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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Yadigârlar

Rebecca I



1
Hislerini Kendine Saklayamayan Kadın

Rebecca Reynolds’la Lewis Taylor’ı cenaze törenine götüren 
limuzin bir kavşağın ortasında istop etmişti. Uzun siyah araba 
Toronto, Ontario, Kanada’nın doğu ucundaki Broadview 
Caddesi’yle Queen’in kavşağında batıya bakıyordu. Rebecca’yla 
Lewis arka koltuğun birer ucunda oturmaktaydılar ve aralarında 
kimse yoktu. 

İkisi de Lisa Taylor’un -Rebecca’nın kız kardeşinin ve 
Lewis’in karısının- yasını tutsalar da başka pek az ortak noktaları 
vardı. Lewis ondan kısa boyluydu. Takım elbisesi ve saç kesimi 
modaya uygundu. Rebecca epey uzundu, kahverengi saçı 
omuzlarına dökülüyordu ve üstünde sade bir siyah elbise vardı. 
Ama şoför arabanın anahtarını defalarca çevirirken ikisi de 
kendi pencerelerinden dışarıya, birbirlerinin yansımalarıymış 
gibi baktılar. 

Rebecca motorun mu bozulduğunu yoksa sadece benzinin 
mi bittiğini aylakça merak etti. Elleriyle eteğini düzeltti. Bu 
köşenin E.Z. Deposu’na yakın olduğunu fark etti; oradaki 207. 
üniteyi kiralamıştı. Çantasının tokasıyla oynadı. Sonra halı kaplı 
zemine baktı ve bir limuzinde bulunduğunu, kız kardeşinin 
cenazesine gittiğini anımsadı. Kederi, üzüntüsü ve suçluluk 
hissi geri geldi. 

Bu duygulara sadece Rebecca değil, Lewis de kapılmaktaydı. 
Keder, üzüntü ve suçluluk hissi ağır ve ıstıraplıydı. Karısının 
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cesedini bulalı üç gün on bir saat olmuştu, ama Lewis şu ana 
dek hiçbir şey hissetmemişti. İçine rahatlık yayıldı. Sonra 
Rebecca’nın yanında oturduğunu ve bu duyguların kendisine 
değil ona ait olduğunu hatırladı. 

“Ah,” dedi Lewis. 
“Hı hı,” diye karşılık verdi Rebecca. 
“Hı hı,” diye tekrarladı Lewis. Baldızından yayılan keder, 

Lewis’in kendi başarısızlığının daha çok farkına varmasına 
yaradı sadece, bir de Rebecca’nın duygularını dünyaya nefes 
verircesine yayabilme yetisinin şiddetini hatırlamasına. 

Rebecca doğduğu günden beri, her şey karanlıkken birden 
aydınlığın ve renklerin belirdiği zamandan beri duygularını 
başkalarına aktarabiliyordu. Rebecca doğarken nereye gittiğini 
bilmiyordu. Gidilecek bir yer olduğunu da öğrenmemişti. 
Canı yanmış ama direnememişti. Gözlerini odaklayamıyordu, 
gözleri olduğunu bilmiyordu, ışığın ve renklerin onların içinden 
geçtiğini de bilmiyordu. 

Eller kendisine ilk kez dokunduğunda Rebecca ellerin 
ne olduğunu, derinin ne olduğunu, dokunuşun ne olduğunu 
bilmiyordu. Sadece tok tok sesinin kesildiğini biliyordu. 
Önceden karanlık ve tok tok sesi vardı, hep vardılar ve 
yatıştırıcıydılar, ama artık ikisi de yoktu. Doğmak Rebecca’yı 
epey huzursuzlandırmıştı. Yoğun bir kaygıya ve korkuya 
kapılmıştı ve bu hisler bedeninde kalmamışlardı. Odaya 
geçmişlerdi. Herkesin içine girmişlerdi. Doktor durup 
ellerindeki bebeğe bakakalmıştı. Hemşireler ona sırtlarını 
dönüp acizce birbirlerine bakmışlardı. Makinelerin uğultusu 
duyulabilir hale gelmişti. 

“Kızımın nesi var? Nesi var?” diye sormuştu Rebecca’nın 
annesi. 

Doktor tersliğin ne olduğunu bilmediğinden normalde 
yaptığı şeyi yapmıştı. Göbek kordonunu keserek bebeği 
annesinin göğsüne yatırmıştı. Rebecca tok tok sesini duymuştu. 
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Gözlerini kapayınca karanlık geri gelmişti. Kendini sakin ve 
güvende hissetmeye başlamıştı ve bu hisleri odadaki herkese 
yaymıştı. Doktorla hemşireler iç geçirmişlerdi. Anne ellerini 
bebeğin üstüne koymuştu. Doğumhane sessizleşmiş ve 
dinginleşmişti ve Rebecca uykuya dalmıştı. 

Rebecca’nın bütün duyguları aynı mesafeyi kat etmiyordu... 
hissettiği duygu ne kadar yoğunsa o kadar uzağa gidiyordu. 
Televizyonda en sevdiği programı görünce kapıldığı mutluluğu 
hissetmek için başına neredeyse dokunacak kadar yakın 
olmanız gerekirdi. Ama âşık olduğunda bir sokak ötedeki 
insanlar bile bilirdi. Bu durum pek çok soruna yol açıyordu, 
çünkü Rebecca’nın en çok gizlemek istediği duygular en uzağa 
yaydıklarıydı. 

Limuzin hâlâ kavşağın ortasında dururken Rebecca 
penceresinden dışarı baktı ve hızla yaklaşan beyaz bir Honda 
Civic’i fark etti. Araba yavaşlamadı. 

“Şu araba bize çarpacak,” dedi Rebecca usulca.    
Daha sesini duymadan Rebecca’nın kaygısını hisseden 

Lewis başını çevirmişti bile. Beyaz Honda Civic yarım sokaktan 
az bir mesafedeyken hâlâ durma belirtisi sergilemeyince, 
Lewis’le Rebecca çok tuhaf  bir şeyi fark ettiler. 

“Şunu görüyor musun?” diye sordu Lewis. 
“Evet,” diye karşılık verdi Rebecca. 
Honda Civic’in sürücüsü yeşil tenli gibiydi. Bunu fark 

ettikleri anda yaratık nihayet frene bastı. Arka tekerlekler 
kilitlendi, lastikler ciyakladı, kesif  bir yanık lastik kokusu yayıldı, 
ama beyaz Honda Civic limuzine doğru kaymayı sürdürüyordu. 
Ön tamponuyla limuzinin Rebecca’nın tarafındaki kapısının 
arasında sadece birkaç santim kalmışken araba nihayet durdu. 
İki araçtakiler on saniye boyunca kımıldamadan oturdular, 
onları birbirlerinden ayıran iki camın ardından bakıştılar. 
Lewis’le Rebecca yeşil tenli kadında öyle odaklanmışlardı ki, 
şoförün motoru tekrar çalıştırdığını duymadılar. Limuzin öne 
ivmelenince koltuklarına yapıştılar. Hemen sonra şöför aniden 
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fren yapınca limuzinin zeminine savruldular. 
Rebecca’nın yüzü çamaşır suyu ve şampanya kokan halıya 

yaslıydı. Limuzinden apar topar indi. Beyaz Honda Civic’in 
sürücüsünü tekrar görme telaşında olduğundan, el çantasının 
içinden yola saçılan şeyleri toplamadı. Lewis’le limuzin şoförü 
çabucak Rebecca’nın peşinden dışarı çıkıp yanına gittiler. Üçü 
kavşağın ortasında durdular. Rebecca, Broadview’da güneye 
giden, giderek hızlanan ve sinyal vermeden ilk sokaktan sola 
sapan arabanın Nova Scotia plakası taşıdığını fark etti. 

“Az daha çarpıyordu,” dedi şoför. Rebecca başıyla onayladı. 
Lewis ellerini kaldırdı ve gerilemeye başladı. Hissetmeyi çok 
arzuladığı kederin yakında geleceğinden şüphe duymamıştı. 
Ama yeşil tenli bir kadın tarafından öldürülmekten kılpayı 
kurtulduktan sonra, daha tuhaf  şeylerin gerçekleşebileceğine 
ve belki de kederin gelmeyeceğine inanmak kolaydı. Ellerini 
havada tutarak ve yolunu tıkadığı arabaların kornalarına 
aldırmadan gerileyerek limuzinden uzaklaşmayı sürdürdü. 

“Lewis? Nereye gidiyorsun?” diye sordu Rebecca, 
şaşkınlığını iki trafik şeridine yayarak. 

“Cenazeye gidemem.”
“Neden?”
“Çünkü Lisa orada olacak. Beni görecek. Bilecek.”
“Neyi bilecek?”
“Çok üzgünüm.”
Lewis sağ eliyle işaret ederek bir taksiyi önünde durdurdu. 

“Buna pişman olacaksın,” diye bağırdı Rebecca. Sokağın karşı 
tarafındaki yayalara ulaşan öfkesi bazılarının durup öylece 
bakmalarına, diğerlerininse kaçıp gitmelerine yol açtı. Lewis 
taksiye binip kapıyı kapadı. Dosdoğru ileriye bakıyordu, 
ama Rebecca’nın öfkesini kendisininmiş gibi hissetmeyi 
sürdürmekteydi. 
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2
Rebecca Reynolds’un Lewis Taylor’dan 

nefret etmesinin çeşitli sebepleri

Limuzin nihayet Queen’le Broadview’un kavşağından ayrılınca 
Rebecca ayakkabılarını çıkardı, sırt üstü uzandı, tabanlarını 
yolcu penceresinin soğuk camına dayadı ve Lewis Taylor’dan 
nefret etme sebeplerinin listesini çıkarmaya başladı. Bu 
sebepleri bulmak kolaydı. Bir: kendini beğenmiş. İki: götün teki. 
Üç: Lisa’nın yerinin doldurulamayacağını asla, asla anlamayacak. 
Daha limuzin Parliament Sokağı’na varmadan Rebecca on 
ikinci sebebe kadar gelmişti ve Queen üstünden batıya gitmeyi 
sürdürürlerken liste uzamaya devam etti. 

Rebecca ayaklarını camdan ayırmadan gözlerini kapadı. 
Öfkesinin şoförü alt üst edeceğini bildiğinden, derin soluklar 
aldı. Hareketsiz dursa da sakinleşemedi. Kolunu kaldırıp saatine 
göz attı, kiliseye gitmek için yarım saatinin olduğunu gördü. 
Doğruldu ve şoförle arasındaki renkli camı indirdi. “Lütfen 
oraya bir buçuktan hemen önce varın, çok önce olmasın,” 
dedi. Bölme camını kaldırdı ve limuzinin arka koltuğuna 
uzandı. Arabanın sağa keskin bir dönüş yaptığını hissederken, 
Lewis Taylor’dan nefret etmeye başladığı anı saptamaya çalıştı 
ve onunla tanıştığı anda nefret etmeye başladığını fark etti. 

Rebecca üniversiteden eve gelmişti, habersiz bir ziyarette 
bulunmuştu. Vakit ikindi ortasıydı ve tahmin ettiği gibi 
ev boştu. Lisa hâlâ lisedeydi ve annesiyle babası işteydiler. 
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Rebecca bir sandviç hazırlayıp ders çalışmak için eski yatak 
odasına gitti. Birkaç saat sonra, hâlâ elementlerin atom 
ağırlıklarını ezberlemeye çalışırken bangır bangır bir müzik 
sesi duydu. Rebecca ders kitabını kapatıp alt kata indi. Müzik 
sesi iyice yükselmişti, ama Rebecca sesin bodrumdaki bir 
canlı performanstan geldiğini ancak oturma odasına girince 
anladı. Bodrum merdiveninin ortasına kadar inince Lisa’nın 
org çaldığını, bir elektronik baterinin çalıştığını ve Rebecca’nın 
tanımadığı bir oğlanın mikrofonla şarkı söylediğini gördü. Lisa 
bir rock grubundaydı, daha doğrusu bir synth-pop ikilisindeydi. 
Oğlanın sesi berbattı... ince ve sızlanan bir sesti. Saçı havalıydı 
ve duruşunda hesaplı bir kamburluk vardı. Rebecca en alt 
basamağa vardığında o çocuğa karşı duyduğu antipatiyi odaya 
yaymıştı bile. 

Lisa’yla Lewis, Rebecca’nın habersizce gelişinden 
çok yaydığı hoşnutsuzluk yüzünden irkilmişlerdi. Lewis 
mikrofonunu kapatıp yere koymuştu. Lisa parmağını tuşlardan 
ayırmamıştı, sintisayzırından E akoru uzuyordu. 

Rebecca öylece dururken Lewis’ten hoşlanmamak için bir 
sebep daha bulmuştu: Lewis, Lisa’nın kendisine âşık olduğundan 
habersizdi, oysa Rebecca bu gerçeği kız kardeşinin kalçalarının 
Lewis’e dönük olmasından, çocuğa bakış atıp durmasından ve 
en önemlisi sadece gözleriyle gülümsemesinden anlamıştı. 

“Şey, bu ablam,” dedi Lisa sonunda, ellerini tuşlardan 
çekerek. Elektronik bateri çalışmayı sürdürdü. “Rebecca, bu 
Lewis.”

“Tanıştığımıza memnun oldum Rebecca.”
Rebecca sözcüklerle karşılık vermedi. 
“Bugünlük burada bırakalım mı?” diye sordu Lisa. 
Lewis çantasını kapmıştı bile. “Görüşürüz,” dedi ayaklarına 

bakarak. 

Rebecca limuzinin durduğunu ancak kapısı şoför 
tarafından açılınca fark etti. Saatine baktı: 13:35. Ayakkabılarını 
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tekrar giyerken listeyi Lewis Taylor’dan nefret etmesinin en 
büyük sebebiyle noktaladı: Lewis kız kardeşini korumayı 
başaramamıştı. 

Rebecca kilisenin girişinde iki amcayla bir teyze tarafından 
çevrilmiş olan annesini gördü. Rebecca bu grubun kenarında, 
ellerini arkasında sımsıkı kenetleyerek takıldı. Canı felaket 
sigara çektiğinden el çantasını açıp nikotinli sakızını buldu... bu 
geçici yöntemi iki yıldır uyguluyordu. Sakızın kağıdını açmaya 
başladı. Kilisenin girişinde yankılanan hışırtılar uygunsuz gelse 
de durmadı. Amcaları kel kafalarını ona çevirdiklerinde bile. 

Rebecca annesinin külodunun görüldüğünü fark edince 
kalabalığın arasından ite kaka geçip kadının elini tuttu. 
Destek almak değil vermek istiyordu, ama annesi Rebecca’nın 
kaygılandığını fark edince elini sıktı ve kızının kendini güvende 
hissetmesini sağladı. 

Rebecca yedinci doğumgününden hemen sonra 
komşusunun çimenliğinde durup Lisa’nın elini tutmuştu ve bir 
görevlinin annelerini bahçe yolundan iterek getirmesini birlikte 
seyretmişlerdi. Annelerini yedi aydır ilk kez görüyorlardı. 
Tekerlekli sandalye kaldırımdaki bir çatlaktan geçerken kadın 
sarsıldı. Kolları turuncu bir battaniyenin üstünde duruyordu ve 
cildi epey solgundu. Rebecca el sallamak istedi ama annesinin 
karşılık vermeyeceğinden korktu. Görevliler annesini 
basamaklardan yukarı taşıyıp babasının açık tuttuğu kapıdan 
geçirdiler. 

“İşte orada,” dedi Rebecca, Lisa’ya.
Sonra Lisa’yı arka bahçeye götürdü ve iki kız oturup eve, 

içinde annelerinin uyuduğunu bildikleri ikinci kat odasının 
penceresine baktılar. Lisa bir tutam ot kopardı. Otları yere attı. 
Başını kaldırıp Rebecca’ya baktı. 

“Ben de korkuyorum,” dedi Lisa. 
“Durumunda düzelme olmasa eve gelmesine izin 

vermezlerdi,” dedi Rebecca. Başka bir şey düşünmeye çalıştı, 
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ama başaramadı. 
“Onu görmemize neden izin vermiyorlar.”
“Yorgundur. Yarın görebiliriz,” dedi Rebecca. 
Saat altıda Rebecca’yla Lisa’nın eve geri dönmelerine izin 

verildi. Akşam yemeği mikrodalga fırındaydı. Rebecca’nın 
babası telefon görüşmeleri yapıyordu. Rebecca televizyonu 
açıp kız kardeşinin en sevdiği programı buldu. Sesi normalden 
fazla açtı. Babası ona sesi kısmasını söylemeyince Rebecca 
ayakkabılarını çıkarıp usulca mutfaktan geçti ve parmak 
uçlarına basarak merdivenleri çıktı. Tepeye varıp da misafir 
odasının kapısının önünde durduğunda hafif  soluk soluğaydı. 
Kapı eskiydi ve tam kapanmıyordu. Rebecca aralıktan baktı. 
Annesinin sırtı dönük bir halde yan yattığını gördü. Kapıyı 
işaret parmağıyla iterek yarıya kadar açtı ve ardından elinden 
geldiğince sessiz bir şekilde odaya girdi. 

Panjurlar kapalı olduğundan oda karanlıktı, ama perdeyle 
denizliğin arasından ikindi sonu gün ışığı sızıyordu inceden. 
Annesi hâlâ uyuyordu. Battaniyesi aşağı kaymıştı. Üstünde 
arkadan bağlanmış bir hastane önlüğü vardı. Cildi bembeyazdı 
ve saçı fazla uzundu. Rebecca yatağın kenarına gitti ama 
annesine dokunmadı. 

“Sorun yok bebeğim,” dedi annesi. Gözlerini açmasa da, 
kızının endişesini işitmişti. “Çok uzakta değilim. Değil mi? 
Buradayım.”

Rebecca annesinin koluna dokundu. Kadının cildi nemli 
ve serindi. Annesi dönüp sırt üstü uzanınca Rebecca orada 
kalamayacağını anladı. Odadaki her şeyde tuhaflık vardı: panjur 
kenarlarından giren ışıkta; annesinin kıyafetinin renginde; 
komodinden gelen kesif  ilaç kokularında... hepsinde terslik 
vardı. Rebecca odadan çıkmak zorundaydı, ama yanına bir 
şey almaya ihtiyaç duydu. Tutabileceği bir nesne, annesinin 
eve geldiğini her daim kanıtlayacak bir şey. İlaç şişelerini 
alamayacağını biliyordu, yoklukları fark edilirdi. Etrafa bakındı, 
ama odada annesinin gelişinden önce bulunmayan pek az şey 
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vardı. Derken annesinin eve getirilirken bileğinde taşıdığı 
kimlik bileziğini gördü. 

Komodinde duran bilezik kesilmişti, ama annesinin mor 
harflerle yazılmış ismiyle soyadı net okunuyordu. Rebecca 
bileziği aldı ve yumruğunu sıkınca çok tuhaf  bir şey hissetti. 
Göğsünden koluna elektrik akımına benzer bir his yayılıp, 
parmak uçlarından geçerek kesik plastik bileziğe girdi. 
Rebecca’da işeme ihtiyacı hissettirdi önce bu his, ardından 
tamamen kayboldu. Rebecca elini açıp bileziğe baktı, görünürde 
bir değişiklik yoktu. Bileziği sımsıkı tutarak odadan çıktı, kapıyı 
ardından olabildiğince sessiz kapadı. 

Mümkün olduğunca az ses çıkarmak için ağırlığının 
çoğunu tırabzana vererek gizlice aşağı inmeye çalışırken ikinci 
sahanlıkta babasıyla karşılaştı. Plastik bileziği gizlemek için 
yumruğunu iyice sıktı. Babası Rebecca’nın başının üstünden 
misafir odasının kapısına, sonra tekrar Rebecca’ya baktı. 

“Anneni gördün mü?”
“Evet.”
“İyi misin?”
“Evet,” dedi Rebecca. Yalandı. Annesinin o zayıf, yorgun 

ve narin halini görmek Rebecca’yı alt üst etmişti. Bu ruh halini 
babasının hissetmesini beklerdi, ama adam hissetmedi. Tersine 
gülümsedi babası.

“Harika. Anneni daha önce görmene izin vermeliydik. 
Kusura bakma.” Babası ona sarıldı, sonra da dönüp 
merdivenden indi. Babası tamamen gözden kaybolunca 
Rebecca elini açıp bileziğe baktı, değişen tek şeyin o olduğunu 
bilerek. 

Annesinin yatakta kaldığı sonraki altı hafta boyunca, 
Rebecca plastik bileziği yanından hiç ayırmadı. Uyurken elinde 
tutuyor, giydiği her pantolonun sağ ön cebine koyuyordu. Onu 
yanına almayı hiç unutmadı, bir kez bile. Birisi hatrını sorunca 
Rebecca iyiyim diyebiliyordu ve ona inanıyorlardı. Rebecca 
Reynolds nihayet yalan söyleme yetisini edinmişti. 
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Yedi hafta sonra bir gün okuldan eve geldiğinde annesinin 
oturma odasında televizyon seyrettiğini gördü. Kadının 
üstünde sabahlığı vardı ve cildi hâlâ solgundu, ama Rebecca 
onu ilk kez misafir odasının dışında görüyordu. 

“Buraya gel bebeğim,” dedi annesi. 
Rebecca kanepeye çıkıp annesinin yanına kıvrıldı. Birlikte 

The Edge of  Night’ı seyrettiler. Her şey normal gibiydi ve 
Rebecca bu anı cebindeki bileziğe borçlu olduğunu biliyordu. 
Yoksa aslında ne kadar endişelendiğini annesine belli etmekten 
korkacaktı. 

Bilezik konusundaki başarıyı başka deneyler takip 
etti hemen. Rebecca bir yarışmada axel atlayışı yapmayı 
başaramayınca buz patenlerinin bağcıklarını sakladı. 
Öğretmeninden düşük not alınca adamın kahve fincanını aldı. 
Jenny Benders onu doğumgünü partisine davet etmeyince, 
kızın saç tokasını çaldı.

Bütün yadigârlarını bir ayakkabı kutusuna, kutuyuysa 
yatağının altına koyuyordu. Ayakkabı kutularının sayısı kısa 
zamanda ikiye çıktı. Sonra da üçe, dörde ve beşe. 

Rebecca on dört yaşına basınca hayatının bütün güzel 
anlarına dair yadigârlar toplamaya başladı. Duyguları öyle güçlü 
ve onun için öyle önemli hale gelmişlerdi ki, bir tanesi bile 
onu terk ederse kendini inanılmaz savunmasız hissediyordu. 
Bu neşe hislerini kendine saklamak, ifşa olmuşluk hissinden 
kurtulmasını ve mahremiyetini biraz olsun koruyabilmesini 
sağlıyordu. Ne zaman yoğun bir duyguya, mutluluğa veya 
kedere kapılsa bir yadigâr saklamak kısa zamanda alışkanlığı 
haline geldi.  

Yatağının altındaki kutuların sayısı giderek arttı. On altı 
yaşına geldiğinde, ayakkabı kutuları yatağının altını tamamen 
kaplamışlardı. Üniversiteye giderken ayakkabı kutularını 
yanında götürdü ve daire kiralarken dolaplarının geniş 
olmasına özen gösterdi. Dolaplar yetmeyince oda arkadaşından 
kurtuldu ve ikinci banyoyu kullandı. Sonra oturma odasını. 
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Sonra mutfağı. Rebecca sonunda Toronto’nun merkezindeki, 
Queen’le Broadview’un köşesindeki E.Z. Deposu’ndaki 207. 
üniteyi kiraladı ve bütün kutularını oraya taşıyıp kapıya kilit 
vurdu. 

“Babam nerede?” diye sordu Rebecca. 
“İçeride. Lewis nerede?”
Rebecca’nın verdiği karşılık bir suçluluk hissiydi ve 

annesinin kafasını karıştırdı. Rebecca suçluluk duyuyordu 
çünkü Lisa’nın Lewis’le evlenmesi onun suçuydu. 

Lisa liseyi bitirince, Nova Scotia Sanat ve Tasarım 
Üniversitesi’nde okumak için Lewis’le birlikte Halifax’a 
taşınmıştı. Lewis, Lisa’yı hâlâ sadece arkadaş olarak görüyordu... 
kiraladıkları dairenin iki yatak odası vardı. Rebecca’nın 
Lewis’ten bile daha çok nefret ettiği şey, kız kardeşinin asla 
sevdiği kişiyi elde edemeyeceğini bilmekti. 

İki kardeş tatil için eve dönmüşlerdi ve Noel Arifesi’nde 
anneleri onları ambalaj kâğıdı almaya göndermişti. Kolay bir 
işti. İşleri erken bitince, akrabalarıyla dolu eve geri dönmek 
istemediklerinden önce arabayla gezindiler, ardından eski 
liselerinin otoparkına park ettiler. 

“Phillip Wilson’ın giydiği beyaz kot pantolonu hatırlıyor 
musun?” diye sordu Rebecca. 

“Lewis beni hâlâ arkadaş olarak görüyor. Ne yapacağımı 
bilmiyorum.”

Arabanın içine birkaç saniyeliğine sessizlik çöktü. Bu sefer 
basit bir çözüm bulan Rebecca oldu. “Dairenizin yatak odaları 
nerede?” diye sordu. 

“Girişte.”
“Yan yana mı?” 
“Evet.”
“Yani aynı duvarı mı paylaşıyorsunuz?”
“Hı hı.”
“Kalınlığı ne kadar?”
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“Hiç kalın değil.” Lisa dönüp ablasına baktı. “İncecik. 
Tahmin ettiğim şeyi mi öneriyorsun?”

“Onu gerçekten seviyor musun?”
“Sevdiğimi biliyorsun.”
“Sana layık mı?”
“Layık olmadığını düşündüğünü biliyorum, ama cidden 

layık.”
“Bu durumda evet, tahmin ettiğin şeyi öneriyorum. Kime 

olsa öneririm. Mümkünse geri döndüğün gece başla.”
Lisa ablasının tavsiyesini dinledi. Ortak duvarın tahmin 

ettiğinden de fazla ses geçirdiği ortaya çıkmıştı. Lewis üç hafta 
dayanabildi. On dokuz ay sonra evlendiler. Planı işe yarayan 
Rebecca, bu yüzden kendini hiç affetmedi. 

“Rebecca?” diye tekrarladı annesi. 
“Az kalsın kaza geçiriyorduk. Sonra Lewis gitti. Çekip gitti. 

Üzgün olduğunu söyledi.” Rebecca başını kaldırıp annesine 
baktı ve gülümsemeye çalıştı. “Girsek mi?”

“Tamam.”
Kiliseye girerlerken annesinin elini tutmayı sürdüren 

Rebecca, babasının en ön sırada oturduğunu gördü. Ama 
ona yaklaşırlarken Rebecca kendini çok tuhaf  hissetmeye 
başladı. Attığı her adımda o his yoğunlaştı. Ve babasının 
yanına otururken, o hissin tuhaf  olmadığını fark etti. Aslında 
hissizlikti. 




