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İlk başta yalnızca kilo kaybediyordu, yalnızca biraz rahat

sız hissediyordu kendisini, dedi Max Ellen’a, Greg’e bakı

lırsa doktorundan randevu da almamıştı, çünkü hemen 

hemen aynı tempoda çalışmayı sürdürebiliyordu, ama 

Tanya’nın da belirttiği gibi sigarayı bıraktığı doğruydu, ki 

bu da korktuğunu gösterir, ama aynı zamanda, sağlıklı ol

mayı ya da belki yeniden birkaç kilo almayı, ayrımsadığın

dan daha fazla istediğini de gösterir, dedi Orson, çünkü 

duvarlara tırmanacak gibi olduğunu (böyle derler, değil 

mi?) ve canının hiç sigara çekmediğini şaşkınlıkla fark et

tiğini ve ciğerlerinin yıllardan beri ilk kez ağrımıyor oluşu

nun büyük bir haz verdiğini ona söylemişti, diye sürdürdü 

Tanya. Ama iyi bir doktoru var mıydı, Stephen bunu bil

mek istiyordu, çünkü üzerindeki baskı sona erdikten ve 

Helsinki’deki konferanstan döndükten sonra sağlık kont

rolüne gitmemek, o sırada kendisini daha iyi hissetse bile 

delilik olurdu. Ve Jan’a itiraf ettiği gibi gerçekten de kork

masına karşın, gideceğini söylemişti Frank’e, hem artık 
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kim korkmazdı ki, yine de yakın zamana dek, garip değil 

mi, endişelenmediğini Quentin’e yeminle söylemişti, yal

nızca son altı aydır yerleşmişti ağzına paniğin o metalik 

tadı, çünkü ciddi bir şekilde hastalanmak, ancak başka in

sanların başına gelen bir şeydi, normal bir yanılsama de

mişti Paolo’ya, eğer insan otuz sekizine gelmişse ve hiçbir 

ciddi hastalığa yakalanmamışsa; Jan’ın da doğruladığı gi

bi, bir hastalık hastası değildi o. Tabii endişelenmemek çok 

zordu, herkes endişeleniyordu, ama paniğe kapılmak doğ

ru olmazdı, çünkü Max’ın Quentin’e belirttiği gibi, bekle

yip ummaktan, bekleyip dikkatli olmaya başlamaktan, 

dikkatli olmak ve ummaktan başka hiçbir şey yapamazdı 

insan. Ve eğer gerçekten hastaysa bile umut kesmemek ge

rekirdi, hastalığın kaçınılmaz ilerleyişini durdurmayı vaat 

eden yeni tedaviler vardı, araştırmalar ilerliyordu. Herkes 

herkesle haftada birkaç kere konuşuyordu anlaşılan, geliş

meleri öğrenmek için, telefon başmda hiç bu kadar çok za

man harcamamıştım, dedi Stephen Kate’e, son haberleri 

ileten ikiüç telefon aldıktan sonra yorgun düştüğümde, 

biraz dinlenmek için telefonu fişten çekmek yerine, başka 

bir dostun ya da tanıdığın numarasını tuşlayıp haberleri 

ona aktarıyorum. Bu konuyu bu kadar çok düşünmemin 

doğru olduğundan emin değilim, dedi Ellen, kendi neden

lerimden kuşku duyuyorum, alışmaya, heyecan duymaya 

başladığım garip bir şey var, şu ünlü fırtına sırasında Lond

ra’daki insanlar da böyle hissetmiş olmalı. Bildiğim kada

rıyla ben tehlikede değilim, ama insan bilemiyor işte, dedi 

Aileen. Bu tümüyle beklenmedik bir şey, dedi Frank. Ama 

bir doktora gözükmesi gerekmez mi, diye üsteledi Stephen. 
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Dinle, dedi Orson, insanları kendilerine bakmaya zorlaya

mazsın, hem neden en kötü olasılığı düşünüyorsun ki, yal

nızca yorgun düşmüş de olabilir, insanlar sıradan hastalık

lara hala yakalanıyor, korkunç hastalıklara, neden illa o 

hastalık olduğunu varsayıyorsun. Ama benim emin olmak 

istediğim tek şey, dedi Stephen, seçenekleri kavrayıp kavra

madığı, çünkü insanların çoğu kavramıyor, doktora gitme

melerinin ya da test yaptırmamalarının nedeni de bu, yapı

lacak bir şeyin olmadığını sanıyorlar. Ama yapılacak bir şey 

var mı, demişti Tanya’ya (Greg’e bakılırsa), yani doktora 

gitsem elime ne geçecek; gerçekten hastaysam yakında an

laşılır, dediği söyleniyordu.

Hastanedeyken morali düzelmiş gibiydi, Donny’ye 

göre. Son aylarda olduğundan daha neşeliydi, dedi Ursula, 

kötü haber de Ira’nın demesine bakılırsa onu neredeyse ra

hatlatmıştı, Quentin’e göreyse tam anlamıyla beklenme

dik bir darbe olarak gelmişti, ama bütün dostlarına aynı 

şeyi söylemesini bekleyemezdiniz, Ira’yla ilişkisi, Quen

tin’le olan ilişkisinden öyle farklıydı ki (bu Quentin’in gö

rüşüydü, aralarındaki dostluktan gurur duyuyordu), belki 

de Quentin’in onu ağlarken gördüğünde dağılmayacağını 

düşünüyordu ama Ira, onun her birine böylesine farklı dav

ranmasının nedeninin bu olamayacağında diretiyordu, bel

ki de Ira’yı gördüğü anda, duyduğu dehşet azalmıştı, yaşa

mı için savaşmak adına bütün gücünü seferber ediyordu, 

buna karşın Quentin çiçeklerle çıkageldiğinde umutsuzlu

ğa yenik düşmüş bir haldeydi, hem zaten çiçekler, Quen

tin’in söylediği gibi, onun moralini bozuyordu, çünkü has

tane odası çiçeklerle tıka basa dolmuştu, o odaya tek bir çi
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çek daha sokamazdınız, biraz abartıyorsun bence, dedi Ka

te gülümseyerek, çiçekleri herkes sever. Eh, böyle bir za

manda kim abartmaz ki, dedi Quentin keskin bir tonla. Bu 

bir abartma değil mi sence. Tabii ki öyle, dedi Kate yumu

şak bir sesle, yalnızca şaka yapıyordum, yani şaka yapmak 

istememiştim. Biliyorum, dedi Quentin gözünde yaşlarla, 

Kate de ona sarıldı ve iyi, bu gece gittiğimde çiçek götürme

yeyim bari, dedi, ne istiyor, Quentin de Max’a bakılırsa, çi

kolataya bayılır, dedi. Başka bir şey var mı, diye sordu Kate, 

yani çikolata gibi ama onun dışında bir şey. Meyankökü şe

keri, dedi Quentin, burnunu silerek. Peki onun dışında. 

Şimdi de sen abartmıyor musun, dedi Quentin gülümseye

rek. Haklısın, dedi Kate, peki eğer ona bir kutu dolusu abur 

cubur götürmek istiyorsam, çikolata ve meyankökü şekeri 

dışında başka ne olabilir. Jelibon, dedi Quentin.

Paolo’ya bakılırsa yalnız kalmak istemiyordu ve ilk 

haf ta boyunca pek çok insan geldi ziyaretine, Jamaikalı 

hemşire, o kattaki diğer hastaların, fazla olan çiçekleri al

maktan mutluluk duyacağını söyledi, insanlar da ziyarete 

gelmekten korkmuyordu, eski günlerdeki gibi değildi, dedi 

Kate, Aileen’e, hastanede artık farklı koğuşlarda bile kalmı

yorlar, Huda’nın dediği gibi, bu odanın kapısında, birkaç 

yıl öncesindeki gibi ziyaretçileri hastalığın bulaşma olasılı

ğına karşı uyaran hiçbir şey yok; dahası iki kişilik bir odada 

kalıyor ve Orson’a söylediği gibi, perdenin öbür tarafmdaki 

yaşlı adam (gidici, diyordu Stephen) bu hastalığa yakalan

mamış bile, o yüzden, diye sürdürdü Kate, gerçekten gidip 

görmelisin onu, seni görünce sevinir, insanların ziyaretine 

gelmesi onu mutlu ediyor, korktuğun için gitmezlik etmi
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yorsun, değil mi. Tabii ki hayır, dedi Aileen, ama ne söyle

yeceğimi bilmiyorum, kendimi garip hissedermişim gibi 

geliyor, o da bunu fark edecek ve o zaman ona iyilik filan 

etmiş olmayacağım, değil mi. Ama hiçbir şeyin farkına var

maz ki, dedi Kate, Aileen’in eline yavaşça vurarak, öyle de

ğil, sandığın gibi değil, insanları yargılayıp orada bulunma 

nedenlerini düşünmüyor, dostlarını görmekten mutlu olu

yor yalnızca. Ama ben onun dostu olmadım hiç, dedi Aile

en, sen dostusun, seni hep sevmiştir, seninle Nora hakkın

da konuştuğunu söylemiştin bana, benden hoşlandığını 

biliyorum, beni çekici de buluyor hatta, ama sana saygı du

yuyor. Fakat Wesley’ye göre Aileen’in ziyaret konusunda 

bu kadar cimri olmasının nedeni onunla hiç baş başa kala

mamasıydı, o geldiğinde odada hep başkaları oluyordu ve 

onlar gittiğinde de daha başkaları geliyordu, ona yıllardır 

aşıktı ve arada sırada yatmanın ötesinde bir şeyler yaptığı, 

gerçekten sevdiği bir kadın dostu olacaksa, dedi Donny, ve 

Tanrım, dedi Victor, onu o yıllarda tanımıştı, Nora için deli 

oluyordu o, ve yürek parçalayıcı bir çifttiler, iki aksi melek 

gibiydi, Aileen’in o kadın olamayışına içerlemesini anlaya

biliyorum.

Ve arkadaşlarından bazıları, her gün gelenler, koridor

da doktorun yolunu kestiğinde, en bilgili soruları soran 

Stephen olmuştu, haftada birkaç defa (Greg’in, artık daya

namadığı için okumayı bıraktığını itiraf ettiği) Times’da çı

kan hikayeleri değil, burada ve İngiltere’de ve Fransa’da ya

yımlanan tıp dergilerinde çıkan makaleleri izliyor ve has

talıkla ilgili adı çok geçen bir araştırma yürüten ve Paris’in 

önde gelen doktorlarından biri olan kişiyi de tanıyordu, 
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ama doktoru, zatürreenin yaşamsal tehlike yaratmadığını, 

ateşinin düşmekte olduğunu, tabii hala zayıf olduğunu 

ama antibiyotiklere iyi yanıt verdiğini, hastanedeki kalış 

süresini tamamlaması gerektiğini, bunun da en azından 

yirmi bir gün damardan ilaç tedavisine devam etmek de

mek olduğunu, ancak ondan sonra yeni ilaca başlayabile

ceklerini, onu protokole sokma olasılığından umutlu oldu

ğunu söylemekle yetinmişti; Victor da yemek yerken o ka

dar zorlanıyorsa (hastane yemeklerini yemesi için onu ikna 

etmeye çalışan herkese, yemeğin tadını alamadığını, ağ

zında garip, metalik bir tat olduğunu söylüyordu) dostları

nın ona onca çikolata getirmesinin iyi bir şey olamayacağı

nı söylediğinde, doktor gülümsedi yalnızca ve bu gibi vaka

larda hastanın moralinin de önemli bir unsur olduğunu ve 

eğer çikolata onun kendisini daha iyi hissetmesini sağlı

yorsa bunda bir kötülük göremediğini söyledi, bu da 

Stephen’ı endişelendirdi, daha sonra Donny’ye öyle demiş

ti, çünkü günün ileri teknolojili tıp biliminin tabularına 

inanmak istiyorlardı, ama bu iç rahatlatan bir dosdoğru

lukla konuşan, gümüş saçlı hastalık uzmanı, sık sık gazete

lerde çıkan bu kadın gelmiş, ballı çayın ya da tavuk suyuna 

çorbanın hastaya penisilin kadar yararlı olduğunu ailesine 

anlatan eski toprak bir kasaba doktoru gibi konuşuyordu, 

Max’ın dediği gibi bu, onu tedavi ediyormuş gibi yaptıkla

rı, ne yapacaklarını bilmedikleri ya da, daha doğrusu, 

Xavier’in araya girip söylediği gibi, ne bok yediklerinden 

haberlerinin olmadığı, gerçekte, Hilda’nın durumun ciddi

yetini vurgulayarak dediği gibi asıl gerçekte, doktorların 

aslında hiçbir umutları olmadığı anlamına gelebilirdi.
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