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JEAN-PAULDIDIERLAURENT,1962doğumluFransızyazar,Nancy’de
tamamladığıreklamcılıkeğitimininardındanParis’teçalışmayabaşladı.
Kısa bir süre sonra doğduğu kentVoges’a döndü ve uzun yıllar bir
telekomünikasyon şirketinin müşteri hizmetleri bölümünde çalıştı.
Yazdığıöyküleri,1997yılındakeşfettiğiöyküyarışmalarınagöndermeye
başladı. 2010’da “Brume” (Pus) adlı öyküsüyle Uluslararası Ernest
Hemingway Ödülü’nü aldı.Aynı ödüle 2012’de, bu kez,“Mosquito”
isimliöyküsüyle layıkgörülenyazar,onbeşyılboyuncabaşkabirçok
ödülle taçlandırdığı öykü yazarlığına devam etti. 2014 yılında, bir ay
inzivayaçekilerekkalemealdığı6.27 TreniFransa’dayılınedebiyatolayı
olarakkabuledilmesininardındanMichelTournierÖdülü’nündeara-
larında bulunduğu çok sayıda ödül aldı. Dünyada da büyük heyecan
yaratanroman,kısasüredeyirmidokuzdileçevrildi.

AYSELBORA,1943’teİstanbul’dadoğdu.İstanbulÜniversitesiEde-
biyatFakültesiFransızDiliveEdebiyatıBölümü’nübitirdiktensonra
Meydan Larousse ansiklopedisinin çevirmen kadrosunda görev aldı.
Bugünedeğin,aralarındaJean-PaulSartre’ınAydınlar Üzerine,Georges
Simenon’unHollanda’da Bir Cinayet,AminMaalouf’un Ölümcül Kim-
likler,NathalieSarraute’un Şimdi veAçınızadlıyapıtlarınındabulun-
duğupekçokkitabıdilimizekazandırdı.
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O olmasa, bu kitabın olamayacağı
Sabine’e

Görünmez varlığıyla bitmeyen sevgisini bana 
esinleyen babama,

Colette’e ve onun tükenmez desteğine.
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Bazıları sağır, dilsiz ya da kör doğar. Bazıları ise nahoş 
bir şaşılıkla, tavşan dudakla ya da suratlarının tam ortasın-
da iğrenç bir doğum lekesiyle ilk çığlıklarını atar. Bazıları-
nın da çarpık bir ayakla, hatta yaşamadan ölmüş bir uzuv-
la dünyaya geldiği de olur. Guylain Vignol les’ün ise haya-
ta başlarken tek yükü, soyadıyla adının birlikteliğinin sun
duğu talihsiz bir kelimehece oyu nuy du: Vilain Guignol1, 
hayata adım attığından beri kulaklarında yankılanan ve 
asla peşini bırakmayan kötü bir kelime oyunu.

Ailesi, 1976 yılının Posta takvimindeki isimlere rağ-
bet etmeyip yaptığı işin korkunç sonuçlarını bir an bile 
akıllarına getirmeden, nereden geldiği belirsiz bu “Guy-
lain” ismini tercih etmişti. Şaşırtıcı olansa, üstelik çoğu 
zaman çok merak etse bile, Guylain’in bu tercihin nede-
nini sormaya asla cesaret edememesiydi. Belki onları 
utandırma korkusundan. Aynı zamanda, verecekleri ce-
vabın sıradanlığının onu tatmin edemeyeceği korkusun-
dan elbette. Zaman zaman, adı Lucas, Xavier ya da Hugo 
olsaydı hayatının nasıl olacağını hayal etmek hoşuna gi-
derdi. Mutlu olması için sadece bir Ghislain bile yeterdi. 

1.(Fr.)Hainkukla.(Ç.N.)

1
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Ghislain Vignolles, aklı ve bedeniyle bu zararsız dört he-
cenin ardına sığınarak kendini geliştirebileceği gerçek bir 
isim. Bunun yerine, çocukluğunu üstüne yapışan öldü-
rücü bir kelime oyunuyla geçirmek zorunda kalmıştı: 
Vilain Guignol. Otuz altı yıllık hayatında sonunda ken-
dini unutturmayı, onu fark ettikleri anda patlamakta ge-
cikmeyen kahkahalara ve alaylara meydan vermemek 
için görünmez olmayı öğrenmişti. Ne yakışıklı ne çirkin, 
ne şişman ne zayıf olmayı, sadece görüş alanının kıyısın-
da şöyle bir görünüveren silik bir siluet olmayı öğren-
mişti. Kendini inkâr edene kadar manzaranın içinde eri-
yerek, asla yoklanmayan bir başka yer olarak kalmak. 
Guylain Vignolles bütün o yıllar boyunca zamanını, haf-
ta içi her gün arşınladığı sevimsiz tren istasyonu hariç, 
düpedüz artık hiç var olmamakla geçirmişti. Her gün 
aynı saatte, iki ayağı rayların üstüne düşmemek için böl-
geyi sınırlayan beyaz çizgide, RER’ini1 beklerdi. Betonun 
üzerine çizilmiş bu anlamsız çizgide onu sakinleştiren 
tuhaf bir özellik vardı. Kafasının içinde sürekli dalgala-
nan ölüm çukurlarının kokusu burada bir sihirle buhar-
laşıp yok oluyordu sanki. Trenin gelmesine kadarki bir-
kaç dakika boyunca, adeta eriyip içine karışmak isterce-
sine o çizginin üzerinde tepinip duruyordu, oysa bunun 
aldatıcı bir erteleme olduğunu ufukta onu bekleyen bar-
barlıktan kaçmak için tek çarenin, bir o ayağının bir bu 
ayağının üstünde salakça tepinip durduğu o çizgiyi terk 
edip evine dönmek olduğunu çok iyi biliyordu. Evet, dü-
pedüz vazgeçmek, yatağına kavuşmak ve vücudunun 
gece boyunca bıraktığı hâlâ ılık olan ize kıvrılıp yatmak 
yetecekti. Kaçmak için uyumak. Ama sonunda genç adam 
daima beyaz çizgi üzerinde kalmaya, arkasında biriken 

1.(Fr.)Ekspresbanliyötreni.(Ç.N.)
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küçük müdavim kalabalığına kulak vermeye razı geliyor, 
bakışların ensesinde bıraktığı hafif bir yanma hissi ona 
hâlâ canlı olduğunu hatırlatıyordu. Sonunda yıllar için-
de, bazı yolcular ona zararsız kaçıklara karşı takınılan o 
hoşgörülü saygıyı gösterir olmuşlardı. Guylain, yirmi da-
kika süren yol boyunca, onları kısa süreliğine günlerin 
tekdüzeliğinden koparan bir soluktu.
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