هیــچ کــس را هــم در ايــن میــان

مقصــر نمی دانســتم.

درســت حــال روزهــای شــروع قصــه را داشتم.احســاس می کــردم زندگــی بی نظیــری

انتظــارم را می کشــد ،بــه زيبايــی و شــکوه همــان رزهــای قرمــز کــه از گلفروشــی

خیابــان سیراســیلوير خريــده بــودم .هرچنــد در خانــه بــرای آرام کــردن اعصابــم
نصــف لیــوان راکــی ســر کشــیده بــودم ،امــا همان طــور کــه بــه ســمت بیوقلــو

می رفتیــم از خــود پرســیدم کــه بهتــر نیســت جلــوی يــک بــار نگــه داريــم تــا يکــی

ديگــر هــم بنوشــم .ديگــر بی طاقتــی بــه جــای درد عشــق مــرا در خــود پیچیــده

بــود ،ندايــی درونــی در گوشــم می خوانــد :مواظــب بــاش ايــن دفعــه ديگــر اشــتباه
نکنــی! در حالــی کــه از کنــار حمــام چوکورکومــا کــه بــر اثــر بــاران شــديد جلــوی

چشــمانم مــوج مــی زد ،می گذشــتیم ،يکبــاره بــه روشــنی ديــدم کــه فســون در
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ايــن  339روزی کــه از ســر گذرانــده ام درس بزرگــی يــادم داده ،او برنــده شــده

بــود و مــن آمــاده ی هــر کاری بــودم ،فقــط به ايــن شــرط کــه ديــدارش میســر
باشــد .می خواســتم بــا موافقــت او هــر چــه ســريع تر بســاط خواســتگاری را

جــور کنــم .در همــان حــال کــه چتیــن تــاش می کــرد شــماره ی خانــه راپیــدا

کنــد ،مــن صحنــه ی خواســتگاری را در نظــر مجســم می کــردم .بــه خانــه وارد

می شــدم ،بــا کمــی شــوخی و خنــده ســه چرخــه را مــی دادم  .می نشســتم

تــا کمــی آرام شــوم (مگــر ممکــن بــود) و هنــگام نوشــیدن قهــوه ای کــه فســون
آورده بــود ،بــا شــجاعت در چشــمهای پــدرش نــگاه می کــردم و می گفتــم کــه
می خواهــم بــا اجــازه ی او از دختــرش خواســتگاری کنــم .ســه چرخــه فقــط

بهانــه بــوده ،بعــد همــه باهــم می خنديديــم و اجــازه نمی داديــم کــه خاطــرات

تلــخ حــال خوب مــان را خــراب کنــد .پــس از آن دور میــز می نشســتیم و پــدر

فســون برايمــان راکــی می ريخــت و مــن سرمســت از ايــن تصمیــم مدت هــا در
چشــمهای فســون خیــره می شــدم .راجــع بــه جزئیــات مراســم نامــزدی و عقــد

و عروســی در جلســه ی بعــدی حــرف می زديــم .

جلــوی خانــه ای قديمــی متوقــف شــديم کــه از شــدت بــاران بخوبــی ديــده

نمی شــد .بــا بــه صــدا در آوردن زنــگ در ضربــان قلبــم هــم بــاال رفــت .خالــه
نصیبــه در را گشــود ،کامــ ً
ا تحــت تاً ثیــر دســته گل و چتیــن کــه برايــم چتــر

نــگاه داشــته بــود ،قــرار گرفــت .وقتــی کــه ســه چرخه را از صنــدوق عقــب
بیــرون می کشــیدم اعتنايــی بــه چهــره ی نگرانــش نکــردم .می دانســتم کــه
پلــه ،پلــه بــه فســون نزديک تــر می شــوم .

بــاالی پلــکان پــدر فســون بــه پیشــوازم آمــد ،آخريــن بــار اورا در مراســم نامــزدی
ديــده بــودم .امــا آنچــه از او در ذهــن داشــتم مربــوط بــه مراســم خانوادگــی
پیــش از آن بــود .مثــل بعضــی از آدم هــا پیــری زشــتش نکــرده بــود ،فقــط کمتــر

بــه چشــم می آمــد.

پشــت ســر او در آســتانه ی در دختــر مــو ســیاهی ايســتاده بــود کــه بــه فســون

شــباهت داشــت و می توانســت خواهــرش باشــد .يکدفعــه فهمیــدم ،معلــوم بــود
کــه خــودش اســت .موهــای طبیعــی اش همیــن رنگــی بــود .ســعی کــردم بــه

خــود مســلط شــوم .از قبــل تصمیــم داشــتم کــه گلهــا را بــه او بدهــم و همانجــا
٢٦١

جلــوی چشــم والديــن در آغوشــش بگیــرم .امــا از نحــوه ی ايســتادنش فهمیــدم

کــه کار درســتی نیســت.

با هم دســت داديم.

«چقــدر زيبــا هســتند ».راجــع بــه گلها گفت ولــی آنها را از دســتم نگرفت.

بــزرگ شــده بــود و بــاز هــم خوشــگلتر .فــوری فهمیــد کــه دســتپاچه شــده ام .
چــون ديدارمــان را طــور ديگــری مجســم می کــردم .

«زيبــا نیســتند؟» فســون گفــت و گلهايــی را کــه در دســت داشــتم بــه کســی

کــه پشــت ســرش ايســتاده بــود نشــان داد .حــاال مــن هــم او را ديــدم و بــه خــود

گفتــم :نمی توانســتند ايــن پســر همســايه ی چــاق و چلــه را يکــروز ديگــر دعــوت

کننــد؟ امــا حتــی فرصــت نشــد فکــرم را تــا آخــر دنبــال کنــم .

فســون در ضمــن گفــت «کمــال اجازه بده شــوهرم فريــدون  1را معرفی کنم» .

طــوری بــه پســر نــگاه کــردم کــه انــگار واقعیــت نــدارد و فقــط ســاخته ی خیــاالت
اســت.

«مــا پنــج مــاه پیــش ازدواج کرديــم ».فســون در ضمــن اعــام ايــن خبــر طــوری
ابرويــش را بــاال انداخــت کــه گويــی انتظــار دارد مــن بــه خوبــی درکــش کنــم.

وقتــی کــه بــا پســر چــاق و چلــه دســت مــی دادم فهمیــدم کــه از موضــوع بــی

اطــاع اســت «از آشــنايیتان خوشــوقتم » گفتــم و بــه فســون کــه پشــت شــوهرش

ايســتاده بــود لبخنــد زدم «شــما در واقــع شــانس آوردهايــد فريــدون! بــا دختــری
فــوق العــاده کــه در عیــن حــال مالــک يــک ســه چرخــه هــم هســت ،ازدواج

کردهايــد».

مــادر فســون گفــت «مــا واقعــاً میــل داشــتیم شــما را بــه عروســی دعــوت کنیــم،
امــا از بیمــاری پدرتــان مطلــع شــديم .فســون بــه جــای اين کــه پشــت شــوهرت

پنهــان شــوی ،گل را ازدســت کمــال بگیــر»

بــه ايــن موجــود نازنیــن کــه يکســال تمــام قهرمــان همــه ی روياهايــم بــود و حــاال

بــا حرکتــی مــوزون دســته گل را گرفــت آنچنــان بــا حیــرت می نگريســتم کــه

گويــی يکــی از عجايــب هفتگانــه اســت .گونه هــای گلیــش ،لبهــای پــر ،پوســت
1 Feridun

٢٦٢

ابريشــمی،گردن خوشــبو و پســتان هايش کــه آرزو داشــتم تــا آخــر دنیــا کنــارم

باشــند ،بــرای لحظــه ای کوتــاه کامــ ً
ا نزديکــم شــدند و بعــد بســرعت فاصلــه
گرفتنــد.

مــادرش گفت«رزهــا را در گلدان بگذار»

پــدرش گفت«اهــل راکی که هســتی کمال »

قنــاری گفــت «چلیپ »

«راکــی؟ معلوم اســت ،حتماً ».

باشــکم گرســنه دوتــا گیــاس پشــت ســرهم نوشــیدم تــا ســريع تر مســت شــوم.

پیــش از آن کــه برويــم ســر میــز شــام ،بــه دلیــل وجــود ســه چرخــه از چنــد

خاطــره ی دوران کودکــی يــاد کرديم.امــا حــاال کــه فســون شــوهر داشــت آن

احســاس رفیقانــه ی قديمــی کــه قــرار بــود ســه چرخــه نمــادش باشــد بین مــان

ايجــاد نشــد .در آن لحظــات هنــوز آنقــدر هوشــیار بــودم کــه ايــن نکتــه را
بفهمــم .

ســر میــز فســون روبرويــم نشســت .هــر چنــد ســعی کــرد کام ـ ً
ا تصادفــی بــه نظــر

برســد (يعنــی از مــادرش پرســید کــه بايــد کجــا بنشــیند) و بــه نــدرت ســربلند

کــرد تــا نگاهــم کنــد .اول آنقــدر گیــج و حیــرت زده شــدم کــه گمــان بــردم
ديگــر دوســتم نــدارد ،بنابرايــن منهــم ســعی کــردم نقــش مــرد پولــداری را بــازی
کنــم کــه بــرای خويشــاوندی تهیدســت چشــم روشــنی آورده ولــی در حقیقــت
فکــرش حــول مســائل مهمتــری دور می زنــد «خــوب بــه فکــر بچــه دارشــدن

هســتید ديگــر؟» وســط گفتگويــی بــی ســروته از شــوهر جوانــش پرســیدم ،در
آن لحظــه جــر ا ًت نــگاه کــردن در چشــم فســون را نداشــتم.

فريــدون گفــت «هنــوز کــه بــه فکــرش نیســتیم ،شــايد بعــد از دســت و پــا

کــردن يــک خانــه ی مســتقل» .

خالــه نصیبــه هــم آمــد وســط صحبــت «فريــدون البتــه خیلــی جــوان اســت ،امــا

ســناريو نويســی اش در تمــام اســتانبول تــک اســت .بــه عنــوان مثــال ســناريوی
ســريال تلويزيونــی دختــرك ســیمت ( 1نــان کنجــدی ) فــروش را او نوشــته».
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تمــام شــب تــاش کــردم کــه واقعیــت را آن طــور کــه بــود ببینــم ،هرچنــد امیــدوار

بــودم شــايد کل قضیــه درآخــر ســريک شــوخی احمقانــه از کار در آيــد و همــه

اعتــراف کننــد کــه از پســر چــاق همســايه خواســته اند تــا در نقــش عاشــق قبلــی

و همســر فعلــی فســون ظاهــر شــود .در طــول شــب فهمیــدم کــه ازدواج شــان

واقعــاً صــورت گرفتــه ،امــا جزئیــات ماجــرا کــه بــا گفتــن اش جانــم را بــه لــب

رســاندند ،حیــرت آور بــود .دامــاد بیســت و چهــار ســال داشــت و ســروکارش بــا
فیلــم و ادبیــات بــود ،هــر چنــد هنــوز از ايــن راه پولــی بــه دســت نیــاورده بــود.

او در کنــار سناريونويســی شــعر هــم می گفــت .يکــی از خويشــاوندان دور پــدری

فســون و همبــازی دوران کودکیــش بــود .همــان دوران چنــد بــاری هــم ســوار
همیــن ســه چرخــه ی کذايــی شــده بــود.

بــه داســتان گــوش مــی دادم و بــه يــاری راکــی کــه عمــو طــارق پشــت ســر هــم

برايــم می ريخــت هــر چــه بیشــتر در خــود فــرو می رفتــم .

معمو الً عــادت داشــتم بــه محــض ورود بــه هــر خانــه ی جديــدی در مــورد تعــداد

اتاقهــا ،خیابانــی کــه بالکــن بــه آن بــاز می شــود و نحــوه ی قــرار گرفتــن میــز

ناهارخــوری (مثــ ً
ا چــرا اينجاســت و آنطــرف نیســت) حدس هايــی بزنم.ايــن
بــار امــا آنچنــان ســر درگــم بــودم کــه حوصلــه ی فکــر کــردن به ايــن قبیــل

مســائل را نداشــتم .تســايم فقــط ايــن بــود کــه فســون روبرويــم نشســته و مــن
می توانــم چهــره اش را کــه بــه زيبايــی يــک تابلــوی نقاشــی بــود ،ســیر تماشــا
کنــم .دســتهايش از همیشــه نــا آرام تــر بودنــد و بــا اين کــه زنــی شــوهردار بــه
حســاب می آمد،جــر ا ًت نداشــت در حضــور پــدر ســیگار بکشــد .بنابرايــن نشــد

ژشــت ســیگار روشــن کردنــش را کــه اين همــه دوســت داشــتم ببینــم .امــا
دوبــار بــا همــان حرکــت آشــنا موهايــش را کشــید و وقتــی می خواســت وارد

بحــث شــود ،مثــل گذشــته نفــس عمیقــی کشــید و شــانه هايش را بــه نرمــی

بــاال انداخــت .خنده هايــش را کــه می ديــدم امیــدواری شــديدی در دلــم جوانــه
مــی زد .درزيبايــی اش ،پوســتش،حرکات آشــنايش آنــی نهفتــه بــود کــه فســون را

برايــم بــه مرکــز عالــم مبــدل می ســاخت و بســوی خــود می کشــاند .هــر جــای

ديگر،هرکــس و يــا هــر کار ديگــر در برابــر ايــن عالــم زشــت ،بــی ارزش و بــی

فايــده جلــوه می نمــودو چــون نــه فقــط بــا مغــز بلکــه بــا تــک تــک ســلولهايم
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ايــن واقعیــت را حــس می کــردم ،دلــم می خواســت برخیــزم و در آغوشــش

بگیــرم امــا وقتــی کــه بــه عواقبــش فکــر کــردم ،آنچنــان بــه وحشــت افتــادم
کــه قیــد هــر فکــر و خیالــی را زدم و بــه ايفــای نقــش خويشــاوند پولدارکــه بــه
قصــد تبريــک آمــده ادامــه دادم ،حتــی بــرای خــودم هــم نقــش بــازی کــردم .بــا
اين کــه فســون ســر میــز شــام بزحمــت نیــم نگاهــی بــه مــن انداختــه بــود ،امــا

بــه خوبــی حــرکات ابلهانــه ام را فهمیــد و بــه نوبــه ی خــود در نقــش زنــی جــوان

و خوشــبخت فــرو رفــت کــه میزبــان خويشــاوند پولــداری ســت کــه بــا ماشــین و
راننــده بــه مهمانــی آمــده .بــا شــوهرش می گفــت و می خنديــد و برايــش يــک

تکــه ی ديگــر باقلــوا در بشــقاب می گذاشــت .در مغــزم امــا صداهــا دور و دورتــر
می شــد ند .

بــاران بی امــان می باريــد .تــازه ســر شــام نشســته بوديــم کــه عمــو طــازق برايــم

تعريــف کــرد از وقتــی بــه چوکورکومــا اســباب کشــی کرده انــد ،بارهــا شــاهد

راه افتــادن ســیل در ايــن محلــه بوده انــد .آخــر در ســرازيری قــرار داشــت .بعــد

همگــی رفتیــم دم پنجــره و ديديــم کــه چطــور آب بــه پايیــن خیابــان ســرازير
می شــود .مــردان بــا پــای برهنــه و شــلوارهايی کــه پاچــه اش را بــاال زده بودنــد،
ســطلهای حلبــی و پاســتیکی را پــر آب می کردنــد و ســعی داشــتند باريختــن

ســنگ و يــا گذاشــتن حولــه مســیر آب را عــوض کننــد .دو مــرد بــا يــک میلــه ی

آهنــی ســخت ســرگرم بــاز کــردن فاضابــی بودنــد کــه معلــوم بــود گرفتــه و دو
زن يکــی باروســری بنفــش و ديگــری ســبز بــا تمــام قــوا فريــاد می کشــیدند و
چیــزی را در آب نشــان ديگــران می دادنــد.

ســر میــز شــام عمــو طــارق بــا لحــن آدمهــای وارد اعــام کــرد کــه سیســتم
فاضــاب از دوران عثمانــی تاحــال تغییــری نکــرده و بــه هیچوجــه جوابگــوی

نیازهــای محــل نیســت .هــر بــار کــه بــاران شــدت می گرفــت فريــاد يکــی بگــوش
می رســید «ســیل آمــد »و يــا «خــدا رحــم کنــد» و بعــد همــه باهــم می رفتنــد

دم پنجــره و بــا نگرانــی در زيــر نــور پريــده ی تیــر چــراغ بــرق بــه آبــی کــه در
خیابــان بــراه افتــاده بــود زل می زدنــد .درســتش ايــن بــود کــه مــن هــم برخیــزم

و در نگرانی شــان ســهیم شــوم .امــا آنقــدر مســت بــودم کــه می ترســیدم بــه

اســباب و اثاثیــه برخــورد کنــم و چیــزی را بشــکنم.
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خالــه نصیبــه کــه دم پنجــره ايســتاده بــود گفــت «در ايــن هــوا راننــده طفلــک
چــه میکنــد؟»

فريــدون پیشــنهاد کــرد «برايش قــدری غذا ببرم؟»

فســون گفــت «من می برم»

امــا خالــه نصیبــه کــه فهمیــد زيــاد خوشــم نیامــده ،دنبالــه ی حــرف را نگرفــت.
حــس می کــردم همگــی از دم پنجــره بــه مــن ،مــرد مســتی کــه پشــت میــز
نشســته خیــره شــده اند .تمــام زورم را مــی زدم تــا لبخنــدی برلــب آورم کــه
بیــرون يــک بشــکه بــا ســر وصــدا افتــاد و همــه بــرای دقايقــی چنــد نفس شــان

بنــد آمــد .نــگاه مــن و فســون يــک لحظــه بــه هــم گــره خــورد و بعــد او فــوری
ســر برگردانــد.

چطــور می توانســت اينقــدر بی تفــاوت باشــد؟ خیلــی دلــم می خواســت بپرســم امــا

نــه مثــل عاشــقی رهــا شــده کــه بــرای آخريــن بــار بــه معشــوقش زنــگ می زنــد و

ضمــن صحبــت می گويــد « درضمــن می خواســتم چیــزی بپرســم ».امــا چرانــه؟

حتــی همیــن هــم اشــکالی نداشــت.

چــرا حــاال کــه اينطــور تنهــا نشســته بــودم بــه ســويم نمی آمــد؟ چــرا از ايــن فرصــت

اســتفاده نمی کــرد تــا همــه چیــز را برايــم توضیــح بدهــد؟ دوبــاره چشــم مان بــه

هــم افتــاد و او نگاهــش را دزديــد.

حســی مثبــت می گفــت «حــاال می آيــد ســر میز،کنــار تــو»ا گــر واقعــاً می آمــد

بــه ايــن معنــا بــود کــه يــک روز بــه ايــن وصلــت نکبتــی پايــان خواهــد داد و

مــال مــن خواهــد شــد .وقتــی کــه صــدای غــرش رعــد بلنــد شــد فســون از پنجــره
فاصلــه گرفــت و بــه ســبکی پــر بــه ســويم آمــد «امیــدوارم مــرا ببخشــی ».طنیــن

صدايــش را در قلبــم حــس کــردم «نتوانســتم در مراســم عــزاداری پــدرت شــرکت
کنــم».

نــور آذرخــش اتاق را روشــن کــرد «چقدرمنتظرت بودم» .
«می دانم امــا واقعاً نتوانســتم».

فريــدون کــه ســر میــز برگشــته بــود گــزارش داد «ســايبانی را کــه مغــازه ی کرامــر

بی اجــازه علــم کــرده بــود ،بــاد بــرد»

گفتم «حیف شــد».
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پــدر فســون گفــت «اشــکالی نــدارد» و وقتــی ديــد فســون دســتها را جلــوی

صورتــش گرفتــه و انــگار گريــه مــی کنــد اول بــه دامــادش وبعــد بــه مــن نــگاه
کــرد.

«خیلــی بابــت اين کــه نتوانســتم بــه مجلــس ترحیــم عمــو ممتــاز بــروم متاً ســفم».
صــدای فســون می لرزيــد «خیلــی دوســتش داشــتم .واقع ـاً ناراحــت شــدم».

عمــو طــارق گفــت «پدرتــان هــم خیلــی بــه فســون عاقه منــد بــود ».پیشــانی

دختــرش را بوســید ،نشست،چشــمکی زد و برايــم يــک اســتکان ديگــر راکــی
ريخــت و ظرفــی پــر از آلبالــو را بــه طرفــم گرفــت.

در عالــم مســتی مجســم کــردم کــه گوشــواره ی پــدر را بــا آن قوطــی مخملیــن و
در کنــارش گوشــواره ی فســون را از جیــب کتــم در می آورم،امــا طبیعتــاً قــادر

بــه انجــام ايــن کار نبــودم .از فــرط بیچارگــی برخاســتم  .بــرای دادن گوشــواره

بايــد بیشــتر می نشســتم .حــاال پــدر و دختــر هــردو منتظــر حرکــت بعــدی ام
بودنــد  .شــايد دلشــان می خواســت کــه بــروم .امــا نــه! در اتــاق انتظــاری تــو ا ًم

بــا کنجــکاوی حکمفرمــا بــود ،نتوانســتم گوشــواره ها را در بیــاورم ،هرچمــد

بارهــا در روياهايــم ايــن صحنــه را ديــده بــودم .امــا در آنهــا فســون شــوهر
نداشــت و مــن وقــت دادن شــان دســتهايش را دردســت داشــتم .حــاال درايــن

شــرايط جديــد نمی دانســتم بــا گوشــواره ها چــه کنــم.

يک دفعــه بــه ذهنــم رســید کــه دســتم را بــا آلبالــو کثیــف کــرده ام و در هــر

صــورت نمی توانــم قوطــی را از جیــب در آورم .گفتــم «می شــود دســتهايم را

بشــويم؟» حــاال ديگــر فســون نمی توانســت وضعیــت ام را ناديــده بگیــرد .بــه

اشــاره ی پــدر برخاســت تــا دستشــويی را نشــانم دهــد .وقتــی کــه روبــه رويــم
ايســتاد خاطــرات ســال گذشــته در ذهنــم جــان گرفــت.

چقــدر میل داشــتم در آغوشــش بگیرم .

همــه می دانیــم کــه ذهــن در عالــم مســتی دو گانــه عمــل می کنــد ،از يک ســو

خــارج از زمــان و مــکان فســون را درآغــوش داشــتم ،از طــرف ديگــر چــون مــا

در چوکورکومــا دور میــز نشســته بوديــم ندايــی درونــی هشــدار مــی داد کــه در
آغــوش کشــیدن اش آبروريــزی بزرگــی بــه بــار خواهــد آورد و اثراتــش غیرقابــل

جبــران خواهــد بــود .امــا بــه دلیــل نوشــیدن پــی درپــی راکــی ايــن نــدا کندتــر
٢٦٧

از حــد معمــول و بــا تاً خیــری پنــج شــش ثانیهــای بــه گوشــم رســید .در ايــن

پنــج شــش ثانیــه بــا آزادی کامــل و بــدون نگرانــی در کنــار فســون از پله هــا بــاال
رفتــم .نزديکــی بــه او و پیکــرش حــس آشــنايی را زنــده می کــرد کــه نمی دانــم از
کــدام رويــای دوردســت می آمــد و بــه همیــن دلیــل تــا حــال در حافظــه ام حــک

شــده .نــگاه نگــران و دوســتانه ی فســون را ديــدم و از اين کــه الاقــل بــا چشــمها
احساســت اش رابیــان می کنــد ممنــون اش شــدم .همیــن نشــانهای از پیوندمــان

بــود و حــاال می دانســتم کــه حاضــر بــه پذيــرش هــر دردی هســتم و ديگــر
شــوهردار بودنــش هیــچ اهمیتــی نداشــت .بــرای لحظــه ای اين چنینــی کــه در

کنــارش از پلــه بــاال بــروم ،حاضــر بــه پرداخــت هــر بهايــی بــودم .حــاال اگــر يــک

بازديــد کننــده بخواهــد مچ گیــری کنــد کــه مگــر در خانــه ای بــه آن کوچکــی

از ســرمیز تــا حمــام بیــش از پنــج قــدم و هفــده پلــه فاصلــه وجــود داشــت در
پاســخش خواهــم گفــت کــه بــرای ســعادت نــاب آن دقايــق حاضــر بــودم ،جانــم

را بدهــم .

وارد حمــام کوچــک شــدم و در را از پشــت ســرم بســتم .برايــم روشــن شــده بــود
کــه سررشــته ی زندگــی از دســتم دررفتــه و بــه دلیــل وابســتگی ام بــه فســون در

حــال تبديــل شــدن بــه چیــزی اســت کــه خواســت و اراده ام نقشــی در ســامان

دادن بــه آن نــدارد .تنهــا راه رســیدن بــه خوشــبختی و تحمــل ادامــه زندگــی
در شــرايط آن روزهــا تســلیم و بــاور ايــن شــرايط بــود .تــوی قايــق کوچکــی کــه

زيــر آينــه ی دستشــويی قــرار داشــت مســواکهای جوروواجــور ،اســباب اصــاح
عمــو طــارق و ماتیــک فســون ديــده می شــد .ايــن آخــری رابرداشــتم ،بويیــدم و
در جیــب گذاشــتم .حوله هــا را هــم بويیــدم ،می خواســتم بــوی فســون را پیــدا

کنــم .امــا بی فايــده بــود .بــه دلیــل آمــدن مــن همــه ی حوله هــا را عــوض کــرده

بودنــد  .همان طــور کــه بدنبــال شــیئ ديگــر می گشــتم تــا در روزهــای ســخت

آينــده تســکینم دهــد چشــمم بــه تصويــر خــودم در آينــه افتــاد و از فاصلــه ای کــه

میــان جســم و جانــم بــود ،حیــرت زده شــدم .در حالــی کــه در چهــره ام چیــزی
جــز شکســت و ســردرگمی ديــده نمی شــد ،مغــزم بــا افــکار ديگــری ســرگرم

بــود ،مثــ ً
ا بــا واقعیــات زندگــی ،بــا اين کــه در جســمم قلبــی دارم و احساســاتی
عمیــق ،بــا اين کــه خواســتن ،تمــاس وعشــق مهمتريــن چیزهــا هســتند و دلیــل
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تحمــل اينهمــه درد چیــزی جــز ايــن نیســت .البــه الی صــدای شرشــر بــاران و

قــل قــل راه آب آهنگــی قديمــی را کــه مــادر بزرگــم بســیار دوســتش داشــت
شــنیدم .حتمــاً جايــی راديــو روشــن بــود .صــدای خســته ولــی پرامیــد زنــی

همــراه بــا خــش خش هــای مزاحــم و موزيــک ضربــی از در نیــم بــاز بــه درون
حمــام نفــوذ می کــرد و در گوشــم می خوانــد «گنــاه همــه ی بدبختی هــا پــای
عشــق بايــد نوشــته شــود ».همانجــا روبــه روی آينــه دستشــويی و تحــت تاً ثیــر

کام غمنــاك ترانــه يکــی از عمیق تريــن لحظــات زندگیــم را تجربــه کــردم و

همانجــا بــه وحــدت وجــود ايمــان آوردم .از مســواك داخــل قايــق تــا کاســه پــر

از آلبالــو بــر ســر میــز و گل ســر فســون کــه فــوری در جیــب مخفــی نمــودم تــا
چفــت در حمــام کــه اينجــا گذاشــته ام ،همــه ی اشــیا و از آن گذشــته همــه ی
افــراد يکــی هســتند و هــدف زندگــی در آن خاصــه می شــود کــه بــه نیــروی
عشــق ايــن وحــدت را دريابیــم.

بــا رضايــت گوشــواره ی فســون را در آوردم و بــه جــای ماتیــک گذاشــتم.

می خواســتم گوشــواره ی پــدر را هــم بگــذارم کــه آهنــگ مــرا بــه افــکار دور و
درازی کشــاند .بــه زوجهايــی انديشــیدم کــه در خانه هــای چوبــی پیــر می شــوند

و از خاطــرات عشــق های جوانی شــان تعريــف مــی کننــد ،بــه عشــاقی کــه بــا
شــجاعت تمــام زندگی شــان را بــه پــای عشــق میريزنــد .در حالــی کــه از آن
صــدای زنانــه الهــام می گرفتــم ،حــس کــردم کار فســون را درك می کنــم و بــه

او حــق می دهــم .چطــور می توانســت خــود را حفــظ کنــد اگــر بــا کســی ازدواج

نمی کــرد؟ آنهــم وقتــی کــه مــن قصــد ازدواج داشــتم .در همــان حــال خــود
را ديــدم کــه در آينــه بــا خــودم حــرف می زنــم ،درســت مثــل دوران کودکــی،

چیــزی از آن معصومیــت در مــن بــود .بــا حیــرت فهمیــدم کــه وقتــی در قالــب
فســون فــرو مــی روم از پوســته خــود بیــرون می آيــم و بــا قــدرت عشــق آنچــه

او حــس میکنــد و می انديشــد ،آنچــه در مغــز و قلبــش مــی گــذرد مــن بــر

زبــان مــی آورم و چــه خــوب احساســاتش را درســت همانوقتــی کــه در حــال

تجربه شــان اســت درك می کنــم و چــه راحــت می توانــم بــه او تبديــل شــوم.

بــه احتمــال زيــاد از حیــرت ايــن کشــف جديــد زمــان زيــادی در حمــام مانــدم،
يــک وقتــی صــدای ســرفهای از بیــرون درشــنیدم يــا شــايد کســی بــدر میکوفــت.
٢٦٩

بــا اطمینــان نمی توانــم بگويــم چــون اينجــا فیلــم پــاره شــد .ايــن اصطــاح را از

دوران جوانــی بــه يــاد دارم آنوقت هايــی کــه بــه شــدت مســت می کرديــم و ديگــر
هیــچ چیــزی را بخاطــر نمی آورديــم .در هــر صــورت نمی دانــم چطــور دوبــاره

ســر میــز برگشــتم و چــه وقــت چتیــن بــه بهانهــای آمــد و مــرا بــا خــود بــرد .از
قــرار بــه هیچوجــه نمی توانســتم بــه تنهايــی از پله هــا پايیــن بــروم .فقــط يــادم

می آيــد کــه وقتــی ســر میــز بازگشــتم ســکوت بــر قــرار بــود  .شــايد بــه علــت

قطــع بــاران و يــا وضعیــت اســف بــار و رنجــی کــه می کشــیدم و ديگــر غیــر قابــل
کتمــان بــود.

امــا فريــدون کــه پیــدا بــود بــه ســکوت مظنــون نشــده از عشــقش بــه ســینما و

احساســش راجــع بــه فیلــم ترکــی (مخلوطــی از عشــق و نفــرت) حــرف مــی زد

(می بینیــم کــه چقــدر بــا پــاره شــدن فیلــم در ذهنــم تناســب داشــت) فیلمهايــی

کــه بــا وجــود وحشــتناك بــودن اين همــه طرفدارداشــتند .می گفــت اگــر
تهیــه کننــدگان معتبــری پیــدا شــوند کــه فقــط بــه فکــر پرکــردن جیب شــان

در کوتاه تريــن فرصــت ممکــن نباشــند ،امــکان ســاختن بهتريــن فیلمهــا وجــود

دارد .او در ســناريوی جديــدش نقــش اول را بــرای فســون در نظــر گرفتــه بــود
 .نمی دانــم فريــدون موضــوع را چگونــه مطــرح کــرد امــا در عالــم مســتی ايــن

نکتــه را کــه شــوهر فســون می خواهــد بــه نحــوی روشــن حالــی ام کنــد کــه

نیــاز بــه ســرمايه دارد ،اصــ ً
ا نفهمیــدم .در عــوض آنچــه در ذهنــم مرتــب تکــرار

می شــد (همان طــور کــه نیمــه بی هــوش پشــت ماشــین افتــاده بــودم )امــکان

هنرپیشــه شــدن فســون بــود .

هــر قــدر هــم کــه مســت باشــیم ،با الً خــره يــک وقــت ابرهــای تیــره از ذهــن مــه

گرفته مــان کنــار مــی رود و قــادر بــه ديــدن واقعیاتــی می شــويم کــه می دانیــم
ديگــران مدتهاســت فهمیده انــد .همان طــور کــه در خیابانهــای تاريــک و خیــس
پیــش می رفتیــم ،يکبــاره بــه ذهنــم رســید کــه فســون و همســرش مــرا فقــط

به ايــن دلیــل دعــوت کردنــد کــه به عنــوان خويشــاوندی پولــدار بــه اجــرای
طرح شــان کمــک کنــم.

تحــت تاً ثیــر راکــی ايــن فکــر عصبانــی ام هــم نکــرد ،بلکــه بــر عکــس فســون بــه
شــکل هنرپیشــه ای معــروف در نظــرم آمــد کــه بــر قلــوب مــردم ترکیــه حکومــت
٢٧٠

می کنــد و وقتــی بــرای دريافــت جايــزه اش شــادان بــه صحنــه مــی رود ،مــن

همراهــی اش می کنــم و انــگار بــازی سرنوشــت باشــد ،درســت وســط همیــن

افــکار ماشــین از وســط بیوقلــو و از کنــار ســینما ســارای گذشــت.

آخريــن ماقاتم با او
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فــردا حقیقــت را فهمیــدم .شــب قبــل بــه انــدازه ی کافــی تحقیــر شــده بــودم،
بــه مــن توهیــن شــده بــود و چــون آنقــدر مســت بــودم کــه حتــی نمی توانســتم
ســر پــا بايســتم .میزبانانــم مــرا بــه مســخره گرفتنــد و بیشــتر تحقیــرم کردنــد.

والديــن فســون بــا آن کــه می دانســتند چقــدر دخترشــان را دوســت دارم ،بــه

خاطــر دامادشــان کــه توهــم کارگــردان شــدن داشــت ،نقــش خــود را درايــن

بــازی بــه خوبــی اجــرا کردنــد .

ديگــر حتــی نمی خواســتم چشــمم بــه ايــن آدم هــا بیفتــد .بــا کمــال رضايــت

ديــدم کــه گوشــواره ی پــدر را هنــوز در جیــب دارم ،خوشــبختانه فقــط گوشــواره
ی فســون را پــس داده بــودم و نهايــن جواهــر گرانبهــا را .خــوب شــد کــه بعــد

از يــک ســال دردنــاك فســون را بــرای آخريــن بــار ديــدم .عشــقم بــه فســون

ربطــی بــه زيبايــی و يــا شــخصیت او نداشــت ،بلکــه واکنــش ضمیــر ناخــود

آگاهــم در رابطــه بــا تصمیــم بــه ازدواج بــا ســیبل بــود .آنوقت هــا البتــه حتــی
يــک ســطر هــم از فرويــد نخوانــده بــودم ،امــا يــادم مــی آيــد کــه از اصطــاح

ضمیــر ناخــودآگاه کــه نمی دانــم از کجــا شــنیده بــودم چــپ و راســت اســتفاده

می کــردم تــا نشــان بدهــم چــه حالــی دارم .نیــاکان مــا بــه آن جــن می گفتنــد،
موجــودی کــه در جلــد آدم فــرو مــی رود و او را وادار بــه کارهايــی خــاف میــل

خــود می کنــد .حــاال مــن هــم بــه جايــش ايــن ضمیــر نــا خــو دآگاه را داشــتم

کــه هــم اين همــه زجــرم داده بــود و هــم مســئول رفتارهــای خجالــت آورم بــود.
رفتــاری کــه بــه هیچوجــه بــا شــخصیت ام همخوانــی نداشــت .بايــد صفحــه ی

جديــدی در دفتــر زندگــی بــاز می کــردم و همــه ی خاطــرات مربــوط بــه فســون
را بــه دســت فراموشــی می ســپردم .

اولیــن اقــدام در آوردن کارت دعــوت از جیــب بغــل کــت و ريــز ريــز کــردن
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آن بــه همــراه پاکتــش بــود  .تــا ظهــر در رختخــواب مانــدم و قاطعانــه تصمیــم

گرفتــم کــه خــود را از شــر اعمالــی کــه بــه خواســت ضمیــر ناخــودآگاه انجــام
مــی دادم خــاص کنــم .حــاال کــه می توانســتم درد و تحقیــرم را طــور ديگــری

توضیــح دهــم ،احســاس قــدرت بیشــتری هــم در مقابلــه ی بــا آن داشــتم  .وقتــی

مــادرم ديــد کــه بــر اثــر مســتی شــب پیــش حتــی تــوان تــرك رختخــواب را هــم

نــدارم فاطمــه را بــه پانگالتــی  1فرســتاد تــا میگــو بخــرد و آن را همــان طــور کــه
مــن خوشــم می آمــد در ســیر ســرخ کــرد و کنــارش هــم بادمجــان ســرخ شــده و

لیموتــرش گذاشــت .بــا وجــدان آســوده از تصمیــم درســتی کــه گرفتــه بــودم بــا
مــادر ســر میــز ناهــار نشســتم و هــر کــدام يــک گیــاس شــراب قرمــز نوشــیديم.
در حیــن ناهــار مــادر تعريــف کــرد کــه بلــور  2دختــر کوچــک ســلطان راه آهــن
داغ دلــن  3تــازه هجــده ســاله شــده و ديپلمــاش را از ســويس گرفتــه .خانــواده اش
هنــوز در همــان زمینــه کار می کننــد امــا ديگــر قــادر بــه پرداخــت بدهی هــای

خــود کــه معلــوم نیســت توســط چــه کســی و بــا پرداخــت چــه مبلــغ رشــوه از
بآن کهــا گرفته انــد ،نیســتند و می خواهنــد پیــش از آن کــه کســی از قضیــه ی ور

شکســتگی بــو ببــرد دختــر را يــک طــوری ســر وســامان بدهنــد .مــادرم بــا لحنــی
تقريبــاً ســری گفــت «اگــر بخواهــی می توانــم يکبــار بــه ديدنشــان بــروم .دلــم

نمی خواهــد کــه تــو هــر شــب بــا دوســتانت مثــل ســربازانی کــه در شــهری دور

افتــاده گیــر کرده انــد بــروی الواتــی».

بــدون هیــچ شــوخی و خنــده ای گفتــم «خیلــی خــوب بــرو و ببیــن .بعــد حرفــش

را می زنیــم .بــا آشــنايی مــدرن کــه بــه جايــی نرســیديم ،يــک بــار هــم روش

ســنتی را امتحــان کنیــم ».

«آخ پســر نمی دانــی چقــدر دلــم خــوش شــد ،طبیعتــاً بــا هــم آشــنا خواهیــد

شــد .بیــرون خواهیــد رفــت .تمــام تابســتان مــال شــما ،جــوان هــم کــه هســتید.
گــوش کــن! امــا بايــد بــا او خــوب تــا کنــی ،بگويــم چــرا بــا ســیبل کارتــان بــه
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ســر انجــام نرســید».

می دانســتم کــه مــادرم ازماجــرای مــن و فســون بخوبــی آگاه اســت ،امــا چــون
نیــاکان مــان وجــن می خواهــد يــک طــوری ســر و تــه قضیــه را هــم بیــاورد ،از

ايــن بابــت ممنــون اش بــودم.

«خیلــی مغــرور و بلنــد پــرواز بــود ».مــادرم گفــت و در چشــمانم خیــره شــد و
بــا لحنــی اســرار آمیــز ادامــه داد«وقتــی شــنیدم از گربــه خوشــش نمــی آيــد

نگــران شــدم ».يــادم نمی آيــد کــه ســیبل راجــع بــه مخالفــت اش بــا گربه هــا

حرفــی زده باشــد ،امــا ايــن بــار دومــی بــود کــه مــادر بــرای خــراب کــردن ســیبل

از ايــن اســتدالل اســتفاده می کــرد ،طــوری کــه مــن ترجیــح دادم موضــوع
صحبــت را عــوض کنــم .قهوه مــان را در بالکــن نوشــیديم و در عیــن حــال
مراســم تشــییع جنــازه نــگاه کرديــم .هــر چنــد مــادر آه کشــید و گفــت «

بیچــاره پــدرت» و چنــد قطــره اشــک هــم ريخــت ،امــا از نظــر جســمی و روحــی

در حالــت خوبــی بــود.

تابوتــی کــه روی میــز آمــاده ی رفتــن بــه گورســتان بــود ،جســد صاحــب مجتمــع
آپارتمانــی بیقولــو ،معــروف بــه برکــت را در خــود داشــت .مــادرم گــزارش اش

را اينطــور ادامــه داد کــه ايــن ســری ســاختمانها بــه ســینما اطلــس ختــم

می شــوند .در جــا خــودم را در شــب افتتاحیــه ی فیلمــی کــه فســون نقــش

اولــش را بــه عهــده داشــت ديــدم .پــس از آن بــه زت زت رفتــم و بــا ايــن امیــد
کــه پــس از پايــان ماجــرای ســیبل و فســون بــه زندگــی عــادی برگــردم خــود

را در کار غــرق کــردم.

بــه دلیــل ديــدار بــا فســون دردم تســکین يافتــه بــود .همان طــور کــه در دفتــر
نشســته بــودم ،فکــر می کــردم کــه خاصــی از چنــگال بیمــاری چــه آرامــش

بخــش اســت .خــود را امتحــان کــردم و ديــدم هیــچ میلــی بــه ديــدار دوبــاره ی

فســون نــدارم .الزم نبــود کــه حتــی يــک بــار ديگــر پــا بــه چوکورکومــا ،آن
محلــه ی پــر گل و الی و آن خانــه ی نکبتــی بگــذارم .اصــ ً
ا دلیــل فکــر کردنــم

بــه قضیــه نــه عشــق بلکــه خشــم ام از کل خانــواده و بخصــوص از ايــن جوانــک بــه
اصطــاح دامــاد بــود .امــا اوهنــوز بچــه بــه حســاب می آمــد .چطــور می توانســتم

از دســتش عصبانــی باشــم .بــه جــای آن بايــد خــودم را مامــت می کــردم
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کــه چطــور يک ســال تمــام بخاطــر ايــن عشــق احمقانــه عــذاب کشــیدم .امــا در

حقیقــت خشــمگین نبــودم ،بلکــه تــاش می کــردم بــه خــود بقبوالنــم کــه ديگــر

دردم بــر طــرف شــده و ايــن حــس شــديد دلیلــی بــر پايــان آن و تغییــری جــدی

در زندگیــم اســت .بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم دوســتانی را کــه در طــی
ايــن يکســال بــه فراموشــی ســپرده بــودم ،دوبــاره پیــدا کنــم .مرتــب بــه گــردش

و تفريــح بــروم و خاصــه خــوش بگذرانــم .فقــط باخــود قــرار گذاشــتم کــه بــرای

مدتــی دور زعیــم و محمــد را کــه يــاد آور خاطــرات تلــخ فســون و ســیبل بودنــد،

خــط بکشــم .امــا هــر بــار و در هــر محفــل و مجلســی پــس از نیمــه شــب وقتــی
مســت و خــراب در خــود می نگريســتم می ديــدم کــه خشــم درونــی ام نــه متوجــه

ايــن جماعــت مــال آور و حــرکات ابلهانه شــان اســت و نــه بــا خــود ســر جنــگ

دارم ،بلکــه مخاطبــم فقــط و فقــط فســون اســت .شــب و روز بــا او در جــر و بحثــم
و او را مقصــر می شناســم ،او کــه بــه جــای همراهــی بــا مــن و تفريــح و خــوش

گذرانــی خــود را در ســوراخی مدفــون ســاخته و ازدواجــی احمقانــه را کــه بیشــتر
بــه خودکشــی شــباهت دارد پذيرفتــه ،همچیــن آدمــی را اصــ ً
ا نبايــد جــدی
گرفــت.

قبــ ً
ا وقتــی کــه عبدالکريــم نماينــده ی زت زت در کايســری  1بــه اســتانبول

میآمــد ،زيــاد برايــش وقــت نمی گذاشــتم .میدانســتم کــه پســر يــک فئــودال بــه

نظــر ســیبل دهاتــی اســت .امــا حــاال چهــار روز پــس از ديــدار بــا فســون او را بــا
خــود بــه رســتوران جديــد گاراژ  2کــه فــور ا ً بــر ســر زبانهــا افتــاده بــود ،بــردم تــا

از دريچــه ی چشــم های او بــه زندگیــم بنگــرم .بــرای اين کــه ســر حــال بیايــم
شــروع بــه تعريــف داســتان های زندگــی افــراد مختلفــی کــردم کــه در رفت وآمــد
بودنــد و بعضی هايشــان هــم می آمدنــد ســر میــز مــا تــا ســام و احوالپرســی

کننــد .امــا بــه ســرعت رفــت تــوی اعصابــم .عاقهــای بــه شــنیدن قصــه ی آدم هــا

و سرنوشتشــان نشــان نمــی داد و فقــط بــه دنبــال ماجراهــای دســت اول سکســی

از دنیــای بــرای او بیگانــه ی مــا بــود ،بــه دنبــال قصــه ی تــک تــک دخترانــی کــه
1 Kayseri
2 Garaj
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آمادگــی داشــتند بــدون عقــد و صیغــه و حتــی حلقــه ی نامــزدی بــا يــک مــرد
بــه بســتر برونــد .شــب کــه بــه انتهــای خــود نزديــک شــد نمی دانــم چطــور
يکبــاره دلــم خواســت از ماجــرای خــودم يعنــی عشــقم بــه فســون برايــش

بگويــم .البتــه بــه اســم يــک آدم پولــدار ديگــر و بخاطــر اين کــه عبدالکريــم

شــک نکنــد مــردی را کــه چنــد میــز آنطرف تــر نشســته بــود نشــانش دادم.

قصــه کــه تمــام شــد گفــت «دختــر شــوخ و شــنگ رفتــه خانــه ی شــوهر و مــرد
بــی نــوا دوبــاره يالقــوز شــده».

گفتــم «امــا مــن به ايــن مــرد احتــرام می گــذارم .بــرای آن دختــر حتــی از

نامــزدش هــم گذشــت».

در چشــمان عبدالکريــم بــرای مدتــی کوتــاه برقــی از همــدردی ديــدم .امــا

بعــد ســرش را بــر گردانــد و بــه تاجــر دخانیــات هیجــری  1کــه بــازن و دو

دختــر خوشــگلش از در بیــرون میرفتنــد خیــره شــد و پرســید «اينهــا را
میشناسی؟»ســرش همچنــان بــه ســوی آنــان بــود .دختــر کوچکتــر نسلشــاه

2

موهايــش را بورکــرده بــود .از نــگاه ســمج و تمســخر آمیزعبدالکريــم بــه او هیــچ

خوشــم نیامــد.

«خــوب ديگر ديروقت اســت ،برويم؟»

صــورت حســاب را پرداختــم ،بیــرون در خیابــان تــا زمانــی کــه راه مــان از هــم
جــدا شــد ،حتــی يــک کلمــه هــم بــا هــم رد و بــدل نکرديــم.

بــه جــای آن کــه بــه ســمت خانــه بــروم ،راه تکســیم را در پیــش گرفتــم .گوشــواره

را بــه فســون پــس داده بــودم امــا نــه آن طــوری کــه حقــش بــود .آن را در حالــت

مســتی در حمــام جــا گذاشــته بــودم .ايــن هــم بــرای خانــواده ی فســون و هــم
بــرای خــودم تحقیــر آمیــز بــود .بــرای حفــظ شــخصیت ام بايــد نشــان مــی دادم

کــه نــه تصادفــاً بلکــه بــا قصــد قبلــی گوشــواره را آنجــا گذاشــته ام و بعــد پــس

ازعذرخواهــی از فســون بــا وجدانــی آســوده ولبخنــد بــر لــب از او خداحافظــی
می کــردم ودر همــان حــال اطمینــان داشــتم کــه ايــن آخريــن ديدارمــان خواهــد
1 Hicri
2 Neslisah
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بــود .ايــن را فســون هــم در لحظــه ای کــه در را پشــت ســر خــود می بســتم در

می يافــت و نگــران می شــد .مــن امــا خــود را در همــان ســکوتی کــه او يک ســال

در آن فــرو رفــت گــم و گــور می کــردم .شــايد حتــی بــه او نمی گفتــم کــه

بــار ديگــری وجــود نخواهــد داشــت ،بلکــه بــا آنچنــان تاً کیــدی برايــش آرزوی
خوشــبختی می کــردم کــه خــودش می فهمیــد.

همان طــور کــه از بیوقلــو بــه ســمت چوکورکومــا می رفتــم ،ايــن فکــر بــه ذهنــم

رســید کــه ايــن هــم حتــی صــد درصــد نیســت ،شــايد او در آن خانــه بــا شــوهرش

خوشــبخت باشــد .هرچنــد اگــر اينطــور می بــود و او شــوهر بــی مصــرف اش را

اينقــدر دوســت می داشــت کــه حاضــر بــود بــا او آنجــا و در آن شــرايط زندگــی
کنــد ،مــن ديگــر چــه کاری می توانســتم بــا او داشــته باشــم؟ گــرم ايــن افــکار از

کوچه هــای تنــگ ،ســنگفرش شکســته و درب و داغــان و پله هــای کــج و معــوج

می گذشــتم و از البــه الی پرده هــای نیــم بــاز زوجهــای فقیــر را می ديــدم کــه
روبــه روی هــم نشســته اند تــا آخريــن سیگارشــان را هــم دود کننــد .در آن شــب

بهــاری زيــر نــور پريــده رنــگ تیــر چــراغ بــرق به ايــن نتیجــه رســیدم کــه مــردم
در ايــن محلــه ی دور و ســاکت بــه نظــر خوشــبخت می رســند.

در زدم  .پنجــره ی رو بــه بالکــن طبقــه ی اول گشــوده شــد و پــدر فســون دادکشــید
«کیــه؟»
«منم »
« کی ؟ »

در حــال فرار بودم که مادر فســون در را گشــود .

«خالــه نصیبــه نمی خواســتم اين وقت شــب مزاحم تان شــوم ».
«آخ کمــال ايــن حرفها چیســت ،بیا تو».

مثــل اولیــن بــار بــه دنبالــش بــه راه افتــادم و از پله هــا بــاال رفتــم .بــه خــود

گفتــم «هــوای خــودت را داشــته بــاش ،يــادت باشــد آخريــن بــار اســت کــه فســون

را می بینــی ».در حالــی کــه تصمیــم داشــتم ديگــر هیچــگاه خــودم را کوچــک
نکنــم ،بــه اتــاق نشــیمن پــا گذاشــتم .امــا همینکــه چشــمم بــه فســون افتــاد

قلبــم ديوانــه وار شــروع بــه تپیــدن کــرد طــوری کــه دســتپاچه شــدم ،فســون و
پــدرش جلــوی تلويزيــون نشســته بودنــد و بــا ديــدن مــن هــردو بــا دســتپاچگی
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برخاســتند .انگارمی خواســتند در برابــر اوضــاع ناجــور و حالــت مســتانه ام از

چیــزی عذرخواهــی کننــد .چنــد دقیقــه ی اول کــه میلــی بــه يــادآوری اش نــدارم

بــه پوزشــی بلنــد بــاال بــرای مزاحمــت آخــر شــبی گذشــت .ادعــا کــردم کــه
در ايــن حوالــی کاری داشــتم و گفتــم حالــی هــم از آنــان بپرســم و در ضمــن
نکتهــای راهــم می خواســتم حتمــاً يــادآوری کنــم .فهمیــدم کــه شــوهر فســون

در خانــه نیســت( .فريــدون بــا بــرو بچه هــای فیلــم ســازش رفتــه بیــرون )

دربــاره ی ايــن موضــوع اصــ ً
ا نمی خواســتم بدانــم .مــادر بــه آشــپزخانه رفــت تــا
چیــزی آمــاده کنــد و پــدر هــم بــدون گفتــن کلمهــای ناپديــد شــد .

گفتــم «واقعــاً متاً ســفم » هــردو بــا تلويزيــون خیــره شــده بوديــم «.از گذاشــتن
گوشــواره کنــار مســواك ها قصــد بــدی نداشــتم ،فقــط بــه شــدت مســت بــودم.

دلــم می خواســت خــودم آن را بــه تــو بدهــم».

ابروهايــش را بــه عامــت تعجــب بــاال کشــید و پرســید «کــدام گوشــواره؟ کنــار
مســواك ها؟ آنجــا کــه چیــزی نبــود».

بــه دنبــال توضیــح قضیــه بــودم کــه پــدر فســون از اتــاق عقبــی گفــت کــه چیــزی

درجــه ی يــک برايــم دارد و بعــد در ايــن شــکات خــوری حلــوای میوهــای آورد.

کمــی از آن برداشــتم و بســیار از مــزه اش تعريــف کــردم  .مدتــی بــه ســکوت
گذشــت ،انــگار مــن آخــر شــب و آن طــور ناگهانــی آمــده بــودم ،کــه فقــط از
آن حلــوا امتحــان کنــم .بعــد در عالــم مســتی فهمیــدم کــه گوشــواره بهانهــای

بیــش نبــوده ومــن بــه ديــدار فســون آمــده ام و او بــا ايــن ادعــا کــه گوشــوارهای

در کار نبــوده قصــد دارد رنجــم دهــد.

ســاکت بوديــم و مــن ناگهــان حــس کــردم تمــام شــرمی کــه بــرای ديــدار

دوبــاره ی فســون می بــرم در برابــر دردی کــه از فــراق اش خواهــم کشــید ،هیــچ
بــه حســاب نمی آيــد .امــا عاقبــت از فــرط شــرمندگی آنچنــان احســاس ضعــف

کــردم کــه از جــا برخاســتم .چشــمم بــه قنــاری ،دوســت قديمــی افتــاد .بــه ســوی

قفــس رفتــم و بــه هــم نــگاه کرديــم .فســون و خانــواده اش هــم برخاســتند .بــه

احتمــال زيــاد از اين کــه بــه زودی از شــرم آســوده خواهنــد شــد ،خوشــحال
بودنــد .حتــی اگــر دوبــاره هــم می آمــدم قــادر بــه تغییــر نظــر فســون کــه حــاال

ديگــر زنــی شــوهردار بــود و فقــط بــه ثروتــم چشــم داشــت نمی شــدم .بــه خــود
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گفتــم کــه ايــن آخريــن ديــدار اســت.

زنــگ در بــه صــدا در آمــد .تابلــو مــا را درســت در لحظــه ای نشــان مــی دهــد ــــ

مــن جلــوی قنــاری و والديــن فســون پشــت ســرم ــــ کــه بــه صــدای در بر گشــتیم

 .چــون تصويــر از دريچــه ی چشــم قنــاری ،کــه مــن در آن لحظــه خــود را بســیار

بــه او نزديــک حــس می کــردم کشــیده شــده ،تصويــر چهــره ی هیــچ کدام مــان در
تابلــو نیســت .نقــاش ــــ ايــن را مــی توانــم بــا غــرور بگويــم ــــ دســتورات ام را مــو

بــه مــو اجــرا کــرد و منظــره ی پشــت ســراو ،عشــق زندگیــم را همان طــور کــه در
ذهــن داشــتم کشــید .طــوری کــه هــر بــار نگاهــش می کنــم اشــک در چشــمانم
جمــع می شــود.

پــدر فســون از پنجــره بــه آينــه ی نمــای ســاختمان نگاهــی انداخــت و گفــت کــه

پســر همســايه اســت و بعــد رفــت پايیــن تــا دررا بــاز کنــد .در ســکوت بارانــی

بــر تــن کــردم و بــه زمیــن خیــره شــدم ،بعــد بــه ســمت در رفتــم و فکــر کــردم
زمــان انتقــام کــه يــک ســال اســت خــودم را در خفــا برايــش آمــاده می کنــم فــرا
رســیده ،گفتــم « مــن ديگــر بــروم »

مــادر فســون گفــت «کمــال نمی دانــم بــا چــه زبانــی بگويــم کــه مــا چقــدر از

ديدنــت شــاد می شــويم ».نگاهــی بــه دختــرش انداخــت و ادامــه داد«بــه اخــم
وتخمــش توجــه نکنیــد ،از تــرس پــدرش اســت .او هــم مثــل مــا از ديدن تــان

شــاد اســت ».

زيبــای من گفــت «مامان خواهــش می کنم »

بــا اين کــه يــک لحظــه از ذهنــم گذشــت کــه بــا جملــه ی « موهــای ســیاهش را

کــه در هــر صــورت بیــش از ايــن نمی توانــم تحمــل کنــم »مراســم وداع را بــه

پايــان برســانم ولــی خــودم هــم می دانســتم کــه ايــن حــرف درســت نیســت و بــه

خاطــر او حاضــرم تمــام دردهــای دنیــا را بــه جــان بخــرم «نــه ،نــه احســاس مــی
کنــم فســون خیــل هــم ســرحال اســت » .گفتــم و مســتقیم تــوی چشــمش نــگاه

کردم«ديــدن ســعادت تــو آرزويــم بــوده و حــاال واقعــاً خوشــبختم».

خالــه نصیبــه گفــت «و مــا هــم از ديــدن شــما احســاس خوشــبختی می کنیــم

.خــوب حــاال کــه ديگــر راه خانه مــان را می دانیــد .امیــدوارم بیشــتر بــه مــا ســر
بزنیــد »
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گفتــم «خالــه نصیبــه اين آخرين بار اســت».
«چــرا؟ از محلــه ی ما خوشــتان نیامد».

«ايــن حرفهــا کــدام اســت ،امــا ايــن دفعــه ديگــر نوبــت شماســت ».ســعی

کــردم لحنــی شــوخ داشــته باشــم «بــه مــادر خواهــم گفــت دعوت تــان کنــد».و
بــه راســتی در حالــت گفتــار و طــوری کــه روی پاشــنه ی پــا چرخیــدم و از پلــه

پايیــن رفتــم آســودگی و بی خیالــی خاصــی احســاس می شــد .

عمــو طــارق کــه بســتهای بــه پســرك همســايه می دادگفــت « خداحافــظ پســرم

»

هــوای تــازه ی بیــرون بــه صورتــم خــورد  .فکــر کــردم ديگــر فســون را نخواهــم
ديــد و دوبــاره زندگــی خــوش و راحــت آينــده در مقابــل چشــمم مجســم گشــت.
ايــن بلــور کــه مــادر پیــدا کــرده بــود يکدفعــه بنظــرم دختــر شــیرينی آمــد.

امــا در عیــن حــال حــس می کــردم ،بــا هــر قدمــی کــه از فســون فاصلــه مــی

گیــرم تکهــای از قلبــم کنــده می شــود .همان طــور کــه از خیابــان بــاال می آمــدم

ديــدم کــه تمــام اعضــای بدنــم میــل بــه بازگشــت دارنــد ،امــا بايــد تحمــل
می کــردم و به ايــن قضیــه خاتمــه مــی دادم .

حــاال کــه تصمیــم گرفتــه و تــا جاهايــی هــم پیــش رفتــه بــودم بايــد ادامــه
مــی دادم .بايــد فکــرم را بــا چیزهــای ديگــر مشــغول می کــردم .بايــد قاطعیــت

بــه خــرج مــی دادم  .وارد میکــده ای شــدم کــه معلــوم بــود دارد تعطیــل می کنــد.

در میــان دود ســیگار و پــس از دو اســتکان راکــی ،يــک بــرش خربــزه خــوردم
 .پــس از تــرك آنجــا ديــدم کــه جســم و جانــم در خانــه ی فســون جامانــده ،ار

آن گذشــته انــگار راه را هــم گــم کــرده بــودم ويکبــاره در آن کوچه هــای تنــگ
و تاريــک ســايهای آشــنا نزديــک شــد و لــرزه بــه جانــم افتــاد.
ســايه گفت « ســام » شــوهر فسون بود.

« چــه تصادفــی ،از خانه ی شــما می آمدم».

« ر ا ستی ؟ »

دوبــاره از جوانــی اش کــه بــه بچگــی پهلــو مــی زد ،بــه حیــرت افتــادم .گفتــم «از

ديــدار قبلی مــان تــا حــال ايــن قضیــه ی فیلــم از ســرم بیــرون نمــی رود .گمــان
کنــم حــق بــا شــما باشــد .ســینمای ترکیــه هــم بايــد چــون اروپــا فیلــم هنــری
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بســازد  .چــون شــما خانــه نبوديــد بــه فســون هــم چیــزی نگفتــم  .يک شــب

قــراری بگذاريــم و درايــن رابطــه جدی تــر حــرف بزنیــم» .

اوهــم کمتــر ازمــن مســت نبــود و بــه روشــنی ديــدم کــه نمی توانــد پیشــنهادم را

درســت ارزيابــی کنــد.

«موافقیــد ســه شــنبه بیايــم دنبال تان؟»
«فســون هم می توانــد بیايد؟»

گفتــم «طبیعتـاً او بازيگــر نقش اول اســت».

مثــل دو همــکاس يــا همقطــار قديمــی کــه پــس از ســالها تــاش حــاال راهــی

بــرای پولــدار شــدن پیــدا کرده انــد بــه هــم لبخنــد زديــم .زيــر نــور تیــر چــراغ
بــرق چشــمان کودکانــه ی فريــدون را ديــدم و بعــد در ســکوت ازهــم جداشــديم.
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خوشــبختی چیــزی جــز نزديکی با کســی که دوســتش داری نیســت

بــاال در بیوقلــو بنظــرم ويتريــن مغازه هــا درخشــان تر ازهمیشــه آمــد .بــا رضايــت

خــود را میــان مردمــی کــه از ســینما بــه بیــرون هجــوم آورده بودنــد ،گــم کــردم.
بــا اين کــه بايــد بــه دلیــل آگاهــی از قصــد فســون کــه همــان تهیــه ی پــول بــرای

پــروژه ی مســخره ی سینمای شــان بــود ،ازخــودم کــه در دام افتــاده بــودم خجالــت

می کشــیدم ،امــا ســعادتم آنقــدر عظیــم بــود کــه ايــن شرمســاری در برابــر آن

چیــزی بــه حســاب نمــی آمــد .يــک تصويــر در ســر داشــتم ،روز افتتاحیــه ی فیلــم
فســون بــا میکروفونــی در دســت از بــاالی ســن ســینما ســارای ــــ يــا شــايد ينــی

ملــک  1مناســب تــر بــود ــــ بــه طرفــداران اش نــگاه می کــرد و ســپاس ويــژه اش

از آن مــن و فقــط مــن بــود .ســپس بعنــوان تهیــه کننــده ی پولــدار بــه روی
صحنــه خوانــده می شــدم و مردمــی کــه شــايعات جديــد بــه گوششــان رســیده
بــود ،بــا هــم پــچ پــچ می کردنــد کــه هنرپیشــه ی جــوان در حیــن فیلــم بــرداری

عاشــق تهیــه کننــده شــده و بــه همیــن دلیــل شــوهرش را تــرك کــرده .عکســی
کــه در آن فســون گونــه ام را می بوســید روی جلــد مجــات ديــده می شــد .در
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حقیقــت احتیاجــی بــه شــرح ديگــر تصاويــری کــه در ذهنــم می چرخیــد نیســت.

حالــم مثــل همــه ی مردهــای ديگــر تــرك کــه از طبقــات بــاال می آينــد بــود .در

رابطــه بــا زنــی کــه عاشــق اش هســتند رويــا می بافنــد ،بــدون آن کــه بخواهنــد

احساســات اورا هــم بــه حســاب آورنــد .دو روز بعــد بــا چتیــن رفتیــم و آنهــا را
ســوار کرديــم .همین کــه چشــمم بــه فســون افتــاد فهمیــدم داســتان آن طــوری

کــه مرتــب در نظــرم می آيــد پیــش نخواهــد رفــت .امــا نفــس ديــدار فســون

آنقــدر شــادم کــرد کــه پذيــرش ايــن واقعیــت نتوانســت حــال خوبــم را خــراب

کنــد.

از زوج جــوان خواســتم عقــب بنشــینند و خــود جلــو کنــار چتیــن نشســتم.

همان طــور کــه از خیابان هــای پردرخــت و ســايه و از کنــار میدان هــای شــلوغ

و غبارآلــود می گذشــتیم ،گاه و بیــگاه بــه عقــب برمی گشــتم و تــاش می کــردم

بــا شــوخی و خنــده کمــی فضــا ســازی کنــم .فســون بلــوزی بــه رنــگ آتــش بــه
تــن داشــت و چــون می خواســت تــا بــاد معطــر دريــا بــه پوســتش بخــورد ســه

دگمــه ی بــاال را بــاز گذاشــته بــود .از ســنگفرش پــر دســت انــداز کنــار بســفر
می گذشــتیم و مــن حــس می کــردم هــر بــار کــه ســر برمی گردانــم تــا چیــزی
بگويــم ،مــوج شــادی از جانــم می گــذرد .بــه رســتوران آنــدون  1در بیــوك دره
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رفتیــم  .مثــل خیلــی شــبهای ديگــر کــه بــاز هــم دور هــم نشســتیم و بــرای
ســاختن فیلــم برنامــه ريــزی کرديــم ،بــه ســرعت فهمیــدم کــه از میــان ايــن

جمــع ســه نفــره خــودم از همــه هیجــان زده تــرم.

پــس از آن کــه بــه گارســون پیــر يونانــی پیــش غــذا ســفارش داديــم ،فريــدون

کــه اعتمــاد بــه نفــس اش بــه راســتی حیرت انگیــز بــود گفــت «می دانیــد

کمــال ،مــن همــه ی زندگــی ام سینماســت .بــرای اين کــه بــه کارم شــک نکنیــد،

بايــد بگويــم بــا اين کــه جوانــم امــا ســه ســال اســت کــه بــا کمپانــی مهــم فیلــم

ترکیــه يشــیل کام  3همــکاری دارم .ايــن فرصــت بســیار خوبــی در اختیــارم قــرار
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داد و حــاال درآنجــا همــه را میشناســم .در ايــن فاصله ده تا ســناريو نوشــته ام».
فســون دنبالــه ی حــرف را گرفــت «و همه هــم تبديل به فیلم شــده »

«مــن دوســت دارم ايــن فیلم هــا را ببینم ،فريدون».

«می شــود ترتیــب اش را داد،کمــال .بیشترشــان در ســینما بــاغ نشــان داده

می شــوند  .بعضی هاشــان هــم در بیوقلو.امــا بايــد بگويــم کــه از ايــن کارهــا

چنــدان رضايتــی نــدارم  .اگــر می خواســتم در فیلم هــای اينچنینــی همــکاری
کنــم ،می توانســتم در کنــاك فیلــم بــه عنــوان کارگــردان مشــغول شــوم .پیشــنهاد

از خودشــان بــود».

«منظــورت چــه فیلمهايی اســت؟»

«کارهــای ملــودرام کــه بــازار خوبــی هــم دارد .اصــ ٌ
ا بــه تماشــای فیلــم ترکــی
می ر و يــد ؟ »

«خیلــی کم »

«نــزد مــا هرکــه پولــدار و فرنــگ ديــده باشــد ،پــا بــه ســینمای ترکــی نمی گــذارد
مگــر بــه قصــد مســخره کــردن .مــن هــم در بیســت ســالگی همین طــور بــودم .امــا

حــاال ديگــر ايــن ســینما را تحقیــر نمی کنــم  .فســون هــم کــم کــم بــه آن عاقــه
منــد شــده».

«لطفـاً مــرا هم باآن آشــنا کن »

بــا لبخنــدی صادقانــه گفــت «بــدون شــک ،امــا فیلم هايــی کــه بــا کمــک شــما

خواهیــم ســاخت از جنــس ديگــری هســنتد .نگــران نباشــید  .فیلمــی نمی ســازيم
کــه فســون از ده بــه شــهر بیايــد و بــه کمــک يــک پرســتار فرانســوی در عــرض
ســه روز بــه زنــی آالمــد و لونــد تبديــل شــود».

فســون بــا خنــده گفت «من بــا پرســتار حتماً دعوايم خواهد شــد».

«ســیندرال هــم نخواهیــم داشــت کــه آشــنايان پولــدار بــه دلیــل فقــر بــه بازيــش

نگیرنــد».

« نقــش آن آشــنای فقیــر و مزاحــم را امــا من بــا کمال میل بــازی می کنم».

حرفــش را بــه حســاب متلــک نگذاشــتم .چــون باعــث شــاديم شــد ،هرچنــد بــا

تــه مزهــای تلــخ .در فضايــی صمیمانــه از خاطــرات قديمــی حــرف زديــم .از روزی

کــه چتیــن مــا را در اســتانبول گردانــد ،از آشــنايان دوری کــه هــر کــدام در
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يــک گوشــه ی اســتانبول زندگــی می کردنــد و حــاال يــا مرده انــد يــا در بســتر
مرگ انــد و از خیلــی چیزهــای ديگــر .بحــث پیرامــون طــرز طبــخ درســت پلــوی

صــدف کــه در حــال خوردنــش بوديــم و خاصــه هــم توســط آشــپز يونانــی کــه

بــه همیــن دلیــل از آشــپزخانه ســر میــز مــا آمــد و بــا لبخنــد وجــود دارچیــن را
درآن برای مــان فــاش کــرد ،خاتمــه يافــت .کــم کــم از فريــدون ،از آنهمــه شــور
و شــوق و اطمینــان معصومانــه اش خوشــم آمــد ،حتــی ســعی نکــرد تــا تصــورات

ســینمايی و ســناريو نويســی اش را خیلــی بــه مــا تحمیــل کنــد .آنهــا را بــه خانــه

رســاندم و قــرار بعــدی را بــرای چهــار روز ديگــر گذاشــتیم .

غروبهــای تابســتان  1976را در يکســری از رســتورانهای گوناگــون ســاحلی

گذرانديــم و راجــع بــه فیلــم و ســینما حــرف زديــم .پــس از گذشــت ايــن همــه

ســال هــر وقــت به ايــن نــوع رســتورانها نــگاه می کنــم بــه يــاد مــی آورم کــه

چگونــه آن وقتهــا در حیــن غــذا خــوردن میــان احســاس شــادی در کنــار فســون
بــودن و بیرحمــی کــه بــه آن نیــاز داشــتم تــا او را دوبــاره از آن خــود ســازم،
ســرگردان مانــده بــودم .بــه روياهــا و تئوری هــای فريــدون راجــع بــه يشــیل

کام و کیفیــت تماشــاگران فیلــم ترکــی گــوش مــی دادم و ترديدهــای احتمالــی

را بــرای خــود نــگاه می داشــتم.

چــون اهــدای فیلــم هنــری بــه ســبک غربــی بــه ســینما روهــای تــرك مســئله ی

مــن نبــود ،بــا ظرافــت کامــل عمــل می کــردم  ،يعنــی يــک بــار از او ســناريوی

حاضــر و آمــاده می خواســتم و پیــش از آن کــه آنــرا بــه دســتم بدهــد حواســش

را بــا موضوعــات ديگــر پــرت می کــردم .

در حقیقــت می دانســتم کــه باهوشــتر و کار آمدتــر از بیشــتر کارمندانــم در

زت زت اســت .پــس از گفتگــو در بــاره ی هزينــه ی ســاخت يــک فیلــم درســت
وحســابی برايــم صــورت حســابی آورد ،کــه بــر اســاس آن نیمــی از کل هزينــه
صــرف ســاختن يــک ســتاره از فســون می شــد .مبلغــی کــه بــا آن در شــرايط آن

دوره می شــد آپارتمانــی نقلــی در خیابانهــای جنبــی نیشانتاشــی خريــد .امــا

دلیــل بــه تعويــق افتــادن ســرمايه گــذاری نــه بــاال بــودن مبلــغ بلکــه دوبــار
ماقاتــم بافســون بــه بهانــه ی صحبــت راجــع بــا ســینما بــود .ايــن خــودش
آرامــش کافــی را در مــن ايجــاد می کــرد .بــه خــود گفتــم پــس از آنهمــه
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درد فعــ ً
ا همین قــدر کافــی اســت .جــر ا ًت انتظــاری بیشــتر را نداشــتم ،حــس
می کــردم بــه کمــی آرامــش نیــاز دارم.

اين کــه چتیــن بعــد از غــذا مــارا بــه ايشــتینی  1ببــرد تــا ســینه ی مــرغ را بــا

شــکر و دارچیــن بخوريــم ،يــا بــه امیــر خــان بــرای صــرف بســتنی و باقلــوا برويــم

و بــا هــم خنــدان بــه آبهــای تیــره ی بســفر نــگاه کنیــم ،بــه نظــرم بزرگتريــن

ســعادتی می آمــد کــه يــک انســان می توانــد بــرای خــود آرزو کنــد .شــبی کــه

روبهــروی فســون در يانــی  2نشســته بــودم بهتريــن فرمــول خوشــبختی را کــه هــر

کــس بايــد حتمــاً بدانــد را کشــف و حتــی زيــر لــب زمزمــه کــردم .خوشــبختی

چیــزی نیســت جــز در کنــار داشــتن آن کــه دوســتش داری (مالکیــت بــر او لزومــی
نــدارد ) .کمــی پیشــتر از درك ايــن نکتــه از پنجــره ی رســتوران چشــمم بــه نــور
لــرزان ويايــی در آنســوی بســفر افتــاد .همــان جايــی کــه پايیــز گذشــته را بــا

ســیبل در آن گذرانــده بــودم و ديــدم از درد وحشــتناك عشــق در شــکمم خبــری
نیســت .نــه فقــط ايــن ،حتــی يــادم رفتــه بــود کــه چنــد وقــت پیــش میخواســتم

از ايــن درد خودکشــی کنــم .در حضــور فســون باهايــی را کــه بــر ســرم آمــده بــود
از يــاد میبــردم و بــاز بــا خــوش خیالــی بــه خــود میگفتــم کــه در حــال بازگشــت
بــه زندگــی معمــول هســتم وخــود را قــوی و آزاد میديــدم .در ديــدار ســوم مان

امــا برايــم روشــن شــد کــه پــس از ايــن لحظــات درخشــان دوبــاره و حتمــاً غــم و

غصــه بــه ســراغم خواهــد آمــد و بــرای آن روزهــای دلتنگــی چنــد چیــز کوچــک از

ســر میــز برداشــتم تــا خــود را بــا آنهــا در مواقــع بــی کســی تســکین دهــم .مثــ ً
ا

ايــن قاشــق چايخــوری برنجــی کــه فســون از ســر بی حوصلگــی آنــرا در دهــان

گذاشــته بــود ،در همــان زمانــی کــه مــن و شــوهرش در کافــه آلکــوی ينیکــو

3

راجــع

بــه فونبــال باهــم بحــث می کرديــم ،ــــ خوشــبختانه هــر دو طرفــدار تیــم فنرباغچــه

بوديــم و می شــد از خیــر يــک جــرو بحــث الکــی گذشــت ــــ مدت هــا بــا آن ور

می رفــت .ايــن نمکــدان را فســون آن وقتــی در دســت داشــت کــه يــک تانکــر قديمــی
1 Istiny
2 Yani
3 Aieko in Yeniköy
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شــوروی از جلــوی پنجرهــای کــه مــا کنــارش نشســته بوديــم ،گذشــت و لیوان هــا

و شیشــه های روی میــز را لرزانــد .وقتــی کــه در چهارمیــن ديدارمــان در زينــال

1

ايشــتینی بســتنی خورديــم و فســون نــان گاز زده اش را بــه خیابــان پــرت کــرد

يواشــکی برداشــتم .در خانــه بــا ذهنــی مــه گرفتــه به ايــن اشــیا خیــره می شــدم

و بــرای آن کــه آنهــا را از چشــم مــادر مخفــی کنــم ،چنــد روز بعــد بــه خانــه ی

مرحمــت می بــردم و در کنــار اشــیای قیمتــی ديگــر می گذاشــتم  .بــه کمــک آنــان
بــه جنــگ دردی کــه آهســته رشــد می کــرد می رفتــم .

در بهــارو تابســتان میــان مــن و مــادرم رابطــه ی دوســتانهای برقــرار شــد کــه

پیشــتر برايــم ناشــناخته بــود و طبیعتــاً ريشــه در آن داشــت کــه مــن فســون را
ازدســت داده بــودم و او پــدررا .ايــن کمبــود مــا را پخته تــر و بزرگوارتــر کــرد .امــا

بــه راســتی مــادر چقــدر از ماجــرا خبــر داشــت؟اگر نــان بســتنی و قاشــق برنجــی
را پیــدا می کــرد چــه می گفــت؟ از چتیــن زيرپاکشــی می کــرد تــا تــه تــوی

قضیــه را در آورد؟ در ســاعات تیــره وتــار ايــن فکرهــا ذهنــم را بــه خــود مشــغول
می کــرد .نمی خواســتم فکــر کنــد کــه مــن دررابطــه بــا ايــن ضعــف غیــر قابــل

قبــول اشــتباهی کــرده ام و تــا آخــر عمــرم بايــد تاوانــش را پــس بدهــم ،آنچــه
همیشــه می گفــت.

گاهــی مخصوصــاً خــود را خیلــی شــاد نشــان مــی دادم و بــدون آن کــه حتــی بــه
شــوخی هــم بــا او جــرو بحــث کنــم بــه دقــت حرفهايــش را راجــع بــه خصوصیــات

دخترهايــی کــه در نظــر گرفتــه بــود ،گــوش می کــردم .بــه ديــدار خانــواده ی

داغ ديلنــس  2رفتــه و به ايــن نتیجــه رســیده بــود کــه باوجــود خــدم و حشــم

اعــام ور شکســتگی کردهانــد .در رابطــه بــا دخترشــان بلــور می گفــت بااين کــه
صورتــش خیلــی زيباســت امــا قــدش بــه مــن نمی خــورد (وقتــی بچــه بوديــم

همیشــه می گفــت کــه عــروس کوتاه تــر از 165نمی خواهــم ،بــا کوتوله هــا کــه

نمی خواهیــم وصلــت کنیــم)

1 Zeynel
2 Dagdelens
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مــادر ،دختــر وســطی منگرلیــس  1را کــه از ســال گذشــته همانوقــت کــه بــا ســیبل

و زعیــم بــه بیــوك کلــوپ در بیــوك کادا رفتــه بوديــم می شــناختم بــه دلیــل

عشــق و عاشــقیش بــا پســر بــزرگ آوندوکــس  2نپســنديد  .آن دو اولــش خیــال
ازدواج داشــتند امــا بعــد معلــوم نشــد چــرا بین شــان بهــم خــورد .حــاال دختــرك

حســابی ســر زبانهــا افتــاده بــود.

از تاش هــای مــادرم در تمــام تابســتان پشــتیبانی کــردم ،چــون واقعــاً گاهــی فکــر

می کــردم قــادر بــه تشــکیل زندگــی خواهــم بــود .در عیــن حــال می خواســتم

مــادررا کــه پــس از مــرگ پــدر بــه شــدت گوشــه گیــر شــده بــود ،طــوری ســرگرم
کنــم .گاهــی وقتهــا ســر ظهــر از خانــه ی تابســتانی مان در ســواديه بــه دفتــر

زنــگ مــی زد تــا بگويــد کــه مث ـ ً
ا دختــری را ديــده و پســنديده و مــن اگــر قبــل از
تاريکــی هــوا از کنــار تختــه پــل همســايه مان ايســتات  3بگــذرم ،می توانــم او را

کــه در همــان زمــان بــا قايــق موتــوری آنجــا پیــاده می شــود ببینــم و بــا هــم

آشــنا شــويم .لحــن اش طــوری بــود کــه انــگار روســتايی بخواهــد آدرس بهتريــن
کبــک منطقــه را بــه شــکارچی بدهــد .راســتش هــر روز بــه بهانــه ا ی زنــگ مــی زد.

وقتــی در کمدهــای خانــه ی ســودايه بــه وســیلهای از پــدر بــر می خــورد ،مثــ ً
ا
ايــن کفــش ســیاه وســفید تابســتانی ،آنوقــت مدتهــا پشــت تلفــن زار مــی زد و
التمــاس می کــرد «خواهــش می کنــم تنهايــم نگــذار»و بعــد ادامــه مــی داد کــه

تنهايــی بــرای مــن هــم خــوب نیســت و بايــد حتم ـاً بــرای شــام بــه ســودايه بــروم.
در ايــن شــبها گاهــی بــرادرم و زن و بچه هايــش هــم می آمدنــد و در حالــی کــه

مــادر بــا بريــن راجــع بــه بچه هــا ،خويشــاوندان ،بــاال رفتــن دائمــی قیمت هــا،
بوتیکهــای جديــد و آخريــن شــايعات حــرف مــی زد ،مــن و عثمــان زيــر نخلهــا
(پــدرم همیشــه همان جــا می نشســت ،بــه جزيــره ی شــاهزادگان خیــره می شــد

و بــه معشــوق از دســت رفتــه اش می انديشــید) می نشســتیم و راجــع بــه ارث و

میــراث بــه جــا مانــده از پــدر حــرف می زديــم .بــرادرم يــک بــار ،البتــه نــه بــه
1 Mengerlis
2 Avunduks
3 Esat
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اصرارازمــن خواســت تــا بــه شــرکت جديــدی کــه بــا تــورگای تاً ســیس کــرده

بــود ،بپیونــدم و گفــت اســتخدام کنعــان و ســپردن پســت مديريــت بــه او ــــ

پــس از آن کــه مــن عــذرش را خواســته بــودم ــــ کار درســتی بــوده و اشــتباه
مــن در اين ســت کــه هیــچ تاشــی بــرای ايجــاد ارتبــاط بــا کنعــان نمی کنــم
و اشــتباه دومــم اين کــه در شرکت شــان ســهام دار نمی شــوم و بــاز بــا کمــی

بی میلــی گفــت کــه ايــن آخريــن شــانس اســت و اگــر از آن اســتفاده نکنــم
پشــیمان خواهــم شــد .در میــان حرفهــاش غالبــاً اشــاره می کــرد کــه مــن نــه

فقــط از کار و کاســبی بلکــه ازاو ودوســتان مشــترك مان ،موفقیــت و خوشــبختی

رو برمی گردانــم .

گفتــم جدايــی از ســیبل برايــم دشــوار بــوده و حــاال احتیــاج بــه زمــان دارم .در
يــک شــب گــرم مــاه ژويیــه ايــن را هــم اضافــه کــردم کــه غمــی عمیــق در ســینه
دارم ونیــازی مفــرط بــه تنهايــی احســاس می کنــم .در چشــمان عثمــان خوانــدم

کــه بــه راســتی نگــران اوضــاع روحــی ام اســت .حاضــر بــود ايــن اوضــاع را بــرای

مدتــی کوتــاه تحمــل کند،امــا اگــر بــه درازا می کشــید بــه زحمــت می توانســت

جلــوی خــود را بگیــرد و از آن در شــرکت علیــه مــن اســتفاده نکنــد .البتــه تــرس
از آبروريــزی اگــر موضــوع آفتابــی می شــد هــم حتمــاً يکــی از عوامــل بازدارنــده
بــود.

ايــن طــور فکرهــا فقــط مــال زمانــی بــود کــه تــازه فســون را ديــده بــودم و
می شــد گفــت حــال خوبــی داشــتم .ولــی وقتــی ســه چهــار روزی از ديدارمــان

می گذشــت و دلتنگــی شــروع می شــد ،ديگــر آمادگــی دل مشــغولی بــا ايــن

قضايــا را نداشــتم .مــادرم هــم رفتارهــای عجیبــم را می ديــد و از اوقــات تلخــم

آگاه بــود .امــا عاقهــای بــه کنــد و کاو بیشــتر نشــان نمــی داد .مــن از يک ســو
کنجــکاو بــودم کــه او چقــدر می دانــد و از طــرف ديگــر دلــم می خواســت

امــکان بیشــتر دانســتن اش را نديــده بگیــرم .همان طــور کــه پــس از هــر ديــدار

بــا فســون بــه خــود تلقیــن می کــردم کــه ديگــر عشــقم آنقدرهــا هــم عمیــق
نیســت .بــه مــادرم هــم تــاش می کــردم بفهمانــم کــه اوضــاع روبــراه اســت.

بــرای آن کــه بــه او ثابــت کنــم چــه راحــت و بــدون درد و عقــده می توانــم حــرف

بزنــم يکبــار همین طــوری گفتــم کــه فســون دختــر خالــه نصیبــه و شــوهرش را
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کنــار بســفر ديــده و بــه شــام دعوتشــان کــرده ام .يــک بــار هــم باهــم بــه تماشــای
فیلمــی کــه جوانــک ســناريويش را نوشــته ،رفتهايــم .

«آخ ،شــنیده بــودم کــه شــوهرش در کار ســینما ســت .از کســی کــه در مســابقه ی

دختــر شايســته شــرکت کنــد ،انتظــار بیشــتری هــم نمی شــود داشــت .امــا اگــر

تــو عقیــده داری کــه آدم هــای خوبــی هســتند ،معاشــرت بــا آنهــا چــه اشــکال

دارد؟»

« جوانــک بــه نظــرم بچــه ی خیلــی فهمیدهای آمد».

«و تــو بــا آنهــا بــه ســینما مــی روی؟ هــوای خــودت را داشــته بــاش .نصیبــه

آدم خیلــی خونگــرم و مردمــداری اســت ،امــا زرنگی هــای خــودش را هــم دارد.
حواســت جمــع باشــد.امروز بــر پــل تختــی ايســات بســاط مهمانــی بــر پاســت و
مــا هــم دعــوت داريــم .بهتريــن کار اين ســت کــه تــو بــروی ،منهــم نیمکتــی زيــر
ايــن درخــت انجیــر می گــذارم و از دور تماشــای تان می کنــم».
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فیلمــی کــه می خواهد دردهای زندگی را شــرح دهــد بايد صادقانه و واقعی باشــد

در فاصلــه ی اواســط ژوئــن تــا اوائــل اکتبــر بیــش از پنجــاه فیلــم در ســینماهای

رو بــاز ديديــم کــه در اينجــا بلیــط ورودی،عکســهايی از فضــای ســینما و اعانــات
آنــرا می بینیــد .اينهــا را مــن ســالها بعــد در بســاط مجموعــه داران گوناگــون

توانســتم پیــدا کنــم .درســت مثــل دوران گشــت و گــذار در کافه هــای ســاحلی
فســون و شــوهرش را در چوکورکومــا ســوار می کــردم و بــر اســاس آدرســی کــه

فريــدون از فیلمســاز يــا ســینما داری آشــنا گرفتــه بــود و نقشــه اش را در دســت

داشــت تــاش می کرديــم تــا جــای مــورد نظــر را پیــدا کنیــم .اســتانبول در طــی

يــک دهــه پیــش از آن تغییــرات بســیاری کــرده بــود ،آتــش ســوزی های پیاپــی و

ســاختمانهای نوســاز چهــره ی شــهر را دگرگــون ســاخته و ســیل مهاجريــن باعــث
شــلوغی بیــش از انــدازه شــده بــود ،طــوری کــه ناچــار می شــديم بارهــا بايســتیم

و ســوال کنیــم .در آخريــن لحظــه پیــش از شــروع فیلــم و يــا بعــد از خاموشــی

چراغ هــا بــه محــل می رســیديم و در تاريکــی جــای خــود را پیــدا می کرديــم

و بعــد وقتــی بــرای پنــج دقیقــه تنفــس چراغهــا روشــن می شــد ،می فهمیديــم
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محیــط اطــراف چگونــه اســت .ايــن بــاغ ســینماهای بــزرگ کــه بعدهــا پــس از
قطــع درختهــای تــوت و چنــار تبديــل بــه زمین هــای زيــر ســاخت آپارتمان هــای
بلنــد ،پارکینــگ و يــا زمین هــای فوتبــال کوچــک بــا چمــن مصنوعــی شــدند،

در حقیقــت جايــی مــال آور بودنــد .محصــور میــان ديوارهــای گچــی ســفید،

کارخانجــات و مجتمع هــای ســاختمانی و مشــرف بــه پنجره هــا و بالکن هــای
بی شــمار .اينجــا امــا آنچــه مــرا مســحور خــود می ســاخت مــردم بودنــد .صدهــا

نفــر می نشســتند و مــات و مبهــوت فیلم هــای ملــودرام تماشــا می کردنــد و
در عیــن حــال تخمــه می شکســتند .همــه ی افــراد خانــواده ،مــادر بــا لچکــش،

پــدر بــا ســیگاری الی انگشــتان اش و بچه هــا بــا شیشــه های نوشابه شــان بــه

همــراه يــک مشــت جــوان .ايــن جماعــت و اعمال شــان بــا آنچــه بــه روی پــرده
می گذشــت ،در هــم می آمیخــت و به ايــن ترتیــب بــرای اولیــن بــار بــر پــرده

ی عظیــم ايــن ســینما باغهــا بــا اورهــان گنجــه بــای  1خواننــده وســلطان ســینما

آشــنا شــدم کــه بــا صفحات،فیلمهــا و پوســترهايش در زندگــی تــک تــک ترکهــا
جــای خــود را بــاز کــرده بــود.

پشــت يکــی از محــات فقیــر نشــین مابیــن پنديــک  2و کارتــال  3روی تپــه ای کــه

ازفــراز آن میشــد جزيــزه ی شــاهزادگان ،دريــای مرمــره و ديوارهــای کارخانــه ای

راديــد کــه از بــس چپهــا بــر آن شــعار نوشــته بــود ،حتــی يــک وجــب جــای خالــی
نداشــت بــه يکــی از ايــن ســینما باغ هــا رفتیــم .از کارخانــه ی ســیمان  4يونــس

در کارتــال کــه دودکشــهای بلنــدش تمــام منطقــه را گچــی کــرده بــود دودی
بــر میخاســت کــه پــس از تاريکــی هــوا ســفیدتر بــه نظــر می رســید و چــون

بــرف جادويــی قصه هــا بــر تماشــاگران می نشســت .در فیلــم آن شــب اورهــان

گنجــه بــای نقــش يــک ماهیگیــر جــوان بنــام اورهــان را بــازی می کــرد کــه

در خدمــت مــردی پولــدار و بدجنــس درآمــده و خــود را مکلــف بــه وفــاداری و
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اطاعــت از او می دانــد .در صحنــه ای کــه پســر بدتــر از پــدر و دوســتانش بــه مــژده

ار  1کــه بــرای اولیــن بــار بــر صحنــه ظاهــر می گشــت بــه شــکلی عريــان تجــاوز

می کردنــد ،ســالن درســکوتی ســنگین فــرو رفــت .بــه دســتور اربــاب بدجنــس

اورهــان ناچــار بــه ازدواج بــا مــژده گشــت تــا بــر قضیــه ســر پــوش گذاشــته شــود.
او در همیــن فیلــم ترانــه ی معــروف «لعنــت به ايــن دنیــا » را بــا ســوز و گــداز

می خوانــد ،آهنگــی کــه او را در تمــام ترکیــه بــه مشــهور ســاخت.

در صحنه هــای خیلــی رمانتیــک صــدای تــق تــق و ملــچ ملــوچ قطــع می شــد.

(اولــش فکــر می کــردم صــدای دســتگاهی در کارخانــه اســت) و هــر کــدام از مــا

بــا غصه های مــان کــه از ديــر بــاز برهــم انبــار شــده بودنــد ،تنهــا می مانديــم.

امــا محیــط ســینما  ،آدم هــای پرحــرف و هیجــان زده ی دوروبــر ،شــعارها ،دســت

زدن هــا و هــو کشــیدن های جوانــان رديــف جلــو و طبیعتــاَ مهمــات و ضــد و

نقیض هــای خــود فیلــم مــرا از اين کــه در خــود فــرو روم و از فشــار ترســهای

فــرو خــورده خفــه شــوم بــاز مــی داشــت و به ايــن ترتیــب آنجــا کــه اورهــان

گنجــه بــای بــا آه و افســوس می خوانــد «انســانیت مــرده و ظلمــت جهــان را

فــرا گرفتــه» مــن از داشــتن فســون در کنــارم زيــر ايــن آســمان پــر ســتاره شــاد

بــودم .بــا يــک چشــم صحنــه و بــا چشــم ديگــر فســون را می پايیــدم کــه چطــور در
بعضــی از صحنه هــا هیجــان زده روی صندلــی عقــب و جلــو مــی رود ،چطــور هنــگام
نفــس کشــیدن ســینه هايش می لــرزد و چطــور پــاروی پــا می انــدازد و آنجــا کــه

اورهــان گنجــه بــای می خوانــد «بــر بخــت بــد لعنــت» بــه ســیگار پــک می زنــد و

از خــود می پرســیدم چــه انــدازه زندگــی خــود را بــا آنچــه بــر صحنــه می گــذرد

نزديــک می بینــد ،آنجــا کــه ديگــر ترانــه ی اورهــان بــه راســتی پــر ســوز و گــداز

شــد ،لبخنــدی طنــز آلــود بــر لــب آوردم و بــا نگاهــی محبــت آمیــز بــه ســوی
فســون برگشــتم .امــا آنچنــان غــرق فیلــم بــود کــه اصــ ً
ا مــرا نديــد .چــون پیــش

از ازدواج بــه همســر اورهــان تجــاوز شــده بــود ،او تــا حــد امــکان از زن فاصلــه
می گرفــت و حاضــر بــه داشــتن رابطــه ای بــا او نبــود .وقتــی مــژده فهمیــد کــه

بــا ايــن ازدواج آبــروی ريختــه اش بــاز نخواهــد گشــت دســت بــه خودکشــی زد،
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ولــی اورهــان در آخريــن لحظــه او را بــه بیمارســتان رســاند و نجــات داد .پــس
از مرخصــی از بیمارســتان اورهــان بــه او می گويــد «دســتت را بــه مــن بــده

» و پــس از آن مــژده در تــکان دهنده تريــن صحنــه ی فیلــم پاســخ می دهــد
«از وجــود مــن شــرم نمی کنــی؟» آنجــا حــس کــردم کــه درد نهانــی ام دوبــاره

اوج می گیــرد .جمعیــت ســاکت بودنــد ،می دانســتند کــه پــای آبــروی يــک
مــرد در میــان اســت کــه زنــی دســت خــورده را همــراه دارد و بايــد در نهايــت

ســر شکســتگی بــا او در انظــار ظاهــر شــود .مــن هــم شــرم را در خــود حــس
می کــردم و همچنیــن خشــم را ،شــايد به ايــن دلیــل کــه اينطــور بی پــرده

راجــع بــه بــکارت و آبــرو ســخن گفتــه می شــد و آنهــم در حضــور فســون .مــن

بــه ايــن مســائل فکــر می کــردم و فســون ســر جايــش وول می خــورد .وقتــی

کــه بچه هــا در آغــوش مــادر بــه خــواب رفتنــد و ســروصداهای رديــف جلــو

کــه مرتــب در حــال جــر وبحــث بــا قهرمانــان فیلــم بودنــد خاموشــی گرفــت،
آرزو کــردم فســون رادر آغــوش بگیــرم .دســتش در آن لحظــه بــر دســته ی ايــن

صندلــی کــه اينجــا بــه نمايــش گذاشــته ام قــرار داشــت.

فیلــم دوم شــرم را تبديــل بــه آنچــه کــرد کــه نــه فقــط همــه ی ترکیــه بلکــه

ســتارگان بــاالی ســرمان راهــم تــکان داد و آن چیــزی جــز درد عشــق نبود.ايــن
بــار ســرو کار ا ورهــان بــه مــو شــرابی شــیرين پريهــان ســاواش  1افتــاده بــود.

امــا بــا اين کــه دردش بــی حــد و حصــر بــود بــه زاری و نالــه و نفريــن نپرداخــت
و بــا غــرور تمــام رفتــاری پیشــه کــرد کــه مــا بــه خوبــی بــاآن آشــنايی داشــتیم

يعنــی فروتنــی و تحمــل .تمــام رفتــار و کــردارش و در حقیقــت پیــام فیلــم را

در ترانهــای خاصــه کــرد.

«روزگاری تــو معشــوقم بــودی و آنوقــت حتــی در حضــورت هــم دلتنگــت

می شــدم .حــاال کــه دل بــه ديگــری دادهــای ،ديگــر ســهم مــن از زندگــی
سراســر رنــج اســت و قســمت تــو شــادی و لــذت».

بــه راســتی دلیــل ســکوت در ســالن خوابیــدن بچه هــا و قطــع نخودپرانی هــا
و ســر و صدای شــان بــود يــا احتــرام تماشــاگران بــه اورهــان گنجــه بــای
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کــه موفــق شــده بــود درد عشــق را در قربانــگاه آرزوهــا مدفــون ســازد و از

خــود گذشــتگی پیشــه کنــد .من هــم نبايــد از او پیــروی می کــردم؟ نبايــد فقــط

خواســتار ســعادت فســون می بــودم تــا اينطــور رســوای خــاص و عــام نشــوم؟
مگــر می توانســتم بــا دســت و پــا کــردن نقشــی بــرای فســون در يــک فیلــم بــه

آرامــش برســم؟ دســتهای فســون ازمــن دور شــده بــود و وقتــی اورهــان می خوانــد

«خوشــبختی از آن تــو و خاطــرات از آن مــن» يکــی فريــاد کشــید «احمق»امــا
هیچکــس بــا خنــده تشــويقش نکــرد .جمعیــت ايــن تــن دادن بــه سرنوشــت محتــوم

را می پســنديد.فیلم در يــک ويــای ســاحلی تهیــه شــده بــود و همیــن هــم بــه

احتمــال زيــاد باعــث زنــده شــدن خاطــرات تابســتان و پايیــز گذشــته شــد .بغضــی

ســخت گلويــم را می فشــرد .از دور يــک کشــتی ســفید نــرم و آرام بــه ســوی

چراغهــای چشــمک زن جزيــره ی شــاهزادگان ،آنجــا کــه مــردم خوشــبخت ايــام
تابســتان را می گذراندنــد در حرکــت بــود .ســیگاری آتــش زدم و پــارا روی پــا
انداختم.علــت توجــه ويــژه ام به ايــن فیلــم کــه در نهايــت شــلختگی ســاخته شــده

بــود ،احســاس وجــود تماشــاگران در آن ســالن تاريــک بــود کــه بــه تدريــج در
ســکوت فــرو می رفتنــد .در خانــه حتمــاً چنیــن تاً ثیــری بــر مــن نمی گذاشــت و
حتمــاً تــا آخــر تحملــش نمی کــردم و همنشــینی بــا مــادر را ترجبــح مــی دادم.
امــا اينجــا در کنــار فســون بــا محیــط يگانگــی عمیقــی حــس می کــردم.

پــس از اتمــام فیلــم و روشــن شــدن چراغ هــا ماهــم چــون والدينــی کــه بچه هــای

خــواب آلودشــان را در آغــوش داشــتند ،در ســکوت از جــا برخاســتیم .تــوی ماشــین
فســون ســر بــر شــانه ی شــوهرش گذاشــت و بــه خــواب رفــت .همان طــور کــه بــه
خیابــان تاريــک،

کارخانه هــا ،زاغه هــای اطــراف ،جوانانــی کــه روی ديوارهــا

شــعارهای چپــی می نوشــتند ،درختانــی کــه در تاريکــی پیرتــر بنظــر می رســیدند،

ســگهای ولگــردی کــه زوزه می کشــیدند و قهــوه خانه هايــی کــه ديگرداشــتند

می بســتند ،خیــره شــده بــودم و بــدون آن کــه بــه عقــب برگــردم ســیگار دود

می کــردم اظهــار نظرهــای بی وقفــه ی فريــدون هــم راجــع بــه فیلــم و هــدف از
ســاخت آن بــه گوشــم می خــورد

در ينــی اپیــک پشــت نیشانتاشــی ،نزديــک محلــی معــروف بــه ســايه بــان زيرفــون

و در میــان يــک مشــت ســینمای فقیرانــه چســبیده بــه هــم در يــک شــب داغ بــه
٢٩٢

ســینما باغــی دراز و باريــک رفتیــم ،زيــر درختــان تــوت نشســتیم و دو ملــودرام
بــه نامهــای «نیــاز بــه عشــق فقــط بــا مــرگ از بیــن مــی رود »و «ناله هــای قلبــم

را بشــنو» ديديــم کــه هنرپیشــه ی خردســال پاپاتیــا  1هــم نقشــی در آنهــا ايفــا

می کــرد .وقتــی کــه در تنفــس میــان دو فیلــم لیمونــاد بــه دســت ايســتاده
بوديــم و فريــدون تعريــف می کــرد کــه حســابدار متقلــب فیلــم اول يکــی از

دوســتانش اســت و قــول بــازی در فیلــم او را هــم داده بــه نظــرم رســید ــــ
البتــه فقــط بــرای نزديکــی بــا فســون ــــ کــه ورود بــه ســینمای ترکیــه نبايــد

خیلــی هــم دشــوار باشــد و در همــان حــال چشــمم بــه يکــی از بالکــن هــای

مشــرف بــه ســینما افتــاد کــه درش بــا پــرده ی ســیاهی پوشــانده شــده بــود
و آن عمــارت چوبــی را کــه جايــی جــز يکــی از دو روســپی خانــه ی لوکــس

کوچــه پــس کوچه هــای نیشانتاشــی نبــود ،شــناختم .دخترانــی کــه در آنجــا
کار می کردنــد بــه شــوخی می گفتنــد کــه در شــبهای تابســتان آه و نالــه ی

مشــتريان پولدارشــان بــا موزيــک فیلــم ،صــدای بــه هــم خــوردن شمشــیرها و

فريــاد شــادی «می بینــم ،می توانــم ببینــم »پســرك کــوری کــه بــر اثــر يــک
معجــزه بینايــی اش را بدســت آورده قاطــی می شــود  .وقتــی کــه دختــران مینــی
ژوپ پــوش از انتظــار بــرای آمــدن مشــتری خســته می شــدند ،می آمدنــد طبقــه

بــاالی خانــه ای کــه قبــ ً
ا متعلــق بــه يــک تاجــر يهــودی بــود و از بالکــن فیلــم

تماشــا می کردنــد .در ســینمای کوچــک يلديــز باغچــه ســی  2در شــهزاده باشــی

3

مــردم از ســه طــرف روی بالکن هــای پــر ،دورتــادور تماشــاگرانی کــه پايیــن

ســرجای خــود نشســته بودنــد ،می ايســتادند ،انــگار لــژ نشــین باشــند وآنقــدر

چســبیده بــه پــرده کــه وقتــی در صحنــه ای از فیلــم «عشــق مــن ،غــرور مــن
» پــدر بــا پســر دعــوا می کنــد «اگــر ايــن فروشــنده ی سبکســر را بگیــری از
ارث محرومــت می کنــم » بعضــی از تماشــاگران گمــان کردنــد دعوايــی کــه در
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بالکــن مجــاور پیــش آمــده هــم جزيــی از فیلــم اســت .در شیشــک  1محلــه ی کارا

گمــرك کــه در کنــار ســینما بــاغ ســالن درســت و حســابی ســینما هــم وجــود

داشــت ،فیلــم «دختــر ســیمیت فــروش» را کــه بــر اســاس ســناريوی فريــدون

ســاخته شــده بــود ،ديديــم .يــک برداشــت جديــد از رمــان نانفــروش اثــر خاويــر

مونتــه پینــس  .برعکــس فیلــم قبلــی نقــش اول را بجــای تــورکان شــورای  ،فاطمــه
گیريــک بــازی میکــرد ،چیــزی کــه لــج مــرد چــاق بالکــن روبرويــی را در آورده
بــود وبــا صــدای بلنــد اعتراضــش را بــه گــوش همــه می رســاند.

و همان طــور کــه اســتکان راکــی اش را در دســت می چرخانــد بــا صــدای بلنــد

می گفــت «تــورکان هیچوقــت اينطــور بــازی نمی کــرد ،مســخره بــاری در آورده».

و چــون شــب پیــش هــم فیلــم را ديــده بــود ،بــا داد و بیــداد راجــع بــه صحنــه ی

بعــدی اظهــار نظــر می کــرد يــا غــر مــی زد .وقتــی تماشــاگران فريــاد کشــیدند

«دهانــت را ببنــد» بــا آنهــا بــه جنــگ و دعــوا پرداخــت و حســابی فیلــم را بــه
هــم زد .هــر وقــت فســون خــود را بــه فريــدون می چســباند انــگار بــه قلبــم
نیشــتر می زدنــد  .وقتــی بــه ســمت خانــه می رانديــم مخصوصــاً بــه پشــت بــر
نمی گشــتم ،چــون او غالبــاً ســر بــر شــانه ی شــوهرش گذاشــته بــود و يــا دســتش

را در دســت داشــت.

چتیــن ماشــین را بــا مهــارت در شــب شــرجی می رانــد و مــن از پنجــره ی نیمــه

بــاز بــه تاريکــی خیــره می شــدم .جلــزو ولــز کبابی هــا را می شــنیدم و بــوی

اقاقیــا ،غبــار و زنــگ زدگــی را بــه مشــام می کشــیدم .در يــک فیلــم بــزن بــزن

امريکايــی و متعاقــب آن فیلمــی جنايــی کــه در خیابانهــای اســتانبول شــبیه

ســازی شــده بــود و مــا در ســینمای باريکــوی اينســیرلی  2ديديــم ،وقتــی متوجــه
شــدم کــه در صحنه هــای تعقیــب و گريــز زوج جــوان بــه هــم می چســبند ،دنیــا

جلــوی چشــمم تیــره و تــار شــد .گاهــی خــود را چــون مــردی « میــان دو زن
مــی ديــدم» کــه بايــد دردش را در خــود مدفــون ســازد و دم بــر نیــاورد .گاه بــه
نظــرم می رســید کــه فســون فقــط بــه خاطــر تحريــک حســادتم ســر بــر شــانه ی
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شــوهرش می گــذارد و در ذهــن بنــای مرافعــه بــا او می گذاشــتم .وقتــی کــه

دو تايــی بــا هــم پــچ پــچ می کردنــد و می خنديدنــد ،وانمــود می کــردم کــه

حواســم بــه فیلــم اســت و بــرای اثبــات ايــن نکتــه در صحنه هايــی کــه فقــط
بــرای هالوتريــن تماشــاچیان می توانســت جالــب باشــد پقــی مــی زدم بــه خنــده

ويــا چــون روشــنفکری کــه راهــش را گــم کــرده و گــذارش بــه فیلمــی ايــن

چنینــی افتــاده بــه نکتــه ای بــی معنــی بنــد می کــردم و بــه حماقــت بــی حــد و

حصــری کــه مثــ ً
ا در آن نهفتــه بــود می خنديــدم .امــا بــا انجــام ايــن حــرکات
رضايتــی در خــود حــس نمی کــردم .اگــر فريــدون هــوس می کــرد دســتش را

دور شــانه ی فســون حلقــه کنــد ــــ کــه البتــه بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــاد ــــ

اصــ ً
ا برايــم اهمیتــی نداشــت .امــا اگــر فســون ســرش را روی شــانه ی فريــدون

می گذاشــت ديوانــه می شــدم و فکــر می کــردم حتمــأ از ســرقصد ايــن کار را
می کنــد و در کل موجــود ســنگدلی ســت.

اواخــر مــاه اوت هنگامــی کــه اولیــن دســته ی لــک لــک هــا از بالــکان بــه
ســوی افريقــا در پــرواز بودنــد و از آســمان اســتانبول می گذشــتند (آنوقت هــا
بیــاد نداشــتم کــه پارســال همیــن وقــت جشــن پايــان تابســتان را در خانه مــان

برگــزار کــرده بوديــم)

در يــک روز نســبتاً ســرد بــه ســینمای يومــورکاك  1در

بشــیکتاش رفتیــم تــا فیلــم « يــک دختــر فقیــر را دوســت دارم » را ببینیــم و
مــن يکبــاره متوجــه شــدم کــه دســتهای فريــدون از زيــر پولــوور روی زانــوی
فســون قــرار گرفتــه و دســتهای او را فشــار می دهــد .در فیلــم هــای ديگــر هــم

از ايــن اتفاقــات رخ داده بــود و مــن حتــی اگــر پــس از گذشــت مــوج حســادت

فکــر می کــردم کــه ديگــر برايــم اهمیتــی نــدارد و پــا روی پــا می انداختــم تــا

ســیگاری روشــن کنــم بــاز هــم می ديــدم کــه مرتــب نیــم نگاهــی بــه آنطــرف

می انــدازم تــا از وضعیــت قــرار گرفتــن دســتهای خوشــبخت مطمئــن شــوم .آنهــا

کــه زن و شــوهر بودنــد و هــر لحظــه امــکان تمــاس و نــوازش داشــتند ،پــس چــرا
بايــد اينجــا و در حضــور مــن بــا هــم ور می رفتنــد .از فــرط حســادت خلقــم
تنــگ شــد و يکدفعــه بــه نظــرم نــه فقــط آنچــه بــر صحنــه ی ســینما می گذشــت
1 Yumurcak
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بلکــه بــه طــور کلــی همــه ی فیلم هايــی را کــه در طــی ايــن هفته هــا ديــده

بوديــم ،بی نهايــت بــد ،بــه نحــوی بــاور نکردنــی ســطحی و بــه شــکل تاً ســف بــاری

غیــر واقعــی آمــد .از دســت عشــاقی کــه بی مقدمــه آواز می خواندنــد ،کلفت هــای

دهاتــی کــه هــم لچــک بــه ســر داشــتند و هــم ماتیــک بــر لــب و در عــرض چنــد
روز خواننــده می شــدند بــه جــان آمــده بــودم .ديگــر طاقــت ديــدن آن ســه دوســت

درجــه دار کــه در خیابــان بــه زنهــا متلــک می گفتنــد را هــم نداشــتم .همــان
ســری فیلم هايــی کــه فريــدون بــا پوزخنــد درباره شــان می گفــت تقلیــدی نــازل

از فیلــم ســه تفنگدارنــد .ســینما آرزو در فرايکــوی  1بــرای رقابــت بــا ديگــران
شــبی ســه فیلــم نمايــش مــی داد و در حــد از معنــی افتــادن فیلم هــا را سانســور

می کــرد  .در کنــار فیلمهــای ديگــر «ســه رفیــق از کاظــم پاشــا» و «ســه دالور

را ديديــم» .از فــداکاری عشــاق هــم ســیر شــده بــودم (صبرکنیــد! تانیــو بــی
گنــاه اســت ،مــن بــودم) ايــن را هولیــا کوشــیت  2در فیلــم «زيــر اقاقیــا» فريــاد

کشــید پیــش از آن کــه بــاران فراری مــان بدهــد  .از مادرانــی کــه بــرای عــاج

طفــل کورشــان و تهیــه ی مخــارج عمــل حاضــر بــه انجــام هــر کاری بودنــد (مثــل
فیلــم قلــب شکســته کــه مــا در پــارك ملــی اســکودا ر ديديــم ،همانجــا کــه وســط

دو فیلــم يکــی بنــد بــازی می کــرد) ،از رفقــای جدانشــدنی (بــرو هواتــو دارم .
جملــه ی اورول تــاش  3کــه فريــدون می گفــت قــول داده در فیلمــش بــازی کنــد) بــه
تنــگ آمــده بــودم و همین طــور از مردانــی کــه بــه خوشــبختی پشــت می کردنــد

و می گفتنــد «تــو عشــق بهتريــن دوســت منــی» همــان جملــه ای کــه در ســینما

فــرح شیشــلی شــنیديم .وقتــی اينقــدر کافــه بــودم ،ديگــر حتــی دختــری کــه بــر

صحنــه می گفــت «مــن يــک فروشــنده ی ناچیــزم و تــو پســر يــک کارخانــه دار

بــزرگ» و يــا آن مــرد بیچــاره کــه می گفــت بــه ماقــات خويشــاوند دوری مــی رود
و بــه جايــش معشــوقه را در خیابان هــا می گردانــد نمی توانســت تــاً ثیــری بــر

روحیــه ام داشــته باشــد.

1 Arzu im Freiköy
2 Hülya Kocyigit
3 Erol Tas

٢٩٦

خوشــبختی موقتــی نشســتن در کنــار فســون ،تاً ثیــری کــه ديگــر تماشــاگران

بــر آنچــه روی پــرده مــی گذشــت داشــتند وحســادت همــه وهمــه می توانســت

بــه غمــی بــدل گــردد کــه مــن و پیرامــون ام را آلــوده ســازد .گاهــی امــا در
لحظــه ای جادويــی دنیايــم روشــن می شــد .هنگامــی کــه تحــت تاً ثیــر سرنوشــت

تلــخ يکــی از قهرمانــان نابینــای فیلــم قــرار گرفتــه بــودم ،دســتم بــا پوســت

ابريشــمین فســون تمــاس پیــدا کــرد .بــرای اين کــه ايــن حــس نــاب را بــه
آســانی از دســت ندهــم دســتم را حتــی يــک میلــی متــر هــم تــکان نــدادم و در

همــان حــال بــه صحنــه خیــره شــدم بــدون آن کــه چیــزی بفهمــم .وقتــی حــس

کــردم او هــم بــدون حرکــت اجــازه ی ايــن تمــاس را داده ،گمــان کــردم کــه از
شــادی خواهــم مــرد .اواخــر تابســتان هنــگام ديــدن فیلــم «دختــر کوچولــو» در
ســینمای چــام پــارك  1آرناوتکــوی  2کــه ماجــرای دختــر لــوس وننــری ســت کــه

توســط راننــده ی خانــواده بــه راه راســت هدايــت می شــود ،بــاز هــم دســت مان
همان طــور بــه هــم خــورد .وقتــی حــرارت پیکــرش بــه جانــم افتــاد همــه ی

بدنــم بــه جنبــش درآمــد .اول اهمیتــی نــدادم و بــه مزمــزه کــردن ايــن حــس
ســرگیجه آور مشــغول شــدم ،امــا يکبــاره چراغهــا روشــن شــد و پنــج دقیقــه

تنفــس اعــام گشــت .بــرای الپوشــانی پولــوورم را روی پــا انداختــم.

فســون پرســید «برويــم نوشــیدنی بگیريــم؟» معمــو الً بــا شــوهرش بــرای خريــد
تخمــه و نوشــیدنی می رفــت.

«باشــد ،ولــی يــک لحظه صبر کــن! می خواهم راجــع به چیــزی فکر کنم».

درســت مثــل دوران دبیرســتان در ايــن طــور مــوارد بــه مــرگ مــادر بزرگــم
فکــر کــردم  .بــه مراســم خاکســپاری واقعــی و خیالــی ،بــه نصايــح و تنبیهــات

پــدرم ،بــه مــرگ خــودم ،بــه گورتاريــک ،بــه چشــمهايم کــه زيــر خــاك پنهــان

می شــدند و خاصــه نیــم دقیقــه بعــد درحالتــی بــودم کــه می توانســتم از جــا
برخیــزم.

گفتــم «خوب ،برويم !»
1 Campark
2 Arnavutköy

٢٩٧

باتعجــب نگاهــش کــردم .چــه بلنــد بــاال بــود و چــه نــرم راه می رفــت .انــگار

اولیــن بــار بــود می ديدمــش .چــه خــوب بــود بــدون شــرم در کنــارش راه رفتــن

و از البــای صندلی هــای خالــی و بچه هــای بازيگــوش گذشــتن .از نگاه هــای

مــردم خوشــم می آمــد و از اين کــه مــارا زن و شــوهر بداننــد لــذت می بــردم.

ايــن لحظــه ی کوتــاه ارزش همــه ی رنجهــا را داشــت و می دانســتم کــه آنــرا بــرای

همیشــه بــه ذهــن خواهــم ســپرد ،برايــم مثــل روز روشــن بــود.

جلــوی بســاط نوشــابه فروشــی قیامــت بــود .بچــه و بــزرگ بــه هــم فشــار می آوردنــد

و می خواســتند اولیــن نفــر باشــند .مــا تــه صــف ايســتاديم.

فســون پرســید «دربــاره ی چه چیــزی می خواســتی فکر کنی؟»

«دربــاره ی فیلــم ،بايــد بگويــم خیلــی خوشــم آمــد .از خــود می پرســیدم چــه

چیــزی اينطــور تحــت تاً ثیــرم قــرار داده و چــرا قبــ ً
ا به اينطــور مســائل بی اعتنــا

بــودم .حــس کــردم اگــر کمــی بیشــتر تمرکــز کنــم ،حتمــاً جوابــش را پیــدا
می کنــم » .

«واقعــاً ازايــن فیلم هــا خوشــت می آيــد؟ يــا بــه خاطــر مــا بــه ديدن شــان عاقــه

پیــدا کردهــای؟»

«نه،نــه بــه خاطــر خــود فیلــم اســت .بیشــتر آنهايــی را کــه در ايــن تابســتان

ديــدم بــه خــود نزديــک احســاس می کنــم ،تســکینم می دهنــد».

«زندگــی امــا مثــل ايــن فیلم هــا آســان نیســت ».فســون بــا لحنــی پاســخ دادکــه

انــگار مــن خیلــی رويايــی فکــر می کنــم «امــا ســرگرم کننــده اســت و مــن

خوشــحالم کــه تــو هــم بــا مايــی »

لحظــه ای ســکوت برقرارشــد .دلــم می خواســت بگويــم همینکــه کنــارت بنشــینم

کافــی اســت .واقعــاً برخــورد دســتمان اتفاقــی بــود؟ چــه حرفهايــی دوســت داشــتم

بگويــم  .امــا آدم هــای دور و برمــان و بطــور کلــی دنیايــی کــه در آن زندگــی
می کرديــم ،اجــازه ی اينــکار را نمــی داد .از بلنــد گويــی کــه روی درخــت نصــب

شــده بــود ،ترانــه ی فیلمــی پخــش می شــد کــه مــا دومــاه پیشــتر در پدنیــک،

همــان ســینمايی کــه چشــم انــداز زيبايــی داشــت ديــده بوديــم و ايــن اورهــان

گنجــه بــای بــود کــه می خوانــد «زمانــی تــو معشــوقه ام بــودی  »....موســیقی

تصاويــر تمــام تابســتان را جلــوی چشــمم آورد ،رســتورانهای ســاحلی ،آنجــا کــه
٢٩٨

بــا ذهنــی مــه گرفتــه فســون و مهتــاب را بــر دريــا می ديــدم.

گفتــم«در ايــن تابســتان خیلــی خوشــبخت بــودم .ايــن فیلــم هــا يــک چیــز را

بــه مــن آموختنــد ،مهــم نیســت کــه آدم چقــدر پــول داشــته باشــد .چیــزی کــه
بــه حســاب مــی آيــد نیــاز و درد آدمــی اســت  .موافقــی؟»

زيبــای مــن بــا نگاهــی غمگیــن گفــت «فیلمــی کــه راجــع بــه رنــج ســاخته شــود
بايــد صادقانــه باشــد ».

کنــار مــا بچه هــا بهــم نوشــابه می پاشــیدند و وقتــی در حیــن بــازی بــه فســون

تنــه زدنــد او را بــه طــرف خــود کشــیدم .چنــد قطــره نوشــابه ريختــه بــود روی
لباســش ،مــردی پــس گردنــی محکمــی بــه يکــی از آنــان زد و فريــاد کشــید

«االغهــا» و بعــد نگاهــی بــه مــن انداخــت کــه نشــان مــی داد از کارش بســیار

راضــی ســت و چشــمش بــه دســتم کــه هنــوز دور کمــر فســون حلقــه شــده بــود
افتــاد .

چقــدر امشــب بــه هــم نزديــک بوديــم ،هــم جســم و هــم روحمــان .فقــط فســون

بــا دزديــدن نگاهــش ازمــن دلــم را شکســت ،رفــت و از ظرفــی کــه بچه هــا بــه

آن هجــوم آورده بودنــد و دو تــا شیشــه نوشــابه برداشــت و گفــت «ايــن مــال
چتیــن اســت»هردو را داد بــاز کردنــد .مــن پولــش را پرداختــم و يکــی را بــرای
چتیــن بــردم کــه نــه در کنــار مــا «لــژ خانوادگــی» بلکــه در میــان مــردان
مجــرد ديگــر نشســته بــود.

بــا لبخنــد تعــارف کرد «راضی بــه زحمت نبودم »

وقتــی برگشــتم ديــدم کــه يــک پســر بچــه بــا شــگفتی غــرق تماشــای لیمونــاد
نوشــیدن فســون اســت  .با الً خــره بــه خــود جــر ا ًت داد و پرســید «هنرپیشــه
هســتید ؟ »
« نه »

بــا ايــن ســو ا ًل دون ژوان هــای آنــدوره شانس شــان را بــرای شــکار زنانــی کــه ســر
وضــع مرتبــی داشــتند ،آرايــش می کردنــد و لباس هايــی تــا حــد امــکان آزادتــر

می پوشــیدند امــا الزامــاً جــزو طبقــات مرفــه نبودنــد امتحــان می کردنــد .البتــه
ايــن پســر بچــه ی ده ســاله حتمــاً چنیــن منظــوری نداشــت ،ولکــن معاملــه هــم
نبــود.

٢٩٩

«مــن اما شــما را در يــک فیلم ديده ام».

«کــدام فیلم؟»

« در پروانه هــای پايیــزی ،آنجاهــم همیــن پیراهــن را به تن داشــتید».

فســون بــا خنــده گفــت « بگــو ببینم ،آنجــا چه نقشــی را بازی می کردم؟»

اينجــا پســرك فهمید که اشــتباه کرده و ســاکت شــد.

«بگــذار از شــوهرم بپرســم ،او همــه ی فیلم ها را می شناســد».

اين کــه بــا نگاهــی جســتجوگر بــه جمعیــت نــگاه کــرد و بــه پســرك فهمانــد کــه
مــن شــوهرش نیســتم ،طبیعتــاً فکــرم را آشــفته ســاخت ،امــا عصبانیتــم را قــورت

دادم و در حالــی کــه هنــوز تمــام و کمــال لــذت در کنــار فســون بــودن و بــا او

نوشــابه نوشــیدن را مزمــزه می کــردم بــا لحنــی معصومانــه گفتــم «پســرك حتمــاً

فهمیــده کــه مــا بــه زودی فیلمــی می ســازيم و تــو درآن نقــش اول را بــازی
می کنــی » .

« يعنــی واقعــاً می خواهــی ســر کیســه را شــل کنــی تــا فیلــم را بســازيم؟ معــذرت

می خواهــم کمــال! اينقــدر تــو مــا را معطــل کــردی کــه ديگــر فريــدون جــر ا ًت

نمی کنــد راجــع به ايــن موضــوع حــرف بزنــد».
« ر ا ستی ؟ »
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کینــه و قلــب شکســته بــدرد هیچکــس نمی خورد

باقــی شــب حتــی يــک کلمــه هــم نتوانســتم حــرف بزنــم .آنچــه آن شــب تجربــه
کــردم در بســیاری از زبانهــای ديگــر هــم بــه همیــن شــکل بــه نمايــش در

می آيــد .بنابرايــن يــک قلــب شکســته ی چینــی می توانــد بــرای بازديــد کننــدگان
ســمبل وضعیــت ام باشــد .درد عشــق چــون تابســتان گذشــته بــه شــکل آشــفتگی،

ناامیــدی و خشــم حملــه ور نمی شــد .درد در خونــم بــا جــان ســختی بیشــتری

جريــان می يافــت ،امــا چــون فســون را هــر چنــد روز يــک بــار می ديــدم از
شــدت و قدرتــش کاســته شــده بــود .بــرای کنــار آمــدن بــا ايــن درد جديــد بــه

جســتجوی راه هــای ديگــری برآمــدم و ايــن روش هــای نــو آنچنــان در روحیــه ام
تاً ثیــر گذاشــتند کــه می تــوان گفــت در پايــان تابســتان آدم ديگــری شــدم .ديگــر

بخــش بزرگــی از روز را بــه ســتیز بــا درد نمــی گذرانــدم ،بلکــه ســعی می کــردم
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پنهانــش کنــم  .نگــذارم ســر بلنــد کنــد ،نديــده بگیرمــش .درد عشــق عقــب

نشــینی کــرد و درد ديگــری جانشــین آن شــد .تحقیر،اولــش گمــان می کــردم
کــه تــاش فســون جلوگیــری از ايجــاد ايــن حالــت در مــن اســت .امــا حرفهــای

بــر خورنــده ی امشــب چیــز ديگــری را نشــان مــی داد.

اول ســعی کــردم جمــات تلخــش را کــه مرتــب در ســرم مــی پیچیــد نديــده

بگیــرم .انــگار اصــ ً
ا نشــنیده ام .امــا راســتی گفتــن زيرلبــی دال بــر آن بــود

کــه هــم حرفــش را شــنیده و هــم بــه خوبــی درکــش کــرده ام .دوبــاره تاشــی
جــدی کــردم تــا نشــان بدهــم کــه دلیلــی بــرای دلخــوری وجــود نــدارد ،امــا
ديــر شــده بــود .چیــزی مانــع ام می شــد .حــال خرابــم را بــه خوبــی می شــد

ديــد و اين کــه نیــش را عمیقــأ در جانــم حــس کــرده ام .شیشــه نوشــابه بــه
دســت ســرجايم نشســتم ،درحالیکــه حرفهــای برخورنــده اش ذره ذره در مغــزم

تــه نشــین می شــدند .هرحرکتــی دردنــاك بــود و ازهمــه بدتــر آگاهــی فســون

از بايــی کــه بــر ســرم آورده.

بــا تمــام قــوا تــاش می کــردم حواســم را بجــای ديگــری معطــوف کنــم و بــه

روی خــود نیــاورم .مثــل ســالهای جوانــی کــه هنــگام مــال و بــی کاری خــود را
بــا مســائل فلســفی ســرگرم می کــردم و ايــن ســوال معــروف کــه حــاال بــه چــه

چیــزی فکــر می کنــی؟ همیــن حــاال به ايــن فکــر می کــردم کــه بــه چــه چیــزی
فکــر می کنــم و همین طورتــا مدتــی به ايــن بــازی ادامــه مــی دادم .بعــد مصمــم

بــه ســوی او بازگشــتم و گفتــم « شیشــه نوشــابه ها را بايــد پــس بدهیــم ».شیشــه

را از دســتش گرفتــم و رفتــم .در دســت ديگــر نوشــابه ی خــود را در داشــتم کــه

هنــوز کمــی از آن باقــی بــود .وقتــی ديــدم حــواس کســی بــه مــن نیســت باقــی
نوشــابه را در شیشــه ی خالــی فســون ريختــم و شیشــه ی خــودرا پــس دادم.
بعــد بــا ايــن شیشــه ی نوشــابه ی فســون کــه اينجــا می بینیــد ســر جــای خــود

بازگشــتم  .فســون و شــوهرش بــا هــم حــرف می زدنــد و از قــرار متوجــه چیــزی

نشــده بودنــد .مــن امــا تــا آ خــر فیلــم چیــزی از آنچــه بــر صحنــه می گذشــت

نفهمیــدم .بــا دســتی لــرزان شیشــهای را کــه مهــر لبهــای فســون بــر آن بــود
دردســت می فشــردم .بــه چیــز ديگــری نمی خواســتم فکــر کنــم .می خواســتم

بــه خانــه برگــردم ،بــه دنیــای خــودم ،در میــان اشــیای خــودم .ايــن شیشــه نوشــابه
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ســالها بــاالی تختــم در خانــه ی مرحمــت جــای مخصوصــی داشــت .کســی کــه از

نزديــک بــه آن نــگاه کنــد می بینــد مــارك ملتــم بــر آن اســت .امــا محتويــات شیشــه

ربطــی بــه مــزه ی نوشــابه ای کــه زعیــم را بــه معروفیــت رســاند نداشــت .ملتــم در
ايــن فاصلــه بازارهــای ترکیــه را فتــح کــرده بــود ،شیشــه های خالــی اش امــا در

محــات توســط بدل ســازان از مغازه هــا جمــع می شــد ودر انبارهــای غیــر مجــاز بــا
نوشــابه های ارزان قیمــت پرمی گشــت .در راه بازگشــت فريــدون کــه از برخــورد مــن

و فســون خبــر نداشــت ديــد کــه گاه و بــی گاه شیشــه را بــه لبهايــم نزديــک می کنــم

و گفــت «ايــن ملتــم هــم نوشــابه ی خوشمزه ايســت نــه کمــال؟» جــواب دادم کــه
ايــن اصــ ً
ا ملتــم نیســت .فــوری مقصــودم را فهمیــد و گفــت «پشــت باکیرکــوی يــک

مرکــز غیــر مجــاز پــر کــردن کپســول گاز وجــود دارد.آنجــا بــا گاز ارزان کپســولها را
پــر می کننــد .ماهــم چنديــن بــار مشتری شــان شــديم و شــايد بــاورت نشــود اگــر

بگويــم کــه بیشــتر از گاز اصــل کار کردنــد».

خیلــی جــدی شیشــه را بــه ســمت دهانــم بــردم و گفتــم «ايــن هــم مــزه اش خیلــی
بهتــر اســت».

ماشــین در خیابانهــای خالــی و زيــر نــور پريــده رنــگ تیــر چــراغ بــرق پیــش

می رفــت و مــن از پشــت شیشــه بــه ســايه ی شــاخ و بــرگ درختــان کــه بــه ســرعت
از کنارمــان می گذشــتند خیــره شــده بــودم .انــگار خــواب می ديــدم ،حــاال درد قلــب

شکســته ام را بــه وضــوح حــس می کــردم و ديگــر ســر بــه عقــب بــر نمی گردانــدم .در
ماشــین بحــث راجــع بــه فیلــم جريــان داشــت .چتیــن کــه معمــو الً در بحثهــا شــرکت

نمی کــرد اين بــار گويــی ازســکوت داخــل ماشــین کافــه شــده بــود ،رشــته ی ســخن
را بــه دســت گرفــت کــه بخشــهايی از فیلــم غیــر واقعــی بــوده ،مثــ ً
ا يــک راننــده ی

اســتانبولی هیچوقــت اينطــوری بــا دختــر اربابــش حــرف نمی زنــد ،هــر چنــد کــه
مو دبانــه باشــد .
لحنــش ً
فريــدون پاســخ داد «او کــه راننــده نبــود ،هنرپیشــه ی معــروف آيهــان ايشــیک

1را نشــناختی؟»

چتیــن گفــت «چــرا ،و بــه همیــن دلیــل هــم از فیلــم خوشــم آمــد ،چــون آموزنــده
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بــود .فیلم هايــی کــه مــا در ايــن تابســتان ديديــم هــم ســرگرم کننــده بودنــد،
هــم آموزنــده».

فســون ومــن ســاکت بوديــم .ايــن تابســتان گفتــن چتیــن روحیــه ام را خراب تــر

کــرد .تابســتان زيبايــی کــه بــا فســون زيــر آســمان پــر ســتاره می نشســتیم ،بــه

پايــان رســیده بــود .بــرای اين کــه فســون نفهمــد چقــدر اذيــت شــده ام ،تصمیــم

گرفتــم چــرت و پــرت بگويــم و بخنــدم .امــا حتــی قــادر بــه بــاز کــردن دهانــم
هــم نشــدم .حــس می کــردم کــه دلخوريــم از او مدتهــا طــول خواهــد کشــید.

اصــ ً
ا نمی خواســتم ببینمــش .بــا کســی کــه فقــط بــرای پــول بــه مــن نزديــک

شــده بــود چــکار داشــتم .حتــی تــاش نمی کــرد ايــن نکتــه را از مــن پنهــان

کنــد .دل کنــدن از او کار دشــواری بنظــر نمی رســید .حتمــاً ســخت نبــود.

وقتــی کــه دم در خانــه پیــاده شــدند ،هیــچ تاشــی بــرای گذاشــتن قــرار بعــدی

نکــردم  .ســه روز هــم بــه هیــچ کدام شــان زنــگ نــزدم  .در طــی ايــن مــدت
کــم کــم بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه ايــن قهــر و غضــب ديپلماتیــک اســت و

ربطــی بــه غصــه و عصبانیتــم نــدارد ،بلکــه صــاف و ســاده بايــد اينطــور عمــل

کنــم .هرکــس کــه بــا مــا برخــورد بــدی داشــته باشــد مســتحق مجــازات اســت،
اينطــور هــم يــاد می گیــرد کــه ديگــر حرکتــش را تکــرار نکنــد و هــم غــرور مــا

حفــظ می شــود .مجازاتــی کــه مــن بــرای فســون در نظــر گرفتــه بــودم طبیعتــاً
نپرداختــن پــول مــورد نظــر بــه شــوهرش بــرای تهیــه ی فیلــم و نقــش بــر آب

کــردن آرزوی معروفیــت و هنرپیشــگی اش بــود .پــس از آن تصمیــم عجوالنــه ی
اولیــه در دومیــن روز بــا دقــت برنامــه ريــزی کــردم کــه چــه چیــزی بیــش از

همــه زجــرش خواهــد داد .بااين کــه مشــخص بــود مســائل مالــی برايــش از هــر
چیــز ديگــر مهمتــر اســت ،بــاز هــم بــه خــود گفتــم کــه او نــه بــه خاطــر صــرف

نظــر از فیلــم بلکــه بــه خاطــر نديــدن مــن غصــه دار خواهــد شــد .شــايد هــم

فقــط تلقینــات نبــود و تاحــدی واقعیــت داشــت .بــه ايــن ترتیــب لــذت تصــور

پشــیمانی فســون بــر اوقــات تلخــم غلبــه کــرد .وقتــی کــه دو روز بعــد بــا مــادر
در ســواديه ســرمیز شــام نشســته بوديــم ،حــس کــردم دلــم بــرای فســون تنــگ
شــده و ديگــر مدت هاســت ازدســتش دلخــور نیســتم وخشــمم را فقــط در ظاهــر

و بــرای آن کــه بتوانــم تنبیهــش کنــم ،حفــظ کــرده ام .هنــگام صــرف غــذا ســعی
٣٠٣

کــردم خــود را جــای او بگــذارم .تصــور کــردم اگــر مــن بــا يــک جملــه ی نســنجیده
تهیــه کننــده ی ثروتمنــد را از خــود رنجانــده بــودم ،حتمــاً از کارم مثــل ســگ
پشــیمان می شــدم  .در میانــه ی ايــن افــکار مــادر مــی پرســید (چــرا گوشــتت
را نمــی خــوری؟ امشــب برنامــه ی بیــرون داری؟هــوا کــه ديگــر گــرم نیســت .اگــر

بخواهــی می توانیــم بــه نیشانتاشــی برگرديــم .بگــو ببینــم ايــن اســتکان چنــدم

اســت؟) و حواســم را پــرت می کــرد .همان طــور کــه ســعی می کــردم حــال فســون

را حــدس بزنــم ،نکتــه ی ديگــری بــه ذهنــم رســید .از همــان لحظــه کــه فســون آن
جملــه ی زشــت را (پــس يعنــی حاضــر شــده ای ســر کیســه را شــل کنــی؟) برزبــان

آورد قهــر وغضبــم انتقامــی برنامــه ريــزی شــده بــود .می خواســتم تنبیهــش

کنــم ،امــا در عیــن حــال از خــود خجالــت می کشــیدم .اينطــور شــد کــه بــه خــود

قبوالنــدم ديگــر بــه ديدنــش نخواهــم رفــت .بــه ايــن ترتیــب می توانســتم بــدون
احســاس گنــاه انتقــام کشــی کنــم .پــس خشــم واقعــی ام آنقدرهــا هــم واقعــی نبــود

و فقــط آرزوی انتقــام باعــث اينهمــه اغــراق راجــع بــه قلــب شکســته ام شــده بــود.
همینکــه بــه ايــن نتیجــه رســیدم تصمیــم گرفتــم دوبــاره فســون را ببینــم و دنیــا

دوبــاره زيبــا شــد .هرچنــد رفتــن در خانــه شــان کمــی دشــوار بنظــر می رســید .

پــس از شــام ســری بــه خیابــان بغــداد  1زدم ،همانجــا کــه قبــ ً
ا بــا دوســتان بــرای

گــردش می رفتــم .همان طــور کــه در پیــاده روهــای عريضــش قــدم مــی زدم،

دوبــاره ســعی کــردم خــود را بجــای فســون بگــذارم تابفهمــم کــه ايــن قضیــه
بــرای او چــه معنايــی دارد .يعنــی درســت بــود کــه از تنبیهــش صــرف نظــر کنــم.

يکبــاره فکــری مثــل بــرق از ســرم گذشــت .زنــی باهــوش و زيبــا چــون او کــه بــه

درســتی می دانســت چــه می خواهــد ،حتمــاً می توانســت بــا کمــک همســرش بــه

راحتــی تهیــه کننــده ی ديگــری پیــدا کنــد .موجــی از حســادت پیکــرم را لرزانــد.
فــردا بعــد از ظهــر چتیــن را فرســتادم تــا ببینــد در ســینما بــاغ بشــیکتاش  2چــه

فیلمــی نمايــش می دهنــد .وقتــی فیلمــی را حتمــاً کــه بايــد می ديديــم ،يافتــم

بــه آنهــا زنــگ زدم .در زت زت تــوی اتاقــم نشســته بــودم و همینکــه صــدای زنــگ

1 Bagdad
2 Beşıktaş
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در خانه شــان پیچیــد گوشــی را محکــم بــه گوشــم چســباندم .می دانســتم هــر
کــه پاســخ بدهــد قــادر نخواهــم بــود طبیعــی صحبــت کنــم .بــه همیــن دلیــل

حالــت تصنعیــم غالــب شــد ،همچنــان میــان خشــمی واقعــی و قهــر وغضــب
ديپلماتیــک گیــر کــرده بــودم .غضبــی کــه گمــان می کــردم تافســون عذرخواهــی

نکــرده ،بايــد حفــظ شــود و بــه ايــن ترتیــب آخريــن روزهــای تابســتانی را بــه

تماشــای فیلــم در ســینما باغهــای مختلــف گذرانديــم ،در حالــی کــه مــن نقــش

آدمــی رنجیــده کــه بــه نــدرت حــرف مــی زد را بــازی می کــردم  .اخــاق بــدم

بــه فســون هــم ســرايت کــرد .چــون او مــرا محکــوم بــه بــازی کــردن ايــن نقــش

کــرده بــود ،بــدون آن کــه خــود بخواهــم گاهــی بــه راســتی از دســتش عصبانــی

می شــدم و در طــی زمــان ايــن شــخصیت کــه در حضــور فســون ناخــودآگاه

در مــن شــکل می گرفــت بــه تدريــج جزئــی از وجــودم و بــه شــکلی يــک مــن

دوم شــد .تــازه آنوقــت فهمیــدم کــه خیلی هــا قــادر نیســتند صــاف و ســاده

زندگیشــان را بکننــد ،بلکــه در قفســی تنــگ کــه بــر اثــر فشــار و مجــازات بــه آن
رانــده شــده اند محکــوم بــه ايفــای نقشــی دروغین انــد .هــر چنــد در فیلم هــا

می ديديــم کــه براثــر صداقــت می تــوان از دام هــر دروغ و ريايــی بــه ســامت

گذشــت ،آنهــم در ســینما باغهايــی کــه هــرروز خالی تــر می شــدند ،ديگــر

نمی توانســتم دنیــای رمانتیــک فیلم هــا را بــاور کنــم .يکبــار يلديــز  1بشــیکتاش
آنقــدر از جمعیــت تهــی بــود کــه بیــن خــود و فســون يــک صندلــی خالــی

گذاشــتم تــا اينطــور بــه نظــر نرســد کــه می خواهــم خــود را بــه او بچســبانم

 .ايــن فاصلــه ی تصنعــی بــه اضافــه ی بــاد ســردی کــه می وزيــد آنچنــان زهــر

پشــیمانی در جانــم ريخــت کــه احســاس کــردم يکســره يــخ زده ام .چهــار روز
بعــد بــه ســینما بــاغ کولــوپ در فريکــوی  2رفتیــم و از اين کــه نمايــش فیلــم

را باطــل کرده انــد ،زيــاد هــم ناراحــت نشــديم .انجمــن محــل جشــن ختنــه
ســورانی بــرای بچه هــای بی بضاعــت ســازماندهی کــرده بــود  .پســربچه های

تــرو تمیــز بــا آه و نالــه دراز کشــیده بودنــد و مــادران لچــک بســر نازشــان را
1 Yildiz
2 Kulüp in Feriköy

٣٠٥

می کشــیدند .بنــد بــاز و رقصنــده هــم بــرای گــرم کــردن مجلــس آورده بودنــد.

وقتــی رئیــس انجمــن شــهر کــه مــرد خــوش برخــوردی هــم بــود ،ديــد کــه تحــت
تــاً ثیــر جمــع قــرار گرفته ايــم جلــو آمــد و تعــارف کــرد کــه در جشــن شــرکت

کنیــم .امــا مــا چــون مثــ ً
ا از بــه هــم خــوردن برنامــه عصبانــی بوديــم ،دعوتــش را

رد کرديــم .ايــن کــه فســون آزردگــی خاطــرم را بــا رنجــش پاســخ مــی داد ،آنهــم

بــا چنــان ظرافتــی کــه شــوهرش چیــزی نفهمــد ديوانــه ام کــرده بــود .اين بــار

شــش روز توانســتم جلــوی خــود را بگیــرم و زنــگ نزنــم .شــوهرش هــم اصــ ً
ا بــه
ايــن فکــر نیفتــاد کــه زنگــی بزنــد .اگــر موضــوع ســاختن فیلــم هنــری منتفــی

می شــد ،ديگــر بــه چــه بهانــه ای می توانســتم او را ببینــم؟ مجبــور بــودم بــرای
ديدنــش پــول را بدهــم .ايــن واقعیــت وحشــتناك را بايــد می پذيرفتــم .

آخريــن فیلــم را در ســینما ماجســتیک پانگالتــی  1ديديــم .روز گرمــی بــود و

ســینما تقريبــاً پــر ،امیــدوار بــودم کــه شــايد ايــن آخريــن شــب تابســتانی را

در محیطــی دوســتانه بــه ســر آوريــم و دلخوری هــا بــر طــرف شــود .پیــش از

آن کــه ســر جــای خــود بنشــینیم ،کمیلــه  2مــادر يکــی از همشــاگردی هايم کــه

در عیــن در دوره هــای مــادر نیــز شــرکت می کــرد ،ديــدم .شــنیده بــودم وضــع
مالــی جالبــی نــدارد .مثــل آدم هايــی کــه قبــ ً
ا پولــدار بــوده و حــاال از فقــر خــود

شــرمنده اند ،بــا نــگاه گويــی بــه خــود گفتیــم «تويــی؟ اينجــا چــه می کنــی؟»

انــگار بخواهــد اعتــراف کنــد گفت «مــن کنجکاو ديــدن خانه ی مکرم ام »3

نفهمیــدم منظــورش چیســت و بــا خــود گفتــم شــايد يکــی از همیــن خانه هــای

شــیک مشــرف بــه ســینما را می گويــد .کنــارش نشســتم .فســون و فريــدون شــش

هفــت رديــف عقب تــر نشســته بودنــد .وقتــی فیلــم شــروع شــد تــازه فهمیــدم

خانــه ی مکــرم هــم در آن شــرکت دارد .يــک ويــای اعیانــی چوبــی در ارن کــوی

4

کــه متعلــق بــه پســر يکــی از امــرای ارتــش بــوده ،در دوران کودکــی بارهــا بــا
1 Majestik in Pangalti
2 Cemile
3 Mükerrem
4 Erenköy
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دوچرخــه از جلويــش گذشــته بــودم .چــون خانــواده ديگــر از پــس مخــارج ويــا
مو سســات
بــر نمی آمــد ،مثــل بســیاری از آشــنايان مــادر آنــرا بــرای مدتــی بــه ً

تهیــه ی فیلــم کرايــه دادنــد .بنابرايــن کلیمــه نیامــده بــود تــا در تــب و تــاب «
تلختــر از عشــق» ســهیم شــود ،بلکــه می خواســت دکوراســیون چوبــی ويايــی را

کــه در فیلــم محــل زندگــی يــک مشــت تــازه بــدوران رســیده بــود ببینــد .بايــد

بلنــد می شــدم و پیــش فســون می نشســتم .امــا نرفتــم .يــک طــوری احســاس

خجالــت می کــردم .مثــل نوجوانــی کــه در ســینما دوســت دارد دور از والديــن
خــود بنشــیند .نمی دانســتم از چــه چیــزی خجلــم و ايــن شــرم بــا دلخوريــم

در آمیخــت .پــس از پايــان فیلــم زيــر نگاه هــای دقیــق کمیلــه دوبــاره در کنــار

فســون و فريــدون قــرار گرفتــم .فســون از همیشــه بــد اخاق تــر بــود و مــن هــم
چــاره ای جــز بــازی کــردن نقــش يــک آدم دلخــور را نداشــتم .دلــم می خواســت
ســکوت غیــر قابــل تحمــل ماشــین را بــا شــوخی و خنــده بشــکنم .نقــاب از چهــره

برگیــرم و از ايــن پوســته ی قابــی درآيــم ،امــا هیــچ کــدام از ايــن کارهــا را
نکــردم .در عــوض پنــج روز ديگــر هــم زنــگ نــزدم .دلیــل مقاومتــم ايــن بــود
کــه بــا لــذت تمــام فســون را مجســم می کــردم کــه پشــیمان و عــذر خــواه بــه

ســراغم آمــده و مــن درعــوض متهــم اش می کنــم کــه همــه چیــز تقصیــر اوســت و

گناهانــش را يــک يــک بــه رخــش می کشــم  .در آخــر خــودم هــم بــه مظلومیــت ام
ايمــان پیــدا کــردم .بــا اينهمــه روزهــا بــه نحــو دردناکــی آهســته می گذشــت.

درد وحشــتناك عــدم حضــورش در کار کشــیدنم بــه ظلمــات بــود .همــان

ظلمــت جــان ســختی کــه يــک ســال پیــش در غیبتــش تجربــه کــرده بــودم.
خطــر لغزشــی کــه می توانســت دوبــاره مــرا محکــوم بــه نديدنــش بــرای مدتــی

طوالنــی کنــد ،آنچنــان بــه وحشــتم می انداخــت کــه میلــی بــه اين کــه بدانــد

چقــدر از او آزرده ام نداشــتم .ايــن طــور شــد کــه قهــر و غضبــم را فــرو خــوردم.
آنوقــت تبديــل بــه چیــزی شــد کــه فقــط خــودم را عــذاب مــی داد .از خــود

انتقــام می گرفتــم .قلــب شکســته و آزردگــی ام بــه درد هیــچ کــس نمی خــورد.

شــبی کــه در نیشانتاشــی زيــر بــارش برگهــای پايیــزی راه می رفتــم بــه ايــن
نتیجــه رســیدم کــه بهتريــن و در عیــن حــال امیدوارکننــده تريــن راه حلــی کــه
برايــم وجــود دارد ،اين ســت کــه فســون را ســه تــا چهــار بــار در هفتــه ببینــم
٣٠٧

(.دوبــار حداقــل) فقــط در ايــن صــورت مــی وانســتم بــه زندگــی طبیعــی برگــردم،

بــدون آن کــه دچــار افســردگی شــوم .اين کــه کدام مــان قصــد انتقــام گیــری از
ديگــری را داشــت ،بی اهمیــت بــود .زندگیــم بــی فســون هیــچ ارزشــی نداشــت.
اگــر می خواســتم رنــج ســال پیــش تکــرار نشــود بايــد گوشــواره ی پــدرر ا برايــش

می بــردم .

فــردا کــه بــرای ناهــار بــه بیوقلــو می رفتــم گوشــواره را در جیــب داشــتم  .ســه

شــنبه بــود  12 .اکتبــر ســال  1976يــک روز درخشــان پايیــزی ،ويتريــن مغازه هــا

الــوان و نورانــی بنظــر می رســید ناهــار را نــزد حاجــی صالــح خــوردم .فکــر

خاصــی در ســر نداشــتم .بــه خــود گفتــم دلیــل اينجــا آمدنــم اين ســت کــه اگــر

دلــم خواســت ســری بــه خالــه نصیبــه بزنــم و نیــم ســاعتی پیشــش بنشــیم .در

دوقدمــی چــو کورکومــا بــودم .ســر راه نگاهــی هــم بــه برنامــه ی ســینما ســارای
انداخنــه بــودم .می توانســتم بــه ســئانس يــک چهــل و پنــج دقیقــه برســم و

دوســاعتی در خنکــی مرطــوب ســالن دنیــا را بــه فراموشــی بســپارم .امــا بــه
محــض رســیدن بــه ســاعت يــک و چهــل و پنــج دقیقــه برخاســتم و بــه طــرف

چوکورکومــا ســرازير گشــتم .ناهــار را در معــده ،گرمــای آفتــاب را بــر شــانه و

سوزشــی مختصــر در قلــب داشــتم .خالــه نصیبــه در را گشــود.

گفتــم «همینجــا خوب ســت خالــه» و جعبــه ی مخملــی گوشــواره را بیــرون آوردم

«ايــن مــال فســون اســت ،هديــه ای از طــرف پــدرم .گفتــم ســری بــه شــما بزنــم و

در ضمــن ايــن را هــم بدهــم خدمتتــان».

«اول بايــد يــک قهــوه برايــت درســت کنــم .الســاعه آمــاده می شــود .می خواهــم

قبــل از آن کــه فســون ســر برســد ،مطلبــی را بــا تــو در میــان بگــذارم ».لحنــش

آنچنــان اســرار آمیــز بــود کــه نتوانســتم جلــوی خــود را بگیــرم و بــا او از پله هــا
بــاال رفتــم .اتــاق غــرق نــور بــود و لیمــون بــا رضايــت در آفتــاب چــرت مــی زد.

وســايل خیاطــی خالــه نصیبــه همــه جــا ولــو بــود.

«البتــه ديگــر خیاطــی نمی کنــم .امــا يکــی خواهــش کــرده برايــش لبــاس

عــروس بــدوزم  .فســون هــم کمکــم می کنــد .همیــن االن ســر خواهــد رســید».

خالــه نصیبــه قهــوه آورد و بــدون حاشــیه رفتــن گفــت «کمــال عزيــز متاً ســفانه

دلخوری هــای زيــادی پیــش آمــده ،دختــرم خیلــی رنــج کشــیده .بايــد اخــم و
٣٠٨

تخــم هــای فســون را نديــده بگیــری و دوبــاره بــا او آشــتی کنــی ».

بــا پــزی عاقانه پاســخ دادم «البته»

« تــو خــودت بهتــر می دانــی چــه کنــی .امــا تــو را بــه خــدا کاری را کــه فســون

می خواهــد بکــن تــا شــايد از ايــن بی راهــه نجــات پیــدا کنــد».

نگاهــی ازســر پرســش به او انداختــم .منظورش از بــی راهه چه بود؟

« پیــش از نامــزدی و بــه خصــوص بعــد از آن خیلــی زجــر کشــید .ماه هــا اشــک
می ريخــت و غــذا نمی خــورد .حتــی يــک لیــوان آب را هــم بــه خــودش حــرام

کــرده بــود  .از خانــه بیــرون نمی رفــت .ايــن پســره هــرروز می آمــد و تســايش

مــی داد».

« فر يد و ن ؟ »

«بلــه ،نگــران نبــاش! از چیــزی خبــر نــدارد ».و بعــد ادامــه داد کــه ديگــر

دختــرش نمی دانســت چــه کنــد تــا عمــو طــارق بــه ايــن نتیجــه رســید کــه

شــوهرش بدهنــد و او هــم عاقبــت بــه ازدواج بــا فريــدون رضايــت داد .فريــدون از
چهــار ســال پیــش عشــق فســون بــود ولــی او محلــش نمــی داد و بــا بی اعتنايــی

باعــث رنجــش اش می شــد .حــاال امــا ديگــر آنچنــان دوســتش نــدارد( .وقــت
گفتــن ايــن حــرف چشــمک کوچکــی بــه مــن زد .گويــی اعــام يــک خبــر خــوب

باشــد ).شــبها در خانــه بنــد نمی شــود .فقــط حواســش پــی ســینما و دوســتان

دســت انــدرکارش اســت .اتاقــش را در خوابــگاه دانشــجويی بیشــتر بــه دلیــل
نزديکــی اينجــا بــه پاتوق هــای ســینمايی در بیوقلــو از دســت داد تــا بــرای

زندگــی مشــترك بــا فســون .البتــه حــاال باهــم خــوش و خرمنــد ،همــان چیــزی

کــه در خیلــی از ازدواج هــای قــراردادی پیــش می آيــد ،امــا زيــاد هــم نبايــد

جــدی اش گرفــت .پــس از آنچــه بــر ســر فســون آمــده بــود ،خالــه نصیبــه و عمــو

طــارق تصمیــم گرفتنــد شــوهرش بدهنــد و تــا حــال هــم پشــیمان نشــده اند.

حــرف آنچــه بــر ســر فســون آمــده بــود و نــگاه شــماتت بــاری کــه بــه مــن

انداخــت بــه روشــنی نشــان دادکــه منظــورش نــه خــراب کــردن امتحــان کنکــور
بــه دلیــل عشــق و عاشــقی بلکــه رابطــه ی جنســی پیــش ازازدواج اســت .داغ

ننگــی کــه مــن موجــب اش بــودم و فقــط بــا ازدواج پــاك می شــد «پســر بــی
عرضه ايســت و نمی توانــد بــرای فســون زندگــی راحتــی درســت کنــد .فســون
٣٠٩

هــم اينــرا بخوبــی می دانــد .امــا با الً خــره شــوهرش اســت و حاالهــم کــه می خواهــد

او را ســتاره ی ســینما کنــد .ايــن را واقعــاً می خواهــد .اگــر تــو بــه راســتی عاشــق
دختــرم هســتی کمکشــان کن!خواهــش میکنــم .مــا فکــر کرديــم بهتــر اســت فســون

را بــه فريــدون بدهیــم تــا بــه يــک پیرمــرد پولــدار کــه حتم ـاً بدلیــل باکــره نبــودن

تحقیــرش می کــرد .خــوب حــاال هــم کــه می خواهــد وارد عالــم ســینما شــود .

تــورا بــه خــدا آنجــا مواظبــش بــاش کمــال !»
«حتمـاً خالــه نصیبه »

بــا لبخنــد گفــت کــه فســون نبايــد بدانــد کــه او اســرار خانوادگــی را فــاش کــرده و
گرنــه هردومــان را بــه شــدت مجــازات خواهــد کــرد « .فســون خیلــی تحــت تاً ثیــر

همــدردی ات قــرار گرفتــه و همین طــور بــه هــم زدن نامــزدی بــا ســیبل ،ايــن
مجنــون ســینما هــم واقعــاً بــه موفقیــت دختــرم امیدواراســت ،امــا مــن مطمئنــم

کــه فســون بــه زودی متوجــه بی عرضگــی اش می شــود و ترکــش می کنــد .البتــه

بــه شــرطی کــه تــو دور وبــرش باشــی و اعتمــادش را جلــب کنــی».

گفتــم «می خواهــم اشــتباهاتم را جبــران کنــم ،خالــه نصیبــه ! خواهــش می کنــم

کمکــم کــن تــا دوبــاره قلبــش را بدســت بیــاورم ».جعبــه را از جیــب ام بیــرون
آوردم « ايــن مــال فســون اســت».
«متشــکرم » و جعبــه را برداشــت .

« خالــه نصیبــه اولیــن بــاری کــه اينجــا آمــدم بــرای فســون يــک لنگــه گوشــواره
کــه متعلــق بــه خــودش بــود آوردم .امــا مثــل اين کــه آنــرا پیــدا نکــرد ،شــما
می دانیــد کجاســت؟»

« نــه ،اصـ ً
ا شــايد بهتر باشــد خودت هديــه را به او بدهی».
« نه،نــه اين هديه نیســت .مال خودش اســت».

«چــه گوشــواره ای اســت؟» و وقتــی ترديــد مــرا در پاســخ گفتــن ديــد گفــت
«ايــکاش همــه ی مشــکات بــا يــک جفــت گوشــواره حــل می شــد.وقتی فســون

بیمــار بــود فريــدون هــرروز بــه ديدنــش می آمــد .او حتــی نمی توانســت ســر پــا

بايســتد .ايــن پســر دســتش را می گرفــت و می بــرد بــه ســینمای بیوقلــو .هــر
شــب شــام پیــش مــا می مانــد .فیلــم نــگاه می کــرد و مراقــب فســون بــود».

« مــن می توانــم بیشــتر از او مايــه بگذارم خالــه نصیبه».
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«خداکنــد .اگــر خواســتی می توانــی شــبها بیايــی پیــش مــا .بــه مــادرت ســام

برســان .ولــی همــه چیــز را بــه او نگــو ،نگــران مــی شــود».

بــا نگاهــش هشــدار داد کــه هــر لحظــه ممکــن اســت فســون ســر برســد و مــا را
بــا هــم ببینــد .بنابرايــن بــه ســرعت برخاســتم و خانــه را تــرك کــردم .وقتــی
کــه ســربااليی بیوقلــو را پشــت ســر می گذاشــتم بــا شــادی حــس کــردم کــه

خشــمم کامــ ً
ا بــر طــرف شــده.
ز ما ن
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درســت هفــت ســال و ده مــاه شــبها بــرای شــام بــه چوکورکومــا رفتــم ،تــا فســون

را ببینــم .ده روز پــس از دعــوت خالــه نصیبــه (هــر وقــت دلــت خواســت بیــا)
يعنــی شــنبه  23اکتبــر ســال  1976کــه بــرای اولیــن بــار بــه انجــا رفتــم تــا

روزی کــه فســون ،خالــه نصیبــه و مــن در  26اوت ســال  1984آخريــن شــام مان

را در چوکورکومــا خورديــم ،می شــود دقیقــاً  2864روز .در ايــن  409هفتــه بــه

حســاب يادداشــتهای مــن  1593بــار شــام را آنجــا خــوردم کــه می شــود چهــار
بــار در هفتــه .امــا ايــن بــدان معنــی نیســت کــه مــن هــر هفتــه واقعــاً چهــار

بــار می رفتــم .گاهــی هــر شــب آنجــا بــودم و زمانــی هــم پیــش می آمــد کــه بــه

دلیــل حساســیت و يــا دلخــوری نمی رفتــم .گاهــی گمــان می کــردم کــه قــادر
بــه فرامــوش کردنــش خواهــم شــد و کمتــر می رفتــم .امــا هیچوقــت نتوانســتم

بیــش از ده روز دوريــش را تحمــل کنــم ،بنابرايــن می شــود اينطــور گفــت کــه
بــرای تســکین دردکــه هربــار در فراقــش شــديدتر حملــه ور می شــد بــه مــدت

هشــت ســال مرتبــاً ســراغ او وخانــواده اش رفتــم .آنهــا همیشــه منتظــرم بودنــد،

امــا بــه نــدرت پیــش می آمــد کــه دعوتــم کننــد ،چــون همین طــوری هــم زمــان

آمدنــم را حــدس می زدنــد .بــه ايــن ماقاتهــای شــبانه عــادت کردنــد و مــن

هــم بــه اين کــه آنجــا کســانی منتظــرم هســتند .احتیاجــی بــه دعــوت نبــود،

می دانســتم بشــقابی برايــم روی میــز خواهنــد گذاشــت .ايــن هــر شــب باعــث

عــذاب وجدانــم می شــد .اگــر دوبــاره بــروم مزاحمشــان نخواهــم شــد؟ و اگــر

نــروم بی ادبانــه بــه نظــر نخواهــد رســید؟ــ البتــه اگــر از دلتنگیــم بــرای فســون

بگذريــم ــــ وآنــان ايــن حرکتــم را بــه حســاب ناسپاســی نخواهنــد گذاشــت؟
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اول مرحلــه ی عــادت کــردن بــه شــرايط آنجــا بــود .بررســی اوضــاع و احــوال و

يافتــن لحظــه ی مناســب بــرای رد وبــدل کــردن نــگاه ،چشــمهای مــن بايــد بــه

فســون می گفــت « هــی ببیــن مــن اينجــا هســتم ».پــس از گذشــت چنــد لحظــه
موفــق می شــدم بــه شــرمم غلبــه کنــم و بــه خــود بــرای آمدنــم تبريــک بگويــم.

وقتــی ديدنــش اينقــدر اســباب شــادی بــود ،چــرا بايــد نگــران می بــودم؟ و بعــد
فســون هــم لبخنــد مــی زد .انگارشــرايط مــان طبیعی تريــن وضعیــت دردنیــا باشــد

و بــا نگاهــش می گفــت کــه او هــم از بــودن مــن شــاد اســت .اوايــل هیچوقــت تنهــا
نبوديــم ،امــا همیشــه فرصتــی پیــدا می شــد تــا زيــر گوشــش بگويــم کــه چقــدر

دلــم برايــش تنــگ شــده و او بــا نگاهــش نشــان مــی داد کــه قــدر ايــن حــرف را
می دانــد .ارتباطــی نزديکتــردر آن شــرايط ممکــن نبــود ،اگــر کســی پیــدا شــود

کــه از ايــن ديدارهــای شــبانه آنهــم در فاصلــه ی هشــت ســال بــه حیــرت افتــد،
از اين کــه مــن چطــور بــه راحتــی از بــاالی هزارشــب حــرف می زنــم بايــد بگويــم
کــه زمــان می توانــد خیلــی راحــت آدم را گــول بزنــد .مــا جــدا از زمــان رســمی

کــه آنــرا بــا ديگــران قســمت می کنیــم ،زمانــی خــاص خــود داريــم .درك ايــن
موضــوع از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ،چــون می خواهــم بــا اســتفاده از

ايــن واقعیــت توجــه و احتــرام آن دســته از خواننــدگان کــه مــرا بــه دلیــل رفــت

و آمــده ای هشــت ســاله ام موجــودی عجیــب و غريــب و تاحــدی مجنــون ارزيابــی
می کننــد و شــرايط خانــه ی فســون را نمی فهمنــد دوبــاره ،بدســت آورم .

از ســاعت آلمانــی و بــزرگ و زنگــدار خانــه ی فســون بــا آن قــاب کنــده کاری
شــده ی ظريــف چوبــی و پانــدول پشــت شیشــه آغــاز می کنــم ،درســت کنــار در

ورودی آويــزان بــود .دلیــل بودنــش امــا نــه نشــان دادن وقــت بلکــه بخشــیدن

حــس ثبــات بــه خانــه و زندگــی و در عیــن حــال يــادآوری زمــان رســمی دنیــای

بیــرون بــه افــراد خانــواده بــود  .بــا روی کار امــدن راديــو و تلويزيــون کــه در
کنــار ســرگرم کــردن مــردم وظیفــه ی آخــری را هــم انجــام مــی داد ،ارزش ايــن

ســاعت هــم چــون صدهــا هــزار ســاعت ديگــر در اســتانبول پايیــن آمــد .در اواخــر

قــرن نوزدهــم نمونه هــای مجلــل تــرش در میــان ديوان يــان هــوادار غــرب و
توانگــران غیــر مســلمان رواج يافــت .و در آســتانه ی قــرن بیســتم و برپايــی
جمهــوری پايــش بــه خانه هــای طبقــات متوســط بــا ســمت گیــری اروپايــی بــاز
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شــد .در دوران کودکیــم ايــن ســاعت های زيبــا در خانــه ی مــا و آشــنايان يــا
در کريــدور و کنــار در ورودی آويــزان بودنــد ،ولــی کســی توجهــی بــه آنــان
نداشــت .دوران شــان بســر آمــده بــود ،چــون در دهــه ی پنجــاه همــه کــس و
حتــی بچه هاهــم ســاعت مچــی داشــتند و از آن گذشــته در خانه هــا راديــو

مرتــب روشــن بــود .در دهــه ی هفتــاد کــه تلويزيــون هــم بــه آن اضافــه شــد

ديگــر حتــی بــر فــرم نشســتن و غذاخــوردن مــردم هــم مهــر ونشــان خــود را
گذاشــت .صداهــای جديــدی اضافــه شــدند ،ولــی در آن میــان صــدای ســاعت

ديــواری کــه همچنــان بــه کارخــود ســرگرم بــود بگــوش می رســید .در خانــه ی

مــا صــدای تیــک تیکــش و صــدای زنگــی کــه هــر نیــم ســاعت يکبــار بلنــد

می شــد نــه در اتــاق نشــیمن بگــوش می رســید و نــه در اتاقهــای خــواب.

کســی هــم بــه ايــن فکــر نمی افتــاد کــه صدايــش را خفــه کنــد و همیشــه هــم
کســی پیــدا می شــد کــه وقــت بگــذارد و بــرود روی صندلــی تــا دوبــاره کوکــش
کنــد .در مواقعــی کــه بخاطــر فســون بی خوابــی بــه ســرم مــی زد و بــه اتــاق

نشــیمن می رفتــم تــا ســیگاری دود کنــم ،گاهــی در کريــدور صــدای زنگــش
را می شــنیدم و قلبــم گــرم می شــد .ايــن را کــه ســاعت خانــه ی فســون فقــط

گاهــی کار می کنــد ،همــان اول فهمیــدم وســريعاً بــه آن عــادت کــردم .آخرهــای

شــب وقتــی کــه از تلويزيــون ترانــه ای کوچــه بــازاری پخــش می شــد ،يــا فیلمــی

ترکــی و گاهــی هــم گادياتــوری کــه کســی چیــز زيــادی از آن دســتگیرش

نمی شــد ،چــون ســرمان بــه حــرف گــرم بــود و دوبلــه ی فیلــم هــم کمــک
زيــادی بــه فهــم قضیــه نمی کــرد  ،خاصــه درســت در لحظــه ا ی کــه همــه در

ســکوت بــه صفحــه ی تلويزيــون خیــره شــده بوديــم ،زنــگ ســاعت بــه صــدا در

می آمــد و همیشــه هــم غافلگیرمــان می کــرد .بعــد يکــی ازمــا معمــو الً خالــه
نصیبــه و گاهــی هــم فســون نــگاه معنــی داری بــه ســاعت می انداخــت و عمــو

طــارق می گفــت «بــاز چــه کســی اينــرا کــوك کــرده؟» گاهــی کــوك می شــد

و بعــد مدتهــا فراموشــش می کــردن  .حتــی آن زمانــی کــه مرتــب کوکــش
می کردنــد گاهــی ماه هــا زنــگ نمــی زد و يــا ســر نیــم ســاعت فقــط يــک تــک

زنــگ مــی زد .بعــد هفته هــا حتــی صــدای تیــک تاکــش را هــم نمی شــد شــنید.

ســاعت خــود را بــا ســکوت خانــه تطبیــق مــی داد .گاهــی از تصــور خانــه ای کــه
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هیچکــس در آن نباشــد ،لــرزه برتنــم می نشســت .ماه هــای اول نمی دانســتم بــا

گذشــت زمــان چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد و مــن هشــت ســال در خانــه ی فســون

و روبــروی تلويزيــون خواهــم نشســت ،شــام خواهــم خــورد و بــا آنــان از هــر دری
ســخن خواهــم گفــت .

بارهــای اول کــه بــه آنجــا می رفتــم هــر حــرف و هرکــدام از حــرکات چهــره و

انــدام فســون و همــه ی کارهايــی کــه در خانــه انجــام می شــد ،برايــم تازگــی

داشــت و مهــم جلــوه می کــرد .آنوقــت صــدای تیــک تــاك ســاعت را جــدی

نمی گرفتــم ،مهــم ايــن بــود کــه بــا فســون ســر يــک میــز بنشــینم و اجــازه ی
تماشــای اش را داشــته باشــم .حتــی وقتــی در عالــم خیــال در آغوشــش می کشــیدم

و می بوســیدمش بازهــم بــا جــان ســختی بــی حرکــت می نشســتم و ســرخوش
بــودم .فرقــی نمی کــرد کــه ســاعت فقــط تیــک تــاك کنــد و يــا گذشــت هــر

يــک ربــع را بــا زنــگ اعــام نمايــد در هــر صــورت کســی بــرای دانســتن زمــان از
آن اســتفاده نمی کــرد ،امــا ايــن ســوال کــه بايــد کوکــش کــرد يــا ضربــه ای بــه

پاندولــش زد تــا دوبــاره بــه راه بیفتــد موضــوع همیشــگی بحــث بــود« .بگــذار
تیــک تاکــش را بکنــد» اينــرا معمــو الً عمــو طــارق بــه زنــش می گفــت «اينطــور

احســاس می کنیــم کــه خانــه ای داريــم ».و فســون ،فريــدون ،مــن و مهمانــان گاه

و بی گاهشــان هــم بــا ايــن نظــر موافــق بوديــم .کار ســاعت يــادآوری زمــان و

اعــام تغییــر نبــود ،برعکــس وظیفــه اش نشــان دادن ثبــات و تلقیــن ايــن حــس
بــود کــه همــه چیــز بــه روال همیشــگی پیــش خواهــد رفــت .البتــه همیشــه بــه

تیــک تاکــش گــوش نمی داديــم ،امــا ايــن حــس آرامــش بخــش را از او داشــتیم
کــه ماافــراد گــرد آمــده دور میــز و اشــیای پیرامونمــان بی تغییــر خواهیــم مانــد.
بــا انجــام ايــن دو وظیفــه ــــ فرامــوش کــردن زمــان و يــاد آوری روابط مــان

بــا اطرافیــان ــــ امــا بازهــم ســاعت در تمــام ايــن هشــت ســال باعــث بــروز جنــگ

ســرد میــان عمــو طــارق و خالــه نصیبــه بــود .در يــک روز طوالنــی و زمســتانی
ســال  1979عمــو طــارق گفــت « وقتــی ايــن ســاعت تیــک تــاك نمی کنــد انــگار

چیــزی در ايــن خانــه کــم اســت.در خانــه ی قبلی مــان هــم همیشــه صدايــش
بگــوش می رســید».

«آهــا پــس آقــا هنــوز بــه چوکورکومــا عــادت نکــرده انــد( ».همیشــه در ايــن
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مواقــع بــه شــوهرش می گفــت آقا)طعنــه کنايه هــا همیشــه وقتــی شــدت

می گرفــت کــه صــدای تبــک تــاك يــا زنگــش يکبــاره غافلگیرمــان می کــرد.
«آقــا دوبــاره کوکــش کــرده تــا مــرا بی خــواب کنــد ».خالــه نصیبــه غرغــر

می کــرد «فســون ،لطفــی بــه مــن بکــن و آن چیــز را از تــکان خــوردن بیانــداز»

اگــر کســی بــا انگشــت پانــدول را نگــه می داشــت ســاعت از کار کــردن می افتــاد.
فســون اول بالبخنــد نگاهــی بــه پــدرش می انداخــت و او معمــو الً بــه اشــاره

می گفــت «اشــکالی نــدارد ،هرچــه می گويــد بکــن! »امــا گاهــی هــم مقاومــت

می کــرد «مــن کــه بهــش دســت نــزدم ،حــاال کــه خــودش شــروع بــه زنــگ زدن

کــرده بايــد خــودش هــم ســاکت شــود ».وقتــی عمــو طــارق و خالــه نصیبــه

می فهمیدنــد کــه مهمانــی ــــ مثــ ً
ا يــک بچــه ــــ نفهمیــده موضــوع ازچــه قــرار
اســت حســابی می گذاشــتنش ســرکار ،مثــ ً
ا خالــه نصیبــه می گفــت «بــاز هــم

ارواح خبیثــه بــا ســاعت مان بــازی کرده انــد ».و عمــو طــارق ابروهايــش را بــه
نحــو تهديدآمیــزی در هــم می کشــید «بــه ايــن ســاعت دســت نزنیــد ،وگرنــه

همــان ارواح ســراغ تان می آينــد ».خالــه نصیبــه می گفت«اگــر فقــط تیــک

تــاك خالــی بــود کــه اهمیتــی نداشــت ،ايــن ارواح تــا نصفــه شــب گوش مــان

را بــا صــدای زنــگ کــر نکننــد کــه دســت بــردار نیســتند ».عمــو طــارق دفــاع
می کــرد «چــه چرندياتــی بــه هــم مــی بافــی ،يکبــاره بگــو دلــت می خواهــد
زمــان را يکســره فرامــوش کنــی ديگــر ».منظــورش از زمــان همــان دنیــای

مدرنــی بــود کــه در آن زندگــی می کرديــم .دنیــای دائمــاً در حــال تغییــر،

دنیايــی کــه بــرای فــرار ازآن بــه تیــک تــاك ســاعت پنــاه می برديــم .در خانــه ی
کســکین 1ها اگرکســی می خواســت وقــت را بدانــد از طريــق تلويزيــون کــه

همیشــه روشــن بــود می فهمیــد ،مثــل خانــه ی مــا در دهــه ی پنجــاه و شــصت

کــه راديــو همیشــه روشــن بــود .فرقــی هــم نداشــت کــه موســیقی پخــش شــود،
مناظــره ای در جريــان باشــد و يــا درس رياضــی بدهنــد .هرنیــم ســاعت يــک بــار

هــم بــا يــک ســوت کوچــک ــــ دوت ــــ وقــت اعــام می شــد  .در برنامه هــای

غــروب تلويزيــون احتیاجــی بــه اعــام ســاعت نبــود چــون همــه بــرای اين کــه
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برنامه هــا را از دســت ندهنــد ،می دانســتند ســاعت چنــد اســت .ايــن ســاعت

فســون و ســاعت زنجیــر دار پــدرش کــه در جیــب جلیقــه مــی گذاشــت ،فقــط
يــک بــار در روز مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت .سرســاعت هفــت بعــداز ظهــر کــه
يــک دقیقــه پیــش از شــروع اخبــار کــه يــک ســاعت بــزرگ بــر صفحــه ی تلويزيــون

ظاهــر می گشــت و می شــد همــه ی ســاعتها را بــا آن تنظیــم کــرد .چقــدر حالــت

جــدی فســون را دوســت داشــتم کــه زبانــش را در مــی آورد و مثــل پــدرش ســاعت

را تنظیــم می کــرد .بــه ســرعت فهمیدکــه چقــدر ايــن حرکتــش را دوســت دارم و

همیشــه در آن حــال لبخنــدی هــم نثــار مــن می کــرد .

«حــاال واقعـاً تنظیم اش کردی؟»

واو پاســخ مــی داد« صددرصــد »و لبخنــدش صمیمانه تر می شــد.

در طــی زمــان فهمیــدم کــه فقــط بــرای ديــدن فســون بــه آنجــا نمــی روم .مــی روم
تــا مدتــی در دنیايــش همــان هوايــی را تنفــس کنــم کــه او هــم می کنــد .يکــی

از خــواص ايــن دنیــا ،بی زمانیــش بــود .همــان چیــزی کــه وقتــی عمــو طــارق بــه

زنــش می گفــت « زمــان را فرامــوش کــن » در نظــر داشــت .کســی کــه در مــوزه
ی مــا همــه ی ايــن ســاعت های زنــگ زده و از کار افتــاده رامی بینــد ،بايــد بــه

يــاد داشــته باشــد کــه نقطــه ی اشــتراك همه شــان آن دورانــی اســت کــه مــا در
آن می زيســتیم .ايــن دوران بــه خصــوص بــود کــه آن فضــا را ايجــاد می کــرد،
فضــای تنفســی آن ســال هايم را .خــارج از ايــن فضــا زمــان رســمی جريــان داشــت

کــه توســط تلويزيــون ،راديــو و مــوذن اعــام می شــد و پرســیدن ســاعت هیــچ
علــت ديگــری جــز تنظیــم ارتباط مــان بــا ايــن دنیــا نداشــت .مــن کــه اينطــور
حــس می کــردم.

بنابرايــن فســون بــه دلیــل تقويمــی پــر از قــرار ماقــات و کارهــای فــراوان کــه
بايــد درســت ســر وقــت انجــام می شــد ،ســاعتش را تنظیــم نمی کــرد .بلکــه
مثــل پــدر بازنشســته اش نوعــی ابــراز احتــرام بــه پايتخــت ــــ بگــو دولــت ــــ

بــود .نوعــی سرســپردگی فــردی ،مــا بــه عقربه هــای ســاعت روی صفحــه ی
تلويزيــون همان طــور نــگاه می کرديــم کــه بــه پرچــم کشــورمان در ســاعت

پايانــی برنامه هــا  .پرچــم در حــال اهتــزاز و پخــش ســرودهای ملــی .اينطــور مــا

چنــد نفــر آدم ســاعت هفــت وقــت شــام پــای تلويزيــون می نشســتیم و پیــش از
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خوابیــدن خاموشــش می کرديــم و در هــردو حالــت خــود را جزئــی از ملیون هــا

خانــواده ی ديگرکــه در همــان لحظــه همــان کار را می کردنــد ،می ديديــم و

احســاس می کرديــم کــه يــک ملتیــم ،چــه ســرزمین بزرگــی داريــم و خــود چــه

جــ ًز کوچکــی از آنیــم.

ارســطو در محاســبات فیزيکــی اش بیــن لحظــات مجــرد و کلیــت زمــان تفــاوت

قائــل اســت .لحظه هــا مثــل ذرات اتــم جدانشــدنی هســتند ،ولــی زمانــی کــه از

پیوســتن ايــن لحظــات ايجــاد می شــود خطــی اســت .همــه می دانیــم کــه قــادر

بــه فرامــوش کــردن زمــان نیســتیم مگــر اين کــه بــه جنــون يــا نســیان مبتــا
شــده باشــیم .فقــط می توانیــم تــاش کنیــم تــا شــايد فقــط لحظــات خــوب

بــه خاطرمــان بیايــد .اينــرا بــر اســاس عشــق فســون وتجربیاتــم در خانــه ی

چوکورکومــا می گويــم .امیــدوارم خواننــدگان فراموشــی زمــان را بــا فراموشــی

تقويــم و ســاعت قاطــی نکننــد .ســاعت و تقويــم بــرای يــادآوری زمــان فرامــوش
شــده اختــراع نشــده اند  .بلکــه وظیفه شــان فقــط ايجــاد ارتبــاط میــان مــا

و ديگــران و تنظیــم روابــط اجتماعــی اســت و بــه همیــن منظــور هــم مــورد
اســتفاده قــرار می گیرنــد  .وقتــی کــه شــبها پیــش از شــروع اخبــار بــه صفحــه ی

ســیاه وســفید ســاعت نــگاه می کنیــم ،قرارهای مــان بــا ديگــران را بــه خاطــر

می آوريــم .ايــن هیــچ ربطــی بــه زمــان نــدارد .وفتــی کــه فســون روبــه روی

تلويزيــون می نشســت و لبخنــد مــی زد تنهــا چیــزی کــه برايــش اهمیــت داشــت،
تنظیــم ســاعت مچــی اش بــود يــا امــکان تنظیــم ســاعتش و يــا شــايد ديــدن نــگاه

سرشــار از محبتــم .زندگــی بــه مــن يــاد داد کــه بــرای بســیاری از مــردم يــادآوری

زمــان ناخوشــايند اســت .فکــر کــردن بــه خطــی کــه از پیوســتن لحظه هــا بــه

هــم ايجــاد می شــود برايمــان غــم انگیــز اســت .ــــ يــا ديــدن اشــیايی کــه بــار

ايــن لحظه هــارا بــردوش دارنــد ،مثــل مــوزه ی مــا ــــ چــون ايــن خــط مــا را بــه

يــاد نقطــه ی پايان ايــش کــه همــان مــرگ اســت ،می انــدازد وبــا فــرا رســیدن

پیــری محکــوم بــه پذيــرش ايــن واقعیــت می شــويم کــه ايــن زمــان خطــی ارزش

يــک عمــر جــان کنــدن را نداشــته.

امــا لحظــات مجــرد گاهــی می تواننــد ــــ همان طــور کــه در روزهــای اول فقــط

لبخنــد فســون کافــی بــود ــــ صــد ســال خوشــبختی بــه ارمغــان بیاورنــد .
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از همــان اوايــل می دانســتم کــه بــه خانــه ی کســکینها مــی روم تــا بــرای تمــام

زندگیــم شــادی و خوشــبختی ذخیــره کنــم و بــه همیــن دلیــل هربــار يکــی از
اشــیای کوچکــی را کــه دســت فســون بــه آن خــورده بــود ،برمی داشــتم تــا بــا

ديدنــش آن شــب خــوش را جاودانــه کنــم .

در ســال دوم يــک بــار کــه بــا عمــو طــارق جلــوی تلويزيــون نشســته بــودم ،پــس

از اتمــام برنامــه برايــم ازماجراهــای جوانــی اش گفــت .از آن دوران کــه معلمــی

جــوان بــود و در کارس  1خدمــت می کــرد ،ســالهايی دشــوارکه بايــد بــا حقوقــی

ناچیــز ،تنهايــی و هــزار مشــکل ريــز و درشــت ديگــر دســت و پنجــه نــرم می کــرد،
امــا حــاال خاطراتــش از آن دوران شــیرين بنظــر می رســید ،نــه بــه ايــن دلیــل

کــه طبــق نظــر عموطــارق هرکســی پــس از گذشــت ســالها بــر خاطــرات تلــخ و

ناگــوارش رنگهــای روشــن و الــوان می پاشــد تازيبــا بــه نظرآيــد .نــه ،بلکــه او

فقــط میــل داشــت از آن بخــش تلــخ زندگــی ،ـ زمــان خطــی ـ لحظــات زيبــا کــه

فقــط نقطه هايــی در ايــن خــط بودنــد را جــدا کنــد و بــه خاطــر آورد .پــس از
آن کــه مــرا متوجــه ايــن واقعیــت دووجهــی کــرد ،ســاعتی را کــه در همــان ســالها

در کارس خريــده بــود ،نشــانم داد .ســاعتی بــا دو صفحــه يــک طــرف اعــداد بــه
خــط عربــی و ســوی ديگــر التیــن .حــاال يــک مثــال از زندگــی خــودم  .هــر بــار کــه

به ايــن ســاعت ظريــف مــارك بــورن  2کــه از ســال  1982بــه دســت فســون بــود،

نــگاه می کنــم ،فــوری بــه خاطــر مــی آورم کــه چگونــه بــه مناســبت بیســتمین

ســال تولــدش آنــرا بــه او هديــه دادم و چطــور بــه محــض آن کــه جعبــه اش را

کــه ديگــر گــم شــده ،گشــود ،پشــت در نیــم بــاز آشــپزخانه بوســه ای بــه گونــه ام
گذاشــت( .پــدر و مــادرش نمی ديدنــد و فريــدون مطابــق معمــول در خانــه نبــود)

چطــور بــا شــادی ســر میــز رفــت و آنــرا بــه پــدر و مــادرش کــه ديگــر مــرا يکــی
از اعضــای خانــواده حســاب می کردنــد ،نشــان داد و آنهــا هــم تــک تــک از مــن

تشــکر کردنــد .خوشــبختی بــرای مــن تجربــه ی دوبــاره ی ايــن لحظــات فرامــوش

نشــدنی اســت .اگــر يــاد بگیريــم کــه خطــی فکــر نکنیــم ،بلکــه فقــط صیــاد آن
1 Kars
2 Buren

٣١٨

لحظه هــای نــاب باشــیم ،آنوقــت آن هشــت ســال کــه بــا جــان ســختی ســر میــز
زن محبوبــت گذرانــده ای زمانــی غیــر قابــل تحمــل دراز بــه نظــر نمی رســد.

آنوقــت چــون مــن فقــط آن  1593شــب شــاد را خواهــی ديــد کــه بــر ســفره ی

خانــواده ی فســون ســپری کــردم .بلــه هــر کــدام از آن شــبها در چوکورکومــا

حتــی ســخت ترين ،ناامیدانه تريــن و تحقیرآمیزترين شــان هــم امــروز برايــم
معنايــی جــز خوشــبختی محــض را نــدارد.

فــردا باز بیــا تا کمــی باهم بنشــینیم
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همیشــه چتیــن بــا شــوورلت پــدرم مــرا بــه خانــه ی فســون می رســاند .از ايــن

قاعــده شــايد چنــد بــاری آن هــم بدلیــل مســدود بــودن خیابــان بــر اثــر بــارش

بــرف و بــاران ،بیمــاری يــا مرخصــی چتیــن وخــراب بــودن ماشــین تخطــی

کــرده ام .در عــرض چندمــاه چتیــن در قهوه خانه هــای اطــراف تعــدادی دوســت
و آشــنا يافــت .مــا درســت پايیــن خانــه ی فســون پــارك نمی کرديــم ،بلکــه

جايــی نزديــک يــک قهــوه خانــه پیــدا می کرديــم .مثــ ً
ا کافــه دريــای ســیاه و يــا

کافــه شــب .آنجــا چتیــن همــان برنامه هايــی را در تلويزيــون می ديــد کــه مــن

در خانــه ی فســون .گاهــی هــم روزنامــه می خوانــد ،بــا مــردم گفتگــو می کــرد،

تــاس می انداخــت و يــا کارت بــازی ديگــران را نــگاه می کــرد .مــردم محــل
بــه ســرعت مــارا شناســايی کردنــد و اگــر چتیــن اغــراق نکــرده باشــد ،مــرا

انســانی بزرگــوار می شــناختند کــه مرتــب بــه خانــه ی بســتگان تنگدســت اش
ســر می زنــد .طبیعتــاً در عــرض هشــت ســال شــايعاتی هــم پشــت ســرمان

ســاختند .مثــ ً
ا گفتنــد قصــدم خريــدن خانه هــای کلنگــی ،کوبیــدن آنهــا و
ســاختن آپارتمانهــای جديــد اســت .يــا می گفتنــد بــه شــکار کارگــران بــی تجربــه

آمــده ام تــا از آنــان در کارخانــه ام بیــگاری بکشــم .بعضــی هــم عقیــده داشــتندکه

يــا ســرباز فراريــم و يــا فرزنــد نامشــروع عمــو طــارق و بــه ايــن ترتیــب بــرادر

ناتنــی فســون ،امــا هیچکــس ايــن حرفهــا را خیلــی جــدی نمی گرفــت .اکثريــت

بــه حرفهــای نیــم راســت ،نیــم دروغــی کــه خالــه نصیبــه پخــش کــرده بــود،
بــاور داشــتند .مــن آشــنای دور فســون هســتم و می خواهــم بــه کمــک شــوهرش
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کــه او هــم در کار سینماســت از فســون ســتاره ای درجــه ی يــک بســازم .براســاس
حرف هايــی کــه چتیــن در طــی ســالیان از مــردم می شــنید ،فهمیــدم کــه وجــودم

بــرای افــراد محــل خیلــی هــم عجیــب بنظــر نمی رســد .البتــه نمی شــد گفــت کــه

بشــدت بــه مــن عاقه مندنــد ،امــا نظرشــان مثبــت بــود و از ســال دوم بــه بعــد

مــرا جزئــی از ســاکنان محــل بحســاب میآوردنــد .

محلــه افــراد مختلفــی را در خــود جــای داده بــود .کارگــران بنــدر ،مغــازه داران،
گارســون های بیوقلــو ،کولی هايــی کــه از توپــان بــه آنجــا نقــل مــکان کــرده

بودنــد ،شــیعیان کــرد ،فرزنــدان و نوه هــای ايتالیايی هايــی کــه ســابقاً در زمینــه

ی بانکــداری فعــال بودنــد و حــاال ثروتشــان بــر بــاد رفتــه بــود .يونانیانــی کــه چــون
گــروه قبلــی هنــوز موفــق بــه تــرك اســتانبول نشــده بودند.کارگران بارانداز،نانوايــان،
راننــدگان تاکســی ،پستچی ها،کیوســک داران و دانشــجويان بــی پــول.

آنجــا البتــه احســاس زندگــی جمعــی را چــون محــات مســلم نشــین وفــا ،فاتــح و

کــوی مصطفــی پاشــا  1نمی شــد حــس کــرد .امــا بــه زودی از انتشــار ســريع اخبــار

و شــايعات فهمیــدم کــه محلــه بــا رشــته های ارتباطــی خــاص بــه هــم مربــوط
اســت و راه خــود را مــی رود .

خانــه ی کســکین ها درتقاطــع خیابــان تنــگ دالگیــش  2و چوکورکومــا قــرار داشــت.

از آنجــا میشــد بــا ده دقیقــه پیــاده روی و بــاال رفتــن از شــیب تنــد خیابــان

بــه بیوقلــو (همان طــور کــه در نقشــه ديــده مــی شــود) و خیابــان اســتقال

3

رســید .در مســیر برگشــت معمــو الً ســیگاری آتــش میــزدم و روی صندلــی عقــب

مینشســتم تــا چتیــن مــرا از کوچه هــای تنــگ و تاريــک بگذرانــد و بــه خانه هــا

و مغازه هــا چشــم میدوختــم .خانه هــای مخروبــه ی چوبــی کــه قبــ ً
ا محــل اقامــت

يونانــی هــا بــود و حــاال کردهــا آنــرا بــه شــکل غیــر قانونــی تصاحــب کــرده بودنــد
بــه طــرز خطرناکــی بــه جلــو خــم شــده بــود و بیــم آن می رفــت کــه هــر لحظــه بــر

ســنگفرش خیابــان آوار شــود .لوله هــای بخــاری کــه از پنجــره بیــرون زده بودنــد،
1 Kochamustafapaşa
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بــه راســتی خطرآفريــن بودنــد .مغازه هاهمــه حتــی پــس از نیمــه شــب هــم بــاز

بــود .بارهــای شــبانه ،آبجــو فروشــی ،ســاندويچی ،کیوســک دخانیــات کــه در
آنهــا می شــد ســیگاربرگ قاچــاق امريکايــی و ويســکی خارجــی هــم پیــدا کــرد

و حتــی صفحــه فروشــی .بــا آن کــه ســاکنین محــل از صبــح تــا شــام بــا فقــر

دســت و پنجــه نــرم می کردنــد ،زندگــی در کوچــه پــس کوچه هــا مــوج مــی زد.
البتــه ايــن احســاس مربــوط بــه زمانــی بــود کــه بــا روحیــه ی عالــی خانــه ی فســون

را تــرك می کــردم ،وگرنــه بعضــی از شــبها بــا خــود عهــد می کــردم کــه ايــن ديگــر

آخريــن بــار اســت و بعــد از فــرط غصــه خــود را روی صندلــی پــرت می کــردم .از ايــن
شــبهای بــد وســخت در دو ســال اول زيــاد داشــتم.

غــروب سرســاعت هفــت چتیــن مــرا از نیشانتاشــی ســوار می کــرد و بعــد بــه زحمــت در

خیابان هــای پــر از وســايل نقلیــه راه خــود بــه ســوی حربیــه ،تکســیم و سیراســلوير

1

میگشــوديم و بــه جهانگیــر و فیروزآغــا  2میرســیديم  .بعــد حمــام تاريخــی چوکورکومــا

پديــدار می گشــت .در مســیر جلــوی مغــازه ای می ايســتاديم تــا مــن چیــزی بخــرم.

يــک بســته شــیرينی يــا يــک دســته گل .يــک در میــان ســعی می کــردم هديــه ای

اختصاصــی بــرای فســون باشــد .مث ـ ً
ا آدامــس يــا گل ســینه ای کــه از بیوقلــو يــا بــازار
خريــداری شــده بــود .وقتــی ترافیــک ســنگین بــود گاهــی مســیر دلماباغچــه را انتخــاب

می کرديــم ،بــه توپــان کــه می رســیديم می پیچیديــم ســمت راســت بعــد خیابــان

بــوگاز  3کســن پیــدا می شــد .وقتــی کــه ماشــین بــه خیابــان خانــه ی کســکین ها

می رســید قلبــم مثــل صبحهــا کــه می خواســتم بــه مدرســه بــروم تندتــر مــی زد.

احســاس نگرانــی ،هیجــان و شــادی در هــم می آمیخــت .

عمــو طــارق ايــن خانــه را وقتــی کــه از اجــاره نشــینی در نیشانتاشــی بــه تنــگ

آمــد درچوکورکومــا خريــد .کســکین ها در طبقــه ی اول زندگــی می کردنــد .

طبقــه ی همکــف محــل زندگــی اجــاره نشــین هايی بــود کــه می آمدنــد مدتــی

می ماندنــد و بعــد ناپديــد می شــدند  .چــون طبقــه ی همکــف کــه بعــد ا ً جزئــی
Siraserviler

Taksim

Fıruzağa

1 Harbiye
2 Cihangir

3 Boğazkesen

٣٢١

از مــوزه ی بــی گناهــی شــد د ِر مســتقلی بــه خیابــان دالگیــش داشــت ،مــا تقريبــ ٌا
ارتباطــی بــا مســت ٌا جرين آن طبقــه نداشــتیم .فقــط يــک بــار شــنیدم کــه فســون بــا

دختــری بنــام آيــا  1دوســت شــده کــه بــا مــادر بیــوه اش آنجــا ســاکن شــده بــود و
نامــزدی داشــت کــه در حــال گذرانــدن خدمــت ســربازی بــود  .امــا فســون غالبــ ٌا

روابطــش بــا همســايگان را از مــن مخفــی می کــرد .

اوايــل در کــه میــزدم خالــه نصیبــه بــاز میکــرد .بايــد از پله هــا پايیــن میآمــد ،بــا

در نظــر گرفتــن اين کــه حتــی اگــر کســی نصفــه شــب هــم در مــی زد ،بــاز هــم
فســون را می فرســتادند می شــد حــدس زد کــه دلیــل آمدنــم برايشــان روشــن

اســت .امــا بــه تدريــج بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه فريــدون بــه راســتی از هیــچ
چیــز خبــر نــدارد .عمــو طــارق هــم کــه در دنیــای خــودش بــه ســر می بــرد و

جــای هیــچ نگرانــی از جانــب او نبــود.

خالــه نصیبــه امــا دقیقــأ می دانســت کــه موضــوع از چــه قــرار ســت و بــرا ی

اين کــه ســکوت دســت و پــا گیــر نشــود ،همیشــه پــس از بــاز کــردن در موضوعــی
بــرای حــرف زدن پیــدا می کــرد .معمــو ٌ
ال بحــث بــر ســر اخبــار تلويزيــون بــود «

گروگانگیــری هواپیمــا را ديــدی؟»« ،دارنــد گــزارش تصــادف اتوبــوس را نشــان
می دهنــد« ».داشــتیم ســفر هیئــت دولــت بــه مصــر را می ديديــم ».اگــر قبــل

از شــروع اخبــار می رســیدم جملــه ی همیشــگی را بــا همــان ت ٌا کیــد قانــع کننــده

تحويلــم مــی داد «درســت ســر اخبــار رســیدی» گاهــی می گفــت «ماکارونــی مــورد

عاقــه ات را پختــه ام» يــا «نمی دانــی فســون چــه دلمــه ای پیچیــده عیــن تابلــوی
نقاشــی» گاهــی کــه معلــوم بــود ايــن جمــات فقــط بــرای پــر کــردن فضــای شــرم
آور موجــود بــه زبــان می آيــد بــا خجالــت ســکوت می کــردم و در باقــی مــوارد

می گفتــم «جــدی!» يــا «پــس بــه موقــع رســیدم ».و بمحــض اين کــه چشــمم بــه

فســون می افتــاد دوبــاره و بــا آب و تــاب حرفــم را تکــرار می کــردم تــا شــادی و

شــرمم را مخفــی کنــم  .يــک بــار گفتــم «مــن هــم می خواهــم ســقوط هواپیمــا

را ببینــم ».و فســون پاســخ داد«آن کــه ديــروز بــود کمــال »

زمســتانها می توانســتم در حــال در آوردن پالتويــم بگويــم «هواچــه ســرد شــده !»
1 Ayla
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يــا «آخ جــان ســوپ داريــم ».درفوريــه ی  1977در بــاز کــن برقــی گذاشــتند و بــه

ايــن ترتیــب بايــد جملــه ی اول را پــس از ورود بــه خانــه بــر زبــان مــی آوردم کــه
ايــن برايــم دشــوار بــود .خالــه نصیبــه از آنچــه بــه نظــر می رســید دلســوزتر بــود
و همیشــه وقتــی می ديــد چقــدر شــروع کار برايــم دشــوار اســت هوايــم را داشــت

و بــا جمــات «بنشــین ديگــر کمــال»« ،مــردك رفتــه در قهوخانــه تیرانــدازی
کــرده حــاال دارد راحــت شــرح هــم می دهــد».و مــن در جــا می نشســتم .

در لحظــات دشــوار ورود بــه خانــه معمــو ٌ
ال هديــه ی کوچکــی کــه همــراه داشــتم

هــم بــه ياريــم می آمــد .ســالهای اول معمــو ٌ
ال باقلــوای پســتهای بــود کــه فســون
بســیار دوســت داشــت و يــا پیراشــکی کــه از اغذيــه فروشــی معــروف لطیــف

در نیشانتاشــی مــی خريــدم و يــا ســاالد خاويــار .بســته را بــی ســروصدا ولــی
همیشــه بــا يــک توضیــح کوچــک بــه خالــه نصیبــه مــی دادم و او می گفــت

«راضــی بــه زحمــت نبــودم» در ايــن فاصلــه هديــه ی فســون را يــا بــه دســتش
مــی دادم ويــا وقتــی می ديــدم حواســش بــه مــن ســت گوشــه ای می گذاشــتم
و در عیــن حــال پاســخ تعــارف خالــه نصیبــه را مــی دادم « داشــتم از جلــوی

مغــازه رد می شــدم کــه بويــش مســتم کــرد ».چنــد جملــه ای هــم در مــورد

قنــادی مــورد نظــر می گفتــم و مثــل محصلــی کــه تــاً خیــر داشــته ســرجايم

می نشســتم .از اينجــا بــه بعــد ديگــر ســرحال بــودم و پــس از رد وبــدل شــدن

اولیــن نــگاه بــا فســون شــادی غیــر قابــل وصفــی در خــود حــس می نمــودم .
هرچنــد ايــن لحظــات هــم گاهــی موجــب تیــره وتــار شــدن اوضــاع می شــدند.
آخــر نــگاه فســون نشــان مــی داد کــه شــب چگونــه خواهــد گذشــت .باديــدن

کوچکتريــن نشــانی از شــادی و رضايــت می فهمیــدم کــه اوضــاع شــب روبــراه

اســت ،امــا برعکــس اگــر لبخنــد را بــر لبهايــش نمی ديــدم منهــم چــون او اخــم

بــه پیشــانی مــی آوردم و اوايــل حتــی ســعی هــم نمی کــردم تــا شــايد بــه خنــده

بیاندازمــش ،بلکــه بــه شــکلی نامرئــی همانجــا می نشســتم.

جايــم ســر میــز میــان عمــو طــارق و فســون بــود .روبــروی تلويزيــون ،روبرويــم

خالــه نصیبــه می نشســت .اگــر اســتثن ٌا فريــدون يــا مهمــان ديگــری هــم حضــور

داشــتند کنــار مــن می نشســتند .خالــه نصیبــه چــون مرتــب دراه آشــپزخانه و

اتــاق نشــیمن در رفــت وآمــد بــود اول جايــی پشــت بــه تلويزيــون می نشســت.
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امــا وقتــی همــه ی کارهــا انجــام می شــد ،می آمــد می نشســت ســمت چپــم میــان

فســون و مــن کــه بهتــر تلويزيــون نــگاه کنــد .بــه ايــن ترتیــب هشــت ســال شــانه
بــه شــانه ی خالــه نصیبــه نشســتم .چــون همیشــه وقــت شــام خــوردن تلويزيــون

می ديديــم آن ســوی میــز خالــی می مانــد .آنجــا گاهــی فريــدون وقتــی آخــر شــب

بــه خانــه می رســید ،می نشســت و فســون می رفــت بغــل دســت شــوهرش بعــد

خالــه نصیبــه ســر می خــورد ســر جــای فســون .اينطــور مــن ديگــر نمی توانســتم

بــه خوبــی تلويزيــون ببینــم .امــا آن ســاعت شــب برنامه هــا هــم ديگرتمــام شــده

بــود.

وقتــی کــه قــرار بــود برنامــه ی ويــژه ای پخــش شــود ودر عیــن حــال کارهــا هــم

هنــوز در آشــپزخانه بــه انجــام نرســیده بــود گاهــی خالــه نصیبــه آنــرا بــه فســون
واگــذار می کــرد .بعــد او هــم مابیــن میــز و آشــپزخانه کــه در دوقدمــی بــود

بــا تابــه و ديــگ و بشــقاب می رفــت و می آمــد و مرتــب در میــدان ديــد مــن

قــرار می گرفــت و همان طــور کــه پــدر و مــادرش ســرگرم تماشــای يــک فیلــم،
مســابقه ،پیشــبینی هواشناســی ،نطــق يــک نظامــی کودتاچــی ،مســابقات بکــس

بالــکان ،فســتیوال آب نبــات چوبــی در مانیــزا و يــا جشــنهای شــصت ســال آزادی
آکشــهیر  1از دســت قــوای دشــمن بودنــد  çمــن بــا لــذت بــه رفــت وآمــد زيبارويــم

چشــم می دوختــم کــه بــر خــاف نظــر والدينــش نــه مزاحــم تماشــای يــک موضــوع
مهــم کــه خــود ،مقصــود بــود.

بخــش بزرگــی از  1593شــب نــزد کســکینها پشــت میــز غذاخــوری وجلــوی

تلويزيــون گذشــت .امــا هــر چــه نــگاه داشــتن حســاب روزهــا برايــم راحــت اســت
بــه ســختی مــی توانــم زمانــی را کــه آنجــا می مانــدم ،محاســبه کنــم .موضــوع
کمــی اســباب خجالــت بــود و بــه همیــن دلیــل بــه خــود تلقیــن می کــردم کــه

حتمــاً زيــاد طولــش نــداده و پــس از مدتــی کوتــاه بــه خانــه بازگشــته ام .امــا
مــواردی پیــش مــی آمــد کــه در حقیقــت تــوان تــرك خانــه ی فســون را در خــود
نمی ديــدم .از ايــن اوقــات مــارش پايــان برنامــه بخوبــی در خاطــرم مانــده ،در

مراســمی چهــار دقیقــه ای کــه در تمــام قهــوه خانه هــای ترکیــه پخــش و دنبــال
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می شــد ،ســربازان قــدم رو بــه ســمت پرچــم پــا مــی کوفتنــد ،آن را بــاال
می کشــیدند و در حیــن پخــش ســرود ملــی بــه آن باســامی نظامــی ابــراز
احتــرام می کردنــد .اگــر اينطــور حســاب کنیــم کــه مــن ســاعت هفــت شــب

می رســیدم و پــس ازاتمــام برنامــه ســرود و بــاال بــردن پرچــم بــه خانــه بــاز
می گشــتم بــه ايــن نتیجــه مــی رســیم کــه دقیقــاً زمــان اقامتــم در آنجــا پنــج
ســاعت بــود .هــر چنــد ايــن زمــان گاهــی افزايــش هــم مــی يافــت.

چهــار ســال پــس از نخســتین بــار حضــور در خانــه ی فســون در  12ســپتامبر
 1980کودتايــی در ترکیــه رخ داد و حکومــت نظامــی اعــام نمــود کــه از

ســاعت ده شــب بــه بعــد ديگــر کســی حــق عبــور و مــرور در شــهر را نــدارد.
بــه ايــن ترتیــب بــرای مدتــی ناچــار بــودم يکربــع مانــده بــه ده بــدون آن کــه

فســون را ســیر ديــده باشــم ،آنجــا را تــرك کنــم .وقتــی کــه در مســیر بازگشــت

بــا عجلــه از خیابان هــای خلــوت و تاريــک می گذشــتیم ،بــه شــکل دردناکــی
حــس می کــردم کــه ســرم کاه رفتــه و شــبم را بــا فســون بــه زور از دســتم در

آورده اند.امــروز هــم وقتــی در روزنامه هــا می خوانــم کــه ارتــش نگــران اوضــاع

مملکــت اســت و امــکان دخالــت ارتــش وجــود دارد اولیــن خاطــره ی تلخــی کــه
از کودتــا ناخــودآگاه بــه ذهنــم خطــور می کنــد ،همیــن ماجراســت.

طبیعتــاً در طــی ايــن ســالها روابــط مــان مراحــل مختلفــی را پشــت ســر
گذاشــت .حرفهــا  ،انتظــارات و حتــی معنــای ســکوت مان هــم برايــن اســاس

تغییــر کردنــد .بــرای مــن امــا فقــط يــک چیــز ثابــت مانــد ،دلیــل آمدنــم .بــرای

ديــدن فســون می آمــدم .پذيرفتــه بــودم کــه خــودش و ديگــران هــم مخالفتــی
بــا ايــن موضــوع ندارنــد .چــون امــکان علنــی کــردن ايــن علــت وجــود نداشــت
بــه دلیلــی ديگــر ،دلیلــی رســمی نیــاز داشــتیم  .البتــه می شــد گفــت کــه بــه

مهمانــی می آيــم .امــا ناخــود آگاه تعبیــری ديگــر کــه بــا شــرايط هم خوانــی

بیشــتری را داشــت ،انتخــاب کرديــم .مــن چهــار بــار در هفتــه می آمــدم تــا بــا
کســکین ها« بنشــینم» .هــر چنــد همــه ی خواننــدگان تــرك می داننــد کــه

منظــورم چیســت امــا بازديدکننــدگان خارجــی هــم بايــد حتمــاً بداننــد کــه
منظــور از ايــن حــرف بخصــوص از جانــب خالــه نصیبــه نشســتن در فضايــی

گــرم و نــرم و دوســتانه اســت .او وقتــی کــه آخــر شــب خانــه را تــرك می کــردم
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مو دبانــه می گفــت «فــردا هــم بیــا کمــال تــا بــاز باهــم بنشــینیم ».البتــه
همیشــه ً
ا يــن معنايــش آن نبــود کــه مــا کاری جــز نشســتن نمی کرديــم .مــا تلويزيــون

می ديديــم ،گاهــی ســکوت می کرديــم و گاهــی گفتگويــی پرهیجــان داشــتیم

و در ضمــن غــذا هــم می خورديــم .راکــی هــم کــه ســر جــای خــودش بــود .در

ســالهای اول وقتــی کــه خالــه نصیبــه مــرا بــرای شــب بعــد دعــوت می کــرد از

کارهــای ديگــر هــم نــام می بــرد «کمــال فــردا شــب هــم بیــا دلمــه ی کــدو کــه

خیلــی دوســت داری می پــزم».و يــا «فــردا رقــص روی يــخ می بینیــم .پخــش

مســتقیم اســت ».وقتــی کــه او ايــن حرفهــا را مــی زد بــه فســون نــگاه می کــردم

تــا لبخنــد تاً ئیدآمیــزش را ببینــم .وقتــی کــه خالــه نصیبــه مــرا فقــط بــه نشســتن

دعــوت می کــرد و فســون ســر تــکان مــی داد فکــر می کــردم کــه ايــن حــرف هیــچ

مفهــوم ديگــری جــز باهــم نشســتن در يــک محــل را نــدارد و چقــدر بــا حــال

و وضعــم کــه فقــط آرزوی بــودن بــا فســون و نشســتن کنــارش را دارم جــور در
می آيــد .درســت بــر عکــس بعضی هــا کــه بــا تحقیــر می گوينــد :براســاس ايــن

حــرف ملیون هــا تــرك کاری جــز کنــار هــم نشســتن ندارنــد مــن برايــن عقیــده ام
کــه ايــن بــا هــم نشســتن ها نیــاز مشــروع انســان ها را بــه تصويــر می کشــد کــه

می خواهنــد بــرای عشــق و دوســتی وياکامــ ً
ا ناخــودآگاه بــه دلیــل حســی عمیــق

و غريــزی نزديــک هــم باشــند.اينجا بــرای نشــان دادن ورودم بــه خانــه و همچنیــن

بــه تصويــر کشــیدن حرمتــی کــه بــرای آن هشــت ســال قائلــم ،مــدل کوچکــی از
طبقــه ی اول و دوم خانــه ی چوکورکومــا را گذاشــته ام .در طبقــه ی دوم اتــاق

خوابهــا و حمــام قــرار داشــت .کســی کــه بــه دقــت مــدل را نــگاه کنــد ،در طــول
میــز مســتطیل جــای مــرا می يابــد .بــرای کســانی کــه امــکان بازديــد از مــوزه را

ندارنــد ،اينجــا توضیــح کوچکــی را الزم مــی دانــم .تلويزيــون روبرويــم در گوشــه
ی چــپ و آشــپزخانه در گوشــه ی راســت قــرار داشــت .پشــتم بوفــه ای پــر از

لیوان هــای کريســتال ،شــکردان های چینــی يــا نقــره ای ،اســتکان های لیکــور،
فنجان هــای قهــوه کــه هیچوقــت مــورد اســتفاده قــرار نمی گرفــت ،مجســمه های
شیشــه ای کــه همــه ی خانواده هــای بــا ســلیقه داشــتند ،گلدانهــای کوچــک،

ســاعت های قديمــی ،فندك هــای از کار افنــاده و همــه جــور آت و آشــغال ديگــر.
مثــل همــه ی افــراد ديگــر حاضــر بــر میــز اعلــب اوقــات تلويزيــون نــگاه می کــردم،
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امــا زيــر چشــمی و کامــ ً
ا طبیعــی همــه ی حــرکات فســون را زيــر نظــر داشــتم.

در ايــن کار بــه مقــام قهرمانــی رســیده بــودم .مخصوصــاً دوســت داشــتم حالــت
چهــره ی فســون را بــه وقــت تماشــای فیلمــی ملــودرام يــا خبــری بســیار مهــم
ببینــم .پــس از گذشــت روزهــا و هفته هــا صحنه هــای هیجــان آور فیلــم و حالــت

چهــره ی فســون بــا هــم بــه خاطــرم می آمــد .گاهــی هــم اول حالــت فســون

وبعــد صحنه هــای مــورد نظــر فیلــم( .و معنايــش ايــن بــود کــه دلــم برايــش
تنــگ شــده و امشــب بايــد بديدنــش بــروم) بــه ايــن ترتیــب تــکان دهنده تريــن

صحنه هــای هشــت ســال تلويزيــون و حــاالت چهــره ی فســون بــا هــم در ذهنــم
حــک شــده اســت .بــه ســرعت آنچنــان قــادر بــه تجزبــه تحلیــل حاالتــش شــدم

کــه فقــط يــک نــگاه گــذرا بــه او برايــم روشــن می ســاخت کــه بــر صحنــه چــه

می گــذرد .مخصوصــاً در مواقعــی کــه خســته ،مســت و يــا دلخــور بــودم و حــال

تمرکــز بــر برنامه هــا را نداشــتم.

کنــار جايــی کــه خالــه نصیبــه می نشســت میــزی کوچــک قــرار داشــت کــه بــر
آن يــک چــراغ مطالعــه بــا چتــر کجــش بچشــم می خــورد و پهلــوی آن کاناپــه ای

بــه شــکل ال .وقتــی کــه از خــوردن و نوشــیدن ،تماشــای تلويزيــون و بحــث و
گفتگــو خســته می شــديم ،گاهــی خالــه نصیبــه پیشــنهاد می کــرد «برويــم روی

کاناپــه بنشــینیم ».يــا «قهــوه را برويــم آنطــرف بنوشــیم ».بعــد مــن می نشســتم
ســر کاناپــه کنــار بوفــه و خالــه نصیبــه می نشســت آنســر .عمــو طــارق هــم روی
مبلــی کنــار پنجــره و بــرای آن کــه همــه بتوانیــم از تلويزيــون اســتفاده کنیــم

دســتگاه را می چرخانديــم .اينــکار را معمــو الً فســون انجــام مــی داد و بعــد
معمــو الً همانجــا روی صندلــی می نشســت .بعضــی وقتهــا هــم می آمــد پیــش

مــا و بــه مــادرش تکیــه مــی داد .او هــم موهــا و شــانه اش را نــوازش می کــرد.

ايــن يگانگــی مــادر و دختــررا کــه زيــر چشــمی شــاهدش بــودم ،بیــش از هــر
چیــز دوســت داشــتم .حتــی بــه لیمــون هــم در قفــس ســهمی از ايــن لحظــه
ی زيبــا می رســید .وقتــی در کاناپــه فــرو می رفتــم ــــ نــه فقــط بــه علــت

نوشــیدن راکــی ــــ خیلــی خوابــم می گرفــت .يــک چشــمم بــه تلويزيــون بــود و
بــا چشــم ديگــر بــه خــود می نگريســتم و بعــد از خــودم کــه سرنوشــت مــرا بــه

جايــی چنیــن عجیــب کشــانده بــود ،شــرمنده می شــدم .دلــم می خواســت در
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جــا برخیــزم و از آن خانــه بگريــزم .ايــن حالــت معمــو الً در شــبهای تیــره و تــار
کــه فســون بــد اخــاق حتــی يــک لبخنــد کوچــک را از مــن دريــغ می کــرد و هــر

تماســی را بــه ســردی پاســخ می گفــت پیــش می آمــد .از جــا بــر می خاســتم ،بــه

ســوی پنجــره می رفتــم و پــرده ی وســط يــا ســمت راســتی را پــس مــی زدم و بــه

خیابــان چشــم می دوختــم .در شــبهای بارانــی ســنگفرش خیابــان بــرق مــی زد.

گاهــی ســرم را باقنــاری کــه در حــال چــرت زدن در قفــس کنــار پنجــره بــود
گــرم می کــردم .بعــد خالــه نصیبــه يــا عمــو طــارق از آن ســر اتــاق در حالــی کــه

نگاه شــان همچنــان بــه تلويزيــون بــود ،می گفتنــد «چیــزی خــورده؟ آبــش را

بايــد عــوض کــرد يــا امــروز چــه ســاکت اســت».

در طبقــه ی اول اتاقــی جنبــی هــم قــرار داشــت کــه در طــی روز بســیار مــورد
اســتفاده قــرار می گرفــت .خالــه نصیبــه آنجــا خیاطــی می کــرد و عمــو طــارق

وقتــی خانــه بــود ،آنجــا روزنامــه اش را می خوانــد .بــه خوبــی بخاطــر دارم کــه

پــس از گذشــت نیــم ســال وقتــی اضطــراب يــه ســراغم می آمــد ونیــاز داشــتم در

جايــی کمــی بــاال و پايیــن بــروم ،غالبــاً گــذارم بــه ايــن اتــاق می افتــاد ،مخصوصــاً

اگــر چراغــش روشــن بــود .از پنجــره ی رو بــه بالکــن بیــرون را تماشــا می کــردم

و در میــان قیچی هــای رنــگ و وارنــگ ،چــرخ خیاطــی ،روزنامه هــای قديمــی،

کمدهــای بــاز و اســباب و اثاثیــه ای کــه همــه جــا ولــو بــود گاهــی بــا شــادی

چیــز کوچکــی می ياقتــم و بــر می داشــتم تــا در لحظــات ســخت جدايــی تســايم

دهــد .درشیشــه ی پنجــره می شــد بازتــاب اتــاق نشــیمن را ديــد و همین طــور

کوچــه ی فقیرانــه و چنــد خانــه را .معمــو ٌ
ال مدتــی بــه زن چــاق خانــه ی روبرويــی

نــگاه می کــردم کــه همیشــه پیــش از رفتــن بــه بســتر لبــاس خــواب پشــمی اش
را می پوشــید ،قرصــش را می خــورد و هربــار هــم دســتورالعملش را دوبــاره

می خوانــد .بعــد از مدتــی يــک بــار از حرفهــای فســون کــه کنــارم ايســتاده بــود،

فهمیــدم کــه آن زن همــان بیــوه ی رحمــی کارگــر يــک دســت شــرکت مان اســت.
فســون در گوشــم زمزمــه کــرد کــه بــه اتــاق پشــتی آمــده تــا ببینــد مــن اينجــا

چــه می کنــم .بــا هــم در تاريکــی دم پنجــره ايســتاديم و بــه بیــرون نــگاه کرديــم.

کشاکشــی کــه در ايــن لحظــات بــا خــود داشــتم زيربنــای رفــت و آمــده ای هشــت

ســاله ام بــا خانــواده ی کســکین اســت و در عیــن حــال نظــرم را در بــاره ی روابــط
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زن و مــرد در هــر کجــای جهــان توضیــح می دهــد .ايــن موضــوع را می خواهــم

کمــی بــاز کنــم.

آمــدن فســون خــود دلیــل عاقــه اش بــه مــن بــود .آنهــم در شــرايطی کــه آن طــور

در ســکوت کنــار هــم می ايســتاديم .بــا ديــدن بامهــای ســفالی و حلبــی کــه در

آن لحظــه فقــط بــه دلیــل وجــود فســون بــه نحــوی باورنکردنــی شــاعرانه بنظــر

می رســیدند ،دودی کــه بــه آرامــی از دودکشــها بــر می خاســت ،خانواده هايــی

کــه پشــت پنجره هــای روشــن بــه کار خــود ســرگرم بودنــد ،دلــم می خواســت

دســتم را روی شــانه ی فســون بگــذارم ،لمســش کنــم و در آغوشــش بگیــرم.

هــر چنــد تجربیاتــم در چوکورکومــا بــه چنــد هفتــه خاصــه می شــد ،امــا

بــه خوبــی می دانســتم کــه اگــر ايــن کار را بکنــم فســون بــا عصبانیــت روبــر

می گردانــد (انــگار مزاحمــش شــده باشــم) و اتــاق را تــرك می کنــد .ايــن

حرکتــش مــرا بــه شــدت ناراحــت خواهــد ســاخت و بعــد هــر دو نقــش آدم هــای

دلخــور را بــازی خواهیــم کــرد (شــرايط بــازی را بــه خوبــی می دانســتم ).
مــن شــايد بــرای مدتــی قهــر می کــردم ونمی آمــدم .البتــه باعلــم بــه همــه ی

ايــن قضايــا بــاز هــم جريانــی نیرومنــد در وجــودم مــرا بــه ســوی نــوازش او
می کشــاند .بوســیدن و حداقــل لمیــدن بــر شــانه هايش .البتــه در ايــن میــان

راکــی هــم نقــش داشــت ،امــا حتــی بــدون الــکل هــم خــود را بــر ســر ايــن
دوراهــی می ديــدم.

اگــر می توانســتم جلــوی خــود را بگیــرم و از تمــاس صــرف نظــر کنــم آنوقــت
فســون ــــ اينــرا ســريعاً کشــف کــردم ــــ

کمــی نزديکتــر می شــد .شــايد تصادف ـاً

دســتش بــه دســتم می خــورد و جملــه ای دوســتانه هــم می گفــت .شــايد مثــل
چنــد شــب پیــش بــه نرمــی می پرســید «از چــه دلخــوری؟»

آن شــب امــا گفــت « ايــن ســکوت و خزيــدن گربه هــا بــر پشــت بــام را دوســت

دارم  ».و مــن بــاز بــه نحــوی دردنــاك آن کشــاکش درونــی را حــس کــردم.

يعنــی حــاال می شــد او را در آغــوش گرفــت و بوســید؟ چقــدر دلــم می خواســت،

امــا در تمــام آن روزهــا ،هفته هــا ــــ و يــا بهتــر بگويــم ســالها ــــ رفتــارش را

دعــوت کننــده ارزيابــی نکــردم ،بلکــه بیشــتر شــبیه رفتــار دختــری مــودب در

برابــر خويشــاوندی پولــدار بــود.
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سرگشــتگی ناامیدانــه ام بــر ســر ايــن دوراهــی هشــت ســال طــول کشــید .در اينجــا
عکســی از ايــن بــازی شــبانه کــه بیشــتر از دو ســه دقیقــه طــول نمی کشــید،

می بینیــد  .از بازديــد کننــدگان خواهــش می کنــم کــه ســرگردانیم را در يابنــد

و در عیــن حــال فراموش شــان نشــود کــه فســون در برابــرم همیشــه رفتــاری
درســت و شايســته داشــت .

با الً خــره گفتــم « مــن ازايــن منظــره فقــط بــه خاطــر وجــود تــو در کنــارم لــذت
می بــرم» .

«حــاال ديگــر بیــا ،پدر و مادرم نگران می شــوند».

«اگــر تــو در کنــارم باشــی ،می توانم ســالها با شــادی همینجا بايســتم».

«غذا ســرد شــد ».فســون گفت و به اتاق نشــیمن بازگشــت .

خــودش فهمیــد کــه حرفــش چــه طنیــن ســردی داشــته  .وقتــی کــه کمــی بعــد

ســر جايــم پشــت میــز نشســتم  ،خطــوط چهــره اش بــاز شــد و چنــد بــار از تــه

دل خنديــد و وقتــی نمکدانــی کــه بعــد ا ً عضــوی از مجموعــه ام شــد را بــه دســتم
مــی داد ،گذاشــت تــا دســتهای مان بــه راســتی همديگــر را لمــس کننــد .پــس از

آن دوبــاره همــه چیــز درســت شــد .
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وقتــی کــه چنــد ســال پیــش عمــو طــارق از داســتان شــرکت فســون در مســابقه
ی دختــر شايســته خبردارشــد ،اول بشــدت مخالفــت کــرد و هــارت و پــورت بــه

راه انداخــت ،امــا نتوانســت در مقابــل خواهــش تمناهــای فســون مقاومــت کنــد و
آخــرش رضايــت داد .ولــی پــس از ديــدن واکنــش اطرافیــان از اين کــه بــه ايــن

ننــگ تــن داده خیلــی پشــیمان شــد .پیشــترها در دوران آتــا تــورك در ايــن نــوع
مســابقات دخترهــا بــا مايوهــای مشــکی روی صحنــه می رفتنــد و وظیفــه داشــتند

اثبــات کننــد کــه دختــران ترکیــه ی مــدرن چــه خــوب از تاريــخ و فرهنــگ

کشورشــان بــا خبرنــد .در حالــی کــه حــاال دختــران بی ســواد کــه فقــط عاشــق

خواننــده و مانکــن شــدن بودنــد در ايــن نــوع مســابقات شــرکت می کردنــد.

آنوقت هــا مجريــان از کانديداهــا می پرســیدند چــه مــردی را بــرای ازدواج ترجیــح
می دهنــد و در لفافــه بــکارت دخترهــا را اعــام می کردنــد ،بــه جايــش حــاال آدم
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هايــی مثــل هــاکان شــیرخان وقتــی کــه از دخترهــا می پرســند بــه چــه چیــزی

در يــک مــرد بیــش از همــه اهمیــت می دهنــد ( پــا ســخ درســت کاراکتــر )
لبخنــد معنــی دار و کثیفــی هــم بــر لــب دارنــد  .عمــو طــارق تــا حــال چنديــن

بــار بــه دامــادش تذکــر داده بــود کــه بــه هیچوجــه اجــازه نخواهــد داد فســون
دوبــاره وارد چنیــن ماجراهايــی شــود و فســون هــم از تــرس اشــکال تراشــی

پــدرش نمــی گذاشــت کــه مــا علنــی راجــع بــه فیلــم هنری مــان حــرف بزنیــم

 .حداقــل پــچ پچ هــای مــا بايــد اينطــور نشــان مــی داد کــه داريــم چیــزی را

از عمــو طــارق پنهــان می کنیــم .مــن امــا گمــان مــی کنــم کــه او مســخره

بازی هــای مــا را عمــد ا ً نشــنیده می گرفــت .چــون عاقــه ی مــرا بــه خانــواده اش
می دانســت و همچنیــن عــرق خــوری و دردل بــا مــرا دوســت داشــت.

ايــن فیلــم هنــری در ســالهای اول بهانــه ای مطلــوب بــرای پوشــاندن ــــ خالــه
نصیبــه البتــه می دانســت ــــ دلیــل اصلــی رفــت و آمده ايــم بــود .اوايــل هــر بــار

کــه نگاهــم بــه چهــره ی آرام و آســوده ی فريــدون می افتــاد بــه خــود می گفتــم

کــه او بــه هیچوجــه دلیــل اصلــی عاقــه ام بــه طرح هايــش را نمی دانــد .امــا
بعــد ا ً کــم کــم بــه شــک افتــادم ،احتمــا الً بــه خوبــی خبــر داشــت ،امــا از زنــش

کام ـ ً
ا مطمئــن بــود .شــايد پشــت ســر دو نفــری مســخره ام می کردنــد و قصدشــان

سو اســتفاده بــود تــا بتواننــد بــه کمــک مــن فیلم شــان را درســت کننــد.
فقــط ً
بــه اصــرار فســون ،فريــدون در اواخــر نوامبــر آخريــن دســتکاری ها را هــم در

فیلمنامــه انجــام داد ويــک شــب پــس از صــرف غــذا و روی پله هــا زيــر نــگاه
جــدی فســون آنــرا بدســتم داد تــا در مقــام تهیــه کننــده تصمیــم نهايــی را

بگیــرم .اســم فیلمنامــه بــاران آبــی بــود و چیــزی در خــود نداشــت کــه ربطــی بــه
رابطــه ی میــان مــن و فســون يــا کل قضیــه بــه طــور کلــی داشــته باشــد .ايــن

فريــدون کــه در طــی تابســتان اســتعدادو قــدرت تجزيــه تحلیــل اش را تحســین
کــرده بــودم ،حــاال کــه می خواســت فیلمــی هنــری بــه ســبک اروپايــی بســازد

چــرا همــان اشــتباهاتی را بــه فیلمســازان تــرك نســبت مــی داد مثــل تقلیــد،
مصنوعــی بــودن ،شــعار دادن ،سرســختی ،ملــودرام و پوپولیســم حريصانــه را

خــودش هــم مرتکــب می شــد؟ در حالــی کــه فیلمنامــه ی خســته کننــده را

می خوانــدم ،بــه ذهنــم رســید کــه ايــن کشــش درونــی و اشــتیاق بــرای انجــام
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کار هنــری نوعــی بیمــاری اســت کــه موجــب کــوری و فراموشــی می شــود .برســه

صحنــه ی سکســی کــه قــرار بــود فســون بــازی کنــد (يــک بــار همخوابگــی ،يــک

بــار دود کــردن ســیگار بــه ســبک نــوول وا در وان و ســومی در خــواب ودر
بــاغ بهشــت) نامــی جــز بــی مــزه و اضافــی نمی شــد گذاشــت .بــه خاطــر همیــن
صحنه هــا هــم کــه شــده بــه شــدت مخالــف ســاختن ايــن فیلــم شــدم .هــر چنــد

قبــ ً
ا هــم موافقــت زيــادی هــم بــا آن نداشــتم .آنقــدر عصبانــی شــده بــودم کــه

حتــی عکــس العمــل عمــو طــارق هــم نمی توانســت بــه آن شــدت باشــد .پــس از
آن کــه تصمیــم گرفتــم تاآنجــا کــه مــی شــود ســاخت فیلــم را بــه تعويــق بیانــدازم

بــه آن دو گفتــم کــه فیلمنامــه فــوق العــاده اســت .بــه فريــدون بابــت نوشــتن
چنیــن شــاهکاری تبريــک گفتــم و بعنــوان يــک تهیــه کننــده (اينجــا بــه شــوخی

قیافــه ای آنچنانــی هــم گرفتــم ) حــاال ديگــر آمــاده ام تــا بــا هنرپیشــگان و ديگــر

دســت انــدرکاران وارد صحبــت شــوم .

بــه ايــن ترتیــب مــا در شــروع زمســتان ســه نفــری در محــات جنبــی بیوقلــو بــه

دفاتــر تهیــه کننــدگان و در قهــوه خانه هايــی کــه هنرپیشــگان درجــه ی دو،ســتارگان

بلنــد پــرواز ،ســیاهی لشــکرها و فیلمــرداران باهــم کارت بــازی می کردنــد ،ســرك

کشــیديم .همین طــور بــه بارهايــی کــه تهیــه کننــدگان ،کارگردانــان و هنرپیشــگان
متوســط در آن غــذا می خوردنــد و مشــروب می نوشــیدند.

همــه ی ايــن محــات کــه ســالها بــه آن هــا ســر مــی زديــم ده دقیقــه بــا خانــه

ی کســکین ها فاصلــه داشــت .فقــط بايــد از يــک ســربااليی تنــد می گذشــتیم و
مــن غالبــاً بــه يــاد حــرف خالــه نصیبــه می افتــادم کــه می گفــت فريــدون فقــط

بــرای نزديکــی بــه ايــن کافه هــا ازدواج کــرده اســت .گاهــی فســون و فريــدون را
از چوکورکومــا برمی داشــتیم و گاهــی اول در خانــه ی فســون شــام می خورديــم

و بعــد بــه راه می افتاديــم .بــار پلــور  1کــه مــا غالبــاً بــه آنجــا می رفتیــم ،بــه

طورعمــده محــل پولدارهــا ،منتقديــن ســینمايی ،گزارشــگران کــه بــه دنبــال

آخريــن شــايعات بــرای پــر کــردن روزنامه هايشــان می گشــتند و پســران ســران

ايــاالت و واليــات کــه قصــد ايجــاد ارتبــاط بــا هنرپیشــگان جــوان را داشــتند،
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بــود .در طــی زمســتان باخیلــی هــا آشــنا شــديم کــه در فیلم هايــی کــه در

تابســتان ديــده بوديــم نقشــهای فرعــی بــازی می کردنــد ( .از جملــه آشــنای
ســیبیلوی فريــدون کــه نقــش حســابدار متقلــب را بــازی می کــرد) و بخشــی از

مجموعــه ی ايــن آدم هــای در اصــل مهربــان ،معمــو الً عصبــی و غالبــاً امیــدوار

شــديم کــه بی رحمانــه بــه جــان هــم می افتادنــد ،بــرای هرکســی ســفره ی دل

را می گشــودند و از برنامه هــای بعدی شــان حــرف می زدنــد .می شــود گفــت

،صــاف و ســاده بــه هــم نیــاز داشــتند.

فريــدون را همــه در ايــن جمــع می شــناختند و دوســت داشــتند و او غالبــاً
ســاعت ها بــا دســت انــدرکاران امــور ســینمايی کــه زبان شــان را بــه خوبــی

می فهمیــد (بــرای بعضــی از آنــان بعنــوان دســتیار کارکــرده بــود و بعضــی

ديگــر را هــم بــه شــدت دوســت داشــت) ســرگرم گفــت و شــنود می شــد .معمــو الً
مــن وفســون بــه تنهايــی ســر میــز می نشســتیم.هر چنــد بــرای مــن لحظــات

خوشــی بحســاب نمی آمدنــد ،فســون لحــن ســاختگی و معصومانــه ای را کــه

در حضــور فريــدون بــکار می بــرد ،ول نمی کــرد ،مگــر در مواقــع نــادری کــه
می خواســت ماجــرای فیلمــی را تعريــف کنــد ،يــا تذکــری راجــع بــه آدم هايــی
کــه بــی وقفــه ســر میــز مــا می آمدنــد ،بدهــد.

يــک بــار بــاز هــم دو نفــری ســر میــز نشســته بوديــم ،مــن از همیشــه بیشــتر

مشــروب خــورده بــودم و فســون ســخت ســرگرم حسابرســی مخــارج فیلــم بــا
تمــام جزئیاتــش بــود ،ناگهــان بــه ذهنــم رســید کــه ايــن کارهــا چــه بــی اهمیــت

اســت و چقــدر اعصابــم را بــه هــم ريختــه .فکــر کــردم حــاال ديگــر زمــان عمــل
فــرا رســیده و مــن اگــر ســفت وســخت روی حرفــم بايســتم او هــم حتم ـاً خواهــد

پذيرفــت «بیــا همیــن حــاال از ايــن جــای وحشــتناك برويــم .هــر جــا کــه تــو

بخواهــی پاريــس يــا پاتاگونیــن حتــی اگــر آخــر دنیــا هــم باشــد راضیــم .بیــا

برويــم و آدمهــای اينجــا را فرامــوش کنیــم و تــا آخــر عمــر خوشــبخت باشــیم ».

پاســخ داد «کمــال چــه می گويــی ،مــا مدتهاســت کــه راهمــان از هــم جــدا
شــده ».

بــرای بســیاری از آدم هــای مســت کــه خودشــان را مشــتری دائمــی آنجــا
می دانســتند ،فســون دختــر خوشــگله ی میــز بغلــی بــود ،در حالــی کــه مــرا
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بــا کمــال تحقیــر میلیونــر احمقــی می شــناختند کــه از قضــا بــه ســینما هــم
عاقه منــد اســت .امــا گاه وبــی گاه بازهــم کســی می آمــد ســر میــز کــه يــا مــا
را نمی شــناخت و يــا می شــناخت ولــی می خواســت شــانس اش را امتحــان کنــد.

می گفــت فســون را از دور ديــده يــا شــروع می کــرد بــه بازگويــی سرگذشــتش

(بیشــتر اينــکار را می کردنــد) از آرامــش در مجمــوع خبــری نبــود .وقتــی آدم هــای

مختلــف راکــی بــه دســت کــه بــر ســر میزمــان می آمدنــد ،مــرا اشــتباهاً بــه جــای

شــوهر فســون می گرفتنــد عشــق می کــردم .امــا فســون فــور ا ً بــا لبخنــد و صداقتــی

بی رحمانــه برايشــان توضیــح مــی دا د کــه شــوهرش آن مــرد چاقالــوی میــز بغلــی
اســت و نتیجــه ه اش ايــن می شــد کــه تــازه وارد فــوری مــرا ناديــده بگیــرد و

بفکــر ريختــن طــرح دوســتی بافســون بیفتــد کــه البتــه هیچــگاه کســی موفــق

بــه اينــکار نشــد  .همــه البتــه از يــک روش اســتفاده نمی کردنــد  .يکــی مدعــی

می شــد کــه بــرای مصــور کــردن رمانــش در جســتجوی زيبارويــی موســیاه کــه

تیپــی ترکــی و چهــره ای معصــوم داشــته باشــد اســت ،ديگــری بــدون معطلــی

بــه او نقــش اول را در فیلــم «ابراهیــم» کــه قــرار بــود دوبــاره ســاخته شــود
پیشــنهاد می کــرد ،ســومی ســاعت ها در ســکوت بــه چشــم هايش خیــره می شــد

و چهارمــی بغرنجی هــای زندگــی مصرفی مــان را بــر می شــمرد ،ديگــری شــعری

از يــک شــاعرزندانی را در بــاره ی دلتنگــی و عشــق بــه ســرزمین مــادری دکلمــه
می کــرد .گاهــی هــم کســی کــه بــر میــزی دورتــر نشســته بــود ،حســاب میــز مــا

را می پرداخــت يــا کســی برايمــان يــک ســبد میــوه می فرســتاد .اواخــر زمســتان

بــه دلیــل ضديــت ام بــا پــروژه ی ســاخت فیلــم هنــری رفــت و آمــدم بــه ايــن

کافه هــا خیلــی کمتــر شــده بــود ،ولــی هــر بــار کــه می رفتــم بــا زنــی دوســت

داشــتنی برخــورد می کــردم کــه معمــو الً در نقــش زنــان زندانبــان يــا جیــب بــر

ظاهــر می گشــت ،يعنــی همیشــه نقــش منفــی بــازی می کــرد .او مــا را بــه مجلــس

جشــنی در خانــه اش دعــوت کــرد و توضیــح داد کــه در آن دختــران تحصیــل کــرده

و فهمیــده ای چــون فســون شــرکت دارنــد  .يــک بــار ديگــر منتقــدی ســالخورده
بــا بنــد شــلوار و پاپیــون دســت خرچنگــی اش را روی شــانه ی فســون گذاشــت و

پیــش بینــی کــرد کــه او بســیار مشــهور خواهــد شــد واگــر بــا دقــت برنامــه ريــزی
کنــد ،شــايد اولیــن هنرپیشــه ی تــرك بــا شــهرت جهانــی شــود.
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فســون همــه ی پیشــنهادات از جــدی گرفتــه تــا کامــ ً
ا مشــکوك و بی شــرمانه
را بــرای هنرپیشــه و يــا مــدل شــدن بــا دقــت گــوش می کــرد و بــه ذهــن
می ســپرد .از هنرپیشــگان معــروف و نیمــه معــروف همان طــور کــه دردوران

فروشــندگی آموختــه بود،بــه شــکل اغــراق آمیــزی تعريــف وتمجیــد می کــرد.
می خواســت در عیــن حــال کــه فقــط بــه فکــر خــودش بــود مقبــول همــه واقــع

شــود .تــا آنجــا کــه ممکــن بــود دوســت داشــت بــا مــا بــه اينطــور جاهــا بیايــد.

وقتــی يــک بــار بــه او تذکــر دادم کــه پــدرش حتمــاً از اين کــه بــه هــر کــس

و ناکســی شــماره تلفــن می دهــد ،خوشــش نخواهــد آمــد بــا جســارت پاســخ
داد کــه خــودش می دانــد چــه می کنــد و اگــر فیلــم فريــدون بــه نتیجــه نرســد

بايــد بــه فکــر نقشــی دريــک فیلــم ديگــر باشــد .پــس از ايــن جــواب دلخــور

و عصبانــی ســر يــک میــز ديگــر رفتــم ،امــا او و فريــدون هــم بــه زودی آمدنــد

همان جــا و او گفــت «برويــم يــک جايــی شــام بخوريــم ،مثــل تابســتان» .

در ايــن دنیــای کافــه ســینمايی بــدون خواســت قلبــی ام بــه تدريــج جــا بــاز
می کــردم .بــا دو نفــر دوســت شــدم کــه مــرادر جريــان آخريــن شــايعات قــرار
می دادنــد .يکــی هنرپیشــه ای میــان ســال بنــام ســوهندان يلديــز  1کــه در اولیــن

تجربه هــای جراحــی پاســتیک دماغــش شکســته و بعــد بشــکل عجیبــی جــوش

خــورده بــود .البتــه همیــن دمــاغ باعــث شــد کــه بتوانــد بعنــوان زنــی اغواگــر
و دسیســه ســاز در بســیاری از فیلم هــا نقشــی بــرای خــود دســت و پــا کنــد.

دومــی صالیــح ســاريلی  2کــه ســالها نقــش پلیــس نگهبــان قانــون و ســختگیر را
بــازی کــرده بــود و حــاال از راه دوبلــه ی فیلــم هــای سکســی روزگار مــی گذرانــد

و همــه ی اتفاقــات جالــب و خنــده داری را کــه در ايــن رابطــه برايــش پیــش
می آمــد بــا صــدای خــس خســی اش و در حالــی کــه مــدام ســرفه می کــرد برايــم

می گفــت .

بــا گذشــت زمــان فهمیــدم کــه نــه فقــط صالــح ســاريلی بلکــه غالــب هنرپیشــگانی
کــه در بــار بلــور رفــت و آمــد می کننــد بــه نحــوی در تولیــد فیلــم هــای سکســی
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دســت دارنــد .ايــن آنقــدر برايــم عجیــب بــود کــه گويــی فهمیــده باشــم همــه ی

دوســتانم عضــو يــک گــروه زيرزمینــی و غیــر قانونی انــد .هنرپیشــگان میــان ســالی

کــه نقشــهای خانمانــه بــازی می کردنــد و يــا چــون صالــح ســاريلی در نقــش
پلیــس جــا افتــاده بودنــد ،فیلــم هــای وارداتــی و گاه جالــب را دوبلــه می کردنــد

و در صحنه هــای همخوابگــی آنچنــان آه و نالــه و داد و فريــاد بــراه می انداختنــد
کــه آدم بــه سانســور شــدن فیلــم شــک می کــرد .هنرپیشــگان عیالــوار کــه بــه

متانــت و وقــار مشــهور بودنــد ،ادعــا می کردنــد کــه در دوران رکــود اقتصــادی بــه

خاطــر حفــظ موقعیت شــان در عالــم ســینما ناچــار بــه همچیــن کاری شــده اند،

امــا در عیــن حــال تــاش داشــتند کــه هیــچ کــس بخصــوص اهــل بیــت از کارشــان
خبــردار نشــود .آنهــا وقتــی از طريــق صدايشــان شــناخته می شــدند ،نامه هايــی ــــ

غالبــا از شهرســتانها ــــ در تاً ئیــد و يــا طعــن و لعــن اعمــال خــود دريافــت می کردنــد

 .در ايــن میــان بعضــی از تهیــه کننــدگان و هنرپیشــگان کــه زيــاد دربنــد شــرم
و آبــرو نبودنــد ،بــه دنبــال پــول بیشــتر دســت بــه ســاختن فیلمهــای سکســی

وطنــی زدنــد کــه بعدهــا بــه عنــوان اولیــن فیلم هــای سکســی در جهــان اســام
بــه تاريــخ پیوســت .موضــوع ايــن فیلــم هــا معجونــی از ســکس و طنــز بــود کــه

بــاز هــم در صحنه هــای آنچنانــی اش دادو بیــداد وآه ونالــه جــزو ملزومــات بشــمار
می رفــت .البتــه از اروپــا مشــاورينی بــرای آمــوزش صحنه هــای عاشــقانه وسکســی

وارد کردنــد ،امــا بــرای حفــظ شــئونات اخاقــی و احتــرام بــه باکرگــی دختــران
جــوان هیــچ هنرپیشــه ای شــورتش را جلــوی دوربیــن در نیــاورد .وقتــی کــه مــا

بــرای شــناخت عالــم ســینما بــه ايــن در و آنــدر می زديــم ،دو دوســتم مخصوصــاً
ســوهیندان موقــر مــرا از بعضــی افــراد بــر حــذر داشــتند ،مثــ ً
ا می گفتنــد بــه

هیچوچــه اجــازه ی حــرف زدن بــا تهیــه کننــده ا ی را کــه همیشــه کــراوات زرد
می زنــد و بــا پبراهــن اطــو کشــیده و ســیبیل چارلــی چاپلینــی اش بــه يــک

جنتلمــن واقعــی می مانــد ،بــه فســون ندهــم .او دفتــری در طبقــه ی اول ســینما
اطلــس داشــت کــه بــه بدنامــی مشــهور بــود و می گفتنــد بــه محــض ايــن کــه

پــای زنــی زيــر ســی ســال بــه آنجــا برســد آقــای تهیــه کننــده در راقفــل کــرده و
بــه او تجــاوز مــی کنــد  .پــس از پايــان کار در مقابــل گريــه و زاری يــا تهديــد

بــه شــکايت قــول يــک نقــش اول را بــه زن می دهــد کــه پــس از اولیــن مراحــل
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فیلــم بــرداری معلــوم می شــود ،کاری درجــه ی ســه اســت( .خدمتــکار آلمانــی

کــه در خانــه ی يــک تــرك پولــدار مــدام در حــال توطئــه اســت و همــه چیــز

رابهــم می ريــزد) فريــدون بايــد حداقــل از نزديکــی بــا مظفــر اجتنــاب می کــرد.

تهیــه کننــده ای کــه فريــدون مرتــب بــه او می چســبید و بــه هرجوکــی کــه
تعريــف می کــرد ،می خنديــد چــون گمــان می کــرد می توانــد بــرای تهیــه ی

فیلمــش روی او حســاب کنــد .شــايع بــود کــه دو هفتــه پیــش همیــن مــرد

دربــار پلــور بــا صاحــب دوتــا از اســتوديوهای بــزرگ ترکیــه ســر يــک بطــر
شــامپانی شــرط بنــدی کــرده کــه در عــرض يــک مــاه فســون را تصاحــب کنــد.
(شــامپانی گرانقیمــت اروپايــی در آن دوران مفهومــی خــاص و سکســی در خــود

داشــت)

وقتــی ســوهیندان کــه در مجــات بــازاری آن دوره بــه ســوهیندان خائــن شــهرت
داشــت ،ايــن تذکــرات را مــی داد ،همیشــه دســتش بنــد میــل بافتنــی بــود .بــرای

نــوه اش ژاکــت زمســتانی رنــگ و وارنــگ می بافــت و وقتــی کــه بــرای آوردن

کامواهــای ســبز و آبــی و قرمــز بــه بــار مســخره اش می کردنــد داد می کشــید
«حــاال کــه بايــد بــه انتظــار نقشــی جديــد بنشــینم بــه جــای دســت روی دســت

گذاشــتن مثــل شــما احمق هــا الاقــل کار مفیــدی انجــام می دهــم ».بعدهــم
علیرغــم وقــار و خانمــی اش چنــد فحــش آب نکشــیده چاشــنی حرفهايــش

می کــرد و تحويــل طــرف مــی داد .دوســت دنیــا ديــده ام صالــح ســاريلی از
حالتــم می فهمیــد کــه ايــن حــرکات زمخــت ــــ جايــی کــه آدم هــای روشــنفکر و
ســینماگر در آن تــا خرخــره می نوشــیدند طبیعتــاً ايــن حــرکات اجتناب ناپذيــر

اســت ــــ آزرده ام کــرده بــا ژســتی رمانتیــک و مخصــوص بــه خــود کــه يــادآور

همــان پلیــس عــادل و آرمــان خــواه بــود ،نگاهــش را از مــن برمی گردانــد و
بــا احســاس بــه میــز آنطرفــی ،آنجــا کــه فســون نشســته و ســرگرم بگــو بخنــد
بــود ،می نگريســت و بعــد می گفــت کــه اگــر چــون مــن کارخانــه ای داشــت،

هیــچ وقــت خويشــاوند خوشــگلش را بــرای هنرپیشــه شــدن بــه چنیــن جايــی

نمــی آورد .بــار پلــوررا می گفــت .شــنیدن ايــن حرفهــا از زبانــش درد نــاك بــود.

بــا خــود قــرار گذاشــتم اســمش را در لیســت افــرادی کــه نگاه هــای عاشــقانه بــه
فســون می انداختنــد بگــذارم .ســوهیندان هــم يــک بــار حرفــی زد کــه مدتهــا
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در ذهنــم مانــد .اين کــه فســون مثــل دختــر خــودش ــــ ســرگرم بافتــن بــرای
نــوه اش بــود ــــ مــادر بســیار خوبــی خواهــد شــد و در عیــن حــال زنــی زيبــا و

انســانی دوســت داشــتنی اســت.

ايــن حرفهــا بــه تدريــج بیشــتر وبیشــتر در ذهنــم رســوخ می کــرد .بــه راســتی در

ايــن مــکان بــه جســتجوی چــه چیــزی آمــده بــودم  .پــس از جمــع بنــدی اوضــاع

در اوايــل ســال  1977بــه فريــدون فهمانــدم کــه در رابطــه بــا فیلم مــان بايــد
کــم کــم بــه نتیجــه ای برســیم .فســون هــر هفتــه در کافه هــای بیوقلــو بــا آدم

هــای جديــد آشــنا می شــد کــه شــیفتگی و و حیرت شــان را بــه شــکل پیشــنهاد

بــازی در فیلــم و يــا کارکــردن بــه عنــوان مــدل نشــان می دادنــد .در عــوض هــر

روز لحظاتــی وجــود داشــت کــه حــس می کــردم فســون و فريــدون بــه زودی از

هــم جــدا خواهنــد شــد .از نــوع لبخنــد دوســتانه ی فســون ،گرفتــن بازويــم ،در
گوشــی حــرف زدن هــا و شــوخی هايش بــه ايــن نتیجــه می رســیدم کــه آنــروز دور
نخواهــد بــود.

تصمیــم داشــتم بــه محــض جدايی شــان بــا فســون ازدواج کنــم .بــه همیــن دلیــل
هــم هیــچ خوشــم نمی آمــد کــه فســون خیلــی به ايــن نــوع اماکــن رفــت وآمــد

کنــد .مــا می توانســتیم بــدون آن کــه ايــن همــه آدم نابــاب دور فســون بگردنــد

هــم از او هنرپیشــه ای طــراز اول بســازيم .اينطــور شــد کــه تصمیــم گرفتیــم بــه

جــای پرســه زدن در بــار پلــور برنامه هايمــان را در دفتــر پیــش ببريــم وچــون

کارهــا تــا حــدی پیــش رفتــه بــود ،بــرای فريــدون يــک اســتوديو تاً ســیس کرديــم .

بــه پیشــنهاد فســون اســم اســتوديو را بــر اســاس اســم قنــاری لیمــون گذاشــتیم
 .طــرح يــک پرنــده ی زيبــا را روی کارت ويزيت مــان ببینیــد .دفتــر درســت کنــار

ســینما ينــی ـ ملــک  1بیوقلــو قــرار داشــت .

از حســاب خصوصیــم در زيــرات  2بانــک شــعبه ی بیوقلــو اول هــر مــاه  1200لیــره
بــه حســاب لیمــون فیلــم میريختــم .مبلغــی بیــش از دوبرابــر حقــوق يــک کارمنــد

طــراز اول در زت زت .نصــف ايــن مبلــغ بــرای مخــارج شــخصی فريــدون در نظــر

1 Yeni -Melek
2 Ziraat
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گرفتــه شــده بــود و بــا نصفــه ی بعــدی بايــد هزينه هــای مربــوط بــه ســاخت

فیلــم را میپرداخــت .
عاجز از برخاســتن
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هــر چنــد روزبــه روز بیشــتر حــس می کــردم کــه هیــچ عاقــه ای بــه شــروع

فیلــم بــرداری نــدارم ،امــا دادن پــول بــه فريــدون آرامــش بخــش بــود .ديگــر
از رفــت و آمــد بــه خانــه ی فســون احســاس شــرمندگی نمی کــردم و يــا بهتــر

اســت اينطــور بگويــم :وقتــی کــه نیــاز شــديد بــه ديــدن فســون حــس می کــردم

و درعیــن حــال شــرم داشــتم می توانســتم اينطــور بــه خــود دلــداری بدهــم

کــه مــن بــه اينهــا پــول می دهــم پــس جايــی بــرای شــرمندگی وجــود نــدارد.
دلتنگــی آنچنــان کــورم می کــرد کــه ديگــر از خــود نمی پرســیدم کــه پــول
چــه انــدازه ازايــن رســوايی را جبــران خواهــد کــرد .درپايیــز ســال  1977شــبی

بیــش از نیــم ســاعت مثــل ســنگ جلــوی تلويزيــون نشســتم ،میــان شــرم و
آرزوی ديــدار ســرگردان مانــده بــودم.

مــادرم مثــل همیشــه وقتــی کــه غروب هــا مــرا در خانــه می ديــد گفــت «حــاال

يــک امشــب را بمــان تــا بــا هــم شــام بخوريــم ».
«نــه مادر ،برنامــه دارم .بايد بروم».

«ايــن شــهر بايــد خیلــی جذاب باشــد که تو هر شــب می روی بیرون »
«دوســتان خواســته اند .حتمـاً بايد بروم».

«نمی دانــم .امــا گمــان کنــم بهتــر می بــود بــه جــای مــادر دوســت دختــرت

بــودم .مــن تنهــای تنهــا هســتم .ببیــن! بکــری می توانــد بــرود ســر گــذر و چنــد

کتلــت دســته دار بخــرد و بعــد بــا هــم شــام می خوريــم .پــس از آن مــی توانــی

بــروی پیــش دوســتانت»

صــدای بکــری از آشــپزخانه در آمــد « همیــن االن راه می افتم مــی روم قصابی».

«نــه مــادر ،پســر کاراهانــس  1امشــب مهمانــی مهمــی داده» بهانــه ای الکــی
ســرهم کــرده بــودم.

1 Karahans
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مــادر بــا ترديــد گفــت «چطــور مــن خبــردار نشــدم ».او ،عثمــان و ديگــران چقــدر

از رفــت و آمــده ای مکــررم بــه خانــه ی فســون مطلــع بودنــد؟ حتــی فکــرش را هــم
دوســت نداشــتم بکنــم .بــرای اين کــه مــادر مشــکوك نشــود گاهــی اول بــا او شــام

می خــوردم و بعــد بــا خانــواده ی فســون و خالــه نصیبــه می پرســید « امــروز چــه
شــده کمــال؟ بــی اشــتهايی  .از ســوپمان خوشــت نیامــد».

گاهــی هــم بــه ايــن امیــد بــا مــادر شــام می خــوردم کــه شــايد بــه ايــن ترتیــب

لحظــات دشــوار بگــذرد و بتوانــم خــود را کنتــرل کنــم و در خانــه بمانــم .امــا پــس
از گذشــت يــک ســاعت و دو اســتکان راکــی بی قراريــم چنــان می شــد کــه مــادر

می گفــت «بــاز هــم کــه ايــن پــا و آن پــا مــی کنــی ،اگــر دلــت می خواهــد بــرو و

کمــی بگــرد .امــا خیلــی ديــر نکــن! خیابان هــا روزبــه روز ناامــن تــر می شــود».

در ايــن دوران جنــگ ســرد ،ناسیونالیســت ها و کمونیســت های متعصــب در
خیابان هــای اســتانبول بــه جــان هــم افتــاده بودنــد .جنايــت هــرروز جلــوی

چشــم اتفــاق می افتــاد .از انفجــار بمــب گرفتــه تــا درگیــری مســلحانه در قهــوه

خانه هــا  .دانشــگاه ها يــا اشــغال می شــد يابايکــوت و بانک هــا مرتــب در خطــر

حملــه ی مســلحانه ی ســارقین قــرار داشــت و بــر ديوارهــا از زيــادی شــعار يــک

جــای خالــی بــه چشــم نمی خــورد .مــن هــم چــون اکثريــت مــردم اســتانبول از

سیاســت رو گــردان بــودم و عقیــده داشــتم کــه ايــن در گیــری هــا درد کســی را

درمــان نمی کنــد .يــک مشــت آدم بی رحــم و خشــک مغــز سیاســی مســئول اش
هســتند و هیــچ ربطــی هــم بــه ماهــا نــدارد .بیــرون بــه چتیــن گفتــم کــه مراقــب

باشــد و بعــد چنــان راجــع بــه سیاســت حــرف زديــم کــه انــگار بايــی آســمانی

مثــل زلزلــه ،ســیل و يــا چیــزی از ايــن قبیــل اســت .مــوردی کــه بايــد آدم هــای
معمولــی از آن پرهیــز کننــد.

وقتــی کــه نمیتوانســتم خانــه را تحمــل کنــم ــــ تقريبــاً هــر شــب ــــ نبايــد حتمــاً
بــه ســراغ کســکین ها می رفتــم .گاهــی بــه راســتی جايــی دعــوت داشــتم ،بــا ايــن

امیــد می رفتــم کــه شــايد بــا دختــری دوســت داشــتنی آشــنا شــوم ،دختــری

کــه بــرای از يــاد بــردن فســون ياريــم کنــد .گاهــی هــم فقــط بــه قصــد خــوش
گذرانــدن بــا دوســتان می رفتــم .بــا زعیــم بــه پارتــی يــا بــه خانــه ی فــردی کــه

بــه تازگــی در محافــل ومجالــس ظاهــر گشــته بــود می رفتــم .گاهــی بــه نورشــیان
٣٤٠

و محمــد برخــورد می کــردم و گاهــی تايفــون مــرا بــه يکــی از کلوپهــای شــبانه

می کشــاند و در حــال شــنیدن موســیقی پــاپ ترکــی ــــ تقلیــدی از پــاپ

فرانســوی يــا ايتالیايــی ــــ دوســتان قديمــی را هــم می ديــدم و بــه افتخــار هــم
يــک شیشــه ويســکی هــم بــاز می کرديــم .بعــد دوبــاره امیــدوار می شــدم کــه
راه بازگشــت بــه زندگــی قديمــی را يافتــه ام.

خرابــی وضعیــت ام را از همــه بیشــتر آخــر شــب ،آنوقــت کــه شــام بــه پايــان

رســیده و بــه انــدازه ی کافــی تلويزيــون تماشــا کــرده بوديــم ،يعنــی زمــان بلنــد
شــدن و رفتــن حــس می کــردم .ترديــدم از تمــام طــول روز کــه نمی دانســتم بــه

خانــه ی فســون بــروم يــا نــه بیشــتر می شــد .در کنــار شــرم همیشــگی ،شــرمی

کــه در طــول هشــت ســال بــه انــدازه ی کافــی تجربــه اش کــرده بــودم بايــد بــا

شــرمی نــو هــم کنــار می آمــدم .بعضــی از شــبها قــادر بــه برخاســتن وتــرك

خانــه ی چوکورکومــا نبــودم .وقتــی کــه ســاعت يــازده و نیــم ،دوازده آرم پايــان

برنامــه ــــ بــا همــه ی تشــريفات احتــرام بــه پرچــم و تمثــال آتاتــورك ــــ نواختــه

می شــد بــاز هــم مدتهــا بــه برفــک صفحــه ی تلويزيــون خیــره می مانديــم ــــ
گويــی منتظريــم اشــتباهی برنامــه ی جديــدی شــروع شــود ــــ تــا عاقبــت عمــو

طــارق بــه دختــرش می گفــت « بلنــد شــو ديگــر! خاموشــش کــن ».گاهــی
هــم فســون خــودش بر می خاســت و دســتگاه را خامــوش می کــرد .بعــد ديگــر

اوضــاع وخیــم می شــد .بــی ادبانــه بــود اگــر فــوری برمی خاســتم؟ تصمیــم
می گرفتــم کمــی ديگــر بنشــینم .هرچــه باشــد شــنیده بــودم چــه حرفهايــی

پشــت ســر مهمانانــی کــه فقــط بــرای تماشــای تلويزيــون می آمدنــد و پــس از

پايــان برنامه هــا ناپديــد می شــدند گفتــه می شــد .میــل نداشــتم مثــل آنــان

بــه نظــر برســم .البتــه همــه می دانســتند کــه مــن نــه بــه خاطــر تلويزيــون بلکــه
بــه خاطــر فســون می آيــم .امــا گاهــی بــرای ايــن کــه بــه رفــت و آمده ايــم

حالتــی رســمی بدهــم بــه خالــه نصیبــه زنــگ مــی زدم و می گفتــم «امشــب

می آيــم پیشــتان تلويزيــون برنامــه ی تاريخــی دارد ».وقتــی تلويزيــون خامــوش

می شــد يعنــی بايــد بر مــی خاســتم و می رفتــم ،،امــا می نشســتم و فکــر ايــن

کــه بايــد بــروم آزارم مــی داد .قــادر بــه بــر خاســتن نبــودم .بــه مبــل يــا صندلــی
چســبیده بــودم و از شــرم عــرق می ريختــم .دقايــق بــه دنبــال هــم می گذشــتند
٣٤١

و صــدای ســاعت ديــواری هــر لحظــه بلندتــر می شــد  .مرتــب بــه خــود می گفتــم

 :حــاال ديگــر بلنــد شــو! و بــاز از جايــم تــکان نمی خــوردم.

هنــوز هــم قــادر نیســتم علــت ايــن فلــج شــدن ــــ و بطــور کلــی عشــقم ــــ را طــوری

توضیــح دهــم کــه الاقــل خــودم را راضــی کنــد .داليــل بســیاری بــرای ناتوانــی از

بــر خاســتن بــه ذهنــم مــی رســد .

1ــــ هــر وقــت بــه راســتی قصــد بــر خاســتن داشــتم «حــاال ديگــر وقتــش شــده »

خالــه نصیبــه يــا عمــو طــارق می گفتنــد «کمــال حــاال کــه نشســته ايم و صحبــت
مــان گل انداختــه می خواهــی بــروی ؟»همیــن کافــی بــود .

2ــــ اگــر آنهــا چیــزی نمی گفتنــد ولــی فســون لبخنــد مهربــان و اســرار آمیــزی
بــر لــب مــی آورد مــن کامــا ســر گــردان می شــدم .

3ــــ يکــی ماجرايــی تعريــف می کــرد يــا موضــوع جديــدی پیــش می کشــید آنوقــت

تــا آخــر حــرف نمی توانســتم از جــا برخیــزم و بــه ايــن ترتیــب بیســت دقیقــه ی

ديگــر هــم می نشســتم .

4ــــ چــون فســون در همــان لحظــه نگاهــم می کــرد زمــان را از يــاد می بــردم و

وقتــی دزدکــی نگاهــی بــه ســاعت می انداختــم چهــل دقیقــه گذشــته بــود  .در جــا
می گفتــم « امــا حــاال ديگــر بايــد  »...و بــاز تــکان نمی خــوردم .از بی ارادگــی
خــود لجــم می گرفــت و آنقــدر شــرمنده بــودم کــه هــر دقیقــه برايــم غیــر قابــل
تحمــل بنظــر می رســید .

5ــــ در همــان حــال مرتــب بــه دنبــال بهانــه ای جديــد می گشــتم کــه بیشــتر

بمانــم و مهلتــی جديــد تعییــن می کــردم

6ــــ وقتــی کــه عمــو طــارق يــک اســتکان ديگــر راکــی می ريخــت بايــد بــا او

همراهــی می کــردم ،مگــر نــه ؟

7ــــ و اگرتــا ســاعت دوازده صبــر می کــردم کار راحــت تــر می شــد .می توانســتم

بگويــم « خــوب حــاال ديگــر نصفــه شــب اســت .منهــم مــی روم».

8ــــ شــايد چتیــن در قهــوه خانــه ای آن پايیــن وســط بحثــی جــذاب گیــر کــرده

باشــد ،در اين صــورت بهتــر بــود کمــی صبــر می کــردم .

9ــــ يــک مشــت جــوان جلــوی در ايســتاده بودنــد و ســیگار می کشــیدند ،اگــر

همیــن حــاال بیــرون می رفتــم پشــت ســرم حــرف در می آوردنــد (ســکوت جوانــان
٣٤٢

محــل در طــی دوســال گذشــته عصبــی و دســتپاچه ام می کــرد ،امــا آنهــا چــون
شــاهد دوســتی مــن و فريــدون بودنــد حتمــاً پیــش خــود اين طــور حســاب

می کردنــد کــه باعــث آبروريــزی محلــه شــان نخواهــم شــد).

بیــش ا ز همــه بــودن يــا نبــودن فريــدون در خانــه باعــث نگرانــی ام می شــد.

فريــدون يــا مــرا پــس از گذشــت مدتــی کوتــاه يــی خطــر ارزيابــی کــرده بــود ويــا
تــاش می کــرد غیــر عــادی بــودن رفــت و آمــده ای خويشــاوند پولــدار فســون

را نديــده بگیــرد .بــه احتمــال زيــاد می دانســت کــه بشــکلی عاشــق فســونم .
امــا ايــن قضیــه آنقــدر بــه نظــرش بــی معنــی و غیــر ممکــن می رســید کــه

اصــ ً
ا جــدی نمی گرفــت  .وقتــی حســاب می کــردم کــه فريــدون چقــدر بــه
زنــش اعتمــاد دارد بــا درد بــه خــود می گفتــم کــه پــس حتمــاً زندگــی زناشــويی

خوبــی دارنــد و ترجیــح مــی دادم بــی خیالــی فريــدون را بــه حســاب تابوهــا و

ســنتها بگــذارم .فريــدون حتمــاً بــه ســادگی فکــر می کــرد کــه در جامعــه ی مــا

و بخصــوص در میــان آدم هــای معمولــی اجتمــاع حتــی چــپ نــگاه کــردن بــه

زن شــوهر دار آنهــم در حضــور خانــواده اش گناهــی غیرقابــل بخشــش بحســاب
می آيــد و مــن حتــی جــر ا ًت فکــر کــردن به ايــن قضیــه را هــم نخواهــم کــرد

کــه در محیــط خانوادگــی و جلــوی تلويزيــون بــا فســون الس بزنــم .عشــق مــن

آنچنــان میــان تقــدس خــوردن نــان ونمــک بــا خانــواده ،رســم و رســومات و
ديگــر ممنوعیت هــا ديگــر گیــر افتــاده بــود کــه حتــی اگرهــم معلــوم می شــد

ديوانــه وار عاشــق فســون هســتم ،بــاز هــم همــه ناچــار بوديــم طــوری عمــل

کنیــم کــه انــگار امــکان بوجــود آمــدن چنیــن عشــقی وجــود نــدارد .در ايــن
رابطــه هــر کــس وظیفــه ی خــود را بخوبــی می شــناخت .بــه ايــن نــکات کــه

فکــر کــردم برايــم روشــن شــدکه مــن نــه علیرغــم ايــن رســم و رســومات بلکــه
دقیقــاً بــه علــت وجودشــان امــکان ماقــات بــا فســون را دارم  .در صــورت عــدم

وجــود ايــن ســنت ها بگويیــم در جامعــه ای اروپايــی بــا روابــط آزاد جنســی اگــر
چهــار پنــج بــار در هفتــه بــه ســراغ خانــواده ی کســکین می رفتــم ،بــرای همــه

روشــن می شــد کــه قصــدم فقــط ديــدن فســون اســت .آنوقــت شــوهر شــکاك

بايــد وارد عمــل می شــد .در چنیــن جامعــه ای نــه می توانســتم اينطــور فســون

را ببینــم و نــه عشــقم بــه او قــادر بــود خــود را بــه ايــن شــکل نشــان دهــد.
٣٤٣

بــا پايــان برنامه هــای تلويزيونــی بجــای آن کــه مغــزم را بــکار بینــدازم و فکــر کنــم
کــه شــايد «کمــی ديگــر بنشــین کمــال» و يــا «يــک اســتکان ديگــر چــای بريــزم»

می توانــد فقــط يــک تعــارف الکــی باشــد تــاش می کــردم ســاعت برخاســتنم را

بــا آمــدن فريــدون تنظیــم کنــم .ولــی در تمــام ايــن هشــت ســال نفهمیــدم رفتــن

پیــش از آمــدن او بهتــر اســت يــا پــس از آن .در اولیــن ماه هــا و ســالها ترجیــح

مــی دادم پیــش از رســیدن فريــدون آنجــا را تــرك کنــم .چــون بــا فريــدون کــه

روبــرو می شــدم احســاس می کــردم مثــل چــرخ پنجــم ارابــه زياديــم و بــه خانــه

کــه می رســیدم ناچــار پیــش از رفتــن بــه رختخــواب بايــد الاقــل ســه اســتکان
راکــی بــه بــدن می رســاندم .در عیــن حــال نمی شــد بمحــض ورود او برخیــزم.

معنايــش ايــن می شــد کــه مــن از او خوشــم نمی آيــد و دلیــل آمدنــم فقــط

فســون اســت .بنابرايــن اگــر باهــم برخــورد می کرديــم ،بــرای حفــظ ظاهــر هــم
کــه شــده بايــد الاقــل نیــم ســاعت ديگــر هــم می نشســتم ،آنهــم از ســر ناچــاری

و در کمــال شــرمندگی .امــا اگــر زودتــر از زمــان رســیدنش می رفتــم هــم نوعــی

اعتــراف بــه گنــاه محســوب می شــد ،انــگار فلنــگ را بســته وبــرای رودررو نشــدن

بــا او در رفتــه ام .برازنــده ی مــن نبــود کــه مثــل کازانوواهــای اروپايــی برخــورد

کنــم کــه بــه شــازده خانم هــا ابــراز عشــق می کردنــد و بــه محــض پیــدا شــدن

ســر وکلــه شــوهر از آغــوش طــرف ناپديــد می شــدند .اگــر قــرار بــود پیــش از

رســیدن فريــدون می رفتــم ،بايــد خیلــی زودتــر بــر می خاســتم کــه میــان رفتــن

مــن و آمــدن او فاصلــه ای قابــل قبــول باشــد .اين قــدر زود بلنــد شــدن برايــم

غیــر ممکــن بــود .تــا ديــر وقــت نمی توانســتم صبــر کنــم و خیلــی زود اصــ ً
ا

نمی توانســتم برخیــزم.

بــه ايــن ترتیــب چــون کشــتی بــه گل نشســته روی مبــل گیــر می کــردم و
وقتــی در آخريــن لحظــه می فهمیــدم کــه قــادر بــه برخاســتن نیســتم نــه در آن

لحظــه و نــه آن طــور کــه امیــدوار بــودم ،در لحظــات آينــده بــا عجلــه بدنبــال

بهانــه ای بــرای رســوب کردنــم می گشــتم .اوايــل گاهــی می گفتــم کــه بايــد
منتظــر فريــدون بمانــم و بــا او پیرامــون يکــی دو نکتــه در فیلمنامــه مذاکــره

کنــم و چنــد بــار بعــد از رســیدن فريــدون ايــن راه را امتحــان کــردم.

«شــنیده ای کــه می گوينــد راه ســريع تری بــرای گرفتــن پاســخ از دايــره ی سانســور
٣٤٤

وجــود دارد؟» مثــ ً
ا يــک بــار ايــن را گفتــم و فــوری ســکوتی ســنگین بــر میــز
ســايه انداخــت .پــس از چنــد لحظــه فريــدون گفــت «اعضــای شــرکت ســهامی
ارلــر  1فیلــم امــروز در کافــه پانايــوت  2بــا هــم قــرار داشــتند ».بعــد فســون بــرای
خــوش آمدگويــی شــوهرش را بوســید .بوســه ای قــراردادی مثــل آنچــه در فیلــم

هــای امريکايــی می ديديــم .اگــراز فســون ابــراز احساســات بیشــتری می ديــدم،

يعنــی حــس می کــردم کــه بوســه واقعــاً از تــه دل اســت آنوقــت بشــدت آزرده
می شــدم .

معمــو الً فريــدون در قهــوه خانــه ،بــار و يــا خانــه بــا ســناريو نويســان ،فیلمبــردارن

و ديگــر ســینماگران قــرار می گذاشــت و بــا ايــن آدم هــای پــر ســر وصــدا،
شــايعه پــرداز و همیشــه ناراضــی زندگــی عمیقــاً مشــترکی را می گذرانــد و

چــون معمــو الً همــه ی وقــت اش بــا آنــان می گذشــت ،بســیاری از جدال هــا و

همین طــور آرزوهای شــان بــه او هــم ســرايت کــرده بــود .بــه ايــن ترتیــب بــا

شادی شــان وقتــی بخــت يــار بــود ،خــوش و ســرحال می شــد و وقتــی دوبــاره
يکــی از آرزوهای شــان نقــش بــر آب می شــد پابــه پايشــان غصــه می خــورد .

وقتــی کــه او را اينچنیــن مــی ديــدم بــه خــود می گفتــم الزم نیســت از اين کــه
فســون بــه دلیــل آمــدن مــن نمی توانــد همراهیــش کنــم ،خیلــی هــم معــذب

باشــم .در هــر صــورت يــک بــار در هفتــه شــبی کــه مــن مهمان شــان نبــودم

فســون يکــی از بلوزهــای شــیک اش را می پوشــید و همــراه شــوهرش بــه بــار

پلــور يــا پــرده  3می رفــت و ســاعتها می نشســت .گــزارش رفــت و آمــده ا را بعــد ا ً

فريــدون مفصــ ً
ا مــی داد .در رابطــه بــا ســناريو و فیلــم حتــی قــدم اول را هــم

نتوانســته بوديــم برداريــم ،امــا مــن و فريــدون بــه ســرعت باهــم روی ايــن نکتــه

کــه بايــد از فســون در برابــر تهیــه کننــدگان حريــص و بدطینــت محافظــت

کنیــم ،توافــق کرديــم.

شــايد دلیــل عکس العمــل آنچنانــی ســر میــز ،ســاعت مطــرح کــردن آن بــود.
1 Erler
2 Panayot
3 Perde

٣٤٥

نصفــه شــب تــاره از کار حــرف زده بــودم .فريــدون ،خالــه نصیبــه و مــن می دانســتیم

کــه بــازی در فیلــم بــرای فســون چــه اهمیتــی دارد ،امــا در حضــور عمــو طــارق
پیــش کشــیدن موضــوع بجــا نبــود .عمــو طــارق تــا وقتــی مــا ســکوت می کرديــم،

مخالفتــی بــروز نمــی داد ولــی تحريــک اش کــه ديگــر نبايــد می کرديــم .مــن امــا

دلــم می خواســت کــه او بدانــد چقــدر بــه فريــدون کمــک می کنــم .يــک ســال

پــس از تاســیس لیمــون فیلــم دانســتم کــه می دانــد.

بــا فريــدون بیــرون از خانــه ی کســکین ها رابطــه ی دوســتانهای برقــرار کــرده

بــودم .او انســانی دوســت داشــتنی و عاقــل بــود کــه بــه رفاقــت ارزش بســیار
می گذاشــت .مــا در دفتــر لیمــون فیلــم می نشســتیم و راجــع بــه ســناريو،
مشــکات مان بــا دايــره ی سانســور و هنرپیشــگان احتمالــی نقــش اول مشــورت

می کرديــم .تــا اينجــا دوتــا از هنرپیشــگان خیلــی معــروف و خــوش تیــپ بــه مــا

پاســخ مثبــت داده بودنــد ،امــا مــن و فريــدون ترديدهــای جــدی درباره شــان

داشــتیم .ايــن دون ژوانهــای از خــود راضــی کــه در فیلمهــای تاريخــی کشــیش های
بیزانســی را ســاخی می کردنــد و بــا يــک ضربــه چهــل دزد را از پــا می انداختنــد،

بــه هیچوجــه قابــل اعتمــاد نبودنــد و مــا شــک نداشــتیم کــه فــوری بــه فکــر

بلنــد کــردن فســون خواهنــد افتــاد .دربــاره ی ايــن دو ســیبیلوی از خــود راضــی
شــايعاتی مبنــی بــر اين کــه خودشــان اينجــا و آنجــا گفته انــد ،چطــور حتــی بــا

هنرپیشــگان زيــر هجــده ســال در حیــن فیلــم بــرداری رابطــه ی نامشــروع بــر
قــرار می کننــد بــر ســر زبانهــا بــود .چــون تیترهــای درشــت روزنامه هــا مثــل
«تبديــل بوســه ی آرتیســتی بــه واقعیــت» و يــا «عشــق ممنــوع بــر صحنــه» باعــث
معروفیــت هنرپیشــگان و ترغیــب مــردم بــه تماشــای فیلــم می گشــت ،جزئــی

جدايــی ناپذيــر از صنعــت ســینما گشــته بــود ،امــا مــن و فريــدون تصمیــم گرفتــه

بوديــم فســون را از ايــن کارهــا دور نــگاه داريــم .ضــرر فريــدون از ايــن کار را
می گذاشــتم روی بودجــه ی لیمــون فیلــم.

آنوقتهــا بیــش از همــه نگــران رفتارهــای فســون بــودم .شــبی بــه خانه شــان

رفتــم و خالــه نصیبــه تقريبــاً بــا شــرمندگی گفــت کــه فســون همــراه فريــدون بــه

بیوقلــو رفتــه ،غصــه ام را از آنــان پنهــان کــردم و کنارشــان بــه تماشــای تلويزيــون

نشســتم .

٣٤٦

وقتــی کــه دو هفتــه بعــد بــاز ديــدم کــه دونفــری رفته انــد بیــرون ،بــه ســرعت

بــا فريــدون قــرار ناهــار گذاشــتم و برايــش روشــن کــردم کــه معاشــرت فســون
بــا ايــن آب و آتــش بیارهــای ســینماگر بــه نفــع ســاختن فیلــم هنری مــان

تمــام نخواهــد شــد و بهتــر اســت فريــدون بــه بهانــه ی رفــت و آمــده ای مــن
بــه خانه شــان جلــوی فســون را بگیــرد و نگــذازد کــه اين همــه شــبها ازخانــه

بیــرون بــرود .اينطــور هــم خانــواده راضــی مــی شــود و هــم فیلم مــان وجــه اش
را حفــظ می کنــد.

بــه مــن اطمینــان داد کــه نصیحــت ام را جــدی بگیــرد .امــا بازهــم بیــش از
حــد الزم ــــ البتــه نــه چــون گذشــته ــــ بــا هــم بــه بــار پلــور می رفتنــد .اينــرا
يــک بــار ديگــر کــه بــه خانــه ی کســکین ها رفتــم و بــاز فســون غايــب بــود،

فهمیــدم .آنشــب در کنــار خالــه نصیبــه و عمــو طــارق بــه تماشــای تلويزيــون و
در ســکوت گذشــت .پــس از پايــان برنامه هــا همچنــان کنارشــان نشســتم و از

دوران دانشــجويی ام در امريــکا برايشــان تعريــف کــردم تــا حــدود ســاعت دوی

بعــد از نیمــه شــب کــه فســون و فريــدون بازگشــتند .برايشــان امريکايیهــا را
آدم هايــی پــرکار ،خــوش قلــب و در عیــن حــال کمــی بی عقــل ترســیم کــردم
کــه شــبها زود بــه بســتر می رونــد و حتــی اگــر خیلــی هــم پولــدار باشــند بــاز
هــم بچه هايشــان را می فرســتند تــا شــیر بفروشــند و يــا روزنامــه پخــش کننــد

و پــول تــو جیبی شــان را در آورنــد .خالــه نصیبــه و عمــو طــارق طــوری نگاهــم

می کردنــد کــه انــگار جــوك تعريــف می کنــم .امــا در عیــن حــال بــا دقــت
گــوش می دادنــد .بعــد عمــو طــارق پرســید کــه چــرا در فیلم هــای امريکايــی

صــدای زنــگ تلفــن اينقــدر احمقانــه اســت .فقــط در فیلمهــا اينطــور اســت يــا

در زندگــی معمولــی هــم همین طــور زنــگ می زنــد؟ ديــدم کــه بــه راســتی

صــدای زنــگ تلفــن آنجــا را فرامــوش کــرده ام .در ايــن ســاعات بعــد از نیمــه
شــب حــس کــردم کــه چقــدر در آمريــکا احســاس آزادی داشــتم .عمــو طــارق
بــرای اين کــه بــه حافظــه ام کمــک کنــد ،صــدای تلفــن را تقلیــد کــرد و گفــت

کــه تــازه در فیلم هــای جنايــی از ايــن هــم تیزتــر می شــود .ادای آنــرا هــم

در آورد و بــه ايــن ترتیــب تــا ســاعت دوی شــب چــای نوشــیديم ،ســیگار دود
کرديــم ،گفتیــم و خنديديــم .

٣٤٧

تــا امــروز هــم نمی دانــم دلیــل طوالنــی ماندنــم در آنشــب فقــط ديــدن فســون

بــوده ـــحاال حتــی اگــر نیمــه شــب هــم گذشــته باشــدـ يــا تــا کیــد بــر ايــن نکتــه

کــه او بايــد الأقــل شــبهايی کــه مــن می آيــم در خانــه بمانــد .با الً خــره وقتــی کــه

بــه روشــنی بــرای فريــدون وظیفه مــان را در دور نــگاه داشــتن فســون از يــک
مشــت آدم مســت و بــی ســروپا کــه نــام هنرمنــد را يــدك می کشــیدند توضیــح

دادم ،ديگــر فســون در شــبهای حضــور مــن در خانه شــان همــراه فريــدون بیــرون
نرفــت.

آنوقتهــا بــه ايــن نتیجــه رســیده بوديــم کــه بــرای تاً میــن هزينه هــای فیلــم

هنری مــان يــک فیلــم معمولــی هــم بســازيم .در ايــن فیلــم البتــه قــرار نبــود
فســون نقشــی بــازی کنــد و يکــی از داليــل خانــه نشــین شــدن اش هــم همیــن

بــود .فســون هــم گاهــی بــا زود بــه بســتر رفتــن در شــبهايی کــه قــرار بــود،

بــه ديدنــش بــروم انتقــام می گرفــت .امــا امیــدش را بــرای هنرپیشــه شــدن از

دســت نــداده بــود و بعضــی از شــبها بــه شــدت بــه مــن می رســید .حــال مــادرم

را می پرســید .برايــم برنــج اضافــی در بشــقاب می کشــید ،طــوری کــه بــاز موفــق

نمی شــدم ســر وقــت برخیــزم و آنجــا را تــرك کنــم .

حتــی دوســتی نزديکــم بــا فريــدون هــم باعــث بــر طــرف شــدن فشــار عصبیــم

بعــد از پايــان برنامه هــا نگشــت .همینکــه او پــا بــه اتــاق می گذاشــت مــن حــس

می کــردم چــرخ پنجــم ارابــه ام .مثــل وقتــی کــه در خــواب باشــی و بدانــی جزئــی

از دنیايــی کــه اينقــدر دوســت داری متعلــق بــه آن باشــی ،نیســتی .شــبی در

مــارس  1977بــه يــادم مانــده کــه فريــدون خیلــی ديــر بــه خانــه رســید ،زمانــی
کــه اخبــار يکســره از حملــه بــه گردهــم آيی هــای سیاســی وقهــوه خانه هــا و

همچنیــن تــرور ســران اپوزيســیون پــر بــود ،و بــه شــدت ازاين کــه هنــوز آنجــا

بــودم حیــرت کــرد (از فــرط شــرمندگی جــرأت نــگاه کــردن بــه ســاعت را نداشــتم).
بــه نظــر می رســید کــه جــد ا ً برايــم نگــران اســت و بازهــم همــان نــگاه صمیمــی و

امیــدوار کــه هنــوز هــم علتــش را نفهمیــده ام.

پــس از کودتــای نظامــی در دوازده ســپتامیر و در پــی آن منــع عبــور و مــرور پــس
از ســاعت ده شــب ،ناچــار شــدم بــرای کشــاکش میــان مانــدن و رفتــن ســاعت
معینــی بگــذارم .امــا ايــن بــه هیچوجــه مشــکلم را حــل نکــرد ،بلکــه بحــران در
٣٤٨

آن مــدت کوتــاه فشــرده تــر و شــديدتر گشــت .اوضــاع بــه شــدت وخیــم شــد.
قــدرت حرکــت نداشــتم و در عیــن حــال مرتــب بــه خــود می گفتــم کــه حــاال

ديگــر برمی خیــزم .زمــان ،مهلــت نفــس کشــیدن هــم نمــی داد و بیســت دقیقــه
مانــده بــه ده ديگــر فشــار غیــر قابــل تحمــل می گشــت .وقتــی کــه خاصــه

برمی خاســتم و بــه خیابــان می دويــدم ،دو نفــری ،مــن و چتیــن از خــود

می پرســیديم کــه ايــا بــه موقــع خواهیــم رســید يــا نــه و معمــو الً همیشــه چنــد
دقیقــه ای ديــر می رســیديم .

ســربازان معمــو الً در دقايــق اولیــه ی منــع عبــور و مــرور کــه بعدهــا بــه ســاعت

يــازده بــدل شــد ،کســی را متوقــف نمی کردنــد .مســیر تکســیم ،حربیــه و

دلمباغچــه غالبــاً صحنــه ی تصادفــات آنهايــی بــود کــه قصــر ســريع رســیدن

بــه خانــه را داشــتند و خیلــی تندتــر از حــد معمــول می راندنــد .راننــدگان را

می ديديــم کــه پــس از تصــادف پیــاده می شــوند و در جــا شــروع بــه کتــک

کاری می کننــد .

هنــوز خــارج شــدن يــک مــرد مســت را از پلــی موتــش کــه دودی آبــی از آن بــر
می خاســت بخاطــر مــی آورم .پشــت مســجد دلمباغچــه بــود و مــرد ســگش را بــه

همــراه می کشــید .يــا در میــدان تکســیم پــس از وقــوع تصــادف موتــور تاکســی

چنــان ترکیــد کــه دود ناشــی از آن حمــام کاگالوگلــو  1را بخاطــر مــی آورد.

خیابان هــا خلــوت و ترســناك بودنــد .وقتــی بــه خانــه می رســیدم و آخريــن

اســتکان را هــم می نوشــیدم از خــدا می خواســتم کــه مــرا دوبــاره بــه زندگــی

معمولــی بازگردانــد ،کــه ايــن عشــق ،ايــن بنــد کــردن بــه فســون از ســرم بیفتــد.
تــا امــروز هــم بــه درســتی نمی دانــم کــه از تــه دل اينــرا می خواســتم يــا نــه.

وقتــی کــه پیــش از برخاســتن جملــه ی مثبتــی راجــع بــه خــود می شــنیدم،

حتــی الزم نبــود کــه مســتقیم از جانــب فســون باشــد و يــا خیلــی قشــنگ
و مطبــوع بیــان شــود ،آنوقــت ايــن فکــر از ســرم می گذشــت کــه بــه زودی

دوبــاره فســون را از آن خــود خواهــم ســاخت و همــه ی ايــن ديدارهــا بــی فايــده

نبوده انــد و به ايــن ترتیــب می توانســتم براحتــی از جــا برخیــزم و بــه خانــه
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بــروم .

گاهــی فســون بشــکلی غیــر منتظــره چیــزی محبــت آمیــز می گفــت .مثــ ً
ا
«آرايشــگاه بــودی؟ چقــدر مــوی کوتــاه بهــت می آيــد 19 ».مــاه مــه ســال  1980و

يــا بــه مــادرش در کمــال محبــت راجــع بــه مــن «ببیــن چطــور کوفته هــا را مثــل

يــک جــوان مــی لمبانــد 17 ».فوريــه ی  1980و يــا يــک ســال بعــد در يــک شــب

برفــی همینکــه از در وارد شــدم بلنــد گفــت «مــا هنــوز ســر میــز شــام ننشســتیم.

امیــدوار بوديــم کــه بیايــی ».در ايــن حالــت خوشــبختی عظیمــی جانــم را پــر
می کــرد و ديگــر اصــ ً
ا مهــم نبــود کــه بــا چــه افــکار ســیاهی بــه آنجــا آمــده

باشــم و يــا در تلويزيــون چــه برنامــه ای نشــان بدهنــد .در هــر صــورت می دانســتم
قــادر خواهــم بــود بــه وقتــش از جــا برخیــزم و بــا يــک حرکــت ســريع بارانیــم را

از رخــت آويــز بــردارم و بــدون معطلــی بــروم .اصــ ً
ا بلنــد شــدن و بــدون معطلــی

بطــرف در رفتــن خیلــی راحتتــر بــود .در ايــن حالــت بارانــی ام را می پوشــیدم و

می گفتــم «بــه امیــد ديــدار» .وقتــی کــه راحــت موفــق بــه تــرك خانــه می شــدم
همیشــه در ماشــین حــال خوبــی داشــتم و ديگــر نــه بــه فســون بلکــه بــه کارهــای

فردايــم فکــر می کــردم و وقتــی پــس از ايــن موفقیــت چنــد روز بعــد دوبــاره
بــرای شــام نــزد کســکین ها می رفتــم و چشــمم بــه فســون می افتــاد ،فــوری
می فهمیــدم کــه چــه چیــزی مــرا بــه آنجــا کشــانده.

از فســون کــه دور می شــدم دنیانــم مثــل پازلــی در هــم ريختــه بــود .فقــط بــا

ديــدن او هرتکــه ســر جــای خــودش قــرار می گرفــت و مــن دوبــاره يــادم مــی آمــد
کــه زندگــی چــه زيبــا و پــر معنــی اســت.

شــبها کــه بــه ديــدن فســون می رفتــم و نگاه مــان در هــم گــره می خــورد از
حــس پیــروزی لبريــز می شــدم .علیرغــم همــه ی مشــکات و دلخوری هــا دوبــاره

خــودم را تــا آنجــا کشــانده بــودم .معمــو الً برقــی از ايــن شــادی را در چشــمهای
فســون هــم می ديــدم يــا شــايد فقــط ســاخته و پرداختــه ی ذهــن خــودم بــود.
در هــر صــورت حــس می کــردم کــه جــان ســختی و عزمــم او را هــم تحــت تاً ثیــر

قــرار داده اســت و زندگیــم زيبــا می شــد .
دابلنــا «بینگو»
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در شــب ســال نــوی ســال  1976بــرای بــازی بینگــو نــزد کســکین ها رفتــم.

شــايد بــه ايــن دلیــل تاريخــش بیــادم مانــده کــه زندگــی زيبايــی را کــه چنــد

لحظــه پیــش ترســیم کــردم دســتخوش تغییراتــی جــدی گشــته بــود  .از ســیبل

جــدا گشــته و دوســتانم را بــه اجبــار رهــا کــرده بــودم  .بــه دلیــل رفــت و
آمده ايــم بــه خانــه ی کســکینها ناچــار بــه تــرك پــاره ای از عاداتــم شــده بــودم.

امــا تــا شــب ســال نــوی آن ســال تــاش کــردم بــه خــود و اطرافیانــم بقبوالنــم
کــه همــان زندگــی قبلــی ادامــه دارد و يــا حداقــل هــر وقــت کــه اراده کنــم

قــادر خواهــم بــود بــه آن برگــردم.

از طريــق زعیــم گاه و بیــگاه از حــال آشــنايان خبــردار می شــدم .بــا ديگــران

از تــرس برخــورد بــا ســیبل و يــادآوری خاطــرات ناخــوش و توضیــح مکــرر ايــن
نکتــه کــه چــرا ديگــر هیــچ جــا پیدايــم نیســت تــرك مــراوده کــرده بــودم .بــا

زعیــم امــا در فوايــه و يــا گاراژ  1بــرای ناهــار قــرار مــی گذاشــتم و مثــل دو
دوســت صمیمــی کــه بــا هیجــان راجــع بــه کارشــان حــرف مــی زننــد ســاعتها

راجــع بــه آنچــه ديگــران می کردنــد و درمجمــوع راجــع بــه زندگــی بحــث و
گفتگــو می کرديــم .

از دوســت دختــرش عايشــه  ،2همانــی کــه همســن فســون بــود ديگــر زيــاد

خوشــش نمی آمــد ،مــی گفــت :خیلــی بچــه اســت و از مشــکات نمی شــود بــا

او حــرف زد .مخصوصــأ در جمــع دوســتان وصلــه ی ناجــور اســت .در پاســخ بــه
ســوال مــن گفــت کــه هیــچ کــس ديگــری را هــم پیــدا نکــرده و حتــی کســی را

در نظــر هــم نــدارد .بــا ايــن دختــر هــم فقــط در حــد مــاچ و بوســه پیــش رفتــه
بــود .دختــرك بشــدت احتیــاط می کــرد و می گفــت تــا زعیــم صــد در صــد
مطمئــن نباشــد ،نمــی شــود.

زعیم پرســید« چــرا می خندی؟»

« نمی خند م » .

زعیــم گفــت «چــرا خنديــدی ،امــا اهمیتــی نــدارد چیــزی می گويــم کــه بامزه تــر
1 Garaj
2 Ayşe
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از ايــن حرفهاســت .نورشــیان و محمــد تقريبــاً هفــت روز هفتــه بــا هم انــد و
شــبها بــه ماکســیم و يــا ببــک گازي ُنســو  1مــی رونــد تــا بــه موســیقی اصیــل ترکــی

گــوش کننــد  .خواننده هــای هفتــاد هشــتاد ســاله را کــه يــک زمانــی در راديــو
می خواندنــد پیــدا می کننــد و بــا آنهــا هــم آواز می شــوند.

«راســتی ،اصــ ً
ا نمی دانســتم کــه نورشــیان به ايــن طــور چیزهــا عاقــه منــد

اســت».

«بــه خاطــر عشــق محمــد شــروع کــرده ،محمــد خــودش هــم اطــاع چندانــی
نــدارد و بیشــتر می خواهــد نورشــیان را تحــت تاً ثیــر قــرار دهــد .آنهــا بــه عتیقــه

فروشــی ها می رونــد وهــر چــه کتــاب در ايــن مــورد دستشــان بیايــد می خرنــد

و در بازارهــای مــکاره هــم دنبــال صفحــات قديمــی هســتند .شــبها هــم کــه مــی

مــو ذن صنــار می خوانــد .امــا
رونــد ماکســیم يــا ببــک گازينســو ،همانجــا کــه
ً
صفحه هــا را هیچوقــت بــا هــم گــوش نمــی دهنــد».

« چرا؟»

«درســت اســت کــه هرشــب بــه رســتوران هايی کــه موســیقی زنــده دارنــد می رونــد،

امــا هیچوقــت بــا هــم تنهــا نیســتند تــا رابطــه ی نزديــک تــری برقــرار کننــد».

«تــو از کجا می دانی؟»

«کجــا می تواننــد بــا هــم خلــوت کننــد؟ محمــد بــا خانــواده اش زندگــی مــی

کنــد».

«ايــن درســت ،امــا او آپارتمانــی هــم در مــکا دارد .جايــی کــه دخترهــا را بــه

آنجــا می بــرد».

« يــک بــار بــرای عــرق خــوری بــه آنجــا رفتــم ،يــک آپارتمــان صــد در صــد

مجــردی اســت .نورشــیان اگــر فقــط يــک ذره عقــل داشــته باشــد ،پايــش را هــم
در آن ســوراخی نمی گــذارد .اگــر بــرود خــودش هــم دلیــل امتنــاع بعــدی محمــد

را از ازدواج خواهــد فهمیــد .حتــی مــن هــم آنجــا احســاس عجییــی داشــتم.

همســايه ها از چشــمی در مــا را می پايیدنــد .می خواســتند ببیننــد کــه محمــد

اينبــار چــه کســی را بــا خــود آورده» .

1 Maksim , Bebek Gazinosu
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«محمــد چــاره ای نــدارد .گمــان می کنــی اجــاره کــردن يــک خانــه ی آبرومنــد
بــرای پســر مجــرد کار ســادهای اســت؟»

« برونــد هتــل هیلتــون ،يــا خانــه ای آبرومنــد دريــک محلــه ی درســت و حســابی
بخــرد ».

« امــا او بــا خانواده اش زندگی بی دردســری دارد».

«البتــه تــو هــم همین طــور ،می توانــم بــه عنــوان يــک دوســت چیــزی بگويــم؟
امــا ناراحــت نشو،باشــد؟»

«ايــن حرفها کدامســت؟»

«اگــر بجــای قــرار گذاشــتن در دفتــرت ســیبل را هــم مثــل فســون بــه خانــه ی

مرحمــت می بــردی و طــوری عمــل نمی کــردی انــگار عمــل زشــتی مرتکــب
می شــويد ،امــروز رابطــه تــان بهــم نخــورده بــود».

« اينهــا را ســیبل به تــو گفته ؟»

«نگــران نبــاش ،او در اينجــور موارد اص ً
ا حــرف نمی زند».

مدتــی در ســکوت گذشــت .از منحــرف شــدن مســیر بحــث بــه ســمت مشــکات

خــودم ناراضــی بــودم .همــان حرفهــای ســاده از ايــن در و آنــدر و در محیطــی
دوســتانه خــوب بــود نــه صحبــت راجــع بــه مــن آنهــم طــوری کــه انــگار بدبختــی
بزرگــی در زندگیــم رخ داده  .زعیــم هــم فهمیــد و بخاطــر آن کــه حواســم را
بــه جــای ديگــری معطــوف کنــد شــروع بــه شــرح ماجــرای بیــرون رفتنــش بــا
محمــد ،نورشــیان ،تايفــون و فــاره فــاروق  1کــرد کــه چطــور نیمــه شــبی در

بیوقلــو بــه قهوه خانــه رفتنــد تــا کلــه پاچــه بخورنــد و بعــد هــم بــا دوماشــین
ســاعتها در جاده هــای ســاحلی بســفر رانندگــی کردنــد و يــا يکبــار کــه بــا

عايشــه بــه امیرخــان رفتــه بودنــد تــا چــای بنوشــند و موســیقی گــوش کننــد بــه

باســترادهیلمی و چنــد نفــر ديگــر بــر خوردکردنــد و بــا آنهــا اول بــه رســتوران
تــازه تاً ســیس پاريزيــن  2و ســپس بــه کلــوپ شــبانه ی اللــه زار کــه گــروه

ارکســتر صفحــه ی نقــره ای در آن برنامــه اجــرا می کــرد رفتنــد .زعیــم ســعی
1 Fare Faruk
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داشــت بــا آب و تــاب دادن بــه تفريحــات مــرا دوبــاره بــه زندگــی رنگارنــگ و
ســرگرم کننــده ی قبلــی بکشــاند .هــر چنــد همــان وقــت حرفهايــش را بــا دقــت

گــوش نمی کــردم ،امــا در کنــار خانــواده ی کســکین میديــدم همــان حرفهــا

در ســرم میچرخنــد .هــر چنــد هیــچ میلــی بــه همنشــینی بــا دوســتان در خــود

نمی ديــدم .فقــط ســر میــز شــام گاهــی فکــر می کــردم کــه در دنیــای خــارج
هیــچ خبــری نیســت و اگــر هــم اتفاقــی بیفتــد کیلومترهــا بــا مــا فاصلــه دارد.

ايــن شــب ســال نــو هــم ازهمــان شــبها بــود .فکــر می کــردم کــه حــاال زعیــم،
ســیبل ،محمــد ،تايفــون ،فــاره فــاروق و ديگــران در چــه کارنــد (زعیــم در ويــای

تابســتانی اش بخــاری برقــی کار گذاشــته بــود و ســرايدار را هــم از قبــل بــرای

گــرم کــردن آنجــا فرســتاده بــود تــا جشــن ســال نــو در محیطــی دلچســی برگــزار
گــردد).

«نــگاه کــن کمــال تــو هــم شــماره ی  27را داری ».فســون وقتــی کــه ديــد حواســم

نیســت گفــت و بالبخنــد يــک دانــه لوبیــا روی همــان شــماره گذاشــت و بــا نگاهــی
محبــت آمیــز و يــا حتــی می شــود گفــت عاشــقانه ادامــه داد«حواســت کجاســت؟»و

در عیــن حــال مســتقیم تــوی چشــم هايم نــگاه کــرد.

بــرای همیــن توجهــات از جانــب فســون بــه خانــه ی کســکین ها می رفتــم .چقــدر

احســاس خوشــی بــود ،هرچنــد چنیــن لحظاتــی مفــت و مجانــی بدســت نمی آمدنــد.

بــرای اين کــه مــادرم نفهمــد می خواهــم شــام شــب کريســمس را بــا خانــواده ی

کســکین بخــورم ،اول در خانــه شــام خــوردم و وقتــی بــرادر زاده ام بــه التمــاس
افتــاد « مامانــی بــازی بینگــو را شــروع کنیــم ديگــر» چنــد دور هــم بــا آنهــا
بــازی کــردم .بريــن هــم در بــازی کــه جزئــی از آداب و رســوم آن شــب بــود

شــرکت داشــت .وقتــی نگاه مــان بهــم افتــاد فهمیــد کــه زيــاد هــم در بنــد بــازی

و محیــط گــرم خانوادگــی نیســتم و طــوری نگاهــم کرد،انــگار می خواســت بگويــد:
چــت شــده ؟

در گوشــش زمزمــه کــردم «چطــور اســت؟ خــوش مــی گــذرد ديگــر؟» بعــد گفتــم
کــه بايــد در پارتــی زعیــم شــرکت کنــم .در ضمــن تــرك خانــه يــک بــار ديگــر

نــگاه تمســخرآمیز بريــن را ديــدم ولــی دنبالــه اش را نگرفتــم .

در مســیر چوکورکومــا بشــدت هیجــان زده و در عیــن حــال غــرق رضايــت بــودم.
٣٥٤

آنهــا حتمــاً بــرای شــام منتظــرم می ماندنــد .خالــه نصیبــه را تنهــا گیــر آورده

و راجــع به ايــن شــب بــا او حــرف زده بــودم .گفتــه بــودم کــه حتمــاً خــود را
می رســانم .ايــن يعنــی  :تــورا خــدا نگــذار در ايــن شــب فســون بــا فريــدون
و دوســتانش بــرود بیــرون .خالــه نصیبــه غايــب بــودن فســون را وقتــی مــن

می آمــدم خیلــی بــد می دانســت .آنهــم پــس از آن کــه از پــروژه ی فیلم شــان
آن طــور گشــاده دســتانه اســتقبال کــرده بــودم و در عیــن حــال بــا افــراد
خانوادهاينقــدر خــوب می جوشــیدم .يــک بــار غیبــت دائمــی فريــدون را هــر

وقــت کــه مــن بــه مهمانــی می آمــدم ،بچگانــه توصیــف کــرد و چــون کســی از
ايــن وضعیــت شــکايتی نداشــت بــه راحتــی پذيرفتــه شــد .بــرای خالــه نصیبــه

فريــدون ،هــر بــار کــه از او نــام می بــرد همــان پســره باقــی مانــد.

پیــش از تــرك خانــه يــک کیســه پاســتیک از جايزه هايــی کــه مــادر همیشــه

بــرای برنــدگان بینگــو زيــر سرداشــت بــا خــود برداشــتم .بــه خانــه ی کســکین ها
کــه رســیدم ــــ البتــه پــس از رد وبــدل کــردن اولیــن نگاه هــا بــا فســون ــــ آن

جوايــز کوچــک را از کیســه در آوردم ،روی میــز گذاشــتم و گفتــم «بــرای برنــده

بینگــو» ،خالــه نصیبــه هــم مثــل مــادر طبــق روال هــر ســاله جوايــزی بــرای
برنــدگان دســت و پــا کــرده بــود کــه بــا جوايــز مــادر قاطــی کرديــم .از ايــن

بــازی بینگــو آنقــدر خوشــمان آمــد کــه تبديــل بــه عادتــی غیــر قابــل چشــم
پوشــی شــد.

ايــن همــان صفحــات بینگــو اســت کــه طــی ســالها مــورد اســتفاده ی مــا قــرار

گرفــت .درســت بــا يکــی مثــل همیــن در خانــه ی مــا از اواخــر دهــه ی پنجــاه

تــا اواخــر دهــه ی نــود مــادرم چهــل کريســمس ســر بچه هــا را گــرم کــرد .اول
بچه هــای خــودش و عموزاده هــا و بعــد هــم نوه هــا.

در پايــان شــب وقتــی کــه بــازی تمــام می شــد و برنــدگان جوايزشــان

را می گرفتنــد و بچه هــا و همســايگان بــه خمیــازه کشــیدن و چــرت زدن

می افتادنــد ،خالــه نصیبــه هــم مثــل مــادر يســاط بــازی را جمــع می کــرد،
مهره هــای چوبــی را می شــمرد (نــود تــا) .صفحــات مقوايــی را می گذاشــت روی
هــم و می بســت .لوبیــا هــا را می ريخــت در يــک کیســه ی پارچــه ای و همــه را
مــی گذاشــت ســر جايــش تــا کريســمس آينــده.
٣٥٥

اگــر امــروز بخواهــم صادقانــه از عشــقم بگويــم و تــا حــد امــکان همــه ی ظرايفــش
را بــه نمايــش بگــذارم ،می بینــم کــه بــازی بینگــوی ســالیانه دربــاره ی روح ايــن

ســالهای اســرار آمیــز وعجیــب حرفهــای نگفتــه فــراوان دارد.

ايــن بــازی خانواده هــای ايتالیايــی ــــ ناپلــی در شــب تولــد مســیح بــود .درآن زمــان

تومبــوال نــام داشــت و مثــل ديگــر رســومات شــب ســال نــو پــس از اصاحاتــی کــه

آتاتــورك در گاهشــمار ترکیــه بوجــود آورد ،پذيرفتــه شــد و توســط خانواده هــای
ايتالیايــی اســتانبول همــه گیــر گشــت .در ســالهای دهــه ی هشــتاد بســیاری
از روزنامه هــا بــه مشــترکین خــود کارتهــای مقوايــی و مهره هــای پاســتیکی

را بعنــوان هديــه ی ســال نــو می دادنــد و يــا در خیابان هــا هــزاران نفــر بــا

کیســه های ســیاه رنــگ خــود مــردم را بــه بــازی بینگــو دعــوت می کردنــد و بــه

برنــدگان وعــده ی ســیگار و مشــروبات قاچــاق می دادنــد .در عیــن حــال ســر
مردمــی کــه می خواســتند شانس شــان را آزمايــش کننــد ،کاه هــم می گذاشــتند

 .کیســه های دابلنايشــان تفلبــی و ســاخت ترکیــه بــود.

اينجــا مقــداری از وســايلی را کــه مــادرم و خالــه نصیبــه بــرای برنــدگان آمــاده

داشــتند می بینیــد .مــن آنهــا را بــا دقــت يــک کارشــناس مــوزه کــه می خواهــد

قصــه اش را از زبــان اشــیا و سرگذشتشــان بیــان کنــد جمــع آوری کــرده ام.

مــادرم در میــان جوايــز هرســاله بــرای دختربچه هــا حتمــاً دســتمال جیبــی هــم

می گذاشــت  .معنايــش می توانســت ايــن باشــد کــه بــازی بینگــو در شــب ســال

نــو ســرگرمی دختــر بچه هاســت .در خانــه ی مــا رســم بــود کــه اگــر يــک بزرگســال
جايــزه ا ی می بــرد کــه بــرای بچه هــا در نظــر گرفتــه شــده بــود ،حتمــاً جملــه ای
نظیــر ايــن می گفــت «چقــدر بــه دســتمالی نظیــر ايــن نیــاز داشــتم ».بعــد پــدرم
و دوســتانش چشــمکی بــه هــم می زدنــد مثــل همیشــه کــه می خواســتند در

حضــور بچه هــا دو پهلــو حــرف بزننــد و ايــن آزارم مــی داد .نشــانه ی آن بــود کــه

آنهــا بــازی را زيــاد هــم جــدی نمی گیرنــد .وقتــی کــه ســالها بعــد يعنــی دقیقــاً
در شــب بارانــی ســال  1982کارتــم را زودتــر از همــه پــر کــردم و چــون يــک

کــودك بــا تمــام وجــود فريــاد کشــیدم «دابلنــا» خالــه نصیبــه پــس از تبريــک
ايــن دســتمال را بــه مــن جايــزه داد  .از تــه دل گفتــم «درســت بــه همچیــن

دســتمالی نیــاز داشــتم  ».خالــه نصیبــه بــا لحنــی جــدی گفــت «فســون هــم
٣٥٦

وقتــی بچــه بــود يکــی مثــل همیــن را داشــت».

آن شــب فهمیــدم کــه تفاوتــی میــان مــن و پســرك همســايه نیســت و درســت

بــا همــان صداقــت بــازی می کنــم .در حالــی کــه فســون ،خالــه نصیبــه و عمــو

طــارق فقــط ادايــش را در می آوردنــد .بــرای مــن امــا مســئله کامــ ً
ا جــدی

بــود اگــر حــاال گاهــی آنچــه را کــه بــه فرمــان عشــق کــرده ام بــا لحنــی گاه
تمســخرآمیز شــرح می دهــم ،همینجــا بايــد بــه خواننــدگان يــاد آور شــوم کــه

در آن لحظــات صداقتــی باطنــی در رفتــارم نهفتــه بــود.

مــادرم هــر ســال چنــد جفــت جــوراب هــم قاطــی جوايــز می کــرد .می شــد
اينطــور گفــت کــه اينهــا درهــر صــورت اشــیايی ضروری انــد وبايــد خريــداری

شــوند ،امــا بعدهــا بــه وقــت اســتفاده می ديديــم کــه ايــن جوراب هــا ،دســتمال ها،

هاونگــی کــه بــرای خــرد کــردن گــردو بــه کار می رفــت ،شــانه ی ارزان قیمتــی
کــه از مغــازه ی عاالديــن خريــداری شــده بــود همــه و همــه جذابیــت و نمــودی
خــاص بــا خــود حمــل مــی کننــد.
در خانــه ی کســکین ها امــا برعکــس حتــی بــرای پســرك همســايه هــم فقــط نفــس
برنــده شــدن اهمیــت داشــت و نــه جوايــز .شــايد به ايــن دلیــل کــه در آن خانــه
مالکیــت عمومــی بــود و بــه شــخص خاصــی بــر نمی گشــت.هر چنــد ايــن حــرف
صــد در صــد هــم درســت نیســت  .ايــن راکــه فســون يــک طبقــه باالتــر اتاقــی
از آن خــود دارد بــا يــک کمــد پــر از وســايل شــخصی و آنــرا فقــط بــا شــوهرش
تقســیم مــی کنــد ،می دانســتم .امــا در آن شــب کريســمس همــه ســر بــازی چنــان
برابــر بوديــم کــه ايــن نــکات را از يــاد می بــردم .گاهــی پــس از دو اســتکان راکــی
ســر میــز شــام خانــه ی کســکین ها بــه نظــرم می رســید کــه مــا فقــط بــه دلیــل
تجربــه ی دوبــاره ی بی گناهــی و صداقتــی کــه در هنــگام بــازی بینگــو تجربــه کــرده
بــودم ،آنجــا جمــع شــده ايم .
وقتــی کــه هنــگام بــازی دابلنــا يــا در شــبهای معمولــی و آرام ديگــر کــه چیــزی بــر
می داشــتم (مثــ ً
ا قاشــقی کــه بــوی دســتهای فســون را بــا خــود داشــت و بعدهــا
تعدادشــان زيــاد هــم شــد) بــرای مدتــی کوتــاه آن سبکســری کودکانــه از بیــن
می رفــت و بــه جايــش حــس می کــردم مــی توانــم در جــا بــر خیــزم و بــروم .شــب
ســال نــوی ســال  1980جامــی گرانبهــا (میــراث پــدر بزرگــم اتهــم کمــال) را بــه
عنــوان جايــزه ی مخصــوص از خانــه ی مرحمــت بــه آنجــا بــردم .همــان جامــی کــه

٣٥٧

مــن وفســون در آخريــن ديــدار پیــش از نامــزدی بــا هــم از آن ويســکی نوشــیديم.
آنــرا بــدون اظهــار نظــر ويــژه ای گذاشــتند کنــار باقــی جايزه هــا ،چــون مــن از ســال
 1979جــای اشــیايی را کــه بــر می داشــتم بــا چیزهايــی گرانبهاتــر پــر می کــردم
از نظــر هیچکــس عجیــب نیامــد کــه مــن در کنــار خــودکار ،جــوراب و صابــون کــه
بــه عنــوان جايــزه در نظــر گرفتــه می شــد ،يــک جــام گرانقیمــت از عتیقــه فروشــی
رافــی پرتــاگال  1هــم بگــذارم.

مــن در عــوض بــه شــدت از دســت فســون دلخــور شــدم کــه هیــچ توجــه ويژهــای
به ايــن جــام کــه در آن روز رنجبــار شاهدعشــقمان بــود ،نکــرد .وقتــی کــه عمــو
طــارق برنــده شــد و خالــه نصیبــه جايــزه ی اول را بــه او داد ،فســون حتــی ســرش

را هــم برنگردانــد .شــايد هــم فقــط اينطــور نشــان مــی داد چــون جــام را شــناخته

بــود و از جســارتم ،آنهــم در حضــور فريــدون عصبانــی بــود.

بعدهــا وقتــی کــه عمــو طــارق جــام را بلنــد می کــرد تــا راکــی اش را بنوشــد،

دلــم می خواســت خاطــره ی آن ديــدار آخــر بــا فســون و اين کــه چطــور بــا هــم

خوابیديــم را دوبــاره بــه يــاد آورم امــا هــر چــه تــاش می کــردم آنجــا و ســر میــز

کســکین ها نمی شــد .درســت مثــل بچــه ای کــه حتــی قــادر بــه فکــر کــردن بــه

چیــزی ممنــوع هــم نباشــد.

اين کــه يــک وســیله چقــدر می توانــد مــا را تحــت تاً ثیــر قــرار دهــد ،فقــط بــه

خاطراتــی کــه واقعــاً بــه آن پیونــد خــورده مربــوط نمی شــود بلکــه بیــش از آن بــه

حــال و هــوای روياهــا و خاطراتمــان ربــط دارد .ايــن ســبد کوچــک ســاخت ادريــن

پــر از صابون هــای نخــل زيتــون در فــرم انگــور ،بــه ،زرد آلــو و تــوت فرنگــی کــه
شــايد در شــرايط ديگــر کمــی مســخره بنظــر بــه نظــر برســد ،مــرا بــه يــاد بــازی

بینگــو می انــدازد ،بیــاد آرامــش درونــی کــه در شــبهای ســال نــو حــس می کــردم

و وقتــی آنــرا مــی بینــم دوبــاره بــاورم مــی شــود کــه ســاعات ســپری شــده بــر ســر
میــز خانــواده ی کســکین خوشــترين ســاعات زندگیــم بــوده و موســیقی بــا هــم

بودن هــا دوبــاره در گوشــم زنــگ می زنــد .مطمئنــم کــه بازديــد کننــدگان مــوزه
ســالها بعــد هــم بــا ديــدن ايــن اشــیا در ايــن حــس بــا مــن ســهیم خواهنــد بــود.

مثــال ديگــری بــرای ايــن آرامــش ،بلیــط بخــت آزمايــی ســت کــه می بینیــد.
1 Rafi Portakal
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شــماره ی فوق العــاده کــه بــرای شــب ســال نــو واز طــرف موسســه ی اعانــه ی
ملــی چــاپ می شــد .چــه در خانــه ی مــا و چــه نــزد کســکین ها همیشــه يــک

بلیــط بخــت آزمايــی ويــژه ی کريســمس هــم جــزو جوايــز بــازی بــود .هرکــه

می بــرد بلیــط هــم مــال او می شــد ،چــون شــانس بــه او رو آورده بــود .

جالــب اينجاســت کــه در فاصلــه ی ســالهای  1977تــا  1984فســون شــش بــار

دابلنــا را بــرد و بلیــط را از آن خــود ســاخت .امــا حتــی يــک بــار هــم بلیطــش
حتــی بــه انــدازه ی پــول خريــد خــود هــم برنــده نشــد.

هرکــس کــه در خانــه ی مــا يــا کســکین ها در قمــاری شــرکت می کــرد و

می باخــت ( بیــش از همــه عمــو طــارق کــه بــا دوســتانش کارت بــازی می کــرد)

بــا ايــن ضــرب المثــل دلــداری اش می داننــد :بــد شانســی در قمــار و شــانس در

عشــق .وقتــی کــه در ســال  1982شــماره های برنــده را از میــان گــوی گــردان،
زيــر نظــارت دولــت بیــرون کشــیدند يــک بــار ديگــر ديديــم کــه فســون باختــه.

در همــان حــال مســتی و بی خیالــی آن ضــرب المثــل را مثــل هنرپیشــگان

ســريالهای تلويزيونــی تحويلــش دادم  .فســون بســرعت پاســخ دا د «در ايــن

موضــوع کــه شــکی نیســت کمــال»

چــون در آن زمــان گمــان می کــردم بســیاری از مشــکات را از ســر را عشــق مان

برداشــته ام ،ايــن حــرف را کنايــه ای بی خطــر ارزيابــی کــردم .امــا بعــد در خانــه

و هنــگام صــرف اولیــن صبحانــه ســال نــو بــا مــادرم ،در حالــی کــه مســتی کام ـ ً
ا

از ســرم پريــده بــود ،يکبــاره ايــن فکــر بــه ســرم زد کــه شــايد هــم فســون

ايــن حــرف را از ســر قصــد زده باشــد .در لحنــش تمســخری نهفتــه بــود .شــايد

مقصــودش از شــانس در عشــق ايــن نبــود کــه با الً خــره از شــوهرش جــدا مــی

شــود تــا بــا مــن زندگــی کنــد ،بلکــه منظــور ديگــری داشــت .بعــد هــا خــود را
اينطــور آرام کــردم کــه حتمــاً خیاالتــی شــده ام وفســون (ومــن ) فقــط بــه ايــن

دلیــل دو پهلــو حــرف زديــم کــه در شــب ســال نوبــه زبــان آوردن حــرف ناراحــت
کننــده درســت نیســت.

ديگــر بــا آنهمــه بلیــط بخــت آزمايــی ،بــازی ورق و دابلنــا و تبلیغــات عريــض

و طويــل بــرای پارتی هــای جــور و واجــور در رســتوران ها و کلوپ هــا شــب

ســال نــو تبديــل بــه جشــنی پــر زرق و بــرق شــده بــود کــه در آن بســیاری
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گــرم نوشــانوش و قمــار بودنــد .در عیــن حــال روزنامه هــای محافظــه کاری چــون

ملــی گازتــه ،ترکومــان ،يــا هرگــون  1بــه تفصیــل راجــع بــه آن می نوشــتند و

انتقــاد می کردنــد .وقتــی کــه خانواده هــای مرفــه مســلمان مقیــم شیشــلی ،
ببــک و نیشانتاشــی هنــگام ســال نــو مثــل آنچــه در فیلــم هــا ديــده بودنــد کاج

گذاشــتند ،ــــالبته آنجــا بــه مناســبت میــاد مســیح بودــــ و بســاط فــروش کاج

هــم در حاشــیه ی خیابــان هــا بــراه افتــاد ،حتــی اوقــات مــادرم هــم تلــخ شــد
و آشــنايانی را کــه به ايــن رســم جديــد گــردن گذاشــته بودنــد ،البتــه نــه مثــل

روزنامه هــای افراطــی کافــر و از ديــن برگشــته بلکــه بــه ســادگی احمــق خوانــد
و بــه پســر عثمــان کــه بــا خواهــش و تمنــا کاج می خواســت يــک بــار ســر شــام

گقــت «همین طــوری هــم بــه انــدازه ی کافــی کمبــود جنــگل داريــم ،ديگــر الزم
نکــرده باقــی مانــده را هــم از ريشــه در آوريــم ».در محــات بــاالی شــهر بلیــط

فروشــان لبــاس بابانوئــل هــم بتــن می کردنــد .در دســامبر ســال  1980همان طــور

کــه در حــال جــور کــردن بســاط جوايــز بــودم تــا بــا خــود بــه خانــه ی کســکین
هــا ببــرم ،ديــدم چطــور دم در خانه مــان چنــد بچــه محصــل بابــا نوئــل بلیــط

فــروش را دوره کرده انــد و ريــش پنبه ايــش را می کشــند .نزديــک کــه شــدم

حیــدر ســرايدار خانــه ی روبرويــی را شــناختم کــه هیــچ مقاومتــی نمیکــرد و بــا

دســته بلیط هايــش فقــط بــه زمیــن خیــره شــده بــود .وقتــی کــه چنــد ســال
بعــد قنــادی هتــل مرمــره کــه در ويترينــش کاج گذاشــته بــود ،توســط يــک
گــروه اســامی منفجــر گشــت ،نفــرت بعضــی هــا از مراســم پرعیــش ونــوش شــب

کريســمس بیشــتر عیــان گشــت.

بحــث انفجــار در کنــار موضــوع رقاصــه ای کــه قــرار بــود گل سرســبد برنامــه ی

تلويزيــون دولتــی ت آر ت باشــد ،بــه شــدت ســر میــز شــام کســکین ها جريــان

داشــت .وقتــی کــه بــا تمــام انتقــادات محافظــه کاران بــه راســتی اعــام شــد کــه
او خواهــد رقصیــد همــه ی مــا بی صبرانــه منتظــر آغــاز برنامــه اش بوديــم .امــا
آنشــب نــه فقــط مــا بلکــه تمــام مــردم ترکیــه قــرار بــود کــه غافلگیــر شــوند.

مقامــات مســئول در آخريــن لحظــه تســلیم شــدند و لبــاس رقاصــه ی خــوش انــدام
1 Mili Gazete,Tercüman, Hergün
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را باشــنلی گل و گشــاد و پرچیــن عــوض کردنــد تــا چیــزی از نــاف مشــهور،
ســینه و حتــی پاهايــش ديــده نشــود.

«يکدفعــه چــادر ســرش می کرديــد ديگــر مــادر  »...عمــو طــارق فريــاد کشــید.

معمــو الً هیــچ وقــت جلــوی تلويزيــون اينطــور عصبانــی نمی شــد ،حتــی وقتــی

مســت بــود بــه آنهــا کــه در تلويزيــون بودنــد فحــش نمــی داد.

تقويــم ديــواری هــم يکــی ديگــر از جوايــز دابلنــا بــود کــه از مغــازه ی عاالديــن

می خريــدم و هــر روز بايــد يکــی از صفحاتــش کنــده می شــد .کريســمس ســال

 1981فســون برنــده شــد و تقويــم اش را بــه اصــرار مــن مابیــن تلويزيــون و

آشــپزخانه بــه ديــوار نصــب کــرد .امــا وقتــی مــن نبــودم کســی بــه آن توجهــی
نمی کــرد .هرچنــد کــه در هــر صفحــه اش يــک شــعر ،يــک اتفــاق تاريخــی،

اوقــات رســمی نمــاز (بــرای بیســوادان بــا ســاعت نشــان داده شــده بــود) دســتور
غــذا ،جــوك و يــک جملــه قصــار نوشــته شــده بــود.

بعضــی از شــبها پــس از پايــان برنامــه و بــاال رفتــن پرچــم و بــاال آوردن تــه

شیشــه ی راکــی بــه خالــه نصیبــه غــر مــی زدم «بــاز هــم کــه کســی ايــن تقويــم

را ورق نــزده» و عمــو طــارق دنبالــه ی حــرف را می گرفــت «يــک روز ديگــر هــم

گذشــت ،خــدا را شــکر کــه هــم نانــی برســفره هــم ســقفی بــاالی ســرمان اســت.
اينجــا در خانــه ای گــرم ونــرم ،باشــکمی پــر نشســته ايم .آدم ديگــر از زندگــی

چــه می خواهــد».

از ايــن حــرف عمــو طــارق خوشــم می آمــد و همیشــه در همــان ســاعت ايــن
حــرف را پیــش می کشــیدم .در حالــی کــه تقويــم را همــان وقــت ورود ديــده

بــودم .

خالــه نصیبــه اضافــه می کــرد «عزيزان مــان هــم کــه در کنارمــان هســتند .بعــد

همیشــه بطــرف فســون خــم می شــد و صورتــش را می بوســید .اگــر فســون دم

دســت نبــود صدايــش می کــرد «بیــا ديگــر دختــره ی بــد ادا ،بیــا بغلــم! »

فســون ادای بچه هــا را در مــی آورد و روی زانــوی مــادرش می نشســت و او مدتهــا
نوازشــش می کــرد .حتــی وقتــی هــم کــه میانشــان شــکرآب بــود بازهــم از ايــن

مراســم کــه شــیفته اش بــودم صــرف نظــر نمی کردنــد .وقتــی می ديــدم کــه
آن طــور بــا هــم خوشــند ســر حــال می آمــدم و می توانســتم براحتــی برخیــزم
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و بــه خانــه بــروم.

گاهــی هــم فســون پــس از شــنیدن حــرف مــادرش بجــای اين کــه بــه ســوی
او بــرود پســرك همســايه را روی زانويــش می نشــاند و پــس از نــوازش بســیار

می گفــت « حــاال ديگــر بــدو بــرو خانــه تــان وگرنــه مــادرو پــدرت خیــال مــی

کننــد کــه ماتــورا بــزور نگــه داشــته ايم ».در مواقــع بگومگــو میــان مــادر و دختــر
فســون در پاســخ مــادرش «حــاال ديگــر بیــا پیــش خــودم» می گفــت « آخ مامــان
»و بعــد خالــه نصیبــه ادامــه مــی داد «پــس الاقــل يــک بــرگ از آن تقويــم را بکــن

تــا بفهمیــم امــروز چــه روزيســت ».و فســون فــرز برمی خاســت صفحــه را می کنــد

و بــا خنــده دســتور غــذای روز را اعــام می کــرد و خالــه نصیبــه می گفــت

«ســاالد بــه بــا کشــمش را مدتهاســت کــه نخورده ايــم  ».يــا «درســت اســت،
حــاال ديگــر آرتیشــوی تــازه بــه بــازار آمــده ،امــا هنــوز خیلــی ريزســت ».گاهــی
هــم از مــن ســواالتی می کــرد کــه مــو جــب دســتپاچگی ام می شــد «پیراشــکی
اســفناج چطــور اســت؟»

وقتــی کــه عمــو طــارق کــه يــا نشــنیده بــود و يــا در خیــاالت خــود غوطــه

می خــورد ،پاســخی نمــی داد ،فســون هــم ســکوت می کــرد و بــه جايــش بــه مــن

چشــم می دوخــت و منتظــر جــواب می مانــد .در ايــن حــال دقیقــاً می دانســتم

کــه مخصوصــاً اينطــور بی رحمانــه بــا مــن بــازی می کنــد .او بخوبــی می فهمیــد
کــه مــن نمی توانــم مثــل يــک عضــو رســمی خانــواده تصمیــم بگیــرم چــه غذايــی

بايــد برســر میــز بیايــد.

«فکــر خوبــی اســت خالــه نصیبــه ،فســون پیراشــکی را خیلــی دوســت دارد ».و
به ايــن ترتیــب خــود را از معرکــه کنــار می کشــیدم.

گاهــی عمــو طــارق از فســون می خواســت تــا تقويــم را ورق بزنــد و اتفــاق تاريخــی

آن روز را بخوانــد.

«ســوم ســپتامبر ســال  1658آغــاز اشــغال دوپیــو  1بدســت ارتــش عثمانــی» فســون
چیــزی در همیــن حــدود می خوانــد ويــا «در  26اوت 1701پــس از قتــل عــام

1 Doppio
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مانزيکــرت  1در هــای آناتولــی بــروی تــرك هــا گشــوده شــد».

عمــو طــارق نظــر می داد«ســر دوپیــو کــه اشــتباه کردنــد ،حــاال انــدرز روز را

بخــوان ».

« خانــه ی آدم جايــی اســت کــه ســیر باشــد و قلبــش در آنجــا بتپــد ».فســون بــا

احســاس تمــام خوانــد .نگاه مــان بــرای يــک لخظــه بــا هــم تاقــی کــرد و بعــد
چهــره ی فســون جــدی شــد .همــه ســکوت کرديــم تــا بــه معنــی عمیــق ايــن
جملــه بینديشــیم .ســر میــز خانــواده ی کســکین غالبــاً از ايــن لحظــات پیــش

مــی آمــد کــه همــه در ســکوت بــه فکــر فــرو رونــد .مــن هــم در آن لحظــات بــا

ســواالتی اساســی دربــاره ی ابعــاد زندگــی مــردم مــان ،دلیــل بــودن و در کل
مســائلی کــه بطــور معمــول اصــ ً
ا بــه آنهــا فکــر نمی کــردم در گیــر بــودم و در
عیــن حــال بــا حــواس پــرت تلويزيــون نــگاه می کــردم ،زيــر چشــمی فســون را

مــی پايیــدم و يــا بــا عمــو طــارق چنــد کلمــه ای رد وبــدل می کــردم .ايــن ســکوت

را دوســت داشــتم و بــه تدريــج فهمیــدم آنچــه ايــن لحظــات را کــه دريچــه ای

بــه ســراپرده ی اســرار زندگــی بودنــد بــه راســتی ارزشــمند مــی ســازند ،عشــق
فســون اســت و چیــزی کوچــک بــر می داشــتم تــا بعدهــا بــا ديدنــش افــکارم

را بــه خاطــر آورم .بعضــی وقتهــا يــک بــرگ از تقويــم را کــه فســون پــس از
خوانــدن در گوشــه ای گذاشــته بــود ،بــر می داشــتم و اول می خوانــدم بعــد
يواشــکی در جیــب می گذاشــتم .

ايــن کار امــا همیشــه آســان پیــش نمی رفــت .نمی خواهــم وقــت خواننــدگان را

بــا توضیــح مشــکاتی کــه هنــگام برداشــتن يــک وســیله از خانــه ی کســکین ها
مقابلــم قــرار می گرفتنــد ،بگیــرم .فقــط يــک مثــال می زنــم .وقتــی کــه شــب

ســال نــوی  1982هنــگام رفتــن می خواســتم دســتمالی را کــه بــرده بــودم ،بــا
خــود ببــرم علــی کوچولــو کــه بــه شــدت مــورد عاقــه ی فســون بــود بــه طرفــم

آمــد و بــا ادبــی کــه از او بعیــد بــه نظــر می رســید گفــت «کمــال شــما امشــب

يــک دســتمال برديــد؟»
« آره»

1 Manzikret
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«مال فســون بــود آنوقت ها نــه؟ می توانــم ببینمش؟»
« نمی دانــم کجا گذاشــتم»

بچــه ی پــررو گفــت «مــن می دانــم ،در جیب تــان گذاشــتید .حــاال هــم بايــد

همان جــا باشــد».

نزديــک بــود دســتش را بکنــد تــوی جیبــم .يک قــدم بــه عقــب برداشــتم .بیــرون
بــاران ســختی می باريــد و بنابرايــن همــه دم پنجــره بودنــد .هیچکــس خواهــش
پســرك را نشــنید.

گفتــم «نــگاه کــن علــی! می دانــی کــه خیلــی ديروقــت اســت و تــو هنــوز اينجايــی.
پــدر و مــادرت عصبانــی می شــوند هــا!»

«همیــن االن مــی روم  .دســتمال را به مــن می دهید ؟»

بــا اخم پاســخ دادم «نه خــودم احتیاجش دارم».
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راه هــای گذرانــدن فیلــم نامه از دايره ی سانســور

گذرانــدن فیلمنامــه ی فريــدون از ســد سانســور کار پردردســری شــد .از طريــق
اخبــار روزنامه هــا و از طريــق ايــن وآن می دانســتم هرفیلــم ترکــی و يــا خارجــی
پیــش از اکــران بايــد از صافــی سانســور بگــذرد .امــا از میــزان در گیــری تهیــه

کننــدگان بــا ايــن اداره پــس از تاً ســیس لیمــون فیلــم مطلــع شــدم .روزنامه هــا
فقــط وقتــی راجــع بــه سانســور می نوشــتند کــه پــای فیلــم مهمــی در میــان بــود
و آن فیلــم در ترکیــه هــم مــورد توجــه قــرار می گرفــت و بعــد نمايــش اش ک ً
ا

قدغــن می شــد .مثــل فیلــم لورنــس عربســتان کــه پايــش بــه ســینمای مــا نرســید
چــون ادعــا می شــد در آن بــه ترکهــا توهیــن شــده يــا فیلــم آخريــن تانگــو در

پاريــس کــه همــه ی صحنه هــای اروتیکــش قیچــی شــد و به ايــن ترتیــب نمونــه
ی ترکــی اش نســبت بــه فیلــم اصلــی کمــی هنرمندانــه تــر و در عیــن حــال خســته

کننــده تــر از آب در آمــد.

يکــی از مشــتريان بــار پلورحیاتــی خیاالتــی  1سناريونويســی کــه همیشــه ســر میــز

مــا پــاس بــود و از ســالها پیــش بــا دايــره ی سانســور همــکاری می کــرد شــبی بــه
1 Hayati
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مــن گفــت کــه در حقیقــت حتــی از اروپايیــان هــم بیشــتر طرفــدار دمکراســی و
آزادی عقیــده اســت،اما نمی شــود اجــازه داد کــه هرکســی از ســینمای ترکیــه

سواســتفاده کنــد و تماشــاگران زود بــاور و ســاده دل را از راه راســت منحــرف
ســازد.

حیاتــی خیاالتــی در ضمــن کارگــردان و تهیــه کننــده هــم بــود و همکاريــش
را بــا دايــره ی سانســور مثــل بعضی هــای ديگــر اينطــور توجیــه می کــرد کــه

می خواهــد صــاف و ســاده ديگــران را ديوانــه کنــد و همیشــه پــس از شــوخی

چشــمکی هــم بــه فســون مــی زد .ايــن چشــمک هــم حالتــی پدرانــه در خــود

داشــت و هــم تحريــک آمیــز ودعــوت کننــده بــود .حیاتــی خیاالتــی می دانســت
کــه فســون فقــط نســبت دوری بــا مــن دارد و تــا آنجــا کــه می شــد بــا او الس

مــی زد .لقــب خیاالتــی به ايــن بــر می گــردد کــه او ــــ همان طــور کــه بــرای جمــع
آوری آخريــن شــايعات از میــزی بــه میــز ديگــر می رفــت ــــ مرتــب از فیلم هايــی

کــه باالخــره خواهــد ســاخت ،حــرف مــی زد و رويــا می بافــت .هربــار کــه فســون

بــا مــا بــود می آمــد ســر میــز و در چشــم هايش خیــره می شــد و از آرزوهايــش

می گفــت .بعــد از او می خواســت کــه نظــرش را صــاف و پوســت کنــده بگويــد
و ماحظــه ی هیچکــس رانکنــد .فســون همیشــه می گفــت «موضــوع بســیار

جالبــی اســت ».حیاتــی خیاالتــی هــم بــا همــان پی گیــری پاســخ می داد«اگــر

فیلــم ســاخته شــود ،شــما بايــد حتمــاً در آن بــازی کنیــد ».دوســت داشــت
نقــش مــردی را کــه بــه نــدای قلبــش عمــل می کنــد بــازی کنــد ودر عیــن حــال

همیشــه می گفــت «در حقیقــت آدمــی واقــع بیــن هســتم ».در حیــن صحبــت
گاهــی هــم نگاهــی بــه مــن می انداخــت .حتمــاً فکــر می کــرد اگرکامــ ً
ا مــرا

ناديــده بگیــرد بــی ادبانــه خواهــد بــود .مــن هــم لبخنــدی دوســتانه تحويلــش
مــی دادم .در ايــن فاصلــه فهمیــده بــودم کــه خیلــی مانــده تــا مــا بتوانیــم

فیلم مــان را بســازيم.

طبــق گفته هــای حیاتــی خیاالتــی ســینمای ترکیــه آزادی عمــل کامــل داشــت.

فقــط بايــد مواظــب مســائلی از قبیــل اســام ،آتاتــورك ،ارتــش ترکیــه ،ســران
حکومتــی ،رئیــس جمهور،کردهــا ،ارمنی هــا ،يهودهــا و يونانی هــا می بــود و در

عیــن حــال از نشــان دادن صحنه هــای عشــقبازی خیلــی بی پــرده خــودداری
١

مــی ورزيــد .امــا گاهــی حیاتــی خیاالتــی اعتــراف می کــرد کــه حتــی ايــن هــم
کامــ ً
ا کافــی نیســت .ماموريــن دايــره ی سانســور در عــرض پنجــاه ســال عــادت

کــرده بودنــد ،عــاوه بــر فیلم هايــی کــه برخــاف مصالــح قدرتمنــدان و حکومــت
گــران بــود ،آنهايــی را هــم کــه بــا نظــرات شــخص خودشــان مغايــرت داشــت،

سانســور کننــد .از ايــن حــق بــا رغبــت و رضايــت باطنــی تــا آنجــا کــه می شــد
اســتفاده می کردنــد و گاهــی در ايــن میــان مســائل جالبــی هــم پیــش می آمــد.

حیاتــی خیاالتــی قصــه گــوی ماهــری بــود و بــا شــوق شــکارچی کــه بخواهــد
داســتان بــه دام افتــادن خرســی را کــه مدتهــا در پــی اش بــوده بگويــد برايمــان

از پــاره ای از ممنوعیتهــا و تاريخچه شــان ســخن می گفــت .بــا قصه هايــش بارهــا
مــارا بــه خنــده انداخــت .فیلمــی را کــه درب اره ی ماجراهــای يــک نگهبــان

تــرك بــود بدلیــل توهیــن بــه جامعــه ی نگهبانــان تــرك قدغــن اعــام کردنــد

و ديگــری کــه راجــع بــه زنــی شــوهر و بچــه دار بــود کــه بــا مــردی رابطــه ی

نامشــروع برقــرار مــی کنــد بدلیــل مخــدوش کــردن نقــش مــادر و ســومی کــه در
صحنــه ای يــک دانــش آمــوز فــراری را در حــال بگــو بخنــد نشــان مــی داد بدلیــل
ايجــاد فاصلــه میــان جوانــان و تحصیــل محکــوم بــه سانســور گشــتند .

بــه مــا هــم توصیــه می کــرد کــه در صــورت عاقــه بــه دنیــای ســینما و ايجــاد

رابطــه بــا تماشــاگر ســاده دل تــرك بايــد بــرای ايجــاد رابطــه ای دوســتانه بــا
کارمنــدان دايــره ی سانســور تــاش کنیــم کــه پاتــوق همگی شــان بــار پلــور اســت
و از نزديــکان حیاتــی خیاالتــی بشــمار می رونــد .در همــان حــال شــايد بــرای

تحــت تاً ثیــر قــرار دادن فســون بــه مــن نــگاه می کــرد .امــا ايــن کــه بــه راســتی

چقــدر می شــد بــه ايــن مــرد در رابطــه بــا گرفتــن مجــوز فیلــم اعتمــاد کــرد

موضــوع ديگــری بــود .می دانســتم کــه اولیــن فیلــم اش پــس از پايــان همــکاری
بــا سانســورچیان فــور ا ً قدغــن اعــام شــد .خــودش می گفــت دلیلــش دشــمنی

شــخصی بــوده و بــس .هروقــت حــرف ايــن فیلــم بــه میــان مــی آمــد از فــرط
عصبانییــت ســر و رويــش برافروختــه می شــد .فیلمــی کــه بــا آنهمــه خــون دل

ســاخته بــود ،بــه علــت دفــاع از بنیان هــای خانــواده در اجتمــاع رفتــه بــود زيــر
تیــغ سانســور  .قضیــه از ايــن قــرار بــود کــه مــردی ســر شــام بــه علــت کــم

بــودن ســرکه در ســاالد خشــمگین شــده و ســر زن و بچه هايــش فريــاد می کشــد،
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همیــن! حیاتــی بــا حالــت کســی کــه بــه شــدت مــورد ظلــم واقــع شــده باشــد

شــرح مــی داد کــه آن صحنــه وهمچنیــن يــک صحنــه ی ديگــر را کــه آن هــم مــورد

توجــه سانســورچیان قــرار گرفتــه بــود ،بــا الهــام از زندگــی خصوصــی خــودش
ســاخته بــود .آنچــه اورا بــه شــدت بــر آشــفته می ســاخت ايــن بــود کــه همــکاران

پیشــین خــودش آن را ممنــوع اعــام کــرده بودنــد .می گفــت بــا همین هــا بارهــا

رفتــه الواتــی و بــا يکی شــان ســر يــک زن دعوايــش شــده و کار بــه کتــک کاری

هــم کشــیده بــود .آنهــا را بــه پاســگاه بردنــد و بعــد براثــر نصايــح پلیــس روی
هــم را بوســیدند و آشــتی کردنــد .بــرای ايــن کــه بتوانــد فیلــم را بــه نمايــش

درآورد و خــود را از نابــودی نجــات دهــد همــه ی صحنه هايــی را کــه امــکان

متزلــزل کــردن بنیان هــای خانوادگــی را داشــت يکســره قیچــی کــرد غیــر از

يــک صحنــه کــه در آن جوانکــی بــزن بهــادر بــه تحريــک نامــادری بدجنــس

بــرادر کوچکتــر را بــه بــاد مشــت و لگــد می گیــرد  .ايــن يــک مــورد سانســور
نشــد .

حیاتــی برای مــان شــرح داد کــه اگــر دايــره ی سانســور بــا فیلمــی فقــط ور

بــرود و بــاال و پايــن اش کنــد ،می تــوان گفــت کــه تهیــه کننــده شــانس آورده.

چــون يــک فیلــم کوتــاه شــده اگــر کامــ ً
ا معنــی اش را از دســت نــداده باشــد،
هنــوز قابــل نمايــش اســت .پــول خــودش را هــم در خواهــد آورد .بدتريــن چیــز

ممنوعیــت فیلــم پــس از اتمــام کار اســت .بــرای جلــو گیــری از پیشــامدهای
اين چنینــی بــه پیشــنهاد تهیــه کننــدگان باهــوش کــه مــن هــم داشــتم يکــی

از آنــان می شــدم ،سانســورچیان بــا حــس نیــت تمــام پذيرفتنــد رونــد سانســور

فیلــم را بــه دو بخــش تقســیم کننــد.

اول فیلمنامــه را بــه دايــره ی سانســور می دادنــد و بــه ايــن ترتیــب بــرای موضــوع
فیلــم و پرداخــت صحنه هــا مجــوز می گرفتنــد .مثــل هــر جــای ديگــری کــه
احتیــاج بــه گرفتــن مجــوز بــود اينجــا هــم بــه ســرعت دســتگاه عريــض و طويــل

بوروکراســی بــا شــیوه های رشــوه گیــری بــه راه افتــاد .از ســوی ديگــر انــواع
و اقســام واســطه ها بــرای آســان نمــودن رونــد مجــوز گرفتــن از زمیــن ســبز

شــدند .در زمســتان ســال  1977مــن و فريــدون ســاعت ها در دفتــر لیمــون

فیلــم نشســتیم و بــا هــم مشــورت کرديــم کــه چــه راهــی بــرای رد کــردن فیلــم
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«بــاران آبــی» از دايــره ی سانســور بهتــر اســت.

در ايــن میــان يونانــی زرنگــی هــم بــه نــام «دمیــر ماشــین نويــس»  1از اعتبــار

ويــژه ای بــر خــوردار بــود .شــیوه ی او بــرای رد کــردن فیلــم از دايــره ی سانســور
نوشــتن دوبــاره ی فیلــم نامــه بــه ســبکی ديگــر بــود ودر ايــن راه از ماشــین

تايــپ خــود اســتفاده می کــرد .ايــن مــرد کــه در نظــر اول بســیار زمخــت بنظــر

می رســید ،طبعــی لطیــف داشــت (او زمانــی قهرمــان بکــس آماتــور محلــه ی

کورتولــوش  2بــود) و بااســتادی تمــام همــه ی ناهنجاريهــا فیلــم را تــراش مــی داد.
هــر جــا کــه صحبــت از اختــاف میــان فقــر و ســرمايه ،خــوب و بــد ،کارگــر و

کارفرمــا ،متجــاوز و مظلــوم در میــان بــود ،او تــاش می کــرد تــا موضــوع را

نرمتــر نشــان دهــد .هیچکــس نمی توانســت مثــل او مفاهیــم ســخت و انتقــادات

صريــح را کــه تماشــاگران بســیار دوســت داشــتند ،امــا معمــو الً موجــب سانســور
فیلــم می گشــت بــا آوردن کلماتــی کلیــدی چــون پرچــم ،ســرزمین پــدری ،خــدا

و آتاتــورك متعــادل کنــد و از خشونت شــان بکاهــد .هــر جــا کــه در فیلمنامــه
از موضــوع تلــخ و ســختی ســخن بــه میــان می آمــد او بــا ظرافــت چاشــنی قصــه

و حکايــت بــه آن مــی زد .اســتوديوهای بــزرگ کــه مرتــب در حــال رشــوه دادن

بــه سانســورچیان بودنــد ،کــم کــم تمايــل پیــدا کردنــد فیلمنامه های شــان را بــه

دمیــر ماشــین نويــس بدهنــد تــا او آنهــا را برايشــان در هالــه ای از معصومیــت و
حــاوت بپیچــد.

حــاال می فهمیــدم کــه آن فضــای افســانه ای حاکــم بــر بســیاری از فیلم هــای

ترکــی کــه در تابســتان ديــده بوديــم از کجــا می آيــد.

يــک روز بــه اصــرار فريــدون فســون را برداشــتیم و بــه خانــه ی« دکتــر فیلــم
نامــه ای» در کورتولــوش رفتیــم  .کنــار ســاعت ديــواری پرســروصدا ،ماشــین تايــپ

معــروف مــارك رمینگتــون کــه دمیــر اســم مســتعارش را مديــون آن بــود بچشــم

می خــورد و مــا فــوری احســاس کرديــم کــه در فضــای بســیاری از فیلــم هــا قــرار

گرفته ايــم .دمیــر خیلــی ًمودبانــه از مــا خواســت کــه فیلمنامــه را همان جــا
1 Demir
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بگذاريــم تــا اگــر او آنــرا پســنديد برايمــان بازنويســی اش کنــد و ادامــه داد
کــه البتــه کمــی طــول خواهــد کشــید ،چــون ســرش بســیار شــلوغ اســت و بــه

کوهــی از کاغــذ کــه میــان ديــس کبــاب و ظــرف میــوه تلمبــار شــده بودنــد
اشــاره کــرد .راجــع بــه دو دختــر دوقلــو و عینکــی اش بــا غــرور گفــت «بهتــر

از مــن بــه کارشــان واردنــد» .قلــوی چاقتــر چهــره ی فســون را از عکســهای
مســابقه ی دختــر شايســته ی چهــار ســال پیــش در خاطــر داشــت .فســون بــه

شــدت شــاد شــد .ديگــر کســی ايــن ماجــرا را بــه خاطــر نداشــت .امــا تــا دمیــر

فیلــم نامــه ای را کــه اختصاصــاً بــرای فســون نوشــته شــده بــود ،بازنويســی کنــد

و بــه وســیله ی همــان دختــر برايمــان بفرســتد(پدرم گفــت کــه فیلــم هنــری

کامــل اســت بــه ســبک غربــی) درســت ســه مــاه طــول کشــید .زمانــی کــه بــه
نظــر فســون بســیار دراز آمــد .نارضايــی اش را بــا اشــارات تلــخ و نگاه هــای

غضبنــاك نشــان مــی داد .مــن هــم در عــوض بــا کمــال میــل کنــدی شــوهرش را
در کار بــه اطــاع می رســاندم .

در خانــه فرصــت بلنــد شــدن از ســر میــز و حــرف زدن بــی ســر خــر بســیار کــم
پیــش مــی آمــد  .تقريب ـاً هــر شــب ســری بــه قفــس لیمــون مــی زديــم و بــه آب
و دانــه اش می رســیديم و می ديديــم کــه چطــور بــه کاســه ی گلــی نــک مــی

زنــد (.آنــرا از بــازار عربهــا برايــش خريــده بــودم) قفــس امــا بــه میــز خیلــی

نزديــک بــود و امــکان صحبــت خصوصــی وجــود نداشــت .بنابرايــن مــا يــا بايــد
پــچ پــچ می کرديــم و يــا اين کــه دل بــه دريــا می زديــم و بی احتیاطــی پیشــه

می کرديــم .

بعــد ا ً امــا فرصتــی مناســب بدســت آمــد .آنوقتهــا کــه فســون بــا دوســتانش بــه

ســینما نمی رفــت (دوســتانش معمــو الً دختــران هــم ســن و ســال خــودش و
يــا نــو عروســان جوانــی بودنــد کــه هیچــگاه بــه مــن معرفی شــان نکــرد) ،بــا

فريــدون در کافه هــای ســینمايی پــاس نبــود و يــا بــه مــادرش در دوخــت و

دوز کمــک نمی کــرد (خالــه نصیبــه هنــوز هــم از مشــتريانش ســفارش قبــول

می کــرد) وقــت اش را بــه نقاشــی از پرنــدگان می گذرانــد .خــودش می گفــت کــه
فقــط تفننــی نقاشــی می کنــد .امــا مــن شــاهد پــی گیريــش در کار بــودم و بــه
دلیــل ايــن تابلوهــا بــاز هــم بیشــتر دوســتش داشــتم .
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اولیــن کارش کاغــی بــود کــه بــر نــرده ی بالکــن اتــاق پشــتی نشســته و وقتــی

فســون بــه او نزديــک شــده بــود از جايــش تــکان هــم نخــورده بــود .کاغ پــررو

مرتــب آمــد و بــه ســبک پرنده هــا بــا چشــمان براقــش بــه فســون خیــره شــد،

فســون البتــه از آقــا کاغــه بیشــتر می ترســید تــا او ازفســون .فريــدون يــک روز
عکــس کاغ را گرفــت و بعــد بزرگــش کــرد و فســون براســاس ايــن عکــس و بــا

آب و رنــگ شــروع بــه نقاشــی کــرد کــه مــن بــه شــدت از آن خوشــم آمــد .بعــد
همیــن بــازی بــا کبوتــر و گنجشــک ادامــه يافــت.

وقتــی کــه فريــدون در خانــه نبــود و آگهی هــای تجــاری وســط فیلــم آغــاز
می شــد از فســون می پرســیدم « نقاشــی هايت بــه کجارســیده ؟»

گاهــی بــا نشــاط پاســخ مــی داد « بیــا نشــانت بدهــم » و بعــد دوتايــی بــه اتــاق

پشــتی می رفتیــم و در میــان ابــراز و آالت خیاطــی کــه همــه جــا ولــو بودنــد و

زيــر نــور ضعیــف المــپ بــه تابلــوی مــورد نظــر نــگاه می کرديــم .

معمــو الً در کمــال صداقــت می گفتــم «واقعــاً زيباســت ،راســت مــی گويــم ».

امــا در همــان حــال آرزو می کــردم کــه دســتها و کمــرش را لمــس کنــم .در يــک
نوشــت افــزار فروشــی واقــع در شیرکســی  1برايــش کاغــذ مخصــوص نقاشــی و آب

رنــگ مرغــوب و اروپايــی خريــدم .

يــک روز فســون گفــت « می خواهــم همــه ی انــواع پرندگانــی را کــه دراســتانبول
يافــت می شــوند نقاشــی کنــم .فريــدون از يــک گنجشــک عکــس گرفتــه ،بعــد

ازايــن نوبــت اوســت .از ايــن کار خوشــم می آيــد ،خــدارا چــه ديــدی شــايد يــک
روز جغــدی هــم روی نــرده ی ايــن پنجــره بنشــیند».

گفتــم «تــو بايــد حتماً از کارهايــت يــک نمايشــگاه ترتیب بدهی».

« بــه جای آن دوســت دارم بــه پاريس بــروم و موزه های آنجــا را ببینم».

گاهــی هــم بــا بــی حوصلگــی می گفــت «ايــن اواخــر اصــ ً
ا دســت بــه قلــم مــو

نبــردم کمــال».

دلخــوری و بی حوصلگیــش بــا پیــش نرفتــن کار فیلمنامــه مربــوط می شــد .فیلــم

کــه ديگــر جــای خــود داشــت .گاهــی بــا آن کــه چیــزی نکشــیده بــود بــاز هــم مــرا

1 Sirkeci
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بــه اتــاق پشــتی می بــرد تــا راجــع بــه فیلــم حــرف بزنیــم.

«فريــدون از دســت کاری در فیلــم نامــه خوشــش نیامــده و می خواهــد آنــرا

دوبــاره بنويســد .خواهــش می کنــم بــه او بگــو کــه ايــن کار مدتهــا وقــت می بــرد.

بگــذار فیلــم را شــروع کنیــم ديگــر»
«حتمـاً بــه او خواهم گفت».

ســه هفتــه بعــد وقتــی کــه بــار ديگــر بــه اتــاق پشــتی رفتیــم فســون کارش

بــا کاغ تمــام شــده و حــاال ســرگرم کشــیدن گنجشــک بــود  .مدتهــا بــه تابلــو
خیــره شــدم و بعــد گفتــم « واقعــاً زيباســت »

«کمــال برايــم روشــن شــده کــه داســتان ايــن فیلــم بــه درازا خواهــد کشــید »

فســون ادامــه داد« نمــی توانیــم بــه ســادگی از ســد سانســور بگذريــم .آنهــا روی
اينجــور چیزهــا حساســیت دارنــد ،امــا بــه تازگــی مظفــر در بــار پلــور ســر میــز
مــا آمــد و نقشــی را بــه مــن پیشــنهاد کــرد .فريــدون بــه تــو چیــزی نگفتــه ؟»

«نــه شــما دوبــاره بــه بــار پلــور رفتیــد؟ فســون ،مواظــب خــودت بــاش! آنجــا پــر
از گرگهــای گرســنه اســت».

«نتــرس ،مــا مواظبیــم هــم مــن و هــم فريــدون .تــو البتــه حــق داری ،ولــی

پیشــنهاد او کامــ ً
ا جــدی بــود».

«فیلمنامــه را خوانده ايــی؟ نقــش اش بــه تو می خورد؟»

« فیلمنامــه ای وجــود نــدارد .اگــر مــن نقــش را قبــول کنــم يکــی می نويســند.
اول می خواســتند بداننــد کــه مــن چــه مــی گويــم ».

« راجع به چیســت ؟»

«چــه فرقــی مــی کنــد؟ در هــر صــورت فیلمــی ملــودرام خواهــد شــد مثــل
ديگــر کارهــای مظفــر .مــن تصمیــم دارم قبــول کنــم ».

«عجلــه نکــن فســون ،آنهــا آدمهــای درســتی نیســتند  .بگــذار فريــدون جلــو
بــرود و حــرف بزنــد .شــايد مقصــود بــدی داشــته باشــند » .

«چــه می خواهــی بگويی ؟»

امــا مــن نمی خواســتم بیشــتر در ايــن بــاره حــرف بزنــم  .باعصبانیــت او را تــرك

کــردم وســر میــز برگشــتم .

بــا نگرانــی مجســم کــردم کــه کارگــردان ماهــری چــون مظفــر چطــور فســون را
٣٧١

بــا يــک ملــودرام ســنتی بــه اوج خواهــد رســاند .نامــش از ادريــن تــا ديــار بادگیــر

برســرزبان ها خواهــد افتــاد .محصلیــن فــراری از مدرســه ،خیــل بیــکاران ،زنــان
خانــه دار احساســاتی و مــردان عصبــی مجــرد در ســینماهای نمــور و در پنــاه

بخاری هــای بــزرگ ذغالــی خواهنــد نشســت و جــذب زيبايــی ظاهــر و باطــن اش
خواهنــد شــد .بــه نظــرم رســید کــه اگــر او بــه هدفــش برســد و يــک ســتاره ی

طــراز اول بشــود ،نــه فقــط مــن بلکــه فريــدون هــم شانســی نخواهــد داشــت .بلــه
هردوی مــان را تــرك می کــرد .البتــه فســون را آدم بی وجدانــی نمی دانســتم

کــه بــرای پــول و شــهرت ازهمــه چیــز بگــذرد .امــا در بــار پلــور شــاهد حــرکات
آدمهايــی بــودم کــه بــرای فاصلــه انداختــن میــان مــن وفســون حاضــر بــه انجــام

هــر کاری بودنــد .اگــر فســون هنــر پیشــه می شــد ،متاً ســفانه بیــش از پیــش
عاشــق اش می شــدم و تــرس از دســت دادنــش هــزار بــار بیشــتر می شــد .

آن شــب تمــام مــدت ســر شــام بــا نگرانــی فســون را زيــر نظــر داشــتم و در نــگاه
عصبــی و آشــفته اش می خوانــدم کــه حواســش نــه پیــش مــن اســت و نــه پیــش

فريــدون  .همــه ی فکــر و ذکــرش هنرپیشــه شــدن بــود و بــس .از ايــن فکــر بیشــتر

بــه وحشــت افتــادم .اگــر فســون بــا يــک هنرپیشــه و يــا تهیــه کننــده از همان هــا

کــه در بارهــا و کافه هــای ســینمايی رفــت و آمــد داشــتند فــرار می کــرد و مــرا ــــ

شــوهرش را ــــ تــرك می گفــت ،مطمئنــاَ درد و رنجــی عظیــم تــر از تابســتان ســال

 1975در انتظــارم بــود .آيــا فريــدون از خطــری کــه مــارا تهديــد می کــرد خبــر

داشــت؟ البتــه حتمــاً می دانســت کــه در پــس عاقــه ی بعضــی تهیــه کننــدگان بــه
فســون افــکاری شــیطانی نهفتــه اســت ،امــا مــن در فرصتــی مناســب برايــش بــه

صراحــت روشــن نمــودم کــه در صــورت شــرکت فســون در فیلــم ملــودرام مظفــر
فاتحــه ی فیلــم هنريــش خوانــده می شــود .بعــد آخــر شــب وقتــی کــه بــا يــک

اســتکان راکــی بــر مبــل پــدرم لــم داده بــودم دوبــاره از خــود پرســیدم کــه آيــا

در رابطــه بــا فريــدون زيــاده روی نکــرده ام؟ اوايــل مــاه مــه کــه اوقــات مناســب

بــرای فیلــم بــرداری نزديــک می شــد ،يــک روز حیاتــی خیاالتــی بــه دفتــر لیمــون
فیلــم آمــد و گــزارش داد کــه يــک هنرپیشــه ی تقريبــاً معــروف از دوســت پســرش

چنــان کتــک خــورده کــه حــاال در بیمارســتان بســتری اســت و نقــش او را فســون
بــه خوبــی می توانــد بــازی کنــد وتاً کیــد کــرد کــه ايــن بــرای فســون فرصتــی
٣٧٢

مو دبانــه ايــن
طايــی اســت .امــا فريــدون کــه نظــرم را بــه خوبــی می دانســت ً
پیشــنهاد را رد کــرد و تــا آنجــا کــه مــن خبــر دارم هیچوقــت در ايــن بــاره
حرفــی بــا فســون نــزد.

شــبهای بســفر در کافــه حضور
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ترفندهای مــان بــرای دور نــگاه داشــتن فســون از گرگهــای گرســنه بــار پلــور
گاهــی خودمــان را هــم بــه خنــده می انداخــت .میخــک نقــره ای خبرنــگار شــايعه
ســازی کــه خواننــدگان شــايد او را از مراســم نامــزدی بخاطــر داشــته باشــند

می خواســت مقالــه ای راجــع بــه فســون بنويســد بــا ســر تیتــر «ســتاره ای نــو

طلــوع مــی کنــد» امــا بــاد بــه گوشــمان رســاند و چــون بــه تنهايــی جــر ا ًت

برخــورد بــا او را نداشــتیم ،ســه نفــری ســراغش رفتیــم  .وقتــی ســر میــز

مــا نشســت ،در جــا روی يــک دســتمال ســفره شــعری بــرای فســون نوشــت

و بــا ظرافــت تقديــم اش کــرد .ماهــم بــا کمــک تايــار گارســون کهنســال بــار
پلــور طــوری دســتمال ســفره را را در ســطل آشــغال ناپديــد کرديــم کــه چشــم

کســی بــه شــعر نیفتــد .تنهــا کــه می شــديم ايــن داســتان ها را می گفتیــم و

می خنديديــم ( .البتــه نــه همــه شــان را )

بــر عکــس ســینماگران و در کل همــه ی هنرمنــدان کــه در بــار پلــور و جاهايــی

از ايــن دســت می نشســتند و بعــد از دو گیــاس بــرای خــود دل می ســوزاندند،
فســون تــازه بعــد از دو اســتکان راکــی ســر حــال می آمــد و مثــل يــک بچــه

بــا همــه می گفــت و می خنديــد .شــايد بخشــی از ايــن شــادی بــه خاطــر

جمــع ســه نفری مــان بــود .مثــل آنوقت هــا کــه بــا هــم بــه ســینما و يــا کافــه
رســتورانهای ســاحلی می رفتیــم .

آنقــدر از چرنــد گويی هــا در بــار پلــور خســته شــده بــودم کــه ســعی می کــردم

هرچــه کمتــر بــه آنجــا بــروم .اگــر هــم همراهشــان می رفتــم فقــط بــرای مراقبــت

از فســون و در عیــن حــال راضــی کردن شــان بــرای تــرك آنجــا و رفتــن بــه
يکــی از رســتورانهای واقــع بــر بســفر بــود .وقتــی کــه زودتــر از موعــد مقــرر
1 Huzur
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بــار پلــور را تــرك می کرديــم فســون بــا عصبانیــت و اخــم و تخــم همراه مــان

مــی آمــد .در ماشــین امــا بــا چتیــن گــرم گفتگــو می شــد و دلخــوری يــادش
می رفــت .طــوری کــه فکــر می کــردم ايــن رســتوران رفتن هــا بــرای همــه مــان
الزم اســت .اول بايــد فريــدون را راضــی می کــردم ،چــون هرچــه باشــد مــن و

فســون کــه نمی توانســتیم مثــل دو دلــداده بــه رســتوران برويــم .امــا جــدا کــردن

فريــدون از دوســتان هنرمنــدش کار ســادهای نبــود .بنابرايــن در يــک تصمیــم

ناگهانــی از خالــه نصیبــه و شــوهرش دعــوت کــردم تــا بــا مــن و فســون بــرای

خــوردن ماهــی بــه رســتورا ن اورکان در ســارير  1بیاينــد  .حتــی عمــو طــارق هــم
در کمــال میــل رضايــت داد و به ايــن ترتیــب مــا در تابســتان ســال  1977همــه

بــا هــم همان طــور کــه دور میــز خانــواده ی کســکین بــه تماشــای تلويزيــون
می نشســتیم ،بــه رســتوران های ســاحلی رفتیــم .

از آنجــا کــه دلــم می خواهــد بازديــد کننــدگان زمــان ســپری شــده در آنجــا را

چــون مــن خاطــره ای زيبــا ببیننــد ،کمــی از جزئیــات حــرف می زنــم  .مگــر هــدف

ايــن رمــان و مــوزه بیــان تاحــد ممکــن صادقانــه ی خاطــرات واز آن طريــق پیونــد

خوشــبختی مــا بــه خوشــبختی ديگــران نیســت؟ در هــر صــورت از آن تاريــخ بــه
بعــد ايــن رســتوران رفتن هــا را ادامــه داديــم .در ســالهای بعــد تابســتان و زمســتان

مرتــب ــــ تقريبــاً ماهــی يــک بــار ــــ بــه رســتوران ها و کافه هــای ســاحلی ،آنجــا
کــه آهنگهــای قديمــی و ســنتی بــاب میــل عمــو طــارق می نواختنــد رفتیــم و در

عیــن حــال آنچنــان بــا هــم گفتیــم و خنديديــم کــه گويــی راهــی مجلــس عروســی

هســتیم  .آنوقتهــا کــه روابــط مــن و فســون بــه داليلــی چــون بــه تعويــق افتــادن

زمــان فیلــم بــرداری تیــره و تــار بــود ،مدتــی ايــن رســم دوســت داشــتنی تعطیــل
شــد .امــا وقتــی پــس از مدتــی دوبــاره ســوار ماشــین شــديم فــوری حــس کــردم

کــه چقــدر بــه هردومــان خــوش مــی گــذرد و چقــدر بــه هــم عــادت و عاقــه

داريــم .

محبــوب تريــن محــل تفريــح اســتانبولی هــا در آن زمــان طربیــه  2بــود( .پــای
1 Urkan, Sariyer
2 Tarabya
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توريســتها آنوقتهــا بــه آنجــا بــاز نشــده بــود) کافه هــا پشــت ســر هــم قــرار
داشــتند و بیشترشــان خواننــده و يــا يــک گــروه کوچــک ارکســتر اســتخدام

کــرده بودنــد و تــا وســط پیــاده رو میــز گذاشــته بودنــد .در آن میــان بــازار
دســت فروشــها کــه بســتنی ،بــادام زمینــی و صــدف می فروختنــد گــرم بــود.

دوربیــن عکاس هــای دوره گــرد تنــد و تنــد بــرق مــی زد و يــک ســاعت بعــد
عکــس حاضــر و آمــاده بــود .خالــه نصیبــه از مهــارت گارســون هايی کــه بــا

ســینی های پــر از پیــش غــذا وســط آنهمــه شــلوغی ويــراژ می دادنــد ،حیــرت

می کــرد .پاتــوق مــا کافــه حضــور بــود کــه از کافه هــای اطــراف حقیرانــه تــر

بــه نظــر میآمــد .شــب اول فقــط بــه دلیــل آن کــه هنــوز جــای خالــی داشــت بــه

آنجــا رفتیــم و عمــو طــارق فــوری از آن خوشــش آمــد .چــون از رســتوران شــیک
مجــاور کــه مظفــر نــام داشــت ،نــوای موســیقی ســنتی بگــوش می رســید .دفعــه

بعــد وقتــی بــه او پیشــنهاد کرديــم کــه يکراســت بــه همــان رســتوران مظفــر

برويــم گفــت «بــرای ارکســتر بــه ايــن بــدی و خواننــده ای کــه صدايــش ســوهان
اعصــاب اســت حتــی يــک شــاهی هــم نبايــد خــرج کــرد کمــال» امــا در حیــن

صــرف غــذا حواســش يکســره بــه نــوای موســیقی بــود و مرتــب هــم غــر مــی زد
و بــا صــدای بلنــد ترانــه را تصحیــح می کــرد و درســتش را می خوانــد .همــه ی

ترانه هــا را ازحفــظ بــود و زودتــر از خواننــده ــــ کــه بقــول او نــه صــدا داشــت
و نــه گــوش شــنواــ تــا آخــرش را می خوانــد .بعــد از گیــاس ســوم چشــم هــا را

می بســت و هــم گام بــا موســیقی ســر تــکان مــی داد .بــا تــرك خانــه از قالــب

خــود خــارج می شــديم .چــه دلپذيــر بــود کــه فســون بــر عکــس چوکورکومــا
کنــارم می نشســت .آنقــدر بــه هــم می چســبیديم کــه تمــاس دائمــی دســت

فســون را بــا دســتم کســی نمی ديــد .آنوقتــی کــه پــدرش بــه آهنگهــای قديمــی
گــوش می ســپرد و مــادرش بــه نــور لــرزان چراغ هــا بــر بســفر چشــم می دوخــت،

مــا مثــل دو جــوان خجالتــی کــه تــازه لــذت الس زدن را چشــیده باشــد ،بــا هــم
راجــع بــه غــذا ،آن شــب زيبــا ،پــدر مهربــان فســون و...پــچ پــچ می کرديــم.

فســون کــه همیشــه نشــان مــی داد در حضــور پــدر ســیگار نمی کشــد ،اينجــا

کنــار ســاحل مثــل يــک زن مســتقل اروپايــی کــه دســتش تــوی جیــب خــودش
اســت مرتــب بــه ســیگارش پــک مــی زد .يــک بــار شــانس مان را بــا خريــد يــک
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بلیــط بخــت آزمايــی امتحــان کرديــم و بعــد کــه باختیــم بــه هــم نــگاه کرديــم و
بــا هــم گفتیــم «بــد شانســی در قمــار و »...و هــردو ســرخ شــديم .هرچنــد پــس

از آن موجــی از خوشــبختی جانمــان را پــر کــرد .شــانس بیــرون زدن از خانــه،
سرمســتی اشــعار عاشــقانه ،میــان مــردم بــودن و يــار را در کنــار داشــتن.

خیابــان براثــر وجــود میزهــا بســیار تنــگ شــده بــود و راه بنــدان ايجــاد می شــد.
گاهــی هــم میــان رهگــذران و مشــتريان کافه هــا دعــوا می شــد« .بــه ايــن دختــر

اينطــور زل نــزن!»« ،چــرا تــه ســیگارت را جلــوی پــای مــن می انــدازی؟» آنهــا
کــه سرشــان گــرم بــود آواز می خواندنــد ،دســت می زدنــد و بــا هــم شــوخی

می کردنــد .وقتــی کــه رقصنــده ای بــا جرينــگ جرينــگ النگوهــا و آرايــه ی
لبــاس پــرزرق و برقــش از رســتورانی بــه رســتوران ديگــر می رفــت ،راننــدگان بــا

شــدت و حــدت برايــش بــوق می زدنــد ،درســت مثــل ســوت کشــتی هــای بخــار
در دهــم نوامبــر ســالروز مــرگ آتاتــورك .يــک بــاره همهمــه ی برگهــا بــه گــوش

می رســید .در شــب گــرم بــادی بلنــد می شــد ،شــن ،غبــار و آشــغال را بلنــد

می کــرد .کیســه های پاســتیکی ،پوســت فنــدق ،فضلــه ی مرغــان دريايــی ،تکه هــای
روزنامــه و خالــه نصیبــه جیــغ می کشــید و دســتش را بــاالی غــذا می گرفــت .بــاد

می پیچیــد .از دريــای ســیاه پويــراز ســرد و سرشــار از بــوی يــد می وزيــد .شــب

تمــام می شــد .اينجــا و آنجــا صــدای اعتــراض بعضــی مشــتريان بــه صورتحســاب
و نــوای موســیقی بگــوش می رســید .دســتها ،پاهــا و بازوهای مــان بــاز هــم بــه
همديگــر نزديکتــر می شــد .خیلــی نزديــک طــوری کــه احســاس می کــردم در دلــم

قنــد آب می شــود .گاهــی عــکاس دوره گــرد را صــدا مــی زدم تــا يــک لحظــه ی خــوش

را ابــدی کنــد يــا از کولــی آواره ای می خواســتم تــا سرنوشــتمان را از روی خطــوط

دســت بگويــد .حــس می کــردم تــازه بــا فســون آشــنا شــده ام ،کنــارش نشســته ام و

دســتهای مان گاهــی بــا هــم تمــاس پیــدا می کند.بــه نظــرم می رســید کــه روزی

بــا هــم ازدواج خواهیــم کــرد .در زيــر مــاه شــب چهــارده خیــاالت خــوش می بافتــم.
راکــی يــخ زده در دســت بــا لرزشــی پــر از لــذت می ديــدم کــه تحريــک شــده ام.

امــا دســتپاچه نمی شــدم .حــال نیاکان مــان در بهشــت جلــوی چشــمم می آمــد کــه

چگونــه در برابــر گنــاه تســلیم شــدند و خــود را يکســره بــه لــذت و شــادی در کنــار
فســون بــودن می ســپردم.
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اين کــه چــرا مــا اينجــا دور از خانــه ،میــان جمعیــت و درســت زيــر دمــاغ والديــن
فســون خیلــی بیشــتر از چوکورکومــا بــه هــم نزديــک بوديــم را هنــوز نفهمیــده ام.
امــا ايــن شــبها شــاهد آن بودنــد کــه مــا تــوان زندگــی مشــترك ســعادت منــد را
بــا هــم داريــم و همان طــور کــه در مجــات زنانــه می نوشــتند بــرای هــم ســاخته
شــده ايم .اينــرا هــردو حــس می کرديــم  .هنــوز يــادم مــی آيــد کــه يــک بــار
وســط صحبتــی شــیرين گفــت «می خواهــی کمــی از ايــن بچشــی؟» و بعــد مــن
بــا چنگالــم از بشــقاب او يــک تکــه کتلــت برداشــتم و يــک بــار ديگــر چنــد دانــه
زيتــون (هســته هايش را اينجــا بــه نمايــش گذاشــته ام) يــک دفعــه هــم روی میــز
بغلــی زوجــی شــبیه خودمــان نشســتند ( .مــرد مــو خرمايــی و حــدود ســی ســال و
زن مــو ســیاه بــا پوســتی مهتابــی و ده ســالی کوچکتــر) صندلیهای مــان را بســوی
آنهــا برگردانديــم و مدتهــا بــا هــم حــرف زديــم.

همــان شــب بــا نورشــیان و محمــد کــه تــازه از مشــاور  1بیــرون آمــده بودنــد،

برخــورد کرديــم .بــدون اشــاره بــه آشــنايان مشــترك مان مدتــی ايســتادم و
خیلــی جــدی بــا آنهــا راجــع بــه بهتريــن بســتنی فروشــی آن ســال در اســتانبول

حــرف زدم .در حــال خداحافظــی بوديــم کــه ديــدم چتیــن در ماشــین را گشــود
و فســون و والدينــش وارد شــوورلت شــدند .بــه آنهــا اشــاره کــردم و گفتــم کــه

آشــنايان را دور بســفر مــی گردانــم .بازديــد کننــدگان کنونــی مــوزه بداننــد کــه

در دهــه ی پنجــاه و شــصت تعــداد ماشــینهای شــخصی در اســتانبول نســبت

بــه جمعیــت خیلــی کــم بــود .کســی کــه تــوان مالــی وارد کــردن ماشــین از
اروپــا يــا امريــکا را داشــت ،معمــو الً دوســتان و آشــنايان را بــا آن بــه گــردش
می بــرد .از دوران کودکــی بارهــا از مــادر شــنیده بــودم کــه می گفــت « ســادات

و شــوهرش بــا بچه هــا می خواهنــد کمــی بگردنــد .تــو هــم می آيــی يــا مــن

بــا چتیــن بــروم ».گاهــی هــم می گفــت «بــا شــوفر» و پــدرم فقــط زيــر لــب

می غريــد «آخ خــودت برو،مــن کار دارم ».

در راه بازگشــت بــا هــم آواز می خوانديــم .اول عمــو طــارق زيرلــب زمزمــه

می کــرد تــا تصنیــف مــورد نظــر را بــه خاطــر بیــاورد ،بعــد می خواســت کــه

راديــو را روشــن کنیــم و دنبــال يــک ترانــه ی قديمــی بگرديــم .همان طــور
1 Müchevher
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کــه مــن بــا راديــو ور می رفتــم شــروع بــه زمزمــه ی يکــی از تصنیفهايــی کــه در

مشــاور شــنیده بــود می کــرد  .گاهــی هنــگام جســتجو يــک فرســتنده ی خارجــی

روی خــط می آمــد و صداهايــی ناآشــنا بــه گــوش می رســید .آنوقــت همــه در
ماشــین ســکوت می کرديــم و عمــو طــارق بــا لحنــی اســرار آمیــز می گفــت «راديــو

مســکو» .کــم کــم حــال و هــوای خوانــدن را بدســت مــی آورد و فســون و مــادرش

هــم دنبالــه را می گرفتنــد.

ودر همیــن حــال روی جاده هــای ســاحلی و زيــر درختــان بلنــد و تیــره ی چنــار
پیــش می رفتیــم و مــن بــه کنســرت داخــل ماشــین گــوش می ســپردم .گاهــی

بــه عقــب بــر می گشــتم و ســعی می کــردم ــــ مثــ ً
ا تصنیــف دوســتان قديمــی

بــا صــدای گل تکیــن چکیــز  1ــــ بــا آنــان همراهــی کنــم  .البتــه بــا ترديــد چــون
خیلــی کــم ترانه هــا را از حفــظ بــودم .

فســون از همــه خوش تــر بــود .هرچنــد بــاز هــم بــه بــار پلــور می رفــت و دوســتان

ســینماگرش را رهــا نمی کــرد .بــرای جــور کــردن برنامــه ی شــام برســاحل بســفر

بايــد اول دم خالــه نصیبــه را می ديــدم .هرچنــد ايــن کار ســختی نبــود ،چــون

او هیــچ فرصتــی را بــرای نزديــک کــردن مــن و فســون از دســت نمــی داد .روش
ديگــر عاقه منــد کــردن فريــدون بــه همراهــی بــا مــا بــود و بــه همیــن دلیــل يــک

بــار يانــی فیلــم بــرداری را کــه همیشــه بــه فريــدون چســبیده بــود را بــا خــود

برديــم .بــا اســتفاده از امکانــات لیمــون فیلــم فريــدون و يانــی چنديــن فیلــم
تبلیغاتــی ســاختند کــه البتــه مــن هــم هیــچ مخالفتــی بــا آن نداشــتم .کمــی

پــول در آوردن بــد نبــود .امــا اگــر کارشــان خیلــی می گرفــت و فريــدون آنقــدر

پولــدار می شــد کــه بتوانــد بــرای زنــش خانــه ی مســتقلی بگیــرد ،آنوقــت ديگــر

قضیــه دشــوار می شــد .ديگــر چطــور می توانســتم بهانــه ای بــرای ديــدار فســون
پیــدا کنــم؟ بــا کمــال شــرمندگی ديــدم کــه فقــط بــرای اوســت کــه ســعی مــی
کنــم بــا فريــدون کنــار بیايــم .

چــون آنشــب عمــو طــارق و خالــه نصیبــه بــا مــا نبودنــد نــه بــه نــوای موســیقی

رســتوران بغلــی گــوش ســپرديم و نــه در ماشــین آواز خوانديــم .فســون کنــارم
1 Gültekin Çekis
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ننشســت .بلکــه رفــت پهلــوی شــوهرش و تمــام شــب بــه مزخرفــات آن دو راجــع
بــه ســینما گــوش داد.

آنشــب آنقــدر بــد گذشــت کــه دفعــه ی بعــد هنــگام تــرك بــار پلــور بــه يکــی

از آشــنايان فريــدون گفتــم کــه در ماشــین جــا نداريــم ،چــون می خواهیــم

ســرراه والديــن فســون را ســوار کنیــم و بــه ســاحل بســفر ببريــم .حتمــاً کمــی

بی ادبانــه گفتــم چــون چشــمهای ســبز تنــد آن مــرد کــه پیشــانی بلنــد و زيبايــی

داشــت ،از تعجــب يــا شــايد هــم از خشــم گشــاد شــد .در هــر صــورت فــور ا ً او

را از ذهنــم بیــرون انداختــم .بــا هــم بــه چوکورکومــا رفتیــم و خالــه نصیبــه و
عمــو طــارق را بــه رفتــن راضــی کرديــم .مدتــی از رســیدن مان نگذشــته بــود و
ســخت ســرگرم نوشــیدن بوديــم کــه متوجــه حالــت نگــران فســون شــدم و فکــر

کــردم کــه امشــب خیلــی خــوش نخواهــد گذشــت .بــه دورو بــر نــگاه کــردم تــا
يــک فروشــنده ی دوره گــرد پیــدا کنــم و بــا خريــد بلیــط ،تخمــه و فنــدق کمــی

ســر حالــش بیــاورم و يــک دفعــه چشــمم دو تــا میــز آنطرفتــر بــه همــان مــرد
چشــم ســبز پیــش از ايــن افتــاد .بــا دوســتش نشســته بــود و مــا را مــی پايیــد.
فريــدون فهمیــد کــه آنهــا را ديــده ام.

بــه او گفتــم « بنظر می رســد که دوســتت دنبــال ما راه افتاده».

«طاهر تان  1دوســت من نیســت».

« امــا همان کســی اســت که می خواســت با مــا بیايد».

« درســت اســت .امــا بــا مــن دوســتی نــدارد او دســت انــدر کار فیلــم هــای بــزن
بــزن و رمانهــای مصــور اســت .از او خوشــم نمــی آيــد».
«پــس چرا مــارا تعقیــب می کند؟»

بــدون آن کــه جوابــی پیــدا کنیــم ،ســکوت کرديــم .فســون کــه حرفهــای مــا را
شــنیده بــود مضطــرب بــه نظــر می رســید .عمــو طــارق غــرق در موســیقی بــود

ولــی ششــدانگ حــواس خالــه نصیبــه بــه حرفهــای مــا بــود .از نــگاه فريــدون و
فســون فهمیــدم کــه مــرد بــه ســوی مــا مــی آيــد و ســر برگردانــدم .

طاهرتــان رو بــه مــن گفــت« کمــال معــذرت می خواهــم .مزاحــم نمی شــوم  .فقــط
1 Tahir Tan
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مو دبانــه و آداب
چنــد کلمــه ای بــا والديــن فســون حــرف دارم ».چنــان قیافــه ی ً
دانــی بــه خــود گرفتــه بــود ،انــگار بخواهــد در يــک جشــن عروســی بــا دختــری
برقصــد امــا بــه ســبک آموزه هــای مجــات زنانــه ناچــار بــه کســب اجــازه از پــدر
و مــادر دختــر باشــد .بــه ســوی عمــو طــارق برگشــت «ببخشــید ،می خواهــم بــا

شــما راجــع بــه موضــوع مشــخصی حــرف بزنــم .فســون در يــک فیلــم »...

خالــه نصیبــه گفــت « طــارق حواســت هســت! ايــن مــرد می خواهــد چیــزی بــه
تــو بگوبــد»

«بــا شــما هــم حــرف دارم ،مگــر شــما مــادر فســون نیســتید نمی دانــم می دانیــد
يــا نــه ،امــا دوتــا از تهیــه کننــدگان معــروف ترکیــه يعنــی مظفــر و حیاتــی

خیاالتــی بــه دخترتــان پبشــنهاد بــازی نقش هــای مهمــی را در فیلم شــان

داده انــد .می گوينــد کــه شــما فقــط بــه خاطــر يــک صحنــه ی مــاچ و بوســه

اجــازه نداده ايــد» .

فريدون به ســردی پاســخ داد «اصـ ً
ا واقعیت ندارد».

طربیــه مثــل همیشــه شــلوغ بــود .عمــو طــارق متوجــه نشــد يــا بــروی خــود
نیــاورد .ــــ مثــل غالــب پــدران تــرك در شــرايطی اينچنینــی ــــ

طاهرتــان مبــارزه جويانــه گفــت« چه چیــزی واقعیت ندارد؟»
مســت بود و دنبال دردســر می گشت.

فريــدون بــا آرامــش گفــت «گــوش کــن طاهــر! مــا اينجــا در جمــع خانوادگــی
هســتیم و عاقــه ای بــه صحبــت راجــع قضايــای ســینمايی نداريــم».

«مــن امــا دارم .فســون از چــه می ترســی؟ بگــو کــه آرزويــت هنرپیشــه شــدن

اســت».

فســون ســر برگردانــد و بی خیــال بــه ســیگارش پــک زد .مــن و فريــدون بــا هــم

از جــا برخاســتیم و خودمــان را جلــوی میــز و آن مــرد قــرار داديــم .ســرها از
اطــراف بــه طرف مــان چرخیــد .حالت مــان شــبیه خروس هــای جنگــی شــده بــود،

همــان ژســتی کــه مــردان تــرك بــه وقــت کتــک کاری می گیرنــد .بعــد يــک عــده
تماشــاچی فضــول کــه نمی خواســتند چیــزی از دست شــان در بــرود دورمــان
جمــع شــدند .دوســت طاهــر هــم ســر رســید.

يکــی از پیشــخدمت های قديمــی کــه از دعــوا مرافعه هــای کافــه ای تجربیــات
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فــراوان داشــت خــودش را وســط انداخــت «امــا آقايــان عزيــز! خواهــش مــی کنــم

از هــم فاصلــه بگیريــد .ســر همه مــان کمــی گــرم اســت و در ايــن حالــت فــوری

ســو تفاهــم ايجــاد می شــود .کمــال الســاعه ماهــی ســفید و صــدف کبابــی تــان
ً
را مــی آورم ».
اينجــا بايــد توضیحــی بــه نســل خوشــبخت آينــده کــه صــد ســال پــس ازايــن

بــه ديــدار موزه مــان می آيــد بدهــم  .در زمــان مــا هــر جــا کــه پیــش می آمــد
مــردان بــه داليــل واهــی کتــک کاری می کردنــد .در قهــوه خانــه ،در خیابــان،

در اتــاق انتظــار بیمارســتان و يــا در اســتاديوم ورزشــی هنــگام تماشــای فوتبــال
و جــازدن رســوايی بزرگــی بشــمار می رفــت.

دوســت طاهــر دســتش را روی شــانه ی او گذاشــت ،انــگار بخواهــد بگويــد  :حــاال

تــو ديگــر کوتــاه بیــا و او را کشــید و بــا خــود بــرد .فريــدون هــم بــا حرکتــی

همین طــوری مــرا ســر میــز بازگردانــد .از بابــت اينــکار ممنــون اش شــدم .

نــور چراغهــای کشــتی بــر دريــای متاطــم از پويــراز می لغزيــد و فســون
همچنــان بی تفــاوت بــه ســیگارش پــک مــی زد .مدتــی بــه چشــم هايش خیــره
شــدم و او نگاهــش را ندزديــد.

بــا حرکــت مغــرور و تــا حــدی مبــارزه جويانــه اش بــه مــن فهمانــد کــه تجربیــات

دوســال گذشــته و انتظارتــش از زندگــی آينــده بســیار مهــم تــر و خطرناك تــر
از برخــورد بــا يــک هنرپیشــه ی مســت اســت.

عمــو طــارق اســتکان راکــی اش را بلنــد کــرد و همــگام بــا ترانــه ی« چــرا ايــن
زن بــی رحــم را دوســت دارم؟» صــاح الديــن پینــار  1بــه اين ســو و آن ســو بــرد.

ماهــم ترجیــح داديــم خــود را بــه نــوای موســیقی بســپاريم و بــا او هــم آواز
شــويم .وقتــی کــه حوالــی نیمــه شــب همچنــان آواز خوانــان بــه ســوی خانــه

می رفتیــم بنظــر می رســید کــه ماجــرای آن شــب بــه فراموشــی ســپرده شــده

اســت.
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مــن امــا خیانــت فســون را از يــاد نبــرده بــودم .از قــرار طاهرتــان در بــار پلــور

فــوری عاشــق فســون شــده بــود و خــودش هــم باعــث جلــب نظــر مظفــر و حیاتــی

خیاالتــی گشــته تــا در فیلم شــان نقشــی بــه فســون بدهنــد .فســون هــم حتمــاً
آنهــا را به ايــن کار ترغیــب کــرده بــود ،يــا شــايد آن دو عاقــه ی طاهرتــان را بــه

فســون فهمیــده و بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ فســون آمــده بودنــد .اينــرا بــه ايــن
دلیــل می گويــم کــه آنشــب پــس از رفتــن طاهرتــان ،فســون حالــت يــک ســگ

بــاران خــورده را داشــت.

در ديــدار بعــدی بــا خانــواده ی کســکین فــوری از نگاه هــای غضبنــاك فســون

فهمیــدم کــه از آنشــب رفــت وآمــدش را بــه کافه هــا و بارهــای ســینمايی قدغــن

کرده انــد .فريــدون بعــد ا ً در لیمــون فیلــم برايــم گفــت کــه خالــه نصیبــه و عمــو
طــارق آنچنــان از اتفــاق آنشــب بــه وحشــت افتادنــد کــه ديگــر فســون را بشــدت
کنتــرل می کننــد و حتــی اجــازه ی ماقــات بــا دوســتان را هــم بــه او نمی دهنــد،
چــه رســد بــه بــار پلــور .حــاال اگــر بخواهــد از در خانــه بیــرون بــرود بايــد مثــل

يــک دختــر مجــرد از مــادرش اجــازه بگیــرد .نمی دانــم ايــن مقــررات هرچنــد کــه
زيــاد طــول نکشــید چــه بــر ســر فســون آورد .تنهــا تســکین اش قــول فريــدون

بــود کــه او هــم درايــن مــدت پــا بــه پلــور نخواهــد گذاشــت.

هــردو می دانســتیم کــه اگــر بخواهیــم شــادی را بــه فســون برگردانیــم بايــد
ســاختن فیلــم هنــری را آغــاز کنیــم .

امــا فیلمنامــه هنــوز آمــاده ی گذرانــدن از ســد سانســور نبــود و مــن می دانســتم

کــه فريــدون بــه ايــن زودی هــا موفــق بــه انجــام ايــن کار نخواهــد شــد .وقتــی
کــه در اتــاق پشــتی ازنقاشــی مــرغ دريايــی اش تعريــف می کــردم ديــدم کــه

خــودش هــم ايــن واقعیــت دردنــاك را فهمیــده .چــون میلــی بــه شــنیدن ســواالت

متهــم کننــده اش نداشــتم خیلــی کمتــر از پیشــرفت کار تابلويــش می پرســیدم و

بــه انتظــار زمانــی می مانــدم کــه روحیــه اش خــوب باشــد و بــه راســتی بخواهــد

راجــع بــه نقاشــی حــرف بزنــد.

معمــو الً امــا ســرحال نبــود .مــن هــم ســوالی نمی کــردم و نگاه هــای تنــد و تیــزش
٣٨٢

را تــاب مــی آوردم .وقتــی کــه می فهمیــد بــا نگاهــش چــه بايــی بــر ســرم
مــی آورد عمیق تــر نــگاه می کــرد .حتــی وقتــی کــه بــرای مــدت کوتاهــی بــه

اتــاق پشــتی می رفتیــم بیشــتر وقــت بــه تجزيــه تحلیــل نــگاه او می گذشــت.

ســر شــام هــم همین طــور .تــاش می کــردم تــا رمــز نگاهــش را دريابــم.
بفهمــم کــه دربــاره ی مــن و زندگــی اش چطــور می انديشــد و چــه می خواهــد

بگويــد .اگــر ســابقاً رســم حــرف زدن بــا ايمــا و اشــاره را می دانســتم ،حــاال
ديگــر يکســره بــه آن عــادت کــرده بــودم.

در دوران جوانــی وقتــی کــه بــا دوســتان در گشــت و گــذار بوديــم ،در ســینما
يــا رســتوران و يــا بــر عرشــه ی کشــتی مســافربری و يکبــاره کســی می گفــت

«نــگاه کنیــد بچه هــا آن دختــر مــارا نــگاه مــی کنــد» معمــو الً بعضــی هــا

بشــدت هیجــان زده می شــدند .مــن امــا در ايــن بــاره ترديــد داشــتم .در انظــار

عمومــی دخترهــا بــه نــدرت مســتقیم بــه مــردی نــگاه می کردنــد و اگــر در
آن حالــت غافلگیــر می شــدند ،بــه ســرعت نگاهشــان را می دزديدنــد و ديگــر

صددرصــد بــه آنســو نــگاه نمی کردنــد .در خانــه ی کســکین ها هــم اوايــل اگــر
هنــگام تماشــای تلويزيــون نــگاه مــن وفســون بــا هــم تاقــی می کــرد ،او درســت
همان طــور نگاهــش را می دزديــد و مــن خیلــی دلخــور می شــدم ،چــون شــبیه

واکنــش يــک دختــر تــرك در خیابــان و در مقابــل مــردی غريبــه بــود .بعدهــا

فهمیــدم کــه فســون بــا ايــن حرکــت می خواهــد تحريــک ام کــن  .مــن در دنیــای
ايمــا و اشــاره بــه راســتی تــازه کار بــودم.

وقتــی کــه در اســتانبول می گشــتم ،حتــی در محاتــی چــون بیوقلــو بنــدرت
پیــش می آمــد کــه زنــان ــــ چــه باروســری و چــه بــی حجــاب ــــ مســتقیم بــه

مــردی نــگاه کننــد .ايمــا و اشــاره کــه ديگــر جــای خــود داشــت .از طــرف ديگــر

بعضی هــا کــه چــون اکثريــت مــردم از طريــق واســطه ازدواج نکــرده بودنــد،

ادعــا می کردنــد کــه بــا همــان نظــر اول همــه ی حرفهــا را بــه همســر آينــده ی

خــود گفته انــد .مــادرم کــه بــه طريــق معمــول ازدواج کــرده بــود ،هــم قســم

می خــورد کــه پــدرم را بــرای اولیــن بــار در مجلــس رقصــی بــزرگ کــه آتاتــورك

هــم در آن حضــور داشــته ديــده و آنهــا عاقــه ی خــودرا همانجــا بــا ايمــا و اشــاره

بــه هــم ابــراز کرده انــد .پــدرم درجمــع بــا او مخالفتــی نمی کــرد ،امــا يــک بــار
٣٨٣

بــه مــن گفــت کــه از آن شــب آتاتــورك را البتــه بیــاد مــی آورد امــا مــادرم را ـ

دختــری شــانزده ســاله بــا دســتکش ســفید و لباســی بســیار شــیک ـ هرچــه ســعی

می کنــد بخاطــر نمــی آورد.

اين کــه ايمــا و اشــاره در جامعــه ای چــون ترکیــه کــه زن و مــرد در محیــط خــارج
از خانــه نمی تواننــد بــه راحتــی همديگــر را ماقــات کننــد ،نقــش بخصوصــی دارد

را بــه دلیــل گذرانــدن دوران دانشــجويی ام در امريــکا بســیار ديــر و آنهــم فقــط

بــه لطــف فســون فهمیــدم .امــا بــه ســرعت ارزش ايــن نــوع ارتبــاط را درك کــردم.
نــگاه فســون مثــل زنهــای رمانهــای مصــور و يــا هنرپیشــگان بــود و درعیــن حــال
مــرا بــه يــاد مینیاتورهــای ايرانــی می انداخــت .وقتــی کــه ســر میــز کجکــی

روبرويــم می نشســت ،فقــط بــه صفحــه ی تلويزيــون خیــره نمی شــدم بلکــه بــا او
هــم بــه نظــر بــازی می پرداختــم .کمــی بعــد کــه می فهمیــد فــوری نگاهــش را
چــون دختــرکان خجالتــی می دزديــد ،انــگار بخواهــد مجازاتــم کنــد.

بــه خــود می گفتــم کــه او میــل نــدارد در جمــع خانــواده ،خــود و مــرا بیــاد

ماجراهــای گذشــته بیانــدازد و يــا شــايد از دســتم دلخــور اســت کــه چــرا از او تــا
حــال يــک هنرپیشــه نســاخته ام .واکنــش اش بــه نظــرم عادالنــه بــود .بــا گذشــت

زمــان امــا از دســتش دلخــور شــدم کــه چــرا از هرنــگاه بی پروايــی آن طــور هراســان

رو برمی گردانــد و ادای زنــی جــوان و خجالتــی را در بــر خــورد بــا مــردی غريبــه

در مــی آورد .وقتــی حــواس کســی بــه مــا نبــود و مــا سرســری تلويزيــون تماشــا

می کرديــم و يــا برعکــس غــرق در تماشــای صحنــه ی وداع بوديــم و تصادفــاً
نگاه مــان بــه هــم می افتــاد خــود را بــی نهايــت خوشــبخت حــس می کــردم و

در کمــال شــادی می ديــدم کــه بخاطــر چنیــن لحظــه ای آنجــا هســتم .فســون
امــا طــوری برخــورد می کــرد کــه گويــی اصــ ً
ا ايــن لحظــات خــوش را بحســاب

نمــی آورد ،ســر بــر می گردانــد و دلــم را می شکســت.

يعنــی نمی دانســت کــه فقــط بــرای ايــن کــه قــادر بــه فرامــوش کردنــش نیســتم
می آيــم؟ خوشــبختی مان را بخاطــر نمــی آورد؟ نگاهــش می کــردم و می ديــدم
کــه بــه خوبــی درهــم رفتــن چهــره ام را می بینــد ،يــا شــايد فقــط خیــال می کــردم.

مــرز لــرزان میــان توهــم و احســاس دومیــن کشــف بزرگــم در زمــان آموختــن
ظرايــف ايمــا و اشــاره از فســون بــود  .ســعی می کرديــم در ســکوت چیــزی بــه
٣٨٤

هــم بگويیــم ،امــا میــان آنچــه بــه راســتی می انديشــیديم و آنچــه ديگــری

می فهمیــد همیشــه فاصلــه ای وجــود داشــت .ايــن خــود جذابیــت مکالماتــی
اين چنیــن را بیشــتر می ســاخت.

گاهــی معنــای نگاهــش را در نمی يافتــم .بايــد کمــی می گذشــت تــا بــه مفهــوم
آن دســت پیــدا کنــم .فســون را ــــ البتــه بنــدرت ــــ در حالــت خشــم ،پافشــاری

و هنگامــی کــه در درونــش آتشــی بپــا بــود تجربــه کــرده بــودم .گاهــی نگاهــش
چنــان آشــفته ام می ســاخت کــه فــوری از او فاصلــه می گرفتــم .در عــوض وقتــی

فیلمــی نمايــش داده می شــد کــه مــا را بیــاد خاطــرات خوشــمان می انداخــت،
مثــ ً
ا زوجــی کــه عاشــقانه يکديگــر را در آغــوش گرفتــه و می بوســند ،ســعی

می کــردم دقیقــاً در همــان لحظــه بــا او نگاهــی ردوبــدل کنــم  .آنوقــت او فقــط
نــگاه اش را نمــی دزديــد بلکــه حتــی گاهــی پشــت اش را بــه مــن می کــرد.

بنابرايــن عــادت کــردم کــه درايــن حالــت بــا پــی گیــری بــه او خیــره شــوم.
مســتقیم تــوی چشــمش نــگاه می کــردم .البتــه از حرفــم برداشــت غلطــی

نکنیــد .ســر میــز کســکین ها ايــن زمــان ده دوازده ثانیــه و شــايد فقــط يــک

بــار پنجــاه ثانیــه طــول کشــید .انســان مــدرن و آزاده ی نســل بعــدی ــــ البتــه

بــه حــق ــــ شــايد اينــرا مزاحمــت ارزيابــی کنــد .بــا نگاه هــای ســمج ام خانــواده

را وارد ماجرايــی می کــردم کــه فســون بــه احتمــال زيــاد می خواســت پنهانــش
کنــد و يــا اصــ ً
ا بــه فراموشــی بســپارد .يعنــی عشــق مابین مــان و آن روابــط

نزديــک دوران گذشــته.

وجــود الــکل برســر میــز و مســتی گاه و بیــگاه مــن هــم نمی توانــد رفتــارم را

توجیــه کنــد .بعدهــا خــودم را اينطــور راضــی کــردم کــه اگــر امــکان تماشــای
فســون را هــم از دســت مــی دادم ،حتمــاً ديوانــه شــده و قــدرت پــا گذاشــتن بــه

خانــه ی کســکین ها را نمــی داشــتم.

وقتــی کــه فســون می فهمیــد خــل شــده ام و تمــام شــب بــه او خیــره خواهــم
ا بی تفــاوت می مانــد و اصــ ً
شــد ،معمــو الً کامــ ً
ا نگاهــم نمی کــرد .مثــل همــه ی

زنــان تــرك کــه يــاد گرفتــه بودنــد چطــور بــا نگاه هــای مزاحــم و ســمج مــردان
کنــار بیاينــد .وحشــتناك خشــمگین می شــدم و ديگــر نــگاه از او برنمی داشــتم.

زالل ســالیک مرتبــاً در روزنامــه ی ملیــت بــه مــردان جــوان و خشــن تذکــر
٣٨٥

مــی داد کــه در خیابــان طــوری بــه زنــان زيبــا نــگاه نکننــد کــه انــگار می خواهنــد

بــا چشــم آنهــا را بخورنــد و عصبانیــت مــن از ايــن بــود کــه فســون نگاه هــای
مراهــم مثــل همان هــا ارزيابــی می کــرد.

ســیبل برايــم گفتــه بــود کــه چــه انــدازه زنــان زيبــا و آراســته ی تــرك از دســت
نگاه هــای مزاحــم مــردان شهرســتانی ــــ عجیــب اســت نــه ؟ــــ در عذابنــد .بعضــی
حتــی بــه تعقیــب زنــان هــم می پرداختنــد ،متلــک می گفتنــد و گاهــی مثــل
ســايه ســاعت ها و روزهــا در تعقیب شــان بودنــد.

در اکتبــر ســال  1977يــک شــب عمــو طــارق ناخــوش بــود و زودتــر بــه رختخــواب
رفــت .فســون و خالــه نصیبــه ســخت ســرگرم گفتگــو بودنــد ومــن ــــ خــودم

اينطــور فکــر می کــردم ــــ بــی خیــال نشســته بــودم کــه فســون يکبــاره بســويم

برگشــت .مثــل اکثــر مواقــع در آنزمــان بــا دقــت بــه او خیــره شــدم .
بلنــد گفت «دســت بردار».

لــرزه بــه جانــم افتــاد .فســون ادايــم را در آورد کــه چطــور بــه او خیــره شــده ام.
از فــرط شــرم ســر بــاز زدم.

زيــر لــب گفتم «منظورت چیســت؟»

دادکشــید «ايــن را می گويــم» و بعــد بــا آب وتــاب بیشــتری ادايــم را در آورد .تــازه
فهمیــدم کــه قیافــه ام شــبیه قهرمانــان داســتانهای مصــور شــده .خالــه نصیبــه اول

بــا لبحنــد بــه ايــن صحنــه نــگاه کــرد .امــا بعــد از ديــدن حــال مــن بــه وحشــت

افتــاد و بــا پرخــاش گفــت «بازهــم شــروع کــردی ادای مــردم را درآوری؟ تــو کــه
ديگــر بچــه نیســتی ».

خــودم را جمــع و جــور کــردم «نــه ،نــه خالــه نصیبــه مــن حــال فســون را

می فهمــم » .

امــا بــه راســتی می فهمیــدم؟ طبیعتــاً درك انســان هايی کــه دوست شــان داريــم،

بســیار مهــم اســت .حتــی تصــور درك شــان هــم مهــم اســت و بايــد بگويــم در ايــن

هشــت ســال بنــدرت قــادر به ايــن کار بــودم.

فهمیــدم کــه برخاســتن بســیار دشــوار خواهــد شــد .تمــام قوايــم را جمــع کــردم
و بلنــد شــدم  .زيــر لــب گفتــم کــه ديــر وقــت اســت و رفتــم .

در خانــه تصمیــم گرفتــم کــه ديگــر بــه خانــه ی کســکین ها نــروم و بعــد در
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دريــای خــواب غــرق شــدم.

صــدای نالــه ی گاه وبیــگاه مــادر از اتــاق پشــتی می آمــد ،امــا در مجمــوع راحــت

خوابیــده بــود .همان طــور کــه حــدس می زنیــد ،دوبــاره دلخــور شــده بــودم،
امــا ايــن حالــت زيــاد طــول نکشــید .ده روز بعــد در خانه شــان را زدم و وقتــی

ديــدم کــه فســون از ديدنــم شــاد شــده حــس کــردم خوشــبخت ترين آدم روی
زمیــن ام .ســر میــز نشســتیم و دوبــاره نظربازی مــان را از ســر گرفتیــم.

از تماشــای تلويزيــون ،مراســم بــاال و پايیــن بــردن پرچــم و ســرود ملــی گرفتــه

تــا گفتگــو بــا عمــو طــارق و خالــه نصیبــه ـ کــه فســون هــم گاه و بیــگاه در
آن شــرکت می کــرد ــــ همــه برايــم لذتــی ناشــناس در بــر داشــت .صاحــب يــک

خانــواده ی جديــد شــده بــودم .نــه فقــط بــرای وجــود فســون در برابــرم ،بلکــه

معاشــرت و گــپ زدن بــا خانــواده ی کســکین آرامــش و اطمینانــی بــه همــراه
داشــت کــه علــت اصلــی بودنــم را در آنجــا از خاطــر می بــرد.

وقتــی کــه تصادفــاً چشــمم بــه فســون می افتــاد دوبــاره يــادم می آمــد و بعــد

راســت می نشســتم .انــگار تــازه از خــواب برخاســته باشــم .ديــدن اش تحريکــم

می کــرد و دلــم می خواســت کــه او هــم حــال مــرا داشــته باشــد .اگــر از ايــن

خــواب خرگوشــی برمی خاســت و عمــق روابط مــان را درك می کــرد ،حتمــاً
قــادر بــه جدايــی از شــوهرش می شــد و بــا مــن ازدواج می کــرد .امــا چــون

چنیــن شــناختی را درچشــمان فســون نمی ديــدم دوبــاره ناامیــد می شــدم و بــه

حالتــی بحرانــی می رســیدم.

در زمانــی کــه کارهــای فیلــم پیــش نمی رفــت فســون نقــاب غريبگــی بــه چهــره

مــی زد .نگاهــش تــا آنجــا کــه امــکان داشــت بی تفــاوت و شیشــه ای می شــد.
فقــط وقتــی اظهــار نظــر می کــرد کــه راجــع بــه برنامــه ی تلويزيــون بحثــی

پیــش آيــد و يــا غیبــت از همســايگان در کار باشــد .طــوری نشــان مــی داد کــه

انــگار هدفــش درزندگــی حــرف ،شــوخی و خنــده بــا پــدر و مــادر بــر ســر میــز
اســت .آنوقــت بــه نظــر می رســید کــه هیچــگاه از شــوهرش جــدا نخواهــد شــد

و مــا بــه آينــده ای مشــترك نخواهیــم رســید.

ســالها بعــد بــه ايــن نتیجــه رســیدم در نگاه هــای پرمعنــی فســون تقلیــدی از

حــاالت هنرپیشــگان تــرك وجــود داشــت .امــا نــه ،او تقلیــد نمی کــرد بلکــه
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قــادر بــود چــون قهرمانــان فیلم هــا در حضــور يــک مــرد و بــا وجــود والدينــش
فقــط بــا ايمــا و اشــاره آرزوهــا و احساســاتش را بــه نمايــش بگــذارد.
برای اين کــه زمان بگذرد
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بــه دلیــل اينکــه ديگــر مرتــب فســون را می ديــدم ،زندگــی کاری ام هــم خیلــی
مرتــب تــر شــده بــود .صبــح کــه مــی شــد ســرحال و شــاداب از جــا برمی خاســتم

و بــه ســر کارم مــی رفتــم ( .اينگــه ی ملتــم نــوش همچنــان از داخلــی تصاويــر
ديوارهــای حربیــه بــه مــا لبخنــد مــی زد .البتــه بــه گفتــه ی زعیــم وجــود او

تغییــر چندانــی در فــروش ملتــم نــداده بــود) حــاال کــه ديگــر همــه ی فکــرم
پیــش فســون نبــود ،می توانســتم در برابــر توطئه هايــی کــه علیــه ام در جريــان

بــود ،بايســتم.

همان طــور کــه انتظــار می رفــت تکیــای  1در مــدت کوتاهــی رقیــب زت زت شــد.

البتــه ايــن موضــوع هیــچ ربطــی بــه مديريــت درخشــان کنعــان و عثمــان نداشــت.
بلکــه بیشــتر مربــوط بــه تــورگای می شــد کــه بخشــی از محصــوالت اش از طريــق

تکیــای بــه فــروش می رســاند  .هــر بــار کــه بــه تــورگای ،موســتانگ اش ،کارخانــه

و عشــق اش بــه فســون فکــر می کــردم دلــم می گرفــت .امــا ديگــر نســبت بــه او

حســادتی نداشــتم .او بــا عثمــان روابــط خانوادگــی هــم بــر قرارکــرده بــود .بــا هــم
بــرای اســکی بــه الــوداغ و بــرای خريــد بــه پاريــس و لنــدن رفتنــد و هــردو آبونــه

ی يــک شــرکت توريســتی شــدند.

می ديــدم کــه تکیــای بــا چــه ســرعتی رشــد می کنــد .امــا کاری از دســتم بــر

نمی آمــد .هــم مديــر پــر کار و زرنگــی کــه اســتخدام کــرده بــودم و هــم دو کارمنــد

قديمــی و امیــن کــه ســالها چــرخ اصلــی زت زت را بــه حرکــت در می آوردنــد ــــ
ســمیل کچــل کــه قبــ ً
ا بــرای پــدرم و بعــد متاً ســفانه بــرای عثمــان جاسوســی

می کــرد ــــ توســط کنعــان بــا حقوقــی بــاال خريــداری شــدند.

گاهــی نــزد مــادرم شــکايت می کــردم کــه عثمــان بــه دلیــل حــرص پــول و شکســت
دادنــم تصمیــم بــه نابــودی موسســه ای کــه پــدر بنیانگــذارش بــوده گرفتــه اســت.
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امــا مــادر بــه ايــن بهانــه کــه نمی خواهــد طــرف يکــی از مــا را بگیــرد ،از کمــک

دريــغ می کــرد .هــر چنــد مــن حــدس مــی زدم بــر اثــر تلقینــات عثمــان ،به هــم
خــوردن رابطــه ام بــا ســیبل ،زندگــی شــبهه انگیز خصوصــی ام ،رفــت و آمده ايــم

بــه خانــه ی کســکین ها کــه خبــرش را داشــت اينطــور نتیجــه گرفتــه کــه

قابلیــت ضبــط و ربــط امــوال پــدر را نــدارم.

زمانــی را کــه در چوکورکومــا ســر می کــردم ،نظــر بــازی بــا فســون ،شــام و

گفتگوهامــان ،گشــت و گــذار بــر کرانــه ی بســفر کــه حتــی در زمســتان هــم

ادامــه يافــت ،همــه وهمــه در مــدت دوســال و نیــم بــدل بــه عادتــی زيبــا و
همیشــگی شــدند کــه مرتــب و بــا عاقــه تکرارشــان می کرديــم .ســاختن فیلــم
هنــری فريــدون افتــان و خیــزان پیــش می رفــت ولــی مــا همچنــان طــوری

برنامــه ريــزی می کرديــم کــه انــگار قــرار اســت چنــد روز ديگــر فیلــم بــرداری

آغــاز شــود.

بــه نطــر می رســید کــه فســون پذيرفتــه کــه بــزودی امــکان بــازی در فیلــم

هنــری و يــا غیرهنــری دســت نخواهــد داد يــا الاقــل اينطــور نشــان مــی داد.
خشــمی را کــه بــا نگاهــش بــه نمايــش می گذاشــت هنــوز کامــ ً
ا از بیــن نرفتــه

بــود .بعضــی از شــبها ديگــر مثــل آن دختــر خجالتــی نــگاه اش را نمی دزديــد
بلکــه مســتقیم در چشــمم زل مــی زد .طــوری کــه همــه ی اشــتباهاتم را دوبــاره

بخاطــر مــی آوردم .البتــه ديــدن خشــمش اوقاتــم را تلــخ می کــرد ،امــا در عیــن

حــال از اين کــه رابطــه مــان عمیــق تــر شــده بــود شــاد می شــدم .

حــاال ديگــر بیشــتر از پیشــرفت کار نقاشــی اش می پرســیدم ،حــاال کــه ســاختن

فیلــم بــه تعويــق افتــاده بــود و پــس از ماجــرای کافــه حضــور فريــدون هــم
بیشــتر در خانــه می مانــد و بــا مــا شــام می خــورد .يــادم می آيــد کــه يــک

بــار ســه نفــری بــر خاســتیم تــا تابلــوی کبوتــررا کــه آنروزهــا در دســت داشــت
ببینیــم .

زيرلــب گفتــم «از دقــت و حوصلــه ای کــه در نقاشــی بخــرج می دهــی ،خوشــم
می آ يــد » .

فريــدون ادامــه داد «همیشــه بــه او مــی گويــم کــه بايــد نقاشــی هايش را بــه

نمايــش بگــذارد .امــا او قبــول نمی کنــد ».فســون دســتی تــکان داد«فقــط بــرای
٣٨٩

وقــت گذرانــی اســت ،ســخترين قســمت در آوردن پرهــای بــراق ســر اســت ،مــی

بینیــد ؟»

گفتــم «آره می بینــم».

بعــد هــر ســه ســکوت کرديــم .فريــدون آن شــب فقــط بــرای تماشــای برنامــه ی

ورزشــی در خانــه مانــده بــود و وقتــی صــدای فريادهــای شــادمانی را از تلويزيــون
شــنید ،بــه ســرعت رفــت .بــا فســون جلــوی تابلــو ايســتادن برايــم معنــای

خوشــبختی تــام و تمــام را داشــت «فســون بايــد بــرای ديــدن موزه هــا بــه پاريــس

برويــم ».

ايــن صراحــت لهجــه می توانســت برايــم گــران تمــام شــود .شــايد تــا چنــد بــار از
ا قهــر می کــرد .امــا نــه ،کامــ ً
مــن ســر بــر می گردانــد و يــا اصــ ً
ا بی پــرده پاســخ
داد«مــن هــم دلــم می خواهــد کمــال».

در دوران بچگــی مــن هــم نقاشــی می کــردم .دبیرســتانی کــه شــدم ،ســاعت ها

در خانــه ی مرحمــت بــه تابلوهــا خیــره می شــدم و مجســم می کــردم کــه يــک روز
نقــاش مشــهوری خواهــم شــد و از همــان وقــت آرزوی ديــدن تابلوهــای معــروف

جهــان را در پاريــس داشــتم  .در دهــه ی پنجــاه و شــصت هنــوز در اســتانبول
خبــری از موزه هــای هنــری نبــود  .حتــی کتابــی کــه در آن عکــس تابلوهــای

معــروف باشــد و آدم بتوانــد بــا شــوقی کودکانــه ورقــش بزنــد پیــدا نمی شــد .

بــرای مــن و فســون دنیــای هنــر اهمیــت چندانــی نداشــت  .همــان بــزرگ کــردن
عکــس ســیاه و ســفید يــک پرنــده و نقاشــی از روی آن مــا را بــه انــدازه ی کافــی
راضــی می کــرد  .بــه همــان انــدازه کــه از ايــن رضايــت معصومانــه در خانــه ی

کســکین ها لــذت می بــردم  ،دنیــا خــارج از آن ،خیابان هــای اســتانبول بنظــرم
بــی مــزه و زشــت می آمدنــد.

تماشــای تابلــو بــا فســون و ديــدن پیشــرفت کارش ،بــا او بــه نجــوا راجــع بــه کار
بعــدی صحبــت کــردن کــه مثــ ً
ا کبوتــر تــرك باشــد و يــا کاغ ســیاه ويــا شــايد

هــم گنجشــک برايــم دو بــار در هفتــه ســعادتی غیــر قابــل وصــف بــه ارمغــان
مــی آورد .

نــه ســعادت کلمــه ی درســتی نیســت  .شــعر نــاب بــود آنچــه بــا فســون در
اتــاق پشــتی تجربــه می کــردم .ارضــای عمیــق دو تــا پنــج دقیقــه ای و مــن فکــر
٣٩٠

می کــردم کــه زمــان ثابــت مانــده و می تــوان تــا آخــر دنیــا همین طــور ادامــه

داد ،همــراه بــا حــس گرمــا ،اطمینــان ،اســتمرار و ايــن اعتقــاد نجــات بخــش

کــه دنیــا جــای دوســت داشــتنی و خوبــی اســت .بهتــر بگويــم حــس در دســت
داشــتن دنیــا را داشــت .البتــه ايــن احساســات از زيبايــی پــر شــکوه فســون

و عشــقم بــه او تغذيــه می کــرد .امــکان داشــتن همــان چنــد لحظــه ی زيبــا

خــود خوشــبختی بــود ،امــا مــکان حادثــه هــم نقــش خــود را داشــت .يعنــی
اتــاق پشــتی ( اگــر مــن و فســون در فوايــه هــم شــام می خورديــم مــن بازهــم

احســاس خوشــبختی می کــردم البتــه بــه نوعــی ديگــر)

همــه ی اشــیای پیرامــون آن مــکان جادويــی در رضايــت باطنــی ام نقــش داشــتند.

از نقاشــی فســون کــه بــه کنــدی پیــش می رفــت تــا فــرش قرمــز کــف اتــاق،

خرده هــای پارچــه ،دگمه هــا ،روزنامه هــای قديمــی ،زيــر ســیگاری و عینــک

مطالعــه ی عمــو طــارق و بســاط بافتنــی خالــه نصیبــه .بــوی اتــاق را بــه مشــام
می کشــیدم و همیشــه يــادم می مانــد کــه موقــع تــرك آنجــا چیــز کوچکــی

مثــل يــک انگشــتانه و يــا دگمــه بــردارم تــا بوســیله ی آنهــا در خانــه ی مرحمــت

دوبــاره خاطراتــم را تــازه و خوشــبختیم را کــش دار کنــم.

وقتــی خالــه نصیبــه پــس از شــام ديگ هــا را خالــی و باقــی مانــده ی غــذا را

در زيــر دســتی های کوچــک مــی گذاشــت داخــل يخچــال (از بازديــد کننــدگان
می خواهــم نگاهــی دقیقتــر بــه يخچــال کســکین ها کــه بنظــرم مکانــی جادويــی

می آيــد ،بیاندازنــد) بســاط بافتنــی اش را کــه در يــک کیســه پاســتیک بــزرگ
جــا داشــت مــی آورد يــا از فســون می خواســت تــا برايــش بیــاورد.

چــون معمــو الً بــا ســاعت رفتــن مــا بــه اتــاق پشــتی تفــارن داشــت ،معمــو الً
بــه دختــرش می گفــت «لطــف کــن و بســاط بافتنــی مــرا هــم بیــاور» .او هیــچ

مشــکلی بــا تنهــا مانــدن مــن و فســون در اتــاق پشــتی نداشــت ،امــا ماحضــه ی

عمــو طــارق را می کــرد و گاهــی پشــت ســرمان می آمد«مــن فقــط می خواهــم

بســاط بافتنیــم را بــردارم .راســتی همیــن حــاال ســريال بــاد پايیــزی شــروع
می شــود .نمی آيیــد بــا هــم ببینیــم؟»و مــا هــم می رفتیــم و بــا هــم ســريال

تماشــا می کرديــم .در ايــن هشــت ســال بايــد صدهــا فیلــم و ســريال در آنجــا

ديــده باشــم ،امــا هرچــه جزئیــات ديگــر در ذهنــم مانــده بــه همــان نســبت
٣٩١

باســرعت فیلم هــا ،ســريال ها ،برنامه هــای بحــث و گفتگــو در روزهــای تعطیــل

را از يــاد بــرده ام ( .نقــش فتــح اســتانبول در تغییــر تاريــخ جهــان چیســت؟ تــرك

بــودن چــه مفهومــی دارد؟ بــرای درك بهتــر آتاتــورك چــه بايــد کــرد؟) و هــزاران
برنامــه ی ديگــر از ايــن دســت.

از آنچــه بــر صفحــه ی تلويزيــون می ديــدم ،صحنه هــای کوتــاه از اينجــا و آنجــا

بــه يــادم مانــده ،هرچنــد آن لحظــات چنــان در ذهنــم حــک شــده کــه هیچــگاه

پــاك نخواهــد شــد .حــاال چــه صحنــه ای کوتــاه باشــد و يافقــط يــک تصويــر .مث ـ ً
ا

شــلوار يــک کارآگاه امريکايــی کــه از پلــه ای بــاال مــی رود ،دودکــش خانــه ای

قديمــی کــه تصادفــاً در جايــی از فیلــم بــه چشــم می خــورد ،موهــا و بخشــی از
گــوش يــک زن در صحنــه ی مــاچ و بوســه ( در آن لحظــه در اتــاق ســکوت مطلــق
حکــم فرمــا بــود) پايــی جــوراب پــوش در صــف آخــر نمــاز گــزاران يــک مســجد

بــه هنــگام ســجود ،يــک کشــتی بخــار بــر بســفر ،يــک قوطــی کنســرو کــه مــردی

بــد طینــت از آن گوشــت در مــی آورد و بــه دهــان مــی گــذارد و همــه ی ايــن

تصاويــر بــا حــاالت فســون کــه در آن هنــگام زيــر چشــمی مــی پايیدمــش ،مخلــوط
می گشــت .او کــه لبــش را جمــع می کــرد ،بــه ابرويــش چیــن مــی داد و دســتش
را بــه فرمــی خــاص بلنــد می کــرد و چنــگال را در بشــقاب می گذاشــت .بعدهــا

ايــن تصاويــر مرتــب بــه ذهنــم مــی آمدنــد ،مثــل رويايــی کــه ســراغ آدم می آيــد.

نقاشــی کــه ايــن تصاويــر را بــرای مــوزه ی بی گناهــی کشــیده بارهــا از زبانــم

همــه ی جزئیــات را شــنیده اســت .او هــم نتوانســت پاســخی بــه ايــن ســوال بدهــد
کــه چــرا فســون اينقــدر تحت تاً ثیــر صحنه هــای فیلــم قــرار می گرفــت ،چــه

حســی باعــث می شــد کــه آن طــور درصحنه هــا غــرق شــود؟ چقــدر دوســت داشــتم

از خــودش بپرســم .امــا کســکین ها پــس از پايــان فیلــم راجــع بــه احساس شــان

حــرف نمی زدنــد بلکــه همــه ی توجه شــان روی پیــام اخاقــی فیلــم بــود.

مثــ ً
ا خالــه نصیبــه می گفــت «آن ســگ کثیــف بــه ســزای اعمالــش رســید ،امــا

مــن دلــم بــرای آن طفــل معصــوم خیلــی ســوخت ».و عمــو طــارق ادامــه مــی داد

«چــه کســی غــم او را می خــورد ،ايــن مردمــان فقــط بفکــر پــول هســتند .خــوب

ديگــر فســون تلويزيــون را خامــوش کــن!»

آن مردمــان ــــ موجــودات عجیــب وغريــب فیلم هــای اروپايــی ،گانگســترهای
٣٩٢

امريکايــی ،خانواده هــای ازهــم پاشــیده ،هنرپیشــگان مشــکوك و کارگردانانــی

کــه چنیــن ماجراهــای بیمارگونــه ای را ســرهم می کردنــد ــــ همــه بــا فشــار

يــک دگمــه توســط فســون در ظلمتــی ابــدی فــرو می رفتنــد ،مثــل ناپديــد

شــدن آب کثیــف در فاضــاب وان .بــه محــض خامــوش شــدن تلويزيــون عمــو
طــارق معمــو الً می گفــت «خــدا را شــکر کــه ايــن مزخرفــات تمــام شــد».

مزخرفــات هــر چیــزی می توانســت باشــد .فیلمهــای ترکــی يــا خارجــی يــا
مناظره هــا و مســابقات تلويزيونــی بــا شــرکت مجريــان زبــل و کانديداهــای

ابلــه .مزخرفــات گفتــن عمــو طــارق چــه می چســبید .چــون بــا ايــن حــرف

نشــان مــی داد کــه بــرای کســکین ها مهمتريــن چیــز بــا هــم بــودن اســت .در
ايــن مواقــع ديگــر اصــ ً
ا دلــم نمی خواســت برخیــزم و بــه خــود می گفتــم کــه

دلیلــش نــه شــادی بــودن بــا فســون در يــک اتــاق و نشســتن بــا او ســر يــک
میــز اســت بلکــه در کنارايــن خانــواده بــودن در کل دلنشــین اســت( .بازديــد
کننــدگان مــوزه بايــد از ايــن محــل جادويــی طــوری گــذر کننــد کــه گويــی

مســافر زماننــد) عشــقم بــه فســون بــه تمــام دنیــای اش ســرايت می کــرد و

بازديدکننــدگان از مــوزه بايــد ايــن را در نظــر داشــته باشــند.

در ايــن بی زمانــی تنهــا مزاحمــت از ســوی برنامــه ی اخبــار تلويزيــون بــود.
کشــور داشــت در چنــگال يــک جنــگ داخلــی می افتــاد.

در ســال  1978در محلــه ی مــا هــم مرتــب صــدای انفجــار بمــب می آمــد.

خیابان هــای مســیر توپــان و کاراکــوی  1بدســت ناسیونالیســت ها افتــاده بــود
و در روزنامه هــا مرتــب می خوانديــم کــه در قهــوه خانه هــای آنطرف هــا چــه
جناياتــی رخ می دهــد .در محــات مســیر جهانگیــر کردهــا ،علويهــا ،کارگــران

ودانشــجويان چپگــرا کمیــن کــرده بودنــد کــه آنهــا هــم کــم و بیــش دســت
بــه اســلحه می بردنــد .طرفیــن مرتــب در خیابــان ،قهــوه خانــه و میاديــن بــا

هــم گاويــز می شــدند و گاهــی هــم خــود دولــت و ســازمان امنیــت بــا بمــب
گذاری هايشــان باعــث می شــدند تــا دو طــرف بیشــتر بــه جــان هــم بیفتنــد .چتیــن

بــی چــاره ديگــر نمی دانســت کــه شــوورلت را کجــا پــارك کنــد و در کــدام قهــوه
Karaköy

٣٩٣

1 Tophane

حانــه بــه انتظــار بنشــیند .امــا هربــار کــه می گفتــم بگــذار تنهــا بــروم ،بــه شــدت
مخالفــت می کــرد .مخصوصــاً

وقتــی کــه برمی گشــتیم ،خیابان هــای چوکورکومــا،

توپــان و جهانگیــر ناامــن بودنــد .مرتــب بــا آنهايــی کــه در حــال چســباندن پــاکارد
و يــا شــعار نويســی بودنــد ،برخــورد می کرديــم .

وقتــی در اخبــار گــزارش آخريــن در گیريهــا و تــرور افــراد خوانــده می شــد ،

کســکین ها خــدا را شــکر می کردنــد کــه در خانــه ی گــرم و نرمشــان راحــت

نشســته انــد ولــی در عیــن حــال نگــران اوضــاع و آينــده ی خــود هــم می شــدند.
چــون گاهــی محتــوای اخبــار غیــر قابــل تحمــل می گشــت ،مــا ترجیــح می داديــم
خــود را بــا ادا اطوارهــای گوينــده ی زيبــای اخبــار آيتــاچ کاردوز  1ســرگرم کنیــم.

درســت برعکــس گوينــدگان راحــت و خودمانــی غــرب آيتــاچ کاردوز ســیخ
می نشســت و لبــش هیجــگاه بــه لبحنــدی گشــوده نمی شــد و در عیــن حــال بــا
ســرعت بــرق وبــاد خبــر را از روی کاغــذ می خوانــد.

عمــو طــارق گاه و بــی گاه می گفــت «دختــر جــان نفــس بکــش خفــه مــی شــوی
آخــر»

هــر چنــد ايــن نکتــه را بارهــا گفتــه بــود امــا هربــار بــه آن می خنديديــم .از آنجــا
کــه ايــن گوينــده ی منضبــط همــه ی تاشــش بــر آن بــود کــه هیــچ اشــتباهی
مرتکــب نشــود ،فقــط پــس از پايــان جملــه نفــس تــازه می کــرد و وقتــی جملــه

طوالنــی می شــد او هــم تنــد تنــد می خوانــد ،تــا آنجــا کــه نفســش می گرفــت و
يکســره ســرخ می شــد.

عمــو طــارق می گفــت « تو را خدا ببینید! دوباره ســرخ شــد».

خالــه نصیبــه توصیــه می کــرد «آخ عزيزم وســطش نفــس بکش ديگر!»

بعــد انــگار کــه ايتــاچ کاردوز حــرف خالــه نصیبــه را شــنیده باشــد ،ســر از صفحــه
ی کاغــذ برمی داشــت و مثــل دختــر بچــه ای کــه تــازه لــوزه اش را عمــل کــرده
باشــد ،بــه ســختی آب دهانــش را قــورت مــی داد.

خالــه نصیبــه تشــويقش می کــرد « آفرين »

1 Aytaç Kartüz

٣٩٤

مــرگ الويــس پريســلی را در ممفیس،گروگانگیــری آلــدو مــورو  1بدســت بريــگاد

ســرخ ،تــرور زالل ســالیک بــه همــراه خواهــرش در نیشانتاشــی روبــروی دکــه ی
عاالديــن همــه را از زبــان آيتــاچ کانــدوز شــنیديم .

روش ديگــر ايجادارتبــاط بــا دنیــای خــارج بــرای کســکین هــا پیــدا کــردن بــدل
آدم هــای معــروف تلويزيــون در محیــط اطرافشــان بــود وبعــد ســر میــز شــام

بــه تفصیــل بــا هــم بــر ســر شــباهت های آنــان بــا نمونــه ی اصلــی بــه بحــث

می پرداختنــد .مــن و فســون هــم پــای جــدی ايــن مباحثــات بوديــم .در پايــان
ســال  1979آنوقــت کــه تصاويــر افغانســتان اشــغال شــده توســط نیروهــای
شــوروی بــه جهــان مخابــره می شــد مــا ســاعت ها برســر شــباهت نانــوای محــل

بــا ببــرك کارمــل چانــه زديــم .خالــه نصیبــه کــه بــه انــدازه ی عمــو طــارق از
ايــن کار خوشــش مــی آمــد ،ســنگ اول را انداخــت .اولــش حتــی نمی دانســتیم

منظــورش چــه کســی اســت ،امــا مــن چــون گاهــی بــرای خريــد نــان داغ بــه
چتیــن می گفتــم کــه ماشــین را جلــوی در نانوايــی نگــه دارد حــس کــردم کــه

قیافــه ی کارگــر کــرد آنجــا تــا حــدی برايــم آشناســت و بــه خالــه نصیبــه حــق

دادم .عمــو طــارق و فســون برعکــس ســفت و ســخت ســر حرفشــان بودنــد کــه
مــرد مــورد نظــر کوچکتريــن شــباهتی بــا رئیــس جمهــور افغانســتان نــدارد.

گاهــی فکــر می کــردم کــه فســون از قصــد در جبهــه مخالــف قــرار می گیــرد.

مثــ ً
ا انــور ســادات رئیــس جمهــور مصــر کــه هنــگام بازديــد از يــک همايــش

نظامــی ــــ ماهــم به ايــن کار بســیار عاقــه منديــم ــــ بدســت يــک اسامیســت

در جايگاهــش تــرور شــد ،بــه نظــر مــن ســر ســوزنی بــا روزنامــه فــروش محلــه
ی چوکورکومــا و بوگازکســن  2فــرق نداشــت .فســون امــا نظــر ديگــری داشــت.

چــون راجــع بــه تــرور ســادات روزهــا در تلويزيــون داده می شــد ،بحــث میــان
مــن وفســون تبديــل بــه جنــگ روانــی شــد کــه اصــ ً
ا برايــم دلنشــین نبــود.

وقتــی کــه بــر ســر میــز کســکین ها ســر يــک بــدل توافــق می شــد ،ديگــر آن
چهــره ی معــروف را فقــط بنــام بدلــش می شــناختیم .مثــ ً
ا انــور ســادات تبديــل
1 Aldo Moro
2 Boğazkessen

٣٩٥

بــه بحــری کیوســک دار می گشــت و ژان گابــن  1کــه فیلم هــای بی شــماری از

او ديــده بوديــم ،لقــب نظیــف لحــاف فــروش را بخــود اختصــاص داد .گوينــده ی

وحشــت زده ی اخبــار کــه گاهــی هــم گــزارش هواشناســی را می خوانــد بــه نــام

آيــا دوســت فســون کــه مــادرش در طبقــه ی همکــف می نشســت معــروف شــد.

از رئیــس يــک حــزب اســامی کــه هرشــب نطق هــای آتشــین می کــرد بــه نــام
رحمــی مرحــوم يــاد می کرديــم .يــک خبرنــگار ورزشــی مشــهور تبديــل بــه افــی

تعمیــرکار وســايل برقــی محــل شــد و چتیــن از ســوی مــن (مخصوصاً بــه خاطــر
ابروهايــش) عنــوان رونالــد ريــگان را گرفــت.

وقتــی کــه ايــن چهره هــای معــروف بــر صحنــه ی تلويزيــون ظاهــر می شــدند
هرکــدام از مــا دلمــان می خواســت يــک جملــه ی بامــزه بگويیــم «تنــد بیــا اينجــا

وببیــن چتیــن در امريــکا چــه زن خوشــگلی دارد».

گاهــی هــم بــی نتیجــه تــاش می کرديــم تــا بدلــی بــرای يــک چهــره ی معــروف

بیابیــم .وقتــی کــه کــورت والدهايــم دبیــر اول ســازمان ملــل کــه ســرگرم يافتــن

راه حلــی بــرای مشــکل فلســطین بــود خالــه نصیبــه مرتــب تکــرار می کــرد «شــبیه

يکــی هســت» و مــا بــه راســتی در ســکوت تــاش کرديــم تــا کســی را بیابیــم و
ايــن ســکوت تــا گــزارش بعــدی ادامــه يافــت .بعــد صــدای يــک کشــتی بخــار از
توپــان يــا کراکــوی می رســید و مــن همچنــان کــه در ذهنــم مجســم می کــردم

چطــور کشــتی بــه اســکله نزديــک می شــود ومــردم چطــور هجــوم می آورنــد بــا

نابــاوری بــه زمانــی کــه در زندگــی خانــواده ی کســکین ســهیم بــوده ام فکــر
می کــردم .زمانــی را کــه بــر ســر میزشــان گذرانــده بــودم و ماه هــا و ســال هايی

کــه بــا ســوت کشــتی بخــار می گذشــت.
شــايعه پرداز
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شــرايطی شــبیه جنــگ داخلــی باعــث کســادی شــديد ســینما شــد .صنعــت فیلــم
ســازی ضــرر بســیاری متحمــل گشــت .بــار پلــور و ديگــر کافه هــای ســینمايی

از همیشــه پرتــر بودنــد ،امــا بــه دلیــل تــرس خانواده هــا از تــرك خانــه پــس از
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غــروب آفتــاب همــه تــاش داشــتند تــا نقشــی در فیلــم هــای تبلیغاتــی بدســت

بیاورنــد و يــا بــا شــرکت در فیلــم هــای سکســی ــــ جنايــی خــود را روی آب
نــگاه مــی داشــتند .چــون تهیــه کننــدگان بــزرگ ديگــر حاضــر بــه ســرمايه

گــذاری در فیلم هايــی نظیــر آنچــه مــا ســال پیــش بــا لــذت فــراوان در ســینما

باغهــا ديديــم نبودنــد ،نــام مــن بعنــوان تهیــه کننــده ی عاقــه منــد بــه ســینما
کــه پشــت لیمــون فیلــم ايســتاده بــود ،بــر ســر زبانهــا افتــاد .شــبی کــه بــه

اصــرار فريــدون ســری بــه بــار پلــور زدم پــر از جمعیــت بــود .فهمیــدم کــه بــی

کاری دســت انــدرکاران ســینما بــه نفــع صاحبــان کافــه شــده .تمــام يشــیل ــــ

کام  1مســت بــود .من هــم آن شــب پابــه پــای دســت انــدرکاران غصــه دار ســینما

تــا صبــح راکــی نوشــیدم .حتــی بــا طاهرتــان کــه در تارابــای آشــکارا بــه فســون
عاقــه نشــان داره بــود ،گفتگويــی شــیرين داشــتم .بــا هنرپیشــه ی دوســت
داشــتنی و جــوان پاپاتیــا ــــ بــه گفتــه ی خــودش ــــ دوســت شــدم .اوســابقاً در

فیلــم هــا نقــش دختــر بچــه ای را بــازی می کــرد کــه بــرای کمــک بــه مــادر
کــورش در خیابــان نــان کنجــدی می فروشــد و از ظلــم نامــادری بدجنــس بــا

نقــش آفرينــی ســوهیندان يلديــز در عــذاب اســت .درســال  1976او را در ســن

شــانزده ســالگی و در حالــی کــه نقــش بزرگســال را بــازی می کــرد تحســین

کرديــم .ــــ خــودش بــا خنــده برايــم گفــت کــه چطــور مــدرك نشــان داده کــه

هجــده ســاله اســت ــــ حــاال او هــم چــون ديگــران از بــی کاری کــه باعــث نقــش
بــر ّآ ب شــدن آرزوهايــش شــده بــود و همچنیــن از اين کــه ناچــار اســت در

دوبــاژ فیلــم هــای سکســی شــرکت کنــد شــکايت داشــت .در عیــن حــال گفــت
کــه بــرای ســاختن فیلمــی کــه فريــدون هــم ســناريويش را پســنديده احتیــاج

بــه کمــک مــن دارد .در همــان حالــت مســتی ديــدم کــه فريــدون بــه ايــن دختــر

بی عاقــه نیســت .آخــر شــب ســه نفــری کافــه را تــرك کرديــم .از کوچه هــای

سرشــار از بــوی ادرار و ديوارهــای پوشــیده از شــعار گذشــتیم و در تاريکــی بــه
ســمت جهانگیــر آنجــا کــه پاپاتیــا بــا مــادرش زندگــی می کــرد رفتیــم .

وقتــی کــه ســگهای ولگــرد هــم شــروع بــه پــارس کــردن در خیابانهــای ســرد
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شــب کردنــد بــه خانــه رســاندن پاپاتیــا را بــه فريــدون واگذاشــتم و بــه طــرف

خانــه ی گــرم ونــرم خــود در نیشانتاشــی بازگشــتم.

وقتــی کــه در ايــن شــبهای نــاآرام در بســتر بــه ايــن پهلــو و آن پهلــو می غلطیــدم،
معمــو الً بــه تلخــی بــا خــود می گفتــم کــه ديگــر جوانــی ام بــه شــکلی غیــر قابــل

برگشــت از دســت رفتــه .حالــم مثــل باقــی مــردان تــرك در ســی وپنــج ســالگی
بــود .همــه چیــز را پايــان يافتــه تلقــی می کــردم .حــس می کــردم کــه ديگــر بــه

خوشــبختی دســت نخواهــم يافــت و آينــده روزبــه روز تنــگ و تاريــک تــر بنظــر

می رســید .شــايد هــم تــورم ،ورشکســتگی و گزارش هــای روزانــه راجــع بــه

جنايــات رنــگ و وارنــگ موجــب بــروز ايــن حــاالت می شــد.

وقتــی کــه ســر میــز خانــواده ی کســکین بــه چشــم های فســون خیــره می شــدم

و بعــد چیــزی برمی داشــتم کــه درخانــه بــه آن مشــغول شــوم ،گمــان می کــردم

کــه امــکان خوشــبخت نبودنــم اصــ ً
ا وجــود نــدارد.

ولــی بعــدأ دوبــاره ايــن فکــر بــه ســرم مــی زد کــه در جايــی ديگــر زندگــی بهتــری
در انتظــارم اســت و آنچنــان حواســم را بــه خــود معطــوف می کــرد کــه حتــی بــا

زحمــت زيــاد هــم موفــق بــه تمرکــز نمی شــدم .امــا زعیــم را کــه می ديــدم و

تــازه تريــن اخبــار و شــايعات را از زبانــش می شــنیدم بــه خــود می گفتــم کــه

دوری از دنیــای خســته کننــده ی دوســتان پولــدارم ضــرر و زيــان بزرگــی هــم
نیســت.

زعیــم ادعــا می کــرد کــه نورشــیان و محمــد پــس از گذشــت ســه ســال هنــوز هــم

بــا هــم نخوابیده انــد .امــا ديگــر تصمیــم جــدی بــرای ازدواج دارنــد ،ايــن مهمتريــن
خبــر بــود .بــا اين کــه همــه و ازجملــه محمــد می دانســتند کــه نورشــیان پیــش از
آن بــا فرانســويان رابطــه داشــته امــا تصمیــم گرفتــه بــود کــه بــا محمــد تــا بعــد

از ازدواج صبــر کنــد .محمــد هــم مثــل نورشــیان مدعــی شــناخت معرفــت نیــاکان،
زيبايــی موســیقی اصیــل ترکــی و میــل بــه قناعــت چــون زاهــدان بــزرگ بــود .امــا

بــا همــه ی عشــق وعاقــه ای کــه محمــد و نورشــیان بــه آداب و رســوم کهــن نشــان

می دادنــد ،در میــان دوســتان بــه عقــب ماندگــی و خشکه مقدســی معــروف نشــده

بودنــد .شــايد بــه ايــن دلیــل کــه بــه گفتــه ی زعیــم در مصــرف الــکل صرفــه

جويــی نشــان نمی دادنــد .ادب و متانت شــان حتــی در حالــت مســتی هــم زعیــم
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را تحــت تاً ثیــر قــرار داده بــود .محمــد بــر ايــن بــاور بــود کــه وقتــی در اشــعار

دوره ی عثمانــی صحبــت از شــراب بــه میــان می آيــد مقصــود خــود شــراب اســت

و معنــای مجــازی نــدارد .بــرای اثبــات حرفــش بیت هايــی از فضولــی و نديــم
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می خوانــد کــه کســی نمی دانســت منظــورش شــراب واقعــی اســت يــا عشــق بــه

محبــوب الهــی .زعیــم عقیــده داشــت کــه بیشــتر بدلیــل ايــن کــه ماجــرای مــن

و ســیبل افــکار عمومــی را آشــفته ســاخته بــود حــاال همــه کار آنهــا را تاً يیــد

مــی کننــد .طــوری شــده کــه همــه بــه دختــران جوان شــان هشــدار می دهنــد

کــه در صــورت بــی احتیاطــی بــه سرنوشــت مــن وســیبل دچــار خواهندشــد .اگــر
بــه شــايعات بــاور کنیــم بايــد گفــت کــه دلیــل مواظبــت زيــاده از حــد مــادران

و توصیه هــای مــداوم بــه دختــران دم بختشــان کــه مواظــب خــود باشــند فقــط

مــا دوتــا بوديــم.

در ســال  1979ديگــر بــه دنیــای مــادی و معنــوی ام کــه از خانــه ،دفتر،خانــه ی

کســکین ها و خانــه ی مرحمــت تشــکیل می شــد ،بــه شــدت عــادت کــرده بــودم.
وقتــی کــه بــه خانــه ی مرحمــت می رفتــم تــا بــه ســاعات خــوش بــودن بــا

فســون فکــر کنــم ،از مجموعــه ای کــه در آنجــا انبــار شــده و روزبــروز بزرگتــر

می شــد بــه وحشــت می افتــادم .آنهــا نشــانه ای از عمــق عشــقم بودنــد .ديگــر

فقــط اســباب تســايم بــه حســاب نمی آمدنــد بلکــه شــاهد قابــل لمســی بــرای
سرگشــتگی روحــم بودنــد .گاهــی از ايــن مجموعــه شــرم می کــردم و دلــم

نمی خواســت کســی آنــرا ببینــد .بــه ايــن موضــوع فکــر نمی کــردم کــه اگــر

اوضــاع بــه همیــن منــوال پیــش بــرود پــس از گذشــت چنــد ســال همــه ی
اتاقهــای ايــن خانــه پــر خواهــد شــد .اشــیايی کــه از خانــه ی کســکین ها

مــی آوردم فقــط وســیله ای بــرای بــه يــاد آوردن گذشــته بــود و برنامــه ی ديگــری

برايشــان نداشــتم .

اينــرا هــم بايــد اضافــه کنــم کــه بخــش بــزرگ ايــن هشــت ســال بــا ايــن تصــور
گذشــت کــه طــی چنــد مــاه آينــده ــــ حداکثــر شــش مــاه ــــ فســون بــه جايــی

خواهــد رســید کــه بــا مــن ازدواج کنــد.

Nedim
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در هشــت نوامبــر  ، 1979در ســتون اخبــار اجتماعــی مجلــه بــازاری و شــايعه

پــرداز آکشــام مطلبــی بــه چــاپ رســید ( بريــده ی روزنامــه را در اينجــا مــی
بینیــد )

فیلــم و محافــل اجتماعــی :يــک نصیحــت کوچک

مــا بــه اين کــه ترکیــه پــس از امريــکا و هنــد ســومین تولیــد کننــده ی فیلــم در

جهــان اســت ،افتخــار می کنیــم .بــه زودی امــا شــرايط عــوض خواهــد شــد .بــر

اثــر ترورهــای خیابانــی گروه هــای چــپ وراســت مــردم جــر ا ًت پــا گذاشــتن بــه
خیابــان و ســینما رفتــن پــس از تاريکــی هــوا را ندارنــد .فیلــم هــای سکســی ريــز
و درشــت خانواده هــا را از ســینما رفتــن گريــزان کــرده .تهیــه کننــدگان بنــام

ســرمايه ی کافــی بــرای ســاختن فیلــم در اختیــار ندارنــد .يشــیل کام امــروز بیــش

از هــر زمــان ديگــری محتــاج صاحبــان سرمايه ايســت کــه مدعــی عاقه منــدی بــه
ســاختن فیلــم هــای هنــری هســتند .در گذشــته معمــو الً تــازه بــدوران رســیده های
شهرســتانی کــه قصدشــان آشــنايی بــا هنرپیشــه های جــوان بــود بــه عالــم ســینما

رو می آوردنــد .برعکــس آنچــه ادعــا می شــود ،فیلم هــای هنــری کــه توســط

منتقديــن مــورد تحســین فــراوان قــرار گرفتــه ،بــه هیچوجــه در نــزد اروپايیــان

اقبالــی نیافتــه و حتــی در يــک فســتیوال درجــه ی ســه هــم جايــزه ای از آن خــود
نکــرده .در عــوض چنــد تــازه بــدوران رســیده بــه ايــن وســیله توانســته اند بــا

کمــک ايــن يــا آن هنرپیشــه بــه زندگیشــان رونــق وجايــی ببخشــند .امــا ايــن

همــه مربــوط بــه گذشــته اســت .حــاال چیــز جديــدی مــد شــده ،ديگــر هنردوســتان

پولــدار بــه يشــیل کام نمی آينــد تــا هنرپیشــه تــور کننــد ،بلکــه می خواهنــد از

دختــری کــه عاشــق اش هســتند هنرپیشــه بســازند .آخريــن مثــال بــرای ايــن

موضــوع ك (اســم ايــن شــخص در دفتــر هیئــت تحريريــه محفــوظ اســت )پســر
يــک خانــواده ی پولــدار و يکــی از پــر طرفدارتريــن جوانــان اســتانبول اســت کــه

بــه شــدت عاشــق زن جوانــی شــده کــه او را بعنــوان خويشــاوندی دور معرفــی

مــی کنــد و در عیــن حــال آنچنــان نســبت بــه او حســود اســت کــه بــر اســاس
قرائــن موجــود می خواهــد فیلمــی اختصاصــی بــرای ايــن زن تهیــه کنــد و کســی

را هــم گمــارده تــا فیلــم نامــه اش را بنويســد .شــاهدی عینــی نقــل مــی کنــد کــه
او گفتــه نمی توانــم تحمــل کنــم کــه کســی در صحنــه ای از فیلــم او را ببوســد.
٤٠٠

لحظــه ای هــم ايــن زن و شــوهر کارگردانــش را تنهــا نمی گــذارد و بــا اســتکانی

راکــی در دســت همــه جــا از کافه هــای ســینمايی گرفتــه تــا رســتورانهای

ســاحلی مثــل ســايه در تعقیــب آنــان اســت و حتــی ديگــر دوســت نــدارد کــه آن

زن پايــش را از خانــه بیــرون بگــذارد .چنــد ســال پیــش مــا در همیــن صفحــه

گزارشــی از يــک جشــن مجلــل در هیلتــون داشــتیم کــه در آن مــرد جــوان مــورد
نظــر مــا بــا دختــر جــذاب يــک ديپلمــات بازنشســته نامــزد شــده بودنــد .حــاال
گفتــه مــی شــود کــه دلیــل بــه هــم خــوردن ايــن نامــزدی ســاختن هنرپیشــه

از خويشــاوندی دور بــوده اســت .مــا امــا میــل نداريــم کــه شــاهد اعمــال ايــن

جــوان بی مســئولیت باشــیم کــه پــس از دختــر ديپلمــات کــه فــارغ التحصیــل

ســوربن بــود حــاال تصمیــم بــه خــراب کــردن زندگــی خانــم«ف» گرفتــه کــه
می توانــد در آينــده ی نزديــک هنرپیشــه ی خوبــی شــود .از خواننــدگان محتــرم

پــوزش مــی طلبــم .امــا ناچــارم نصیحتــی بــه«ك» عزيــز بکنــم .آقــای محتــرم

در دنیــای مــدرن مــا کــه امريکايــی ان حتــی پــا بــه کــره ی مــاه هــم گذاشــته اند،

ديگــر جايــی بــرای فیلــم هنــری کــه در آن اجــازه ی مــاچ وبوســه داده نشــود

نیســت .شــما بايــد تصمیم تــان را بگیريــد .يــا برويــد بــا يــک دختــر لچــک بــه

ســر شهرســتانی ازدواج کنیــد و فیلــم هنــری اروپايــی را بــه فراموشــی بســپاريد

و يــا دســت از هنرپیشــه ســاختن زنــی کــه حتــی اجــازه ی نــگاه کــردن بــه مــرد

ديگــری را نــدارد برداريــد.

م

ن

ســر میــز صبحانــه بــا مــادرم ايــن مطلــب را خوانــدم  .مــادر هــرروز صبــح دو
تــا روزنامــه را از ســر تــا تــه می خوانــد و مخصوصــاً ســتون شــايعات را بــه

هیچوجــه ازدســت نمــی داد .همینکــه بــه آشــپزخانه رفــت ،آن صحنــه را پــاره
کــردم وپــس از تــا کــردن در جیــب گذاشــتم .وقتــی از در بیــرون می رفتــم مــادر

پرســید «بــاز چــه شــده ،حالــت گرفتــه اســت» در شــرکت ســعی کــردم تــا حــد
ممکــن خــود را آســوده و بی خیــال نشــان دهــم .بــرای منشــی ام زينــب جوکــی

تعريــف کــردم .ســوت زنــان در کريــدور راه رفتــم و ســربه ســر کارمنــدان مســن
گذاشــتم کــه هــر روز بداخــاق تــر می شــدند و تازگی هــا از زور بیــکاری جــدول
٤٠١

روزنامــه ی آکشــام را حــل می کردنــد .پــس از تنفــس ناهــار از قیافــه ی اطرافیــان

و چهــره ی نگــران زينــب فهمیــدم کــه همــه ی زت زت از جريــان خبــردار شــده.

بــه خــود دلــداری دادم کــه شــايد اشــتباه می کنــم .اوايــل بعــد از ظهــر مــادر

زنــگ زد و گفــت کــه بــرای ناهــار منتظــرم بــود و حیــف شــد کــه بــه خانــه
نرفتــه ام و بعــد بــا لحنــی مهربــان تــر از معمــول پرســید «حالــت خــوب اســت؟»
فــوری فهمیــدم کــه خبــر بــه گوشــش رســیده .او حتمــاً روزنامــه را تهیــه کــرده
و همــه را خوانــده و اشــک ريختــه ( از صدايــش پیــدا بــود ) و بعــد از صفحــه ی

پــاره شــده روزنامــه ی قبلــی فهمیــده کــه مــن هــم گــزارش را خوانــده ام و ادامــه
داد«دنیــا پــر از آدم هــای بدجنــس اســت  .زيــاد بــدل نگیــر»
« مــادر منظــورت را نمی فهمم».

«آخ منظــور خاصی نداشــتم پســرم».

اگــر حــاال ســفره ی دلــم را برايــش بــاز می کــردم ــــ آمادگیــش را داشــتم ــــ اول
در کمــال عشــق و همــدردی گــوش می کــرد ولــی بعــد بــه ايــن نتیجــه می رســید

کــه مــن هــم در ايجــاد ايــن گرفتــاری هــا نقــش داشــته ام و حتمــاً می خواســت
جزئیــات رابطــه مــرا بــا فســون بدانــد .شــايد هــم بــا گريــه می گفــت «جادويــت

کــرده انــد .خانــه را بگــرد ،تــوی ظــرف مربــا و برنــج و در کشــوهای دفتــر .اگــر
دعــای مهــر و محبــت پیــدا کــردی فــوری نابــودش کــن» بنظــر می رســید از

اين کــه بــه او اعتمــاد نکــرده ام دلخــور شــده ولــی در عیــن حــال بــا احتــرام بــه

مــن و وضعیــت ام نــگاه می کــرد .همیــن نشــانه ی خــراب بــودن اوضــاع نبــود؟

از خــود مــی پرســیدم کــه مــردم چقــدر ايــن مطلــب آکشــام را بــاور می کننــد
و به ايــن عاشــق و ديوانــه کــه مــن نقــش اش را بــازی می کــردم می خنديدنــد؟

چقــدر فســون از خواندنــش اندوهگیــن می شــد؟ پــس از گفتگــو بــا مــادرم دلــم
می خواســت بــه فريــدون زنــگ بزنــم و از او بخواهــم ايــن صفحــه ی آکشــام

را از فســون و والدينــش پنهــان کنــد .امــا بعــد منصــرف شــدم .ترســیدم کــه

فريــدون اصــ ً
ا بــه حرفــم گــوش نکنــد و از همــه ی ايــن حرفهــا گذشــته ايــن
حرفهــا هرچنــد تنــد و تحقیــر آمیــز می خواســت باشــد ،مــن بــا همــه ی اينهــا

از انتشــارش راضــی بــودم .آنوقت هــا اينطــور نمی ديــدم .امــا امــروز بــه روشــنی
حــس می کنــم  ،رابطــه ام بــا فســون ،نزديکیــم بــا او ــــ حــاال اســمش را هرچــه
٤٠٢

بگذاريــم ــــ با الً خــره بــه روزنامه هــا کشــیده بــود و بــه نوعــی توســط افــکار

عمومــی پذيرفتــه می شــد .هــر چیــزی کــه در ســتون شــايعات مــی آمــد و

مخصوصــاً اگــر بــا قلمــی تنــد و تیــز نوشــته می شــد ماه هــا موضــوع بحــث

و گفتگــو بــود .بنابرايــن ســعی می کــردم اينطــور تصــور کنــم کــه ايــن تــازه

اول کار اســت ودر پايــان کار روزی بــا فســون ازدواج کــرده و دوبــاره جزئــی از

همیــن محافــل اجتماعــی خواهــم شــد .

ايــن فکــر تســلی بخــش امــا فقــط از ســر ناچــاری بــه ذهنــم رســیده بــود .بــر
اثــر شــايعات و اخبــار نادرســت در حــال تبديــل شــدن بــه آدم ديگــری بــودم.

حــس می کــردم کــه نــه عشــق و تصمیــم کامــ ً
ا خصوصــی ام مــرا ناچــار به ايــن
زندگــی عجیــب ســاخته ،بلکــه يــک مطلــب در ســتون شــايعات مــرا از جامعــه

طــرد کــرده.

طبیعتــاً امضــای م ن معنايــش میخــک نقــره ای بــود .از دســت مــادرم بــرای
ايــن کــه او را بــه جشــن نامــزدی دعــوت کــرده بــود عصبانــی بــودم و از

دســت طاهرتــان کــه بــه احتمــال زيــاد منبــع خبــری «اگــر کــس ديگــری او

راببوســد »...بــود .چقــدر آرزو داشــتم بــا فســون راجــع بــه همــه چیــز حــرف
بزنــم و بــا هــم بــه جــان همــه ی دشــمنان نفريــن کنیــم و بــه هــم دلــداری
بدهیــم .راهــش را می دانســتم .بايــد بــا هــم بــه بــار پلــور می رفتیــم و مســتقیم

تــوی چشــم مــردم نــگاه می کرديم.اگــر فريــدون هــم همراه مــان مــی آمــد

کــه چــه بهتــر ،فقــط اينطــور می شــد اثبــات کــرد کــه ايــن گــزارش چــه دروغ

نفــرت انگیــزی بــوده و بــه ايــن ترتیــب نــه فقــط دهــان افــراد مســتی کــه بــه
بــار پلــور رفــت و آمــد داشــتند ،بلکــه همــه ی دوســتان بســته می شــد و ديگــر
اينطــور پــارس نمی کردنــد.

امــا آن شــب نتوانســتم بــه خانــه ی کســکین ها پــا بگــذارم .مطمئــن بــودم کــه

خالــه نصیبــه تمــام ســعی اش را می کنــد تــا کار آســان بگــذرد و عمــو طــارق
همچنــان رل آدم هــای بی اطــاع از همــه چیــز را بــه عهــده مــی گیــرد امــا

اگــر مــن وفســون بــه چشــم همديگــر نــگاه می کرديــم چــه می شــد؟ اينــرا

نمی توانســتم پیــش بینــی کنــم .بــه احتمــال زيــاد در چهــره ی هــم اثراتــی را
کــه ايــن مطلــب گذاشــته بــود ،می ديديــم و همیــن مــرا بــه وحشــت می انداخــت
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و يکبــاره برايــم روشــن شــد کــه مــا در چشــم های هــم بیــش از هــر چیــز حقیقــت
ايــن گــزارش را خواهیــم ديــد .هرچنــد بعضــی از جزئیــات اش ســاختگی باشــد،
مثــا ايــن کــه مــن بــرای هنرپیشــه کــردن فســون از ســیبل جــدا شــده ام و يــا

ايــن کــه داده ام اختصاصــاً يــک فیلمنامــه بــرای فســون بنويســند .امــا اينهــا فقــط

جزئیــات بودنــد .آنچــه خواننــدگان روزنامــه و بطــور کلــی هرکســی می توانســت

بفهمــد حقیقتــی ســاده بــود .بخاطــر عشــق فســون خــود را مضحکــه ی خــاص و

عــام کــرده بــودم .هرکــس بــه خــود اجــازه مــی داد در بــا ره ام مــزه ای بريــرد و يــا

در بهتريــن حالــت دلــش برايــم مــی ســوخت .در مجالــس اســتانبول کــه همــه

همديگــر را می شــناختند پــر از آدم هايــی بــود کــه نــه ثــروت عظیمــی داشــتند،
نــه کارخانه هــای متعــدد و نــه پرنســیپ و ايــده آل هــای بلنــد .جالــب ايــن بــود

کــه ايــن حقیقــت رســوايی ام را بــه هیچوجــه کوچکتــر جلــوه نمــی داد .بلکــه بــه

روشــنی آشــکار می ســاخت کــه چــه بی تدبیــرم و چقــدر ابلهانــه عمــل کــرده ام .

در کشــوری تهیدســت ايــن شــانس را داشــته ام کــه عضــو خانوادهــای مرفــه باشــم.

امــکان زندگــی ســعادتمندانه و آبرومنــد در اختیــارم قــرار داشــت و مــن همــه
را بــا يــک ديوانگــی خــراب کــردم .اگــر می خواســتم خــود را از ايــن وضعیــت

نجــات دهــم فقــط يــک راه پیــش رو داشــتم و آن ازدواج بــا فســون بــود  .بعــد
بايــد بــه تجــارت می چســبیدم و پــول زيــادی بدســت مــی آوردم و بــا ســر بلنــدی
بــه محافــل اجتماعــی در شــأن خــود بازمی گشــتم .امــا مــن کجــا تــوان اجــرای
چنیــن طرحــی را داشــتم؟ از ظاهــر شــدن در مجالــس می ترســیدم و خانــواده ی

کســکین هــم پــس از ايــن قضیــه کمــک بزرگــی بــه حســاب نمی آمدنــد.

پــس از بايــی کــه عشــق و رســوايی بــه ســرم آورده بــود ،راهــی جــز عزلــت گزينــی

نداشــتم .يــک هفتــه تمــام بــه ســینماهايی چــون کنــاك ،ســیت و کنــت  1رفتــم

و فیلم هــای امريکايــی ديــدم .در زندگــی وحشــتناکی کــه در اطــراف جريــان

داشــت ،وظیفــه ی ســینما نــه وفــاداری بــه واقعیــات ناهنجــار و انعــکاس آن بلکــه

پديــد آوردن دنیايــی نــو بــود ،دنیايــی کــه در آن بتــوان لحظــه ای آســود و همــه

چیــز را بــه فراموشــی ســپرد.

Kent

٤٠٤

1 Konak Sit

وقتــی کــه در ســالن می نشســتم و بــه خصــوص زمانــی کــه خــود را جــای قهرمــان

فیلــم می گذاشــتم بنظــرم می رســید کــه کمــی در بــاره رنــج خــود مبالغــه
کــرده ام .شــايد نبايــد به ايــن موضــوع احمقانــه اينقــدر اهمیــت مــی دادم .از
کجــا معلــوم افــرادی کــه مــن اين همــه نگــران لغزخوانی هايشــان بــودم ،اصــ ً
ا

ايــن مطلــب را خوانــده باشــند و تــازه پــس از گذشــت مدتــی کوتــاه ايــن هــم

مثــل باقــی قضايــا بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد .دشــوارتر از همــه رهايــی

از اجبــاری بــود کــه مــرا وا می داشــت تــا نــکات نادرســت مطلــب را تصحیــح

کنــم .وقتــی بــه آنهــا فکــر می کــردم دل پیچــه می گرفتــم و مجســم می کــردم
کــه چطــور بعضی هــا بــا ژســتهای همدردانــه و متاً ســف ولــی درحقیقــت بــا الف

و گــزاف قضیــه را بــزرگ می کننــد و بــه خــورد ديگرانــی می دهنــد کــه بــا میــل

هرچیــزی باورشــان مــی شــود ،مثــل اين کــه مــن و ســیبل نامزدی مــان را بهــم

زديــم تــا مــن بتوانــم از فســون هنــر پیشــه بســازم .بــه تلخــی خــود را بــرای آن

کــه مضحکــه ی خــاص و عــام شــده بــودم ،مامــت می کــردم و يکدفعــه چشــم

بــاز کــردم وديــدم کــه خــودم هــم بعضــی از آن دروغ هــا را بــاور کــرده ام.

بیــش ازهمــه ايــن کــه گفتــه باشــم طاقــت ديــدن فســون را درحــال بوســه دادن

بــه ديگــری نــدارم اذيتــم می کــرد .وقتــی کــه حالــم گرفتــه بــود فکــر می کــردم
بــه ايــن جملــه ام بیــش از همــه خواهنــد خنديــد .دلــم می خواســت تصحیحــش

کنــم .قضیــه ی بوســیدن را بــاور می کردنــد .چــون بــا ايــن کــه تربیتــی اروپايــی

داشــتم ،امــا گفتــن چنیــن حرفــی از مــن برمی آمــد و بــه احتمــال زيــاد در

حــال مســتی و يــا بــه شــوخی بــه فســون چنیــن حرفــی هــم زده بــودم .يــک
چیــز مســلم بــود .حتــی بــرای هنــر هــم حاضــر نبــودم کــه مــرد ديگــری فســون
را ببوســد.

آتش ســوزی بر بسفر
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در ســپیده دم  15نوامبــر ســال  1979مــن و مــادرم بــا صــدای انفجــاری مهیــب از
خــواب پريديــم و در راهــرو بــه آغــوش هــم پنــاه برديــم  .خانــه آنچنــان می لرزيــد

کــه انــگار زلزلــه آمــده باشــد .مــا اولــش فکــر کرديــم کــه حتمــاً يکــی از بمبهايــی

کــه روزانــه بــه قهــوه خانه هــا ،کتــاب فروشــی ها پرتــاب مــی کننــد در خیابــان
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تشــويقی منفجــر شــده ،ولــی بعــد ديديــم بــر کرانــه ی بســفر ،در اســکودار شــعله های

آتــش بــه آســمان بلنــد اســت و هــوا مثــل روز روشــن شــده .چــون بــه خشــونت و

بمــب گــذاری عــادت کــرده بوديــم دوبــاره بــه رختخــواب برگشــتیم.
صبــح فهمیديــم کــه در حیــدر پاشــا يــک تانکــر نفتکــش رومانــی و يــک کشــتی
کوچــک يونانــی بــا هــم بــر خــورد کــرده انــد و تمــام نفــت بــه بســفر ريختــه و منفجــر
گشــته .روزنامه هــا شــماره ی ويــژه منتشــر کردنــد و همــه فقــط در بــاره ی بســفر
مشــتعل حــرف می زدنــد و بــه دود غلیظــی کــه چــون چتــری تیــره بــر اســتانبول
ســايه افکنــده بــود ،اشــاره می کردنــد .در زت زت و بــه هنــگام صحبــت بــا کارمنــدان
قديمــی و مديــران بخــش تاً ثیــر آتــش ســوزی را بــر خــود حــس می کــردم .فکــر کــردم
کــه بهتريــن فرصــت بــرای رفتــن بــه خانــه ی کســکینها اســت .ســر میــز می شــد از
شــايعات ناراحــت کننــده گذشــت و فقــط از آتــش ســوزی حــرف زد .هرچنــد مــن هــم
چــون ديگــر ســاکنان اســتانبول آتــش ســوزی را در مغــزم بــا بدبختی هــای ديگــر
مثــل ترورهــای سیاســی ،تــورم وحشــتناك ،صفهــای جلــوی فروشــگاه ها و وضعیــت
خــراب مملکــت ربــط مــی دادم و می ديــدم بهتريــن ســمبل بــرای بــه نمايــش کشــیدن
آنهاســت .وقتــی کــه شــماره ی ويــژه ی روزنامه هــا را می خوانــدم حــس می کــردم
کــه بدبختــی بزرگــی بــر ســرم آمــده .آتــش ســوزی چنیــن تاً ثیــری بــر مــا داشــت.

غــروب قــدم زنــان از ســربااليی بیوقلــو گذشــتم و بــه خیابــان اســتقال رفتــم .از

خلوتــی آنجــا بــه حیــرت افتــادم .جلــوی ســینماهای بزرگــی چــون ســارای و فیتــاش
کــه فیلم هــای سکســی درجــه ی ســه نشــان می دادنــد ،فقــط چنــد مــرد شــرمنده
ايســتاده بودنــد .ديگــر از کســی خبــری نبــود .در میــدان گاالتــا ســارای

1

بــه ايــن

فکــر افتــادم کــه دردو قدمــی خانــه ی فســون هســتم  .کســکین ها می توانســتند
مثــل بعضــی از شــبهای تابســتانی بــرای خــوردن بســتنی بــه بیوقلــو آمــده باشــند.

شــايد بــا آنهــا برخــورد می کــردم .امــا هیــچ خانــواده ای در خیابــان نبــود .زن تنهــا

کــه ديگــر جــای خــود داشــت .بــه تونــل کــه رســیدم از ايــن کــه درمســیر برگشــت
بــاز هــم بــه نحــو خطرناکــی بــه خانــه ی کســکین ها نزديــک شــوم ترســیدم و

مســتقیم بــه راه خــود ادامــه دادم  .از بــرج گاالتــا گذشــتم و از خیابــان يوســک

1 Galatasaray
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کالدريــم  1پايیــن رفتــم .در چهــارراه خیابانــی کــه روســپی خانــه ای هــم داشــت،

چنــد مــرد ايســتاده بودنــد و چــون ديگــران بــه نــور قرمــزی کــه از میــان ســتون

دود پیــدا بــود نــگاه می کردنــد.

همــراه بــا خیلــی هــای ديگــر از پــل گاالتــا گذشــتم و ناخــودآگاه بــه همراهشــان
بــه ســوی پــارك گولهــان  2رفتــم.

چراغهــای پــارك هــم مثــل بســیاری از خیابانهــا يــا شکســته و يــا بــه دلیــل قطــع

بــرق خامــوش بــود .امــا نــه فقــط داخــل ايــن پــارك بــزرگ کــه زمانــی بــاغ
قصــر تــوپ کاپــی بشــمار می رفــت بلکــه مســیر بســفر ،اســکودار ،ساالســاك 3بر

اثــر شــعله ها مثــل روز روشــن بــود .جماعتــی کثیــر بــه قصــد تماشــا جمــع
شــده بودنــد .نــور فقــط از شــعله نمی آمــد بلکــه توســط ابرهاهــم منعکــس

می شــد .خــود ايــن پديــده محیــط بــاغ را مثــل اتــاق نشــیمن کــرده بــود و

در ايــن اتمســفر مــردم آســوده و خوشــبخت بنظــر می رســیدند .شــايد هــم

تحــت تاً ثیــر بــازی نــور و ســايه قــرار گرفتــه بودنــد .از همــه جــا می آمدنــد .بــا

ماشــین ،اتوبــوس و حتــی پــای پیــاده .همــه جــور آدمــی میــان شــان پیــدا مــی

شــد .فقیــر و غنــی کنجــکاو و حتــی مســخ شــده بــه آنجــا هجــوم آورده بودنــد.
پیــرزن هــای لچــک بســر ،مادرانــی جوانــی کــه بچه هــای غــرق خوابشــان را در

بغــل داشــتند و خــود را بــه شوهران شــان مــی چســباندند .ســیل بیکارانــی کــه
چــون ســحر شــدگان بــه شــعله ها خیــره شــده بودنــد .کودکانــی کــه به اينســو و

آنســو می دويدنــد .آنهايــی کــه همان طــور از داخــل ماشــین يــا کامیــون خــود و

در حــال گــوش کــردن بــه يــک ترانــه صحنــه را تماشــا می کردنــد  .فروشــندگان
دوره گــرد کــه از همــه جــا خــودرا رســانده بودنــد نــان کنجــدی ،حلــوا ،میگــو پلــو،
جگــر بريــان گوســفند  ،کبــاب بــره و چــای می فروختنــد .زيــر مجســمه ی آتاتــورك
فروشــندگان کوفتــه و سوســیس اجاقهــای ذغالــی خــود را بــراه انداختــه و بــوی
خــوش کبــاب بلنــد بــود .بــه لطــف بچه هايــی کــه بــا داد و بیــداد دوغ و نوشــابه
می فروختنــد پــارك تبديــل بــه بــازار مــکاره شــده بــود .يــک اســتکان چــای بــرای
1 Yüksekaldirim
2 Gülhane park
3 Salacak
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خــود خريــدم و وقتــی جايــی روی پلــه کنــار يــک پیرمــرد بی دنــدان خالــی شــد
نشســتم و بــا رضايــت بــه شــعله های آتــش خیــره شــدم.

يــک هفتــه تــا وقتــی کــه آتــش عقــب نشســت ،هــر شــب بــه پــارك می رفتــم .در

تمــام ايــن مــدت گاه و بیــگاه شــعله ها فــرو می نشســتند و بعــد يکبــاره بــا شــدت

بیشــتر زبانــه می کشــیدند و بــر چهره هــای مضطــرب و حیــرت زده ســايه های زرد

و نارنجــی می انداختنــد .نــه فقــط مســیر بســفر بلکــه ايســتگاه قطــار حیــدر پاشــا،

پايــگاه نظامــی ســلیمیه  1و خلیــج کاديکــوی  2در نــوری زرد و نارنجــی می درخشــیدند.
مــردم چنــان جــادو می شــدند کــه از جــا تــکان نمی خوردنــد ،بعــد صــدای انفجــاری

بگــوش می رســید و آتــش کمــی فــرو می نشســت و مــردم نفــس راحتــی می کشــیدند

و دوبــاره بخــور بخــور و گفــت وشــنود آغــاز می شــد .يــک شــب در میــان جمعیــت

چشــمم بــه محمــد و نورشــیان افتــاد ،امــا پیــش از آن کــه آنهــا متوجهــم شــوند

در رفتــم .برعکــس میــل داشــتم فســون و خانــواده اش را ببینــم  .يــک بــار ســايه ی
خانــواده ای ســه نفــره را ديــدم و فکــر کــردم شــايد خودشــان باشــند .فکــر کــردم
شــايد بــه امیــد ديــدن آ نهــا هــر شــب خــودم را درمیــان جمعیــت گــم مــی کنــم.
قلبــم داشــت از ســینه بیــرون مــی آمــد .مثــل تابســتان  1975ــــ از آن تاريــخ چهــار

ســال گذشــته بــود ــــ  ،آنوقتــی کــه ديگــران رابــه جــای فســون عوضــی می گرفتــم.

کســکین ها را خانــواده ای می دانســتم کــه از تــه دل اعتقــاد داشــتند ،مصايــب آنهــا

را بــه هــم نزديــک می ســازد .پیــش از فــرو نشســتن آتــش ايندپندنتــا  3بايــد بــه

ديدارشــان می رفتــم و ايــن تجربــه ی جمعــی را بــا آنهــا قســمت می کــردم و آن

اتفــاق احمقانــه را بــه فراموشــی مــی ســپردم.

ايــن آتــش ســوزی نمی توانســت زندگی مرا هــم زيرو رو کند؟

شــبی کــه غــرق فکــر و خیــال مشــغول قــدم زدن در پــارك بــودم بــه تايفــون
و فیگــن  4بــر خــوردم  .چــون ســینه بــه ســینه شــده بوديــم ،فرصتــی بــرای

راه کــج کــردن باقــی نمانــد .هیــچ اشــاره ای بــه شــايعات نکردنــد ،انــگار از آن

1 Selimiye
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مطلــب خبــری نداشــتند  .آنقــدر از ايــن بابــت شــاد شــدم کــه پــس از تــرك

پــارك ــــ آخريــن زبانه هــای آتــش هــم فــرو نشســته و خامــوش شــده بــود ــــ

ســوار ماشین شــان شــدم بــا هــم بــه تکســیم رفتیــم و تــا صبــح بــه نوشــانوش

گذرانديــم .

فردايــش يــک روز يکشــنبه بــه ديــدار کســکین ها رفتــم .تــا ظهــر در بســتر

مانــدم و ناهــار رابــا مــادر خــوردم .غــروب ســرحال بــودم نــه ،چیــزی بیــش
از آن ،احســاس خوشــبختی می کــردم .امــا بــه محــض ديــدن فســون همــه ی

آرزوهايــم نقــش بــر آب شــد .حســابی اخــم و تخــم کــرده بــود.

«چــه عجــب! کمــال دوبــاره پیدايــت شــد» بــا لحــن زنــی بــا اعتمــاد بــه نفــس
بــاال حــرف مــی زد .همانــی کــه دوســت داشــت باشــد .امــا ديــدم کــه حتــی

خــودش هــم بــه نقشــی کــه بــازی مــی کنــد اعتمــاد نــدارد .

ســرحال پاســخ دادم «چــه می شــود کــرد؟ در شــرکت هــزار تــا کار ريختــه
ســرم .نتوانســتم زودتــر بیايــم».

در فیلم هــای ترکــی وقتــی هنرپیشــه ی زن و مــرد بــه هــم نزديــک می شــوند،
میــل غالــب بــر آن اســت کــه ــــ بــرای جمــع کــردن حــواس تماشــاچیان ــــ

زنــی بــا قیافــه ی مادرانــه نگاهــی عاطفــی و مهربــان بــه آنهــا داشــته باشــد.

نــگاه خالــه نصیبــه همــان حالــت را داشــت .امــا بعــد بــه ســرعت ســر برگردانــد
و مــن فهمیــدم کــه آن مقالــه در خانــه ی کســکین ها آتــش بپــا کــرده و فســون

چــون روزهــای پــس از نامــزدی اشــک فــراوان ريختــه.

عمــو طــارق گفــت «فســون بــرای مهمان مــان راکــی بیــار» مــن بــه ايــن مــرد

کــه ســه ســال تمــام مــرا بــدون هیــچ ســوء نظــری و فقــط بعنــوان خويشــاوندی
کــه بــه ديدارشــان می آيــد پذيرفتــه بــود ،احتــرام می گذاشــتم .امــا ايــن کــه

غصــه ی دختــرش ،بیچارگــی مــن و در کل زندگــی بهــم ريخته مــان را اينطــور
بــا بی تفاوتــی نديــده می گرفــت ،نمی توانســتم بــه او ببخشــم .آنوقــت حاضــر

بــه اعتــراف نبــودم ،امــا بــه احتمــال بســیار زيــاد عمــو طــارق دلیــل رفــت و
آمــدم را بــه خانه شــان می دانســت ولــی زيــر فشــار همســرش بــه ايــن نتیجــه

رســیده بــود کــه بهتريــن راه بــرای مجموعــه ی خانــواده اين ســت کــه خــودش

را بــه آن راه بزنــد.

٤٠٩

بــا همــان لحــن تصنعــی پــدرش ادامــه دادم « آره فســون همــان راکــی همیشــگی
را بیــار تــا مــن خوشــبختی دوبــاره در خانــه بــودن را حــس کنــم ».

حتــی امــروز هــم نمی توانــم بگويــم کــه چــرا جملــه ام را اينطــور فورمولــه کــردم

و بــه راســتی منظــورم از گفتــن آن چــه بــود .بايــد بیچارگیــم را طــوری بیــان

می کــردم .فســون هــم بــه نوبــه ی خــود فهمیــد پشــت حرف هايــم چــه احساســاتی

نهفتــه اســت و بــرای يــک لحظــه حــس کــردم االن اســت کــه بزنــد زيــر گريــه .بــه

قنــاری در قفــس نــگاه کــردم .گذشــته بــه خاطــرم آمــد .زندگیــم ،گذشــت زمــان.
ســیاه تريــن لحظــات ايــن ســال ها بــود .نــه هنرپیشــه شــدن فســون بــه جايــی

رســیده بــود و نــه مــن توانســته بــودم بــه او نزديکتــر شــوم .در ايــن بــن بســت
افــکار عمومــی هــم می خواســت مــارا بــه لجــن بکشــد .همان طــور کــه مــن بعضــی
شــبها تــوان برخاســتن نداشــتم ،مــا هــم نمی توانســتیم خــود را از ايــن وضعیــت

نجــات بدهیــم .تــا وقتــی کــه مــن هــر هفتــه چهــار پنــج بــار بــه ديــدار فســون

می رفتــم ،بــرای هیچکدام مــان شــروع زندگــی جديــد ممکــن نبــود.

آنشــب هنگامــی کــه شــام رو بــه اتمــام بــود از او بــر حســب عــادت ولــی بــا کمــال
صداقــت پرســیدم « تابلــوی کبوتــر ترکــی بــه کجــا رســید؟»

فســون گفــت «کبوتــر خیلــی وقــت اســت کــه تمــام شــده .فريــدون عکــس يــک

گنجشــک قشــنگ را گرفتــه و حــاال در کار نقاشــی آن هســتم ».
خالــه نصیبــه گفــت «گنجشــک از همــه بهتــر در خواهد آمد».

بــه اتــاق پشــتی رفتیــم .فســون همیشــه پرنــدگان اش را بــر جايــی می نشــاند.

لولــه بخــاری ،دســتک پنجــره ،نــرده ی بالکــن و ايــن پرنــده ی زيبــا هــم حــاال بــا
مهــارت بــر لبــه ی پنجــره ی اتــاق نشــیمن جــا خــوش کــرده بــود .پشــت ســر در
منظــره ا ی کــه تــا حــدی بچگانــه می نمــود يعنــی ســر بااليــی ســنگفرش خیابــان

چوکورکومــا بــه چشــم می خــورد.

ً
کامــا
گفتــم «بــه تــو افتخــار می کنــم ».هرچنــد دروغ نمی گفتــم ،امــا لحنــم

قانــع کننــده نبــود و چیــزی از عقــب نشــینی و شکســت در خــود داشــت «تمــام
پاريــس بايــد تابلوهــای تــو را ببینــد ».البتــه دلــم می خواســت بگويــم خیلــی

دوســتت دارم .دلــم برايــت ديوانــه وار تنــگ شــده ،دوری از تــو درد آور اســت و بــا
تــو بــودن ســعادتی بــاور نکردنــی .امــا ضعــف و بی رمقــی دنیــای تابلــو بــه ضعــف
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دنیــای مــا بــدل شــده بــود .اينــرا همــان وقــت کــه بــه تابلــوی ضعیــف و بــی
جــان گنجشــک نــگاه می کــردم دريافتــم .

دوبــاره تـاً کیــد کردم «خیلی قشــنگ شــده» و درد در جانــم پیچید .

اگــر می گويــم کــه ايــن تابلــو چیــزی از مینیاتورهــای هنــدی کــه تحــت تاثیــر

انگلیســها کشــیده شــده بودنــد دارد ،چیــزی از تابلوهــای پرنــدگان کار نقاشــان
چینــی و ژاپنــی يــا تابلوهــای آدوبــن  1و يــا شــايد شــبیه ســری عکســهای
پرندگانــی اســت کــه در جعبــه ی بیســکويت می گذاشــتند حتمــاً ايــن را هــم در

نظــر بگیريــد کــه آنروزهــا خیلــی عاشــق بــودم.

ديــدم کــه فســون چــه زمینــه ای بــرای پشــت تابلوهايــش انتخــاب می کنــد.

خانه هــا و دود کشــها .بــه شــدت غصــه دار شــدم .چقــدر ايــن دنیــا را دوســت

داشــتیم ،بــه همیــن دلیــل ضعــف و کودکانــه بــودن تابلوهــا مــارا اينطورمجــذوب
خــود مــی ســاخت.

«آخ ،اينهــا فقــط برای وقت گذرانی اســت».

نقاشــی را گذاشــت گوشــه ی اتــاق .مدتــی بــه ابــزار تحريــک کننــده ی نقاشــی

نــگاه کــردم .جعبــه رنــگ ،قلــم موهــا ،قوطی هــای شیشــه ای ،دســتمال های

آغشــته بــه رنــگ و روغــن  .اينهــا هــم مثــل تابلــوی پرنــده تصويــر خودشــان را

ذهــن بــه جــا می گذاشــتند .کنــارش اســباب خیاطــی خالــه نصیبــه بــود .يــک
انگشــتانه ی چینــی رنگارنــگ برداشــتم و يــک گــچ خیاطــی کــه فســون تــا چنــد

دقیقــه پیــش آنــرا بــا حالتــی عصبــی در دســت مــی چرخانــد .

در مــاه تیــره و تــار نوامبــر ســال  1979بیشــترين اشــیا را از خانــه ی کســکینها

برداشــتم .آنهــا فقــط شــاهدين لحظاتــی خــاص نبودنــد ،بلکــه گاهــی خــود
بخشــی از آن لحظــات بــه شــمار مــی آمدنــد .مثــال خوبــش قوطــی کبريتهايــی

اســت کــه در مــوزه ی بی گناهــی بــه نمايــش گذاشــته ام .تــک تــک آنهــا توســط

فســون لمــس شــده و بــوی دســتهای او را و همچنیــن بــوی نامحســوس گاب را

بــا خــود دارد .بعــد در خانــه ی مرحمــت بــا لمــس يکــی از آن قوطــی هــا دوبــاره

بــا فســون بــودن وايمــا اشــاره های ســر میــز کســکین ها را تجربــه می کــردم .از
1 Audubon

٤١١

طــرف ديگــر وقــت برداشــتن کبريــت و پنهــان کــردن اش در جیــب ســعادتی بــزرگ
ازجنســی ديگــر نصیبــم می شــد .ســعادت داشــتن يــک تکــه از محبــوب کــه ديوانــه

وار دوســتش داری ولــی می دانــی از آن تونیســت .مثــل ايــن کــه تکــه ای از جانــش
را بدســت آورده باشــی .بــرای مــن امــا در طــی ســه ســال والديــن فســون ،میــز

ناهــار خوری شــان ،بخــاری ،ســطل ســنگین ذغــال ،ســگهای چینــی پشــت پنجــره،

عطــر پــاش ،ســیگار ،اســتکان های راکــی ،شــکردان و صــاف وســاده همــه چیــز در

خانــه ی چوکورکومــا جزئــی از فســون بــود .احســاس پیــروزی ناشــی از برداشــتن

چهــار پنــج تکــه وســیله گاهــی هــم شــش هفــت تــا و در دورانهــای دشــوار مابیــن
ده تــا پانــزده تکــه تقريبــاً بــه انــدازه ی چهــار پنــج بــار ديــدن فســون در هفتــه

اهمیــت داشــت .لغزانــدن چیــزی کــه بافســون ســرو کار داشــت ،مثــ ً
ا نمکــدان در
جیــب ــــ کــه وقــت تماشــای تلويزيــون بــی خیــال در دســت می گرداندــــ و بعــد

در حالــی کــه بــه هنــگام گفتگــو اســتکان راکــی را بلنــد می کــردم ،دانســتن ايــن
نکتــه کــه نمــک دان از آن من ســت ،آنقــدر شــادم می کــرد کــه در پايــان شــب

می توانســتم بــه راحتــی از جــا برخیــزم .هــر کــدام ايــن اشــیا از تابســتان ســال

 1979بــرای غلبــه بــر بحــران برخاســتن کمکــم کردنــد.

ايــن دوران نــه فقــط بــرای مــن بلکــه بــرای فســون هــم ســخت ترين اوقــات بــه شــمار
می آمــد .وقتــی کــه روزگار ســالها بعــد مــرا بــا مجموعــه داران بینــوای اســتانبول

نزديــک ســاخت و تــاش کــردم حالشــان را وقتــی تابلــو يــا ســر شیشــه نوشــابه
جمــع می کردنــد ،بفهمــم و اين کــه هــر تکــه ی جديــد برايشــان چــه مفهومــی

دارد ،آنوقــت وضعیــت آن روزهــای خــودم و احساســاتم در خانــه کســکین ها را

بخاطــر آوردم.
ســگها
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ســالها پــس از گذشــت ايــن داســتان ،در اواســط دهــه ی نــود مســافرت های زيــادی

بــه پــرو ،آلمــان ،مصــر و بســیاری از کشــورهای ديگــر داشــتم .می خواســتم تــا
آنجــا کــه ممکــن اســت موزه هــای مختلــف جهــان را ببینــم .روزهــا بــا عشــق تمــام

اشــیای بــه نمايــش گذاشــته شــده ،صدهــا هــزار مجموعــه از اشــیای عجیــب و

غريــب را می ديــدم و شــبها پــس از آن کــه دمــی بــه خمــره مــی زدم ســاعت ها در
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خیابــان می گشــتم .در لیمــا ،کلکتــه ،هامبــورگ ،قاهــره و بســیاری از شــهرهای

ديگــر از پنجره هــای بــاز و پرده هــای نیمــه گشــوده مــی ديــدم کــه چطــور افــراد
يــک خانــواده ســر میــز شــام نشســته ،تلويزيــون نــگاه می کننــد و ســرگرم گفتگــو
و شــوخی و خنــده هســتند .گاهــی بهانــه ای بــرای ورود بــه خانــه ای می يافتــم

و حتــی چنــد بــار هــم عکســی بــا افــراد خانــواده گرفتــم .بــر اثــر مشــاهداتم بــه
ايــن نتیجــه رســیدم کــه بــر ســر تلويزيــون اکثريــت خانه هــا ســگی چینــی بــه

چشــم می خــورد .چــه چیــزی دلیــل انتخــاب ايــن ترکیــب بــرای میلیونهــا نفــر

شــده بــود .در ســطح کوچکتــر اولیــن بــار ايــن ســوال را در رابطــه بــا خانــواده
ی کســکین از خــود پرســیدم  .در همــان خانــه ی نیشانتاشــی شــان توجــه ام

بــه ســگ جلــب شــده بــود .بعــد کشــف کــردم ،حتــی زمانــی کــه هنــوز پــای
تلويزيــون بــه خانــه بــاز نشــده بــود ،ســگ بــر راديوشــان کــه هرشــب دور آن
جمــع می شــدند ،قــرار داشــت .بعدهــا در تبريــز و تهــران ،در بالــکان ،الهــور

و بمبئــی و يــا هــر جــای ديگــر ديــدم کــه مثــل خانــه ی کســکین ها میــان

تلويزيــون و ســگ چینــی رومیــزی کوچکــی پهــن شــده اســت .کنــار ســگ غالبــاً

گلــدان و يــا صدفــی دريايــی قــرار داشــت (.فســون يــک بــار بــا خنــده صــدف را

بــر گوشــم گذاشــت تــا صــدای دريــا را بشــنوم) گاهــی هــم يــک جعبــه ســیگار

بــه ســگ تکیــه داده بودنــد ،انــگار بايــد از آن حفاظــت می کــرد .ســر ســگ بــه
طــرف زيــر ســیگاری يــا قوطــی ســیگار بــود .اول فکــر کــردم ايــن دکوربنــدی
کــه در آن حــس می شــد ســگ ســرش را تــکان می دهــد و يــا در حــال پريــدن

بــر ســر زيــر ســیگاری اســت ،بايــد ابتــکار خالــه نصیبــه باشــد ،امــا در دســامبر
ســال  1979شــبی باتعجــب ديــدم کــه فســون ســر ســگ را میــزان مــی کنــد.
حرکتــی بــرای خالــی نبــودن عريضــه چــون مــا ســر میــز غذابوديــم و توجهــی

بــه ســگ وحتــی تلويزيــون نداشــتیم .اصــ ً
ا چــرا بايــد ســگ را آنجــا گذاشــت؟
بعــد ســر و کلــه ی دومــی هــم پیــدا شــد .تکیــه گاهــی بــرای قوطــی ســیگار.

پــس از گذشــت مدتــی بــه راســتی دوســگ پاســتیکی بــا ســرهای متحــرك ،از
همان هــا کــه در پشــت تاکســی ها می بینیــم جانشــین آنهــای ديگــر شــدند.

امــا عمرشــان طوالنــی نبــود و بــه ســرعت جــا را بــه انــواع ديگــر دادنــد.

تعويــض ســريع ســگ ها کــه مــا اصــ ً
ا از آن حــرف نمی زديــم بــه عاقــه ی روز
٤١٣

افزونــم نســبت بــه اشــیای خانــه ی کســکین ها مربــوط می شــد .خالــه نصیبــه و

فســون حتمــاً می دانســتند يــا حــدس می زدنــد کــه دزدی ســگها بايــد کارمــن

باشــد .در حقیقــت میــل نداشــتم کســی از کلکســیونم خبــردار شــود .همچنیــن

جنــون ام را بــرای جمــع کــردن اشــیا پنهــان می کــردم .خجالــت می کشــیدم .اگــر

اوايــل فقــط بــه اشــیای بســیار کوچــک مثــل قوطــی کبريــت ،تــه ســیگار ،نمــک
پــاش ،فنجــان قهــوه و ســنجاق ســر قناعــت می کــردم ،حــاال ديگــر بــه ســراغ

وســايلی مثــل جاســیگاری ،لیــوان و دمپايــی هــم می رفتــم .بعــد ســعی می کــردم
در حــد امــکان جايشــان را پــر کنــم.

«تازگــی راجــع بــه ســگ روی تلويزيــون حــرف زديــم .پیــش مــن بــود و فاطمــه
موقــع تمیــز کــردن آن را نديــد انداخــت زمیــن و شکســت .بــه جايــش ايــن را

از بــازار مصريهــا خريــدم ،خالــه نصیبــه! همان جــا کــه بــرای لیمــون دانــه مــی

خــرم».

«آخ چــه گوشــه ای ســیاهی هــم دارد .يــک ســگ ولگــرد درســت و حســابی ،همین جــا

بشــین کوچولــو! هــوای مــارا داشــته بــاش!» و ســگ را برتلويزيــون گذاشــت .ايــن

ســگها هــم مثــل تیــک تیــک منظــم ســاعت ديــواری بــا فــرم نشستن شــان اثــر

آرامــش بخشــی بــر مــا داشــتند .بعضــی خطرنــاك بنظــر می رســیدند و يــا صــاف و

ســاده زشــت بودنــد .امــا بــه مــا ايــن حــس را می دادنــد کــه ســگی از مــا مراقبــت

مــی کنــد و جايمــان امــن اســت .هرچنــد در محــل مرتــب صــدای تیــر می آمــد

و دنیــای بیــرون خطرنــاك بنظــر می رســید .ايــن ســگ گــوش ســیاه در مقايســه
بايــک دوجیــن ســگ ديگــر کــه در طــی هشــت ســال جايشــان را بــه هــم دادنــد

برايــم از همــه عزيزتــر بــود.

و بعــد در  12ســپتامبر  1980کودتــای نظامــی رخ داد .صبــح اولیــن نفــری بــودم
کــه برخاســتم و بــا يــک نظــر بــه خیابــان خالــی تشــويقی فهمیــدم کــه دوبــاره

کودتــا شــده .از دوران کودکیــم هــر ده ســال يــک بــار شــاهد يــک کودتــا بــودم.

گاه و بیــگاه کامیونــی پــر از ســرباز از خیابــان می گذشــت .تلويزيــون را روشــن

کــردم ،ســربازان رژه می رفتنــد و مراســم احتــرام بــه پرچــم انجــام می شــد و

پــس از آن ژنرالــی کــه اينبــار قــدرت را در دســت گرفتــه بــود نطــق کــرد .بــه
بالکــن رفتــم و از آرامــش خیابــان و شــهر لــذت بــردم .در ســکوت حتــی می شــد
٤١٤

خــش خــش برگهــای شــاه بلــوط راشــنید .پنــج ســال پیــش در جشــن پايــان

تابســتان بــا ســیبل همیــن ســاعت همیــن جاايســتاده بــودم و همیــن منظــره

را پیــش رو داشــتم .

«خداراشــکر! خطــراز بغــل گوش مــان گذشــت» مــادر امــا وقتــی پــس از آن

جلــوی تلويزيــون نشســته بوديــم بــه مــرد ســیبیلويی کــه ســرودهای جانبازانــه
و میهنــی می خوانــد اشــاره کــرد «حــاال چــرا ايــن مرتیکــه ی نخراشــیده را

آورده انــد تلويزيــون ،بکــری حتمــاً نخواهــد توانســت بیايــد .فاطمــه يــک فکــری

بــرای ناهــار بکــن .در يخچــال بايــد چیزهايــی باشــد ».

تمــام روز منــع عبــور و مــرور برقــرار بــود .کامیون هــای مملــو از ســرباز را ديــدم

کــه در خیابــان ويــراژ می دادنــد و حــدس می زديــم کــه ســرگرم دســتگیری

سیاســتمداران ،روزنامــه نــگاران و ديگــر مــردم هســتند .خــدا را شــکر می کرديــم
کــه هیچوقــت خــود را درگیــر کارسیاســی نکرده ايــم .بســیاری از روزنامه هــا

شــماره ی ويــژه منتشــر و حمايــت خــود را از کودتــا چیــان اعــام نمودنــد.

تمــام روز کنــار مــادر در خانــه نشســتم ،بــه ســخنرانی ژنرالهــای کودتاچــی
گــوش کــردم و بــه تصاويــر آتاتــورك در تلويزيــون چشــم دوختــم ،روزنامــه

خوانــدم و بــه خیابانــی کــه آنقــدر ســاکت بــود نــگاه کــردم و از خــود پرســیدم
کــه اوضــاع در چوکورکومــا بــر چــه منــوال اســت .چــون شــايعاتی بــر ســرزبانها

بــود کــه در کودتــای قبلــی ايــن محلــه خانــه بــه خانــه توســط ســر بــازان زيــرو
رو شــده اســت.

مــادر گفــت «ديگر می شــود بی ترس بــه خیابان رفت».

امــا منــع عبــور و مــرور از ســاعت ده شــب بــه بعــد ديدارهــای شــبانه ام بــا

فســون را خــراب کــرد .هرشــب ژنرال هــای کودتاچــی در تلويزيــون نــه فقــط
بــه سیاســتمداران بلکــه بــه مــردم عــادی هــم نشــان می دادنــد کــه ايــن اواخــر

چقــدر رفتارشــان نادرســت بــوده اســت .يــک دســته از آدم هايــی کــه در عملیــات
تروريســتی دســت داشــتند ،بــرای عبــرت ديگــران بــه ســرعت اعــدام شــدند .بــا
شــنیدن ايــن اخبــار از تلويزيــون ســکوتی ســنگین ســر میــز خانــواده ی کســکین

ســايه می انداخــت و مــن خــود را بــا فســون نزديکتــر حــس می کــردم،

انــگار جزئــی از خانــواده باشــم .در ايــن آشــفته بازارفقــط سیاســیون نبودنــد کــه
٤١٥

دســتگیر می شــدند ،مــردم عــادی ،متخلفیــن از قوانیــن راهنمايــی و رانندگــی،

خــوش نويســان ،پاانــدازان ،تهیــه کننــدگان و دســت انــدرکاران فیلــم هــای
سکســی ،قاچاقچیــان ســیگار هــم راهــی زنــدان می گشــتند .البتــه اوضــاع مثــل
کودتــای قبلــی کــه حتــی هیپــی را هــم در خیابانهــا می گرفتنــد و مويشــان را

می تراشــیدند نشــد ،امــا اين بــار بســیاری از اســتادان دانشــگاه را از سمت شــان

معــزول و خانــه نشــین کردنــد .بــار پلــور يتیــم مانــده بــود .منهــم پــس از کودتــا
تــاش کــردم کمــی بــه زندگیــم ســر و ســامان ببخشــم .عــرق خوری هايــم را

کمتــر کنــم و اينقــدر بخاطــر ايــن عشــق مســخره خــود را رســوای خــاص و عــام

نســازم و در رابطــه بــا مجموعهــای کــه روزبــروز بزرگتــر می شــد قــدری جلــوی

خــودرا بگیــرم.

تقريبــاً دومــاه پــس از کودتــا شــبی پیــش از شــام بــا خالــه نصیبــه در آشــپزخانه

بــودم  .بــرای کمــی بیشــتر مانــدن کنــار فســون حــاال ديگــر غروب هــا زودتــر
می آمــدم .

خالــه نصیبــه گفــت « گــوش کــن کمــال! ســگ روی تلويزيــون همــان کــه گوشــه
ای ســیاهی داشــت و تــو آورده بــودی ،يــک دفعــه گــم شــد .مــا خیلــی بــه آن

عــادت کــرده بوديــم .نمی دانــم چــه شــده ،شــايد خــودش در رفتــه».

و خنــده ی کوتاهــی ســر داد ،امــا وقتــی چهــره ی در هــم مــرا ديــد فــوری جــدی
شــد «حــاال چــه کنیــم؟ عمــو طــارق هــم مــی پرســد کــه ســگ چــه شــده».
«فکــری برايــش می کنم ».

تمــام شــب نتوانســتم لــب ازلــب بــاز کنــم .بــا تمــام ايــن ســکوت ــــ و شــايد بــه

دلیــل آن ــــ دوبــاره وقــت رفتــن قــدرت برخاســتن نداشــتم .بــه ســاعت منــع

عبــور و مــرور کــه نزديــک شــديم بحــران شــديد و کشــاکش میــان مانــدن و
رفتــن بــه جانــم چنــگ انداخــت ،طــوری کــه فســون و خالــه نصیبــه متوجــه

وخامــت اوضــاع شــدند .خالــه نصیبــه حتــی چنــد بــار بــه زبــان آمــد «دارد ديــر

مــی شــود هــا» فقــط پنــج دقیقــه از ده گذشــته توانســتم برخیــزم و بــه ســمت
خانــه بــروم .خوشــبختانه جلويــم را نگرفتنــد .در خانــه مدتهــا بــه کلیــت معنــای

وجــود ســگ بــر تلويزيــون فکــر کــردم و اين کــه چــرا مــن اول ســگی برايشــان

هديــه می بــرم و بعــد خــودم آنــرا برمــی دارم .کســکین ها فقــدان ســگ را بعــد
٤١٦

از ماه هــا و بــه نظــر مــن فقــط بــه دلیــل کودتــای نظامــی و بازگشــت نظــم و

ترتیــب ناشــی از آن حــس کردنــد .هــر چنــد خالــه نصیبــه بــه ايــن نکتــه اصــرار

داشــت کــه ازهمــان اولــش فهمیــده بــود.

ســگ های خوابیــده ،يــا نشســته بــر رومیزی هــای جــورو واجــور پديــده ی دوران

راديــو گــوش کردن هــای دســته جمعــی بودنــد .آنوقت هــا همــه بــه دســتگاه
راديــو خیــره می شــدند .و بــه چیــزی بــرای چشــم دوختــن نیــاز داشــتند .وقتــی

کــه راديــو کنــار گذاشــته شــد وتلويزيــون از راه رســید ،ســگها هــم جايشــان
را تغییــر دادنــد .امــا ديگــر همــه بــه صفحــه ی تلويزيــون چشــم می دوختنــد و

هیچکــس بــه ســگ روی آن اعتنايــی نداشــت .حــاال مــن می توانســتم هروقــت

میلــم کشــید آنــرا در جیــب بگــذارم .

«اينهــا را دربــازار ژاپنی هــا ديــدم .انــگار بــرای ســر تلويريــون مــا ســاخته شــده

نــه؟»

خالــه نصیبــه گفــت «واقعـاً شــیرين اند .اماراضی بــه زحمــت نبوديم کمال».

«منهــم دلــم بــرای گــوش ســیاهه خیلــی ســوخت ،قبــل از ايــن کــه گــم شــود
از تــک بودنــش غصــه ام می شــد و وقتــی ديــدم کــه ايــن دوتــا چقــدر بــه هــم

می آينــد ،بــه خــود گفتــم بگــذار ســر تلويزيــون مــان دو ســگ خوشــبخت

داشــته باشــیم».

خالــه نصیبــه پرســید «واقعــاً از تنهايــی آن ســگ ناراحــت بــودی؟ تــو واقعــاً

آدم بخصوصــی هســتی .امــا بــه همیــن دلیــل هــم اينطــور در قلب مــان جايــت

را بــاز کــرده ای».

فســون لبخنــدی نثارم کرد.

گفتــم «گاهــی چیزهايــی عذابــم مــی دهــد کــه ديگــران اصــ ً
ا توجهــی بــه آن

ندارنــد .خیلــی هــا معتقدنــد کــه اشــیا هــم دارای روح خــاص خودشــان هســتند
».

خالــه نصیبــه گفت«ترکهــا پیــش از آن کــه پايشــان بــه آســیای مرکــزی بــاز
شــود رابطــه ی نزديکــی بــا چینی هــا داشــتند .تلويزيــون برنامــه ای را تازگی هــا

در اينمــورد نشــان داد .آن شــب تــو اينجــا نبــودی .اســم برنامــه چــه بــود

فســون؟ چــه قشــنگ گذاشتی شــان .فکــر می کنــی بهتــر اســت بــه مــا نــگاه
٤١٧

کننــد يــا بــه هــم؟»

عمــو طــارق گفــت «ســمت چپــی بهتــر اســت بــه مــا نــگاه کنــد و آن ديگــری بــه

دوســتش».

گاهــی بــی خبــر و همــان وقــت کــه فکــر می کرديــم اصــ ً
ا حواســش بــه مــا

نیســت ،می ديديــم راجــع بــه موضــوع بیشــتر از مــا فکــر کــرده ،بعــد ادامــه داد

«ايــن طــور بــا همديگــر رابطــه ی نزديکــی برقــرار می کننــد و حوصله شــان ســر

نمــی رود .تــازه جزئــی از خانــواده هــم می شــوند».

هــر چنــد بــه زحمــت می توانســتم بــر میلــم بــرای بــر داشتن شــان غلبــه کنــم،
امــا يــک ســال جلــوی خــود را گرفتــم و بــه آنهــا دســت هــم نــزدم و وقتــی کــه

با الً خــره در ســال  1982برشــان داشــتم ديگــر عــادت شــده بــود کــه بــه جــای

اشــیايی مفقــود شــده پولــی بگــذارم و يــا آنــرا بــا شــیئی گرانتــر تعويــض کنــم.

بــه ايــن ترتیــب در طــی ســالها بــر تلويزيــون ســگهای عجیبــی ظاهــر شــدند،

مثــل ايــن يکــی کــه هــم ســگ اســت و هــم جــای ســوزن و ســنجاق و يــا ايــن

يکــی کــه عــاوه بــر ســگ بــودن خــط کــش هــم هســت.
با الً خره اين چیســت
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چهــار مــاه از کودتــا گذشــته بــود کــه شــبی تقريبــاً يــک ربــع مانــده بــه ده
بــا چتیــن درمســیر خانــه ،در خیابــان سیراســلويلر توســط يــک نفربــر نظامــی

متوقــف شــديم .مــن بــا خیــال راحــت روی صندلــی عقــب نشســته بــودم و دلیلــی

بــرای نگرانــی نمی ديــدم .امــا وقتــی کــه ســربازی خواســت کارت شناســايی ام را

ببینــد و چشــمش بــه رنــده ی بــه خوردکنــی افتــاد احســاس نگرانــی کــردم.

رنــده را کمــی پیشــتر از خانــه ی کســکین ها و بــر حســب معمــول يواشــکی

برداشــته بــودم .بــه دســت آوردن ايــن غنیمــت آنقــدر باعــث شــادی ام شــده بــود

کــه توانســتم بــه راحتــی و ســر وقــت بلنــد شــوم .غنیمــت ام را چــون شــکارچی
کــه می خواهــد شــکارش را جلــوی چشــم داشــته باشــد از جیــب بارانــی در آوردم

و روی صندلــی گذاشــتم.

آنشــب خالــه نصیبــه ضمــن صحبــت گفتــه بــود کــه او وفســون بعــد از ظهــر

مربــای بــه پخته انــد و مــن در نظــر آوردم کــه چطــور دوتايــی گــرم گفتگوينــد و
٤١٨

در حالــی کــه مــادر دســتش بــه کار ديگــری بنــد اســت ،فســون بــا قاشــق چوبــی
معجــون غلیــظ را بهــم مــی زنــد.

بعضی هــا می توانســتند فــوری بــه راهشــان ادامــه دهنــد و ديگــران بايــد مثــل
مــا پیــاده می شــدند تــا بــه دقــت کنتــرل شــوند .مــن و چتیــن پیــاده شــديم.

کارتهــای شناســايی مان را بــه دقــت کنتــرل کردنــد و بعــد درســت مثــل فیلــم

بايــد دســتهای مان را روی شــوورلت می گذاشــتیم و منتظــر می مانديــم .دوســرباز

ماشــین را بــه دقــت گشــتند .هنــوز ســربااليی خیابــان خیــس سیراســلوير را کــه

در میــان آپارتمانهــای بلنــد گیــر کــرده بــود بخاطــر دارم.

ماشــین هايی کــه می گذشــتند بــا کنجــکاوی نگاه مــان می کردنــد .ديگــر

چیــزی بــه ســاعت منــع عبــور و مــرور نمانــده بــود .از رفــت و آمــد عابريــن
خبــری نبــود ،نزديــک روســپی خانــه ی ( 66بــه نــام شــماره اش معــروف بــود

) بوديــم ،همــان کــه همــه ی شــاگردهای ســال آخــر دبیرســتان ســری بــه آن

زده و راهــش را از حفــظ می دانســتند .هیــچ نــوری از پنجره هــا بــه چشــم

نمی خــو ر د .

يکی از ســربازان پرســید «اين مال کیســت؟»
«مال من»

« چیست؟»

احســاس کــردم برايــم امــکان نــدارد کــه بگويــم رنــده ی بــه خــورد کنــی اســت.

فکــر می کــردم در اينصــورت ســرباز خواهــد فهمیــد کــه ديوانــه وار عاشــق

دختــر شــوهردار خانــواده ای هســتم ،مرتــب بــه سراغشــان مــی روم ،وضعیــت ام
نــا امیــد کننــده و خــراب اســت و حتمــاً آدم عجیــب و بــدی هــم هســتم .البتــه

بشــدت از راکی هايــی کــه بــا عمــو طــارق و بســامتی هــم نوشــیده بوديــم

احســاس مســتی می کــردم ،اماهنوزهــم فکــر نمی کنــم کــه فقــط بــه دلیــل

مســتی نتوانســتم شــرايط را درســت ارزيابــی کنــم .رنــده ی بــه خــورد کنــی کــه
چنــد لحظــه پیــش در آشــپزخانه ی کســکین ها بــود ،حــاال در دســت ســربازی

خــوش قلــب و احتمــاأل اهــل ترابــوزن  1بــاال و پايیــن می شــد و ايــن بــه نظــرم
1 Trabzon
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عجیــب مــی آمــد .امــا موضــوع از ايــن هــا پیچیــده تــر بــود و بــا خصوصیــات
انســانها بــه طــور کلــی ربــط داشــت.
«مال شماســت ؟»

« بله »

«آخر اين چیســت؟»

زبانــم بنــد آمــده بــود .بــه فلــج شــدن ام در شــبهايی کــه نمی توانســتم از جــا

برخیــزم و فســون را تــرك کنــم ،شــباهت داشــت .چقــدر خــوب می شــد اگــر ســرباز
همین طــوری وضعیــت ام را درك می کــرد ،بــدون آن کــه مجبــور بــه اعتــراف شــوم.
امــا از قــرار امــکان پذيــر نبــود.

در دبســتان همشــاگردی عجیــب و کمــی کودنــی داشــتیم کــه هــر وقــت معلــم او
را پــای تختــه ی ســیاه می بــرد تــا ببینــد کــه تکالیــف رياضــی اش را انجــام داده،

ســاکت می مانــد ،لــب از لــب بــاز نمی کــرد و اينقــدر ايــن پــا آن پــا می کــرد تــا

معلــم بــه جــان آيــد و دســت از ســرش بــردارد .آنوقت هــا نمی فهمیــدم چطــور
کســی کــه اســیر ســکوت شــده نمی توانــد از دســتش رهايــی يابــد .ســکوتی کــه

گاه ســالها طــول می کشــید .صدســال .خــودم رهــا و شــاد بــزرگ شــده بــودم
و حــاال در آن شــب و در خیابــان سیراســیلويلر معنــای اســیر ســکوت شــدن را
فهمیــدم.

حــس می کــردم کــه عشــقم بــه فســون مــرا يکســره بــه وادی جنــون و تنهايــی
می کشــاند  .عشــق ،اعتیــاد يــا هــر اســم ديگــری کــه بتــوان بــر احساســم نهــاد،

مــرا بــه زندگــی آزادو خــوش بــا کســی کــه دوســتش داشــتم نمی رســاند .در تــه

قلبــم می دانســتم کــه در شــرايط فعلــی رســیدن بــه ايــن زندگــی غیــر ممکــن
اســت و بنابرايــن ســعی می کــردم فســون را در خــود بیابــم  .او هــم اينــرا درك

کــرده بــود .هنــوز راه بــرون رفــت وجــود داشــت.

اين بــار ديگــر چتیــن پاســخ داد «رنــده اســت جانــم ،يــک رنــده ی معمولــی بــه

خــورد کنــی».

چطــور چتیــن متوجه شــده بود.

«پــس چــرا حــرف نمی زنــد؟» ســرباز بــه طــرف مــن برگشــت «گــوش کنیــد ،ايــن

مقــررات ويــژه اســت .کــر هســتید مگــر؟»

٤٢٠

«او فقــط در حــال حاضر بســیار غمگین اســت ،آقــای فرمانده» .

«چــرا؟» ســرباز پرســید ،امــا بــه ســرعت حــس کــرد کــه کارش جايــی بــرای

همــدردی بــا رهگــذران نمی گــذارد و دســتور داد «درماشــین منتظــر بمانیــد».
و بعــد بــا کارتهــای شناســايی و رنــده رفــت .يــک لحظــه نــور چــراغ ماشــینی

کــه می گذشــت بــر رنــده افتــاد ،برقــش بــه چشــمم خــورد و بعــد افتــاد داخــل
يــک ماشــین ارتشــی.

مــن و چتیــن در شــوورلت بــه انتظــار مانديــم .هــر چــه بــه ســاعت منــع عبــور

و مــرور نزديک تــر می شــديم ماشــین ها بــه ســرعت بیشــتری از کنارمــان

می گذشــتند .از دور می ديديــم کــه چطــور از میــدان تکســیم می گذرنــد .در

ماشــین ســکوت برقــرار بــود ،از جنــس همــان ســکوتی کــه در برخــورد بــا پلیــس
يــا کنتــرل کارت شناســايی بــه خوبــی می شناســیم .تیــک تیــک ســاعت ماشــین

را می شــنیديم

و از تــرس ايجــاد کوچکتريــن صدايــی جنــب نمی خورديــم.

تصــور اين کــه حــاال يــک ســروان يــا ســرباز رنــده را دســت مالــی مــی کنــد

مضطربــم می ســاخت .آنجــا نشســته بــودم و حــس می کــردم کــه اگــر رنــده

مصــادره شــود بــه شــدت رنــج خواهــم کشــید .نگرانــی ام آنقــدر شــديد بــود کــه

حاالپــس از گذشــت ايــن همــه ســال هــم آنــرا در خاطــر دارم .چتیــن راديــو

را روشــن کــرد .اخطاريه هــا و بیانیه هــای ريــز و درشــت بــود کــه خوانــده

می شــد .ممنوعیت هــا ،اســامی افــراد تحــت تعقیــب يــا بازداشــتی .از چتیــن

خواســتم تــا مــوج راديــو را عــوض کنــد .پیــچ را چرخانــد و پــس از خــش حــش

صــدای موســیقی از کشــوری دور دســت بگــوش رســید کــه بــا وضعیــت روحــی
مــا هماهنگــی کامــل داشــت .همان طــور کــه بــا دقــت تمــام گــوش می داديــم
قطــرات بــاران بــه آرامــی از شیشــه ی جلــوی ماشــین ســرازير شــدند.

بیســت دقیقــه بعــد ســرباز برگشــت و کارتهای شناســايی را پس داد.
«همــه چیز درســت اســت می توانید برويد».

«واگــر پســت بعــدی بــرای زيــر پاگذاشــتن ســاعت منــع عبــور و مــرور متوقف مــان

کنــد؟» اينــرا چتیــن بــا نگرانــی پرســید .

«بگويیــد مــا داشــتیم کنترلتــان می کرديم».

چتیــن موتــور را روشــن کــرد و ســرباز از ســر راه کنــار رفــت .مــن امــا دوبــاره
٤٢١

پیــاده شــدم و بــه طــرف ماشــین ارتشــی رفتــم «آقــای فرمانــده ،در رابطــه بــا
رنــده ی بــه خــورد کنــی مــادرم »...

«بــه بــه پس کــروالل نیســتید و عالــی می توانید حــرف بزنید».

ســربازی ديگــر گفــت «دنده هــای خیلــی تیــزی داشــت ،چنیــن چیــزی را

نمی توانیــد بــا خودتــان حمــل کنیــد».

در جــه ی ســرباز از آن يکــی باالتــر بــود «امــا بــرش داريــد و بگذاريــد در خانــه

بمانــد .شــغلتان چیســت؟»

«من تاجرم».

«مالیــات را که مرتــب می پردازيد؟»
« ا لبته ! »

ديگــر حرفــی نزديــم .وضعیــت خجالــت آوری بــود ،امــا مــن از بــه دســت آوردن

رنــده شــادبودم .همان طــور کــه چتیــن مــارا بــا احتیــاط بــه خانــه می رســاند،
حــس کــردم کــه چــه خوشــبختم .خیابانهــای خالــی و تاريــک اســتانبول کــه بــه
زوزه ی ســگ های ولگــرد واگذاشــته شــده بــود و ســاختمان های بتنــی کــه در

روشــنايی روز زشــتی و فرسودگی شــان بــر جــان انســان ســنگینی می کــرد حــاال

بــه نظــر جذابیتــی جادويــی و شــاعرانه داشــتند.

ا د ئو کلو ن
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در ژانويــه ی  1980بــا فريــدون در ريانــس نشســته بوديــم و در حیــن خــوردن

ماهــی و نوشــیدن راکــی دربــاره ی کار حــرف میزديــم .هیــچ مشــکلی بــا ســاختن
فیلمهــای تبلیغاتــی کــه می خواســت بــا کمــک يانــی فیلــم بــردار تهیــه کنــد

نداشــتم ،فقــط تعجــب ام از ايــن بودکــه خــودش از انجــام ايــن کار ،بقصــد پــول در
آوردن ناراضــی بنظــر می رســید  .فريــدون کــه همیشــه می توانســت بــا هنرمنــدی

خــود را روی آب نگــه دارد وهمــه چیــز را ســاده بگیــرد حــاال اين قــدر غصــه ی

مســائل اخاقــی را می خــورد ،امــا آنقــدر تجربــه اندوختــه بــودم کــه بدانــم آدم هــا

گاهــی بســیار متفــاوت از آنچــه بنظــر می رســد عمــل می کننــد.

فريــدون در عیــن حــال گفــت «يــک فیلــم نامــه ی آمــاده هــم هســت .اگــر بــرای
٤٢٢

پــول باشــد ترجیــح می دهــم ســر آن کار کنــم .البتــه بســیار ســطحی اســت ،امــا

فرصــت خوبــی بــه شــمار مــی رود».

اصطــاح فیلــم نامــه ی آمــاده يــا تقريبــاً آمــاده را در بــار پلــور شــنیده بــودم

 .معنايــش ايــن بــود کــه از ســد سانســور گذشــته اســت .در دوره ا ی کــه حتــی

فیلــم نامه هــای عامــه پســند هــم بــه زحمــت اجــازه ی ســاخت می گرفتنــد

و هــر تهیــه کننــده و هــر کارگردانــی هــم بايــد در طــی ســال يکــی دو فیلــم

مــی ســاخت تــا کامــ ً
ا از دور خــارج نشــود ،مجبــور می شــد ســراغ همیــن

فیلمنامه هــا بــرود کــه درشــرايط عــادی حتــی حاضــر بــه نــگاه کردنــش هــم

نبــود .البتــه آن وقتهــا آنقــدر در فیلمنامه هــا دســت بــرده می شــد کــه ازايــده ی

اصلــی چیــزی بــه جــا نمی مانــد و همــه ی آنچــه کــه بــر راهــی بــر پــرده ی

ســینما پیــدا می کــرد ،شــبیه از کار در مــی آمدنــد .بنابرايــن زيــاد هــم مهــم

نبــود کــه کارگــردان روی فیلمنامــه ای ناشــناس کار کنــد.

«متــن داســتان با بازی فســون هم خوانی دارد؟»

ا ،امــا بــا پاپاتیــا کامــ ً
«اصــ ً
ا  .بايــد کمــی لخــت شــود ،نقــش هنرپیشــه ی مــرد

را طاهــر تــان بعهــده خواهــد گرفــت».
«بــه هیچوجه!»

انــگار کــه ديگــر بحــث بــر ســر بــازی پاپاتیــا بــه جــای فســون نباشــد ،مفصــ ً
ا

راجــع بــه طاهرتــان گفتگــو کرديــم .فريــدون عقیــده داشــت کــه مــن خیلــی

حســاس هســتم و بايــد ديگــر برخوردمــان در کافــه حضــور را فرامــوش کنــم .

بــه هــم چشــم دوختیــم  .بــه راســتی فســون چقــدر برايــش اهمیــت داشــت؟
دربــاره ی متــن فیلمنامــه از او پرســیدم.

« يــک مــرد ثروتمنــد خويشــاوند زيبايــش را ازراه بــدر می کنــد و بعــد رهايــش

می ســازد .دختــر کــه بکارتــش را ازدســت داده بــود بــه فکــر انتقــام می افتــد
و خواننــده می شــود .ترانه هــا مخصوصــاً بــرای پاپاتیــا نوشــته شــده .اول قــرار

بــود حیاتــی خیاالتــی فیلــم را کارگردانــی کنــد .امــا پاپاتیــا دســت درازی هــای

او را تــاب نیــاورد .حیاتــی هــم عصبانــی شــد و کار را زمیــن گذاشــت .بنابرايــن
فیلمنامــه حاضــر و آمــاده اســت و بــرای مــا فرصتــی طايــی».
فیلــم نامــه ،ترانه هــا و خاصــه کل فیلــم نــه در ســطح فســون بــود و نــه فريــدون،
٤٢٣

امــا حــاال کــه فســون از دســتم بشــدت عصبانــی بــود و ســر میــز شــام نگاه هــای
غضبنــاك نثــارم می کــرد ،الاقــل دلــم می خواســت کــه فريــدون را از خــود راضــی
نگــه دارم .البتــه نقــش راکــی را هــم نبايــد ناديــده گرفــت .با الً خــره موافقــت کــردم
کــه مخــارج ايــن فیلــم را بپــردازم.
در مــاه مــه فريــدون شــروع بــه ســاختن فیلمــی بــا ســناريوی حاضــر و آمــاده کــرد
کــه زندگــی ويــران نــام گرفــت فیلــم نامــه بــر اســاس رمانــی عشــقی ــــ خانوادگــی
از هالیــت ضیــاء  1در ســالهای دهــه ی بیســت نوشــته شــده بــود .البتــه ايــن رمــان
کــه حــول سرنوشــت آخريــن بقايــای اشــرافیت عثمانــی دور مــی زد ،هیــچ ربطــی بــه
کوچــه پس کوچه هــا و فضــای کافه هــای ســاز و ضربــی کــه داســتان فیلــم در آن
رخ مــی داد نداشــت.
خواننــده ی کوچولويــی ــــ نقشــش را پاپاتیــا بــا جديــت تمــام بــازی می کــرد ــــ کــه
ترانه هــای عاشــقانه می خوانــد و ســالها در انتظــار لحظــه ای بــود تــا بتوانــد از کســی
کــه بکارتــش را دزديــده انتقــام بگیــرد ،مثــل داســتان بــه دلیــل اين کــه شــوهرش
داده بودنــد ،احســاس بدبختــی نمی کــرد ،بلکــه از ايــن کــه شــوهر نداشــت ناراحــت
بــود.
فیلــم بــرداری در ســینما پــری  2انجــام می گرفــت ،ســینمايی کــه بســیاری از
صحنه هــای ســاز و آواز فیلمهايــی کــه بــه واريتــه ــــ فیلــم معــروف بودنــد آنجــا
گرفتــه می شــد .در اينجــور مواقــع صندلیهــا را جمــع می کردنــد و بــه جايــش میــز
میگذاشــتند .صحنــه البتــه بــه بزرگــی صحنه هــای عظیــم واريته هــای آن دوران
يعنــی ماکســیم و شــکیل در ينــی کاپ  3نبــود کــه بساط شــان را زيــر چادرهــای

بــزرگ برپــا می کردنــد .امــا هرچــه بــود آبرومندانــه بنظــر می رســید .بــه تقلیــد

از واريته هــای فرانســوی کــه در آن تماشــاچیان می توانســتند در حیــن خــوردن

غــذا ســاز و آواز ،شــعبده بــازی و مناظــره هــم ببیننــد در اســتانبول هــم مکانهايــی

تاً ســیس گشــت کــه بــه آن گازينــو  4می گفتنــد و در دهه هــای پنجــاه تــا هفتــاد
صحنه هــای موزيــکال فیلمهــا را هــم همانجــا می گرفتنــد .هنرپیشــگان تمــام
1 Halit Ziya
2 Peri
3 Çakıl yenikapı
4 Gazino
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دلتنگیهــا و رنجهــای تلنبــار شــده را روی صحنــه خالــی می کردنــد ودر کــف
زدنهــا و اشــکهای تماشــاگران پیــروزی خــود را بــه چشــم میديدنــد.

فريــدون يــک بــار برايــم تعريــف کــرد کــه تهیــه کننــدگان چگونــه تماشــاچی
ارزان دســت و پــا میکننــد تــا نقــش مدعويــن پولــداررا بــازی کننــد و بجــای

آنــان بــرای رنج هــای هنرپیشــه ی جــوان و تهیدســت کــف بزننــد.

آنوقتهــا کــه در فیلــم هــای موزيــکال ســتارگان واقعــی مثــل ســکی مــورن

1

و ايمــل ســايان  2ظاهــر می شــدند و صــاف و ســاده نقــش خودشــان را بــازی
می کردنــد ،در ســالن را بــاز مــی گذاشــتند و هــر کــس کــه کــت و شــلوار و
کــراوات داشــت ،می توانســت وارد شــود .گازينــو بــه راحتــی از مردمــی کــه

می خواســتند هنرپیشــه ی محبــوب خــود را مفــت ومجانــی ببیننــد پــر می شــد

و بــه ايــن ترتیــب مشــکل جمــع آوری تماشــاچی بــدون دردســر حــل می گشــت.

اخیــر ا ً امــا بــر عکــس آن دوران بــه جــای ســتارگان معــروف هنرپیشــگان

ناشــناس مثــل پاپاتیــا در دســتور کار قــرار داشــتند( .البتــه در فیلــم نقــش

خواننــدگان بســیار معروف تــر از خــود را بــازی می کردنــد .هــر چنــد معروفیــت
شــخصیتی کــه نقــش اش را بعهــده داشــتند ،موجــب می شــد کــه بســرعت رشــد

کننــد و چــه بســا کــه پــس از چنــد فیلــم خودشــان از آن کــه نقــش اش را بــازی
می کردنــد ،بســیار معروف تــر می شــدند .مظفــر يــک بــار در ضمــن صحبتهايــش

گفــت کــه تماشــاگر تــرك آنقدرهــا هــم اصــراری بــه ديــدن آنهــا کــه هــم بــر

صحنــه و هــم در زندگــی خصوصــی پولــدار و مشــهورند نــدارد و جذابیــت فیلــم
در تفاوت هايــش بــا زندگــی و در عیــن حــال پیونــد زدن ايــن دو بــا هــم نهفتــه
اســت)

چــون کمتــر کســی راضــی می شــد بــرای ديــدن خواننــده ای ناشــناس بــه ســالن

غبــار گرفتــه ی ســینما پــری بــرود ،بــه آقايانــی کــه کــراوات داشــتند و خانم هايــی
کــه لچــک سرشــان نبــود يــک وعــده کبــاب مجانــی داده می شــد.

تايفــون کــه در جمــع دوســتان ادعــا می کــرد ،همــه چیــز را در ســینما ـ باغهــا
1 Zeki Müren
2 Emel Sain
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تجربــه کــرده ،معمــو الً ادای تماشــاچیان گرســنه ای را در مــی آورد کــه بخاطــر

يــک پــرس چلوکبــاب مجانــی حاضــر می شــدند نقــش آدم هــای پولــدار را بــازی

کننــد و بــرای هنرپیشــگان کــف بزننــد .در عیــن حــال می گفــت کــه حســابی

بــدش آمــده و عقیــده داشــت کــه پولدارهــای واقعــی اصــ ً
ا اينطــور نیســتند.

از آنچــه فريــدون پیــش از شــروع فیلــم بــرداری بــر اســاس تجربیــات دوران دســتیار
کارگردانــی اش برايــم شــرح داده بــود ،می دانســتم کــه کمتريــن مشــکل مان

دســت و پــا کــردن پولدارهــای تقلبــی و جمعیــت تماشــاچی اســت .مشــکل ايــن

بــود کــه بعضــی از تماشــاگران می خواســتند بمحــض خــوردن کبــاب منطقــه را

تــرك کــرده و برونــد .باقــی هــم ســر میــز می نشســتند و روزنامــه می خواندنــد
و يــا ســر بســر هــم می گذاشــتند ،آنهــم درســت وقتــی کــه هنرپیشــه در حــال
اجــرای حســاس ترين صحنه هــا بــود .بعضی هــا هــم همان جــا ســر میــز خوابشــان
می بــر د .

وقتــی کــه بــرای اولیــن بــار ســر فیلــم بــرداری زندگــی ويــران رفتــم ،ديــدم
کــه چطــور مديــر فیلــم بــرداری بــا ســر وروی برافروختــه مشــغول مرافعــه بــا

آن دســته از تماشــاچیانی اســت کــه مســتقیم بــه دوربیــن خیــره شــده انــد.
مثــل يــک تهیــه کننــده ی درســت وحســابی ،يعنــی يــک رئیــس بــه تمــام معنــی

ســاکت مانــدم و خــود را قاطــی نکــردم .بعــد صــدای فريــدون طنیــن انداخــت و
در يــک آن جــادوی نهفتــه در هــر فیلــم خــود را نشــان داد .مخلوطــی از افســانه
و واقعیــت روزمــره و پــس ار آن پاپاتیــا میکروفــن بــه دســت از پله هايــی کــه او
را از تماشــاگران جــدا می ســاخت بــاال رفــت.

پنــج ســال پیــش در ســینما ــــ بــاغ او را در نقــش دخترکــی جســور و بامــزه ديــده

بوديــم کــه موجــب پیونــد دوبــاره ی پــدر و مــادری کــه بــر اثــر يــک ســوءتفاهم
ا زهــم جداشــده بودنــد ،می گــردد و حــاال پــس از گذشــت مدتــی کوتــاه انــگار

نمونــه ای از سرنوشــت بچه هــای تــرك باشــد ،نقــش يــک قربانــی رنــج کشــیده و
تشــنه ی زندگــی را بــازی می کــرد.

نقــش تراژيــک زن بدبختــی کــه پاکــی اش از دســت رفتــه و مــرگ پیشــانی نوشــت

اوســت ،انــگار بــرای پاپاتیــا نوشــته شــده بــود .وقتــی کــه بــه کودکــی پاپاتیــا
فکــر کــردم و بــه بی گناهــی آنروزهايــش ،فهمیــدم کــه حــاال چــه وضعــی دارد.
٤٢٦

در حالــت خشــمگین کنونــی اش برقــی از آن کودکــی را می ديــدم .باهمراهــی
ارکســتری خیالــی ــــ موزيــک مناســب را قــرار بــود بعــد ا ً فريــدون توســط يکــی

از همکارانــش تهیــه کنــد ــــ پاپاتیــا مثــل يــک مانکــن بــه صحنــه رفــت .طنیــن

ناامیدانــه و معتــرض صدايــش انــگار خــدارا بــه مبــارزه می طلبیــد .همان طــور کــه
می خوانــد آرزوی انتقامــش بــه مــا هــم ســرايت می کرد،چــون بخاطرمی آورديــم

چــه کشــیده .ســر فیلــم بــرداری فهمیديــم کــه پاپاتیــا الماســی اســت کــه فقــط

احتیــاج بــه پرداخــت وتــراش دارد .چــرت جمعیــت پــاره شــد .پیشــخدمت هايی

کــه در حیــن فیلــم بــرداری کبــاب ســرو می کردنــد ،همــه بــه او خیــره مانــده

بودنــد.

پاپاتیــا میکروفــن را مثــل موچیــن بــا دو انگشــت نــگاه می داشــت وايــن ژســت
در آن دوران کــه خواننــدگان دنبــال عامــت مشــخصه ای می گشــتند( ،کاری

کــه از آن خودشــان باشــد) از نظــر خبرنــگاری کــه در بــار پلــور بــا او آشــنا
شــدم خــود دلیلــی بــرای بــاال رفتــن پاپاتیــا از پله هــای شــهرت و محبوبیــت

بــود .در آن دوران تــازه در گازينوهــا بــه جــای میکروفــن ثابــت از مــدل ســیارش
اســتفاده می شــد و به ايــن ترتیــب خواننــدگان می توانســتند ســن راتــرك

کــرده و بــه میــان تماشــاچیان بیاينــد .فقــط بايــد کابــل درازی را بدنبــال خــود

می کشــیدند و معمــو الً چنــان بــه دســت و پای شــان مــی پیچیــد کــه جــدال

زن خانــه دار بــا جــارو برقــی را بخاطــر مــی آورد ،آن هــم وقتــی بخواهــد همــه

ی گوشــه کنارهــای خانــه را تمیــز کنــد .بــا ايــن کــه پاپاتیــا فقــط لــب مــی زد

و کابــل میکروفنــش بــه هیــچ جــا وصــل نبــود ،نشــان داد کــه بــا چــه ظرافــت
و وقــار غیــر قابــل تصــوری از عهــده ی ايــن مشــکل بــر می آيــد .همــان خبرنــگار

بعــد ا ً بــا اعجــاب بــه مــن گفــت کــه حــرکات روی صحنــه اش دخترکــی را بــه
ذهــن مــی آورد کــه می خواهــد بــرای دوســتش طنــاب بیانــدازد تــا او بپــرد.

فیلــم بــرداری بــه ســرعت پیــش می رفــت .در وســط کار و هنــگام تنفــس يــک

بــار بــه ســراغ فريــدون و پاپاتیــا رفتــم و ضمــن تبريــک بــه آنــان گفتــم کــه
کارهــا بســیار خــوب پیــش مــی رود .همینکــه حرفــم تمــام شــد حــس کــردم
مثــل همــان تهیــه کنندگانــی هســتم کــه درروزنامه هــا و مجــات از آنــان

يــاد می شــود .شــايد بــه ايــن دلیــل کــه واقعــاً بعضــی از خبرنــگاران راجــع
٤٢٧

بــه مــن هــم نوشــتند ،امــا فريــدون هــم ديگــر در نقــش يــک کارگــردان واقعــی
فــرو رفتــه بــود .بــر اثــر کار شــديد و تمرکــز بــاال بــر صحنــه حالــت کودکانــه ی

همیشــگی اش از بیــن رفتــه بــود .نســبت بــه دوســال گذشــته ده ســال مســن تر بــه

نظــر می رســید .شــده بــود مثــل يــک مــردی اســتوار و گاهــی ســختگیر کــه حتمــاً

کاری را کــه آغــاز کــرده بــه انجــام خواهــد رســاند.

آنــروز حــس کــردم کــه میــان فريــدون و پاپاتیــا عشــق و يــا حداقــل رابطــه ای

وجــود دارد .مطمئــن البتــه نبــودم .در حضــور خبرنــگاران همــه ی ســتارگان بــزرگ
و کوچــک طــوری عمــل می کردنــد ،انــگار رابطــه ای میان شــان وجــود دارد و يــا

می شــود گفــت کــه جنــس نــگاه خبرنگارانــی کــه صفحــات ســینمايی و شــايعات

راجــع بــه آن را پــر می کردنــد ،آنچنــان نويــد آغــاز عشــقی ممنــوع و گنــاه آلــود

را مــی داد کــه هنــر پیشــگان و ســینماگران همــان کارهــا را می کردنــد .وقتــی

کــه نوبــت عکســبردای بــه مــن رســید ،خــود را کنــار کشــیدم.

فســون هــر هفتــه مجاتــی ازقبیــل ســز و هفتــه ســونو  1را می خوانــد کــه در بــاره ی
هــر چــه بــا فیلــم وســینما ســر و کار داشــت گــزارش لحظــه بــه لحظــه می دادنــد.

بــه زودی از آنچــه میــان فريــدون وپاپاتیــا می گذشــت هــم ازهمیــن طريــق آگاه

می شــد .پاپاتیــا البتــه می توانســت طــوری نشــان دهــد کــه انــگار بــا آرتیســت
مــرد فیلــم طاهرتــان سروســر دارد و ياحتــی بــا مــن کــه تهیــه کننــده ی فیلــم

هســتم .اصــا الزم نبــود کاری کنــد ،چــون خبرنــگاران خودشــان از آنچــه بیشــتر
باعــث گرمــی بــازار می شــد قصــه می ســاختند .بعــد هــم هــر طــور کــه دلشــان

می خواســت شــاخ و برگــش را زيــاد می کردنــد .گاهــی هــم بــا کمــال پررويــی

دروغ هايشــان را بــا هنرپیشــه ی مــورد نظــر در میــان مــی گذاشــتند و او هــم

غالبــاً می پذيرفــت و نقشــی را کــه برايــش نوشــته بودنــد بــازی می کــرد.

گاهــی پیــش می آمــد ،هنرپیشــه ای کــه در زندگــی واقعــی و همچنیــن در فیلــم
ــــ بــرای تماشــاگران هــردو يــک مفهــوم را داشــت ــــ عاقــه ی زيــادی بــه ايفــای

نقــش زن لونــد و دلربــا از خــود نشــان مــی داده يــک بــاره پوســت عــوض کــرده و

بخواهــد فقــط در رل هــای خانمانــه ظاهــر شــود .آزروی فســون هــم همیــن بــود؟
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امــا بــرای بــرآورده شــدن ايــن خواســت بايــد مــورد حمايــت يــک مــرد قــوی
قــرار می گرفــت .يکــی از روســای باندهــای زيــر زمینــی و يــا يــک مــرد بســیار
پولــدار و بــااراده .همینکــه هنرپیشــه ای بــا يــک مــرد اينطــوری رابطــه برقــرار

می کــرد ،ديگــر اجــازه ی مــاچ و بوســه و يــا پوشــیدن لباس هــای تنــگ و کوتــاه

را در فیلــم نداشــت .هرچنــد فقــط کمــی از ران يــا شــانه اش را را نشــان دهــد،
آن مــرد اجــازه نمــی داد شــايعات بــی شــرمانه راجــع بــه هنرپیشــه ای کــه از

آن اوســت درج شــود .يــک روزنامــه نــگار جــوان کــه دربــاره ی هنرپیشــه ای

باســینه های درشــت نوشــته بــود کــه او در دوران محصلــی رقــص شــکم می کــرده
و مدتــی هــم معشــوقه ی يــک کارخانــه دار ثروتمنــد بــوده ،بــا شــلیک گلولــه ای
پايــش را از دســت داد.

از يــک طــرف حضــور بــر ســر صحنــه ی فیلــم بــرداری روحیــه ام را بــاال بــرده

بــود و از ســوی ديگــر خوشــحال بــودم کــه فســون را از ايــن محیــط دور نــگاه
داشــته ام .در عیــن حــال دلــم برايــش می ســوخت .فقــط ده دقیقــه از محــل

فیلــم بــرداری فاصلــه داشــت ولــی مجبــور بــود در خانــه بنشــیند و دســت

روی دســت بگــذارد .بــه خــود می گفتــم کــه اگــر جايــم بــر ســر میــز خانــه ی
کســکین ها خالــی بمانــد ،فســون بــا خــود خواهــد گفــت کــه مــن حتمــاً حضــور

ســر صحنــه ی فیلــم بــرداری را بــه همنشــینی بــا او ترجیــح مــی دهــم و ايــن
قلبــم را بــه درد مــی آورد .بنابرايــن هــر شــب پــس از اتمــام کار ســرازيری

خیابــان را می رفتــم تــا بــه خانــه ی کســکین ها برســم .عــذاب وجــدان داشــتم

و در عیــن حــال دلــم پــر از امیــدی بــود کــه هنــوز هــم دلیــل اش را نمی دانــم.

فســون عاقبــت از آن مــن می شــد .دورنــگاه داشــتن او از عالــم ســینما کار
درســتی بــود.

حــاال ديگــر همــدردی هــم مــا را بــه هــم پیونــد مــی داد و ايــن گاهــی از
عشــق هــم بیشــتر باعــث خوشــبختی ام می شــد .آنوقــت ديگرازهمــه چیــز لــذت

می بــردم  .غــروب خورشــیدی کــه خــود را آرام از خیابــان پــس می کشــید،

بــوی نــا کــه از خانه هــای کهنــه بیــرون مــی زد ،بچه هــا کــه در خیابــان بــازی

می کردنــد و وقتــی توپشــان بزيــر پايــم می افتــاد و مــن لگــدی بــه آن مــی زدم

بــه مســخره برايــم هــورا می کشــیدند و يــا فروشــندگان دوره گــرد بــا بســاط
٤٢٩

برنــج ،آب نخــود و جگرشــان.

آنوقت هــا نقــل همــه ی مجالــس از گــروه فیلــم بــرداری گرفتــه تــا زت زت و

از قهــوه خانه هــا تــا خانــواده ی کســکین بهــره ی عظیمــی بــود کــه بعضــی از

بانکــه ای خصوصــی و نــه خیلــی مــورد اعتمــاد می پرداختنــد .چــون تــورم ديگــر

بــه مرحلــه ی صــد درصــد نزديــک شــده بــود همــه از بــی ارزش شــدن پس انــداز
خــود وحشــت داشــتند و می خواســتند آنــرا در جايــی ســرمايه گــذاری کننــد .در

ايــن بــاره معمــو الً پیــش از نشســتن ســر میــز شــام بــا کســکین ها تبــادل نظــر

می کــردم .عمــو طــارق در قهــوه خانــه ای کــه گاه بیــگاه بــه آن ســر مــی زد شــنیده

بــود ،بعضی هــا از تــرس پايیــن آمــدن ارزش پــول بــه بــازار بــزرگ می رونــد و
هرچــه دارنــد بــه طــا تبديــل می کننــد ،بعضــی ديگــر هرچــه دارنــد می فروشــند

تــا پولــش را در بانکهايــی کــه بهــره ی صــد درصــد می دادنــد ،بگذارنــد .دســته ای

هــم طاهــا را می فروشــند و حساب شــان را هــم خالــی می کننــد .در ايــن آشــفته

بــازار عمــو طــارق کمــی بــا شــرمندگی از مــن بعنــوان يــک تاجــر راه چــاره
می خو ا ســت .

فريــدون کــه بــه بهانــه ی فیلــم بــرداری و منــع عبــور و مــرور تقريبــاً اصــ ً
ا

پیدايــش نبــود ،بــه فســون از پولــی کــه بــه حســاب اســتوديو لیمــون می ريختــم،

چیــزی نمــی داد .بنابرايــن مــن هــم تصمیــم گرفتــم بــه جــای اشــیايی کــه بــر

مــی دارم از شــکردان گرفتــه تــا جــای ســیگاری و يــا ســگ روی تلويزيــون کمــی

پــول بگــذارم .پیشــتر آنهــا را بــا اشــیايی ديگــر معاوضــه می کــردم .اولیــن بــار

پــس از ايــن تصمیــم يــک دســت کارت عمــو طــارق را بــدون آن کــه خیلــی
احتیــاط کنــم در جیــب گذاشــتم .

می دانســتم کــه فســون دوســت دارد بــا کارت فــال بگیــرد .وقتــی کــه عمــو طــارق

و خالــه نصیبــه بــا هــم پاســور می زدنــد و يــا بــا مهمانان شــان بــازی کوچکــی

بــراه می انداختنــد از يــک دســت ورق ديگــر اســتفاده می کردنــد .ايــن يکــی ولــی

کهنــه ،چــرب و چیلــی و تــا خــورده بــود و گوشــه ی بعضــی از کارتهــا هــم پــاره
شــده بــود .فســون يــک بــار ضمــن صحبــت گفتــه بــود کــه همــه ی عامــات ايــن

دســته ورق را مــی شناســد و بــه همیــن دلیــل هــم بــا آن فــال می گیــرد .هرچــه

بخواهــد همــان می شــود .بعــد نشــانم داد و ديــدم کــه درســت می گويــد .روزی
٤٣٠

کارت هــا را بــه دماغــم نزديــک کــردم و بــوی آشــنايش را کــه بــا بــوی دســتهای

فســون مخلــوط شــده بــود ،بــه مشــام کشــیدم .ســرم بــه راســتی گیــج رفــت
و بــا ايــن کــه می ديــدم خالــه نصیبــه نگاهــم می کنــد آنــرا علنــاً برداشــتم و
گفتــم «مــادرم همیشــه فــال می گیــرد ،امــا هیچوقــت درســت در نمی آيــد.

ايــن کارتهــا بايــد برايــش شــانس بیاورنــد .وقتــی کــه همــه ی کارتهــا رابشناســد
حتمــاً پیشــگويی هايش بهتــر خواهنــد شــد .ايــن اواخــر خیلــی دلتنــگ اســت».

«ســام مرا به او برسان!»

وقتــی بــه خالــه نصیبــه گفتــم از مغــازه ی عاالديــن يــک دســت کارت جديــد

برايشــان خواهــم خريــد اول رد کــرد ،ولــی بعــد گفــت کــه فروشــگاهی در

بیوقلــو کارتهــای جالبــی آورده اســت.

فســون در اتــاق پشــتی ســرگرم بــود .بــا کمــی خجالــت چنــد اســکناس از جیبــم
در آوردم و گذاشــتم روی میــز «خالــه نصیبــه از همــان ورق هــا کــه گفتــی

يــک دســت بــرای خــودت و يــک دســت بــرای مــادرم می خــری؟ مــادر حتمــاً
از کارت هايــی کــه مــال ايــن خانــه باشــد حــاال چــه کهنــه و چــه نــو خوشــش
خواهــد آمــد».

خالــه نصیبــه گفــت «حتماً »

ده روز بعــد يــک شیشــه ادئوکلــن مــارك پــی ارجــا  1را برداشــتم و بــه جايــش
بــا شــرمندگی کمــی پــول گذاشــتم .فقــط دلخوشــی ام ايــن بــود کــه فســون از

ايــن مبادلــه ی کاال بــا پــول چیــزی نمی دانــد.

شیشــه های ادئوکلــن را مدتهــا بــود کــه از خانــه ی کســکین ها بــر می داشــتم

و در خانــه ی مرحمــت انبــار می کــردم .امــا تــا حــال فقــط ســراغ شیشــه های

خالــی يــا تقريبــاً خالــی رفتــه بــودم کــه جــز بچه هــا مــورد توجــه کــس ديگــری

قــرار نمی گرفــت .

وقتــی کــه پــس از شــام ادئوکلــن تعــارف می کردنــد ،داوطلبانــه بــه دســت

و پیشــانی می مالیــدم انــگار آب مقــدس باشــد و در عیــن حــال بــا عاقــه ی
بســیار حــرکات فســون و والدينــش را زيــر نظــر داشــتم کــه هــر کــدام بــه مــدل
1 Pe-Re-ja
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خــود عمــل می کردنــد .عمــو طــارق کــه نگاهــش بــه صفحــه ی تلويزيــون بــود،
ســرپوش اصلــی شیشــه را می چرخانــد و بــاز می کــرد .مــا می دانســتیم کــه در

زمــان تنفــس و پخــش آگهــی تجــاری آن را بــا ايــن جملــه بــه فســون خواهــد داد
«ســوال کــن ببیــن کســی ادئوکلــن می خواهــد»  .فســون اول شیشــه را جلــوی

پــدر می گرفــت و او هــم بــا جديــت تمــام مــچ دســت را بــه هــم می مالیــد ،انــگار

ادئوکلــن خاصیــت دارويــی داشــته باشــد .بعــد هــم چنــان انگشــتان اش را بــا شــدت
و حــدت می بويیــد ،گويــی نفــس تنگــی گرفتــه داشــته باشــد .خالــه نصیبــه فقــط
يــک ذره ادئوکلــن از فســون می گرفــت و بــا حرکتــی موقرانــه کــه از مــادرم

می شــناختم دســتش را طــوری بــه هــم می مالیــد گويــی صابونــی در دســت دارد
و می خواهــد کفــش را در آورد .برعکــس فريــدون ،وقتــی کــه خانــه بــود دســتش
را مثــل آدمــی تشــنه جلــوی فســون می گرفــت و بعــد طــوری ادئوکلــن را بــه

چهــره می مالیــد کــه انــگار قصــد نوشــیدنش را دارد .از عطــر و احســاس تــرو

تازگــی کــه بگذريــم (ايــن رســم در شــبهای ســرد زمســتانی هــم اجــرا می شــد )
ادئوکلــن بايــد فايــده ی ديگــری هــم مــی داشــت.

همان طورکــه دراتوبوســهای بیــن شــهری کمــک راننــده ادئوکلــن میــان مســافرين

می گردانــد ،بــه ماهــم کــه کنــار تلويزيــون نشســته بوديــم ايــن حــس القــا می شــد

کــه بــه يــک مجموعــه باسرنوشــتی مشــترك تعلــق داريــم (در اخبــار هــم روی

همیــن نکتــه تاً کیــد می شــد) و زندگــی بــا ايــن کــه روبــروی تلويزيــون ســپری

می شــد ،ماجرايــی پــر تــب و تــاب اســت و ســهیم بــودن درآن چــه زيباســت.

وقتــی کــه نوبــت بــه مــن می رســید در کمــال دقــت دســتم را نگــه می داشــتم

و مــا بــرای لحظــه ای کوتــاه چــون دو دلــداده چشــم در چشــم می دوختیــم و در
همــان حــال فســون قطــره قطــره ادئوکلــن بــه دســتم می پاشــید.

همچنــان خیــره نگاهــش می کــردم  .سرســحتی عشــق کــه در نگاهــم خــود را

نشــان مــی داد ،گاهــی لبخنــدی بــر لبانــش می نشــاند کــه اثراتــش تــا مدتهــا در

گوشــه ی لــب بجــا می مانــد .در ايــن لبخنــد گاهــی می ديــدم کــه بــا ظرافــت
مــرا بابــت اينهمــه جــان ســختی و ماقات هــای پــی درپــی ام دســت می انــدازد.
امــا برايــم مهــم نبــود .دلــم می خواســت در جــا شیشــه ی ادئوکلــن را بــا خــود

ببــرم .هرچنــد می دانســتم بــه محــض اين کــه بــه حــد کافــی خالــی شــود جايــش
٤٣٢

در جیــب بارانیــم خواهــد بــو .

در دوران فیلــم بــرداری «زندگــی ويــران» همیشــه کمــی مانــده بــه غــروب

خورشــید از ســینما پــری ســرازيری خیابــان را می گرفتــم و می رفتــم تــا بــه

چوکورکومــا برســم .در راه غالبــاً حــس می کــردم کــه ايــن بخــش از زندگیــم

را بــرای بــار دوم می گذرانــم و در ايــن قســمت تکــراری زندگــی نــه بدبختــی

عظیــم و نــه ســعادتی غیــر منتظــره در انتظــارم اســت.

غمــی اززندگــی نخســت بــا مــن بــود کــه بــر قلبــم ســنگینی می کــرد .شــايد

بــرای ايــن کــه آخــر داســتان را می دانســتم و برايــم روشــن بــود کــه موفقیــت
و رضايتــی ويــژه را بدســت نخواهــم آورد.

در ايــن شــش ســال کــه عاشــق فســون بــودم از مــردی کــه زندگــی را عرصــه
ی ماجراجويــی مــی ديــد بــه انســانی گوشــه گیــر و منــزوی بــدل شــده بــودم

و ايــن حــس کــه ديگــر هیــچ اتفــاق مهمــی در زندگیــم رخ نخواهــد داد هرچــه
بیشــتر بــر جانــم ســنگینی می کــرد .

« فســون برويــم لــک لک را تماشــا کنیــم » گمان کنــم همین طور پرســیدم.

« نه پیشــرفتی نداشــته ام ».

يــک بــار خالــه نصیبــه خــود را قاطــی کــرد «ايــن چــه حرفــی اســت  .ببیــن

کمــال ايــن لــک لــک از دودکــش بخاريمــان طــوری بــاال می پــرد کــه گويــی

تمــام اســتانبول را زيــر پــا دارد».

فســون گفــت « امشــب حوصله اش را ندارم ».

ديــدم چهــره ی عمــو طــارق چطــور پــس از شــنیدن ايــن حــرف در هــم رفــت.

چقــدر آرزو داشــت دختــرش را ازدســت غــم نجــات دهــد .مــن امــا بیشــتر ازايــن
ناراحــت شــدم کــه حــس کــردم مقصــود فســون نــه امشــب بلکــه بــن بســتی

اســت کــه مــا درآن گرفتــار شــده ايم .بــا خــود تصمیــم گرفتــم کــه ديگــر ســر

فیلــم بــرداری حاضــر نشــوم  ( .تصمیمــی کــه بــه آن عمــل هــم کــردم) پاســخ

فســون بخشــی از همــان نبــرد درونــی بــود کــه ســالها بــا خــود داشــتم و از نــگاه

خالــه نصیبــه خوانــدم کــه رفتــار مــن وفســون او را هــم نگــران ســاخته  .وقتــی

کــه نــا کامــی هــای زندگــی روحمــان را چــون آســمان توپــان کــه پــر از ابرهــای
ســیاه بــود تیــره و تــار می ساخت،همیشــه ســه کار می کرديــم :اول تلويزيــون
٤٣٣

تماشــا می کرديــم ،دوم بــرای هــم اســتکان اســتکان راکــی می ريختیــم و ســوم

يــک ســیگار آتــش می زديــم.
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در طــی هشــت ســالی کــه بــا خانــواده ی کســکین گذشــت 4213 ،تــه ســیگار
فســون را جمــع کــردم .ايــن تــه ســیگارها کــه انتهای شــان بــا لبهــای فســون

تمــاس داشــتند ،بــه دهانــش راه پیــدا کــرده بودنــد ،رطوبــت زبانــش را باخــود
داشــتند و بــر بیشترشــان اثــر ســرخی مطبــوع ماتیــک فســون را می شــود ديــد
بــرای مــن ــــ بــه راحتــی می شــود حــدس زد ــــ اشــیايی کامــ ً
ا خصوصــی بــه

حســاب می آينــد کــه هــر کدام شــان يــادآور خاطــره ای غــم انگیــز يــا شــادند.

تمــام ايــن هشــت ســال فســون ســیگار سامســون کشــید ،مــن امــا اوايــل بــه طــور

قاچــاق و از فروشــندگان دوره گــرد مالبــروی نــرم می خريــدم .يــادم می آيــد کــه

در يــک شــب زمســتانی ســال  1976راجــع بــه ايــن بحــث کرديــم کــه مالبــروی

نــرم هــم مثــل ســیگار سامســون بــه شــدت اســانس زده اســت و طعمــی شــیرين
دارد .فســون گفــت کــه سامســون می توانــد آدم را بــه ســرفه بیانــدازد و مــن ادعــا

کــردم کــه امريکايی هــا بــه تنباکــو ترکیبــات کشــنده ی شــیمیايی می زننــد و

بنابرايــن ســیگار مالبــرو خطرناك تــر اســت.

عمــو طــارق هنــوز ســر میــز نیامــده بــود .مــا در حالــی کــه بــه چشــم هــم خیــره
شــده بوديــم از ســیگار خــود بــه ديگــری تعــارف کرديــم .تمــام هشــت ســال مــن و

فســون مثــل دودکــش يکســره دود کرديــم .امــا بــرای ايــن کــه نمونــه ی بــدی بــه
نســل آينــده ارائــه ندهــم ،اينجــا درســت مثــل فیلــم يــا رمــان فقــط خیلــی کوتــاه
صحنــه ی ســیگار کشــیدن مان را کــه ا ينقــدر دوســت داشــتم ترســیم می کنــم.

ســیگار تقلبــی مالبروســاخت بلغارســتان کــه بــا کشــتی های ماهیگیــری قاچاقــی

بــه ترکیــه می رســید ،درســت مثــل مالبــروی اصــل وقتــی کــه يــک بــار روشــن

می شــد تــا آخــر بــدون دردســر می ســوخت .ســیگار سامســون بــر عکــس چنــد

بــار خودبــه خــود خامــوش می شــد ،چــون تنباکويــش درشــت و مرطــوب بــود و

گاهــی چیزهايــی مثــل چــوب کــه بــه خوبــی خــورد نشــده بودنــد ،البه اليشــان

يافــت می شــد .بنابرايــن فســون پیــش ازروشــن کــردن ســیگار آنــرا اول میــان
٤٣٤

انگشــتش مــی گردانــد و می مالیــد .مــن هــم به ايــن حرکتــش عــادت کــردم

و وقتــی هــردو در يــک لحظــه ايــن کار را انجــام می داديــم و در همــان حــال
نگاه مــان بــه هــم می افتــاد ،بــی نهايــت احســاس خوشــبختی می کــردم.

در ســالهای اول رفــت و آمــدم بــه خانــه ی کسکیســنس ها فســون در حضــور

پــدرش طــوری ســیگار می کشــید کــه انــگار ســیگار نمــی کشــد .آنــرا در گــودی

دســت نــگاه می داشــت و خــاك ســیگار رامثــل مــن و پــدرش در زيــر ســیگاری

چینــی روی میــز نمی ريخــت ،بلکــه بــرای خــود زيــر ســیگاری مخفــی داشــت و

هنگامــی کــه مــن ،خالــه نصیبــه و عمــو طــارق دود ســیگاررا بــا خیــال راحــت بــه
اطــراف فــوت می کرديــم ،فســون همیشــه ســر بــر می گردانــد و مثــل محصلــی
کــه بخواهــد بــه ســرعت مطلــب مهمــی را بــا شــاگرد پشــت ســری در میــان

بگــذارد دود آبــی را تــا آنجــا کــه ممکــن بــود بــه دوردســتها فــوت می کــرد.
از حالــت معــذب اش خوشــم می آمــد و می دانســتم کــه تــا اخــر عمــر عاشــقش

خواهــم مانــد .

ســیگار نکشــیدن در حضــور پــدر و يــا نیانداختــن پــا روی پــا جزورســم و رســومات
خانواده هايــی بــود کــه می خواســتند بــه بزرگترهــا احتــرام بگذارنــد ،امــا هرچــه

پیــش می رفتیــم ايــن قوانیــن بــی اهمیــت تــر می شــدند .طبیعتــاً عمــو طــارق
می ديــد کــه دختــرش ســیگار می کشــد ،امــا مثــل پدرهــای مســتبد عکــس

العمــل نشــان نمــی داد ،بلکــه دلــش بــه ايــن خــوش بــود کــه فســون الاقــل
ظاهــر قضیــه را حفــظ مــی کنــد.

ايــن بازی«کــی بــود کــی بــود مــن نبــودم»را کــه ظرافــت اش حتــی بــر مــردم

شناســان هــم کامــ ً
ا روشــن نشــده ،می توانســتم ســاعتها تماشــاکنم و هیــچ
حقــه و کلکــی هــم درآن نمی ديــدم .وقتــی کــه فســون را در حیــن ايــن حــرکات

دلپذيــر تماشــا می کــردم ،دوبــاره يــادم می آمــد کــه مــن فقــط بــه ايــن دلیــل

توانســته ام بــر ســر ايــن میــز بنشــینم و در کنــار فســون باشــم کــه ماهــم هــر

شــب همین«کــی بــود کــی بــود مــن نبــودم» را بــازی می کنیــم .مــن هــم بــه

جــای آن کــه بعنــوان يــک دلــداده ــــ همان طــور کــه حقیقــت داشــت ــــ آنجــا

بنشــینم ،نقــش خويشــاوند دوری را بــازی می کــردم کــه بــه مهمانــی آمــده

اســت .وقتــی کــه مــن در خانــه نبــودم فســون ســیگارش را تــا تــه می کشــید.
٤٣٥

اينــرا از تــه ســیگارهای بــه جــا مانــده در زيــر ســیگاری می فهمیــدم .تفــاوت مــال

اورا باديگــران می شــد ديــد .ربطــی هــم بــه جنــس ســیگار نداشــت و بیشــتر بــه
نحــوه ی خامــوش کــردن فســون مربــوط می شــد .احساســات اش را بــا آن بیــان

می کــرد .در حضــور مــن امــا فســون ســیگارش را نصفــه میکشــید و بــا يــک

حرکــت عصبــی ســیگارش را در زيــر ســیگاری خامــوش می کــرد .مثــل ســیبل

و دوســتان اش بــا آن ســیگارهای خیلــی نــرم امريکايــی .گاهــی ايــن حرکــت اش
نشــانه ی بی صبــری و يــا خشــم بــود .پیــش می آمــد کــه فســون آنقــدر ســیگار

را در زيــر ســیگاری تــکان مــی داد تــا خــودش خامــوش شــود و بعــد گاهــی وقتــی

می ديــد کســی مراقبــش نیســت آنچنــان بــا تمــام نیــرو تــه ســیگار را لــه می کــرد

کــه انــگار ســر مــار اســت .در ايــن حالــت فکــر می کــردم کــه دارد همــه ی لجــش

را ســر تــه ســیگار خالــی مــی کنــد .وقتــی تلويزيــون نــگاه می کرديــم يــا ســر

میــز گــرم گفتگــو بوديــم پیــش می آمــد کــه ســیگارش را بی توجــه خامــوش کنــد.
معمــو الً وقتــی می خواســت قاشــقی يــا مثــ ً
ا پرتقالــی بــردارد بــا يــک حرکــت

ســیگاررا خامــوش می کــرد تــا دســتش آزاد شــود .در اوقــات خوشــی ســیگار را

فقــط بــا فشــار کوچــک انگشــت اشــاره خامــوش می کــرد انــگار بخواهــد حشــره ا ی

را بــدون آن کــه عذابــش دهــد بکشــد .وقتــی کــه در آشــپزخانه ســرگرم بــود،
مثــل خالــه نصیبــه ســیگاررا يــک لحظــه زيــر شــیر آب می گرفــت و بعــد در ســطل

آشــغال می انداخــت .ايــن همــه حــرکات متفــاوت بــه هــر تــه ســیگاری کــه در

دســت فســون گرفتــار شــده بــود ،فرمــی خــاص ومنحصــر بفــرد می بخشــید .آنهــا

را در خانــه ی مرحمــت از جیــب در مــی آوردم ،بــا دقــت بررســی می کــردم و تــا

آنجــا کــه ممکــن بــود ســعی می کــردم تمــام جزئیــات را از درون تــک تــک شــان
بیــرون بکشــم .تــا آنجــا کــه در يکــی مردکــی را بــا چهــره ی ســیاه و قــدی خمیــده

مــی ديــدم کــه ســرش را لــه کــرده انــد ،يــا بــه شــکل عامــت ســوالی عجیــب،

بعضــی شــبیه قايــق يــا کشــتی بخــار بودنــد .در چندتايــی عاماتــی مــی ديــدم کــه

مــرا از خطــر بــر حــذر می داشــت .گاهــی هــم فقــط آشــغالی بدبــو بودنــد و بعــد

دوبــاره تبديــل بــه بخشــی از روح فســون می شــدند و مــن بــوی ماتیــک اش را بــه
مشــام می کشــیدم و احساســات عمیقــی راجــع بــه فســون و کل زندگــی در مــن

راه مــی يافــت.

٤٣٦

بــا توجــه بــه زمانــی کــه در آن  4213تــه ســیگار جمــع شــده انــد ،بازديــد

کننــدگان محتــرم می تواننــد بــه ايــن فکــر بیفتنــد کــه خواســته ام ويترين هــا را

بــا اطاعــات غیــر الزم پــر کنــم  .بنابرايــن الزم بــه تذکــر اســت کــه فــرم هــر تــه
ســیگار بیانگــر احساســی خــاص اســت کــه فســون در لحظــه ی خامــوش کــردن

آن داشــت .شــايد بهتــر باشــد چنــد مثــال بزنــم .ايــن ســه تــه ســیگار را کــه از

زيــر ســیگاری فســون برداشــتم مربــوط می شــود بــه  17مــاه مــه ســال ،1981

روزی کــه کلیــد فیلــم زندگــی ويــران زده شــد .فــرم کامــ ً
ا خمیــده ی آن نــه
فقــط يــادآور آنروزهــای وحشــتناك در کل بلکــه بــه خصــوص نمايــش ســکوت
فســون ،حــواس پرتــی و بــی تفاوتــی آشــکارش اســت .از ايــن دو تــه ســیگار

کامــ ً
ا لــه شــده يکــی مربــوط بــه زمانــی اســت کــه بــا هــم فیلــم خوشــبختی

دروغیــن را تماشــا می کرديــم و هنرپیشــه ی اول فیلــم اکــرم (در نقــش ابراهیــم

هــم بــازی کــرده بــود) گفــت «نورتــن  ،1بــزرگ تريــن اشــتباه در زندگــی انتظــار

خوشــبختی بــی حــد وحصــر اســت» و معشــوقه ی بیچــاره ،نورتــن شــرمنده
ســکوت کــرد و ســربه زيــر انداخــت.

تــه ســیگار دوم دوازده دقیقــه ی بعــد تولیــد شــد( .فســون يــک نــخ ســیگار

سامســون را حــدود ا ً در عــرض نــه دقیقــه می کشــید)

لکــه ای کــه برايــن تــه ســیگار تقريبــاً ســالم بــه جــا مانــده از بســتنی گیــاس
مــی آيــد کــه فســون در يــک شــب داغ تابســتانی خــورده بــود .کامــل  2بســتنی

فــروش دوره گــرد تابســتان ها هماهنــگ بــا صــدای زنگــش ،گاری ســه چــرخ را
روی ســنگفرش توپــان و چوکورکومــا می کشــید .در زمســتان بــا همــان گاری
حلــوا می فروخــت .فســون يــک بــار برايــم گفــت کــه تعمیــرکار گاری ســه

چــرخ همــان کســی بــوده کــه فســون ســه چرخــه اش را هــم بــرای تعمیــر نــزد
او می بــرده.

ايــن تــه ســیگار مــرا بیــاد غروب هــای تابســتان می انــدازد کــه در آن بادمجــان

کبابــی بــا ماســت می خورديــم و بعــد می رفتیــم دم پنجــره .فســون همیشــه
1 Nurten
2 Kamil

٤٣٧

يــک زيــر ســیگاری کوچــک آنجــا می گذاشــت و خــاك ســیگارش را خیلــی تمیــز

در آن می تکانــد و مــرا بــه يــاد زنهــای مهمانی هــای شــیک و پیــک می انداخــت.

شــايد هــم دلــش می خواســت وقتــی بامــن حــرف می زنــد ادای آن زنهــا را در

آورد .او می توانســت مثــل مــردان تــرك خــاك ســیگار را از پنجــره بــه بیــرون

بتکانــد و بعــد ســیگار را روی لبــه پنجــره لــه کنــد و بــه خیابــان بیانــدازد و يــا
ســیگار روشــن را همان طــور پــرت کنــد و ببینــد کــه آن نقطــه ی مشــتعل چطــور

در دل شــب تاريــک بــرق می زنــد .امــا نــه او هیچکــدام از ايــن کارهــا را نمی کــرد
و بــا ژســت اشــرافی اش بــرای مــن هــم سرمشــق می شــد .از فاصلــه ی دور شــبیه

زوجــی بنظــر می رســیديم کــه در يــک کشــور اروپايــی ،آنجــا کــه دخترهــا خــود

را مخفــی نمی کننــد تــازه بــا هــم در يــک مهمانــی آشــنا شــده ايم و حــاال گوشــه

ای خلــوت گیــر آورده ايــم ،مث ـ ً
ا دم يــک پنجــره و ســرگرم بحــث دربــاره ی فیلمــی
کــه بــه تازگــی ديده ايــم ،گرمــا و بچه هايــی کــه بــا ســرو صــدا قائــم موشــک

بــازی می کننــد ،هســتیم  .از ســاحل بســفر گاه و بیــگاه نســیم مايمــی می وزيــد

و بــوی جنــون آور دريــا ،اقاقیــا ،بــوی موهــا و تــن قســون و با الً خــره بــوی ايــن
ســیگار را بــا خــود مــی آورد.

وقتــی کــه فســون ســیگارش را خامــوش می کــرد گاهــی يکبــاره نگاه مــان بــه هــم

گــره می خــورد .وقتــی کــه فیلــم عاشــقانه ای نمايــش داده می شــد و يــا در متــن

فیلمــی مســتند از جريــان جنــگ جهانــی دوم موســیقی مايمــی پخــش می گشــت

گــه گاه پیــش مــی آمــد کــه فســون ســیگارش را بــدون توجــه در زيــر ســیگاری
لــه کنــد .در ايــن حالــت اگــر نگاه مــان بــه هــم می افتــاد بــرق هردومــان را

می گرفــت .دوبــاره يادمــان می آمــد کــه چــرا آنجــا نشســته ايم و فــرم ســیگار لــه

شــده نشــانه ای از ســرگردانی مان در آن لحظــه ی خــاص بــود.

گاهــی فقــط يــک تــه ســیگار را برمی داشــتم و گاهــی هــم تعــداد بیشــتری را و
وقتــی در خانــه ی مرحمــت يکــی يکــی را در دســت می گرفتــم ،بــا ديــدن هــر

کدامشــان نکتــه ای خــاص را از آنچــه گذشــته بــود ،بــه خاطــر مــی آوردم .بــه طــور
کلــی ايــن تــه ســیگارها برايــم دلیــل روشــنی بودنــد کــه هــر چــه از خانــه ی

کســکین ها برمــی دارم ،يــادگار يــک لحظــه ی تاريخــی اســت.

حتــی بــدون لمــس ايــن اشــیا ،فقــط ديدن شــان خاطــرات شــبهای بــا فســون
٤٣٨

بــودن را بــه ذهنــم مــی آورد .ايــن اشــیا ــــ نمکــدان چینــی ،خــط کشــی کــه

شــکل يــک ســگ را داشــت ،در بازکــن خطــر ســاز يــا قوطــی روغــن تخــم

آفتابگــردان مــارك باتانــای  1کــه آشــپزخانه ی کســکینها را بــدون آن نمی شــد
تصــور کــرد ــــ مــرا بــه لحظــات ويــژه ای پیونــد می دادنــد کــه در طــی زمــان

از بهــم پیوستن شــان در ذهنــم خطــی عريــض ايجــاد شــده اســت و بــه راســتی

زيــاد هــم مهــم نیســت کــه آن شــئی تــه ســیگار باشــد و يــا هــر چیــز ديگــر.

هــر تکــه اش مــرا بــه يــاد کارهايــی کــه درآن ســال هــا دور میــز خانــواده ی
کســکین می کرديــم می انــدازد.

گا هی

گاهــی فقــط در ســکوت می نشســتیم  .گاهــی بنظــر عمــو طــارق ــــمثل همــه

ی مــا ــــ برنامه هــای تلويزيــون بســیار خســته کننــده می آمــد و او در میــان

برنامــه روزنامــه می خوانــد .گاهــی می شــنیديم کــه چطــور يــک ماشــین بــوق

زنــان و بــا ســرعت تمــام از ســرازيری خیابــان می گــذرد .گاهــی صــدای قطــرات
بــاران بــر شیشــه ی پنجــره بــه گوشــمان می خــورد .گاهــی می گفتیــم «خــدای

مــن امــروز چــه گــرم اســت ».گاهــی خالــه نصیبــه فرامــوش می کــرد کــه در

زيــر ســیگاری هنــوز ســیگارش می ســوزد و در آشــپزخانه يکــی ديگــر روشــن
می کــرد .گاهــی بــدون آن کــه کســی بفهمــد پانــزده بیســت ثانیــه بــه دســتهای

فســون خیــره می شــدم و از زيبايیــش بــه حیــرت مــی افتــادم  .گاهــی در
تلويزيــون تبلیــغ آنچــه مــا ســرگرم خوردنــش بوديــم پخــش می شــد  .گاهــی از
دور صــدای انفجــاری بگــوش می رســید .گاهــی خالــه نصیبــه يــا فســون

برمی خاســتند تــا کمــی ذغــال در بخــاری بريزنــد  .گاهــی بــه خــود می گفتــم
کــه بهترنیســت دفعــه ی آينــده بــه جــای گل ســر بــرای فســون دســتبندی

بیــاورم؟ گاهــی فیلمــی را کــه پخــش می شــد فرامــوش می کــردم و بــه جــای

آن خاطــرات دوران دبســتان بــه ذهنــم می آمــد .گاهــی خالــه نصیبــه می گفــت

«االن برايتــان چــای زيرفــون دم مــی کنم»گاهــی فســون چنــان از تــه دل

خمیــازه می کشــید کــه انــگار می خواهــد ازپنهانــی تريــن زوايــای روحــش نفــس
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تــازه ی زندگــی را بیــرون بکشــد ،مثــل کشــیدن آب خنــک از چــاه در روزی داغ.
گاهــی بــه خــود می گفتــم کــه ديگــر وقــت برخاســتن و رفتــن اســت .گاهــی

صــدای پايیــن کشــیدن کرکــره ی آرايشــگاه روبــرو پــس از رفتــن آخريــن مشــتری

در محــل می پیچیــد .گاهــی آب قطــع می شــد و پــس از دو روز دوبــاره می آمــد.

گاهــی از بخــاری عــاوه بــر صــدای جــرق و جــروق ذغــال صداهــای ديگــری هــم
بــه گــوش می رســید .گاهــی دوشــب پشــت ســرهم مــی آمــدم چــون خالــه نصیبــه

گفتــه بــود «باقــی لوبیــا را کــه اينقــدر از آن خوشــت آمــد مــی گــذارم فرداشــب
بــا روغــن زيتــون بخــوری ».گاهــی راجــع بــه مســائلی چــون جنــگ ســرد،

کشــتی های جنگــی شــوروی در بســفر و زيــر دريايی هــای امريکايــی در دريــای
مرمــره بحــث می کرديــم .گاهــی فســون غــرق در افــکارش می نشســت و مــن آرزو

می کــردم ،ايــکاش راهــی بــه ســرزمین روياهــای او داشــتم ،امــا آنجــا نشســته

بــودم و همــه ی زندگیــم بــه شــکل ناامیــد کننــده ای دشــوار بنظــر می رســید.

گاهــی سفره شــان بنظــرم چــون زمینــی پوشــیده از پســتی و بلنــدی ،تپه هــا و

دره هــا می آمــد .گاهــی جلــوی تلويزيــون همگــی باهــم می زديــم زيــر خنــده.
گاهــی فکــر می کــردم ايــن کــه می گذاريــم تلويزيــون اينطــور جادوی مــان کنــد
کمــی تحقیرآمیــز اســت .گاهــی از دســت پســر بچــه ی همســايه علــی کــه مــی
آمــد و روی زانــوی فســون می نشســت و خــود را بــه او می چســباند عصبانــی

می شــدم .گاهــی بــا عمــو طــارق اوضــاع اقتصــادی را تجزيــه تحلیــل می کرديــم.
گاهــی فســون بــه طبقــه ی بــاال می رفــت و مدتــی نمی آمــد ،از ايــن کارش بســیار

ناراحــت می شــدم .گاهــی تلفــن زنــگ مــی زد و فقــط کســی شــماره را عوضــی

گرفتــه بــود .گاهــی خالــه نصیبــه می گفــت « هفتــه ی آينــده کــدوی شــیرين

می پــزم ».گاهــی دســته ای از جوانــان در حیــن پايیــن رفتــن از مســیرتوپان

ســرودهايی در حمايــت از تیــم فوتبــال خــود نعــره می زدنــد .گاهــی کــف آشــپزخانه
سوســکی در حــال فــرار می ديــدم .گاهــی فســون را مــی ديــدم کــه زيــر میــز

دمپايــی اش را از پــا در مــی آورد .گاهــی پاســبان شــب درســت زيــر خانــه ی مــا
ســوت مــی زد .گاهــی مــن يــا فســون بــر می خاســتیم و ورق هــای تقويــم را کــه
فرامــوش شــده بــود ،دانــه دانــه می کنديــم .گاهــی بــدون آن کــه کســی متوجــه

شــود يــک قاشــق ديگرحلــوا شــکری برمی داشــتم .گاهــی تصويــر تلويزيــون
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می رفــت و عمــو طــارق بــه فســون می گفــت «بلندشــو ببیــن چــه بايــی ســرش

آمــد ».و همان طــور کــه فســون بــا دگمه هــای زيــر تلويزيــون بــازی می کــرد،

تماشــايش می کــردم .گاهــی می گفتــم « فقــط يــک ســیگار ديگــر و بعــد
مــی روم ».گاهــی زمــان را کامــ ً
ا بــه فراموشــی مــی ســپردم و چنــان ولــو

می شــدم ،انــگار در بســتر گــرم و نــرم باشــم .گاهــی حالــم طــوری بــود کــه
فــرش را پــر از میکــرب و جانــور می ديــدم .گاهــی فســون میــان دو برنامــه از

يخچــال آب ســرد مــی آورد و عمــو طــارق می رفــت طبقــه ی بــاال دستشــويی.

گاهــی در يــک ديــگ بــزرگ بــرای دو روز کــدو ،بادمجــان ،گوجــه و فلفــل
پختــه می شــد .گاهــی پــس از غــذا فســون برمی خاســت و بــه ســمت قفــس
لیمــون می رفــت و بــا محبــت فــراوان بــا پرنــده حــرف مــی زد ،تصــور می کــردم

کــه مخاطبــش منــم .گاهــی در شــبهای تابســتان شــبکوری از پنجــره ی اتــاق
نشــیمن وارد می شــد و خــود را ديوانــه وار بــه المــپ می کوبیــد .گاهــی خالــه

نصیبــه شــايعات قديمــی را کــه تــازه شــنیده بــود ،بازگــو می کــرد مثــ ً
ا

می گفــت :پســر افــی برقــکار دزد خطرناکــی اســت .گاهــی کامــ ً
ا فرامــوش

می کــردم کجــا هســتم و فقــط خودمــان دوتــا را می ديــدم و نگاهــی حســرت

بــار و طوالنــی بــه فســون می انداختــم .گاهــی ماشــینی آنقــدر آهســته

می گذشــت کــه فقــط از لــرزش شیشــه ی پنجــره وجــودش را حــس می کرديــم.
گاهــی صــدای اذان از مســجد فیروزآغــا  1بگــوش می رســید .گاهــی فســون يــک

دفعــه برمی خاســت و از پنجــره چنــان بــا دلتنگــی بــه بیــرون خیــره می شــد

کــه انــگار در انتظــار کســی اســت و مــن بســیار ناراحــت می شــدم .گاهــی

هنــگام تماشــای تلويزيــون بــه چیــز ديگــری فکــر می کــردم و بــه نظــرم می آمــد

کــه مســافری هســتم و در رســتوران کشــتی بــرای اولیــن بــار بــا فســون برخــورد
کــرده ام .گاهــی خالــه نصیبــه غروب هــای تابســتان بــه اتــاق بــاال حشــره کــش

مــی زد وبعــد مــی آمــد ســراغ اتــاق نشــیمن و کمــی هــم از امشــی اش بــه آنجــا

می پاشــید کــه بــه قیمــت جــان چنــد حشــره تمــام می شــد .گاهــی خالــه

نصیبــه بــرای زندگــی غــم انگیــز ثريــا در اروپــا پــس از جداشــدنش از شــاه آنهــم
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فقــط بــه دلیــل نازايــی دل می ســوزاند .گاهــی عمــو طــارق حیــن تماشــای

تلويزيــون می گفــت «بايــد دوبــاره ايــن مرتیکــه را تحمــل کنیــم ».گاهــی خالــه
نصیبــه می پرســید «بســتنی می خواهیــد؟» گاهــی فســون دوشــب پشــت ســرهم

يــک لبــاس را بــه تــن می کــرد و هــر بــار جلــوه ای متفــاوت داشــت .گاهــی در

خانــه ی روبرويــی کســی را مــی ديــدم کــه دم پنجــره ايســتاده و ســیگار دود

می کنــد .گاهــی ماهــی ســاردين ســرخ شــده می خورديــم .گاهــی فکــر می کــردم

کــه کســکین ها بــه عدالــت اعتقــاد دارنــد و مطمئــن هســتند کــه با الً خــره هــر

گناهــکاری چــه در ايــن دنیــا و چــه در آن دنیــا بــه کیفــر اعمــال خــود خواهــد
رســید .گاهــی مدتهــا در ســکوت می نشســتیم .گاهــی بــه نظــر می رســید کــه نــه

فقــط مــا بلکــه تمــام شــهر در ســکوت فــرو رفتــه اســت .گاهــی فســون تذکــر

مــی داد «بابــا از کاســه برنــدار ديگــر!» و بعــد مــن فکــر می کــردم کــه آنهــا فقــط
بــه دلیــل حضــور مــن بايــد حتــی در خانــه ی خودشــان هــم رعايــت همــه چیــز را

بکننــد و گاهــی برعکــس فکــر می کــردم کــه چقــدر بــا مــن راحت انــد .گاهــی
خالــه نصیبــه ســیگاری روشــن می کــرد و آنقــدر حواســش بــه تلويزيــون می رفــت

کــه فرامــوش می کــرد کبريــت را خامــوش کنــد و دســتش می ســوخت .گاهــی

گراتــن ماکارونــی می خورديــم .گاهــی غــرش هواپیمايــی در حــال نشســتن کــه

بســیار بــه خانــه نزديــک می شــد بــه گــوش می رســید .گاهــی فســون بلــوز يقــه

بــازی می پوشــید و از گــردن زيبــا تــا شــکاف ســینه را بــه تماشــا می گذاشــت،

آنوقــت بايــد حواســم را خیلــی جمــع می کــردم تــا مرتــب بــه او نــگاه نکنــم.

گاهــی از فســون می پرســیدم « کار نقاشــی ات بــه کجــا کشــید؟» گاهــی برنامــه ی

هواشناســی تلويزيــون اعــام می کــرد کــه بــرف خواهــد باريــد ولــی خبــری
نمی شــد .گاهــی ســوت گايــه آمیــز يــک نفــت کــش شــنیده می شــد .گاهــی از

دور صــدای تیرانــدازی می آمــد .گاهــی همســايه ها در خانــه را چنــان محکــم بــه

هــم می کوبیدنــد کــه در بوفــه ی پشــت ســرم جامهــای شیشــیه ای بــه لــرزه در

می آمدنــد .گاهــی لیمــون صــدای تلفــن را بــا قنــاری مــاده عوضــی می گرفــت و
چهچــه مــی زد ،کاری کــه همــه مــارا بــه خنــده می انداخــت .گاهــی زن و شــوهری

بــه مهمانــی مــی آمدنــد و مــن دســت وپايــم را گــم می کــردم .گاهــی تلويزيــون

برنامــه ای از دســته ی کــر زنــان خانــه ی موزيــک اســکودار پخــش می کــرد کــه
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ترانه هــای قديمــی می خواندنــد و عمــو طــارق هــم فــوری بــا آنهــا همصــدا
می شــد .گاهــی دو ماشــین نمی توانســتند بــا هــم از خیابــان تنگ مــان بگذرنــد

و هیچکــدام از دو راننــده هــم کوتــاه نمی آمدنــد تــا ايــن کــه با الً خــره هــردو از

ماشــین پیــاده شــده وکار بــه فحاشــی و کتــک کاری می کشــید .گاهــی در

خانــه ،در خیابــان و در تمــام منطقــه ســکوتی اســرار آمیــز برقــرار می شــد.
گاهــی در کنــار کنســرو ماهــی تــن و قطاب،کولــی هــم بــا خــود برايشــان

مــی آوردم .گاهــی بــه هــم می گفتیــم «امــروز چــه ســرد اســت ».گاهــی عمــو
طــارق پــس از غــذا بــا لبخنــد قــرص نعنــای مــارك فــراه  1را از جیــب در مــی آورد
و بــه مــا هــم از آن تعــارف می کــرد  .گاهــی دو گربــه در درگاهــی اول میــو میــو

می کردنــد و بعــد بــا هــم گاويــز می شــدند .گاهــی فســون گل ســینه ای را کــه

برايــش آورده بــودم فــوری مــی زد و مــن آهســته می گفتــم کــه چقــدر برازنــده ی
اوســت .گاهــی چنــان جــذب بهــم رســیدن دو دلــداده و صحنــه ی بــوس و

کنارشــان می شــديم کــه فرامــوش می کرديــم کجــا هســتیم .گاهــی خالــه
نصیبــه می گفــت «مــن بــه غــذا خیلــی کــم نمــک زدم .هرکــس خواســت،نمکدان

اينجاســت ».گاهــی در دوردســت رعــد و بــرق مــی زد .گاهــی ســوت يــک کشــتی
مســافربر بــه دل مــان می نشســت .گاهــی در يــک فیلــم و يــا آگهــی هنرپیشــه

ی مشــهوری را می ديديــم کــه از بــااو در بــار پلــور آشــنا شــده بوديــم و گاهــی

هــم ســربه ســرش گذاشــته بوديــم ،فــوری دلــم می خواســت نگاهــی بــا فســون
ردو بــدل کنــم ،ولــی او نگاهــش را از مــن می دزديــد .گاهــی بــرق می رفــت و

مــا در تاريکــی بــه آتــش ســیگار هــم خیــره می شــديم .گاهــی کســی ســوت

زنــان از کوچــه می گذشــت .گاهــی خالــه نصیبــه می گفــت «امشــب چقــدر
ســیگار کشــیدم ».گاهــی همــه بــا هــم ســکوت می کرديــم و خالــه نصیبــه

می گفــت «گمــان کنــم حــاال بايــد يــک نفــر مــرده باشــد ».گاهــی فنــدك عمــو

طــارق کار نمی کــرد و مــن بــه خــود می گفتــم  :وقتــش شــده کــه يــک فنــدك

جديــد بــه او هديــه کنــم  .گاهــی خالــه نصیبــه می رفــت چیــزی از يخچــال

بیــاورد و بعــد مــی پرســید :آيــا چیــز مهمــی را از دســت داده .گاهــی از خیابــان
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دالگیــش خانــه ی روبرويی مــان زن و مــردی را مــی ديديــم کــه بــا هــم دعــوا

می کننــد و مــرد زن را کتــک مــی زد .صــدای فريــادش تــا مغــز اســتخوان نفــوذ
می کــرد .گاهــی فروشــنده ی دوره گــرد زنگــش را بــه صــدا در مــی آورد و بانــگ
مــی زد بببببببــوزا  1گاهــی خالــه نصیبــه بــه مــن می گفــت « امــروز چــه ســرحالی

» گاهــی بايــد خیلــی بــه خــودم فشــار مــی آوردم تــا از تمــاس بــا فســون جلوگیــری

کنم.گاهــی مخصوصــاً در شــبهای تابســتانی بــادی می وزيــد و درهــا را بــه هــم

می کوفــت .گاهــی بــه ســیبل ،زعیــم و تمــام دوســتان قديمــی فکــر می کــردم.
گاهــی روی غــذا مگــس می نشســت و خالــه نصیبــه بــه شــدت عصبانــی می شــد.

گاهــی خالــه نصیبــه از يخچــال بــرای عمــو طــارق آب معدنــی مــی آورد و بعــد از
مــا مــی پرســید کــه می خواهیــم يــا نــه؟ گاهــی پاســبان شــب ســوت زنــان از

کوچــه مــی گذشــت بــا اين کــه هنــوز ســاعت يــازده نشــده بــود .گاهــی از تــه دل
آرزو می کــرد م بــه فســون بگويــم «دوســتت دارم» امــا بــه جايــش فقــط ســیگاری

روشــن می کــردم .گاهــی می ديــدم گلهايــی کــه بــار پیــش آورده بــودم هنــوز در

گلــدان اســت .گاهــی کســی پنجــره روبرويــی را می گشــود و آشــغالی بــه کوچــه
پــرت می کــرد .گاهــی خالــه نصیبــه می پرســید «چــه کســی آخريــن کوفتــه را

می خــورد؟»  .گاهــی بــا ديــدن ژنرال هــا در تلويزيــون بــه يــاد دوران ســربازی

خــودم می افتــادم .گاهــی بــا درد فکــر می کــردم کــه نــه فقــط خــودم بلکــه
همه مــان آدم هــای بی اهمیتــی هســتیم .گاهــی خالــه نصیبــه می گفــت «حــدس

بــزن دســر چــه داريــم ».گاهــی عمــو طــارق بــه ســرفه مــی افتــاد و فســون بــر
می خاســت و برايــش از يخچــال آب مــی آورد .گاهــی فســون گل ســری را کــه چنــد
ســال پیــش برايــش خريــده بــودم مــی زد .گاهــی فســون راجــع بــه تئاتــر ،برنامــه ی

ادبــی و يــا پرفســوری کــه در تلويزيــون حــرف مــی زد از مــن ســواالتی می کــرد.
گاهــی در بــردن ظرفهــای کثیــف بــه آشــپزخانه کمــک می کــردم  .گاهــی چــون

همــه در حــال جويــدن بوديــم ســکوت برقــرار می شــد .گاهــی کســی خمیــازه

می کشــید و بــه ديگــران ســرايت می کــرد ،طــوری کــه بــه خنــده می افتاديــم.
گاهــی فســون آنقــدر از فیلمــی خوشــش می آمــد کــه مــن آرزو می کــردم قهرمانــش
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بــودم .گاهــی بــوی کبــاب تمــام شــب در خانــه می مانــد .گاهــی خــودم را صــاف

و ســاده خوشــبخت می ديــدم چــون اقبــال نشســتن کنــار فســون را داشــتم.
گاهــی پیشــنهاد می کــرد «دوبــاره برويــم کنــار بســفر شــام بخوريــم؟» گاهــی

ايــن حــس را داشــتم کــه زندگــی نــه جايــی ديگــر ،بلکــه درســت ســر همیــن

میــز جريــان دارد  .گاهــی فقــط بــه ايــن دلیــل دربــاره ی موضوعــی بحــث

می کرديــم کــه برنامــه ای در آن مــورد ديــده بوديــم ،مثــل گــم شــدن قبــر

پادشــاهان در آرژانتیــن ،نیــروی جاذبــه در مريــخ ،رکــورد غواصــی آزاد ،خطــر

موتورســواری در اســتانبول و ...گاهــی بــادی شــديد بــه پنجــره می کوبیــد و

صدايــش در لولــه بخــاری می پیچیــد .گاهــی عمــو طــارق دوبــاره يــاد آوری
می کــرد :کشــتی هايی کــه ســلطان محمــد را از بســفر بــه اســتانبول قديمــی

رســاندند تــا آنــرا بــه تصــرف خــود در آورد ،از همیــن نزديکــی جايــی کــه امــروز

خیابــان بــوگاز کســن نــام دارد گذشــته و بعــد می گفــت «ســلطان در آنزمــان

فقــط نــوزده ســال داشــت ».گاهــی فســون پــس از غــذا برمی خاســت و بــه
ســمت قفــس لیمــون می رفــت  .چنــد لحظــه بعــد مــن هــم بــه او می پیوســتم.

گاهــی بــه خــود می گفتــم «چــه خــوب کــه امشــب آمــدم  ».گاهــی عمــو طــارق

فســون را دنبــال عینــک ،روزنامــه و يــا بلیــط بخــت آزمايــی بــه طبقــه ی بــاال
می فرســتاد و بعــد خالــه نصیبــه پشــت ســرش داد مــی زد « چــراغ را خامــوش

کــن ،فرامــوش نکنی هــا» گاهــی خالــه نصیبــه بــه جشــن عروســی قــوم و

خويشــی دور در پاريــس اشــاره می کــرد و مــی گفــت کــه اگــر عجلــه کنیــم

می رســیم .گاهــی عمــو طــارق می گفــت «ســاکت باشــید» وبعــد بــه ســقف

اشــاره می کــرد .ماهمــه گــوش می داديــم تــا بفهمیــم صــدای مــوش اســت يــا

دزد .گاهــی خالــه نصیبــه از عمــو طــارق می پرســید «صــدای تلويزيــون بــه حــد

کافــی بلنــد اســت؟» چــون از قــرار گــوش عمــو طــارق ســنگین بــود .گاهــی
مدت هــا ســکوت می کرديــم .گاهــی بــرف می باريــد و بــر لبــه ی پنجــره و

کوچــه می نشســت .گاهــی بیــرون آتــش بــازی بــود ،آنوقــت همــه بــر می خاســتیم

و بــه آســمان نورانــی و رنگارنــگ نــگاه می کرديــم .پــس از آن اتــاق بــوی

گوگــرد می گرفــت .گاهــی خالــه نصیبــه می پرســید «بازهــم برايــت بريــزم؟»
گاهــی بــه هــم نــگاه می کرديــم و مــن می فهمیــدم کــه بــا او همیشــه خوشــبخت
٤٤٥
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فريــدون کــه مدتــی بــود بــه نــدرت ســروکله اش پیــدا می شــد و ادعــا می کــرد

ســر فیلــم بــرداری اســت ،يــک هفتــه بعــد از آن کــه ســاعت منــع عبــور و مــرور

يــازده شــب اعــام گشــت ،شــبی مســت اليعقــل بــه خانــه آمــد .مصیبــت از قیافــه

اش مــی باريــد .از ســر ادب کمــی پیش مــان نشســت و چنــد جملــه ای بــا مــا ردو

بــدل کــرد .او وفســون يــک لحظــه بــه هــم نــگاه کردنــد و بعــد فريــدون چــون

ســربازی شکســت خــورده کــه پــس از مدتهــا از میــدان جنــگ برگشــته بــه اتــاق

خــواب در طبقــه ی بــاال رفــت .درســت اش ايــن بــود کــه فســون هــم همراهــش
بــرود .ولــی ايــن کار را نکــرد.

مــن بــا دقــت او را زيــر نظــر داشــتم .خــودش هــم ايــن را می دانســت .ســیگاری

آتــش زد و در ســکوت کشــید .انــگار هیــچ موضوعــی پیــش نیامــده باشــد .مثــل
گذشــته بــرای نشــان دادن شــرم اش از عمــو طــارق دود ســیگار را بــه گوشــه ای

فــوت نکــرد و پــس از کشــیدن تــه ســیگار را بــا احتیــاط خامــوش کــرد .مــن
دوبــاره دچــار بحــران بــر خاســتن شــده بــودم .مرضــی کــه هربــار گمــان می کــردم

عــاج شــده ،شــديدتر خــود را نشــان مــی داد.

وقتــی کــه کمــی مانــده بــه يــازده فســون يــک ســیگار سامســون ديگــر را بــه
آهســتگی بــر لــب گذاشــت ،مســتقیم در چشــمانش نــگاه کــردم .مــا مثــل گذشــته

چنــان بــا نگاه مــان حــرف می زديــم کــه آنشــب حــس کــردم ســاعت ها بــا او

صحبــت کــرده ام .بــی اختیــار دســتم را جلــو بــردم وســیگارش را آتــش زدم .بعــد
صحنــه ای پیــش آمــد کــه مــردان تــرك فقــط در فیلم هــای خارجــی می بیننــد.

فســون هنــگام روشــن کــردن ســیگار بــرای لحظــه ای کوتــاه دســتم را گرفــت.

بــرای خــودم هــم ســیگاری گیرانــدم و خیلــی راحــت ،گويــی هیــچ اتفاقــی نیفتــاده
کشــیدم .پنــج دقیقــه از ســاعت منــع عبــور و مــرور گذشــته بــود .خالــه نصیبــه

حــس می کــرد چیــزی پیــش آمــده و از عواقــب آن می ترســید ،امــا صدايــش در

نمی آمــد .عمــو طــارق هــم شــک کــرده بــود و نمی دانســت کــه چــه چیــزی را
بايــد نديــده بگیــرد .يــازده و ده دقیقــه خانــه را تــرك کــردم .گمــان کنــم همــان
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شــب برايــم روشــن شــد کــه روز ی بــا فســون ازدواج خواهــم کــرد.

ايــن حــس کــه فســون مــرا ترجیــح مــی دهــد آنچنــان از خــود بی خــودم کــرد
کــه اصــ ً
ا نفهمیــدم کــه خــود و چتیــن را بــه خطــر انداختــه ام  .چتیــن مــرا

جلــوی در خانــه در تشــويقی پیــاده کــرد و بعــد ماشــین را بــه گاراژ در خیابــان

شــائیر  1نــگار بــرد کــه يــک دقیقــه بــا مــا فاصلــه داشــت .خــودش هــم از کوچــه
پــس کوچه هــا و بــا احتیــاط راهــی خانــه شــد .مثــل يــک پســر بچــه تمــام شــب

از فــرط هیجــان خــواب بــه چشــمم نیامــد .وقتــی کــه هفــت هفتــه بعــد افتتاحیــه

ی فیلــم در ســینما ســارای برگــزار می شــد ،بــه خانــه ی کســکین هارفتم  .در

حقیقــت هــم فســون بــه عنــوان همســر کارگــردان و هــم مــن بــه عنــوان تهیــه

کننــده (ســهم مــن از اســتوديو لیمــون بیــش از پنجــاه در صــد بــود ) بايــد در

افتتاخیــه شــرکت می داشــتیم .امــا هیچکــدام نرفتیــم .فســون دنبــال بهانــه

نگشــت ،چــون بــا فريــدون قهــر بــود .فريــدون جــای ديگــری زندگــی می کــرد.
بــه احتمــال زيــاد بــا پاپاتیــا .گاهــی رخــت چــرك هايــش را مــی آورد و يــا

کتابــی را کــه احتیــاج داشــت بــا خــود می بــرد .گــزارش ايــن ديدارهــای کوتــاه

را خالــه نصیبــه مــی داد و در ضمــن طــوری رفتــار می کــرد کــه انــگار از زبانــش

در رفتــه .بــا ايــن کــه موضــوع برايــم طبیعتــاً بســیار جالــب بــود ولــی بــه مــرز

ممنوعــه قــدم نمی گذاشــتم .در چشــم هــای فســون می خوانــدم کــه بحــث در

اينمــورد را در حضــور مــن قدغــن کــرده ،امــا خالــه نصیبــه داســتان جنــگ و
دعوای شــان را برايــم تعريــف کــرد .اگــر بــه افتتاحیــه ی فیلــم می رفتــم ،فســون

حتمــاً از طريــق مجــات مطلــع می شــد و مجازاتــم می کــرد .از طــرف ديگــر

طبیعتــاً همــه بعنــوان تهیــه کننــده منتظــرم بودنــد .اينطــور شــد کــه منهــم در
تنفــس ناهــار توســط منشــی ام زينــب بــه لیمــون فیلــم اطــاع دادم بــه علــت
بیمــاری شــديد مــادرم قــادر بــه تــرك خانــه نیســتم.

شــبی کــه زندگــی ويــران بايــد بــرای اولیــن بــار اکــران می شــد ،چتیــن مــرا
ســر تشــويقی ســوار کــرد و در هوايــی بارانــی بــه خانــه ی کســکین ها بــرد .امــا

از مســیر توپــان نرفتیــم ،بلکــه از تکســیم و گاالتــا ســارای گذشــتیم .وقتــی
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کــه در بیوقلــو بــه ســینما ســارای رســیدم از پنجــره ی خیــس ماشــین آدم هــای

شــیک و پیــک را ديــدم کــه چتــر بــه دســت بــه ســینما مــی رونــد .چنــد پــاکارد
را هــم کــه بــا پــول اســتوديو خريــداری شــده بــود ،دورو بــر ســینما بــه چشــم

می خــورد و ايــن همــه هیــچ شــباهتی بــه آن کــه ســال هــا پیــش در ذهــن ســاخته

و پرداختــه بــودم نداشــت.

ســر میــز شــام در چوکورکومــا اصــ ً
ا دربــاره ی ايــن موضــوع حرفــی بــه میــان

نیامــد .تــا آنجــا کــه می شــد دود کرديــم و ماکارونــی بــا گوشــت چــرخ کــرده و

بــرگ بــو ،ماســت و خیــار ،ســاالد گوجــه فرنگــی و پنیــر خورديــم .بــرای دســر هــم
بســتنی خیلــی خوبــی کــه از عمــر  1در نیشانتاشــی خريــده و در فزريــزر گذاشــته

بــودم داشــتیم .مرتــب از جــا برمی خاســتیم و بــه خیابــان بــاران زده چشــم

می دوختیــم .

بــا اين کــه ناقــدان بافیلــم زندگــی ويــران برخــورد بــی رحمانهــای کردنــد ،امــا
ايــن فیلــم چــه در اســتانبول و چــه در شهرســتانها مخاطبیــن فراوانــی پیــدا

کــرد .صحنه هــای پايانــی فیلــم کــه در آن پاپاتیــا دو ترانــه ی پــر ســوز و گــداز
می خوانــد ،مخصوصــاً در واليــات مــردم زيــادی را تحــت تــاً ثیــر خــود قــرار داد
و زنــان بســیاری از همــه ی گروه هــای ســنی هنــگام تــرك ســینماهای بوينــاك و

مرطــوب چشــم هــای ســرخ و پــف کــرده داشــتند .صحنــه ی آخــر فیلــم هــم کــه

مــرد پولــدار و نفــرت انگیــز بــه پــای پاپاتیــا می افتــد و التمــاس می کنــد و او هــم

ســرانجام بــا شــلیک يــک گلولــه بــه زندگــی اش پايــان می دهــد مــورد اســتقبال

فــراوان قــرار گرفــت .ايــن صحنــه چنــان تاً ثیــر گــذار بــود کــه اکــرم بازيگــر نقــش
مــرد پولــدار ــــ کــه همیشــه در رل کشــیش های بیزانســی يــا چريک هــای ارمنــی

ظاهــر می گشــت ــــ از دســت مردمــی کــه در کوچــه و خیابــان يــا برويــش تــف
می انداختنــد و يــا کتکــش می زدنــد بــه جــان آمــد و مدتــی خانــه نشــین شــد.

در عیــن حــال ايــن فیلــم بــه ايــن دلیــل اهمیــت يافــت کــه پــس از ســالهای
تــرور ــــ اســمی کــه حکومــت نظامــی بــر ســال هــای پیــش از کودتــا نهــاده بــود
ــــ دوبــاره مــردم را بــه ســالن های ســینما برگردانــد .رونــق بــازار فیلــم خــود را
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در بــار پلــور هــم نشــان داد .همــه ی ســینماگران دوبــاره بــرای ظاهــر شــدن در
آنجــا ســرو دســت می شکســتند .وقتــی کــه شــبی در اواخــر اکتبــر بــه اصــرار

فريــدون بــه بــار پلــور رفتــم ،متوجــه شــدم کــه اعتبــارم بســیار بــاال رفتــه اســت.
بــا اســتقبال عمومــی از فیلــم زندگــی ويــران ،منهــم بعنــوان تهیــه کننــده ای

موفــق و از آن مهــم تــر باهــوش شــناخته شــده بــودم کــه هــر کســی ــــ از

فیلــم بــردار گرفتــه تــا هنرپیشــگان موفــق ــــ بــا عاقــه ســر میــزش می آمــد و
می خواســت بــا او طــرح دوســتی بريــزد.

آخــر شــب وقتــی کــه از تعريــف و تمجیدهــا و آنهمــه راکــی کامــ ً
ا مســت بــودم،
حیاتــی خیاالتــی ،اکــرم ،فريــدون ،پاپاتیــا و طاهرتــان ســرمیز آمدنــد .اکــرم
کــه تقريبــاً مثــل مــن مســت بــود مرتــب بــه صحنه هــای تجــاوز کــه هنــوز هــم

زينت بخــش صفحــات هنــری روزنامه هــا بــود اشــاره می کــرد و مرتــب خــودش

را بــه پاپاتیــا می چســباند و او بــه قهقهــه می گفــت ،کاری بــا مــردان بدبختــی

کــه زوارشــان در رفتــه نــدارد .ســر میــز پهلويــی يکــی از منتقدينــی نشســته
بــود کــه عقیــده داشــت فیلــم زندگــی ويــران يــک ملــودرام بــد اســت و در

مطلبــش هنــر پیشــه ی اول آن را بــه مســخره گرفتــه بــود .پاپاتیــا و فريــدون
اول می خواســتند بــا يــک فصــل کتــک حســابی ادبــش کننــد ،امــا بــا گذشــت

زمــان موضــوع را بــه فراموشــی ســپرند.

وقتــی کــه اکــرم گفــت پــس از بــازی در ايــن فیلــم پیشــنهادات فراوانــی از

ســوی بانکهــای خصوصــی بــرای شــرکت در آگهــی هــای تجــاری دريافــت کــرده
اســت ،آنهــم در حالــی کــه بازيگــران نقــش منفــی جايــی در آگهی هــا ندارنــد،

بــه دنیــای واقعــی بانکهــا بازگشــتیم کــه نويــد بهــره ی دويســت درصدی را بــه

مشــتريان خــود می دادنــد .معاملهــای کــه در شــرايط تــورم صددرصــدی اصــ ً
ا

بــد نبــود .اين کــه بانکهــا بــرای تبلیغات شــان در روزنامه هــا و تلويزيــون از
هنرپیشــگان اســتفاده می کردنــد ،از طــرف دســت انــدرکاران ســینما مــورد

اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت.

از آنجــا کــه مشــتريان دائمــی بــار پلــور مــرا بعنــوان تاجــری مــدرن و موفــق

می شــناختند (حیاتــی خیاالتــی می گفــت :تاجــری کــه ازتــه دل بــه فرهنــگ

عاقــه منــد باشــد مــدرن اســت) ،معمــو الً ســراين طــور بحث هــا ســکوت
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می کردنــد تــا مــن نظــرم را بگويــم .باهــم ســراين کــه کاپیتالیســتی دورانديــش و
پی گیــر هســتم توافــق داشــتند و تصمیــم ام بــرای ســاختن هنرپیشــه ای طــراز اول

ازدختــر مــورد عاقــه ام را بــه همــراه خــود فســون بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود.
وقتــی فهمیــدم چــه زود فســون را از حافظــه ی خــود بیــرون انداخته انــد عشــق ام
بــه او شــديدتر شــد و دلــم خواســت فــوری بــه ديــدارش بشــتابم .چــه خــوب کــه
جلــوی آلودگــی اش را به ايــن دنیــای کثیــف گرفتــه بــودم .بــه خــودم بــرای دور

نگــه داشــتن اش از ايــن آدم هــای بــد تبريــک گفتــم.

ترانه هــای پاپاتیــا در فیلــم کــه دراصــل توســط دوســت مــادرش (خوانندهــای
پیــر و ناشــناس) زمزمــه می شــدند ،پــس از موفقیــت فیلــم قــرار شــد بــا تنظیمــی

جديــد در يــک صفحــه گــردآوری و پخــش شــود .از ايــن گذشــته تصمیــم گرفتــه

شــد کــه قســمت دوم زندگــی ويــران هــم ســاخته شــود .البتــه ايــن ايــده ی مــا

نبــود ،بلکــه صاحبــان ســینما و دالالن در آناتولــی آنقــدر اصــرار کردنــد کــه بــا الً
خــره فريــدون اعــام کــرد ســرباززدن ازايــن کار برخــاف ســیر طبیعــی ماجراســت.
امــا پاپاتیــا چــون همــه ی دخترانــی کــه بــکارت خــود را از دســت می دادنــد ــــ

چــه خــوب و چــه بــد ــــ در فیلــم نمی توانســت ازدواج کنــد و بچــه دار شــود بلکــه

بايــد می مــرد .بنابرايــن بــه فکرمــان رســید کــه نشــان بدهیــم او نمــرده فقــط

بــه شــدت مجــروح شــده و خــود را بــه مــردن زده بــود تــا از دســت جنايتــکاران

خــاص شــود  .بــه ايــن ترتیــب دنبالــه ی فیلــم در بیمارســتان آغــاز می شــد.

ســه روز بعــد پاپاتیــا در مصاحبهــای بــا ملیــت اظهــار داشــت کــه بــزودی فیلــم
بــرداری شــروع خواهــد شــد .مصاحبه هايــش هــر روز چــاپ می شــد .پــس از

اکــران فیلــم اول شــايعاتی مبنــی برارتبــاط او وطاهرتــان بــر ســر زبانهــا افتــاد .امــا

تبديــل بــه خبــر دســت اول نشــد و پاپاتیــا هــم آنــرا رد کــرد .فريــدون تلفنــی بــه
مــن گفــت کــه مشــهورترين هنرپیشــه ها میــل دارنــد بــا پاپاتیــا همــکاری کننــد و

ديگــر طاهرتــان در ســطح او نیســت .پاپاتیــا در آخريــن مصاحبــه اش اعتــراف کــرد
بــا مــردان رابطــه ای بیــش از مــاچ وبوســه نداشــته .خاطــره ی فرامــوش نشــدنی اش

اولیــن بوســه ی عشــق دوران نوجوانــی در بــاغ انگوراســت کــه دورو برشــان پــر از
زنبــور بــود .مــرد جــوان متاً ســفانه درقبــرس و در نبــرد بــا يونانی هــا کشــته شــد.

پــس از آن نتوانســت بــه مــرد ديگــری نزديــک شــود و فقــط يــک نظامــی ديگــر
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قادربــه فتــح قلــب او خواهــد بــود.

وقتــی کــه فريــدون دربــاره ی دروغ هــای شــاخداری کــه در مصاحبــه مطــرح

کــرده بــود بــه او تذکــر می دهــد در جــواب می شــنود کــه ايــن کارهــا فقــط

بــرای گذرانــدن فیلــم جديــد از ســد سانســور اســت .اينــرا از زبــان فريــدون

نشــنیدم ،امــا از ســوی ديگــر هــم هیــچ تاشــی بــرای پنهــان کــردن رابطــه اش
بــا پاپاتیــا از مــن نمی کــرد .در حقیقــت بــه شــیوه ی زندگــی اش کــه بــی خیــال

از کنــار مســائل می گذشــت و بــا هیچکــس ســر جنــگ و دعــوا نداشــت ،حســوديم

می شــد .

ترانه هــای فیلــم زندگــی ويــران بــا صــدای پاپاتیــا درژانويــه ی  1982بــه بــازار

آمــد و فــروش خوبــی داشــت .هرچنــد بــه پــای فیلــم نرســید .بــا آگهی هــای

کوچــک بــر ديــوار خانه هايــی کــه پــس از حکومــت نظامــی دوبــاره ســفید

شــده بودنــد ،بــرای صفحــه تبلیــغ شــد .مختصــری هــم در مجــات ســر و صــدا
برايــش بــراه انداختنــد .دايــره ی سانســور رســانه های گروهــی (تحــت عنــوان
بــی مســمای کمســیون کنتــرل موســیقی فعالیــت می کــرد) صفحــه را بــرای

پخــش از طريــق راديــو و تلويزيــون ضعیــف تشــخیص داد ،امــا ايــن صفحــه

وســیله ی خوبــی بــرای مصاحبه هــای رنــگ و وارنــگ شــد .پاپاتیــا بــرای معرفــی
خــود بــه هــر پرسشــی پاســخ مــی داد  .جواب هايــش گاه کامــ ً
ا جــدی و گاهــی

چــرت و پــرت بودنــد .مثــ ً
ا در پاســخ ايــن ســوال  :بنظــر شــما زن مــدرن تــرك
براســاس تعالیــم آتاتــورك بايــد بیــش ازهمــه بــه شــوهرش فکــر کنــد يــا بــه

پیشــرفت در کار ،می گفــت کــه هنــوز مــرد ايده الــش را پیــدا نکــرده اســت .بــا

عکس هــای جلــوی آينــه ی اتاقــش ور می رفــت (مبلمانــی نیمــه مــدرن و نیمــه

ســنتی) .بــا خرس هــای پنبه ايــش بــازی می کــرد .مــادرش هــم در نقــش يــک

زن خانــه دار اصیــل تــوی آشــپزخانه ماســت و اســفناج را هــم مــی زد .ــــ از آن

ديــگ هــای رويــی يکــی هــم در خانــه ی کســکین ها بودــــ يــک جــا تاکیــد

می کــرد کــه چقــدر ســاده تر ،بی گنــاه تــر و متعــادل تــر از لــرزان  1هنرپیشــه ی

خشــمگین و زخــم خــورده ی فیلــم زندگــی ويــران اســت ،هرچنــد درجــای ديگــر
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اشــاره کــرده بــود « همــه ی مــا کمــی شــبیه لــرزان هســتیم نــه؟» فريــدون يــک

بــار بــا کمــال افتخــار اعــام کــرد کــه پاپاتیــا کامــ ً
ا حرفهــای کار می کنــد و

به هیچوجــه شــايعاتی را کــه روزنامه هــا و مجــات دربــاره اش چــاپ می کننــد،

جــدی نمی گیــرد .درســت برعکــس ســتارگان خــل مزاجــی کــه در بــار پلــور

رفــت و آمــد دارنــد ،نــق نمی زنــد کــه مطبوعــات تصويــر نادرســتی ازاو ارائــه

می دهنــد .خــودش شــرايط بــازی را تعییــن می کنــد و هرجــا کــه الزم باشــد

دروغ هــم می گويــد.

کمــال ديگر اص ً
ا ســراغ مارا نمــی گیريد
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چــون ملتــم ،نوشــابه ی وطنــی هنــوز در میــدان رقابــت بــه گــرد کوکاکــوال و

ديگــر مارك هــای خارجــی نمی رســید ،زعیــم تصمیــم گرفــت در شــروع تابســتان

بــه کمــک پاپاتیــا کارزار تبلیغاتــی بزرگــی بــه راه بیانــدازد .فیلمــش را قــرار شــد
فريــدون بســازد .به ايــن ترتیــب بــرای آخريــن بــار بــا دوســتان قديم ايــم کــه
مدتــی بودــــ بــدون آن کــه اختافــی بین مــان باشــدــ رابطــه ام بــا آنــان قطــع

شــده بــود ،نزديــک شــدم ،کــه البتــه خیلــی اذيتــم کــرد.

زعیــم طبیعتــاً می دانســت کــه پاپاتیــا بــا لیمــون فیلــم همــکاری می کنــد .بــرای

اين کــه در محیطــی دوســتانه مذاکرات مــان را پیــش ببريــم بــرای ناهــاری جانانــه

در فوايــه قــرار گذاشــتیم .

«کوکاکــوال بــه مشــتريان اش نســیه می دهــد ،تابلوهــای مجانــی در اختیارشــان

می گــذارد يــا بــه مناســبت های مختلــف هدايــای کوچکــی پخــش می کنــد .مــا
نمی توانیــم بــا او رقابــت کنیــم .تــازه همین کــه جوانــان مارادونــا را کوکاکــوال

بــه دســت ببیننــد کافــی اســت .ديگــر کســی به ايــن فکــر نمی افتــد کــه ملتــم
ارزانتــر و ســالم تــر اســت و در کشــور خودمــان هــم تولیــد می شــود .همــه فقــط

کوکاکــوال می خواهنــد».

« دلخــور نشــو! امــا مــن هــم اگــر هــوس نوشــابه کنــم حتمــاً ســراغ کوکاکــوال

مــی روم ».

زعیــم گفــت «مــن هــم همین طــور ،چــون پولــش را دارم .امــا پاپاتیــا بايــد پیــام

مــارا در ســت و حســابی بــه آناتولــی برســاند .چطــور آدمــی اســت؟ مــی شــود بــه
٤٥٢

اواعتمــاد کــرد؟»

«نمی دانــم .ازطبقــه پايیــن می آيــد و بســیار بلندپــرواز اســت .مــادرش در

کافه هــا می خوانــد و ازپــدرش حرفــی در میــان نیســت .مشــخصاً چــه چیــزی
می خواهــی بدانــی؟»

«خــوب مــا کلــی پــول خــرج مــی کنیــم و دل مــان نمی خواهــد کــه او را دريــک
فیلــم سکســی ببینیــم ،يــا يکبــاره در حــال خیانــت بــه شــوهرش گیــر بیفتــد.
ايــن جــور مســائل بــاب طبــع مــردم آناتولــی نیســت .شــنیدهام کــه بــا شــوهر
فســون تــو خیلــی نزديــک شــده».

از فــرم حــرف زدنــش خوشــم نیامــد .طوری«فســون مــن» را گفــت و در عیــن

حــال نگاهــم کــرد کــه انــگار بخواهــد بــه زبــان بــی زبانــی بگويــد :تــو کــه
اينجــور آدم هــا را بــه خوبــی می شناســی نــه؟

بــا دلخــوری پرســیدم «فــروش ملتم در شهرســتانها بهتر اســت ؟»

زعیــم غــرب زده تبلیغــات اش را تــا حــال بــه ســبک کامــ ً
ا اروپايــی پیــش بــرده
بــود و حــاال تــازه داشــت می فهمیــد کــه فــروش ملتــم در اســتانبول و چنــد

شــهر بــزرگ ديگــر ازهمــه جــا بدتــر اســت.

«همین طوراســت .در شهرســتانها بیشــتر مــارا دوســت دارنــد .مــردم آنجــا

ترك هــای واقعــی هســتند و هنــوز ذائقــه شــان خــراب نشــده .تــو هــم ديگــر

اينقــدر حســاس نبــاش و موضــوع را عــوض نکــن .مــن مــی دانــم چقــدر فســون را
دوســت داری .ايــن همــه ســال بــه پــای يــک عشــق مانــدن بــه راســتی تحســین

برانگیــز اســت ،حــاال مــردم هرچــه خواســتند بگوينــد».
«مردم چــه می گويند؟»

زعیــم مرموزانــه گفــت «چیــزی نمی گويند».

معنــی اش ايــن بــود کــه فراموشــت کرده انــد .چــون نمی دانســتیم چــه بگويیــم
ســکوت کرديــم.

از طرفــی می دانســتم کــه زعیــم حقیقــت را می گويــد و از ســوی ديگــر
گمــان می کــردم کــه ماحظــه ام را می کنــد .زعیــم حالــم را فهمیــد و لبخنــد

پیروزمندانــه ای برلــب آورد .ابروهايــش را بــاال انداخــت و پرســید «تــو در چــه

حالــی؟»

٤٥٣

می توانســتم از خیــر پاســخ بگــذرم .امــا اين کــه اينطــور صــاف و ســاده فراموشــم

کــرده بودنــد اذيتــم می کــرد.

گفتــم «همــه چیــز بــه خوبــی پیــش مــی رود ،مــن بــا فســون ازدواج می کنــم و

بــه اجتمــاع برمی گــردم .البتــه اگــر بتوانــم ايــن يــاوه گويــان را ببخشــم».

«آخ فکــرش را نکــن ،ســه روزه همــه چیــز از يادشــان مــی رود .آدم می بینــد کــه

حالــت چــه خــوب اســت .وقتــی کــه قضیــه ی فريــدون را شــنیدم بــه خــود گفتــم
کــه ديگــر فســون ســرعقل خواهــد آمــد».

«راجــع به فريدون چه شــنیدی؟»
«مهم نیســت».

بــرای اين کــه موضــوع صحبــت را عــوض کنــم پرســیدم «خــوب پــس تــو کــی

عروســی مــی کنــی؟ تازگــی کســی را پیــدا نکــرده ای؟»

«آه نــگاه کــن! باســتراد هیلمــی و زنــش نســلیهان  1می آينــد ».زعیــم گفــت و بــه
در اشــاره کــرد.

هیلمــی بانــگ زد «ببیــن کــه آمــده» و بطــرف میــز مــا آمــد  .نســلیان و
هیلمــی اعتمــادی بــه خیاط هــای بیوقلــو نداشــتند و لباس هايشــان را از ايتالیــا

می آوردنــد .از شــکوه و جــال و اشرافیت شــان خوشــم می آمــد ولــی می دانســتم

قــادر نخواهــم بــود از همــه چیــز بــا قــدری شــوخی و خنــده بگــذرم .بــه نظــرم
رســید کــه نســلیهان بــا کمــی وحشــت نگاهــم می کنــد .بــا هــردو دســت دادم

و بــا کمــی بی توجهــی خــود را کنــار کشــیدم .زيــاد باهاشــان قاطــی نشــدم.

اصــ ً
ا بــه زبــان آوردن کلمــه ی اجتمــاع وعاقــه نشــان دادن بــرای بازگشــت بــه
آن درســت نبــود .از گفتــن اش متاً ســف بــودم .در واقــع دلــم می خواســت بــه

دنیــای فســون ،بــه چوکورکومــا بازگــردم .فوايــه مثــل همیشــه شــلوغ بــود .نگاهــم
روی ديوارهــای خالــی ،گلدان هــا ،المپهــای شــیک می گشــت .گويــی خاطراتــی

زيبــا را دوره می کنــم ،ولــی در عیــن حــال ايــن رســتوران بــه نظــرم تــا حــدی
ديــروزی و عقــب افتــاده آمــد .می شــد کــه مــن و فســون روزی بــدون نگرانــی،
صــاف و ســاده ،فقــط بــا احســاس خــوب زنــده بــودن و در کنــار هــم بــودن اينجــا
1 Neslihan

٤٥٤

بنشــینیم؟ فکــر کــردم بــه احتمــال بســیار زيــاد همین طــور هــم خواهــد شــد.
زعیــم گفــت «دوباره که غرق در روياهای خودت شــدی؟»
« نــه بــه خاطر تــو فقط بــه پاپاتیــا فکر می کردم ».

«کــه اينطــور ،اگــر قــرار باشــد پاپاتیــا امســال در تبلیغــات مــا نقشــی ايفــا کنــد

و چهــره ی ملتــم را بــه نمايــش بگــذارد بايــد در قرارهــا و مهمانی هايمــان هــم
ظاهــر شــود .نظــر تــو چیســت؟»
«در چــه رابطه ای؟»

«رفتار درســت و مناســبی دارد؟»

«چرا نه؟او هنرپیشــه اســت و حتی بیش از اين ،ســتاره ای شــده».

«منظــورم همیــن اســت ديگــر .مــی دانــی کــه در فیلم هــای ترکــی چطــور نقــش

آدم هــای پولــدار را بــازی می کننــد .رفتــار مــا کــه نبايــد مثــل آنهــا باشــد».

«مــا گفتــن زعیــم فقــط از ســر ادب بــود .در اصــل می خواســت بگويــد« او».

فقــط بــه پاپاتیــا از بــاال نــگاه نمی کــرد .بلکــه ايــن نظــرش دربــاره ی همــه ی

آنهايــی بــود کــه از طبقــات پايیــن می آمدنــد .فــوری فهمیــدم کــه عصبانــی

شــدن از تنــگ نظــری او و تلــخ کــردن اوقاتــم ديوانگــی محــض اســت .ســادی
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سرپیشــخدمتی را کــه از ســالها پیــش می شــناختم صــدا زدم و از او پرســیدم

کــه امــروز کــدام ماهــی را بهتــر اســت ســفارش داد.

گفت«کمــال ديگراصــ ً
ا ايــن طرفهــا پیدايتــان نمی شــود .مــادر محترم تــان هــم

همین طــو ر » .

«مــادرم پــس از فوت پدر به رســتوران نمی رود».

«اورا نــزد مــا بیاوريــد و مطمئــن باشــید کــه ســرحالش خواهیــم آورد .وقتــی
کارهانــس بــزرگ فــوت شــد ،بچه هــا مادرشــان را چنــد بــار در هفتــه بــرای ناهــار

به اينجــا می آوردنــد .ببینیــد حــاال هــم همچنــان در جــای مــورد عاقــه اش

کنــار پنجــره نشســته ،اســتیک اش را می خــورد و بــه رفــت و آمــده ای پیــاده رو
نــگاه می کنــد».

زعیــم گفــت «او قبــا جــزو زنــان حــرم ســلطان بــوده .يــک زن چرکســی بــا
1 Sadi

٤٥٥

چشــمانی ســبز .ســرازيری هفتــاد را مــی گذارنــد و هنــوز خوشــگل اســت .خــوب

ســادی امــروز چــه نــوع ماهــی را پیشــنهاد مــی کنــی؟»

گاهــی ســادی بــدون آن کــه نظــر خاصــی داشــته باشــد همــه جــور ماهــی را
از کولــی گرفتــه تــا ماهــی حلــوا ،آزاد ،تــن ،ســفید و اره ماهــی رديــف و بــا

کمــک حــرکات ســیبیل و ابروهــا از تازگــی و خوشــمزگی آنــان تعريــف می کــرد.

امــا گاهــی هــم خیلــی مختصــر می گفــت «ماهــی ســفید ســرخ شــده ،امــروز

نمی توانــم چیــز ديگــری پبشــنهاد کنــم».

«با چــه بخوريم؟»

«ســیب زمینــی پختــه ،روکــوال و يا هر چیز ديگری که دوســت داشــته باشــید».

«پیش غذا چه باشــد؟»

«ماهــی تن پروده».

زعیــم بــدون آن کــه ســرش را از صــورت غــذا بــردارد گفــت «پیــاز قرمــز هــم

بیاوريــد!»  .وقتــی کــه بــه صفحــه ی نوشــابه ها رســید آه از نهــادش بآمــد « عالــی
اســت ديگــر  ،پپســی داريــد ،لیمونــاد آنــکارا حتــی الــوان هــم در لیســت تان پیــدا

مــی شــود .امــا از ملتــم خبــری نیســت».

«زعیــم خودتــان کــه بهتــر می دانیــد .ســرويس ملتــم درســت نیســت .ديــر بــه
ديــر می آيــد و مــا مدت هــا بايــد شیشــه های خالــی را انبــار کنیــم».

«درســت اســت .ســرويس اســتانبول مان درســت کار نمی کنــد ».و بعــد بــه ســوی

مــن برگشــت «تــو شــرکت حمــل و نقــل مناســبی نمی شناســی؟ شــما در زت زت

چــه می کنیــد؟ کارتــان را چطــور پیــش مــی بريــد؟»

«حــرف زت زت را ديگــر نــزن .عثمــان بــه کمــک تــورگای يــک شــرکت جديــد
تاً ســیس کــرده و حــاال ســخت در کار رقابــت بــا مــا هســتند .عثمــان پــس از مــرگ

پــدر دچــار حرصــی بیمارگونــه شــده اســت».

زعیــم ازاين کــه ســادی داســتان ضــررو زيان هــای مــارا بشــنود زيــاد راضــی بــه
نظــر نمی رســید« .برايمــان دو تاراکــی بــا يــخ بیــاور لطفــاً !» وقتــی ســادی رفــت

زعیــم بــا نگاهــی مشــتاق گفــت «بــرادر عزيــزت مــرا هــم بــه همــکاری دعــوت
کــرده».

«مــن خــودم را در گیــر ايــن قضايــا نمی کنــم .اگــر دوســت داشــتی بکــن ،ناراحــت
٤٥٦

نمی شــوم .ديگــر چــه خبــری داری؟»

زعیــم فــوری منظــورم را فهمیــد و چنــد شــايعه جديــد را کــه بــر ســر زبانهــا

بــود برايــم تعريــف کــرد .به ايــن ترتیــب فهمیــدم کــه گــوون  1کشــتی غــرق کــن
اينبــار درمســیر تــوزال بايــرام اوغلــو  2يــک کشــتی زنــگ زده و ســوراخ را بــه آب

انداختــه .او کارش خريــد کشــتی هــای از کار افتــاده و غیــر اســتاندارد اســت

کــه ســازمان حفــظ محیــط زيســت آنهــا را از دور خــارج اعــام کــرده اســت .ايــن

کشــتی ها را بــا قیمتــی نــازل از خــارج خريــداری می کــرد و بعــد بــه لطايــف
الحیــل ســر ماً مــوران را شــیره می مالیــد و کشــتی را بــه جــای کااليــی نــو وارد
کشــور می کــرد  .بــا کمــک دوســت و آشــنايانش و پرداخــت رشــوه بــه وام هــای

بــدون بهــره ای کــه بــرای پیشــرفت کشــتیرانی در ترکیــه اختصــاص داده شــده
بــود دســت پیــدا می کــرد .تــازه پــس از بــه آب انداختــن کشــتی کلــی هــم

پــول از شــرکتهای بیمــه دريافــت می کــرد و آخــرش هــم آنــرا بــه دوســتان خــود
کــه کارشــان خريــد آهــن پــاره و ماشــین هــای اوراق بــود می فروخــت و از ايــن

راه بــدون آن کــه از جايــش برخیــزد ثروتــی افســانه ای بــه هــم زده بــود .بعــد از
دوگیــاس راکــی هــم ديگــر هیچکــس جلــودارش نمی شــد «مــن بــدون آن کــه

پايــم بــه داخــل کشــتی رســیده باشــد صاحــب بزرگتريــن شــرکت کشــتی رانــی
جهــان هســتم».

«اين بــار فقــط گنــد موضــوع به ايــن دلیــل درآمــد کــه او بــرای صرفــه جويــی

کشــتی را در نزديکــی خانــه ای تابســتانی کــه بــرای معشــوقه اش خريــده بــود،
بــه آب انداخــت .حــاال فريــاد و فغــان همــه بلنــد شــده و معشــوقه هــم مرتــب
در حــال گريــه و زاری اســت».
«ديگــر چه خبر؟»

« آوانوکــس و منگرلیــس بــه دنیــس  3بانکــدار اعتمــاد کرده انــد و حــاال همــه ی
ثروتشــان بربــاد رفتــه  .شــايع اســت کــه آوانوکــس بــه همیــن دلیــل دختــرش را
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ازدبیرســتان نوتــردام دزيــون بیــرون آورده و می خواهــد فــوری شــوهرش بدهــد».

«چــه بــد و چــرا رفتنــد پیــش دنیــس؟ از او کــه حرفــی در میــان نبــود .می گوينــد

اص ـ ً
ا قابــل اعتمــاد نیســت .چطــور ســراغ او رفتنــد؟»

«تــو چطور؟پولــی نــزد ايــن بانــک هــای خصوصــی داری؟ اعتمــادی بــه آنهــا
هســت؟»

مشــخص بــود ايــن بانــک هــای خصوصــی کــه قبــ ً
ا دونــر فــروش ،الســتیک فــروش

و يــا بلیــط فــروش بودنــد قــادر بــه پرداخــت بهــره ی ســنگینی کــه قــول اش را

می دادنــد نخواهنــد بــود .هــر عقــل ســالمی می توانســت اينــرا بفهمــد .امــا چنــد

تايــی از آنــان بــا تبلیغــات فــراوان موفــق بــه جمــع کــردن مشــتری شــدند و بــه
ايــن ترتیــب توانســتند بــرای مدتــی خــود را حفــظ کننــد .شــايع شــده بــود کــه
حتــی کارشناســان اقتصــادی کــه خــود در روزنامه هــا علیــه ايــن نــوع تقلبــات

چیــز می نوشــتند ،طمــع کــرده و بعضی هاشــان بــرای چنــد ماهــی پــول خــود را

بــه آنــان ســپرده بودنــد.

«مــن هیــچ پولــی در بانک هــای خصوصــی نگذاشــته ام .شــرکت هايم هــم هیــچ

پولــی در ايــن طــور جاهــا ندارنــد».

«آنقــدر بهــره ی بااليــی می دهنــد کــه آدم اگــر دنبــال کار بــرود ،فقــط بايــد
احمــق باشــد .اگــر پولــی را کــه در ملتــم ســرمايه گــذاری کــرده ام پیــش کاســتلی
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گذاشــته بــودم ،حــاال دو برابرشــده بــود ».

وقتــی کــه امــروز بــه گفتگوی مــان در فوايــه و آدم هــای دورو برمــان در آنجــا
فکــر می کنــم ،همــان احســاس تهــی بــودن را دوبــاره حــس می کنــم ،امــا بــر

خــاف امــروز کــه در حیــن بازگويــی ماجــرا بی عقلــی و يــا محترمانــه تــر بگويــم

بــی تدبیــری آن بخــش از جامعــه بــه ذهنــم می رســد ،آنــروز ايــن بی فکــری

نگــران کننــده بــه جــای آن کــه مضطربــم ســازد از خــود بخاطــر تدبیــری کــه
داشــتم خشــنودم مــی ســاخت.

«يعنــی ملتــم اصــ ً
ا ســودی نــدارد؟» همین طــوری گفتــم ،ولــی زعیــم فــوری

دنبالــه ی حرفــم را گرفــت.

1 Kasteli

٤٥٨

«مــا واقعــاً ســر پاپاتیــا حســاب بازکرده ايــم .چــاره ی ديگــری نداريــم .فقــط

خــدا کنــد آبروريــزی نکنــد .در جشــن عروســی محمــد و نورشــیان پاپاتیــا بايــد
ترانــه ی تبلیغاتــی ملتــم را بــه همراهــی ارکســتر صفحــه ی نقــره ای بخوانــد.

جشــن عروســی در هیلتــون اســت و همــه ی خبرنــگاران هــم شــرکت دارنــد».

بــا ناراحتــی ســکوت کــردم .کســی راجــع بــه ايــن عروســی بــا مــن حــرف نــزده
بــود .

«آخ مــی دانــم کــه تــو را دعــوت نکــرده انــد .امــا فکــر می کــردم کــه خبــر

داری».

«چــرا مرا دعــوت نکرده اند؟»

«در ايــن بــاره خیلــی بحــث شــد .حتمــاً مــی توانــی حــدس بزنــی کــه ســیبل

نمی خواهــد بــا تــو روبــرو شــود و تهديــد و کــرده کــه اگــر تــورا دعــوت کننــد
نخواهــد آمــد .او بهتريــن دوســت نورشــیان اســت و در عیــن حــال باعــث آشــنايی

آن دو شــده».

«خــوب منهــم بهتريــن دوســت محمــدم .منهــم بــه انــدازه ی او در آشــنايی آن
دو ســهم داشــته ام».

«ســیبل در نظــر ديگــران آنکســی ســت کــه موردظلــم واقــع شــده ،شــما نامــزد
بوديــد .بــا هــم زندگــی می کرديــد و بعــد تــو ترکــش کــردی .ماجــرای شــما
بــر ســر زبانهــا افتــاد .مادرهــا بــرای هشــدار بــه دخترهای شــان شــمارا نشــان
می دادنــد .بــرای ســیبل بــی تفــاوت اســت .امــا او هــم خســته شــده ،مــردم

طبیعتــاً تــو را مقصــر می داننــد .طــرف او را می گیرنــد ديگــر .اين کــه ديگــر

ناراحتــی نــدارد».

گفتم«ناراحــت نیســتم» ولــی اينطــور نبود.

در ســکوت راکی مــان را نوشــیديم و ماهــی مــان را خورديــم .حتمــاً اولیــن بــاری

بــود کــه مــن و زعیــم در فوايــه ناهــار می خورديــم ولــی حرفــی نمی زديــم.

مــن صــدای قدم هــای گارســون ها ،صحبت هــا و خنده هــای مشــتريان ،بــه هــم

خــوردن قاشــق و چنگال هــا را می شــنیدم .خشــمگین بــا خــود قــرار گذاشــتم

کــه ديگــر هیچــگاه بــه فوايــه قــدم نگــذارم .درهمــان حــال هــم می دانســتم

کــه چقــدر ايــن رســتوران را دوســت دارم و ايــن جــا دنیــای آشــنای مــن اســت.
٤٥٩

بعــد زعیــم تعريــف کــرد کــه می خواهــد درايــن تابســتان يــک قايــق ورزشــی بخــرد

و دنبــال يــک موتــور بــرای آن مــی گــردد و گفــت کــه در مغازه هــای کراکــوی

چیــز بــه درد بخــوری پیــدا نکــرده « تــورا خــدا قیافــه نگیــر» و يــک دفعــه گفــت
«از دســت دادن يــک جشــن عروســی در هیلتــون مگــر چقــدر اهمیــت دارد ،مگــر

تــا حــال آنجــا نبــودی؟»

« فقــط از ايــن دلخــورم که دوســتانم مــرا بخاطر ســیبل کنار گذاشــته اند».

«اصـ ً
ا هم اينطور نیســت».

« تــو چــه تصمیمــی می گرفتی ؟»

بــا زرنگــی پرســید «مــن چــه تصمیمــی می گرفتــم؟ آهــا البتــه مــن حتمــاً دوســت
داشــتم کــه تــو باشــی .چقــدر عروســی هــا بــا هــم خــوش مــی گذرانديــم».

«حــرف خوشــگذرانی نیســت .موضــوع مهم تر از اين حرفهاســت».

زعیــم گفــت «ســیبل دختــر فــوق العــاده ای اســت .تــو قلبــش را شکســتی .از ايــن
گذشــته او را در شــرايط دشــواری قــرار دادی .بــه جــای چــپ چــپ نــگاه کــردن

بــه مــن يــک بــار بــرای همیشــه ايــن موضــوع را بپذيــز کمــال .بــاور کــن بعــد ا ً

بازگشــت بــه زندگــی قبلــی و فرامــوش کــردن گذشــته بســیار آســانتر خواهــد
شــد».

«پــس بــه نظــر تــو مــن گناهــکارم؟» می دانســتم فــوری از ادامــه ی ايــن موضــوع

متاً ســف خواهــم شــد.

بــاز هــم گفتــم «اگــر هنــوز هــم بــکارت اينقــدر اهمیــت دارد ،پــس چــرا اينقــدر

مــدرن بــازی در مــی آوريــم .الاقــل بــا خودمــان صــادق باشــیم».

«هســتیم .امــا اگــر تــو گمــان می کنــی کــه می توانــی راجــع بــه بــکارت نظــر

بدهــی واقعــاً در اشــتباهی .بــرای مــن و تــو ممکــن اســت اصــ ً
ا اهمیــت نداشــته
باشــد ،امــا بــرای يــک دختــر در ايــن مملکــت مهــم اســت .حــاال هــر چــه دلــش

خواســت مــدرن باشــد».

« تــو کــه گفتی برای ســیبل بی تفاوت اســت».

«شــايد بــرای ســیبل باشــد امــا بــرای ديگــران نیســت .يــادت مــی آيــد وقتــی کــه

میخــک نقــره ای آن مزخرفــات را راجــع بــه تــو نوشــت و آن طــور بــر ســر زبانهــا

افتــادی چــه حالــی داشــتی؟»

٤٦٠

از قــرار ،زعیــم می خواســت حتمــاً ايــن مســئله را بــرخ بکشــد و بــا تــاً کیــد
روی «زندگــی قبلــی» اذيتــم کنــد .خــوب مــن هــم می توانســتم جوابــش را

بدهــم .هرچنــد حــس می کــردم بهتراســت جلــوی زبانــم را بگیــرم .امــا راکــی

هــم اثــرش را گذاشــته بــود و ديگــر بــه هیچوجــه نمی توانســتم خشــمم را

کنتــرل کنــم.

«يــک چیــزی را بايــد بگويــم زعیــم و آن اين کــه خوانــدن پاپاتیــا و ســاززدن

صفحــه ی نقــره ای آنهــم بــه قصــد تبلیــغ بــرای ملتــم در هیلتــون نهايــت بــی

ســلیقگی اســت».

«تورابــه خــدا ببیــن ،مــا بــا شــما بــرای تبلیغــات قــرارداد بســته ايم .از ايــن

هــم دلخــوری؟»

«از ظرافــت بهــره ای نبرده ايد».

زعیــم ضربــه را برگردانــد «ايــن زن را کــه بــه دلیــل ســلیقه و طبــع ظريــف
انتخــاب نکرده ايــم ».

گمــان می کــردم کــه حــاال زعیــم به ايــن نکتــه اشــاره کنــد کــه همیــن عــدم

ظرافــت پاپاتیــا فیلــم مــارا بــه اوج رســاند ،امــا او آدم خوبــی بــود .و حتــی بــه
ايــن موضــوع فکــر هــم نمی کــرد .فقــط گفــت کــه حتمــاً می توانــد بــا پاپاتیــا
کنــار بیايــد .

«فقــط يــک چیــز را می خواهــم بــه عنــوان دوســت بــه تــو بگويــم کمــال :ايــن

ديگــران نیســتند کــه تــو را کنــار گذاشــته انــد .تــو آن هــا را ول کــرده ای».

« چــکار کــرده ام مث ً
ا ؟»

« خــودت را کام ـ ً
ا کنــار کشــیده ای  .ديگــر جمــع مــارا جالــب و ســرگرم کننــده
نمــی دانــی  .تــو دنبــال چیــزی هســتی کــه فکــر مــی کنــی بســیار بــا اهمیــت

اســت .ايــن عشــق تــو را کامــ ً
ا بــه خــود مشــعول کــرده .البتــه اشــکالی نــدارد،

امــا به ايــن دلیــل نبايــد از مــا دلخــور باشــی».

«ايــن موضــوع ســاده ترين چیــز دنیاســت .مــا جســماً بــا هــم جــور بوديــم و بعــد

مــن عاشــقش شــدم .پیــش مــی آيــد ديگــر ،پــس از آن دنیايــش برايــم جالــب
شــد  ،زندگیــش  .ايــن موضــوع اصــ ً
ا مربــوط بــه روابــط بــا شــما نمــی شــود».

جملــه ی آخــر همین طــوری از زبانــم در رفــت و يــک بــاره ديــدم کــه زعیــم
٤٦١

چقــدر از مــن دور شــده .ولــم کــرده بــود .وقــت گــوش دادن ديگــر حواســش بــه
مــن نبــود ،بلکــه فقــط بــه حرف هايــی کــه بايــد در جمــع دوســتان می گفــت،

فکــر می کــرد .درحالــی کــه زعیــم آدمی فهمیــده و نــازك طبــع بــود و در حــال
عــادی اينطــور عمــل نمی کــرد .حتمــاً خیلــی از دســتم عصبانــی بــود .همین طــور

کــه نگاهــش را از مــن برمی گردانــد حــس می کــردم کــه ازگذشــته ام و زعیــم
دور می شــوم.

زعیــم گفــت « تــو آدمی احساســاتی هســتی و مــن از همین ات خوشــم می آيد».
«محمــد درباره ی اين مســائل چــه می گويد؟»

«او هــم تــو را خیلــی دوســت دارد .امــا بــا نورشــیان آنقــدر خوشــبخت اســت کــه
مــن و تــو اصــ ً
ا فکــرش را هــم نمی توانیــم بکنیــم .نمی خواهــد ســعادت اش را
بــرای هیچکســی بــه خطــر بیانــدازد».

تصمیــم گرفتــم موضــوع را عوض کنــم «می فهمم».

زعیــم فــوری منظــورم را فهمیــد و فقــط گفت «تو رابخــدا عاقل باش!»

«باشــد ».و بعــد تــا آخر غــذا راجع به مســائل بــی اهمیت حرف زديم.

زعیــم بــاز هــم ســعی کــرد بــا گفتــن شــايعاتی کــه بــر ســر زبانهــا بــود مــرا ســر

حــال بیــاورد .ســربه ســر باســتراد هیلمــی و نســلیهان گذاشــت کــه بــرای مدتــی
کوتــاه ســر میــز مــا آمــده بودنــد .امــا يــخ وجــودم بــاز نشــد .بــه نظــرم زرق و بــرق
نســلیهان و هیلمــی تصنعــی می آمــد .بــا ايــن جماعــت حــرف مشــترکی نداشــتم،

هرچنــد کمــی دردنــاك بنظــر می رســید ،ولــی خشــم ام بتدريــج فــرو نشســت و

در پايــان غــذا دوبــاره در رويــا ديــدم کــه بــا فســون بــه اروپــا ســفر کرده ايــم.
گفتــم کــه صــورت حســاب را بیاورنــد و پرداختــم .جلــوی در همديگــر را مثــل دو

دوســت کــه قــرار اســت ســالها بــه دلیــل ســفری طوالنــی ازهــم جــدا باشــند در
آغــوش گرفتیــم و هــر کــدام بــه ســويی رفتیــم.

دو هفتــه بعــد محمــد بــه زت زت زنــگ زد و از مــن بابــت اين کــه بــه جشــن
عروســی دعوتــم نکــرده عــذر خواســت .بعــد همین طــوری در ضمــن صحبــت اشــاره

کــرد کــه ســیبل و زعیــم مدتهــا اســت باهمنــد .گمــان می کــرد کــه مــن حتمــاً

خبــری را کــه همــه از آن مطلــع بودنــد ،شــنیده ام.

٤٦٢
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در اوايــل ســال  1983يــک شــب کــه تــازه ســر میــز کســکین هــا نشســته

بــودم ،چیــزی در اتــاق نشیمن شــان بــه نظــرم غیرعــادی رســید .بــا وحشــت

بــه اطــراف نــگاه کــردم ،نــه مبــل جابجاشــده بــود و نــه ســگ روی تلويزيــون
تغییــری کــرده بــود .ولــی در عیــن حــال اتــاق غريبــه بــه نظــر می رســید .انــگار

کــه تمــام ديوارهــا بــه رنــگ مشــکی در آمــده باشــند .آنوقت هــا بــه نظــرم

زندگــی چیــزی نبــود کــه بــا شــناخت و برنامــه ريــزی بگذرانــم اش .زندگــی هــم
مثــل عشــق بــه نظــرم چیــزی می آمــد کــه در خــواب و خیــال بــه ســراغم آمــده.

بخاطــر اين کــه مجبــور بــه نبــرد بــا ايــن تصــور نشــوم و در عیــن حــال خــود

را کامــ ً
ا تســلیم آن نســازم ســعی می کــردم تــا حــد امــکان نديــده اش بگیــرم.
می شــود گفــت همــه چیــز را بــه قضــا و قــدر ســپرده بــودم .بنابرايــن تصمیــم

گرفتــم ايــن احســاس غريبگــی کــه در ايــن اتــاق بــه ســراغم آمــده بــود را هــم
بــه فراموشــی بســپارم .

در کانــال فرهنگــی ت ار ت آنوقــت هــا فیلــم هايــی ازگريــس کلــی کــه بــه
تازگــی در يــک تصــادف کشــته بــود بــه نمايــش در می آمــد .خیلــی از آنهــا

توســط اکــرم معرفــی می شــدند .او از روی کاغــذی کــه پشــت يــک گلــدان
مخفــی شــده بــود متنــی را می خوانــد .ــــ در غیــر اينصــورت همــه متوجــه
لــرزش دســتهايش کــه ناشــی از مصــرف بــی رويــه ی الــکل بــود می شــدندــ

متــن مــال يکــی از منتقديــن فیلــم بــود کــه قبــ ً
ا پیــش از آن کــه « زندگــی

ويــران» را نقــد کنــد از دوســتان فريــدون بشــمار می رفــت .اکــرم جمــات

قلنبــه ســلمبه را بــدون آن کــه خــودش هــم بــه درســتی بفهمــد می خوانــد .امــا

پیــش از آرزوی ســاعاتی خــوش بــرای تماشــاگران گفــت کــه می خواهــد چنــد

جملــه ای اضافــه کنــد :در يــک جشــنواره ســینمايی بــا ايــن پرنســس ظريــف

امريکايــی از نزديــک آشــنا شــدم و او همانوقــت بــه مــن اعتــراف کــرد کــه
خیلــی از تــرك هــا خوشــش می آيــد .بــا ايــن حــرف می خواســت بــه مــا القــا

کنــد کــه امــکان ماجرايــی عاشــقانه هــم میــان آن دو وجــود داشــته .فســون

نمی گذاشــت هیــچ کــدام ايــن فیلم هــا از دســتش در بــرود .اوايــل ازدواجشــان
٤٦٣

فريــدون و دوســت منتقــدش خیلــی از گريــس کلــی برايــش حــرف زده بودنــد و

مــن هــم چــون از تماشــای فســون کــه ســعی مــی کــرد همــه ی حــرکات شــکننده
و در عیــن حــال شــاداب گريــس کلــی را تقلیــد کنــد ،ســیر نمی شــدم ،همــه ی
پنجشــنبه هارا بــا کســکین ها می گذرانــدم .

آنشــب فیلمــی از هیچــکاك بنــام « پنجــره ای رو بــه حیــاط خلــوت » را مــی

ديديــم  .فیلــم بــه جــای آن کــه التهــاب درونــم را تســکین دهــد ،بدتــرش کــرد.
هشــت ســال پیــش ،آن زمانــی کــه بايــد بــا کارمنــدان زت زت ســر میــز ناهــار

می نشســتم بــه تماشــای ايــن فیلــم رفتــه و در حیــن تماشــای آن بــه فســون

انديشــیده بــودم و حــاال زيــر چشــمی فســون را کــه يــک ســره در فیلــم فــرو رفتــه

بــود می پايیــدم و بــا حیــرت می ديــدم کــه کشــف نقشــی از اشــرافیت ســاده ی

گريــس کلــی در او تســايم نمــی دهــد.

علیرغــم فیلــم و شــايد بــه دلیــل آن حتــی حــال خاصــی پبــدا کــردم .گاه بــی گاه

شــبها در چوکورکومــا اينطــور می شــدم .احســاس غــم انگیــزی بــود .حــس

می کــردم در اتاقــی کــه مرتــب تنــگ تــر مــی شــود ،گیــر کــرده ام و حتــی زمــان

هــم خــود را جمــع مــی کنــد.

ســعی فــراوان کــردم تــا در مــوزه ی بی گناهــی بازتــاب مناســب ايــن احســاس را
او الً بعنــوان وضعیــت روحــی ام و دومــاَ بعنــوان نوعــی توهــم بــه نمايــش بگــذارم.

الــف ــــ وضعیــت روحــی ام بــه کســی می مانســت کــه در خــواب باشــد ،کمــی شــبیه

آنچــه انســان در حالــت مســتی و يــا نشــئه ی حشــیش حــس می کنــد ،البتــه بــا

تفاوت هــای خــاص خــودش .آدم فکــر می کنــد کــه قــادر نیســت در آن لحظــه

زندگــی کنــد .کنــار کســکین ها حــس می کــردم در گذشــته ســیر می کنــم .فیلــم

گريــس کلــی را قبــ ً
ا ديــده بوديــم و گفتگوهامــان بســیار بــه هــم شــبیه بودنــد.
امــا اينهــا بــه تنهايــی موجــب نمی شــدند کــه اينطــور حــس کنــم .آنچــه مــی

گذشــت را زندگــی نمی کــردم  .بلکــه آنــرا در دوردســت مــی ديــدم  .در حالــی

کــه جســمم بیگانــه بامــن بــر صحنــه ی تئاتــر ،امــروز را تجربــه می کــرد .در

گوشــه ای ايســتاده بــودم و خــود و فســون را زيــر نظــر داشــتم .جســمم در امــروز
و روحــم در دوردســت بــود  .آنچــه می گذشــت بــه نظــر خاطــره می آمــد .بــرای

بازديــد کننــدگان مــوزه هــم نبايــد اشــیای بــه نمايــش گذاشــته ،از دگمــه گرفتــه
٤٦٤

تــا لیــوان و ياشــانه ی فســون واقعــی جلــوه کننــد .آنهــا بــه عنــوان خاطــرات مــن
اينجــا گذاشــته شــده انــد.

ب ــــ وقتــی کــه انســان در خاطــره زندگــی مــی کنــد  ،خطايــی زمانــی و مکانــی

هــم ايجــاد می شــود ،يعنــی همــان احســاس ناراحــت کننــده ای کــه در دوران

کودکــی وقتــی مجــات بچه هــا را ورق مــی زدم و معماهــای خطــای ديــد را حــل
می کــردم ( کــدام بزرگتــر و کــدام کوچکتــر اســت ) بــه ســراغم می آمــد .الاقــل

ايــن معماهــا ( بگويیــد ســلطان کجــا مخفــی شــده يــا راه بیــرون آمــدن خرگــوش
از جنــگل کــدام اســت) ســرگرم کننــده بودنــد .برعکــس خانــه ی کســکین ها،

کــه در ايــن هفــت ســال کــم کــم در حــال تبديــل شــدن بــه محلــی دل نچســب

بــود .آنشــب فســون حالــم را فهمیــد «از فیلــم خوشــت نیامــد؟»
«چرا».

«شــايد از موضوعــش خوشــت نیامد؟»

«برعکــس خیلی خوشــم آمد».

اين کــه فســون راجــع بــه اوقــات تلخــم ،آنهــم در حضــور والدينــش اظهــار
نظــری کنــد آنقــدر غیرعــادی بــود کــه مــن چنــد کلمهــای هــم راجــع بــه فیلــم
و گريــس کلــی گفتــم .امــا او ول کــن معاملــه نبــود .

«امــا کمــال تــو چیزی در دل داری ،بــرای ما فیلــم بازی نکن ».

«خــوب باشــد ،حــس می کنــم در ايــن اتــاق چیــزی عــوض شــده و مــن نمی توانــم

حــدس بزنــم چــه چیــزی ».

خالــه نصیبــه گفــت «مــا لیمــون را بــه اتــاق پشــتی برديــم .مــن درعجــب بــودم
کــه تــو چطــور اظهــار نظــری در ايــن بــاره نکــردی ».

«واقعــاً ! چطــور همچیــن چیــزی از نظــرم پنهــان مانــد؟ مــن کــه اينقــدر

لیمــون را دوســت دارم ».

فســون بــا غــرور پاســخ داد «ماهمــه او را دوســت داريــم  .بــه همیــن دلیــل

اکنــون در حــال کشــدن تصويــر او هســتم».
«وچه جالب ! شــروع کــردی؟ می توانــم ببینم؟»

«معلوم اســت».

فســون مدتــی بــود کــه حوصلــه ی کشــیدن پرنــدگان اســتانبول را نداشــت.
٤٦٥

وقتــی پــا بــه اتــاق پشــتی گذاشــتم اول نــه پرنــده بلکــه تصويــری را کــه تــازه
آغــاز شــده بــود ديديــم .

فســون گفــت «فريــدون کــه ديگــر عکســی برايــم نمــی آورد .پیــش از اين کــه

خــودم شــروع بــه عکاســی کنــم ترجیــح دادم بــروم کــه ســراغ مــدل هــای طبیعــی.
»

آن طــور کــه بــا کمــال آرامــش از فريــدون حــرف مــی زد ســرگیجه آور بــود .انــگار

مربــوط بــه گذشــته اســت  .امــا جلــوی خــود را گرفتــم و گفتــم شــروع خوبــی
اســت «نقاشــی لیمــون حتمــاً از همــه بهتــر خواهــد شــد چــون بخوبــی بــا او

آشــنايی ،در هنــر بهتريــن نتیجــه را موضوعاتــی می دهنــد کــه انســان خــود را بــا

آن نزديــک تــر حــس می کنــد».

« امــا ايــن نقاشــی نبايــد صد در صد هم واقعی باشــد».

«منظورت چیســت؟»

«قفــس را نمی کشــم .لیمــون را بــر نــرده ی پنجــره می نشــانم ،انــگار کــه از

بیــرون آمــده و آنجــا نشســته .در آن هفتــه ســه بــار بــه خانــه ی کســکین ها

رفتــم و پــس از صــرف شــام دو نفــری در اتــاق پشــتی راجــع بــه جزئیــات تابلويــی

حــرف زديــم کــه لیمــون در آن بســیار شــادتر و زنــده تــر از واقعیــت در قفــس
بنظــر می رســید .مرتــب بــه ذهنــم می رســید کــه صحبــت ديــدار از موزه هــای

پاريــس را پیــش بکشــم.

بــا الً خــره شــب ســه شــنبهای مثــل يــک جــوان دبیرســتانی عصبــی حرفــم را زدم
«فســون مــا بايــد يــک روزی از ايــن خانــه بیــرون برويــم  ».بــه پــچ پــچ ادامــه

دادم «زندگــی کوتــاه اســت .ســال و مــاه بــا بــی رحمــی مــی گــذرد .مــا بايــد

جايــی بــرای خوشــبختی پیــدا کنیــم  » .فســون طــوری رفتــار کــرد کــه انــگار
هیــچ نشــنیده اســت  .فقــط لیمــون در پاســخ ســوتی زد «مــا نبايــد از چیــزی

بترســیم .بیــا از اينجــا برويــم .توومــن و در خانــه ای ديگــر خوشــبخت می شــويم

 .در خانــه ی خودمــان ،تــا آخــر عمــر.

فســون تــو فقــط بیســت و پنــج ســال ســن داری  .مــا نیــم قــرن پیــش رو داريــم

 .بــرای بدســت آوردن پنجــاه ســال خوشــبختی هــر دو هفــت ســال گذشــته بــه
انــدازه ی کافــی عــذاب کشــیدهايم  .بیــا بــا هــم برويــم  .بــه انــدازه کافــی کلــه
٤٦٦

شــقی کردهايــم».

«کلــه شــقی! از ايــن خصلــت چیــزی نمی دانــم .دســتت را از آنجــا بــردار.

لیمــون وحشــت زده می شــود».

«نــه ببیــن .او از دســتم غــذا می خــورد ،در خانــه ی مــا جايــی ويــژه برايــش در

نظــر خواهیــم گرفــت».

فســون بــا لحنــی صمیمــی گفــت « ببیــن حــاال پــدرم از خــودش می پرســد کــه
مــا اينهمــه مــدت چــه مــی کنیــم».

پنجشــنبه ی پــس از آن فیلــم «بــر پشــت بــام هــای نیــس» بــه کارگردانــی

هیچــکاك و بازيگــری گريــس کلــی را ديــدم .چشــم هايم فقــط رگ هــای آبــی

گــردن فســون را می ديد،دســتهايش را کــه نــاآرام بــر میــز حرکــت می کــرد،
موهايــش کــه بــه دور انگشــتها می پیچیــد و نحــوه ی نگــه داشــتن ســیگار

سامســون .همــه و همــه نشــان از عاقــه ی شــديد او بــه ايــن پرنســس داشــت.

وقتــی کــه بــه اتــاق پشــتی رفتیــم فســون گفــت « می گوينــد رياضیــات اش

خــوب نبــوده و پیــش از آنکــه هنــر پیشــه شــود ،بــه عنــوان مــدل عکاســی کار
می کــرده ،امــا مــن بــه رانندگــی اش حســوديم می شــود».

در گفتــار پیــش از فیلــم اکــرم بــا لحنــی آگاهانــه گفتــه بــود کــه گريــس کلــی

ســال پیــش در پیــچ تنــد يــک جــاده تصادفــی مرگبــار داشــته  .همــان طــور کــه
در صحنــه ای از فیلــم هــم اتفــاق افتــاده .
«چــرا بــه اينکارش حســودی می کنی؟»

«نمی دانــم .رانندگــی بــه او قــدرت و آزادی عمل می داد».
«می توانــم يادت بدهم ».

«آخ ولش کن ».

«چــرا فســون؟ تــو اســتعدادش را داری ،می دانــم .مــن در عــرض دو هفتــه يــادت

مــی دهــم ،طــوری کــه بتوانــی گواهینامــه بگیــری و بــا خیــال راحــت در تمــام
اســتانبول رانندگــی کنــی .مــن هــم وقتــی همســن تــو بــودم از چتیــن يــاد

گرفتــم».

البتــه اين واقعیت نداشــت.

«فقــط بايــد کمــی حوصله کنی ».
٤٦٧

فســون گفــت «حوصلــه؟ اين را کــه حتماً دارم ».

گواهینامــه ی فســون
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در آوريــل ســال 1983شــروع بــه آمــاده کــردن مقدمــات کار بــرای گرفتــن

گواهینامــه ی فســون کرديــم .تصمیــم نهايــی پــس از ايــن در و آن در زدن ،جنــگ

اعصــاب ،ســکوت و کلــی مشــکات ديگــر گرفتــه شــد .هــر دو می دانســتیم کــه
در حقیقــت همــراه بــا آزمــون رانندگــی رابطــه ی ماهــم بايــد از امتحــان ســربلند

بیــرون بیايــد .مهــم تــر اين کــه ايــن دومیــن امتحان مــان بــود و مــن گمــان

نمی کــردم کــه زندگــی فرصــت ديگــری هــم بــه مــا بدهــد .در عیــن حــال فرصتــی

اســتثنائی بــرای نزديکــی بــا فســون بــه شــمار می رفــت و اين کــه پیشــنهاد از
فســون بــود ،باعــث خوشــبختی بیــش از حــدم می شــد .دوبــاره ســر حــال آمــدم

و آرامــش وشــادی بــه زندگیــم بازگشــت .پــس از زمســتانی طوالنــی و تاريــک
خورشــید از پــس ابــر رو نشــان داد .

در يکــی از روزهــای آفتابــی بهــار يعنــی دقیقــاً جمعــه  15آوريــل ســال ( 1983

ســه روز پــس از تولــد بیســت و شــش ســالگی فســون کــه بــا يــک کیــک شــکاتی
از قنــادی ديــوان جشــن گرفتــه بوديــم) بعــد از ظهــر فســون را روبــروی مســجد
فیروزآغــا ســوار شــوورلت کــردم .خــودم رانندگــی می کــردم .او نمی خواســت
جلــوی خانه شــان ســوار ماشــین مــن شــود و نگاه هــای کنجــکاو همســايگان

پشــت ســرش باشــد .پــس از هشــت ســال دوبــاره دونفــری کنــار هــم بوديــم.
طبیعتــاً بســیار شــاد و در عیــن حــال عصبــی و هیجــان زده بــودم .بااينکــه زنــی
را کــه هشــت ســال برايــش عــذاب کشــیده بــودم در کنــار داشــتم ولــی حالــم

شــبیه مــردی بــود کــه بــا دختــری کــه برايــش در نظــر گرفتــه و ضمانــت کــرده
انــد همســری ايــده ال خواهــد شــد بــرای اولیــن بــار قــرار ماقــات دارد.

فســون لباســی ســفید و نارنجــی بــا طــرح گل رز و شــاخ و برگهايــش بــه تــن

داشــت کــه خیلــی بــه او می آمــد .ايــن پیراهــن يقــه هفــت را کــه بــه زحمــت تــا

ســر زانــو می رســید ،همیشــه در ســاعات تمريــن رانندگــی بــه تــن می کــرد ،مثــل

ورزشــکاری کــه ســر تمريــن فقــط يــک لبــاس ورزشــی بپوشــد .پــس از اتمــام
٤٦٨

کار پیراهــن او هــم همان طــور خیــس عــرق می شــد .وقتــی کــه همــان لبــاس

را ســه ســال بعــد در کمــد فســون کشــف کــردم ،بــا غصــه بیــاد کاس هــای
رانندگی مــان کــه بــا وجــود جــو عصبــی حاکــم هیجــان انگیــز و نفــس گیــر

هــم بودنــد ،افتــادم .بــه يــاد خوشــبختی نابــی کــه باهــم در پــارك يلديــز
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نزديــک قصــر عبدالحمیــد تجربــه کــرده بوديــم و بعــد ناخــودآگاه بــوی زيــر
بغــل و يقــه را در جســتجوی عطــر فرامــوش نشــدنی فســون بــه مشــام کشــیدم.

آن وقتهــا پیــش از همــه زيــر بغــل خیــس عــرق می شــد و بعــد رطويــت کــم

کــم بــه ســینه ،دســت ها و شــکم می رســید .گاهــی وقتــی فســون در پــارك

موتورخفــه می کــرد ،آفتــاب درســت مثــل خانــه ی مرحمــت ،همانوقتــی کــه بــا

هــم در بســتر بوديــم بــر مــا می تابیــد و فقــط همیــن تداعــی معانــی بــرای داغ
شــدن کافــی بــود .امــا آنچــه کــه مــن و فســون را بــه عرقريــزان می انداخــت،

فضــای داخــل ماشــین بــود ،شــرم و اضطــراب مــا .وقتــی کــه فســون اشــتباهی
می کــرد ،مثــ ٌ
ا چــرخ ســمت راســتش بــه ديــواره ی پیــاده رو کشــیده می شــد،
دنــده را عوضــی جــا می انداخــت و يــا موتــور خفــه می کــرد ،عصبانــی می شــد.

صورتــش گل می انداخــت و بیشــتر عــرق می ريخــت .بیــش از همــه دنــده عــوض

کــردن عذابــش مــی داد .قوانیــن رانندگــی را در خانــه و از کتــاب آموختــه

بــود .رانندگــی هــم مشــکل بزرگــی ايجــاد نکــرد .احتیــاط الزم را هــم داشــت،
امــا بــا دنــده ــــ مثــل بســیاری ديگــر کــه می خواهنــد رانندگــی بیاموزنــد
ــــ بــه ســختی می توانســت کنــار بیايــد .در مســیری کــه بعنــوان جــاده ی

تمرينات مــان انتخــاب کــرده بوديــم ،گاهــی فســون بــه تقاطــع کــه نزديــک

می شــديم ،ســرعتش را کــم می کــرد .درســت مثــل کاپیتــان کشــتی بخــاری
کــه بــه اســکله نزديــک می شــود ودرســت در لحظــه ای کــه می خواســتم بگويــم

« بــراوو» يکبــاره پايــش را از روی کاج برمی داشــت و ماشــین مثــل پیرمــردی

کــه بــه ســرفه افتــاده باشــد ،صــدا مــی داد .مــن همــان طــور کــه بــه شــدت بــه

جلــو و عقــب پــرت می شــديم فريــاد می کشــیدم ،کاج را بگیــر ،و فســون از
فــرط آشــفتگی بــه جــای آن پايــش يــا بــه ســمت گاز کشــیده می شــد يــا ترمــز.
1 Yildiz
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وقتــی کــه گاز مــی داد ماشــین تــکان ســختی می خــورد و می ايســتاد .از چهــره ی

تــا اعمــاق ســرخ فســون ،از پیشــانی ،از نــوك دمــاغ و از شــقیقه اش عــرق مــی
چکیــد .فســون عــرق را پــاك می کــرد و شــرمگین می گفــت «ديگــر خســته شــدم

يــاد نخواهــم گرفــت ،ولــش می کنــم .مــن بــرای رانندگــی ســاخته نشــده ام».

گاهــی در ســکوت از ماشــین پیــاده می شــد و بــا ايــن دســتمال عرقــش را پــاك

می کــرد .چهــل پنجــاه قــدم می رفــت ســیگاری روشــن می کــرد و بــا ولــع پــک

مــی زد (يــک بــار دو مــرد مزاحــم اش شــدند .گمــان می کردنــد تنهاســت) و يــا

سامســونش را همانجــا در ماشــین می کشــید و بعــد تــه ســیگار مرطــوب از عــرق

را در زيــر ســیگاری خامــوش می کــرد و می گفــت کــه در هــر صــورت گواهینامــه

نخواهــد گرفــت و احتیاجــی هــم بــه آن نــدارد.

مــن کــه نــه فقــط گواهینامــه بلکــه کل رابطــه مــان را در خطــر مــی ديــدم بــه
فســون التمــاس می کــردم کمــی حوصلــه کنــد.

پیراهــن خیــس بــه شــانه هايش مــی چســبید  .مــن از تماشــای دســتان خــوش

فــرم  ،چهــره نگــران  ،پیشــانی خیــس و هیــکل زيبايــش ســیر نمی شــدم .
بعدازظهرهــای خانــه مرحمــت غــرق عــرق بــود  .فســون همینکــه پشــت فرمــان

می نشســت عــرق می کــرد و از زور فشــاری کــه بــه خــود مــی آورد ســرخ میشــد

 .بعــد دگمــه بــاالی پیراهنــش را بــاز می کــرد و بیشــتر عــرق می ريخــت .وقتــی

کــه گــردن مرطوبــش ،شــقیقه و پشــت گوشــش را می ديــدم ســعی می کــردم
ســینه های گابــی اش را در نظــر آوردم کــه هشــت ســال پیــش مــی مکیــدم .

(شــبی در خانــه و پــس از چنــد اســتکان راکــی فکــر می کــردم کــه نــوك خاکــی

رنــگ پســتانهايش پیــش رويــم اســت) فســون می فهمیــد کــه بــا نــگاه کردنــش

از خــود بــی خــود می شــوم و وقتــی می ديــدم کــه بــدش نمی آيــد ،پیشــتر

می رفتــم .بــه طرفــش خــم می شــدم تــا نشــانش دهــم کــه چطــور دنــده را نرمتــر

عــوض کنــد و دســتها ،بــازوان و کمــرش را لمــس می کــردم .حــس می کــردم نــه

جســم بلکــه وجودمــان بــا هــم يکــی می شــوند .بعــد فســون بــاز هــم پايــش را

ســريعأ از روی کاج بــر می داشــت و ماشــین شــورلت مثــل اســبی تــب دار بــه
لــرز می افتــاد و درپايــان کار موتــور خفــه می کــرد .در ســکوت پــارك می ديــدم

کــه چــه آرامشــی در دنیــای اطراف مــان وجــود دارد بــه صــدای وز وز حشــرات
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گــوش می کــردم و در حالــی کــه در جــادوی لحظــه فــرو رفتــه بوديــم حــس

می کرديــم چــه شــانس بزرگــی اســت زندگــی کــردن در ايــن شــهر و بــودن در
ايــن پــارك ،آن هــم در بهــار .

بــاغ بــزرگ قصــر ،همانجــا کــه ســلطان عبدالحمیــد در انــزوا سرنوشــت امپراطــوری
عثمانــی را رقــم مــی زد و يــا در برکــه بزرگــش مثــل بچه هــا بــا کشــتی های

اســباب بــازی ور می رفــت( ،جوانــان تــرك يــک بــار نقشــه کشــیده بودنــد کــه

او را بــا تمــام کشــتی هايش غــرق کننــد) پــس از تشــکیل حکومــت جمهــوری

بــه پارکــی بــزرگ تبديــل شــده بــود کــه پولدارهــا بــا ماشین هايشــان در آن دور

می زدنــد و مبتديــان می توانســتند در آن رانندگــی کننــد .در میــان درختــان

صدســاله کاج و شــاه بلــوط ،محل هــای دنجــی يافــت می شــد کــه بــه شــهادت

هیلمــی ،تايفــون و زعیــم پاتــوق زوجهــای جــوان بــود کــه نمی دانســتند کجــا

برونــد .وقتــی کــه مــن و فســون ايــن جوان هــا را در حــال مــاچ و بوســه

می ديديــم در ســکوتی ســنگین فــرو می رفتیــم .

وقتــی کــه ســاعت تمريــن مــا هــم بــه پايــان می رســید (ايــن ســاعات مثــل

اوقــات خانــه مرحمــت بــی پايــان بــه نظــر می رســیدند .در ماشــین آرامشــی

پــس از طوفــان برقــرار می گشــت )

در ضمــن تــرك پــارك مثــا می پرســیدم ( برويــم امیرخــان بــا هــم چــای

بنوشــیم؟ )

فســون مثــل يــک دختــر خجالتی زيرلبــی می گفت (باشــد ،برويم )

حــس می کــردم حــال مــرد جوانــی را دارم کــه از برخــود اولــش بــا عــروس

احتمالــی بســیار شــاد اســت ،وقتــی کــه از جــاده بســفر می گذشــتیم و نزديکــی
اســکله پــارك می کرديــم و در ماشــین چای مــان را می نوشــیديم آنقــدر

خوشــبخت بــودم کــه احتیاجــی بــه حــرف زدن نداشــتم .فســون هــم کــه بــه
شــدت تحــت تاثیــر رانندگــی بــود يــا چیــزی نمی گفــت و يــا فقــط از تمريــن

و رانندگــی حــرف مــی زد.

پشــت پنجــره غبــار گرفتــه ســعی می کــردم کــه فســون را لمــس کنــم و ببوســم.
امــا مثــل دختــر نجیبــی کــه بشــدت پايبنــد اصــول اســت ،مودبانــه دســتم را

پــس مــی زد .مــن امــا از اين کــه رفتــارم اوقاتــش را تلــخ نمی کنــد ،شــاد بــودم.
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مثــل يــک خواســتگار ســنتی شهرســتانی بــه خــود می گفتــم کــه عــروس آينــده ام

بســیار مقیــد و ســنتی اســت .بــرای اين کــه مــدارك مــورد نیــاز امتحــان رانندگــی

را جــور کنیــم ،در ژوئــن  1983اســتانبول را زيــر گذاشــتیم .پــس از آن کــه يــک
روز تمــام صبــح تــا ظهــر را در صــف ورودی بیمارســتان نظامــی کاظــم پاشــا

گذرانديــم تــا باالخــره دکتــری ســامتی سلســله اعصــاب و واکنشــهای فســون را
تايیــد کنــد ،بــه پیــاده روی در همــان محــل پرداختیــم و تــا مســجد پیالــه پاشــا

1

رفتیــم  .يــک روز ديگــر در تکســیم چهــار ســاعت تمــام منتظــر دکتــری مانديــم

کــه معلــوم شــد بــه خانــه رفتــه و بــرای اين کــه اعصاب مــان را آرام کنیــم بــه
رســتوران روســی کوچکــی در خیابــان گوموشوســو  2رفتیــم و عصرانــه خورديــم .

دکتــر گــوش و حلــق و بینــی کــه بايــد فســون را معاينــه می کــرد بــه مســافرت

رفتــه بــود  .مــا را بــه بیمارســتانی در حیــدر پاشــا فرســتاند  .بنابرايــن ســوار
کشــتی بخــار شــديم واز عرشــه پشــت کشــتی بــرای مرغــان دريايــی نــان کنجــدی

ريختیــم .

مدارکمــان را بــه دانشــکده پزشــکی داديــم تــا تايیدشــان کننــد و خودمــان مدتهــا

از خیابانهــای تنــگ بــاال رفتیــم و تصادفــاً از جلــوی هتــل فاتــح گذشــتیم .عمارتــی

کــه ســالها پیــش در آن بــه خاطــر فســون زجــر کشــیده بــودم و همــان جــا هــم
خبــر مــرگ پــدر را بــه مــن رســانده بودنــد  ،حــاال بــه نظــرم جايــی غريبــه آمــد.

هــر بــار کــه از بیمارســتانی بیــرون می آمديــم و پرونــده مــان کــه در طــی زمــان

بــا لکه هــای جورواجــور چــای ،قهــوه ،جوهــر و چربــی مزيــن شــده بــود ،بامهــری

کامل تــر میکرديــم ،بــه اولیــن رســتوران ســرراه می رفتیــم تــا پیروزی مــان را

جشــن بگیريــم .آنوقــت فســون ســیگارش را کــه کمــال آرامــش و بــدون پنهــان

کاری دود میکــرد و گاهــی ســیگار مــرا از زيــر ســیگاری بــر می داشــت و مــال
خــودش را بــا آن می گیرانــد و بــا ســر خوشــی مثــل آدمــی کــه بخواهــد تازه هــای

جهــان را کشــف کنــد و لــذت ببــرد بــه اطــراف نــگاه می کــرد .تــازه آنجــا فهمیــدم
کــه فســونم چقــدر آمادگــی ديــدن زندگــی ديگــران ،لــذت بــردن از شــهر ،آشــنايی
1 Piyalepaşa
2 Gümüşsuyu
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بــا آدمهــای جديــد و ريختــن طــرح دوســتی بــا آنــان را دارد و بیشــتر عاشــقش

شــدم.

مثــا می گفــت «آنجــا را ديــدی؟ آينهــای کــه بــا خــود می کشــد از قــد خــودش

هــم بلندتــر اســت ».بــه بچه هايــی کــه روی ســنگفرش فوتبــال بــازی می کردنــد

نــگاه می کرديــم و مــن مــی ديــدم کــه فســون لــذت بیشــتری از مــن می بــرد

و بــرای خودمــان از کرامــر دو تــا لیمونــاد می خريــدم (طبیعتــا فروشــنده
ملتــم در بســاطش نداشــت) فســون بــا عاقــه ای کودکانــه بــه مقنی هايــی کــه

بــا میله هــای بلنــد آهنــی و پیچ هايشــان در محاتــی کــه پــر از خانه هــای

چوبــی بــود می رفتنــد و بــا صــدای بلنــد خدماتشــان را تبلیــغ می کردنــد نــگاه
می کــرد ،بــه يــک کشــتی بخــار کــه وســايل آشــپزخانه مــدرن عرضــه می کــرد
وســايلی از قبیــل کــدو پوســت کــن ،چاقــوی گوشــت بــری و آب میــوه گیــر.

در خیابــان کــه می رفتیــم می گفــت «آن پســر را ديــدی؟ چیــزی نمانــده

بــرادرش را خفــه کنــد ».وقتــی کــه ســر يــک چهــار راه بــزرگ نزديــک زمیــن
بــازی پــر گل و الی جمعیتــی می ديديــم فســون اولیــن کســی بودکــه بــه
سمت شــان می رفــت (چــه خبــر اســت؟ چــه چیــزی مــی فروشــد؟) اينطــوری

وقتــی کــه کولی هــا خرس شــان را بــه رقــص می آوردنــد ،وقتــی کــه بچــه
محصل هــا بــا روپــوش وســط خیابــان يقــه هــم را می گرفتنــد و در کشــاکش

دعــوا در خــاك و خــل غلــت می زدنــد ،وقتــی دو ســگ هنــگام جفــت گیــری بــه

هــم وصــل شــده و نمی توانســتند جــدا شــوند (بعضــی هــا مســخره می کردنــد

و ديگــران بــا خجالــت لبخنــد می زدنــد) ،وقتــی دو ماشــین بــا هــم تصــادف
می کردنــد و راننده هــای آمــاده جنــگ و دعــوا پیــاده می شــدند ،وقتــی کــه
از حیــاط مســجد تــوپ پاســتیکی نارنجــی رنگــی از ســرازيری خیابــان قــل

می خــورد و می رفــت ،وقتــی کــه در يــک خانــه نیمــه تمــام کامیونــی بــا ســر

و صــدا بــار خالــی می کــرد و يــا وقتــی صــاف و ســاده پشــت ويتريــن مغازهــای

تلويزيــون روشــن بــود مــا مــی ايســتاديم و تماشــا میکرديــم .

از دوســتی فســون بــا ايــن و آن لــذت می بــردم و همیــن طــور از ايــن کــه

اســتانبول را بــا او دوبــاره کشــف کنــم و هــر روز بــا خصلــت جديــدی در او آشــنا

شــوم .شــناخت آن ســوی تاريــک زندگــی مــا را بــه هــم نزديــک تــر می کــرد،
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وضعیــت اســف بــار بیمارســتان ها ،مردمــان ســالخوردهای کــه پیــش از ســپیده دم
در صف هــای طوالنــی بیمارســتان دانشــگاه می ايســتادند تــا شــايد دکتــری آنهــا
را ببینــد ،قصاب هايــی کــه در مناطــق متروکــه بــا شــتاب و بــه طــور غیرقانونــی
کشــتار روزانــه را انجــام می دادنــد.

قصــه ی مــا بــا همــه ی رنــج و نامتعــارف بودنــش بــا آنچــه شــهر ـ اگــر بــه انــدازه
ی کافــی در آن فــرو می رفتــی ـ از ســیاهی و وحشــت در چنتــه داشــت قابــل

مقايســه نبــود  .شــهر بــه مــا آموخــت کــه عــادی بــودن زندگی مــان را حــس

کنیــم و بــدون آن کــه دچــار عــذاب وجــدان شــويم،فروتن باشــیم .خودمــان را در

خیابانهــای شــهر گــم کرديــم ،در ايســتگاه های تاکســی ،اتوبــوس ،در میــان مــردم

و مــن بــا تحســین فســون را ديــدم کــه در يــک کشــتی مســافربری بــا پیرزنــی

روســری بــه ســر کــه نــوه ی خفتــه اش را در بغــل داشــت ،چطــور مدت هــا درددل
می کنــد .در آن روزهــا همچنیــن اجــازه يافتــم ببینــم همراهــی بــا زنــی زيبــا و

بی حجــاب در اســتانبول بــا چــه شــادی و در عیــن حــال نگرانــی ای تــوام اســت.

همیــن کــه بــه ورودی بیمارســتان يــا هــر اداره ديگــر پــا می گذاشــتیم ،همــه ی
ســرها بــه طــرف فســون برمی گشــت .کارمنــدان مســن تر کــه عــادت داشــتند

بیمــاران تهــی دســت و زنــان را از بــاال نــگاه کننــد بــا ديــدن فســون تبديــل بــه
کارمنــدان نمونــه می شــدند و بــدون توجــه بــه ســن و ســال او را «خانــم محتــرم»

می نامیدنــد .آنهــا کــه عــادت داشــتند بــه بیمــاران تــو بگوينــد فســون را بــا تاکیــد

شــما خطــاب می کردنــد .بعضی هــا اصــا جــرات نــگاه کــردن بــه صــورت فســون را

بــه خــود نمی دادنــد .بعضــی از دکترهــای جــوان ادای مــردان فیلم هــای اروپايــی
را در می آوردنــد و از فســون می پرســیدند «کمکــی از دســتم ســاخته اســت؟» و

پرفســورهای بی احســاس و خشــک کــه اولــش متوجــه مــن نمی شــدند ،بــا شــوخی

و پنــد و انــدرز عاقــه خــود را ابــراز می کردنــد .البتــه همــه ی ايــن دســت و پــا
گــم کردن هــا فقــط بــه دلیــل جاذبــه زنانــه فســون و عنــان از کــف دادن مــردان

نبــود ،بلکــه بیشــتر از ايــن مــی ترســیدند بــه عنــوان يــک کارمنــد در برابــر اربــاب
رجــوع بی حجــاب و زيبای شــان رفتــار غلطــی داشــته باشــند .بعضی هــا اصــا تــن
بــه همچیــن خطــری نمی دادنــد و اينقــدر ايــن دســت آن دســت می کردنــد تــا

مــرد همــراه را پیــدا کننــد و از طريــق او کارهــا راه بیاندازنــد .وقتــی کــه مــرا بــه
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عنــوان شــوهر مــی ديدنــد خیال شــان جمــع می شــد و مــن هــم نقــش خــود را
بــازی می کــردم.

«او بــرای گواهینامــه احتیــاج بــه تايیديــه ی دکتــر حلــق و گــوش و بینــی

دارد ».و ادامــه مــی دادم «مــا را از بشــیکتاش بــه اينجــا فرســتادند ».مــردی
کــه در راه رو صــف را مرتــب می کــرد و انتظامــات را بــه عهــده داشــت پاســخ

داد«دکتــر نیســت ».و بعــد نگاهــی بــه پرونــده ی مــا انداخــت «برويــد بــه دفتــر
و يــک شــماره بگیريــد و بعــد بیايیــد آخرصــف بیايســتید ».و وقتــی نــگاه نابــاور
مــا را بــه صــف ديــد گفــت «نوبــت همــه خواهــد رســید ،بايــد کمــی منتظــر

مانــد ديگــر».

دلــم می خواســت کمــی پــول کــف دســتش بگــذارم ،امــا فســون مخالــف بــود «

اينطــور نمی شــود .مــا هــم بايــد مثــل ديگــران منتظــر بمانیــم».

از اين کــه پرســنل و ديگــر بیمــاران کــه بــا آنهــا گفتگــو می کــردم ،مــرا شــوهر

فســون بــه حســاب می آوردنــد ،خوشــم می آمــد و بــرای خــودم اينطــور تجزيــه

و تحلیــل می کــردم کــه حتمــا مــردم مــا را زوجــی می بیننــد کــه حســابی بــا

هــم جوريــم ،امــا در حقیقــت هیــچ گاه مــردی بــا زنــی کــه همســرش نبــود،

بــه بیمارســتان نمی آمــد .يــک بــار کــه بايــد در دانشــکده پزشــکی منتظــر

تايیديیــه ای می مانديــم بــرای وقــت گذرانــی بــه پیــاده روی بــه محلــه سراپاشــا
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رفتیــم و آنجــا فســون را گــم کــردم  .پــس از چنــدی زنــی مســن پنجــره خانــه
کهنــه و چوبیــاش را گشــود و گفــت کــه «زن مــن» يــک خیابــان باالتــر بــه

مغــازه کرامــر رفتــه اســت .در ايــن محــات فقیــر نشــین مــا را بــا کنجــکاوی

امــا بــا نگاهــی آشــنا مینگريســتند .گاهــی بچه هــا دنبالمــان مــی دويدنــد يــا

مــردم فکــر می کردنــد کــه حتمــا راه گــم کرده ايــم يــا حتــی توريســتیم .گاهــی

پیــش میآمــد کــه مــردی جــوان فســون را بپســندد و تعقیبمــان کنــد تــا فســون

را از راه دور هــم کــه شــده ديــد بزنــد ،امــا وقتــی کــه چــپ نگاهــش میکــردم
راهــش را می کشــید و مــا را راحــت می گذاشــت .گاهــی از پنجــره و يــا دم در

کســی از مــا مــی پرســید کــه دنبــال خانــه يــا آدم بــه خصوصــی مــی گرديــم .در
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ايــن حالــت همیشــه مردهــا از مــن و زنهــا از فســون می پرســیدند .يــک بــار زنــی

فســون را ديــد کــه می خواهــد آلويــی را کــه از فروشــنده ای دوره گــرد خريــده
بوديــم گاز بزنــد  .بانــگ زد کــه بايــد آنــرا اول بشــويیم ،بعــد از خانــه در آمــد

کیســه میــوه را گرفــت و در آشــپزخانه شســت ،قهــوه دم کــرد و از مــا پرســید
کــه هســتیم و آنجــا چــه می کنیــم .وقتــی ادعــا کرديــم کــه زن و شــوهريم و در

جســتجوی خانــه ای چوبــی و زيبــا هســتیم ،رفــت و از همــه ی همســايه ها پرســید.

در کنــار اينهــا همچنــان بــه تمرينــات و عــرق ريزان مــان در پــارك يلديــز ادامــه
می داديــم و خودمــان را بــرای امتحــان تئــوری آمــاده می کرديــم .در قهــوه

خانه هــای ســرباز گاهــی فســون بروشــورهای آموزشــی اش را مثــل «رانندگــی

آســان» يــا «ســواالت دولتــی امتحــال کتبــی رانندگــی» از کیــف در مــی آورد و بــا

عاقــه چنــد تــا از ســوال جــواب هــا را می خوانــد .
«جــاده يعنی چه ؟»
«واقعــا يعنی چه؟»

«جــاده خیابانــی اســت کــه در آن وســائل نقیلــه عمومــی اجــازه تــردد داشــته
باشــند ».فســون نصفــش را از حفــظ و نصــف ديگــرش را از روی کتــاب خوانــد «از
عبــور و مــرور در خیابــان چــه می فهمیــد؟»

ايــن ســوال را قبــا هــم شــنیده بــودم و فــوری پاســخ گفتــم «عبــور و مــرور

درخیابــان حرکــت عابريــن پیــاده و حیوانــات »...

فســون حرفــم را قطــع کــرد «وســطش ـ و ـ نــدارد .عبــور و مــرور در خیابــان
يعنــی حرکــت عابريــن پیــاده ،حیوانــات ،وســايل نقلیــه موتــوری و غیــر موتــوری
و وســايل نقلیــه کشــاورزی روی يــک جــاده اســت».

واقیــت اش مــن از ايــن بــازی پرســش و پاســخ بســیار خوشــم می آمــد ،چــون
مــرا بــه يــاد حفظیــات مدرســه ،نتايــج امتحــان و تــاش بــرای نمــره ی بهتــر

می انداخــت .دور را برگردانــدم و از او پرســیدم «عشــق يعنــی چــه؟»
«يعنــی چه؟»

«عشــق آن حالتــی اســت کــه کمــال بــا ديــدن فســونش در خیابــان و پیــاده رو،

در خانــه ،باغچــه و رســتوران ،قهــوه خانــه و ســر شــام حــس مــی کنــد».

« آهــا چــه قشــنگ ،پــس معنــی اش ايــن اســت کــه اگــر مــرا نبینــی عشــقی هــم
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وجــود نخواهــد داشــت».

«آنوقــت بدبختی ســت ،بیماری ســت».

«فقــط می خواهــم بدانــم ايــن حرفهــا ســر امتحــان بــه چــه کارم مــی آيــد؟» از

حــرف فســون حــس کــردم کــه از شــوخی کــردن راجــع بــه وضعیت مــان زيــاد
خوشــش نمی آيــد .بنابرايــن مــن هــم ديگــر ادامــه نــدادم.

امتحــان کتبــی در قصــری انجــام می گرفــت کــه ســالها پیــش عبدالحمیــد در

آن وقتــش را بــه تماشــای زنــان حــرم و نقاشــی از مناظــر بســفر می گذرانــد.

ايــن محــل را کــه ديگــر تقريبــا غیرقابــل ســکونت بــود ،بــه ادارهــای مبــدل
کــرده بودنــد و مــن همــان طــور کــه روبــه روی آن ايســتاده و در انتظــار فســون
بــودم ،بــه گذشــته بــه هشــت ســال پیــش فکــر می کــردم کــه چطــور در ســرباز

خانــه تشکیشــا ،همــان جــا کــه فســون عــرق ريــزان ســرگرم دادن امتحــان

کنکــور بــود ،ايســتاده بــودم و از خــود مــی پرســیدم کــه آنوقــت بــه راســتی بايــد
چــه می کــردم .اگــر همــان وقــت نامــزدی ام را بــا ســیبل بــه هــم زده و مــادر را

بــرای خواســتگاری فرســتاده بــودم حــاال ســه تــا بچــه داشــتیم .امــا هنــوز هــم
ديــر نشــده بــود .اگــر حــاال هــم ازدواج میکرديــم ،فرصــت بــرای ســه بچــه و يــا

بیشــتر هــم وجــود داشــت .وقتــی کــه فســون بــا چهــره ای کــه از شــادی بــرق
مــی زد بیــرون آمــد ( ،همــه جــواب هــا را نوشــتم ) دلــم می خواســت در جــا

بگويــم چنــد بچــه می خواهــم .امــا جلــوی خــود را گرفتــم و تــازه شــب هــم
مثــل همیشــه ســر میــز شــام نشســتیم و تلويزيــون تماشــا کرديــم.

فســون امتحــان تئــوری را بــدون غلــط قبــول شــد ،امــا امتحــان رانندگــی بــه
ايــن ســادگی ها پیــش نرفــت .بــار اول را کــه همــه رد مــی شــوند تــا بــه

راننــدگان تــازه کار نشــان داده شــود کــه موضــوع چقــدر جــدی اســت .مــا
امــا از نظــر روحــی بــرای ايــن کار آمادگــی نداشــتیم  .امتحــان خیلــی ســريع

تمــام شــد .فســون بــا ســه ممتحــن مــرد ســوار شــورلت شــد ،موتــور را روشــن
کــرد و هنــوز چنــد قدمــی جلــو نرفتــه بــود کــه يکــی از ممتحنیــن داد کشــید

«چــرا در آينــه نــگاه نکرديــد؟» و وقتــی فســون بــه طــرف او برگشــت و پرســید

«چــه گفتیــد؟» مــرد فــوری از او خواســت کــه ماشــین را نگــه دارد .در ضمــن
رانندگــی نبايــد بــه عقــب برگشــت .ســه ممتحــن بــه ســرعت از ماشــین پیــاده
٤٧٧

شــدند ،انــگار نمی خواهنــد جانشــان را بیــش از ايــن بــا نشســتن در ماشــین

راننــده ای بــه ايــن بــدی بــه خطــر بیاندازنــد .بیــش ازهمــه ايــن تاکیــد تحقیرآمیــز

بــه فســون برخــورد .وقــت بعــدی چهــار هفتــه بعــد يعنــی آخــر ژوئیــه بــود .پــس

از آن بــه قهــوه خانــه ای در همــان اطــراف رفتیــم کــه در آن همــه افــرادی کــه

بــه نحــوی بــا موضــوع گواهینامــه در اســتانبول ســروکار داشــتند ،نشســته بودنــد.
(بــر ديــوار چهــار تصويــر از آتاتــورك و يــک ســاعت عظیــم بــه چشــم می خــورد)

ازگرفتــن گواهینامــه ،تعلیــم رانندگی هــا و همچنیــن روش هــای رشــوه دادن همــه
چیــز را می دانســتند .نصايــح مفیــدی هــم شــنیديم .بــرای قبولــی آســان در

امتحــان می شــد در يکــی از موسســات خصوصــی تعلیــم رانندگــی اســم نويســی

کــرد کــه توســط مامــوران راهنمايــی و رانندگــی بــاز نشســته اداره می شــد .فقــط

اســم نويســی کافــی بــود .بــرای شــرکت در کاســها اجبــاری وجــود نداشــت .کســی

کــه امــکان پرداخــت شــهريه ی ايــن کاس هــا را کــه خــود ممتحنیــن نیــز در آن
شــريک بودنــد داشــت ،بــا فــوردی قديمــی امتحــان مــی داد کــه ســوراخی بــزرگ
کنــار صندلــی راننــده بــاز کــرده بودنــد و شــرکت کننــده می توانســت از آنجــا

خیابــان را ببینــد .هنــگام پــارك کــردن بــا دنــده عقــب در محلــی کــه قبــا بــرای
همیــن کار دســت کاری شــده بــود متقاضــی می توانســت بــر اســاس متــن کاغــذی

پشــت آيینــه ـ بــا توجــه بــه رنــگ هــای مختلــف کــه از ســوراخ می ديــد ـ دقیقــا
بفهمــد کــه کــدام حرکــت را بايــد انجــام دهــد و بــه ايــن ترتیــب ماشــین را بــدون

مشــکل پــارك کنــد .البتــه بــه جــای اســم نويســی در کاس تعلیــم رانندگــی

می شــد ،مســتقیما هــم يــک بســته پــول پرداخــت و قضیــه را حــل کــرد .مــن

بــه عنــوان يــک تاجــر می دانســتم کــه بــدون رشــوه هیــچ کاری پیــش نمــی رود.
امــا وقتــی کــه فســون اعــام کــرد بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه پرداخــت حتــی يــک

پاپاســی بــه مامورانــی کــه او را مــردود کرده انــد نیســت ،مــا هــم بــه تمريناتمــان
درپــارك يلديــز ادامــه داديــم.

در کتــاب تعلیــم رانندگــی قوانیــن بیشــمار و ريــز و درشــت رديــف شــده بــود و
متقاضــی نــه فقــط بايــد بــه ممتحــن ثابــت می کــرد کــه قــادر بــه رانندگــی اســت،

بلکــه بايــد بــه او نشــان مــی داد بــا اســتعداد فراوانــی کــه دارد تمــام ايــن نــکات

ريــز و درشــت در ذهنــش نهادينــه شــده .مثــا وقــت نــگاه کــردن در آينــه بايــد
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کمــی بــا آن ور می رفــت و بــاال و پايیــن اش می کــرد .پلیســی کــه مويــش را

در ايــن کار ســفید کــرده بــود يــک بــار بــا لحــن پدرانــه بــه فســون تذکــر داد
«در امتحــان رانندگــی بايــد در مرحلــه اول رانندگــی کنــی و در مرحلــه دوم

طــوری نشــان بدهــی کــه انــگار رانندگــی مــی کنــی .اولــی بــرای خودتــان و
دومــی بــرای دولــت».

پــس از تعلیــم رانندگــی در پــارك چــه لذتــی داشــت رانــدن بــه ســوی امیرخــان

و نوشــیدن چــای يــا نوشــابه در ســاحل و يــا رفتــن بــه قهــوه خانــه ای در رومــل
هیســاری  1و نوشــیدن چــای از ســماوری کــه قــل قــل می جوشــد .پــس از آن،
همــه ی فشــارها و عصبیــت رانندگــی بــی رنــگ می شــد .شــبیه يــک زوج جــوان

ولــی نبوديــم  .يــک بــار بــه او گفتــم «ايــن بــار حتمــا بهتــر از درس رياضــی
خواهــد شــد ».و او پاســخ داد «ببینیــم و تعريــف کنیــم».

بــه هنــگام صــرف چــای شــبیه زوج هــای ســالخورده بوديــم کــه مدت هاســت
ديگــر حرفــی بــرای زدن ندارنــد .بــه کشــی های مســافربری و تانکرهــای روســی
کــه از کنارمــان می گذشــتند ،چنــان نــگاه می کرديــم کــه انــگار آرزوی زندگــی

ديگــری را در جهانــی ديگــر بــه ســر داريــم.

فســون دومیــن بــار هــم در امتحــان رد شــد .اين بــار کار ســخت تری از او

خواســتند يعنــی پــارك بــا دنــده عقــب آن هــم در ســربااليی .وقتــی کــه موتــور
خامــوش کــرد بايــد دوبــاره بــا همــان روش تحقیرآمیــز قبلــی جايــش را تــرك

می گفــت .آنجــا کــه امتحــان انجــام می پذيرفــت ،مــردان زيــادی از رهگــذران

گرفتــه تــا شــاگردان قهــوه خانه هــا و در کنارشــان ممتحنیــن و شــرکت کننــدگان

دور و بــرم را گرفتــه بودنــد و همــه بــا کنجــکاوی ســرك می کشــیدند .تــا ســر و
کلــه شــوورلت پیــدا شــد و ممتحــن عینکــی را پشــت فرمــان ديدنــد ،يکــی گفــت

« دوبــاره ردش کردنــد ».چنــد نفــری هــم بــا هــم زدنــد زيــر خنــده.

در مســیر بازگشــت فســون ســاکت بــود .بــدون پرســش ســر راهمــان در اورتاکــوی
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نگــه داشــتم و جلــوی يــک کافــه رســتوران پــارك کــردم .نشســتیم و مــن بــرای
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هــر دومــان راکــی ســفارش دادم .

پــس از چنــد جرعــه گفتــم «فســون زندگــی کوتــاه و بــه همــان نســبت هــم بســیار

زيباســت .بــه خاطــر چنــد آدم مزخــرف تلخــش نکــن».
«چــرا اينقــدر با مــن بد رفتاری مــی کنند؟»

«فقــط پــول می خواهنــد ،بگذار بدهیم و خاص شــويم».
«فکــر می کنــی کــه زنان راننــدگان خوبی نیســتند؟»
«مــن نه ،امــا آنهــا اينطور فکــر می کنند».
«همــه اينطــور فکــر می کنند».

«تــو را بــه خــدا دوبــاره کلــه شــقی نکــن!» بــه ســرعت از گفتــن آخريــن جملــه
پشــیمان شــدم.

«در تمــام زندگــی ام کلــه شــق نبــوده ام ،امــا اجــازه نخواهــم داد کســی غــرورم
را جريحــه دار کنــد .حــاال خــوب گــوش کــن کمــال ،خواهشــی از تــو دارم و

می خواهــم حرفــم را جــدی بگیــری .مــن گواهینامــه را خواهــم گرفــت بــدون

پرداخــت رشــوه ،خــودت را قاطــی نکــن! ســعی نکــن کــه بــدون نظــرم پولــی
بپــردازی و يــا از روابطــت اســتفاده کنــی .مــن حتمــا خبــر دار خواهــم شــد و بعــد
خیلــی بــد پیــش می آيــد».

ســرم را زيــر انداختم و گفتم قبول اســت.

در ســکوت راکی مــان را تمــام کرديــم ،رســتوران در آن ســاعات اولیــه غــروب

نســبتا خالــی بــود .بــر فــراز بشــقاب صــدف تنــوری و کوفتــه قلقلــی مگس هــا

بــی وقفــه در پــرواز بودنــد .بــرای ديــدن دوبــاره آن کافــه رســتوران ســاده کــه
جايــش را در دلــم بــاز کــرده بــود ،ســالها بعــد بــه اورتاکــوی رفتــم .امــا تمــام آن
ســاختمان را خــراب کــرده بودنــد و فقــط دکه هــای کوچکــی وجــود داشــت کــه

می شــد از آن کارت پســتال و ديگــر يادگارهــای اســتانبول را خريــد .وقتــی کــه
آن شــب دوبــاره ســوار شــديم دســت فســون را گرفتــم « می دانــی کــه مــا در

طــی ايــن هشــت ســال اولیــن بــاری ســت کــه دو نفــری در يــک رســتوران غــذا

خورديــم؟»
«آره».

چشــمانش يــک بــاره درخشــید و مرا بی نهايت شــاد کرد .
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گفــت « ببیــن ســويیچ را بــده من رانندگــی می کنم » .

« با شد » .

در چهــار راه بــزرگ بشــیکتاش و دولماباغچــه عرقــش در آمــد ،امــا بــا ايــن کــه
ســرش کمــی گــرم بــود شــوورلت را تقريبــا بــدون مشــکل تــا جلــوی مســجد

فیــروز آغــا رســاند .ســه روز بعــد کــه می خواســتم او را از همــان جــا ســوار

کنــم ،اصــرار کــرد کــه خــودش پشــت فرمــان بنشــیند .امــا مــن رايــش را عــوض
کــردم و گفتــم کــه شــهر پــر از پلیــس اســت .تعلیــم رانندگی مــان امــا علیرغــم

گرمــای هــوا بــه خوبــی پیــش رفــت .در مســیر بازگشــت بــا ديــدن امــواج بســفر
از نیــاوردن مايــو متاســف شــديم .دفعــه بعــد فســون زيــر لباســش بیکینــی
آبــی ای کــه اينجــا می بینیــد بــه تــن داشــت .در ســاحل طرابیــه لباســش را

در آورد و فــوری تــن بــه آب زد ،انــگار از مــن فــرار می کنــد .از ديــدن پیکــر
زيبايــش دوبــاره پــس از هشــت ســال دســت پاچــه شــدم .قطــرات آب پشــت

ســر فســون ،کــف ،نــور جــاری آن روز ،رنــگ آبــی بیکینــی و بســفر ،همــه در
ذهنــم تبديــل بــه تصويــری فرامــوش نشــدنی گشــتند .حســی تکــرار نشــدنی.

بعدهــا ســالها در عکس هــای قديمــی و کارت پســتال ها بــه دنبــال آن حــس و
آن رنــگ گشــتم .پشــت ســر فســون بــه آب زدم .يــک بــاره فکــری احمقانــه در
ذهنــم شــکل گرفــت کــه شــايد اژدهايــی از تــه آب بــه او حملــه کنــد .بايــد بــه

او می رســیدم و از او در برابــر تاريکــی دريــا مراقبــت می کــردم .در میــان امــواج

کــف آلــود غــرق شــادی ديوانــه وار و در عیــن حــال وحشــت از دســت دادنــش بــه
دنبــال او می گشــتم .از فــرط هیجــان گمــان کــردم کــه غــرق خواهــم شــد .شــايد

فســون در میــان گرداب هــای بســفر گرفتــار شــده و فــرو رفتــه باشــد .پــس مــن
هــم می خواســتم بمیــرم ،همیــن جــا و حــاال .پــس از آن موجهــای ســرکش

کمــی آرام گرفتنــد و مــن فســون را روبــه روی خــود ديــدم  .نفــس مــان بنــد

آمــده بــود .مثــل دو عاشــق خوشــبخت بــه هــم لبخنــد زديــم ،امــا وقتــی بــه او

نزديــک شــدم و خواســتم در آغوشــش بگیــرم و ببوســم دوبــاره چهــره اش جــدی
شــد و مثــل يــک دختــر نجیــب از مــن ســربرگرداند .همــان طــور کــه چشــم بــه

حــرکات پاهــای خــوش فورمــش داشــتم بــه دنبالــش شــنا کــردم .پــس ازمدتــی
ديــدم کــه بســیار از ســاحل دور شــده ايم  .فريــاد کشــیدم «بــس اســت ،جلــو
٤٨١

ترنــرو! اينجــا گرداب هــا شــروع می شــوند .مــا را بــا خــود خواهنــد کشــید .هــر
دو غــرق می شــويم».

برگشــتم و کمــی بــه وحشــت افتــادم .مــا وســط شــهر بوديــم .ســاحل طربیــه

 ،حضــور کــه همیشــه بــرای شــام بــه آنجــا می رفتیــم ،رســتوران هــای ديگــر،

هتــل طربیــه ،ماشــین هايی کــه در جــاده ســاحلی می رفتنــد ،اتوبوس هــای قرمــز

رنــگ شــهری ،تپه هــای پشــت ســر ،محلــه ی فقیــر نشــین بیــوك دره ،همــه و

همــه بســیار دور بــه نظــر می رســیدند .فکــر کــردم کــه از بســفر نــه فقــط بــه
شــهر بلکــه بــه تمــام زندگــی ام نــگاه می کنــم .انــگار جلــوی مینیاتــوری عظیــم

قــرار گرفتــه بــودم .ايــن همــه فاصلــه از شــهر و گذشــته چیــزی رويايــی در خــود

داشــت .وقتــی کــه يــک مــوج بلنــد فســون را غافلگیــر کــرد ،جیــغ کوتاهــی کشــید

و دســتش را دور شــانه ام حقلــه زد تــا خــود را نگــه دارد .حــاال ديگــر می دانســتم

کــه تــا دم مــرگ از کنــارش جمــب نخواهــم خــورد .ايــن تمــاس ـ يــا شــايد در
آغــوش کشــیدن ـ مثــل آتــش در جانــم زبانــه کشــید ،امــا فســون فــوری بــه يــک

کشــتی زغــال ســنگ اشــاره کــرد و بعــد از مــن دور شــد.

شــناگر بســیار ماهــری بــود و مــن بــه زحمــت می توانســتم بــه او برســم .وقتــی

کــه بــه ســاحل رســیديم و لبــاس پوشــیديم بــه هیــچ وجــه مثــل عشــاقی نبوديــم
کــه ديگــر از هــم خجالــت نمی کشــند بلکــه بــه زحمــت در چشــم هــم نــگاه

می کرديــم ،هــر دو شــرم زده ســاکت بوديــم ،مثــل آنهايــی کــه بــه تازگــی و بــه

واســطه خانــواده بــا هــم آشــنا شــده انــد.

بــر اثــر تمرينــات و رانندگــی در شــهر کــم کــم فســون راننــده ماهــری شــد ،امــا

در امتحــان اوايــل آگوســت هــم نتوانســت موفقیتــی بــه دســت آورد .
فســون گفت «رد شــدم ،اما فراموشــش کــن ،بريم دريا! »

« خب » .

مثــل بســیاری ديگــر از متقاضیــان کــه دوســت و آشــنا را بــا خودشــان می آوردنــد

وعکــس می گرفتنــد ،انــگار کــه بخواهنــد ســربازی برونــد ،فســون هــم پــس از

امتحــان ناموفقــش بــا حــرص پشــت فرمــان نشســت و بــوق زنــان حرکــت کــرد.
(ســالها بعــد ديــدم کــه آن تپــه کچــل و خالــی بــا وياهــای لوکــس کــه هــر

کدامشــان اســتخر اختصاصــی دارنــد پــر می شــوند) کاســهای تعلیــم رانندگیمــان
٤٨٢

را تــا آخــر تابســتان ادامــه داديــم .امــا ديگــر فقــط بهانــه ای بــرای رفتــن بــه

دريــا و يــا رســتوران بودنــد .چنــد بــار هــم در لنگــر گاه ببــک قايقــی کرايــه
کرديــم و پاروزنــان آنقــدر پیــش رفتیــم تــا بــه آب زالل و بــدون ســتارگان

دريايــی رســیديم ،بعدبــه دريــا پريديــم و بــه نبــرد بــا گرداب هــای آنجــا مشــغول
شــديم .چــون هــر لحظــه امــکان داشــت دريــا مــا را بــه خــود ببــرد ،يکــی از مــا

دو نفــر بــا يــک دســت قايــق و بــا دســت ديگــر نفــر بعــدی را می گرفــت .بــه

خاطــر لــذت در دســت داشــتن دســتهای فســون عاشــق قايــق کرايــه کــردن در

ببــک بــودم.

بــا عشــق مان کــه دوبــاره جوانــه مــی زد نــه بــا هیجــان فــراوان بلکــه مثــل

رابطــه ی دوســتانه کمرنــگ بســیار محتاطانــه رفتــار می کرديــم .بــر اثــر آنچــه

در ايــن هشــت ســال کشــیده بوديــم ،عشــق بــه اعمــاق وجودمــان رانــده شــده

بــود و وجــودش را فقــط وقتــی کــه کمتــر از همیشــه بــه آن مشــغول بوديــم حــس
می کرديــم .می ديــدم کــه فســون آمادگــی پذيــرش رابطــه پیــش از ازدواج را

نــدارد و بــه همیــن دلیــل میــل خــود را بــرای در آغــوش کشــیدن و بوســیدن اش
ســرکوب می کــردم و همیشــه بــه خــود می گفتــم زوج هايــی کــه خــود را پیــش

از ازدواج گــم کــرده و بــا هــم می خوابنــد پــس از آن ســرخورده خواهنــد شــد.

گاه و بــی گاه دوســتانم باســتراد هیلمــی ،تايفــون و محمــد را مــی ديــدم کــه بــه
روســپی خانه هــا ســر می زدنــد و دون ژوان بــازی در می آوردنــد .ايــن کارهــا

را بــه راســتی نادرســت می دانســتم .هرچنــد گمــان می کــردم پــس از ازدواج بــا

فســون اختافــات بــا دوســتانم را کنــار گذاشــته و دوبــاره بــه جمــع قبلــی بــاز

خواهــم گشــت.

در پايــان تابســتان فســون يــک بــار ديگــر امتحــان داد بــا همــان ممتحــن قبلــی

و بــاز هــم رد شــد .مدت هــا بــا آنهــا جنــگ و دعــوا کــرد کــه در رابطــه بــا
رانندگــی زنــان پیــش داوری هــای نادرســتی دارنــد .قیافــه اش در آن حــال

شــبیه وقتــی شــده بــود کــه داشــت راجــع عموهــای بــد دوران کودکــی اش
حــرف مــی زد .

٤٨٣

يــک روز غــروب پــس از تمريــن در ســاحل ســارير  1نشســته بوديــم و ملتــم مــی

نوشــیديم (تبلیغــات پاپاتیــا کار خــودش را کــرده بــود) کــه دوســت محمــد،

فــاروق و نامــزدش را ديديــم .کمــی دلخــور شــدم .نــه بــا ايــن دلیــل کــه فــاروق
در ســپتامبر  1977معمــوال بــه ويــای رومــل هیســاری مــی آمــد و از زندگــی
مــن و ســیبل در آنجــا کامــا خبــر داشــت ،بلکــه بــه ايــن دلیــل کــه آن روز مــن

و فســون بــا افســردگی آنجــا نشســته بوديــم ،در ســکوت .چــون می دانســتیم کــه
آخريــن روزهــا را در ســاحل می گذارانیــم .لــک لــک هــا بــر فــراز ســرمان در

پــرواز بودنــد و يــاد آور ايــن کــه تابســتان زيبــا رو بــه اتمــام اســت .يــک هفتــه

بعــد بارندگــی شــروع شــد .ســواحل را بســتند و فســون و مــن حوصلــه رانندگــی
در يلديــز پــارك را از دســت داديــم .فســون ســه بــار ديگــر هــم رد شــد و باالخــره

در بهــار ســال  1984گواهینامــه اش را گرفــت .ديگــر از دســت او خســته شــده
بودنــد و در عیــن حــال می دانســتند کــه پولــی نخواهــد پرداخــت .بــه مناســبت

آن روز فســون ،خالــه نصیبــه و عمــو طــارق را بــه ماکســیم همــان جــا کــه مــوذن
صنــار ترانه هــای قديمــی اش را می خوانــد دعــوت کــردم.

عمو طارق
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آن شــب در ماکســیم واقــع بــر ســاحل ببــک حســابی مســت کرديــم .مــوذن صنــار
کــه عاقبــت بــر صحنــه رفــت ،بعضــی جاهــا همــه بــا او هــم صــدا شــديم .هنــگام

خوانــدن بــا لبخنــد بــه چشــم های هــم نــگاه می کرديــم .امــروز فکــر می کنــم

کــه آن شــب حالــت مهمانــی خداحافظــی را داشــت.

مــوذن صنــار البتــه بیشــتر بــاب طبــع عمــو طــارق بــود تــا فســون .امــا فســون

هــم بــا ديــدن نوشــانوش پــدر و شــادی اش خــوش بــود .مخصوصــا از ترانــه «
هیــچ کــس مثــل تــو نیســت» حســابی حــظ کــرد .چیــز ديگــری کــه از آن شــب

بــه خاطــرم مانــده ايــن اســت کــه عــدم حضــور فريــدون بســیار طبیعــی پذيرفتــه

شــد .بــا ســپاس بــه همــه ســالهايی کــه بافســون و خانــواده اش گذرانــده بــودم
1 Sarıyer
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فکــر کــردم.

گذشــت ســريع زمــان را وقتــی بــه وضــوح حــس می کنــم کــه يــک ســاختمان آشــنا

را مــی کوبنــد ،دخترکــی جــوان يکبــاره بــه زنــی گنــده بــا چنــد بچــه بــدل مــی
شــود و يــا مغازهــای کــه همیشــه می شــناختی کرکــره اش را پايیــن مــی کشــد.

وقتــی کــه بوتیــک شــانزه لیــزه بســت فقــط بــه بــرای از دســت دادن خاطراتــم
غمگیــن نشــدم بلکــه بــه روشــنی ديــدم کــه زندگــی ام بــر بــاد مــی رود .آنجــا

کــه زمانــی کیــف جنــی کولــون را گذاشــته بودنــد ،پــر از کالبــاس ،بســته های

گــرد پنیــر و ســس هــای ســاالد وارداتــی ،ماکارونــی و نوشــابه بــود.

هــر چنــد بــا عاقــه بــه گزارشــات مــادرم پیرامــون اين کــه چــه کســی ازدواج
کــرده و بچــه دار شــده گــوش می کــردم امــا آن روزهــا زيــاد آمادگــی شــنیدن

ايــن خبرهــا را نداشــتم .وقتــی کــه مــادر بــا هیجــان گــزارش داد ،فــاره فــاروق

کــه تــازه ازدواج کــرده بــود (ســه ســال پیــش) بــرای دومیــن بــار پــدر شــده
ـ آن هــم يــک پســر ـ دلــم از ايــن کــه نمــی توانــم بــا فســون زندگــی کنــم
و لــذت ببــرم ،گرفــت .امــا مــادرم متوجــه نشــد و گفــت و گفــت  .شــازيمنت
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يکــی از آشــنايان مادر،باالخــره موفــق شــد کــه دختربزرگــش را بــه کاراهانــس

بدهــد و بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتنــد اســکی يــک مــاه شــان را در فوريــه

بــه جــای آلــوداغ در ســوئیس بگذراننــد .آنجــا دختــر کوچــک تــر در هتــل بــا
يــک پرنــس پولــدار عــرب آشــنا شــد و وقتــی شــازيمنت تصمیــم گرفــت بســاط

عقــد و عروســی را بــه راه انــدازد تــازه فهمیــد کــه او نــه فقــط يــک زن بلکــه

يــک حــرم کامــل درا ختیــار دارد  .خانواده هالیــس از آيوالیــک ،پســر بزرگشــان

را ـ وقتــی کــه مــادر گفــت « همــان کــه چانــه درازی دارد » هــر دو بــه خنــده
افتاديــم ـ يــک روز زمســتانی و در خانــه يیاقــی شــان در ارن کــوی بــا پرســتار

آلمانــی دســتگیر کردنــد  .خبــر را همســايه ســواديه مــان بــه مــادر داده بــود
 .پســر کوچــک تاجــر تنباکــوی معــروف توســط تروريســتها دســتگیر و پــس از

گرفتــن مبلــغ گزافــی آزاد گشــته بــود .مــادر در تعجــب بــود کــه چطــور ايــن

خبــر بــه گوشــم نرســیده اســت .البتــه خیلــی تــاش کردنــد تــا قضیــه بــه

1 Şaziment
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مطبوعــات کشــیده نشــود ،امــا وقتــی در پرداخــت پــول تعللــی صــورت گرفــت،
ماه هــا موضــوع نقــل مجالــس بــود« .چطــور تــو خبــردار نشــدی؟»

حــدس زدم پشــت ايــن ســوال اشــاره ی خبیثانــه ای بــه ديدارهايــم بــا فســون

وجــود دارد ،يــادم آمــد کــه مــادر تمــام تابســتان وقتــی بــا وســايل خیــس شــنا
بــه خانــه برمی گشــتم مســتقیما از خــودم و يــا بــا واســطه از طريــق فاطمــه مــی

پرســید کــه بــا چــه کســی بــوده ام  .گفتــم « آخــر مــادر آنقــدر گرفتــارم کــه» ...
بــه نظــرم دردنــاك آمــد کــه در تمــام ايــن هشــت ســال کــه حواســم بــه فســون

بــوده حتــی نتوانســته ام کلمــه ای بــا مــادر در ايــن مــورد رد وبــدل کنــم ،درد

دل کــه جــای خــود داشــت .بــرای فرامــوش کــردن ايــن درد از او خواســتم کــه

ادامــه بدهــد .به ايــن ترتیــب فهمیــدم کــه کمیلــه  ،کســی کــه يــک بــار در

ســینما ماجســتیک بــا او روبــه رو شــده بــودم  ،مثــل مکــرم ويــای هشــتاد ســاله
چوبــی اش را ،کــه بــه زحمــت می توانســت از عهــده مخارجــش برآيــد بــرای تهیــه
يــک فیلــم تاريخــی در اختیــار ســینما گذاشــت .ســر فیلمبــرداری بــه دلیــل

نقــص فنــی ويــای زيبــا آتــش گرفــت و ســوخت .ولــی حــاال شــايع شــده بــود
کــه خانــواده کمیلــه تصمیــم داشــتند در آن زمیــن آپارتمــان ســازی کننــد و

خودشــان باعــث آتــش ســوزی شــده انــد .از نحــوه حــرف زدن مــادر فهمیــدم
کــه می خواهــد حالیــم کنــد ،از ارتباطــم بــا عالــم ســینما بــه خوبــی آگاه اســت.

اطاعــات را حتمــا از عثمــان می گرفــت .از طريــق روزنامه هــا فهمیــدم کــه

وزيــر امــور خارجــه اســبق ملیــکان  ،1پايــش بــه توپــی گیــر کــرده ،روی فــرش

لیــز خــورده ،بــه زمیــن افتــاده و دو روز بعــد بــر اثــر ســکته مغــزی در گذشــته
اســت .مــادر ترجیــح داد کــه ايــن خبــر را ندهــد ،چــون فکــر می کــرد کــه مــرا

بــه يــاد نامــزدی و ســیبل مــی انــدازد .هــر چــه مــادر از مــن پنهــان می کــرد و

بســیاری چیزهــای ديگــررا از طريــق بســری ،آرايشــگر نیشانتاشــی مــی شــنیدم.
مثــا ايــن کــه فاصیــح فاهیــر ،يکــی از دوســتان پــدر و همســرش ظريفــه ،در

بــودروم ،خانــه خريدنــد و يــا روپیــل ســابی  ،2در اصــل انســان بســیار خوبــی
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ســت .ايــن کــه نبايــد ســرمايه گــذاری کــرد ،چــون قیمتهــا بــه زودی پايیــن

خواهــد آمــد ،ايــن کــه تــورگای ثروتمنــد ديگــر مويــی بــه ســرش نمانــده امــا

فقــط بــرای خالــی نبــودن عريضــه مرتــب بــه آرايشــگاه مــی آيــد و اين کــه دو

ســال پیــش هیلتــون از بســری دعــوت کــرد کــه د ر آنجــا کار کنــد ولــی او
جــواب رد داد ،چــون کــه پايبنــد اصــول اســت ( .کــدام اصــول را نگفــت ) در

عــوض تــاش می کــرد از مــن هــم خبــری بیــرون بکشــد .خوشــم نمی آمــد کــه

بســری و مشــتريان پولــدارش در نیشانتاشــی از رابطــه پیچیــده مــن و فســون

خبــر داشــته باشــند و بــرای ايــن کــه بهانــه بیشــتری بــرای شــايعه پراکنــی

در اختیارشــان نگــذارم ،گاهــی بــه مغــازه ســوات ،آرايشــگر پــدرم می رفتــم و
آنجــا داســتان هايی از ســینماگران و گانگســترها در بیوقلــو می شــنیدم( .بــه

تازگــی بــرای دومیــن دســته اصطــاح مافیــا بــه کار می رفــت) از آنجــا شــنیدم

کــه پاپاتیــا بــا مظفــر طــرح دوســتی ريختــه .از تمــام منابــع خبــری ام هیــچ

وقــت چیــزی از ســیبل و زعیــم يــا جشــن عروســی محمدونورشــیان نشــنیدم.

از اينجــا می فهمیــدم کــه همــه از گرفتاری هايــم خبــر دارنــد .ايــن را درســت

مثــل اخبــاری کــه از ورشکســتگی بانک هــای خصوصــی بــه گوشــم می رســاندند
تــا شــايد کمــی دل خــوش شــوم ،طبیعــی تلقــی می کــردم .

دو ســال پیــش از شــرکت و جاهــای ديگــر بــه گوشــم رســیده بــود کــه بعضــی
بانکهــا ورشکســت شــده و بســیاری را بــا خــود بــه خــاك ســیاه نشــانده انــد.

بــه نظــر مــن ايــن فقــط حماقــت ثروتمنــدان اســتانبول و دولتــی را کــه چــون
بــردگان بــه آن وابســته بودنــد ،نشــان مــی داد .مــادرم همیشــه بــه اصــرار تکــرار

می کــرد «پــدرت می گفــت ايــن بانــک هــا کــه فقــط دســت بکــش دارنــد ،اصــا

قابــل اعتمــاد نیســتند ».و از اين کــه مــا چــون ديگــران ديوانــه نیســتیم ،شــاد
بــود( .مــن امــا نمی توانســتم به ايــن حــس کــه عثمــان بخشــی از پولــی را کــه
توســط شــرکت جديــد بــه دســت آورده ،در ايــن ســرمايه گــذاری هــای غلــط

گذاشــته و حــاال در حــال رفــع و رجــوع اســت غلبــه کنــم).

مــادر فقــط بــا آنهــا کــه از نزديــک دوســت بــود همــدردی می کــرد  .مثــا بــا
خانــواده ی کــوا کادری کــه دختــر خوشگل شــان را قبــا بــرای مــن در نظــر
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گرفتــه بــود ،بــا ســنیت و زنــش فیــزان يــا باســودت بــای  1و خانــواده ی پامــوك .امــا
ايــن کــه مثــ ً
ا لرزانــس  2تقريبــاً تمــام دارايی اشــان را بــه يکــی از ايــن بانک هــای

خصوصــی ســپرده بودنــد ،آنهــم فقــط بــه ايــن دلیــل کــه پدربانکــدار مدتهــا در

کارخانه شــان بعنــوان حســابدار (پیــش از آن نگهبــان)کار می کــرد و خــودش هــم

کــه تــا همیــن چنــدی پیــش در محــات پايیــن شــهر زندگــی می کــرد و بعــد هــم

فقــط يــک دفتــر خشــک و خالــی دســت و پــا کــرده بــود و مثــ ً
ا از دســته چــک

بانکــی معتبــر اســتفاده می کــرد ،بــه نظــرش بســیار ســاده لوحانــه می آمــد .بــرای

او فقــط خیلــی تئاتــری ســرش را تــکان مــی داد و در عیــن حــال چشــم ها را مــی

گردانــد و بــا خنــده می گفــت «الاقــل پولشــان را مــی گذاشــتند پیــش کاســتلی
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کــه بــا ايــن هنرمنــدان تــو دوســتی دارد ».دنبالــه ی هنرمنــدان مــن را نگرفتــم و
بــا مــادر بــه بحثــام راجــع بــه آدم هــای عاقلــی ــــ خواننــده می دانــد کــه زعیــم
هــم يکــی از آنهــا اســت ــــ

کــه اينطــور خــل شــده بودنــد ،ادامــه مــی دادم .

يکــی از ايــن آدم هــای بی عقــل عمــو طــارق بــود .او پولــش را بــه همــان کاســتلی

ســپرد کــه در آگهــی تلويزيونــی از هنرپیشــگانی کــه مــا از بــار پلــور می شــناختیم

اســتفاده می کــرد .دوســال پیــش گمــان می کــردم عمــو طــارق فقــط کمــی پــول
از دســت داده ،چــون گرفتاری هايــش را بــا کســی در میــان نمی گذاشــت.

وقتــی کــه پنــج شــنبه  9مــارس  ،1984دو مــاه پــس از آخريــن امتحــان رانندگــی
فســون ،دم غــروب چتیــن مــرا جلــوی خانــه ی کســکین ها پیــاده کــرد ،ديــدم

کــه همــه ی پنجره هــا بــاز اســت و پرده هــا را کنــار زده انــد .بــرق طبقــه ی دوم

روشــن بــود(در حالــی کــه خالــه نصیبــه همیشــه اصــرار داشــت ،وقــت شــام برقــی
در طبقــه ی دوم روشــن نباشــد .هروقــت می فهمیــد کــه آنجــا چراغــی می ســوزد،

فــوری فســون را می فرســتاد تــا خاموشــش کنــد ) خــود را بــرای ديــدن دعــوای

خانوادگــی میــان فســون و فريــدون آمــاده کــردم .کســی ســر میــز نبــود .حتــی
ســفره را هــم نچیــده بودنــد .تلويزيــون روشــن بــود .اکــرم خودمــان را ديــدم کــه
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در نقــش وزيــر اعظــم کافــران را تکفیــر می کنــد .يــک زن و مــرد همســايه

همان جــا نشســته و بــه تلويزيــون چشــم دوختــه بودنــد.

مــرد همســايه (همــان افی برقــکار) گفت «طارق مــرد .تســلیت می گويم».

بــا عجلــه از پله هــا از پله هــا بــاال رفتــم و ناخــود آگاه بــه جــای آن کــه بــه

اتــاق خــواب خالــه نصیبــه و عمــو طــارق بــروم ،در اتــاق کوچــک فســون را
گشــودم کــه از ســالها پیــش در ذهــن ســاخته و پرداختــه بــودم.

فســون روی تخــت مچالــه شــده بــود و می گريســت .مــرا کــه ديــد خــودش را

جمــع و جــور کــرد و نشســت .کنــارش نشســتم و يکبــاره بــه شــدت همديگــر را
در آغــوش کشــیديم  .ســرش را روی شــانه ام گذاشــت وهــق هــق گريســت.

خــدای مــن چقــدر از از در آغــوش کشــیدن اش احســاس خوشــبختی می کــردم.

زيبايــی و بیکرانه گــی دنیــا را می ديــدم .بــا بــودن ســینه هايش برســینه ام

نــه فقــط فســون بلکــه همــه ی دنیــا را در آغــوش داشــتم .هــق هــق اش البتــه

تحــت تاً ثیــرم قــرار مــی داد ،امــا حتــی آنهــم باعــث خوشــبختیم می شــد .بــا

مهــر فــراوان موهايــش را نــوازش کــردم ،انــگار شــانه شــان کنــم  .هربــار بــه

پیشــانیش می رســیدم دوبــاره مــی زد زيــر گريــه.

بــرای اين کــه بتوانــم خــود را در شــرايط او بگــذارم بــه مــرگ پــدرم فکــر

کــردم .هــر چنــد اور ا بســیار دوســت داشــتم ،امــا همیشــه بین مــان چیــزی

وجــود داشــت .نوعــی رقابــت .فســون برعکــس پــدرش را بــی قیــد و شــرط

دوســت داشــت .بــا تمــام قلبــش ،همان طــور کــه آدم زندگــی ،خورشــید و

خانــه اش را دوســت دارد .حــس کــردم کــه نــه فقــط بــرای پــدرش بلکــه بــرای
وضعیــت دنیــا و شــکل زندگــی هــم اشــک مــی ريــزد.

گفــت «ديگــر اصــ ً
ا نمی توانــم» و گريــه اش شــديدتر شــد .چشــمم را بــه

آهســتگی از او برداشــتم و بــه پیرامــون نــگاه کــردم .بــه کمــد لبــاس ،کشــوها
و يــک قفســه ی کوچــک کتــاب ،کتابهــای ســینمايی فريــدون .چقــدر در ايــن

ســالها آرزوی ديــدن ايــن اتــاق را داشــتم ،جايــی کــه فســون لبــاس هــا و
وســايل اش را می گذاشــت.

صــدای گريــه ی فســون کــه بلندتــر شــد خالــه نصیبــه هــم سررســید«آخ کمــال»

آهــی کشــید «حــاال کار مــا چــه می شــود؟ چطــور بــدون او زندگــی کنیــم؟»
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او هــم روی تخــت نشســت و گريــه کــرد .تمــام شــب را آنجــا مانــدم .گاهــی بــه

طبقــه ی پايیــن می رفتــم و کمــی نــزد مردمــی کــه بــه قصــد تســلیت گويــی آمــده

بودنــد ،می نشســتم و بعــد دوبــاره بــاال می رفتــم و فســون را تســا مــی دادم.
موهايــش را نــوازش می کــردم يــا دســتمال تمیــزی دســتش مــی دادم .در همــان

حــال کــه جســد پــدرش در اتــاق پهلويــی قــرار داشــت ودوســتان و همســايگان در

طبقــه ی پايیــن چــای مــی نوشــیدند ،ســیگار می کشــیدندو يــا تلويزيــون تماشــا

می کردنــد مــن فســون را در آغــوش داشــتم و کنــارش آرمیــده بــودم .عطــر موهــا
و پوســتش را کــه از فــرط گريــه غــرق عــرق بــود بــه مشــام می کشــیدم  .بعــد
دوبــاره می رفتــم پايیــن و از مهمانــان بــا چــای پذيرايــی می کــردم.

فريــدون کــه هنــوز خبــر نداشــت ،آنشــب بــه خانــه نیامــد .چــه همســايگان بــا

نزاکتــی بودنــد کــه حضــورم را در خانــه کامــ ً
ا طبیعــی تلقــی می کردنــد .بــا مــن

مثــل شــوهر فســون رفتــار می شــد .ارزش ايــن کارشــان را امــروز می فهمــم .وجــود

ايــن آدم هاــــ و پذيرايــی از آنــان بــا چــای ،قهــوه و پبراشــکی کــه بــا عجلــه تهیــه
شــده بــود ــــ کــه در طــی ايــن ســالها ديــده بــودم و می شناختم شــان ،خالــی

کــردن زيــر ســیگاری های پرشــان در آن شــرايط غنیمتــی بــود .ســه نفرشــان،

الس  1کــه در همــان خیابــان مغــازه ی چــوب بــری داشــت ،پســربزرگ رحمــی

کــه بازديدکننــدگان بايــد او را از بخــش دســت مصنوعــی بــه يــاد داشــته باشــند
و دوســت قديمــی عمــو طــارق کــه بعــد از ظهرهــا می آمــد و بــا او کارت بــازی

می کــرد پشــت ســرم بــه اتــاق پشــتی آمدنــد ،در آغوشــم گرفتنــد وچیزهايــی

دربــاره ی جبــر زمانــه و تحمــل و تســلیم در برابــر اراده ی الهــی گفتنــد .بــا

ايــن کــه بــرای عمــو طــارق عــزادار بــودم ،بــاز هــم حــس می کــردم میــل لجــام

گســیخت های بــه زندگــی در وجــودم ســر بــر مــی دارد و آنشــب بــی نهايــت

خوشــبختم .هرچنــد از ايــن حــس بســیار شــرمنده بــودم.

وقتــی بانکــداری کــه عمــو طــارق پولــش را بــه او ســپرده بــود در ســال 1982

ورشکســت شــد و بــه خــارج فــرار کــرد عمــو طــارق و ديگــران درکانونــی بنــام
«مــال باختــگان بــان» جمــع شــدند .عمــو طــارق همیشــه در جلســات ايــن کانــون
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شــرکت می کــرد کــه هدفــش کمــک بــه بازنشســتگان و کارمنــدان کــم در آمــدی
بــود کــه پــس اندازشــان را بــر بــاد رفتــه می ديدنــد .امــا تاش هــای کانــون

بــرای يافتــن راه هــای قانونــی بــرای پــس گرفتــن پولشــان بی نتیجــه مانــد .طبــق

گفته هــای عمــو طــارق آنهــم طــوری کــه انــگار اصــ ً
ا ربطــی بــه او نداشــته

باشــد،اعضای کانــون (او بــه آنــان لقــب يــک مشــت احمــق داده بــود) بــا هــم
توافــق نداشــتند .مرتــب جــرو بحــث می کردنــد و گاهــی هــم دســت يــه يقــه
می شــدند .بعضــی وقتهــا هــم بــا بــوق و کرنــا دســت و پايــی می زدنــد ،جلــوی

يــک وزارتخانــه ،جلــوی دفتــر روزنامــه ای کــه مشــکات آن هــا را نمی نوشــت يــا

جلــوی يــک بانــک متحصــن می شــدند .گاهــی بــرای جلــب توجــه و يافتــن گــوش
شــنوا بــه شیشــه ی بانکــی ســنگ می پراندنــد و يــا کارمنــدی را بــه بــاد کتــک

می گرفتنــد .چنــد بــاری هــم بــه ادارات و خانه هــای شــخصی حملــه بردنــد .

عمــو طــارق پــس از دعوايــی شــديد از آنهــا جداشــد .بعــد تابســتان همانوقــت

کــه مــن و فســون پــس از تعلیــم رانندگــی بــرای شــنا بــه دريــا می رفتیــم،

دوبــاره بــه آنهــا وصــل شــد.

در آن پنــج شــنبه ی کذايــی در کانــون ســر چیــزی بشــدت عصبــی شــد و در

حالــی کــه قلبــش ناراحــت بــود ،بــه خانــه برگشــت و (طبــق تشــخیص بعــدی
دکتــر) دچــار ســکته ی قلبــی گشــت و در گذشــت.

آنچــه فســون را بــه شــدت اذيــت می کــرد ،عــدم حضــورش در خانــه بــود .عمــو
طــارق بايــد مدتهــا در تختخــواب دراز کشــیده و در انتظــار همســر و دختــرش

مانــده باشــد ،در حالــی کــه آنهــا در آن ســاعات لبــاس تــازه ای رابــرای عرضــه
بــه مــدا بــرده بودنــد .بــا وجــود کمــک مالــی مــن بــاز هــم خالــه نصیبــه گاه و
بــی گاه بــا جعبــه ی رنگارنــگ دوخــت و دوزش بــرای خیاطــی می رفــت .برعکــس

خیلــی از مــردان بــه مــن بــر نمی خــورد کــه او کار می کنــد ،بلکــه خیلــی هــم

بــرای کارش احتــرام قائــل بــودم .بــا اين کــه احتیاجــی نداشــت همچنــان کار
می کــرد .امــا وقتــی می شــنیدم کــه فســون را هــم بــا خــود می بــرد ،زيــاد

خوشــم نمی آمــد .بــا ناراحتــی از خــود می پرســیدم کــه عشــق مــن در خانــه ی

غريبه هــا چــه کار می کنــد .امــا فســون هــر بــار کــه از ايــن رفــت و آمدهــا
حــرف مــی زد ــــ البتــه بنــدرت پیــش مــی آمــد ،بــه نظــر مثــل يــک گــردش
٤٩١

می آمــد .مثــل رفــت و آمــد خالــه نصیبــه بــه ســواديه در گذشــته .فســون صــاف و

ســاده راجــع بــه کشــتی بخــار ســوار شــدن اش می گفــت  ،دوغ خــوردن و ريختــن

نــان کنجــدی بــرای مرغــان دريايــی و اين کــه چــه هــوای زيبايــی بــوده و مــن
ديگــر نمی توانســتم بگويــم چقــدر برايــم اســباب خجالــت خواهــد بــود اگــر بعــد

از ازدواج مــان بــا کســی کــه فســون برايشــان خیاطــی کــرده ،برخــورد کنیــم.

وقتــی کــه حوالــی نیمــه شــب همــه رفتنــد ،در اتــاق پشــتی روی مبــل درازکشــیدم.
بافســون شــبی را بــه صبــح رســاندن زيــر يــک ســقف برايــم ســعادتی بــزرگ بــود.

پیــش از خوابیــدن صــدای ورجــه وورجــه کــردن لیمــون را در قفــس و ســوت يــک

کشــتی بخــاررا شــنیدم .بــا صــدای مــوذن بیــدار شــدم .دوبــاره صــدای ســوت
کشــتی بــه گوشــم خــورد .در خــواب رويــای مســافرت دريايــی فســون از کراکــوی
بــه کاديکــوی بــا ماجــرای مــرگ عموطــارق مخلــوط شــدند.

بعــد صــدای ســوتی کــه مــه آلــود بــودن هــوا را اعــام می کــرد ،بــه گوشــم خــورد.
در خانــه نــوری صدفــی کــه مخصــوص روزهــای مــه آلــود اســت پخــش می شــد.

حــس کــردم در دريايــی نقــره ای فــرو رفتــه ام .بــه آرامــی از پله هــا بــاال رفتــم.

همانجــا کــه فســون و فريــدون شب هايشــان را می گذراندنــد ،خالــه نصیبــه و

فســون در آغــوش هــم بــه خــواب رفتــه بودنــد .انــگار خالــه نصیبــه آمدنــم را
فهمیــده بــود .دقیــق تــر نــگاه کــردم .فســون واقعــاً خوابیــده بــود در حالــی کــه
او فقــط خــودش را بــه خــواب زده بــود.

بــه اتــاق بغلــی رفتــم و روتختــی را کــه بــر جســد عمــو طــارق کشــیده شــده بــود،

کمــی مرتــب کــردم و بــه جســد چشــم دوختــم .هنــوز همــان کتــی را کــه بــرای
جلســه کانــون پوشــیده بــود ،بــه تــن داشــت .صورتــش بــه ســفیدی پنیــر بــود.
همــه ی خونــش در شــانه ها جمــع شــده بــود .لــک هــا و چیــن و چــروك صورتــش
از همیشــه بیشــتر بــه چشــم می خــورد .شــايد بــه دلیــل رفتــن روح از جــان و
فاســد شــدن آنچــه بــه جــا می مانــد ،بــود .ديــدن مــرگ حــی و حاضــر در ان

لحظــه بــر عاقــه ام بــه عمــو طــارق غلبــه کــرد  .نمی خواســتم او را درك کنــم
يــا خــود را بــه جايــش بگــذارم  .فقــط می خواســتم از حضــور مــرگ بگريــزم  .امــا

بــا ايــن همــه بــاز هــم کمــی دراتــاق مانــدم .

از عمــو طــارق خوشــم می آمــد ،چــون پــدر فســون بــود و مــا ســالها بــا هــم ســر
٤٩٢

يــک ز نشســته ،راکــی نوشــیده و تلويزيــون تماشــا کــرده بوديــم .اماهیچوقــت

بــه راســتی دوســتش نداشــتم .البتــه او هــم هیچوقــت بــا مــن يــک رنــگ نشــد.

می شــود گفــت بــا هــم صمیمــی نشــديم،هرچند هــردو نقــش بــازی کــردن را

بخوبــی بلــد بوديــم .حــاال می فهمیــدم ــــ يــا بهتــر بگويــم نــزد خــود اعتــراف
می کــردم ــــ کــه عمــو طــارق درســت مثــل خالــه نصیبــه از عشــقم نســبت

بــه فســون اطــاع داشــت .بــه احتمــال زيــاد از اولیــن بــاری کــه بــه آنجــا پــا
گذاشــتم می دانســت کــه مــن بــا دخترشــان کــه تــازه پــا بــه هجــده ســالگی

گذاشــته بــود ،رابطــه داشــته ام و حتمــاً مــرا دون ژوانــی پولــدار و بی ماحضــه

می شــناخت .بــه خاطــر وجــود مــن ناچــار شــده بــود دختــرش را بــه يــک ولگــرد
بــی ســر و پــا شــوهر بدهــد .شــايد اصــ ً
ا حالــش را هــم بــه هــم مــی زدم .امــا

هیــچ وقــت بــه روی خــود نیــاورد .البتــه امــکان داشــت کــه مــن خــودم را بــه
نفهمــی زده باشــم .حالــش را بــه هــم مــی زدم ودر عیــن حــال مــرا بخشــیده

بــود .مثــل دو آدم متقلــب بوديــم کــه دوســتی شــان فقــط برايــن پايــه گذاشــته
شــده کــه گناهــان ديگــری را بــه رويــش نیاورنــد .بــه ايــن ترتیــب در طــی
ســالها مــن و او ،میزبــان و مهمــان همدســت شــده بوديــم.

بــا نــگاه کــردن بــه چهــره ی صامــت عمــو طــارق تصويــر جســد پــدر را از اعمــاق

وجــودم بیــرون کشــیدم و بــه يــاد حیــرت و ترســی کــه درآن نقــش بســته بــود،
افتــادم .ســکته ی عمــو طــارق بــه احتمــال زيــاد مدتــی بــه طــول انجامیــده و
او حتمــاً مــرگ را در برابــر خــود ديــده و بــا آن بــه نبــرد پرداختــه بــود .ديگــر

نشــانی از حیــرت در چهــره اش بــه چشــم نمی خــورد .يکــی از گوشــه های لبــش
بــا درد بــه پايیــن کشــیده شــده و برآنطــرف ديگــر اثــری از نیشــخند ديــده

می شــد .ســر میــز همیشــه بــرآن گوشــه ی لــب ســیگاری داشــت و روبرويــش

يــک گیــاس راکــی بــود .امــا خاطــرات مشــترك در ايــن اتــاق قدرتــی نداشــتند.
اينجــا مــه ،مــرگ و خــ ً
ا حکــم فرمــا بــود.

نــور ســفید از پنجــره ی کنــاری بــه اتــاق می رســید .از آنجــا بــه کوچــه ی تنــگ

و خالــی نــگاه کــردم ،چــون انحنــای پنجــره تــا وســط کوچــه کشــیده می شــد،
احســاس می کــردم خــارج از خانــه و در خیابــان هســتم .وجــود چهــارراه و

خیابــان بوگازکســن را بــه دلیــل مــه فقــط می شــد حــدس زد .محلــه در خــواب
٤٩٣

بــود و فقــط گربــه ای پاورچیــن می گذشــت.

بــاالی ســر عمــو طــارق قــاب عکســی از دوران آموزگاريــش در کارا نصــب شــده بــود
 ،کــه اورا در حــال بــردن دانــش آمــوزان بــه تئاتــر معــروف روســی نشــان مــی داد .

بــا ديــدن کشــوی نیــم بــاز پاتختــی بــی اراده بــه پــدرم فکــر کــردم .از کشــو بــوی

دلچســب غبــار ،دارو ،شــربت ســرفه و کاغــذ ســیگار می آمــد .روی پاتختــی لیوانــی
محتــوی دنــدان مصنوعــی عمــو طــارق ،يــک کتــاب از رشــات اکــرم کوچــو  1کــه

عمــو طــارق بســیار بــه او دلبســته بــود بــه چشــم می خــورد .در کشــو مشــتک،

تلگراف هــای ريــز و درشــت ،نســخه های دکتــر ،بريــده ی روزنامه هــا راجــع بــه

جريــان کاه بــرداری بانکهــا ،قبــض گاز و بــرق ،جعبه هــای نیمــه کاره ی دارو،
پــول خوردهــای قديمــی و خــرد وريزهــای ديگــر ديــده می شــد.

قبــل از آنکــه عــزاداران بــه خانــه ی کســکین ها بیاينــد بــه نیشانتاشــی رفتــم.

مــادر بیــدار بــود و فاطمــه صبحانــه اش را بــه رختخــواب آورده بــود .نــان تســت،
تخــم مــرغ ،مربــا و زيتــون ســیاه .از ديدنــم خیلــی خوشــحال شــد ،امــا مــن بايــد
خبــر مــرگ عمــو طــارق را بــه او مــی دادم .بــا اينکــه خیلــی بــا خالــه نصیبــه

همــدردی کــرد ،امــا در لحنــش چیــزی ديگــر مثــل خشــم هــم پنهــان شــده بــود.

گفتــم «مــن همیــن حاال می روم آنجــا .چتیــن بعد ا ً تو را می آورد».
«مــن به مراســم تشــییع نمی روم».
«چرا؟»

«هنــوز کــه بــه روزنامــه آگهــی نــداده انــد .ايــن همــه عجلــه بــرای چیســت؟»
بعــد ادامــه داد «چــرا مراســم را در مســجد تشــويقی نگرفتنــد؟ ايــن کارهــا چــه

معنــی دارد؟»

دور وبــر مــا همــه ی فامیــل مراســم تشــییع را در مســجد تشــويقی می گرفتنــد.

امــا طبیعت ـاً فقــط ايــن موضــوع باعــث امتنــاع مــادر از شــرکت در مراســم عــزاداری
شــوهر نصیبــه کــه بــا او ســالها دوســت بــوده و بــا هــم خیاطــی می کردنــد ،نبــود.

وقتــی بیشــتر اصــرار کــردم بــا عصبانیــت گفــت «بگويــم چــرا بــه مراســم نمــی
آيــم؟ چــون دراينصــورت تــو بــا آن دختــر ازدواج خواهــی کــرد ».

1 Reşat Ekrem Koçu

٤٩٤

«از کجــا بــه اين نتیجه رســیده ای؟ او شــوهر دارد».

« می دانــم .بــرای نصیبــه هــم خیلــی متاً ســفم .امــا سالهاســت کــه از همــه

چیــز خبــر دارم .ايــن همــه پافشــاری بــرای ازدواج بــا آن دختــر اثــر خوبــی بــر

اطرافیــان نگذاشــته اســت».

«مامــان واقعـاً نظــر اطرافیان اين همــه اهمیت دارد؟»

مــادرم کارد و نــان تســت را در زيــر دســتی انداخــت و گفــت «منظــورم را

بــد فهمیــدی ،معلــوم اســت کــه نظــر ديگــران اهمیتــی نــدارد .مهــم آن چیــزی
اســت کــه خــود انســان حــس می کنــد .اينــرا نمی توانــم ناديــده بگیــرم :تــو

ايــن زن را دوســت داری ،خــوب داشــته بــاش .امــا او هــم تــو را می خواهــد؟

پــس چــرا در ايــن هشــت ســال شــوهرش را تــرك نکــرد؟»

«حــاال می کنــد ،اينرا می دانم ».

«می خواهــم چیــزی بــه تــو بگويــم .پــدرت هــم عاشــق يــک زن شــد کــه جــای

دختــرش بــود  .حتــی برايــش خانــه خريــد .امــا همــه را از مــن مخفــی نگــه

داشــت و خــود را مســخره ی خــاص و عــام نکــرد .حتــی نزديکتريــن دوســتش
هــم خبردارنشــد ».اينجــا کــه رســید فاطمــه آمــد تــوی اتــاق.
«فاطمــه ما داريم حرف
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زنیم ».فاطمه فوری برگشــت و در را پشــت ســر خود بســت.

«پدرتــان مــرد قــوی و فهمیــده ای بــود .يــک جنتلمــن درســت و حســابی ،امــا
حتــی او هــم نقــاط ضعفــی داشــت .وقتــی کــه ســالها پیــش کلیــد خانــه ی

مرحمــت را ازمــن خواســتی آنــرا بــه تــو دادم .امــا فهمیــدم کــه تــو هــم همــان
ضعــف پــدر را بــه ارث بــرده ای و بــه همیــن دلیــل هشــدار دادم و گفتــم کــه
مواظــب خــودت بــاش ،نگفتــم؟ بــه حرفــم گــوش نکــردی .حــاال ديگــر تقصیــر
خــودت اســت .از مــن می پرســی کــه موضــوع چــه ربطــی بــه نصیبــه دارد؟ بــه

تــو مــی گويــم .ده ســال موضــوع را کــش داد .آنچــه ايــن مــادر و دختــر بــا تــو

کردنــد ،برايــم بخشــودنی نیســت».

می خواســتم بگويــم ده ســال نــه ،هشــت ســال امــا ولــش کــردم « .باشــد مامــان

يــک بهانــه ای بــرای نیامدنــت جــور می کنــم».

«پســرم تــو بــا ايــن دختــر خوشــبخت نمــی شــوی .اگــر مقــدر بــود تــا حــال شــده

بــودی و مــن مخالــف شــرکت ات در ايــن مراســم هســتم».

حــرف هــای مــادرم بــه جــای اينکــه باعــث ناامیديــم شــوند ،ايــن احســاس را در
مــن بوجــود آوردنــد ــــ آنروزهــا غالب ـاً ايــن حــس را داشــتم ــــ کــه بــزودی بــا

فســون خوشــبخت خواهــم شــد  .بنابرايــن از دســت مــادر عصبانــی نشــدم و حتــی
بــا لبخنــد بــه نصايحــش گــوش کــردم .فقــط می خواســتم هرچــه ســريعتر نــزد

فســون بازگــردم.

وقتــی مــادر ديــد حرفهايــش هیــچ اثــری نــدارد ،ديگــر جــد ا ً عصبانــی شــد «در
ايــن کشــور کــه زن و مــرد هیچوقــت بــه راســتی بــا هــم نیســتند ،عشــق معنــا

نــدارد ».بــه توضیحاتــش ادامــه داد«می دانــی چــرا؟ بــرای اينکــه مــردان هــر

وقــت فرصتــی بــه دســت آورنــد ،مثــل گــرگ بــه جــان زن می افتنــد .فــرق هــم

نمی کنــد کــه زشــت باشــد يــا زيبــا ،مهربــان يــا بدطینــت .همــه جــا همین طــور
اســت وتــو اســم اينــرا عشــق می گــذاری؟ اينجــا چطــور می شــود عاشــق شــد؟

خــودت را گــول نــزن!»

با الً خــره موفــق بــه عصبانــی کردنــم شــده بــود «باشــد مامــان ،مــن در هــر صــورت
مــی روم».

پشــت ســرم داد کشــید «در ايــن مســجدهای کوچــک زنــان در مراســم شــرکت
٤٩٦

نمی کننــد ».انــگار علــت اصلــی نیامدنــش همیــن باشــد.

در میــان افــرادی کــه در مراســم شــرکت داشــتند و پــس از آن خالــه نصیبــه
را در آغــوش کشــیدند ،زنــان هــم ديــده می شــدند .امــا تعدادشــان بــه راســتی
زيــاد نبــود .يــادم اســت کــه ســنای و صیــدا را درآن میــان ديــدم .کنــارم
فريــدون بــا عینــک بــزرگ دودی کــه تــوی چشــم مــی زد ايســتاده بــود.

روزهــای بعــد هــر شــب بــه چوکورکومــا رفتــم .امــا ســر میــز احســاس ناراحتــی

شــديدی می کــردم .بــه نظــر می رســید کــه حــاال رابطــه ام بــا فســون و نقشــی

کــه بــازی می کرديــم کامــ ً
ا عیــان شــده اســت .عمــو طــارق بهتــر از هرکــس

ديگــری بلــد بــود بــه روی خــودش نیــاورد و طــوری برخــورد کنــد کــه انــگار هــر
چیــزی ســر جــای خــودش اســت و حــاال مــا در نبودنــش نمی توانســتیم طبیعــی
و صادقانــه برخــورد کنیــم و بــه گفتگوهــای هشــت ســاله مان برگرديــم.

قنــادی اينچی
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در يــک روز بارانــی اوايــل آوريــل ســر صبــح مدت هــا بــا مــادرم پشــت ســر
ايــن وآن غیبــت کرديــم و تقريبــاً دم ظهــر بــه زت زت رفتــم .وقتــی در آنجــا

ســرگرم نوشــیدن قهــوه و خوانــدن روزنامــه بــودم ،خالــه نصیبــه زنــگ زد و

گفــت :مدتــی بــه آنجــا نــروم چــون در محــل برايمــان حــرف درآورده انــد .پشــت

تلفــن نمی توانســت همــه چیــز رابگويــد .امــا گفــت ،برايــم خبرهــای خوبــی

دارد .نمی خواســتم خیلــی کنجــکاوی نشــان بدهــم .در اتــاق پهلويــی زينــب
منشــی ام نشســته بــود و می شــنید ،بنابرايــن ســوالی نکــردم.

از زور کنجــکاوی در حــال ترکــش بــودم  .دوروز بعــد خالــه نصیبــه بعــداز ظهــر
بــه زت زت آمــد .بــا اينکــه هشــت ســال را بــا هــم گذرانــده بوديــم ،بــاز هــم

از ديدنــش در آنجــا احســاس غريبگــی می کــردم .اولــش طــوری بــه او خیــره
شــدم کــه انــگار يکــی از مشــتريان شهرســتانی زت زت اســت کــه بــرای تعويــض

جنســی آمــده و يــا می خواهــد تقويــم و زيــر ســیگاری مجانــی بگیــرد و طبقــه
1 Inci
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را اشــتباهی آمــده اســت.

زينــب فــوری شســتش خبــردار شــد کــه ماقــات مهمــی اســت (از قیافــه ام فهمیــد

يــا او هــم از کل قضیــه خبــر داشــت؟) پرســید کــه نســکافه مــان چطــور دوســت
داريــم و خالــه نصیبــه پاســخ داد کــه قهــوه ی تــرك را ترجیــح می دهــد .در را
پشــت ســر زينــب بســتم .خالــه نصیبــه آن طــرف میــز تحريــر نشســت و مســتقیم

بــه صورتــم نــگاه کــرد «همــه چیــز حــل شــد ».طــوری گفــت کــه انــگار خــود
خبــر اهمیتــی نــدارد ،بلکــه بازی هــای سرنوشــت کــه گاهــی کار آدم را اينقــدر
آســان مــی کننــد ،مهــم هســتند «فســون و فريــدون از هــم جــدا می شــوند ،البتــه
اگــر تــو لیمــون فیلــم را بــه فريــدون بدهــی .همــه چیــز بــه خوبــی و خوشــی
تمــام می شــود .ايــن خواســت فســون هــم هســت ،امــا اولــش بايــد بــا هــم حــرف

بزنیــد».

«با فريدون؟»

«نه با فســون».

رضايــت را در چهــره ام خوانــد .ســیگاری آتــش زد و بــا لــذت تمــام ماجــرا را تعريــف

کــرد .اماخیلــی هــم وارد جزئیــات نشــد .دوروز پیــش فريــدون يــک شــب مســت
و اليعقــل بــه خانــه آمــد و اعــام کــرد کــه پاپاتیــا را رهــا کــرده و می خواهــد
بــه ســوی فســون برگــردد .فســون امــا اورا پــس زد .دعــوا مرافعــه ی شــديدی راه

افتــاد کــه همــه ی همســايه ها خبــردار شــدند .بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت کــه

ديگــر شــبها آنجــا نــروم .بعــد فريــدون زنــگ زد و بــا خالــه نصیبــه را در بیوقلــو
ديــد و در همانجــا قــرار متارکــه را گذاشــتند.

در ســکوت بــه هــم نــگاه کرديــم .بعــد خالــه نصیبــه گفــت «قفــل را عــوض کــردم.
آنجــا ديگــر خانــه ی فريــدون نیســت ».نــه فقــط اتوبوس هايــی کــه همیشــه از

کنــار زت زت بــا ســرو صــدا می گذشــتند ،بلکــه تمــام دنیــا در ســکوت فــرو رفــت.

وقتــی خالــه نصیبــه ديــد مــن ســیگار بــه دســت مثــل جــادو شــده ها نشســته ام،

دوبــاره از ســر شــروع کــرد و بــه شــرح و بســط ماجرايــی پرداخــت کــه انــگار
پايــان آنــرا از اول می دانســت «هیچوقــت از ايــن پســره بــدم نیامــد ،نیتــش خیــر

بــود .امــا آدم ضعیفــی اســت .کــدام مــادر آرزوی چنیــن دامــادی را دارد؟» بعــد
ســکوت کــرد .خــودرا آمــاده ی شــنیدن جملــه ی «مــا چــاره ی ديگــری نداشــتیم
٤٩٨

» کــردم ،امــا او چیــزی نگفــت.

«خــودم هــم شــرايطی نظیــر ايــن را تجربــه کــرده ام .زندگــی يــک زن زيبــا در ايــن

مملکــت ســختتر از دختــری خوشــگل اســت .تــو نمی دانــی مردهــا بــا زنهايــی
کــه نمی تواننــد بــه دســت آورنــد چــه کارهــا کــه نمی کننــد .فريــدون فســون

را از ايــن مصیبــت محفــوظ نگــه داشــت ».منظــورش از مصیبــت مــن بــودم.
حرفــش را اينطــور بــه پايــان رســاند «البتــه اينقــدر نبايــد طــول می کشــید».

بــا تعجــب نگاهــش کــردم .انــگار تــازه عجیــب بــودن زندگیــم را فهمیــده باشــم.
بعــد گفتــم «البتــه فريــدون درلیمــون فیلــم ســهم دارد ،مــن بــا او صحبــت مــی
کنــم .از دســت مــن کــه عصبانــی نیســت».

«نــه امــا تــو و فســون حتمــاً بايــد حــرف بزنیــد .خیلــی دلــش پــر اســت .بايــد

بنشــینید و درســت و حســابی ســر همــه ی مســائل بــه نتیجــه برســید».

قــرار ماقــات بــا فســون را بــرای ســه روز ديگــر در کافــه اينجــی گذاشــتیم.

بعــد خالــه نصیبــه کــه انــگار يکبــاره خــود را درايــن محیــط غريبــه حــس کــرد
از جــا بــر خاســت .امــا خوشــحالی را می شــد در چشــمانش خوانــد.

وقتــی کــه روز يــک شــنبه  9آوريــل ســال  1984حوالــی ظهــر بــه ســمت بیوقلــو

حرکــت کــردم ،مثــل يــک پســرجوان کــه بــرای اولیــن بــار ســر قــرار دختــر

محصلــی کــه مدتهــا عاشــقش بــوده مــی رود ،هیجــان زده بــودم .شــب اصــ ً
ا

خوابــم نبــرد و صبــح را در زت زت بــه زحمــت بــه ظهــر رســاندم .چتیــن مــرا
زودتــر از وقــت بــه میــدان تکســیم رســاند .از میــدان آفتابــی بــه ســايه ســار

خیابــان اســتقال ،جايــی کــه همیشــه از نــگاه کــردن بــه ويتريــن مغازه هــا

و ســر در ســینماهايش خوشــم می آمــد ،رفتــم و بــه پاســاژهايی کــه دوران

کودکــی بــا مــادر می رفتیــم ســر زدم .از هجــوم خاطــرات و امیــد بــه آينــده

ســرم گیــج می رفــت .خــود را بــه آدم هــای شــادی کــه غــذا می خوردنــد ،بــه

ســینما می رفتنــد و يــا قصــد خريــد داشــتند ،بســیار نزديــک حــس می کــردم.
بــه دنبــال هديــه ای بــرای فســون بــه واکو،بايمــان  1و چنــد مغــازه ی ديگــر

ســرزدم .امــا نتوانســتم تصمیــم بگیــرم .بــرای آرام کــردن اعصابــم بــه ســمت
1 Vakko , Beymen
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تونــل رفتــم و يکبــاره ســاعتی پیــش از ماقاتمــان جلــوی ويتريــن مغــازه ای

فســون را ديــدم .لباســی ســفید و بهــاره بــا خالهــای درشــت بــه تــن داشــت و

عینــک آفتابــی بزرگــی بــه چشــم زده و گوشــواره های پــدررا بگــوش کــرده بــود.
آنقــدر غــرق تماشــای ويتريــن بــود کــه متوجــه آمدنــم نشــد.

ســر صحبــت را باز کردم «چــه اتفاقی؟»
«آخ ســام کمال ،حالت چطور اســت؟»

«گفتــم در ايــن هــوای زيبــا از دفتــر بیــرون بزنــم ».طــوری گفتــم کــه انــگار

کامــ ً
ا اتفاقــی بــا هــم بــر خــورد کرده ايــم و نیــم ســاعت ديگــر قــرار ماقــات

نداريــم «برويــم کمــی قــدم بزنیــم؟»

«اول بايــد بــرای مــادر دگمــه بخــرم .می خواهــد امــروز يــک لبــاس را تمــام کنــد.
مــن هــم بــه او کمــک مــی کنــم  .ببینیــم در پاســاژ آينالــی  1چــه دارنــد؟»

بــا هــم بــه چنــد پاســاژ ديگــر هــم ســر زديــم .تماشــای او کــه بــا فروشــندگان ســر
و کلــه مــی زد و از مجموعــه ای کــه نشــانش می دادنــد ،آنهــا را کــه می خواســت

جــدا می ســاخت ،لــذت بخــش بــود .

وقتــی کــه دگمه هــا را جــور کرد ،نشــانم داد «تو چه فکــر می کنی؟»
«قشــنگ است».

«پــس بر می دارم».

پــول دگمه هــا را کــه مــن بايــد نــه مــاه بعــد دســت نخــورده در کمــد لباســش
پیــدا می کــردم ،پرداخــت .گفتــم «بیــا ديگــر برويــم قــدم بزنیــم .هشــت ســال

اســت آرزو دارم يــک بــار در بیــو قلــو بــا تــو قــرار بگــذارم».

« ر ا ستی ؟ »

«معلوم اســت».

در ســکوت بــه راهمــان ادامــه داديــم .گاه و بــی گاه بــه ويتريــن مغازه هــا نــگاه

می کــردم ،امافقــط بخاطــر آنکــه زيبايــی فســون را در آن تحســین کنــم .نــه فقــط
مــردان ،بلکــه توجــه زنــان را هــم جلــب می کــرد و از ايــن کار لــذت می بــرد.

«برويــم چای و کیــک بخوريم؟»

1 Aynali
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پیــش از آن کــه فســون بتوانــد پاســخ دهــد ،زن جوانــی بــا فريــاد شــادی بــه

ســويش دويــد و در آغوشــش کشــید .صیــدا بــود .دو پســر بچــه ی بازيگــوش

بــا شــلوار کوتــاه وجــوراب ســفید همراهــش بودنــد .هــر دو چشــمان درشــت
مادرشــان را بــه ارث بــرده بودنــد و در حالــی کــه خانــم هــا بــا هــم می گفتنــد

و می خنديدنــد ،آنهــا مــرا می پايیدنــد.

صیــدا گفــت «چقدر از ديدن شــما با هم خوشــحالم».

فســون پاســخ داد «اتفاقــی با هــم برخورد کرديم».

«چــه بــه هم مــی آيید ».بعــد دوباره با هم پــچ پچ کردند.

پســر بزرگتــر گفــت «مامــان حوصله ام ســر رفــت  .برويم ديگر!»

بــه هشــت ســال پیــش فکــر کــردم کــه صیــدا همیــن پســر را حاملــه بــود و

مــا بــا هــم در پــارك تشــلیک نشســتیم وهمانطــور کــه چشــم انــداز قصــر دلمــه

باغچــه را روبــرو داشــتیم ،راجــع بــه مشــکات عشــقی ام حــرف زديــم .امــا از
يــادآوری آن برخــورد غصــه دار نشــدم.

پــس از خداحافظــی بــا صیــدا کمــی هــم جلــوی ســینما ســارای ايســتاديم .فیلــم

ســمفونی نفريــن شــده را بــا شــرکت پاپاتیــا نمايــش می دادنــد .بــه گفتــه ی

مطبوعــات پاپاتیــا در هفــده فیلــم و رمــان مصــور نقــش اصلــی را بــازی کــرده و

رکــورد جهانــی را شکســته بــود .مجــات بــا آب و تــاب راجــع بــه پیشــنهادهای
فــوق العــاده ی هالیــوود بــه او می نوشــتند و خــودش هــم بــه ايــن شــايعات

دامــن مــی زد .کتــاب انگلیســی بــرای مبتديــن النــگ را همــه جــا دردســت

داشــت و ادعــا می کــرد کــه تمــام ســعی اش را بــکار خواهــد بــرد تــا نماينــده

ی شايســته ای بــرای ترکیــه در جهــان باشــد .فســون فهمیــد کــه بــه هنــگام

تماشــای پوســترها اور ا بــه دقــت زيــر نظــر دارم.
گفتــم «بیــا برويم».

فســون پاســخ داد«نگــران نباش! حســرت او را نمی خورم».

در ســکوت بــه راهمــان ادامــه داديــم و دوبــاره بــه ويتريــن مغازه هــا چشــم

دوختیــم .

گفتــم «عینــک چــه بهــت می آد! برويــم تو ونان خامــه ای بخوريم».

درســت ســرهمان ســاعتی کــه قــرار داشــتیم جلــوی قنــادی اينچــی رســیديم
٥٠١

و بــه داخــل رفتیــم .همان طــور کــه روزهــا تصــورش را کــرده بــودم ،بــه راســتی
جايــی در عقــب مغــازه خالــی بــود .نشســتیم و نــان خامــه ای مخصــوص آنجــا را

ســفارش داديــم .

فســون گفــت «عینــک آفتابــی را بــرای زيبايــی نمی زنــم .وقتــی بــه پــدر فکــر
مــی کنــم گاهــی چشــمانم پــر اشــک می شــود .نمی خواهــم کســی ببینــد .اينکــه

حســرت پاپاتیــا را نمی خــورم را فهمیــدی ديگــر؟»
« بله » .

«امــا بــه او خیلــی احتــرام می گــذارم .فکــری در ســر داشــت و درســت مثــل

امريکايی هــا در فیلم هايشــان بــا تمــام قــوا برايــش جنگیــد و موفــق شــد .اينکــه
مثــل پاپاتیــا هنرپیشــه نشــدم برايــم اهمیــت چندانــی نــدارد ،امــا همیشــه خــودرا

بابــت اينکــه هیچوقــت آنقــدر پــی گیــر نبــوده ام ،مامــت مــی کنــم».

«مــن نــه ســال اســت مشــغول پــی گیريــم ،امــا بــا ايــن کار هــم همیشــه کار بــر

وقــف مــراد پیــش نمــی رود».

فســون بــه ســردی پاســخ داد «شــايد ،بــا مــادرم کــه صحبــت کــردی .حــاال ديگــر

نوبــت ماســت ».بــا عزمــی جــزم ســیگاری برداشــت .هنــگام روشــن کــردن آن بــه
چشــم هايش نــگاه کــردم و بــه زمزمــه بــرای اينکــه درآن قنــادی کوچــک کســی

صدايــم را نشــنود گفتــم کــه روزهــای ســخت بــه پايــان رســیده و حــاال علیرغــم

زمــان از دســت رفتــه ســعادتی بــزرگ در انتظارمــان اســت.

فســون بــا متانــت گفــت «مــن هــم همین طــور فکــر می کنــم ».از فشــار و فــرم

تصنعــی چهــره اش می خوانــدم کــه در درونــش آتشــی برپاســت و او بــا تمــام قــوا

ســعی دارد بــه خــود مســلط باشــد.

بــه خاطــر تصمیــم اش بــه آرامــش و عقــل دوســتش داشــتم ،چــون از طوفانــی کــه
در درونــش پــا می کوفــت ،می ترســیدم.

«وقتــی کــه رســماً از فريــدون جــدا شــدم ،می خواهــم مــرا بــه دوســتان و آشــنايانت
معرفــی کنــی .می خواهــم بــا همه شــان معاشــرت داشــته باشــم ».لحنــش شــبیه

شــاگرد اولــی بــود کــه بخواهــد بگويــد برنامــه ی آينــده اش چیســت و چــه

کاره می خواهــد بشــود «امــا عجلــه ای بــرای اينــکار نــدارم .پــس از جدايــی

اولــش بايــد مــادرت بــه خواســتگاری نــزد مــادرم بیايــد .آنهــا زبــان يکديگــر را
٥٠٢

می داننــد .مــادرت امــا بايــد پیــش از آن زنــگ بزنــد و از اين کــه بــه مراســم

تشــییع پــدرم نیامــده عــذر خواهــی کنــد».
«حالــش واقعـاً خوب نبود».

« می د ا نم » .

در ســکوت نــان خامــه ای مــان را

خورديــم .بیشــتر بــا محبــت تــا تمنــا بــه

دهــان زيبــا و پــر ازکــرم وانیــل و شــکات فســون نــگاه می کــردم.

«می خواهــم حرفــم را بــاور و براســاس آن عمــل کنــی .مــن در تمــام دوران

زناشــويیم بــا فريــدون کوچکتريــن رابطــه ی جنســی نداشــتم .بنابرايــن بــه نوعــی
هنــوز دختــر بــه حســاب می آيــم .تمــام زندگیــم فقــط بــا تــو خواهــم بــود .بايــد

حتمــاً حرفــم را بــاور کنــی .از اتفاقــی کــه نــه ســال پیــش اتفــاق افتــاد و دو
مــاه طــول کشــید ــــ خواننــده ی عزيــز می دانــد کــه در خقیقــت فقــط يــک مــاه

ونیــم بــود ــــ می توانیــم بــا هیچکــس حــرف نزنیــم .انــگار تــازه بــا هــم آشــنا

شــده ايم .همان طــور کــه آدم در فیلــم هــا می بینــد .مــن زن کســی بــودم ،امــا

هنــوز باکــره ام.

هــر چنــد بــه هنــگام بــه زبــان آوردن آخريــن جملــه لبخنــد زد .امــا فهمیــدم

کــه موضــوع برايــش بســیار جــدی اســت  .بنابرايــن بــا مراعــات کامــل ســر تــکان

دادم «مــی فهمــم».

بــا پختگــی گفــت «اينطــور خوشــبخت می شــويم ويــک آرزوی ديگــر هــم دارم.

ايــن يکــی بــه خــودت برمی گــردد .می خواهــم بــا هــم دور اروپــا را بــا ماشــین
بگرديــم .مــادرم هــم بايــد پاريــس را ببینــد .آنجــا بــه نمايشــگاه ها و موزه هــا
مــی رويــم و بــرای خانه مــان وســايل می خريــم».

بــا شــنیدن خانه مــان قنــد در دلــم آب شــد .بــر لبهــای فســون هــم لبخنــد

کوچکــی نقــش بســت کــه در تضــاد بــا فــرم طلبــکار آنــروزش قــرار داشــت.
مثــل ســرداری کــه پــس از پیــروزی در جنگــی طوالنــی ،حــاال طلــب حــق خــود
را داشــته باشــد ،در کمــال آرامــش و بــا لحنــی شــاد گفــت «يــک عروســی

مجلــل در هیلتــون می خواهــم .مثــل بقیــه ،خــوب و آبرومنــد بــا همــه چیــز».

طــوری گفــت کــه انــگار هیــچ خاطــره ی بــدی از نامــزدی نــه ســال پیــش مــن در
ذهنــش بــه جــا نمانــده و فقــط خواســتار يــک عروســی درســت و حســابی اســت.
٥٠٣

گفتــم «مــن هــم همیــن را می خواهم ».و بعد مدتی در ســکوت گذشــت .

قنــادی کوچکــی کــه مــن و مــادرم در دوران کودکــی همیشــه وقتــی در بیوقلــو
بوديــم بــه آن ســر می زديــم ،در طــی ايــن ســی ســال تفــاوت چندانــی نکــرده
بــود  .فقــط شــلوغ تــر از آن دوران بــود و صــدا بــه زحمــت بــه صــدا می رســید .

يــک بــار کــه بــرای لحظــه ای ســکوت برقــرار شــد در گوشــش گفتــم کــه هرچــه
بخواهــد ،انجــام خواهــد شــد ومــن آرزويــی جــز زندگــی بــا او را نــدارم.

«واقع ـاً ؟» بــا همــان لحــن کودکانــه ی آنروزهــا  ،وقتــی بــا هــم رياضــی می خوانديــم

پرســید.

آنقــدر اعتمــاد بــه نفــس داشــت کــه بــه ســوال خــودش بخنــدد .بــه آرامــی ســیگاری
روشــن کــردو از ديگــر خواســته هايش گفــت  .نبايــد چیــزی را از او پنهــان کنــم.

بايــد بــه همــه ی ســواالتش راجــع بــه گذشــته ام صادقانــه پاســخ بدهــم  .مــن

همــه ی حرفهــا و هرچــه در پیرامون مــان بــود ،از قیافــه ی جــدی فســون گرفتــه
تــا دســتگاه بســتنی ســاز و قــاب عکــس آتاتــورك کــه ابروهايــش را چــون فســون

در هــم کشــیده بــود ،را بــه خاطــر ســپردم  .تصمیــم گرفتیــم پیــش از مســافرت
پاريــس در جمعــی خانوادگــی نامزدی مــان را اعــام کنیــم .دربــاره ی فريــدون

فقــط بــا احتــرام حــرف زديــم .يــک بــار ديگــر هــم درايــن بــاره توافــق کرديــم

کــه پیــش از ازدواج هیــچ رابطــه جنســی بــا هــم نداشــته باشــیم .فســون گفــت
«مجبــورم کــه نمــی توانــی بکنــی »

«مــی دانــم ،مــن کــه ديگــر حــاال دلــم می خواســت بــا تــو از طريــق واســطه داللــه
ازدواج می کــردم».

فســون بــا اعتمــاد بــه نفس گفت «می شــود گفت کــه همیــن کار را می کنی».

چــون ديگــر مــردی در خانــه نبــود ،اگــر هرشــب نزدشــان می رفتــم اهــل محــل
پشــت ســرمان حــرف در می آوردند«مــردم البتــه بهانــه انــد .بــدون پــدرم ديگــر

آن آدم قبلــی نیســتم .خیلــی غصــه دارم».

گمــان می کــردم کــه بزنــد زيــر گريــه .امــا جلــوی خــودش را گرفــت .حــاال ديگــر

قنــادی طــوری پــر شــده بــود کــه در بســته نمی شــد .يــک دســته دانــش آمــوز بــا

روپــوش و کــراوات باريــک کــج آمدنــد .می گفتنــد و می خنديدنــد و بــه هــم تنــه
می زدنــد  .بلنــد شــديم  .درســکوت فســون را تــا چوکورکومــا همراهــی کــردم و
٥٠٤

از قــدم زدن بــا او در بیوقلــو لــذت بــردم .

ســینماهای بیوقلــو
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هــردو طبــق قــراری کــه در قنــادی اينچــی گذاشــته بوديــم ،عمــل کرديــم .بــرای

فســون

مخصوصــاً وکیلــی خــارج از خلقــه ی ارتباطات مــان در نیشانتاشــی

گرفتــم .يکــی از دوســتان دوره ی ســربازيم کــه دفتــری در فاتــح داشــت .چــون
طــاق بــر اســاس توافــق طرفیــن صــورت می گرفــت ،مشــکلی نبايــد بوجــود

می آمــد .فســون بــا خنــده گــزارش داد کــه فريــدون حتــی درايــن بــاره فکــر

کــرده کــه از وکای آشــنای مــن بــرای مشــاوره اســتفاده کنــد .حــاال کــه ديگــر
شــبها بــه چوکورکومــا نمی رفتــم ،هــردو روز يــک بــار بــا فســون بعــد از ظهرهــا

قــرار ســینما می گذاشــتیم.

از دوران بچگــی ام وقتــی کــه بهــار خیابانهــا گــرم می شــد ،بــه ســالن هــای

ســرد ســینما عاقــه ی فــراوان داشــتم. .مــن و فســون درمیــدان ســارای بــا هــم
قــرار مــی گذاشــتیم .مدت هــا بــه تابلــوی فیلــم هــای مختلــف نــگاه می کرديــم
تــا بــرای ديــدن فیلمــی توافــق کنیــم و بعــد بــه ســالن خلــوت ســینما قــدم

می گذاشــتیم .در روشــنای نــور پــرده جايــی تــا حــد ممکــن عقــب تــر انتخــاب

می کرديــم و دســت در دســت هــم و بــا آرامــش آدم هايــی کــه يــک عمــر وقــت

داشــته باشــند بــه تماشــای فیلــم می پرداختیــم.

در اوايــل تابســتان کــه می شــد بــا يــک بلیــط دو و ياحتــی ســه فیلــم ديــد،
يــک بــار داشــتم بــا طمانینــه بــر جــای خــود می نشســتم و روزنامــه ام را روی

صندلــی کنــاری بــاز می کــردم کــه ديــدم دســت فســون ســرگردان اســت و

آخــرش چــون گنجشــکی بــی قــرار روی زانويــم نشســت ،انــگار می خواســت

بگويــد کجايــی و بعــد مــن ســريعتر از آن کــه بتوانــم تصــورش را بکنــم آنــرا در
دســت گرفتــم و مشــتاقانه فشــردم.

ازآنجــا کــه ســینماهايی مثــل امــک و فیتــاش  1دوفیلــم و يــا چــون رويــا ،الخضــر
1 Emek ,Fitaş, Atlas, Rüya, Alkazar,Lale
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و اللــه ســه فیلــم نمايــش داده می دادنــد ،ديگــر از آن تنفس هــای معمــول
زمســتانی میــان فیلم هــا خبــری نبــود .بنابرايــن فقــط پــس از پايــان اولیــن

فیلــم می توانســتیم اطرافمــان را ببینیــم .وقتــی کــه نــوری ضعیــف ســالن را

روشــن می کــرد ،می ديــدم چطــور مــردم در ســالن نمــور ســینما روی صندلــی
هــا جابجــا می شــوند وکــش و قوســی بــه بــدن می دهنــد .مــردان تنهايــی کــه

بــا لبــاس هــا ی چــروك وروزنامه هــای مچالــه شــده بــر زانــو نشســته بودنــد.
ســالخوردگانی کــه چــرت می زدنــد ،تماشــاچیانی کــه بزحمــت می توانســتند از

دنیــای فیلــم بــه ســالن غبــار آلــود ســینما برگردنــد وفســون در همــان حــال زيــر
گوشــم می گفــت کــه کارهــا چطــور پیــش مــی رود( .وقــت تنفــس دســت هــم را

رهــا می کرديــم) خبــر اتفاقــی را کــه ازهشــت ســال پیــش در اتنظــارش بــودم،

يعنــی جدايــی فســون از فريــدون را در لــژ ســینما ســارای و در زمــان تنفــس

شــنیدم «وکیــل کاغــذ را گرفتــه = .حــاال ديگــر طــاق رســمی شــده».

منظرهــای کــه در آن لحظــه پیــش رو داشــتم ،يعنــی ســالن پــر شــکوه ســینما

ســارای در آن روزهــا بــا ســقف طايــی و رنگ هــای ورآمــده ديوارهايــش ،رديــف

صندلی هــا ،ســن ،پــرده و تماشــاچیان خــواب آلــود را تــا آخــر عمــر از يــاد

نخواهــم بــرد .اينــرا از همــان وقــت هــم می دانســتم .ســینماهايی چــون اطلــس

و ســارای مثــل يلديــز پــارك وعــده گاه زوج هــای جوانــی بودنــد کــه جــای

ديگــری بــرای خلــوت کــردن نداشــتند .امــا فســون اينجــا هــم نمی گذاشــت کــه
ببوســمش .فقــط اجــازه داشــتم دســتم را روی زانويــش بگــذارم.

آخريــن ماقاتــم بــا فريــدون رضايــت بخــش بــود ،امــا در ذهنــم تلخــی دور از

انتظــاری بــر جــای گذاشــت .وقتــی کــه فســون در قنــادی ادعــا کــرد کــه در طــی
هشــت ســال زندگــی زناشــويی هیچــگاه بــا فريــدون رابطــه ی جنســی نداشــته،
حرفــی کــه بايــد حتمــاً بــاورش می کــردم خیلــی تحــت تاً ثیــر قــرار گرفتــم .مثــل
بســیاری از مــردان کــه عاشــق زنــان شــوهردار هســتند ،منهــم ســعی می کــردم

بــا همیــن فکــر خــود را تســا بدهــم .ايــن اعتقــاد اســاس قصــه ی زندگیــم بــود و
عشــقم را بــه فســون پايــدار می ســاخت.

اگــر دردراز مــدت فکــر می کــردم کــه فســون و فريــدون بــه راســتی بــا هــم مثــل

يــک زوج زندگــی و عشــقبازی می کننــد (البتــه گاهــی فکــرش را می کــردم ولــی
٥٠٦

فــوری بــه فراموشــی می ســپردم) هیــچ وقــت نمی توانســتم ايــن همــه مــدت

عشــقم را بــه فســون حفــظ کنــم .امــا وقتــی خــودش نکتــه ای را کــه ســالها

ســعی کــرده بــودم بــاور کنــم بــه زبــان آورد و قســم خــورد کــه حقیقــت را
می گويــد ،فــوری بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه حرفــش نمی توانــد درســت باشــد

و حتــی احســاس کــردم ســرم کاه مــی گــذارد .از آنجــا کــه فريــدون همســرش
را در ششــمین ســال زندگــی تــرك کــرده بــود ،می شــد فهمیــد کــه واقعیــت

چیســت .در يــک آن خشــم و حســادتی تحمــل ناپذيــر نســبت بــه فريــدون

حــس کــردم و دلــم خواســت کــه تحقیــرش کنــم .فقــط بــه ايــن دلیــل کــه در
طــی ايــن هشــت ســال احساســاتی از ايــن دســت بــه ســراغم نیامــده بــود قــادر

بــه ايجــاد ارنباطــی معمولــی بــا فريــدون شــده بــودم .حــاال می ديــدم دلیــل
ايــن کــه او هــم توانســته در دوســال اول وجــودم را تحمــل کنــد ايــن بــوده

کــه بازنــش رابطــه ی خوبــی داشــته اســت .مثــل هــر مــرد ديگــری کــه زندگــی

زناشــويی ســعادتمندانه ای را می گذرانــد ،امــا بــه روابــط اجتماعــی و دوســتانش

هــم عاقه منــد اســت ،او هــم هرشــب از خانــه بیــرون مــی زد .ايــن را کــه مــن
ــــ بــدون اين کــه حاضــر بــه پذيــرش آن باشــم ــــ در ســالهای اول بــر زندگــی

خوششــان تــاً ثیــری نامطلــوب گذاشــته بــودم ،گاهــی در چشــمان فريــدون
می خوانــدم  .امــا خــودرا گناهــکار حــس نمی کــردم.

حســادتی کــه ســالها در اعمــاق وجــودم (چــون دســت نیافتنی تريــن نقطــه ی

اقیانــوس) مخفــی کــرده بــودم ،در آخريــن ديــدار بــا فريــدون رو نشــان داد.

در تمــام ايــن ســالها بــا فريــدون کــه ســالها پیــش از ازدواجــش ناامیدانــه عاشــق

فســون بــود ،روابطــی دوســتانه برقــرار کــرده بــودم و حــاال درســت در لحظــه ای

کــه کارهــا داشــت درســت می شــد ،خشــم ام خــود را نشــان مــی داد .شــايد

به ايــن دلیــل کــه تــازه شــروع بــه فهــم رفتارهايــش کــه همیشــه برايــم معمــا

بــود ،کــرده بــودم .

در چشــم هــای فريــدون می خوانــدم کــه کمــی بــه ســعادتی کــه انتظــار مــن

و فســون را می کشــد ،حســودی می کنــد .امــا راکــی مفصــل و ناهــار جانانــه ی

هتــل ديــوان باعــث آرامــش اعصاب مــان شــد .پــس از واگــذاری لیمــون فیلــم

بــه فريــدون گفتگــو را بــه جايــی کشــانديم کــه بــرای هردومــان دلپذيــر باشــد.
٥٠٧

يعنــی فیلــم هنــری بــاران آبــی کــه باالخــره کلیــدش زده شــده بــود.

پــس از آنهمــه راکــی ديگــر بــه زت زت بــاز نگشــتم ،بلکــه يکســره بــه خانــه

رفتــم و روی تخــت افتــادم .بــه مــادر کــه بــا نگرانــی بــه ســراغم آمــده بــود گفتــم
«زندگــی چــه زيباســت» و بعــد بــی هــوش شــدم.

دو روز بعــد کــه هــوا بــوی طوفــان مــی داد ،چتیــن مــن و مــادرم را بــه چوکورمــا

بــرد .مــادر اصــ ً
ا بــه روی خــود نمــی آورد کــه مخالــف شــرکتم در مراســم تشــییع
جنــازه ی عمــو طــارق بــود و مثــل همــه ی مواقعــی کــه عصبــی و مضطــرب بــود
يکســره حــرف مــی زد« .چــه محلــه ی زيبايــی اســت! همیشــه دلــم می خواســت

خانه هــای ايــن جــا را ببینــم .نــگاه کــن چــه باصفاســت !»

وقتــی کــه قــدم بــه خانــه گذاشــتیم بــادی کــه خبــراز بــاران مــی داد ،غبــار را از

ســنگفرش کوچــه بــه هــوا بلنــد کــرد .

مــادرم پیــش از آن بــه خالــه نصیبــه زنــگ زده وتســلیت گفتــه بــود و بعــد هــم
چنــد بــاری بــا هــم قــرار گذاشــته بودنــد .در ايــن ماقــات کــه قــرار بــود بــه

خواســتگاری منجــر شــود اول دوبــاره تســلیت گويــی آغــاز شــد و مــا حتــی حــس
کرديــم کــه مصیبــت وارده چــه ســنگین بــوده .پــس از کمــی تعــارف خالــه نصیبــه
و مــادر همديگــر را در آغــوش گرفتــه و بــا هــم اشــک ريختنــد .فســون بــه اتاقــش

رفــت.

وقتــی کــه درخشــش آذرخــش را در نزديکــی ديديــم و صــدای رعــد بــه گــوش
رســید ،خانم هــا کمــی خــود را جمــع و جــور کردنــد و مــادرم گفــت «امیــدوارم

صاعقــه بــه کســی صدمــه نزنــد».

رگبــار شــديدی آغــاز شــد و همان طــور کــه مــی باريــد ،فســون طبــق آداب و

رســوم قهــوه ی تــرك رامثــل يــک عــروس هجــده ســاله بــه دســت گرفــت و ظاهــر
شــد.

مــادرم گفــت «نصیبــه ،فســون چقــدر بــه تــو شــباهت دارد .بــه خوشــگلی خــودت
اســت و همــان لبخنــد زيرکانــه را هــم دارد».

خالــه نصیبــه گفــت «ولی خیلی بیشــتر از من ســرش می شــود».

«ممتــاز خــدا بیامــرز مــن همیشــه مــی گــت کــه کمــال و عثمــان از او بــا

هــوش ترنــد .هرچنــد مــن زيــاد هــم مطمئــن نیســتم .واقعــاً جوانــان امــروزی
٥٠٨

با هو شــتر ند » .

خالــه نصیبــه گفــت «دخترهــا کــه حتمــاً هســتند .می دانــی وجیهــه پشــیمانی ام

بیشــتر از همــه از چیســت؟» بعــد برايمــان تعريــف کــرد کــه همیشــه آرزوی

داشــتن مغــازه ای از آن خــود را داشــته تــا در آن بتوانــد لبــاس هايــی را کــه
خــود طراحــی می کنــد ،بــه معــرض نمايــش و فــروش بگــذارد و نامــی درکنــد،

امــا هیــچ گاه جــر ا ًت ايــن کار را پیــدا نکــرده «امــروز خیلــی هــا هســتند کــه
حتــی قیچــی دســت گرفتــن را هــم نمی داننــد ،امــا مــزون دارنــد ».مــا بــه طــرف

پنجــره رفتیــم و ديديــم کــه چطــور آب در ســرازيری حیابــان بــه راه افتــاده
اســت.

وقتــی کــه دوبــاره ســر میــز برگشــتیم خالــه نصیبــه گفــت «طــارق مــن خیلــی
بــه کمــال عاقــه داشــت .هرشــب می گفــت :کمــی صبــر کنیــم تــا کمــال هــم

برســد».

دقیقــاً فهمیــدم کــه مــادرم بــدش آمــده اســت .گفــت «کمــال خــودش می دانــد
چــه چیــزی می خواهــد».

خالــه نصیبه پاســخ داد«فســون هم آدم مصممی اســت».

مــادرم بالحنــی پختــه گفــت «اين دو تــا تصمیم شــان راگرفته اند».

امــا ديگــر نشــد بــه صحبت های راجع بــه خواســتگاری ادامه دهیم .

خالــه نصیبــه ،مــن و فســون هرکــدام يــک اســتکان راکــی نوشــیديم .مــادرم
خیلــی کــم مشــروب می خــورد ،امــا او هــم لبــی زد و همــان طــور کــه پــدر

عقیــده داشــت ،فقــط از بــوی راکــی مســت شــد و بــه يــاد آورد کــه چطــور بــا

نصیبــه شــبها تــا صبــح روی يــک لبــاس شــب بــرای اوکار می کردنــد .ايــن

موضوعــی بــود کــه هــردو را گــرم می کــرد .بعــد از مراســم عروســی های مختلــف

و لباس هايــی کــه بــرای آن هــا دوختــه شــد حــرف زدن « .لبــاس چیــن دار

وجیهــه آنقــدر ســرزبانها افتــاده بــود کــه بعضــی از خانم هــای نیشانتاشــی از مــن

خواســتند نظیــرش را بــرای آن هــا هــم بــدوزم .چنــد نفــری حتــی همــان پارچــه
را از پاريــس تهیــه کردنــد و بــه خانــه ام آوردنــد .امــا مــن قبــول نکــردم».

وقتــی فســون بــا متانــت برخاســت و بــه ســمت قفــس فســون رفــت ،مــن هــم

بلنــد شــدم .

٥٠٩

مــادر داد زد «تــو را خــدا وقــت غــذا اينقــدر بــا آن پرنــده ور نرويــد .نگــران

نباشــید! بــه انــدازه ی کافــی همديگــر را خواهیــد ديــد و قبــل از آنکــه دوبــاره ســر
میــز بیايیــد دســتتان را بشــويید».

بــرای شســتن دســت بــه طبقــه ی بــاال رفتــم .فســون می توانســت در آشــپزخانه
دســتش را بشــويد ،امــا دنبالــم آمــد .بــاال روی پله هــا دســتش را گرفتــم ،بــه

چشــم هايش خیــره شــدم و لبهايــش را بــا ولــع بوســیدم .بوســه ای عمیــق کــه

شــايد فقــط ده ثانیــه طــول کشــید و تــا اعمــاق وجودمــان اثــر کــرد .نــه ســال

پیــش مثــل بچه هــا همديگــررا می بوســیديم .احساســات مان در ايــن بوســه امــا

هرچــه بــود جــز بچگانــه .بعــد فســون را رهــا کــردم و بــا عجلــه پايیــن رفتــم .

در جــوی نــه چنــدان شــاد شــام مان را خورديــم .فقــط بــا احتیــاط حــرف مــی

زديــم و همینکــه بــاران بنــد آمــد راهــی خانــه شــديم .در ماشــین بــه او گفتــم
«مامــان خواســتگاری يــادت رفــت».

پرســید «در ايــن ســالها چقــدر بــه آنجــا می رفتــی؟» وقتــی ســکوت و ناراحتــی ام
را ديــد دســتی تــکان داد«آخ چــه فرقــی مــی کنــد؟ فقــط حــرف نصیبــه کمــی
اذيتــم کــرد  .وقتــی تــو ســال تــا ســال وقــت نمــی کنــی يــک شــام بــا مــن بخــوری.

خــوب ديگــر قلــب مــادر می شــکند ».بعــد بازويــم را نــوازش کــرد «نتــرس ! از

دســتت عصبانــی نیســتم ،امــا نمی توانــم طــوری رفتــار کنــم کــه انــگار بــا يــک

بچــه محصــل ســر و کار داريــم .فســون يــک زن جــا افتــاده اســت ،ازدواج کــرده،
طــاق گرفتــه وبــه خوبــی میدانــد چــه می خواهــد .شــما دوتــا هــم کــه همــه ی
حرف هايتــان را زده ايــد و تصمیم تــان را گرفته ايــد ،پــس چــرا فیلــم بــازی

کنیم؟مــن می گويــم از خیــر نامــزدی بگذريــد و صــاف و ســاده عروســی کنیــد،

قبــل از آن کــه دوبــاره موضــوع برســر زبــان هــا بیفتــد .اروپــا هــم الزم نیســت
برويــد  .حــاال ديگــر در نیشانتاشــی همــه چیــز پیــدا می شــود ،برويــد پاريــس

چــه کار؟» و وقتــی پاســخی نشــنید دنبالــه را نگرفــت .در خانــه پیــش از رفتــن

بــه بســتر امــا گفــت «تــو حــق داری او دختــری زيبــا و فهمیــده اســت و حتمــاً

همســر خوبــی هــم خواهــد شــد .امــا مواظــب بــاش .پیداســت کــه در زندگــی
خیلــی چیزهــا ديــده .البتــه مــن نمــی دانــم ،امــا در وجــودش خشــمی مــی بینــم

کــه امیــدوارم زندگیتــان را تلــخ نکنــد».

٥١٠

«حتمـاً نمــی کند».

برعکــس مــا مرتــب بــه هــم و همین طــور بــه زندگــی خیابانهــا و مــردم اســتانبول
نزديکتــر شــديم .وقتــی کــه درســینما دســتش را می گرفتــم ،عبــور جريانــی را

از تنــش حــس می کــردم .گاهــی بــه شــانه ام تکیــه مــی دادو يــا ســرش را بــرآن

می گذاشــت  .بــرای اينکــه بیشــتر او را بــه ســوی خــود بکشــم در صندلــی فــرو

می رفتــم ،دســتش را بــا هــردو دســت می گرفتــم و گاهــی هــم دســتم نــرم

روی رانــش کشــیده می شــد .ديگــر مثــل آن اوايــل مخالفتــی نشــان نمــی داد

و خــود را بــه پشــتی صندلــی نمی چســباند .وقتــی کــه دســتش را می گرفتــم

احساســاتش در آن لحظــه ،تاً ثیــر فیلــم بــراو بــه مــن هــم ســرايت می کــرد .

چــون پزشــکی کــه بــا گرفتــن نبــض بیمــار بانــک انگشــت بــه پنهانــی تريــن

دردهايــش دســت پیــدا می کنــد ،مــن هــم بــا لــذت فــراوان رونــد احساســی
فســون را درطــی فیلــم دنبــال می کــردم

در فاصلــه ی دوفیلــم خــود را بــرای ســفر اروپايی مــان آمــاده می کرديــم و راجــع
بــه برنامه هايمــان بــرای ظاهــر شــدن در انظــار عمومــی حــرف می زديــم .امــا

دربــاره ی اظهــار نظــر مــادرم راجــع بــه نامــزدی چیــزی نگفتــم .می دانســتم کــه
مراســم نامــزدی می توانــد بــه جاهــای بــدی ختــم شــود و حتــی در چهارچــوب

خانــواده هــم کلــی حــرف و حديــث بــه دنبــال داشــته باشــد .مهمانــان غريبــه

کــه ديگــر جــای خــود داشــت .چــه خصوصــی و چــه مفصــل مراســم را برگــزار
می کرديــم ،حــرف در می آمــد .حــس می کــردم فســون هــم بــه همیــن نتیجــه

رســیده اســت .ديگــر حرفــش را نمــی زد .ســر آخــر بــدون آنکــه بحثــی بکنیــم

بــه ايــن نتیجــه رســیديم کــه از خیــر نامــزدی بگذريــم و پــس از بازگشــت از

اروپــا بســاط عقــد و عروســی را بــراه بیاندازيــم .وســط فیلم هــا و يــا پــس از

پايان شــان بــه قنــادی کــه کــم کــم پاتوق مــان شــده بــود ،می رفتیــم و در
حیــن کشــیدن ســیگار مســافرتمان را در نظــر مجســم می کرديــم  .فســون

کتــاب «بــا ماشــین دور اروپــا» را خريــده بــود و بــا خــود بــه ســینما مــی آورد.
آنــرا ورق می زديــم و ســر مســیرها توافــق می کرديــم .تصمیــم داشــتیم شــب

اول را در ادريــن بگذرانیــم و بعــد از طريــق يوگوســاوی بــه اتريــش برويــم.
فســون بــا عاقــه بــه کتــاب راهنمــای پاريــس مــن نــگاه می کــرد و می گفــت
٥١١

«ويــن را هــم می خواهــم ببینــم  ».بــا ديــدن مناظــر شــهرهای اروپايــی گاهــی

بــا ناراحتــی ســکوت می کــرد و وقتــی از او مــی پرســیدم «چیــزی شــده عزيــزم».

« نمی د ا نم » .

چــون خالــه نصیبــه ،فســون و چتیــن بــرای اولیــن بــار بــه خارجــه ســفر می کردنــد،

بايــد تقاضــای پاســپورت می دادنــد و مــن بــرای ای کــه مجبــور نباشــیم ســاعتها در
صف هــای طوالنــی انتظــار بکشــیم بــه ســراغ کمیســر ســلمانی کــه ايــن خدمــات

را بــرای زت زت انجــام مــی داد رفتــم( .خواننــده ی دقیــق حتمــاً بخاطــر خواهــد

آورد کــه مــن ســالها پیــش ماموريــت يافتــن فســون و خانــواده اش را بــه همیــن

آدم داده بــودم) آنوقــت تــازه يــادم آمــد کــه بخاطــر مســائل عشــقی نــه ســال تمــام
حتــی يــک بــار هــم بــه اروپــا ســفر نکــرده ام .هیــچ نیــازی هــم بــه ايــن کار در
خــود حــس نمی کــردم .در حالــی کــه پیشــتر اگــر هــر ســه چهــار مــاه يــک بــار

بهانــه ای بــرای رفتــن بــه اروپــا جــور نمی کــردم ،ديوانــه می شــدم.

بــرای امضــای پاســپورت ها بايــد بــه دايــره ی گذرنامــه ی نخســت وزيــری می رفتیــم.

عمارتــی کــه مقــر حکومــت عثمانــی و اقامتــگاه آخريــن صــدر اعظــم آن بــود ،بــه
روايــت کتــاب هــای تاريــخ شــاهد کشــمکش ها و قتلهــای فــراوان بــوده و بــا

برپايــی حکومــت جمهــوری در ترکیــه چــون بســیاری از بناهــای اينچنینــی بخــش

عمــده ای از شــکوه و جــال گذشــته را از دســت داده بــود .همــه ی راهروهــا و روی
پله هــا پــر از آدم هايــی بــود کــه مــدت هــا بــرای يــک مــدرك ،يــک مهــرو يــا يــک

امضــا منتظــر ايســتاده ،نوبــت را زيــر پاگذشــته و بــا هــم گاويــز شــده بودنــد .در

روزی گــرم و مرطــوب کــه مــدارك بــه معنــای واقعــی از دســت آدم لیــز می خــورد
بــه آنجــا رفتیــم.

طــرف هــای غــروب بــرای يــک مــدرك ديگــر بــه سیرکشــی در سانســرای هانی

1

می رفتیــم .از خیابــان بابییالــی  2کــه ســرازير شــديم  ،فســون کمــی باالتــر از

کافــه مســرت ،بــدون آن کــه بــه مــا چیــزی بگويــد در يــک قهــو ه خانــه ناپديــد
گشــت.

1 Sirkesi , Sansayan Hanı
2 Babıali
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خالــه نصیبه پرســید «باز چش شــده؟»

او و چتیــن را بیــرون گذاشــتم و داخــل شــدم «عزيــزم چــه شــده؟ خســته
شــدی؟»

«ولــش کــن! اصــ ً
ا نمی خواهــم اروپــا را ببینــم ».ســیگاری آتــش زد و دودش را
بــه ريــه کشــید «برويــد پاســپورت هايتان را بگیريــد .مــن ديگــر نمی توانــم ».

«بیــا کمــی ديگر دنــدان بر جگــر بگذار! گرفتــاری اش تــا همینجا بود».

کمــی مقاومــت کــرد ،ولــی با الً خــره راضــی اش کــردم .يــک بــار ديگــر هــم کــه

می خواســتیم ويــزای اتريــش را بگیريــم همین طــور شــد .بــرای نجــات آن ســه

نفــر از انتظــار طوالنــی و ســواالت تحقیرآمیــز مدارکــی درســت کــردم کــه نشــان
مــی داد کارمنــد زت زت هســتند و حقــوق بااليــی دريافــت می کننــد .همــه

ويزای شــان را گرفتنــد امــا فســون بــه دلیــل کــم ســن و ســال بــودن مــورد

شــک قــرار گرفــت .او را دوبــاره بــرای مصاحبــه خواســتند ،مــن هــم همراهــش
رفتــم.

شــش مــاه پیــش مــردی کــه از ســالها انتظــار بــرای دريافــت ويــزا بــه جــان آمــده

بــود ،چهــار گلولــه در مغــز کارمنــد ســفارت ســويس خالــی کــرد .از آن پــس
ســفارت خانه هــا در رابطــه بــا بخــش گذرنامــه ی خــود مقــررات امنیتــی شــديدی

برقــرار کــرده بودنــد .همان طــور کــه در زنــدان فیلم هــای امريکايــی می ديديــم،
شیشــه ی ضــد گلولــه متقاضیــان و کارمنــدان را از هــم جــدا می ســاخت و ســوال
و جــواب از طريــق بلندگــو انجــام می گرفــت .جلــوی ســفارت پــر ازافــرادی بــود
کــه تــاش می کردنــد خــودرا بــه بخــش گذرنامــه و يــا حداقــل بــه حیــاط و

بــاغ ســفارت خانــه برســانند .کارمنــدان تــرك ســفارتخانه (مخصوصــاً کارکنــان
ســفارت آلمــان کــه درموردشــان می گفتنــد :در عــرض دوروز از هرچــه آلمانــی

اســت آلمانــی تــر شــده اند) بــا مــردم بــه خاطــر اين کــه صــف را بهــم زده
انــد دعــوا می کردنــد ،هلشــان میدادنــد و بعــد هــم بــه میــل خــود عــده ای

را انتخــاب نمــوده و باقــی را راهــی خانــه می کردنــد .مثــ ً
ا آنهــا کــه لبــاس
فقیرانــه ای برتــن داشــتند فــوری رد می شــدند .بــه آنهــا گفتــه می شــد کــه در

هــر صــورت شانســی ندارنــد و بهتــر اســت وقــت ديگــران را نگیرنــد .کســی کــه
موفــق می شــد نوبــت بگیــرد داخــل ســاختمان جلــوی شیشــه ی ضــد گلولــه بــا
٥١٣

رضايــت ســاکت و آرام می نشســت و در عیــن حــال مثــل محصلــی کــه در انتظــار
امتحانــی دشــوار اســت برخــود مــی لرزيــد.

چــون مــا پارتی مــان کلفــت بــود فســون لبخنــد زنــان و ســرحال و بــدون آنکــه

ناچــار بــه ايســتادن در صــف شــود ،وارد شــد .امــا بــه زودی بــا ســر ورويــی

برافروختــه بیــرون آمــد و بــدون آنکــه حتــی نگاهــی بــه مــن بیانــدازد يکراســت
بــه خیابــان دويــد .بســرعت دنبالــش رفتــم و فقــط وقتــی بــه او رســیدم کــه
بــرای آتــش زدن ســیگار ايســتاد .پرســیدم :چــه پیــش آمــده؟ امــا پاســخی نــداد.
با الً خــره در يــک ســاندويچی کــه نــام پــر طمطــراق قصــر نوشــابه و ســاندويچ

ســرزمین پــدری را بــر خــود نهــاده بــود نشســتیم.
«چه شــده ؟ ويــزا نمی دهند؟»

«از تمــام زندگیــم ســوال کردنــد .حتــی دلیــل طــاق گرفتنــم را هــم می خواســتند

بداننــد و اين کــه حــاال چطــور زندگــی می کنــم .نمی خواهــم بــه اروپــا بــروم .از
هیــچ بنــی و بشــری هــم ويــزا نمی خواهــم ».

« مــن برايــت از جــای ديگــری ويــزا تهیــه می کنــم .يــا بــا کشــتی از طريــق
ايتالیــا

می رويــم».

«کمــال بــاور کــن اصــ ً
ا نمی خواهــم اروپــا را ببینــم .از ايــن گذشــته يــک کلمــه
هــم زبــان بلــد نیســتم و آنجــا خجالــت خواهــم کشــید».

«امــا درعــوض دنیــا را می بینیــم .الاقــل يــک کمــش را ،جاهــای ديگــر آدم هــای

خوشــبخت تــری از اينجــا زندگــی می کننــد .آنهــا می تواننــد دســت بــه دســت

در خیابــان راه برونــد و هیــچ حرفــی هــم پشــت سرشــان نباشــد .دنیــا کــه فقــط
ترکیــه نیســت».

«می خواهــی دنیــا راببینــم تــا لیاقــت بــا تــو بــودن را داشــته باشــم .امــا ديگــر

حتــی نمی خواهــم بــا تــو ازدواج کنــم».

«فســون در پاريــس با هــم بســیار خوشــبخت خواهیم بود».

«تــو کــه می دانــی مــن چقــدر ســرتقم .پــس ولــم کــن .اگــر بیشــتر پافشــاری

کنــی بدتــر خواهــد شــد».

امــا مــن کوتــاه نیامــدم .هرچنــد ســالها بــا پشــیمانی بــه آن فکــر کــردم و بخاطــر

آوردم کــه همــه اش بــه اين کــه در اتــاق هتــل هــای ســرراه بــا فســون خواهــم
٥١٤

بــود ،فکــر می کــردم  .باالخــره ســراغ دوســتم اســنوب ســلیم کــه از اتريــش

کاغــذ وارد می کــرد رفتــم واز او خواســتم کاری کنــد .يــک هفتــه بعــد ويــزا

آمــاده بــود .در همــان زمــان هــم کار گمــرك ماشــین بــه انجــام رســید .وقتــی
کــه در يکــی از لژهــای ســینما ســارای پاســپورت فســون رادر دســتش گذاشــتم
غــرور عجیبــی در خــود حــس می کــردم .مــی شــود گفــت غــرور يــک شــوهر را.

ســال هاپیــش وقتــی کــه همــه جــا شــبح فســون در نظــرم مــی آمــد بــا يکــی از

آنهــا در همیــن ســینما برخــورد کــرده بــودم .

فســون بــا لبخنــد پــاس را از دســتم گرفــت ولــی بــه هنــگام ورق زدن و تماشــای
ويزاهــای رنــگ و وارنــگ چهــره اش جــدی شــد .از طريــق يــک دفتــر مســافرتی

در هتــل نــورد پاريــس ســه اتــاق بــزرگ رزرو کرديــم .يکــی بــرای مــن ،يکــی
بــرای چتیــن و يکــی بــرای فســون و مــادرش .

وقتــی کــه پیشــترها بــرای ديــدن ســیبل کــه در ســوربن تحصیــل می کــرد ــــ

در حقیقــت آنجــا در دانشــگاهی درس می خواندــــ بــه پاريــس می رفتــم ،در
هتلــی ديگــر جــا می گرفتــم .امــا ايــن بــار مثــل محصلــی کــه دوران پولــدار

شــدنش را در آينــده مجســم کنــد ،لحظــات زيبايــی را کــه در ايــن هتــل قــرار
بــود بــا هــم بگذرانیــم ،در نظــر مــی آوردم .هتلــی کــه بــا خیــاالت رمانتیــک ام

کامــ ً
ا هــم خوانــی داشــت

«ايــن کارهــا چــه معنــی دارد؟ می توانیــد اول ازدواج کنیــد و بعــد برويــد».

مادرمخالفــت می کرد«البتــه مــن هیــچ مخالفتــی بــا اروپــا رفتــن تــو و دختــر

مــورد عاقــه ات نــدارم .امــا ديگــر چــرا نصیبــه و چتیــن را می بريــد؟ اول ازدواج

کنیــد و بعــد بــرای مــاه عســل بــا هــم بــه پاريــس برويــد .آن هــم بــا هواپیمــا.
مــن بــا میخــک نقــره ای صحبــت مــی کنــم کــه يــک قصــه تــر وتمیــز ســر هــم

بنــدی کنــد و بعــد از دو ســه روز همــه چیــز بــه فراموشــی ســپرده خواهــد
شــد .ايــن روزهــا کــه ديگــر مثــل گذشــته نیســت .تــازه بــدوران رســیده های

شهرســتانی همــه جــارا پــر کــرده انــد و راســتی مــن بــدون چتیــن چــه کنــم؟
چــه کســی مــرا ايــن ور و آنــور می بــرد؟»

«مامــان تمــام تابســتان تــو فقــط دوبــار خانــه و باغــت را در ســواديه تــرك

کــردی  .نتــرس! آخــر ســپتامبر دوبــاره بــر می گرديــم .اوايــل اکتبــر چتیــن
٥١٥

تــورا بــه نیشانتاشــی بــاز خواهــد گردانــد .قــول می دهــم و خالــه نصیبــه برايــت

از پاريــس يــک لبــاس قشــنگ بــرای عروســی انتخــاب خواهــد کــرد».
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در  27اوت ســال  1984يــک ربــع بــه دوازده چتیــن و مــن بــه چوکورکومــا

رســیديم تــا تــور اروپايی مــان را آغــاز کنیــم .از اولیــن ديــدار بــا فســون در

بوتیــک شــانزه لیــزه دقیقــاً نــه ســال و چهارمــاه مــی گذشــت .امــا ديگــر نــه بــه

ايــن موضــوع فکــر می کــردم و نــه به اين کــه در ايــن مــدت زندگــی و شــخصیتم

دســتخوش چــه تغییراتــی گشــته اســت  .نصايــح و اشــکهای مادرم،همچنیــن

ترافیــک ســنگین باعــث تاً خیرمــان شــد .دلــم می خواســت پرونــده ی ايــن بخــش

از زندگیــم را هرچــه ســريعتر ببنــدم .وقتــی کــه با الً خــره چتیــن چمدان هــای

فســون و خالــه نصیبــه را در صنــدوق عقــب جــا مــی داد ،بچه هــای محــل دور

ماشــین را گرفتــه بودنــد .بــا همســايه ها کــه چــاق ســامتی می کــردم ،از طرفــی

کمــی معــذب بــودم و از ســوی ديگــر نوعــی غــرور در خــود حــس می کــردم.

راه افتــاده بوديــم کــه علــی پســر همســايه از زمیــن فوتبــال سررســید و فســون
برايــش دســت تــکان داد .بــه خــود گفتــم کــه بــه زودی پســری اينچنیــن از

فســون خواهــم داشــت.

ســر پــل گاالتــا شیشــه ی ماشــین را پايیــن کشــیديم وبــا ولــع هــوای اســتانبول

را کــه مخلوطــی از بــوی خــزه ،دريــا ،فضلــه ی کبوتــر ،دود ذغــال ســنگ ،اگــزوز

و شــکوفه های زيرفــون بــود بــه ريــه کشــیديم .همان طــور کــه روزهــا در نظــر
مجســم کــرده بــودم ،خالــه نصیبــه و فســون پشــت و مــن جلــو کنــار چتیــن
نشســتم .همان طــور کــه از آکســاری  2می گذشــتیم و محــات فقیرنشــین را بــا

خیابان هــای ســنگفرش و چالــه چوله هايــش پشــت ســر می گذاشــتیم ،مــن هــم

دســتم را روی دســته ی صندلــی می گذاشــتم ،ســرم را بــه عقــب برمی گردانــم و
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٥١٦

بــا شــادی بــه فســون لبخنــد مــی زدم .پشــت باکیرکــوی و درمیــان تعمیرگاه هــا،
باراندازهــا ،مجتمع هــای جديــد ومســافرخانه ها يکبــاره چشــمم بــه کارخانــه ی

نســاجی تــورگای خــورد کــه نــه ســال پیــش بــرای ديدنــش بــه آنجــا رفتــه بــودم
 .امــا بــه زحمــت توانســتم حســادت ديوانــه وار آن روزهايــم را بــه خاطــر آورم.
پايمــان را کــه از اســتانبول بیــرون گذاشــتیم ،تمــام رنجــی را کــه بخاطــر فســون
کشــیده بــودم تبديــل بــه ماجــرای شــیرين عشــقی گشــت کــه می شــد در چنــد
کلمــه خاصــه اش کــرد .عشــق هايی کــه بــه فرجامــی خــوش می رســند ،ارزش

همــان چنــد جملــه را دارنــد و نــه بیشــتر .شــايد بــه همیــن دلیــل بــود کــه هــر

چــه از اســتانبول دورتــر می شــديم ،داخــل ماشــین ســاکت تر می شــد .حتــی

خالــه نصیبــه هــم کــه اولــش يــک ســره حــرف مــی زد ،از خــود می پرســید

چــه چیــزی يــادش رفتــه و در بــاره ی هرچــه می ديــد بــا حیــرت اظهــار نظــر
می کــرد ــــ مث ـ ً
ا اســبی پیــر کــه جايــی ســرگرم چــرا بــود ــــ قبــل از آن کــه بــه

پــل بیــوك چکمســه  1برســیم خوابــش بــرد .

بعــد از رد کــردن چاتالــکا  2چتیــن نگــه داشــت تــا بنزيــن بزنــد و خالــه نصیبــه

و فســون پیــاده شــدند .از بســاط لــب جــاده پنیــر خريدنــد ،در بــاغ جلــوی قهــوه
خانــه ای نشســتند و بــا لــذت نــان کنجــدی ،پنیــر و چــای خوردنــد .کنارشــان

نشســتم و فکــر کــردم بــا ايــن ســرعت تــور اروپايی مــان نــه هفته هــا بلکــه

ماه هــا طــول خواهــد کشــید.اما مگــر جــای گلــه و شــکايتی هــم وجــود داشــت؟

برعکــس! يــک ســره غــرق تماشــای فســون بــودم و مثــل پســر نوجوانــی کــه
در يــک مجلــس رقــص بــا دختــری زيبــا برخــورد کنــد ،ســینه ام فشــرده شــد

و شــکمم بــه پیچــش افتــاد .از دردســوزنده ی عشــق خبــری نبــود فقــط کمــی
بی صبــری و اشــتیاق عاشــقانه داشــتم .حــدود ســاعت هفــت و چهــل دقیقــه

خورشــید در پــس دشــتی پــر از گل آفتابگــردان غــروب کــرد .چتیــن چــراغ

هــای ماشــین را روشــن کــرد و کمــی بعــد خالــه نصیبــه گفــت «خــدای مــن در
ايــن تاريکــی رانندگــی خطرنــاك اســت».

1 Büyükçekmece
2 Çatalca
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نــور کامیون هــای بیشــماری کــه در جــاده ی چهــار بانــده از جهــت مخالــف

می آمدنــد ،چشــم را مــی زد .از بابــا اســکی  1کــه گذشــتیم نئــون بنفــش رنــگ
گرانــد هتــل ســمیرامیس را ديــدم کــه بــه نظــر جــای مناســبی بــرای بســر آوردن

شــب می رســید  .بــه چتیــن گفتــم کــه جلــوی پمــپ بنزيــن تــرك پتــرول دور

بزنــد (همانوقــت ســگی پــارس کــرد )و جلــوی هتــل پــارك کنــد  .قلبــم حــس
کــرد آنچــه را هشــت ســال در انتظــارش بــوده ام اينجــا بدســت خواهــم آورد و
ديوانــه وار تپیــدن گرفــت .

در پذيــرش هتلــی ســه طبقــه و آبرومنــد کــه جــز نامــش هیــچ چیــز مجلــل ديگــری

نداشــت از ســتوانی بازنشســته (تابلــوی روی ديــوار اورا بــا لبــاس ارتشــی و ســاح
نشــان مــی داد) ســه اتــاق يکــی بــرای مــن ،يکــی بــرای چتیــن و يکــی بــرای

فســون و مــادرش گرفتیــم.

وقتیکــه در اتاقــم روی تخــت دراز کشــیدم و بــه ســقف خیــره شــدم تــازه فهمیــدم
کــه در طــی مســافرت طوالنی مــان تحمــل شــبها وقتــی کــه فســون در اتــاق
پهلويــی خوابیــده باشــد ،بسیاردشــوارتر از هشــت ســال گذشــته خواهــد بــود.

بعدتــر کــه قــدم بــه ســالن غذاخــوری کوچــک هتــل گذاشــتم ،حــس کــردم فســون
آمادگــی پذيــرش ســورپرايزی را کــه برايــش تــدارك ديــده بــودم ،دارد .فســون
بــا دقــت آرايــش کــرده ،ماتیــک قرمــز مالیــده و عطــر لســويل نوايــر

2

کــه ســالها

پیــش بــه او هديــه داده بــودم بــه خــود زده و لباســی قرمــز بــه تــن کــرده بــود

کــه زيبايــی انــدام و بــرق موهايــش را بــه نمايــش مــی گذاشــت ،طــوری بــه خــود

رســیده بــود کــه حــس کــردم در شــیک تريــن ســواحل اروپــا ودر رســتورانی پنــج
ســتاره هســتیم.

بــر ســر میزهــای دوروبرخانــواده ی کارگرانــی کــه بــرای تعطیــات راهــی ترکیــه
بودنــد ،بــه چشــم می خوردنــد .بچه هــا بــا کنجــکاوی و مــردان بــا نگاه هــای
هیزشــان مرتــب بــه طــرف مــا بــر می گشــتند .

خالــه نصیبــه گفــت «رنــگ قرمــز خیلــی بــه تــو مــی آيــد و حتمــاً مناســب هتل هــا
1 Babaeski
2 Le soleil noir
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و خیابــان هــای پاريــس اســت .امــا در طــی ســفر کــه نبايــد هرشــب ايــن را
بپوشــی ».بعــد بــه طــرف مــن برگشــت تــا تاً يیــدم را بگیــرد .امامــن صدايــم
درنیامــد ،نــه فقــط به ايــن دلیــل کــه دلــم می خواســت فســون لباســی را کــه
درآن وحشــتناك زيبــا بــه نظــر می رســید هرشــب بــه تــن کنــد ،بلکــه مــن هــم
مثــل همــه ی عشــاقی کــه هرچنــد در دوقدمــی رســیدن بــه معشــوق اند امــا

بازهــم آنــرا دســت نیافتنــی می بیننــد ،از فــرط هیجــان زبانــم بنــد آمــده بــود.

حــس کــردم حــال فســون کــه روبرويــم نشســته بــود هــم همین طــور اســت.

نگاهــش را از مــن می دزديــد و ناشــیانه مثــل يــک بچــه محصــل بــه ســیگارش
پــک مــی زد و دودش را کجکــی فــوت می کــرد .

در ضمــن نــگاه کــردن بــه منــوی ســاده ی رســتوران ســکوت برقــرار شــد  .انــگار
هــر کدام مــان بــرای خــودش نــه ســال گذشــته را مــرور می کــرد .بــه پیشــخدمت
ســفارش يــک بطــری بــزرگ راکــی يانــی دادم و بــه چتیــن گفتــم «امشــب بــه
ســامتی هــم می نوشــیم ،ديگــر الزم نیســت مــرا بــه جايــی ببــری »

خالــه نصیبــه بــا تحســین گفــت «حتمــاً خیلــی منتظــر چنیــن لحظــه ای

بوديد،چتیــن!» بعــد نیــم نگاهــی بــه مــن انداخــت و ادامــه داد«هــر قلــب و
قلــه ای را مــی شــود بــا صبــر و امیــد بــه خــدا فتــح کــرد اينطــور نیســت؟»

وقتــی کــه راکــی رســید بــرای فســون هــم بــه انــدازه ی خودمــان ريختــم و در

همــان حــال بــه چشــمش خیــره شــدم .ديــدم مثــل همــه ی مواقعــی کــه هیجــان

زده و عصبــی بــود بــه آتــش ســیگارش خیــره شــده .خوشــم آمــد .همــه حتــی

خالــه نصیبــه بــا لــذت راکــی شــان را نوشــیدند .بــزودی کامــ ً
ا احســاس آرامــش
کــردم.

دنیــا جــای زيبايــی بــود .اينــرا حــاال حــس می کــردم .می دانســتم کــه تــا

آخردنیــا انــدام ظريــف ،دســتان بلنــد و ســینه های زيبايــش را نــوازش خواهــم

کــرد و هرشــب وقــت خــواب ســر بــر گــردن بلنــدش خواهــم گذاشــت و عطــرش
را بــه مشــام خواهــم کشــید.

مثــل دوران بچگــی از ســر قصــد يــادم رفــت کــه چــه چیــز باعــث خوشــبختیم
شــده ،بــا چشــمانی ديگــر بــه زندگــی نــگاه می کــردم و هرچــه دور و بــرم

بــود بــه نظــر زيبــا می رســید .تابلــوی آتاتــورك برديــوار بــا فراکــی شــیک ودر
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پشــت ســر کوهســتانهای ســوئیس ،تابلــوی پــل بســفر و اينگــه ی ملتــم نــوش.

عقربه هــای ســاعت نــه و بیســت دقیقــه را نشــان مــی داد و در بــاالی میــز پذيــرش

تابلويــی بــر ديــوار می گفــت «از پذيــرش زوج هايــی کــه عقــد نامــه نداشــته

باشــند معذوريــم».

خالــه نصیبــه گفــت «امشــب ســريال بلنــدی هــای بادگیــر را نمايــش می دهنــد،
تلويزيــون را روشــن کنیــم ؟»

فســون گفــت «هنوز وقتش نشــده مامان».

زوجــی حــدود ســی ســال وارد رســتوران شــدند .همــه ی ســرها بــه طرف شــان

مو دبانــه ســام گفتنــد .فرانســوی بودنــد ،آنوقت هــا
برگشــت .آن دو نفــر ً
توريســت های زيــادی گذرشــان بــه ترکیــه نمی افتــاد ،آنهــا هــم کــه می آمدنــد،
معمــو الً هــم بــا ماشــین شــخصی مســافرت می کردنــد.

با الً خــره صاحــب هتــل تلويزيــون اش را روشــن کــرد و بــا زن و دو دختــرش (هــر
ســه روســری بــه ســر داشــتند ،يکــی از دخترهــا را قبــ ً
ا در آشــپزخانه ديــده
بــودم ) پشــت بــه مــا ،ســاکت و صامــت بــه تماشــا نشســتند.

خالــه نصیبــه گفــت «کمــال از آنجــا کــه نمی توانــی ببینــی ،بیــا کنــار مــا

بنشــین!» و بــه ايــن ترتیــب صندلیــم را بــه زور میــان صندلــی فســون و خالــه
نصیبــه جــا دادم و بــا آنهــا ســريال بلندی هــای بادگیــر را ديــدم .ســريالی کــه
در تپه هــای اطــراف اســتانبول فیلــم بــرداری شــده بــود ،امــا نمی توانــم ادعــا

کنــم کــه چیــزی هــم از آن فهمیــدم .بــازوی لخــت فســون بــه دســت لخــت مــن
چســبیده بــود ،مخصوصــاً بخــش بااليــی بازويــم از ايــن تمــاس می ســوخت .بــه

صحنــه ی تلويزيــون خیــره شــده بــودم ،امــا در خیــال فســون را در آغــوش داشــتم.
گــردن ،ســینه ها بانــوك خاکستری شــان و شــکم ســفید او در نظــرم مــی آمــد.
فســون دســتش را بیشــتر بــه مــن چســباند .ديگــر نــه بــه طــرز خامــوش کــردن

ســیگارش در زيــر ســیگاری کــه رويــش مــارك روغــن نباتــی باتانــی زده شــده

بــود دقــت کــردم و نــه بــه خــود تــه ســیگار کــه اثــر ماتیــک قرمــز فســون بــر آن
بــه چشــم می خــورد .

وقتــی کــه ســريال تمــام شــد تلويزيــون را خامــوش کردنــد .دختــر بزرگتــر آنقــدر
پیــچ راديــو را چرخانــد تــا موســیقی آرامــی پیــدا کنــد کــه مهمانــان فرانســوی
٥٢٠

همــان زوج حــدود ســی ســاله از آن خوششــان بیايــد .وقتــی کــه صندلــی را بــه

جــای اولیــه برگردانــدم تلوتلــو می خــوردم .چنــد اســتکانی زده بــودم ،فســون

هــم کــه زيــر چشــمی نگاهــش می کــردم اســتکان ســومش بــود.

چتیــن گفــت «فرامــوش کرديم به ســامتی هم بنوشــیم».

پاســخ دادم «حــاال می نوشــیم ،آنهــم بــه مناســبتی کامــ ً
ا مخصــوص .چتیــن

حلقــه نامــزدی را دســتمان کــن! »

بــا تشــريفات کامــل جعبــه ی کوچــک محتــوی حلقه هايــی را کــه يــک هفتــه

پیــش از بــازار خريــده بــودم ،درآوردم و بــازش کــردم .

چتیــن فــوری مســئله را درك کــرد «آهــا اينطــور درســت اســت .اول نامــزدی،
بعــد عقــد وعروســی .هــر کاری بــه جــای خــود ،حــاال خواهــش می کنــم دســتتان

را بــه مــن بدهیــد».

فســون بــا هیجان دســتش را جلو برد.

چتیــن گفــت «ديگــر راه بازگشــتی وجــود نــدارد .يــک چیــزی بــه مــن می گويــد
کــه شــما دو تــا بــا هــم خیلــی خوشــبخت خواهیــد شــد  .آن يکــی دســت کمــال!»

بــدون هیــچ ترديــدی حلقه هــا را دســتمان کــرد .از ســر میــز فرانســوی ها

صــدای دســت زدن برخاســت .چنــد نفــر ديگــر هــم بــا خســتگی دنبالــه شــان را

گرفتنــد .فســون لبخنــد زد  .طــوری بــه حلقه هــا نــگاه می کــرد کــه انــگار در

جواهــر فروشــی اســت .

پرســیدم «اندازه است؟»

«انگار برای خودم ســاخته شــده است».
«چــه به دســتت می آيد!»
« آره »

فرانســوی ها دم گرفتنــد «يــک رقص ،يک رقص»
خالــه نصیبــه گفــت «حاال ديگر وقتش اســت».

موزيکــی از راديــو پخــش می شــد کــه بــرای رقــص مناســب بــود .امــا هیــچ
معلــوم نبــود بتوانــم ســر پايــم بنــد شــوم .

هــردو در يــک زمــان از جــا برخاســتیم .دســتم را دور کمــر فســون حلقــه کــردم

و در آغوشــش کشــیدم .چــه عطــری داشــت .کمــر وســتون فقراتــش را زيــر
٥٢١

دســت هايم حــس می کــردم .

فســون کمتــر از مــن مســت بــود و رقــص را جــدی می گرفــت .خــودش را بــه

مــن می چســباند .می خواســتم در گوشــش بگويــم کــه چقــدر دوســتش دارم ،امــا

چیــزی جلويــم را می گرفــت.

فقــط در آن حــد هوشــیار بوديــم کــه بتوانیــم خــود را ســر پــا نگــه داريــم .پــس

از رقــص نشســتیم و فرانســوی ها دوبــاره برايمــان دســت زدنــد.

چتیــن گفــت «مــن ديگــر بايــد بــروم .صبــح زود می خواهــم موتــور را کنتــرل

کنــم .فــردا صبــح زودحرکــت مــی کنیــم ديگــر؟»

اگــر چتیــن آن طــور يــک بــاره برنخاســته بودشــايد خالــه نصیبــه کمــی ديگــر

می نشســت .

گفتــم «چتیــن لطفـاً ســويچ را به من بده ! »

«کمــال مــا همــه کمــی ســرمان گــرم اســت .بــا ايــن حــال پشــت فرمــان ننشــینید

!»

«ســاکی در صنــدوق عقــب دارم که کتابم تويش اســت».

ســويیچ را داد و بعــد خیلــی رســمی تعظیــم کــرد ،همان طــور کــه دربرابــر پــدر
می کــر د .

فســون گفــت «مامــان کلید اتاق را چــه کنیم؟»
« مــن در را قفــل نمی کنم »

«نــه با تــو می آيــم و کلید را بر می دارم».

«ايــن کار الزم نیســت .کلیــد را روی در می گــذارم و تــو هــر وقــت دلــت خواســت

بیــا»

همینکــه خالــه نصیبــه و چتیــن رفتنــد ،احســاس آســودگی و آرامــش کرديــم.

فســون نگاهــش را مثــل يــک عــروس نوجــوان کــه بــرای اولیــن بــار بــا شــوهرش
ــــ مــردی کــه قــرار اســت تمــام زندگیــش را بــااو بگذرانــد ــــ تنهــا مانــده از مــن

می دزديــد  .حــس کــردم کــه در پــس ايــن حرکــت چیــزی جــز شــرم نهفتــه
اســت .دلــم می خواســت دســتم بــه دســتش بخــورد و بــه همیــن دلیــل خــم شــدم

تاســیگاری برايــش روشــن کنــم .

فســون باژســت برخاســتن پرســید «می خواهــی بروی بــه اتاقت و کتــاب بخوانی؟»
٥٢٢

« نــه نــه فکرکــردم برويم گشــتی بزنیم ».
« بــا ايــن همه مشــروب ! نه کمال »

«فقــط يک گشــت کوچک».

«حــاال ديگــر برو بــاال و در تختت دراز بکش !»

«مــی ترســی تصادف کنم؟»

« نه » .

« پــس بیــا برويــم  .برويــم جنــگل  .آنقــدر برويم کــه ندانیم کجا هســتیم !»

«نــه بهتــر اســت بروی بخوابــی! من هم می روم ».

«می خواهــی در شــب نامــزدی مــرا تنها بگذاری ؟»

«نــه کمــی ديگــر می مانم .راســتش نشســتن با تو را دراينجا دوســت دارم ».

فرانســوی هــا نگاه مــان می کردنــد .گمــان کنــم نیــم ســاعت در ســکوت آنجــا
نشســتیم  .گاهــی بــه هــم می نگريســتیم .امــا نگاه مــان بیشــتر بــه خودمــان
بــود .در مغــزم فیلمــی از خاطــرات ،ترســها ،خواســتن ها و بســیاری تصاويــر

ديگــر کــه نمی دانســتم از کجــا می آينــد می گذشــت .آخــر ســر دو حشــره ی

ســیاه بــزرگ کــه روی میــز و البــای لیوان هــا وول می خوردنــد ،خــود را قاطــی
فیلــم کردنــد .بعــد دســت مــن ،دســت فســون بــا ســیگارش ،لیوان هــای روی

میــز و فرانســوی ها هــم اضافــه شــدند .باتمــام مســتی فیلمــی کــه در ذهنــم

می گذشــت کامــ ً
ا منطقــی بــود .تصــور می کــردم همــه ی دنیــا بايــد بداننــد
آنچــه میــان مــن وفســون می گــذرد چیــزی جــز ســعادت و عشــق نیســت.
لبخنــدی پیروزمندانــه بــه فرانســوی ها زدم کــه بايــد خوشــبختیم را بــه نمايــش
می گذاشــت و آنهــا هــم بالبخنــدی پاســخ دادنــد .

بــه فســون گفتــم « تو هــم به آنــان لبخند بزن !»

«زدم ديگــر ،نکنــد می خواهــی برايشــان عربی هــم برقصم ؟»

يــادم رفــت کــه فســون چقــدر مســت اســت و حرفــش را جــدی گرفتــم .امــا بــه
ايــن ســادگی نمی شــد شــاديم را مکــدر کــرد .در عالــم مســتی تمــام جهــان

را يــک مجموعــه ی بــی نقــص می ديــدم و فیلمــی کــه از ذهنــم می گذشــت
بــا تمــام اعضــا وحواشــی اش نمونــه ی ايــن هماهنگــی بــود .همــه ی احساســم

بــه فســون و زجرناشــی از دوريــش ،در پیچیدگــی و زيبايــی ايــن دنیــا حــل
٥٢٣

می شــد و ايــن حــس يگانگــی و کمــال در نظــرم بســیار جادويــی و آرامــش بخــش
می آمــد .يــک دفعــه ديــدم کــه مغــزم ســخت در گیــر حرکــت ســريع و ماهرانــه

ی حشــره بــر میــز اســت .واقعــا ً چطــور می توانســت باايــن ســرعت حرکــت کنــد
بــدون آن کــه پاهايــش در هــم پیــچ بخــورد و بعــد ديگــر از حشــره خبــری نبــود.

دســتهای فســون را از روی میــز در دســت گرفتــم و ديــدم ،چطــور زيبايــی و

آرامــش از دســتم بــه دســتش ســرايت مــی کنــد و برعکــس .دســت چــپ فســون

چــون حیوانــی خســته روی میــز ولــو بــود .بــا دســت راســت گرفتــم اش و محکــم

فشــار دادم  .تمــام دنیــا در ســرم  ،در ســرهايمان می چرخیــد .

پرســیدم « برقصیــم ؟»
«نــه ولش کن »
«چرا؟»

«میــل نــدارم همین طور نشســتن برايم کافی اســت ».

فهمیــدم کــه منظــورش دســت های مــان اســت و لبخنــد زدم .بــه نظــر می رســید

کــه زمــان ايســتاده و در عیــن حــال وارد مرحلــه ی ديگــری شــده ايم وســاعتها

دســت دردســت در آنجــا نشســته ايم  .بعــد کمــی کــه گذشــت ،ديگــر نمی دانســتم

کــه چطــور گذارمــان بــه آنجــا افتــاده  .نگاهــی بــه اطــراف انداختــم و ديــدم جــز
مــا کســی نیســت.

«فرانســوی ها رفتند؟»

فســون پاســخ داد «فرانســوی نبودند».

«تــو از کجا می دانی؟»

«نمــره ی ماشین شــان را ديدم .از آتــن می آمدند».
«ماشین شــان را کی ديدی؟»

«می خواهنــد تعطیــل کننــد .بیــا برويم »

«امــا مــا که راحت وآســوده اينجا نشســته ايم».
فســون تاً يیــد کرد «راســت می گويی» .

بــاز هــم مدتــی دســت در دســت آنجــا نشســتیم .بــا دســت آزادم ســیگاری در

آوردم ،بــا مهــارت آتــش زدم و بــا لــذت کشــیدم .درهمــان حــال او مرتــب بــه
رويــم لبخنــد مــی زد .بــه نظــرم می رســید کــه آنجــا نشســتن مان ســاعت ها طــول
٥٢٤

کشــیده اســت .تــازه در مغــزم فیلمــی جديــد آغــاز شــده بــود کــه فســون دســتش

را کشــید و برخاســت .دنبالــش راه افتــادم .روی پله هــا پیراهــن ســرخش را

پیــش روی خــود می ديــدم و بــا احتیــاط و بــدون تلوتلــو خــوردن از پــس او

می رفتــم .

فســون گفت «اتاق تو در آنســوی راهروســت».
«تــو را تــا دم در اتاقت همراهــی می کنم».

فســون بــه پچ پــچ گفت «نــه همین حاال بــرو به اتاقت».

«بــه مــن اعتمــاد نــداری؟ پــس چطــور می خواهــی تمــام زندگیــت را بــا مــن

بگذرانــی چ؟ »

«خــودم هــم نمی دانم .ياال بــرو به اتافت! »

«چــه شــب زيبايــی ،چــه خوشــبختم .زندگیمــان پــر از ســعادت خواهــد بــود.

بــاور کــن! »

فهمیــد کــه می خواهــم ببوســمش و مــرا در آغــوش کشــید .محکــم و حتــی

کمــی بــا خشــونت بوســیدمش .مدت هــا در آغــوش هــم مانديــم .باالخــره يــک

وقتــی چشــم گشــودم و در آن کريــدور تنــگ و کوتــاه تصويــری از آتاتــورك بــه
چشــمم خــورد .بــه خاطــر دارم کــه مرتــب بــا التمــاس از او می خواســتم بــه

اتاقــم بیايــد.

از اتاقــی صــدای ســرفه ی ســاختگی بــه گوشــمان خــورد و بعــد کلیــدی در

ســوراخ در پیچیــد .فســون از دســتم لیــز خــورد و رفــت.

بــا حســرت رفتنــش را تماشــا کــردم .بعــد بــه اتاقــم رفتــم و بــا لبــاس روی
تخــت افتــادم.

باران تابســتانی
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اتــاق کامــ ً
ا تاريــک نبــود .نــور چراغ هــای پمــپ بنزيــن و ماشــین ها در جــاده ای

کــه بــه ســوی ادريــن می رفــت اتــاق را تــا حــدی روشــن می کــرد .ايــن نزديکــی
هــا جنــگل نبــود؟ از دور دســتها نورآذرخشــی بــه چشــم ام خــورد .اعصــاب

تحريــک شــده ام هرچــه در اطــراف می گذشــت بــه شــدت حــس می کــرد .بــه

ايــن ترتیــب مدتــی گذشــت .بعــد در زدنــد ،برخاســتم و گشــودم .
٥٢٥

فســون گفــت «مادرم در را از داخــل قفل کرده».

ســعی کــرد در تاريکــی اطــراف را تشــخیص دهــد ،دســتش را گرفتــم و بــا خــود

بــه داخــل کشــیدم .روی تخــت افتــادم و فســون هــم کنــارم دراز کشــید .مثــل يــک
بچــه گربــه ی محتــاج محبــت خــودرا بــه مــن می چســباند و ســرش را بــر گردنــم
می مالیــد .می لرزيــد و مــرا چنــان بــه ســوی خــود می کشــید کــه انــگار تمــام

خوشــبختی مان وابســته به ايــن کار اســت .مثــل قصه هــا بــه خــود گفتــم «اگــر
همیــن حــاال نبوســمش خواهــم مــرد».

يــادم اســت کــه مدت هــا بــا لبــاس قرمــزش کلنجــار رفتیــم تــا باالخــره از دســتش

خــاص شــديم وبعــد همديگــر را مدتــی طوالنــی بــا تمــام قــوا بوســیديم .گاهــی بــا
شــرمندگی بی حرکــت مــی مانديــم چــون تخــت بشــدت جرجــر می کــرد .ريختــن

موهايــش بــر ســینه و صورتــم بــه شــدت تحريــک کننــده بــود .امــا نوشــتن ايــن

نکتــه اصــا دلیــل آن نیســت کــه مــن همــه چیــز را آگاهانــه تجربــه می کــردم و

حــاال هــم قــادر بــه يــاد آوردن همــه ی لحظاتــش هســتم .

براثــر مســتی ،هیجــان و تحريــک شــديد فقــط بعدهــا توانســتم تــک تــک آن
لحظــات و دقايــق را بــا خصوصیــات خــاص خودشــان بخاطــر بیــاورم .ســعادت

آرمانــی کــه پــس از گذشــت ايــن همــه ســال امــکان دســتیابی بــه آن میســر
شــده بــود ،آن لحظــه ی بــی نظیــر و در آغــوش کشــیدن شــاهد بخــت در ايــن

دنیــا ،میــل و لذتــی کــه در مــن زبانــه می کشــید ،لحظــات شــیرينی کــه در زمــان

خطــی مثــل نقطــه هــای نورمی درخشــیدند همــه بــا هــم در می آمیختنــد و بــه

شــکل تصويــری واحــد در می آمدنــد .حــس می کــردم اتفاقــی خــارج ازاراده ام در

حــال وقــوع اســت کــه مــن آن را قبــ ً
ا در روياهايــم تجربــه کــرده ام .

همان طــور کــه درزيــر مافــه در هــم می لولیديــم و پوســت مان بــا هــم تمــاس
پیــدا می کــرد ،حــس کــردم گــر گرفتــه ام .تحــت تاً ثیــر جــادوی آن لحظــات

ديــدم در دنیــای رنگارنــگ نــه ســال پیــش بــه رويــم گشــوده می شــود .حــس

خوشــی ســرکوب شــده در ايــن ســالها دوبــاره ســر بــر مــی آورد (.بــه همیــن دلیــل
پســتان های فســون را تاآنجــا کــه می شــد بــه دهــان فــرو بــردم) تجربیاتــم بــه

آتــش میــل و هــوس دامــن مــی زد .بــی نهايــت از بدســت آوردن دوبــاره اش شــاد

بــودم .همــه ی کارهايــش از ناله هــای کوتــاه گرفتــه تــا آغــوش گــرم و کودکانــه
٥٢٦

اش ،جلــوه ی پوســت مخملینــش،

فقــط موجــب خیرگــی و عشــق بیشــتر

می گشــت .يــک بــار روی زانويــم نشســت و در همــان حــال نــور کامیونــی کــه
بــا صــدای موتــور خســته اش انــگار ادای مــا را در مــی آورد ،اتــاق را روشــن

کــرد .آنوقــت خوشــبخت در چشــم هــای يکديگــر نگريســتیم .لحظــه ای فرامــوش

نشــدنی و بعــد بــادی آمــد و همــه چیــز را لرزانــد .جايــی دری بــه هــم خــورد

و صــدای خــش خــش برگ هــا انــگار می خواســت رازی را بــا مــا قســمت کنــد.
نــور آذرخــش از دوردســت بــرای لحظــه ای کوتــاه اتــاق راروشــن کــرد.

چنــان بــا میــل و لــذت بــا هــم عشــقبازی کرديــم کــه گذشــته ،آينــده و خاطــرات
جلــوی چشــمانمان ظاهــر گشــتند .غــرق عــرق تــاش می کرديــم تــا فريــاد را

درگلوی مــان خفــه کنیــم .دوبــاره بــا دنیــا آشــتی کــرده بــودم .بــا زندگــی و

همــه .همــه چیــز پــر معنــی و زيبــا بــود .فســون خــودرا بــه مــن می مالیــد و

ســرش بــر گردنــم يلــه داده شــده بــود .هنــگام خــواب بــوی خوشــش را در مشــام
داشــتم.

رويايــم پــر از عکس هــای شــاد و زيبــا بــود اينجــا بازديــد کننــدگان مــوزه را
بــا ايــن دنیــای خیالــی آشــنا می کنــم .دريــای روياهايــم مثــل دريــای دوران

کودکــی بــه رنــگ الجــورد بــود .خاطــرات تابســتانها در ســواديه ،قايــق رانــی
بــر بســفر ،اســکی روی آب ،ماهیگیــری در غــروب همــه و همــه هیجــان انگیــز و
زيبــا جلــوی چشــمم مجســم می شــد .دريــای طوفانــی خیالــم خاطــرات خــوش

تابســتان را در ذهنــم زنــده می ســاخت .بعــد ديــدم کــه ابرهــای ســبک از

بــاالی ســرم مــی گذرنــد کــه شــکل يکی شــان مــرا بــه يــاد پــدر انداخــت .بــر

دريــای ســنگین کشــتی ها را می ديــدم .ســايه های ســیاه و ســفیدی کــه بــه

تصاويــر کارتونــی کتابهــای کودکیــم شــباهت داشــت .اشــباح تیــره و وحشــتناك،

يــاد آور خاطــرات فرامــوش شــده کــه گاهــی دوبــاره بــه ســراغ آدم می آينــد.
تصاويراســتانبول قديمــی جلــوی چشــمم رژه می رفــت .خیابان هــای برفــی،

کارت پســتالهای ســیاه و ســفید .ايــن تصاويــر نشــانم می دادنــد کــه خوشــبختی

بــا میــل ديــدن جهــان و تجربــه ی آن پیونــدی ناگسســتنی دارد.

بعــد بــادی شــديد وزيــد و تصاويــر را بــه حرکــت در آورد .لــرزه بــر جــان خیــس
از عرقــم نشســت .برگهــای اقاقیــا بــرق می زدنــد .انــگار نــور از آنــا ن ســاطع
٥٢٧

می شــد و هیاهوی شــان چــه زيبــا بــود .بــا شــديدتر شــدن بــاد ،صــدای شــاخ و
برگ هــا بــه زوزه ای تهديــد کننــده مبــدل گشــت و صــدای رعــد آنقــدر ادامــه
يافــت تــا از خــواب پريــدم .

فســون گفــت «چه زيبــا خوابیده بودی ».و مرا بوســید

«چه مــدت خوابیده بودم؟»

«نمی دانــم .مــن هــم همین حاال از خواب برخاســتم »

او را به ســوی خود کشــیدم «ترســیدی؟»
«نه اص ً
ا»

«حاالســت که بــاران بگیرد».

ســرش را بــر شــانه ام گذاشــت .در تاريکــی بــرای مدتــی طوالنــی از پنجــره

بــه بیــرون نــگاه کرديــم .از دور دســت گاه و بیــگاه نــوری بنفــش و صورتــی

می درخشــید  .فکــر می کرديــم کــه سرنشــینان آنهمــه کامیــون و اتوبــوس ايــن
رنگیــن کمــان رنگارنــگ را نمی بیننــد و ايــن فقــط مايیــم کــه ايــن بــازی زيبــا

را درك می کنیــم.

پیــش از شــنیدن صــدای موتــور همیشــه نــور چــراغ بــه ديــوار می افتــاد و کمکــم
قــد می کشــید و اتــاق راروشــن می کــرد .بعــد بــا بــاال رفتــن صــدای موتــور نــور

هــم می پريــد و ناپديــد می شــد.

همديگــر را بوســیديم و مثــل بچه هايــی کــه بــا کالديســکوپ بــازی می کننــد

در بــازی نوروســايه غــرق شــديم .پاهای مــان مثــل زن و شــوهرها زيــر مافــه

کنــار هــم قــرار داشــتند .همديگــرر ا نــوازش می کرديــم .نــرم و بــا محبــت .انــگار

می خواســتیم يــک ديگــر را از نــو کشــف کنیــم .حــاال کــه مســتی از ســرمان

پريــده بــود ،عشــقبازی مان هــم بســیار زيباتــر و پــر معنــی تــر بنظــر می رســید.
ســینه های فســون را می بوســیدم ،گــردن خوشــبويش را .وقتــی کــه در دوران

جوانــی فهمیــدم مقاومــت در برابــر تمايــات جنســی چــه دشــوار اســت ،همیشــه

بــا حیــرت فکــر می کــردم کــه اگــر آدم بــا زن زيبايــی ازدواج کنــد از شــب تــا

صبــح بــا او خواهــد خوابیــد و وقتــی بــرای هیــچ کار ديگــری باقــی نخواهــد مانــد.
حــاال دوبــاره ايــن انديشــه ی بچگانــه بــه ســراغم آمــده بــود  .مــا تــا آخــر دنیــا

وقــت داشــتیم و جهــان مثــل بهشــتی نیمــه تاريــک بــود.
٥٢٨

در نــور شــديد چراغ هــای يــک اتوبــوس لب هــای دعــوت کننــده ی فســون را

ديــدم و حالــت چهــره اش را کــه انــگار در دوردســت ها گــم بــود .وقتــی کــه

نــور ناپديــد شــد تاً ثیــر ايــن حالتــش مدت هــا برمــن مانــد .بعــد شــکم فســون
را بوســیدم .گاهــی بیــرون کامــ ً
ا ســاکت بــود  .آنوقــت جیرجیــر جیرجیرك هــا

بــه گــوش می رســید .مــن نمی دانســتم بــه راســتی قورباغه هــا در دوردســت

غــور غــور می کننــد و يــا مــن براثــر در آغــوش داشــتن فســون قــدرت شــنیدن

صداهــای بســیار ضعیــف را پیداکــرده ام ،مثــل زمزمــه ی علــف دربــاد ،تنفــس

خــاك کــه در حالــت عــادی بهیچوجــه قــادر بــه شنیدنشــان نبــودم .مدتهــا

شــکم فســون را بوســیدم و زبانــم را نــرم بــر پوســتش کشــیدم .مثــل مرغــی
دريايــی کــه گاه و بــی گاه مغــرور ســر از آب در مــی آورد مــن هــم ســر بلنــد
می کــردم تــا در نــور متغیــر اتــاق چهــره ی فســون را ببینــم  .وز وز پشــه هايی
را کــه بــر پشــتم می نشســتند و نیــش می زدنــد بگــوش می رســید.

تــا می توانســتیم بــه هــم عشــق می ورزيديــم و از کشــف دوبــاره ی هــم لــذت
می برديــم  .بــاز يافتــن دوبــاره ی حــرکات فســون چنــان شــادم کــرد کــه همــه
اش را بــه ذهــن ســپردم و طبقه بنــدی اش کــردم.

 1ـ اول آن خصوصیاتــی را کــه در ســال  1975و در آن چهــل روز مــرا بشــدت در

گیــر خــود ســاخته و حــاال دوبــاره در او پیدايشــان می کــردم .ناله هــای خــاص
خــودش ،نــگاه معصومانــه ی مهربانــش ،بــازی ماهرانــه ا ی کــه بــا ابروهايــش

می کــرد و هماهنگــی کامــل پیکرمــان آن طــور کــه انــگار چــرخ دنده هــای يــک

دســتگاه باشــیم  .فــرم بــاز کــردن لبهايــش کــه مــرا بــه يــاد بــاز شــدن غنچــه
می انداخــت .همــه ی اينهــا کــه در ايــن نــه ســال هــزاران بــار در نظــر آورده

بــودم و آرزوی تجربــه ی دوبــاره شــان را داشــتم .

2ـ نــکات کوچکــی را هــم از يــاد بــرده بــودم و حــاال دوبــاره حیــرت زده بــه
خاطرشــان مــی آوردم مثــ ً
ا آن طــوری کــه مــچ دســتم را مثــل گیــره می گرفــت،

خــال مــادر زادی پايیــن شــانه اش (باقــی خال هــا همانجايــی کــه حــدس مــی زدم،

قــرار داشتند)،چشــم های مــه گرفتــه اش در اوج لــذت ،نگاهــش کــه گاهــی روی
شــیئی ثابــت می ماند(مثــ ً
ا روی ســاعتی بــر میــز و يــا ســیم بــرق ســقف) يــا

فرمــی کــه مــرا در آغــوش می کشــید .اول محکــم و بعــد کــم کــم وا مــی داد،
٥٢٩

طــوری کــه گمــان می کــردم رهايــم خواهــد کــرد و بعــد محکــم تــر خــود را بــه

مــن مــی چســباند .ايــن همــه ،عشــق ورزی مــان را کــه پــس از نــه ســال خــواب و
خیــال بــه ســراب تبديــل شــده بــود دوبــاره بــه دنیــای واقعــی برگردانــد .

3ـ حــاال نوبــت بــه خصوصیاتــی می رســد کــه برايــم نــا آشــنا بودنــد ،حیــرت زده

و نگرانــم مــی ســاختند و حتــی حســادتم را تحريــک می کردنــد .ناخنــش را در
پوســتم فــرو می بــرد و يــا در اوج لــذت يکبــاره بــه فکــر فــرو می رفــت .گاهــی

چــون عروســکی بــی جــان می افتاد،انــگار بــه خــواب فــرو رفتــه باشــد و گاهــی
شــانه و دســتم را بــه شــدت گاز می گرفــت طــوری کــه حــس می کــردم دلــش

می خواهــد درد بکشــم .آن فســون قبلــی نبــود  .نــه ســال پیــش هیچوقــت شــبی

را بــا هــم ســپری نکــرده بوديــم .بعضــی تفاوت هــا شــايد به ايــن دلیــل بــود.

امــا حــاال در او ســختی و در خــود فرورفتگــی می ديــدم کــه بــه چشــمم ناآشــنا
می آمــد .

4ـ فســون حــاال آدم ديگــری بــود .در ايــن شــخصیت نــو آن فســون هجــده ســاله

هــم وجــود داشــت کــه مــن قبــ ً
ا می شــناختم اش .امــا در طــی ســالها ايــن نهــال

جــوان ،مثــل يــک درخــت ،پــر از رگ و ريشــه شــده بــود و مــن فســونی را کــه

کنــارم لمیــده بــود بیــش از آن دختــر جــوان دوســت داشــتم .از گذشــت ايــن
نــه ســال و پختــه تــر شــدن هردومــان شــاد بــودم ،از اين کــه حــاال خیلــی بهتــر

همديگــررا درك مــی کنیــم .

دانه هــای درشــت بــاران بــه پنجــره می خــورد .رعــد و بــرق شــديدی بــود .مــا در

آغــوش هــم مدتــی گــوش داديــم و بعــد بــه خــواب رفتیــم .

وقتــی کــه بــر خاســتم بــاران بنــد آمــده و فســون از کنــارم بــر خاســته بــود

لبــاس قرمــزش را برتــن داشــت  .پرســدم «مــی روی بــه اتاقــت؟ تــو را خدانــرو !»

«مــی روم آب معدنــی بیاورم .الکل ديشــب به شــدت تشــنه ام کرده».

«مــن هــم تشــنه ام .تــو اينجــا بمــان ،مــن ديشــب در يخچــال آب معدنــی ديــده
بــودم ».

امــا پیــش از اين کــه بتوانــم از جــا برخیــزم ،فســون بیــرون خزيــده و در رابســته

بــود .فکــر کــردم دوبــاره بــر خواهــد گشــت و بــا خوشــی بــه خــواب فــرو رفتــم.

٥٣٠
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وقتــی کــه خیلــی بعدتــر از خــواب برخاســتم فســون هنــوز آنجــا نبــود .فکــر

کــردم بــه اتاقــش و نــزد مــادرش بازگشــته .بلنــد شــدم ،ســیگاری گیرانــدم

و از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردم .آفتــاب ســر نــزده و هنــوز نــور کمرنــگ
ســپیده دم بــر همــه جــا ســايه گســترده بــود .از پنجــره ی بــاز بــوی خــاك

بــه داخــل اتــاق نفــوذ می کــرد .نــور چــراغ هــای پمــپ بنزيــن و نئــون ســر

درگرانــد هتــل ســمیرامیس روی آب چاله هــا و بدنــه ی شــوورلت مــان منعکــس

می گشــت .جلــوی ســالن غذاخــوری کــه مــا ديشــب شــام خورديــم و بــا هــم

نامــزد شــديم باغچــه ی کوچکــی قــرار داشــت .صندلی هــا و بالش هــای روی آن

يــک پارچــه خیــس بــود .زيــر نــور يــک المــپ لخــت کــه روی شــاخه ی درخــت
انجیــر تــاب می خــورد فســون روی يــک ســکو نشســته بــود .نیــم رخــش را

می ديــدم .ســیگاری در دســت داشــت و منتظــر طلــوع خورشــید بــود .فــوری
لبــاس پوشــیدم و رفتــم پايیــن .آرام گفتــم «صبــح بخیــر عزيــزم»

پاســخ نــداد فقــط همان طــور کــه غــرق خیــاالت بــود ســری تــکان داد  .روی

صندلــی کنــار ســکو يــک اســتکان راکــی قــرار داشــت.

توضیــح داد«وقتــی کــه دنبــال آب می گشــتم يــک شیشــه راکــی بــاز در يخچــال
پیــدا کــردم ».حالتــش عمــو طــارق را بــه خاطــر مــی آورد.

گفتم«چــرا بايــد در ايــن صبــح زيبــا از راکــی صــرف نظــر کــرد؟ امــروز خیلــی
داغ خواهــد شــد .مــا مــی توانیــم تمــام روز در ماشــین بخوابیــم .اجــازه می دهیــد

کنارتــان بنشــینم دختــر خانــم ؟»

«خیلــی وقــت از دوران دختــر خانم بودنم گذشــته».

پاســخی نــدادم .صــاف و ســاده کنــارش نشســتم .بــا هــم بــه مناظــر اطــراف
نــگاه کرديــم و مــن دســت فســون را در دســت گرفتــم ،انــگار در ســینما ســارای
نشســته ا يم .

در ســکوت ديــدم کــه چطــور دنیــای اطــراف بتدريــج روشــن می شــود .در

دوردســت هنــوز بــرق آذرخشــی بــه چشــم می خــورد .جايــی بــر فــراز بالــکان

از ابرهــای ســرخ رنــگ بــاران می باريــد .اتوبوســی زوزه کشــان گذشــت و مــا
٥٣١

آنقدربــه چــراغ عقبــش نــگاه کرديــم تــا ناپديــد شــد.

از پمــپ بنزيــن ســگی بــا گوشــه ای ســیاه بــه ســوی مان آمــد .يــک ســگ ولگــرد
کامــ ً
ا معمولــی ،اول مــرا بــو کشــید ،بعــد فســون را و آخــر ســر دماغــش را بــه

پاهــای فســون مالیــد.

گفتــم «از تو خوشــش آمده» اما فســون پاســخی نداد .

گفتــم «ديــروز کــه بــه اينجــا رســیديم ســه بــار پــارس کــرد .می بینــی شــبیه
ســگ های چینــی روی تلويزيون تــان اســت».

«همان هــا که می دزيدی؟»

«دزدی کلمــه ی درســتی نیســت .پــدرت ،مــادرت و همــه ی شــما بــه خوبــی

می د ا نســتید » .
«آره »

«والدينــت چــه می گفتند ؟»

«هیــچ .پــدرم فقــط ناراحــت می شــد .مــادرم موضــوع را بی اهمیــت جلــوه مــی داد

و مــن آرزوی هنرپیشــه شــدن داشــتم».
«حتماً می شــوی».

بــا جديــت گفــت «کمــال تــو خــودت هــم بــاور نــداری .ايــن حــرف دروغ اســت .

چقــدر از ايــن همــه راحــت دروغ گفتنــت لجــم می گیــرد».
«منظورت چیســت؟»

«خــودت می دانــی کــه ديگــر هیــچ وقــت نخواهــی گذاشــت هنرپیشــه شــوم .حــاال

ديگــر نیــازی هــم نیســت ».

«چرانــه ؟ اگــر واقعاً بخواهی می شــوی ».

ســگ که انتظار محبت داشــت ســرش را بیشــتر به پای فســون چســباند.

«درســت مثل همان ســگ چینی،همان پشــم زرد وش و گوش ســیاه» .
«با آنهمه ســگ ،شــانه ،ســاعت ،ســیگارو باقی اشــیا چه کردی؟»

بــا کمــی عصبانیــت پاســخ دادم «کمکــم می کردنــد .حــاال در خانــه ی مرحمــت

يــک کلکســیون کامــل دارم .بــا تــو کــه رو دربايســتی نــدارم .وقتــی بــه اســتانبول
برگشــتیم همــه را نشــانت مــی دهــم ».

لبخنــدی نیمــه مهربــان نیمــه تمســخرآمیز برلــب آوردکــه البتــه دقیقــاً بــا قصــه ای
٥٣٢

کــه نقــل کــرده بــودم و بــا اعتیــادم تناســب داشــت «می خواهــی مــرا هــم در

همــان آپارتمــان مجــردی نگــه داری؟»

ادای حــرف زدنــش را در آوردم«ديگــر نیازی به اين کار نیســت».

«راســت می گويــی؟ ديشــب مــرا از راه بــدر کــردی و گوهــر گرانبهايــم را
دزديــدی ،تصاحبــم کردی.بــا چنیــن زنــی کــه ديگــر ازدواج نمی کننــد».

پاســخم ردی از شــوخی داشــت .امــا بــه راســتی کمــی عصبانــی شــده بــودم «نــه
ســال منتظــر مانــدم .زجــر کشــیدم .ديگــر چــه لزومــی دارد کــه تــو را بگیــرم؟»

همچنــان دســتمان دردســت هــم بــود  .بــرای اين کــه کار بیــخ پیــدا نکنــد

خــم شــدم و او را محکــم بوســیدم .نخســت بــه بوســه ام پاســخ داد ولــی بعــد
ســربرگرداند« بیشــتر از هرچیــزی دلــم می خواهــد بکشــمت ».گفــت و از جــا

بــر خاســت.

«بــرای اين کــه می دانی چقدر دوســتت دارم ».

نمــی دانــم حرفــم را شــنید يــا نــه .بــا دلخــوری کفــش پاشــنه بلنــدش را
پوشــید و راه افتــاد.

بــه هتــل برنگشــت .بلکــه بــه طــرف جــاده ی ادريــن رفــت .ســگ هــم پشــت

ســرش بــراه افتــاد اســتکان راکــی فســون را ســر کشــیدم (همــان کاری کــه
گاهــی در چوکورکومــا هــم می کــردم) مدتهــا نگاهــش کــردم .جــاده ی ادريــن

تــا بــی نهايــت صــاف و مســتقیم پیــش رو بــودو لبــاس قرمــز فســون در نــور

صبحگاهــی آنچنــان روشــن بچشــم می خــورد کــه گمــان می کــردم هیچوقــت
گمــش نخواهــم کــرد.

پــس از گذشــت مدتــی ديگــر صــدای قدم هايــش را نشــنیدم و همان طــور کــه

مثــل آخريــن صحنــه ی فیلــم هــای شــیل کام بــه ســوی افــق می رفــت لکــه ی

قرمــز لباســش هــم ناپديــد گشــت .اينجــا ديگــر کــم کــم نگــران شــدم .بعــد لکــه

ی قرمــز دوبــاره ظاهــر گشــت .همچنــان بــا عصبانیــت می رفــت .موجــی از محبــت

جانــم را گرفــت .تــا پايــان زندگــی مثــل شــب پیــش بــه هــم عشــق می ورزيديــم

و مثــل چنــد لحظــه پیــش دعوای مــان می شــد .دلــم می خواســت امــا تــا آنجــا
کــه می شــود جلــوی مرافعــه را بگیــرم .نرمــش کنــم و برايــش خوشــبختی بــه

ارمغــان بیــاورم .عبــور و مــرور ماشــینها در مســیر ادريــن اســتانبول بیشــتر
٥٣٣

می شــد .يــک زن زيبــای خــوش انــدام بــا لبــاس قرمــز را نمی گذاشــتند بــرای

مدتــی طوالنــی بــی دردســر بــراه خــود بــرود .بــرای اين کــه بــه قضیــه خاتمــه

بدهــم ســوار شــوورلت شــدم و بدنبالــش رفتــم .

پــس از يکــی دو کیلومتــر ســگ را ديــدم کــه زيــر چنــاری نشســته و گويــی

در انتظــار فســون اســت .قلبــم فشــرده شــد .باغهــا ،دشــت های آفتابگــردان و
خانه هــای کوچــک روســتايی را ديــدم .راننــدگان حــرف  0يــک تابلــوی تبلیغــات

بــرای تــوت فرنگــی را بعنــوان هــدف تیرانــدازی اســتفاده کــرده بودنــد و حــاال
تابلــو پــر از ســوراخ های زنــگ زده بــود .

وقتــی کــه پــس از مدتــی در افــق لکــه ی ســرخ رنــگ را ديــدم خیالــم راحــت

شــد و بــه خنــده افتــادم .تــا نزديکــش رانــدم و بعــد ترمــز کــردم  .همان طــور در
حاشــیه ی خیابــان می رفــت و معلــوم بــود کــه هنــوز از دســتم دلخــور اســت .

طــوری بــر خــورد کــرد کــه انــگار مــرا نديــده .بــه ســمتش خــم شــدم و پنجــره ی
ســمت راســت را گشــودم .

«بیــا باال وگرنه دير می شــود».
پاســخی نداد .

«فســو ن بــاور کن! امــروز راه درازی در پیش داريم ».

بالجبــازی کودکانــه اش پاســخ داد«شــما برويد .مــن نمی آيم ».

آرام کنــارش پیــش رفتــم «فســون نــگاه کــن اينجــا چــه زيباســت .واقعــاً ارزشــش

را دارد کــه زندگــی را بــا دعــوا مرافعــه تلــخ کنیــم ؟»
«تــو اصـ ً
ا نمی فهمــی موضوع از چه قرار اســت ».
«چــه چیز را بايــد بفهمم ؟»

«اين کــه بخاطــر تــو نتوانســتم آن طــور کــه دلــم می خواســت زندگــی کنــم  .مــن

واقعــاً آرزوی هنرپیشــه شــدن داشــتم».
« متا سفم ! »

دادکشــید «يعنــی چه که متاً ســفم ؟»

گاهــی نمی توانســتم ســرعتم را بــا پاهــای او تنظیــم کنــم و همان طــور کــه حــرف

می زديــم از او جلــو مــی افتــادم .بــا صــدای بلنــد فريــاد کشــیدم «متاً ســفم»
گمــان می کــردم صدايــم را نشــنیده اســت .
٥٣٤

«فريــدون و تــو مخصوصــاً جلــوی بازيــم را در فیلــم گرفتیــد .از ايــن موضــوع

متاً ســفی ؟ »

«دلــت می خواســت مثــل پاپاتیــا و ديگــر زنــان مســت و خــراب بــار پلــور
شــوی؟»

«مســت را کــه همــه هســتیم .مثــل آن هــا مطمئــن بــاش نمی شــدم .امــا
شــما آنقــدر حســود بوديــد کــه نمی گذاشــتید همراهتــان بیايــم .می ترســیديد

معــروف شــوم و ترك تــان کنــم ».

«تــو خــودت هــم می ترســیدی بــدون حمايــت يــک مــرد قــوی وارد چنیــن

کاری شــوی».

«چــه گفتــی؟» ديگر به راســتی عصبانی شــده بود .

«حــاال ديگــر بیــا ،امشــب دوبــاره مســت مــی کنیــم و باقــی حــرف هــا را می زنیــم.

ديوانــه وار دوســتت دارم .تمــام زندگیمــان را پیــش رو داريــم  .بیــا بــاال »

«فقــط بــه يــک شــرط ».بــا همــان لحــن بچگانــه ای کــه يــک بــار از مــن خواســته

بــود ســه چرخه را بــه خانــه شــان ببــرم گفــت.
«شــرطت را بگو».

«مــن رانندگی کنم».

«در بلغارســتان پلیــس هــای راهنمايــی رانندگــی حتــی از ترکیــه هــم بدترنــد .

بســیار ی از ماشــین هــا را فقــط بــرای تلکــه کــردن نگــه مــی دارنــد » .

فســون گفــت «نــه ،نــه مــن می خواهــم تــا هتــل برانــم ».ماشــین را نگــه داشــتم

و پیــاده شــدم  .جلــوی ســپر ماشــین محکــم در آغوشــش گرفتــم و بوســیدم .او
هــم دســتهايش را بــا تمــام قــوا دور گردنــم حلقــه کــرد و مــرا بــه خــود چســباند

ســرم گیــج رفــت .

پشــت فرمــان نشســت .بــا همــان دقــت ســر تمرينــات رانندگــی در يلديــز پــارك

موتــور را روشــن کــرد .ترمــز دســتی را کشــید و بــه راه افتــاد .مثــل گريــس کلــی

در فیلــم «پشــت بــام هــای نیــس» آرنجــش را بــه شیشــه بــاز تکیــه داد .

دنبــال محــل مناســبی بــرای دور زدن گشــتیم  .وقتــی کــه بــه جــاده ی باريکــی
پــر از گل و الی رســیديم کــه از خیابــان اصلــی مــی گذشــت فســون ســعی کــرد

بــا يــک فرمــان دور بزنــد .امــا موفــق نشــد .ماشــین پــت پتــی کــرد و ايســتاد.
٥٣٥

گفتــم «بايــد مراقب کاج باشــی !»

گفــت «تو اص ً
ا متوجه گوشــواره ام نشــدی ».
«کدام گوشــواره را می گويی؟»

دوبــاره موتــور را روشــن کــرد و مــا بســوی هتــل بــراه افتاديــم .بــا صــدای ضعیفــی
کــه انســان را بیــاد آدم هايــی کــه تــاره از بــی هوشــی در آمــده باشــند می انداخــت

گفــت « اينــرا مــی گويــم  .گوشــم را ببیــن !»

در گــوش راســتش گوشــواری بــود ولــی لنگــه ی دومــش در گــوش چــپ ديــده
نمی شــد .يعنــی ديشــب هــم آنــرا در گــوش داشــت .پــس چــرا متوجــه اش نشــده

بــودم؟ ماشــین ســرعت گرفــت .

«تنــد نــرو!» داد زدم  .امــا او پايــش را تا ته روی پدال گاز فشــار داد.

از دور ديــدم کــه ســگ آشــنا برخاســت و بســوی خیابان،گويــی فســون را شــناخته

باشــد  .امیــدوار بــودم بفهمــد کــه ماشــین بــا چــه ســرعت ديوانــه واری بــه او
نزديــک می شــود .امــا از جايــش تــکان نخــورد .

ســرعت مان همچنــان بیشــتر شــد .فســون بــرای آن کــه بــه ســگ اخطــار بدهــد

چنــد بــار بــوق زد .

همان طــور کــه ســگ در جــاده ايســتاده بــود مــا از مســیر منحــرف شــديم .مثــل
يــک کشــتی بادبانــی کــه پــس از فــرو نشســتن طوفــان مســیرش را پیــدا مــی کنــد

ماشــین مــا هــم دوبــاره مســتقیم پیــش می رفــت ،امــا نــه بســوی هتــل ،بلکــه
بــا تمــام ســرعت بــه طــرف درختــان چنــار حاشــیه ی خیابــان می رفتیــم و مــن

فهمیــدم کــه هیــچ راهــی بــرای جلوگیــری از تصــادف وجــود نــدارد.

چیــزی در تــه وجــودم می گفــت کــه اينجــا نقطــه ی پايــان خوشــبختیم اســت و

بايــد از ايــن دنیــای زيبــا خداحافظــی کنــم .مــا بــه ســمت درختــان کاج می رفتیــم

کــه فســون هــدف گرفتــه بــود و مــن آينــده ی ديگــری بــرای خــود نمی ديديــم.
می خواســتم هرجــا می رويــم بــا هــم باشــیم .

ســعادت رادر ايــن جهــان از دســت داده بوديــم .حیفــم آمــد .امــا راه ديگــری

وجــود نداشــت .بــا ايــن همــه نــا خــود آگاه فريــاد زدم «مواظــب بــاش!» طــوری

کــه انــگار فســون نمی فهمــد چــه خبــر اســت .فريــادم شــبیه کســی بــود کــه از

کابوســی بــر خاســته و می خواهــد بــه زندگــی عــادی برگــردد .امــا فســون بــا
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آن کــه کمــی مســت بــود ،احتیاجــی بــه تذکــرات مــن نداشــت .

بــا ســرعتی بــاالی صــد کیلومتــر و مثــل کســی کــه بــه خوبــی می دانــد چــه

می کنــد ،فرمــان ماشــین را بــه ســوی چنــاری صــد وپنجــاه ســاله پیچانــد.

فهمیــدم زندگیمــان بــه آخررســیده اســت.

شــوورلت پــدرم کــه پرونــده ی بیســت و پنــج ســاله داشــت بــا تمــام قــوا

بــه چنــار ســمت چــپ خیابــان برخــورد کــرد .خانــه ای کــه در میــان دشــت

آفتابگــردان پشــت ســر درختــان چنــار بچشــم می خــورد يکــی از مراکــز روغــن
کشــی روغــن نباتــی باتانــی بــود کــه همیشــه در خانــه ی کســکین ها مــورد

اســتفاده قــرار می گرفــت .همان طــور کــه لحظاتــی پیــش از تصــادف ســرعت

ماشــین بیشــتر می شــد هــم مــن و هــم فســون آنــرا ديديــم.

چــون ماه هــا بعــد از تصــادف همــه ی اجــزای درب و داغــان شــده ی شــوورلت

را لمــس کــردم و بعدهــا مرتــب در خیالــم صحنــه ی تصــادف را می ديــدم کــم

کــم بــه خاطــر آوردم کــه مــن و فســون درســت پیــش از تصــادف يــک بــار ديگــر
در چشــم هــای هــم خیــره شــديم .

فســون فهمیــده بــود کــه مــرگ نزديــک اســت و بــا آخريــن نــگاه التمــاس
آمیــزش بــه مــن نشــان داد کــه نمی خواهــد بمیــرد و بــا تمــام وجــود بــه
زندگــی چســبیده .چــون فکــر می کــردم خواهــم مــرد فقــط توانســتم بــه نامــزد

زيبــا و مهربانــم ،عشــق زندگیــم ،لبخنــدی بزنــم  ،به ايــن امیــد کــه بــا هــم بــه

جهــان ديگــر خواهیــم رفــت  .آنچــه در پــی آن رخ داد  ،در خاطــرم نمانــده  .نــه

درطــی ماه هــای اقامتــم در بیمارســتان و نــه در ســالهای پــس از آن .به ايــن

ترتیــب ناچــارم بــه گزارشــات پلیــس وديگــر شــاهدان مراجعــه کنــم .پــس از

تصــادف ،ماشــین درســت مثــل يــک قوطــی لــه و لــورده شــد و فســون چنــد

لحظــه بعــد جــان داد  .ســرش بــه شیشــه ی جلــو خــورده بــود ( کمربنــد ايمنــی
پانــزده ســال بعــد پايــش بــه ترکیــه بــاز شــد ) براســاس گــزارش تصادفــی

کــه اينجــا مــی بینیــد جمجــه اش شکســت  ،نخاعــش قطــع شــد و غشــای

نــازك روی مغــز هــم پــاره شــده بــود  .غیــر از خــرده شیشــه در ســینه ها و
چنــد شــکاف در پیشــانی بــدن زيبــا ،چشــمان عســلی ،لب هــای دلپذيــر ،زبــان

صورتــی ،گونه هــای مخملیــن ،شــانه های نــرم ،پوســت ابريشــمی ،ســینه ها،
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چانــه ،شــکم ،پاهــای بلنــد کــه همیشــه از ديدنــش دلــم آب می شــد ،دســتان

برنــزه ی باريــک ،خال هــای مــادرزاد و کرکهــای قهــوه ای رنگــش ،کمــر نــرم و
روحــش کــه هیچوقــت از مــن جــدا نخواهــد شــد ،هیــچ آســیبی نديــده بــود.
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بــرای شــرح بیســت ســال پــس از آن می خواهــم تنهــا بــا بیــان جزئیاتــی چنــد

قصــه ام را بــه پايــان بــرم  .فقــط به ايــن دلیــل نجــات يافتــم کــه دســتم را بــه

شــکل غريــزی از پنجــره ی ســمت راســت ــــ آنــرا گشــوده بــودم تــا بتوانــم بــا

فســون ار آن طريــق حــرف بزنــم ــــ بــه بیــرون دراز کــرده بــودم .براثــر ضربــه
 ،خونريــزی مغــزی کــردم و بــه حالــت کمــا فــرو رفتــم  .مــرا بــا آمبوالنــس بــه

بخــش مراقبــت هــای ويــژه ی کلینیــک دانشــگاه چاپــا  1در اســتانبول بردنــد .

يــک مــاه در آنجــا بســتری بــودم ،بــدون آن کــه بتوانــم حــرف بزنــم .هیــچ کلمــه ای

بــه ذهنــم نمی آمــد .دنیــا متوقــف شــده بــود .هیــچ وقــت ماقــات هــای مــادر و

بريــن را کــه بــا چشــم گريــان می آمدنــد فرامــوش نخواهــم کــرد .آنوقــت هنــوز
لولــه ای در دماغــم داشــتم .حتــی عثمــان هــم همــدردی و مهربانــی نشــان مــی داد.

هــر چنــد گاهــی انــگار بــا حالتــش می گفــت « مــن از اول گفتــم کــه  »..مامتــی

کــه در نــگاه محمــد ،تايفــون و زعیــم بــا همــدردی قاطــی می شــد  ،بــه گــزارش

پلیــس بــر می گشــت کــه در آن دلیــل تصــادف را رانندگــی در حالــت مســتی

ذکــر کــرده بودنــد ( .حرفــی از ســگ در میــان نبــود ) اخبــار روزنامه هــا هــم بــر
همــان اســاس و بــا آب و تــاب بیشــتر نوشــته شــده بــود .مــرا مقصــر می دانســتند.

در چهــره ی کارمنــدان زت زت امــا همــدردی و تاً ســف بیشــتری ديــده می شــد
 .پــس از شــش هفتــه بايــد دوبــاره راه رفتــن را می آموختــم  .بنظــرم می رســید

کــه زندگــی جديــدی را آغــاز کــرده ام .در ايــن زندگــی هــم مرتــب بــه فســون مــی

انديشــیدم .هرچنــد کــه او ديگــر نــه آرزو و آينــده بلکــه گذشــته و خاطــره شــده

بــود .چــه درنــاك بــود .بــرای او عــذاب کشــیدن ديگــر معنــای آرزوی ديــدار را
1 Çapa
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نداشــت ،بلکــه تبديــل بــه دلســوزی بــرای خــود شــده بــود و همان طــور کــه

فکــرم حــول خاطــرات،درد از دســت دادنــش و مفهــوم آن دور مــی زد ،ايــده ی
ســاختن مــوزه بــه ذهنــم رســید .

بــرای تســکین دردم پروســت و دومونتیــن  1می خوانــدم .غــروب هــا بــا مــادرم

ســر میــز می نشســتم و پــارچ زرد رنــگ هــم چنــان ســر جــای خــود قــرار داشــت.

بــا بی تفاوتــی بــه تلويزيــون نــگاه می کــردم .بــرای مــادر مــرگ فســون شــبیه

مــرگ پــدر بــود .حــاال کــه هــردو عزيزتريــن خــود را از دســت داده بوديــم،

می توانســتیم مثــل مــرده ی متحــرك ايــن ور و آنــور برويــم و لج مــان را ســر

ديگــران خالــی کنیــم .از ايــن گذشــته پــس از دو مــورد مــرگ و میــر آزاد بوديــم

کــه خــود را بــه دســت راکــی بســپاريم .در خــود فــرو رويــم و يــا بــر عکــس نــزد

هــر کســی ســفره ی دل خــود را بازکنــی .مــادرم اهــل ايــن کار آخــری نبــود .
مــن امــا دلــم می خواســت حــرف بزنــم .معمــو الً بــه خانــه ی مرحمــت می رفتــم و

روی تختــی می نشســتم کــه بــا فســون روی آن خوابیــده بوديــم .ســیگاری آتــش

مــی زدم و بــه اشــیای اطــراف نــگاه می کــردم .می دانســتم بــا شــرح داســتانم

غصــه ام تســکین می يابــد  .به ايــن منظــور بايــد مجموعــه ی گــرد آوری شــده

را در انظــار عمومــی بــه تماشــا می گذاشــتم .چقــدر دوســت داشــتم بــا زعیــم

حــرف بزنــم .امــا از باســتراد هیلمــی در ژانويــه ی  1985شــنیده بــودم کــه

زعیــم و ســیبل بــا هــم خیلــی خوشــبختند و بــه زودی صاحــب فرزنــد هــم

خواهنــد شــد .هیلمــی در خفــا تعريــف کــرد کــه نورشــیان و ســیبل ســر يــک
موضــوع بی اهمیــت دعوايشــان شــده اســت.

بــه رســتوران ها و کافه هايــی کــه حــاال مشــتريان فوايــه و گاراژ را جــذب

کــرده بودنــد نمی رفتــم .چــون قصــه ام تمــام وقتــم را پــر کــرده بــود ،چــون
در چشــم هــر کســی فســون را می ديــدم و چــون نمی خواســتم در ذهــن مــردم

بعنــوان آدمــی درهــم شکســته باقــی بمانــم .امــا وقتــی بــرای اولیــن وآخريــن
بــار بــه کافــه شــمعدان  2ســرزدم ،خوشــی تصنعــی ام تاً ثیــر عظیمــی بــر اطرافیــان

1 Proust, Montaigne
2 Şamdan
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گذاشــت .بــا طیــار  1گارســن کــه از بــار پلــور بــه آنجــا آمــده بــود  ،کلــی گفتــم

و خنديــدم ،آن طــور کــه بــه زودی در مــوردم گفتنــد «ديگــر از چنــگ دختــره
خــاص شــد ».يــک روز در نیشانتاشــی بــا محمــد برخــورد کــردم .فــوری بــا او
قــرار گذاشــتم کــه شــبی بــر ســاحل بســفر بــا هــم شــامی بخوريــم و مثــل دو مــرد

حــرف بزنیــم .ديگــر رفتــن بــه کافه هــای ســاحلی کار خــاص و ويــژه ای بــه حســاب

نمی آمــد .چیــزی روزمــره شــده بــود .محمــد کنجــکاوی ام را ديــد و از کارهايــی
کــه می کردنــد حــرف زد .يعنــی تعريــف کــرد کــه اوونورشــیان بــه همــراه تايفــون

و همســرش فیگــن بــه آلــوداغ رفتنــد و فــاروق (همآن کــه يــک بــار مــن و فســون
را در ســاريرديده بــود) بــه دلیــل تــورم در حــد ور شکســتگی مقــروض اســت ،امــا

بــا قــرض هــای جديــد بــه زحمــت خــود را روی آب نگــه داشــته و اين کــه پــس

از اختــاف میــان نورشــیان و ســیبل او هــم از زعیــم خبــری نــدارد ،هرچنــد هیــچ
مشــکلی بــا او نداشــته .بــدون آن کــه بپرســم گفــت کــه ســیبل نورشــیان را کهنــه
پرســت می دانــد و بــه دلیــل رفتــن او بــه کنســرت مــوذن صنــار و زکــی مــورن  2و

روزه گرفتــن در مــاه رمضــان مرتــب طعنــه و کنايــه می زنــد( .بــا لبخنــد پرســیدم

بــه راســتی روزه مــی گیــرد؟) بــه نظــرم دلیــل اصلــی اختــاف ايــن دودوســت

قديمــی چیــز ديگــری بــود .محمــد مطمئــن بــود کــه مــن می خواهــم بــه زندگــی
قديمــی خــود بــاز گــردم و تــاش می کــرد تــا مــرا بــه ســوی خــود بکشــد .امــا

اشــتباه می کــرد .اين کــه بهیچوجــه قصــد بازگشــت بــه زندگــی قبلــی خــود را

نــدارم شــش مــاه پــس از مــرگ فســون کامــ ً
ا برايــم روشــن بــود .وقتــی محمــد

کمــی از راکــی گــرم شــد اعتــراف کــرد کــه هــر چنــد همچنــان نورشــیان را
دوســت دارد و بــه او احتــرام مــی گــذارد (تاً کیــدش امــا بردومــی بــود) ،امــا از

وقتــی کــه بچــه دار شــده اند بــه وضعیــت قبلــی خــود بازگشــته و عــادات قديمــی
را از ســر گرفتــه اســت .گاهــی تنهايــی بیــرون می رفــت .امــا گاهــی هــم بچــه را

بــه مــادر محمــد مــی ســپردند و بــا هــم می رفتنــد .بــرای اين کــه مــرا ســر حــال
بیــاورد ،تصمیــم گرفــت کــه بــا هــم بــه کافــه ی پاتــوق تــازه بــدوران رســیده ها
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و دســت انــدرکاران ســاختن فیلم هــای تبلیغاتــی برويــم .يــک بــار کــه پشــت

اتیلــر  1در يــک رســتوران غــذای امريکايــی ســفارش می داديــم ،نورشــیان هــم

رســید .هیــچ حرفــی از ســیبل بــه میــان نیــاورد و از مــن هــم نپرســید کــه پــس

از مــرگ فســون چــه احساســی دارم .امــا کاری کــرد کــه بشــدت مــرا تحــت تــاً
ثیــر قــرار داد .پــس از غــذا گفــت کــه حــس مــی کنــد مــن حتمــاً يــک بــار

بســیار خوشــبخت خواهــم شــد .آنوقــت تــازه فهمیــدم کــه درهــای خوشــبختی
بــرای همیشــه برويــم بســته شــده .محمــد مثــل همیشــه اش بــود ولــی نورشــیان

بنظــرم غريبــه آمــد ،انــگار کــه هیــچ خاطــره ی مشــترکی بــا هــم نداشــته باشــیم.

شــايد ايــراد از ايــن رســتوران و در کل از محیــط اطرافمــان بــود کــه در کل

برايــم هیــچ مفهومــی نداشــت.

وياهــای بتونــی کــه پشــت ســر هــم بــاال می رفــت ايــن حــس را در مــن تقويــت
می کــرد کــه اســتانبول پــس از مــرگ فســون بــه شــهر ديگــر ی تبديــل شــده

اســت .در مســافرت های دور و درازی کــه بــه زودی آغــاز کــردم بیــش ازپیــش

به ايــن نکتــه رســیدم.

تنهــا جايــی کــه هنــوز بــه محــض ورود احســاس میکــردم درآن اســتانبول
دوســت داشــتنی ام هســتم ،خانــه ی خالــه نصیبــه بــود .هروقــت بــه ديدنــش
می رفتــم اول مدتــی بــا هــم اشــک می ريختیــم امــا يــک شــب خالــه نصیبــه

بــدون آن کــه زيــاد حاشــیه بــرود گفــت کــه مــی توانــم بــا خیــال راحــت بــه

اتــاق فســون بــروم و هــر قــدر دلــم خواســت آنجــا بمانــم و هرچــه را کــه دوســت
داشــتم بــردارم.

پیــش از آن کــه بــاال بــروم مراســم آيینــی را کــه همیشــه بــا فســون انجــام

می داديــم اجــرا کــردم .ســری بــه قفــس لیمــون زدم تــا ببینــم آب و دانــه ی

کافــی دارد يانــه .وقتــی خالــه نصیبــه از شــبهايی کــه بــا هــم شــام می خورديــم
و تلويزيــون تماشــا می کرديــم ،از همــه ی آن چیزهــا کــه بــا هــم تجربــه

کــرده بوديــم يــاد می کــرد ،دوبــاره بغضــش می ترکیــد .اشــک ،ســکوت  ...بــرای
هردومــان دشــوار بــود کــه آنجــا بنشــینیم و بــه فســون فکــر کنیــم .بــه همیــن
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دلیــل ســعی کــردم ايــن قســمت را تــا آنجــا کــه امــکان دارد کوتــاه کنــم و هرچــه
ســريعتر بــر خیــزم و بــه اتــاق فســون بــروم .هــر دو هفتــه يــک بــار از بیوقلــو

پیــاده بــه ســمت چوکورکومــا می رفتــم و بعــد ســعی می کــردم هــر چــه کمتــر

از فســون حــرف بزنــم .بــا خالــه نصیبــه در ســکوت شــام می خورديــم و کمــی

تلويزيــون می ديديــم .يــک وقتــی بــر می خاســتم و بــه آب و دانــه ی لیمــون کــه
روز بــروز پیرتــر و ســاکت تــر می شــد ،می رســیدم و بــه بهانــه ی شســتن دســت

بــه بــاال ،بــه اتــاق فســون می رفتــم و کمدهايــش را زيــرو رو می کــردم .کشــوها

را می کشــیدم .همــه ی آنچیزهايــی را کــه بــه فســون در طــی ايــن ســال هــا

هديــه کــرده بــودم ،شــانه ،بــرس ،آيینه هــای دســتی ،گوشــواره ،گل ســینه های

پروانــه ای ،همــه را در کشــوهای مختلــف نگــه داشــته بــود .ديــدن دســتمال های
جیبــی رنــگ و وارنــگ کــه بــه مناســبتهای مختلــف بــه او هديــه داده بــودم و ديگــر

هیچکدامشــان را در خاطــر نداشــتم ،نامــه ای کــه توســط صیــدا برايــش فرســتاده
بــودم ،دگمه هــای چوبــی کــه می گفــت مــادرش بــه آن احتیــاج دارد ،جايزه هــای

بینگــو و ماشــین موســتانگ اســباب بــازی تــورگای همــه و همــه آنچنــان دچــار
آشــفتگی روحیــم می ســاختند کــه بیــش از نیــم ســاعت طاقــت ايســتادن جلــوی

کمــد يــا کشــويی کــه آکنــده از عطــر فســون بــود را نداشــتم  .بعــد روی تخــت
می نشســتم و ســیگاری آتــش مــی زدم تــا کمــی آرام شــوم و بــرای اين کــه
بغضــم نترکــد بــه بالکنــی می رفتــم کــه فســون قبــ ً
ا در آنجــا پرنده هــا را نقاشــی
می کــرد يــا يکــی دو چیــز کوچــک بــر می داشــتم و راهــی خانــه می شــدم .

برايــم روشــن بــود ،همــه ی چیزهايــی کــه بــه نحــوی بــا فســون ارتبــاط دارد ،چــه

اشــیايی کــه در طــی نــه ســال بــدون نقشــه ی قبلــی جمــع آوری کــرده بــودم و
چــه وســايل اتــاق فســون و بطورکلــی همــه ی اشــیای خانــه را بايــد در جايــی

کنــار هــم بگــذارم و حفظشــان کنــم .فقــط جايــش را نمی دانســتم .پاســخ ايــن

پرســش را فقــط آنوقتــی کــه مســافرت هايم را بــرای بازديــد از موزه هــای کوچــک

و گمنــام آغــاز کــردم ،يافتــم .

وقتــی کــه در يــک شــب برفــی  1986پــس از صــرف غــذا دوبــاره تمــام گل

ســینه ها ،گوشــواره ها و دســتبندهايی را کــه در طــی ســالها بــه فســون هديــه

کــرده بــودم زيــرو رو می کــردم يــک بــاره در جعبــه ا ی چشــمم بــه هــردو لنگــه
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ی گوشــواره ای بــه فــرم پروانــه و حــرف اف افتــاد کــه فســون هنــگام تصــادف
بــه گــوش داشــت و ســالها ادعــا می کــرد کــه يــک لنگــه اش گــم شــده اســت .
گوشــواره را برداشــتم و آمــدم طبقــه ی پايیــن.

«خالــه نصیبــه ايــن گوشــواره تازه ســر از جعبه ی جواهرات فســون در آورده».

«آخ کمــال ،هرچــه کــه فســون آنــروز بــه تــن داشــت ،لبــاس قرمــز ،کفــش ...

همــه را از تــو پنهــان کــردم تــا کمتــر رنــج بکشــی .ايــن گوشــواره را کمــی قبــل
ســر جايــش گذاشــتم و حــاال ببیــن فــوری متوجــه شــدی !»

«آنــروز فســون هردو لنگه را به گوش داشــت ؟»

«شــب اش پیــش از آن کــه نــزد تــو بیايــد ،ســری بــه اتــاق زد .فکــر کــردم آمــده

بخوابــد .امــا او يــک دفعــه گوشــواره را کیــف در آورد و بــه گــوش آويخــت.
خــودم را بــه خــواب زدم و وقتــی از در بیــرون می رفــت چیــزی نگفتــم  .ديگــر

وقتــش بــود بــا هــم خــوش باشــید».

از اين کــه فســون بــه مــن گفتــه بــود او در اتــاق را قفــل کــرده حرفــی بــه میــان

نیــاوردم .چطــور وقتــی بــا هــم بوديــم متوجــه گوشــوارش نشــدم؟ امــا بــه جــای
ايــن ســوال چیــز ديگــری پرســیدم.

«خالــه نصیبــه بــار اولــی کــه کــه بــه خانــه ی شــما آمــدم گفتــم کــه بــاال در
حمــام جلــوی آينــه يــک لنگــه ی ايــن گوشــواره را گذاشــته و بعــد از يــاد بــرده

ام .يــادت مــی ايــد همانوقــت هــم پرســیده بــودم کــه ايــا کســی آنــرا ديــده
اســت».

«يــادم نمی آيــد پســرم .اينقــدر پاپیــچ مــن نشــو و گرنــه دوبــاره اشــکم در
می آيــد .فســون فقــط بــه مــن گفتــه بــود می خواهــد در پاريــس تــورا بــا يــک

گوشــواره بخصــوص غافلگیــر کنــد .امــا نمی دانــم منظــورش کــدام گوشــواره

بــود .چقــدر دوســت داشــت پاريــس را ببینــد ».دوبــاره بــه گريــه افتــاد و از ايــن
بابــت عــذر خواســت.

روز بعــد اتاقــی در هتــل دنــورد  1رزرو کــردم  .غــروب بــه مــادرم گفتــم کــه
می خواهــم بــه پاريــس بــروم  .چــون مســافرت حتمــاً بــرای روحیــه ام خــوب

1 Du Nord

٥٤٣

خواهــد بــود .

مــادر پاســخ داد « باشــد .امــا کمــی هــم بــه کارت و زت زت فکــر کــن .عثمــان
کــه نبايــد اختیــار همــه چیــز را در دســت بگیــرد».

موزه ی بــی گناهی
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بــه مــادرم نگفتــم کــه دلیــل مســافرتم تجــارت نیســت ،چــون اگــر از مــن
می پرســید پــس چــرا می خواهــم بــروم ،جوابــی نداشــتم و دلــم نمی خواســت
پاســخی بــرای ايــن ســوال بتراشــم.

در فــرودگاه هنــوز فکــر می کــردم کــه اجبــاری در کار اســت و هــر چــه هســت بــه
کیفــری مربــوط می شــود کــه بايــد بــرای گناهانــم بپــردازم ،بــرای ايــن واقعیــت

کــه بــه انــدازه ی کافــی بــه گوشــواره ی فســون توجــه نشــان نــداده ام .تــازه پايــم

بــه هواپیمــا رســیده بــود کــه حــس کــردم نــه بخاطــر از يــاد بــردن مــی روم و نــه

بــرای رويــا بافتــن .هواپیمــا کــه از جــا برخاســت فهمیــدم کــه بیــرون از اســتانبول

پیونــدی عمیق تــر و نزديک تــر بــا فســون و قصــه ی زندگیــم خواهــم داشــت .در
اســتانبول همــه چیــز را از منظــر بیمــاری و اعتیــادم بــه فســون می ديــدم  .بــر

عکــس در هواپیمــا فســون و بیمــاری اعتیــادم را از دور نظــاره می کــردم .همیــن

انــدازه تســکین و ادراك را در پاريــس هــم بدســت آوردم .آنهــم در مواقعــی کــه

پاکشــان خــودر ا از ايــن مــوزه بــه آن مــوزه می کشــیدم .البتــه منظــورم موزه هــای
مجلــل و پــر و پیمانــی مثــل لــوور و باوبــورگ  1نیســت .موزه هــای جمــع و جــور

و بــی شــماری را مــی گويــم کــه در نــگاه اول اصــ ً
ا بچشــم نمــی آينــد  .آنهمــه
مــوزه و مجموعه هــای ريــز و درشــت در پاريــس کــه بــه نــدرت پــای کســی بــه
آنجــا می رســد .بــه تنهايــی از ايــن اتــاق بــه آن اتــاق مــی رفتــم و وقتــی بــه

مــوزه ی اديــت پیــاف قــدم گذاشــتم کــه فقــط بــا وقــت قبلــی امــکان بازديــد از آن
وجــود داشــت (يکــی از طرفدارانــش آنــرا تاً ســیس کــرده بــود) شــانه ،بــرس مــو

1 Beauburg

٥٤٤

و تعــدادی خــرس پارچــه ای ديــدم و در مــوزه ی پلیــس يــا مــوزه ی ژاکومــارت

1

ــــ آنــدره کــه يــک روز تمــام درآنجــا مانــدم ،متوجــه هارمونــی خــوب اشــیا و

تابلوهــا بــا هــم شــدم ،آســودگی بســیار در خــود حــس کــردم.

ســعی می کــردم از دســت نگاه هــای نگهبــان مــوزه کــه صــدای قدم هايــم را

دنبــال می کــرد در بــروم و خــودرا بــه هیاهــوی شــهر بــزرگ کــه بــه درون
نفــوذ می کــرد ،بســپارم .خــود را کســی ديــدم کــه درعیــن نزديکــی بــه شــهر در

دنیــای ديگــری ســیر می کنــد ،شــهری کــه حــال و هــوای خــاص وبی زمانــی اش
تســکینی بــرای دردم بــود .گاهــی بــه ذهنــم می رســید کــه مــن هــم می توانــم

مجموعــه ی خــودرا در غالــب داســتانی بگنجانــم و زندگیــم را کــه مــادر ،بــرادر

و همــه بطــور کلــی عقیــده داشــتند بــر بــاد داده ام بــه شــکلی آموزنــده بــرای
ديگــران شــرح دهــم .به ايــن شــکل کــه همــه ی اشــیای بــاز مانــده از فســون را
در يــک مــوزه بــه نمايــش بگــذارم.

مــوزه ی لوانتینــرس نیســیم دکامونــدو  2کــه ريشــه در اســتانبول داشــت اثــری

رهايــی بخــش بــر مــن گذاشــت .آنجابــود کــه فهمیــدم می توانــم بشــقاب
و قاشــق و چنگال هــای خانــه ی کســکین و حتــی مجموعــه ی نمکدان هايــی

را کــه در طــی هشــت ســال از آنجــا برداشــته ام ،بــا کمــال غــرور بــه نمايــش

بگــذارم .در مــوزه ی پســت برايــم روشــن شــد کــه نامه هــای مــن وفســون هــم
قابــل نمايــش اســت و در مــوزه ی اشــیای گــم شــده فهمیــدم کــه همــه چیــز
از دنــدان مصنوعــی عمــو طــارق گرفتــه تــا صــورت حســابها و قوطی هــای دارو

وقتــی مهــرو نشــان فســون را بــر خــود دارنــد ،جزئــی از مــوزه بــه حســاب
می آينــد .وقتــی کــه بــا تاکســی بــه مــوزه ی موريــس ــــ راول  3کــه يــک ســاعتی

بــا شــهر فاصلــه داشــت رفتــم و آنجــا مســواکهای آهنگســاز راديــدم ،فنجــان
قهــوه خــوری ،عروســک ها ،ديگــر اســباب بازی هــا و حتــی يــک قفــس بــا بلبلــی

آهنیــن کــه مــرا بیــاد لیمــون انداخــت و چشــمانم را پــر از اشــک کــرد ديگــر
1 Jaquemart - Andre
2 Levantiners Nissim de Camondo
3 Marice-Ravel

٥٤٥

از مجموعــه ام در خانــه ی مرحمــت خجالــت زده نبــودم  .از آدمــی کــه بــا شــرم
و دزدکــی ،اشــیای گوناگــون را جمــع آوری می کنــد ،بــه مجموعــه داری مغــرور

بــدل شــده بــودم.

هنــوز نمی فهمیــدم چــه اتفاقــی در وجــودم رخ داده ،فقــط وقتــی کــه بــه يــک

مــوزه قــدم می گذاشــتم و می ديــدم کــه چطــور اشــیا قادرنــد کمکــم کننــد

احساســاتم را همان طــور کــه هســت بیــان کنــم ،صــاف و ســاده احســاس خوشــبختی
می کــردم .شــبی کــه در بــار هتــل دنــورد نشســته و چهره هــای بیگانــه ی اطــراف
را نظــاره می کــردم ،ديــدم مثــل هــر تــرك نیمــه روشــن فکــر و پولــدار از خــود

می پرســم کــه بــه راســتی يــک انســان اروپايــی در بــاره ی مــا چطــور فکــر می کنــد.
پــس از آن فکــر کــردم چطــور می شــود بــا مــردی کــه اســتانبول ،نیشانتاشــی و

چوکورکومــا را نمی شناســد راجــع بــه احساســم نســبت بــه فســون حــرف بزنــم.

خــودرا مثــل کســی کــه سالهاســت در کشــوری غريــب بســر می بــرد در نظــر آوردم.

انــگار ســالهای ســال را بــا افــراد بومــی زالنــد نــو گذرانــده ام تــا در بــاره ی
کار ،تفريحــات و تلويزيــون تماشــا کردن شــان ،خاصــه تمــام خصوصیــات نــژادی

شــان تحقیــق کنــم و در ايــن اثنــا عاشــق دختــری شــده ام و تحقیقــات و عشــقم
بــا هــم مخلــوط گشــته اســت .حــاال درســت حالــم بــه مــردم شناســی می مانــد

کــه بخواهــد بــا نمايــش اشــیای جمــع آوری شــده اش بــه عمــری کــه درآنجــا

گذرانــده مفهــوم و معنايــی ببخشــد .يعنــی اســباب آشــپزی ،جواهــرات ،لبــاس

و تابلــو را بــه ازای فــروش بلیــط در مــاء عــام قــرار دهــد .در آخريــن روزهــای

اقامتــم در پاريــس بــه تماشــای مــوزه ی گوســتاو مــورو  1نقــاش رفتــم کــه پروســت
اورا بســیار محتــرم می شــمرد .در پــس ذهنــم تابلوهــای نقاشــی فســون را داشــتم

و می خواســتم آخريــن لحظــات رادر آنجــا بگذرانــم .از تابلوهــای تاريخــی مــورو

کــه کمــی تصنعــی کشــیده شــده بــود ،چنــدان خوشــم نیامــد امــا عاشــق خــود

مــوزه شــدم .مــورو ســالهای آخــر زندگیــش را بــه ايــن گذرانــد کــه آتلیــه ی دو

طبقــه و خانــه ی بغلــی اش را کــه بخــش بزرگــی از زندگــی اش در آن گذشــته بــود،

بــه مــوزه ای تبديــل کنــد کــه پــس از مــرگ او بتــوان تابلوهــای بیشــمارش را در
1 Gustav Moreau

٥٤٦

آن جــا داد .بــر همــه چیــز در ايــن مــوزه کــه بــرای خاطــرات و يادهــا ماً وايــی

پــر احســاس شــده بــود ،نــوری خــاص مــی تابیــد .

وقتــی روی کــف پارکــت کــه بــا هــر حرکتــی جــر جــر می کــرد ،قــدم مــی زدم

و تــک وتنهــا از ايــن اتــاق بــه آن اتــاق می رفتــم (نگهبــان درحــال چــرت بــود)
حــال و هــوای زيــارت داشــتم کــه بعــد هــم تکــرار شــد .طــوری کــه در طــی
بیســت ســال هفــت بــار ديگــر هــم بــه تماشــای مــوزه رفتــم .پــس از بازگشــت

بــه اســتانبول و ديــدار از خالــه نصیبــه ،بطــور مختصــر برايــش راجــع بــه پاريــس
و موزه هايــش گفتــم وبعــد هنــگام صــرف شــام ســفره ی دلــم را برايــش گشــودم
«می دانــی کــه مــن سالهاســت اشــیای مختلفــی از ايــن خانــه بلنــد کــرده ام»

بــا آســودگی و بــی خیالــی بیمــاری کــه عــاج يافتــه و حــال وقتــی راجــع بــه
مرضــش حــرف می زنــد می توانــد لبخنــدی برلــب بیــاورد ،گفتم«حــاال دلــم
می خواهــد کل ايــن آپارتمــان را داشــته باشــم .کل ســاختمانش را »
«چــه گفتی؟»

«می خواهــم ايــن خانــه را بخرم ،با هرچه درآن اســت »

«پس مــن چه کنم ؟»

بــا لحنــی نیمــه شــوخی نیمــه جــدی دربــاره ی ايــن موضــوع حــرف زديــم .ســعی

کــردم تاآنجــا کــه امــکان دارد کل قضیــه را برايــش جالــب ترکنــم مثــ ً
ا بــه او
گفتــم کــه خانــه را بــه معبــد يادبودهــای فســون بــدل خواهــم کــرد و خاطــر

نشــان کــردم کــه اينطــور کام ـ ً
ا تــک و تنهــا روی خوشــی را نخواهــد ديــد و اگــر
دلــش خواســت می توانــد بعــداز فــروش همانجــا زندگــی کنــد.

خالــه نصیبــه بــا شــنیدن «کامــ ً
ا تنهــا» چنــد قطــره اشــک ريخــت .بعــد بــه

او گفتــم کــه در نیشانتاشــی و در خیابــان کوئولوبوســتان همانجــا کــه قبــ ً
ا
زندگــی می کــرد يــک آپارتمــان زيبــا برايــش پیــدا کــرده ام.
پرســید«در کدام ســاختمان؟»

يــک مــاه بعــد برايــش در محلــه ای زيبــا از خیابــان کوئولوبوســتان آپارتمانــی
بــزرگ خريــدم (درســت روبــروی همــان عمــو بــده ،همــان کــه کیوســک روزنامــه

و ســیگار داشــت)  .خالــه نصیبــه خانــه ی چوکورکومــا را بــا تمــام وســايل بــه
مــن بخشــید .وکیــل آشــنايم کــه جريــان طــاق فســون را هــم پیــش بــرده بــود
٥٤٧

توصیــه کــرد کــه حتمــاً خريــد را رســمی کنیــم و به ايــن ترتیــب ماهــم همــه ی
تشــريفات را انجــام داديــم و بــا هــم بــه محضــر رفتیــم.

خالــه نصیبــه در اســباب کشــی هیــچ عجلــه ای نشــان نــداد .مثــل يــک دختــر
جــوان کــه آهســته آهســته جهیزيــه تــدارك می بینــد ،بــا کمــک مــن بــرای خانــه

اش وســايل جديــد خريــد و کــم کــم مبلــه اش کــرد .امــا هــر وقــت همديگــر را

مــی ديديــم تکــرار می کــرد کــه قــادر بــه تــرك خانــه ی چوکورکومــا نیســت.
« کمــال دلــم نمی آيــد .با ايــن همه خاطرات چــکار کنم».

«امــا مــن می خواهــم خانــه را بــه جايــی تبديــل کنــم کــه در آن بتوانیــم

خاطراتمــان را بــه نمايــش بگذاريــم  ،خالــه نصیبــه »

مــن مرتــب در مســافرت بــودم و همديگــر را خیلــی کــم مــی ديديــم .هنــوز

نمی دانســتم بــا خانــه و اشــیای داخلــش دقیقــاً می خواهــم چــه کنــم.

ســفرهای بعــد ی ام هــم بــه روال همــان مســافرت پاريــس برنامــه ريــزی شــد .وقتــی

کــه بــه شــهر جديــدی قــدم می گذاشــتم بــه هتلــی قديمــی و راحــت در مرکــز

شــهر می رفتــم کــه از اســتانبول جايــی در آن رزرو کــرده بــودم و بعــد بــا حوصلــه

و بــدون عجلــه بــه تماشــای موزه هــای مختلــف می رفتــم .مثــل يــک دانــش آمــوز
درس خــوان کــه همــه ی تکالیفــش را انجــام می دهــد ،هیــچ کــدام را از قلــم

نمی انداختــم .بــه بازارهــای مــکاره و عتیقــه فروشــی هــا ســر مــی زدم و گاهــی
چیــزی هــم می خريــدم .مثــ ً
ا يــک نمــک پــاش ،زيــر ســیگاری کــه خانــواده ی
کســکین هــم نظیــرش را داشــتند .چــه در ريودوژانیــرو يــا هامبــورگ ،باکــو،

قاهــره ،لیســبون و يــا هــر جــای ديگــر دنیــا شــبها وقــت شــام بــه محــات فقیــر

نشــین می رفتــم و ســاعتها آنجــا قــدم مــی زدم .از البــای پنجره هــای بــاز تــاش

می کــردم هرچــه بیشــتر از زندگــی مردمــی ســردر بیــاورم کــه جلــوی تلويزيــون

نشســته اند و يــا در آشــپزحانه ســرگرم تــدارك شــام هســتند .از زندگــی بچه هــا،

پدرهــا و زنهــای جــوان بــا شــوهرهای اخمــو و آشــنای پولــداری کــه عاشــق دختــر
خانــواده شــده اســت.

ســر صبــح درهتــل صبحانــه ی مطبوعــی می خــوردم .بعــد تــا ســاعت گشــايش

موزه هــا وقتــم را در خیابانهــا و کافه هــا مــی گذرانــدم .کارتــی بــرای مــادر

يــا خالــه نصیبــه می فرســتادم .ســعی می کــردم از طريــق روزنامه هــای محلــی
٥٤٨

در جريــان حــوادث جهــان قــرار بگیــرم و بعــد حــدود ســاعت يــازده شــاد و

ســرحال ،بادفترچــه ای در دســت بــه مــوزه گــردی می پرداختــم .

در يــک روز ســرد و بارانــی کــه از مــوزه ی شــهر هلســینکی بازديــد می کــردم،

همــان شیشــه های داروی قديمــی را ديــدم کــه در پاتختــی عمــو طــارق پیــدا

کــرده بــودم .در مــوزه ی کاه شــهرکی اطــراف لیــون بنــام گازلــس ( 1ســاختمانی

نمــور و قديمــی کــه ســابقاً کارخانــه ی کاه ســازی بــود) همان طــور کــه تــک
و تنهــا می رفتــم ،بــه کاه هايــی بــر خــورد کــردم کــه زمانــی پــدر و مــادرم بــر
ســر داشــتند .در بــاالی برجــی قديمــی در اشــتوتگارت کــه بــه مــوزه ی ايالــت

ورتمبــرگ تبديــل شــده بــود بــا ديــدن کارت هــای بــازی ،انگشــتر ،گردنبنــد،

وســايل شــطرنج و نقاشــی هــای رنــگ و روغنــی بــه خــود گفتــم کــه اســباب و

اثاثیــه ی خانــواده ی کســکین و عشــقم بــه فســون هــم بايــد حــق بیــرون آمــدن
از ســايه ها و قــرار گرفتــن در معــرض نــگاه عمومــی را داشــته باشــد.

در گــراس پايتخــت عطــر جهــان شــهری در جنــوب فرانســه و دو قدمــی دريــای

مديترانــه يــک روزتمــام را در مــوزه ی عطــر گذرانــدم و ســعی کــردم تــا شــايد

بــوی فســون را پیــدا کنــم.

در مونیــخ ،مــوزه ی نقاشــی های کهــن کــه پلکانــش بــه هنــگام دکوراســیون

بنــدی مــوزه ی بــی گناهــی برايــم الهــام بخــش بــود ،تابلويــی از رامبرانــد بنــام
«قربانــی کــردن اســحاق» ديــدم و بــه خــود گفتــم کــه بــه راســتی جوهــر همــه ی
افســانه ها در بخشــش عزيزتريــن و پربهاتريــن چیــز بــدون هیــچ چشــم داشــتی
بــه تافــی نهفتــه اســت .يــادم آمــد کــه همیــن نکتــه را ســالها پیــش بــرای

فســون شــرح داده بــودم .در مــوزه دالوی رمانتیــک  2پاريــس مدتــی حیــرت زده

روبــروی آنچــه از ژرژ ســاند بــه جــا مانــده بــود ايســتادم .يــک فنــدك ،جواهــرات،
گوشــواره و حتــی روی يــک تکــه کاغــذ چندتــار مويــش را هــم چســبانده بودنــد.

در مــوزه ی شــهر گوتنبــرگ مــدت هــا بــه تماشــای چینــی جــات هنــد شــرقی
گذرانــدم .بــه توصیــه ی دوســتی قديمــی کــه کارمنــد ســفارت ترکیــه در اســلو
1 Gazelles
2 De la vie Romantique

٥٤٩

بــود روزی اوايــل مــارس ســال 1987بــه شــهر برويــک  1رفتــم تــا مــوزه اش را

ببینــم .امــا بســته بــود .بنابرايــن دوبــاره بــه اســلو برگشــتم .شــب را در آنجــا

گذرانــدم و روز بعــد دوبــاره بــه برويــک رفتــم تــا ازپســتخانه ای کــه ســیصد ســال
قدمــت داشــت ،آتلیــه ی عکاســی و داروخانــه ی آنتیــک اش بازديــد کنــم .مــوزه

ی دريايــی تريســت کــه ديوارهايــش زمانــی حصــار زنــدان بــود مــرا بــه ايــن فکــر

انداخــت کــه در کنــار ديگــر اشــیا يــک مــدل از کشــتی بخــاری را کــه در مســیر
بســفر کار می کــرد ،هــم بــه نمايــش بگــذارم .ديــدن کشــتی در هــر حالتــی

مــرا بیــاد فســون می انداخــت .در هنــدوراس کــه بــرای گرفتــن ويزايــش کلــی
گرفتــاری کشــیدم ،در مــوزه ی حشــرات و پروانه هــا و در میــان توريســت هايــی

کــه بــا شــلوار کوتــاه ايــن ور و آنــور می رفتنــد بــه فکــرم رســید کــه مــی توانــم

تمــام جواهراتــی را کــه در طــی ايــن ســالها بــه فســون هديــه کــرده بــودم مثــل
يــک کلکســیون واقعــی پروانــه بــه نمايــش بگــذارم و ايــن طــرح را بــا پشــه ها و
ديگــر حشــرات خانــه ی کســکینها تکمیــل کنــم.

در مــوزه ی داروهــای چینــی هانک ســو لحظــه ای گمــان کــردم کــه جلــوی رديــف
داروهــای عمــو طــارق ايســتاده ام .در مــوزه ی تــازه تاً ســیس تنباکــو در پاريــس

وقتــی ديــدم تعــداد تــه سیگارهای شــان بــه هیچوجــه بــه انــدازه ی آنچــه در
ايــن هشــت ســال گــرد آورده بــودم ،نیســت جــد ا ً احســاس غــرور کــردم .وقتــی

کــه در اکــزان پروانــس  2در يــک روز مطبــوع بهــاری بــا دقــت بــه گوشــه کنــار

آتلیــه ی روشــن و آفتابگیــر پــاول ســزان  3ســرك کشــیدم حــس کــردم بــه شــدت

خو شــبختم .

در خانــه ی جواهــر روکــو  4در آنتورپــن دوبــاره بــه ذهنــم آمــد کــه گذشــته ی اشــیا

مثــل روح در وجودشــان اســت و مــن در هــر مــوزه ی کوچــک و ســاکتی التیــام
و آرامشــی بدســت مــی آورم کــه مــرا دوبــاره بــه زندگــی پیونــد می زنــد .امــا بــه
1 Brevik
2 Aix-en Provence
3 Paul Cezannes
4 Rokox
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راســتی الزم بــود ،ســاعتها در مــوزه ی پــر از پیکره هــا و اشــیای قديمــی فرويــد
بــاال و پايیــن بــروم تــا قــدرت دوســت داشــتن و جــر ا ًت بــه نمايــش گذاشــتن

مجموعــه ای کــه خــود گــردآورده بــودم را پیــدا کنــم ؟

به ايــن دلیــل در هــر ســفرم بــه لنــدن ســری بــه ســلمانی قديمــی مــوزه ی شــهر

مــی زدم؟ چــون دلــم بــرای ســلمانی هــای اســتانبول بســری و ســوات وراج تنــگ
شــده بــود؟

وقتــی کــه در مــوزه ی فلورانــس نايتینــگل لنــدن بدنبــال شــاهدی بــرای حضــور

ايــن پرســتار مشــهور در دوران جنــگ کريــم در اســتانبول می گشــتم چیــزی

نیافتــم  .امــا بــه جايــش چشــمم بــه ســنجاق ســری افتــاد کــه فســون هــم يکــی

نظیــر آن را داشــت .

در بزانــس ســاعتها بــه ســکوتی کــه در قصــری قديمــی ( مــوزه ی زمــان ) حکــم

فرمــا بــود گــوش ســپردم و بــه مــوزه و زمــان فکــر کــردم .

وقتــی کــه در هارلــم هلنــد بــه تماشــای مــوزه ی تايلــور رفتــم  ،روبــروی

جعبــه ای چوبــی پــر از مینیاتــور ،فســیل ،ســکه و ابــزار کار قديمــی يــک بــاره
فکــر کــردم می توانــم بگويــم چــه چیــزی در ايــن مــوزه ی ســاکت يــک بــاره

بــه زندگیــم معنــا بخشــیده و تســکینم می دهــد .امــا بعــد هرچــه فکــر کــردم

نفهمیــدم نیــروی جاذبــه ای کــه مــرا بــه آنجــا پیونــد مــی داد از کجاســت.

احســاس خوشــبختی را در مــادرس  1وقتــی کــه از مــوزه ی ســنت جــورج لنــدن

اولیــن پايــگاه انگلیســی هــا در هنــد ديــدن می کــردم هــم داشــتم  .آنهــم در

حالتــی کــه دســتگاه تهويــه مطبــوع بــاالی ســرم ســخت در نبــرد بــا گرمــای

مرطــوب و خفــه کننــده ی آنجــا بــود .

وقتــی کــه در ورونــا از پله هــای مــوزه ی کاســل ويچــو  2بــاال می رفتــم و تابلــو

هــا را در نــور ابريشــمی کــه کارلــوی آرشــیتکت بــرآن تابانــده بــود ،نظــاره
می کــردم يــک دفعــه بــه ذهنــم رســید آنچــه بیــش از خــود مجموعــه تحــت

تاً ثیــرم قــرار می دهــد ،هارمونــی میــان تصاويــر و اشــیا ســت و همیــن باعــت
1 Madras
2 Castelvecchio
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شــاديم می شــود .در مــوزه ی اشــیا کــه اول در ســاختمان مارتیــن گريپــوس

1

برلیــن جــا داشــت و بعــد بــی خانمــان شــد ،ديــدم کــه عکــس ايــن قضیــه هــم

صــادق اســت .آدم می توانــد در جامعــه ای بــا فرهنــگ و بــاذوق هرچــه را دوســت

دارد  ،هرچــه را بــا معبــودش درارتبــاط اســت جمــع کنــد حتــی وقتــی کــه خانــه
يــا مــوزه ای بــرای نمايــش آن در اختیــار نداشــته باشــد .روح حفــظ و نگهــداری

از هــر خانــه يــا مــوزه ای مهم تــر اســت .در اوفیســین  2فلورانــس جلــوی تابلــوی

«قربانــی کــردن اســحاق» اثــر کاراواجــو  3بــرای اولیــن بــار از اين کــه نمــی توانــم

بــا فســون بــه تماشــا بايســتم غمگیــن شــدم و بعــد بــه خــود گفتــم ،شــايد هــدف

از بازگــو کــردن قصــه قربانــی آن باشــد کــه همیشــه می تــوان بــه جــای معبــود

چیــزی ديگــر را جايگزيــن کــرد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن ايــن همــه بــه
وســايلی کــه در طــی ســالها از فســون جمــع کــرده ام دلبســتگی دارم .هیــچ وقــت

نشــد کــه بــه لنــدن بــروم و ســری بــه مــوزه ی ســرجان ســوان  4نزنــم  .جايــی

کــه هــر چنــد چیدمــان تابلوهــا بــه زيباتريــن نحــو ممکــن صــورت گرفتــه بــود امــا

در عیــن حــال بســیار شــلوغ و درهــم ريختــه بنظــر می رســید و مــن يــک بــار در
آن ســاعت ها گوشــه ای تــک و تنهــا ايســتادم ،گــوش بــه هیاهــوی شــهر ســپردم
و فکــر کــردم کــه يــک روز اشــیای فســون را هــم همین طــور بــه نمايــش خواهــم

گذاشــت و فســون از فــراز ابرهــا بــا لبخنــدی چشــم بــه مــن خواهــد داشــت .امــا
فقــط در مــوزه ی بســیار تــاً ثیرگــذاز فردريــک مــارس  5بارســلونا کــه طبقــه ی
اولــش پــر از کمربنــد ،گوشــواره ،کارت بــازی ،دســته کلیــد ،کشــوهای بــزرگ
و کوچــک ،عطــر پــاش ،دســتمال ،گل ســینه ،گردنبنــد ،کیــف و دســتبند بــود

فهمیــدم ،بهتريــن کاری کــه می توانــم بــا میــراث فســون کنــم چیســت .تــور

پنــج مــاه ام بــه امريــکا کــه پايــم را بــه  273مــوزه ی ديگــر بــاز کــرد و مخصوصــاً
1 Martin- Gropius-Bau
2 Uffizien
3 Caravaggio
4 Sir-John-Soane
5 Frederic-Mares
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در مــوزه ی دســتکش منهاتــان دوبــاره بــه يــاد آن مــوزه افتــادم .درمــوزه ی

تکنولــوژی جوراســیک  1لــوس آنجلــس دچــار حالتــی خــاص شــدم کــه در چنــد

مــوزه ی ديگــر هــم مــو بــر اندامــم راســت کــرده بــود .اين کــه آدمهــا در زمانــی

ديگــر بســر میبرنــد و مــن ايــن وســط يــک جايــی گیــر کــرده ام.

در شــهر اســمیت فیلــد  2کارولینــای شــمالی بــه مــوزه ی اوا گاردنــر رفتــم و

در آن ايــن پــاکارد را خريــدم کــه ســتاره ی معــروف ســینما را درحــال تبلیــغ
بــرای کاســه بشــقاب نشــان می دهــد .باديــدن عکس هــای دوران تحصیــل،

لبــاس هــای شــب ،دســتکش و چکمه هــای اوا گاردنــر چنــان دلــم بــرای فســون

تنــگ شــد کــه اگــر امکانــش را داشــتم همانجــا مســافرتم را قطــع کــرده و راهــی
اســتانبول می شــدم.

دو روز وقتــم صــرف رفتــن بــه نــاش ويــل  3شــد تــا بتوانــم آنجــا مجموعــه ای از

ســرپوش آبجــو و نوشــابه ببینــم .موزهــای کــه بــه تازگــی تــاً ســیس شــده بــود

و فقــط مدتــی کوتــاه دوام آورد .پــس از آن دوبــاره هــوس بازگشــت بــه ســرم زد
.امــا مقاومــت کــردم و بــه ســفر ادامــه دادم .

تصمیــم قطعــی بــه بازگشــت را اماپــس از ديــدن مــوزه ی تراژدی هــای تاريــخ
امريــکا در ســنت اگوســتین  4فلوريــدا گرفتــم کــه البتــه آن هــم پــس از مدتــی

کوتــاه بــه سرنوشــت مــوزه ی پیشــین دچــار شــد.آنجا جلــوی اســکلت بیــوك

مــدل  66جیــن مانســفیلد  5کــه بــا همــان هــم تصــادف کــرده و کشــته شــده

بــود ايســتادم و بعــد بــه اســتانبول بازگشــتم  .ديگــر می دانســتم کــه خانــه ی
واقعــی يــک مجموعــه دار مــوزه اش اســت .

زيــاد در اســتانبول نمانــدم .باکمــک چتیــن شــوورلت را در تعمیــرگاه شــوکت

6

1 Jurassic Technology
2 Smith field
3 Nashville
4 St.Augustine
5 Janye Mansfield
6 Şevket
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پشــت جــاده ی مســاك  1پیــدا کــردم .وقتــی شــوورلت را در حیــاط تعمیــرگاه و

زيــر درخــت انجیــر ديــدم ،قلبــم ازهجــوم احساســات فشــرده شــد .در صنــدوق
عقــب بــاز بــود ،مرغ هــا ازدر وديــوارش بــاال می رفتنــد وبچه هــا دوروبــرش بــازی
می کردنــد .آن طــور کــه شــوکت برايمــان گفــت اوضــاع ماشــین از زمــان تصــادف

به ايــن طــرف تغییــر چندانــی نکــرده بــود .هرچنــد بعضــی از قســمتهای ســالم اش
ــــ مثــل در بــاك بنزيــن ،جلوبنــدی داخــل ماشــین و يــا يکــی از دســتگیره ها ــــ

را در مــدل  56هــای ديگــر کــه بیشــتر بعنــوان تاکســی اســتفاده می شــدند بــکار

گرفتــه بودنــد.

ســرم را از پنجــره ی ســمت راننــده بــدرون ماشــین بــردم و بــا ديــدن جــای

خالــی صفحــه ی جلــو ،لمــس فرمــان ماشــین کــه همســن کودکیــم بــود و بــا بــه

مشــام کشــیدن بــوی روکــش صندلــی هاکــه زيرآفتــاب داغ شــده بودنــد حالــم
دگرگــون شــد.

چتیــن بــا محبــت و دلســوزی گفــت «کمــال چتــان شــده؟ قــدری اينجــا بنشــینید

! بچه هــا بدويــد يــک لیــوان آب بیاوريــد!»

پــس از مــرگ فســون ايــن اولیــن بــار بــود کــه در حضــور ديگــران اشــک می ريختــم،

امــا بــه ســرعت خــود را جمــع و جــور کــردم .شــاگرد تعمیــرگاه بــا لباســی روغنــی
و دســتانی پاکیــزه برايــم دريــک ســینی کــه رويــش نوشــته بــود «قبــرس متعلــق
بــه ترکیــه اســت» چــای آورد (.اينــرا از ســر عــادت نوشــتم .دنبــال ايــن ســینی در

مــوزه ی بیگناهــی نگرديــد) پــس از کمــی چانــه زدن بــا شــوکت دوبــاره ماشــین
پــدرم را از او خريــدم .

چتیــن پرســید «می خواهیــد چــکارش کنید؟»

گفتــم «می خواهــم تــا آخــر عمــرم بــا ايــن ماشــین زيــر يــک ســقف زندگــی
کنــم».

هنــگام گفتــن ايــن حــرف لبخنــد بــر لــب داشــتم .امــا چتیــن فهمیــد کــه منظــورم

کام ـ ً
ا جــدی اســت و مثــل ديگــران نصیحتــم نکــرد :امــا کمــال دنیــا کــه بــه آخــر

نرســیده ،زندگــی بايــد ادامــه پیــدا کنــد .اگــر ايــن را می گفــت پاســخ مــی دادم
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کــه مــوزه ی بی گناهــی هــم جايــی بــرای زندگــی اســت .امــا ايــن جــواب ســر

زبانــم مانــد و مــن بــا کمــال غــرور چیــز ديگــری گفتــم «در خانــه ی مرحمــت
هــم وســايل زيــادی دارم کــه می خواهــم دورو بــرم باشــند».

مجموعــه دارانــی چــون گوســتاو مــورو  1کــه ســالهای آخــر زندگیــش را بــا

آنچــه گــرد آورده بــود زيــر يــک ســقف گذرانــد ،را اســتاد خــود می دانســتم.

تحسینشــان می کــردم ،بــه موزه هايشــان عشــق مــی ورزيــدم و بــرای بازديــد از

صدهــا مــوزه کــه هنــوز بــا آنهــا آشــنا نشــده بــودم دوبــاره راهــی ســفر شــدم .
مجموعــه دار

ســفرهای دور دنیــا و تجربیاتــم در اســتانبول بــه مــن آموختنــد کــه مجموعــه
داران دو دســته انــد .

ــــ آنهــا کــه بــه کار خــود افتخــار مــی کننــد و میــل دارنــد کارشــان را بــه

نمايــش بگذارنــد( .بیــش از همــه در غــرب به ايــن دســته برخــورد کــردم)
ــــ مجموعــه داران شــرمگین کــه ترجیــح مــی دهنــد آنچــه گــرد آورده انــد از چشــم
همــه پنهــان کننــد( .حرکتــی ماقبــل مــدرن در رابطــه بــا مجموعــه داری)
يــک مجموعــه دار ســربلند مــوزه را محصــول کار پــی گیــر گردآورنــده اش می بینــد
و در نطــر دارد آنچــه را کــه گــرد آورده يــک بــار بــه معــرض نمايــش بگــذارد.
اين کــه ايــده ی اولیــه از کجــا آمــده برايــش اهمیــت چندانــی نــدارد .در موزه هــای
خصوصــی و کوچــک امريــکا معمــو الً قصــد اولیــه ی ايجــاد مــوزه توضیــح داده شــده
اســت .در بروشــور مــوزه ی تبلیغــات و قوطــی نوشــابه آمــده کــه آدمــی بــه نــام تــام
يــک روز درمســیر مدرســه بــه خانــه قوطــی خالــی نوشــابه ای پیــدا مــی کنــد و آنــرا
برمــی دارد .بعــد دومــی و ســومی اضافــه می شــوند .با الً خــره تصمیــم می گیــرد کــه
همــه ی انــواع قوطــی نوشــابه را جمــع کنــد و بــه نمايــش بگــذارد.
مجموعــه دار شــرمنده بــر عکــس فقــط بــه خاطــر میــل بــه گــرد آوردن اشیاســت
کــه جمــع می کنــد .او هــم درســت مثــل يــک مجموعــه دارســربلند در آغــاز کار
يــک چیــز مشــخص را انبــار می کنــد .ــــ همان طــور کــه خواننــده درزندگــی مــن
هــم می توانــد ببینــد ــــ حــاال بــه هــر دلیــل ممکــن تــا بــا آن غــم اش را تســکین
دهــد يــا حتــی امیــد يافتــن جاذبــه ای نــو بــرای زيســتن ،امــا چــون جامعــه ای کــه
مجموعــه دار شــرمنده درآن زندگــی می کنــد بــه کلکســیون و مــوزه دلبســتگی
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نــدارد ،او بــرای ســهمی کــه در بــاال بــردن دانــش اجتماعــی دارد تشــويق کــه
نمی شــود هیــچ ،بــا او رفتــاری در پیــش مــی گیرنــد کــه احســاس کنــد کارش باعــث
ســرافکندگی اســت .تــازه مجموعــه ا ی را هــم کــه گــرد آورده دلیلــی بــرای زخمهــا و
امــراض روحیــش قلمــداد مــی کننــد.
در اوايــل ســال  1992در پــی يافتــن پاکاردهــای فیلــم  ،بلیــط ورودی ســینما ،و
عکــس از پــان هــای مختلــف فیلــم بــودم و در ايــن رابطــه بــا آدم هايــی در اســتانبول
آشــنا شــدم کــه همــه چیــز را در مــورد ســینما جمــع می کردنــد .آنهــا مــرا بــه
ســرعت بــا حــس تحــت فشــار بــودن کــه بعدهــا در خیلــی جاهــای ديگــر هــم حــس
کــردم ،آشــنا ســاختند .

يــک مجموعــه دار بــه نــام حفظــی  1کــه ســاعت ها بــا او ســر قیمــت عکس هــای
فیلــم «نیــاز بــه عشــق فقــط بــا مــرگ از بیــن مــی رود» و «میــان دوزن» چانــه

زدم ،بــا تمــام وجــود از مــن بابــت عاقــه ام بــه مجموعــه اش تشــکر کــرد و بعــد
تقريبــاً بــا حالتــی پــوزش خواهانــه در بــاره ی کارش حــرف زد «در حقیقــت جــدا

شــدن از هرکــدام ايــن عکس هــا برايــم دشــوار اســت ،امــا مردمــی کــه همیشــه
مســخره ام میکننــد و می پرســند کــه چــرا خانــه ام را بــا ايــن آت و آشــغال ها

پــر کــرده ام ،بايــد حــاال بیاينــد و ببیننــد کــه يــک انســان تحصیــل کــرده ،از
خانــواده ای متشــخص مثــل شــما به ايــن اشــیا عاقمنــد اســت .می دانیــد! مــن

نــه ســیگار می کشــم ،نــه اهــل مشــروبم و نــه در پــی زن .تمــام عشــق زندگیــم

جمــع آوری عکــس فیلم هــا و هنرپیشه هاســت .عکســی دارم کــه در آن پاپاتیــا

کــه هنــوز بجــه ای بیــش نیســت در فیلــم «بــه ناله هــای مــادرم گــوش دهیــد» در
يــک لبــاس دکولتــه بــر عرشــه ی کشــتی ظاهــر مــی شــود و از آن گذشــته چیــزی
کــه جــز مــن نــگاه هیــچ کســی بــه آن نیافتــاده ،يعنــی عکس هــای فیلــم «قصــر

ســیاه» کــه فیلــم بــرداری اش بــه علــت خودکشــی طاهرتــان نیمــه کاره مانــد.
اگــر کمــی در خانــه ی محقــرم بمانیــد نشــانتان خواهــم داد .وهمچنیــن عکــس

هايــی از فیلــم «ايســتگاه راه آهــن» اولیــن محصــول مشــترك آلمــان و ترکیــه.
اينجــا اينگــه مــدل آلمانــی کــه بــرای لیمونــاد ترکــی تبلیــغ می کــرد ،لــب اکــرم
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گوشــلو  1را بــه نشــانه ی دوســتی بــا ترکهــا می بوســد».

وقتــی کــه از او نشــان ديگــران را کــه شــايد عکــس هــای مــورد نظــرم را داشــتند
گرفتــم ،حفظــی گفــت «يــک عــده از ايــن مجموعــه داران را می شناســد کــه

خانه شــان از کــف تاســقف بــا همیــن عکس هــا و پاکاردهــا پرشــده اســت.

غالبــا پیــش مــی آيــد کــه ايــن افــراد از زيــادی عکــس و روزنامــه جايــی بــرای

نشســتن پیــدا نمی کننــد و معمــو الً از ســوی افــراد خانــواده شــان طــرد می شــوند

(اگــر اصــ ً
ا ازدواج کــرده باشــند) و بعــد ديگــر خانه هايشــان بــه آشــغال دانی
واقعــی بــدل می شــود .حتمــاً عکس هايــی کــه بــه دنبالشــان هســتم جايــی

انبــار شــده اند ،امــا پیــدا کردن شــان در میــان آن همــه ريخــت و پــاش موضــوع
جداگانــه ای اســت .از ايــن گذشــته در چنیــن خانه هايــی اصــ ً
ا نمی شــود قــدم

از قــدم برداشــت .

بــا ايــن همــه حفظــی نتوانســت رويــم را زمیــن بیانــدازد و موفــق شــد مــرا تــا

داخــل چنديــن خانــه ی پــرو پیمــان کــه در اســتانبول دهــه ی نــود حکــم کیمیــا

را داشــتند ببــرد.

بعضــی چیزهايــی را کــه در مــوزه بــه نمايــش گذاشــته ام از همیــن خانه هــا

می آيــد .قــاب عکس هــا ،تصاويراســتانبول ،کارت پســتال ،بلیــط ســینما ،منــوی

رســتوران های مختلــف (آنوقــت کــه به اينجورجاهــا می رفتــم ،بــه ذهنــم

نمی رســید يکــی را بــردارم ) ،قوطی هــای زنــگ زده ی کنســرو ،روزنامه هــای
قديمــی ،ســاك های خريــدی کــه رويشــان تبلیغــات فروشــگاه ها ديــده می شــد،

پاکتهــای کاغــذی ،بطری،عکس هــای هنرپیشــگان و ديگــر افــراد معــروف و از
همــه مهمتــر عکس هايــی از زندگــی روزمــره ی مــردم اســتانبول همان طــور کــه

بــا فســون تجربه شــان کــرده بــودم .شــاهدی بهتــر از آنهــا بــرای آن دوره گیــر
نمی آ مــد .

صاحــب يــک خانــه ی قديمــی دو طبقــه در تارالباشــی  2کــه وســط کوهــی از
آت و آشــغال روی يــک صندلــی پاســتیکی قــوز کــرده بــود (البتــه در مجمــوع
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نرمــال بنظــر می رســید) بــا غــرور تمــام برايــم گفــت کــه صاحــب چهــل ودو

هــزار و هفتصــد و بیســت و چهــار قلــم جنــس اســت .احســاس شــرمی کــه در آن
آنجــا دچــارش شــدم در خانــه ی يــک ماً مــور ســابق اداره ی گاز کــه حــاال بــا مــادر
معلولــش در اســکودار بســر می بــرد و تمــام خانــه اش را فقــط بــا يــک بخــاری

گازی گــرم می کــرد ،تکــرار گشــت.اتاق های ديگــر يــخ زده و تاســقف پــر بودنــد،

طــوری کــه حتــی نمی شــد بــه آنهــا قــدم گذاشــت .از راه دور چنــد المــپ ،قوطــی

و چنــد تکــه از اســباب بازی هــای دوران کودکیــم را شناســايی کــرده و برداشــتم.

آنچــه آنجــا بــه شــدت عذابــم داد ،نــه متلک هــای مــادر کــه از همــان بســتر

پســرش را تحقیــر می کــرد ،بلکــه ديــدن ايــن واقعیــت بــود کــه ايــن اشــیای

سرشــار از خاطــرات انســان هايی کــه يــک روز در خیابان هــای اســتانبول راه

می رفتنــد و حــاال بیشترشــان از دنیــا رفتــه انــد ،امــکان گردآمــدن در يــک مــوزه

را ندارنــد .هیچکــس آنهــا را طبقــه بنــدی نخواهــد کــرد ،در هیــچ ويترينــی قــرار

نخواهنــد گرفــت و کســی بــه تماشای شــان نخواهــد نشســت .آنروزهــا دربــاره ی

عکاســی يونانــی کــه چهــل ســال تمــام در مراســم عــزا و عروســی ،تولــد ،مجالــس
اداری و کافه هــا عکــس می انداحــت ،شــنیده بــودم کــه ديگــر نمی دانســت بــا

آنهمــه نگاتیــو چــه کنــد .وقتــی بــه شــکل هديــه هــم کســی بــه داشتن شــان

عاقــه ای نشــان نــداد ،يــک روز از ســر ناچــاری همــه را در تنــور ريخــت و ســوزاند.
همســايه ها آدم هايــی را کــه خانــه شــان پــر از آت و آشــغال بــود مــورد تمســخر
قــرار می دادنــد .اطرافیــان حتــی از آنــان وحشــت داشــتند ،چــون انســان هايی
تنهــا و عجیــب بودنــد کــه غالبــاً میــان ســطل های آشــغال و گاری هــای کهنــه

فروشــی وول می خوردنــد .يــک بــار حفظــی باحالتــی نــه چنــدان متاً ســف بلکــه
بیشــتر بــه شــکل گــزارش گفــت کــه پــس از مــرگ ايــن آدم هــا همســايه ها جمــع

مــی شــوند تــا آنچــه بــه جامانــده را بــه محــل قربانــی گوســفند ببرنــد و تقريبــاً

مثــل يــک آيیــن مذهبــی بــرای دفــع شــر بــه شــعله های آتــش بســپارند .مــرد

تنهايــی بــه نــام نســدت عزيــز مقیــم توپــان ( خانــه اش پیــاده بــا کســکینها فقــط

هفــت دقیقــه فاصلــه داشــت ) کــه مقاديــر زيــادی اثاثیــه جمــع کــرده بــود ( نــام
يــک مجموعــه دار را بــه راســتی بــر او نمی شــد گذاشــت) در دســامبر ســال 1996

زيــر کــوه کاغذهايــی کــه جمــع کــرده بــود خفــه شــد .جســدش را چهــار مــاه بعــد
٥٥٨

وقتــی کــه بــا رســیدن بهــار بويــی کــه از خانــه اش بیــرون مــی زد ،غیــر قابــل

تحمــل شــد ،يافتنــد .حتــی راهــرو هــم پــر از اثاثیــه بــود ،طــوری کــه ماً موريــن

آتــش نشــانی ناچــار شــدند از طريــق پنجــره بــه درون خانــه بیاينــد .وقتــی کــه
روزنامه هــا بالحنــی تمســخر آمیــز و درعیــن حــال هشــدار دهنــده راجــع بــه
ايــن موضــوع نوشــتند ،اســتانبولی ها بازهــم بیشــتر به ايــن موجــودات عجیــب

ســو ءظن پیــدا کردنــد .اينجــا يــک توضیــح کوچــک هــم بدهــم  .امیــدوارم بــه
ً
نظــر خواننــدگان زائــد نیايــد .مــن همــه ی آنچــه مربــوط بــه فســون بــوده در

خاطــر حفــظ کــرده ام .نســدت عزيــز همــان مــردی اســت کــه فســون در جريــان
احضــار روح در هتــل هیلتــون از او حــرف زده بــود .البتــه آنوقــت خیــال می کــرد

کــه او مــرده اســت.

متوجــه شــدم ديگــر مجموعــه دارانــی کــه بــه مــوزه ام و بــه جاودانــه کــردن
نــام فســون خدمــت کــرده بودنــد و مــن دلــم می خواســت بــا ســپاس نامشــان

را در اينجــا بیــاورم از عمــل پنهانــی و زيان بــار خــود شــرمنده اند .وقتــی

کــه عزمــم را جــزم کــردم تــا از تمــام خیابان هايــی کــه بــا فســون در آنهــا
بــوده ام کارت پســتالی بدســت بیــاورم بــا هاســتا هالیــت  1معروفتريــن کلکســیونر
کارت پســتال اســتانبول آشــنا شــدم  .يــک نفــر ديگــر کــه می خواهــد ناشــناس
بمانــدو مــن اينجــا در کمــال خشــنودی مجموعــه ی قفــل و دســتگیره هايش

را بــه نمايــش میگــذارم برايــم بــه نحــوی قانــع کننــده توضیــح داد کــه هــر

اســتانبولی (منظــورش در درجــه ی اول مردهــا بودنــد) در طــول عمــرش بیســت

هــزار دســتگیره ی در را لمــس می کنــد و دســت آنهايــی کــه مــن دوستشــان
دارم حتمــاً بــه بعضــی از ايــن دســتگیره ها خــورده اســت .کســی ديگــر بــه نــام
ســیامی  2کــه ســی ســال پايانــی عمــرش را بــه جمــع آوری عکس هــای تمــام

کشــتی هايی کــه کــه از آغــاز دوران عکاســی وجــود داشــت کــرده بــود و هرجــا

دوعکــس از يــک مــدل داشــت يکــی را بــه مــن داد .واقعــاً مديــون او هســتم
چــون امــکان نمايــش عکــس ايــن کشــتی ها کــه هرجــا سوت شــان را می شــنوم
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بــه يــاد فســون می افتــم ،بــه مــن داد و بــه ايــن دلیــل کــه مثــل يــک انســان

غربــی مجموعــه اش را بــدون خجالــت ،آشــکارا بــه نمايــش گذاشــت و ديگــری کــه
او هــم دوســت دارد ناشــناس بمانــد و مــن مجموعــه ی عکس هــای کوچکــی را

کــه در فاصلــه ی ســال هــای  1975تــا  1980در مراســم خاکســپاری بــه ســینه

زده می شــد از او دارم .اول ســاعت ها ســر هــر عکــس چانــه زد و بعــد همــان

ســوال تحقیرآمیــز را کــه از ديگــران هــم شــنیده و جوابــی حاضــر و آمــاده برايــش
داشــتم مطــرح کــرد « .چــون می خواهــم مــوزه ای برپــا کنــم »...

پاســخ داد «نــه منظــورم ايــن نبود .می خواســتم بدانــم چرا ايــن کار را می کنید».

معنايــش ايــن بــود کــه پشــت هــر مجموعــه ای قلبــی شکســته وجــود دارد ،درد
ی عمیــق ،زخمــی در روح کــه نمی خواهیــم بــه آن اعتــراف کنیــم .غصــه ی مــن

چــه بــود؟ مــرگ عزيــزی کــه در مراســم خاکســپاری اش نتوانســتم عکســی از او بــه
ســینه بزنــم؟ بــه ايــن دلیــل غصــه دار بــودم و يــا ــــ مثــل ســوال کننــده ــــ دلیلــی

رســوا داشــت کــه نبايــد بــه زبــان می آمــد .دراســتانبول دهــه ی نــود فکــر ايجــاد

يــک مــوزه ی خصوصــی بــه هیچوجــه بــه ذهــن نمی رســید و حتــی مجموعــه داران

هــم همديگــر را بــه دلیــل اعتیادشــان تحقیــر می کردنــد و هــر وقــت فرصتــی

دســت مــی داد ،بــه هــم می پريدنــد .پــای حســادت رقبــا کــه بــه میــان می آمــد

ديگــر کار حســابی بیــخ پیــدا می کــرد .پــس از کــوچ خالــه نصیبــه بــه نیشانتاشــی

و همــان طــور کــه بــا کمــک احســان آرشــیتکت در حــال تبديــل خانــه بــه مــوزه
بــودم بــر ســر زبانهــا افتــاد کــه می خواهــم بــا صــرف پولــی فــراوان مــوزه ای

خصوصــی بــه ســبک اروپــا ايجــاد کنــم.

فکــر کــردم کــه ايــن شــايعه باعــث خواهــد شــد تــا نظــر تحقیرآمیــز ديگــر

مجموعــه داران کمــی تعديــل شــود .چــون حــاال ديگــر می شــد آن طــور اســتنباط

کــرد کــه مــن نــه بــه قصــد التیــام درد درون بلکــه فقــط بدلیــل پولــدار بــودن و
بــه قصــد پــز دادن دســت بــه جمــع آوری اشــیا زده ام.

در همــان زمــان کانــون مجموعــه داران هــم تاً ســیس شــد .مــن هــم يــک بــار

در جلســه شــان شــرکت کــردم .البتــه بــه اصــرار حفظــی و بــه ايــن امیــد کــه

بتوانــم چنــد رقــم جنــس بــرای مــوزه جــور کنــم .ســالن کوچکــی را کــه معمــو الً

جشــن عروســی و مراســمی از ايــن دســت در آن برگــزار می شــد بــرای يــک
٥٦٠

بعــداز ظهــر اجــاره کــرده بودنــد .بــه نظرشــان غريبــه می آمــدم .اعضــای کانــون
کــه از میان شــان چنــد نفــری را بعنــوان مجموعــه دار می شــناختم (مثــل

ســوفی قوطــی کبريتــی) همديگــر را بــا تحقیــر می نگريســتند .امــا در يــک

نقطــه بــا هــم توافــق داشــتند و آن بــه حســاب نیــاوردن مــن بــود .کســی
بــا مــن حــرف نمــی زد .بــا مــن مثــل يــک آدم مظنــون و غريبــه يــا جاســوس

بــر خــورد می کردنــد و بــه ايــن ترتیــب آزارم می دادنــد .بعدهــا حفظــی بــا

لحنــی پــوزش خواهانــه برايــم توضیــح داد کــه مــن در آنهــا احســاس دلزدگــی
و نــا امیــدی بوجــود مــی آورم .چــون منــی کــه هــم پــول و هــم امکانــات دارم

بايــد می توانســتم بــه میــل جمــع آوری اشــیا بــرای التیــام دردهايــم غلبــه

کنــم .آنــان ســاده دالنه می انديشــیدند کــه بیمــاری وحــرص جمــع کــردن اشــیا
بــا پولــدار شــدن برطــرف می شــود ،امــا وقتــی داســتان عشــقم بــه فســون
میان شــان پخــش شــد ايــن پیشــاهنگان مجموعــه داری راســتین اســتانبول بــه

ياريــم شــتافتند و بــا هــم تــاش کرديــم تابــه هويــت زيرزمینــی ايــن دســته از
مردمــان خاتمــه ببخشــیم .

پیــش از انتقــال همــه ی اثاثیهــای کــه در خانــه ی مرحمــت انبــار شــده بــود،
ســعی کــردم مجموعــه ی اشــیای اتاقــی را کــه بیســت ســال پیــش بــا فســون

در آن بســر بــرده بــودم بررســی کنــم (.بــه جــای جیــغ و داد و فحــش هــای
بچه هــا کــه فوتبــال بــازی می کردنــد حــاال فقــط زوزه ی دســتگاه تهويــه ی

مطبــوع بــه گــوش می رســید)  .وقتــی ايــن اشــیا را بــه چوکورکومــا بــردم و

در کنــار باقــی وســايل کــه درســفرهايم خريــداری کــرده بــودم ،وســايل خانــه
ی کســکین ها ،آن چیزهايــی کــه از میــان آشــغال پیــدا کــرده و يــا از اعضــای
کانــون و آشــنايان خريــده بــودم قــرار دادم ،پیــش چشــمم تصويــری يــا بهتــر

بگويــم ايدهــای ظاهــر گشــت کــه در مســافرتهای خارجــی و بــه خصــوص در

بازارهــای مــکاره ی آن واليــات بــه ســراغم مــی آمــد.

ايــن اشــیا،همه ی ايــن گلدان هــا ،ســگ های چینــی ،انگشــتانه ها ،مدادهــا

،ســنجاق های ســر و زيــر ســیگاری های جــورو واجــور در ســت مثــل لــک

لک هايــی کــه ســالی دوبــار از آســمان اســتانبول می گذشــتند ،در همــه ی

جهــان پراکنــده بودنــد .ايــن فنــدك را کــه روزی بــه فســون هديــه کــرده بــودم
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حــاال در بازارهــای مــکاره ی آتــن ورم می ديــدم .مدلهــای نظیــر آن در مغازه هــای
پاريــس و بیــروت يافــت می شــد .ايــن نمکــدان کــه دو ســال تمــام بــر ســر میــز

کســکین ها جــا داشــت ،محصــول کارخانــه ای در اســتانبول بــود و مــن آنــرا بــه
کــرات در کافه هــای ســاحل بســفر ديــده بــودم ولــی همیــن نمکــدان پايــش بــه

يــک رســتوران محلــه ی مســلمان نشــین دهلــی نــو و يــک غذاخــوری در بخــش

قديمــی قاهــره ،بــازار مکارهــای در بارســلونا کــه روزهــای يــک شــنبه در پیــاده

رو بــر پــا می شــد و فروشــگاهی کوچــک دررم کــه لــوازم خانگــی می فروخــت هــم

بــاز شــده بــود .ايــن نمــک دان بــرای اولیــن بــار در جايــی تولیــد شــده و بعــد

کارخانه هــای کشــورهای ديگــر از آن کپــی بــرداری کــرده بودنــد و می تــوان

اينطــور نتیجــه گرفــت کــه از دريــای مديترانــه تــا بالــکان میلیون هــا نمونــه از آن

در زندگــی میلیون هــا خانــواده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود .ايــن کــه يــک
مــدل نمــک دان اينطــور در گوشــه و کنــار جهــان پخــش شــود بــه انــدازه ی کــوچ
پرنــدگان مهاجــر و نحــوه ی ارتبــاط آنــان کــه همیشــه يــک مســیر مشــخص را
طــی می کردنــد ،عجیــب و اســرار آمیــز بــه نظــر می رســید .با الً خــره يــک وقتــی

مــوج جديــدی از نمــک دان بــه بــازار آمــد و جــای آن قديمی هــا را گرفــت .مثــل

بــاد لــودس  1کــه همیشــه بــا خــود چیزهــای جديــدی بــه ســاحل مــی کشــاند و
مــردم نمــک دان هــای قديمــی را فرامــوش کردنــد  .بــدون آن کــه اصــ ً
ا بفهمنــد

کــه بــا ايــن وســیله ارتبــاط برقرارکــرده ومــدت هــا زندگیشــان را درکنــار آن

گذرانــده بودنــد.

وســايل جمــع شــده در خانــه ی مرحمــت را بــا همــان تختخــواب و پتويــی کــه
بــوی نــا مــی داد و روتختــی آبــی رنگــش بــه پشــت بــام تــازه تعمیــر شــده ی مــوزه

بــردم  .همانجــا کــه پیشــتر بشــکه های ذخیــره ی آب خانــواده ی کسکیســن قــرار

داشــت و مرکــز موش،عنکبــوت و سوســک بــود و حــاال تبديــل بــه اتاقــی روشــن

و تــر وتمیــز شــده بــود کــه می شــد از آنجــا آســمان پــر ســتاره را ديــد .پــس از

قــرار دادن تختخــواب ســر جــای خــودش وســه اســتکان راکــی هــوس کــردم میــان
همــان اشــیا کــه مــرا بــه يــاد فســون می انداختنــد بخوابــم .در همــان حــال و
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هــوا کــه پــر از بــوی او بــود .بــه کنــدی و شــبح وار از پله هــای تیــز و دراز بــاال

رفتــم و خــود را روی تخــت انداختــم و فــوری خوابیــدم.

بعضــی از آدم هــا خانه شــان را بــا اشــیای مختلــف پــر می کننــد تــا پــس از

مرگشــان بــه مــوزه بــدل شــود .مــن بــر عکــس تمــام تاشــم در ايــن بــود،

خانــه ای را کــه تبديــل بــه مــوزه شــده بــود بــا تخــت و اتــاق وحضــورم تبديــل
بــه جايــی بــرای زندگــی کنــم .چــه چیــزی زيباتــراز خوابیــدن در جايــی اســت

کــه پــر از اشــیای آشــنا و يادگارهــای لحظــات پــر از حــس و حــال زندگــی

باشــد.

بیشــتر شــب های بهــارو تابســتان را آنجــا ســر می کــردم .در مهندســی ســاختمان

آرشــیتکت مــکان هايــی را آزاد گذاشــته بــود کــه عمقشــان بــه انــدازه ی وجــود

خــود مجموعــه حــس می شــد .در موزه هــای حقیقــی می شــود تبديــل زمــان

بــه مــکان را ديــد.

البتــه بــه نظــر مــادرم گذرانــدن شــبها روی پشــت بــام عجیــب می آمــد .امــا

چــون غالــب شــب هــا بــا او شــام می خــوردم و دوبــاره بــا دوســتان قديمــی (بــه

جــز زعیــم ،ســیبل ووابســتگان شــان) رفــت و آمــد داشــتم و بــا آنهــا بــه کشــتی
رانــی در ســواديه و جزيــره ی شــاهزادگان می رفتــم و چــون بنظــر می رســید

کــه فقــط اينطــوری امــکان رهايــی از غــم نبــودن فســون برايــم میســر اســت

هیــچ وقــت مخالفتــی نشــان نمــی داد و حتــی در حضــور ديگــران هــم تــاش

نمی کــرد تــا مــرا از طــرح برپايــی مــوزه منصــرف کنــد «هرچــه می خواهــی از

کمــد مــن بــردار ،کشــوها را هــم نــگاه کــن ! ايــن کاه هــا را کــه ديگــر ســرم

نمی گــذارم .کیف هــا را هــم ببــر! وســايل پــدرت را هــم همین طــور ...و اســباب
خیاطــی و دگمه هــا .در ايــن ســن و ســال کــه ديگــر نمــی توانــم خیاطــی کنــم.

الزم نیســت بــرای خريــد اينهــا پــول خــرج کنــی»

وقتــی کــه در اســتانبول بــودم معمــو الً ماهــی يــک بــار بــه ماقــات خالــه نصیبــه
می رفتــم کــه بــا خانــه و محلــه ی جديــد کامــ ً
ا اخــت شــده بــود .يــک بــار

بــا هیجــان زيــاد برايــش تعريــف کــردم کــه در برلیــن مجموعــه داری بــه نــام

٥٦٣

هاينــز بــرگ گــرون  1زندگــی می کنــد کــه بــا شــهر قــرارداد بســته تــا آخــر عمــر

در زيــر شــیروانی مــوزه ی خــودش زندگــی کنــد «فکــرش را بکــن .يــک بازديــد

کننــده می توانــد در اتاقــی و يــا روی پلــه باکســی کــه مــوزه را بوجــود آورده

برخــورد کنــد .خیلــی جالــب اســت نــه خالــه نصیبــه؟»

«خــدا عمــرت رادراز کنــد ».گفــت و ســیگاری آتــش زد .بعــد چنــد قطــره اشــک
بــرای فســون ريخــت و بــدون پــاك کــردن آن همان طــور بــا ســیگاری بــر گوشــه
ی لــب بــه مــن لبخنــد زد.
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خو شبختی

يــک شــب مهتابــی حــدود نیمــه شــب در پشــت بــام بــدون پــرده ی چوکورکومــا از

خــواب پريــدم .از ســوراخ کــف اتــاق بــه پايیــن و مــوزه ی تقريب ـاً خالــی نــگاه کــردم.

از پنجره هــای مــوزه کــه گاهــی فکــر می کــردم هیــچ وقــت کارش بــه اتمــام نخواهــد

رســید ،نــور نقــره ای مــاه بــه داخــل می تابیــد و وســعت و خلوتــش را بــه نظــرم
وحشــتناك يــا بهتــر بگويــم بــی نهايــت جلــوه مــی داد.

بــه طبقــات نــگاه کــردم کــه مثــل بالکــن خانه هــا در فضــا معلــق بودنــد ،بــه آنچــه

در آن ســال هــا گــردآورده بــودم .خیلی هاشــان هنــوز در جعبــه بودنــد ،اســباب و

اثاثیــه ی خانــواده ی فســون ،شــوورلت اوراق و زنــگ زده ،بخــاری ،يخچــال ،تلويزيــون
کــه هشــت ســال ســر شــام روبرويــش می نشســتم .حــس کــردم مثــل جادوگــر قبیلــه
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کــه روح اشــیا را مــی شناســد سرگذشــت اينهــا از وجــودم ســر برمی آورنــد.

در آن شــب برايــم روشــن شــد کــه مــوزه حتم ـاً نیــاز بــه يــک کاتالــوگ کامــل دارد کــه
در آن سرگذشــت هــر وســیله بــه تفصیــل بیــان شــود و حاصــل جمــع ايــن سرگذشــت ها

بايــد عشــقم بــه فســون و ستايشــم از او را بــه نمايــش بگــذارد.

در نــور پريــده رنــگ مــاه انــگار بســیاری اشــیا در فضــا شــناور بودنــد ،هرکدام شــان

مثــل اتــم تقســیم ناپذيــر ارســطو مــرا بــه يــاد لحظــه ای يگانــه می انداختنــد ،درســت

مثــل دقايــق مجــرد کــه در پیونــد خــود خــط زمــان را ايجــاد می کننــد ،ايــن اشــیا هــم

بايــد بــه هــم می پیوســتند تــا داســتان زندگــی مــرا تعريــف کننــد.

کاتالــوگ مــوزه ی مــن بايــد بدســت يــک نويســنده و بــه شــکل رمــان در می آمــد .خــودم
نمی خواســتم همچیــن کاری را امتحــان کنــم .بايــد ايــن کار را بــه عهــده ی چــه کســی
می گذاشــتم؟

اينطــور شــد کــه بــه اورهــان پامــوك زنــگ زدم .او هــم ايــن کتــاب را از زبــان مــن و

در فــرم اول شــخص مفــرد بــه رشــته ی تحريــر در آورد .پــدر و عمــوی اويــک زمانــی

بــا بــا پــدرم رابطــه ی تجــاری داشــتند .از خانواده هــای قديمــی نیشانتاشــی هســتند
کــه ثروتشــان را از دســت دادنــد .او می توانســت ريشــه های قصــه ام را بــه خوبــی درك

کنــد .از ايــن گذشــته دربــاره ی او شــنیده بــودم کــه قصــه گــوی بســیار خوبــی اســت
و کارش را درســت انجــام می دهــد .بــرای اولیــن قــرار ماقات مــان خــود را کامــ ً
ا

آمــاده کــردم .پیــش از آن کــه موضــوع فســون راپیــش بکشــم برايــش توضیــح دادم

کــه در طــی پانــزده ســال گذشــته از هــزار و هفتصــد و چهــل وســه مــوزه در سراســر
جهــان بازديــد کــرده و بلیــط ورودی شــان را هــم نگــه داشــته ام .بــرای آن کــه توجهــش را
جلــب کنــم راجــع بــه مــوزه ی نويســندگان مــورد عاقــه اش مخصوصــا بیشــتر حــرف زدم.
شــايد وقتــی برايــش می گفتــم کــه در مــوزه ی داستايوفســکی ســنت پترزبــورگ تنهــا

قطعــه ی معتبرــــ يــک کاه ــــ را زيــر يــک محفظــه ی شیشــه ای نگــه داری می کننــد
و جلويــش هــم نوشــته اند «بــه راســتی متعلــق بــه داستايوفســکی» پوزخنــدی هــم بــه

لــب آورد .راســتی اگــر برايــش بگويــم کــه در همــان شــهر ســاختمان مــوزه ی ناباکــوف

در زمــان اســتالین دايــره سانســور ايالتــی بــوده چــه خواهــد گفــت؟ اشــاره کــردم کــه در
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مــوزه ی مارســل پروســت (ايلیريــس کامبــری ) 1پرتــره ی شــخصیت های کتــاب پروســت

مــرا بــه جــای توجــه بــه رمان هــا بــه خــود پروســت عاقــه منــد ســاخت .نــه بــه
راســتی بازديــد ازمــوزه ی نويســندگان بــه هیچوجــه زائــد نبــود .ايــن کــه پــس از مــرگ
اســپینوزا فیلســوف هلنــدی کتاب هايــش را بــه ســبک قــرن هفدهــم بــر اســاس قطــر

آنــان طبقــه بنــدی و در خانــه اش رينســبورگ  2هلنــد بــه نمايــش گذاشــته بودنــد

بــه نظــرم کامــ ً
ا درســت میآمــد و راســتی چقدرآنــروزی کــه بــه تماشــای مــوزه ی
تاگــور رفتــم خوشــبخت بــودم .همان طــور کــه گــوش بــه هیاهــوی کلکتــه وچشــم

بــه نقاشــی های تاگــور داشــتم بــوی کپــک زدگــی مــوزه ی قديمــی آتــا تــورك را بــه

خاطــر آوردم .راجــع بــه عکس هــای خانــه ی پیــر آندلــو  3در آريگنــت گفتــم کــه بــه

نظــرم شــبیه عکس هــای خانوادگــی خودمــان بــود .راجــع بــه منظــره ی اســتکهلم کــه

می شــد از پنجــره ی مــوزه ی اشــتیرن بــرگ  4ديــد حــرف زدم  .بعــد بــه خانــه ی محقــر

ادگار آلــن پــو در بالتیمــور  5رســیدم کــه در آن بــا خالــه و دختــر خالــه اش ويرجینیــا

زندگــی می کــرد .بعدهــا بــا دختــر خالــه اش ازدواج کــرد( .بــی دلیــل نبــود کــه ايــن

خانــه بــا اتــاق هــای محقــرش در محلــه ی قديمــی بالتیمــور امروزيــن برايــم يــاد آور

محیــط آشــنای خانــه ی کســکین ها بــود) بــرای اورهــان پامــوك از فــوق العــاده تريــن

مــوزه ی نويســندگان يعنــی مــوزه ی ماريــو پــراز  6در رم هــم تعريــف کــردم و گفتــم کــه

اگــر او هــم بخواهــد چــون مــن بــا وقــت قبلــی بــه تماشــای ايــن تاريــخ نــگار بــزرگ
دوران رومانتیــزم کــه در زمینــه ی ادبیــات و نقاشــی صاحــب نظــر بــود بــرود ،بايــد

حتم ـاً پیــش از آن کتابــی را کــه مجموعــه ی عجیــب او را اتــاق بــه اتــاق و نکتــه بــه
نکتــه مثــل يــک رمــان توضیــح مــی دهــد بخوانــد .مــوزه ی تاريــخ پزشــکی فلوبــر در

1 Illiers Combray
2 Rijsburg
3 Pirandello , Arigent
4 Strind berg
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روئــا  1هــر چنــد پــر از کتــاب بــود ،امــا بــا اين کــه نويســنده در همیــن خانــه متولــد

شــده بــود کتاب هــا همــه متعلــق بــه پــدرش و فقــط راجــع بــه علــم پزشــکی بــود،

بنابرايــن می شــد از خیــر بازديــد از ايــن مــوزه گذشــت.

بــه اينجــا کــه رســیدم مســتقیم در چشــم هــای نويســنده خیــره شــدم «حتم ـاً از طريــق
نامه هــای فلوبــر اطــاع داريــد کــه محــرك نويســنده در مــادام بــواری لوئیــزه کولــت

2

بــوده کــه بــااو درســت مثــل رمــان در مســافرخانه های واليــات و در کالســکه عشــق
بــازی می کــرده  .او بــه هنــگام نوشــتن ايــن رمــان همیشــه از يــک کشــو طــره مويــی

تابــدار ،دســتمال و يــا دمپايــی لوئیــزه را در مــی آورده ،مــی بوســیده ،می بويیــده و در

تصــورش او را مــی ديــده کــه ايــن دمپايــی را بــه پــا دارد».
«نه نمی دانســتم ،اما بــه نظرم جالب می آيد».

«مــن هــم زنــی را آنقــدر دوســت داشــتم کــه موهــا ،دســتمال هــا و هــزاران وســیله
ديگــرش را حفــظ کــرده و بــا وجــود آن هــا خــود را تســکین داده ام .اجــازه می دهیــد

سرگذشــتم را صادقانــه برايتــان شــرح دهــم؟»
«خواهش می کنم».

در ايــن اولیــن قــرار ماقــات در هونــکار ،همــان فوايــه ی ســابق ســه ســاعت تمــام
برايــش حــرف زدم و تمــام سرگذشــتم را آن طــور کــه در لحظــه بــه ذهنــم می رســید

يعنــی کامـ ً
ا بهــم ريختــه تعريــف کــردم .بســیار هیجــان زده بــودم و پــس از ســه اســتکان

راکــی وقتــی ســرم گــرم شــد و شــوق گفتــن بــاال گرفــت ســر گذشــتم را بــی پــروا تــر از
آنچــه بــود بــا رنــگ و لعــاب بیشــتر تصويــر نمــودم

گفــت «مــن فســون را می شناســم و از مرگــش بســیار متاً ســف شــدم .او در بوتیکــی

همیــن نزديکی هــا کار می کــرد و در جشــن نامزدی تــان در هیلتــون بــا او رقصیــدم».

«واقعـاً؟ چــه آدم فــوق العــاده ای بــود؟ منظــورم زيبايــی اش نیســت ،بلکــه روحــش را مــی
گويــم  .هنــگام رقــص راجــع بــه چــه مســائلی حــرف زديــد ؟»

«حــاال کــه شــما همــه ی وســايل مربــوط بــه فســون را حفــظ کرده ايــد ،میــل دارم آنهــا

را ببینــم».

1 Flaubert , Rouen
2 Louise Colet
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او بــه چوکورکومــا آمــد و بــه مجموعــه ام کــه ديگــر تقريبـاً در ســاختمان يــک مــوزه جــا

داشــت ،عاقــه ی بســیار نشــان داد .گاهــی وســیله ای را دســت می گرفــت .مثــا ايــن

کفــش زرد رنــگ کــه فســون در اولیــن ماقات مــان بپــا داشــت و بعــد از سرگذشــت
آن پرســید .مــن هــم برايــش گفتــم.

پــس از آن مرتــب بــا هــم کار می کرديــم .هــر وقــت در اســتانبول بــودم يــک بــار در

هفتــه شــبی بــه پشــت بــام مــن مــی آمــد و مثــ ً
ا مــی پرســید چــرا اشــیا بايــد بــه

همــان ترتیبــی کــه در ذهنــم هســتند ،در مــوزه جــا بگیرنــد و بــاز بــه همــان ترتیــب
هــم سرگذشتشــان در رمــان بیايــد .مــن هــم بــا کمــال میــل پاســخ می گفتــم .از

اين کــه بــا دقــت بــه حــرف هايــم گــوش مــی داد و يادداشــت بــر می داشــت خوشــم

می آمــد و غــرورم ارضــا می شــد «رمان تــان را بــه پايــان برســانید تــا مــردم هنــگام

بازديــد از مــوزه آنــرا در دســت بگیرنــد و از ويترينــی بــه ويتريــن ديگــر برونــد و

به ايــن ترتیــب رد پــای عشــقم بــه فســون را دنبــال کننــد .بعــد مــن هــم بــا لبــاس
خانــه از پشــت بــام می آيــم و بــا آنهــا قاطــی مــی شــوم».

پاســخ میداد «اما شــما هم که هنوز موزه تان را به اتمام نرســانده ايد».

«در دنیــا موزه هــای زيــادی وجــود دارد کــه هنــوز نديــده ام و بعــد دوبــاره ســعی
می کــردم برايــش توضیــح دهــم کــه ســکوت يــک مــوزه چــه تاً ثیــری بــر روحــم دارد

و چقــدر باعــث خوشــبختی ام می شــود کــه در يــک ســه شــنبه ی معمولــی در گوشــه

ای دوردســت از جهــان بــه مــوزه ای گمنــام قــدم بگــذارم و همــان طــور کــه از دســت
نگاه هــای نگهبــان در مــی روم اتــاق بــه اتــاق بگــردم .پــس از بازگشــت از چنیــن

مســافرتی فــور ا ً بــه اورهــان پامــوك زنــگ مــی زدم و گــزارش بازديــد از مــوزه ای را کــه
اينبــار ديــده بــودم مــی دادم و در اولیــن ديدارمــان کاتالــوگ ،بلیــط ورودی و گاهــی
هــم چیزهــای کوچکــی را کــه از آنجــا کــش رفتــه بــودم نشــانش مــی دادم ،مثــل ايــن

تابلــوی کوچــک راهنمــا.

يــک بــار پــس از بازگشــت وقتــی کــه همــه ی گــزارش هــا را دادم  ،دوبــاره از اورهــان

پامــوك پرســیدم کــه رمانــش چقــدر پیــش رفتــه و او پاســخ گفــت «مــن رمــان را از
زبــان اول شــخص مفــرد مــی نويســم».
«چه گفتید؟»

«شــما در کتــاب سرگذشــت تان را از زبــان اول شــخص مفــرد يعنــی خودتــان خواهیــد
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شــنید .بــه همیــن دلیــل مدت هاســت ســعی مــی کنــم خــود را بــه جــای شــما بگــذارم
و بــه شــما تبديــل شــوم ».

بــا فروتنــی پاســخ دادم «امــا مــن کــه موضــوع اصلــی نیســتم  ».پــس از ســاعت هــا
کار در پشــت بــام و نوشــیدن چنــد گیــاس راکــی حــس کــردم از بازگويــی قصــه ی

فســون و شــرح تجربیاتــم خســته شــده ام .وقتــی او رفــت روی تختــم دراز کشــیدم و
بــه ايــن کــه چــرا بــه نظــرم نوشــتن قصــه در فــرم اول شــخص مفــرد غريــب مــی آيــد،

فکــر کــردم .شــک نداشــتم کــه داســتانم بعــد از ايــن کار هــم فقــط بــه خــودم تعلــق

خواهــد داشــت و او هــم حتم ـاً ايــن موضــوع را در نظــر خواهــد گرفــت .امــا از بــه گــوش

رســیدن صــدای او بــه جــای خــودم احســاس بیگانگــی می کــردم .آن را نوعــی ضعــف
می ديــدم .مدت هــا بــه ايــن فکــر عــادت کــرده بــودم کــه مــن بــرای بازديدکننــدگان

قصــه ام را تعريــف کنــم و آنــان را بــه تماشــای اشــیای مختلــف ببــرم .بارهــا بــه وضــوح
در ذهــن ديــده بــودم کــه چطــور مــوزه را بــاز مــی کنــم و نقشــم را بــه عهــده می گیــرم.
حــاال ايــن کــه اورهــان پامــوك جايــم را بگیــرد و مــردم نــه صــدای مــن کــه صــدای اورا

بشــنوند بــه شــدت اذيتــم می کــرد.

دو روز بعــد از او راجــع بــه فســون پرســیدم .دوبــاره در پشــت بــام نشســته بوديــم و
هرکــدام يــک گیــاس خالــی راکــی را پیــش رو داشــتیم.

«می توانیــد برايم بگويید که چطور آنشــب با فســون رقصیديد؟»

اول کمــی طفــره رفــت .معلــوم بــود خجالتــش مــی آيــد .امــا بعــد از يکــی دو گیــاس

راکــی بــا کمــال میــل چگونگــی رقــص بــا فســون را در ربــع قــرن پیــش برايــم تعريــف

کــرد ،طــوری کــه اعتمــاد صــد در صــدم را بدســت آورد .مطمئــن شــدم کــه هیــچ کــس
ديگــر نمی توانــد بــه خوبــی او قصــه ام را بــرای بازديدکننــدگان شــرح دهــد .پــس از آن

بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه خــودم بــه انــدازه ی کافــی حــرف زده ام و درســتش اين ســت

کــه او داســتان را بــه انجــام برســاند .از اينجــا بــه بعــد را از زبــان پامــوك خواهیــد شــنید
 .مطمئنــم کــه او در ايــن صفحــات پايانــی همــان دقتــی و ظرافتــی را بــه کار خواهــد

بــرد کــه آنوقــت بــا فســون .بــه امیــد ديــدار!
ســام من اورهان پاموك هستم .

بــا اجــازه ی کمــال می خواهــم اول از همــه رقصــم را بــا فســون شــرح بدهــم  .فســون

زيباتريــن دختــر آنشــب بــود و مردهــا بــرای رقصیــدن بــا او ســر ودســت می شکســتند.
٥٧٠

مــن آنقدرخــوش تیــپ نبــودم کــه توجهــش راجلــب کنــم و بــا ايــن کــه پنــج ســال

تفــاوت ســنی داشــتیم نــه پختگــی الزم و نــه اعتمــاد بنفــس کافــی داشــتم تــا دلــش

رابدســت بیــاورم  .مغــزم پــر از کتابهــای جورواجــور و هــزاران نــوع تعهــد اخاقــی و
اجتماعــی بــود کــه مانــع می شــدند در شــبی آنچنــان از زندگــی لــذت کافــی ببــرم .از

آنچــه در ســرم مــی گذشــت ،خواننــدگان حتمــاً مطلــع هســتند.

بــا ايــن همــه فســون تقاضــای رقصــم را رد نکــرد .از پــس او بــه ســمت پیســت رقــص
می رفتــم و از تماشــای هیــکل کشــیده و شــانه های بی نقــص اش کیــف می کــردم.

يــک بــار برگشــت و بــا لبخنــدی بــه مــن قــوت قلــب داد .دســتش گــرم و نــرم بــود
و وقتــی کــه دســت ديگــر را بــر شــانه ام گذاشــت ،غــرق غــرور شــدم .انــگار کــه ايــن

حرکــت نــه بخشــی از رقــص بلکــه نشــانه ی نزديکــی اش بــه مــن باشــد .در حیــن

رقــص و همــان طــور کــه می چرخیديــم از نزديکــی پیکــر زيبــا و بلنــدش ،ســینه ها

و شــانه اش ســرگیجه گرفتــم .باتمــام مقاومتــی کــه عقلــم می کــرد ،خیــاالت ام افســار
گســیخته بــا مــن می چرخیدنــد و پیــش می رفتنــد .مــا حتم ـاً پــس از رقــص دســت بــه

دســت بــه ســمت بارمی رفتیــم ،در حــد مــرگ عاشــق هــم می شــديم ،زيــر در ختــان

يــک ديگــر را مــی بوســیديم و بعــد ازدواج می کرديــم.

تصمیــم داشــتم ســر صحبــت را بــا او بــاز کنــم .امــا چیــزی بــه ذهنــم نرســید ،جــز آن
کــه بگويــم اورا گاه و بیــگاه در نیشانتاشــی از پیــاده رو مــی ديــدم کــه در مغــازه مشــغول

اســت .امــا بــه ايــن ترتیــب فقــط بــه او يــاد آور شــدم کــه دختــر فروشــنده ای بیــش

نیســت .اص ـ ً
ا دنبالــه ی ايــن حرفــم را نگرفــت .هنــوز اولیــن آهنــگ بــه نیمــه نرســیده

بــود کــه فهمیــد از مــن آبــی گــرم نخواهــد شــد .ديــدم کــه از بــاالی شــانه ام حواســش
ســر میزهاســت و می خواهــد بدانــد کــه بــا کــه نشســته و کــه بــا کــه می رقصــد.

می خواســت بدانــد مردانــی کــه بــه او عاقــه نشــان داده بودنــد ،حــاال ســرگرم صحبــت

بــا چــه کســانی هســتند .چنــد زن زيبــای ديگــر در جمــع اســت و حرکــت بعديــش
چــه بايــد باشــد .بــا کمــال شــادی دســت راســتم را بــر پشــتش کمــی باالتــر از حــد

کمــر گذاشــته بــودم و بــا نــوك انگشــت اشــاره و وســطی هــر جنبــش کوچکــی را
در مهره هايــش حــس می کــردم .انــگار نبضــش را در دســت داشــته باشــم .بــه نحــو

فــوق العــاده ای خــود را صــاف نگــه می داشــت .ســرگیجه داشــتم .ســالها نتوانســتم
فراموشــش کنــم .فکــر می کــردم همــه چیــزش را حــس میکنــم .اســتخوان هايش،
٥٧١

خونــی کــه در رگهايــش جريــان دارد ،ســرزندگی اش ،اشــتیاقش بــه هــر چیــز تــازه
ای ،حــرکات اعضــای داخلــی بدنــش ،ظرافــت اســکلتش .بايــد خیلــی جلــوی خــودم را

می گرفتــم تــا در آغوشــش نکشــم .وقتــی کــه پیســت رقــص پرتــر شــد يــک بــار زوجــی
بــه مــا برخــورد کردنــد و باعــث شــدند کــه بیشــتر بــه هــم بچســبیم .جريــان بــرق

ازتنــم گذشــت و بــرای مدتــی زبانــم بنــد آمــد .بــا نــگاه کــردن بــه موهــا و گردنــش بــه

ســعادتی فکــر کــردم کــه بــا او بدســت خواهــم آورد .بــه خاطــرش حاضــر بــودم کتابهــا و
نويســندگی راببوســم و کنــار بگــذارم .بیســت و ســه ســال داشــتم و از ايــن کــه دوســتان

و بــورژوازی نیشانتاشــی در رابطــه بــا عاقــه ام بــه نويســنده شــدن لبخنــد بزننــد و
بگوينــد  :در ايــن ســن و ســال چیــزی از زندگــی ســرم نمی شــود ،بــه شــدت خشــمگین

بــودم .ســی ســال بعــد ،حــاال کــه ايــن صفحــات را تصحیــح می کنــم ،می خواهــم اشــاره
کنــم کــه آن افــراد حــق داشــتند .اگــر آن زمــان زندگــی را می شــناختم ،هنــگام رقــص

زمیــن و زمــان را بــه هــم می دوختــم تــا توجــه فســون را جلــب کنــم و اگــر فقــط

تصــورش را می کــردم کــه برايــش جذابیتــی دارم نمــی گذاشــتم آن طــور از دســتم لیــز

بخــورد و در بــرود .

گفت «چقدر خســته شــدم ،بعد از دومین ترانه می خواهم بروم بنشــینم ».

بــا ادبــی کــه از فیلم هــا يــاد گرفتــه بــودم او را تــا ســر میــزش همراهــی کــردم .همانوقــت
فکــری بــه ســرم زد ،گفتــم «ســرو صــدای اينجــا وحشــتناك اســت ».و بعــد حتــی بــا

زرنگــی ادامــه دادم «بهتــر نیســت برويــم طبقــه ی بــاال و در آرامــش حــرف بزنیــم ».بــا
توجــه بــه هیاهــوی آنجــا احتمــا الً حرفــم رانشــنید .هرچنــد از قیافــه ام می شــد نیــت

قلبــی ام را حــدس زد.

گفــت «حــاال ديگــر بايــد پیــش والدينــم بنشــینم ».و بــا حرکتــی ظريــف از مــن رو
برگردانــد.

وقتــی کــه کمــال ديــد اينجــا حرفــم را قطــع کــردم بســیار تشــويقم کــرد «بلــه ،همیشــه
همیــن طــور رفتــار می کــرد .شــما بــه درســتی ترســیم کرديــد .بايــد از شــما تشــکر

کنــم کــه حتــی بخش هايــی کــه بــرای خودتــان برخورنــده بــود ،حــذف نکرديــد .بــه

راســتی آنچــه اهمیــت دارد غروراســت .بــا مــوزه ام می خواهــم نــه فقــط بــه ملــت تــرك

بلکــه بــه ديگــر آدم هايــی هــم کــه در ايــن کــره ی خاکــی زندگــی می کننــد يــاد بدهــم

بــه زندگیشــان افتخــار کننــد .مــن خیلــی ســفر کــرده ام و ديــده ام کــه غربیــان معمــو الً
٥٧٢

بــه خــود مغــرور هســتند .در حالــی کــه بخــش بزرگــی از بشــريت بــه دلیلــی شــرمنده

اســت .وقتــی چیــزی کــه از آن شــرم داريــم در يــک مــوزه بــه نمايــش گذاشــته شــود
تبديــل بــه چیــزی خواهــد شــد کــه مــی تــوان بــه آن افتخــار کــرد» .

ايــن اولیــن خطابــه ای بــود کــه کمــال حوالــی نیمــه شــب در پشــت بــام تحويلــم داد.

برايــم عجیــب نبــود .در اســتانبول هــر کســی کــه بــا يــک نويســنده برخــورد می کــرد،

خــود را ناچــار بــه ادای نطقــی اخاقــی مــی ديــد .امــا آنچــه مــن می خواســتم در ايــن
کتــاب بــه رشــته ی تحريــر درآورم بــرای خــودم هــم هنــوز روشــن نبــود.

يــک بــار ديگــر کمــال از مــن پرســید «می دانیــد چــه کســانی بیــش از همــه مــرا
متوجــه ايــن نکتــه ی اساســی کردنــد کــه مســئله ی اصلــی موزه هــا غــرور اســت؟

نگهبانــان مــوزه! در هــر کجــای دنیــا و هــر وقــت از نگهبــان مــوزه ای چیــزی پرســیدم
بــا غــرور پاســخی جانانــه تحويلــم داد .در مــوزه ی اســتالین گرجســتان زن نگهبــان
يــک ســاعت تمــام در اين مــورد کــه اســتالین چــه مــرد بزرگــی بــوده داد ســخن

داد .در مــوزه ی رمانتیــک پورتــو  1نگهبــان مهربانــی بــا غــرور و بــه تفصیــل برايــم از
اهمیــت کارلــو آلبرتــو  2پادشــاه ســاردينی ( )1849کــه ســه مــاه آخــر عمــرش را در

مــوزه گذرانــده بــود ،در ارتبــاط بــا رمانتیــزم پرتقــال حــرف زد .پــس اگــر در مــوزه ی
ماهــم بازديدکننــدگان ســواالتی طــرح کننــد بايــد نگهبانــان آمادگــی پاســخ راجــع بــه
مجموعــه ی گــرد آوری شــده توســط کمــال باســماخی ، 3عشــقم بــه فســون و اهمیــت

وســايل مربــوط بــه فســون را در کمــال غــرور داشــته باشــند .در کتاب تــان بنويســید

اهمیــت وجــود نگهبــان برعکــس آنچــه افــکار عمومــی می انديشــد ،حفاظــت از اشــیاء

(البتــه هرآنچــه بــا فســون ســرو کار داشــته باشــد بايــد تاابــد بخوبــی حفــظ شــود) و

تذکــر دادن بــه بازديدکننــدگان پرســرو صــدا و منــع آدامــس جويــدن و مــاچ و بوســه
نیســت .بلکــه بیــش از آن دادن ايــن حــس بــه مــردم اســت کــه در محلــی مقــدس ،مثــل

مســجد هســتند .بايــد در آنــان حــس فروتنــی ،احتــرام و سرســپردگی ايجــاد کننــد.

نگهبانــان مــوزه ی بی گناهــی بايــد ــــ براســاس روح مجموعه هــا و ســلیقه ی فســون
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ــــ اونیفرمــی ابريشــمی بــه رنــگ قهــوه ای ســوخته تــن کننــد و بلــوزی بــه رنــگ صورتــی

روشــن روی آن بپوشــند .بــه هیچوجــه اجــازه ی تذکــر دادن بــه بازديــد کنندگانــی کــه
آدامــس می جونــد و يــا يــک ديگــر را می بوســند ،ندارنــد .در مــوزه ی بی گناهــی بايــد
همیشــه بــروی عشــاقی کــه جايــی بــرای مــاچ و بوســه ندارنــد بــاز باشــد.

گاهــی حرف هــای کمــال پــس از دو گیــاس راکــی جنبــه ی امــر و نهــی و دســتور
پیــدا می کــرد کــه مــرا بیــاد نويســندگان سیاســی کار دهــه ی هفتــاد می انداخــت.

بعــد ديگــر يادداشــت برنمی داشــتم و دلــم می خواســت بــرای مدتــی اورا نبینــم .امــا

جاذبــه ی قصــه ی فســون و فضــای مــوزه دســت از ســرم برنمی داشــت و با الً خــره دوبــاره
مــرا بســوی مــرد خســته ای می کشــاند کــه در اتــاق پشــت بامــش بــه محــض يــاد آوری

فســون ســراغ مشــروب می رفــت و براثــر مســتی بازهــم بیشــتر در دنیــای او گــم می شــد

و آنجــا دوبــاره بــه نطق هايــش گــوش مــی دادم.

« فقــط فرامــوش نکنیــد اصــل قضیــه ايــن اســت کــه از هرکجــا بتــوان تمــام مجموعــه
را در میــدان ديــد داشــت .چــون مــردم به ايــن ترتیــب می تواننــد همــه ی اشــیا و

به ايــن ترتیــب کل قصــه ام را ببینننــد .پــس کــم کــم زمــان را از يــاد خواهنــد بــرد .ايــن

فراموشــی شــايد بهتريــن تســا بــرای انســان باشــد .در موزه هــای شــاعرانه ای کــه بــا

عشــق تنظیــم شــده آنچــه بــه راســتی باعــث تســکین مان می شــود نــه ديــدن اشــیای

قديمــی و عزيــز بلکــه بــی زمانــی حاکــم بــر آنــان اســت .ايــن را حتمــاً در کتاب تــان

بنويســید .راســتی جريــان نوشــتن ايــن کتــاب را هــم نبايــد مخفــی نگــه داريــم .دســت
نوشــته ها و نســخه ی خطــی را بــه مــن بدهیــد تــا بــه نمايــش بگــذارم .چقــدر ديگــر

وقــت می خواهیــد؟ خواننــدگان هــم حتمــاً مثــل شــما دل شــان می خواهــد بــه تماشــای

مــوزه بیاينــد تــا مــو ،لباس هــای فســون و همــه ی چیزهــای ديگــر را ببیننــد  .حتمــاً
در پايــان کتــاب نقشــه ی شــهر را هــم بیاوريــد تــا مــردم بتواننــد بــه راحتــی مــوزه را

پیــدا کننــد .کســی کــه قصــه ی مــرا بخوانــد حتمــاً خیابان هــای اســتانبول را آن طــور
کــه در دوران آشــنايی مــن وفســون بــود در ذهــن خواهــد داشــت .همــه ی خواننــدگان

کتــاب بايــد يــک بلیــط مجانــی هــم بــرای بازديــد از مــوزه دريافــت کننــد .بهتريــن کار

اين ســت کــه در هــر جلــد کتــاب يــک بلیــط هــم بگذاريــم کــه در جلــوی در بــا مهــر

مخصــوص مــوزه باطــل شــود».

«جای بلیط کجا باشــد؟»
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« همینجــا ديگر»

«مرســی يــک فهرســت مشــحصات هــم بــرای افــراد نیــاز داريــم .تــازه از وقتــی کــه
اينجــا بــا هــم کار مــی کنیــم فهمیــده ام بــه راســتی چنــد نفــر در سرگذشــتم نقــش

داشــته اند.اســم همــه شــان را حتــی خــودم هــم نمــی توانــم در خاطــر نگــه دارم».

رفتــن ســراغ افــرادی کــه در داســتان نقشــی داشــتند زيــاد بــاب طبــع کمــال نبــود.
امــا از دقــت مــن خوشــش مــی آمــد .گاهــی برايــش جالــب بــود بدانــد کــه بعضــی

افــراد چــه گفتــه انــد و يــا حــاال چــه می کننــد .در بعضــی مــوارد ديگــر هیــچ عاقــه ای
نشــان نمــی داد .حتــی نمی فهمیــد کــه چــرا سراغشــان رفتــه ام.

مث ـ ً
ا هیــچ وقــت برايــش روشــن نشــد کــه چــرا بــه عبدالکريــم نماينــده ی زت زت در

کاريســری نامــه ای نوشــته و بعــد هــم يــک بــار بــا او در اســتانبول قــرار گذاشــته ام.
عبدالکريــم کــه ديگــر بــه جــای زت زت بــا شــرکت عثمــان و تــورگای کار می کــرد از

نظــر خــود سرگذشــت کمــال را قصــه ای رســوا تصويــر کــرد کــه بــه نابــودی زت زت
منجــر شــده بــود.

بــه ديــدار ســوهندان يلديــز کــه از اوايــل در جريــان ماجــرا ی بــار پلــور بــود و همیشــه

در نقــش زنــان فتنــه جــو و اغواگــر ظاهــر می شــد ،رفتــم .بــه نظــر او کمــال موجــودی

تنهــا و ناامیــد بــود  ،طبیعتــاً همــه از عشــق شــديد او بــه فســون مطلــع بودنــد  .امــا

دلــش بــرای کمــال نمی ســوخت .هیچوقــت از ايــن شــازده های پولــدار کــه در عالــم
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ســینما دنبــال دخترهــای خوشــگل می افتادنــد ،خوشــش نیامــده بــود .دلســوزی اش را
بــرای فســون نگــه می داشــت کــه بــا کمــال بی صبــری و حتــی دســتپاچگی در انتظــار

فرصتــی بــرای هنرپیشــه شــدن بــود .امــا اگــر چنیــن فرصتــی هــم دســت مــی داد در

میــان آن همــه گــرگ کــه برايــش دنــدان تیــز کــرده بودنــد ،سرنوشــت بهتــری پیــدا
نمی کــرد .ازدواج فســون بــا ايــن فريــدون چــاق و چلــه را هیچوقــت نفهمیــده بــود.

حاالديگــر نــوه اش کــه ســی ســالی داشــت (آنوقت هــا او در بــار پلــور برايــش پولــوور
مــی بافت)،هروقــت فیلــم هــای قديمــی مــادر بزرگــش را می ديــد بــه خنــده مــی افتــاد
و در عیــن حــال از فقــر اســتانبول در آن دوره حیــرت زده می شــد.

بســری آرايشــگر کــه در آن زمــان موهــای مــرا هــم بارهــا کوتــاه کــرده بــود هنــوز هــم
کار می کــرد و هنــگام صحبــت بیشــتر از پــدر کمــال ممتــاز کــه برايــش احتــرام فــراوان

قائــل بــود يــاد کــرد و گفــت کــه او انســانی دســت و دل بــاز و گشــاده رو بــود ،ولــی مثــل
باســتراد ـ هیلمــی  ،نســلیهان ،کنعــان ،حیاتــی خیاالتــی و صالــح ســارلی ( يکــی ديگــر
از مشــتريان بــار پلــور )نتوانســت اطاعــات جالبــی در اختیــارم بگــذراد .

همســايه ی فســون آيــا از طبقــه ی همکــف کــه هیچوقــت فســون از او بــا کمــال حــرف

نمــی زد ،حاالبــا شــوهر مهندســش در بشــیکتاش زندگــی می کــرد و چهــار فرزنــد

داشــت کــه بزرگترينشــان دانشــگاه می رفــت .او برايــم تعريــف کردکــه دوســتی بــا
فســون برايــش بســیار بااهمیــت بــوده ،از شــخصیت ايــن دختــر خیلــی خوشــش می آمــده

و حتــی گاهــی از او تقلیــد می کــرده .امــا از قــرار دوستی شــان بــرای فســون زيــاد هــم

اهمیتــی نداشــته .يــادش می آمــد کــه دوتايــی بســیار دوســت داشــتند شــیک کننــد و
بــه ســینماهای بیوقلــو برونــد .در تئاتــر دورمــن  1اجــازه داشــتند ســر تمرينــات حاضــر

شــوند و تماشــا کننــد ،چــون يکــی از دوســتان مشترك شــان آنجــا ماً مــور راهنمايــی
تماشــاگران بــود .بعــد معمــو الً ســرراه ســاندويچی همــراه بــا دوغ می خوردنــد و هــر

بــار مــردی قصــد مزاحمــت داشــت از همديگــر در برابــر او دفــاع می کردنــد .گاهــی بــه

فروشــگاه های گــران مثــل واکــو می رفتنــد و طــوری نشــان می دادنــد کــه انــگار قصــد

خريــد دارنــد و هرچــه پیــش می آمــد پــرو می کردنــد .خیلــی خــوش مــی گذشــت.

وســط گفتگــو و يــا تماشــای فیلــم گاهــی فســون يــک دفعــه غصــه دار می شــد ،امــا
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دلیلــش را هیچوقــت بــه ايــا نگفــت .از رفــت و آمــد کمــال بــه خانــه ی کســکین ها ،از
پولــدار بــودن و همچنیــن خــل بــازی هايــش همــه ی محــل خبــر داشــتند .امــا در بــاره

ی عشــق و عاشــقی هیــچ حرفــی در میــان نبــود .از روابــط قبلــی فســون و کمــال هــم
خبــر نداشــت و مــدت هــا از آخريــن بــاری کــه بــه آن محلــه ی قديمــی قــدم گذاشــته

بــود می گذشــت.

میخــک نقــره ای بعــد از بیســت ســال قلــم زدن در ســتون شــايعات توانســت مســئولیت

يکــی از بزرگتريــن روزنامه هــا را بدســت آورد .درکنــار آن ســردبیر دو مجلــه ی ماهیانــه
کــه تقريبــاً فقــط از شــايعات و رســوايی هايی کــه در میــان ســینما گــران پیــش مــی
آمــد گــزارش مــی داد ،هــم بــود .طبــق ســنت آن دســته از روزنامــه نــگاران کــه بــا

اخبــار نادرســت بــه مــردم آزار می رســانند و حتــی نابودشــان می کننــد ،او هــم

نوشــتن مقالــه اش را راجــع بــه کمــال فرامــوش کــرده بــود و بوســیله ی مــن بــرای
آنــان و بــه خصــوص مــادر کمــال وجیهــه کــه همیــن تازگی هــا از او اطاعــات مهمــی

بدســت آورده بــود ،ســام رســاند و برايــش آرزوی ســامتی و طــول عمــر کــرد .فکــر

می کــرد بــه دلیــل نوشــتن رمانــی کــه در محیــط ســینمايی رخ می دهــد و حتمــاً

فــروش خوبــی هــم خواهــد کــرد بــه ســراغش آمــده ام .بســیار دوســتانه بــه مــن
پیشــنهاد همــکاری داد و در عیــن حــال اشــاره ای هــم بــه پســر پاپاتیــا کــه محصــول
ازدواج اولــش بــا مظفــر بــود کــرد .می خواســت بدانــد کــه مــن هــم از موفقیــت

ســرويس جهانگــردی بزرگــش در آلمــان خبــر دارم؟ بــاب نصیحــت هــم تذکــر دادکــه
اگــر رمــان ام را بــدون هیــچ خــط و ربــط سیاســی بنويســم ،حتمـاً در میــان خواننــدگان
تــرك مخاطبیــن بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.

فريــدون ديگــر بــا عالــم ســینما کار نداشــت و بــه جــای آن يــک موسســه ی موفــق

تبلیغاتــی داشــت کــه نامــش ــــ بــاران آبــی ــــ بــه روشــنی نشــان می دادکــه هنــوز

آرزوهــای جوانــی را در ســر دارد .مــن امــا ترجیــح دادم در بــاره ی فیلمــی کــه هرگــز
ســاخته نشــد ،ســوالی نکنــم .او در حــال حاضــر فیلــم هــای تبلیغاتــی پــر از صحنه هــای

فوتبــال مــی ســاخت کــه در آنهــا تــاش می کردنــد بــه تماشــاچی القــا کننــد دنیــا

در برابــر موفقیــت بیســکوئیت ها ،جیــن ،تیــغ ريــش تراشــی و مــردان تــرك بــه

لــرزه در آمــده اســت .در بــاره ی ايــده ی مــوزه ای کــه کمــال می خواســت ايجــاد کنــد،

چیزهايــی می دانســت .امــا دربــاره ی کتابــی راجــع بــه فســون خبــری نشــنیده بــود.
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درکمــال صداقــت اعتــراف کــرد کــه مدت هــا پیــش ،آنوقتی کــه فســون حتــی حاضــر

بــه شــنیدن اســمش هــم نبــود ،عاشــق او بــوده و بــرای اين کــه دوبــاره تجربــه ی آن

دوران تکــرار نگــردد ،پــس ازازدواج تــاش کــرد تــا دوبــاره عاشــق نشــود .بــه خوبــی
می دانســت کــه فســون از ســر ناچــاری بــا او ازدواج کــرده .از صداقتــش خوشــم آمــد.

مو دبانــه بــه کمــال ســام رســاند
وقتــی کــه دفتــر شــیک اش را تــرك می کــردم خیلــی ً
و بــا لحنــی جــدی گقــت «از ايــن گذشــته اگــر در کتاب تــان راجــع بــه فســون چیــزی
منفــی بنويســید ســرو کارتــان بــا مــن خواهــد بــود» و بعــد دوبــاره همــان ژســت تمســخر
آمیــز را کــه خیلــی بــه او مــی آمــد گرفــت و راســتی يــک چیــز ديگــر  :تازگــی يــک

قــرارداد بــزرگ بــا کارخانــه ی لیمونادســازی کــه بــه جــای ملتــم در آمــده بســته بــود و
حــاال می خواســت از مــن اجــازه ی اســتفاده از اولیــن جملــه ی کتابــم «زندگــی جديــد»

را بگیــرد.

چتیــن از پولــی کــه بــه وقــت بازنشســتگی دريافــت کــرده بــود يــک تاکســی خريــد و

بــه راننــدگان ديگــر کرايــه داد .امــا خــودش هــم گاه و بیــگاه بــا همــان کهولــت پشــت
فرمــان می نشســت .در ضمــن صحبــت هايــش ـ درهمــان تاکســی کــه بــا هــم قــرار

گذاشــته بوديــم ـ ،گفــت کــه کمــال ازبچگــی بــه خــودش وفــادار بــوده و همیشــه يــک

نــوع خــوش بینــی کودکانــه ،شــوق بــه زندگــی در او بــوده و همیشــه بــا آغــوش بــاز
بــه ســراغ تجربیــات جديــد می رفتــه .ايــن کــه تمــام زندگیــش را بــر ســر عشــقی بــی

فرجــام گذاشــته ،البتــه بنظــرش عجیــب می رســید .امــا مــن هــم اگــر فســون را بخوبــی
او می شــناختم حتمــاً می فهمیــدم کــه عشــق شــديد کمــال بــه او دلیلــش فقــط عشــق

بــه زندگــی بــوده اســت .فســون و کمــال هــردو انســان های خوبــی بودنــد و چقــدر هــم
بــه هــم می آمدنــد .امــا خــدا نخواســت کــه بــه هــم برســند و دربــاره ی مقــدرات مــا

اجــازه نداريــم زيــاد کنجــکاوی نشــان بدهیــم.

وقتــی کــه کمــال از مســافرتی طوالنــی برگشــت ،پــس از شــرح مســافرت و گــزارش
ديــدار از موزه هــا مــن هــم حرف هــای چتیــن را راجــع بــه فســون کلمــه بــه کلمــه

برايــش تعريــف کــردم.

«کســی کــه بــه مــوزه ی مــا بیايــد و قصــه ام را بشــنود حــس خواهــد کــرد کــه فســون
چطــور آدمــی بــوده» ايــن را کمــال يــک بــار کــه بــا هــم نشســته بوديــم و راکــی

مــی نوشــیديم (کاری کــه هرچــه می گذشــت بیشــتر از آن خوشــم می آمــد) گفــت
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«بازديدکننــدگان کــه از ويترينــی بــه ويتريــن ديگــر می رونــد ،حتم ـاً متوجــه خواهنــد

شــد کــه مــن هشــت ســال آزگار چطــور فســون را ســر شــام زيــر نظــر داشــتم و بــه همــه

چیــزش دقــت می کــردم .بــه دســتها ،بازوهــا ،لبخنــد ،آبشــار موهــا ،دســتمال ،گل ســر،

مــدل در هــم کشــیدن ابروهــا ،ســیگار خامــوش کــردن ،نگــه داشــتن قاشــق در دســت
و می فهمنــد کــه عشــق بــا توجــه و همــدردی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد .کتاب تــان را
هــر چــه ســريع تر بنويســید و ايــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه همــه ی ايــن اشــیا

بــا توجــه بــه عاقــه ای کــه بــه آنــان دارم ،بايــد زيــر نــوری گــرم و در عیــن حــال
لطیــف قــرار بگیرنــد .بازديدکننــدگان بايــد بــا ديــدن ايــن اشــیاء بــه عشــقم احســاس

احتــرام کننــد و بتواننــد آنــرا بــا خاطــرات خــود مقايســه کننــد .مــوزه هیچوقــت نبايــد

خیلــی پــر شــود .بازديــد کننــدگان بايــد بتواننــد بــا خیــال راحــت ايــن همــه اشــیای
ديدنــی و تابلــوی خیابان هايــی را کــه بــا فســون درآنهــا بــوده ام ببیننــد و برايشــان بــه

خاطــره ای خــوش بــدل شــود .بنابرايــن هیچوقــت نبايــد از پنجــاه نفــر بیشــتر در يــک

زمــان اجــازه ی ورود داشــته باشــند .گروه هــا و کاس هــای مــدارس فقــط بــا وقــت
قبلــی می تواننــد بــه تماشــای مــوزه بیاينــد .آقــای پامــوك در غــرب موزه هــا مرتــب

پرتــر می شــوند .همان طــور کــه قبــ ً
ا خانواده هــا روزهــای يکشــنبه ســوار ماشــین
می شــدند و بــرای گــردش لــب بســفر می رفتنــد ،حــاال اروپايی هــا هــم همــه ی

خانــواده را جمــع می کننــد و بــه مــوزه مــی رونــد  .همان طــور کــه مــا ســر ظهــر در

کافه هــای ســاحلی مــی نشــینیم اروپايــی هــا هــم امــروزه بــا هیاهــو در رســتوران های
مــوزه ناهــار می خورنــد.

در بــاره ی پروســت می گوينــد کــه پــس از مــرگ خالــه اش اثاثیــه ی اورا بــه يــک

روســپی خانــه فروخــت و هــر بــار کــه ســری بــه آنجــا مــی زد احســاس می کــرد مبــل
و صندلــی خانــه اش در آنجــا اشــک می ريزنــد .اگــر در روزهــای يکشــنبه اينجــا هــم

پــر از آدم شــود ،مجموعــه ی مــن هــم اشــک خواهــد ريخــت .آقــای پامــوك در مــوزه ی
مــن مثــل يــک خانــه همــه ی اشــیا زيــر ايــن ســقف خواهنــد مانــد .وحشــت ام از ايــن

اســت کــه پولدارهــای بی فرهنــگ مــا کــه ســلیقه ی درســتی هــم ندارنــد ،مــد مــوزه

رفتــن در اروپــا را ببیننــد و بخواهنــد از آن تقلیــد کننــد .يعنــی اقــدام بــه گشــايش

موزه هــای هنــری رســتوران دار .در حالــی کــه ثابــت شــده مــا نــه دانــش ايــن کار را

داريــم ونــه ســلیقه اش را .تــر ك هــا بايــد در موزه هايشــان بــه جــای تابلوهــای بدلــی
٥٧٩

و تقلیــد از غــرب زندگــی خودشــان را پیــدا کننــد .ايــن بايــد زندگــی واقعــی خودشــان
باشــد و نــه زندگــی دســتهای کوچــک از پولدارهــای تــرك .مــوزه ی مــن بــا زندگــی

فســون و خــودم تعريــف مــی شــود .هرچــه برايتــان گفتــه ام حقیقــت محــض بوده.شــايد

بعضــی از خواننــدگان و يــا بازديــد کننــدگان نتواننــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد،

چــون مــن هرچنــد صادقانــه همــه را برايتــان گفتــه ام امــا حتــی خــودم هــم نمــی
توانــم بگويــم چــه انــدازه از آن را درك می کنــم .درايــن بــاره بايــد آدم هــای متخصــص

نظرشــان را درمجلــه ی مــوزه بنــام « بیگناهــی » بنويســند .از طريــق آنــان در خواهیــم
يافــت کــه چــه چیــزی فسون،ســنجاق ســر و لیمــون خدابیامــرز را بــا هــم پیونــد مــی داد.
اگــر بعضــی از بازديدکننــدگان دردی کــه مــن از عشــق کشــیدم ،نیازهــای فســون و

فشــاری را کــه تحمــل کرديــم ،رضايت مــان ،آنوقــت کــه ســر شــام بــه چشــم هــم نــگاه

می کرديــم و يــا خوشــبختی مان وقتــی کــه در ســاحل يــا ســینما دســت همديگــر را

می گرفتیــم ،زيــاده روی و الف و گــزاف ببیننــد آنوقــت بايــد کارمنــدان مــوزه برايشــان

توضیــح دهنــد کــه ايــن ماجراهــا بــه راســتی رخ داده اســت .هرچنــد می دانــم کــه جــای
نگرانــی نیســت .نســل آينــده حتمــاً عشــق مــا را خواهــد فهمیــد و مطمئنــم کــه پنجــاه

ســال ديگــر گروه هــای شــوخ و شــنگ دانشــجويان از کايســری همــراه بــا توريســتهای
ژاپنــی کــه از همــان ورودی دوربین های شــان را بیــرون می آورنــد ،همین طــور زنــان

تنهــا و زوج هــای خوشــبخت آن زمــان اســتانبول بــا ديــدن لباس هــای فســون ،نمــک
پــاش ،ســاعت ،منــوی رســتوران های مختلــف ،کارت پســتال های اســتانبول قديــم و

اســباب بازی های مشــترك مان عشــق و تجربیــات مــا را بــا تمــام وجــود حــس خواهنــد
کــرد .امیــدوارم مردمــی کــه بــه مــوزه ی بی گناهــی می آينــد بــه کلکســیون های مــا

هــم نظــری بیاندازنــد کــه حاصــل کار بــرادران بینوايــی اســت کــه بــا آنهــا در خانه هــای
مملــو از وســايل و يــا در کانــون مجوعــه داران آشــنا شــده بــودم.

آنهــا کــه مجموعه هــای کمیــاب عکس هــای کشــتی ،در بطــری ،قوطــی کبريــت ،گیــره

ی رخــت ،کارت پســتال ،تصاويــر آدم هــای مشــهور و گوشــواره جمــع می کردنــد تــا شــايد

روزی سرگذشت شــان در کاتالــوگ مــوزه ای يــا در متــن رمانــی بیايــد .آن وقــت بازديــد

کننــدگان کــه عشــق کمــال و فســون را بــا دقــت دنبــال کــرده انــد ،کــم کــم خواهنــد
فهمیــد کــه ايــن هــم مثــل قصــه ی عاشــقان معــروف دنیــا چــون لیلــی و مجنــون و

حــزن و اشــک فقــط قصــه ی دو نفــر نیســت کــه همديگــر را دوســت دارنــد ،بلکــه قصــه
٥٨٠

ی همــه ی دنیــا اســت ،قصــه ی اســتانبول اســت .يــک راکــی ديگــر برايتــان بريــزم

آقــای پامــوك؟»

مو ســس مــوزه کمــال باســماخی در  12آوريــل ســال 2007
قهرمــان داســتان مــا و ً
يعنــی روز تولــد پنجــاه ســالگی فســون در ســن شــصت و دو ســالگی و در گرانــد
هتــل میــان واقــع در خیابــان مانزونــی  ،1همانجــا کــه هروقــت پايــش بــه آن شــهر

می رســید اقامــت می کــرد ،ســر صبــح بــر اثــر ســکته ی قلبــی در گذشــت .کمــال کــه

تــا زمــان مرگــش از  5723مــوزه بازديــد کــرده بــود از هــر فرصتــی بــرای بازگشــت بــه
میــان اســتفاده می کــرد تــا دوبــاره مــوزه ی باگاتــی ــــ واسلسشــی  2را تجربــه کنــد.

خــودش بــه تاً کیــد می گفــت )1مــوزه بــرای بازديــد نیســت .آن را بايــد حــس کــرد،

تجربــه کــرد )2.ايــن مجموعه هاهســتند کــه روح آنچــه بايــد حــس شــود را می ســازند.
 )3موزه هــا بــدون مجموعه هايشــان فقــط ســاختمان يــک نمايشــگاه هســتند .ايــن هــا

آخريــن جمــات کمــال بودنــد کــه يادداشــت کــرده ام .خانــه ای را کــه دوبــرادر در قــرن

نوزدهــم و بــه ســبک خانههــای دوران رنســانس بنــا کــرده بودنــد و در قــرن بیســتم
بــه مــوزه بــدل گشــت .کمــال بیــش ازهمــه تحت تأثیــر مجموعه هــای موزه(تحتخــواب

قديمــی ،آباژور،آينه،وســايل پحــت و پــز دوران رنســانس) کــه از زندگــی روزمــره گرفتــه

شــده بــود و دوبــرادر در میــان آنــان روزگار مــی گذراندند،قــرار گرفتــه بــود .در مراســم
تشــییع جنــازه کــه در مســجد تشــويقی برگــزار شــد بیشــتر افــرادی کــه در لیســت

آشــنايان مــا قــرار دارنــد ،شــرکت داشــتند .مــادر کمــال مثــل همیشــه از بالکــن نــگاه

میکــرد .روســری بــر ســر داشــت و همــان طورکــه مــا از حیــاط مســجد بــا چشــم تــر
او را نطــاره می کرديــم ،بــا هــق هــق از پســرش خداحافظــی کــرد.

افــراد دوروبــر کمــال کــه قب ـ ً
ا حاضــر بــه ماقــات بــا مــن نشــده بودنــد ،در ماه هــای
بعــد کــم کــم بــه ســراغم آمدنــد و بــه ترتیــب اعــام کردنــد کــه حرفهايــی بــرای

گفتــن دارنــد .دلیــل اش البتــه شــايعه ای بــود کــه می گفــت مــن قــرار اســت کتابــی

بنويســم و بی رحمانــه بــه همــه بتــازم .براســاس ايــن خبــر نادرســت قصــد داشــتم نــه

فقــط پــدر و مــادر ،بــرادران و عمــوی خــودم را خــراب کنــم ،بلکــه بعضــی از افــراد
Via Manzoni

Mailand

1 Grand Hotel

2 Bagatti-Valsecchi
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سرشــناس نیشانتاشــی چــون ســودت بــای و پســرانش ،دوســت شــاعرم « کاف» و حتــی
روزنامــه نــگار مــورد عاقــه ام زالل ســالیک کــه تــرور شــده بــود ،عاالديــن دکــه دار و
تعــداد بیشــمارديگری از شــخصیت هــای دولتــی ،مذهبــی و نظامــی هــم جــزو لیســتم

بودنــد .ســیبل و زعیــم کــه تــا حــال يــک کتــاب هــم از مــن نخوانــده بودنــد ،بــه وحشــت
افتادنــد .زعیــم حــاال ديگــر بســیار ثروتمنــد تــر از دوران جوانــی اش بــود .در ايــن فاصلــه

ملتــم از بــازار بیــرون رفتــه ،امــا زعیــم يکــی از ســهامداران عمــده ی يــک شــرکت بــزرگ
شــده بــود  .مــرا در خانــه ای زيبــا بــر تپه هــای ببــک بــا چشــم انــداز بســفر بــه گرمــی

پذيرفتنــد .گفتنــد ازايــن کــه قصــه ی زندگــی کمــال را بــه رشــته ی تحريــر در مــی آورم
بســیار مفتخرنــد (در میــان آشــنايان فســون حــرف از قصــه ی زندگــی او بــود) فقــط يــک

نکتــه را بايــد در نظربگیــرم  .بايــد بــه حــرف طــرف مقابــل هــم گــوش دهــم.

اول امــا يــک گــزارش بــاور نکردنــی دادنــد .آنهــا در بعــداز ظهــر روز يــازده آوريــل در

خیابــان هــای میــان بــا کمــال برخــورد کــرده بودنــد (اينجــا تــازه فهمیــدم کــه فقــط
بــرای گفتــن همیــن حــرف دعوتــم کــرده انــد) .آنهــا بــا دو دخترشــان گل  1بیســت ســاله

و ابــروی  2هجــده ســاله (هــردو زيبــا و فهمیــده کــه ســر میــز هــم حضــور داشــتند) بــرای

تعطیاتــی ســه روزه بــه میــان پــرواز کــرده بودنــد .از تمــام افــراد خانــواده کــه خــوش

و ســرحال ،بســتنی بدســت (پرتقــال ،تــوت فرنگــی و خربــزه) در خیابــان هــای میــان
می گشــتند ،کمــال پیــش از همــه گل را ديــد کــه بــه شــدت شــبیه مــادرش بــود .بــا

حیــرت بــه ســوی او دويــد و گفــت « ســیبل منــم !کمــال»

«گل تقريبــاً عیــن خــودم در بیســت ســالگی اســت و يــک شــال بافتنــی هــم شــبیه

همــان کــه خــودم داشــتم ،دور شــانه اش پیچیــده بــود ».ســیبل بــا غــرورو لبخنــد گفــت
«کمــال برعکــس بســیار خســته و نامرتــب بنظــر می رســید .خیلــی ناراحــت و درهــم.

ديدنــش بــه آن شــکل خیلــی اذيتــم کــرد .نــه فقــط مــن ،زعیــم هــم خیلــی ناراحــت

شــد .او ديگــر آن نامــزد شــوخ و شــنگ و خــوش تیــپ نبــود .مــردی کــه روبــروی خــود
ديــدم از زندگــی دســت شســته و ســیگاری بــا دلخــوری بــر گوشــه ی لــب داشــت .اگــر
او گل را نشــناخته بــود مــا بــه هیچوجــه متوجــه اش نمی شــديم .فقــط پیــر نبــود ،او

1 Gül
2 Ebru
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بــه راســتی شکســته شــده بــود .دلــم برايــش ســوخت .ايــن اولیــن ديــدار مــا پــس از
نمی دانــم چنــد ســال بــود».

گفتم «ســی و يک ســال پس از آخرين ماقات تان در فوايه».
بــا وحشــت نگاهم کرد «پس همه چیــز را برايتان گفته».

او کــه بــا سرگشــتگی ســکوت کــرد تــازه فهمیــدم موضــوع از چــه قــرار اســت .بايــد

بــه خواننــدگان تفهیــم می شــد کــه آنــان بــا هــم بســیار خوشــبختند و زندگــی زيبــا و

نرمالــی را می گذراننــد.

وقتــی کــه دو دختــر اتــاق را تــرك کردنــد و مــا بــرای نوشــیدن يــک گیــاس کنیــاك بــا

هــم نشســتیم معلــوم شــد چــه چیــز ديگــری هــم در دل دارد .پــس از دومیــن کنیــاك

ســیبل فهمیــد کــه بايــد برعکــس شــوهرش کــه حاشــیه می رفــت رك و راســت بــرود
ســر اصــل قضیــه  .ايــن حرکتــش برايــم بســیار تعجــب آور بــود.

«وقتــی کــه در اواخــر تابســتان ســال  1975کمــال بــه بیماريــش اعتــراف کــرد،
منظــورم عشــق ديوانــه وارش بــه فســون اســت دلــم برايــش ســوخت و خواســتم
کمکــش کنــم .بــرای درمــان او مــا يــک مــاه ــــ در حقیقــت ســه مــاه بودــــ بــا هــم

در ويــای آنادولــو هیســاری زندگــی کرديــم .هرچنــد مســائلی از قبیــل بــکارت ديگــر
بــرای جوانــان ايــن دوره اهمیتــی نــدارد ــــ ايــن هــم البتــه اصـ ً
ا درســت نبــود ــــ امــا

از شــما بســیار ممنــون خواهــم شــد اگــر از ايــن روزهــا ،کــه يادآوريــش برايــم خیلــی
مطبــوع نیســت در کتابتــان حرفــی بــه میــان نیاوريــد .شــايد بــه نظــر شــما موضــوع
بــی اهمیتــی باشــد ،امــا مــن فقــط بــه همیــن دلیــل رابطــه ام را بــا بهتريــن دوســتم

نورشــیان بهــم زدم  .چــون راجــع بــه ايــن موضــوع اينطــرف و آنطــرف حــرف زده بــود.
اگــر بچه هــا بفهمنــد البتــه خیلــی مهــم نیســت ،امــا فکــرش را بکنیــد دوستانشــان
چــه چرندياتــی  ...خواهــش مــی کنــم ايــن لطــف را بــه مــن بکنیــد ».

بعــد زعیــم تاکیــد کردکــه چقــدر کمــال را دوســت داشــته و رفاقت شــان چقدربرايــش
مهــم بــود اســت و حــاال چــه انــدازه کمبــودش راحــس می کنــد .ســپس بــا نابــاوری

و تــرس پرســید «يعنــی کمــال همــه ی وســايل فســون را جمــع کــرده و واقعــاً
می خواســت بــا آن يــک مــوزه درســت کنــد؟»

«بلــه ومــن با کتابم برای مــوزه اش تبلیغ خواهم کرد».

وقتــی کــه آخــر شــب ســر حــال از هــم خداحافظــی کرديــم ،خــودم را جــای کمــال
٥٨٣

گذاشــتم .اگــر او زنــده بــود و همچنــان بــا ســیبل و زعیــم رفاقــت داشــت (امکانــش زيــاد
بــود) هنــگام بازگشــت بــه خانــه احســاس شــادی و گنــاه را بــا هــم می داشــت .چــون او
هــم چــون مــن زندگــی تنهايــی را می گذرانــد.

دم در زعیــم بــه مــن گفــت «آقــای پامــوك بــه خواســت ســیبل عمــل کنیــد .شــرکت مــا
آمادگــی حمايــت از مــوزه ی شــما را دارد».

آنشــب برايــم روشــن شــد کــه گفتگــو بــا شــاهدين ديگــر بــی فايــده اســت .حــاال ديگــر

بیــش از پیــش دلــم می خواســت ماجــرا را همان طــور کــه کمــال تعريــف کــرده بنويســم
و نــه آن طــوری کــه ديگــران می گفتنــد.

بــه خواســت خــود مســافرتی بــه میــان کــردم و آنچــه کمــال را در روز برخــورد بــا
ســیبل و خانــواده اش آنچنــان پريشــان کــرده بــود ،يافتــم  .مــوزه ی باگاتــی ـ واسیلشــی

در وضعیــت بســیار بــدی قــرار داشــت و بخشــی از ســاختمان آن بــه شــرکت جنــی ـ
کالــن اجــاره داده شــده بــود .کارمنــدان اونیفــرم پــوش مــوزه اشــک بــه چشــم داشــتند و
بــر طبــق شــهادت مديــر مــوزه ايــن قضیــه آن آقــای تــرك را بــه شــدت ناراخــت کــرده

بــود.

حــاال ديگــر برايــم روشــن شــده بــود کــه بــرای نوشــتن کتــاب بــه حرفهــای هیــچ کســی
اعتمــاد نکنــم .فقــط فســون را طبیعتــاً دوســت داشــتم ببینــم و بــه حرفهايــش گــوش

دهــم .امــا پیــش از آن کــه بــه ســراغ آشــنايان او بــروم ،چنــد دعــوت ديگــر را از طــرف
آنهايــی کــه از کتابــم وحشــت داشــتند و می خواســتند حتمــاً بــا مــن ديــداری داشــته
باشــند ،پذيرفتــم  .امــا فقــط بــرای لــذت نشســتن بــا آن هــا بــر ســر يــک میــز .

و بــه ايــن ترتیــب در فاصلــه ی مهمانــی شــامی کوتــاه ،عثمــان بــه مــن پیشــنهاد کــرد

کــه اصــ ً
ا از خیــر نوشــتن ايــن داســتان بگــذرم .هرچنــد زت زت بــر اثــر تنبلــی و

اشــتباهات بــرادرش ورشکســت شــده ،امــا شــرکت های بــه جــا مانــده از پدرجــای خــاص
خــودرا در صــادرات ترکیــه دارنــد و او بــا دشــمنان ريــزو درشــتی در گیــر اســت .ايــن
کتــاب می توانــد بــه شــايعات ناراحــت کننــده ای دامــن بزمــد و تشــکیات باســماخی را

اســباب مســخره ی جماعــت کنــد و همچنیــن باعــث تمســخرو تحقیــر غربیــان نســبت

بــه مــا شــود .امــا بريــن در فرصتــی کــه در آشــپزخانه تنهــا بوديــم مهــره ا ی دردســتم
گذاشــت و گفــت کــه از اســباب بــازی هــای کمــال اســت و بــه ايــن ترتیــب شــب زيبــا
شــد .

٥٨٤

خالــه نصیبــه ی کمــال کــه قب ـ ً
ا مــرا بــا او آشــنا ســاخته بــود ،در ديــداری کــه تازگــی

در خانــه ی کوئولــو بوســتان بــا هــم داشــتیم نتوانســت اطاعــات جديــدی در اختیــارم
بگــذارد .او ديگــر نــه فقــط بــرای فســون بلکــه درعــزای کمــال کــه او را «دامــاد
واقعــی» خــود می دانســت هــم اشــک می ريخــت .حــرف مــوزه فقــط يــک بــار بــه

میــان آمــد .او قب ـ ً
ا يــک رنــده ی بــه خوردکنــی داشــت .ممکــن اســت در مــوزه مانــده
باشــد؟ و ايــن کــه مــن میتوانــم لطــف کنــم و نگاهــی بــه آنجــا بیانــدازم و اگــر بــود
درديــدار بعــدی برايــش ببــرم؟ وقــت خداحافظــی بــا گريــه گفــت «آقــای پامــوك شــما
مــرا خیلــی بــه يــاد کمــال مــی اندازيــد».

صیــدا دوســت فســون کــه خیلــی بــه او نزديــک بــود و همــه ی اســرارش را می دانســت و
بــه نظــر مــن بیــش از همــه کمــال را درك می کــرد ،هــم برايــم ناشــناس نبــود .کمــال

شــش مــاه پیــش از مرگــش مــرا بــا او آشــنا کــرده بــود .صیــدا رمــان خــوان قهــاری
بــودو بــه همیــن دلیــل عاقــه داشــت بــا مــن آشــنا شــود .دو پســرش کــه هــردو بــاالی

ســی ســال ســن داشــتند ازدواج کــرده و عــروس هــا کــه عکس شــان را بــا اشــتیاق
فــراوان نشــان مان داد او را مــادر بــزرگ هــم کــرده بودنــد .شــوهر بســیار مســن و
پولــدارش (پســر ســدريک)به نظــرم کمــی مســت و خــل وضــع آمــد .نــه بــه داســتان
مــا توجهــی داشــت و نــه بــه ايــن کــه مــن و کمــال راکــی فراوانــی نوشــیده ايم .

صیــدا بــا خنــده برايــم تعريــف کــرد ،گوشــواره ای را کــه کمــال در اولیــن ديــدارش در

حمــام خانــه ی چوکورکومــا فرامــوش کــرده بــود ،فســون همــان شــب پیــدا کــرده
و بعــد دوتايــی از ايــن قضیــه ماجرايــی بــرای ســربه ســر گذاشــتن کمــال ســاخته
بودنــد .بــه همیــن دلیــل فســون مرتــب از گوشــواره می پرســید .ايــن موضــوع را مثــل

بســیاری از اســرار ديگــر فســون صیــدا ســالها پیــش بــرای کمــال تعريــف کــرده بــود.

همان طــور کــه مــن گــوش می کــردم کمــال کــه بــه زحمــت لبخنــد مــی زد بــرای مــا
راکــی می ريخــت .بعــد گفــت «صیــدا! آنــروزی کــه بــرای خبــر گرفتــن از فســون بــا

هــم در پــارك تســلیک مــکا قــرار گذاشــتیم ،مــن مرتــب بــه بــاال ،بــه قصــر دلماباغچــه
نــگاه می کــردم .تازگــی ديــدم کــه در کلکســیون عکــس هايــم چنــد منظــره درســت

از همــان زاويــه دارم ».

چــون حــرف عکــس بــه میــان آمــده بــود و کمــی هــم بــه افتخــار آشــنايی بــا مــن

صیــدا گفــت کــه بــه تازگــی عکســی از فســون پیــدا کــرده کــه کمــال از آن خبــر
٥٨٥

نــدارد .فــوری کنجــکاو شــديم .آن طــور کــه معلــوم شــد عکــس مربــوط بــه مرحلــه ی

نهايــی مســابقه ی دختــر شايســته کــه توســط روزنامــه ی ملیــت برگــزار می شــده ،بــود.
آن هــم وقتــی که هــاکان ســیبر خــان جــواب ســواالت مرحلــه ی بعــد را در گــوش فســون
می گفــت .ايــن خواننــده ی معــروف کــه حــاال نماينــده ی يکــی از احــزاب اســامی اســت،
خیلــی بــه فســون عاقــه منــد شــده بــود .

«آقــای پامــوك مــا متاً ســفانه جايــزه ای نبرديــم .امــا آنشــب مثــل دختــر محصل هــا

آنقــدر خنديديــم کــه اشــک از چشــمان مان جــاری شــد و ايــن عکــس درســت در چنیــن

لحظــه ای گرفتــه شــده اســت ».

بــا ديــدن عکســی کــه صیــدا روی میــز کنارمــان گذاشــته بــود چهــره ی کمــال مثــل گــچ
ســفید شــد و مدتــی طوالنــی در ســکوت فــرو رفــت .

از قــرار مطــرح کــردن مســابقه ی دختــر شايســته شــوهر صیــدا را بیقــرار و نگــران کــرده

بــود .بنابرايــن نتوانســتیم زيــاد بــه عکــس نــگاه کنیــم .امــا صیــدا کــه آدم فهمیــده ای
بــود آنــرا وقــت رفتــن بــه کمــال هديــه کــرد.

در مســیر بازگشــت از خانــه ی صیــدا در مــکا همــان طــور کــه مــن و کمــال خیابان هــای
ســاکت نیشانتاشــی را زيــر پــا می گذاشــتیم گفــت «شــما را تــا خانــه ی پاموك هــا
همراهــی می کنــم .بــه مــوزه نخواهــم رفــت .شــب را بــا مــادر در تشــويقی می گذرانــم».

امــا پنــج خانــه مانــده بــه آپارتمــان مــا جلــوی خانــه ی مرحمــت ايســتاد و بــا لبخنــد

بــه مــن نــگاه کــرد «آقــای پامــوك مــن کتــاب بــرف شــما را تــا آخــر خوانــدم .ازدســتم

عصبانــی نشــويد .خواندنــش برايــم دشــوار بــود .مــن کــه باسیاســت ســروکاری نــدارم،
امــا از پايــان کتــاب خیلــی خوشــم آمــد .درســت مثــل قهرمــان آن کتــاب مــن هــم

می خواهــم در آخــر رمان مــان بــا خواننــده حــرف بزنــم  .اجــازه دارم؟ کــی کتاب تــان

تمــام می شــود؟»

پاســخ دادم «هروقــت مــوزه ی شــما تمــام شــود ».اينطــور کار را بــه هــم حوالــه می داديــم
« .بــرای حــرف آخــر چــه می خواهیــد بــه خواننــدگان بگويیــد؟»

«مــن مثــل قهرمــان رمــان بــرف بــه خوانندگان مــان در دوردســت ها نخواهــم گفــت کــه
آدم هــای آنجــا مــا را درك نمی کننــد .کســی کــه بــه مــوزه ی مــا بیايــد و کتاب مــان
را بخوانــد حتمــاً مــارا خواهــد فهمیــد .می خواهــم چیــز ديگــری بگويــم ».بعــد عکــس

فســون را از جیــب در آورد و زيــر نــور پريــده ی تیــر چــراغ بــرق روبــری خانــه ی مرحمــت
٥٨٦

بــا محبــت فــراوان نگاهــش کــرد .کنــارش ايســتادم .

درســت مثل پدرش در ســی و يک سال پیش پرســید «زيبا نیست؟»

مــا دو مــرد بــا کمــال جذبــه و احتــرام بــه عکــس فســون در مايــوی ســیاهش بــا

نمــره ی  9نــگاه کرديــم .بــه چشــمهای عســلی تنــدش ،بــه چهــره اش کــه بیشــترغصه

دار بــود تــا شــاد ،بــه انــدام بــی نقــص اش و انســانیتی کــه از وجــودش می تراويــد و
مــارا حتــی پــس از ســی و چهــار ســال کــه از زمــان گرفتــن عکــس می گذشــت هنــوز

شــیفته ی خــود می ســاخت .از کمــال خواســتم «ايــن عکــس را هــم در مــوزه بــه

نمايــش بگذاريــد».

«خوب ،حاال می رســیم به آخريــن جمله ی کتاب .اما فراموشــش نکنید!»

« بــه هیچوجه ».

عکــس را بــا محبــت تمــام بوســید و دوبــاره در جیبــش گذاشــت و بعــد لبخنــدی
کجکــی بــه مــن زد «هــر کســی بايــد بدانــد ،کــه مــن در زندگــی خوشــبخت بــوده ام».
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