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Ça¤daﬂ ‹ngiliz edebiyat›n›n önde gelen adlar›ndan olan Julian Barnes, 1946’da Leicester’da do¤du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College’da okudu. The Oxford
English Dictionary’de sözlükbilimci; daha sonralar› ise, The New Statesman ve The
Sunday Times’ta gazeteci olarak çal›ﬂt›. Kitap eleﬂtirileri ve takma adla polisiye romanlar kaleme ald›. 1982’den 1986’ya de¤in The Observer’da televizyon eleﬂtirmenli¤i yapt›.
‹lk roman› Metroland (1980; Metroland) 1981’de Somerset Maugham Ödülü’nü kazand› ve bunu 1982’de yay›mlanan Before She Met Me (Benimle Tan›ﬂmadan Önce,
Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2002) adl› roman› izledi. As›l üne kavuﬂmas›n› sa¤layan yap›t› ise, 1984’te yay›mlanan roman› Flaubert’s Parrot (Flaubert’in Papa¤an›, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2001) oldu; bu yap›t›yla Geoffrey Faber Memorial Ödülü’nü kazand› ve ayr›ca Fransa’da Medicis
Ödülü’nü kazanan ilk ‹ngiliz olarak daha büyük okur kitlelerine ulaﬂt›. 1986’da Staring at the Sun ve 1989’da ise, edebiyat alan›ndaki yenilikçili¤inin ve geniﬂ hayal gücünün somut bir kan›t› olan ve birçok eleﬂtirmence çarp›c› ve çizgid›ﬂ› bir yap›t olarak de¤erlendirilen A History Of The World In 101/2 (101/2 Bölümde Dünya Tarihi,
Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 1999) yay›mland›. Bunlar› 1992’de
yay›mlanan Talking It Over (Seni Sevmiyorum, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2000) ve 1993 tarihli, politik hiciv roman› The Porcupine (Oklukirpi)
izledi. 1995’te, The New Yorker dergisi için yazd›¤› ve ‹ngiliz kültür ve siyaset yaﬂam› üzerine kaleme ald›¤› makalelerden oluﬂan Letters from London gün ›ﬂ›¤›na
ç›kt›. 1996 y›l›n›n Ocak ay›nda, 50. yaﬂgününün arifesinde, daha önce çeﬂitli dergilerde yay›mlanm›ﬂ hikâyelerinin de bulundu¤u ilk hikâye kitab› Manﬂ Ötesi (Çev.:
Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 1999) okurla buluﬂtu. Ve 1998 Eylülü’nde,
England, England (‹ngiltere ‹ngiltere’ye Karﬂ›, Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt›
Yay›nlar›, 2003) kitapç› raflar›nda boy gösterdi. Son roman› Love, etc. (Aﬂk vesaire,
Çev.: Serdar Rifat K›rko¤lu, Ayr›nt› Yay›nlar›, 2002) ise Temmuz 2000’de yay›mland›.
Julian Barnes, ilk bak›ﬂta biraz farkl› gibi gözüken, ama daha dikkatle incelenince tümü de ortak bir yazarl›k özelli¤inin harc›yla kar›lm›ﬂ yap›tlar vermiﬂ olan bir yazard›r. Onun yazarl›k üslubu, hemen hemen bütün yap›tlar›nda, fazlas›yla kendine özgü
bir kimlikle, hem matrak hem de trajik ve insani olana alabildi¤ine aç›k ve salt ‘negatif’ olanla yetinmeyen çok yönlü bir ‘ironi’ unsuruyla belirginleﬂir. Böylelikle;
burjuva-bohem yaﬂam de¤erlerindeki karﬂ›tl›¤›n irdelendi¤i bir gençlik ve ‘oluﬂum’
roman› olan Metroland’den, onun daha çok mercekli ve fanteziye daha yak›n bir izdüﬂümü say›labilecek Seni Sevmiyorum adl› de¤iﬂik aﬂk roman›na; politik bir hiciv
novellas› olan Oklukirpi’den, saplant›l› bir k›skançl›k öyküsünün anlat›ld›¤› Benimle Tan›ﬂmadan Önce adl› romana; dinsel efsanelerdeki ikirciklilik, Tarih’in ve
Aﬂk’›n insan yaﬂam›ndaki yeri, Sanat’›n anlam› ve önemi ve bunlarla iç içe ve koﬂut
olarak öykülenen deniz kazalar›, terörizm ve nükleer felaket gibi güncel dünya sorunlar›n›n iﬂlendi¤i alegorik bir roman olan 101/2 Bölümde Dünya Tarihi’nden, yaﬂam-sanat etkileﬂimi ve otantik yaﬂam sorunsal›n›n iﬂlendi¤i deneme roman› Flaubert’in Papa¤an›’na kadar Barnes’›n bütün yap›tlar› bu çok yönlü ironi faktörünün
izlerini taﬂ›rlar.
Yap›tlar› yirmi beﬂin üzerinde dünya diline çevrilmiﬂ olan Julian Barnes, ayr›ca,
E.M. Forster Ödülü (1986), Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi Ödülü (1988),
Hamburg FVS Vakf› Shakespeare Ödülü gibi birçok ödüle daha sahiptir.
Ayr›nt› Yay›nlar›, Julian Barnes’›n tüm yap›tlar›n› yay›n program›na alm›ﬂt›r.
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Pat’e

‹nsano¤lu, do¤an›n temelde ona üç beyin ba¤›ﬂlamas›
gibisinden zor bir durumda bulur kendini; bu beyinler,
yap›lar›ndaki büyük farklara karﬂ›n, birlikte çal›ﬂmak ve
birbirleriyle iletiﬂim kurmak zorundad›rlar. Bu beyinlerin
en eskisi, esas olarak, sürüngensi beyindir. ‹kincisi, daha
aﬂa¤› memelilerden miras kalm›ﬂt›r ve üçüncüsü de...
insan› özellikle insan yapan, en geliﬂmiﬂ memelilerin
miras›d›r. Bir beyin içindeki bu beyinlerden alegorik
olarak söz edecek olursak, psikiyatr›n hastas›n› kanepeye
uzanmaya davet etti¤inde, ondan ayn› zamanda bir atla
timsah› yan yana yat›rmas›n› da istedi¤ini tasavvur
edebiliriz.
Paul D. MacLean, Sinir ve Ak›l Hastal›klar› Dergisi,
Cilt CXXXV, No 4, Ekim 1962

Il vaut mieux encore être marié qu' être mort.*
Molière, Les Fourberies de Scapin*

* (Fr.) “Ölü olmaktansa evli olmak daha da iyidir.” Molière,
Scapin’in Dolaplar›.

I

Üç tak›m elbise ve bir keman

Graham Hendrick, kar›s›n›n zina yap›ﬂ›n› ilk seyrediﬂinde hiç ald›r›ﬂ etmedi. Hatta k›k›r k›k›r gülmekte oldu¤unu fark etti. Perdeleme
amac›yla elini k›z›n›n gözlerine do¤ru uzatmak akl›na bile gelmedi.
Elbette, Barbara vard› bunun arkas›nda. Barbara, ilk kar›s›; – zina yapmakta olan ikinci kar›s› Ann’e cephe alan Barbara. Gerçi, tabiat›yla, o zamanlar bunu bir zina olarak görmüyordu. Bu yüzden
pas devant* yan›t› uygun bir yan›t de¤ildi. Ve zaten, Graham’›n cicim aylar› diye adland›rd›¤› zamanlard› hâlâ.
Cicim aylar› 22 Nisan 1977’de, Jack Lupton’›n onu paraﬂütçü bir
k›zla tan›ﬂt›rd›¤› Repton Gardens’da baﬂlam›ﬂt›. Partide üçüncü içkisini içiyordu. Ne var ki gevﬂemesine hiç faydas› olmam›ﬂt› alkolün.
* (Fr.): Önünde olmaz. (ç.n.)
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Jack k›z› tan›ﬂt›r›r tan›ﬂt›rmaz, beyninde bir ﬂeyler k›v›lc›mland› ve
otomatik olarak onun ad›n› beyninden sildi. Partilerde böyle oluyordu. Birkaç y›l önce, deney olsun diye, tan›ﬂt›r›ld›¤› kiﬂilerin adlar›n›
el s›k›ﬂ›rlarken yinelemeyi denemiﬂti. “Merhaba Rachel,” diyordu
ve, “Merhaba Lionel,” “‹yi akﬂamlar Marion.” Ama böyle yap›nca
erkekler sizin eﬂcinsel oldu¤unuzu filan san›yor, size sak›narak bak›yorlard›; kad›nlarsa, sizin bir Bostonlu ya da belki de, bir Pozitif Düﬂünür olup olmad›¤›n›z› soruyorlard› nazikçe. Graham bu tekni¤i b›rakm›ﬂ ve kendi beyninden utanma duygusuna geri dönmüﬂtü.
O ›l›k nisan gecesi Graham, Jack’in kitap raflar›na yaslanm›ﬂ, sigara içip gevezelik edenlerin pat›rt›s›ndan uzakta, ad›n› hâlâ bilmedi¤i, ve sar› saçlar›n› özenle biçimlendirmiﬂ çok renkli çizgili ve anlad›¤› kadar›yla ipek bir gömlek giymiﬂ kad›na kibarca bak›p durmuﬂtu.
“‹lginç bir yaﬂam olmal›.”
“Evet, öyle.”
“Çok . . . yolculuk ediyor olmal›s›n›z.”
“Evet, ediyorum.”
“Gösteriler yap›yorsunuz, san›r›m.” Kad›n›n, ayak bile¤ine ba¤l› bir kutudan k›z›l dumanlar yükselirken havada taklalar att›¤›n› hayal ediyordu Graham.
“ﬁey, gerçekte o öteki bölüm.” (Hangi bölümdü o?)
“Tehlikeli olmal›, gerçi.”
“Nas›l – uça¤a binmek mi demek istiyorsunuz?” ﬁaﬂ›rt›c›, diye
düﬂündü Ann, erkekler uçaklardan ne kadar da çok korkuyorlard›.
Uçaklar ona hiç rahats›zl›k vermiyordu.
“Hay›r, uçmak de¤il, ötekisi. Atlama.”
Ann soru sorarcas›na baﬂ›n› yana e¤di.
“Atlama.” Graham barda¤›n› bir raf›n üzerine koydu ve kollar›n› yukar› aﬂa¤› kanat gibi ç›rpt›. Ann baﬂ›n› daha da yana e¤di. Graham ceketinin orta dü¤mesini kavrad› ve aﬂa¤› do¤ru keskin, askerce bir hareketle çekti.
“ﬁey,” dedi sonunda, “ben sizin bir paraﬂütçü oldu¤unuzu
san›yordum.” Ann’in yüzünün alt k›sm›n› bir gülümseme kaplad›,
sonra, gözleri kuﬂkucu bir ac›ma ifadesinden e¤lenme ifadesine
do¤ru yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂti. “Jack sizin bir paraﬂütçü oldu¤unuzu
söyledi,” diye yineledi Graham; yinelemesi ve sözlerini bir otorite12

ye maletmesi sanki do¤ru olmas›n› daha olas› k›l›yordu. Tabii,
durum tam tersiydi; Jack’in pis ﬂakalar›ndan biriydi bu da.
“Bu durumda,” diye yan›tlad› Ann, “siz de tarihçi de¤ilsiniz ve
Londra Üniversitesi’nde ders vermiyorsunuz.”
“Aman Tanr›m, daha neler!” dedi Graham. “Akademisyene mi
benziyorum ben?”
“Neye benzediklerini bilmiyorum. Baﬂkalar›na benzemiyorlar
m›?”
“Hay›r benzemezler,” dedi Graham, baya¤› sertçe. “Gözlük takarlar, kahverengi tüvit ceketler giyerler, s›rtlar›nda kamburlar› vard›r, cimri ve k›skançt›rlar ve hepsi de Old Spice kullan›r.” Ann ona
bakt›. Gözlü¤ü ve fitilli kadifeden, kahverengi bir ceketi vard›.
“Ben beyin cerrah›y›m,” dedi Graham. “ﬁey, asl›nda tam de¤il.
Kendimi yavaﬂ yavaﬂ geliﬂtiriyorum. ‹nsan›n önce vücudun öteki
parçalar› üzerinde pratik yapmas› gerek: Apaç›k ortada bu. ﬁu anda
omuzlar ve boyunlar üzerinde çal›ﬂ›yorum.”
“‹lginç olmal›,” dedi Ann, ona ne dereceye kadar inanmak gerekti¤inden emin olamadan. “Güç olmal›,” diye ekledi.
“Güç.” Graham, gözlü¤ünü önce yana do¤ru hareket ettirip sonra yeniden eski yerine getirerek burnunun üstünde yer de¤iﬂtirdi.
Uzun boyluydu; uzunca köﬂeli bir yüzü ve sanki birisi üzerine t›kal› bir biberlikten biber serpmiﬂçesine ﬂurada burada k›rlaﬂm›ﬂ teller
bulunan, koyu kahverengi saçlar› vard›. “Ayn› zamanda tehlikeli.”
“Herhalde öyledir.” Tevekkeli de¤il, saçlar› böyleydi.
“En tehlikeli yan› da,” diye aç›klad› Graham, “uçmak.”
Ann gülümsedi; Graham gülümsedi. Ann sadece hoﬂ de¤ildi; ayn› zamanda cana yak›n biriydi.
“Ben sat›n alma görevlisiyim,” dedi Ann, “giysiler sat›n al›yorum.”
“Ben akademisyenim,” dedi Graham. “Londra Üniversitesi’nde
tarih dersleri veriyorum.”
“Ben büyücüyüm,” dedi Jack Lupton, sohbetlerini iﬂitebilece¤i
bir uzakl›kta ortal›kta dolan›rken; ﬂimdi de elindeki ﬂiﬂeyi bardaklar›na ﬂarap koyacakm›ﬂ gibi ortas›ndan tutmuﬂtu. “Ben Yaﬂam Üniversitesi’nde büyü ö¤retiyorum. ﬁarap m›, yoksa ﬂarap m›?”
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“Çek araban› Jack,” dedi Graham kararl› bir tav›rla. Ve Jack
yanlar›ndan uzaklaﬂt›.
Geriye bak›nca, o günlerde yaﬂam›n›n nas›l karaya oturmuﬂ oldu¤unu ﬂimdi apaç›k görebiliyordu Graham. Tabii, bu kaç›n›lmaz
aç›kl›k her zaman geçmiﬂe bakman›n aldat›c› bir iﬂlevi olmad›¤› sürece. O zamanlar otuz sekiz yaﬂ›ndayd›: on beﬂ y›ld›r evliydi; on y›ld›r ayn› iﬂteydi; esnek ödemeli bir konut kredisi borcunu yar›lam›ﬂt›. Yaﬂam›n› da yar›lad›¤›n› düﬂünüyordu; ve yokuﬂ aﬂa¤› iniﬂi art›k
hissedebiliyordu.
Barbara elbette durumu böyle görmezdi. Ve elbette Graham ona
durumu böyle ifade de edemezdi. Belki de s›k›nt›, bir ölçüde bundan kaynaklan›yordu.
O zamanlar Barbara’dan hâlâ hoﬂlan›yordu; gerçi en az›ndan beﬂ
y›ld›r ona gerçekten âﬂ›k de¤ildi, iliﬂkilerinden ötürü gurur, hatta ilgi gibi bir ﬂey hissetmemiﬂti. K›zlar› Alice’i severdi; gerçi biraz ﬂaﬂ›rarak da görüyordu ki, k›z› onda hiçbir zaman çok derin duygular
uyand›rmam›ﬂt›. K›z› okulda baﬂar›l› oldu¤unda memnunluk duyuyordu, ama bu memnunlu¤un, gerçekte baﬂar›s›z olmamas›ndan
ötürü duydu¤u iç rahatl›¤›ndan ay›rt edilebilir olup olmad›¤›ndan
kuﬂkusu vard›: ‹nsan bunu nas›l bilebilirdi? ‹ﬂinden de negatif bir
anlamda hoﬂlan›yordu; her y›l biraz daha az hoﬂlan›yordu ya neyse,
çünkü ders verdi¤i ö¤renciler daha toy, daha fütursuzca tembel,
ama her zamankinden daha nazik bir ﬂekilde eriﬂilmez oluyorlard›.
Evlili¤inin on beﬂ y›l› boyunca, Barbara’ya hiç sadakatsizlik etmemiﬂti: Çünkü bunu yanl›ﬂ buluyordu, ama zaten gerçekte hiçbir
zaman baﬂtan ç›kmam›ﬂt› (tahrikçi k›z ö¤renciler karﬂ›s›nda bacak
bacak üzerine att›klar›nda, onlara daha zor deneme konular› vererek
tepki gösteriyordu; k›zlar da onun so¤uk nevalenin teki oldu¤unu
yay›yorlard› etrafa). Ayn› ﬂekilde, iﬂini de¤iﬂtirmeyi de hiç düﬂünmemiﬂti, zaten baﬂka bir yerde kolayl›kla bir iﬂ bulabilece¤inden
kuﬂkuluydu. Bir hayli okuyor, bahçeyle u¤raﬂ›yor, bulmaca çözüyordu; mal›n› mülkünü koruyordu. Otuz sekizinde, insana ﬂimdiden
az buçuk emekli olmak gibi bir duygu veriyordu bu.
Ama Ann’le tan›ﬂt›¤›nda – Repton Gardens’taki o ilk an de¤il,
daha sonra, kendisini onu yeme¤e ç›karmaya ikna ettikten sonra –
yirmi y›l öncesinin kendisiyle uzun süre önce kopmuﬂ olan bir iletiﬂim hatt›n›n adeta birdenbire eski haline döndü¤ünü hissetmeye
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baﬂlad›. Ç›lg›nl›k ve idealizmden uzak olmad›¤›n› bir kez daha hissetti. Sanki bedeninin de yeniden varolmaya baﬂlad›¤›n› hissediyordu. Bununla sadece seksten ciddi biçimde zevk almay› kastetmiyordu (gerçi elbette bunu da kastediyordu), ama kendini, bir
kutunun içine yerleﬂtirilmiﬂ salt bir beyin olarak görmeyi terk
etti¤ini düﬂünüyordu. En az›ndan on y›ld›r bedenini gitgide daha az
kullan›r oldu¤unu fark etmiﬂti; bir zamanlar adeta ta derisinin s›n›rlar›na kadar uzanan tüm haz ve heyecanlar›n yerleﬂim yeri, kafas›n›n ortas›ndaki küçük bir noktaya do¤ru gerilemiﬂti. De¤er verdi¤i
her ﬂey kulaklar›n›n aras›nda olup bitiyordu. Elbette bedenine özen
gösteriyordu, ama arabas›na gösterdi¤i türden dilsiz, edilgin bir ilgiydi bu. Her iki nesnenin de de¤iﬂik aral›klarla yak›t›n› almas› ve
y›kanmas› gerekiyordu; her ikisi de arada s›rada aks›yor, ama genellikle onar›labiliyordu.
893-8013: O telefonu etme cesaretini nas›l bulmuﬂtu? Nas›l buldu¤unu biliyordu: Kendini aldatarak. Bir sabah, elinde edece¤i telefon konuﬂmalar› listesiyle yaz› masas›na oturmuﬂ ve “onun” numaras›n› listenin ortas›na kat›vermiﬂti. Ders programlar›n›n saatleri konusunda h›rç›n pazarl›klar›n ve entelektüel dergi editörlerinin teslimiyetçi bir havadaki ilgi ifadelerinin tam ortas›ndayken, kendini,
“onun” zihninde ç›nlayan ses tonuyla yüz yüze bulmuﬂtu. Herhangi
bir kimseyi (yani, herhangi bir kad›n›) y›llard›r ö¤le yeme¤ine (ﬂey,
profesyonel amaç taﬂ›mayan bir ö¤le yeme¤ine) ç›karmam›ﬂt›. Hiçbir zaman . . . iﬂiyle ilgili gözükmemiﬂti bu ona. Ancak bütün yapmas› gereken, kendini tan›tmak, an›msay›p an›msamad›¤›n› kontrol
etmek ve önerisini kabul etmesi için ona o soruyu sormakt›. Ann kabul etti; üstelik, önerdi¤i ilk güne evet dedi. Hoﬂuna gitmiﬂti bu
Graham’›n; ö¤le yeme¤i s›ras›nda alyans›n› ç›karmama özgüvenini
vermiﬂti ona. Bir an için olsun ç›karmay› akl›ndan geçirmiﬂti.
Ve her ﬂey olabildi¤ince pürüzsüz geliﬂmiﬂti. O ya da Ann, “Niye ﬂunu yapm›yoruz . . .” diyor; o ya da kendisi, “Evet,” ya da “Hay›r,” yan›t›n› veriyor ve karar al›n›yordu. Barbara ile evlili¤inde sürekli olarak söz konusu olan “gerçek nedenler” konusundaki o spekülasyonlar›n hiçbiri yoktu. Gerçekte onu demek istemedin, de¤il
mi Graham? X dedi¤inde gerçekte y demek istiyordun, de¤il mi
Graham? Seninle yaﬂamak, iki s›ra at› bulunan birine karﬂ› satranç
oynamak gibi bir ﬂey Graham. Evliliklerinin yedinci y›l›nda bir ak15

ﬂam, neredeyse gerilimsiz bir yemekten sonra, Alice yatmaya gidip
de kendini o zamanlar mümkün oldu¤u kadar huzurlu ve mutlu hissetti¤inde, pek de abartmadan ﬂöyle demiﬂti Barbara’ya, “Kendimi
pek mutlu hissediyorum.”
Ve Barbara, akﬂam yeme¤inden kalan son k›r›nt›lar› toplarken,
yukar›da tuttu¤u ›slak pembe kauçuk eldivenlerle, bir cerrah kadar
dengeli, kendi çevresinde dönmüﬂ ve, “Sen neyi gizlemeye u¤raﬂ›yorsun?” diye yan›t vermiﬂti.
Bunun öncesinde ve sonras›nda da benzer konuﬂmalar olmuﬂtu,
ama zihninde yer eden bu konuﬂmayd›. Belki de, gerçekten hiçbir
ﬂeyi gizlemeye u¤raﬂm›yor olmas›ndand› o s›rada. Ve sonradan,
onu sevdi¤ini ya da mutlu oldu¤unu ya da her ﬂeyin iyi gitti¤ini söylemeden önce duraklad›¤›n› fark ediyor ve soruyu ilkin kafas›nda
tart›yordu: E¤er cesaret edip de hissettiklerimi ona söylersem, Barbara’n›n, kaç›nmaya ya da önemini azaltmaya u¤raﬂt›¤›m› düﬂünebilece¤i herhangi bir ﬂey var m›? Ve e¤er bir ﬂey yoksa, cesaret edip
söylüyordu. Ama her ﬂeyin do¤all›¤›n› da al›p götürüyordu bu
asl›nda.
Do¤all›k, dolays›zl›k, insan›n vücuduyla iletiﬂim hatlar›n›n onar›lmas›: Ann onu sadece haz ile de¤il (bunu ço¤u kiﬂi yapabilirdi)
ayn› zamanda hazz›n çetrefil yaklaﬂ›mlar›, labirentimsi zevkiyle de
tan›ﬂt›rm›ﬂ; hatta onun için hazz›n an›lar›n› canland›rmay› bile baﬂarm›ﬂt›. Bu tan›ﬂt›rman›n biçimi hiç de¤iﬂmiyordu: Önce, Ann’in
baz› ﬂeyleri nas›l yapt›¤›n› (nas›l yemek yedi¤ini, seviﬂti¤ini, konuﬂtu¤unu, hatta sadece ayakta durdu¤unu ya da yürüdü¤ünü) görmekle baﬂl›yordu tan›ma hamlesi; sonra, o özel hazz›n karﬂ›s›nda
kendini rahat hissedene kadar taklide dayal› bir ayak uydurma dönemi geliyordu; son olarak da, huzursuz edici bir k›rg›nl›kla keskinleﬂen bir minnettarl›k durumu ortaya ç›k›yordu (baﬂlarda bunun nas›l olabildi¤ini anlayam›yordu, ama oluyordu). Baz› ﬂeyleri ö¤retti¤i için Ann’e minnettar olsa da, ve baz› ﬂeyleri daha önce keﬂfetmiﬂ
olmas›n› onaylasa da (Ann keﬂfetmemiﬂ olsa kendisi nas›l ö¤renebilirdi ki?), zaman zaman can› s›k›l›yordu, içine çöküp kalan baz›
sinir bozukluklar› yaﬂ›yordu. Ne de olsa, ondan yedi yaﬂ daha büyüktü. Sözgelimi yatakta, Ann’in kendinden emin rahatl›¤›, ço¤u
kez ona, kendi ihtiyatl›, tutuk beceriksizli¤ini (eleﬂtirerek, adeta dal16

