
«Για μάζεψε τα μυαλά σου, νεαρέ» είπα με υπεροπτικό και ει-
ρωνικό τόνο. «Δεν είναι να τα βάζεις με πράκτορες της CIA, δεν θα
τα βγάλεις πέρα. Πρέπει να βρω την Ντερίν, θα με περίμενε εδώ.»

Δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνο το θάρρος, τον έσπρωξα εγώ
αυτή τη φορά και κατευθύνθηκα προς την πόρτα.

«Θα τη βρεις κάτω, στο σπίτι της αντίστασης, αφού το θέλεις
πολύ. Αλλά δεν σου το συμβουλεύω. Ούτε το κράτος της Τουρκικής
Δημοκρατίας δεν μπορεί να πλησιάσει εκείνα τα σπίτια ένα γύρο.»

Πήρα να κατηφορίζω νιώθοντας ένα ελαφρύ ρίγος κατά μήκος
της ράχης και προσπαθώντας να μη γυρίσω να κοιτάξω πίσω·
ήμουν ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Δεν είχα παραδοθεί
στον πιτσιρίκο επαναστάτη του γλυκού νερού.

Το αυθαίρετο που αυτός ονόμαζε σπίτι της αντίστασης θα πρέ-
πει να ήταν στις παρυφές του λόφου, πού όμως, προς ποια κατεύ-
θυνση; Πριν στρίψω σ’ ένα από τα δρομάκια, γύρισα την πλάτη στην
πλαγιά και κοίταξα το Βόσπορο: Το ανεπανάληπτο ποτάμι μέσα στο
οποίο αντιφέγγιζε το πράσινο των λόφων, τα χρώματα τ’ ουρανού,
η σκιά των παραθαλάσσιων αρχοντικών και τα πλεούμενα· αυτός
ο υδάτινος δρόμος των μύθων… Στην απέναντι όχθη είδα τις κου-
τσουπιές, σ’ εκείνα τα δάση που αντιστέκονταν ακόμη. Όπως πριν
από δύο χρόνια που ήταν ξεπεταγμένες και απλωμένες παντού, έτσι

ΞΥΛΟΚΕΡΚΟΣ ΠΟΡΤΑ �27



και τώρα άνθιζαν, μαγευτικές, επιθετικές, στο χρώμα του αίματος
ή της ντροπής του Ιούδα, στο χρώμα της διακόσμησης των χειρό-
γραφων σελίδων που είχε στείλει ο Ιμάν…

«Η κατάσταση της Γκιούλνταλου χειροτερεύει» είχε πει στο τη-
λέφωνο. Η φωνή της ήταν σαν να ’λεγε «Η Γκιούλνταλου πεθαί-
νει». Επανέλαβα σε όλες τις γλώσσες που ήξερα «Η Γκιούλνταλου
πεθαίνει». Μια μικρή φράση τριών λέξεων για να συνοδεύει τους
φόβους και τις ανησυχίες μου· μια πρόταση παρόμοια με το «τα
λουλούδια ανθίζουν», «τα παιδιά παίζουν», «ο ήλιος δύει». Μόνο
τρεις λέξεις, η πιο απλή δομή φράσης, τρίτο πρόσωπο ενικό, ενε-
στώτας. Όχι όμως τόσο απλή ή σύντομη ή εύκολη. «Η Γκιούλντα-
λου πεθαίνει.» Μια μικρή φράση άλυτη σαν το ερώτημα για το
νόημα της ζωής και του θανάτου, ερώτημα μεγάλο όσο η ζωή
ενός ανθρώπου και φορτωμένο όσο ένα πολύτομο βιβλίο φιλο-
σοφίας και όσο όλα μαζί τα ιερά κείμενα.

Δεν δυσκολεύτηκα να βρω το σπίτι. Αντίθετα με ό,τι φανταζόμουν,
στη γύρω περιοχή δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο, ούτε τρεχάματα
ούτε κανένα μεγάλο πλήθος. Ρώτησα μια γυναίκα στο δρόμο, μου
είπε δείχνοντας κατά κει «Αυτό το γαλάζιο σπίτι είναι το ένα, και δυο
σπίτι παραδίπλα, δεξιά, το άλλο!» Έτσι τα βρήκα. Στη μικρή αυλή
μπρος στην εξώπορτα νέες γυναίκες κάθονταν σ’ ένα παλιό κιλίμι
στο δάπεδο και κουβέντιαζαν κάτω από τον γλυκό ανοιξιάτικο ήλιο.
Η σκούρα πράσινη εξώπορτα ήταν ορθάνοιχτη. Είχε δυο τρία σκα-
λοπάτια μπροστά και δυο νεαροί, ακριβή αντίγραφα του οργισμένου
νέου που με είχε απειλήσει κάνα τέταρτο πριν, κάθονταν καθένας από
μια πλευρά και επιθεωρούσαν γύρω. Ένα γκαράζ με τενεκεδένια σκε-
πή, γεμάτο στοίβες από παλιοσίδερα και άλλα παλιά πράγματα, χώ-
ριζε αυτό το σπίτι από το διπλανό του, μπροστά στο οποίο σουλα-
τσάριζαν πέντ’ έξι νέοι. Στο τέλος του δρόμου στέκονταν δυο μαύρα
αυτοκίνητα που έμοιαζαν για αστυνομικά.

Από κει που στεκόμουν μέχρι το γαλάζιο σπίτι ήταν μια από-
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σταση ογδόντα με εκατό μέτρα. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί. Είδα
τους νέους που κάθονταν μπροστά στην πόρτα να σηκώνονται, τις
γυναίκες, που είχαν απλωθεί πάνω στο κιλίμι της αυλής και φο-
ρούσαν κόκκινες μπάντες πάνω από τα λευκά κεφαλομάντιλά
τους, να στρίβουν όλες το πρόσωπο προς εμένα, και τους άντρες
που έκοβαν βόλτες να έχουν μείνει καρφωμένοι στη θέση τους.
Αναρωτήθηκα για μια ακόμη φορά μήπως δεν ήταν τόσο καλή
ιδέα να σηκωθώ και να ’ρθω εδώ αντί να μιλήσω με την Ντερίν
στο τηλέφωνο. Δεν μπορούσα όμως να γυρίσω πίσω τώρα πια,
ήμουν στα μισά του δρόμου και με είχαν δει. Φτάνοντας κοντά στο
σπίτι του θανάτου, στην είσοδο της αυλής που χωριζόταν από το
δρόμο με λίγους ξύλινους πασσάλους, μια από τις γυναίκες που κα-
θόταν εκεί σηκώθηκε και προχώρησε προς το μέρος μου μαζί με
τους δυο νεαρούς φρουρούς. Το πρόσωπο και η στάση τους δεν
έδειχναν καχυποψία αλλά περιέργεια, ή μπορεί απλώς να μου φά-
νηκε έτσι.

«Ήρθατε μήπως να επισκεφθείτε τους ανθρώπους μας που κά-
νουν αντίσταση;» με ρώτησε η νέα γυναίκα. Φορούσε μαύρο μπλου-
ζάκι που έγραφε «Η ζωή είναι αντίσταση» και λουλουδάτη φούστα,
είχε μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Στη φωνή της υπήρχε κάτι που
ξεπερνούσε το νόημα των λέξεων, μια χροιά που ράγιζε την καρδιά.
Ήταν η ελπίδα για την καλή είδηση, για τη βοήθεια που θα έφτανε
την τελευταία στιγμή, ήταν η προσδοκία του θαύματος…

«Ναι» είπα. «Θα ήθελα να τους επισκεφθώ αν μπορώ.» Και
πρόσθεσα βιαστικά: «Βασικά έψαχνα την κυρία Ντερίν. Μου είπαν
ότι πιθανόν να βρίσκεται εδώ.»

«Να δούμε» είπε ο ένας από τους νέους.
Η γυναίκα με τα μαύρα μάτια έδωσε μια ελαφριά αγκωνιά στον

νεαρό και πέρασε μπροστά του.
«Ας δούμε αν η Ντερίν είναι μέσα. Ποιος είστε, για να της

πούμε;»
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«Είμαι… είμαι δημοσιογράφος. Πείτε της ο Τέο, θα καταλάβει.»
«Περιμένετε λίγο, έχει επισκέπτες μέσα. Δεν αφήνουμε πολλούς

μαζί για να μην κουράζονται οι άνθρωποι που κάνουν αντίσταση.
Η Ντερίν θα έρθει να σας πάρει, περιμένετε εδώ.»

Από κει που στεκόμουν πρόσεξα ότι λίγο παρακάτω, στο τέρμα
του δρόμου, είχε αρχίσει μια κινητοποίηση γύρω από τα αυτοκί-
νητα που είχαν σταθμεύσει στο σταυροδρόμι, παρακολουθούσαν κι
αυτοί. Ήταν μια εντελώς άγνωστή μου κατάσταση κι ένιωθα μόνος,
ανασφαλής και ξένος. Κοίταξα γύρω μου. Οι νεαροί που περιφέ-
ρονταν μπροστά στο διπλανό αυθαίρετο τώρα ήταν ήσυχοι και εί-
χαν επιστρέψει στην προηγούμενη ασχολία τους. Οι γυναίκες της
αυλής, με τις κόκκινες μπάντες και τα κόκκινα γαρίφαλα, είχαν πά-
ρει τα μάτια τους από πάνω μου εδώ και αρκετή ώρα και συνέχι-
ζαν την κουβέντα τους. Ήταν μια ηλιόλουστη, λουλουδιασμένη,
όμορφη μέρα της άνοιξης. Η ζωή αυτών των ανθρώπων πάνω
στους λόφους συνέχιζε κανονικά, απλή και αληθινή. Με τους αυ-
τοθυσιαζόμενους που πέθαιναν σιωπηλά ψάχνοντας την ελπίδα στο
θάνατο· με τους πιστούς που έψαχναν τη λύτρωσή τους στη θυσία
των ηρώων που είχαν φτιάξει· με τις τελετουργίες όπου η οργή με-
τατρεπόταν σε πίστη, η πίστη σε εξέγερση, και η εξέγερση σε αυτο-
κτονία… Από το σπίτι βγήκαν κάποιοι που κρατούσαν κόκκινα γα-
ρίφαλα και δεν έμοιαζαν με κατοίκους της περιοχής. Θα είχαν
τελειώσει από δω και πήγαιναν να επισκεφτούν κι άλλους που εί-
χαν ξαπλώσει να πεθάνουν, στ’ άλλα σπίτια. Σαν τι αίσθημα είναι
να θέλεις να δεις αυτούς τους νεότατους ανθρώπους που περιμένουν
το θάνατο; Τι είδους ανάγκη εξομολόγησης και κάθαρσης είναι
αυτή και τι είδους αλληλεγγύη; Σκέφτηκα ότι σε λίγο θα έμπαινα
κι εγώ στο σπίτι και με διαπέρασε ρίγος. Δεν έπρεπε να είχα έρθει.
Μπορώ ακόμα να αλλάξω γνώμη, να φύγω.

Πίσω από τους επισκέπτες φάνηκε η Ντερίν. Ήταν πια αργά.
Στάθηκε μια στιγμή στο κατώφλι, με κοίταξε, δίστασε και μετά
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φώναξε με επίσημη, παγωμένη φωνή «Ελάτε μέσα αν θέλετε,
Τέο.»

Προχώρησα προς το μέρος της. Οι άλλοι είχαν απομακρυνθεί.
Με άφησε να μπω κι έκλεισε την πόρτα.

«Αν θέλεις πήγαινε να δεις την Γκιούλνταλου. Θα της κάνει
καλό. Κάθε επισκέπτης είναι ελπίδα για τους μέσα.»

Έγνεψα ναι με το κεφάλι. Την ακολούθησα φορώντας στα πό-
δια τα νάιλον καλύμματα που μου άπλωσε.�2� Χωρίς να πει κου-
βέντα άνοιξε την πόρτα ενός από τα δωμάτια. Μέσα ήταν μισο-
σκότεινα και είχε δροσιά. Είδα πρώτα το μικρό κορίτσι που
καθόταν σε μια καρέκλα έχοντας στην αγκαλιά του το μωρό της
Γκιούλνταλου και δίπλα το παλιό μπρούντζινο κρεβάτι. Μετά το
βλέμμα μου έπεσε εκεί. Η γυναίκα στο κρεβάτι είχε τα μάτια κλει-
στά, το πρόσωπό της ήταν κάτωχρο. Τα γυμνά μπράτσα της, που τα
’χε σταυρωμένα πάνω στο κόκκινο πάπλωμα, ανεβασμένο μέχρι το
λαιμό της, τα χέρια, ο λαιμός που φαινόταν μέσα από το γιακά της
ξεκούμπωτης νυχτικιάς, έμοιαζαν με σκελετό που τον είχαν περα-
σμένο σε λαστιχένια θήκη. Ανάσαινε συχνά και κοφτά. Της είχαν
φορέσει κόκκινη μπάντα σαν αυτή που φορούσαν οι γυναίκες της
αυλής και τα μαλλιά της ήταν κουρεμένα σύρριζα. Στο τραπεζάκι δί-
πλα στο κρεβάτι υπήρχε ένα μπουκάλι νερό, ένα κουτί από φάρ-
μακα και μια επίχρυση κορνίζα, με πολλά στολίδια και λουλούδια,
που είχε μέσα τη φθαρμένη φωτογραφία μιας γυναίκα κι ενός άν-
τρα, κοντά ο ένας στον άλλο, με χαμόγελα στα χείλη. Στον τοίχο
πάνω από το κεφαλάρι ήταν κολλημένη μια αφίσα. Είχε φωτο-
γραφίες από άντρες και γυναίκες με κόκκινες μπάντες και από
πάνω, γραμμένο με κόκκινα γράμματα που έσταζαν, έλεγε «Το
αίμα των μαρτύρων μας της �9ης Δεκεμβρίου δεν θα μείνει στο
χώμα». Δίπλα ήταν κολλημένο ένα χαρτόνι με φωτογραφίες και
έγραφε πάνω πάνω «Ζήτω η νηστεία μας μέχρι το θάνατο». Η φω-
τογραφία που ήταν στη μέση τραβούσε αμέσως την προσοχή: Μια
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γυναίκα ντυμένη στα άσπρα, με μακριά κάτασπρα μαλλιά που χύ-
νονταν έξω από το κεφαλομάντιλό της, στεκόταν έχοντας την
Γκιούλνταλου απέναντί της. Ήταν σκυμμένη ελαφρά προς αυτήν
και κρατούσε ανάμεσα στα χέρια το κεφάλι της φιλώντας τη στο μέ-
τωπο με την κόκκινη μπάντα. Ήταν μια θρησκευτική τελετή εξα-
γνισμού, ένα είδος μετάληψης, ευλογίας, μια τελετουργία καλω-
σορίσματος στο θάνατο, ένα καλώς ήρθες στις γραμμές μας.

«Αυτός ο κύριος ήρθε από πολύ μακριά για να σε επισκεφτεί,
Γκιούλνταλου.»

«Μην την ξυπνάς, αν θέλεις» ψιθύρισα.
«Δεν κοιμάται, ξεκουράζεται. Έχει τα μάτια κλειστά γιατί με το

φως την πονάνε.»
Η γυναίκα που ήταν στο κρεβάτι άνοιξε τα μάτια, κοίταξε προς

το μέρος μας και μου φάνηκε πως χαμογέλασε. Οι κατάμαυρες κό-
ρες των ματιών της ήταν διογκωμένες, είχαν αποκτήσει ένα απε-
ρίγραπτο βάθος. Τα γνώριζα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν από πολύ
μακριά· ήταν τα μάτια των αγίων γυναικών που ικέτευαν το Θεό,
τα μάτια της Παναγίας που κρατούσε στα χέρια το νεκρό σώμα του
γιου της. Αν το έλεγα αυτό στον Μετέ Ίνσαλαν θα μου απαντούσε:
«Είναι η επαγγελματική διαστροφή, όπου και να κοιτάξεις βλέπεις
θρησκευτικές παραστάσεις.»

«Πώς είστε;» είπα για να πω κάτι.
«Να ’σαι καλά. Είμαι καλά, πολύ καλά.»
Η φωνή της ήταν αξιοθαύμαστα καθαρή και φυσική. Είχε

πλήρη συνείδηση. Δεν ήξερα τι να πω. Στεκόμουν απλώς ακίνη-
τος δίπλα στο κρεβάτι.

«Μιλήστε για μας» ψιθύρισε. «Μιλήστε σ’ όλους για την αυτο-
θυσία. Ο κόσμος να μάθει.»

«Θα μιλήσω.»
«Πεθαίνουμε για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μη σκο-

τώνουν τα παιδιά μας στα κελιά. Να μιλήσεις γι’ αυτό.»
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Το παιδί που άκουσε τη μάνα του να μιλάει έβγαλε φωνούλες
χαράς και προσπάθησε να τεντωθεί προς τη γυναίκα που ήταν στο
κρεβάτι. Εκείνη γύρισε αδύναμα το κεφάλι της προς την πλευρά του.
Άγγιξε με τα σκελετωμένα δάχτυλά της τις γροθίτσες του μωρού. Τα
χείλη της τσιτώθηκαν πάλι, χαμογελούσε.

«Για να ζήσει ο γιος μου ελεύθερος… Όχι πως δεν τον αγαπώ,
αλλά για την απελευθέρωση όλων, για ν’ ακουστεί η φωνή μας.»

Το χέρι της έπεσε πάλι στο πλάι, ξανάκλεισε τα μάτια.
«Σήμερα είχε πολλούς επισκέπτες, κουράστηκε» είπε η Ντερίν.

Πήρε το παιδί από το κορίτσι και το σήκωσε στην αγκαλιά της.
«Άντε, Ουμούτ, εμείς πάμε στο σπίτι. Η μαμά θα κοιμηθεί.»

Την ώρα που βγαίναμε μαζί από το δωμάτιο ένιωσα για πρώτη
φορά θυμό απέναντί της. Επειδή συμμετείχε σ’ αυτή την ακολου-
θία θανάτου, επειδή δεν εμπόδιζε τη γυναίκα να πεθάνει, έμενε θε-
ατής, την υποστήριζε, στεκόταν απέναντι στο θάνατο με δεμένα τα
χέρια.

Βγαίνοντας απ’ την πόρτα φώναξε προς τις γυναίκες με τα άσπρα
κεφαλομάντιλα και τις κόκκινες μπάντες, που κοίταζαν με μάτια γε-
μάτα ερωτηματικά:

«Πάω σπίτι, το παιδί κουράστηκε. Αύριο πρωί θα έρθω νωρίς.
Αν έρθει άλλος επισκέπτης για την Γκιούλνταλου να πείτε ότι σή-
μερα κουράστηκε πολύ κι έχει ανάγκη από ξεκούραση.»

Ύστερα γύρισε σ’ εμένα: «Αυτές μόλις τώρα ξεκίνησαν τη νηστεία
θανάτου. Χθες γιορτάσανε τη νύχτα της χένας και φόρεσαν στο μέ-
τωπο τις κόκκινες μπάντες τους».

«Μου είναι αδύνατο, πραγματικά, να πιστέψω ότι μετέχεις σ’
αυτή την τρέλα, ότι ευλογείς το θάνατο. Πώς… πώς είναι δυνατόν…
αυτούς τους κακόμοιρους ανθρώπους, τη μάνα αυτού του παιδιού,
πώς… πώς;»

«Αυτοί οι άνθρωποι είχαν την τόλμη να κάνουν την επιλογή
τους. Δεν είναι κακόμοιροι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει σύμ-
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φωνα με τα πιστεύω του, το ίδιο και να πεθάνει σύμφωνα με
αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το καταλάβεις, Τέο. Όπως αυτοί
δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα της πόρτας σου, το πόσο ση-
μαντική είναι για σένα, έτσι κι εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις εκεί-
νους.»

Σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Έσφιξε το παιδί στην αγκα-
λιά της.

«Γιατί ήρθες, Τέο;» είπε στα αγγλικά. «Τι ήταν αυτό που ήθελες
να δεις και να μάθεις;»

Η δυσπιστία και η εχθρότητα που υπήρχαν στη φωνή της αλλά
και η αποξένωση που προκαλούσαν τα αγγλικά μέσα σ’ αυτό το πε-
ριβάλλον, ήταν κάτι το αβάσταχτο.

«Πηγαίνω στην Αλεξάνδρεια. Ήθελα να σε αποχαιρετίσω πριν
φύγω.»

Δεν φάνηκε να την ενδιαφέρει. Ήταν νευρική και ανήσυχη.
Κοίταζε συνέχεια γύρω. Έμοιαζε να μη θέλει να τη δουν μ’ εμένα δί-
πλα της.

«Καλύτερα να φύγεις. Δεν ξέρω σε τι σημείο βρίσκεται η έρευνά
σου, αλλά θα το έχεις καταλάβει κι ο ίδιος ότι δεν ανήκεις εδώ. Θα
είναι καλύτερα να φύγεις και για δική σου ασφάλεια.»

«Ξέρεις κάτι, Ντερίν;»
«Ξέρω ότι κυκλοφορείς ανάμεσά μας και δημιουργείς υποψίες.

Η ιστορία σου για την πόρτα δεν είναι πιστευτή. Από πού έρχεσαι,
ποιος είσαι, τι ζητάς; Δεν υπάρχει πειστική απάντηση σ’ αυτές τις
ερωτήσεις.»

Με πονάει, με πονάει πολύ. Η ιστορία μου με την πόρτα δεν εί-
ναι πειστική, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε εγώ πείθομαι πλέον. Δεν
ξέρω πια τι ζητάω.

«Με υποπτεύεσαι.»
«Δεν ξέρω. Μπορεί να σε αδικώ. Αλλά νομίζω ότι θα είναι κα-

λύτερα για όλους μας να φύγεις.»

��� ΟΓΙΑ ΜΠΑΪΝΤΑΡ



«Τι παράξενο! Όποιον συναντήσω τώρα τελευταία μου λέει να
φύγω. Εντάξει, γι’ αυτό είχα έρθει άλλωστε, για να σε αποχαιρε-
τίσω.»

Προσπαθούσα να φαίνομαι ευδιάθετος, ή τουλάχιστον να φέ-
ρομαι με φυσικό τρόπο. Δεν ήξερα τι να κάνω, έσκυψα λίγο αμή-
χανα να τη φιλήσω στο μάγουλο· ένα φιλί αποχαιρετισμού. Το
παιδί στην αγκαλιά της περπάτησε τα δάχτυλά του πάνω στο πρό-
σωπό μου. Ήταν μια πολύ χαριτωμένη εικόνα. Αλλά δεν ήταν αρ-
κετή για να ξεπεραστεί το χάσμα που υπήρχε ανάμεσά μας. Οπι-
σθοχώρησα μερικά βήματα και την κοίταξα με το μωρό στην
αγκαλιά. Όχι, αυτή δεν ήταν πια η παράσταση της αιώνιας μάνας
που κρατούσε το Χριστό βρέφος. Είχε σβήσει το εσωτερικό φως που
έλαμπε στο πρόσωπό της, δεν υπήρχε ίχνος από εκείνη την ασά-
λευτη γαλήνη που άπλωνε γύρω, και το βλέμμα της δεν ήταν μυ-
στηριακό, ήταν ένα κοινό βλέμμα. Τώρα πια ήταν μια κουρασμένη,
αποκαμωμένη γυναίκα, που επέστρεφε από τη δουλειά με το παιδί
της στην αγκαλιά. Είχε χάσει το μαγικό στοιχείο της. Παρ’ ότι που
τα ανοιχτόχρωμα ροζ λουλούδια της αμυγδαλιάς στέκονταν στο
κλαδί πίσω της και πλαισίωναν σαν κορώνα το όμορφο κεφάλι της,
εντούτοις δεν παρέπεμπε ούτε σε πίνακες της Αναγέννησης, ούτε σε
εικονίσματα, ούτε σε ψηφιδωτά. Ήταν τόσο κοινή, ώστε δεν επέ-
τρεπε κανένα συνειρμό, κοινή σε βαθμό που να προξενεί οδύνη στο
βλέμμα και την ψυχή όποιου βρισκόταν απέναντί της. Αυτοί οι λό-
φοι, τα σπίτια, οι δρόμοι, οι άνθρωποι που ξάπλωναν να πεθάνουν,
η μάνα που αργοπέθαινε, το παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά της.
Όλη αυτή η πραγματικότητα είχε κολλήσει στο πετσί της. Είχε χα-
θεί η μαγεία του εργκουβάν, της κουτσουπιάς.

«Έχε γεια» της είπα στα τουρκικά αυτή τη φορά. Για μια στιγμή
σκέφτηκα να της πω ότι στ’ αλήθεια έψαχνα μια πόρτα μέσα στο βυ-
ζαντινό τείχος, ότι δεν είχα καμιά άλλη σύνδεση πέρα από το στόχο
να πετύχω κάτι στον επιστημονικό μου τομέα, κι ότι πλανιόταν οι-
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κτρά. Μετά μου φάνηκε πως δεν θα είχε νόημα και το άφησα. Είδα
να έρχεται από την άλλη πλευρά ο νεαρός των φτωχομαχαλάδων
με τον οποίο τα είχαμε τσουγγρίσει λίγο νωρίτερα στο σπίτι της. Χω-
ρίς να πω τίποτα ξεκίνησα με μεγάλα βήματα να κατεβαίνω την κα-
τηφόρα. Βγήκα στο δρόμο της αγοράς και πήρα το πρώτο μίνιμπους
που πέρασε.
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II

«Έχε γεια» είπε. Νόμισα ότι θα έλεγε κάτι ακόμα, όμως όχι· γύρισε
και απομακρύνθηκε με μεγάλα βήματα στην κατηφόρα. Έμεινα με
το παιδί στην αγκαλιά να τον κοιτάζω, με μια μικρή, πολύ μικρή
σουβλιά μέσα μου.

Σκέφτηκα ότι δεν θα ξαναβλεπόμασταν πια, οι δρόμοι μας δεν
θα συναντιόνταν. Είχα μια άσχημη αίσθηση, μια βαθιά δυσφορία,
σαν να είχα προδώσει έναν παλιό φίλο. Αναρωτήθηκα: ήταν με-
τάνιωμα ή ενοχή; Ούτε το ένα ούτε το άλλο· ήταν η θολούρα και ο
εκνευρισμός για την υποψία που δεν είχε επαληθευτεί – ή που φο-
βόμουν μήπως επαληθευτεί… Δύο χρόνια πριν είχα βρει και πει-
στική και ενδιαφέρουσα την ιστορία του Τέο με την Ξυλόκερκο
πόρτα, τι ήταν τώρα εκείνο που την έκανε ύποπτη; Δεν ήξερα. «Οι
αποδείξεις» είχε πει ο Κερέμ Αλί την τελευταία φορά που αρπα-
χτήκαμε γι’ αυτό το θέμα. Ποιες αποδείξεις; «Η ηγεσία δεν είναι
υποχρεωμένη να δίνει εξηγήσεις για τα πάντα. Μπορεί να γίνεται
συζήτηση για τις μορφές δράσης αλλά καμία συζήτηση για θέματα
που απαιτούν μυστικότητα. Πρέπει ν’ ακολουθούνται οι οδηγίες,
τελεία!»

Η δυσφορία μου περίσσεψε όταν είδα το νέο παιδί που ανέβαινε
βιαστικά την ανηφόρα. Ο Κερέμ Αλί μου είχε πει ότι για κάποιο διά-
στημα δεν θα φαινόταν σ’ αυτά τα μέρη και ο σύνδεσμός μου με την
οργάνωση θα γινόταν μέσω του «συντρόφου με το συνθηματικό
όνομα Ζιγιά». Η στάση και το ύφος του μου έλεγαν ότι είχε ανέβει



σε σημαντική θέση, έκανε σημαντική δουλειά. Ακόμη κι αν δεν
ίσχυε, πάντως είχε προσπαθήσει να μου αφήσει τέτοια εντύπωση.
Ίσως για να καταπραΰνει το θυμό του, να αποκαταστήσει την προ-
σβλημένη περηφάνια του, να δημιουργήσει ένα αίσθημα ανωτε-
ρότητας. Το ύφος του έλεγε «Εσύ με απορρίπτεις αλλά αν ήξερες τι
σπουδαίος είμαι…»

Το τελευταίο πρόσωπο που θα ήθελα να δω εκείνη τη στιγμή
ήταν ο «σύντροφος με το συνθηματικό όνομα Ζιγιά». Αυτό το νε-
αρό παιδί του λαού με γέμιζε με φόβο. Φοβόμουν μήπως με είχε δει
με τον Τέο, μήπως κλονιζόταν η εμπιστοσύνη του σ’ εμένα, που με
χίλιους κόπους την είχα κερδίσει, κι ακόμα χειρότερα φοβόμουν
μήπως χαρακτηριζόμουν πράκτορας. Ήταν ένας ύπουλος φόβος,
χωρίς βάση, χωρίς νόημα, ίσα ίσα να σε κάνει να ντρέπεσαι για τον
εαυτό σου.

Είχε στο πρόσωπο την παιδιάστικη μάσκα σοβαρότητας που φο-
ρούσε όταν ήταν να πει κάτι σπουδαίο. Σίγουρα θα είχε δει τον Τέο,
θα τον είχε δει και που με φίλησε. Το παιδί πάλευε στην αγκαλιά
μου, ήθελε να φύγει, να βρεθεί κάτω και να τρέξει. Το κατέβασα κρα-
τώντας του σφιχτά το χέρι.

«Γεια, θέλεις κάτι;»
«Περνούσα απ’ έξω, είδα την πόρτα ανοιχτή και αναρωτήθηκα.

Αυτός που μιλούσες πριν είχε μπει στο σπίτι σου, έψαχνε κάτι.»
«Με είχαν φωνάξει από κάτω, από της Γκιούλνταλου. Πήρα βια-

στικά τον Ουμούτ κι έτρεξα εκεί. Θα πρέπει μες στη βιασύνη μου να
άφησα την πόρτα ανοιχτή. Να ’σαι καλά για το ενδιαφέρον σου.»

«Εμείς θαρρούσαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε φύγει εδώ και
καιρό. Τι θέλει ακόμη μαζί σου, γιατί γυρίζει εδώ, τι γύρευε στο
σπίτι;»

«Είναι δύσκολο να σου απαντήσω σε τόσες ερωτήσεις που
μου κάνεις. Εμένα έψαχνε μάλλον, γιατί με είχε πάρει τηλέφωνο
να μου πει ότι θα ’ρχόταν, αλλά το ξέχασα έτσι βιαστικά που έφυγα.
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Αν θες να μάθεις, μου είπε ότι ήρθε για να μ’ αποχαιρετήσει. Είπε
ότι φεύγει.»

«Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο φίλος σου. Είδα που φιλιόσασταν.»
Μου ήρθε να του αστράψω μια σφαλιάρα ή να του ρίξω μια βρι-

σιά από αυτές που είχα μάθει σε τούτα τα μέρη και μετά να τα πα-
ρατήσω και να φύγω. Αλλά ο φόβος, εκείνος ο απαίσιος φόβος…

«Τον Τέο μού τον γνώρισε ένας φίλος του πατέρα μου, τον
πρώτο καιρό που είχε έρθει στην Τουρκία. Τον είχα βοηθήσει τότε
να βρει σπίτι, να περπατήσει και να δει την πόλη. Τέλος πάντων.
Τι ψάχνεις να μάθεις, σύντροφε Ζιγιά;»

Δεν κατάλαβα αν έπιασε τον ειρωνικό τόνο στη φωνή μου όταν
έλεγα «σύντροφε Ζιγιά» αλλά οι ζάρες στο μέτωπό του βάθαιναν και
κρέμασε ακόμη πιο πολύ τα μούτρα.

«Ποιος ήταν ο φίλος του πατέρα σου, συντρόφισσα;» Τώρα και
η δική του φωνή ήταν ειρωνική.

«Ένας καθηγητής της βυζαντινής τέχνης, ο Μετέ Ίνσαλαν. Τον
ξέρεις;»

«Δεν τον ξέρω αλλά ξέρουμε τον πατέρα σου. Μπορεί το καθή-
κον μου να περιορίζεται στο να σε προσέχω και να σου εξασφαλίζω
επαφή με την οργάνωση, ωστόσο έχω την ευθύνη να μεταφέρω
αυτά που βλέπω κι ακούω. Όπως κάθε μέλος ή συμπαθών.»

Την ώρα που έτρεχα να προλάβω τον Ουμούτ, που μου είχε ξε-
φύγει κι έτρεχε προς ένα σκυλάκι στην άκρη του δρόμου, αντήχη-
σαν μέσα στο κεφάλι μου οι λέξεις «ξέρουμε τον πατέρα σου». Γύ-
ρισα απότομα.

«Είπες κάτι για τον πατέρα μου; Δεν μπόρεσα ν’ ακούσω καλά
έτσι που έτρεχα να προλάβω το παιδί.»

Το πρόσωπό του πήρε την έκφραση του αιφνιδιασμού και της
σαστιμάρας που έχει ένα παιδί όταν το πιάνουν στα πράσα.

«Αν κατάλαβα καλά είπες ότι ξέρετε τον πατέρα μου. Ποιοι εί-
στε “εσείς”; Και πώς τον ξέρετε; Κάνατε μαζί φαντάροι;»
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Είχα μάθει από τον Κερέμ Αλί αυτή την έκφραση. «Ο τύπος μού
είπε ότι με ξέρει κι εγώ τον ρώτησα “κάναμε μαζί φαντάροι;”…» Του
άρεσαν τέτοιου είδους φράσεις. Είχα τσαντιστεί για τα καλά, επα-
νέλαβα για να του σπάσω τα νεύρα:

«Ποιοι είστε “εσείς” που γνωρίζετε τον πατέρα μου; Πώς τον
γνωρίζατε; “Τι σόι ήταν;” Έτσι δε ρωτάνε στις κηδείες, σύντροφε
Ζιγιά;»

«Τον ξέρουμε ως σημαντικό πράκτορα του κράτους της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας, ως άτομο που είχε βουτήξει τα χέρια του στο
αίμα των πιο γενναίων συντρόφων μας, οι οποίοι εκτελέστηκαν με
συνοπτικές διαδικασίες.»

Είχε πέσει στην παγίδα. Είχε ηττηθεί από την οργή του επανα-
στάτη νεολαίου κι είχε μιλήσει παραπάνω απ’ όσο έπρεπε. Μπο-
ρεί να το συνειδητοποιούσε τώρα αλλά ήταν αργά.

«Ο πατέρας μου είχε καθαρά χέρια» είπα.
«Ο αξιότιμος πατέρας σου είχε βάλει την υπογραφή του στις

εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και στις αιματηρές επιχει-
ρήσεις που έγιναν το ’92 - ’9�. Το ξέρουν όλοι. Τώρα το έμαθες κι
εσύ, αν δεν το ήξερες. Έχεις το καθήκον να δώσεις αποδείξεις για
τον εαυτό σου στην οργάνωση, συντρόφισσα. Με τις μεγάλες κου-
βέντες δεν θα φτάσεις πουθενά. Το γιατί ζεις εδώ είναι ένα ερω-
τηματικό για εμάς. Είσαι υποχρεωμένη να εξηγήσεις για ποιο
λόγο έφυγες από τους πολυτελείς οικισμούς, από τις βίλες, τα γιοτ
και τα μπαρ, και ήρθες στους λόφους, στα αυθαίρετα. Πρέπει να
δώσεις αποδείξεις για τον εαυτό σου. Εσύ πρέπει να δώσεις λο-
γαριασμό, όχι εμείς. Κι αυτό δεν γίνεται όταν φιλιέσαι με πρά-
κτορες της CIA. Οι αγαπημένοι φίλοι σου έχουν τα χέρια τους
βαμμένα με αίμα συντρόφων μας.»

Μου γυρίζει το στομάχι. Δεν μ’ ενδιαφέρει άλλο να τον προβο-
κάρω και να τον κάνω να μιλήσει, όμως δεν μπορώ να συγκρα-
τηθώ και ξεφωνίζω:
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«Πήγαινε και πες στους συντρόφους σου καθένας να καθαρίσει
το αίμα απ’ τα δικά του χέρια. Αν είναι να μιλήσουμε για αίμα, ας
το σκεφτούν εκείνοι που βούτηξαν τα χέρια στο αίμα των συντρό-
φων και των φίλων τους. Κάνε μου δρόμο να περάσω τώρα. Το
παιδί πείνασε, πρέπει να γυρίσω σπίτι. Αρκετά, δεν αντέχω άλλο
την παράνοιά σας. Λες και δεν έχει άλλη δουλειά η CIA παρά ν’
ασχολείται μαζί σας ! Κοίτα! Σ’ εκείνα τα σπίτια πεθαίνουν άν-
θρωποι. Τι κάνετε εκτός από το να τους χειροκροτάτε και να φω-
νάζετε συνθήματα; Και να ρίχνετε λάσπη σε όσους προσπαθούν να
κάνουν κάτι;»

Άρπαξα το παιδί, το έσφιξα στο στήθος μου και τράβηξα για το
σπίτι χωρίς να γυρίσω να κοιτάξω πίσω. Ήθελα να βάλω τα κλά-
ματα. Προσπάθησα να σταματήσω την τρεμούλα στα χέρια μου, να
εμποδίσω τα αναφιλητά που μ’ έπνιγαν. Ηρέμησα λίγο όταν έφτασα
σπίτι. Εκεί σωριάστηκα στην πλαστική καρέκλα του κήπου κάτω
από την πέργολα. Ο Φέλιξ σηκώθηκε από τη γωνιά όπου λιαζόταν,
τεντώθηκε κι ήρθε να τριφτεί στα πόδια μου, πεινούσε. Ο Ουμούτ
προσπαθούσε να του αρπάξει την ουρά, του είπα να προσέχει «Αν
τον πονέσεις ο γάτος θα σε γρατσουνίσει». Το βλέμμα μου έπεσε στα
λουλούδια που είχαν μείνει αφρόντιστα στις γλάστρες και ήταν
ξερά και μαραμένα. Εδώ κι εκεί μέσα στον μικρό κήπο είχαν αν-
θίσει καχεκτικές τουλίπες και ζουμπούλια από τους βολβούς που
είχε φυτέψει με πολλή φροντίδα η Γκιούλνταλου την περασμένη
άνοιξη. Το φιντάνι της κουτσουπιάς, δώρο της εμμονής του Τέο,
ήταν ολάνθιστο από την κορφή ως κάτω σε πείσμα του μεγέθους
και της εγκατάλειψής του. Από το σημείο που καθόμουν έβλεπα το
Βόσπορο, τους απέναντι λόφους, τη γέφυρα, όλη αυτή την εκθαμ-
βωτική θέα, της οποίας η ομορφιά είχε δουλέψει μέσα μου από την
πρώτη στιγμή που ήρθα σ’ αυτό το σπίτι. Αλλά αφότου η Γκιούλ-
νταλου μου άφησε το παιδί και ξάπλωσε να πεθάνει, δεν ενδια-
φέρθηκα ούτε για κήπο, γλάστρες και λουλούδια, ούτε για τον πε-

ΞΥΛΟΚΕΡΚΟΣ ΠΟΡΤΑ ���



ρίγυρο και τη θέα. Ήταν λες και τα έβλεπα όλα πρώτη φορά. Κι αυτό
που έβλεπα, ποιος ξέρει γιατί, δεν μου άνοιγε την καρδιά, αντίθετα,
μου την έσφιγγε. «Να βλέπεις με τα μάτια της καρδιάς» έλεγε η Ουλ-
κιού. Αυτό μάλλον εννοούσε. Τα πράγματα είναι όπως πάντα: Τα
λουλούδια, ο μικρός κήπος, αυτό το σπίτι, το παιδί, η γάτα, οι λό-
φοι του Βοσπόρου με τις κουτσουπιές, είναι πάντα τα ίδια, το ξέρω.
Η καρδιά μου όμως δεν είναι. Έχει χάσει την αγνότητα, την αθωό-
τητά της. Και μαζί μ’ αυτά έφυγε και η ομορφιά, η λαμπεράδα, το
χρώμα των πραγμάτων.

«Οι εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και οι αιματηρές
επιχειρήσεις του ’92 - ’9� έχουν την υπογραφή του πατέρα σου!»
Όσο αυξάνει η αίσθησή τους ότι βρίσκονται σε κατάσταση πο-
λιορκίας, όσο αυξάνει η απελπισία και η καταστολή, τόσο πιο έν-
τονη γίνεται η παράνοια αυτών των ανθρώπων. Ή μαύρο ή άσπρο,
ή οπαδοί ή εχθροί. Αν δεν σκέφτεσαι όπως εμείς, αν δεν υπο-
στηρίζεις ό,τι κάνουμε εμείς, σημαίνει ότι είσαι αντίπαλος.
«Όποιος δεν είναι μαζί μας θα τον βγάλουμε απ’ τη μέση». Τον Ου-
μούτ τον σκότωσαν στις επιχειρήσεις του �992. Αν είναι έτσι τα
πράγματα, τότε μήπως ο Αρούν Μουράτ εν γνώσει ή εν αγνοία του
έβαλε να σκοτώσουν το ίδιο το παιδί του; Τι δουλειά έκανε πραγ-
ματικά ο πατέρας μου; Ο επιτυχημένος διπλωμάτης που είχε ταχ-
θεί στην υπηρεσία του κράτους , ο σεβαστός, ανώτερης κλίμακας,
γραφειοκράτης, ο άνθρωπος που πέθανε από τις σφαίρες που του
έριξαν οι προδότες διασπαστές της πατρίδας. Αυτά είχαν ειπωθεί
στους λόγους που εκφωνήθηκαν στη, δημοσία δαπάνη, κηδεία
του. Θυμόμουν, από τότε που ήμουν μικρή ακόμα, τη γιαγιά μου
να καυχιέται με υπεροπτικό ύφος: «Ο Αρούν βρίσκεται πάντα σε
σημαντικά κρατικά πόστα». Ποιες ήταν αυτές οι σημαντικές θέσεις;
Τι προσπαθούσε να μου πει η Ουλκιού τότε που είχαμε συναντη-
θεί στην πρεσβεία στο Παρίσι; Τι ήξερε, τι υποπτευόταν; Γιατί
ήταν τόσο απρόθυμη να ψάξει γύρω από το θάνατο του ίδιου του
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παιδιού της; Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ ψάχνον-
τας για τα ίχνη του Ουμούτ. Εγώ την είχα παρασύρει. Έδειχνε σαν
να υπήρχε κάτι που φοβόταν να μάθει. Τα χέρια του μπαμπά μου·
με λεπτά, μακριά δάχτυλα, εκλεπτυσμένα αλλά δυνατά, αντρικά χέ-
ρια. Τα χέρια του μπαμπά μου έχουν αίμα! Το αίμα του Ουμούτ, του
αδελφού του Κερέμ Αλί και τόσων άλλων! Μα θα πιστέψω ό,τι μου
είπε ο ψευτοαγωνιστής; Αυτά είναι η παράνοια της οργάνωσης,
πρωτόγονες θεωρίες συνωμοσίας. Τρέφονται με τέτοια πράγματα,
ακονίζουν το μίσος και το θυμό τους, τα θεωρούν επαναστατικό-
τητα. Σάμπως δεν τους ξέρω;

Ο μπαμπάς μου… πώς έμπαινε αθόρυβα στην κάμαρά μου όταν
επέστρεφε από τα ταξίδια. Στην αρχή έκανα πως κοιμάμαι και
μετά ορμούσα στην αγκαλιά του. Το άρωμα Ντάβιντοφ, το ωραίο κα-
στανό του κεφάλι, τα δυνατά μπράτσα, τα όμορφα χέρια του. Το πώς
μου ψιθύριζε στ’ αυτί «όμορφή μου κοπέλα». Τα παιχνίδια που παί-
ζαμε οι δυο μας χωρίς να βαριέται ποτέ. Το ενδιαφέρον του για μένα
που ενοχλούσε τη μαμά και την έκανε να ζηλεύει. Και μετά, που μας
άφηνε κι έφευγε… «Μη φεύγεις, μπαμπά, θα μου λείψεις.» «Πρέ-
πει να σου λείψω λίγο για να χαρείς όταν θα επιστρέψω, κορι-
τσάκι μου.» Πάντα φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψει, όμως επέ-
στρεφε. Όταν έφευγε, ένιωθα μόνη και απροστάτευτη. Σκεφτόμουν
τότε ότι βρισκόταν σε κάποιο μέρος της γης, ότι μ’ αγαπούσε και θα
γύριζε οπωσδήποτε, και ησύχαζα. Στο σπίτι μας οι βαριές κουρτί-
νες του σαλονιού ήταν μονίμως κλειστές, τα καλύμματα των επί-
πλων, που ήταν ογκώδεις αντίκες, σηκώνονταν μόνο σε πολύ ει-
δικές περιπτώσεις, κανείς δεν μιλούσε φωναχτά και δεν ακουγόταν
γέλιο. Η οικοδέσποινα περνούσε μεγάλο μέρος της μέρας στην κά-
μαρά της και μόνο όταν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι ή όταν γινόταν
κάποιο κάλεσμα, τρώγαμε όλοι μαζί στο μεγάλο τραπέζι. Ακόμη και
τα παιχνίδια στο δωμάτιό μου έπρεπε να είναι πάντα σε τάξη,
πάντα στο ίδιο σημείο. Αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα διαλυό-
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ταν μόνο όταν έπαιζα με τον μπαμπά και το σπίτι γέμιζε με τις δι-
κές μου φωνές και τα γέλια των δυο μας, όλο τον υπόλοιπο καιρό
έμοιαζε με μοναστήρι.

Πήρα την άδεια γλάστρα που ήταν εκεί δίπλα και την εκσφεν-
δόνισα στον τοίχο. Έσπασε με θόρυβο και τα κομμάτια της σκόρ-
πισαν γύρω. Η γάτα το ’σκασε φοβισμένη και το παιδί έβαλε τα κλά-
ματα. Όχι μόνο τη γλάστρα μα και το σπίτι ολόκληρο να γκρέμιζα,
δεν θ’ αρκούσε για να διαλύσω τη μοναξιά, την απόγνωση και το
φόβο που ένιωθα. Μπήκα στο σπίτι κλαίγοντας και τραβώντας το
παιδί μαζί μου. Νόμιζα ότι το αγαπούσα αυτό το σπίτι, κι όμως τώρα
φαινόταν στα μάτια μου άθλιο, φτωχικό και πέρα για πέρα άδειο.
Τη στιγμή τούτη, το ερώτημα για ποιο λόγο ήμουν εδώ ούτε απά-
ντηση είχε ούτε κανένα νόημα. Η γυναίκα που είχε ξαπλώσει να πε-
θάνει στο κάτω σπίτι, το παιδί που είχαν αφήσει στα χέρια μου με
κρατούσαν δεμένη, σαν αλυσίδες, σαν χειροπέδες σ’ αυτόν το λόφο.
Και μάλιστα από δική μου επιλογή, με τη θέλησή μου.

Πήγα στην κουζίνα κι άρχισα να ετοιμάζω φαΐ για τον Ουμούτ,
με μηχανικές κινήσεις, χωρίς να πολυσκέφτομαι τι κάνω. Ζέστανα
τη σούπα λαχανικών που είχε περισσέψει από την προηγούμενη.
Έβαλα δυο μπιφτέκια στη σχάρα. Η μυρωδιά τους, αντί να με κά-
νει να τα λιμπιστώ και να μου ανοίξει την όρεξη, μου έφερε πε-
ρισσότερο ανακάτεμα στο στομάχι. Το κλάμα μου δεν έλεγε να στα-
ματήσει. Δεν προλάβαινα να εμποδίσω τα δάκρυα που έσταζαν
μέσα στη σούπα, στη σχάρα, στο παιδικό πιάτο. Πήρα τα μπιφτέκια
μισοψημένα μισοάψητα και τα έβαλα στο πιάτο, κάθισα το παιδί στο
καρεκλάκι του, σφούγγισα τα μάτια μου. Το μωρό άπλωσε τα χέρια
στα μάγουλά μου κι άρχισε να μου κάνει γελάκια. «Μαμά, μαμά,
μαμά» έλεγε και ξανάλεγε. Λες και προσπαθούσε να φανεί χαρι-
τωμένο, να με καλοπιάσει, να με κάνει να συγχωρήσω κάποια ατα-
ξία που δεν είχε κάνει. Ήταν κι αυτό μόνο, απροστάτευτο και σε από-
γνωση, ίδια με μένα. Εγώ το ήξερα, εκείνο όμως όχι, δεν το ’χε
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μάθει ακόμα. Πήρα το κεφάλι του και το έσφιξα με αγάπη στο στή-
θος μου. Να το έπαιρνα μαζί μου και να ’φευγα από δω. Να φτιά-
χναμε μια νέα ζωή, σε άλλο τόπο, σε άλλο κόσμο.

Όσο το τάιζα σιγά σιγά ηρέμησα. Φώναξα το γάτο και του έδωσα
ό,τι μπιφτέκι δεν είχε φάει το παιδί, αφού το ανακάτεψα με ψίχα
ψωμιού. Το γατί βάλθηκε να τρώει βγάζοντας θαρρετά νιαουρί-
σματα. Με τον Ουμούτ το παρακολουθούσαμε κάμποση ώρα. Κοι-
τάζοντας το Φέλιξ θυμήθηκα τον γιο εκείνου του ανθρώπου που
έμενε στη γειτονιά με τα διακόσια ογδόντα πέντε σκαλοπάτια.
Είχε επιστρέψει ύστερα από χρόνια και τον χτύπησαν. Μια εκτέ-
λεση της οργάνωσης, που έγινε χωρίς να προηγηθεί συζήτηση και
μάλιστα μια άδικη εκτέλεση· κάποιοι θεωρούσαν ότι είχαν το δι-
καίωμα, τη δικαιοδοσία να το κάνουν… «Είχε αίμα στα χέρια του
ο πατέρας σου» είχε πει. Και ποιος έχει χέρια καθαρά; Πάλι μαύ-
ρισε το μέσα μου, η πλάτη μου ανατρίχιασε. Ρίχτηκα στη δουλειά.
Έπλυνα τα πιάτα, συγύρισα. Είχε ένα σωρό άπλυτα ρούχα, γέμισα
το πλυντήριο και το έβαλα να δουλέψει. Τι πολλά βρόμικα ρούχα
μαζεύονται όταν υπάρχει παιδί στο σπίτι. Τι ωραία που σιδέρωνε
η Γκιούλνταλου. Παραπονιόταν, έλεγε «Τι κακό χούι κι αυτό,
κάνω των ξένων τη δουλειά σαν να είναι δουλειά του σπιτιού μου.
Όταν σιδερώνω δεν μπορώ να αφήσω ούτε τόση δα τσάκα, ούτε μια
γραμμούλα. Αν θέλεις να κάνεις την παραδουλεύτρα πρέπει να
αφήνεις και λίγο λάσκα. Δεν γίνεται να σου βγαίνει η ψυχή για να
παστρέψεις τη βρομιά του κόσμου.» Όταν μιλούσε για τα ερωτικά
και τα σεξουαλικά, το πρόσωπό της έπαιρνε φωτιά και τα ’λεγε με
ντροπαλή φωνή αλλά γεμάτη πόθο: «Μου το έκανε απανωτά, ένα
σωρό φορές, ο Χουσεΐν, και με φιλιά και χάδια. Έφευγε η γη κάτω
απ’ τα πόδια μας, ντροπή δεν ξέραμε τι είναι». Και μετά έπιανε να
τραγουδάει «Η κάμαρά μου είναι ασβεστωμένη, το πρόσωπό μου
γελαστό, γδύσου κι έλα στον κόρφο μου, ο ίδρος μου είναι για-
τρικό». Την έχω πεθυμήσει την Γκιούλνταλου, μου έχει λείψει,
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τώρα το καταλαβαίνω. Πώς λένε, νιώθω μια σουβλιά μέσα μου,
έτσι, είναι σαν να έχει καθίσει μια πέτρα στο στήθος μου. Η
Γκιούλνταλου δεν υπάρχει πια. Η γυναίκα που είναι στο παραπάνω
σπίτι δεν είναι η Γκιούλνταλου. Η Γκιούλνταλου πεθαίνει. Ίσως για
χάρη της οργάνωσης, ίσως για τον αγώνα, ίσως επειδή χάλασε η
καρδιά της με τον Χουσεΐν που πήρε τα βουνά και δεν ξαναγύρισε,
και το κάνει για να τον τιμωρήσει.

Μπήκα στο μπάνιο. Ήταν το μπάνιο ενός αυθαίρετου, που όσο
κι αν προσπάθησα, δεν κατάφερα να το ομορφύνω, ήταν γεμάτο
πλαστικούς κουβάδες και λεκάνες. Έμεινα κάμποση ώρα κάτω
από το ντους και μετά έτριψα καλά όλο το σώμα μου, κυρίως τα χέ-
ρια, με το σφουγγάρι, λες κι ήθελα να τα γδάρω. Όταν στέγνωσα τα
μαλλιά μου και βγήκα, ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει και οι ακτίνες
του έπεφταν στα τζάμια της απέναντι ακτής. Το παιδί και ο γάτος εί-
χαν αποκοιμηθεί κουλουριασμένα πάνω στο ντιβάνι. Η βραδινή
δροσιά της άνοιξης ανακατεμένη με τη μυρωδιά της γλυσίνας γέμιζε
το δωμάτιο. Σε πείσμα της φασαρίας και της έντασης ολημερίς, εδώ
τώρα ήταν ήσυχα και γαλήνια. Έκλεισα το παράθυρο. Από το κάτω
κάτω ράφι της ντουλάπας στη γωνία έβγαλα το μπουκάλι με κονιάκ
Χένεσι που είχα κρυμμένο. Είχα πολύ καιρό να πιω. Όσο καθό-
μασταν στο προσκεφάλι των ανθρώπων που ξάπλωναν για να πε-
θάνουν τραγουδώντας σαν εμβατήριο το «Για μια εποχή θα πει-
νάμε», ό,τι κι αν έτρωγες ή έπινες σου καθόταν στο λαιμό. Οι
νύχτες της χένας με φαγοπότι, που οργανώνονταν για όσες ξεκι-
νούσαν τη νηστεία θανάτου, πιο πολύ από φαγοπότι θύμιζαν θρη-
σκευτική τελετή, όπου προσφερόταν προς βρώση και πόση το
σώμα και το αίμα του Χριστού. Τράβηξα μια γερή ρουφηξιά κονιάκ
από το κρυστάλλινο ποτήρι. Ήταν του μπαμπά μου. Του άρεσε να
πίνει το κονιάκ του σ’ αυτό το ποτήρι. Ήταν δεμένος με ορισμένα
όμορφα αντικείμενα, θα ’λεγε κανείς σε βαθμό εξάρτησης, για πα-
ράδειγμα αυτό το ποτήρι, η ασημένια ταμπακέρα του με μία μόνο
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πολύτιμη πέτρα πάνω, η κλειδοθήκη που είχε πάρει από την Αί-
γυπτο και είχε το σχήμα του κλειδιού του άλλου κόσμου, το χρυσό
ψαλίδι με το οποίο έκοβε τα πούρα του, κάτι τέτοια αντικείμενα.
Ύστερα από το θάνατό του κράτησα το ποτήρι του κονιάκ και το
κλειδί του άλλου κόσμου. Πήρα και δύο λινά πουκάμισά του που
χαιρόμουν να τα φορώ όσο φαρδιά κι αν μου ’πεφταν.

Κοιτώντας το ποτήρι μού ήρθαν στο νου τα δάχτυλα του μπα-
μπά, πώς άδραχναν ολόκληρο το κοφτό κρύσταλλο, και τα δυνατά
μακριά του χέρια που μέσα τους χανόταν το δικό μου χεράκι. Μια
σταγόνα κονιάκ κύλησε από το στόμιο του ποτηριού και την
ένιωσα χλιαρή και κολλώδη στα δάχτυλά μου, ανατρίχιασα. Αίμα·
το αίμα από τα χέρια του Αρούν Μουράτ που μόλυνε κι εμένα!
Πάνω που θα εκσφενδόνιζα το ποτήρι συγκρατήθηκα, το ακούμ-
πησα αργά στο τραπεζάκι. Όσο κι αν φοβόμουν την εικόνα που θα
προέκυπτε, δεν μπορούσα να καθυστερώ άλλο την ένωση των
κομματιών του παζλ· αυτό το κατάλαβα.

Κατέβασα με τη μία το κονιάκ που είχε απομείνει μέσα στο πα-
τρικό κειμήλιο και πρόσθεσα λίγο ακόμα. Από παιδί ακόμη ήμουν
πολύ γρήγορη στο να λύνω παζλ. Τώρα, αυτό που με εμπόδιζε να
συμπληρώσω την εικόνα ήταν ο φόβος να έρθω αντιμέτωπη με τις
διάφορες αλήθειες. Όμως είχα φτάσει πια στο σημείο να μη φο-
βάμαι το λύκο. Ήξερα πού έπρεπε να ψάξω για να βρω τα χαμένα
κομμάτια. Κοίταξα μέσα μου, ήμουν πανέτοιμη.

Βρήκα την Ουλκιού στο κινητό. Ήταν ακόμη στην Καππαδοκία.
Είπε: «Εδώ είναι ένας παράδεισος, ένα καταφύγιο ακριβώς όπως το
ήθελα». Ρώτησε για τον Τέο. Είπα: «Ήρθε να πει αντίο, φεύγει». Δεν
ρώτησε για πού. Είτε το γνώριζε είτε έμοιαζε να μην την ενδιαφέρει.
Δεν ήξερα τι είχε συμβεί μεταξύ τους αλλά το ένιωθα ότι κάτι είχε
σπάσει, ίσως να είχαν χωρίσει. «Σε έχω ανάγκη» της είπα με όλη την
ειλικρίνειά μου. «Η Γκιούλνταλου βαδίζει ολοταχώς προς το θάνατο.
Και οι άλλοι το ίδιο. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ εδώ, καμιά φορά εί-
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ναι σκέτος εφιάλτης. Είναι και το παιδί. Κι άλλα πράγματα που δεν
λέγονται στο τηλέφωνο… Σ’ έχω πραγματικά ανάγκη.»

«Δεν θ’ αργήσω να γυρίσω» είπε. «Σ’ ευχαριστώ που με πήρες,
κι εγώ σε χρειάζομαι.»

Ένιωσα να ανοίγει πάλι μεταξύ μας η δίοδος επικοινωνίας
που για ένα διάστημα είχε κλείσει. Ίσως επειδή ο Τέο έφευγε από
τη ζωή μας, ή ίσως επειδή μοιραζόμασταν το ίδιο μυστικό.

Υπήρχε ένα άτομο ακόμη στο οποίο ήθελα να τηλεφωνήσω, κά-
ποιος που θα μου έκανε πολύ καλό αυτή την ώρα: ο Τουργκούτ Ερ-
σίν. Είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Δεν μου τηλεφωνούσε. Την
τελευταία φορά που είχε πάρει μου είχε πει ότι θα έλειπε στο εξω-
τερικό για λίγο καιρό. Απ’ όσο έβλεπα στη εφημερίδα, είχε επιστρέψει,
είχε ξαναρχίσει να γράφει. Δεν μιλούσε πια για τις νηστείες μέχρι
το θάνατο. Ο κόσμος στην οργάνωση, στα σπίτια της αντίστασης, στις
καθημερινές κουβέντες, όταν άνοιγαν να διαβάσουν τις εφημερίδες,
αναφερόταν περισσότερο στο όνομά του. Γι’ αυτόν προοριζόταν η
πιο σκληρή κριτική, ως και βλαστήμιες. Περίμεναν ότι θα στεκό-
ταν στο πλευρό τους, και η αδιαφορία που έβλεπαν μεγάλωνε την
απόγνωση και ακόνιζε την οργή τους. «Τόσο ήταν το φυτίλι του. Έτσι
κι αλλιώς αυτός έδειχνε αριστερά αλλά έβγαινε από τα δεξιά. Φταί-
ει και το κράτος φταίει κι η οργάνωση, ούτε η σούβλα να καεί ούτε
και το κοψίδι. Αν δεν έκανε το φερέφωνο στα αφεντικά των ΜΜΕ

δεν υπήρχε περίπτωση να τον καθίσει η αστική τάξη στην καρέκλα
που κάθεται! Φίλε, μην περιμένεις προκοπή από αποστάτη αριστερό
ή επαναστάτη. Όλα είναι κούφια λόγια, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι
ιερή και ανέγγιχτη, όλα φούμαρα. Αυτοί είναι οι “έξυπνοι” αριστεροί
που υποστηρίζουν τη δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου. Νομίζουν πως
θα κερδίσουν την ελευθερία χωρίς κανένα αντίτιμο, μόνο γλείφοντας
τον κώλο των ιμπεριαλιστών! Διαφημίζουν την αφεντιά τους
πάνω στις δικές μας πλάτες και μόλις το κράτος τους φοβερίσει μα-
ζεύουν την ουρά στα σκέλια…» Αυτά και άλλα παρόμοια ήταν τα σχό-
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λιά τους. Όσο πολλαπλασιάζονταν οι θάνατοι και περίσσευε ο πό-
νος, όσο η αίσθηση της ήττας και ο θυμός γίνονταν εντονότερα, τόσο
μεγάλωνε η αδιαλλαξία, η μη ανεκτικότητα και η μοναξιά. Η αντί-
δρασή τους στα κελιά της απομόνωσης γύριζε ενάντιά τους και απο-
μόνωνε τους ίδιους, καθώς η αγανάκτηση που ένιωθαν για την αδια-
φορία και την απάθεια του περίγυρου απέναντι στους θανάτους με-
τατρεπόταν σε μίσος και τους έκλεινε μέσα στο γκέτο, υψώνοντας
γύρω τους τοίχους φτιαγμένους από το ίδιο μίσος και από θυμό. Αυτή
η απόγνωση, που δεν ήταν πια εξέγερση αλλά μόνο τυφλός, επι-
θετικός θυμός, είχε αρχίσει τώρα να με φοβίζει κι εμένα, να με κά-
νει να πνίγομαι.

Αντιστάθηκα λίγο καιρό, αλλά τελικά πήρα τηλέφωνο τον δη-
μοσιογράφο. Την ώρα που σχημάτιζα τον αριθμό στο κινητό, ήμουν
αναποφάσιστη, ένιωθα μια ταραχή, ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με δια-
περνάει από το στήθος μέχρι τα λαγόνια. Μπας και…; Μα όχι, είναι
η ψυχολογική κατάσταση που μου προκαλεί ο εφιάλτης αυτών
των ημερών, είναι η ανάγκη να καταφύγω κάπου. Μπορεί να είναι
ένα απατηλό αίσθημα που νιώθω επειδή φεύγει ο Τέο κι επειδή
σκέφτομαι πολύ έντονα τον μπαμπά μου.

Ευτυχώς δεν απάντησε στο τηλέφωνο. «Ο αριθμός που καλείτε
δεν λειτουργεί προσωρινά. Παρακαλώ αφήστε μήνυμα.» Δεν είχα
μήνυμα για να αφήσω, είχα μόνο ανάγκη.

Αναρωτήθηκα το λόγο που μ’ έκανε να ορμώ δεξιά αριστερά
παίρνοντας τηλέφωνα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Το παιδί και
ο γάτος κοιμόνταν. Το δωμάτιο είχε κρυώσει, μου ήρθε τρεμούλα.
Δεν είχε καλοκαιριάσει, τις νύχτες έκανε ψύχρα. Πρέπει να ήπια αρ-
κετό κονιάκ, το κατάλαβα απ’ την ελαφριά ζαλάδα που είχα στο κε-
φάλι. Ήμουν μόνη· ολομόναχη σε ένα ξένο περιβάλλον, όπου το
αίμα προσπαθούσε να ξεπλυθεί με αίμα, όπου κάποιοι ήλπιζαν να
βγει ζωή από το θάνατο κι όπου αλώνιζε η καχυποψία κι η αμφι-
βολία. Δεν αρκούσε μόνο να έχω γενναία καρδιά και μυαλό και να
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μοιράζομαι τη ζωή τους για να είμαι μια από αυτούς και να ξεπε-
ράσω τη μοναξιά. Χρειαζόταν επίσης εκείνη η αταλάντευτη, η
αδιαμφισβήτητη, η τυφλή πίστη αλλά και ο θυμός, η εξέγερση, το
μίσος που είχε δουλέψει στο μεδούλι εκείνων των παιδιών των
φτωχομαχαλάδων. Ίσως αυτό να ήταν το δυνατό όπλο που ο Κερέμ
Αλί έλεγε «ταξικό μίσος».

Έκλεισα το κινητό. Έβαλα το παιδί στο κρεβάτι του. Αδιαφο-
ρώντας για το στομάχι μου που ανακατωνόταν ήπια ένα ακόμη κο-
νιάκ. Πήρα το γάτο στην αγκαλιά μου, έριξα πάνω μας το κάλυμμα
του ντιβανιού και βυθίστηκα στον ύπνο.

* * *

Όπως το είχε υποσχεθεί, δεν άργησε να επιστρέψει. Είχε φέρει μαζί
της δυο μπουκάλια κόκκινο κρασί.

«Η περιοχή έχει απίθανο κρασί. Αυτά τα στέλνει η φίλη μου.
Έχει μια πολύ ωραία πανσιόν στο Γκιόρεμε, ανάμεσα σε αληθινά
πετροκομμένα βράχια �2� είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε όνειρο,
δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το κρασί είναι εμφιαλωμένο ειδικά
γι’ αυτήν, έχει δική της ετικέτα.»

Με είδε που σώπαινα και πρόσθεσε: «Να είμαι εδώ και να σου
μιλώ για κρασιά και καλοπέραση θα μοιάζει μάλλον με το να πάει
κανείς να πουλήσει σαλιγκάρια σε γειτονιά μουσουλμάνων».

«Η πείνα που υπάρχει εδώ δεν έχει να κάνει με το φαγητό και
το ποτό. Και ίσως το ποτό να είναι ο μόνος τρόπος για ν’ αντέξει κα-
νείς όσα συμβαίνουν.»

Περιέφερε το βλέμμα της στο δωμάτιο.
«Δεν άλλαξε τίποτα. Η γλυσίνα έξω άνθισε πολύ ωραία φέτος.

Κι ο γάτος μια χαρά είναι απ’ όσο βλέπω. Τι έκανες με το παιδί;»
«Τι να κάνω; Να το αφήσω στο δρόμο ή να το κλείσω στο σπίτι

και να την κοπανήσω; Ζούμε μαζί. Βοηθάνε κι οι συγγενείς της
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Γκιούλνταλου, πότε πότε και καμιά γειτόνισσα. Τα παιδιά δεν εί-
ναι τόσο πρόβλημα εδώ, μεγαλώνουν μαζί με όλα τα άλλα. Το
άφησα στη γειτόνισσα επειδή θα ’ρχόσουν, έχει ένα τσούρμο παι-
διά το σπίτι της, σφύζει από ζωή. Παίζει εκεί με τα συνομήλικά του.
Θα πάμε να τον πάρουμε σε λίγο. Για να πω την αλήθεια τον έχω
συνηθίσει.»

«Αν υιοθετήσεις και παιδί ο θείος σου θα πάθει απ’ τον καημό
του. Ακόμα κι η μαμά σου θα αντιδράσει.»

«Αν είναι ξεμέθυστη βέβαια. Την τελευταία φορά που πήγα
στην Άγκυρα κι έμεινα μια εβδομάδα την είδα όλο κι όλο τρεις φο-
ρές, πίστεψέ με, και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Ή θα κοιμόταν –δηλαδή
θα ήταν σε νάρκη– ή θα “είχε αποσυρθεί στο δωμάτιό της για να
αναπαυτεί” όπως το έλεγε η Μετζμπουρέ, ή θα είχε πάει να παίξει
μπριτζ και κουμκάν. Αναρωτιέμαι πώς καταφέρνει να παίζει με τέ-
τοιο κεφάλι, αλλά παίζει, χρόνια τώρα. Το καλοκαίρι στην Άγκυρα,
το χειμώνα στο Μπόντρουμ.»

Φέρναμε την κουβέντα γύρω γύρω. Ψάχναμε το κλειδί που θα
άνοιγε την κλειδωμένη πόρτα, θα ξανάρχιζε τη ροή που είχε κοπεί
μεταξύ μας. Εγώ ήμουν στην αναζήτηση των κομματιών του παζλ,
αυτή δεν ήταν σε καμιά αναζήτηση. Της είχα πει «Έλα, σε έχω
ανάγκη» και ήρθε. Πριν φύγει είχε πει «Δεν έχω κανένα να με πε-
ριμένει ούτε είμαι αναγκασμένη να δουλεύω για να βγάλω λεφτά.
Έχω βγει στη σύνταξη, και από την επαγγελματική και από την
πραγματική ζωή. Είμαι πια ελεύθερη να βρίσκομαι όπου θέλω
όποια ώρα θέλω». Της είχα πει ότι έπρεπε να είναι ευτυχισμένη γι’
αυτό. Μου απάντησε, όπως και πριν, με πίκρα στη φωνή της: «Να
ένα ωραίο παράδειγμα αρνητικής ανεξαρτησίας, να είσαι ανεξάρ-
τητη από τη ζωή».

ΞΥΛΟΚΕΡΚΟΣ ΠΟΡΤΑ ���




