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Η Κληρονοµιά
του Ορχάν
Μ Ε ΤΑ Φ Ρ Α Σ Η
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΡΙΚΚΑ
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Για τον Βραμ,
που το κατέστησε δυνατό
και για τον Άλεκ και για τον Βον,
που το κατέστησαν αναγκαίο
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Το παρελθόν δεν είναι νεκρό,
δεν είναι καν παρελθόν.
— Γ Ο ΥΙΛΙΑΜ

ΦΟΚΝΕΡ

Η γλώσσα είναι ο οίκος του είναι.
Στον οίκο αυτό κατοικεί ο άνθρωπος.
— Μ Α Ρ Τ Ι Ν Χ ΑΪΝΤΕΓΚ ΕΡ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ένα Τσεκούρι στο Δάσος

ΟΝ ΒΡΗΚΑΝ μέσα σε ένα από τα δεκαεπτά καζά-

Τ

νια στην αυλή, βουτηγμένο σε μια λουλακί μπογιά,

δύο αποχρώσεις πιο σκούρα από τον καλοκαιρινό ουρανό. Τα χέρια και το σαγόνι του εξείχαν από το χάλκινο
χείλος, αλλά ο υπόλοιπος Κεμάλ Τούρκογλου, ετών ενενήντα τριών, είχε πάρει ένα χλωμό μπλε χρώμα. Ο Ορχάν
είχε μάθει ότι οι γέροι του χωριού στάθηκαν μπροστά
στο μουλιασμένο πτώμα, πιάνοντας ανήσυχα τα κομπολόγια τους, ενώσο οι γυιοί τους περίμεναν κρατώντας
τα ζάρια, από τα παιχνίδια στο τάβλι, που άφησαν στη
μέση. Η σεμνότητα απαγόρευε τις γυναίκες θεάτριες,
αλλά μέσα σε ώρες τα νέα διαδόθηκαν από τη μία κουζίνα και από τον έναν πάγκο παντοπωλείου στον άλλον.
Ο παππούς του Ορχάν, ο ντέντε του, είχε βυθίσει το σώμα του, γυμνό εκτός από το παντελόνι, σε ένα βαρέλι
βαφής ρούχων έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους.
Ο Ορχάν χώνεται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου,
μια πολυτέλεια για την οποίαν έπεισε τον εαυτό του
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όταν ο τρόμος της επτάωρης διαδρομής προς το χωριό
άρχισε να ξεπερνά τη θλίψη του. Ήθελε να θρηνήσει ιδιαιτέρως μακριά από τα κοτόπουλα, τους ηλικιωμένους,
τους πλανόδιους εμπόρους ή, ακόμη χειρότερα, τους
γνωστούς που μπορεί να έβρισκε στο λεωφορείο προς
την Ανατολία, στα σωθικά της Τουρκίας. Είπε στον εαυτό του ότι είχε χρήματα για λίγη πολυτέλεια τώρα, αλλά
το αυτοκίνητο έφτασε με μία ώρα καθυστέρηση και είχε
χαλασμένο κλιματισμό και έναν οδηγό που βρομοκοπούσε φθηνή κολόνια και ιδρώτα. Ο Ορχάν ανάβει ένα
τσιγάρο και κλείνει τα μάτια του για να ξεπεράσει τη
σωματική μυρωδιά του άνδρα.
«Πάτε να δείτε την οικογένειά σας;» ρωτάει ο οδηγός.
«Ναι», απαντά ο Ορχάν.
«Ωραία. Πολλοί νέοι φεύγουν από τα χωριά και δεν
ξαναγυρίζουν», λέει.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από
την τελευταία του επίσκεψη. Αν ο Ντέντε είχε τη σύνεση να μετακομίσει από εκείνο το αναθεματισμένο
μέρος δε θα υπήρχε κανένας λόγος να ξαναγυρίσει.
Το αυτοκίνητο λοξοδρομεί από τον αυτοκινητόδρομο
και προχωράει σε έναν πρόσφατα στρωμένο δρόμο
προς την πόλη Σεβάστεια, στα προάστια της οποίας
βρίσκεται το χωριό Καρόντ. Ο οδηγός επιβραδύνει και
ανοίγει ένα παράθυρο αφήνοντας τη μυρωδιά του
στρωμένου χώματος να περάσει στην καμπίνα του αυ-
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τοκινήτου. Αντίθετα με την Κωνσταντινούπολη, της
οποίας η μεγαλοπρέπεια αντανακλάται στον Βόσπορο,
η κεντρική Ανατολία είναι η πεμπτουσία της άλλης
Τουρκίας, στην οποίαν οι οπτασίες του μεγαλείου ή
της προόδου είναι πολύ δυσκολότερο να εντοπιστούν.
Εδώ οι βοσκοί ακολουθούν τα βελάσματα μακρύτριχων κατσικών και κοντόχοντρες χωριάτισσες κουβαλούν στις πλάτες τους δεμάτια με προσανάμματα. Ο
χρόνος και η πρόοδος είναι δύο μακρινοί συγγενείς
που ανταλλάσσουν περιστασιακά επιστολές. Οι αρχαίοι δρόμοι της επαρχίας της Σεβάστειας, που κάποτε ανήκαν στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, έχουν
ζήσει το ποδοπάτημα των Ασσύριων, των Περσών, των
Ελλήνων και των Ρωμαίων. Σαπισμένα από την ξηρασία ξύλα, κομμάτια τσιμέντου και λαμαρίνες σάπιου
τσίγκου ακουμπούν αδύναμα πάνω σε αρχαίες βυζαντινές πέτρινες κατασκευές, των οποίων η αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα υποδηλώνει ένα πιο ένδοξο παρελθόν. Στρώματα χώματος και πολιτισμού που έχουν
ανασυρθεί από τα λασπωμένα νερά του Κιζιλρμάκ,
του Άλυ, παράγουν μια ιζηματογενή αισθητική. Ο Ορχάν πιστεύει ότι η αβάσταχτη ζέστη των καλοκαιριών
στην Ανατολία λειτουργεί σαν κολλητική ουσία για όλα
αυτά τα διαφορετικά στρώματα.
«Έχετε αδέλφια;» ρωτάει ο οδηγός.
«Όχι» απαντάει ο Ορχάν.
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«Μόνο τους γονείς σας, τότε;» ρωτάει ρίχνοντας μια
ματιά στον Ορχάν μέσα από τον καθρέφτη.
«Έχω πατέρα, παππού και μια θεία», λέει κοιτάζοντας έξω στο άγονο τοπίο. Πώς γίνεται χωρίς ούτε ένα
κτίσμα να τη βαραίνει να είναι τόσο βαριά η γη, τόσο
πιεσμένη η ατμόσφαιρα που να δυσκολεύει την αναπνοή; Αυτές οι ίδιες εκτάσεις, που φέρουν το βάρος μιας
ιστορίας που δεν μπορεί να διηγηθεί, τον ενέπνευσαν
να πάρει τη Λέικα του Ντέντε. Κάπου γύρω στα δεκαπέντε ο Ορχάν ανακάλυψε ότι αν θόλωνε αρκετά την εικόνα στον φακό, το Καρόντ δε θα απειλούσε πια να τον
πλακώσει. Μέσα από τον φακό οι πλαγιές και οι κοιλάδες των παιδικών του χρόνων άρχισαν να μοιάζουν
με πίνακες αφηρημένης τέχνης, με μεγάλες πινελιές κίτρινου και πράσινου, με κρυμμένες εκτάσεις λεβάντας
κάτω από έναν διαρκώς εναλλασσόμενο μπλε και πορτοκαλί ουρανό. Μόνο αργότερα συνειδητοποίησε ότι
επέβαλε ένα νόημα στον κόσμο με τον τρόπο που αποφάσισε να τον απαθανατίσει. Αυτές οι πρώτες φωτογραφίες ήταν σαν πεταλούδες που πετούν σε γυάλινα
καλάμια.
«Εγώ μεγάλωσα κοντά στη Σεβάστεια» συνεχίζει
ο οδηγός. «Πώς είναι το επώνυμό σας; Μπορεί να το
ξέρω».
Δεν μπορείς να γλυτώσεις από αυτή τη διαρκή ανάγκη που έχουν στην Τουρκία να αναγνωρίζουν τον άλ-
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λον. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που λάτρευε ο
Ορχάν στη ζωή στη Γερμανία: την ανωνυμία. «Τούρκογλου» λέει τελικά.
Η έκφραση του οδηγού πλαισιωμένη από τον καθρέφτη αλλάζει. «Συλλυπητήρια» λέει. «Ο Κεμάλ μπέης
ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι πολέμησε
στην Κτησιφώνα;»
Ο Ορχάν νεύει ρουφώντας άλλη μια τζούρα από το
τσιγάρο του.
«Δε βγαίνουν πια έτσι. Αυτή η γενιά ήταν γεμάτη
αληθινούς άνδρες. Πολέμησαν εναντίον όλης της Ευρώπης και της Ρωσίας, εγκαθίδρυσαν τη δημοκρατία και
ίδρυσαν ολόκληρες βιομηχανίες. Φοβερό δεν είναι;»
«Ναι», συμφωνεί ο Ορχάν. «Είναι φοβερό».
«Η εφημερίδα γράφει ότι βούτηξε σε μελάνι ιατρικής
χρήσης», λέει ο οδηγός.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούει ο Ορχάν αυτή
την παράλογη θεωρία. Είναι μια ιστορία που σκέφτηκε
αναμφίβολα η πονηρή του θεία. Αν και ο Ντέντε ήταν
αξιοσέβαστος ήρωας του Α΄ Παγκοσμίου που έγινε επιχειρηματίας, ήταν επίσης εκκεντρικός άνθρωπος και
ζούσε σε ένα μέρος όπου οι εκκεντρικότητες έπρεπε ή
να εξηγηθούν ή να αποκρυφτούν.
Σε χωριά όπως το Καρόντ κάθε άνθρωπος, αντικείμενο και πέτρα πρέπει να έχει κάποια κάλυψη, ένα προστατευτικό στρώμα από ύφασμα, τούβλα ή σκόνη. Οι
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άνδρες και οι γυναίκες καλύπτουν τα κεφάλια τους με
σκούφους και μαντίλες. Αυτά τα πρότυπα σεμνότητας
εκτείνονται και στα ζώα τους, στον λόγο τους, στις ιδέες
τους. Γιατί ο θάνατος του Ντέντε να αποτελεί εξαίρεση;
Το αυτοκίνητο κόβει αριστερά σε έναν δρόμο με χαλίκια που οδηγεί στο χωριό. Ο Ορχάν ψάχνει την ξύλινη
πινακίδα που ανήγγειλε παλιά το όνομα του χωριού με
απλοϊκά χειρόγραφα λευκά γράμματα, αλλά δεν τη βρίσκει πουθενά. Ένα μικρό αγόρι με έντονο πορτοκαλί
πουκάμισο και πράσινο σορτς περπατά πίσω από ένα
κοπάδι αγελάδες. Χτυπά μια μεγάλη βέργα στις πλάτες
τους σπρώχνοντας τες σε έναν από τους πολλούς στενούς διαδρόμους που είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε
σπίτια από λάσπη.
«Αυτό είναι;» ρωτάει ο οδηγός.
«Ναι», λέει ο Ορχάν. «Συνέχισε σ’ αυτόν τον δρόμο
ώσπου να δεις το σπίτι με τις μεγάλες κολόνες».

Συνεχί ζε ται ...
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