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“Gerçeğin Rengi Gridir”
André Gide

André Gide’in, Pastoral Senfoni’nin konusu ve kahramanları 
vasıtasıyla kendi hayatına göndermeler yapması, bu bağlantı-
lara biraz daha yakından bakmayı gerekli kılar. Ayrıca yazarın 
yaşam tarzının, en azından bu eseri yayımladığı tarihe kadar 
olan kısmını bilmek okuyucunun romandan daha fazla lezzet 
almasını sağlayacaktır.

André Gide, 22 Kasım 1869’da Paris’te dünyaya gelir. Babası 
Protestan, Güney Fransalı köylü bir ailede yetişmiş başarılı 
bir hukuk profesörü; annesi ise aslen Katolik olmakla bera-
ber sonradan Protestanlığı seçmiş, Normandiya’nın en zengin 
tekstilci ailelerinden birinin kızıdır. Sıkı bir din eğitimi alarak 
yetişen Gide, sık sık sinir krizleri geçiren, sağlık problemle-
ri yaşayan, duygusal bir çocuktur. Farklı lehçelerle konuşan, 
farklı mezheplerden iki ayrı sınıfı tanıyarak büyüyen Gide, 
hayatı boyunca birbirinden ayrı bu dünyaları kendi içinde 
harmanlamaya çalışacaktır. 2 Aralık 1929’da günlüğüne şu 
satırları düşer: “Tanrı beni iki ayrı kan, iki ayrı memleket, iki 
ayrı mezhep arasında yarattıysa bu benim suçum mu?.. Hiçbir 
şey, çelişkilerini bende birleştiren bu iki aile, bu iki memleket 
kadar farklı olamaz birbirinden. Sık sık bir sanat eseri ortaya 



10

çıkarmam gerektiğini düşünürdüm. Aksi takdirde birbirleriyle 
devamlı savaşmak zorunda kalacak ya da en azından içim-
de sürekli tartışıp duracak bu apayrı elemanların uzlaşmasını 
başka yolla sağlayamazdım...” Bu bakımdan Pastoral Senfoni, 
Gide’in iyi bildiği Protestan ve Katolik mezheplerini, roman 
kahramanlarından papaz ve oğlu aracılığıyla tartıştığı en önemli 
kitaplardan biri olma özelliğini taşır. 

Başarısız bir öğrenci olan Gide’in öğrenim hayatı, hem sağlık 
hem de uyumsuzluk gibi sorunlar sebebiyle sık sık kesintiye 
uğrar. Yazar tıpkı ergenlik çağına kadar bir odadan çıkmadan 
yaşayan kör kız Gertrude gibi, içinde bulunduğu dünyaya 
yabancıdır: “Sınıfın en sonuncularındandım, hâlâ uyuyordum 
sanki, neredeyse daha doğmamış bir çocuk gibiydim...”

On bir yaşında ilk defa “ölüm”le karşılaşır. Pek yakından tanı-
mamasına ve aralarında özel bir yakınlık olmamasına rağmen 
dört yaşındaki kuzeninin ölümü onun için “açıklanması zor bir 
iç sıkıntısı”nın deklanşörü olur. Aynı sene babasını da kaybe-
den Gide’in krizleri gittikçe artar: “Ben diğerleri gibi değilim!” 
Gide, on üç yaşındayken kuzeni Madeleine’e âşık olduğunu 
fark ettiğinde hayatına bir anlam bulduğunu düşünür: “Şimdiye 
kadar bir macerada gezinip durmuşum, birdenbire yepyeni 
bir yol çıktı karşıma.” Tıpkı Gertrude ve papaz için olduğu 
gibi, Gide nezdinde de aşk, bir sevinç kaynağı, hayatın anlamı 
haline gelir. Artık dünyaya içindeki aşkı hissederek bakarken, 
renklerin tonlarını görmeye başlamıştır.

Paris’te pansiyoner olarak kaldığı evin sahibi Henry Bauer sa-
yesinde, Amiel’in günlüğünü okur ve böylelikle günlük yaz-
maya başlar. Amiel’e Pastoral Senfoni’de de rastlanmaktadır: 
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“Amélie’nin çevresinde de bir sıkıntı, bir kasvet havası hüküm 
sürüyordu. Amiel olsa bu ruhtan karanlık ışıkların saçıldığı-
nı yazardı.” 1884’te, İncil’in gökten yağan kanaryalarla ilgili 
bölümünü okuduktan sonra, mistik düşüncelere eğilimli olan 
inancı iyice kuvvetlenir. Artık “seçilmiş biridir.”1 İç sıkıntılarına 
isim koymak, onları anlamlandırmak için uğraşması, sorması 
ve okuması gerektiğini anlamıştır.

Homereos ve Yunan tragedyalarını okurken bir yandan İncil’i 
su gibi ezberleyen âşık olduğu kuzeni Madeleine ile yazışmaya 
başlar. Flaubert, Goethe, Wagner, Renan okur. Öte yandan 
kendine günde bir tane Balzac kitabı okumayı şart koşar. Paul 
Vallery, Mallarmé, Oscar Wilde ve Paul Claudel gibi edebiyat 
çevrelerinden önemli isimlerle tanışması ve yazmaya başlaması 
da yine bu dönemlere rastlar. 

Pastoral Senfoni, bir kitap ismi olarak okuyucuya işin en başında, 
birden fazla dünyanın kapılarını aralar. “Pastoral” kelimesi, hem 
kırsal yaşamla, hem de Fransızcada  Protestan din görevlilerine 
verilen “pasteur” adıyla bağlantılı olarak dinî ve manevi yönleri 
ağır basan bir hikâyenin anlatılacağını okuyucuya haber verir. 
Bahsi geçen bir hikâyeden ziyade, çok sesli bir senfonidir. Gide 
bu ikili anlam dışında Beethoven’ın en önemli eserlerinden biri 
olan Pastoral Senfoni’ye de gönderme yapmaktadır. Bir papaz 
dünyanın ve aslında yaşamın renklerini kör bir kıza, bu sen-
foniyle anlatmaya çalışacaktır. Papaz, aşkını ve aşkına tanıklık 
eden diğer karakterleri basit bir dille günlüğüne aktarır. Günlük, 
bizi hem papazın hem de karısı, oğlu ve âşık olduğu kör kızın 
dünyalarına götürürken, çok sesli bir senfoniye dönüşür. 

1 Yazar Si Le Grain Ne Meurt… (Tohum Ölmezse) adlı otobiyografisinde 
annesine, “Seçilmiş biri olduğumu hâlâ anlamadın mı?” diye sorar.
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Gide, 1915-16 yıllarında önemli bir din krizi yaşar. Yakın arka-
daşı Henri Ghéon, papazın oğlu Jacques gibi mezhep değiştirip 
Katolik olmuş ve Madeleine’e kocasının geçmişi ve bilmediği 
yönleriyle ilgili bir mektup yazmıştır. Madeleine de yavaş yavaş 
Katolik kilisesine yaklaşmaya başlamıştır; tıpkı Gertrude’un 
Jacques’ın etkisiyle mezhep değiştirmesi gibi. Romanda Jacques 
Katolikliği temsil eder. Gertrude ise safl ığın ve günahsızlığın 
simgesidir. Görmediği için günahı bilmeyen kör kız ile papaz, 
birbirlerine ya da belki aslında birbirlerine sundukları tertemiz 
dünyaya âşıktırlar. Huzuru yakalayabilmek için çırpınarak 
yaşayan ruhlar için aşk, acıya dönüştürülmesi en kolay, en 
hassas ihtiyaçlardan biridir. Kahramanların hepsi, ya Gide’in 
kendisi ya da hayatında önemli rolleri olan yakınlarıdır. Pas-
toral Senfoni’yi, annesinin ölümünden hemen sonra evlendiği 
kuzeni Madeleine ile yaşadığı sorunlardan ve yakın arkadaşı 
Henri Ghéon’in mezhep değiştirip Katolik olmasından kısa bir 
süre sonra, aylarca süren umutsuzluk ve yılgınlık döneminin 
ardından yazarak 1919’da yayımlar. 

Büyük içsel fırtınalar, romanda şaşırtıcı derecede yalın bir kim-
likle karşımıza çıkıyor. Görülen ve görülmek istenilen arasındaki 
yakınlık veya uzaklıklar, otobiyografik özellikler taşıyan roman 
yoluyla okurun zihninde yeni anlamlar kazanmayı bekliyor.

Buket Yılmaz



BİRİNCİ DEFTER 
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10 Şubat 189’

Üç günden beri durmadan yağan kar yolları kapadı. On beş 
yıldır ayda en az iki defa kutsal ayin için gitmeye alışık olduğum 
R.’ye gidemedim. La Brévine Kilisesi’nde bu sabah yalnızca 
otuz dindar toplanabildi.

Bu zorunlu tutukluluğun bana sağladığı boş zamanı, biraz geriye 
dönüp, Gertrude ile ilgilenmeye nasıl başladığımı anlatarak 
değerlendireceğim.

Karanlığın içinden, yalnızca ona olan hayranlığım ve aşkım 
yüzünden çekip çıkardığımı sandığım bu dindar ruhun oluşu-
mu ve gelişimiyle ilgili her şeyi anlatmayı tasarlıyorum burada. 
Tanrım, bana bu görevi verdiğin için sana şükürler olsun!

***

Bundan iki buçuk yıl önce, La Chaux-de-Fonds’a çıkarken, daha 
önce hiç görmediğim küçük bir kız çocuğu telaşla yanıma geldi. 
Oradan yedi kilometre uzakta, ölmek üzere olan zavallı yaşlı 
bir kadının yanına götürmek istiyordu beni. At daha koşulu 
değildi, yanıma bir fener alıp çocuğu arabaya bindirdim, gece 
yarısından önce dönemeyeceğimi düşünüyordum.

Bu civarı oldukça iyi tanıdığımı sanıyordum; ancak çocuk, 
çiftliğini geçtikten sonra, beni daha önce hiç girmediğim bir 
yola soktu. Ama iki kilometre ilerledikten sonra solda, gençken 
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birkaç defa buz üstünde kaymak için geldiğim küçük gizemli 
gölü tanıdım. On beş yıldır görmemiştim bu gölü. Hiçbir din 
görevi beni bu tarafl ara çağırmamıştı; sorsalar nerede olduğunu 
bile söyleyemezdim gölün, öylesine silinmişti ki hafızamdan... 
Akşamın pembe ve yaldızlı havasında karşıma çıktığı anda, ilk 
defa rüyamda gördüğümü sandım bu gölü.

Yol, gölden çıkan ve ormanın sınırlarından geçip bir bataklık 
boyunca uzanan dereyi takip ediyordu. Şüphesiz, buraya daha 
önce hiç gelmemiştim.

Güneş batmak üzereydi ve uzun zamandır karanlıkta ilerliyor-
duk. Çocuk sonunda tepenin yamacındaki bir kulübeyi işaret 
etti. Bacasından çıkıp akşamın gölgesinde mavileşen, yukarı 
yükseldikçe gökyüzünün altın renginde sarılaşan ince duman 
olmasa, bu kulübede kimsecikler oturmuyor sanılabilirdi.

Atı yakınlardaki bir elma ağacına bağladım ve ölmek üzere olan 
yaşlı kadının yattığı karanlık odaya kadar izledim küçük kızı. 

Manzaranın çekiciliği, sessizlik ve ölümün ağırlığı içimi ürpert-
mişti. Yatağın yanında diz çökmüş genç bir kadın vardı. İlk önce 
ölüm döşeğindeki kadının torunu sandığım, ama aslında onun 
hizmetçisi olan küçük kız, tüten bir kandili yaktı ve yatağın 
ayakucundaki yerini aldı. 

Uzun yolculuğumuz boyunca kızla konuşmaya çalışmış, ama 
ağzından birkaç kelimeden başka bir şey alamamıştım.

Diz çökmüş kadın doğruldu. Önce bir akrabası olduğunu 
düşünmüştüm. Hizmetçi kızın, hanımın durumu ağırlaşınca 
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hastanın başında beklemesi için çağırdığı bir komşu, bir ar-
kadaştı. Yaşlı kadının acı çekmeden öldüğünü söyledi bana. 
Birlikte, cenaze ve gömme töreni için yapılması gerekenleri 
kararlaştırdık. Böyle ücra yerlerde sık sık başıma geldiği gibi 
her şeye yine benim karar vermem gerekti. İtiraf ediyorum ki, 
görüntüsü kadar zavallı olan bu evi yalnızca bu komşu kadına 
ve küçük hizmetçiye bırakıp gitmeye gönlüm razı olmuyordu. 
Gerçi bu sefil haldeki evde gizli bir hazine olması pek müm-
künmüş gibi görünmüyordu ama... Hem ben ne yapabilirdim 
ki? Yine de yaşlı kadının bir mirasçısı olup olmadığını sordum. 

O zaman komşu kadın kandili alıp odanın bir köşesine doğru 
tuttu. Orada ocağın kenarına çömelmiş, uyuyor gibi görünen, 
belirsiz bir insan karartısı fark ettim. Gür saçları hemen hemen 
bütün yüzünü örtmüştü. 

“İşte bu kör kız.” Hizmetçinin söylediğine göre bir yeğen. “Sa-
nırım aileden sadece bu kaldı. Onu da bir yere yerleştirmek 
lazım, yoksa burada kim bilir neye döner.”

Bu kaba sözlerin gözünün önünde söylenmesinin onu üzece-
ğini düşünerek, onunla ilgili konuştuklarımızı duymasından 
rahatsız oldum. Hiç olmazsa biraz daha yavaş sesle konuşsun 
diye komşu kadına usulca, “Uyandırmayın bari.” dedim.

“A! Uyuduğunu hiç sanmıyorum. Bu kız bir aptal, konuşmaz; 
söylenen hiçbir şeyi anlamaz. Sabahtan beri bu odadayım, hiç 
kıpırdamadı diyebilirim. Önce sağır olduğunu sandım, ama 
hizmetçi öyle olmadığını söylüyor. Yaşlı kadın sağır olduğu için 
hiç konuşmazmış bu kızla, o da kimseyle konuşmuyor. Yalnızca 
bir şeyler yemek ve içmek için açıyormuş ağzını.”
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“Kaç yaşında?”

“On beşinde sanırım. Zaten ben de sizden fazla bir şey bil-
miyorum.”

Bu kimsesiz zavallıyla bizzat ilgilenmek önce aklıma gelmedi. 
Ama dua ettikten sonra -daha doğrusu yatağın başucunda diz 
çökmüş komşu kadın ile hizmetçi kız arasında, çömelmiş bir 
şekilde dua okurken- Tanrı’nın bana bir sorumluluk verdiğini 
ve bunu görmezden gelmenin alçakça olacağını fark ettim. 
Ayağa kalktığımda çocuğu hemen o gece beraberimde götürme 
kararını vermiştim bile. Oysa onunla ne yapacağımı, onu kime 
emanet edeceğimi daha düşünmemiştim. Yaşlı kadının içinden 
hiçbir şey çıkmasın diye sıkıca büzüşmüş para kesesine benzeyen 
ağzını ve uyuyan yüzünü birkaç dakika daha seyrettim. Sonra 
kör kızın olduğu tarafa dönerek, onu götürme fikrini komşu 
kadına anlattım.

“Yarın ölüyü almaya geldiklerinde burada olmaması daha iyi 
olur.” dedi. 

Hepsi bu kadar.

İnsanoğlunun arada sırada uydurmaya bayıldığı hayali itirazlar 
olmasa her şey ne kadar kolay yoluna girerdi. Çocukluktan 
beri yapmak istediğimiz bir sürü şeyi yapmaktan, sadece etra-
fımızdakiler “bu işi yapamaz” dediği için,  kim bilir kaç kere 
vazgeçmişizdir...

Kör kız iradesiz bir kitle gibi kendini olan bitene bıraktı. Yüz 
hatları düzgün, oldukça güzel, ama tamamen ifadesizdi.
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Odanın köşesindeki, tavan arasına giden merdivenlerin altında 
her zaman yattığı yerden bir örtü almıştım.

Komşu kadın çok nazikti, kızı bu örtüyle dikkatlice sarmama 
yardım etti. Çünkü gece aydınlık ve oldukça serindi. Arabanın 
fenerini yaktıktan sonra ruhsuz bir et yığını gibi vücuduma 
yaslanmış, belli belirsiz hissettiğim sıkıntılı sıcaklığı sayesinde 
yaşadığı anlaşılan kızla beraber yola koyuldum. Bütün yol bo-
yunca düşündüğüm şey şuydu: Uyuyor mu? Ve ne huzursuz bir 
uyku... Bu şekilde uyumanın uyanık olmaktan farkı ne? Tanrım 
bu donuk, duvarlarla kaplı vücudun içindeki ruh, yüce bir parça 
inayetinizi hasretle beklemekte! İçimdeki derin aşkın onu bu 
korkunç geceden uzaklaştırmasına izin verir misin Tanrım?

Eve vardığımda yaşamak zorunda kaldığım can sıkıcı karşılama-
yı saklayamayacak kadar saygım var gerçeğe. Karım bir erdem 
bahçesi gibidir; atlatmak zorunda kaldığımız zor zamanlarda 
bile, onun kalbinin temizliğinden bir an bile şüphe duymadım. 
Ama işte, o yaradılıştan gelen iyilikseverliği sürprizlerden pek 
hoşlanmaz. Görevlerinden fazlasını yapmayan, onları eksik 
de bırakmayan düzenli bir insandır. Sanki sevgi kullanmakla 
tüketilecek bir şeymiş gibi, iyilikseverliği bile düzenine uydurur. 
Bu da aramızdaki tek anlaşmazlık konusudur.

O gece küçük kızla eve geldiğimi gördüğünde, ilk düşüncesi 
şu çığlıkla fırladı ağzından:

“Yine ne iş aldın başına?”

Açıklama yapmam gerektiğini anladığım her defasında olduğu 
gibi, önce, ağızları açık, orada durup hayret ve merakla bize 
bakan çocukları dışarı yolladım. Ah, benim beklediğimden, 



20

olmasını istediğimden ne kadar farklı bir karşılamaydı bu! Yal-
nızca sevgili küçük kızım Charlotte sevindi bu işe, arabadan yeni 
ve yaşayan biri çıkacağını anladığı zaman ellerini çırpıp dans 
etmeye başladı. Ama anneleri tarafından çoktan şekillendirilmiş 
diğer çocuklarım onu soğutmakta ve durdurmakta gecikmediler. 

Önce büyük bir karışıklık oldu. Karım da çocuklarım da kızın 
kör olduğunu bilmedikleri için, onunla yürürken gösterdiğim 
aşırı dikkate bir anlam veremediler. Bu zavallı özürlünün bü-
tün yol boyunca avucumda tuttuğum elini bırakır bırakmaz 
çıkardığı garip iniltileri duyunca, ben bile şaşırıp endişelendim. 
Çıkardığı seste insani hiçbir taraf yoktu, küçük bir köpeğin 
yakınan ulumalarına benziyordu. Onun bütün dünyasını 
oluşturan, alışkın olduğu o dar duygu çemberinden ilk defa 
çekip çıkarıldığı için dizleri tutmuyor gibiydi. Ama ona doğru 
bir sandalye uzattığımda, daha önce hiç oturmamış biri gibi 
yere yığıldı. Ben de onu ocağın yanına götürdüm, ancak yaşlı 
kadının evindeki gibi şöminenin yanına çömelince biraz sa-
kinleşebildi. Arabadayken de oturduğu yerden kaymış, bütün 
yolculuğu ayaklarımın dibinde geçirmişti. Bu sırada karım da 
bana yardım ediyordu, demek ki doğal davranmak en iyisiymiş. 
Fakat karımın mantığının ve kalbinin sürekli bir çekişme için-
de olduğunu söylemem gerekir ve genellikle mantığı kazanır. 
Küçük kızı ocağın yanına yerleştirdikten sonra tekrar sordu:

“Bununla ne yapmak niyetindesin?”

Böyle duygusuz bir şekilde “bu” dediğini duyunca içim titredi, 
sinirle hareket etmemek için kendimi zor tuttum. Geçirdiğim 
uzun ve sakin düşünce saatlerinin etkisiyle hiçbir şey söyle-
medim. Elimi kör kızın alnına koyup, kızın etrafına toplanıp 
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bir çember oluşturmuş aileme dönerek, mümkün olduğunca 
ağırbaşlı bir şekilde, “Kaybolmuş kuzuyu geri getirdim.” dedim.

Ama Amélie, İncil’in öğretileri arasında akla uymayan ya da 
gerçek dışı bir şeylerin olabileceğini kabul etmezdi. İtiraz ede-
ceğini anlayınca hemen, ufak karı koca tartışmalarına alışık 
olup yaradılışları gereği pek de meraklı olmayan (hatta bence 
yeterince ilgisiz olan) Jacques ve Sarah’ya küçüklerle beraber 
dışarı çıkmaları için işaret ettim. Sonra bu davetsiz misafirin var-
lığı yüzünden hâlâ biraz kırgın ve kızgın olan karıma dönerek, 
“Şimdi konuşabilirsin, zavallı kız hiçbir şey anlamıyor.” dedim.

Bunun üzerine Amélie itirazlarına başladı: Bana söyleyecek 
hiçbir şeyi olmadığını -en uzun tartışmalarda bile sözlerine böyle 
başlar-, ne akla ne de düzenimize uyan, saçma sapan icatlarıma, 
her zamanki gibi katlanmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. 
Daha önce de söylediğim gibi bu çocukla ne yapacağıma daha 
karar vermemiş, onu bizim eve yerleştirme olasılığını neredeyse 
hiç düşünmemiştim. Hatta diyebilirim ki evde yeterince insan 
olup olmadığını sorarak bu fikri aklıma sokan Amélie oldu. 
Şikâyetlerine devam ediyordu, benim sürekli önden yürüdü-
ğümü ve arkamdakilerin ne halde olduğunu hiç düşünmedi-
ğimi, beş çocuğa bakmanın onun için yeterince zor olduğunu, 
Claude’un doğumundan beri (o da tam bu sırada kendisinden 
bahsedildiğini anlamış gibi beşiğinden bağırmaya başladı) iyice 
canına tak ettiğini, artık gırtlağına kadar dolduğunu söyledi. 

Bu çıkışın ilk cümlelerinde, Hazreti İsa’nın birkaç cümlesi kal-
bimden dudaklarıma kadar çıktı, ama yine de tuttum kendimi; 
çünkü davranışları kutsal kitabın arkasına saklanarak açıkla-
mak çok yakışıksız gelir bana. Ama yorgunluğundan şikâyet 
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edince utandım. İtiraf etmeliyim ki düşüncesiz hareketlerimin 
sonuçlarını pek çok kez karım yüklenmek zorunda kalmıştır. 
Amélie’nin bu suçlamaları nasıl davranmam gerektiğini öğ-
retmişti bana, ben de tatlı bir şekilde benim yerimde olsa aynı 
şekilde davranıp davranmayacağını düşünüp tartmasını rica 
ettim. Hayatta dayanacak kimsesi olmayan zavallı birini perişan 
bir şekilde bırakmaya gönlü razı olabilir miydi? Bu hastalıklı 
misafirin bakımının bütün bu ev işlerinin yorgunluğunun 
üstüne neler ekleyeceğini tahmin ettiğimi, beni asıl üzen şe-
yin ona her zaman yardım edememem olduğunu da ekledim. 
Böylece onu elimden geldiğince yatıştırmıştım. Ayrıca, bütün 
bu olanlarda hiç suçu olmayan bu zavallı masum kıza karşı kin 
beslememesini rica ettim. Sonra Sarah’nın artık ona yardım 
edecek yaşa geldiğine dikkatini çektim. Jacques’ın da artık onun 
sürekli ilgisine ihtiyacı yoktu. Kısacası, Tanrı karımın bana 
yardım etmeyi kabul etmesi için söylemem gerekenleri verdi 
dilime, zaten eğer bu durumu böyle birdenbire sürpriz yaparak 
dayatmasaydım, olanları düşünecek vakti olsaydı, gönüllü bir 
şekilde razı olacağına inanıyordum.

Tartışmayı kazandığımı düşünüyordum. Karım daha iyi in-
celeyebilmek için lambayı da yanına almış Gertrude’a doğru 
sevecen bir yüz ifadesiyle ilerliyordu. Yaklaştığında birden kızın 
inanılmaz derecede pis olduğunu fark etti ve bu kızgınlığını 
daha da alevlendirdi: 

“Ama bu bir mikrop yuvası! Çabuk temizlen, üstünü başını 
temizle. Hayır, burada değil, dışarıda silkelen. Ah! Aman Tan-
rım, şimdi çocuklar da pislikle kaplanacak. Şu dünyada pislik 
kadar korktuğum şey yok.”
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Kız gerçekten de pislik içindeydi. Arabada o kadar uzun süre 
bana yaslanmış olduğunu düşününce iğrenip ürpermekten 
kendimi alamadım. 

İyice temizlenip iki dakika sonra geri döndüğümde, karımı 
kafası elleri arasında  bir koltuğa gömülmüş hıçkırıklarla ağ-
larken buldum. 

“Sabrını bu şekilde sınayacağımı zannetmiyordum.” dedim tatlı 
tatlı. “Ne olacaksa olur, hem artık çok geç oldu, hiçbir şey göre-
bilecek durumda değiliz. Kızın yanında uyuyacağı ateş sönmesin 
diye burada beklerim ben. Yarın saçlarını keseriz, bir güzel yıkarız 
onu. Ona nefret etmeden bakabileceğin zaman ilgilenirsin kızla.” 
Bir de bu durumdan çocuklara bahsetmemesini rica ettim.

Akşam yemeği zamanı gelmişti. Yaşlı hizmetçimiz Rosalie’nin 
bize servis yaparken bir yandan da göz ucuyla düşmanca bakış-
lar fırlattığı korumam altındaki kızcağız, ona uzattığım çorba 
tabağını çabucak silip süpürdü. Yemek sessizlik içinde geçti. 
Başımdan geçenleri anlatmak, çocuklarla konuşmak, böyle 
bir yoksulluğun nasıl bir şey olduğunu hissettirip anlamala-
rını sağlamak, onları bu şekilde heyecanlandırarak Tanrı’nın 
bize emanet ettiği bu zavallıya karşı merhamet ve sevecenlik 
duygularını uyandırmak isterdim. Ama Amélie’nin öfkesini 
yeniden canlandırmaktan korkuyordum. Elbette kimse bu 
kızdan başka bir şey düşünmüyordu, ama sanırım doğru olan 
bu olayı unutup başka şeylerden bahsetmekti.

Çocuklar yatmaya gitti. Amélie’nin de beni odada yalnız 
bırakmasından hemen hemen bir saat sonra, küçük kızım 
Charlotte’un kapıyı aralayıp, çıplak ayakları ve pijamasıyla 
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içeri girdiğini ve yavaş yavaş bana doğru ilerlediğini görünce 
çok şaşırdım. Boynuma atlayıp beni sıkı sıkı kucakladı:

“Sana iyi geceler dememiştim, değil mi babacığım?” diye mı-
rıldandı. 

Sonra, uykuya dalmadan önce gelip bir kere daha görmek is-
tediği, masum bir şekilde oracıkta yatan kör kızı işaret ederek 
yavaş bir sesle sordu:

“Neden onu da öpmedim babacığım?”

“Yarın öpersin kızım. Şimdilik rahat bırakalım onu, uyuyor.” 
dedim ve kucaklayıp kapıya kadar götürdüm. 

Sonra tekrar yerime döndüm. Sabaha kadar oturup okudum 
ve gelecek vaazımı hazırladım. 

Elbette, diye düşündüğümü hatırlıyorum (bunu çok iyi hatırlı-
yorum), Charlotte bugün ağabey ve ablalarından çok daha fazla 
sevecen ve şefkatliydi. Ama o yaştayken diğerleri de öyle değil 
miydi zaten, nasıl değiştiler? Büyük oğlum Jacques örneğin, 
bugün ne kadar mesafeli, ne kadar içine kapanık bir çocuk... 
Çocukların tatlı ve sevecen olduklarını düşünürüz hep, ama 
onlar sevilmek için kandırırlar bizi sadece.

27 Şubat

Bu gece yine çok fazla kar yağdı. Çocuklar yakında pencereler-
den girip çıkmak zorunda kalacağız diye son derece memnunlar. 
Gerçekten de bu sabah kapı kar yüzünden açılmaz hale geldi, 
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yalnızca çamaşırlıktan dışarı çıkabiliyoruz. Dün gidip kasaba-
nın yeteri kadar yiyecek stoğu olup olmadığını kontrol ettim. 
Çünkü bir süre insanlığın geri kalanıyla ilişkimiz kesilecek gibi 
gözüküyor. Elbette kar yüzünden mahsur kaldığımız ilk kış değil 
bu, ama bizi daha önceden bu kadar yoğun ve ciddi bir şekilde 
engellediğini hatırlamıyorum. Ben de bundan yararlanıp dün 
başladığım hikâyeye devam edeceğim biraz daha.

Bu zavallı sakat kızı alıp getirirken evde nerede kalacağı konu-
sunda hiç düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. Karımın 
çok fazla karşı koyan biri olmadığını biliyordum. Ona ayıracak 
yerimizin olmadığını, oldukça sınırlı imkânlarımız olduğunu 
da... Her zaman yaptığım gibi prensipli hareket etmek yerine 
duygularımla hareket etmiş, bu atılımımın getireceği masrafl arı 
hiç hesaba katmamıştım (bu bana İncil’in emirlerine ve ruhuna 
aykırıymış gibi gelir). Ama Tanrı’ya tevekkül ederek yaşamak 
başka bir şey, olayların yükünü başkalarının üzerine yükle-
mek başka bir şey. Çok kısa süre sonra anladım ki Amélie’nin 
omuzlarına çok ağır bir yük yıkmıştım, öyle ağır bir yüktü ki 
ben de şaşırıp kaldım.

Kızın saçlarını keserken ne kadar iğrendiğini görünce elimden 
geldiğince yardım ettim karıma. Ama sıra onu yıkamaya ve 
kurulamaya gelince işi karıma bıraktım. Sonra anladım ki işin 
en ağır ve en tatsız kısmından kurtulmuştum.

Amélie başlangıçta en ufak bir şikâyette bile bulunmadı. Öyle 
anlaşılıyordu ki bütün gece boyunca düşünmüş ve bu yeni 
görevimizde kendine düşeni yapmaya karar vermişti. Hatta 
bundan biraz zevk alıyormuş gibi gözüküyordu bile diyebilirim. 
Kızın temizlenip hazırlanması işini bitirdikten sonra gülümse-
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