Zia’ya Tuzak
Uyarlayan: Okan Zabunoğlu
Üçüncüsü 2007’de Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Briç Şampiyonası sırasında, en
sıcak yaz günlerinin birinde Zia otelin lobisinde serin serin oturuyordu. Yanına ürkek
adımlarla bir genç yaklaştı, saygı dolu bir ses tonu ve hitap tarzı ile konuşmaya başladı:
”Merhaba Mr. Mahmood, ben de briççiyim. Kız arkadaşım da briç oynamayı çok sever,
ayrıca sizin de hayranınız. Bana bir iyilik yapar mıydınız?”
Zia, ne aklının ne de sezgilerinin kendisine hiçbir ipucu sunmadığı nadir anlardan birini
yaşadığını düşünerek, yanıtladı: “Nasıl bir iyilik?”
Genç adam devam etti: ”Birazdan kız arkadaşımla şurada
(az ötedeki bir kanepeyi işaret ederek) buluşacağız. Biz
orada otururken, yanımızdan geçiyormuş gibi yapıp, …
(ehmm) … ‘Merhaba Temel, nasılsın?’ diye bana bir selam
verir miydiniz?”
Zia pozisyonu hızla değerlendirdi; fikrin arkasındaki
yaratıcılığı takdir ederek her zamanki gibi iyi bir oyuncu
olmaya karar verdi. “Tamam Temel, yalnızca bana doğru
zamanın geldiğini işaret et.”
Genç adam heyecanla haykırdı: ”Teşekkür ederim Mr.
Mahmood, çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtaracaksınız.
Hazır olunca kulağıma dokunacağım.”
Zia Mahmood

Genç hızla uzaklaştı ve ötedeki kanepeye oturdu. Zia pozisyonu tekrar analiz etti ve yine
senaryoyu mizah anlayışına uygun buldu; bu rolü oynamakta bir sakınca yoktu, hatta ona
keyif bile verecekti.
Birkaç dakika sonra Zia, göz alıcı bir esmerin o tarafa doğru yürüdüğünü fark etti. Ve
şöyle düşündü: “Vay be, eğer bu o ise, şimdi anladım ‘hayatımı kurtaracaksın’ derken ne
kastettiğini.” Mini mini etekli nefes kesen o esmer Temel’in yanına oturdu.
Esmer güzelinin Zia’yı fark etmesi çok zaman almadı. Zia kendisine yöneltilen kaçamak
bakışları hissediyor ve umursamaz tavrını korumaya çalışıyordu.
Temel elini kulağına götürdü. Zia rolünü oynamak üzere ayağa kalktı (yoksa şimdi
öncekine göre daha mı istekliydi ne!), kayıtsız bir şekilde o tarafa yürüdü, onların
yanından geçerken, tesadüfen Temel’i görmüş gibi yaparak, yaklaştı ve ”Merhaba Temel,
nasılsın?” dedi.
Temel, rahatsız edilmişçesine kafasını kaldırıp baktı ve aşağılar bir ses tonuyla yanıtladı:
“Tamam Zia, şu an meşgulüm, sonra konuşuruz.”
Not: 5-6 yıl önce internette dolaşan, baş rolde Kadir İnanır’ın olduğu bir fıkradan uyarlanmıştır.

