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نشانهها

حتی اگر به چشم عده ای مرد ناقصی باشم، دلم گواه است که نسبت به 
هزاران هزار نفری که در همین لحظه باد سرنوشت آنها را با خود می برد 

بی آنکه به مفهوم زندگی شان پی برده باشند، مزیت هایی هم دارم.
از قدرت پیشگویی و نیز از معلوماتی حرف می زنم که در موجودات 
از درک مرزهای  اعتراف کنم که گاهی  باید  به ندرت دیده می شود.  فانی 

دانایی ام عاجز می مانم.
پایتخت  قسطنطنیه،  افسانه ای  قصر  در  که  من  چون  نجیب زاده ای 
امپراتوری، زندگی می کند و با نقوش روی ورق های طال، چینی های کمیاب، 
جّقه های مرّصع، رداهای ابریشمین، اشیای صدف نشان و تزئینات یشم و 
عقیق احاطه شده است، می باید که همه را شگفت زده کند و به کرنشی توأم 

با احترام وادارد. اما به هر دلیل همیشه چنین نمی شود.
خیلی ها به این بسنده می کنند که در برابر سخنان نغز من، بّروبّر به 
به  بلکه همچنین  زبان عثمانی  به  نه تنها  که  کنند؛ سخنانی  نگاه  صورتم 
زبان های التین، یونانی، ایتالیایی، عربی و فارسی پشت سر هم بر زبان 
معلومات  می فهمم  که  وقتی  می آرایم.  اشاره  و  ایما  هزار  با  و  می آورم 
افکارم  است،  بوده  سنگین  بیچاره  فانی  موجودات  این  برای  من  باالی 
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را در پیچ وخم های مغزم دفن می کنم و قیافه ای به خود می گیرم حاکی 
مقصر  نادانی اش  به خاطر  را  او  و  بخشیده ام  را  مقابلم  طرف  اینکه  از 
که  لبخندی  می بندد.  نقش  لبانم  بر  معروفم  لبخند  آن گاه  ندانسته ام. 
برای  است.  کرده  خاص  و  عام  شهرۀ  مرا  شده  قصر  اهالی  زبان  ورد 
را  آینه ای  دارد،  تأثیری  چه  و  است  چگونه  لبخندم  اینکه  به  بردن  پی 
که پشت آن از نقرۀ کنده کاری شده است و همیشه برای آنکه بداقبالی 
نیاورد، طوری به دیوار آویخته می شود که طرف نقره ای اش رو به بیرون 
آن  دیدن  که  حیف  اما  می کنم.  برانداز  را  خودم  و  برمی گردانم  باشد، 
لبخند کوبنده برایم میّسر نمی شود. زیرا در این حال به چهرۀ خودم نگاه 
دستار  زیر  که  به سفیدی ام  رو  مجعد  موهای  به  پهنم،  بینی  به  می کنم، 
از حدقه بیرون زده اند.  به سرم چسبیده اند و چشمان سیاه زیتونی ام که 
و  خوشبینانه  لبخند  بزنم؟  خودم  به  را  لبخند  آن  می توانم  چگونه  آخر 
خودم  رو  این  از  بخشنده؟  هم  و  است  تحقیرکننده  هم  که  پُرغروری 
و  سرایی  که غالمان  لبخندی  نمی یابم،  را  معروفم  لبخند  رؤیت  امکان 
دختران حرمسرا و خدمتکاران مطبخ و هیزم شکنان و سگبانان را آن همه 
تحت تأثیر قرار می دهد و مهربانانه، اعتمادبه نفس آنان را نابود می کند. 
این امکان، امتیازی است که تنها برای غیر من وجود دارد اما نمی دانم 
که آیا خودشان ملتفت این موضوع هستند یا نه. زیرا حتی زمانی که با 
همین لبخند نگاه شان می کنم، خوشحالی ابلهانه ای که از قیافۀ برخی از 
آنها می بارد، از چهره شان پاک نمی شود. در برابر چنین منظره ای همیشه 
همین که  و  می برم  هجوم  دارد  قرار  در  پشت  که  چوبدستی ای  به طرف 
از  ابلهان خوشبخت و  این  قیافۀ  از تغییر  به دست می گیرم  را  چوبدستی 

ترسی که در چشمان شان می بینم، لذت می برم.
در اصل، زیبایی زنانه شان نیز با همین قیافه آشکار می شود. این قیافه 

نشان می دهد که آنها به حقیقت پی برده اند.
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در این قیافه دیگر اثری از تحقیر حس نمی کنم. از این تردید که مرا 
مرد نمی دانند، خالص می شوم. از اینکه زنانی زیبا از ترس چوبدستی در 
برابر من به نرمی گردن کج می کنند، لذت می برم. خودم را قوی ترین مرد 

جهان می انگارم. 
می کنم،  فرو  پریشان شان  گیسوان  در  به آرامی  را  کلفتم  چوبدستی 
روی گردن شان، شانه های باریکشان و بازوهاشان می گردانم و دلم خنک 

می شود.
عیب  یک  شده اند،  جمع آوری  دنیا  گوشۀ  چهار  از  که  زیبا  زنان  این 
آفتاب  که  سبب  این  به  شاید  رنگ پریده اند،  کمی  همگی  دارند؛  کوچک 
نمی بینند. اما افسوس که از ترکیب قهوه ای و سیاه که زیباترین رنگ برای 
پوست آدمی است، محروم اند. مشتاقم بدانم که آیا مزیت هایی چون داشتن 
پوست تیره رنگ، لب کلفت و موی مجعد، که بیش از همۀ مناطق مبارک 
دنیا در افریقا به چشم می خورد، در این دختراِن بور و چشم آبی، احترام و 
شیفتگی الزم را برمی انگیزد یا نه. گاهی به نظر می رسد احترامی که به من 
نشان می دهند نه به مزیت های هوش و بدنم بلکه فقط به چوبدستی ام بستگی 
دارد. به همه شان شک می کنم اما بعد که فکر می کنم، می بینم هیچ کس 

نمی تواند این قدر احمق و کور باشد، و تسّلی می یابم.
نمی دانم آیا وجود یک نقص کوچک در قسمت پایین بدِن در حِد کمالم 
می تواند چنین تأثیر عمیقی روی دختران داشته باشد؟ در این صورت به استثنای 
سرورم که کامل ترین انسان روی زمین است و حتی مرا تحت الشعاع خود 

قرار می دهد، بقیۀ انسان ها چه عیب های چندش آوری که ندارند!
یگانه مخلوق بی عیب و نقص، سرور من است: حضرت پادشاه!

اما او نیز برخی از این دختران را چهل سال یک بار هم نمی بیند. عالوه بر 
این، کسی که هر روز باالی سر آنهاست، منم. آنها را مثل یک گلۀ غاز می پایم.

حق شوخی کردن با جهالت ها و حماقت هایشان برایم محفوظ است. 



13

و  می دانسته اند  که  خارجی ای  زبان های  آموخته اند،  که  ترانه هایی  حتی 
فراموش کرده اند، سوزن دوزی کردنشان از صبح تا شب، هفته ای یک بار 
بازی کردنشان در استخر باغ مثل پریان دریایی، هیچ کدام نمی تواند خللی 

در سروری مطلق من وارد آورد.
باری، من که خزانۀ بی بدیل حکمت و حکیمی رسیده به مرتبۀ انساِن 
کامل هستم، من که مدیری هستم که می داند کجا مهربان و کجا بی رحم 
باشد، و با وجود سن زیادم، عضالت نیرومند و قامت افریقایی ام را با سِر 
افراشته از غرورم تکمیل می کنم، در این جهان فانی تنها در برابر یک سرور 
گردن خم می کنم و با این کار، بر ارزش فضیلت و صداقتم می افزایم و مورد 

تحسین او واقع می شوم.
دیگر توقع دارم کم کم فهمیده باشید. اگر شما که این یادداشت ها را 
ـ یادداشت هایی که با خط نسخ بر پوست آهو نوشته ام    ــ بی شعور  می خوانیدـ 
و نادان باشید، از من کاری ساخته نیست. زیرا، صد افسوس، چوبدستی ای 

ندارم که به شما برسد.

خوشبخت بودم و گمان می کردم که عمرم چنین به پایان خواهد رسید اما در 
اشتباه بودم. زیرا یک روز نشانه های بدبختی ظهور کرد و حوادثی رخ نمود 

که آرامش من و تمام امپراتوری را به هم زد.
نخستین نشانه به زمین افتادن و تکه تکه شدن ظرفی بود که باارزش ترین 
تکۀ بدنم را در آن نگهداری می کردم. اگر خرد و خاکشیر شدن ظرف، 
مرمرین،  سنگ های  روی  بیچاره  گوشت های  تکه  شدن  پال  و  پخش  و 
پیام آور فالکت نبود، پس چه چیزی می توانست ما را به خود بیاورد: ترسی 
ــ که در رؤیایش دستی غول آسا  که تا آخر عمر از چهرۀ شیخ نقشبندی 
خورشید را از آسمان برکنده بود     ــ زدوده نشد؟ یا چشمان او که همچون 
که  زلزله ای  بزرگ ترین  یا  و  می چرخید؟  چشمخانه هایش  در  جن زده ها 
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شهر از زمان مگارایی ها۱ به این طرف به خود دیده بود، و بناهایی که چون 
برگ خزان فرو می ریختند و با خاک یکسان می شدند و خروش آب های 
مجلل  ساحلی  عمارت های  و  می رفت  باال  مناره  ده  بلندی  به  که   بُغاز2 

را ویران می کرد؟
پایتخت بزرگ امپراتوری تا دو ماه با زلزله های شدید می لرزید. به حدی 
همچون  تا  می بستند  محکم  جایشان  سر  را  مشربه ها  و  جام ها  مردم  که 
تب ولرزگرفته ها نلرزند؛ تابه ها را به سینی می چسباندند و ناگزیر بودند در 

کوچه ها با کمک گرفتن از دیوار راه بروند.
حتی بر فرمان های مبارک سرورمان، طغراها درست و حسابی کشیده 

نمی شدند و روی کاغذ در جهت شرق و غرب جوالن می کردند.
این زلزله که روزهنگام شروع شد از نظر عالمان بزرگ داللت بر این 

داشت که در اقلیم روم خون ریخته خواهد شد.
خاکستر آتش سوزی های بزرگی که استانبول را به خرابه ای بدل کرد، 
تا صحن کاخ رسید و از آسمان به زمین بارید. چنان که در ظلمِت شِب 

بی مهتاب، آسمان با خاکسترهای سفید روشن می شد.
و  بود  پوشانده  را  خورشید  بود،  آمده  ماه  مولوی،  درویش  رؤیای  در 

روشنایی اش را محو کرده بود.
اشارت های حضرت حق به اینها نیز ختم نشد.

فریاد می زده اند:  بودند که  دیده  به خواب  را  بزرگان کسانی  از  برخی 
»وزیر کشته شد، حال نوبت بزرگ تر اوست!«

در آن زمان احکامیان می گفتند که اوضاع ستارگان خبر از فالکتی عظیم 
می دهد.

1. مگارا شهری است در یونان باستان. طبق روایت افسانه ها مردم این شهر همراه پادشاه خود، بیزاس، 
شهر استانبول را بنا نهاده اند.ـ  م.

Boğaz .2؛ تنگۀ ُبسفر. ـ م.


