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 مگنوليا
 
 
 
 

 
 

 پل توماس اندرسن: کارگردان
 

 آراز بارسقيان: ترمجة
 
 
 
 

 
 
 

 يادداشت مرتجم
 

به صورت کتابی اين ترمجه را به اميد اينکه روزی می توامن 
با گذشت هر روز به کار .  درش بيارم شروع کردمجمزا و زيبا

متاسفانه پس از . نزديک تر شدم و عالقه ام به آن بيشرت شد
امتام کار شرايط به کتاب در آمدن آن فراهم نشد ـ به داليل 

حبث ندارند ـ و چهار ماه کار مداوم روی ترجه واضحی که جای 
 .بی مثر ماند

ت کتاب وارد بازار می من اين فيلمنامه را يک روز به صور
اين منت را پيش خودم امانت اما دمل منی آيد تا آن روز . کنم

بگذارم، پس در نتيجه اين منت را به صورت کامل و بدون 
سانسورهای حاضر که از طرف ارشاد اعمال می شود در 

 .اختيارتان می گذارم
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فقط اميدوارم از خواندن خبش هايی که حلن اشخاص فيلمنامه تند 
 . شود ناراحت نشويد و باعث آزارتان نشودمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيلمنامة مگنوليامعرفی 
 

من نگارش اين فيلمنامه را به عنوان فيلمی ارزان و کوچک و 
بعد از صد و هشتاد صفحه، احساس خوبی . صميمی شروع کردم

 .نسبت به آنچه نوشتم داشتم
ای که با باور دارم اين منت مثال خوبی است از نويسنده 

نوشنت از روی احساسات منجر می شود . احساس خودش می نويسد
جوان و مستعد ی کارگردان. صفحات زيادی به نگارش در بيايد

بودن، چنني چيزی را به مهراه دارد، برای يک بار می توانيد 
خوب يا بد، احساس . بدون اينکه چيزی را حذف کنيد بنويسيد

 .وی احساسات نوشته شدهکنيد اين فيلمنامه کامال از ر
ساهلا از اين واقعيت . من اهل ولی ايالت سان فرانسيسکو هستم

که اهل آن منطقه هستم خجل بودم، فکر می کردم اگر اهل شهر 
بزرگ نيويورک و يا مزارع ايووا نباشم، حرفی برای گفنت 

بعد از اينکه توانستم با هويت خودم کنار بيامي، . ندارم
اميدوارم اين فيلم .  پيدا کردمی خاص عشقنسبت به لس آجنلس

در کل، . بتواند عشق واقعی من به لس آجنلس را نشان دهد
تصميم گرفتم مهم ترين فيلم را دربارة منطقة ولی ايالت سان 

 .فرانسيسکو را بسازم
من از روی موسيقی نوشتم، پس کلی از اشعار اميی مان ـ که 

اولني خط از . دزديده اممتام ترانه های فيلم را نوشته ـ را 
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حاال که ديدمت، می «: اميی مان، چنني چيزی است» کشنده«شعر 
اين را . اين آشنا است» توانی قبول کنی که مرا ديگر نبينی؟

من . می توانيد در يکی از سی صفحة پايانی فيلمنامه خبوانيد
اصل اين . آن خط از ترانه را شنيدم و برعکس نوشتمش

 به عنوان اقتباسی از ترانه های اميی مان فيلمنامه می تواند
 . بدهکار هستم اومن به. به حساب بيايد

ارتباط بني نوشنت از روی احساسات و نوشنت از روی موسيقی، می 
. فيلمنامه ديده شود» به خود بيا«تواند به هبرتين حنو در خبش 

من به پايان تک گويی ِارل رسيده بودم و دنبال يک ريتم 
مهان . اميی را شنيدم» به خود بيا«ر هدفومن ترانة بودم، که د

طور که می شنيدم، نوشتم و طبيعی ترين خبش کار جايی بود که 
به شکل کامال سنتی . بايد مهگی از حال خودشان می خواندند

فيلمهای موزيکال هاليوودی، متامی شخصيتها، و خود نويسنده، 
ايی است که اين يکی از آن چيزه. از حال خودشان خواندند

اتفاق می افتد و من نه آن قدر امحق بودم و نه آن قدر 
بعدش ديدم . ترسيده که در پايان بتوامن دگمة حذف را بفشارم

و واقعًا از اينکه اين . که دارم مهان را فيلمربدای می کنم
 .اتفاق افتاده بود خوشحال بودم

من سعی می کنم ماجراهای فيلم را کوتاه کنم، ولی وقتی 
ويسنده هستی، منی توانی جلوی خودت را بگريی، پس بگذاريد از ن

 .چند نفری که نوشنت را برامي ممکن کردند تشکر کنم
او دوست من است و با هم . می خواهم از فيونا َاپل تشکر کنم

يکی از هبرتين . ترانه نويس است. در يک خانه زندگی می کنيم
 تا قبل از آن منی ترانه نويس ها است و به من درسی آموخت که

ق بودن، کار ممکن و خوبی است و روايت را د شفاف و صا؛دانستم
فکر می کنم اين موضوع را قبل از . برای مشا آسان تر می کند

ديدن او هم می دانستم، ولی به طور دقيق بلد نبودم چطور 
 .بايد بکار بردش

 در حالی که من مشغول نوشنت فيلمنامه بودم، او نيز ترانه می
من توانستم شاهد برگردان احساسات به افعال، اسامی و . نوشت

او به من . خطوطی باشم که يک خط از شعر را تشکيل می داند
شفاف بودن را آموخت، او به من چيزی را آموخت که قبال ازش 

 . اعتماد به احساسات؛صحبت کردم
پس . اعتماد به احساسات معادل صفحات زيادی از فيلمنامه است

 .عشق من، ممنون. را سرزنش کنيداو 
آا را بازيگرهامي خطاب می . از متام بازيگرهامي تشکر می کنم

کنم، چون کامال ديدی مثبت و حمافظ به آا دارم و تنها کاری 
فکر می کنم . که می توامن اجنام دهم، نگاه به بازی آاست

. ه اموقتی به آا فکر می کنم، هبرتين کار ممکن را اجنام داد
وظيفة من راضی نگاه داشنت آاست، وظيفة من متاشای کار آاست 
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آا را . و نتيجه اش چندين صفحه فيلمنامة بيشرت می شود
 . سرزنش کنيد

از هتيه کننده ام، جوآن سلر، متشکر هستم که صرب و حوصله از 
صرب و محايت پايدار چيزی است که مهه به آن . خودش به خرج داد

د، و به آن عشق و مهربانی و مادری را اگر اضافه نياز دارن
پس او را . کنيم، فيلمنامه چندين صفحه طوالنی تر می شود

 .سرزنش کنيد
ممنون از متام کسانی که می خواهند اين فيلم را ببينند، 

من هيچ وقت از . فيلمنامه را خبوانند و يا به آن گوش دهند
تی، خجل، متواضع، دست خودم به اين اندازه خوشحال، احساسا

اميدوارم متام اين . خودخواه، و يا شگفت زده نشده بودم
من می . اشارات برای خواندن فيلمنامه مسرب به مثر باشد

فيلمنامه ای صادقانه، . خواستم يک فيلمنامة عالی بنويسم
فيلمنامه ای که شرم آور نباشد، من واقعًا می خواستم يک 

از روی احساسامت .  نيستمشرم زده. فيلمنامة عالی بنويسم
حاال ديگر در ضمن اينکه، . نوشتم و ازشان شرم زده نيستم

 .  دير شدهخيلی برای شرمگني بودن
. و يک چيز را می دامن؛ من دوباره اين کار را تکرار می کنم

 .پس مرا سرزنش کنيد
.  لوکا؛ ممنونديالن تيچنو، ِجن بارونس، دانيل لوپی، مايک ِد

متام جودی جونز و ويليام ويلسون، چارلز نااز بابت آموزش 
فورت، مايکل ِپن، جان بريون، بامبل وارد، پيرت سورل، برايان 
کيو، ايسرت مارگوليس، ليندا سان شاين، و تيموتی شينر ممنون 

 .هستم
روزی يک صفحة کامل تشکر، به شيوة . تشکر ويژه از جان لسرت
 .خودت برايت می نويسم

 تی اندرسن. پی
 لس، کاليفرنيالس آجن
 1999اکترب 
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Magnolia 
 پل توماس اندرسن: نويسندة فيلمنامه و کارگردان

 رابرت السويت: مدير فيلمربداری
 ديالن تيکنور: تدوين

 جان بريون: موسيقی
 اسپل من. کريس ال: طراح صحنه
 مارک برجيس: طراح لباس

 لويس بورول: گرمي
  وآن سلرن، جساندرتوماس پل : هتيه کنندگان

  دقيقه188  رنگی، آمريکا،1999حمصول 
ميسی . ، ويليام اچ)ليندا پارتريج(جوليان مور : بازيگران

، تام کروز )جيم کورينگ(رايلی . ، جان سی)دانی امسيت(
، فيليپ )جيمی گيتور(، فيليپ بارکر هال )جی مکی. فرانک تی(

، ) پارتريجِارل(، جيسون رابرتس )فيل پارما(سيمور هافمن 
سولومون (، آلفرد مولينا )کلوديا گيتور(ملورا والرتز 

، مايکل بوون )استنلی اسپکتور(، جرمی بليک من )سولومنو
، )لويس(، لويس گوزمن )رگويناو(، آپريل گريس )ريک اسپکتور(

، )رز گيتور(، مليندا ديلون )راوی/برت رمسی(ريک جی 
 ...و) سينتيا(فيليسيتی هافمن 
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 مگنوليا
 
  

 تصوير سياه؛
 بيست و شش مندرج در چاپ نيويورک، 1در روزنامة هرالد: راوی

 ، خرب اعدام سه مرد ثبت شده ــ1911نوامرب سال 
 :برش به

  تصويری سياه و سفيد به سبک فيلمهای برادران لومري
مرد ...مرد اول...سه مرد که به دار آوخيته می شوند

 .مرد سوم...دوم
 :برش به

 تيرت اصلی روزنامه
 "اعدام سه مرد"تصوير واضح می شود؛ 

 
 :ديزالو سريع به

 توضيح کوتاه تيرت اصلی
 ..."به علت قتل"...تصوير واضح می شود؛ 

 :برش به
تصاوير مهچنان ( ـ بعد از ظهر سرسرای خانه/ آپارمتان. داخلی

 )به سبک فيلمهای برادران لومري است
تصوير . می شودخانه  وارد) 1911( ه لباسهای مهان دوربامردی 

 کاله اش را در می آورد و برفهای روی به او نزديک می شود،
 .لباسش را می تکاند

 حمکوم به 2آا به جرم قتل سر ادموند ويليام گادفری: ...راوی
 اعدام شدند ــ

 . به او خوش آمد می گويندادموندمهسر و دو کودک سر 
ساز و مردی به متام معنا با ــ شوهر، پدر، دکرت دارو: راوی

  ــشخصيت که ساکِن
 :برش به
 خيابان ـ شب. خارجی

روی تابلو . دوربني به طرف تابلوی اعالن شهر حرکت می کند
 :نوشته شده

 " نفر1276مجعيت . ، لندن3گرينربی هيل"
 .مجعيت مهانی که نوشته شده. گرينربی هيل، لندن: راوی

                                                 

1 Herald 
2 Sir Edmund William Godfrey 
3 Greenberry Hill 
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 :برش به
 داروخانه ـ شب. خارجی

 را درر ادموند از مغازه خارج می شود و  ِسايی از باال ـمن
 ؛ سريع به پايني می آيد و می رود طرف اوتصوير. قفل می کند

 او را به ،ره که هدفشان يک دزدی ساده بوداسه آدم آو: راوی
 ؛آن سه نفر اين افراد بودند. قتل می رسانند

 : ايستاده استة کنار مغازهدر کوچبه تن مردی کت 
 ...4جوزف گرين: ...ویرا

دوباره در مهان نزديکی مردی قدم می گذارد . دوربني می گردد
 جلو ــ

 ...5استنلی برری: ...راوی
 يک بار ديگر دوربني می گردد و می رود طرف آخرين مرد ــ

 ...6و ناجيل هيل: ...راوی
 .منايی باز و از باال

 را به ر ادموند می روند و با چاقو اوآن سه نفر به طرف ِس
 عقب تصوير. قتل می رسانند، پوهلا و جواهراتش را می دزدند

 :تابلوی داروخانه ديده می شودحاال  .می رود و بعد باال
 "7داروخانة گرين بری هيل" 

 :برش به
 .مهان تصوير سياه سفيد اول دوباره تکرار می شود

مرد ...مرد دوم...مرد اول. سه مرد به دار آوخيته می شوند
 ...سوم

 .گرين، بری و هيل: راوی
 .تصوير روی آخرين مردی که اعدام می شود ثابت می ماند

 .و من دوست دارم فکر کنم اين فقط يه اتفاق بوده: ...راوی
 : عقب می رودتصوير را پر می کند، مناشعله هايی کل 

تصوير رنگی گرفته ( ـ شب 8نزديک درياچة تاهو/ جنگل. خارجی
 )رتی ميلی م35شده با دوربني 

 است، ما درست در وسط آتش سوزی بزرگی در جنگل اتفاق افتاده
 ؛اطراف جنگل را می بينيم. آن هستيم

 به آا که تصوير. سه آتش نشان سعی در مهار آتش دارند
 نزديک می ،نندک می هدايتدارند فرياد می زنند و مهديگر را 

 :شود
 آتش 1983ن ، در جو9زتبنابر گزارش منتشر شده در جملة َگ: راوی

 سوزی ای اتفاق افتاده بود ـــ
                                                 

4 Joseph Green 
5 Stanley Berry 
6 Nigel Hill 
7 Greenberry Hill Pharmacy 
8 Tahoe 
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 .منايی از فراز درختها
 ...حلظاتی بعد...درختها دارند می سوزند

  آب رخيته شد ــ،برای جلوگريی از آتش ــ: راوی
 ...آب بر سر درختها رخيته می شود

آب از خمزن هواپيمايی که خمصوص اين کار است به پايني رخيته می 
 .شود

 :برش به
 کنار درياچة تاهو ـ صبح/  جنگل.خارجی
نشان که دارند بقايای جنگل را وارسی می   به چهار آتشتصوير

آتش خاموش شده و آا دارند در جنگل . کنند نزديک می شود
، او به ايی نزديکی از ريئس آتش نشان هامن. قدم می زنند

 :اطراف نگاه می کند
 .10به نام دملر داريون غواصــ و يک : راوی
 گاه آتش نشان در مهان حلظهمنظر

 نزديک می شود و بعد به باال می رود تا نشان دهد که تصوير
 :در باالی درختی
 . باالی درختی نشسته استغواصیمردی در لباس 

 و لباسش پشتش استبه چشم زده، خمزن هوا به  غواصیاو عينک 
 .خيس است

 اين ديگه چيه؟) صدا روی تصوير: (آتش نشان
 . داريونمنايی از دملر

 .او هنوز ماسک و دهن گريش را دارد
 :برش به
 کازينوی پپرميل ـ شب ـ بازگشت به گذشته. داخلی
، سريع پايني را نشان می دهد از باال ميز بازی بلک جک تصوير

 . باال تا دملر داريون را مشخص کند دوبارهمی رود و بعد
،  در شهر رنو، واقع11زينوی پپرميلکارمند هتل و کا: راوی

  ورق در بازی بلک جک بود ــکننده توزيع او. ايالت نوادا
 البی ـ صبح اول وقت ـ بازگشت به گذشته/ کازينو. داخلی
کار شبانه اش متام شده، لباس کارش .  می رود طرف دملرتصوير

او سرش را برای مهکارهايش تکان می دهد و . روی شانه اش است
از او خداحافظی کرده مهکارهايش . دو انگشتش را بلند می کند

 ).دملر باندی به دور سرش پيچيده. ( اند
 وضعيت مواظبــ آدم خوش اخالق و با مالحظه ای که مهيشه : راوی
ی خودش بود، عالقه مندی خاصی به ورزش و اعمال آرامش انجسم

 خبش داشته ــ دملر عالقة ويژه ای به درياچه داشته ــ

                                                                                                                                                             

9 Gazzette 
10 Delmer Darion 
11 Peppermill 
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 :برش به
 ب ـ روززير آ/ درياچة تاهو. داخلی

 آب  آرامصدای شلپ.  می آيدتصويرآب و به طرف  دملر پريده در
 ...و حباب ها شنيده می شود

 :برش به
 درياچة تاهو ـ مهان حلظه. خارجی

هواپيماي خمصوص محل آب دارد پرواز می کند، به طرف درياچه می 
 ...می آيدتصوير آيد، مستقيم به طرف 

 :برش به
 ب ـ مهان حلظهآ زير/ درياچة تاهو. داخلی

 .می کند غواصیدملر به آرامی و در آرامش و سکوت دارد 
 :برش به
 درياچة تاهو ــ مهان حلظه. خارجی

 ؛درنگ، بعد...درياچه آرام است. منايی از باال رو به پايني
هواپيمای بزرگ تصوير را پر می کند، بر سطح آب حرکت می 

 وارد می شود از مست راست تصوير. کند، تانکرش را پر می کند
 .و از مست چپ خارج می شود

هواپيما به طرف جنگل گرفتار حريق در . تانکر هوايیمنايی از 
 .حال حرکت است

ر اثر محلة قلبی ب گزارش پزشک قانونی، دملر  بهــ بنا: راوی
ولی اتفاقی که .  بودجايی در ميان درخت و درياچه فوت شده

 در فردای آن 12نسن بر انگيز بود، خودکشی کريگ هایکنجکاو
 روز بود ــ

 : برش به
  ـ روز ـ بازگشت به گذشته13متل رنو. خارجی

 )سه بار. (منای باز از حمل
 :برش به
 متل ـ مهان حلظه. داخلی
) سی ساله( با سرعت به طرف مردی به نام کريگ هانسن تصوير

تفنگی را به زير چانه اش می گذارد و ماشه را می . می رود
 . مغز و خون به سقف پاشيده می شودچکاند، تکه های

 :برش به
اتاقک خلبان هواپيمای محل آب ـ بازگشت به گذشته ـ . داخلی

 روز
بسته از او در حالی منای . هانسن دارد هواپيما را می راند

 . درياچه نزديک می شودکه دارد به
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آتش نشان داوطلب، پدری دور از چهار فرزندش و : ...راوی
به الکل ــ آقای هانسن خلبان هواپيمايی مردی دارای گرايش 

 بوده است که دملر داريون را از آب بريون کشيد ــ
 :برش به
 درياچة تاهو ــ تکرار منا. خارجی

بازگشتی سريع به حلظه ای که هواپيما از درياچه آب بر می 
 ... صداها شنيده می شوداين بار متام دارد، 
 :برش به
  به گذشتهکازينو ـ شب ـ بازگشت. داخلی

تصوير می . دملر پشت ميز بلک جک است و دارد کارت پخش می کند
دارد او چرخد و ما کريگ هانسن مست و منفور را می بينيم، 

دملر را به خاطر کارهتايی که هبش داده، سرزنش می کند و سرش 
 .داد می زند

 اينو هم اضافه کنيد که آقای ،اين هاــ به متام : راوی
با از آن حادثه ندگی زجر آورشان دو شب قبل هانسن در طول ز

 دملر داريون مالقات داشته اند ــ
هانسن به خاطر کارهتايی که از دملر داريون گرفته به صورتش 

مامورهای حراست درگري . مشت می زند و به او تف می اندازد
 .ماجرا می شوند و او را به زمني می اندازند

 :برش به
  بازگشت به صحنهاتاق متل ـ روز ـ. داخلی

کريگ هانسن دارد روزنامه می خواند، به صفحة اول نگاه می 
 و زير کندمی او گريه . کند، عکسی از دملر داريون چاپ شده

 ؛لب حرف می زند
معذرت ...معذرت می خوام...هَا...اوه خدايا: ...کريگ هانسن

 ...می خوام
 بود زياد حادثه آنقدر وسعتبار سنگني احساس گناه و : راوی

 .که کريگ هانسن به زندگی اش خامته داد
تکرار صحنة خودکشی کريگ هانسن، فقط اين بار قبل از اينکه 

 ؛مغزش را متالشی کند، می شنومي که با حالت گريان می گويد
 ...منو ببخش: ...کريگ هانسن

 :برش به
 کازينو ـ شب ـ بازگشت به صحنه. داخلی

 سريع به تصوير ؛ دملربازگشت به صحنة دعوای ميان هانسن و
دملر روی زمني است و از دماغش دارد . طرف آا حرکت می کند

 .تصوير ثابت می شود. خون می آيد
 .و من دوست دارم فکر کنم اين مهش يه اتفاق بوده: راوی

 :ديزالو سريع به
 منای نزديک از اشيا ـ تابلوی اعالم برنامة هتل

WWW.IRANMEET.COM



11 
 

الف، شام . ق. ع. م. فجوايز ال! خوش آمديد: رويش نوشته شده
 و پذيرايی
 اتاق گردو

 هشت شب
 )1961(سالن هتل ـ شب . داخلی
 به مهراه دو مهمان، از در دولنگه می گذرد و ميز تصوير

 .ضيافت منايان می شود
 .منا از مردی که پشت تريبون ايستاده

 سريع به طرف مرد عينکی حرکت می کند، اما تصاوير تصوير
، 14او دونالد هارپر. ثانيه می شوند فرمي در 60تبديل به 

 .دانشمند علوم قضايی است که دارد پشت تريبون صحبت می کند
د هارپر، در لريئس اجنمن علوم قضايی آمريکا، دکرت دونا: راوی

، داستانی روايت کرد که با يک 1961موقع اعتای جوايز سال 
 خودکشی ساده شروع می شد ــ

 :برش به
 )1958( بازگشت به گذشته پشت بام ـ صبح ـ. خارجی
 می رود روی لبة پشت 15نجري هفده ساله به نام سيدنی برپسری

 .بام ساختمانی نه طبقه و به پايني نگاه می کند
 23به تاريخ . جر هفده سالهينداستان خودکشی سيدنی بر: راوی

 . در شهر لس آجنلس1958مارس 
است تصوير به منای نزديک پای سيدنی که روی لبة پشت بام 

 ـ او می پرد و از کادر ان اندلرز پاهايشنزديک می شود، 
 .خارج می شود

 : حوادث خيلی سريع اتفاق می افتنداين. درنگ
سيدنی در حال سقوط از جلوی تصوير رد ...منا از پايني به آمسان

 ...می شود
سيدنی مهچنان دارد سقوط می ...منا از باال به طرف خيابان

 ...کند
 ...خرد می شودکه  ای در طبقة ششم  از پنجرهييمنا

خون به ...برخورد می کندگلوله ای به آن ...منا از شکم سيدنی
 ...اطراف می پاشد و او به خود می پيچد

جسد سيدنی و مقداری شيشه خورده ...منا از پايني رو به آمسان
دوربني کمی عقب رفته تا يک تور ...به روی دوربني می ريزند

تصوير ...جسد سيدنی می افتد روی تور...ندحمافظ را منايان ک
 .ثابت می شود

پزشک قانونی اعالم کرد که خودکشی ناموفق تبديل شد به : راوی
 ؛توضيح. قتلی موفقيت آميز

                                                 

14 Donald Harper 
15 Sydney Barringer 
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 :برش به
 پشت بام ـ بازگشت به گذشته. خارجی

تصوير سريع می رود . سيدنی می رود روی پشت بام. تکرار منا
  جيب کتش می رود ــطرف او، فقط اين بار به طرف

خودکشی، از يادداشتی که در جيب سيدنی برينجر پيدا : راوی
 ــ شد تاييد شد

 :ديزالو به
 جيب کت ـ مهان حلظه. داخلی

: تصوير بعضی از نوشته های يادداشت را نشان می دهد
، ..."پس من می رم"...، ..."االن وقتشه"...، "متاسفم"

 ..."خدا به مهراهتون"...
 حلظه ای که سيدنی جوان بر لبة بام آپارمتان نه در: راوی

طبقه ايستاده بود، سه طبقه پايني تر دعوايی در جريان بود 
 ــ

 :ديزالو سريع به
 راهرو ـ مهان حلظه/ آپارمتان. داخلی
 را داد و فرياد یما صدا.  می رود638 به طرف در اتاق تصوير
  در می شنومي؛پشتاز 

 بگو مگوی مستاجرهای یول، صدامهسايه ها مطابق معم: راوی
 آپارمتان را می شنيدند ــ

 :ديزالو سريع به
  ـ مهان حلظه638آپارمتان مشارة . داخلی

دارند به شکلی وحشيانه با ) اوايل شصت سالگی(يک زوج مسن 
مرد . هم دعوا می کنند و به مهديگر چيزهای پرتاب می کنند

ت می آيد طرف مسن دارد خودش را از زن مسن که اسلحه به دس
 .دور می کنداو، 
 و شکاری ةـ و برای اونا اين گونه هتديدها با اسلحـ: راوی

يا يکی از چند سالح کمری موجود در خانه، چيز غري معمولی 
 نبود ــ
  اون لعنتی رو بذار زمني ــ16بذارش زمني، فی: مرد مسن
صورتت رو له می کنم و اين . هبت حالی می کنمــ : زن مسن
 وقت ببينم حق با کيه ــ و متوم می کنم، اوندعوا ر

 به طور اتفاقی شليک می شود، تفنگ شکاریو وقتی : راوی
  می گذرد ــآن جاسيدنی هم از 

می می لغزد، ماشه چکيده می شود زن مسن به مبل می خورد و ک
 گلوله از کنار سر مرد مسن رد می شود ـ و پنجرة پشت سر ـ

 پايني می افتد،  بهآن جادارد از او را خرد می کند ـ سيدنی 

                                                 

16 Fay 
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گلوله به شکم او اثابت می کند، و بعد از تصوير خارج می 
 )آن دو اصال به اين اتفاق توجه ای ندارند(شود ـ 

 چی کار می کنی؟داری امحق ديونه : مرد مسن
 .خفه خون بگري: زن مسن

 :تصوير روی آن دو که دارند فرياد می زنند ثابت می شود
 17 را هم اضافه کنيد، آن دو نفر فی و آرتوراين: روای

 .مادر سيدنی و پدر سيدنی. رينجر بودندب
 :برش به
 آپارمتان ـ روز ـ کمی بعد. داخلی

در حالی که پليسها و کارآگاه ها دارند از زوج مسن سئوال 
مهسايه ها سرشان . می پرسند، تصوير از بني آا عبور می کند

 .رده اندرا از خانه هايشان بريون آو
وقتی با اهتاماتی مواجه شدند که ماموران از برآيند : راوی

صحنة حادثه برداشت کرده بودند، فی برينجر قسم خورد که منی 
 .دانسته اسلحه پر است

 منی دونستم ــ منی دونستم ــ: فی برينجر
اون مهيشه منو با تفنگ هتديد می کرد، ولی من : آرتور برينجر

 ه منی داشتم ــهيچ وقت اسلحة پر نگ
 ــ پس مشا اسلحه رو پر نکرديد؟: کارآگاه

 چرا بايد اسلحه رو پر می کردم؟: آرتور برينجر
 :برش به
 راهرو ــ مهان حلظه/ آپارمتان. داخلی

تصوير از ميان افسرها که دارند با مهسايه ها صحبت می کنند 
به پسر هشت ساله ای نزديک می شود، او دارد با ...می گذرد

 .گاه صحبت می کندکارآ
پسر جوانی در آپارمتان زندگی می کرد و دوست سيدنی : راوی

شاهد اين بوده که او برينجر بود، گاهی سری به او می زد، 
 اسلحه شش روز پيش پر شده ــ

 کارآگاه سرش را می گرداند و بقيه را صدا می زند ــ
  ــاين جاد ييه دقيقه بيا: کارآگاه
 :برش به
 ان ـ روز ـ بازگشت به گذشتهآپارمت. داخلی

 ، پشت به ماآجنا کسیتصوير به طرف اتاق خواب حرکت می کند، 
 روی ختت نشسته ــ

به نظر می رسيد دعواها و اعمال خشونت ديگر حتمل را : راوی
يی که می دانست مادر آن جااز سيدنی برينجر گرفته بود و از 

م جناااری و پدرش گرايش به دعوا دارند، تصميم گرفته بود ک
 دهد ــ
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تصوير مشخص می کند که سيدنی برينجر دارد اسلحه را پر می 
 ؛پسر جوان کنار او نشسته، دارد سيدنی را متاشا می کند. کند
 .نی در حالی که زير لب حرف می زند، اسلحه را پر می کنددسي

 :برش به
 راهرو ـ زمان حال/ آپارمتان. داخلی

او به تصوير نگاه می . کندجوان حرکت می پسر تصوير به طرف 
 .کند

 رو بکشند، هتا مهديگ اون گفت که می خواد اون دو: پسر جوان
 رو بکشند و اگه می خوان اين کارو همی خوان مهديگهم اونا 
  کمکشون می کنه ــ،بکنن

 پشت بام ـ روز ـ بازگشت به گذشته/ ساختمان. خارجی
تمان را می ساخ . را دوباره نشان می دهدمنای باز کل اتفاق

 ناگهان سرعت تصاوير کم می ،سيدنی می خواهد بپرد...بينيم
 ...شود

روی تصوير خطوطی ترسيم می شود تا داستان واضح تر توضيح 
يل مسابقة ليگ راگيب آمريکا لاين درست شبيه حت...داده شود

 .است که روی تصوير خطوط عمودی و افقی ترسيم می شود
 .و روی سر سيندی ظاهر می شودخطی عمودی در باالی ساختمان 

سيدنی برينجر از پشت بام ساختمانی نه طبقه به پايني : راوی
پريده بود ــ مادر و پدرش سه طبقة پايني تر داشتند با هم 

 دعوا می کردند ــ
.  را مشخص کندوالدين اودايره ای کشيده می شود تا آپارمتان 

کانی کشيده پي...پردی تصوير به حرکت در می آيد و سيدنی م
 می شود تا مسري افتادن او را نشان دهد ــ

گلوله اتفاقی از پنجره خارج می شود و به شيکم سيدنی : راوی
 اثابت می کند ــ

تصوير ثابت می شود، سيدنی در هوا مانده ــ شيشه می شکند و 
 مشخص می کند که او در کجا تري Xبه زمني می ريزد ــ نشانة 

 .خورده
 جا می مريد ولی سقوطش متوقف منی شود ــ سه او جا به: راوی

طبقه پايني تر تور حمافظی نسب شده بود ــ تور برای اين بود 
که سه رو قبل چند شيشه شور را جنات داده بود، البته آا 

 .حفره ای در شکمشان نداشتند
 خط از زير سيدنی به پايني کشيده می شود ؛خطی ترسيم می شود

نی د صحنه از حالت ثابت در می آيد، سيتا به تور می رسد ــ
 . توریافتد رو می

 :برش به
 آپارمتان ـ روز. داخلی

تصوير به طرف پدر و مادر حرکت می کند و بعد می رود طرف 
چند افسر و کارآگاه، آا متوجة اين اتفاق شده اند، برای 
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خوب ما می دونيم : "هم سر تکان می دهند، گويی می گويند
 ..."نيمبايد چی کار ک

فی برينجر به جرم قتل پسرش و سيدنی برينجر به جرم : راوی
 ... مهدستی در اين قتل جمرم شناخته شدند

می رود، او دارد زوج گريان و ه تصوير به طرف پسر هشت سال
بند می  فرياد زن را نگاه می کنند، کارآگاه ها به آا دست

 زنند ــ
تفاق جزو آن  اين ا،و به نظر صادقانة راوي: ...راوی

اين، اين منی ." مهني طوری اتفاق بيفتد"چيزهايی نيست که 
و من می خواهم اضافه کنم که اين . تواند از آن جنس باشد

 .فقط يک اتفاق نيست
تصوير به طرف مادر که دارد فرياد می زند می رود و افسرها 

 شسعی می کنند مادر را آرام کنند ــ مادر دست بند به دست
 . آپارمتان به روی ما بسته می شودخورده، در

 .برش به سياهی
 .اين چيزای غريب مهيشه اتفاق می افتند. آه ه ه ه: راوی

 .عنوان بندی اصلی فيلم شروع می شود
 نيو الين سينما تقدمي می کند: روی تصوير
 کمپانی فيلم گوالردی/ حمصول جووان سلر: روی تصوير
 تی اندرسون .فيلمی از پی: روی تصوير

 :برش به
تصوير آهسته از . (تصوير خيلی سريع به يک گل نزديک می شود

 )غنچه زدن گل
زوم اپتيکالی و / تصوير ثابت می شود، ادامه پيدا می کند

 :روی تصوير.  درجة گل؛ تصوير تريه می شود360چرخش 
 مگنوليا

 به داخل حرکت می کند، آنقدر به جلو می رود بيش ترتصوير 
 :ل شود، بعدکه ديگر تريگی کام

 :برش به
       ) 1998زمان حال (خانه ای در حومة شهر ـ روز . داخلی

 سکانس الف
تصوير سريع به طرف تلويزيونی که در اتاق نشمني خانه است 

، مرد جوان و شوديک فيلم تبليغاتی پخش می . حرکت می کند
 به .)سی ساله (18ی مکیج.  فرانک تی،نيمي می ب راخوش تيپی

 .لنز دوربني تلويزيونی نگاه می کند
توی اين بازی بزرگ ما مهم چيزی نيست که پيدا می : فرانک

کنيد و يا استحقاقش رو داريد ـ  مهم اون چيزيه که با 
جی مکی هستم، استاد داف . من فرانک تی. خودتون می بريد
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که می " دنسيستم فريفنت و نابود کر" بازی و نويسندة کتاب 
توانيد به صورت نوار کاست و ويدئو آن را هتيه کنيد و 
تکنيکهای خمتلف ارتباط گرفنت با اون دخرت مو طاليی خوش هيکل 

 !رو ياد بگرييد
 :تصوير به داخل تلويزيون می رود، ديزالو سريع به

 حمل فيلمربدای ـ مهان حلظه/ صحنة از پيش آمادة بار. داخلی
بار، سوپر : صحنه هايی خمتلف. اتی هستيمما در آن فيلم تبليغ

در هر کدام از آا چند . مارکت، اتاق خواب، ماشني پارک شده
 .نفر ايستاده اند و دارند با دخرتهای خوشگل صحبت می کنند

کليد جادويی برای باز . آخرش؟ زبان) ادامه می دهد: (فرانک
ا، ترس کردن قفل زا و رفنت مستقيم به مست اميدها، خواسته ه

در " فريفنت و نابود کرد. "ها، هوس ها و البته زير پوش آا
مشا جذايبتی توليد می کنه که هر دافی رو به مست خودتون می 

پيش خدمت تشنة " دوست"ياد بگرييد که چطور اون خامن رو . کشه
برای خودتان جهانی به وجود بياريد که خواهش . خودتون بکنيد

 .، جهانی که توش موفق هستيدکردن به حداقل خودش برسه
برام مهم نيست ظاهرتون چه شکليه، چه ماشينی سوار می شيد و 

فريفنت و نابود : "وضعيت آخرين صورت حساب بانکتيون چيه
! به مشا ياد می ده اون دافی رو چطور به دست بياريد" کردن

چند بار ديگه می :) به طرزی منايشی مکثی می کند و بعد(
 : معروف رو بشنويدخوايد اين مجلة

 ."من احساسم نسبت به تو اين نيست" 
 :برش به
  بادام زمينی خندان ـ شببار. داخلی

 )بيست و هفت ساله (19 جوان می رود؛ کلوديایتصوير به طرف زن
می نشيند ) حدودًا چهل ساله( ميان سالی قيافةآدم بدر رخيت و 

 .کنارش
 .هی: مرد ميان سال

 .سالم: کلوديا
 :برش به

 آپارمتان کلوديا ـ کمی بعد. اخلید
 کلوديا و مرد ؛در چند منای کوتاه اين اتفاقات را می بينيم

تصوير سريع به کلوديا که . ميان سال وارد آپارمتان می شوند
از او می گذرد ... نزديک می شودکشدمواد را با دماغ باال می 
 ...و به مرد ميان سال می رسد

 ؟ُخب: مرد ميان سال
 :برش به
 اتاق خواب کلوديا ـ دقايقی بعد. داخلی

                                                 

19 Claudia 
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آا با هم خوابيده تصوير سريع به آن دو نزديک می شود، 
تصوير به باال ...تصوير به منايی بسته از کلوديا می رسد. اند

می رود، از او می گذرد و به بازتاب تلويزيون که در قاب 
 ...نقاشی افتاده می رسد

 :ديزالو به
  ـ کليپ های متفاوت ـ مهان حلظهتصوير تلويزيون. داخلی

 دارد پخش می شود،" بچه ها چه می دانند؟"تبليغ برنامة 
ما چندين کليپ از او . جمری آن است) شصت ساله (20جيمی گيتور
 او در ساهلای خمتلف، در حني اجرای مسابقه، و جشن ؛می بينيم

 .ها و جشنواره های خمتلف
مريکايی ها پای  که آ استبيش از سی سال: گويندة تبليغ

تلويزيون می شينن و جواب سئوال ها را به مهراه جيمی گيتور 
او يکی از اسطوره های آمريکا است و يکی از . می دهند

سرشناس ترين افراد فعال در تلويزيون است، او اين هفته 
 دويست هزارمني ساعت کاری خودش رو جشن می گريه ــ

 . کندتصويری از جيمی که با خربنگار صحبت می
 خدايا، اين مهه وقت من اين اطراف بودم؟: جيمی
 دفرت جيمی گيتور ـ روز. داخلی

جيمی و دخرت جوانی که .  شودمیمنايی نزديک از دری که بسته 
 روی مبل افتاده اند و ،در برنامه ای ديگر کار می کند

 . سريع به آا نزديک می شودتصوير. مشغول يکديگر هستند
مردی خانواده دوست است که چهل سال از او : گويندة تبليغ

ازدواجش می گذرد ــ دو فرزند دارد و در انتظار اولني نوه 
 اش است ــ

 .منای بسته از عکس
دگی از جيمی، مهسرش رز، پسرش جيمی جونيور و اعکسی خانو

زوم اپيتيکال .  گرفته شده1987اين عکس حوالی سال . کلوديا
 .جيمی و کلوديا جدايی بيفتدبه طرف عکس که باعث می شود بني 

 :برش به
 رو ـ زمان حال  ـ راه21یامرکز پزشکی ِسدار سين. داخلی

از راهرو می گذرند و می روند طرف ) پنجاه ساله(جيمی و رز 
 .در

مان را روشن می کنيم تا  ساهلاست که تلويزيون: گويندة تبليغ
ی شاهد برخود انسانی عميق بني جيمی و کودکان خاص و استثناي

 باشيم ــ
 :برش به
 دفرت دکرت ـ دقايقی بعد. داخلی

                                                 

20 Jimmy Gator 
21 Cedars Sinai Medical Center 
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. آا وارد اتاق شده اند. دوربني به طرف جيمی و رز می رود
پرستار سرش را بلند می کند و با . می روند طرف پرستار

 .می کند" سالم"لبخندش 
 سی سال ديگر برایــ اميدوارمي که اين اتفاق : گويندة تبليغ
 .هم تکرار شود

 ...جيمی گيتور) ... به پرستار: (جيمی
 :برش به
 خانه ای در حومة شهر ـ روز. داخلی

 ده ساله کیدکو. ن حرکت می کندودوباره تصوير به طرف تلويزي
 را نشان می دهد که پشت سر هم به 22به نام استنلی اسپکتور

سئواهلا پاسخ می دهد، ما اين تصاوير را با ديزالوهايی سريع 
 می بينيم؛

آمريکای ...1911...وينيکوت. دونالد دبليو..: .استنلی
جوابش می شه ...جوابش می شه چهار...آمريکای جنوبی...مشالی

زندگی ساموئل "جوابش می شه ... جوابش می شه جاذبه...22
 ".جانسن
 :برش به
 خانة خانوادة اسپکتور ـ روز. داخلی

استنلی : می بينيم ده ساله را کید، کويمدر متام خانه می چرخ
او برای دو سگ که زير دست و پايش می ). کت پوشيده(سپکتور ا

غذاها را در دو ظرف جداگانه می ريزد، . لولند غذا می ريزد
در مهان بني سعی می کند لوازمش را به کيف کوله اش بريزد ــ 

و شروع ) سی و چند ساله (23ريک اسپکتور: پدرش وارد می شود
 به دستور دادن می کند؛

ر ا بدو، بايد ده دقيقة پيش سو، بدو برمي، ِدبدو برمي: ريک
 ماشني می شدي ــ

 غذای سگ کم آوردمي ــ: استنلی
ــ بقيه حرفاتو تو ماشني بزن، تو ماشني حرفاتو بزن، : ريک

  ــزود باشجبمب، 
استنلی دو کيف کوله بر می دارد و هرکدامشان را به يکی از 

 بر می ريک هم يک کيف ديگر. دستهايش آويزان می کند
سنگينی کيف ها نزديک است استنلی ...می رود طرف در...دارد
خم شده تا کيف ديگری را از فقط ه زمني بيندازد، ولی او را ب

 ...روی زمني بر دارد
 بدو بدو بدو، اومن هست؟: ريک

 .اينم الزم دارم: استنلی

                                                 

22 Stanley Spector 
23 Rick Spector 
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 بايد هر روز اين چهار تا کيف پر از کتابو با چرا: ريک
 ه؟خودت بربی مدرس

هبشون احتياج . دوشم بذارمرو خودم منی تومن مهشونو : استنلی
 .بايد بربمشون مدرسه. به کتابام احتياج دارم. دارم

 :برش به
 خانة اسپکتور ها ـ دقايقی بعد. خارجی

،  می شود ماشنيسوار، او دارد می رودتصوير سريع به طرف ريک 
وار شدن ماشني روشن می شود، استنلی را می بيند که برای س

 ؛مشکل دارد
 .دليلی نداره اين مهه کوله با خودت بياری: ريک

تصوير به منايی بسته از استنلی می رسد، او در ماشني را می 
 .بندد

 :برش به
 مدرسه ـ دقايقی بعد. خارجی

ماشني حاال در جايی جديد پارک شده، . تصوير عقب می آيد
ش است، ريک استنلی از آن خارج می شود، کوله هايش هم مهراه

 او را نگاه می کند؛
 ساعت دو آماده باش ــ: ريک

 .بايد يک و نيم بيای دنبامل: استنلی
تست دارم، تا دو زودتر منی رسم، نگران نباش، می : ريک

 .دوستت دارم. بينمت
 . منم دوستت دارم:استنلی

استنلی به کوله هايش . ريک گاز ماشني را می گريد و می رود
 .نگاه می کند

 : بهبرش
 دهة شصت، خانه ای در حومة شهر ـ روز. داخلی

تلويزيون دارد . تصوير به طرف تلويزيون قدميی نزديک می شود
جيمی .  پخش می کند را)1968" (بچه ها چه می دانند؟"برنامة 

گيتور جوان را می بينيم که دارد از پسر بچه ای ده ساله به 
 . سئوال می پرسد24نام دانی امسيت

  می دونی جوابش چيه؟،دانی: جيمی
 .پرومته: دانی
 !خودشه: جيمی

 ادامه پيدا می کند و ما دانی و دو کودک ديگر را می مسابقه
بينيم که هر کدامشان از جيمی گيتور چکی به مبلغ صد هزار 

 دانی امسيت جوان لبخند می ،منای بسته. دالر دريافت می کنند
 .زند، چک را می گريد و با جيمی دست می دهد

                                                 

24 Donnie Smith 
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 1968 ـ 25 دانی امسيتبچه باهوشه: روی تصوير
 :برش به
 اتاق معاينه ـ دقايقی بعد/ مطب دندان پزشک. داخلی

. دانی امسيت چهل ساله روی صندلی دندان پزشک دراز کشيده
موهای تيغ تيغی دارد، گوش واره ای کوچک به گوشش آوخيته و 

 .کت شلوار بد رخيت خاکسرتی رنگی پوشيده
  دانی امسيت ـ امروزه باهوشهبچ: روی تصوير

سن و تو شرط می بندم آدمای ...واقعًا هيجان انگيزه: دانی
 سال من که خبوان سيم بذارن کم هسنت ــ

 دانی دهانش را باز می کند و قالب خمصوص صورتی  ـمنای بسته
 .رنگ در دهانش گذاشته می شود

 و گذاشته، لبخند می پرستاری آن را در دهان ا ـمنای بسته
 .دزن

 توی برنامه خيلی ناز بودی ــ: پرستار اول
ــ االن ديگه منی تونی سئوال ها رو جواب بدی، : پرستار دوم

 .هان؟ هه هه هه
قالب خمصوص دندان از دهانش بريون می .  ها دندان ازمنای نزديک

 .آيد
 :برش به
 راهرو ـ کمی بعد/ مطب دندان پزشک. داخلی

آسيای و چهل  (26ش، دکرت لیتصوير در حالی که دانی و دکرت
از مطب بريون می آيند، عقب می رود، آا کارشان متام ) ساله
 ...شده

 .دانی ديگه آماده هستيم: دکرت لی
 .فردا صبح می بينمتونخوب عاليه عاليه عاليه، : دانی

 عجله داری هان؟: دکرت لی
 .دير کردم: دانی

 :برش به
 يوود مشالی ـ روزپارکينگ ـ هال/ 1127هفت ـ مغازة . خارجی

تصوير به دانی نزديک می شود، او سوار هوندا آکورد کوچکش 
لبخند می زند و مهراه . است و دارد به طرف پارکينگ می راند

 ...آهنگی که از راديو پخش می شود، می خواند
ناگهان از جای خمصوص پارک ...ولی کمی سرعتش زياد است...

خورده شيشه ها می . ازهجلوتر می زند و می رود داخل شيشة مغ
د روی سقف نريزد روی ماشني و اشيای پشت ويرتين می افت

 ...ماشني

                                                 

25 Quiz Kid Donnie Smith 
26 Dr.Lee 
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تصوير می رود به طرف دانی، چند نفر می آيند ببيند چه 
 ...اتفاقی افتاده

 چی؟ چی؟: دانی
 . دانی امسيتهبچه باهوشهاون ! هی: عابر

  رفتی تو هفت يازده؟ا چربچه باهوش: عابر دوم
 :برش به

  ـ روزِارلخانة . لیداخ
دی خانه نزديک می شود، فيل وتصوير خيلی سريع به در ور

لباسی بی دگمه . وارد می شود) بيست و پنج ساله (28پارما
پوشيده، عينک آفتابی زده که زيرش عينک خودش است، عينک را 
باال می زند، مهراهش قهوه و دونات آورده، آا را از مغازة 

 ؛سريع به مست چپ می گردد تاتصوير ... خريده11-هفت
، ختتی خمصوص بيماران 29 در حملة انکينودر اين خانة مطبوع واقع

 ِارلروی ختت . وجود دارد که وسط اتاق پذيرايی گذاشته شده
دراز کشيده، او خيلی الغر است، کله ) هفتاد ساله (30پارتريج

 . پايش لب گور است، سرطان دارد ديگربه زبانیاش تاس است و 
 مهگی ، روی ختت و اطراف آن هستندهر پنج سگ دو نژادچها

د و شروع به پارس می ن می شوبيدارخوابيده اند، با صدای در 
 .کنند

 نشسته است، به فيل اشاره می ِارلپرستار مکزيکی جوانی کنار 
 ِارلفيل می رود کنار ختت و پيشانی .  او متام شدهنوبتکند، 

 را نوازش می کند؛
 رين؟امروز چطو: فيل
 .گند و گه: ِارل
 گند و گه هم خوبه، مگه نه؟: فيل

 می رسد، و به طرف دهان او حرکت ِارلتصوير به منايی بسته از 
 :می کند و سريع ديزالو می شود به

  ـ مهان حلظهِارلگلوی . داخلی
، به رگهای او می رسد، می گذردتصوير از ميان گلو و بدن او 

د فيلمی پزشکی، سرطان متام نگاهشان می کنيم، درست به مانن
در حالی که دارمي اين تصاوير را می ...وجودش را فرا گرفته

 ؛بينيم جنوای او را می شنومي
و ما اين ...بگذرمهش افسوس، از اين زندگی : ...ِارلجنوای 

فراموش کن، فراموش ...برش گردون...کارا رو می کنيم
را رو می و ما اين کا...کار درستو بکن...هَا...هَا...کن

 ...کنيم

                                                 

28 Phil Parma 
29 Encino 
30 Earl Partridge 
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 :ديزالو سريع به
  ـ مهان حلظهِارلاتاق پذيرايی خانة . داخلی

 بريون می آيد، او دارد به فيل نگاه می ِارلتصوير از دهان 
 کند و می گويد؛

امروز بايد هبم ... احتياج پيدا می کنمتفيل من به کمک: ِارل
 ...کمک کنی

 .تصوير سريع می گردد طرف فيل
 .م می دمجناااری از دستم بر بياد  هر کِارل: فيل

 تصوير می چرخد و منايی از سقف نشان می دهد؛
 :ديزالو سريع به

 اتاق خواب طبقة باال ـ مهان حلظه/ ِارلخانة . داخلی
او دارد در ) سی ساله (31تصوير می چرخد طرف ليندا پارتريج

 و می خورداتاق قدم می زند، لباس خواب به تن دارد، قرص 
  صحبت می کند؛پای تلفن

 يه چيزی هبم ُخب به خاطر اينکه تو دکرتش هستی ــ ُخب: ليندا
 بگو ــ يه چيزی هبم بگو ــ

منای بسته از قوطی قرصهای ليندا، او متوجه می شود که قرص 
 .هايش متام شده

) درنگ. (اون يکم قرص الزم داره) ادامه می دهد: (ليندا
ت تا نسخة قرصاشو لعنتی، می آم ببينمت، بايد بيام ببينم

ازت بگريم و ازت جواب می خوام، پس هبرته که باهام صحبت کنی، 
 می آم ببينمت، می آم ببينمت ــ

 .او گوشی را قطع می کند
 :برش به
  ـ اتاق پذيرايی ـ دقايقی بعدِارلخانة . داخلی

تصوير با ليندا حرکت می کند، او از پله ها پايني می آيد و 
کند حال بد خودش را خمفی می  ، سعی میِارلمی رود طرف ختت 

 .فيل ايستاده و به او نگاه می کند. کند
 .سالم ليندا: لفي

 چشمهايش را کمی باز ِارل. ِارلدو منای خيلی بسته از ليندا و 
 .نوازش می کندليندا خم می شود و پيشانی او را . می کند
 .دوستت دارم عزيزم: ليندا

ه دارد خارج می شود صحبت می سريع رو می گرداند، در حالی ک
 .کند

و  بايد برم چيزی بگريم. فيل يکم ديگه بر می گردم: ليندا
 ...کسی رو ببينم، اون وقت بر می گردم

در حالی که دارد از در خانه خارج می شود به صحبت ادامه می 
 .دهد
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 :برش به
مرسدس بنز ليندا ـ ماشني پارک شده ـ / پارکينگ. داخلی

 دقايقی بعد
 خيلی سريع به او که دارد سوار ماشني می شود نزديک می يرتصو
مشتش را می کوبد روی فرمان و گريه می کند و گريه می . شود

 .کند و گريه می کند
 :برش به
 گ ـ روزنآپارمتان جيم کوري. داخلی

حمل زندگی جيم آجنا ، 32 بسيار مرتب در حملة رسدایآپارمتان
 دستگاه اتوماتيک سيستم صدای.  است)سی و دو ساله (33کورينگ

ما کورينگ را می بينم که . سرويس دوست يابی پخش می شود
 دارد آماده می شود؛

 .ـ جيم قهوه اش را مزه مزه می کند و روزنامه می خواند
 .ـ جيم دوش می گريد

 .ـ جيم وزنه می زند
 .ـ جيم تلويزيون نگاه می کند، برنامه باعث خنده اش می شود

 .زانو می زند و دعا می خواندـ جيم جلوی ختتش 
مشارة يک را بزنيد تا از وضعيت فرد : ...صدای پيام تلفنی

مورد نظرتون آگاه شويد و مشارة دو را برای گذاشنت پيام 
  خودتان فشار دهيد ـ

 .رويش زده می شود" يک"صدای تلفن بيسيم که مشارة 
ر  کاپليسمن تو نريوی . من جيم هستم. سالم: صدای جيم کورينگ

افسر پليس لس آجنلس هستم و حوزة فعاليتم ناحيه ون . می کنم
سعی می . عاشق کارم هستم و دوست دارم سينما برم.  ه34نويس

صد و کنم از نظر جسمی رو فرم مبومن، سی و دو سامله و قدم 
خيلی دمل می .  هفتاد و دو کيلوهوزمنهشتاد و پنج سانته و 

چيزای آروم و بی دردسر خواد با آدم خاصی دوست بشم که عاشق 
زندگی من پر از اسرتسه و دوست دارم رابطه ای داشته ...باشه

 باشم که آروم و بی دغدغه باشه ــ
 .صدای دوبارة تلفن می آيد، حرفهای جيم قطع می شود

اگر دوست داريد دربارة افرادی که در حملة : صدای پيام تلفنی
د، مشارة دو را ی کسب کنيبيش ترمشا زندگی می کنند اطالعات 

 فشار دهيد ــ
 :برش به
 کالنرتی ناحية ون نيوس ـ روز. داخلی
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تصوير افسرانی را نشان می دهد که در اتاق کنفرانس روزانه 
نشسته اند و دارند دستوراتشان را می گريند، تصوير می چرخد 

 از بقيه نشسته  ترو می رود طرف جيم کورينگ که کمی دور
 .است

مثل ...ولی دنيا مهينه...خشونت بيش از حد: ...فرماندة پليس
خدمت کنيد و حمافظت و متام مهون چيزايی که ...مهيشه موفق باشيد

 خودتون می دونيد ــ
 :برش به
 پارکينگ کالنرتی ـ دقايقی بعد. داخلی

بقيه پليس ها با . جيم کورينگ که به طرف ماشينش می رود
ايی طرف ماشني مهکارهايشان می روند، فقط جيم است که به تنه

او عينک آفتابی مارک اوکلی به چشم می زند و سوار . می رود
 ماشني می شود ــ

 :برش به
 ماشني پليس ـ در حال حرکت ـ کمی بعد. داخلی

او با کسی که ما منی . در حال رانندگیويری بسته از جيم صت
 صحبت می کند؛دارد توانيم ببينم 

 بی سيم خربم باشرلی . تاين اصال کار آسونی نيس: جيم کورينگ
اون سعی . هيچ وقت خربی خوب تو کار نيست.  خرب بديه،می کنه

می کنه شاد باشه، سعی می کنه حرفای خوب بزنه، ولی هتش خرب 
چون می . و دوستش دارم. ولی اين کارمه. و افتضاحه. بده

توی اين دنيا و اين زندگی ای که دارم . مش بدمجنااخوام خوب 
. و می خوام به مردم کمک کنم. م بدمااجنو خوب می خوام کارم

ولی اگه يه بارشو بتومن به . روزی بيست تا خرب بد هبم می رسه
کسی کمک کنم، يکی رو جنات دادم؟ من يه موقعيت درست يا غلط 

و اون . اون وقت يه پليس خوشحال هستم. رو سر و سامون می دم
وبی می  مهون طوری که بايد با خووقته که زندگيمون ر

 .گذرونيم
. منايی باز تر نشان می دهد که او دارد با خودش صحبت می کند

 .درنگ
و اگه واقعًا . با خوبی بگذرونيم) ...به خودش (:جيم کورينگ

 ُخب...و باعث آزار کسی نشيم... اين کارو بکنيمبتونيم
 ...اونوقته که

 :برش به
 بولوار مگنوليا ـ روز. خارجی

 کورينگ مماشني جي. اهی را نشان می دهدتصوير از باال چهار ر
ابری خاکسرتی می آيد و جلو تابش خورشيد را می ...می گذرد

 .الفپايان سکانس ...دگري
 .تصوير تاريک می شود

 احتمال بارندگی% 75نيمه ابری، : روی تصوير
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       هاليوود مشالی ـ روز / حموطة جمتمع. داخلی
 سکانس ب

او از حياط می . تصوير جيم کورينگ را از پشت دنبال می کند
از کنار تعدادی کودک مکزيکی و سياه پوست عبور می . گذرد

 در نيمه باز می رسد؛يک کند، از پلکانی باال می رود و به 
 سالم؟: جيم کورينگ

 زنی ؛د، وارد می شوبيشرت باز می کنددر می زند، در را 
سر ) چهل ساله (35به نام مارسی پوست  سياه وبسيار درشت هيکل

 بلند حرف می زند و .ه اش پيدا می شود، می آيد طرف اوو کل
 سر و صدا راه انداخته؛

 چيه؟ چيه؟ باز چی شده؟: مارسی
 هی ــ، آروم باشيد، آروم: جيم کورينگ

 .بيايی تومهني طوری منی تونی تو : مرسی
 ر باز بود، به من خرب دادن که ــد: جيم کورينگ

 ی تو ــدتو هم مهني طوری اوم: مرسی
 .آروم باشيد: جيم کورينگ

 .من آروم هستم: مارسی
به من خرب دادن اهالی اين آپارمتان اجياد مزامحت : جيم کورينگ

 کردن ــ
 .کسی مزامحت اجياد نکرده: مارسی

تون باز ه به من که طور ديگه ای گفنت، در خون: جيم کورينگ
 بود، می خوام بدومن چی شده ــ

 .کسی مزامحت اجياد نکرده: مارسی
 .پس الزم نيست نگران باشيد: جيم کورينگ

 حقوقی  وحقمی دومن چه نگو چی کار بايد بکنم، خودم : مارسی
و انداختی اومدی تو، حق اين کارو  ر، مهني طوری سرتدارم

 نداری ــ
ی خوايد با من دربارة يد، منبا من کل کل نک: جيم کورينگ

 ادامه بدين می بيش تر، ولی اگه قبولهقوانني صحبت کنيد، 
 . برمتون زندان ــ حاال آروم باشيد

 .م امن آروم: مارسی
مشا داد و فرياد راه انداختني . مشا آروم نيستيد: جيم کورينگ

هبم گزارش دادن برای   چوناين جاو من برای اين اومدم 
 اومدم ببينم اوضاع از چه قراره ؛ کردين مزامحتديگران اجياد

 ــ حاال بگيد ببينم، مشا تنها هستني؟
 .نبايد به تو جواب بدم: مارسی

 ولی من فقط يه بار ديگه . نبايد جواب بدين،نه: جيم کورينگ
 از مشا می پرسم؛ مشا تنها هستني؟
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 تو چی فکر می کنی؟: مارسی
  نيست؟اين جاکس ديگه ای : جيم کورينگ

 . هستیاين جاتو : یمارس
تو خونه   کس ديگه ای،جبز من و مشا. درسته. باشه: جيم کورينگ

 نيست؟
 .من که گفتم. نه: مارسی

 دارين به من دروغ می گيد؟: جيم کورينگ
 .زندگی می کنم من تنها: مارسی

 کس ،مولی يه بار ديگه ازتون می پرس شايد،: جيم کورينگ
 ديگه ای االن تو اين خونه هست؟

 .گفتم که نه: رسیما
 امستون چيه؟. باشه: جيم کورينگ

 .مارسی: مارسی
 مارسی چرا منی شينی؟: جيم کورينگ

 .ترجيح می دم وايسم: مارسی
 .مارسی، بار آخريه که ازت می خوام بشينی: جيم کورينگ

 .مارسی می نشيند
 .من کاری نکردم: مارسی

م جريان شايد کاری نکرده باشی، ولی اومدم ببين: جيم کورينگ
چندتا از مهسايه ها متاس گرفنت و . اين مزامحت اجياد کردن چيه

 . می اومدهاين جاگفنت که صدای فرياد و خورد شدن وسايل از 
 .چيزی دربارة خورد شدن وسايل منی دومن: مارسی

 داد و فرياد چی؟: جيم کورينگ
 و خونه اين جاتو منی تونی بيايی . گفتم که منی دومن: مارسی
 گردی ــرو ب

 اين چيه، اين چيه رو زمني؟: جيم کورينگ
 . بسته از زمنيی خيلیمنا

زيرسيگاری ای می افتد روی زمني، ته سيگارها روی زمني پخش می 
 .شوند

يه زيرسيگاری افتاده، منی دومن، شايد مال شب قبله، : مارسی
 .من تازه بيدار شدم

بود؟  مهمونی اين جاديشب . تازه بيدار شدی: جيم کورينگ
 .ظواهر که مهينو می گه

 .ديشب خونه نبودم: مارسی
 مارسی، می خوام از مهني االن برخوردتو با من ُخب: جيم کورينگ

 می بيش ترکم  بازی کنی، منم َشبيش ترچون هر چی . درست کنی
 .کاری کردیيه شه و يواش يواش فکر می کنم که حتمًا 

 .وای بکنمی خ يه کشور آزاده، هر فکری اين جا: مارسی
و تا وقتی که به من جوابای . باشه ،مارسیآره : جيم کورينگ

 . اتفاقات بدی افتادهاين جاسر راست ندی بايد فرض کنم که 
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 اتفاقات بد؟ منظورت از اتفاقات بد چيه؟: مارسی
باشه؟ . منظورم اينه. رفتار بد و غري قانونی: جيم کورينگ

 ردی؟امروز مواد مصرف ک. ت بد يعنی اينااتفاق
 .نه: مارسی

 دارو چطور؟: جيم کورينگ
 .نه: مارسی

 مشروب؟: جيم کورينگ
 ساعت ده صبحه ــ: مارسی

جيم سريع . صدای افتادن چيزی از خارج صحنه به گوش می رسد
 .سرش را می گرداند و نگاه می کند، مارسی خشکش می زند

 ؟دــ اين ديگه چی بو: جيم کورينگ
 .من صدايی نشنيدم: مارسی

 .سی بلند می شودمار
 مارسی بشني، بشني روی مبل ــ. نه. نه: جيم کورينگ

 .من نبايد هيچ کاری بکنم: مارسی
بندهايش را در می آورد و شروع به بسنت مچ مارسی به  جيم دست

مبل می کند، مارسی ديگر قاطی می کند و متام مدت سر و صدا 
 می کند؛

. عوضی. عوضیاين ديگه چيه؟ اين ديگه چيه؟ لعنتی : مارسی
 اينا رو ــ
.  نکنی کارشلوغ ،آروم باش. مارسی آروم باشد: جيم کورينگ

 .می خوام مهني جا مبونی
الف در غاسلحه اش را از . جيمی در ايت دست او را می بندد

 می آورد و به آرامی می رود طرف اتاق خواب ــ
 عوضی عوضی؟اين کارا ديگه چيه؟ داری چی کار می کنی : مارسی

 .کجا داری می ری؟ تو اتاق خواب من نرو. ثافتک
جيم اسلحه اش آماده است و دارد به آرامی حرکت می کند، 

 تصوير از عقب او را دنبال می کند؛
 ،ستاين جااگه کسی . ستاين جاپليس لس آجنلس : جيم کورينگ

ازش می خوام بريون بياد و دستاش رو بگري باال و خودشو به من 
 نشون بده ــ

 .تو اتاق خواب لعنتی من وای نستا.  نيستاون جاکسی : یمارس
 آن جا، در کمد لباسها بسته است ـ  رسيدهبجيم به اتاق خوا

 تنها جايی است که کسی می تواند خمفی شود؛
پليس، اگه کسی تو کمده ازش می خوام از اون تو : جيم کورينگ

 و هبياد بريون و خودشو به من نشون بده، دستاش رو باال بگري
 آروم بياد بريون ـــ

 !کسی اون تو نيست: مارسی
د ااگه کسی تو کمده مهني االن بي! مارسی آروم باش: جيم کورينگ

 بريون ــ
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اتاق از کسی تو کمد نيست، از اتاق خوامب بيا بريون، : مارسی
 .خواب لعنتيم بيا بريون

 و اگه آماده ستــ اين کارو نکن ــ اسلحه ام : جيم کورينگ
 . د رو باز کنم جمبورم هبت شليک کنم ــ حاال بيا بريوندر کم

جيم به کمد نزديک می شود، آن را سريع باز می کند و عقب می 
 .هيچی...کشد ـ منتظر است چيزی از آن تو بريون بپرد ولی

 !هبت گفتم که کسی اون تو نيست: مارسی
جيم به انتهای راهرو نگاه می کند، مارسی خودش را به زور 

 ، مبل بزرگ هم به مهراهش آمده؛آن جا دهکشان
 ! مارسی ـ اون مبلو جلوتر نکش:جيم کورينگ

او چندين .  طرف کمدگرددمنظرگاه جيم، تصوير به آرامی می 
 ؛مالفه را به کنار می زند و اطراف را می گردد تا

 او.  را پيدا می کند)پنجاه ساله(جسد مرد الغر سفيد پوستی 
با مالفه های کثيف جسد .  زمني افتادهدر خودش مجع شده و روی

 .پوزنبدی به دهانش بسته شده. را پوشانده اند
 .مکث روی جيم، کمی ترسيده و اسلحه اش را می گريد طرف مارسی

 اين ديگه چيه مارسی؟: جيم کورينگ
 .مال من نيست: مارسی

 .جيم دوباره اسلحه را می گريد طرف جسد
 :برش به
  پذيرايی ـ روز ـ اتاقِارلخانة . داخلی

، تقريبًا بی هوش است، ولی هر از گاهی خوابيده روی ختت ِارل
  نشسته، قهوه و روزنامه کنار ختتنارفيل ک. حواسش مجع می شود

 . استدستش
 بشينم، می تومن ببينم، اين جا...وریجمنی خوام اين : ...ِارل

عوضی داره می ره مهون جايی که اون ...می دونی
اون می بينمش، می دومن ... می بينم رو مداداون...مثل...رفت
  طرفش دراز می کنم ــ نه ــوست، دستمجا

 .او عمل را تقليد می کند، ولی اصال به قلم نزديک منی شود
 می دونی يه پسر دارم؟) درنگ. (فايده نداره...نه: ِارل
 جدی؟: فيل
 ...آه: ...ِارل
 کجاست؟االن : فيل
ست، تو شهره، ولی منی اين جااطرافه، يعنی مهني ...منی دومن: ِارل

 تو ،فيل... کله شقهخيلی...است هاز اون کله شق...دومن کجاست
 دوست دخرت داری؟

 .نه: فيل
 .يه دوست دخرت پيدا کن: ِارل
 .سعی می کنم: فيل

WWW.IRANMEET.COM



29 
 

می دونی ...و دل کنباهاش در ...ی خوب بکناو باهاش کار: ِارل
ن و باهاش يکی رو پيدا ک... درستهچرندياتمهة اون 

 ليندا کجاست؟...باش
 .بر می گرده. گفت چند تا کار کوچيک داره. رفت بريون: فيل
يکم . له، ولی فکر کنم دخرت خوبيهيکم ُخ. دخرت خوبيه: ِارل
 .امحقه
 .اون دوستت داره: فيل
 ...اون آدم خوبيه...آره...شايد...آه: ...ِارل
 آخرين باری که با پسرت صحبت کردی کی بود؟: فيل
اينم از ...لعنتیه، َا...پنج...شايد ده...آ...منی دومن: ِارل

 ذهنم رفته ــ
 ــ حافظه؟: فيل
 منه، روند حوداث، می دونی منظورم چيه؟ اتفاقات ياد: ِارل

  نيسنت ــ می فهمی؟اون جا ــ اون جامی آد ولی 
 .آره: فيل
 تو چی می دونی؟". آره: "ِارل
 .شو قبال هم ديدمه منون: فيل

 ؟کونکشهمنظورت بقيه مريضای : رلِا
 .هيچ کدموشون به پای تو منی رسيدن: فيل
 ...کري تو دهن: ...ِارل
" هُگ"يا " کونکش" "کري تو دهن"چطوريه که تو مهش از : فيل

 استفاده می کنی؟
 يه لطفی در حقم بکن ــ: ِارل
 ؟تو کون خودم انگشت کنم: فيل
 .دقيقًا: ِارل
درد به سراغش آمده و . ناله می کند می شود و دچار تنش ِارل

 ...از دست و تا صورتش را فرا گرفته
 ...ديگه منی تومن حتملش کنم: ...ِارل
 فني ديگه ــوريه قرص م. يه آرام خبش ديگه برات می آرم: فيل
 ...اون تلفن لعنتی رو بده: ِارل
 به کی می خوای زنگ بزنی؟: فيل
 کجاست، تو می دونی؟می خوام بدومن ...می خوام ببينم: ِارل
 کی؟: فيل
 .جک: ِارل
  پسرته؟کج: فيل
 . شدهبيش ترحواس پرتی اش .  جوابی منی دهدِارل
می خوای هبش زنگ بزنی؟ می تونيم هبش زنگ بزنيم، اگه : فيل

 تلفونشو می دونی می تومن مشارشو بگريم ــ
اون .  نيستاون جااون . ــ اون نيست: ِارل

 ...ااين جبيا ...فيل...کوندة
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 . نزديک می شودِارلفيل به 
و من دارم با ...خيلی خيلی...اين خيلی خسته کننده است: ِارل

و يه چيزی می ...هَا...آرزوی اين می مريم، پريمرد روی ختتشه
 .خواد
 .باشه: فيل
 در توهم می رود، کمی گريه می کند، سعی می کند مجله ای ِارل

 را تکميل کند؛
 امسش فرانک مکی ه ــ. فرانک...می تونی توی: ...ِارل
 امسش اينه؟. فرانک مکی: فيل
 ليلی رو پيدا کن، اونو بده من، بدش ــ...اسم من نيست: ِارل
چنگ بيندازد، است  سعی می کند به چيزی در کنار سر فيل ِارل

 در توهم فرو رفته، کمی بيش تراو .  نيستآن جاولی چيزی 
 ؛چرتی شده، زمزمه می کند

بيش ديگه منی تومن ...هَا...اون باالست...نو هبم بدیاگه او: ِارل
 ... حتمل کنمتر

. درنگ.  خيالی را به فيل می دهد و به خواب می رودئیاو ش
 گرداند، میبا فيل برای دقيقه ای می مانيم، او سرش را بر 

 . نگاه می کندِارلبه اطراف خانه نگاهی می کند، دوباره به 
 :برش به
 سالن اجتماعات ـ مهان حلظه/  هاليدیمتل بوربانک. داخلی

 . استميکروفن به دست گرفتهيک منايی بسته از فرانک، 
 . رام کنيداونو احرتام بذارين، خودتونبه : فرانک

مسينار فريفنت و نابود " پنجاه مرد که در ًاحدود ـ منای خمالف
 . آا سرگرم شده اند و دارند می خندد.شرکت کرده اند" کرد

او تابلوی تبليغاتی پشت سر .  سکويی ايستادهفرانک روی
گربه : و چنني تصويری دارد" فريفنت و نابود کرد: "بزرگی است

رويش . گرگ بزرگی فرار می کنددست ای ترسيده که دارد از 
 ." ُنه جان ندارد،هيچ گربه ای: "نوشته شده

 مال خودتون ش روهدايت. رامش کنيد. ه درست شنيديدآر: فرانک
 تو ،نه"ـ بايد تکنيکای کارو خوب ياد بگريين و بگيد  ـبکنيد

تو منی تونی روح منو بگريی و تو منی تونی . منو هدايت منی کنی
چون اين يه بازيه، رفقا اگه فکر می ." اين بازی رو بربی

به ياد مهون مری جني کف کنيد بازی نيست بر گرديد دبريستان و 
ايد اينو تو گوشتون  احرتام بذاريد ـ بکري ـ به دستی بريد

منم که می گم آره يا نه، يا ." من مهه کاره ام"فرو کنيد که 
غم . غم انگيزه، ولی واقعيته. آره رفيق. اون جا يا اين جا

 .می خوايد بدونيد چرا؟ راهش مهينه. انگيزه ولی واقعيته
يه چيز ، ه اش صحبت کنيماين چيزايی که امروز می خوامي دربار

 بشينم و اين جا بودم می تونستم ی اميدواريعن. جهان مشوله
 يه کدومشون نيست ــ به خاطر واقيعت؟ اگه هر یبگم اين طور
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، يه چيز تازه که من ازش خرب نداشته نچيز جديد داشته باش
 اون وقت چی می شه؟ آخ جون، اون وقت تو پول غلت می ،باشم

ب می چون اون وقت صدتا نوار کاست می دم بريون، صدتا کتا! زمن
نويسم، صد تا مسينار برگذار می کنم و صدتا نوار ويديو ضبط 

 داشته باشه کاراشون اختصاصمی کنم تا هر کدومش به يکی از 
. اونا ساده اند. اين قوانني ابديه. ـ ولی حبث ما اين نيست

اونا رو راحت می شه نگاشون کرد و چيز ازشون ياد گرفت ـ 
ن رو بگرييد، نذاريد پيش اونا روشهايی دارن که بايد جلوشو

من خيلی حال می کردم اگر واقعًا . برن و جلوشون مقاومت کنيد
به اون اندازه ای که مشا خيال می کنيد نزديک شدن هبشون سخت 

مهشون، بال . يه جور هسنت ولی واقعيت اينکه اونا مهوشن .بود
 مهه چيز در ، کار باهشون رو ياد گرفتنيروشو وقتی . استثنا
. بوم. آب خوردن. مهينه. الزم نيست برگردين. دايتتونهحتت ه

. کالس متوم شد! چرخهيه .  اندورج يه شونچرا؟ چون مه. متوم شد
و اگه کسايی . غم انگيزه، ولی حقيقته. واقيعت اينه. ببخشيد

 بذارين ُخب، "بی انصافانه است" ما روشایهسنت که می گن اين 
دنيا . ما کامال گناه کارمي. بگن، چون واقعًا بی انصافانه است

 ولی منی تونه يه، و بی انصافتدنيا جای نامالميا. هم مهني طوريه
کالس متوم . سفمامت. چرخه بگريه ــ يه اونااز جلوی سهم منو 

 . شد
 :برش به
 البی ـ مهان حلظه/ متل هاليدی. داخلی

نام . درهای تاشو باز می شود و زنی جوان وارد البی می شود
عينک آفتابی اش را بر می دارد و به .  است36اورگويناو 

 .اطراف نگاه می کند
مسينار فريفنت و نابود کرد با فرانک "يک سری از اعالن های 

 37دکیدو مهکار فرانک، . روی ديوار آويزان است" جی مکی. تی
به طرف او می ) چهل ساله (38و کاپيتان دافی) بيست ساله(

 آيند؛
 هستني؟ ورگوينامشا : کاپيتان دافی

 .بله: گويناور
. من کاپيتان دافی، دستيار شخصی فرانک هستم: کاپيتان دافی

  ه ــدکیاينم 
 .سالم: دکی

 .سالم: گويناور

                                                 

36 Gwenovier 
37Doc 
38 Captian Muffy 
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سی و پنج دقيقة پيش . االن می تونيم برمي تو: کاپيتان دافی
 شروع کرده، ولی تازه گرم شده ــ

 :برش به
 حلظهاتاق کنفرانس ــ مهان / متل هاليدی. داخلی

وارد می شوند و می روند در  گويناور و دکیکاپيتان دافی، 
می  درجه می چرخد و از راهرو 180جايی می نشينند، تصوير 

  و می رود طرف فرانک ـگذرد
يه چيز . توضيحی نداره.  يه تقومي خبريد،حرکت اول: فرانک

 سنت از هر مغازه ای که خبوايد می تونيد 99با . معموليه
دونيد اگه دست بکنيد تو جيبتون متوجه می شيد می . خبريد

اونقدرا به خرجتون نداختم، چون من اهل اين طور کارا نيستم 
ــ مشا به اون تقومي احتياج پيدا می کنيد، می دومن شايد يه 

 باعث می شه تقومي ولی داشنت ،چيز بی امهيت به نظر بياد
يد از  با دخرتی آشنا شديد باه اگ؛دنياتون زير و رو بشه

 پريوی کنيد ــ خالصه اش می شه هشت روز به A-3دستور العمل 
انتظار زنگ بعدی که بايد به دخرت بزنيد ــ از کجا می تونيد 

حرکت بعدی؟ روزا رو . بفهميد هشت روز گذشته؟ يه تقومي خبريد
چرا هشتصد دالر بايد پول .  آره، آره،آره. نشونه گذاری کنيد

انک هبتون بگه يه تقومي خبريد و اونو خرج کنيد؟ برای اينکه فر
نشونه . نشونه گذاری کنيد؟ فقط حواستونو مجع من و تقومي کنيد

گذاريش کنيد ـ هدفاتونو توش بنويسيد ـ البته اگه می خوايد 
چيزی در بياد بايد جدی باشيد، هدفاتون " دوستتون"از اون 

 ااون جمشايی که ) درنگ، رو به متاشاگرها (.رو مشخص کنيد
  امست چيه؟،نشستی
 : برش به
 ـ مهان حلظه ِارل کار دفرت /ِارلخانة . داخلی

 . فيل دارد به دفرتچة کوچک آدرسها نگاه می کند
گوشی را بر " 9027-8/509فرانک "  نوشته شده  ـمنای خيلی نزديک

 می دارد و مشاره می گريد؛
 بله؟: صدای زن

 ست؟اون جافرانک . سالم: فيل
 .ی کنم مشاره رو اشتباه گرفتنيفکر م: صدای زن

 .من دنبال فرانک مکی می گردم: فيل
 .نه: صدای زن

  ه؟9027-509 ببخشيد مشارة اوجنا: فيل
 .ندارميفرانک  اين جا. مشاره رو اشتباه گرفتني. آره: صدای زن

 .ممنون. باشه: فيل
 .هوموا: صدای زن

 .فيل گوشی را قطع می کند
 :برش به
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 اتاق کنفرانس ـ مهان حلظه/ متل هاليدی. داخلی
او آرام از کنار متاشاگرها . را دنبال می کند گويناورتصوير 

 و می رود طرف گروه تصويربرداری ای که در گوشه ای می گذرد
جتهيزاتشان را گذاشته اند و دارند از مسينار فرانک فيلم هتيه 

  با تصويربردار صحبت می کند؛ آراماو. می کنند
 دير کردم ــببخشيد : گويناور

 .ــ باال رو آماده کردمي: تصويربردار
 .ممنون: گويناور
به طرف رديفی از صندلی ها می رود و کنار کاپيتان  گويناور
  صحبت می کند؛هم آرام می نشيند، و با آا دکیدافی و 

 چيزی کم و کسر ندارين؟: دکی
 .نه، ممنون: گويناور

 مردی زانو زده و تصوير از آا دور می شود، فرانک جلوی
  او صحبت می کند؛ترحم آميز با

 دنيس؟: فرانک
 آره خودشه ــ: مرد

می .  می دومن، درسته؟ می دومن،ردــ و اون تو رو آُز: فرانک
 ؛دومن چقدر درد آوره، ولی اينو به وضوح و اطمينان هبت می گم

وقتی تقومي رو راه بندازمي و هدفهامون رو مشخص کنيم، اون 
 .دست کيهيس می فهمونيم دنيا وقت به دن

 فرانک بر می گردد طرف صحنه؛
:  تو تقومي خط کشيدم و نوشتم؛دنيس کوچولو اينو بشنو :فرانک

دنيس چهارم جوئن ." "ستمني گیتا آخر می، می فهمی من "
از آگوست که از راه برسه، ." "بستنی چوبی منو ميک می زنی

 و چی گفتم؟ گفتم .من برای خودم هدف گذاشتم." کومن می خوری
اون منی خواد . چرا؟ اون منی خواد رفيقت باشه." ديگه بسه"

فکر می کنی وقتی به چيزی احتياج پيدا کنی اون . دوستت باشه
! جنده ست فکر کن ـ اين دنيس يه بيش ترمی آد کمکت؟ 

 اين به اين ،ولی گوش کنيد.) متاشاگرها خوشحال می شوند(
 دوست بشيم، چون بعدًا اونا با معنی نيست که ما نياز ندارمي

 تو دست و باملون دوست ياد می گريمي که داشنت دو تا 23تو خبش 
. چطوری می تونه ما رو برای رسيدن به تلة حسادت کمک کنه

 84 همی شه صفح(مشارة يک . ولی بعدًا به اون می پردازمي
 .) کتابچة جلد آبی ـ اون صفحه رو باز کنيد و با من خبونيد

 دفرتچه های جلد آبی را باز می کند و شروع به خواندن می مهگی
 .کنند

يه حبران بسازيد ـ حبران شيک و متيز، اگه اين کارو : فرانک
ب يه قرار با ُخ. م بدين دستتون به چيزی بند می شهجنااخوب 

مثال هفت و نيم قرار می . بذاريد" دوستتون"اون به اصطالح 
 هبش زنگ می زنيد ــ. ذاريد
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 :ش بهفل
 آپارمتان دخرت ـ شب. داخلی

که پای تلفن است حرکت می ) بيست ساله(تصوير به طرف دخرتی 
 .کند
 .من عاشق غذای دريايی هستم. خوبه فرانک: دخرت

 :برش به
 آپارمتان فرانک ـ شب. داخلی

 .فرانک پای تلفن است
خداحافظ . پس هفت و نيم می بينمت ديگه؟ عاليه، فعال: فرانک
 .سيندی

 .وشی را قطع می کندگ
 :برش به
 خانة دخرت ـ شبی ديگر. داخلی

او از آشپزخانه به طرف در . تصوير دخرت را دنبال می کند
اصلی خانه می رود، سرش را تکان می دهد و نفسش را به شدت 

 ...خالی می کند
تا نه شب صرب می کنی و بعد زنگ در ) صدا روی تصوير: (فرانک

 .خونه رو می زنی
فرانک گريان .  را باز می کند و فرانک را می بينددخرت در

 .است و حالتی هيستريکی به خود گرفته
 ، باز می کنه، خيلی هم عصبانيهودر) صدا روی تصوير: (فرانک

 ولی وقتی اشکو تو چشماتون ببينه ــ
 .فرانک به او نگاه می کند

 ...باور نکردنيه: ...فرانک
 .وی مبلدخرت و فرانک با مهديگر می نشيند ر

مهون طور هق هق کنان براش توضيح می ) صدا روی تصوير: (فرانک
، سريع رسونيدش به ندين که يه سگ رو وسط راه زير گرفتي

  ــندرمونگاه حيوانات، اما وقتی رسيدي
خيلی دير . و دير شده بود...پنجه ش در رفته بود: ...فرانک

 .شده بود
 .دخرت به طرف او می رود و بغلش می کند

 ...فرانک...هيسس...هيسسس...اووه: خرتد
 :برش به
 اتاق کنفرانس ـ مهان حلظه /متل هاليدی. داخلی

 .و ادامه می دهد. فرانک صدای بلندی از خودش در می آورد
در اصل باورم منی شه که دارم اينو هبتون می گم، ولی : فرانک

هر دخرتی که می گه دوستتونه، مشا رو .  جواب می دهداين روش
 يه دعوا راه ؛تکنيک دوم.  مهچني موقعيتی تنها منی ذارهتو

نه از مدل اينکه مهديگرو بزنيد و بکشيد و داد و . بندازين
بلکه از يه راه خيلی ساده !  اصال،فرياد راه بندازين ــ نه
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شوش غو مستقيم برای اينکه بتونيد ذهنيت دخرت رو حسابی م
هم برای اين کار " جی"يادتون باشه که ما از تکنيک . کنيد

 . حاال ببينيم بايد چی کار کنيمُخب. کمک می گريمي
 :برش به
 خانة دخرت ـ شب. داخلی

 ...دخرت گوشی را بر می دارد و مشاره می گريد
 ...يه روز هبتون زنگ می زنه) صدا روی تصوير: (فرانک

 :برش به
 خانة فرانک ـ شب. داخلی

 .فرانک گوشی را بر می دارد
 بله؟: فرانک

می خواستم بدومن دوست داری . 39منم سيندی. سالم فرانک: دخرت
 بيايی يه چيزی خبورمي و يه فيلمی متاشا کنيم؟

 ؛مشا خيلی جدی می گيد) صدا روی تصوير: (فرانک
 فکر منی کنم حرفی برای زدن با تو داشته ،سيندی: "فرانک
 ."باشم

 .فرانک گوشی را قطع می کند
 :برش به
  مهان حلظهخانة دخرت ـ. داخلی

کامال گيج و آزرده . دخرت دوباره مشار را از حافظه می گريد
 .شده

 :برش به
 اتاق کنفرانس ـ برگشت به صحنه/ متل هاليدی. داخلی

 ؛فرانک با مجاعت صحبت می کند
 . فکر کنه چه اشتباهی کردهمدامبذاريد : فرانک

فرانک حلنش کمی تلخ می . تصوير آرام به او نزديک می شود
 .دشو

چی "چون اونا مهيشه از خودشون می پرسن ...اين راهشه: فرانک
  بايداالن "،"چی کار بايد می کردم که نکردم؟ "،"کار کردم؟

 فکر کنن ــ اون  چيزاو اگه اونا به اين" چطور برخورد کنم؟
وقته که از مشا می خوان آزارشون بدين و مشا هم بايد مهني کارو 

ه هزاران هزار بار جمازاتشون مشا بايد از اين را. بکنيد
 .کنيد

 :برش به
 ـ راهرو ـ روزی اِسدار سينمرکز پزشکی . داخلی

از مهان . يدآتصوير به طرف ليندا می رود، او به طرف ما می 
راهرويی رد می شود که کمی قبل جيمی گيتور رد شده بود، به 

 طرف مطب می رود ــ
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 :برش به
 يقی بعداتاق پذيرش ـ دقا/ مطب دکرت. داخلی

 و بعد تصوير  می شود، تصوير به طرف او می رودليندا وارد
  نگاه می کند؛ليندامی گردد طرف منشی ای که به 

 خامن پارتريج ــ: منشی
 . و بايد ببينمشاينجاممن : ليندا

 :برش به
 مطب دکرت ـ دقايقی بعد. داخلی

 نشسته، شپشت ميز) چهل ساله (40دکرت الندنمطب؛ منايی سريع از 
حالتی نيمه هسترييکی دارد و مدام او ليندا آن طرف ميز است، 

 قدم می زند؛
 نشستيم داره می اين جاـ اون داره می مريه، االن که : ليندا

مسيح، چطوری می تونی يا  ـ از دستمون بر منی آدمريه و کاری 
 هبم بگی آروم باشم؟

ه تو ی هست کيمن می تومن هبت کمک کنم ولی يه چيزا: دکرت الندن
، االن می تومن اونا رو هبت بگم، باشی مبايد در برابرشون مقاو

  باشه؟ ،ولی بايد خوب به حرفام گوش بدی
من فقط، من فقط ـ من فقط ـ من فقط روامن هبم رخيته، : ليندا

 می مريه، ولی منی دومن چطور ـ چيزای حسابی هبم همی دومن که دار
مبريه چی می شه؟ تا بگو ـ بايد با جسدش چی کار کنم؟ وقتی 

 مرد بايد چی کار کنم؟ اون وقت چی؟
يه پرستار . ب بيمارستان ترتيب کارا رو می دهُخ: دکرت الندن

  فرسنت که ترتيب مهة کارار رو بده ــمیمی فرسنت، يکی رو 
 . شهاالن فيل پيش: ليندا

 فيل يکی از پرستارای ماست؟: دکرت الندن
 .آره: ليندا

 کار فيل راضی هستني ديگه موردی نيست، ولی اگه از: دکرت الندن
 برای بردن جنازه با بيمارستان مهاهنگ کنيد ــ

 شده و ديگه بيش تر دردش از قبل ؛ــ تو متوجه نيستی: ليندا
، اون ــ دو روزه که منی تونه چيزی قورت نمورفينا جواب منی د

ه قرصا پايني رفنت يا نه ــ ديگشه بده و آدم اصال متوجه منی 
احساس   می شينم ومنی تومن تو دهنشو ببينم ــ مهة شبو باال سرش

 و اون مهش ناله می کنه و زجر می نمنی کنم قرصا پايني می ر
 کشه ــ

 ت با منه؟می تونيم درستش کنم، من االن هبت ــ گوِش: دکرت الندن
 .داره حامل هبرت می شه. آره: ليندا

 می خوای بشينی؟: دکرت الندن
 .يد بشينمبا: ليندا
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اون . داره می مريه.  کارش متومهِارل ،ليندا. ُخب: دکرت الندن
 لی خيلی سريع داره می مريه ــياون خ. مرده

 .ليندا کمی آشفته می شود
  و بی دردما فقط می تونيم اين مرگ رو براش آروم: دکرت الندن

 کنيم، متوجه هستی؟ االن بايد با بيمارستان متاس بگريی و تر
رد م بدن ــ وقتی اون مااجن ا رو کاربقيه خبوای که از اونا

 .هبشون زنگ بزن
مشاره ای را روی يک کارت ويزيت می نويسند و در حني صحبت 

 کردن می دهد به ليندا؛
حاال که ديگه مورفني جواب منی ده، يه . اين مشارشونه: دکرت الندن

 چيز ديگه هم هست که می تونه دردشو آروم کنه، قطرة مورفني
 که سرش قطره  دارهيه شيشة کوچولو...ی هخيلی داروی موثر

بشه رخيتش توی حلق، وقتی رخيتيش اون ديگه راحت  تا ،چکونه
درد منی کشه؛ ديگه راه برگشتی نداره، يعنی ديگه درد منی 
کشه، ولی متام هوش خودشو از دست می ده، و از االن بدتر می 

  ــ قبلی نيستِارليعنی ديگه اون . شه
 ــ چی می تومن بگم ــ منی دومن چی بگم ــ: ليندا

. از بني بردن دردشه و کردن آروم اين جاکار ما : دکرت الندن
 درسته؟ می فهمی چی می گم؟

تصوير به طرف منای خيلی نزديک از دستهای دکرت حرکت می کند، 
آن را به ليندا می ...او دارد نسخة مورفني مايع را می نويسد

 ...دهد
 :برش به
 ماشني جگوار پارک شدة جيمی ـ روز. داخلی

برای دقيقه ای مکث . منايی نزديک از جيمی که پشت فرمان است
 .می کند، از ماشني خارج می شود

 :برش به
  ها ـ دقايقی بعدپلکان/ آپارمتان کلوديا. خارجی

 می مناجيمی وارد .  را نشان می دهدپلکان هاتصوير از باال 
م، دقيقه ای مکث می کند و بعد در می شود، می رود طبقة دو

 .زند
 :برش به
 اتاق خواب کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

مرد ميان . ا خواب استيکلود. تصوير به طرف ختت حرکت می کند
صدای در را .  داردنارش دراز کشيده، لباس زير به تنسال ک

 .می شنود، بيدار می شود
 :برش به
  مهان حلظهآپارمتان کلوديا ـ. خارجی/ داخلی

مرد ميان سال در ...بعد از درنگی...جيمی دوباره در می زند
 .لباس زير مهچنان به تنش است. را باز می کند
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 بله؟: مرد ميان سال
 ست؟ه کلوديا خون. سالم: جيمی

 .خوابيده: مرد ميان سال
 .درنگ
 ؟ پسرشیتو دوست: جيمی

  آره؟،تو جيمی گيتوری: مرد ميان سال
  چيه؟امست. آره: جيمی

 .باب: مرد ميان سال
 تو دوست پسرشی؟: جيمی

 چی کار می اين جا.  من دوستشم،نه: مرد ميان سال
 کلوديا رو می شناسی؟...کنی

 .من پدرشم: جيمی
 .مرد ميان سال کمی گيج شده

 می تومن بيام تو؟: جيمی
 االن خوابه، يعنی ــ. آره: مرد ميان سال

روی ميز اه می کند، جيمی وارد خانه می شود، به اطراف نگ
 . می بيندکوکاين و پات و تعدادی قرص

 می خوای بيدارش کنم؟: مرد ميان سال
 اين پشته؟...اون...خودم می رم: جيمی

 .مرد ميان سال به اتاق خواب عقبی خانه اشاره می کند
 لوديا ـ مهان حلظهکاتاق خواب . داخلی

. ايستدجيمی وارد می شود، کنار ختت می  .کلوديا خواب است
بعد از دقيقه ای کلوديا چشمهايش را باز می کند، سرش را 

 .بلند می کند و جيمی را می بيند
 ؟... چه خربهاين جا: ...کلوديا

 .منم. منم کلوديا: جيمی
 را با مالفه می رويش، خودش را باال می کشدکمی کلوديا 

پوشاند، نگاهش از جيمی می گذرد و به مرد ميان سال می 
پذيرايی نشسته است و اتاق مهچنان با لباس زيرش در افتد، او 

 ؛ینگاهش را می گريد طرف جيم. دارد آا را نگاه می کند
 ؟اين جاچی می خوای؟ چرا اومدی : کلوديا

دوست پسرت منو راه داد، . می خواستم باهات صحبت کنم: جيمی
 من در زدم ــ

 .اون دوست پسر من نيست: کلوديا
 د، بعد؛جيمی کمی درنگ می کن

 ؟هرزهحاال می خوای هبم بگی : کلوديا
 .نه. نه: جيمی

  و اشکش در می آيد؛به سراغ کلوديا می آيداسرتس 
 چی می خوای؟: کلوديا

 .می خوام باهات صحبت کنم. می خوام بشينم: جيمی
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 .نشني: کلوديا
شايد . کلوديا من خيلی چيزا می خوام...می خوام: ...جيمی

خيلی چيزا هستش ...کالمتون رو حل کنيمبتونيم صحبت کنيم و مش
 که می خوام هبت بگم ــ

 .من منی خوام باهات صحبت کنم: کلوديا
شايد بتونيم . الزم نيست االن صحبت کنيم. خواهش می کنم: جيمی

 يه قرار با هم بذارمي، منی خوام مزامحت بشم ــ
؟ چرا اين کارو می کنی؟ اومدی اين جا اومدیچرا : کلوديا
 ؟هر جايی که هبم بگی اين جا

 خوام فکر کنی باهات اون طور رفتار می کنم ــ منی یمن: جيمی
 خوام هبت بگم هرزه ــ

 چی کار می کنی؟ تو اين جا آره راست می گی ــ ،آره: کلوديا
 خونة من چی کار می کنی؟

 قاطی نکن ــ. عزيزم داد نزن: جيمی
 .نگو من قاطی هستم. من قاطی نيستم: کلوديا

 من که نگفتم ــ معذرت می خوام ــ: جيمی
. تو اشتباه می کنی. تو قاطی هستی. من قاطی نيستم: کلوديا
 تو ــ
 .من مريضم. من يه چيزی گرفتم ــ من مريضم کلوديا: جيمی

  برو بريون، از خونة من برو بريون ــاين جااز : کلوديا
من دارم می مريم، من . بس کن ديگه، به حرفام گوش کن: جيمی

  ــتومنی من...حاال ضعيف شدم و ديگه...مريضم
 . برو بريوناين جااز : کلوديا

سرطان گرفتم، . سرطان دارم. کلوديا من دارم می مريم: جيمی
 متام استخونام رو سرطان گرفته و من ــ. دارم می مريم

 .مبري، مبري، برو بريون: کلوديا
 من هبت دروغ منی گم، من ــ: جيمی

 . بريونبرو اين جاز ا. مبري: کلوديا
 عزيزم خواهش می کنم، خواهش می کنم ــ: جيمی

من بچة تو نيستم . من عزيز تو نيستم، دخرت تو نيستم: کلوديا
 ــ

 باال می کشد، سينه اش منايان می شود، سعی می بيش ترخودش را 
 کند با مالفه آن را بپوشاند ــ

 ـخواهش می کنم لباستو بپوش، خواهش می کنم ـ: جيمی
تو جهنم می سوزی چون حقته ــ از . تو جهنم می سوزی: کلوديا
 . گورتو گم کناين جا

 .عزيزم: جيمی
 .برو بريون: کلوديا

 .جيمی دقيقه ای می ايستد. درنگ
 مادرت می خواد بدونه کجا هستی ــ: جيمی
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 . گورتو گم کناين جااز : کلوديا
که روی از اتاق خواب خارج می شود، از کنار مرد ميان سال 

 .مبل نشسته است می گذرد
 .می خبشيد: جيمی

 .خيالی نيست: مرد ميال سال
کلوديا می لزرد و گريه می کند و مالفه . جيمی خارج می شود
 .را به خودش پيچيده

مرد ميان سال يک خط کوکاين باال می رود، به کلوديا نگاه می 
 کند؛

 ؟ مجع کنی و بری روته  می شه کاسه کوزًاطفل: کلوديا
 :برش به
  سولومون و سولومون ـ روزالکرتيکی. داخلی

تصوير به طرف دانی اسيمت که دارد سريع از در وارد می شود 
دم آ" مغازة اين جا. او موهايش را مرتب می کند. رودمی 
 .او می رود به انتهای سالن.  استها"41خوب

 .منايی از در عقب سالن
ستش را می برد طرف تصوير خيلی سريع به طرف دانی امسيت که د

 به جا کليدی اش از آن مدل هاست که(کليدش حرکت می کند 
کليد )  و کليدها با زجنريی از آن بريون می آيندکمربند چسپيده

 .را داخل قفل می گذارد
 :برش به
 راهروی پشت مغازه ـ سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. داخلی

تا به دری ديگر دانی وارد می شود، به انتهای راهرو می رود 
) سی ساله(قبل از اينکه به در برسد، آوی سولومون . می رسد

 .در انتهای راهرو ظاهر می شود
 .دان: آوی

آوی به او اشاره می کند که . دانی می ايستد، نگاه می کند
 .دنبالش برود

 .االن می آم. هی آوی: دان
دانی . آوی بر می گردد به اتاقی که از آن بريون آمده بود

 . می کندليد را داخل قفل اين درک
 :برش به
 حمل اسرتاحت کارکنان ـ دقايقی بعد/ اتاق تعويض لباس. داخلی

 سولومون و سولومون را می پوشد، مغازةوص صدانی لباس کار خم
کمی به خودش می رسد، عرق . نامش روی سينة لباس سنجاق شده

 اجنام  را در حالی که پشتش به ما استکارهااين متام . (کرده
 .)می دهد

 .هحّل. هحّل. همهه چيز حّل: دانی
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 :برش به
 دفرت سولومون ـ دقايقی بعد. داخلی

چهل ( سولومون سولومون  آقایدانی آن طرف ميز صاحب مغازه،
 ی کناردرآوی، برادر سولومون هم . نشسته است) ساله

 .ايستاده
 ...خواهش می کنم: ...دانی

 .ارهديگه فايده ند. نه دانی: سولومون
 .دانی نزديک است بزند زير گريه

 .حقم نيست. سته سولومون اين مسخر: دانی
االن داره روشن می شه، . دانی بی خودی شلوغش نکن: سولومون

م منی دی، ااجنتو کارتو . االن خيلی چيزا داره روشن می شه
م ااجنم منی دی، کاری که هبت دادمو ااجنکاری که ازت خواستمو 

 پشت معذرت خواهی که چی؟ من ديگه ،ذرت خواهیمدام مع. منی دی
 . پر شدهصربم ةکاس

 هبم رخيته مزندگي. ی دارم گرفتارا االن يه دني؛سولومون: دانی
است و اين ــ اگه اين کارو بکنی ـ اگه اخراجم کنی بدخبت می 

منی تومن زياد توضيح بدم، ولی خواهش می کنم، خواهش می . شم
 کار کردم، چهار سال عمرو هبت  جااينکنم، ببني من چهارسال 

. دادم و من، من، منظورم اينه که چی؟ ببخشيد که دير کردم
ري صتق . 11 ـ خيلی اتفاقی رفتم تو يه مغاز هفت. تصادف کردم

 .من نبود
  دان؟ ،ري کی بودصتق: آوی

دان دوست . آوی لطفًا اون دهنتو يه دقيقه ببند: سولومون
چهارساله برات کردم و تو برای داری دربارة کارايی که اين 

من کردی صحبت کنيم؟ می خوای صحبت کنيم؟ برام کاری نداره 
قدر تو برام جنس فروختی، چند چچقدر هبت قرض دادم، و . ها

 رو گم 42يناو کليدای مغازة کوچند باری، دبار دير کر
 ...کردی
 اگه اخراجم کنی ــ. بی پوملمن سولومون : دانی

ولی تو هيچی منی . قوق دادمح پول دادم، ــ من هبت: سولومون
، ديگه هبت سرويس دادماز وقتی پيدات کردم مدام . فروشی دان

 رو بورد تبليغاتی زدم، توچی کار بايد می کردم؟ عکس
بچه  ،گذاشتمت تو مغازه، کردمت فروشندة اول مغازه، تو

 سولومون و الکرتيکی دانی امسيت رو کردم منايندة رمسی باهوشه
 مون ــسولو
معلومه . در اختيارت گذاشتمو دادم، شهرمتو ممن هبت امس: دانی

 که ــ
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 هبت مدام. منم هبت پول دادم، پولشو دادم. خفه شو: سولومون
. زيادی هبت اعتماد کردم. فرصت دادم و هر بار تو گند زدی

کليدای مغازه رو هبت دادم، رمز گاوصندوقا رو می دونی، کل 
 به جاش می ری تو شيشة مغازة توه و نبض مغازة من تو دستت

، مهيشه هم دير می آي، کلی هم هبم مقروضی ــ برای 11 ـ فته
 ندادی ــپس ولشو پآشپزخونت چقدر هبت پول دادم؟ هنوز 

 .پولشو هبت پس دادم: دانی
اومن از حقوقت کسر شد، تازه ! تو طول دو سال دان: سولومون

 سودشم باهات حساب نکردم ــ
اگه منو . خواهش می کنم. خواهش می کنم نوومسول: دانی

بدترين . االن اصال وقت خوبی نيست. بندازی بريون بيچاره می شم
. من بايد کار کنم. موقعه ای که می تونی منو بندازی بريون

 عمل کنم هکلی مقروضم، يه عامله کار دارم، من، من، من قرار
 ـ بايد دندونامو عمل کنم ــ

 عمل چی؟: آوی
 .جا افتادن دندون. عمل دندون: دانی

 اين ديگه چه جور عمليه؟: سولومون
 .سيم می ذارن: دانی

 سيم می ذارن؟: سولومن
 .آره: دانی

 .سيم الزم نداری: سولومون
 .چرا الزم دارم: دانی

 .دندونات که ساملن: سولومون
 .دندونات احنراف ندارن: آوی

 .من سيم الزم دارم. من بايد عمل بشم: دانی
 رعد و برق خورد تو 43دان وقتی تعطيالت رفته بودی تاهو: یآو

 مغزت، فکر منی کنم گذاشنت سيم کار درستی باشه ــ
باورم منی شه خبوای اين کارو با من بکنی، اومن تو اين : دانی

موقعيت ــ آوی می دونی چيه؟ رعد گرفتگی هيچ ربطی به سيم 
يه بار ديگه  باشه؟ سولومون تو رو خدا بذار ،گذاشنت نداره
 .، اين کارو نکن خواهش می کنم، خواهش می کنم؛به پات بيفتم

 دانی چطوری می خوای پول سيم ها رو بدی؟: آوی
 .منی دومن: دانی

 چقدر خرجشه؟: سولومون
 .مهم نيست...ی شهزياد من: دانی
 پنج هزار دالر می شه، می دومن مهني حدودهاست ــ: آوی
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باور نکردنيه ــ خيلی .  دانحسابی عصبانيم کردی: سولومون
امحقانه ست، می خوای پنج هزار دالر پول سيمی رو بدی که هبش 

 احتياج نداری ــ
 من کارمند خوبی بودم ــ: دانی

 .دان شروع نکن: سولومون
 .دانی تو احتياجی به سيم نداری: آوی

 پولشو می خوای از کجا بياری؟: سولومون
 .منی دومن: دانی

  آره؟،ی خوای از من بگريیحتمًا م: سولومون
سخت کوش و وفادار و . من کارمند خوبی هستم سولومون: دانی

 ــ
 .دانی تو احتياجی به سيم نداری: آوی

من کارمند خوب و وفاداری برات . به تو چه مربوطه: دانی
 .کوندهبودم 

 .دان حواست به دهنت باشه: آوی
 .دان کليداتو بده: سولومون

 !اين کارو نکن: دانی
 .کليدا رو رد کن بياد: سولومون

ط شود، جلوی اشکش را می دانی سعی می کند به خودش مسّل. درنگ
ر می رود و بعد از چند وکليدها با او . گريد، بلند می شود

 .دقيقه درگريی شش هفت کليد به آا می دهد
 .منايی بسته از کليدی که گذاشته می شود روی ميز

 :برش به
 ليوود مشالی ـ مهان حلظهها/ آپارمتان. داخلی

 کارآگاه ها و ماموران و پزشکان  ـمنايی از داخل اتاق خواب
 .قانوی را در چندين منای سريع می بينيم

 در اتاق پذيرايی
نی که دارند با هم صحبت می اتصوير از ماموران و کارآگاه

به طرف جيم کورينگ حرکت می کند، او از ... عبور می کندکنند
ه دقت حرفهای آا را گوش ه دارد، اما دارد ببقيه کمی فاصل

 ؛می کند
به . ه و پنجاه و نه سالشه44اسم مقتول پورتر پارکر: مامور

می گن که اين .  شناسايی شده45عنوان مرد مردة توی کمد
 شوهرشه ــ

اين  زندگی منی کرده، ولی می آد اين جاـ اون : کارآگاه دوم
  راه می ندازه ــح و دعوا مرافجا

 .يه بچه هم هست. ظاهرًا يه پسر هم داره: ورمام
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 پسرشه؟: کارآگاه اول
اونا از ديشب تا صبح . يه بچه هم هست...اون پسرشه: مامور

 داد و فرياد مال اونا بوده ــ.  بودناين جا
 االن کجان؟: کارآگاه اول

 .ــ پيداشون نکردمي: مامور
 ه ــصد دالر پول داشت ــ اون شش: مامور زن پزشک قانونی

 .سه تا هم حلقة ازدواج پيدا کردمي: مامور اول
 .خوبه: کارآگاه اول

ــ هر روز يه عامله آدم می اومدن و : مامور زن پزشک قانونی
ش می گفت ه  مهون آپارمتانيه که دربون درباراين جامی رفنت، 

 ــ
 پسرش می بادربون می گفت اون يارو که تو کمده : مامور

 اومدن و می رفنت ــ
 . درسته،آره: مور زن پزشکی قانونیما

 خودش چی می گه؟: کارآگاه اول
 .يه کلمه حرف منی زنه: مامور

 .تصوير به منايی بسته از جيم کورينگ می رسد
 منايی از حموطة ساختمان ـ مهان حلظه

 سر مارسی یی باالنعده ای کارآگاه و مامور و پزشک قانو
 اش به ما نشان می چهره. د به دستش استنب دست. ايستاده اند

باز دوباره آا صحبت می . دهد که منی خواهد چيزی بگويد
 .کنند

 مارسی چرا کشتيش؟: مامور دوم
 شتی؟تو اونو ُک: کارآگاه سوم

 اون زدت؟ بالی سرت آورد؟: مامور دوم
 ست؟اين جاچند وقته : کارآگاه چهارم

 .مارسی داری به ضرر خودت کار می کنی: کارآگاه سوم
 .مارسی جسد شوهرت تو کمد لباسات پيدا شده: سوممامور 

 .و اين اصال خوب نيست: مامور دوم
 با زيرسيگاری زديش، گلوشو گرفتی ــ: کارآگاه سوم
ــ می دونيم که اون زمني افتاد و زدی تو : مامور چهارم
 . خوامي يه چيز ديگه هبمون بگی مارسییصورتش، ولی م

 چرا کشتيش؟: مامور دوم
 ؛ می شودمنااه که در صحنة پيش حضور داشت وارد کارآگ سر

 ،مارسی پسرت کجاست؟ مارسی؟ مارسی؟ مارسی: گاه اولآکارسر 
 .بگو پسرت کجاست. بگو پسرت کجاست

 .تصوير به منايی بسته از مارسی می رسد
 .می خوام با وکيلم صحبت کنم: مارسی

 منايی از خيابان بريون آپارمتان ـ کمی بعد

WWW.IRANMEET.COM



45 
 

د می روند، تصوير جيم کورينگ را دنبال می ها دارنرمامو
 .مش صحبت می کنديس کند، او به طرف ماشينش می شود و با بي

 ... توجونگا4277: ...سيم بي
 .4-10: جيم کورينگ

به  کنار دست جيم کورينگ  پوستاز ميان مهسايه ها پسری سياه
نسبت .  است و ده سال دارد46يکسوناو دنام  ــ راه می افتد

ه ای کوچک دارد و بسته ای بزرگ شکالت به ثو سالش جبه سن 
آا راه می .  برای فروش هستندشکالهتاگردنش آويزان کرده، 
 روند و صحبت می کنند؛

 چقدر بابت کمکم هبم پول می دی؟: ديکسون
آقا کوچولو فکر کنم يه کم پيچيده تر از اون : جيم کورينگ

 .چيزی باشه که فکر می کنی
، من خربتون کردم، من  بگريابذار تو ليست حقوق وامسم: ديکسون

 خربتون کردم ــ
ثبت نام نکردی ــ سه تو نريوی پليس تو که هنوز : جيم کورينگ

 سال بايد دوره ببينی ــ باشه؟
من دوره ديده ام، آماده ام تا پليس شم، منی خوای : ديکسون

 نای حمروم کمکی کرده باشی ــويه شکالت خبری تا به جو
 .ببخشيد آقا کوچولو: ورينگجيم ک

 منو بشنوی؟ برات مهشو اجرا می اعرتافاتمی خوای : ديکسون
 .کنم، ولی بايد هبم پول بدی، بايد هبم پولشو بدی

 چرا نرفتی مدرسه؟: جيم کورينگ
 .معلم ام مريض شده. امروز مدرسه ندارم: ديکسون

 معلم جايگزين ندارين؟ مدرسه ات کجاست؟: جيم کورينگ
  چی پيدا کردين؟اون جا. نه ندارمي: ديکسون

 .سته آقا کوچولو اين ديگه اطالعات حمرمان: جيم کورينگ
می گم چی می دومن هبت اگه هبم بگی چی می دونی، منم : ديکسون

 ــ
 .منی تومن بگم: جيم کورينگ

 اونا هيچ کاری منی تونن ،بذارش به اهدة کارآگاه ها: ديکسون
 اون وقت ديگه می دونی بايد چی بکنن، من می تومن کمکت کنم،

کار کنی، يه سر نخ هبت می دم ــ زودی فکراتو بکن ــ می 
 خوای بدونی کی اون يارو رو کشت؟

جيم کورينگ کنار ماشني اش می ايستد، رو می گرداند طرف 
 ديکسون؛

 . ببينماين جابيا تو، .  گوش کن.بُخ: جيم کورينگ
 .منی آم: ديکسون

 ری به مامور قانون بی احرتامی کنی؟دوست دا: جيم کورينگ
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 .می تومن کمکت کنم، می تومن هبت بگم کی اونو کشته: ديکسون
 دلقکی هان؟ جوک می گی؟: جيم کورينگ

 .من رپرم: ديکسون
  هم امضا کردی؟آلبومآهان رپری؟ قرارداد : جيم کورينگ

ولی هبت می دم سر نخ، اگه ) "می خواند(هنوز نه ـ : ديکسون
 " بدی رفاقت ـهبم نشون

 تا حاال دارالتعديب جوينيل بودی؟: جيم کورينگ
 ببني اصال باهات شوخی ندارم ـ: ديکسون

 .حواست باشه. آهای حواست به حرف زدنت باشه: جيم کورينگ
 بس کن ديگه، فقط منو ببني که می خومن، نگام کن ــ: ديکسون

 .فقط زود باش. باشه: جيم کورينگ
.  گذارد زمني و شروع به رقصيدن می کندديکسون جعبه اش را می

 .جيم کورينگ کنار ماشينش می ايستد
 با شعرم هبت می گم چه خربه، با ريتم و ؛شروع می کنم: ديکسون

 زود نکنی ،آوازم می گم چه خربه، ولی بايد باشی به گوش
 که می خودتهفراموش، چون حرفم زود می آد بريون ــ چون مشکل 

 ره با اون دوست سياهش ــآد جلو، خودش ور می 
 هنی نکنی ها ــ دــ هی رفيق حواست باشه، بد: جيم کورينگ

 يه چيزی رو شونته و ،ــ زندگی می کنی تا بشی پري: ديکسون
 نکن، جبمب، يه، چون بايد غالفو بکشی؟ اغرارخربتو فکر می کنی 

 فه خون بگريی و گوش کنی و ياد بگريی ــخهبرته 
 .بسه ديگه. 47اشه آقای کوليو ب،باشه: جيم کورينگ

 .ديگه داره متوم می شه: ديکسون
 .زودتر متومش کن: جيم کورينگ

اينو داشته باش ـ حواست باشه ـ من خود سود ام ـ : ديکسون
 که ی هستم هبت چيز ياد می دم، اونورمپروفسورم که دربارة 

سعی کردم گردن ستمگرو بگريم، ولی از دست شيطان فرار کرده، 
 شده، و اگه اون درد کشيده، دردو با خودش بيش تررضا  قاما

آورده تو خونه ـ وقتی خورشيد ديگه جواب منی ده، خداوند می 
 .ذاره بارون بباره

 .منايی ثابت از جيم کورينگ
 .اين ديگه کمک می کنه پرونده رو مجع کنی: ديکسون

هر معنی ای که داره، مطمئن ام که خيلی کمک می : جيم کورينگ
 .48 آقای آيس تیکنه

 شيند پشت فرمان، ديکسون می آيد طرف او؛نکورينگ می 
 شنيدی چی خوندم؟: ديکسون

 داشتم گوش می دادم ــ: جيم کورينگ
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 . ولی تو به من گوش منی دادی،هبت گفتم کار کيه: ديکسون
 .ــ حوصلة بازی کردن ندارم: جيم کورينگ

 ...کورينگ در را می بندد و می رود
 :برش به

 يقی از صحنة قبل شروع شده و وارد اين صحنه می شود؛موس
کتاخبانة مدرسه ـ روز        . داخلی

 پسکانس 
سته تصوير به آرامی می رود طرف استنلی، او پشت ميز نش

 ... کتاب روی ميز پخش استتعداد زيادی...است
 :يقم پايني را نشان می دهدی از پشت سر که مستيمنا

 :متام کتاهبا را در تصوير دارمي، نگاهی امجالی هبشان می اندازمي
کتاب  "،"حبث های قانونی "،"چيزها چطور کار می کنند"

آب و  "،"تاريخ طبيعی چيزهای بی معنی "،"رکوردهای جهانی
 ..."آموزش خوکها "،"هوا

 مناهايی خمتلف تصوير. منايی بسته از کتابی دربارة آب و هوا
هايی از قرن هفدهم ميالدی را  ها و رطوبت سنج از دماسنج

ور متعلق به قرن شانزدهم ميالدی ما نقاشی مص. نشان می دهد
را می بنيم که در آن ارسطو به آمسان اشاره کرده و می گويد 

تالش ما برای درک و پيشگويی وضع هوا به دوران پارين "...
 ..."سنگی بر می گردد

تصوير . او دارد مطالعه می کند. ايی بسته از صورت استنلیمن
 .آرام به او نزديک می شود

 .منايی بسته از زنگ مدرسه که به صدا در می آيد
 .منايی بسته از استنلی که کتاب را بر می دارد

 :برش به
مدرسه ــ جايي که والدين به دنبال بچه هايشان می . خارجی

 آيند ــ دقايقي بعد
او کلی کيف به مهراه . ه دنبال استنلی حرکت می کندتصوير ب

 در ماشني به انتظار اوست می که به طرف ريک .خودش می کشد
 رود ــ

 .بدو: ريک
 .تو دير کردی، نه من: استنلی

 می تونستی بيايی جلوی در ــ: ريک
 .ــ از پشت پنجره نديدمت: استنلی

تصوير . اردريک به او کمک می کند که کيفها را در ماشني بگذ
او ...را به ما نشان می دهدمنايی خيلی بسته از چهرة استنلی 

از خارج تصوير صدای نشسنت ريک روی صندلی ...می نشيد در ماشني
چند قطره باران می نشيد ...راننده و روشن کردن ماشني می آيد

 ...بر شيشة جلوی ماشني
 آماده ای بازم بربی؟) خارج از صحنه: (ريک
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 .آره: استنلی
 .ماشني از کادر خارج می شود

 :برش به
 آمسان ـ روز. خرجی

باران شديدی شيشة دوربني را پر می . تصوير رو به باال است
آنقدر که ديگر قطرات ...تصوير به جلو زوم می کند...کند

 .باران کل تصوير را فرا می گريد
جهت / پيش بينی ميزان بارندگی/ درجة حرارات: روی تصوير

 و غريه/  اطالعات هوا/رطوبت/ باد
 :ديزالوی سريع به

استوديو تلويزيون ـ ايست بازرسی ورودی . داخلی/ خارجی
 ساختمان ـ دقايقی بعد

تصوير به دنبال استنلی و ريک می رود، آا سعی دارند از 
باران در امان باشند، از يک در شيشه ای عبور می کنند، از 

زة عبور آا را با کنار مامور امنيتی می گذرند، مامور اجا
  صادر می کند ــيک درباز کردن 

آا وارد راهرويی می شوند که در آن چندين دفرت توليد فيلم 
و برنامه قرار دارد، با چابکی قدم بر می دارند، لباسهای 

ابقه سمهاهنگ کنندة شرکت کنندگان م...خيسشان را می تکانند
 .سالی داردبه طرف آا می آيد؛ نامش سينتيا است و سی 

 .اومديد، اومديد: سينتيا
 .ببخشيد دير کردمي، سينتيا: ريک

 تو چطوری استنلی؟. مشکلی نيست، نگران نباشيد: سينتيا
 .خومب. بله. خومب: استنلی
 آماده ای؟." برو، برو، برو"برای : سينتيا
  کجان؟50 و جوليا49ريچارد: استنلی
) به ريک (.نتتو رخت کن هس. ن، حالشون خوبهني جامه: سينتيا

 بعدًا می بينمت ــ
 ريک دستی به گردن استنلی می زند؛

 .برو خوشتيپ: ريک
 .می بينمت: استنلی

ند، دور او صد و هشتاد درجه می چرخد، ماتصوير با ريک می 
حاال پشتش به ما است، کمی جلو می رود و وارد اتاقی می شود 

 ــ
 اتاق انتظار والدين
ليد مهراه می شود، او برای مادر والن تومسئتصوير با يکی از 
به دنبال او تا راهرو می رومي ــ تصوير از …جوليا قهوه رخيته

                                                 

49 Richard 
50 Julia 
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او می گذرد ــ از راهرويی ديگر می گذرمي و دوباره می رسيم 
به سينتيا و استنلی، آا دارند راه می روند و صحبت می 

 کنند؛
 اتاق خرب کجای استودويه؟: اسنلی

 .طبقة باالست: سينتيا
  رفتی؟اون جاتا حاال : استنلی
 آره که رفتم، چطور؟: سينتيا
می خوام بدومن . می خوام بدومن اتاق هواشناسی کجاست: اسنلی

خودشون ابزار هواشناسی دارند هوا اونا برای پيش بينی وضع 
 که خربا رو از جايی ديگه می گرين؟نيا اي

 هبت  رواون جاازشون می پرسم، شايد يه بار رفتيم : سينتيا
 نشون دادم ــ

 .باشه: استنلی
تصوير از کنار آا می گذرد و به مری می رسد؛ او دستيار 

به طرف اتاق لباس جيمی می …جيمی گيتور است و چهل سالش است
 رود و در می زند ــ

 .بيا تو: جيمی
جيمی لباس های خمصوص برنامه را . مری وارد اتاق می شود

 .پوشيده و جرعه ای مشروب می نوشد
 ، اينم کارهتای امروز ــهرز پشت خط: مری
  دقيقة پيش کارتا کجا بودن؟هپونزد: جيمی
 .ببخشيد: مری

 پاوال رو برام پيدا کن ــ: جيمی
 مهني االن باهاش کار داری؟: مری
يه جايی تو . پيداش کن. مهني االن می خوامش. آره: جيی

 ساختمونه ـ
 .آننتجيمی تا بيست دقيقة ديگه می رمي رو : مری
پيداش کن، مری گريش بيار و هبش بگو می خوام باهاش : جيمی

 .لعنتی. صحبت کنم
 .جيمی گوشی را بر می دارد

 بله؟: جيمی
 :برش موازی

 خانة جيم ـ مهان حلظه. داخلی
می رود، او در آشپزخانه پای ) مهسر جيمی(تصوير به طرف رز 

 پس مستخدم دريک . تلفن است و دارد با جيمی صحبت می کند
 .زمينه دارد کار می کند

 چطوری؟: رز
 .دارم می خورم: جيمی

 آروم يا تند؟: رز
 .تند تند: جيمی

WWW.IRANMEET.COM



50 
 

 .بعد از برنامه زود بيا خونه: رز
 باز کرد، مرتيکه ورفتم ببينمش ـ يه يارو عوضی در: جيمی

  هم رو ميز بود ــاينکوپنجاه سالش بود، ک
 ــ باهات صحبت کرد؟: رز

 . خل شد،رز. ر آوردديونه بازی د: جيمی
 هبش گفتی؟: رز

 قبل از شروع برنامه ،بايد برم، وقت ندارم. منی دومن: جيمی
 بازم بايد خبورم ـ

 .دوستت دارم: رز
 …منم دوستت دارم: جيِمی

 .خداحافظ: رز
 .تصوير روی رز ثابت می ماند

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. خارجی

ماشني جيم . رمتان ثبت می ماند آپاویرتصوير برای دقيقه ای 
 .ن نگاه می کنداکورينگ وارد منا می شود، او به آپارمت

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

خط کوکاين باال می رود خيلی يک تصوير در حالی که کلوديا 
 بلند انتهاصدای موسيقی را تا . سريع به او نزديک می شود

 . استکرده
 : برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. خارجی

کورينگ می رود، او راهرو را می  تصوير به دنبال جيم
 باال می رود و به جلوی در خانة کلوديا می پلکانپيمايد، از 

 .در می زند. رسد
 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

کمی . کلوديا از جايش می پرد ـ سرش را می گرداند طرف در
  موسيقیصدايش بلندتر از صدای می زند، سعی می کند ديگر کوک

 ؛باشد
 ؟…بله…: کلوديا

 .درو باز کنيد. پليس) از پشت صحنه: (جيم کورينگ
بر می . از چشمی در نگاه می کند و جيم کورينگ را می بيند

ميز پر از کوکاين و قرص و : گردد و به ميزش نگاه می کند
 .پايپ و چيزهای ديگر است

  چی شده؟…آم…آم: کلوديا
 پليس لس آجنلس، ممکنه لطفًا درو باز کنيد؟: جيم کورينگ

کلوديا به طرف ميز پر از مواد خمدر می دود و مهه چيز را از 
 روی ميز بر می دارد ــ
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ه، ه، َاَا(م ــ شوپبايد لباس ب…ه صرب کنيدقيه دقي: کلوديا
 )هَا

 :برش به
  ـ مهان حلظه51شرمن اوک/ درمانگاه. خارجی

 را پارک می نيير به طرف مرسدس ليندا می رود، او ماشتصو
 از ماشني خارج می شود ـ. ان سنگينی دارد می باردربا. کند

 :برش به
 درمانگاه ـ دقايقی بعد. داخلی

تصوير از ليندا دور می شود، از آسانسور بريون می آيد و می 
 رود به انتهای راهرو ــ

 :برش به
 دقايقی بعداتاق انتظار ـ / دفرت. داخلی
سه چهار صندلی . وارد اتاق انتظار يک روان شناس می شوداو 

 .نوشته شده است و چند دگمه که اسم دکرتها روی آن آن جا
منايی بسته از دست او که دگمه را می زند و چراغ قرمزی روشن 

 .می شود
 :پرش تصويری به

 دفرت روان شناس ـ دقايقی بعد. داخلی
ليندا گريه می کند، حرف می . ی مطلوبدفرتی است کوچک با فضاي

 زنی ميان سالی است که نامش ،روانشناس. زند و راه می رود
رت کر حالی که آن دو دارند صحبت می کنند، دد. دکرت دايان است

 دايان نسخه می نويسد؛
 و نتومن اين جااز اين کار متنفرم، دوست ندارم بيام : ليندا

 صحبت کنم ــ
، مشکلی نيست ــ کاش تو موقعيت هبرتی می فهمم: دکرت دايان

 .بودی
،  اممنی دومن چی پيش می آد، واقعًا منی دومن ـ هبم رخيته: ليندا

 .مهه چيز از حد خارج شده
ع ق، تو اين طور موانقرصات متوم شد. ممَا..ممَا:  داياندکرت

اگه تنها باشی موثرتره، خوشحامل که اومدی پيشم، هر چقدر 
 تاد ــزودتر اتفاق می اف

او دو برگ نسخه به ليندا می دهد، می خواهد حرف ديگری بزند 
 از دست او می گريد و به ،ـ ولی ليندا به کاغذ چنگ می زند

 طرف در می رود ــ
 ممنون دکرت دايان ــ : ليندا

 .موفق باشی: دکرت دايان
 .منايی بسته از در که حمکم هبم می خورد

 :برش به
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 تلويزيون ـ مهان حلظه ـ اتاق ِارلخانة . داخلی
او جلوی تلويزيون ايستاده، تصوير . تصوير روی فيل ثابت است

 . به او نزديک می شود، او دارد کاناهلا را عوض می کند
 .منايی از تلويزيون

نالی افيل به هر ک. تلويزيون مهه جور برنامه ای پخش می کند
 .که می رسد حلظه ای مکث می کند، دنبال تبليغ خاصی است

تصوير ثابت . کنرتل را می گذارد زمني و از اتاق خارج می شود
 .می بينيم" بچه ها چه می دانند؟"می ماند، منايی از تيزر 

تصاويری خمتلف است از استنلی و چند کودک ديگر که دارند 
تقومي می بينم که به يک جواب سئواهلای مسابقه را می دهند، 

آا دارند برنده می ما نشان می دهد هفت هفتة متوالی است 
 جايزة چهارصد و پنجاه هزار دالری را چيزی منانده تاد و نشو

 .  برنده شوند
می تونن برنده بشن؟ ساعت سه پای تلويزيون : گويندة تيزر

تور به مهراه دوستهای کبشينيد و شاهد رقابت استنلی اسپ
ن ميم، لويس وباهوشش ريچارد و جوليا با رقيبهای بزرگ سالش

 باشيد ـ اونا دارند به طرف جايزة نيم ميليون دالری و تاد
بچه " رکوردی در برنامة دحرکت می کنند و بايد ديد می تونن

  ثبت کنند؟"؟ها چه می دانند
 :برش به
 آشپزخانه ـ دقايقی بعد/ ِارلخانة . داخلی

 .فيل تلفن را بر می دارد و مشاره می گريد
 :برش موازی

 مهان حلظه ـ 52پينک داتمغازة . داخلی
دخرت مکزيکی جوانی مسئول گرفنت سفارشات است، جلوی او 

 .کامپيوتر کوچکی قرار دارد
 . بفرماييد،پينک دات: مسئول سفارشات پينک دات

 .می خواستم چند قلم جنس سفارش بدم. سالم: فيل
 .مشاره تلفنتون: مسئول سفارشات پينک دات

 .0088 ـ 753 ـ 818: فيل
 آقای پارتريج؟: داتمسئول سفارشات پينک 

 .بله: فيل
 .سفارشتونو بفرماييد: مسئول سفارشات پينک دات

 .می خواستمزمينی يه ساندويچ کره با بادوم …من يه: فيل
 .هم م م. اوهوم: مسئول سفارشات پينک دات

 .53مل اليتَک. سيگار: فيل
 .هم م. ام م: مسئول سفارشات پينک دات
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 .آب: فيل
  آب معدنی بطری؟:مسئول سفارشات پينک دات

آم، نه، اصال می دونيد چيه؟ آب منی خواد، يه بسته : فيل
 .نون سفيد…نون

 .باشه: مسئول سفارشات پينک دات
 هم داريد؟ رو 54"سوانک"جمله …و آم: فيل

 .آره: مسئول سفارشات پينک دات
رام " داريد؟ جملة 55"رام رود". يه دونه از اونا. باشه: فيل
 ؟"رود

 .آره: پينک داتمسئول سفارشات 
 ؟56"برلی ليگال"…آم…و. يکی از اونا بدين. باشه: فيل

 .دارمي: مسئول سفارشات پينک دات
 اومن داريد؟: فيل

 مهني؟. آره گفتم که دارمي: مسئول سفارشات پينک دات
 .مهني: فيل

ارو می گهنوز ساندويچ و نون و سي: مسئول سفارشات پينک دات
 خواين؟

 .چطور؟ آره. آره: فيل
مجعش می شه پونزده دالر و بيست و : سئول سفارشات پينک داتم

 .حداکثر نيم ساعت ديگه می رسه. نه سنت
 .ممنون: فيل

منايی بسته .  نگاه می کندِارلفيل گوشی را قطع می کند، به 
تصوير به . آرام است او خواب است، اما چهره اش نا. ِارلاز 

 .طرف شانة او حرکت می کند
 :ديزالو سريع به

  ـ مهان حلظهِارلبدن . داخلی
 را از ِارلتصوير کمی در بدن او می چرخد، سرطان دارد رية 

تصوير به عقب می رود و از بدن او خارج می . درون می خورد
 شود؛

 : بهعديزالو سري
 اتاق کنفرانس ـ مهان حلظه/ هتل هاليدی. داخلی

. تصوير از فرانک که دارد صحنه را ترک می کند، دور می شود
، ميکروفن دکیدستيار او، . متاشاگران او را تشويق می کنند

را بر می دارد و اعالم می کند که يک ساعت وقت تنفس است و 
 .در البی اسنک سرو می شود
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گويناور  صحنه بريون می آيد و با کاپيتان دافی و  ازفرانک
 احوال پرسی می کند؛

چهره "رنامة هسنت، از بگويناور شون ريئس، اي: کاپيتان دافی
 ارش اومدن ــزبرای هتية گ" ها

 سالم، سالم، کار نفسمو برونده ــ: فرانک
 .از ديدنتون خوشبختم. اشکالی نداره: جينوار
 االن می خواين چيزی ضبط کنيد؟: فرانک
 قر کردم ــتميل خودتونه، من بچه ها رو باال مس: جينوار
 به مهني زودی يه اتاق جور کردی؟: فرانک

 .ا کاپيتان دافی به شوخی ای که کرده می خنددفرانک ب
 .البته شوخی کردم ها: فرانک

 :  برش به
 اتاقی در هتل ـ دقايقی بعد. داخلی

فرانک ميکروفونش را روی سينه می زند، گروه تصوير برداری 
 دارند به سر و وضع هر دو. هستندگويناور کوچکی به مهراه 

 بت می کند؛ند، در اين بني فرانک صحخودشان می رس
بعدش ! بتمنم! به خدا قسم من تو کارم تکم، سوپرمنم: فرانک

احساس می کنم يه قهرمان هستم، بعد از مسينار اينقدر زور 
پيدا می کنم که می تومن برم وسط خيابون هر کی رو خواستم 

 بلند کنم، يه دقيقه هم معتل نشم ــ
 ود؛  به فيلمربدار اشاره می کند که مشغول ضبط شگويناور 
 فقط يه دقيقه طول می کشه؟: گويناور

فقط يه نگاه، يه مکث، فقط يه نگاه از طرف من کافيه : فرانک
متاس برقرار می شه ـ اين مسينارا منو سر ! تا ــ بنگ بنگ بوم

ذوق می آره، می دونی چرا؟ چون من اون چيزی هستم که باور 
حرف و من چيزی هستم که به ديگرون ياد می دم، . دارم هستم

عملم يکيه، اين قوانني برای من حکم پرستش دارن، درست مهون 
 می کنمشون؛ می دونی چی می شه؟ از عضهطوری که برای بقيه مو

 .در و ديوار می ريزن سرم
 بينو روشن می کنيم ــروما االن د: گويناور

مگه منی بينی در افشانی می . ــ بريد، بريد، بريد: فرانک
 تو اين کار به ؛ می خوام هبتون بگميه چيز ديگه هم. کنم

 .   موفق منی شم،رانک تی جی مکی هستمفخاطر اينکه 
ببينيد، يه سری زن اون بيرون هسنت که می خوان منو نابود 

 می رسم، نکنن ـ مهني کار منو سخت تر می کنه، وقتی به يکيشو
که منو می شناسه و به متام شيوها و برنامه هام آشناست ـ 

 وقت می خواد دوره بيفته بگه با فالنی بوده و لعنتی اون
من چی کار می کنم؟ مهيشه ختته گاز . نذاشته که باليی سرش بياد

ولی . وند در می رماز تريای اون تروريستای مو بُل. در می رم
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اون وقته که جنگ بينمون شروع می شه و در ايت تيم مکی 
 می تومن يه سيگار بکشم؟. برندة ميدونه

روع يکی دو تا ی شب، بذارين براُخ. اشکالی نداره: رگويناو
  ـبپرسمسئوال 

کاپيتان دافی به فرانک يک نخ سيگار می دهد و آن را برايش 
 .روشن می کند

از منظر دوربينهای فيلم برداری ـ به منايی بسته از فرانک 
 او نفسش را بريون می دهد؛. زوم می کنند

 چی می خوای بدونی؟ : فرانک
 :برش به
 خندان ـ مهان حلظهزمينی بار بادام . خارجی

تصوير سريع پاييـن می آيد و می رود طرف هوندا آکورد دانی 
فضای خمصوص پارک در ماشني . ديدهامسيت، ماشني جلويش ضربه 

 . می باردبه شدتباران . ماشينها پارک می شود
او . دانی در ماشني می ماند. تصوير به او نزديک تر می شود

گوش می کند و آن را زير لب می " روياها"به آهنگ دارد 
 سخواند، با خودش صحبت می کند تا به خودش اعتماد به نف

 دهد، نفس عميقی می کشد و می گويد؛
بذار اتفاق بيفته، بذار اتفاق بيفته و برو، برو، : دانی
 .برو

 با سرعت متام از ماشني خارج می شود ــ
 :برش به
  خندان ـ مهان حلظهبار بادام زمينی. داخلی

تصوير به طرف دانی که وارد اين بار کوچک و تاريک می شود، 
 اش را خوردهکت باران . بار زياد شلوغ نيست. حرکت می کند

در می آورد، کمی موهايش را عقب می کشد و به طرف ميزی خالی 
 که در گوشه ای از بار است حرکت می کند ــ

 .دارد مشروب می ريزد) الهبيست س (57دبارمن جوانی به نام بر
تصوير با يک پيشخدمت زن سی ساله مهراه می شود و دوباره بر 

 می گردد طرف ميز دانی ــ
 باز دوباره برگشتني، هان؟. سالم: پيشخدمت زن

 . هان، آره، سالم: دانی
 ــ چی می خواين؟: پيشخدمت زن

 .نوشابه رژميی: دانی
 می کند ـ تصاوير دانی يک نخ سيگار روشن. پيشخدمت می رود

 فرمي در ثانيه ــ 40 فرمي در ثانيه، تبديل می شوند به 24از 
او به آن طرف اتاق نگاه می کند ــ تصوير صد و هشتاد درجه 

 می گردد طرف بار و به جلو می رود ــ
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سرش را تکان می دهد، و . برد از پيشخدمت سفارش را می گريد
ک دست سيم کامل روی به پيشخدمت لبخند می زند، با لبخندش ي

 .دندنداايش مشخص می شو
 او لبخند می ،تصوير به او نزديک می شود. منايی از دانی

 .زند، با دستهايش دهانش را ملس می کند
ظرگاه دانی ـ بارمن نوشابه می ريزد، به مرد مسن شصت نم

ترومن / ساله ای که چيزی است در مايه های تورستون هاول
او که در انتهای بار .  نگاه می کند58دورتی پارکر/ کاپوتی

يک ليوان "نشسته ليوانش را باال آورده و نشان می دهد که 
 او اسکناسی را در هوا تکان می دهد و به ."ديگر می خواهد

 .د لبخند می زندبر
 فرمي در 40تصوير کمی عقب می رود و از .  شودی مناراحتدانی 

پيشخدمت بر می . نيه فرم در ثا24ثانيه بر می گردد به مهان 
 گردد سر ميز دانی؛

 .نوشابة رژميی: پيشخدمت زن
 . تکيال هم می خوامپيکيه : دانی

 ــ چه مدلی؟: پيشخدمت زن
 .فرقی منی کنه: دانی

 صحبت می کننددانی به برد و آن مرد مسن که دارند با هم 
 .نگاه می کند

 :برش به
 راهروها ـ مهان حلظه/ استوديو تلويزيون. داخلی

پسری چاق و ( ريچارد ،تصوير به دنبال بچه ها است؛ استنلی
 11دخرتی که شبيه ستاره های سينما است و (و جوليا )  ساله12

سينتيا دارد آا را به طرف حمل اصلی مسابقه ). سالش است
 .راهنمايی می کند

 تو هنوز مشق می نويسی؟: جوليا
ی مسابقه رو از وقت. نه اونقدری که قبال می نوشتم: ريچارد

هستم  تست بازيگری سرشروع کردمي ديگه مدرسه منی رم چون مدام 
 ــ

 .من ديگه سر کالسا منی رم: استنلی
 پس چی کار می کنی؟: ريچارد
 .اونا گذاشنت خودم تو کتاخبونه درس خبومن: استنلی
 .خيلی خوبه: ريچارد
 استنلی برای خودت مدير برنامه گرفتی؟: جوليا

 .نه: استنلی
بايد يکی بگريی، جدی می گم، می شه از توش کلی چيز : لياجو

 در آورد ـــ
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 مثال چی؟: استنلی
ــ اون طوری می تونی " مثال چی؟"منظورت چيه : ريچارد

 قرارداد امضا کنی ــ
 .ــ ريچارد: سينتيا
می تونی از آدمايی که می خوان . باشه سينتيا: ريچارد

 .جمانی بگريیلوازمشونو براشون تبليغ کنی وسايل 
 . و از اين جور چيزا59"فه"تبليغ، طنزای تلويزيونی، : جوليا

 ديگه چيه؟" فه: "استنلی
 برای 60امروز صبح با آلن تيک و کوری هامي. فيلم هفته: جوليا

 تست رفتيم ـ
 هبت زنگ زده بودن؟: ريچارد
 .ولی احتماال هبم زنگ بزنن. نه: جوليا

 نيم شايد هبت زنگ بزنن ــاگه تونستيم رکوردو بشکو: ريچارد
من تو اون فيلم بازی می کنم ريچارد، چون بازيگر : جوليا

 .خوبی هستم
 .و رو ـ پر رپر: ريچارد
 ، بس کنيد ديگه ــ هابچه: سينتيا
 نتيا؟يس: استنلی
 چيه؟: سنتيا

 چقدر وقت دارمي؟: استنلی
 زياد وقت ندارمي، چی می خوای؟: سنتيا

 .ستشويیشايد خبوام برم د: استنلی
 می تونی نگهش داری؟: سنتيا

 .منی دومن: استنلی
 .سعی کن، اتفاقی برات منی يفته: سنتيا

آا وارد صحنه می شوند ـ تصوير از آا می گذرد و جلوتر می 
 رود تا صحنة برنامه را نشان دهد؛

 روبروی صحنه نشسته ، آامتاشاگرهايی در استوديو حاضر هستند
 .اند

 برداری وجود دارد و کارگردانی سر صحنه است سه دوربني فيلم
 .که به اين طرف و آن طرف می رود و دستور می دهد

 دارد برای متاشاگرهای 61يک گوينده پري هم به نام ديک جنينگس
 طنز تعريف می کند، منتها حرفهايش بی حرفهایداخل استوديو 

 چند. او شصت سالش است و ساهلاست که کارش مهني است. مزه است
 .ليوان هم مشروب خورده

                                                 

59 M.O.W = Moive of the Week 
60 Alan Thicke and Corey Haim 
61 Dick Jennings 
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بازی زوج / خود صحنه چيزی است بني صحنة برنامه های جپردی
يک جايگاه برای جيمی گيتور وجود . 62قيمت درست/ های جوان

است و ميز ديگر خمصوص " بچه ها"يک ميز خمصوص . دارد
نورهای گردان سر صحنه وجود دارد و طراحی . است" بزرگساالن"

 به حال زياد تغيري نکرده و مهة وسايل  از قدمي تاآن جاصحنة 
 .مهان است

تصوير با بچه ها می ماند، آا به طرف حمل نشستنشان 
راهنمايی می شوند، بني آا و متاشاگرها پرده ای است که منی 

جوليا سرش را بر می گرداند و چيزی . گذارد آا ديده شوند
 ؛می بيند

 اوناهاشن ــ: جوليا
مهراه دستياری وارد صحنه می شوند و پشت رقيبان بزرگسال به 

 ؛هستنداينها رقيبان بزرگسال به ترتيب . ميز می نشينند
 63زن سياه پوست و چهل ساله ای به نام ميم مک نيل

 64مردی سفيد پوست و عينکی و بيست ساله به نام تاد گرونيمو
 65مردی اهل پورتوريکو و چهل ساله به نام لويس گوزمن

 .گاهی می اندازندآا به بچه ها ن
  کنني،آره، آره، آره، مهني طوری نگاه) به آرامی: (ريچارد

 .مسخره ها
 .فکر کنم اونا خيلی باهوش باشن: استنلی
 نه نيسنت ــ: جوليا

 چی کار می خوان بکنن ــ می خوان ما رو بربن؟: ريچارد
 .شايد: استنلی
  جااين پامونو از ،دو روز مونده تا به رکورد برسيم: جوليا

 .بريون منی ذارمي، امکان نداره ببازمي
و بيارن تا بتونن از  رفقط بايد تيم اصلی هاروارد: ريچارد

 .شر ما خالص بشن
 ؛بعد. درنگ. مکث. تصوير به منايی بسته از استنلی می رسد

 :برش به
 دفرت جيمی ـ مهان حلظه. داخلی

.  اند در دفرت نشسته66جيمی به مهراه زنی سی ساله به نام پاوال
 تصوير به آرامی به آا نزديک می شود؛

 .خوشگل شدی: جيمی
 .درنگ
 منظورت چيه جيمی؟: پاوال

                                                 

62 JEAPORDY/NEWLEYWED GAME/PRICE IS RIGHT 
63 Mim MacNeal 
64 Todd Geronimo 
65 Luis Guzman 
66 Paula  
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 ...خودت می دونی: ...جيمی
 زنت چيزی فهميده؟: پاوال
 .نه: جيمی
 پس مشکل چيه؟: پاوال
برای من خيلی دير شده که خبوام مسخره بازی ...می دونی: جيمی
 از هر کاری که  ذهنموواممی خ. می خوام بس کنم.  بيارمدر

 م می دم دور کنم ــااجندارم 
 که نبايد می کردی؟ می خوای بگی يهــ منظورت کارا: پاوال

مثل عوضی . ه، لعنت به توپشيمونی، آره؟ از اين؟ اين چيه؟ َا
کن واقعًا مثل عوضی ها ها باهام رفتار کن، ولی سعی مثل 

 .باهام رفتار کنی
ديگه منی خوام کسی رو . س دروغ بگممنی خوام به هيچ ک: جيمی

 .آزار بدم
 ؛بعد. درنگ. پاوال جوابی منی دهد

سی سال با رز بودم، توــ تو اينا رو منی دونی، و می : جيمی
 دومن به چی فکر می کنی ــ

 منظورت اون احساس خوشحاليته؟: پاوال
 .آره. آره: جيمی
.  هستمتو يه کاری می کنی احساس کنم آدم کثيف و گهی: پاوال

 .االن احساس می کنم يه تيکه آشغال هستم
 .درنگ
 می خوای هبش بگی چی کار کردی؟: پاوال
 .آره: جيمی
 اسم منم هبش می گی؟: پاوال
 مهر کار که کردم رو می خوا. بپرسه هبش می گماگه ازم : جيمی
 .بگم

 . می تونی يه لطفی بکنی و چيزی هبش نگیُخب: پاوال
 .جيمی جواب منی دهد

من . جيمی بيا بگو مهه چيز متومه، منم می ذارم می رم: الپاو
 رفتی پشت هالن سه ساله با تو ام و خود تو هم به مهون اندازَا

سر من با دخرتای جوون خوابيدی ــ من کنار می کشم، تو برای 
 خودت يه چيزی یزندگيت يه چيزی الزم داری، تو برای خودآگاه

 ش وسط ــالزم داری، ولی لطفًا پای منو نک
 .پاتو منی کشم وسط: جيمی
 چه باليی سرت اومده؟: پاوال
 .تو مدرسه به مشکل بر خوردم: جيمی

پاوال بلند می شود و می رود طرف او، می خواهد او را برای 
 .حلظه ای بغل کند

 حالت خوبه؟: پاوال
 .اصال: جيمی
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) شصت ساله (67کسی در می زند و بعد در باز می شود؛ برت رمزی
 .او هتيه کننده برنامه است. د می شودوار
 .پاوالسالم . آماده باش: برت

 .سالم برت: پاوال
جيمی يک ليوان ديگر مشورب می خورد، به طرف پاوال می رود و 

 آرام دستی به گونة او می کشد و می گويد؛
 تو از اون آدم خوبايی، مگه نه؟) به پاوال: (جيمی

 :برش به
 راهرو ـ دقايقی بعد/ استوديو تلويزيون. داخلی

 برت و جيمی دارند راه می روند و با هم صحبت می کنند؛
 زياد رو به راه نيستی ــ: برت

 .خوردم برتزياد : جيمی
 حالت خوبه؟: برت

 .اوووووه ه ه نه: جيمی
 هبشون نگاه انداختی؟. خوبه) به کارهتا اشاره می کند: (برت
  ــنبرت سی ساله عوض نشد: جيمی
بزرگا خيلی قوی هسنت، خودت ببينی می فهمی ــ امروز : برت

 ست ــه اون مکزيکيه يکم بينشون خنال
 .جيمی می افتد روی زمني

 ه ـ جيمی ـه ـ َاه ـ َاَا: برت
 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

 داخل ش و می اندازدمی ريزد کلوديا مواد را در لباسی کثيف
 .به در می کوبدجيم کورينگ . چرک هاد رخت بس

 .درو باز کنيد) از پشت صحنه: (جيم کورينگ
 !دارم می آم: کلوديا

می دود طرف در، در طول راه می افتد زمني، سريع از جايش 
 بلند می شود و در را باز می کند؛

 .سالم. سالم. هی: کلوديا
 . فرمي در ثانيه40منای خمالف و بسته از جيم کورينگ ـ 

 شود، اين اولني باری است که کلوديا تصوير به او نزديک می
 .را می بيند
 ...آره: ...جيم کورينگ

 .ببخشيد، بايد لباس می پوشيدم: کلوديا
منايی باز تر به ما نشان می دهد که جيم کورينگ مهان طور هبت 

 ايستاده و باتومش را به دست گرفته ـ او آماده آن جازده 
خاطر صدای موسيقی به ...قدمی عقب می گذارد. محله کردن بود

 جمبور هستند فرياد بزنند؛
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  زندگی می کنيد؟اين جاــ مشا : جيم کورينگ
 .بله: کلوديا

 تنها هستني؟: جيم کورينگ
 .بله: کلوديا

  باهاتون نيست؟ ایکس ديگه: جيم کورينگ
 نه، چی شده؟: کلوديا

 اشکالی نداره اگه بيام تو و يه چکی بکنم؟: جيم کورينگ
 ی؟برای چ: کلوديا

قبل از هر چيزی برای اينکه بتونيم صحبت . ُخب: جيم کورينگ
 کنيم مشا بايد صدای موسيقی رو کم کنيد، باشه؟

 .ببخشيد: کلوديا
کلوديا می رود صدا را کم کند و جيم کورينگ می آيد باتومش 
را بگذارد در غالف، ولی اشتباه می کند و باتوم از پله ها 

 . پاينيافتدمی 
وسيقی را کم می کند، بر می گردد و می بيند کلوديا صدای م

 .که او نيست
جيم کورينگ باتومش را بر می دارد و سريع بر می گردد جلوی 

 در آپارمتان، گويی اتفاقی نيفتاده؛
 مشا تنها زندگی می کنيد؟: جيم کورينگ

 .بله: کلوديا
 امستون چيه؟: جيم کورينگ

 .کلوديا: کلوديا
 کلوديا چی؟: جيم کورينگ

 .نوويلس: ودياکل
  تو می خوای کر بشی؟؛نوکلوديا ويلس. ُخب: جيم کورينگ

 چی؟: کلوديا
 نشنيدی چی گفتم؟: جيم کورينگ

 چرا، ولی منی دومن ــ: کلوديا
موسيقی با صدای بلند؛ می به ــ گوش دادن : جيم کورينگ

 خواين به گوشتون ضربه وارد کنيد؟
 .نه: کلوديا

قی با صدای بلند گوش کنيد نه  اگه به موسيُخب: جيم کورينگ
تنها به گوش خودتون ضربه وارد می کنيد، بلکه باعث آزرده 

 .شدن گوش مهسايه هاتون هم می شيد
 .متوجه نبودم که صداش بلنده: کلوديا

پردة گوشتون که  مهني می تونه يه نشونه باشه ُخب: جيم کورينگ
 آسيب ديده، متوجه هستيد؟

 .آره: کلوديا
تلويزيونتون هم که روشنه، معموال هر دو تا با : جيم کورينگ

 هم روشن می شن؟
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  مشکل چيه؟،منی دومن ـ يعنی: کلوديا
 مشروب خوردين، مواد مصرف کردين؟: جيم کورينگ

 .نه: کلوديا
 اجياد مزامحت کردن و اين جابه من خرب رسيده که : جيم کورينگ

  کسی سر و صدا کرده؟اين جا. سر و صدا شنيده شده
اين يکی اومد پيشم، يکی که منی خواستم بياد . بله: ودياکل
 .ببخشيد. اونا رفنت.  و هبش گفتم بره ـ رفت ـ مشکلی نبودجا

 دوست پسرت بود؟: جيم کورينگ
 .نه: کلوديا

 مشا دوست پسر ندارين؟: جيم کورينگ
 .نه: کلوديا

 کی بود؟: جيم کورينگ
می . نيستمنظورم اينکه چيزی ...اون رفته...من: کلوديا

 دونی، متوم شده ــ
يا با حالتی د به اطراف نگاه می کند، کلوکمیجيم کورينگ 

جيم کورينگ به طرف اتاق خواب . عصبی دماغش را فشار می دهد
 نزديک تر می شود ــ

  بندازم؟اون جااشکالی نداره اگه يه نگاهی به : جيم کورينگ
 .اشکالی نداره: کلوديا

تاق خواب، به اطراف نگاه می کند، جيم کورينگ می رود داخل ا
 کنار سبد رخت چرکها می ايستد ــ

 دنبال چی می گردين؟: کلوديا
 چرا منی ذاری من سئوال بپرس و تو فقط ؛کلوديا: جيم کورينگ

 جواب بدی، باشه؟
 .باشه: کلوديا

 ؟اين جاتازه اومدی : جيم کورينگ
 .دو سالی می شه: کلوديا

 .ستيکم هبم رخيته : جيم کورينگ
 .آره: کلوديا

 .من خودمم يکم شلخته هستم: جيم کورينگ
 .آره: کلوديا

  مهمونی داشتني؟اين جاتو و دوست پسرت ديشب : جيم کورينگ
 .من دوست پسر ندارم: کلوديا

نگاهی به بعد جيم کورينگ به کلوديا نگاه می کند و . درنگ
 .مکث. اتاق می اندازد

 :برش به
 دان ـ مهان حلظه خن زمينیبار بادام. داخلی

کمی هبم . دانی بعد از خوردن دو ليوان تکليا سر جايش نشسته
 خوران می رود طرف بار و  تلوبلند می شود، تلو. رخيته است

با حالتی ناراحت می نشيدن نزديک تورستون، سه چهار مشرتی 
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برد دارد ليواا را می شويد، .  نشسته اندآن جاديگر هم 
 دانی به تورستون؛...ات اطراف دارداهی هم به اتفاقگنيم ن
 .به نظر می آد تو جيبت حسابی پوله: دانی

 .شايد فقط از اينکه دوستم برد رو می بينم خوشحامل: تورستون
مشرتی های ديگر کمی می خندند، برد سر به تاييد تکان می 
دهد، دانی نه می خندد و نه نگاهش را از تورستون بر می 

 دارد؛
 .پول، پول، پول. ج می کنیفقط پول خر: دانی

 .داری منو می ترسونی: تورستون
 تو قلب عشق وجود داره؟: دانی

حتی به تو هم عشق می ورزم دوست . من پر از عشقم: تورستون
 .عزيز
 عشقت واقعيه؟: دانی

 خوب ــ: تورستون
بزنه زير . ــ عشقی که به تو احساس وصف نشدنی ای بده: دانی
سيد زير دلت جبوشه و آزارت بده و مثل يه سطل پر از ا. دلت

 ؟...خوشحالت کنه و باعث شه ندونی از خوشحالی چی کار کنی
پسرم منی دومن بايد جواب اين حرفاتو چی بدم، اما : تورستون

عشق به نظرم . من به مهچني عشقی که می گی اعتقاد دارم
 .درستيه

 .من عشق دارم: دانی
 پر حرف به نظر می  معلومه، از اون عشقای،البته: تورستون

 .آد
 .من عشق دارم؛ جدی می گم، ببني. نه: دانی

 .منم با اشتياق دارم به حرفت گوش می دم، رفيق: تورستون
 .اسم من دانی امسيته و کلی عشق برای ابراز دارم: دانی
 .درنگ

 : برش به
 داروخانة شرمن اوک ـ مهان حلظه. خارجی

مرسدس ليندا به سرعت . باران می بارد. منای باز از داروخانه
 .وارد کادر می شود و در حملی پارک می کند

 :برش به
 داروخانة شرمن اوک ـ مهان حلظه. داخلی

تصوير به طرف ليندا که وارد می شود می رود، تصوير می گردد 
  شاگرد داروخانه ای ايستاده؛آن جاطرف ميز حتويل نسخه، پشت 

 .سالم: شاگرد داروخانه
 .سالم: ليندا

مدتی به آا خانه وشاگرد دار. دا سه نسخه به او می دهدلين
 . اندازدینگاهی مشکوک به ليندا مبعد ، و خريه می شود

  داروه ها، مگه نه؟یکل. واو: شاگرد داروخانه
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می رود و مغازه شاگرد به پشت . ليندا با سر تاييد می کند
 و دکرت داروخانه که مرد پريی است چند کلمه ای حرف می زندبا 

نگاه مشکوکی ديگر از طرف آن دو به . به ليندا اشاره می کند
 .دکرت داروخانه می رود طرف تلفن...ليندا

 فرمي 24از . تصوير آرام روی او زوم می کند. منايی از ليندا
نفسش را حبس می کند، .  فرمي در ثانيه40در ثانيه می شود 

 .عصبانی است و به زمني نگاه می کند
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه/ استوديو تلويزيون. داخلی

نومرت بزرگ حرکت می کند، کارگردانی هم رتصوير به طرف يک کو
 کنار آن ايستاده؛

 .سی ثانيه: گردانرکا
 .تصوير مهراه می شود با ديک جينينگس، که می رود سر جايش

ا دارند با مهديگر صحبت آتصوير می رود طرف رقبای بزرگسال، 
ريچارد به استنلی نگاه . ی کنند، تصوير می رود طرف بچه هام

 می کند؛
 چه مرگته؟: ريچارد
 .بايد برم دستشويی: استنلی
 .از دست تو، استنلی: جوليا

 :برش به
 اتاق انتظار والدين ـ مهان حلظه. داخلی

 تصوير می رود طرف والدين؛
از . بايد مهني طوری بگی. ــ منی تونی اون کارو بکنی: ريک

بايد بگی . دستشون جوش نيار، فقط مهني طوری آروم هبشون بفهمون
 ."نه، تا اتاقتو متيز نکردی از خونه بريون منی ری"

 .اتاق جوليا هم مهني طوريه: مادر جوليا
 ایولی االن مدام لباس بر. مثل خوک دونی می مونه: پدر جوليا

 خودش می خره ــ
  بره بريون ببينيش ــبايد وقتی از در می خواد: مادر جوليا
 .ــ مثل عروسکا خودشو درست می کنه: پدر جوليا

ما که منی خوامي برمي . نه. نه. نه: "هبش می گم: مادر جوليا
 ."تو داری می ری مدرسه. برنامة مد

 .ــ برنامة مد که نيست، مدرسه است: مادر ريچارد
 .برنامة مد نيست: مادر جوليا

 نو  بنزرد به بروشور يک مرسدس ريک، او داد طرفتصوير می رو
 .نگاه می کند

 .رفقا، بياين يه پولی در بيارمي: ريک
 .مهگی به صفحة تلويزيون نگاه می کنند

 :می چرخيم به
 صحنة برنامه ـ مهان حلظه. استوديو تلويزيون. داخلی
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. تصوير می رود طرف جيمی و برت که پشت پرده ايستاده اند
 جيمی مست است؛

 ؟ جيمی؟خوبی؟ هی: برت
گذشته کنار اومده باشيم، با شايد ما : "و کتاب می گه: جيمی

 ."ولی گذشته با ما کنار منی آد
  جيمی، جون بگري، جون بگري ــ کنبس: برت

 .تو خوامب، برت: جيمی
 تصوير می رود طرف کارگردان، او دارد به معکوس می مشارد؛

 ...يک...دو...سه...و: کارگردان
 ستصوير می چرخد طرف ديک جينينگ...کندبا انگشت اشاره می 

 :که می گويد
بچه ها : "زنده از بوربنک کاليفرنيا برنامة: سديک جينينگ

 "چه می دانند؟
نشانة تشويق روشن می شود، دوباره . تصوير می چرخد مست راست

می گردد طرف متاشاگرهای به وجد آمده، و دوباره می گردد و 
را می بينيم که کمی به " ؟بچه ها چه می دانند"ما تابلوی 

موسيقی خمصوص برنامه نواخته می شود . سطح صحنه نزديک تر شده
 و باز تصوير می گردد؛ 

برای سی و سومني سال متوالی، ) صدا روی تصوير: (سديک جينينگ
طوالنی ترين مسابقة تلويزيونی آمريکا و جايی که بچه ها با 

يت کی حرف آخر را بزرگساهلا رودرو می شوند تا ببيند در ا
 !می زند

 .می چرخد طرف متاشاگرها و روشن می شود" بچه ها"حمل نشسنت 
می رند که هفتة هشتم خودشون ) صدا روی تصوير: (سديک جينينگ

 .ريچارد، جوليا و استنلی: رو هم پشت سر بذارن، بچه ها
می چرخد طرف متاشاگرها و روشن می " بزرگسال ها"حمل نشسنت 

 .شود
و حاال رقيبای بزرگسال امروز ) صدا روی تصوير: (سينگديک جين

 .تاد، لويس و ميم: ما
 منايی از پشت صحنه ـ مهان حلظه
تصوير به طرف پشت او حرکت می . جيمی پشت پرده ايستاده است

 .او سرش پايني است. کند
خواهش می کنم سالم کنيد به ) صدا روی تصوير: (سديک جينينگ

و البته " بچه ها چه می دانند؟"ه حاضر جمری مورد عالقه و مهيش
 ! جيمی گيتور،ريئس خودم

پرده باال می رود ــ تک نوری مستقيم می تابد به تصوير ــ 
 .جيمی وارد صحنه می شود

 : برش به
      ـ اتاق پذيرايی ـ مهان حلظه   ِارلخانة . داخلی

 تانس سک
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تصوير از تلويزيون دور می شود و می چرخد طرف فيل، او دارد 
می رود طرف تصوير از او می گذرد و . تلويزيون متاشا می کند

 .او خواب است. ِارل
 .صدای جيمی گيتور شنيده می شود

باز دوباره، دوباره، ) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور
 ما ،ورتون بشه يا نهجيمی گيتور هستم و با! دوباره برگشتم

در انتهای هفتة هفتم هستيم، دارمي پا می ذارمي تو هفتة هشتم 
 و اين بچه های خارق العاده با ما هسنت ــ

 :چرخش به
 تل هاليدی ـ مهان حلظهماتاقی بزرگ در . داخلی

فريفنت "تصوير به طرف فرانک می رود، او دارد دربارة سيستم 
د تصوير می چرخد طرف صحبت می کند؛ بع" و نابود کردن

 فرانکو گروه تصويربرداری اش که دارند به حرفهای  گويناور
 .گوش می دهند
، سالم ـ سالم، فقط ُخبــ ) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور

ين برد در طول سی و سه بيش تردو روز مونده تا به رکورد 
 برسيم ــ" بچه ها چی می دونند؟"سال اجرای برنامة 

 :بهمی چرخد 
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

تصوير می رود طرف جيم کورينگ و بعد می چرخد طرف کلوديا، 
 . را می گردد و با کلوديا صحبت می کندآن جاجيمی دارد 
ای . تی. ما با محايت پی) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور

عی  کارمونو ادامه می دمي و سمشالیو بنياد معلمان آمريکايی 
مهيشه کيفيت برنامه رو باال نگه دارمي ــ به خاطر مثل می کنم 

  طوالنی ترين مسابقة تاريخ تلويزيون هستيم ــ هم هست کهمهني
 :چرخش به

 بار بادام زمينی خندان ـ مهان حلظه. داخلی
 بار است و دارد مسابقه را یتصوير از تلويزيونی که باال

.  خريه تلويزيون استاو ،نشان می دهد می چرخد به طرف دانی
 .ليوان ديگر تکيال می نوشديک 

اين ؛ با و بذارين بگم) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور
هم   هسنت، تعجب منی کنم اگه بازاين جا که دکیسه تا کو

 کارمونو ادامه بدمي، ولی امروز روز خطرناکيه ــ
 :چرخش به

 داروخانة شرمن اوک ـ مهان حلظه. داخلی
ليندا، دکرت داروخانه نگاه های آرام زوم می شود روی تصوير 

مشکوکی به او می اندازد و يکی دو زنگ می زند و مدام نسخه 
 .به خودش مسلط باشداو سعی می کند ها را چک می کند، 

ــ من سه تا رقيب ) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور
جوان بزرگسالو ديدم و بايد بگم اونا خيلی برای ستاره های 
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 زودتر اين بازی رو شروع کنيم، بياينما قوی هسنت ــ پس 
 هان؟

 :چرخش به
 خانة جيمی گيتور ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير به طرف رز می رود، او دارد شوهرش را متاشا می کند
 به بذارين سريع برمي ُخب) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور

توضيح بدمي که بايد ن  برای اونايی که منی دون برسيم،مسابقه
 .وجود دارهدور اول، سه گزينه در 

 :چرخش به
 کالنرتی ـ مهان حلظه. داخلی

تصوير به طرف مارسی می رود، دارند از او انگشت نگاری می 
 هستند، و آن جادو کارآگاه . کنند و آمادة بازجويش می کنند

. از او سئوال می کنند، صدايشان خارج از تصوير است
 . دارد مسابقه را پخش می کنده کوچک در پس زمينتلويزيونی

 .می خوامي بدونيم پسرت کجاست، مارسی: کارآگاه اول
اون با شوهرت دعوا کرد؟ . جروم ساموئل هال: کارآگاه دوم

 کجا با هم دعوا کردن؟
. شايد دعواشون شده، شايد هم يه حادثه بوده: کارآگاه اول

 شايد يه حادثه بوده؟
ش کمک کن، و به ما کمک کن تا قبل از اينکه هب: کارآگاه سوم

 اتفاقی بيفته پيداش کنيم ــ
 .به ما کمک کن به پسرت کمک کنيم، مارسی: کارآگاه دوم

 :چرخش به
  هاليوود مشالی ـ مهان حلظهواقعآپارمتان . داخلی

 پسری بچه های که کمی قبل برای جيم  ـتصوير به طرف ديکسون
او به مهراه .  نزديک می شود ـکورينگ شعر رپ خوانده بود
ته  ديده امي، در اتاقی نشسآن جادوستهايش که قبال هم در 

 .را می بينندمسابقه ، دارند آا حمو تلويزيون هستند. است
به وارد منا می شود و ) مردی سياه پوست(مردی پشت به ما 

، "راه بيفت" است که ينشانة ديکسون می زند، منظورش ا
تصوير به طرف ...شود و دنبال او می رودديکسون بلند می 

 تلويزيون می رود ــ
 می ديگر روامتيازهای مه) صدايش از خارج تصوير: (جيمی گيتور

 ! گزينه هاُخب. 250 شروع می شه تا 25شه برد، امتيازها از 
  ـ اتاق پذيرايی ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

ر به صدا در زنگ د. تصوير از لو به طرف فيل حرکت می کند
. سگها بی امان پارس می کنند. می آيد و او از جا می جهد

مامور پينک دات . فيل می رود طرف در، آن را باز می کند
 .است
 .سالم: فيل
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 .$15.24: مامور پينک دات
  ـ مهان حلظهِارلمنيايی از تلويزيون خانة 

چندين تصوير ويديويی روی تصوطر ظاهر می شود و چنيدن گزينه 
 ده می شود؛دي

آشفتگی در برابر "و " دريا" "نويسنده ها"ما : جيمی گيتور
 ... رو دارمي"با قاعدگی

 .منايی از فيل
سگها . او يک اسکناس بيست دالری به مامور پينک دات می دهد
 .مدام پارس می کنند و او سعی می کند آا را آرام کند

 .منايی از تلويزيون خانه
 .جيمی در جايگاهش است

بزرگساهلا تو شري يا خط اول شدن و اولني انتخاب : می گيتورجي
 .تاد: با اوناست

 . جيمی،رو انتخاب می کنم" نويسنده ها"من : تاد
 .منايی از فيل

.  جمله هاسر وقتاو کيسه را خالی می کند، يکراست می رود 
يکی از آا را باز می کند و ورق می زند، دنبال چيزی است 

ته از انگشت او که روی صفحه می لغزد، به ــ منايی خيلی بس
می رسد، تصوير فرانک و يک دخرت "  و نابود کردنفريفنت"تبليغ 

 .روی تبليغ است
 .پيدات کردم: فيل

 ون خانه ـ مهان حلظهيمنايی از تلويز
تصوير . ( می خواند هاسئوالخمصوص جيمی از روی کارت 

 .)دشو به طرف جيمی زوم می یتلويزيون
نام مشهورترين اثر .  امتيازی25اولني سئوال : ورجيمی گيت

 ــ" پيشگامان! اوه"اين نويسندة زن هست 
 منايی از فيل ـ مهان حلظه

تصوير خيلی سريع به فيل که تلفن را بر می دارد و مشارة روی 
 .تبليغ را می گريد نزديک می شود

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 ؛و می رود طرف استنلی، او زنگ را زدهتصوير می چرخد 
 .ويال کارتر: استنلی

 .تصوير می رود طرف جيمی
اين نويسنده و منايشنامه نويس، در ژانر .  امتياز25: جيمی

 سرشناس است ــ" تراژدی و خون"
 .تصوير می چرخد و می رود طرف استنلی

 .توماس کيد.) زنگ می زند: (استنلی
و بازيگر فرانسوی عضو گروه اين منايشنامه نويس : جيمی

 بازيگران بيژارت ــ
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 .مولري.) زنگ می زند: (استنلی
 . من اسم کاملشو می خوام،استنلی: جيمی

 .ژان بپتايس پوکلني مولري: استنلی
 .تصوير می چرخد طرف بزرگساالن، آا اصال خوشحال نيستند

  چه خربه؟اين جا) به تاد: (لويس
 :برش به
 ين ـ مهان حلظهد والاتاق انتظار. داخلی

 .تصوير به طرف ريک که تکيه داده و لبخند می زند می رود
قعًا منی دومن اين مهه اطالعاتو از کجا اکوچولوی خودم ـ و: ريک

 .می آره
 :برش به
 حموطة دفرت ون نويس ـ مهان حلظه. داخلی

. تصوير به طرف يکی از مامورهای پاسخگويی تلفن حرکت می کند
کامپيوتری کوچک در . ت و بيست سالش استنام او چاد اس

فريفنت و " اتاق پاسخگويی به تلفنهای اين جا. برابرش است
 .است" نابود کرد

پنج شش نفر پشت ميزها نشسته اند و دارند جواب تلفن ها را 
بر ديوارهای . می دهد و با کامپيوترهايشان کار می کنند
 .شدهاتاق پوسرتهای فرانک و چند نقشه و جدول نصب 

، من چاد هستم، می تومن مشاره متاس "فريفنت و نابود کردن: "چاد
 مشا و کد پستيتون رو داشته باشم؟

 :برش به
  ـ آشپرخانه ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 .تصوير به طرف فيل می رود، او پای تلفن است
  فريفنت و نابود کردنه؟اون جا. الو، سالم، عاليه: فيل
 مشاره متاستون و کد پستيتون رو داشته می تومن. بله: چاد

 باشم؟
من يه مشکلی .  ببينيد من منی خوام چيزی سفارش بدمُخب: فيل

دارم، يه مشکلی که خيلی جديه و منی دومن بايد با کی صحبت 
 ولی اگه توضيح بدم شايد مشا بتونيد ،کنم و يا چی کار کنم

 .ع معرفی کنيدمنو به يه آدم مطّل
 تومن سفارش بگريم ــمن فقط می : چاد
 می تونيد منو به يکی ديگه وصل کنيد؟: فيل
 مشکلتون چيه؟: چاد
بذارين ببينم چطوری بدون اينکه خيلی مسخره . ب، خوبهُخ: فيل

 من، ؛به نظر بياد می تومن اينو براتون توضيح بدم، ببينيد
 پارتريج کار می کنم ـ ِارلاسم من فيل پارماست، و من برای 

. اون خيلی خيلی مريضه. من پرستارش هستم. پارتريج ِارلآقای 
اون داره می مريه و مريضه و ازم خواسته که کمکش کنم، کمکش 

  هستني، الو؟اون جاکنم پسرشو پيدا کنه ـــ الو؟ 
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 .م، گوشم با مشاستاين جامن : چاد
ه   پارتريجِارلجی مکی پسر .  فرانک تی؛ببينيد. خوبه: فيل
... 

 :برش به
  هاليدی ـ مهان حلظهمتلاتاقی در . داخلی

 گرم مصاحبه هستند؛ گويناورفرانک و 
 اصليتتون مال کجاست؟: گويناور

 .مهني طرفا: فرانک
 ؟68لیو: گويناور

 .خود هاليوود: فرانک
 و پدر و ماردتون چی کاره بودن؟: جينيو
مادرم ــ می دومن . پدرم تو تلويزيون کار می کرد: فرانک

 . بياد ــ اون کتابدار بودشايد مسخره به نظر
 چرا بايد مسخره به نظر بياد؟: جينيو
 . فکر کنم مسخره نيستُخب: فرانک
 تون هنوز کار می کنه؟رماد: جينيو
 .اون بازنشسته شده: فرانک
 ؟رابطتتون با هم خوبهمشا : جينيو
 .اون مادرمه: فرانک
 چيه؟" فريفنت و نابود کردن"اون نظرش دربارة : جينيو
 ." عزيزم،برو بيفت به جونشون" می گه :فرانک
 و پدرتون؟: جينيو
 .اون فوت کرده: فرانک
 .متاسفم: جينيو
 .ب مردم می مرينُخ: فرانک
 نبايد می پرسيدم ــ: جينيو
 .اشکالی نداره: فرانک
 ادين ــحتصيل ددانشگاه بارکلی ادامه تو و مشا : جينيو
 . بودماون جا 89 تا 84از سال : فرانک
 رشتة روان شناسی می خوندين؟: جينيو
 .بله: فرانک
 مدرکتونو گرفتني؟: جينيو
 ...قدر مونده بود تا بگريم اين: ...فرانک
 تو طول پنج سال؟: جينيو

 .و دنداايش را هبم می سايدک می زند فرانک چشم
 دافی، يه سيگار ديگه می تونی هبم بدی؟: فرانک

 :برش به
 داروخانه ــ مهان حلظه. داخلی
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رد داروخانه چيزهايی را جاجبا می کند، در حالی که منتظر شاگ
 .بپيچدرا است دکرت داروخانه نسخه ها 

 بد بارونی می آد، مگه نه؟: شاگرد داروخانه
 .امممم هومممم: ليندا

از اون مهه دارويی که گرفتني به نظر می آد : شاگرد داروخانه
 ...ين، نه؟ می تونني باهاشون پارتی بگريخيلی مشکل دارين

 :بعد. درنگ. مکث. ليندا به زمني نگاه می کند
 ؟69مشا افسردگی طوالنی مدت دارين؟ دکسدرين: شاگرد داروخانه

 ...من نه: ...ليندا
دکسدرين در اصل باعث .  هسنتداروهای جاليب: شاگرد داروخانه

می دونستني؟ ولی فکر می کنم خيلی از . سرعت توی قرص می شه
فسردگی و دکسدرين يه توازنی بر قرار می دکرتا بني داروی ضد ا

 آدمو از پا می ندازه، بايد يکی عکنن، نه؟ اون مورفني ماي
می دونني که منی شه اونا رو ...باشه که هواتونو داشته باشه

بايد تو زندگيتون خيلی مشکل داشته باشني که ...با هم خورد
 .اين مهه دارو می برين

 و شاگرد ارو را می زندزنگ خمصوص حتويل دداروخانه دار 
. کيسه بر می دارد و داروها را در آن می گذارديک داروخانه 

 شاگرد داروخانه مهني ، کند طرف ليندایتصوير به آرامی زوم م
 طور يک ريز صحبت می کند؛

داروهای خيلی خيلی قوی ای ) از پشت تصوير: (شاگرد داروخانه
 اين مهه دارو چه مشکلی دارين، که به...واو... هسنتاين جا
 نيازه؟

 می لرزد و اشک می ريزد ــ. ليندا می ترکد
بيشرف، تو کی هستی؟ ...مادر به خطا...مادر به خطا: ليندا

 فکر می کنی کی هستی بيشرف؟
 چی چی چی، خامن من ــ ـــ: شاگرد داروخانه

 ـ تو منی دونی، تو منی دونی من کی اين جامن اومدم : ليندا
ه طوريه و جرات می کنی با بيشرمی هستم و يا زندگيم چ

  زندگی من سئوال بپرسی ــةدربار
ليندا ويرتين بزرگ جلو دستش را هل می دهد، چند چيز را می 

. کامال خل شدهاو . شکند، چيزهايی را به اطراف می اندازد
داروخانه دار به جلو می آيد و سعی می کند اوضاع را آرام 

 کند ــ
 اهش می کنم، چرا آروم منی شيد ــخامن خو: دکرت داروخانه

من با کلی درد ". خامن"به من نگو . تو هم خفه شو: ليندا
، مشا به من شک می کنيد، زنگ می زنيد، منو چک اين جااومدم 

". من مريضم"می کنيد، نگاهای مشکوک می کنيد و می پرسيد 
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 می پرسيد؟ مشکل چيه؟ ميگمريضی دور و برمه و مشا دربارة زند
ال مرگو تو خونتون ديديد؟ جنابتتون کجا رفته؟ بايد از تا حا

 تو ، می تونيد بريد مبريد، آره و تو."چی شده؟"من بپرسيد 
. حيا کن. تو حيا کن". خامن"چطور جرات می کنی به من بگی 

 .جفتتون حيا کنيد
مقداری پول پرت می کند به طرف آن دو، داروها را بر می 

 دارد و می رود طرف در ــ
 : ش بهبر

 مرسدس ليندا ـ دقايقی بعد. داخلی
 .لرزان و گريان است. را حمکم می بندددر ماشني او 

 . داروها که باز می شوداز کيسةمنايی بسته 
 .منايی بسته از قوطی دکسدرين که باز می شود

 .منايی بسته از دهان ليندا که چند قرص در آن جا می گريد
 :برش به
 ـ مهان حلظهخيابان / داروخانه. خارجی

 تصوير می رود طرف مرسدس که سريع به راه می افتد ــ
 :برش به
 دفرت ون نويس ـ مهان حلظه/ ِارلخانة . داخلی

. ، تدوين موازی اجنام بگريد فيل و چاد با همهنگام صحبت
 :درنگ، بعد

 .چرا اسم فاميلشون يکی نيست؟ اسم فاميلشون يکی نيست: چاد
 ولی احساس می ، دليلشو توضيح بدممی دومن ــ و منی تومن: فيل

کنم يه چيزی، يه مشکلی بني اون دوتا پيش اومده، انگاری اون 
 زياد با هم صحبت به نظر می آدتا خوب مهو درک منی کنن،  دو

 منی کنن ــ
 .آه هان: چاد
 غري عادی به نظر می آد؟: فيل
 .منی دومن چرا بايد به من زنگ می زدی: چاد
 هم ِارل نيست، خود ِارل مدارک از فرانک تو هيچ مشاره ای: فيل

سرطان . اصال به هوش نيست ــ يعنی، گفتم که اون داری می مريه
 .داره
 ؟ چیسرطانی: چاد
 .ريه و مغز: فيل
 .مادر من سرطان سينه داره: چاد
 ، مادرت چی شد؟متاسفم. خيلی سخته: فيل
 .اوه، اون حالش خوبه: چاد
 .اوه خوبه: فيل
 .ترسناکهخيلی : چاد
 .بيماري بديه: فيل
  چرا به من زنگ زدی؟ُخب. آره. چاد
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 که روی ختت به خواب رفته حرکت می کند، ِارلتصوير به طرف 
. مکث روی او. نفس کشيدنش کمی از حالت عادی خارج می شود

 . فرمي در ثانيه30تصوير 
می دومن شايد به . می دومن اين به نظر امحقانه می آد: فيل

 اين يه صحنه از فيلمه که يارو سعی انگاره باشه، نظرت مسخر
، ولی باور  اش به دست بيارهمی کنه يه خربی از پسری گم شده

می فهمی؟ فکر می کنم منظورمو . کن اين مهون صحنه از فيلمه
اونا اين صحنه ها رو می ذارن تو فيلم به خاطر اينکه 

 ؛اور کنو حرفمو ب. ه، چون واقعًا اتفاق می افتهت دارواقعي
اگه خبوای منو چک کنی می تومن . می افتهاتفاق واقعًا داره 

مشاره تلفنمو بدم و هبم زنگ بزنی و می تونی به هر کس ديگه 
 تا چکم کنه، ولی خواهش می کنم منو ول یای هم که خواستی بد

 صحنه ای که تو به اين جا ؛ ببني؛ببني. نکن ــ خواهش می کنم
 من کمک می کنی ــ

 :برش به
  هاليدی ـ مهان حلظهمتلاتاقی در . داخلی

دارند صحبت می کنند، تصوير به هر کدامشان  گويناورفرانک و 
 :آرام نزديک می شود

د، من فکر می کنم مشا مهني جا تو ولی بزرگ نيــ ببي: گويناور
 شدين ــ

 هبتون گفتم که ــ: فرانک
 مشا به دبريستان ون نويس می رفتني، درسته؟: گويناور

 ثبت نام اون جا ولی چقدر اوجا درس خوندم ـمنی دومن : فرانک
من ــ بد بزرگ شده .  آدم بدخبتی بودموقتااون . کرده بودم

اصال شبيه اون چيزی که . بودم، خيلی بد ــ خيلی هم چاق بودم
جی مکی ای که مشا مشتاقني . اين فرانک تی. االن هستم نبودم

 خالف جهت آبی که داشت منو باهاش صحبت کنيد نبودم، چون بر
 .می برد شنا کردم

 اين امسو از کجا پيدا کردين؟: گويناور
 چه امسی؟ امسم؟: فرانک

 اين که اسم رمسی مشا نيست، هست؟: گويناور
معلومه . سئوالی خوبی کردين. رمدفاميل مااسم اين : فرانک

 .خوب حتقيق کردين
 چی؟" فرانک"و اسم کوچيکتون : جينيو
 .اسم پدربزرگ مادرمي بود" رانکف: "فرانک

به خاطر مهني بود که نتونستم هيچ امسی از مشا . باشه: گويناور
اسم مشا عوض شده ــ . س آجنلس پيدا کنملتو برکلی و دانشگاه 

 اونا به چنني نامی کسی رو ثبت نام نکردن ــ
 معلومه که ثبت نکردن ــ. نه، نه، نه. آره: فرانک

 ثبت نکردن؟: گويناور
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 ثبت نام اون جامن رمسًا . معلومه که نه. نه، نه، نه: فرانک
 ؟بی معنيهخيلی . نکردم، آره

 .يه طورايی: گويناور
 ثبت نام من ؛منی خوام اين موضوع باعث سوتفهام بشه: فرانک

 غري رمسی بود، چون متاسفانه منی تونستم هزينة حتصيلمو اون جا
 می ذاشنت من سر ولی سه تا مرد خيلی با شرف بودن که. بدم

. مک ردی، هورن و النگ تری: کالساشون بشينم و امساشون هم هست
من کامال به صورت مستقل هزينه های خودم رو تامني می کردم، و 

مشا هم .  يه آدم بازندة متام عيار بودم؛مهون طوری که گفتم
 به  دارين به زندگی آدمی نگاه می کنيد که از هيچیاين جا

 در ايت خيلی از مردم تو يه که و اين اون چيزمهه چيز رسيده
دربارة " فريفنت"باهاش ارتباط می گرين، نه؟ هی ـ " فريفنت"

اين نيست که آدم با يه دخرت دوست بشه و کاری بکنه، بلکه 
توضيح اون . دربارة چيزيه که مشا می خوايد تو جهان باشيد

ينه که  هدايت اون چيز و ا اصلش.چيزيه که می خوايد باشيد
آدم می تونه به اون چيزی .  من سهم خودمو بر می دارم؛بگيد

 .هه. هه. که می خواد برسه و چرا که نه؟ هه
 : برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .صدای زنگ می آيد. تصوير می رود به طرف جيمی گيتور
خامن ها و آقايون کارتون عالی !  دور اولپايان: جيمی گيتور

 امتياز از 2025بچه ها : د، نگاهی به امتيازات می ندازميبو
برای دور دوم .  امتياز دارن جلو تر هسنت1200بزرگسال ها که 

  بر می گردمي و ــ
 .ناگهان صدای بلند سوتی می آيد

قبل از اسرتاحت سئوال تشويقی موسيقی و ! آها: جيمی گيتور
 تيم خوش شانسمون ــ 
 : و می خواند کندیجيمی پاکتی را باز م

 پيدا و و موقعيت اينبيش تر امتيازشون !بچه ها: جيمی گيتور
 . هم بيفنتاز رقيبشون جلو ترکردن که با اين سئوال موسيقی 

 اپرای معروف رو براتون می خومن و مشا مهون يک از  قطعهمن يک
 25 امتيازش هم هست ،رو برای من به زبون اصليش می خونيد

ق پرنده ای سرکش است که کسی منی تواند عش: "شعرمون اينه. تا
فرا خواندش  ،اگر خبواهد از مشا سر باز زندبه زجنريش کشد، 
 ."کاريست بی هوده

تصوير می چرخد و می رود طرف بچه ها و نزديک می شود به 
 استنلی؛
و مال اپرای ...به زبان فرانسه است...اين: استنلی

 )می خواند... (ام...صلش اينها. ه"کارمن"
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L’amour est un oiseau rebelle 
Que nul ne pen apprivoiser, 
Et c’est bien en vain gu’on l’appelle, 
S’il lui convient de refuser. 
 

در " کارمن"متاشاگرها او را تشويق می کنند و موسيقی اپرای 
 صحنة بعد ادامه پيدا می کند؛

 :برش به
     آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه   . داخلی

 ثسکانس 
جيم . جيم کورينگ و کلوديا دارند به صحبت ادامه می دهند

 . را می بيند دم کنیکورينگ به آشپزخانه می رود و قهوه
 می شه يکم قهوه دم کنيد؟: جيم کورينگ

 اون يه مدتی می شه روشن نشده ــ...اون...آره: کلوديا
من کال از قهوة سرد خوشم می آد، ولی تو مهچني : جيم کورينگ

 روزای بارونی ای، يه قهوة داغ رو ترجيح می دم ــ
 ؟د می خوايیليوانــ : کلوديا

 .، ممنوناگه بشه عاليه: جيم کورينگ
 .کلوديا مشغول درست کردن قهوه می شود

  نه ياتون يه قهوة تازه درست کنماتومن بربمنی دومن : کلوديا
 ــ 

 ،اوه، اشکالی نداره، مطمئنم که خوب می شه: جيم کورينگ
 .کلوديا
  يا شکر؟ورم: کلوديا

 کلوديا، بذار اين طوری بگم، ُخب. فرقی منی کنه: جيم کورينگ
هبرته قبل از خوردن قهوه هنوز مهون نقش مامور پليس رو داشته 

تو من برای ) دوست ندارم موقعه قهوه خوردن جدی باشم(باشم 
هيچ گزارشی رد منی کنم، ازت بازپرسی هم منی کنم ــ ولی مشکل 

 دور و برت هسنت، آدمايی که سعی می کنن کار کنن، آدمایاصلی 
اونا اذيت می   به موسيقی با صدای بلند گوش کنیو اگه تو

اگه خودت شاغل باشی که منظورمو خوب می فهمی، ولی می . شن
ه، ری و اين ايرادی ندابينم که دوست داری موسيقی گوش کن

فقط بايد صداشو تو يه حد مناسب نگه داری، شايد الزم باشه 
 مهون بذاری ــ البته اگه تو و و مهيشه ريادت مبونهمشارة ولوم 

ميانه های روز بودی ــ من که خودم مهني کارو می کنم ــ ولوم 
رو می ذارم رو دو و نيم، حد شنيداری خوبيه، ولی، هی، اصال 

 يال مهسايه ها، تو به گوشای خودت خسارت می زنی، باشه؟بی خ
 .آره: کلوديا

 . سالمتی. ، باشهُخبخيلی : جيم کورينگ
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جيم کورينگ از مزة قهوه ترش می . ليواای قهوه هبم می خورد
 کند؛

 اين دوست پسرت مزامحته؟: جيم کورينگ
 .من دوست پسر ندارم: کلوديا

 دم در ــاون آقايی که اومد : جيم کورينگ
 . ــ اون دوست پسر من نبود: کلوديا

خيلی از مواقعه، تو موارد سو استفاده، زنای : جيم کورينگ
جوون می ترسن صحبت کنن، ولی بايد هبت بگم، از وقتی افسر 

 زای جوون از صحبت ؛ديدمزياد چيزا رو جور آگاهی شدم اين 
 دارم ــ 422کردن می ترسن، اما بعدش به من خرب می دن که يه 

  چيه؟422 اون ــ ،اين: کلوديا
کلوديا چيزيه که موقعيتهای اين طوری هبش ختم : جيم کورينگ

می شه، مگر اينکه قبلش به پليس اطالعی بدی و بذاری اونا 
 ببني می تونه اتفاقات واقعًا بدی برات بيفته ــ. کمکت کنن

 اون دوست پسر من نبود ــ و اتفاقی هم نيفتاده ــ: کلوديا
 .اون ديگه بر منی گرده. چيزی نبود. باور کن. همتوم شد

نجا و متوجه ي خوام يه ساعت ديگه بر گردم ایمن: جيم کورينگ
 .بشم بازم اجياد مزامحت شده

 .ديگه الزم نيست برگردين. بر منی گردين: کلوديا
چهرة و ولی از اينکه يه ساعت ديگه برگردم : جيم کورينگ

 !احت منی شمزيبای مشا رو ببينم نار
 .می خندند

 .من بايد زودی برم دستشوی: کلوديا
 .اوکی دوکی: جيم کورينگ

 .مکث روی جيم کورينگ. کلوديا خارج می شود
 :برش به
 اتاق خواب کلوديا ــ دقايقی بعد. داخلی

 وارد می شود، کوک را از سبد رخت چرکها بر می دارد کلوديا
  ــماده می کند و می کشدآــ کمی از آن را 

 : برش به
 آشپزخانة کلوديا ــ مهان حلظه. داخلی

. جيم کورينگ پشت سرش را نگاه می کند و می بيند که او رفته
سريع به آشپزخانه می رود و قهوه را می ريزد در سينک ظرف 

متام " کارمن"موسيقی . شويی و بعد تندی بر می گردد سرجايش
 .می شود
 :برش به
  مهان حلظهبرنامه ـاجرای صحنة . داخلی

تصوير روی جيمی است، او در زمان پخش آگهی های بازرگانی به 
از ليوان مشروبی که مری برايش آورده می . پشت پرده رفته

 .نوشد
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 .منی تومن ادامه بدم: جيمی
 حالت خوبه؟: مری

از بيست ) درنگ. (فکر می کنم می خوام باال بيارم. اه: جيمی
 .نياوردمباال گي تا حاال سال

  کمی می لغزد؛جيمی
 .منايی از صحنة برنامه

استنلی سعی می کند توجة سينتيا را که کنار صحنه ايستاده 
 به خودش جلب کند، در ايت سينتيا به طرف او می رود؛

 استنلی، چی شده؟: سينتيا
 .بايد برم دستشويی، سينتيا: استنلی
فقط يه . ، استنلی، االن منی شه بری دستشويیامسيح: سينتيا

 .يقه وقت داری، االن وقتش نيست بری دستشويیدق
 من، بايد برم، بايد برم ــ: استنلی
 استنلی، چرا مهيشه از اين اتفاقات می افته؟: ريچارد

  بچه ها نگاه می اندازند؛قسمترقيبهای بزرگسال به 
  چه خربه؟اون جا: لويس

 سرت به کار خودت باشه ــ: ريچارد
 .دنت باشآقا کوچولو، مواظب حرف ز: ميم

 چرا به کار خودتون منی رسيد؟: جوليا
ب استنلی تو ُخ. لطفًا. ب ديگه بس کنيد، آروم باشيدُخ: سينتيا

تا آگهی های بازرگانی بعدی صرب می کنی بعدش می تونی بری 
با بچه ها کاری ) نبه بزرگساال. (دستشويی ــ نگهش دار

 نداشته باشني ــ
 من فقط پرسيدم چی شده ــ: لويس

 .سر درست نکن لويس درد: نتياسي
 .منايی از پشت صحنه

تصوير از پشت جيمی به او نزديک می شود، او در گوشه ای 
او . مری چند ضربه به پشت او می زند. دارد باال می آورد

مری به يکی از دستياران . مقدار زيادی خون باال می آورد
 صحنه اشاره می کند که حوله و يک ليوان آب بياورد ــ

دو دقيقه، دو دقيقه ديگه می رمي رو : دايی از خارج صحنهص
 !آننت

 پارکينگ ـ مهان حلظه/ ساختمان وکال. خارجی
تصوير . مرسدس ليندا در جايی پارک می کندباران می بارد، 

 . نزديک می شود، او بليطی بر می داردبه ماشني خيلی سريع 
 :برش به
 مرسدس ليندا ـ دقايقی بعد. داخلی

کسدرين باال می او سه چهار عدد قرص د.  از لينداستهمنايی ب
 .اندازد
 :برش به
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 راهرو ـ مهان حلظه/ ساختمان وکال. داخلی
تصوير به طرف او می ...ليندا از آسانسور بريون می آيد

 ...رود
 :برش به
 دفرت وکيل ـ مهان حلظه. داخلی

 تصوير می چرخد به طرف منشی ــ
 70 اومدم آقای آلن کليگ من،من ليندا پارتريج هستم: ليندا

 .رو ببينم
 :برش به
  ـ مهان حلظه"فريفنت و نابود کردن"ساختمان . داخلی

او مهان . ( می رود71نت به نام جیتصوير خيلی سريع به طرف دخرت
او .) دخرتی است که در بازگشت به گذشته های فرانک ديده امي

جی مکی . حرفها و پوسرتهای فرانک تی. جواب تلفن را می دهد
 مهه جا هست؛

 . هستمجنت، "فريفنت و نابود کردن: "نتج
 :برش موازی

 دفرت ون نويس ــ مهان حلظه. داخلی
 تصوير به طرف جان می رود، او پای تلفن است؛

 .نت، منم چادسالم ج: چاد
 چی شده؟: نتج

 برای يه يارويی  گه می،چيزی نشده، يکی اون ور خطمه: چاد
 فرانکه ــکار می کنه که پدر 

 ـــ نه، نه، نه، چه خربه؟ کی؟ اسم يارو چيه؟: نتج
 : برش به
  ــ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

می توانيم . (گوششچسپيده به به مهراه فيل است، گوشی تصوير 
صدای فرانک که برای تبليغ ضبط شده را از آن طرف خط 

 .)بشنومي
 . از درد می نالد، سگها دارند پارس می کنندِارل
خيلی او ، زيادی را حتمل می کند هنوز در توهم است و درد ِارل

حلظاتی قوت می گريد و از دست فيل بسيار برای . شدهخيلی ضعيف 
را صدا می " ليلی"عصبانی می شود، و فرياد زنان کسی به نام 

 .زند و به فيل مهچون دمشنی می نگرد
 .ليلی. ليلی، خواهش می کنم. هَا. ليلی: ِارل

ه آشپزخانه می رود و قوطی قرصهای مورفني را بر می فيل ب
د، مهه ن پخش زمني می شوقرصهااز دستش می افتد و قوطی . دارد

 ...را مجع می کند، جبز يک قرص

                                                 

70 Alan Kligman 
71 Janet 
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 . فرياد می زندِارل. که آن را هم يکی از سگها می خورد...
 :برش به
 دفرت فريفنت و نابود کردن ــ مهان حلظه. داخلی

 : است که دارد گوش می کند، می گويدجنتتصوير روی 
بذارش رو خط . باشه. ممممم...مممم. مهمممم .امممممم: ...نتج

 ببينم اوضاع از چه قراره ــ
 :برش به
 دفرت ون نويس ــ مهان حلظه. داخلی

او جنت را پشت خط می گذارد و با فيل . تصوير روی چاد است
 :شروع به صحبت می کند

 فيل، هستی؟: چاد
 :وازیبرش م
  ــ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 دارد ناله می ِارل است، ِارلتصوير روی فيل است، او گرفتار 
سگی که قرص مورفني خورده کمی می ) دردش کمرت شده ِارل. (کند

 .لغزد
 .چاد. آره، هی: فيل
، جنت ،ب، من االن تو رو وصل می کنم به دستيار فرانکُخ: چاد

 ی کار بکنه ــتا ببينه می تونه برات چ
 ممنون چاد، هم خودت و هم مادرت موفق باشني ــ: فيل
 .خيلی ممنون. ممنون: چاد

 . را هبم متصل می کندجنت زند و فيل و یچاد دگمه ای را م
 الو؟: جنت
  می تونی با فيل پارما صحبت کنی ــجنت. بُخ: چاد
 .سالم، فيل: جنت
  ـــسالم، سالم، ممنون که جوامبو دادين: فيل

 : است، بعدِارلتصوير برای حلظه ای روی 
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ پشت صحنه ــ مهان حلظه. داخلی

 :جيمی خودش را متيز کرده و به مری نگاه می کند
 .مری، من سرطان دارم: جيمی گيتور

 .مری منی داند چه بگويد
 رفته تو. وندهدو ماه وقت دارم، ديگه فرصتی من: جيمی گيتور

هفتة پيش سکته کردم . نابود شدم. وجودم و منم وقتی ندارم
 ــ

 ...جيمی: ...مری
 .از پشت صحنه دستيار کارگردان صدا می زند

 .ده ثانيه: دستيار کارگردان
می رود، کارهتای " نبزرگساال"جيمی از پشت پرده به طرف خبش 

 را بر می دارد و منتظر پايان مشارش معکوس می خمصوص پرسش ها
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 دارد به دقت جيمی را ،طرف استنلی می رود د ــ تصوير شو
نگاه می کند، جيمی کمی می لغزد، استنلی متوجه می شود که 

 3دستيار کارگردان می مشارد، . برای او مشکلی به وجود آمده
  ــ 1 ـ 2 ـ

 :برش به
بار بادام زمينی خندان ــ مهان حلظه        . داخلی
 جسکانس 

يک تلويزيون در باالی بار قرار دارد، تصوير از آن دور می 
 . را مطرح می کندنجيمی دارد سئواالت بزرگساال. شود

دانی و تورستون و ساير مشرتی ها به حرفهايشان ادامه می 
 دهند؛
 می دونی من کی هستم؟: ...دانی

، آدمای مورد مهر فاميل باشی  يکی ازمنحدس می ز: تورستون
 نه؟

 نی چی؟عچی؟ ي: دانی
 .يه چيزی گفته باشمهيچی، فقط می خواستم : تورستون

حلن مهني طوری می خوای با وزن و قافيه حرف بزنی ــ اين : دانی
ببني من باهوش ...ببني...، ببنيحرف زدنت برام بی معنيه

نی امسيتم من کويز کيد دا. من کويز کيد دانی امسيتم...بودم
 که تو تلويزيون بود ــ

 .احتماال قبل از دوران من بودی: تورستون
 ، آره؟60تو دهة . يادمه. تو رو يادمه: مشرتی اول

 . دانی امسيت هستمبچه باهوشهمن : دانی
 ... گفتی، يه بارآره: ...تورسنت

يه بار هم رعد و . ه، آره، هه ـ ههَا! بچه باهوشه: مشرتی اول
 ودت، آره؟برق گرفته ب

  که چی؟،ُخب: دانی
 .خربشو دارم: مشرتی اول
 اذيت شدی؟: مشرتی دوم

 .آره: دانی
  که چی؟ُخبولی االن حالت خوبه، : تورستون

 چی؟: دانی
 .آره: تورستون

 .من باهوش بودم، ولی االن يه آدم امحقم: دانی
 د؟عزيزم، بر: تورستون

 ؛برد بر می گردد و او را نگاه می کند
آدمهای نابغه به ندرت نابود می شن، مگر "کی گفته : تورستون

 ؟."به دست خودشون
 .ــ ساموئل جانسون) به خودش: (دانی
 .منی دومن: برد
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ی ها  سيم،برد لبخند می زند. دانی به برد نگاه می کند
 مشخص می شوند، دانی سريع نگاهش را می گريد طرفی دندانش
 ديگرــ

ده که اين حرفو زده، اون ساموئل جانسون عزيز بو: تورستون
نده، بلکه باعث  ُکخود اون فردنه تنها "اين رو هم گفته که 

 ."کندی بقيه هم هست
 ــ" باعث کندی بقيه هم هست "مجله اينه، غلطه" بلکه: "دانی

 .مال لغتی، مال لغتی: تورستون
هيچ وقت زندگی و پول ساموئل : ــ و بذار اينو هبت بگم: دانی

ديدن ــ کی ازش پول و زندگيشو گرفت؟ جانسونو ازش ندز
زندگيشو به اين روز انداخت کی ش؟ مامان و باباش؟ ه خانواد

وقتی بچه بوده حتويلش نگرفنت و آزارش " يک مرد نابغه"ــ 
 برای هر کسی ، هبت خورده؟ خيلی درد دارهساعقه تا حاال ،دادن

  کل دنيا فقط بهتو که جريان الکرتيکيههم پيش منی آد، يه 
 می خوره ــ و برای جايی که نوشته شده فرق سرتبدن تو و 

ش زندگی و پولش ه بايد بگم که خانواد"  مگر به دست خودشون"
 اين کارو بکن و اين کارو نکن و اگه گفنترو برنداشنت و هبش 

 ، اين ــُخباين کارار رو نکنی می دونی چی می شه؟ 
ه بردی رو ازت ت اون پولی که تو مسابقه خانواد: مشرتی اول

 گرفنت؟
منظورت ) سريع رو می گرداند به تورسنت. (آره که گرفنت: دانی

 چی بود؟" يه چيزی می خواستی بگی"از اينکه 
 يعنی اينکه مهه چيز در گردشه، مگه نه؟: تورستون

آره، در گردشه، ولی من روياهامو به حقيقت می رسومن، : دانی
 .می فهمی؟ من اين کارو می کنم

 .مثل يه بيد جمنون افسرده حرف می زنی: نتورستو
 . اممن باهوش بودم، ولی حاال امحق:  دانی

  يه پيک خبورمي؟افتخارشمهه به : تورستون
دانی برای دقيقه ای به تلويزيون نگاه می کند، می خواهد 

او . گريه کند، تصوير آرام به منايی بسته از او می رسد
بچه ها چه "ه در مسابقة  ک، دورانیکلماتی از دوران بچگی اش

 تکرار می کند و بعد خيلی خوب  راشرکت کرده بود" می دانند؟
 ادای جيمی را در می آورد؛

ديگه و يک نصفه آجر باشه اگه يک آجر وزنش يک پوند : "دانی
اگه اون نصف " " هم داشته باشيم ــ وزن آجرهامون چقدره؟

، منهای يک آجر رو از کل آجر کم کنيم و يک نصفه آجر دارمي
مهلت به کالديوس " پوند، بايد آجر رو منهای دو پوند کنيم ــ

گناهان ." " و کمرت از خوببيش ترکمی از خوشايند " می گويد 
 ، تاجر ونزيهمجله مالاين " پدر بر فرزندان تاثري می گذارد،

، خبش پنج کتاب خروج که 20ولی در اصل متعلقه به اجنيل، قسمت 
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اگر با کالم نتوانستی او را به دست آوری " می شه و ه اشادام
قسمتی از منايش دو جنيب زاده اهل " با هديه او را برگردان

 کجا؟ کی؟ چطور و چرا، بچه ها؟. ورونا
چيزيه که من مهني جا و مهني " چرا خفه خون منی گريی: "تورستون

 .االن هبت می گم
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی
 می رود؛" بچه ها" به مهراه جيمی است، او به طرف تصوير

خيال مشا به اون صندلی ها چسپيدين؟ ! بچه ها: جيمی گيتور
جلوتر زديک می شيد، هر چی ؟ داريد به رکورد نندارين برين

  از دست منی دين؟بيش تر آرامشتونو می رمي،
 چرا، يکم ــ: ريچادر
 ...ــ آره: جوليا

مده، ومدرسه حسابی ازتون خوششون اــ بچه های : جيمی گيتور
 نه؟

 ...آره...اوه، آره: جوليا
 .آره: ريچارد

 ؟هچطورحالت ! مرد ما استنلی: جيمی گيتور
 .ممنون. خومب: استنلی

چطوری باهاش . تو خيلی سريع داری معروف می شی: جيمی گيتور
 کنار می آی؟

من فقط دوست دارم . خوبه. مشکلی نيست. اوه، خوبه: استنلی
 ...ادامه بدم...دامه بدما

 ...با...پس...ُخبعاليه، ...معلومه، معلومه: جيمی گيتور
 قدم زدن کمی از تعادل خارج می شود، سعی می کند هنيجيمی در 

 ...استنلی متوجه می شود...قدم هايش را آرام تر کند
 ... هستههتخيلی چيزا سر را...خيلی... توُخب: جيمی گيتور

 .منايی از برت
حال ناخوش جيمی می  رود، او متوجه ی به طرف برت متصوير

 .شود
            :  برش به
 خانة جيمی گيتور ــ مهان حلظه. داخلی

تصوير سريع می رود طرف رز، او در آشپزخانه نشسته و دارد 
و کمی اشک می حبس می کند نفسش را . شا می کندتلويزيون متا

 .ريزد، متوجة حال خراب جيمی شده
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ مهان حلظه. داخلی

جيمی دوباره حرفهايش را . بر می گردمي به استنلی و جيمی
  می کند؛رتکرا
 داشتی چی می گفتی؟استنلی، : جيمی
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دارم فکر می کنم يه روزی بتومن ...می گفتم که: استنلی
 !مثل خودت.  خودم رو داشته باشم، جيمیبرنامة

 با دهانی بسته رو به دوربني می جيمی. متاشاگرها می خندند
، لبخندی به !"چقدر ماه"خندد و با چهره نشان می دهد 

متاشاگرها می زند و بر می گردد پشت جايگاه؛ تصوير برای حلظه 
ای روی استنلی می ماند، او جيمی را زير نظر دارد، جيمی 

 ...گريدب جايگاهسعی می کند دستش را به ديوارة 
 سئوالی امتياز منفی، امتيازات ؛مه می دمي، اداُخب، ُخب: جيمی

 ديگه منی شه ،، رقابت تک به تک با سئواهلای موزيکالبيش تر
گزينه ها امتياز از گروه ديگه گرفت، می رمي به مرحلة دوم، 

 اينا هسنت؛
 : برش به
  هاليدی ــ مهان حلظهمتلاتاقی در . داخلی

تصوير . د می دهنهو اداممهچنان به گفتگ گويناورفرانک و 
 ؛ می شودنزديکبه هر کدام آرام 
ــ درسته، درسته، و حرف من اينه، اين حرفيه که : فرانک

رقبای ديگه منی تونن بزنن، نيازی برای به عمق رفنت و يا درک 
فهم اين موضوع متوجه شدين . چيزی که گذشته، گذشته. نيست

رنده و تيزه و پيش رو تر از زمانة ؟ چقدر بچقدر عاليه
م دربارة از بني بردن عمق رابطه و درک ردشه؟ من داخو

نيازی . معلومه حرفم عاليه. خصوصيتهای انسانی صحبت می کنم
من يه راهی پيدا کردم که . نيازی به درک نيست. به عمق نيست

 مهة اون چيزای بد و ،جتربة ذهنی انسانی رو ـ يا به قول ديگه
 ـ سريع و راحت يا اون چيزای عالی ای که تو ذهن هستنش رو

 اومن با استفادة زيرکانه و ،گاه تبديل کنمآبه ذهنيت ناخود
 مهون ،يا به مفهومی ديگر" (شنوندة شکيبا. "ماحرانه از زبان

وا کنندة در يک موقعيت خيلی حساس و آرام و اغ) جنس خمالف
 منظور از خود بی خود شدن اين جا، حماوره ای گري می افته

يه موقعيتی که . گرفت تو موقعيتهکه فقط قرار لنيست، ب
من چی کار می کنم؟ من اين مفهوم رو . سيستم موقعيت. جديده

ت يمن يه موقع. درک کردم و تبديل کردم به مفهومی کاربردی
فريفته شده به وجود می آرم و يه کاری می کنم که فرد برای 

من يه نوع متدی تو حرف زدن . م بدهااجنهر کاری خبوام برام 
طرف بتونه هر حرفی می زنه، اجنام يرين ياد می دم که به سا

  ــبشه
 ن دربارة ــيبيا: گويناور

 تومن اون طوری یين مصاحبه برای تلويزيونه، نه؟ منا: فرانک
 . که می خوام بزمن روفیرکه بايد هر ح

 .بذارمي" بيپ"يم رو صداتون می تون. اشکالی نداره: گويناور
 ... کنم ــ اگه رو دور بيفتمدارم هبتون اخطار می: فرانک
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 صحبت زندگيتون ةمينز شرت دربارة پسين بيـــ بذار: گويناور
 کنيم ــ

 دافی ــ قهوه؟: فرانک
به  گويناورافی يک ليوان قهوه می ريزد، کاپيتان د

 ؛يادداشتهايش نگاه می کند، بعد
 . منو يکم گيج کردهمشا ةگذشت: گويناور

 هنوزم ترديد دارين؟: فرانک
 ــ فقط می خوام يه چيزايی رو مشخص کنم ــ: ناورگوي

  ــندارهچيز خاصی خيلی کسل کننده است، : فرانک
  ـمن فقط می خوام يه چيزايی رو مشخص کنم: گويناور

مثال . دافیممنون ) به دافی که برايش قهوه آورده: (فرانک
فريفنت و نابود "تو که  اين عنصر مهمی ،خنده دار مهينه

با گذشته راه مهميه برای اينکه شدن مواجه  ":هاين" کردنه
من اين حرفو بارها و " ، رومون تاثري بذاره گذشتهنذارمي

  گفتم ــشاگردامبارها به 
 اين به اين معنی نيست که ــ: گويناور

ــ و من سعی می کنم به شاگردام اينو ياد بدم که از : فرانک
 "چه فايده ای داره؟"خودشون بپرسن 

 حاال دارين اينو از من می پرسيد؟: گويناور
 .آره: فرانک

، فقط می خوام بدومن مشا کی هستني و چطوری تبديل ُخب: گويناور
 شدين به ــ

 که چی بشه؟: فرانک
دارم مهينو می گم فرانک، من سعی می کنم بفهمم تو : گويناور

 کی هستی ــ
ــ چيزای خيلی مهم تری هستش که من می خوام : فرانک

 صحبت کنم ــبارشون رد
 چيز مهم اونه ــ: گويناور

 .اونقدرا که بايد مهم نيست: فرانک
 من منی خوام به تو محله کنم ــ: گويناور

 باشه، ُخباگه می خوای اينطوری وقت رو بگذرونی : فرانک
ی از کارت ی چقدر وقت تلف کردديباشه، باشه ــ ولی وقتی فهم

يا، اون چيزيه که بی ارزش ترين چيز تو دن"ــ پشيمون می شی 
 قسمت سوم ــ" پشت سر گذاشتم،

دربارة طور و مهني . ما قبال دربارة مادرت صحبت کردمي: گويناور
من منی خوام االن تو رو به چالش بکشم، ولی . پدرت و مرگش

بايد اينو بپرسم و يه چيزی رو روشن کنم ــ من فهميدم که 
 ــ

 .نپرسيديناز من سئوالی مشا هنوز : فرانک
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  رو يادتونه؟72خامن سيمس: گويناور
من زنای زيادی رو می شناسم و مطمئن هستم که اون : فرانک

 .منو يادشه
 .خمصوصًا از وقتی بچه بودی. اون تو رو يادشه: گويناور

 .مهم. امم: فرانک
 . زندگی می کنه73اون تو تارزانا: گويناور

" لةمح"يه زمانی پاتوق قدميی من بود ــ پس اين متام : فرانک
مشاست، می دونستم دير يا زود مهچني سئوالی می پرسيد ــ اين 

 جزو مهون دخرتايی که اومده منو بکشه؟
 و يکی متوجه بشمنه، فقط می خوام يه چزی رو درست : گويناور
 يد رو واضح کنم ــدال دابيی که قااز جواهب

 .و حروم کن رو، وقترب: فرانک
وقتی جوون بوديد .  شدهبه من گفنت مادر مشا فوت: گويناور

 مادرتون فوت شده ــ
 و مشا اينو از کی شنيدين؟: فرانک

خامن سيمس بعد از .  خامن سيمس صحبت کردمامن ب: گويناور
 فوت شده از تو مراقبت کرده و 1980رت در سال داينکه ما

 .مهسايتون بوده
 .فرانک سکوت می کند. درنگ

 عنوان تنها فرزند تو حتقيقامت فهميدم اسم مشا به: گويناور
و من از خامن سيمس ) درنگ. ( و ليلی پارتريج ثبت شدهِارل

 ببينيد )درنگ. ( فوت شده1980 که مادر مشا در سال شنيدم
 من متوجه شدم اطالعاتی که از طرف مشا و کمپانيتون فرانک،

و اگه خبوام تا . نسبت به سئواهلايی که پرسيدم داده شده غلطه
 فکر کنم ، کنم که تو کی هستی و چی هستیته ماجرا رو پيگريی

 اين ،ُخب... ت ـ تارخيچة واقعی خانوداگي توتارخيچة خانوادگي
 ؟...فرانک...به نظر مهم می آد

 از منظرگاه دوربني تلويزيونی ــ مهان حلظه
تصوير به منايی بسته از او . فرانک سيگارش را روشن می کند

 .می رسد
 پرسی؟داری از من سئوال می : فرانک

  مشا خامن سيمس رو يادتونه؟،فکر کنم سئوامل اينه: گويناور
 ؛مکث، بعد. درنگ

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ مهان حلظه. داخلی

به وضوح می بينم که استنلی ناراحت . جيمی سئوال می پرسد
 است؛

                                                 

72 Miss Simms 
73 Tarzana 
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بچه ها، بزرگ ها، می خوام فرض کنيد که رفتيد پيک : جيمی
تاتون هستيد ــ سه آوای خمتلف با خانواده و دوس. نيک

موزيکال می شنويد، می خوام هبم بگيد تو پيک نيک چه حسی از 
 ؛اين آواها می گرييد ــ اولني آوا
روشن می " بزرگساالن"چراغ .  از پشت تصوير سه آوا می شنومي

 شود، تاد پاسخ می دهد؛
، ببني ــ جوابشو بدم، می تومن برام آشناستجيمی، اينو : تاد
  .ده و حس ليمونادو می. 74 بايد باشه ای ـ دی ـ ایاين
 .آوای بعدی لطفًا.  امتياز برای مشا250: جيمی

 75.ای ـ جی ـ جی:  شنيده می شوداز پشت صحنه آوا
اين می شه ای ـ جی ـ جی که . می دومن) زنگ می زند: (تاد

 76"ِاگ"يعنی 
 از نگاهشان .ريچارد و جوليا به استنلی نگاه می کنند

 استنلی" چرا جواب سئواال رو منی دی؟"ت که می پرسند پيداس
 .روبرو استخرية 
 . امتياز و آوای سوم500: جيمی

 .77بی ـ ای ـ ای: آوای سوم
بی ـ ای ـ ای ــ و به اين معنيه که نيش ) زنگ می زند: (تاد

 .خنورمي
 .جلو تر هستند" بچه ها" امتياز از 200" بزرگساالن" حاال

 :برش به
  وکيل ــ مهان حلظهدفرت. داخلی

پنجاه (آلن کلينگ من ؛ ليندا در برابر يک وکيل نشسته
 .مشهود استليندا هبم رخيتگی ). ساله

 آب منی خوری؟: کلينگ من
آلن من خيلی هبم .) کمی گريه می کند...(من فقط...نه: ليندا

که خيلی چيزا هست ...خيلی برام زياده...رخيته ام، من منی دومن
 ــ

 مواد مصرف کردی؟: کلينگ من
اگه يه چيزايی رو هبت ...می دونی...اگه هبت بگم: ليندا

تو وکيلی، مگه نه؟ تو منی تونی به کسی چيزی بگی، منی ...بگم
حرفا رو جايی بزنی، مثل گفنت يه حرف خصوصی می اين تونی 

 مونه، نه؟ رابطه بني موکل و وکيل، می فهمی؟
  ــاز اين حرفا چيهمنظورت منی دومن . نه ليندا: کلينگ من

                                                 

74 A-D-E 
75 E-G-G 
76 Egg 
77 B-E-E 
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پزشک، مثل اين که رفتم پيش يه روان  مثل يه روان: ليندا
ه ــ منی پزشک، من حرفهام حمفوظه، می تومن هر حرفی بزمن ــ َا

 دومن دارم چی کار می کنم ــ
. مهه چيز خوبه. خوبه.  در امانیاين جاليندا، تو : کلينگ من

هر حرفی که بزنني  موکالی من هستني و ِارلتو و . تو دوست منی
از اين اتاق بريون منی ره، اگه حرفی داری که می خوای بزنی 

 ــ
می خوام يه چيزی هبت . ــ می خوام يه چيزی هبت بگم: ليندا

می خوام وصيتشو عوض کنم، می تومن وصيتشو عوض . بگم
 من بايد ــ...کنم؟

 می تونه ِارلفقط . تو منی تونی وصيتشو عوض کنی: کلينگ من
 . عوض کنه خودشووصيت

من . من هيچ وقت عاشقش نبودم...نه، ببني...نه، نه: ليندا
باهاش آشنا وقتی شروع کردم، وقتی .  نبودمِارلهيچ وقت عاشق 

دنبال  چون فقط ، ازدواج کردمبعدش باهاش خوابيدم و شدم،
من ...االن دارم اينو هبت می گم) درنگ(، می فهمی؟ پولش بودم

دربارة من می دومن که تو وصيتش ...نزدماين حرفو به هيچ کس 
می دومن، من موقعه وصيت باهاش بودم، ما چيزايی نوشته شده، 

هم بودمي و ما با هم اون وصيت رو تنظيم کردمي و مهه  مهه با
پوالش به من می رسه ـ منی خوام ــ چون االن بيش از حد عاشقش 

 داره می االن عاشقش شدم، خيلی واقعی عاشقش شدم، اون... شدم
از دست مريه، و من هبش نگاه می کنم و می بينم که اون داره 

آلن، من دارم ازش ) درنگ...(حلظاتش...می ره، آلن، اون مرده
 و حاال چی؟. مواظبت می کن

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير می رود به طرف جيمی
 .کنيممی گوش : جيمی

 يده می شود؛صدايی از پشت صحنه شن
تو و هفت تا بچه هات چطورن؟ مهون طوری که . سالم مری: "صدا

 " نامزدش کنيم ــ،خودت شنيدی، بايد به خاطر پول پاپ
 .جيمی به ميم نگاه می کند. بزرگساالن زنگ می زنند

اسم مهسرش .  هستش78لی.  اين حرفهای ژنرال رابرت ای،ُخب: ميم
تا بچه داره و دربارة اون هفت . 79هم هست مری پارک کوستيس

 شکست داده بود 80پاپ صحبت می کرد، اون پاپو تو نربد موناسس
 ــ

                                                 

78 Robert E.Lee 
79 Mary Park Custiss 
80 Battle of Monasses 
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 :برش به
 اتاق انتظار والدين ــ مهان حلظه. داخلی

تصوير می رود طرف ريک، او تکيه داده و دارد از دست استنلی 
 .حرص می خورد

 . جبمب، زود باش يه چيزی بگو،جبمب، جبمب: ريک
 :برش به
 حنة اجرای برنامه ــ مهان حلظهص. داخلی
 از طرف متاشاگرها می گردد به سوی صحنه، مهه دارند به رتصوي

سئوالی که از بلندگو پخش می شود گوش می دهند ــ اين بار 
 سئوال به زبان فرانسه است؛

سالم جوزفني، دارم از مصر باهات ) "به زبان فرانسه: (صدا
 "صحبت می کنم ــ

 گ می زنند و ميم پاسخ می دهد؛بزرگساالن دوباره زن
 ميم ــ: جيمی
 .اين ناپلئونه که داره با جوزپني صحبت می کنه: ميم

 !درسته: جيمی
او کناری ايستاده و دارد به امتيازها نگاه . منايی از برت

او زير لب ... امتياز جلو افتاده اند200می کند، بزرگساالن 
 .غر می زند و من من می کند

 :برش به
 دفرت وکيل ـ مهان حلظه. داخلی

 .ليندا مهچنان دارد به حرفهايش با کلينگ من ادامه می دهد
ه، وقتی مهو ديدم عاشقش نبودم، و من خيلی ريمنی خوام مب: ليندا

م دادم که خودش خرب نداره، کارايی ااجن کارهايی بدی در حقش
 ، اعرتاف کنم، ولی االن اين کارو می کنم خودشکه می خوام به

 .خيلی عاشقشم و حتمل دوريشو ندارم. قشممن عاش
 االن چه قرصی مصرف کردی، ليندا اين حرفا ــ: کلينگ من

منی دومن . اين هيچ ربطی به قرص نداره، اين ــ منی دومن: ليندا
ــ تو منی تونی به من چيزی بدی؟ تو قدرت داری، می تونی بری 

شی که پيشش، می تونی تو اين حلظة آخر بری پيشش و مطمئن با
وصيتش رو عوض می کنی ــ من پول منی خوام، منی تومن تنهايی 
زندگی کنم، من کارای بدی کردم ــ من خيلی کارای بدی کردم 

، من هبش خيانت کردم، بنيتو وکيلشی، ب. ت کردمنــ من هبش خيا
من قانون ازدواجو زير پا گذاشتم، هزار دفعه هبش خيانت 

 ...م دادمکارای بد زيادی اجنامن ...کردم
 نيست ــ با اين چيزا منی شه ی قانونغرياين کار : کلينگ من

آروم . ليندا. تو يه دادگاه وصيت نامه رو عوض کرد ــ ليندا
 .باش

 .منی تومن: ليندا
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الزم نيست وصيت رو عوض کنی، اگه چيزی از ثروتش : کلينگ من
 . که شد می تونی اونو رد کنی اشمنی خوای موقع

 ی می شه؟پوال چ: ليندا
يی که کس ديگه ای امسش برده اون جااز . ُخب: کلينگ من

 ــ اگه ُخبما به قانون مرگ بدون وصيت می رسيم که ...نشده
 يکی بدون وصيت مبريه ــ

 يعنی چی؟: ليندا
دادگاه پول رو به دست . پول به فرانک می رسه: کلينگ من

 يشاوند می رسونه ــونزديک ترين خ
به اون  منی خواد ِارل. ن اتفاق بيفتهــ نبايد اي: ليندا

 .پولی برسه
 .ــ مگر اينکه فرانک پول رو خنواد: کلينگ من

 .اين ديگه خيلی از حد خارجه، اصال حتملشو ندارم: ليندا
ليندا، بايد يه دقيقه به خودت آرامش بدی و يه : کلينگ من

 نفسی بگريی و فقط به يک چيز فکر کنی ــ
 .خفه خون بگري: ليندا

 ليندا، من فقط سعی می کنم کمکت کنم ــ: کلينگ من
 .خفه خون بگري. خفه خون بگري: ليندا

 .بايد يکم هوشياريت بياد سر جاش: کلينگ من
خفه خون . حاال ديگه واقعًا بايد خفه خون بگريی، لطفًا: ليندا
 .بگري

 ليندا ــ: کلينگ من
 .من بايد برم: ليندا

 .به طرف در می رود
 .بذار برات يه ماشني بگريم، ليندا: کلينگ من

 .خفه خون بگري: ليندا
 .از اتاق خارج می شود

 : برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ مهان حلظه. داخلی

سه مرد در لباسهای رمسی و ساز دهنی به دست کنار صحنه قرار 
جيمی از روی کارتی می خواند، آا را معرفی می . می گريند

 ؛ ادامه می پرسدکند و اين سئواهلا را در
تصور کنيد به اجرای موزيسني های کالسيک رفته ايد و هر : جيمی

برای مشا " زمزمه وار"کدام از آا موسيقی های معروفشان را 
 ممکن است سه موزيسني کالسيک رااين سه موسيقی . اجرا می کنند

  .اولی.  بگيدونوشته باشند ــ مشا بايد اسم موزيسني ر
تصوير به استنلی ...قی را اجرا می کنندموزيسني ها موسي

نزديک می شود و به پايني می رود، منايی از شلوارش را می 
 ...بينيم
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لغزد و جلوی  د و میزمی لر. استنلی خودش را خيس می کند
 .اشکش را گرفته، در حالی که لکة روی شلوارش بزرگرت می شود

ا می  تصوير می شنومي که بزرگساالن جواب سئوال رخارجاز 
 ؛دنده

 برامس بود، فکر می شبيهجيمی، اين )  تصويرخارجاز : (تاد
 .کنم يکم شبيه رقص جماری مشارة شش بود

 ؛موسيقی بعدی. دقيقًا)  تصويرخارجاز : (جيمی
" بولرو"آا قطعة ديگری موسيقی اجرا می کنند، قطعه شبيه 

 .اثر رول است
 را بپوشاند و استنلی دستش را پايني می آورد تا خيسی شلوارش

 آن را باال بکشد ــ آرجنش به زنگ می خورد ــ
 ؟مرد ما استنلی ــ جواب چی می شه: جيمی
ريچارد و جوليا به . می زند زير گريه.  می کندلی مکثناست

 نگاهشان به شلوار او می افتد، کمی می ،او نگاه می کنند
 .خندند

 ...من جوابشو منی دومن: ...استنلی
  را می گريد؛جايگاهحمکم ... لرزدجيمی به خود می

ست نيست، استنلی جواب درست راين د! درست نيست: جيمی گيتور
 ...رول...رول...می شه

 ......تااعلعغاترتعغربغعتلذع...
 .تصوير می گردد و به طرف کارگردان صحنه می رود

 خواين یچی کار م) به داخل گوشی(چش شده؟ : کارگردان صحنه
  حال می ره ــبکنيم، اون داره از

 :برش به
 اتاق رژه ــ مهان حلظه. داخلی

کارگردان و . ردهای خمصوصاتاق رژه، با يک عامله تلويزيون و ب
 دستيارش به منايشگر نگاه می کنند؛

يه کات هبرت می خوام، برو رو سياه پوسته، دوربني : کارگردان
 سه، دوربني سه زن سياهو بگري ــ

نشان می دهد که دوربني رويش زوم منايشگر تصويری از ميم را 
 "چه خرب شده؟"می شود، او نيز دارد از خودش می پرسد 

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ مهان حلظه. داخلی

 ...جيمی با دشواری زيادی سعی دارد سئوال بعدی را مطرح کند
 ...گردان صحنه می رودربرت سريع به طرف کا...
  ــتصوير ايراد فنی رو بذاريد: برت
تصوير به طرف استنلی می رود، او دارد گريه می کند و می ...

 ...لرزد
خودش را به ...تصوير به طرف جيمی می رود، او افتاده زمني...

 ...جايگاهش گرفته
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 ...تصوير به طرف برت و کارگردان صحنه می رود...
 قطعش کنيد، بريد رو تصوير، بريد رو تصويرــ: برت

 :برش به
 ژه ــ مهان حلظهاتاق ر. داخلی

 .کارگردان با انگشت به دستيارش اشاره می کند
 برو رو تصوير، مهني االن ــ برو ــ: کارگردان

 .منايی بسته از تصوير منايشگر
 "ايراد فنی"روی تصوير نوشته شده 

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ــ مهان حلظه. داخلی

زند می تصوير خيلی سريع به طرف کلوديا که دارد کوکاين می 
رود، او در اتاق خوابش است ــ سريع بر می گردد طرف 

 آشپزخانه ــ
 .من برگشتم. ُخب، ُخب: کلوديا

با اينکه قهوه تازه نبود، اما عالی بود : جيم کورينگ
 کلوديا ـــ

 .ممنون: کلوديا
 آمادة صحبت است، يک نخ سيگار روشن می ،می نشيندکلوديا 

 .کند
  صحبت کنيم؟می خوای دربارة چی: کلوديا
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ــ مهان حلظه. داخلی

او . برت، مری و بقيه دستياران صحنه به طرف جيمی می روند
ايستاده، متوجه نيست چه اتفاقی افتاده و دارد با خودش 

 ..."چی شده، چی شده"زمزمه می کند، 
اين متاشگرها با هم پچ پچ می کنند، ايستاده اند و شاهد 

 . هستنداتاتفاق
 :برش به
 راهرو ــ مهان حلظه. داخلی

تصوير به دنبال ريک است، او از اتاق انتظار بريون می آيد و 
 راهرو را پشت سر خودش می گذارد ــ

 :برش به
 صحنة اجرای منايش ــ مهان حلظه. داخلی
 .ريچارد و جوليا به استنلی نگاه می کنند". بچه ها"قسمت 

 استنلی؟خودتو خيس کردی : ريچارد
 خفه شو ــ خفه شو ــ: استنلی

 سينتيا می آيد؛
 چی شده، چه خربه؟: سينتيا
 .برو. هيچی نشده. هيچی: استنلی
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من مهاهنگ کنندة اين . وستنلی، به من نگو برا: سينتيا
 پرسم جواب یبرنامه هستم و تو بايد به سئواالتی که ازت م

 بدی، می فهمی؟
 ريک از راه می رسد؛

  چه خربه؟اين جا چی شده،: ريک
 .هيچی. من خومب: استنلی

 چرا جواب اون سئواال رو ندادی؟: ريک
 جوابشونو منی دومن ــ: استنلی

تو جواب اون سئواالت لعنتی رو می . غلط کردی. غلط کردی: ريک
دونی و منم جواب اونا رو می دومن و به اندازة تو باهوش 

  پس بگو چی شده؟،نيستم
 .منی دومن: استنلی

 .اون خودشو خيس کرده: چاردري
 آره ــ خودتو خيس کردی ــ: ريک

 .نه، من حامل خوبه، حامل خوبه: استنلی
 .پاشو: ريک

 .گفتم که چيزمي نيست: استنلی
 . متوجة لکة روی شلوار او می شود،ريک استنلی را می گريد

 ؟...اوه مسيحا، چی کار کردی: ...ريک
ام به مسابقه ادامه بدم من خومب، فقط می خو. من خومب: استنلی

 ــ
 چرا اين کارو کردی؟: ريک

 منايی از جيمی ــ مهان حلظه
 .من سکته کردم، فکر کنم سکته کردم: جيمی
 .مهني االن زنگ بزنيد اورژانس. زنگ بزنني اورژانس: برت

يه سکتة کوچيک بود، می خوام ادامه . خومب. نه، نه، نه: جيمی
 بدم ــ

رو قطع می کنيم و يه دکرت برات خرب نه، نه، ما مسابقه : برت
 . کنيمیم

يه حلظه تعادمل هبم خورد و مهه . دارم هبت می گم حامل خوبه: جيمی
 .ولی االن حامل خوبه. چيزو تار ديدم

 .اورژانس خرب کنيد، مری برو زنگ بزن: برت
با . اين کارو منی کنيد عوضی ها. اين کارو منی کنيد: جيمی

بريد گم شيد ــ ما بر می . بريد. دستهای خودم می کشمتون
 گردمي و برنامه رو متوم می کنيم ــ

 جيمی االنه که مبريی ــ: برت
 .دهنتو ببند. خفه شو: جيمی

 .منايی از استنلی و ريک
 ما به بازی ادامه می دمي؟: ريک

 .آره: استنلی
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فقط دو روز مونده رکورد رو بشکونی، اين کارو بکن و : ريک
 کنم، فقط اين رکورد رو بشکون یالزم باشه ممن برات هر کاری 

 ــ
 .باشه: استنلی

 .دوستت دارم .ا مبون، باشهجمهني : ريک
 ... دور می شودآن جا سينتيا از وريک 
س کمی ناراحت است و دارد برای متاشاگرها برنامة کديک جني...

 ...کمدی افتضاحی اجرا می کند
ز گرميورها آب به جيمی و برت و مری بلند می شوند و يکی ا...

برت به کناری . دست به طرف جيمی می رود و او را گرمي می کند
 می رود ــ

 چی کار می کنيم؟: کارگردان صحنه
ست، بر می گردمي و مسابقه رو ادامه می دمي ه اين امحقان: برت
 ــ

کارگردان صحنه شروع به حرف زدن و دستور دادن در گوشی اش 
 .می کند
 :برش به
  هاليدی ـ مهان حلظه       متلقی در اتا. داخلی

 چسکانس 
 گويناور. نزديک می شودبه او  فرانک است و آرام باتصوير 

 .در آن طرف تصوير قرار دارد
چی کار می خوای ...فرانک...فرانک) از خارج تصوير: (گويناور

 حرفی داری بزنی؟) درنگ(؟ بکنی؟ مسابقة خريه شدنه
ريئس، فکر می کنم هبرته اين ) از خارج تصوير: (کاپيتان دافی

 برنامه رو متومش کنيم ــ
 .فرانک با انگشتش به دافی اشاره می کند که آرام باشد

فرانک من منی خوام به تو محله ) تصويراز خارج : (گويناور
، ُخب...هفکر می کنم اگه چيزی هست که الزمه مشخص بش. کنم
گفنت ، ) پارتريجِارلپدرت (به من گفنت که پدرت، ) درنگ...(پس

اون تو و مادرت رو ترک کرده و تو جمبور شدی از مادر که 
به من گفنت که تو از مادرت که سرطان ...مريضت مواظبت کنی

 بعد از فوت مادرت سو خامن سيم) درنگ...(داشته نگهداری کردی
فرانک، می تونی ) درنگ...(فرانک...فرانک...ازت مواظبت کرده

 می تونی؟...فرانک) درنگ(دربارة مادرت صحبت کنی؟ 
 :مکث، بعد. تصوير به منايی بسته از فرانک می رسد

 :برش به
 متان کلوديا ـ مهان حلظهرآپا. داخلی

کلوديا . کلوديا و جيم کورينگ دارند با هم صحبت می کنند
لی که نيش خند می فکش را به صدا در می آورد، جيم در حا

 زند، به اين صدا گوش می دهد؛
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تو پزشکی هبش می . ــ آره، آره، اين می ره تو گوشم: کلوديا
 .جی. ام. گن تی

 معنيش چيه؟: جيم کورينگ
يه چيز مربوط به آرواره های آدم، دقيقًا منی دومن : کلوديا

. ولی رو گوش من تاثري می ذاره، من حتی منی دومن تی. يعنی چی
 جی اصال يعنی چي، ولی خيلی سفته، مثل اسپاسم يه ماهيچه .ام

 می مونه که يه دفعه پرچ می شه ــ
جيم جواب .  را قطع می کندکلودياصدای بی سيم جيم، حرفهای 

 .بی سيم را می دهد
 .ن کارمهيا: جيم کورينگ

تازه داشتيم شروع می .  شدميیتازه داشتيم گرم م: کلوديا
 .کردمي

 اگه به اون موسيقی با صدای بلند گوش دادی بُخ: جيم کورينگ
 و اون يارو برگشت، شايد باز يه قهوه با هم خوردمي ــ

  نيايی ــاين جا 422البته اگه برای متاس : کلوديا
اين کلوديا، . با اين يکی شوخی نکن. نه. نه: جيم کورينگ

 .ب، باشهخيلی ُخ. اصال خنده دار نيست
 .ببخشيد: کلوديا

ب پس، از حاال به بعد صاف وايسا و صدای آهنگو ُخ: نگجيم کوري
 کم کن، باشه؟

 .از ديدنتون خوشحال شدم سرکار جيم. حتمًا. باشه: کلوديا
 . جيمفقط صدام کن: جيم کورينگ

 .آهان، خوبه، باشه: کلوديا
 .بای، بای، کلوديا: جيم کورينگ

 .خداحافظ: کلوديا
 .مکث. او در را می بندد

 :برش به
  آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه.خارجی

مردد است، . جيم کورينگ برای دقيقه ای بريون در می ماند
بلند می صدای بی سيم ...می خواهد در بزند که...بعد
 ن را قطع می کند ــآسريع ...شود

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

ر کلوديا صدای بی سيم را می شنود و خودش را کمی از در دو
او در را ...بعد چند ضربه به در...دقيقه ای مکث...می کند

 ؛باز می کند
 .تصوير کمی به طرف جيم کورينگ می رود

 .ببخشيد، کلوديا: جيم کورينگ
 چی شده؟ چيزی يادت رفته؟: کلوديا
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يکم از . اوه خدای من...فقط می خواستم. نه نه،: جيم کورينگ
ض کنم به عنوان اين کار احساس حقارت می کنم، اينکه فر

 و اين اتفاقات افتاده ولی فکر اين جامامور قانون اومدم 
م ندم، می آن جامی کنم امحقم اگه کاری رو واقعًا می خوام 

 تونيم با هم يه قرار بذارمي؟
 می خوای با من قرار بذاری؟: کلوديا

 .بله، لطفًا: جيم کورينگ
 غريقانونيه؟...ُخب: کلوديا

 .نه: جيم کورينگ
 می خوای چی کار کنيم؟...قبوله...پس: ياکلود

حتی هبش فکر هم نکردم ــ می دونی ــ . منی دومن: جيم کورينگ
از وقتی درو باز کردی داشتم به اين . دروغه ــ هبش فکر کردم

 .فکر می کردم که باهات برم بريون
 جدی؟: کلوديا

 .آره: جيم کورينگ
 .ت کنیفقط می خوای يکم باهام صحبفکر کردم : کلوديا

 ؛هر دو می خندند و بعد
 می خوای امشب برمي بريون؟ امشب کار داری؟: کلوديا

دوست دارم امشب برمي . نه، امشب کاری ندارم: جيم کورينگ
  بگو فقط،بريون، می تومن بيام دنبالت، می تومن بيام دنبالت

 کی؟ چه ساعتی؟
 هشت شب؟: کلوديا

ن موقعه متوم و ده چطوره، دير نيست؟ پستم او: جيم کورينگ
 بعدش ــ
بايد لباس . خيلی خوب، باشه، شام های دير وقت خوبه: کلوديا

 خاصی بپوشم يا اينکه ــ ؟
نه، نه، يه لباس معمولی، شايد من ــ يه جايی : جيم کورينگ

هست که می تونيم برمي، ديد خوبی به يه زمني بازی گلف داره، 
 که شبا هم روشنش می کنن ــ

  رو می گی؟81لیبلينگس: کلوديا
 رو بلدی؟ می دونی بلينگسلی اون جاآره، : جيم کورينگ

 کجاست؟
  ــة منه يکی از جاهای مورد عالق،اون جا: کلوديا

 .ده شب. اوه، جدی؟ عاليه: جيم کورينگ
 .عاليه، فعال: کلوديا

 .فعال: جيم کورينگ
 .کلوديا در را می بندد

 :برش به

                                                 

81 Billingsley 
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  ــ مهان حلظهاتاق کنفرانس/  هاليدیمتل. داخلی
 عده ای از شاگردهای با می رود، او دارد دکی به طرف رتصوي

دربارة فريفنت و نابود کردن وراجی می . فرانک صحبت می کند
 .کند
و می دونيد چرا؟ حتی اگه . درست نيست. درست نيست: دکی

حريفش هم نشيد، هنوزم می تونيد چيزايی که بلديد رو رو 
 ـفمينيستها پياده کنيد ـ

 ــ می دومن ــ: شاگرد
 .ــ و بايد اين کارو بکنيد: دکی

 .می کنيم: شاگرد
 . نه، بايد اين کارو بکنيد: دکی

 . او از بقيه عذر خواهی می کند،تلفن مهراهش زنگ می خورد
 .دک هستم: دکی

 :برش موازی
 مرکز فريفنت و نابود کردن ــ مهان حلظه. داخلی

 .می خوردتلفن زنگ . نت پای تلفن استج
 .نتم، جدکی: نتج

 چی شده؟: دکی
 بايد با فرانک صحبت کنم، دم دسته؟: نتج

 داره با اون خانومه مصاحبه می کنه ــ: دکی
بايد باهاش صحبت کنم، بايد مهني االن بياريش پای تلفن : نتج

 ــ
 چی شده؟: دکی

 .دک، برو فرانکو پيداش کن و گوشی رو هبش بده: نتج
 :برش به

  هاليدی ــ مهان حلظهمتلاتاقی در . اخلید
 .و فرانک می رود گويناورتصوير به طرف 

 داری چی کار می کنی؟. بسه فرانک: گويناور
 دارم چی کار می کنم؟: فرانک

 .آره: گويناور
 .دارم در سکوت قضاوتت می کنم: فرانک

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

ان صحنه می رود، او دوباره دارد می تصوير به طرف کارگرد
 مشارد؛

 يک ــ...دو...سه...و: کارگردان صحنه
به جيمی اشاره می کند، جيمی هم به خودش می آيد و به دوربني 

 .تلويزيونی نگاه می کند
چه روزی و چه مرحله ای، می رمي که آخرين مرحله : جيمی گيتور

 ــ امتياز رو داشته باشيم تا در ايت ببينيم کی به کيه
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 مسابقه هنوز ُخب.  تا11000: بزرگساالن هم. 9225: بچه ها هستش
ببينيم می تونن مهني جا مبونن و ...از دست بچه ها خارج نشده

 رکورد رو بشکونن؟ بزرگا، آدم خوش شانسمون امروز کيه؟
 .ميم صحبت می کند

 .منم جيمی: ميم
 .، ميماين جابيا : جيمی

اين خبش از مسابقه، .  جيمی می روداو بلند می شود و به طرف
يک کودک در برابر . خبشی است که بايد تک به تک برگذار شود

 .يک بزرگسال
 .منايی از استنلی

 .تصوير به او نزديک می شود و به منايی بسته از او می رسد
 کشد و سعی می کند جای لکة یاو لباسش را از شلوارش بريون م

 .روی شلوارش را بپوشاند
 . از جيمی و ميممنايی

 .آا دارند دربارة مسابقه صحبت می کنند
 .منايی از استنلی و ريچارد و جوليا

روي . استنلی منی تواند با پرياهنش جلوی شلوارش را بپوشاند
 .می کند به ريچارد و جلويا

 .منی خوام برم، اين بار منی تومن: استنلی
 ؟ی داری زر می زنیــ چ: ريچارد
 .تو از مهه باهوش تری. بری استنلیتو بايد : جوليا

 چرا يکی از مشاها منی ره ــ. منی خوام برم: استنلی
 استنلی اگه از جات پا نشی می آم حسابی می زمنت ــ: ريچارد
از اينکه اول باشم حامل هبم می خوره، کسی که مهيشه : استنلی

 بايد مهة کارا رو بکنه، منی خوام مهيشه اول باشم ــ
 !بچه ها)  از صحنهخارج: (جيمی

 .جيمی به آا نگاه می کند
  ــاين جاديگه بايد بپرسم؟ استنلی، پاشو بيا : جيمی

 .متاشاگرها او را تشويق می کنند. استنلی گيج شده
 :برش به
 بار بادام زمينی خندان ـ مهان حلظه. داخلی

تلويزيون باالی بار دارد صحنه ای را نشان می دهد که استنلی 
دانی حاال ديگر کامال مست شده و . کان منی خورداز جايش ت

او به اطرف نگاه می کند، به . تصوير به طرف او می رود
 .درنگ. تلويزيون نگاه می کند، نگاهش به استنلی می افتد

 .تورستون و بقيه دارند با هم صحبت می کنند
 ...من االن حامل بده...من حامل بده: دانی

د و سعی می کنند او را نا ديده آا به صحبت ادامه می دهن
 بگريند؛
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يه موقعه هايی ديوانگی رو با افسردگی اشتباه می : دانی
 ...گريم

 .مهمم. اممم: تورستون
 می فهمی؟: دانی

چرا منی ذاری بری رفيق تازه، دسرت داره سرد می : تورستون
 .شه

 .من حامل بده: دانی
 .مهني طوری مبون: تورستون

 .عاشق هستممن حامل بده و : دانی
به نظر می آد از اون آدمهايی هستی که اين دو تا : تورستون

 .رو با هم اشتباه می گريی
من اين دو . برای اولني بار يه حرف درست زدی. درسته: دانی

 .تا رو با هم اشتباه می گريم و اصال هم برام مهم نيست
 :دانی به برد نگاه می کند و بعد ادامه می دهد

 .هی. هی: دانی
دانی بلند می شود، در حني صحبت . برد به دانی نگاه می کند

 کردنش از بار فاصله می گريد؛
باهات صحبت ) درنگ. (من عاشقتم و حامل بده. من عاشقتم: دانی

. من فردا عمل می کنم. فردا باهات صحبت می کنم...می کنم
 که ،برای تو...برای دندونام و تو. دندونام رو عمل می کنم

منم . منم می ذارم. تو سيم داری. با هم صحبت کنيمم يبتون
. برای تو، برد عزيز. برای تو. منم سيم می ذارم. می ذارم

اين کارو ... ولی جور می کنم،االن هم بی پومل. من پول ندارم
. برد کافه چی. من دوستت دارم برد. برای تو می کنم، برد

 دوست تو هم می خوای منو دوست داشته باشی؟ منو) درنگ(
من برای تو خيلی . داشته باش و منم تو رو دوست می دارم

اگه . و من از دستت عصبانی منی شم اگه کسی چيزی بگه. خومب
من می تومن به تو دربارة . جواب غلط بدی جمازاتت منی کنم

 .ساموئل جانسون چيز ياد بدم
برد، عزيزم، به نظر می آد يکی بد جوری خمفيانه از : تورستون

 شش می اومده، زياد حتويلش نگري ــ شايد آزرده بشه ــتو خو
 .سرت به کار خودت باشه: دانی

 پسرم، آروم ــ: تورستون
 برد، می دومن تو االن منو دوست نداری ــ: دانی

اشتباه گرفنت کودکان با فرشته ها کار : "تورستون
 ..."خطرناکيه

 اون من عنصر مشرتک گروه رو می شناسم، مهون طوری که: دانی
.  هبت می گم، چون جوابشو می دومن؛من جوابو هبت می گم...پرسيد

توی مداد به . کربن...دقيقًا مهني سئوال رو از من پرسيده بودن
کار می ره، يه جور سرب سياه که تو زغال سنگ پيدا می شه، 
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با ناخالصيهای ديگه خملوط می شه و شکل جسم سختش تو املاس 
ما فقط اسم عنصر ...ُخب) "جيمیتقليد صدای . (ديده می شه

 موردولی بابات اين اطالعات بی ... دانی،مشرتک رو می خواستيم
" ، نه؟نپر از چيزهای بدرد خنور! آه ه ه، بچه ها...ممنون
شايد ما با گذشته : "و تو کتاب نوشته) درنگ. (ممنون. ممنون

به ." (يومدهکنار اومده باشيم، ولی گذشته با ما کنار ن
 .و اشتباه گرفنت اينا کار خطرناکی نيست) تورستون

مکثی می . دانی چند قدم به عقب رفته، نزديک دستشويی شده
 کند، می گريد، رو می گرداند و به طرف دستشويی می دود ــ

 :برش به
 دستشويی ــ مهان حلظه/ بار بادام زمينی خندان. داخلی

 می خوردحالش هبم  ، دانی وارد دستشويی می شود؛منايی از باال
 .و می نالد

 :برش به
 ماشني پليس در حال حرکت ـ مهان حلظه. داخلی

جيم کورينگ دارد با خودش صحبت می .  می باردبارانمهچنان 
 .کند

جيم کورينگ حرفهای خودش را قطع می کند و متوجة چيزی می 
جسمی که به سختی ديده می شود در زير باران دارد . (شود

 .)حرکت می کند
)  ساله28 27ًا حدود( مرد سياه پوست جوانی  ـيممنظرگاه ج

وسط خيابان ايستاده، بدون توجه به عبور مرور ماشينها می 
 .خواهد از خيابان رد شود

مرد سياه پوست جوان، تصميم می گريد اين کار را نکند و بر 
 .می گردد طرف پياده رو

 مرد سياه حاال دارد ،جيم کورينگ از آينه عقب نگاه می کند
 ه طرف چيزی می دود ــب

 :برش به
 خيابان ــ مهان حلظه. خارجی

 .ماشني جيم کورينگ دور می زند
 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

کلوديا خطی ديگر کوکاين باال می رود، سرش را بلند می کند و 
بچه ها "به تلويزيون نگاه می کند؛ تلويزيون دارد برنامة 

 .پخش می کندرا " چه می دانند؟
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 ؛به جيمی می گويد. استنلی از جايش تکان منی خورد
 .جيمی من ردش می کنم: استنلی

WWW.IRANMEET.COM



100 
 

او منی داند چه کار بايد بکند و کمی هم حالش . منايی از جيمی
 .بد شده

 استنلی، نوبتشو می ده به يکی ديگه از بچه ها ــ: جيمی
 .ما می خوامي استنلی بره، جيمی: ريچارد
 .من منی خوام برم: استنلی

 .درنگ
 :برش به
  ـ مهان حلظهسرسرا/  هاليدیمتل. داخلی

 است، او از اتاق مسينار به طرف آسانسور دکیتصوير به دنبال 
به طرف آسانسور می رود و ... استممتداين يک منای ...می رود

 . می کندبا تلفن هم صحبتبا آن باال می رود، 
 .نتمن دارم می رم طرف آسانسور، ج: دکی

  هستی؟اون جافيل، . خوبه: نتج
 .ماين جاآره، من : لفي
 با کس ديگه ای در ، فيل،می خوام يه سئوال ازت بپرسم: نتج

 ؟ِارلاين مورد صحبت کردی؟ دربارة فرانک و 
 .نه: فيل

 طوری امن باشه، خوبه، مهني طوری بذار باشه ــ هبرته مهني: نتج
مبونه، چرا نبايد حمرمانه باشه، می فهمی که؟ اين ممکنه برای 

 فرانک و خانواده خيلی حساس باشه ــ
 چی شده؟: دکی

 ک، فقط ـ هيچی، چقدر ديگه مونده برسی؟د: نتج
 ه می شم ــداالن از آسانسور پيا: دکی

 از آن خارج می شود ـ راهرو دکیدر آسانسور باز می شود و 
  طی می کند ــرا
فيل، يه دقيقه ديگه پشت خط مبون، باشه؟ من می خوام : نتج

  هستی؟اون جاک هنوز بذارمت پشت خط ــ د
ه شدم، دارم از راهرو دم، از آسانسور پيااين جاآره، : دکی

 ، االن ــمرد می ش
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 جيمی سعی می کند اوضاع را ،استنلی از جايش تکان منی خورد
 ؛سامان دهد

ريچارد، جوليا، بچه ها؟ کی می آد، ما برای خبش تک به : جيمی
 تک يکی تون رو می خوامي ــ

ما می خوامي استنلی بياد جيمی، ما منی دونيم چرا منی : ريچارد
 خواد بياد ــ

مهيشه من می آم، من منی خوام . من منی خوام بازی کنم: استنلی
 اال جواب بدم و ديگه هم منی خوام اين کارو بکنم ــبه سئو

 ؛تصوير به طرف برت می رود، او دارد با سينتيا صحبت می کند
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 داره چه غلطی می کنه، چه مرگشه؟: برت
 .اصال منی دومن: سينتيا
 :برش به
  هاليدی ـ راهرو ـ مهان حلظهمتل. داخلی

اق می رود دارد به طرف اتاو  را دنبال می کند، دکیتصوير 
 ــ

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 را ِارلنشسته و دارد . تصوير با فيل است، او پای تلفن است
 به طرف فيل ، فرمي در ثانيه30تصوير به صورت . متاشا می کند

 .می رود
 :برش به
  ـ مهان حلظهپارکينگ ــ ِارلخانة . داخلی
مرسدس ليندا ...د باز می شوپارکينگدر .  استتاريک آن جا

 ...وارد می شود، باران مهچنان دارد می بارد
 :برش به
 اتاق رژه ـ مهان حلظه. داخلی

 کارگردان و دستيارش و بقيه در اتاق رژه گيج شده اند؛
بچة عوضی بلند منی شه و ما هم ديگه برنامه : کارگردان

 ندارمي، آقايون و خامنها برنامة زنده مهينه ــ
 :برش به
 اتاق انتظار والدين ـ مهان حلظه. داخلی

تصوير به آرامی . بقيه پدر و مادرها به ريک نگاه می کنند
 .می رود طرف او

 فکر می کنه داره چه غلطی می کنه؟: مادر جوليا
 می خواد يه چيزی بگه؟ اينم يه بازيه؟: پدر ريچارد

 .بلند شو بچه: ريک
 :برش به
 ه هاليدی ــ مهان حلظمتلاتاقی در . داخلی
 ؛ به ساعتش نگاه می کند و بعدفرانک
 . از بابت مصاحبه ممنون. وقت متوم شده: فرانک

 پس سکوت می کنی، آره اين متام کاريه که می کنی؟: گويناور
تو از من وقت خواستی و منم هبت دادم، تو هبم گفتی : فرانک

 اگه می دونستم ازت منی ُخب"و می گی .  زدیتمدروغ گو و هبم هت
 اين محله نيست؟ من منی خوام از اون آدمايی باشم که "پرسيدم

 حاال برو ، به تو دادم عوضی رومن وقتم. زير حرفشون می زنن
 .گم شو

تصوير او را دنبال می . فرانک به سرعت از اتاق خارج می شود
 . دارميکند، منايی بسته از او

 فرانک، تو خيلی ها رو آزردی ــ: گويناور
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 برو گم شو ــ: فرانک
او از در بريون رفته، کاپيتان دافی هم چند قدم عقب تر از 

 .او به دنبالش است
 :برش به
 راهرو ــ مهان حلظه. داخلی

فرانک و . دارد سريع راه می رود، دکیتصوير به مهراه 
 تلفن مهراه را باال دکیکاپيتان دافی از اتاق خارج می شوند، 

 .می ايستند...می آورد
 چی کارت دارن ــجنت ده، ببني ميزی پيش اوفرانک، يه چ: دکی

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلاتاق . داخلی

. بلند می شودسگها مدام پارس می کنند و فيل کمی از جايش 
 را شنيده اند و دارند به طرف آن می پارکينگآا صدای در 

 .سگی که مورفني خورده به ديوار می خورد. روند
 ) فرمي در ثانيه40. (فيل سرش را می گرداند

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .مکث. درنگ. تصوير روی استنلی
به . (بيايد ديگه...بچه ها من يه بازيکن می خوام: جيمی

 ! و آقايون، ترديد يک بچه هاخامن) متاشاگرها
 .متاشاگرها می خندند

جيمی . ستني" ناز"اين اصال . اين اصال خنده دار نيست: استنلی
اين . ـ جيمی ـ ما که اسباب بازی نيستيم ـ ما عروسک نيستيم

اصال حنده دار نيست، اين طوری که مشا به ما نگاه می کنيد ــ 
؟ اگه جواب سئوالو بدم يه؟ چنازمي ما دبرای چی فکر می کني

مثل آدمی می شم که با آدمای معمولی خيلی فرق داره و يا 
؟ کدومشه.  دستشويیمنکه بايد بر اي مهم ترباهوش تره و يا

اين يعنی چی، جيمی، االن من ازت می ) می زند زير گريه(
 ؟ جيمی؟ من ازت می پرسم ـکدومشهپرسم؟ من ازت می پرسم 

 .تصوير کمی به طرف جيمی می رود
 . منی دومن استنلیُخب: جيمی

 :برش به
 رودخانه ـ مهان حلظه/ آپارمتان های مسکونی. خارجی

متاا قدم ردنبال جيم است، او دارد در اطراف آپار به يتصو
به اطراف نگاه می کند، ...می زند، به دنبال مرد سياه است

 تاريکی هبرت رچراغ قوه اش را در می آورد تا بتواند د
او ...رودخانة لس آجنلس از کنار ساختمان رد می شود...ببيند

 ...به دنبال چيزی می رود
ده می شود و گلوله به ديوارة صدای شليک خيلی بلندی شني

 درست کنار صورت جيم ــ. متان برخورد می کندرآپا
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 دهد، می لغزد و به پايني می افتد، وسط یاو جا خالی م...
گلها، درست کنار رودخانة لوس آجنلس ــ صدای شليک ديگری 

 ... شودیشنيده م
 غالف اسلحه درکورينگ می خواهد اسلحه اش را بردارد ولی 

 ـنيست ـ
 :برش به
 دستشويی ـ مهان حلظه/ بار بادام زمينی خندان. داخلی

تصوير به طرف سر دانی زوم می کند، او مهچنان دارد باال می 
 .آورد

 :برش به
 )برش موازی( ـ مهان حلظه پلکان هاليدی ـ متل. داخلی

 و کاپيتان دافی دکی. منايی بسته از فرانک، او پای تلفن است
 .مهراه او هستند

 تصميمت چيه، يا می خوای اين جا دومن یمن.  فرانکدببخشي: نتج
من چی کار کنم ـ من ـ من مهة سئواهلای الزم رو ازش پرسيدم، 

 از پشت واون پرستارشه، اون کنارشه و ــ من می تونستم صداش
 گوشی بشنوم ــ صدای پدرتو ــ

 اون خونه است؟: فرانک
درسو داد ـ می دومن من آدرس دقيقو ازش خواستم، اون آ: نتج

 شايد اين سخت باشه، ولی بايد حرفمو گوش کنی ــ
نت، فقط اصل ماجرا رو بگو، اطالعات حرف بی خود نزن ج: فرانک

 بده ــ
 .ببخشيد: نتج

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارل پارکينگ. داخلی

ما از . درنگ.  ولی موتورش خاموش منی شود،ماشني پارک می شود
 .مکث...نيم صدای پارس سگها را بشنوميخارج صحنه می توا

 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .او سريع نفس می کشد. استنلی دارد ادامه می دهد
من عروسک . من عروسک نيستم. ما ويرتين نيستيم: استنلی
من باهوشم ولی نبايد حتمًا يه . من امحق و ناز نيستم...نيستم

 مردم هبش نگاه کنن و بگن چقدر امحقانه چيزی بشم، يه چيزی که
. می دومن. من خيلی چيزا رو می دومن. می دومن. است که باهوشه

می دومن بايد برم دستشويی و وقتی بايد برم دستشويی، بايد 
 .برم

 .متاسفم ،استنلی: جيمی
 .استنلی کمی خجالت می کشد

 .، منی خواستم اين طوری بشهمتاسفم، من متاسفممن : استنلی
 :برش به
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 اتاق انتظار والدين ـ مهان حلظه. داخلی
با عصبانيت يک صندلی را به ديوار می کوبد، ...ريک ايستاده

 صندلی خورد می شود ــ
 .لعنتی. لعنتی. لعنتی. لعنتی: ريک

 :برش به
 کنارة رودخانه ـ مهان حلظه/ متاای مسکونیرآپا. خارجی

ينگ بی اسلحه است جيم کور... شده رودخانهباران باعث طغيان
او می دود تا ...يی را ببيندمنی تواند جا...و حسابی ترسيده

باران و گل و ...تصوير به دنبال او است...زير بوهتا خمفی شود
 ...کثافت مهه جا است

کسی را می بيند که دارد حرکت می ...آن طرف پل...منظرگاه او
يص کار ممکن است آن مرد سياه باشد، ولی واقعًا تشخ....(کند

 آن مرداو فرد ديگری که کوچکرت است را هم کنار ) سختی است
 ...می بيند
 ...مکث...فقط سر جايش می ماند...منی دود
 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

او خط ديگری کوکاين می زند، تصوير به طرف صورت او می رود، 
و به . چرخدکند، بعد تصوير می  می او دارد برنامه را متاشا

 .طرف تلويزيون می رود
 ؛روی صفحة تلويزيون

 ...استنلی دارد گريه می کند
 :برش به
 صحنة اجرای منايش ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير روی استنلی
 .منی خواستم گريه کنم، معذرت می خوام: استنلی

 .اشکالی نداره. اشکالی نداره استنلی: جيمی
 ...برت به طرف کارگردان صحنه می رود

 قطعش کنيد، بريد عنوان بندی ــ: برت
 .کارگردان صحنه در گوشی اش صحبت می کند

 :برش به
  ــ مهان حلظهِارل خانة پارکينگ. داخلی
دود ... شيشه را پايني می کشدليندا. بسته است پارکينگدر 

 يکی از يان است،رگاو ... را پر می کندپارکينگ ،اگزوز ماشني
 ...داروها کنار دستش هستند...نسخه ها را آتش می زند

 :برش به
  ــ مهان حلظهپلکان. داخلی

پاگرد راه  هم در دکیفرانک پای تلفن است، کاپيتان دافی و 
 . هستندپله ها
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چی کار ...من با اين عوضی ده ساله صحبت نکردم: فرانک
؟ برای مهچني روزی چی کار کردم؟ برای مهة اين ...کردم

 ؟...يه فيلمه....اين چيه....چی....روزا؟
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .شود عنوان بندی پايانی برنامه پخش می از منايشگرهای سالن
 شود و به طرف پشت یاستنلی متوجه می شود و از جايش دور م

 ...صحنه می رود
جيمی کنار ميم ايستاده، برای حلظه ای خودش را به او ...

 ...وباره تعادلش را از دست دادهد...آويزان می کند
 ...برت و سينتيا به صحنه می دوند...

 ...استنلی ناپديد می شود
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

فيل بلند می شود و .  خوابيدهِارلفيل هنوز پای تلفن است، 
 می رود ــ صدای موتور ماشني را می شنود ــ پارکينگبه طرف 

 پارس می کنند ــ سگها مهچنان دارند 
 :برش به
  ـ مهان حلظهپارکينگ. داخلی

سريع بعد . برای حلظه ای درنگ می کند. دامنايی بسته از لين
 ماشني را خاموش می کند، کيسة مورفني مايه را بر می دارد ــ

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

تصوير به دنبال ليندا است، او وارد خانه می شود، می رود 
 طرف فيل؛

 ليندا ــ: فيل
 داری چی کار می کنی؟: ليندا

اون از من ...اون. ِارلفرانک پسر ...فرانکو پيدا کردم: فيل
 خواست اين کارو بکنم، منم براش پيداش کردم ــ

 .گوشی رو قطع کن: ليندا
 نه، ليندا متوجه نيستی ــ: فيل

 .گوشی رو بذار زمني، قطعش کن: ليندا
 .تلفن می افتد زمني.  گوش فيلزيراند ليندا حمکم می خواب

 :برش به
  هاليدی ـ مهان حلظهمتل ـ پلکان. داخلی

 فرانک پای تلفن است ــ
 وصلش کن ــ: فرانک

ه می دجنت او را وصل می کند، برای حلظه ای صداهای در مهی شني
و بعد تلفن قطع می ) صدای داد و فرياد ليندا و فيل(شود 

 شود ــ
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 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلانة خ. داخلی

 .ليندا بر سر فيل فرياد می زند
تو اين کارو منی کنی، تو هبش زنگ منی زنی، تو منی دونی : ليندا

اين يه . دخالت تو کار اون، اون و خانوادة من يعنی چی
 ديگه ای آدمخانواده است، من و اون، می فهمی؟ می فهمی؟ 

ديگه زنده اون مرد، پسرش . هيچ کس ديگه ای نيست. نيست
 پسرش مرده و کی هبت گفته اين کارو بکنی؟. پسرش مرده. نيست
 ازم خواست، خواهش می کنم، ليندا، ببخشيد ِارلليندا، : فيل
  ازم خواست ــِارلــ 

چرند می گی، اون ازت مهچني چيزی خنواسته، . چرند می گی: ليندا
د  پسرشو منی خواد، اون منی خواد با پسرش صحبت کنه، چرنناو

 .هيچ کس جز من و اون وجود نداره. می گی، اون ازت خنواسته
 . هبم می ريزدبيش تر و بيش تر و بيش تراو 

 :برش به
  ـ مهان حلظهپلکان. داخلی

چند دقيقه ای به مهني شکل می ...فرانک گوشش به تلفن است
  می دهد؛دکیگذرد، بعد گوشی را به 

 .کسی پشت خط نبود: فرانک
تصوير به دنبال او می . دور می شودفرانک به سرعت 

 .منايی بسته از صورت او دارمي...رود
 :برش به
 صحنة اجرای برنامه ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير به مهراه مری است، او به طرف جيمی می دود
من بايد برم، بايد برم خونه ... برباين جامری منو از : جيمی

 .پيش رز، خواهش می کنم، خواهش می کنم
تصوير به مهراه برت است ــ ريک .  او را با خود می بردمری

کجاست؟ کدوم . "از راه می رسد، به دنبال استنلی است
 .برت سعی می کند او را آرام کند" گوريه؟

تصوير به مهراه سينتيا است، او سعی می کند به اوضاع جوليا 
 .و ريچارد و تاد و ميم و لويس برسد

 لند شيد ــبرمي، زود باشيد، ب: سينتيا
 چی شد، بردمي يا باختيم ــ ؟: ريچارد
  دومن ريچارد، بايد صحبت کنن ــیمن: سينتيا

اونا آخرش به امتيازا نگاه می کنن . بچه ها مشا باختني: لويس
 ــ 

 .اين قانون مسابقه نيست: جوليا
 .ولی مهينه: لويس
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کی گفته، تو کدوم کتاب نوشته، قانون . چرت نگو: ريچارد
رزشيه؟ اين فرق داره، اين يه شوی تلويزيونيه، مثل کدوم و

 قانون مسابقة ورزشی نيست ــ
 بذاريد خودشون تصميم بگرين ــ: ميم

 .ريچارد، دهنتو ببند و آروم باش: سينتيا
 .بچه ها به مشا هيچی منی رسه: لويس

تصوير به مهراه مری و جيمی است، آا از راهرو رد می شوند و 
 ی روند ــ جيمی واقعًا حالش بد است ــ به طرف آسانسور م

 :برش به
 متان کلوديا ـ مهان حلظهرآپا. داخلی

 .کلوديا در برابر تلويزيون نشسته است
 منايی بسته از تصوير تلويزيونی ـ مهان حلظه

در پايان . هنوز عنوان بندی پايانی مسابقه دارد پخش می شود
 :عنوان بندی يک آرم ديده می شود

  پارتريج بزرگ بودهِارل توليدات اين يکی از
 :برش به
 حموطة ساختماا ــ روز. خارجی

هر جايی را که می ...جيم کورينگ به دنبال اسلحه اش است
 .باران می بارد...تواند نگاه می کند

من بدون اسلحه ام بر منی : "او گريان با خودش صحبت می کند
 ."گردم پاسگاه

 :برش به
 ظهخيابان ـ مهان حل. خارجی

. تصوير به مهراه استنلی است، او دارد زير باران می دود
 . بسته از اوکاماليی امن

 :برش به
 حمل پارک ماشني ـ مهان حلظه/ بار بادام زمينی خندان. خارجی

دانی از بار خارج می شود و سوار ماشينش می شود ـ می خواهد 
. اشنيمنايی از بريون م. ماشني را روشن کند، ولی روشن منی شود

 .باران می بارد
 يييکی از مشرتها. از ماشني پياده می شود و به راه می افتد

که می خواهد وارد بار شود او را می شناسد و هبش لبخند می 
 .زند

 .هه هه! بچه باهوشه! بچه باهوشه دانی امسيت: مشرتی
 .دانی بی توجه به راه خودش ادامه می دهد

 :برش به
  حلظه ـ مهانِارلخانة . داخلی

او زمزمه . دارد اشک می ريزد.  دراز کشيدهِارلندا کنار يل
عشق ..." "...ببخشيد"... صحبت می کند ِارلکنان دارد با 
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او مورفني مايعه ..." تو زندگی بلند خوشی داشتی..." ..."من
 .مکث...ِارلرا آماده می کند و می گذارد کنار 

ند، چند کلمه  به حال می آيد، سر ليندا را نوازش می کِارل
فيل در پس . ای زير لب می گويد، ما منی فهميم چه می گويد

ليندا منی تواند مورفني را به او بدهد، سريع رو . زمينه است
 می گرداند طرف فيل؛

 ببخشيد، ،فيل، گوش کن ببني چی می گم...گوش کن: ليندا
م دارم چی کار می تسنچون منی دو. ...تببخشيد که زدم زير گوِش

منی دومن چطور بايد اين کارو بکنم، می فهمی؟ می فهمی؟ ...کنم
من کارايی می کنم و گند می زمن و گند ...من...می دونی؟ من

 ...منو ببخش، باشه؟ می تونی فقط...می زمن
 ...چيزی نيست: ...فيل

، اين کارو بکن، حاال، هبش ُخب، باشه، متاسفمهبش بگو : ليندا
هبم رخيته ...رايی که کردم ببخشه، منو برای مهة کامتاسفمبگو، 

و می خوام بذارم برم و ديگه مردم رو ...ام و معذرت می خوام
هبش بگو مهه چيز خوبه ... ام رو نبينم، االن می رمِارلنبينم، 

 .من با مهه چيز کنار اومدم ــ و می دومن. و منم خومب
 .رو می گرداند و سريع از خانه خارج می شود

و دقيقه قدم می زند، به ميز کنار ختت يکی د. مکث روی فيل
 .نگاه می کند

 .شيشة مورفني مايعه منايی نزديک از
 .مهه چيز آماده است

 .او دارد به شيشه نگاه می کند. منايی نزديک از فيل
 :برش به
  هاليدی ـ اتاق کنفرانس ـ مهان حلظهمتل. داخلی

 :منايی از اساليدی که خوانده می شود
 "آدم مهربان و به فکری هستيدچطور تظاهر کنيد "

ما صدای تشويق متاشاگرها را می . مکث. فرانک وارد منا می شود
 .شنومي

اميدوارم از اون . از اسرتاحت برگشتيم. خوش اومديد: فرانک
می ...می دومن...ذرتای مکزيکی که بريون ديدم لذت برده باشني

 ...هی، مشا پول اونا رو منی دين...دومن
 .فرانک حلنش را آرام می کند. خنده ای کوتاه

" چطور تظاهر کنيد آدم مهربان و به فکری هستيد: "فرانک
يعنی، بايد باهاش مواجه ...خبش مهميه...لمًاسم...اين
ه هسنت، نه؟ يعنی مردها ُگ...بايد با واقعيت مواجه شد...شد

کارای ...ما مهگی کارای بدی کردمي. اونا اين طوری فکر می کنن
. البته اونا اين طوری می گن...م ندادهجناازنی بدی که هيچ 

من اشتباه : "ما مردها بايد ياد بگريمي معذرت خواهی کنيم
  مرد،نيازهای من به عنوان يه." "معذرت می خوام." "کردم
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 من می خوام بگم ُخب...هَا...يه چيزی، يه چيزی..." جمبورم کرد
 ...که

د، متوجه می شومي فرانک به يک سری يادداشتهايی اشاره می کن
 ؛که کمی گيج است

اگه احساس می کنيد، احساس کنيد هبش احتياج دارين، : فرانک
مثل ــ مثل اين می مونه که منی تونيد بدون اونا زندگی کنيد 
يا هبشون احتياج داريد، چيشونو می خوايد؟ عشقشون رو؟ ول 

مشا چی ــ ما به . واقعيت اينه. آقايون از خود راضی. کنيد
 ــ اونا نياز دارمي؟ مثل دستمال ازشون استفاده کنيم؟ چي

مثل عروسک؟ هان؟ به آه و ناله هاشون گوش بدمي؟ آه و ناله 
ــ به يه چيزی فکر کنيم ــ از اون يکی راه برمي ــ من االن 
براتون هبونه منی آرم، من از مشا معذرت منی خوام ــ من بابت 

بابت چيزايی که ...منی کنمنيازهام و عاليقم از مشا عذر خواهی 
می فهميد؟ می ...بايد به عنوان يه مرد به من آرامش بده

مامامن منو می زد و بابام "فهميد؟ مشا بايد يه چيزی بگيد 
 يا منی ذاشنت فوتبال بازی کنم، پس حاال اشتباه می ،منو می زد

. هَا." کنم، چون اون ــ يه چيزيه، االن گند می زمن هبش بره
بريد . بريد. باشه. هَا. بريد. هَا. نه. آره. ُخب. ببخشيد

 ...لعنتی...شايد هم نکرديد، منی دومن. يداشتباه کن
فرانک ميکروفون را می اندازد و از صحنه خارج می 

 و دکی. می کنند و گيج شده اندمتاشاگرها با هم صحبت ...شود
فرانک به انتهای راهرو نگاه . تان دافی هم عصبی شده اندپکا
 را ببيند ــ  گويناوری کند، می خواهد م

 . خارج می شودمتلاو از 
 :برش به
    ـ مهان حلظه     ِارلخانة . داخلی

 حسکانس 
به ...او کمی چشمهايش را باز می کند.  استِارلتصوير روی 

 .فيل نگاه می کند
 ...فيل...فيل: ِارل

 .فيل به طرف او می آيد و کنارش می نشيند
من می خوام يه چيزی بگم، ...خوام سعی کنم صحبت کنم می: ِارل

 ...می خوام يه چيزی بگم
 . شروع به صحبت می کندِارل
 اونو می شناسی؟... شناسی؟ فيلیليلی رو م: ِارل
 .نه: فيل
 ؟...ليلی: ...ِارل
 .نه: فيل
 سالگی 12از ...عشقم بود...زندگيم بود...اون عشقم بود: ِارل

ديدمش، با ...مدرسه، کالس شيشم بودم. تو مدرسه عاشقش بودم
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دوستم می . ولی مهو می ديدم...اون هم مدرسه نبودم
" ليلی چطور آدميه؟" "اين دخرته کيه؟"من گفتم ...شناختش

دوستام از اين حرفا می ..." با مهه می پره...دخرت بديه"
گفتم که می رفتم يه مدرسة ديگه، می ...هیولی گا...زدن

وقتی دبريستان داشت متوم می شد، اون ...فهمی؟ ولی اون وقت
 وقت چی؟ تو کی درست متوم شد؟

 کی فارغ التحصيل شدم؟: فيل
کالس چندم بودی  وقتی درست متوم شد ...نه، نه، کالس چندم: ِارل
 ؟

 .کالس دوازدهم: فيل
بعد مهو ... کالس دوازدهم خوندممنم به خاطرش تا...آره: ِارل

و ...عروسک چينی...مثل عروسک بود...اون مثل...ديدمي
ولی من تا . می فهمی؟ خيلی زيبا بود...مثل بچه ها...پاهاش

من منی تونستم کاری ...ب؟ منحاال با کسی نبودم، ُخ
اون دوست پسر زياد ...اون...مهيشه می ترسيدم...بکنم
ولی من اون طوری ...ی اومداونام ازش خوششون م...داشت

حتمل اينکه من مرد نبودم، ولی اون زن بود رو . نبودم
می فهمی؟ می فهمی، منی تونستم به اون حس مرد بودن . نداشتم

اومن هبم جواب " تا حاال با چند نفر بودی؟"من می گفتم ...بدم
منی تونستم حتمل کنم که مرد ...می داد، من حتمل منی کردم

بچه ...من ضعيف بودم...ا کسی نبودمچون ب...نيستم
 البته می خواستم ُخب...می فهمی؟...ولی عاشقش بودم...بودم

کالس دوازدهم ...با هم بودمي...باهاش بودم...با اون باشم
يه چيزی، يه ...بودمي، ولی اون وقت دوباره تو سن هفده سالگی

من هيچ وقت نذاشتم فراموش کنه که فکر می کردم اون ...چيزی
من مهيشه هبش می گفتم عوضی و ...يه دخرت بد و عوضی...رت بديهدخ

ولی با ...به خاطر کارايی که کرده بود می زدمش...می زدمش
من و ليلی با هم ازدواج کرده بودمي ...هم ازدواج کرده بودمي

بارها و بارها هبش خيانت ...ولی من هبش خيانت می کردم
منی ...يه زن نباشهچون می خواستم مرد باشم و اون ...کردم

اون موقعه ها خيلی ...خواستم بذارم آدم آزاد و باهوشی باشه
اصال فکر می ...ممسيح، چی فکر می کرديا ...امحق بودم

من هبش ...سی و هشت سال زمن بود...چقدر بد کردم...؟...کردم
آدم عوضی بودم، از خونه بريون می ...مدام...خيانت می کردم

کردم و بر می گشت سرم رو می ذاشتم رو  هبش خيانت می  ورفتم
 ،مادر اون. کهاين مادر ج." دوستت دارم" می گفتم ،بالشت
و اين ...اين دو نفر مال من بودن و من گمشون کردم...ليلی

اين حسرتيه که می ...حسرتيه که تو می خوری
يه ) درنگ... (يه چيزی، يه چيزی...ور...ور...ور...خوری

 سيگار هبم بده؟
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 يک سيگار بدهد، او منی ِارلامه فيل سعی می کند به در اد
 در توهم بيش تر هر چه اماتواند سيگار را به دهان بگذارد، 

می رود، سعی می کند به صورت خيالی نشان دهد که دارد سيگار 
 .می کشد

ش بود و من منی تونستم ه اتو معد...اون سرطان داشت: ِارل
سعی نکردم ...براش...دممن کار خوبی نکر...باهاش کنار بيام

اين عوضی زيبا، دخرت خوشگل و ...اين عوضی...اه...کمکش کنم
درنگ، دارد از حال می (ب؟  ليلی بود، ُخشخوش پوستی بود، امس

اون از ...کج/اون خيلی مادرش رو دوست داشت، فرانک) رود
مادرش با اون منوند و اون . مادرش مواظبت کرد و مادرش مرد

اين چيزيه که هبش می ...من...ببني...ُخبد، از من متنفر بو
 هنوز با اون ماشني اين طرف اون طرف می ری؟.....رسی؟
 با اون ماشني؟... بگوهچی؟ دوبار: فيل
 ...اون جا...تو تلويزيونه: ...ِارل
  اشکش جاری می شود، بدنش تکان منی خورد؛ِارل
ه می گاهی تو اشتبا...خوب نيستبه اين اشتباهاتی شبيه : ِارل

می دونی ...و گاهی اشتباه می کنی...کنی و اشکالی نداره
هبش خيانت می . من عاشق ليلی بودم...نبايد اشتباه می کردی

. و اين پسر برام موند. سی و پنج سال هبش خيانت کردم. کردم
پسرم جمبور شد از اون . اون سرطان داشت و من پيشش نبودم

، بايد از مادرش  نبودبيش ترچهارده سالش . مواظبت کنه
 اون جاو من . مواظبت می کرد و مرگش رو به چشم می ديد

و من آدم با انصافی . و من زندگی کردم. و اون مرد. نبودم
من ...و اون سرطان گرفت و من رفتمسال سی و هشت . نيستم

من کی ...رفتم، ديگه منی تونستم کنار بيام...ترکش کردم
و می خوام چی کار کنم؟ هستم؟ فکر می کردم چه آدمی هستم 

من می ...من می رم. لعنت به اون و اون آدم دوست داشتنی
تو بايد اين خودکار رو از دست من ...ديگه منی تومن...رم

 ...اينو بردار...توی عوضی آشغال...بگريی
 می ِارلفيل به طور منايشی نشان می دهد که خودکار را از دست 

 .گريد
 .گرفتمش: فيل

 به صحبتش ادامه می دهد و ما با ِارل. می ماندتصوير با فيل 
 .تصوير آرام به فيل نزديک می شود. فيل می مانيم

اين داستان لعنتی داره از هم می پاشه و من حتی ...اه: ِارل
داستامن اوج نداره ــ بعدًا هبرت می ...فکرشو منی کنم که

 گذرونيم، عالی می گذرونيم ــ ولی هيچ وقت احرتام منی ذارمي
اون ...اون می دونست...اون می دونست من چی کار می کنم...و

از مهة کارای امحقانه ای که من می کردم خرب داشت ولی عشقش 
 .بيش تر بود، خيلی بيش تر
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 بر صحنه های ِارلصدای . تصوير به منايی بسته از فيل می رسد
 .بعدی ادامه دارد

 :برش به
 صرع/ خانة جيمی گيتور ـ مهان حلظه. خارجی

رز از خانه بريون می آيد و .  هستندجيمی و مری در زير باران
 .به آا کمک می کند وارد خانه شوند

و من باهاش . منم خيلی عاشقش بودم...اين احلاق: ...ِارلصدای 
و من ...افسوس لعنتی...خوش رفتاری نکردم و اين افسوس لعنتی

 ...می مريم
 :برش به
 ن حلظهخانة جيمی گيتور ـ مها. داخلی

 .رز و مری به جيمی کمک می کنند تا روی مبل بنشيند
 چی؟ بزرگرتين ؛حاال من می مريم و ببني چی هبت می گم: ِارلصدای 

 ... عشقم رو ترک کردم،افسوس من تو زندگيم اينه
 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

ينه کلوديا موهايش را در برابر آ. کلوديا دارد دوش می گريد
کند  کلوديا خودش را آرايش می کند و سعی می. مرتب می کند

کلوديا لباس بريون می پوشد، می نشنيد . خوب به نظر بيايد
 جلوی کوکاين و به آن نگاه می کند؛

. مسيح مقدس...مسيح...من زندگيمو نابود کردم: ...ِارلصدای 
کاری، ه ؟ ي...من چی کار کردم و چطوری تو اين راه افتادم

من خيلی دوستش . ...منی تومن توضيح بدم...ه کاری بايد بکنمي
ی جمازات ابر...و برای جمازاتش...تنهاش گذاشتم...داشتم

 ...اون
 :برش به
 ماشني پليس ـ مهان حلظه. داخلی

جيم کورينگ پای بيسيمش است، او به پاسگاه خرب می دهد که 
 .اسلحه اش را گم کرده

و من ...هيچی...چی؟ برای چی؟ و جمازات برای : ...ِارلصدای 
از بابت کاری که کردم خيلی خجالت زده ...خيلی خجالت زده ام

 ...ام
 :برش به
 آپارامتاای مسکونی ـ مهان حلظه. داخلی

آا چراغ قوه به . ساير مامورها به دنبال اسلحه می گردند
. چندين گروه مشغول گشت هستند. دست در حال جستجو هستند

 . ازساير مهکارانش حرف خوردهکورينگ حسابی
ميليوا ...شرم زده هستممن هفتاد و پنج سامله و : ِارلصدای 

ار کسی هبت ذن...افسوس من و گناهم و اين چيزها...سال پيش
 ...نکن...اين کارو نکن...بگه که افسوس چيزی رو نبايد خورد
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 :برش به
 اتاق گزارش روزانه ـ کمی بعد/ کالنرتی. داخلی

 طرف جيم کورينگ می رود، او لباسهای معمولی به تن تصوير به
منايی بسته از . دارد، گزارش اشيايی گم شده را پر می کند

يد که دارند آاز پشت صدای مامورهای ديگر می . گزارشکاغذ 
تصوير از جلوی چند پنجره می گذرد، . او را مسخره می کنند

 .مارسی در اتاق بازداشتی ها است
عادت ...عادت کن...فسوس هر چی رو خواستی خبورا: ...ِارلصدای 

 ...کن
 :برش به
 اتاق بازجويی ـ مهان حلظه. داخلی

او دارد گريه می کند و به زمني .  مارسی می رودفتصوير به طر
او سرش را باال می آورد و با افسر نگهبانی که . نگاه می کند

 ديده منی شود صحبت می کند؛
 .ی کار کردم چمی خوام اعرتاف کنم: مارسی

 :برش به
 کتاخبانة مدرسه ـ مهان حلظه. داخلی

دستش را از آن رد می کند و . استنلی شيشه پنجره را می شکند
در داخل کتاخبانة تاريک شروع به .  را باز می کند پنجرهقفل

 دسته کتاب بر می دارد کي...حسابی خيش شده. گشت زنی می کند
منای بسته ـ تصاويری که ...و به دنبال چيزی در آا می گردد

 )تصاويری از کودکانی که مشهور بودند. (ادغام می شودهم در 
 هاز اون افسوس هر طوری دوست داری استفاد: ...ِارلصدای 

اگه کسی گفت ...تو می تونی ازش استفادة خوبی بکنی...کن
چرند می ...افسوس گذشته رو خنور و يا اشتباهی رو که کردی

 .گه
 :برش به
  آپارمتان دانی امسيت ـ مهان حلظه.داخلی

دانی تعدادی کليد از کشوی آشپزخانه بر می دارد و به جا 
 دانه به دانه آا را در جا ،دانی. کليدی اش آويزان می کند

 ... دهدیکليدی قرار م
برای داستان طوالنی ای که گفتم بی اوجی خيلی : ...ِارلصدای 

. عشق. عشق...يکم حس وجدانی داستانی که گفتم...بده
 ...اوه ه ه ه ه، عشق...اين زندگی لعنتی...عشق

 :برش به
 شب/ مهان حلظه. پارکينگ خالی. خارجی

 . پارک می شودآن جاماشني ليندا در . منايی باز از پارکينگ
 :برش به
 ماشني ليندا ـ مهان حلظه. داخلی
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و باز ...بعد چند قرص ديگر می خورد. ليندا چند قرص می خورد
از ...بعد متام قرصهای داخل قوطی را می خورد...رص ديگرچند ق

 ...متام قرصها را خورده... شيشة کوچک ودکا می نوشدکي
زندگی کوتاه ...و خيلی طوالنی...خيلی سخته: ...ِارلصدای 

چی کار ...لعنتی زندگی طوالنيه ــ لعنتی...نيست، طوالنيه
 کردم؟ چی کار کردم؟ اوه ه ه ه ه، چی کار کردم؟

 :برش به
 ماشني فرانک ـ مهان حلظه. داخلی

 .بعد. درنگ. او سر جايش نشسته. منايی بسته از فرانک
 .تر منايی باز

 . پارک شدهِارلنيم که ماشني فرانک کنار خانة يمی ب
پرستار مکزيکی که پيش تر در فيلم ديده بودمي، به طرف خانة 

 ... در حرکت استِارل
 :برش به
 ان حلظه ـ مهِارلخانة . داخلی

فيل جلوی در ورودی ايستاده، با پرستار مکزيکی که بريون در 
 .است صحبت می کند

 .خودم هستم...من می مومن...چيزی نيست: فيل
پرستار مکزيکی سر به نشانة تاييد تکان می دهد، متوجه 

 .خانهداخل فيل بر می گردد . شدهماجرا 
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

دست فيل وارد منا می . ته از شيشة مورفني مايعمنايی بس
 .تصوير می رود روی صورت او...شود

 ...او قطره چکان را در می آورد...فيل دارد اشک می ريزد
 ؛فيل کمی مردد است، بعد... از نفس افتاده، درد می کشدِارل

 . رخيته می شودِارلمنايی بسته از مورفني که به دهان 
 :برش به
 ان کلوديا ـ مهان حلظهمترآپا. داخلی

از ضبط خانه اش . کمی مردد است. او به کوکاين نگاه می کند
آهنگ ابتدا صدايش پايني است، بعد ...دارد آهنگی پخش می شود

 ...کمی بلند می شود
او به مهراه آهنگ می ...مکث روی او. او يک خط کوکاين می زند

 ...خواند
تو ...ا شروعش کردی وقتی ابتد،اين اون چيزی نبود: "کلوديا

حاال منی توانی حتملش کنی و می ...به آنچه می خواستی رسيدی
 ..."دانی که ديگر منی ايستد

در صحنه های بعدی، هر شخصيتی به مهراه . آهنگ ادامه دارد
 کم منی ة اصلی موسيقیموسيقی می خواند، ولی صدای خوانند

 .شود
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 :برش به
 ظهآپارمتان جيم کورينگ ـ مهان حل. داخلی

او کنار ختتش نشسته، . تصوير آرام به طرف جيم کورينگ می رود
 .به مهراه آهنگ می خواند. لباس پوشيده و آمادة رفنت است

و اين منی ايستد تا تو آگاه ...و اين منی ايستد: "جيم کورينگ
 ..."نشی از خود

 :برش به
 خانة جيم ـ اتاق کار ـ مهان حلظه. داخلی

او تنها در اتاق کارش نشسته . ودتصوير به طرف جيم می ر
 .است

تو مطمئنی که درمانی وجود دارد و در ايت آن : "جيمی گيتور
 ."را می يابی

 :برش به
 آپارمتان دانی ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير به طرف دانی می رود، او مشغول خواندن می شود
تو را به ... مشروبنيک ليوا...تو فکر می کنی: "دانی امسيت

 می کشد، آنقدر که به زير زمني بروی و فرار کنی، ولی پايني
 ..."اين منی ايستد

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

تصوير به طرف فيل می رود، او دارد اشک می ريزد و می 
 ... نشسته استِارلاو روبروی ...خواند

 ..."اين منی ايستند...اين منی ايستند: "فيل
رود، چشمهايش باز است، او هم شروع به  می ِارلتصوير به طرف 
 ...خواندن می کند

 ..."و اين منی ايستد تا تو آگاه نشوی از خود: "...ِارل
 :برش به
 ماشني فرانک ـ مهان حلظه. داخلی

 .تصوير به طرف فرانک می رود، او می خواند
تا تو از خود ...اين منی ايستد...اين منی ايستد: "...فرانک

 ..."يستد، منی ايستدآگاه نشوی منی ا
 :برش به
 کتاخبانة مدرسه ـ مهان حلظه. داخلی

تصوير به طرف کتاهبايی که استنلی دارد می خواند می 
 .بعد به طرف خودش می رود...رود

تا تو به خود آگاه نشی، نه اين منی ايستد، پس .: "..استنلی
 ."بس کن...فقط

 .تصوير می ايستد
 :برش به
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      آمسان ـ شب  . خارجی
 خسکانس 

. آمسان صاف می شود. باران قطع می شود، خيلی ناگهانی و سريع
 .مکث

 اطالعات وضعيت هوا:     روی تصوير
 :برش به
  ـ شبپلکانآپارمتان کلوديا ـ . داخلی

جيم کورينگ لبخند .  شدهجذابدر باز می شود، کلوديا واقعًا 
 .می زند و سالم می دهد

 :برش به
  آپارمتان کلوديا ـ دقايقی بعد.خارجی

جيم . جيم کورينگ در ماشني را برای کلوديا باز می کند
 . دور می شوندآن جا شود و از یکورينگ هم سوار م

 :برش به
 آپارمتان دانی ـ مهان حلظه. داخلی

اه به تن می بزرگ و سي يک کت ،دانی کليدها را بر می دارد
 .نه نگاه می کندکند و به آي

برو، برو، . تو می دونی، تو می دونی، تو می دونی: دانی
 .برو

 :برش به
  ـ مهان حلظهپلکانمتان دانی ـ رآپا. داخلی

زن پري کوچک اندامی در . دانی در خانة مهسايه اش را می زند
 را باز می کند؛

 نی ــدانی، اوه دا: زن پري کوچک اندام
 می تونی يه کاری برام بکنی؟...مسالم، عزيز: دانی

 :برش به
 آپارمتان دانی ـ پارکينگ ـ مهان حلظه. خارجی

 .دانی سوار بيوک زن پري می شود و آن را روشن می کند
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . خارجی

زنگ در . فرانک از ماشني خارج می شود و به طرف خانه می رود
 .را می زند

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 دور می شود تا در را باز ِارلفيل از . سگها پارس می کنند
فيل کمی جا خورده و برای حلظه ای گيج . فرانک بريون است. کند

 آا مهان جا می مانند و سريع صحبت می کنند؛...می شود
 .جی مکی. فرانک تی. فرانک. سالم: فيل

 ؟... هستیتو فيل: ...فرانک
 .ولی تلفن قطع شد. من سعی کردم پيدات کنم. آره: فيل
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 می خوای با من صحبت کنی ــ گفته بودی. پيغامت رسيد: فرانک
 آره؟
 ازم خواست، ِارل. منی دونستم چطور بايد پيدات کنم. آره: فيل

منم تو دفرت تلفنو نگاه کردم ولی هيچ مشاره ای از تو نبود، 
 هيچ مشاره ای ــ

 ليندا خونه ست؟: کفران
اين خيلی، منی دومن، منی . ببخشيد. نه نيست، رفته بريون: فيل

خواست . دومن چی کار کنم ــ پدرت ازم خواست که پيدات کنم
 پيدات کنم و منم پيدات کردم ـ می خوای بيای تو؟

 .فقط وايستمشايد ...آره: فرانک
  ــاگه بيايی تو آروم می شناين سگا آروم می شن ــ : فيل

 .او وارد خانه می شود و سگها کمی آرام می گريند
 .اون مهني جاست: فيل

 بذار يه دقيقه مهني جا وايسيم، باشه؟: فرانک
 .باشه: فيل

آا در ورودی خانه می ايستند و سگها ناگهان آرام می . درنگ
 .درنگ. شوند و هر يک به کناری می روند

 ؟چند وقته داری ازش مواظبت می کنی: فرانک
 ...من پرستار شيفت روز هستم. شيش ماه: فيل

 اوضاعش چطوره؟. آه هان: فرانک
من قبال هم اين بيماری ...خيلی متاسفم...متاسفم...اون: فيل

داره از دست می ره، خيلی ...رو ديدم، می دونی و تو
 ...آم...فرانک...سريع

 درد داره؟: فرانک
. يع هبش دادم مامن هبش، من يکم مورفني...اون...من فقط: فيل

ديگه منی تونه قرص مورفني قورت بده، به خاطر مهني از مورفني 
 برای آرامش درده، متوجه که هستی؟...مايعه استفاده کردم

 ...آه هان: ...فرانک
 ؛سکوت، بعد. درنگ

 ت بياره؟قچقدر ديگه طا...فکر می کنی: رانکف
خيلی ...يعنی...فکر کنم، آره؟ فردا...تا مهني امشب...آم: فيل
 ...خيلی...زود

 کی شيمی درمانيش متوم شد؟: فرانک
 .سه هفتة پيش: فيل

يعنی، هيچی بی ... هم مهچني موردی ديدیتو قبال: ....فرانک
 تو گفتی که ــ...خيال
 من پرستار هستم، شغلم پرستاريه ــ: فيل

 . آهان.آه: فرانک
 .واقعًا متاسفم: فيل

 ست ــ ؟اين جااون : فرانک
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 .هآر: فيل
 .فيل می خواهد او را راهنمايی کند، فرانک جلو منی آيد

نه، بذار يه دقيقة ديگه هم مهني جا وايسم، بذار يه : فرانک
 دقيقة ديگه وايسم ــ

 .مکث. آا صرب می کنند. درنگ
 .من صدای ضبط شده ات رو پای تلفن شنيدم: فيل

 جدی؟: فرانک
ای ضبط شده ات صد...وقتی اونا منو پای تلفن می ذاشنت: فيل

 من تبليغ برنامه ات رو ديدم و ،منظورم اينه که. پخش می شد
درباره ات شنيدم، ولی تا حاال صدای ضبط شده ات رو نشنيده 

 ...بودم
 .آهان. آم: فرانک

 .جالبه: فيل
 .ام م: فرانک

  ؛بعد. مکثی طوالنی
 :برش به
  ـ مهان حلظه82رملپاليتپکافه . داخلی

 غرفه ای نشسته است، يک ليوان نوشابه استنلی به تنهايی در
 ؛درنگ، مکث، بعد. دارد کتاب می خواند. و شکالت خريده

تصوير می گردد و به آن طرف رستوران می رود، و غرفه ای 
ديگر را به ما نشان می دهد، غرفه ای که از ديد استنلی 

 خارج است؛
 که قبل تر در فيلم ديدم به مهراه مرد جوان دکیديکسون، کو

 نشسته است، او دقيقًا مهانی آن جا 83ورمسياه پوستی به نام 
 است که چند صحنة قبل در حموطة آپارمتان ها ديده امي ــ

 .منايی از غرفه
 دارد با او صحبت می کند، ورم. ديکسون دارد پودينگ می خورد

..." زندگی سخته..." "...صاف بشني. "...حرفهای خمتلف می زند
 ..."بچه جون"...

 به آن طرف کافی شاپ نگاه می اندازد ــ استنلی را ورم. کثم
 .می بيند

او به .  نگاهش را روی او نگاه می داردقه ای برای دقيورم
زن دارد جدول حل ...زنی که پشت دخل نشسته است نگاه می کند

 .می کند
 به ديکسون نگاه می کند، به او چندين اشاره می کند و ورم

ند دقيقة بعد ديکسون از جايش چی دهد، چند چيز را توضيح م
 .بلند می شود و از کافه خارج می شود

                                                 

82 Lamplighter 
83 Worm 
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او انگشتش را در حلق فرو می کند و .  می ماندورمتصوير با 
بلند می شود، از کادر خارج می . چهره اش را گريان می کند

 .شود
 . نزديک استپيشخان مغازه، استنلی به پيشخانمنايی از 

استنلی سرش را بلند می کند، آن .  نشيند کنار استنلی میورم
دو برای حلظه ای چشم در چشم هم می شوند، بعد نگاهشان را از 

 .مکث. درنگ. هم می گريند
 :برش به
  ـ دقايقی بعدملپاليتپرپشت کافه / پارکينگ. خارجی

تصوير ديکسون را دنبال می کند، او به طرف ماشينی قدميی می 
 به آن طرف نگاه می کند ــمی ايستد، مردد است، . رود

 . پارک شدهآن جامرسدس ليندا در 
ه ای مردد است، به اطرافش نگاه می کند و بر می گردد ققيد 

 ...و به طرف ماشني ليندا می رود
ليندا از حال رفته است، ديکسون او را . ماشني ليندامنايی از 
 ...، به شيشه می زندمی بيند
حالتون خوبه؟ زنده ...خامن...هی خامن...خامن: ديکسون

 هی؟...هاه...ايد
دوباره به اطراف نگاه می کند، به می رود به قسمت کمک 

 .رانندة ماشني، ليندا را تکان می دهد
 خامن؟. هی بيدار بشيد. خامن. خامن: ديکسون

ديکسون کيف ليندا را بر می دارد، پوهلا را از کيف پولش در 
 . را می گريد911 هارمی آورد و بعد از تلفن مهراه ليندا مش

الو؟ الو؟ يه مورد اورژانسی پيش اومده ــ اين خامن : ديکسون
ــ به نظر می آد اين خامن مردن ــ الو؟ اون تو پارکينگه ـ 

 .) را می دهدآن جااو نشانی دقيق (
طرف پارکينگ می رود و بعد از ماشني پياده می شود، به آن 

  قدميی می شود ــسوار ماشني
 :برش به
 خانة جيمی ـ اتاق پذيرايی ـ مهان حلظه. داخلی

آا نشسته . نور اتاق کم است. جيمی و رز روی مبل نشسته اند
 يک قرص با آب می یرز به جيم. اند و دارند صحبت می کنند

 .دهد
 .فکر منی کنم اينو خبوام: جيمی

 .و از بني می بره ردرد: رز
 .دردی ندارم: جيمی

يک ليوان مشروب برای خودش می . یرز می نشيند روی ميز عسل
 .ريزد
ازت يه سيگار می خوام، چون منی خوام شيش ساعت برای : جيمی

 گذاشنت تو دهنم صرب کنم ــ
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 يک نخ سيگار روشن می کند و می گذارد در دست جيمی، جيمی رز
چشمهايش سياهی می / کمی با دستش به مشکل بر می خورد

 :درنگ، بعد...دنرو
 ور بايد کنار بيامي؟با اين چط: جيمی

بايد کنار بيامي و بفهميم چی به چيه و ...کنار می آمي: رز
 ...م بدمي، فکر کنمااجنم بدمي، ااجن داون کاری رو که باي

 رز، منو دوست داری؟: جيمی
 .رز لبخند می زند و به او نزديک می شود

 .تو مرد خوش تيپ خودمی: رز
 .من آدم بدی هستم: جيمی

 .نه. نه: رز
ببني، ببني . نه، منظورم اينکه ـ االن می خوام هبت بگم: میجي

و بابت متام کارای امحقانه ای ...می خوام مهه چيزو روشن کنم
زا داره روح منو می ياين چ...ازت عذر خواهی کنم...که کردم

 ...خوره
دوست داری بابت گناه هايی که کردی خبشيده بشی؟ عزيزم، : رز

اين صحبتها برات دردسر ساز می ...تو که هنوز اجلت نيومده
 ...شه

رفام گوش کن حفقط به . خواهش می کنم. نکن. ــ نکن: جيمی
 .من هبت خيانت کردم...من)...درنگ...(عزيزم

 .مکث. رز از جايش تکان منی خورد
من هبت خيانت کردم و مهني داره منو می کشه و مهني احساس : جيمی

شايد خودت ... کنی کهمنی خوام فکر...گناه کارهايی که کردم
پس اميدوارم اين حرفا رو ...بدونی، فکر می کنم شايد بدونی

به خاطر هبت نگم که احساس هبرتی بکنم و ...به خاطر خودم نزمن
تو درکم می ...تو خيلی خوب بودی...مثل حسودا نشم

بابت مهة کارای اشتباهی که کردم معذرت می ...کنی
؟ "افات يه مرد در حال مرگاعرت"چی؟ ...خيلی افتضاحه...خوام

االن ...اهی منو می رسونه؟ اعرتاف به کارامواين حرفها خودخ
 از من متنفری؟...واقعًا احساس هبرتی دارم. احساس هبرتی دارم

 ؛رز برای دقيقه ای چيزی منی گويد، بعد
می خوای صحبت ) درنگ. (ازت متنفر نيستم...نه: ...رز
نی و اعرتاف کنی و مهه چيزو جدًا می خوای با من حرف بز...کنی

  جيمی؟سامان بدی،
 .رهآ: جيمی

مسائله اين نيست که به من خيانت کردی يا نه، مسائله : رز
 اينکه چند بار به من خيانت کردی؟ 

 با گفتنش خيلی چيزا حل می شه؟: جيمی
 .آره: رز

 :برش به

WWW.IRANMEET.COM



121 
 

 بلينگسلی ـ مهان حلظه. داخلی
. و نور زيادی نداردساير ميزها دورتر است از يک ميز که 

تصوير در دو منای . نگ و کلوديا پشت آن نشسته انديجيم کور
 .جمزايی که از آا می گريد، دارد به آا نزديک می شود

دروغ ... تا حاال پيش اومده با کسی بريون بری و فقط:کلوديا
اومن پشت سر هم، شايد دوست داشتی خودتو آدم باحالی ...بگی

نی بگی از اون چيزی که هستی خيلی هبرتی و نشون بدی يا سعی ک
  روباهوش تری و يا حتی ممکنه دروغ هم نگی ــ فقط مهة حقيقت

 براش نگی ــ
 اين طبيعه، وقتی دو نفر با هم بريون می رن ُخب: جيم کورينگ
اونا با هم بريون می رن تا روی هم تاثري . مهني طوريه

ن روی طرف مقابل يا شايد هم برتسنت حرفی که می زن...بذارن
 تاثري خوبی نذاره ــ

 پس اين کارو کردی ــ: کلوديا
 .ب من زياد بريون منی رمُخ:  جيم کورينگ

 چرا؟: کلوديا
کسی رو پيدا منی کنم که واقعًا دمل خبواد باهاش : جيم کورينگ

 .بريون برم
به هر دخرتی که می رسی رو و شرط می بندم اين حرفی : کلوديا

 ی ــزنمی 
 .نه، نه: ورينگجيم ک

 می خوای باهام يه قرار بذارمي؟: کلوديا
 .باشه: جيم کورينگ

می دونی، آدما از گفنت خيلی چيزا می ...من می گم که: کلوديا
جراتشو ندارن دربارة اون چيزی که واقعًا هسنت صحبت ...ترسن
 ...کنن

 ...آره: ...جيم کورينگ
 کاری که قبال م ندادنااجنبرای . م ندادنشااجنبرای : کلوديا

 م دادمي ــااجن
 .بيا يه قرار بذارمي: جيم کورينگ

من مهه چيزو هبت می گم و تو مهه چيزو هبم می گی . باشه: کلوديا
و اون وقت شايد بتونيم با اين گند و گه و دروغی که بقيه 

 ...رو داره می کشه کنار بيامي
 می و گفتة کلوديا را تکرار...جيم با ناراحتی کمی می خندد

 کند؛
 ..."گند و گه... "...هاه...واو: جيم کورينگ

 چيه؟: کلوديا
 .حلن حرف زدنت جالبه: جيم کورينگ

 ببخشيد ــ: کلوديا
 .اشکالی نداره. ــ نه، نه، اشکالی نداره: جيم کورينگ
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 می دومن حلن عاميانه ای ولی ــ...منظوری نداشتم: کلوديا
 .اشکالی نداره: جيم کورينگ

 .شيدببخ: کلوديا
 ...من معذرت می خوام. چيزی نيست: ...جيم کورينگ

. من گفتم معذرت می خوام. نه، من معذرت می خوام: کلوديا
 گاهی خيلی بد دهن می شم ــ

می فهمی؟ وقتی به مهچني ... من خودم هستمُخبــ : جيم کورينگ
منظورم اينکه از حرفای بد ...چيزايی می رسه خودم می شم

 کنم ــزياد استفاده منی 
 .ببخشيد: کلوديا

 .درنگ
 شايد يکم ــ...يه دقيقه می رم دستشويی: کلوديا

 .باشه: جيم کورينگ
 .باشه: کلوديا

 .برای دقيقه ای با جيم می مانيم. او می رود
 :برش به
 الکرتونيکی سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. خارجی

 شود دانی سوار بر ماشني بيوک، کناری پارک می کند، پياده می
 . خلوت استآن جا. کند و به اطراف نگاه می

کاله بزرگی به سر می گذارد . او به طرف حمل ختليه بار می رود
 .تا صورتش ديده نشود

يکی از کليدها را از دسته کليد در می آورد و در را باز می 
 .وارد مغازه می شود. کند

 :برش به
 هالکرتونيکی سولومون و سولومن ـ مهان حلظ. داخلی

از کنار چندين جعبه و يک . دانی در راهروی پشت مغازه است
کالهش . سری کاالهای جتاری می گذرد و به طرف دری ديگر می رود

 .را پايني تر می کشد و سريع تر راه می رود
به دری ديگر می رسد، او قفل کد گذاری شدة در را باز می 

 .کند و از کليدی ديگر استفاده می کند
 .راهرويی ديگر

دانی وارد می شود، به طرف دفرت سولومن می رود و در کد 
 گذاری شدة ديگری را باز می کند و وارد می شود ــ

 .دفرت سولومن
دانی وارد می شود، يک راست به طرف ميز می رود و زانو می 

 ...استن  روی زمني یزند، فرش
 .منظرگاه دانی

او رمز . استک گاوصندوق يو فرش را کنار می زند و زير فرش ا
 . شودیرا می زند و در گاوصندوق باز م

 .داخل گاو صندوق
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 که جمموعش ، در گاوصندوق استدالریپنج دسته اسکناس پنج هزار 
 .مقدرای جواهر و سند هم وجود دارد.  دالر25.000می شود 

 .منايی بسته از دانی
 .او پوهلا را بر می دارد و آا را در کيسه نايلون می گذارد

 : بهبرش
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

دقيقه ای در سکوت . فرانک و فيل در ورودی خانه ايستاده اند
 ؛می گذرد و بعد

من می آم تو و سعی می کنم ببينمش ...آم...فيل...ُخب: فرانک
 ؛يعنی...باهاش صحبت می کنم...و اگه بتونه حرف بزنه

 ...باشه: ...فيل
يکم ...توی اتاق...يد، يعنیشا...می تونی عقب وايستی: فرانک

 ...عقب تر باشی هبرته، ولی يکم از ما فاصله بگري
 .باشه: فيل

فرانک به آرامی وارد اتاق پذيرايی می شود و به کنار ختت 
. می نشيند. او جلو گريه اش را گرفته است.  می رودِارل

 .مکث... بسته است، نامنظم نفس می کشدِارلچشمهای 
 ؟ِارل...هی...بابا...بابا: ...فرانک

 . تکان منی خوردِارلسعی می کند او را بيدار کند، ولی 
 بابا می تونی يه دقيقه پاشی؟...بابا...هی: ...فرانک

 ؛او گريان رو می گرداند طرف فيل و می گويد
 .اون بيدار منی شه: فرانک

 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 .منايی بسته از جيمی
 ...بگو...فقط بگو...شکالی ندارها...چند بار: رز

نه ...بيش ترشايد هم ...بيست بار...زياد...يادم نيست: جيمی
 .بيست بار...خيلی زياد

 .درنگ
ولی چندتايی سئوال دارم که می . جيمی ازت متنفر نيستم: رز

 ...خوام ازت بپرسم
 .ت جواب می دممنم هب: جيمی

 از بينشون کسی بوده که من بشناسم؟: رز
 . آره:جيمی

 کی؟: رز
 رز، من منی خوام ــ: جيمی

 .هی: رز
 .85يلنِا. 84پاوال: جيمی

                                                 

84 Paula 
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 .رز کمی می خندد، چشمهايش را می گرداند
 .مهني: جيمی

 کس ديگه ای نبوده که من بشناسم؟: رز
 .نه: جيمی

 يلن بودی؟چند وقت با ِا: رز
 .فقط يه بار: جيمی

 چند وقت با پاوال؟: رز
 ...سه سال...دو سال: جيمی

 االن چی؟: رز
 .امروز صبح باهاش صحبت کردم. متوم شده: جيمی

 به خاطر مريضيت متوم شده؟: رز
به خاطر متام داليل درستی ...به خاطر اين متوم شده که: جيمی

 .که اميدوارم تو بفهمی
 از کسی بچه داری؟: رز

 ، نه ــمسيحچی؟ نه، رز، : جيمی
 .شايد داشته باشی: رز

 .نه، ندارم: جيمی
  االن که اين حرفا رو زدی احساس هبرتی داری؟:رز

 ...منی دومن: جيمی
 می فهمی؟. هستم، ولی نيستم. عصبانی نيستم: رز

 .من خيلی دوستت دارم: جيمی
 .هنوز سئواالم متوم نشده: رز

 .جيمی کمی می خندد، بعد لبخندی می زند
 جيمی، چرا کلوديا باهات صحبت منی کنه؟: رز

می کنم هر دوتامون، ما منی  فکر ُخبچرا، : جيمی
 منظورت چيه؟...دونيم

 .منظورم چيه فکر می کنم می دونی: رز
 ...منی دومن...شايد بدومن: جيمی
 .مکث. درنگ

 :برش به
 بولوار ونتورا ـ مهان حلظه. خارجی

 .خيابان می گذرداز النسی است که وتصوير به مهراه آمب
 :برش به
 ر ـ مهان حلظهملپاليتپکافه . داخلی

 آن جااز ميان پنجره آمبوالنس در حال عبور ديده می شود، به 
 در طول صحنه صدای آژيرش را می شنومي؛...نزديک می شود
 نگاه می کند، او حاال گريه اش شديدتر شده، ورماستنلی به 

 ؛درنگ، بعد. آا يک بار ديگر چشم در چشم هم می شوند
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 .سالم: ورم
 .سالم: استنلی

 ...دببخشي: ...ورم
 .اشکالی نداره: استنلی

 .درنگ
 حالت خوبه؟: استنلی

 . به او نگاه می کندورم
 :برش به
 پارکينگ خالی ـ مهان حلظه. خارجی

آمبوالس به کنار مرسدس ليندا می رسد، در باز می شود و 
مامورها بريون می آيند، آا سعی می کنند با ليندا صحبت 

  را دنبال می کند؛تصوير آا. کنند و به هوش بياورندش
سالم، هی، صدای ما رو می شنوی، هان؟ با : ماموران اورژانس

 ...، صدای ما رو می شونینما مبو
 .منايی از آن طرف پارکينگ

ديکسون آن طرف در تاريکی خودش را خمفی کرده و ماموران را 
 .در مهان بني هم دارد پوهلای ليندا را می مشارد. متاشا می کند

 :برش به
 دستشويی بلينگسلی ـ مهان حلظه. یداخل

نگاهی سرسری به آينه می اندازد . کلوديا کمی کوکاين می زند
  خارج می شود ــآن جاو از 

 :برش به
 بلينگسلی ـ مهان حلظه. داخلی

او از پشت سر جيم کورينگ به ... گردد سر ميزیکلوديا بر م
ی د و سريع مس می آيد، خم می شود و گونة او را می بوشطرف

 نشيند سر جايش؛
 ...می خواستم اين کارو بکنم: کلوديا

 .جيم کورينگ لبخند می زند، کمی به خود می لرزد
 .اشکالی نداره: جيم کورينگ

م ااجنوقتی کاری رو که می خوام ...احساس خوبی می ده: کلوديا
 .می دم احساس خوبی می کنم

 .آره: جيم کورينگ
 می تومن يه چيزی هبت بگم؟: کلوديا

 .آره، حتمًا: يم کورينگج
واقعًا از اينکه ممکنه خيلی زود ازم متنفر بشی : کلوديا
از اينکه تو ممکنه دربارة من يه چيزايی رو بفهمی که . عصبيم

 باعث تنفرت ازم بشه ــ
 ـــ نه، مثال چی، منظورت چيه؟: جيم کورينگ
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تو خيلی خيلی آدم خوبی هستی و . تو افسر پليس هستی: کلوديا
ه نظر می بی اشتباه بخيلی خوب و ...نظر خيلی مرتب می آیبه 
 .آی

 .من اسلحه ام رو گم کردم: جيم کورينگ
 چی؟: کلوديا

بعد از اينکه از پيشت رفتم اسلحه ام رو گم : جيم کورينگ
. می خواستم اينو هبت بگم. کردم و باعث ريش خند خيلی ها شدم

 مهني منو شبيه و خيلی هبش فکر می کنم و...می خواستم بدونی
 محاقت می کنم و تو که گفتی بايد سامحقا کرده و خودم هم احسا

مهه چيزو بگيم، گفتی بايد چيزايی رو که هبش فکر می کنيم رو 
 من  هبت گفتم، ببنينيبگيم و دروغی تو کار نباشه، به خاطر مه
وقتی خوب نگاه  و...اسلحه ام رو گم کرده و پليس خوبی نيستم

و از اين می ترسم که وقتی اينو ...و می دومناين...می کنم
 .بفهمی ازم خوشت نياد

 جيم، اين خيلی ــ.  جيم من،خدای: کلوديا
 متاسفم ــ: جيم کورينگ

 .اين حرفی که زدی خيلی عالی بود: کلوديا
سه ساله طالق گرفته ام و از اون موقعه تا حاال : جيم کورينگ

ی که می خوای هبم بگی، هر چ...و کلوديا...با کسی بريون نرفتم
و من گوش ...هر چيزی که فکر می کنی منو ممکنه برتوسنه رو بگو

و می ... می تومن شنودة خوبی برات باشمیاگه می خوا...می دم
گاهی می تومن اين کارو ...کنم من قضاوتت منی...دونی، می دونی

می تومن هبت گوش بدم و ...می تومن...بکنم، می دومن، ولی منی کنم
و الزم نيست از اين برتسی که فکر می کنی ممکنه منو برتسونی و ت

و  يا هر چيز ديگه ای فکر می کنی من پيش خودم فکر می کنم
 ...يا هر چی، فقط بگو و منم هبت گوش می دم

 .دومن من چقدر امحقم تو منی: کلوديا
 .اشکالی نداره: جيم کورينگ

 .منی دومن من چقدر قاطيم: کلوديا
 .اشکالی نداره: گجيم کورين

 .من کلی مشکل دارم: کلوديا
من شنوندة . هر چيزی که بريزه رو قبول می کنم: جيم کورينگ

 .خوبی برات می شم
اوه ه ه، من شروعش کردم، مگه نه، مگه نه، مگه نه، : کلوديا

 .اه
 بگو چی می خوای و می بينی که چطور ــ: جيم کورينگ

 جيم می خوای منو ببوسی؟: کلوديا
 .آره: م کورينگجي
گر را می بوسندي از روی صندليشان بلند می شوند و مهداآ .

 .تصوير خيلی سريع به آا نزديک می شود
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 :برش به
 الکرتونيکی سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. داخلی

 ...دانی پوهلا را برداشته
دوباره ...( گذرد و به طرف در می رودیدانی از راهرو م...

 )... استفاده می کنداز کليد و کد
دانی وارد حموطة انبار می شود و به طرف در خروجی می ...
 ...رود
ولی ...او کليد را در قفل می گذارد و در را باز می کند...

کليدی است گري می کند، مهني  کمی می لغزد و کليد که به زجنري جا
 ...کليد در قفل می شکند...باعث می شود او به زمني بيفتد

می خواهد روی او بسته شود ولی او با پا جلوی آن را در ...
در حالی که ...بلند می شود، پوهلا را بر می دارد...می گريد

 ... را ترک می کندآن جاکليد شکسته در قفل مانده 
 :برش به
 پارکينگ سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. خارجی

 . دور می شودآن جادانی سوار بيوک می شود و از 
 :برش به
 مرسدس ليندا ـ مهان حلظه/ پارکينگ خالی. خارجی

او را روی ...ماموران دارند به وضعيت ليندا رسيدگی می کنند
به دنبال کارت شناسايی می گردند، اما ...ختت خمصوص می گذارند
ش است پيدا می کمقداری کاغذ که در يک دست فقط کارت ماشني و

 ...او را سوار آمبوالنس می کنند...کنند
 :رش بهب

 ر ـ مهان حلظهملپاليتپکافه . داخلی
 کنار او می نشيند، به آرامی ورم. استنلی شکالتش را خورده

 .خودش را خمفی کندسعی می کند او خيلی . گريه می کند
آا دوباره با هم چشم در چشم . استنلی به او نگاه می کند

 :می شوند
 .سالم: ورم

 .سالم: استنلی
 ...ببخشيد: ...ورم

 .اشکالی نداره: استنلی
 .درنگ

 حالت خوبه؟: استنلی
 . به او نگاه می کندورم

 :برش به
 خانة جيمی ـ مهان حلظه. داخلی

 ؛بعد. مکث. جيمی و رز
 ...بگو جيمی: ...رز

 تو جواب اينو می دونی؟: جيمی
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من دارم ازت می پرسم چرا کلوديا . من دارم ازت می پرسم: رز
 .بگو...خواهش می کنمی جيم...صحبت منی کنهبا تو 

 . من ازش سواستفاده کردمهفکر کنم اون فکر می کن: جيمی
 .رز متعجب منی شود

فکر می کنه شايد ...اون به چيزای افتضاحی فکر می کنه: جيمی
ده سال پيش ...وقتی که...آخرين بار هبم گفت. من کاری کردم

 می تو نبايد به من دست"داشت از خونه می رفت بريون هبم گفت 
فکرای مسخره ای تو سرش " می دومن اين کارو کردی"، ..."زدی
 ...بود
 تو به اون دست زدی؟: رز

 ...نه: ...جيمی
 رز دوباره می پرسد؛. درنگ. مکث
 جيمی، تو به اون دست زدی؟: رز

 .منی دومن: جيمی
 .جيم هم مهني طور. ه می کندرز کمی گري

 ...جيمی: ...رز
 .واقعًا منی دومن: جيمی

 ...ولی تو منی تونی بگی که: رز
 .منی دومن چی کار کردم: جيمی

 .تو می دونی و منی گی...چرا می دونی: رز
 ...منی دومن: ...جيمی

رز بلند می شود و به طرف ميز کوچکی می رود و کليد ماشينش 
 ...را بر می دارد و ژاکت به تن می کند

 ...نه، خواهش می کنم...نه...؟...چی: جيمی
 .سر او می ايستدرز باال 

 . تو تنهايی مبريیدبه خاطر کاری که کردی باي: رز
 .منی دومن چی کار کردم: جيمی

 .چرا می دونی: رز
مبون، خواهش می کنم ترکم نکن، خواهش می کنم، خواهش : جيمی

 می کنم، اگه هبت بگم چی می دومن، می مونی؟
 .نه: رز

 .من منی دومن چی کار کردم: جيمی
 .ونستیبايد می د: رز

 .او می رود
 :برش به
 ی ـ مهان حلظهکبلينگس. داخلی

مهان طور اشک ...گريه می کنداو . مکث. منايی بسته از کلوديا
 ؛ريزان می گويد

 می شه ديگه منو نبينی؟...حاال که ديدمت: ....کلوديا
 .منايی بسته از جيم
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 چی؟: جيم کورينگ
 .فقط بگو نه: کلوديا

  کلوديا صرب کن ــمن منی گم نه،: جيم کورينگ
. دو منای خيلی خيلی بسته. منايی خيلی بسته از هر دوی آا

کلوديا بلند می شود و می رود، جيم به دنبالش می رود ــ 
کنان می  دست کلوديا را می گريد، کلوديا در گوش او جنوا

 ؛گويد
بذار برم، ومل کن، بذار برم، حامل خوبه، خواهش می : کلوديا

 .کنم
 خواهش می کنم، يعنی چی، خواهش می کنم ــ: گجيم کورين

 فقط بذار برم، باشه؟: کلوديا
جيم رفنت او را متاشا .  خارج می شودآن جاکلوديا گريان از 

 .می کند
 :برش به
 بلوار ونتورا ـ مهان حلظه. خارجی

آمبوالنس به چراغ قرمز چهارراه . تصوير به مهراه آمبوالنس است
 ...رسدمی 

کشان از چراغ قرمز عبور می کنند، تصوير می آا آژير....
گردد و به طرف دانی که پشت بيوک نشسته است حرکت می کند، 

 ...غ قرمز استااو پشت چر
وحشت . تصوير به منايی بسته از او می رسد. پشت فرمان است

 .مکث. زده است
دارم چی کار می کنم؟ دارم چی کار می کنم؟ دارم چه : دانی

 غلطی می کنم؟
نی به کيسة بزرگ پوهلا که روی صندلی کمک راننده است نگاه دا

 ... وحشت زده می شودبيش تر...می کند
  کنم؟یدارم چه غلطی م: دانی

 منايی باز ـ مهان حلظه
ماشني بيوک دور می زند و از مهان راهی که آمده بود بر می 

 گردد ــ
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 . کمی چشمهايش را باز می کندلِار. ِارلفرانک و 
 ...پدر...جک...منم جک...فرانک... منمپدر...پدر: فرانک

فرانک ... تواند موفق شود، ولی فرانک را ملس می کندی منِارل
 ...ديک تر می شودزفيل ن...دست پدرش را می گريد

چی می خوای؟ چيزی الزم . ماين جااالن . ماين جامن : فرانک
 داری؟

 ... کنم اون بتونهفکر منی: فيل
 ...می تونی بگی...چيزی می خوای...بابا...صرب کن: ...فرانک
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 ...هَا...هَا...هَا: .....ِارل
 . درد می کشد و تومهش کمی باعث شده عصبانی شودِارل
 ...اينسسسس: ...ِارل

چيزی . چيزی نيست. حيمس. چيزی نيست. پدراوه، : فرانک
 .شدهچيزی ن...متاسفم. ممن با تو هستم، خواهش می کن...نيست
 .بُخ...باشه

 :برش به
 بلوار ونتورا ـ مهان حلظه. خارجی

 تصوير می گذرد یماشني از جلو. تصوير به مهراه ماشني بيوک است
 و تصوير می چرخد به طرف ــ

 را می ورممنايی از داخل کافه، استنلی و . ملپاليتپرکافه 
 ...بينيم که نشسته اند و صحبت می کنند

 . می شودملپاليتپرير وارد کافه تصو
 :ديزالو سريع به

  ـ مهان حلظهملپاليتپر. داخلی
تصوير آرام .  گريان است و دارد با استنلی صحبت می کندورم

 .زوم می شود
پدری داری که ...آسون هبش رسيدی...تو...می دونی؟: ...ورم

 دوستت داره، هان؟
 .آره: استنلی

ه، از اين برتسی نترس بيايی خو می دونی چه حسی داره با: ورم
که اون پولی رو بايد هر روز می آوردی خونه، با خودت 

استنلی ...با کمربند...نياورده باشی و به خاطرش کتک خبوری
من بايد شکالت می فروختم ) درنگ...(اون منو با کمربند می زد

 ...و اگه منی تونستم و بی پول بر می گشتم خونه
 ؟...تو رو ميزدچرا اون : ...استنلی

 .خيلی ازم متنفر بود...چون ازم متنفر بود: ورم
 .کارش درست نبود: استنلی

 .ازش متنفرم: ورم
به استنلی نگاه می کند و ...او مردد است. ورممنايی بسته از 

 ؛می گويد
 استنلی، ببخشيد که مهة اينا رو سرت خالی کردم ــ: ورم

 .من پول دارم: استنلی
 ؟...چی: ...ورم

 .پول دارم هبت بدم: استنلی
 .من خودم بايد اين کارو بکنم. نه. نه: ورم

من هبش . می تومن با خودم بربمت تا پولو برداری: استنلی
 می تومن پولو ،هبش احتياج ندارم ــ گوش کن...احتياجی ندارم

هبت بدم تا ديگه پدرت تو رو نزنه ــ پولو هبت می دم چون 
 .رمديگه هبش احتياجی ندا
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 30. او سرش را باال می گريد.  نزديک می شودورمتصوير کمی به 
 .فرمي در ثانيه

 پولت کجاست؟: ورم
. تصوير دو منای جمزا از آن دو نشان می دهد، منايی از خيابان

تصوير از آا می گذرد، از پنجره عبور می کند و با تاکسی 
 ...زردی که دارد در خيابان می راند مهراه می شود

 :ديزالو سريع به
 بلوار ونتورا ـ مهان حلظه. خارجی

به داخل ...يکی دو دقيقه تصوير به مهراه تاکسی حرکت می کند
 ...تاکسی می رومي

 :ديزالو سريع به
 تاکسی در حال حرکت ـ مهان حلظه. خارجی

هنوز دارد . سرش خم است. در صندلی عقب کلوديا نشسته است
 ... می کندمصرفکمی کوکاين ...گريه می کند

 :برش به
 بلوار ونتور ـ مهان حلظه. خارجی

تاکسی به طرف راست می چرخد و ...کمی با تاکسی مهراه هستيم
تصوير از آن فاصله می گريد و می رود طرف ماشني جگوار که در 

ماشني جگوار هم از مهان راه تاکسی به ...چهار راه ايستاده
شود، رز پشت فرمان تصوير نزديک تر می ...مسريش ادامه می دهد

 ...او دارد اشک می ريزد...است
 .چراغ سبز می شود

 :برش به
 خانة جيمی ـ مهان حلظه. داخلی

جيمی در حالتی بی تعادل از اتاق پذيرايی می رود به طرف 
 .آشپزخانه

دستهای لرزان . به طرف کشو می رود و يک اسلحه بريون می آورد
 با اسلحه را برايش و چشمهايش که مدام سياهی می روند کار

او می لرزد و ... ولی در ايت موفق می شود،سخت می کنند
 ...گريان است

 :برش به
 پارکينگ بيلينگسکی ـ مهان حلظه. خارجی

 .می نشيند پشت فرمان. جيم کورينگ به طرف ماشينش می رود
 :برش به
 چهارراه ـ مهان حلظه. خارجی

راه  و از چهارتصوير به مهراه ماشني جيم کورينگ است، ا
 ...مگنوليا و توجونگا می گذرد

 :برش به
 ماشني در حال حرکت جيم کورينگ ـ مهان حلظه. داخلی
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او از برابر الکرتونيکی سولومون . منايی بسته از جيم کورينگ
 ...و سلومون می گذرد

 منظرگاه جيم ـ مهان حلظه
که فقط سايه ای (دانی . بيوک پارک شده و دانی را می بيند

از ماشني خارج می شود و به طرف در عقبی )  او ديده می شوداز
 ...مغازه می رود

 .او اين صحنه را به خاطر می سپارد. منايی بسته از جيم
 :برش به
 حمل ختليه بار ـ مهان حلظه/ لومونوسولومون و س. خارجی

او جا کليدی اش را ...دانی به طرف در عقب مغازه می رود
نيمی از کليد ... کليد شکسته می شودبريون می آورد و متوجة
 ... ديگر در قفل در ماندهیدر جا کليدی است و نيم

 .لعنتی: دانی
 :برش به
   ماشني جيم کورينگ ـ مهان حلظه     . داخلی

 دسکانس 
را کم می سرعتش ...جيم کورينگ تا چند مرت جلوتر می راند

 ...هزبعد دور می زند و می رود طرف مغا...کند
 .منظرگاه جيم ـ از شيشة جلو بريون را نگاه می کند

 ....تا می خواهد به راهش ادامه دهد...... می چرخد180ماشني 
 .......چيزی می شکند......

به طور کامال ناگهانی از آمسان يک قورباغة سبز بزرگ به شيشة 
 .هماشني جيم خورد

 .منايی بسته از جيم کورينگ، حسابی ترسيده
 . قورباغه ای ديگر می افتد روی کاپوت ماشني ـمنظرگاه او

 .جيم ترمز می زند. منايی بسته از پدال ترمز
 :برش به
 بلوار ونتورا ـ مهان حلظه. خارجی

 .منايی باز از ماشني جيم کورينگ که در وسط خيابان ايستاده
 .لی رانندهمنايی نزديک تر از صند

از پنجره راننده سرش را بريون می ...جيم ترسيده و عرق کرده
 ...آورد و به باال نگاه می کند

 .منظرگاه جيم ـ به آمسان نگاه می کند
 ...آمسان سياه و خالی است

او به قورباغه ای که روی شيشة ماشينش ...با او هستيم...
 ...قورباغه مرده و له شده...افتاده نگاه می کند

 :ناگهان
 .صدای قورباغه ای ديگر که از آمسان می افتد روی سقف ماشني

 ...به باال نگاه می کند...جيمی از جا می پرد
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از آمسان يک قورباغة ديگر مستقيم به طرف تصوير می ...
 ...له می شود...آيد
 ...بعد يکی ديگر و يکی ديگر و يکی ديگر...

 .منايی باز از خيابان
 .غه می باردانوليا دارد قوربدر ميان بلوار مگ

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

 .مصرف می کندمنايی بسته از کلوديا که کوکاين 
 ...از پنجرة پشت سرش. سرش را بلند می کند

 ...قورباغه ای به پايني فرود می آيد...
 ...چيزی منی بيند...او صدا را می شنود و سرش را می گرداند

از پنجرة ديگر قورباغه ای به زمني ...سته از کلوديامنايی ب
 ...می افتد

 ... گرداند ولی باز چيزی منی بيندیاو دوباره سرش را م
 .درنگ

به طرف پنجره ...او نگاه می کند...قورباغه ای ديگر می افتد
 ...می رود

 ...ناگهان چندين قورباغه با هم از آمسان می بارند...
المپی به زمني می ...ه زمني می خوردب...او از جايش می پرد
فقط نور ...آپارمتانش تاريک می شود...افتد و می شکند

بيش قورباغه هايی ... را روشن نگاه می داردآن جا ،خيابان
د و ما صدای آا را می شنومي و می ن از آمسان می بارتر

 ...بينميشان که دارند به زمني می ريزند
 :برش به
 خيابان ـ مهان حلظه/ ديامتان کلورآپا. خارجی

ماشني رز را می ... به زمني می ريزندبيش ترحاال قورباغه ها 
 ...ماشني پارک شده تصادف می کنديک ماشني با ...بينيم

او به قورباغه ها نگاه می ...تصوير به رز نزديک می شود
م به طرف تصوير می بارند و به سقف و کاپوت يآا مستق...کند

 ...ني می خورندو شيشة جلوی ماش
رز دنده عقب می گريد و سعی می کند از ماشينی که با آن ...

 ...سپر ماشني گري کرده...تصادف کرده دور شود
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 فرو کرده و دست او ِارلفرانک سرش را در ختت .  و فرانکِارل
 ...را گرفته، به آرامی دارد اشک می ريزد

 به آرامی اشک می وآن گوشه ايستاده .  از فيلمنايی بسته
 .ريزد
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دارد از پنجره به بريون نگاه می کند و می بيند از آمسان 
 ماند و منی تواند چيزی یدهانش باز م. قورباغه می بارد

 .بگويد
قورباغه حياط و استخر خانه را پر می . فرانک متوجه نيست

 .کنند
 .داره از آمسون قورباغه می باره: فيل

 :برش به
 مرکز پزشکی هاليوود مشالی ـ مهان حلظه. خارجی

 ...آمبوالنس دارد به سرعت در خيابان می راند
 :برش به
 آمبوالنس در حال حرکت ـ مهان حلظه. داخلی

از ميان شيشة . ن وصل کرده اندژبه ليندا دستگاه اکسي
راننده می بينيم که آمبوالنس به سرعت خودش افزوده است ــ 

 ...س می خواهد وارد خبش اورژانس بيمارستان شودآمبوالن
ماشني از مسري منحرف می ...قورباغه ها به شيشة ماشني می خورند

 ...شود
 :برش به
 آمبوالنس ـ مهان حلظه/ خيابان. خارجی

 دارند بر سر ، در آن قورباغه ها را می بينيمـمنايی باز 
آنقدر حمکم يک قورباغه ...آمبوالنس در حال حرکت فرود می آيند

 ...بر آژير آمبوالنس فرود می آيد که آژير می شکند
قورباغه هايی که در خيابان فرود آمده اند نقش ليز ...

کنندة خيابان را بازی می کنند و آمبوالنس شروع به لغزيدن 
 ...می کند

 .آمبوالنس به لو روی زمني واژگون می شود...
 :برش به
 آمبوالنس. داخلی

 لو به زمني می افتدآمبوالنس از... 
 :برش به
 ورودی اورژانس ـ مهان حلظه. خارجی

 .آمبوالس درست کنار ورودی واژگون می شود
 :برش به
 خانة جيمی ـ آشپزخانه ـ مهان حلظه. داخلی

 ...زامن را می کشد...اسلحه در دست جيمی است
 :برش موازی با

 خانة جيمی ـ مهان حلظه. داخلی/ آمسان. خارجی
از باالی خانة جيم که مستقيم پايني را نشان می دهد و منايی 

قورباغه ...به طرف پنجره سقفی آشپزخانة جيمی حرکت می کند
ای وارد کادر می شود، قورباغه مستقيم دارد به طرف پنجره 

 سقفی می رود ـ
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 داخل خانه،
 .صداها قطع می شود...جيمی می خواهد ماشه را بچکد

قفی می گذرد و پنجره را می قورباغه مستيقم از پنجره س
 ...شکند
اسلحه شليک می ...مستقيم به سر جيمی بر خورد می کند...
 ...تري به تلويزيون می خورد...شود

تکه های شيشه از پنجره به زمني می ...جيمی به زمني می افتد
 ...ريزند

ی وارد آشپزخانه می شوند و اطراف بيش ترقورباغه های ...
 ...جيمی می ريزند

تري به تلويزيون خورده و باعث اتصالی در سيم برق شده، ...
 ...پريز برق آتش می گريد

 .منايی بسته از داخل ديوار کنار پريز
تصوير به داخل حرکت می کند و ما دود و جرقه و آتش را می 

 ...بينيم
 :برش به
 الکرتونيکی سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. خارجی

وار مغازه چسپيده باال می دانی از نردبانی که به دي
 ...نردبان کنار حمل ختليه بار است...رود

 :برش به
 خيابانی در مهان کنار ـ مهان حلظه. خارجی

ماشني را در دنده ...جيم کورينگ در وسط باران قورباغه هاست
 ...می زند و شروع به راندن می کند

 ...بيست يارد می راند، ديگر قورباغه ای منی بارد...

 در پارکينگ پشت مغازة سولومون و سولومون توقف می او...
 ... قورباغه منی باردآن جا...کند

 دانی که دارد از نردبان یينگ می افتد رورنور باالی ماشني کو
 ...باال می رود

 ...دانی می ترسد و سر جايش خشکش می زند...

در آينه عقب ماشني . کورينگ حلظه ای از دانی غافل می شود...
 ...می کند، می بيند قورباغه ها دارند می بارندنگاه 

نگاه دانی از کورينگ می گذرد و می افتد به قورباغه ها ...
 ...که دارند از آمسان می بارند

 ...دانی به آمسان نگاه می کند...

قورباغه ها مستقيم به طرف او می آيند، به صورتش برخورد ...
با صورت به ...ی افتدمی کنند و او از باالی نردبان به زمني م

 ...زمني می آيد
 بيند که با ی گرداند و دانی را میجيم کورينگ سرش را م...

از ماشني ...صورت به زمني افتاده و سنگفرش خيابان خونی شده
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خارج می شود و به طرف دانی می رود، قورباغه ها دارند می 
 .بارند، او را با خودش به زير سقف حمل ختلية بار می کشد

 :ش بهبر
 خانة کلوديا ـ مهان حلظه. داخلی

و به خانة از راه پله می گذرد تصوير به دنبال رز است، او 
 ...کلوديا می رسد و ديوانه وار به در می کوبد

 ...کلوديا در داخل آپارمتان از جايش می پرد و فرياد می زند
درو . مامان. منم مامان. منم. عزيزم، عزيزم، کلوديا: رز

 .و باز کن عزيزمدر. باز کن
کلوديا بلند می شود و می رود طرف در و آن را باز می کند 

هر دو به ...ــ رز به سرعت وارد خانه می شود، او ترسيده
/ زمني می نشينند و مهديگر را در آغوش می کشند، عرق می ريزند

 ...می لرزند/ گريه می کنند
 :برش به
  ـ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 خانه بريون باال می آورد و قورباغه ها را در فرانک سرش را
چيزی زمزمه می ... به فرانک نگاه می کندِارل. می بيند

 ...فرانک متوجه می شود...کند
 . قطع می شودِارل جز صدای فرانک و ،متام صداها

 .تو اون چيزی که خيال می کنی نيستی: ِارل
 .ترکدبغض فرانک می 

 :برش به
 ـ مهان حلظهملپاليرت کافه . داخلی

در بريون دارد ...تصوير به دور مغازه می گردد. ورماستنلی و 
 روی...قورباغه ها به زمني می خورند...قورباغه می بارد

آا نشسته اند، ...ن ماشني که پارک شده اند می افتندديچن
. تقريبًا گيج شده اند...دارند متاشا می کنند، خشکشان زده

  شوک زده و ترسيده است؛ورم. آيداستنلی به نظر خوشحال می 
 اين ديگه چيه؟: ورم

 .داره قورباغه می باره. قورباغه ست: استنلی
 منظورت چيه از اينکه قورباغه می باره؟: ...ورم

 .داره از آمسون قورباغه می باره: استنلی
 ...چی، چی: ...ورم

اين يه چيزيه که اتفاق می ...اين اتفاق می افته: استنلی
 .افته
 چه خربه، چه خربه؟: ورم

 ؛ از چهرة اویتصوير. منايی بسته از استنلی
در انعکاس چشمهايش ما قورباغه ها را می بينيم که دارند می 

 ...بارند

WWW.IRANMEET.COM



137 
 

از برابر تابلوی مغازه که رويش نوشته شده قورباغه ها 
 .رد می شوند" قهوة تازه"

 طرف  شود و می رودیاو بدو وارد مغازه م. منايی از ديکسون
 حسابی ترسيده و عصبی است ــ...  و استنلیورم

 بابايی چه خربه شده؟! یيبابا! بابا: ديکسون
 پسر، آروم باش ــ...آروم باش: ورم

 بيا برمي، بيا پوالشو بردارمي و برمي ــ ،بيا برمي: ديکسون
 ی؟ بابا، پوالشو برداشتی؟تپوالشو برداشتی؟ برداش

 ...حاال آروم باش...آروم باش...نه، پسرم: ورم
. بايد پوالشو بردارمي و برمي، بيا برمي. بيا بابا: ديکسون

 پوالشو بردار ــ
ما اين کارو منی کنيم، ديگه .  کنيمیما االن اين کارو من: ورم

 .متوم شد
 چرند می گی بابا، ما بايد پوالشو بردارمي و. چرنده: ديکسون

 .برمي
 آورد و نشانه می گريد ديکسون يک اسلحة پليس از جيبش در می

 .به طرف صورت استنلی
 .پوالتو به ما بده: ديکسون

 پسرم، کاری نکن ــ: ورم
 د می گی بابا، ما بايد پوالشو بردارمي ــنچرنده، چر: ديکسون

 .ــ نه: ورم
 .پوالتو بده) به استنلی: (ديکسون

 .پسر، لطفًا اسلحه رو بذار کنار: ورم
 .بچه، پوالتو بده: ديکسون

 ...ارش کنارذپسر، لطفًا ب: ورم
 بابا ــ: ديکسون

 .، اسلحه رو بذار کنارمپسر خواهش می کن: ورم
 ...کمی می لرزد...ديکسون عصبی می شود و اشک می ريزد

 چيزی نشده ــ: ورم
بايد پوالشو بردارمي تا بتونيم برمي ــ تا بتونيم از : ديکسون
  برمي ــاين جا

 .ديگه دنبالش منی رمي .ديگه فکرشو نکن: ورم
 ديکسون گريه می کند و می لرزد و عقب عقب می رود ــ

از . بابايی، لعنتی، بابايی، از دستم عصبانی نشو: ديکسون
 . فقط پولتو هبمون بده) به استنلی(دستم عصبانی نشو ــ 

؛ مپسر من از دستت عصبانی نيستم، از دستت عصبانی منی ش: ورم
رش کنار و منم از دستت عصبانی منی شم، چيزی نشده، لطفًا بذا

 عصبانی منی شم ــ
 .بابا: ديکسون
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ديکسون کمی اسلحه را پايني می آورد، گريه می کند و می 
ديسکون ...آن را پايني تر می آرود و می دهد به پدرش...لرزد

 ...می ترسد پدرش او را کتک بزند...کمی ترسيده
ريده بريده نفس می ديکسون سريع و ب...استنلی خشکش زده...
 ...کشد

من ـ فقط ـ فکر ـ کردم ـ من ـ منی خواستم ـ من ـ : ديکسون
 منی خواستم ـ من ـ منی خواستم ـ

 .چيزی نشده پسر: ورم
 و اميی 86يت قورباغهرمِکبا صدای " سبز بودن"موسيقی . مکث
 . شنيده می شود87مان

 :برش به
    ظه    بلوار ونتورا ـ مهان حل/ کافه ملپاليرت. خارجی

 ذسکانس 
قورباغه ها از آمسان به زمني می . منايی باز از کافه ملپاليرت

 ...باراند و روی خيابان پخش می شوند
 :برش به
 آمسان ــ مهان حلظه. خارجی

تصوير با آا در حرکت ...قورباغه های در حال سقوط
 تبديل می شود به صحنه ای ديگر اين صحنه...است

 ـ یبسا ببه سبکبه مانند طراحی حرکات موزون ...موزيکال
 ... که قورباغه های ريزان از آمسان را نشان می دهد88برکلی

هر ...سبز بودن کار آسانی نيست: "يت قورباغهرمک/ موسيقی
 ..."روز را به رنگ برگها گذراندن آسان نيست

 :منای ممتد برش می خورد به
 خانة جيمی ـ مهان حلظه. لیداخ

منايی بسته از جيمی که روی زمني افتاد و ...خانه آتش گرفته
چند قورباغه ...و قورباغه...دورش پر است از خورده شيشه

 ... می شودبيش تر و بيش ترحريق ...هنوز زنده هستند
 :برش به
 حمل ختليه بار ــ مهان حلظه/ سولومون و سولومون. خارجی

دهان دانی پر از خون .  دانی زير سقف رفته اندجيم کورينگ و
 ...است و دنداايش شکسته

 ...دنسدوومن...دنسدوومن: دانی
 ... حل می شه،چيزی نشده...چيزی نشده: جيمی کورينگ

 :برش به
 آپارمتان کلوديا ــ مهان حلظه. داخلی

                                                 

86 Kermit The Frog 
87 Aimee Mann 
88 Busby-Berkely 
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رز او را گرفته و . کلوديا در آغوش مادرش گريه می کند
 کلوديا با صدای بلند گريه می کند ــ...تکانش می دهد

 ."مامانی...مامی...مامی"
 ."چيزی نشده"رز او را آرام می کند و سرش را می گريد 

 :برش به
 اورژانس ــ مهان حلظه. داخلی

آنقدر با او می . دکرتها دارند معدة ليندا را شستشو می دهند
 .مانيم تا متوجه شومي زنده می ماند

 :برش به
  ــ مهان حلظهِارل خانة. داخلی

 کوتاه و ِارلآخرين نفسهای .  و فرانک و فيلِارلمنايی از 
و بعد می ...کوتاه و سريع...کوتاه و سريع...سريع است

 .....با چشمانی باز......مريد
 :برش به
 آمسان ــ مهان حلظه. خارجی

 از گل مگنوليا نزديک یبه شکل...وير به طرف زمني می آيدتص
تصوير با زمني ...اغه ها آن را شکل داده اندمی شود که قورب
 يکی می شود ــ
 .برش به سياهی

 و اما حاال  :روی تصوير
 . گرين، بری و هيل،"اعدام سه مرد"ـ تکرار منای 

ـ تکرار منای دملر داريون که روی درخت است و منايی که از آب 
 .بريون کشيده می شود

 .ساختمانـ تکرار منای پرش سيدنی برينجر از باالی 
و يک خودکشی  غواصو يک ...و در نتيجه ما سه اعدام: راوی
 ...دارمي

 :برش به
  ـ طلوع خورشيدِارلخانة . داخلی

. فيل در را باز می کند، دو مامور کفن و دفن پشت در هستند
 .فيل آا را به داخل راه می دهد

داستاايی دربارة تصادف و فرصت دوباره و راه هايی : راوی
م ختم می شوند وجود دارند و اين چيزهای غريب مهيشه که هب

د و توضيحاتی دربارة اينکه چی به چيه و کي نروايت می شو
 ... از اونا خرب داره وجود دارههستش که
 :برش به
  ــ اتاق پذيرايی ــ مهان حلظهِارلخانة . داخلی

 را متاشا می کنند که رويش مالفه ای کشيده ِارلفرانک و فيل 
تصوير به گوشه ای می . ود و بر برانکارد گذاشته می شودمی ش
 می بينيم سگی که قرص های مورفني خورده بود هم روی يک ،رود

 .برانکارد است و رويش مالفه ای کشيده شده
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 .منايی بسته از فيل و سپس فرانک
ب اگه اينا تو يه فيلم ُخ"و ما به طور کل می گيم : راوی

 ."کنيماتفاق بيفته باورشون منی 
 منايی از آشپزخانه، دقايقی بعد

اوه ...الو"...فيل وارد می شود و جواب تلفن را می دهد، 
 فيل به فرانک نگاه می کند ــ..." بله، بله...نه

   :برش به
 بيمارستان ــ صبح. داخلی

منايی از راهروی طوالنی اورژانس، در باز می شود و فرانک 
  رود، اطالعات می گريد ــوارد می شود و به طرف ميز پذيرش می

تصوير می چرخد، اتاقی را منايان می کند، از ميان در نيمه 
چشمهايش نيمه . باز ليندا را می بينيم که روی ختت خوابيده

دکرت باال . باز است، وسيلة خمصوص تنفس به او وصل کرده اند
 سرش ايستاده، به آرامی دارد از او سئوال می پرسد؛

  شنويد؟ ليندا؟ مشا ليندا هستني؟دای منو میص: دکرت
دکرت به صحبتش . او سرش را به نشانة تاييد تکان می دهد

فرانک وارد منا می شود و دور از آا می . ادامه می دهد
 ؛اش با چهرة ديکسون در برش تصوير يکی می شود چهره. ايستد
 يکی تصادفی، يکی ديگه رو تصادفی می بينه و ــ: راوی

  خالی از ماشني ــ صبحپارکينگ. خارجی
 هم با او ورماو سوار ماشني می شود، . منايی بسته از ديکسون

ديسکون به مرسدس ليندا که . ماشني آا به راه می افتد. است
چنان آن طرف پارکينگ است نگاه می کند ــ آا از کادر  هم

 .خارج می شوند
 :برش به
 مگنوليا ــ صبح. خارجی
منايی از . لنز خمصوص مناهای باز.  می راند در خيابانورمماشني 

او ...ماشني، ديکسون خم شده و کمی از پنجرة ماشني بريون آمده
اسلحه را در يک روزنامه پيچيده، اثر انگشتهای روی آن را 

 ...اسلحه را از ماشني به بريون پرت می کند...پاک می کند
 :برش به
  ـ صبحکافه ملپاليرت. داخلی

يک مامور دارد او ...ی عقب ماشني پليس نشستهاستنلی در صندل
احتماال بايد او را آرام کند، ولی در عوض ...را نگاه می کند

 با يک پليس ديگر و کارگر کافی شاپ  ودارد قهوه می خورد
 صحبت می کند ــ

ور اتفاقات غريب مهيشه ج اين ،و به نظر فروتنانة راوی: راوی
 ...پيش می آيند
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 دور می شود، خودش آن جاپياده می شود و از استنلی از ماشني 
خيابان را طی ...را از چشم متام مردم و مامورها دور می کند

 ...می کند
 :برش به
 خانة اسپکتورها ـ اتاق خواب ريک ـ صبح. داخلی

 .ريک خوابيده. استنلی وارد اتاق خواب ريک می شود
 .بابا...بابا: استنلی

 .ی از جايش تکان منی خوردکند، ول ريک چشمهايش را باز می
 .بابا، تو بايد با من مهربون تر باشی: استنلی

 .برو خبواب: ريک
 .فکر می کنم تو بايد با من مهربون تر باشی: استنلی

 .برو خبواب: ريک
 .استنلی از اتاق خارج می شود

 :برش به
 خانة جيمی ـ صبح. داخلی

د را از کيسة خمصوص جس. آتش نشاا جلوی خانه مجع شده اند
 .خانه خارج می کنند، جسد جيمی در آن قرار دارد

و مهني طوری ادامه پيدا می کنه و ادامه پيدا می : ...راوی
شايد ما با گذشته کنار اومده باشيم، "کنه و کتاب می گه، 

 ."اما گذشته با ما کنار نيومده
 :برش به
  ـ مارسیپاسگاه پليس. داخلی

اه می کند، دستگاه ضبط صوت مارسی به ميزی که جلويش است نگ
 .و ميکروفون روی ميز است

اون پسر و نوه ام رو زد . من شوهرمو کشتم. من کشتمش: مارسی
با جا سيگاری زدمش و اون از حال رفت و منم . و منم زدمش

من شوهرمو خفه کردم تا از پسرهام . کشتمش، خفه اش کردم
 .من از پسرهام دفاع کردم. دفاع کنم

 :برش به
 سولومون و سولومون ـ صبحااکرتونيکی . جیخار

دانی . جيم کورينگ و دانی بر سکوی ختليه بار نشسته اند
دهانش خونی است، يک دستمال کاغذی به دست گرفته و کمی گريه 

 .مکث. کورينگ هم دارد به حرفهای او گوش می دهد. می کند
سيم ...امحقاسه...می دومن کاس امحقاسه ای کردم: دانی
سيم گذاشنت، ...فکر کردم عاشقم می شه...فکر کردم...نتسگذا

هر چيزی جاش  ،می دونی...ی که منی دونستمسبرای چي...برای چی
 . کجاست

دانی . کورينگ به او نگاه می کند، با سر تاييد می کند
 واقعًا دارد اشک می ريزد، به باال نگاه می کند؛
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يه نشون بدم، من واقعًا کلی عشق و عالقه دارم که به بق: دانی
 فقط منی دومن چطور ــ

  ؛تصوير دو منا از آا نشان می دهد، درنگ، بعد
دانی و . اسلحه از آمسان به زمني می افتد، در در ده مرتی آا

 .منايی بسته از جيم کورينگ. مکث. جيم کورينگ نگاه می کنند
 :برش به
 الکرتونيکی سولومون و سولومون ـ مهان حلظه. داخلی
و جيم کورينگ وارد مغازه می شوند، به طرف دفرت می دانی 

 روند ــ
. اين سيستمهای حفاظتی واقعًا مسخره هسنت: ...جيم کورينگ

قدر مسخره که وقتی يه قورباغه از آمسون می افته  يعنی اين
يه فرصت اجياد می کنن؟ ! روی جعبه برق مهة درها باز می شن

 از راه برسه و يت کی تو اون موقعهآدم منی دونه که ممکن
مغاره رو خالی کنه ــ اگه به جای تو بودم با ريئست دربارة 

 يه سيستم امنيتی تازه صحبت می کردم ــ
 ...اوس ـ باسه ـ مس: ...دانی

 مشا ها خوب پول در می آرين، نه؟: جيم کورينگ
 :برش به
 سولومون و سولومون ـ دفرت ـ دقايقی بعد. داخلی

منايی بسته . داند به داخل گاوصندوقدانی پوهلا را بر می گر
 .از دانی

اگه .  مهني پاينه،يه رفيقی دارم) از پشت صحنه: (جيم کورينگ
البته هنوز . خبوای می تومن بگم برات دندون مصنوعی درست کنه

تو دورة کار آموزيه، يعنی هنوز دندون پزشک نشده، ولی تا 
 ... کارش خوبهمی دومنيی که اون جا

 .او لبخند می زند. سته از دانیمنايی خيلی ب
 :برش به
 سولومون و سولومون ــ مهان حلظه. خارجی

ورينگ که با هم دست می دهند و منايی باز از دانی و جيم ک
فقط چند کلمة . جدا می شوند، به طرف ماشينهايشان می روند

هبم زنگ بزن تا مشارة يارو رو هبت بدم، اون احتماال : "ديگر
 ."کمکت کنه

تصوير با جيم کورينگ مهراه می . ی به طرف ماشينش می روددان
 .او به طرف ماشينش می رود و پشت فرمان می نشيند. شود

 .او باز کمی با خودش صحبت می کند. تصوير با او می ماند
خيلی ها فکر می کنن اين فقط يه : ...جيم کورينگ

.  هاارتو خبور، کار متوم شده، يه چيزی تو مهني مايه...کاره
يه چيز جمزا ...اين يه کار بيست و چهار ساعته است...ولی
 چقدر ؛و چيزی که خيلی از مردم هبش توجه ندارن اينه...نيست
مردم فکر می کنن وقتی از نظر ) درنگ. (م کار درست سختهااجن
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قضايی نسبت هبشون قضاوت کنم، دارم خودشون رو هم قضاوت می 
 نبايد هم اين کارو ولی من اين کارو منی کنم و...کنم
من بايد مهه چيزو بر دارم و مهون طوری که هست باهاش ...کرد

گاهی نيازه . گاهی مردم به يکم کمک احتياج دارن. بازی کنم
و اين مهون . که اونا رو خبشيد و گاهی نيازه که بيفنت زندان

 ،وننقا...اون متاس...چيزيه که کار منو خطرناک می کنه
ولی می تونيم کسی رو ...بشکومنشقانونه و خدا نکنه 

چی رو می تونيم ...ب، جای سخته کار مهينه؟ ُخ...ببخشيم
 ...جای سخت زندگی مهينه...ببخشيم؟ جای سختش مهينه

آن ، ماشني را روشن می کند و از او را مهراهی می کندتصوير 
کمی گريه می ...تصوير مهچنان با او است... دور می شودجا

 .کند
 :برش به

 آپارمتان کلوديا ـ مهان حلظه. یداخل
خودش را باال کشيده، مالفه . او روی ختت است. منايی از کلوديا

آهنگی نواخته می ...رويش است، به فضای جلويش خريه شده
 طوالنی از جايش تکان منی خورد، تا اينکه می یبرای مدت...شود

کسی از پشت وارد تصوير می شود ...بيند کسی وارد اتاقش شده
 جيم حالت بدنی اش متوجه می شومي کهاز ...لبة ختت می نشيندو 

 و به او نگاه می گريه می کندکلوديا . کورينگ است
 ...مکث...کند

کلوديا نگاهش را از او می گريد و به دوربني نگاه می کند و 
 .لبخند می زند
 .برش به سياهی
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