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  روز ـ خانه به کار محل قطار ايستگاه. خارجی. 1

 که   است   رنگ    بی   آنجا    آنقدر   .   است   پوشيده    کت   و   دست   به   کيف   کارمندهای       از    پر   سکو.   خاکستری     جايست  
 سکوی.   زده     بغل   زير    شکالتی   شکل  قلب   قرمز    جعبه   آنها    از    يکی   فقط .   آيد    می   سفيد  و   سياه   نمايی    نظر   به 

 جدا   جمعات    آن    از    يکی   شود،    می   ايستگاه     آن    وارد      دارد      خالی    قطار    که   حالی    در  .   است   خالی    هم   ريل    آنسوی
 قطار   رود،      می   پايين    پلها   طرف    آن    از    و   گذرد     می   روگذر      از    سريع   کند،    می   يکی   دوتا     را    پلها   و   شود   می 

 ايستگاه    از    خالی    قطار    وقتی  .   رساند    می   آن    به   را    خودش     مرد    و   شود   می   باز    درهايش    .   ايستد    می   حاال    خالی  
 بار   اولين     برای   .   کند   می   تماشا   قطار    کثيف   پنجرة    پشت   از    را    طرف    آن    جماعت    مرد    آيد،     می   در    حرکت    به 

 کمی   و   دارد      زرد     پوستی   است،    اش    زندگی     سوم   دهة    در    او  .   است   َبريش    جوئل    اين  .   بينيم   می   را    اش    چهره  
 روی    . استنم   نخ   و   کهنه   و   کثيف   و   قديمی    کمی   هم   کيفش   است،    آشفته   مقداری       موهايش   .   است   کرده     پف 

  .سواريست اسب کابوی از عکسی هم روشنش کروات
  روز ـ مونتاگ قطار ايستگاه. خارجی. 2

 حرفهايش   .   بگيرد    را    دهنی    جلوی    کند   می   سعی.   پيچيده    اطرافش      باد  .   زند    می   زنگ    عمومی    تلفن   از    جوئل  
  .شده تر سخت آنها شنيدن اطرافش عناصر وجود با ًامخصوص است، خودش با هايی زمزمه بيشتر
 مسموميت  .   غذايه     مسموميت    کنم   فکر   نه .   نيست   خوب    حالم    صبح  امروز    .   جوئل  .   مجوئل  .   سيندی   سالم :   جوئل  
 خيلی   درسته،     آره،    !   آرم     می   باال  .   آوردم       می   باال    همش   زدم،      زنگ    دير    اينقدر     که   خوام     می   معذرت   !   غذايی   
  !آرم می باال

  روز ـ ساحل. خارجی. 3
 رد   دارد      يابی    فلز   دستگاه    که   پيرمردی      کنار    از  .   گردد     می   ستد   به   کيف   باد،     زير    و   خالی    ساحل   در    جوئل  
  .دهند می تکان سر هم برای. شود می
  روز ـ ساحل. خارجی. 4

  .کند می نگاه اقيانوس به جوئل: بعد کمی
  روز ـ ساحل. خارجی. 5

. د آور     می   بيرون     کيفش   از    را    ای    پوره     پاره     و   بزرگ     يادداشت      دفتر    و   نشيند   می   سنگی  روی     او  :   بعد   کمی 
  .خواند می را يادداشتش آخرين و کند می بازش
 هم .   کنيم   می   زندگی     هم   با   من   و   نايومی   .   نيست   خبری  .   2001  ژانويه      شيشم  ) تصوير    روی     صدا   ( : جوئل  
 می   طوری     همين   چيه؟    حدسم   بهترين    بمونه؟     طوری     همين   خواد     می   ابد    تا .   نيست   خاصی   چيز .   ايم    خونه  
  .مونه

 المپی    نور    زير    ای    مخروبه     ابنار     در    که   ای    ريخته    هم   به   و   ه زد    وحشت    ، شکاک   مردی     نوشته   زير    در  
 از   زيادی      صفحات   يادداشت،       اين    از    بعد :   شود  می غريبی چيز متوجة جوئل .شده کشيده است نشسته آويزان
  :نويسد می بعد صفحة در بعد کند، می تعمقی رويش او. اند شده جدا دفتر

 اگه    رفتن؟     کجا   ساال   اون   .   سال   دو    از    بعد   نوشته   يناول   .   2003  ولنتاين     روز     ) تصوير    روی     صدا   ( : جوئل  
 می   يادش     کی   هم   بعدش    سال   چند .   ميری    می   تو   و   شه  می   تموم    بعدش  .   شه  می   گرفته    ازت     نباشی   مواظب   

. ) کند   می   فکر .   ( شدی   مونتاک     قطار    سوار  .   مريضی    امروز    . )   کند   می   فکر   ( بودی؟      اينجا    حتی   تو   که   مونه  
 از   بعد   که   بود    بار    اولين   .   ديدم     رو    یم وي نا   ديشب  .   بگم   چی   بايد    ديگه    مدون     نمی . )   کند   می   فکر   بيشتر .   ( سرده  

 که   انگاری    .   بود    غريب    خيلی   افتادن      قبلی   آشنای    رابطة     تو   سادگی    اين    به .   خوابيديم      هم   با .   ديدمش     می   یي جدا  
  .خوبيه فکر کنم می فکر. کرديم صحبت همديگه پيش برگشتن دربارة دفعه يه. نگذشته زمان اصًال
 دارد     که بيند می دوردست در را زنی د،کن می بلند سر .دشک می طراحی بعد صفحة در ندارد، یديگر فکر
 او .   است   کلمنتاين    اين  .   کند   می   جلوه    کامالً    نارنجی     سويتشرتی    با   خاکستری     منظرة    آن    در    او  .   طرفش    آيد    می 
 می   تر   نزديک     او    وقتی  .   کند   می   نگاه    را    او    کمی   جوئل  .   کامليست    زن    است،    اش    زندگی     سوم   ةده    اوايل      در  
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 از   وقتی  .   کند   می   کار    اين    به   تظاهر    حداقل     يا   کند،    می   اش    طراحی     سرگرم    اره  ب دو    را    خودش     جوئل    شود،  
  .نويسد می جوئل. شود می اقيانوس خيرة و ايستد می کلمنتاين. کند می دنبال را رفتنش د،رگذ می کنارش
 بهتره .   شم  چشم   تو   چشم   شناسمش  نمی   که   زنی    با   تونم    نمی   معمول    مطابق    ) تصوير    روی      صدا   ( : جوئل  
  .داره دوست مطمئنم. داره دوست رز گل اون. بگيرم ولنتاين هديه براش برم. نايموی پيش برگردم

  روز ـ ساحل. خارجی. 6
 از   انه ط اتمح .   شود   می   رد    دهستن   تعطيل   فصل   تغيير   خاطر    به   که   ساحلی   های    خانه    کنار    از    جوئل  :   بعد   کمی 
  .کشد می سرک داخل به کثيفی پنجرة

  روز ـ ساحل. خارجی. 7
  .کند می چوبی با را شنها جوئل: بعد کمی

  روز ـ وریغذاخ. داخلی. 8
 قهوه   دارند      پيشخوان     پشت   پيری    زوج   .   است   خلوت    زمستان     فصل   خاطر    به   ولی است، محلی توريستی جای
 در   او  .   خورد     می   فرنگی    گوجه    سوپ   با   تنوری     پنير   ساندويچ     دارد      و   نشسته   ميزی    پشت   جوئل    . خورند     می 

 می   ای    مرده     پيرمرد     به   را    او    بش اي   فلز .   کشيده    دارد      دست   به   بی اي   فلز   که   را    ای    چورکيده      پيرمرد     دفترش   
 کند   جلب   را    خدمت    پيش   توجه    کند   می   سعی  ناموفق،      اما    فروتنی،      با   جوئل  .   زده     چنگ   ياب    فلز   به   که   رساند  

 می   سر  از    را    لباسش   کاله    و   کند   می   گاه ن   اطراف      به .   شود   می   وارد      کلمنتاين . بياورد بيشتری قهوة برايش تا
. نشيند   می   پشتش   و   کند   می   انتخاب     را    خالی    ميز   او  .   کند   می   برانداز       را    روشنش    آبی    موهای     جوئل  .   اندازد     

  .شود می ظاهر جلويش قهوه کتری با پيشخدمت
  .دوممه خونة اينجا! منم بازم. سالم: کلمنتاين
  قهوه؟: پيشخدمت
  !ی وووي! دادی نجات جونمو. خوام می که معلومه. خدايا: کلمنتاين
  .ريزد می قهوه پيشخدمت
  خواين؟ می چی دونين می: پيشخدمت
  نيست؟ قرن اين آدمای همة سئوال اين )خندد می (:کلمنتاين
  .مطلب اصل سر گردد می بر هم کلمنتاين. نيامده خوشش پيشخدمت
  دارين؟ تنوری پنير ساندويچ و گوجه سوپ هم امروز: کلمنتاين

  .همينه غذامون که وقته خيلی: شخدمتپي
 می   ميز   زير    را    قهوه    ليوان     ای    دقيقه    برای  و رود می کيفش سراغ کلمنتاين. رود می آشپزخانه به پيشخدمت

  .آورد می ميز روی را آن بعد و ريزد می درش چيزی برد،
  .بيارين هم کرم يکم لطفًا )زند می صدا (:کلمنتاين
 می   را    او    برود،      ديگری     جای    به   جوئل    چشمهای    اينکه    از    قبل   نگاهش  .     دکن   می   نگاه    را    اطراف      کلمنتاين  

 کتابی    کيفش   از    کلمنتاين  .   دفترش     روی     گرداند      می   را    سرش   بعد   رسد،    می   نظر   به   زده     خجالت    جوئل  .   گيرد  
 جلدی .   ببيند   را    کتاب    جلد   کند   می   سعی  آورد،       می   باال    سر  جوئل  .   کند   می   خواندن      به   شروع    و   آورد      می   در  
  .بفهمد را اسمش تواند نمی. يستآب و سفيد

  روز ـ ساحل. خارجی. 9
 او   و   خودش     بين   فاصله    به   جوئل  .   است   اقيانوس      خيرة    کلمنتاين    هم   ساحل   پايين  .   شده   خيره    اقيانوس      به   جوئل  
  .شود می اقيانوس خيرة دوباره بعد و اندازد می نگاهی

  عصر نزديکهای ـ مونتاک قطار ايستگاه سکوی. خارجی. 10
 آدم    تنها   جوئل    بيند،    می   را    جوئل    شود،    می   سکو  وارد      کلمنتاين  .   نشسته   قطار    انتظار     به   نيمکتی   روی     جوئل  
. هستند   قديمی    دوستهای     که   انگار     آورد،       می   در    ای    مسخره    اداهای       دهد،     می   تکان    دستی .   سکوست  آن    روی   
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 دستهايش    به   جوئل  .   نشيند   می   سکو  ديگر    انتهای     در    کلمنتاين  .   دهد    می   تکان    دست   برايش     زده     خجالت    جوئل  
  .باشد نوشته چيزی اش گری ناشی کردن پنهان برای تا آورد می بيرون را دفتريادداشتش شود، می خيره
  شم؟ می کنه می توجه بهم يکم بينم می که زنی هر عاشق چرا )تصوير روی صدا (:جوئل

  عصر نزديکهای  ـ قطار. داخلی. 11
 بعد. کند می هنگا را گذرند می جلويش از آرامی به که متروکی زمينهای و شيندن می واگن انتهای در جوئل
 نگاهش    کلمنتاين  .   کند   می   بلند سر جوئل. شود می وارد کلمنتاين و شود می باز واگنها یميان در ای دقيقه از

 است   واگن     ديگر    انتهای     که   نيمکتی   بر   او  .   کرده     نشستن   برای     جايی    کردن     پيدا    مشغول    را    خودش     کند؛    نمی 
 قطار .   کند   می   نگاهش    دارد      کلمنتاين    کند   می   احساس   .   کند   می   نگاه    را    بيرون     پنجره    از    جوئل  .   نشيند   می 

  :آيد می در حرف به کلمنتاين باالخره. گيرد می سرعت
  !سالم )صداها و سر ميان از (:کلمنتاين
  .کند می نگاهش جوئل
  ببخشيد؟: جوئل

  .شنوم نمی صداتونو چی؟: کلمنتاين
  .خوام می ذرتعم گفتم: جوئل

  .کردم سالم فقط من خواين؟ می معذرت چرا: لمنتاينک
  ...پس زنين، می حرف من با دارين که دونستم نمی. نه: جوئل

  .کند می نگاه را خالی واگن اطراف کلمنتاين
  جدًا؟: کلمنتاين
  .بگيرم خودم به خواستم نمی خوب )کشيده خجالت (:جوئل

 حرف   خالی    واگن     يه   تو   باهات     داره      يکی   کن   رض ف   و   کن   عوض    فکرتو  .   کن   خطر   کن،    ول    هه،  اَ :   کلمنتاين  
  .زنه می

  .سالم هی. سالم ببخشيد، باشه، حاال: جوئل
  .رود می جوئل طرف به ها صندلی بين از. خندد می کلمنتاين
 به   نياز    گاهی    اصالً   من   که   نه   بزنم؟     داد     نيست   الزم     ديگه    بشينم؟    نزديکتر     يکم   اگه    نيست   مشکلی :   کلمنتاين  

 مزاحمتون     اصالً   بکنين   ای    ديگه    کار    يا   بنويسين    خواين     می   اگه    ولی  )   مکث .   ( گم   می   دی ج   ندارم،       زدن     داد   
  .شم نمی
  ...م ام واقعًا، من...فقط من نه، )کنان من من (:جوئل

  چی؟ واقعًا شما چی؟: کلمنتاين
  .کند می نگاه آمده ازش که جای به و کند می پا نآ پا اين واگن ميان در کلمنتاين
  .نيست مشکلی بشينين اينخو می اگه: جوئل

 می   جوئل    روبروی        نيمکت   آنطرف   . ( داشتم    طوالنی     سفر.   کنيم   صحبت  يکم   خوام     می   دونين     می :   کلمنتاين  
  .نيست زندگی منظورم که معلومه رين، می ايستگاه کدوم تا که اينه منظورم رين؟ می کجا تا.) نشيند
  .راکويل مرکز: جوئل

  چيه؟ عجيبيش چيز! ااونج رم می منم! گی می الکی: کلمنتاين
  .کند می ناآرامی احساس جوئل. است خيره او به کلمنتاين
  شناسمتون؟ می: کلمنتاين
  .نکنم فکر: جوئل

  کنين؟ می خريد نوبل و بارنس مغازة از. همممم: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  .ديدم جايی رو شما کنم می فکر. کتابم بردة که ساليه پنج اونجا من. خودشه: کلمنتاين
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  ــ خاطره به جدًا،: ئلجو
  .بدم استعفا االن همين بايد شد؟ سال پنج مسيح،: کلمنتاين
  .بياد يادم رو شما کنم فکر. اونجا رم می هميشه اينکه خاطر به ــ: جوئل

 همين   بايد    داری؟       همراه     تلفن .   شم  می   قائم    پشتا   اون     هميشه .   ديدم     رو    تو   من .   ديگه    اونجام   من خوب: کلمنتاين
  .موه مال. سرنوشتم دنبال رم می پدرم مثل. مردم آدم يه وقت اون. بدم استعفا جااون از دقيقه
  چيه؟ مال: جوئل

 جلوی   مويی    تار    ( رنگيم؟     چه   امروز    .   آد    نمی   يادت     منو   همينکه   خاطر    به .   کنم   می   عوضش   خيلی :   کلمنتاين  
 می   آدمو     شاسم   . رنگشه    اسم .   خراب     آبی    گن  می بهش نه؟ مگه بيه،آ.) کند می نگاهش و آورد می صورتش

  نه؟ مگه ،گيره
  .اومد خوشم اسمش از: جوئل

  !چيه بدونی که عجيبه برات اگه البته ارزونيه، جين اسم خراب آبی: کلمنتاين
  ــ توی" ويتس تام. "آره: جوئل

  آهنگشه؟ کدوم. گه می هم ويتس تام! دقيقًا: کلمنتاين
  .آد نمی يادم: جوئل

 آميز،    تهديد    قرمز  .   داره      حسابی    اسمای    همين   با   رو    رنگا    اين    توليد    خط   يه   ششرکت .   بگذريم     حاال  :   کلمنتاين  
 من   آره؟      می   گير   آدم     کاری     همچين   چطوری   .   شغليه  خودش     اسما   اين    کردن     انتخاب   .   انقالبی     سبز  تبی،    زرد   
  .کرده سرنوشت پدر گور. دنبالش رم می که

  ــ آره می گير کاری همچين چطوری آدم دونم نمی واقعًا: جوئل
  .کن پاک صورتی. مبهم بنفش: کلمنتاين

 درجه     تا   پونزده      هست؟    مگه   مو   رنگ    تا چند   باشه؟    وقت    تمام    کار    يه   اسما   ناي    انتخاب     کنی   می   فکر :   جوئل  
  يک؟

 انتخاب    خودم     اينو  !   مامور     نارنجی   )   زده     هيجان  (   . ديگه    شهست   يکی   کار    باالخره      ) کننده    تحقير   ( : کلمنتاين  
  .بهترينم انتخابشون تو من و ارهد وجود نهايتی بی رنگای صورت هر در. کردم
  .هستی که مطمئنم )لب زير (:جوئل

 ويتس    تام    آلبوم     اسم )   کند   می   فکر . ( کروچينزسکی     کلمنتاين    نوشتة   شما  موهای   !   بنويسم    تونم    می :   کلمنتاين  
  .بارونه سگهای
  ــ نشنيدم آلبومو اون مطمئنی؟: جوئل

 ثابت    شخصيت  يه   بتونم    اينکه    جلوی    ولی  .   کردم     حان امت    رنگاشونو     همة من ريم،ذبگ حاال. کنم فکر: کلمنتاين
  چطور؟ تو. کنم می بندی سرهم شخصيتمو دارم. گيره می باشمو داشته
  .باشه اين مشکلم دارم شک من اوه،: جوئل

  شناسی؟ می. شناسی نمی...پس. بشناسی منو نيست الزم خوب،: کلمنتاين
  .باشم برخورد خوش کنم می سعی فقط من. متاسفم: جوئل

  .گرفتم آره،: کلمنتاين
  .شود می ايجاد سکوتی
  .کلمنتاينه من اسم هست، چی هر حاال: کلمنتاين
  .مجوئل من: جوئل

 خوش   کنی   می   سعی  فقط   کنی،    نمی   دار     خنده    اس  کار    اوه،      ؟ شنيدی ن   اسمم   دربارة       داری      خنده    چيز :   کلمنتاين  
  .باشی برخورد
  .شنيدمن اسمت دربارة داری خنده چيز: جوئل

  هوند؟ هاکلبری :کلمنتاين
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  .چی يعنی دونم نمی: جوئل
  خولی؟. چيه! هوند هاکلبری: کلمنتاين
  .گفتم که قبًال: جوئل

  نيومد؟ يادت چيزی هيچی؟ ؟" عزيزم کلمنتاين عزيزم، عزيزم، اوه) "خواند می: (کلمنتاين
  گه؟دي آد می رحمت همون از درسته؟ ،"بخشنده "يعنی. قشنگيه اسم کنم می فکر ببخشيد،: جوئل

   . هستم عوضی کينة آدم بگم راستشو. خوره نمی بهم اصًال چند هر. آره) آمده خوشش: (کلمنتاين
  .کنم نمی فکر طوری اين دربارت بينی، می: جوئل

  کنی؟ نمی فکر طوری اين دربارم چرا) کننده مسخره: (کلمنتاين
  ــ پس. آيی می خوب نظر به...خواستم می فقط. دونم نمی...فقط من. دونم نمی: جوئل

 و  خودراضی      از    دماغو،      دقت،     بی   مثل   صفتايی   نيستی؟    بلد   ای    ديگه    صفت  خوبم؟     من   چطوری   :   کلمنتاين  
  .دارن وجود هم کودن...و منطقی
  .ببخشيد...حاال خوب،) لب زير: (جوئل
  .گذرانند می سکوت در را مدتی

  .باشه جذابی چيز" خوبی "کنم نمی فکر: کلمنتاين
  .شود می واگن وارد قطار مامور
  .بليط: قطار مامور
  .گرداندش می بر بهش و کند می باطل را آن مامور. دهد می مامور به را بليطش جوئل

 يه   بتونه    کنم   می   فکر   باشه؟    تونه    می   چی   ديگه صفت يه جز اينکه منظورم چيه؟ "خوب" اين حاال: کلمنتاين
  .باشه هم قيد

  .شود می کيفش گشتن مشغول هم او. کلمنتاين به کند می رو مامور
 بودن    خوب    از    هم   زندگی   .   بزدالنست    .   پستيه   چيز   خوب  .   کنه   نمی   معلوم    رو    چيزی  )   دهد    می   ادامه    : ( کلمنتاين  

 دونم      می )   مامور      به . ( بشه   طوری      اين    روزی       يه   اميدوارم          مسيحا،  .   باشه   تر   جالب    بايد    يا .   تره    جالب  
  .هميجاست

  .هستند او شدن تر تاب بی شاهد مامور و جوئل
 خوب   من   با   کسی   ندارم      الزمم     و   باشم   خوب    نيست   الزم   .   ندارم      خوبی    به   نيازی   )   دهد    می   ادامه    : ( کلمنتاين  

  .باشه
  .فهميدم. باشه: جوئل

  .کنيد صبر. هميجاست دونم می. اه اه،: کلمنتاين
 نهار   در    کلمنتاين  که را کتابی جوئل. گردد می را بينشان عصبی و ريزد می نشيمن روی را کيف محتوايت
 کتاب  خيره جوئل. است راجرز تاونسلی جوئل نوشتة" سرخ راست دست "کتاب. بيند می اندخو می خوری
  .است

  .اينهاش آه،) کند می پيدايش! ( لعنتی. لعنتی: کلمنتاين
 و  ش گرداند      می   بر   کند،    می   باطل    را    بليط   مامور   .   زند    می   او    به   مطبوعی    لبخند .   دهد    می   مامور     به   را    بليط 
  .رود می

  .ساتهمتون بعدی اهايستگ: قطار مامور
 از .   دارند      لرزش     کمی   دستهايش  .   کيف   به   گرداند      می   بر   را    لوازمش      کلمنتاين. رود می بعدی واگن به مامور
 تکاشا   را حرکات اين تمام جوئل.  رودش می باال و کند می بازش. آورد می بيرون مشروب ای بقلی جيبش

 قطار .   کند   می   نگاه    را    بيرون     پنجره    از    مدتی    برای     کلمنتاين  .   کند   نمی   نگاه    که   کند   می   وانمود      اما    کند،    می 
  .کند می حرکت باز قطار. شود نمی سوار کسی. شود می باز درهايش. شود می ايستگاه وارد

  آره؟ ديگه، بود جوئل ؟جوئل: کلمنتاين
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  بله؟: جوئل
  .ام قاطی يکم امروز. چی هر حاال. دونم نمی واقعًا زدم؟ دادم. زدم داد سرت که...که ببخشيد: کلمنتاين
  .ها شه می خوبی اسم پير جيغوی جيغ هی) کند شوخی کند می سعی: (جوئل

 خوشم   بودی     خوب    اينکه    از    واقعاً     اينکه    خجالتم    اين    دليل  )   باشد   شنيده   را    حرفش    آيد    نمی   نظر   به :   ( کلمنتاين  
 بودنت     خوب    از    ن اال    ولی  .   هستم   چطوری     ديگه    دقيقة    يه   تا   االن     از    بگم   تونم    نمی .   گما   می   واالن     همين .   اومد   
  .خوشحالم خيلی
 چورايی      يه   ــ  بکنم   کاری     يه   کنم   می   سعی  دارم      ــ  بايد    که   دارم      کاری     يه .   بگذريم   .   نيست   ای    هل مسئ :   جوئل  
  .نويسم می فکرامو دارم

 خودت    مراقب   )   اندازد       می   دوش     به   را    کيفش   شود،    می   بلند . . . ( فقط   من   معلومه،     خوب  .   باشه   اوه،    :   کلمنتاين  
  .باش
  .ببينمت فروشی کتاب تو احتماًال) آورد می بيرون کيف از را يادداشتش دفتر: (جوئل

. بگيرم    رو    موها    رنگ    رو    گذاری      اسم   کار    اينکه    مگر )   رود     می   واگن     ديگر    انتهای     طرف    به :   ( کلمنتاين  
  .جالبيه اسم پير جيغوی جيغ یراست

  .شود می بيرون خيرة پنجره از و نشيند می کلمنتاين
  ؟چطوره سياه کارن: جوئل

  .شيم همکار تونيم می! خوبه: کلمنتاين
  . اندازد می را اش نگاه که است اولينی جوئل. زنند می لبخند بهم
  غروب ـ قطار. داخلی. 12

 جوئل    به   رديف      چند   کلمنتاين  .     نيست   زياد      تعدادشان       اما    اند،      شده   قطار    سوار    هم   ديگری      آدمهای       حاال  
  .کشد می را کلمنتاين دارد. است يادداشتش دفتر گرم شسر جوئل.  کند می نگاه را جوئل. شده تر نزديک

  شب ـ قطار. داخلی. 13
 شکالت  جعبه   شان   يکی   و   دارند      دست   به   گلهای    دسته   زن    دو  .   شده   شلوغ   ريباً قت   قطار  .   شده   تاريک     بيرون   
 و  شده   تر   نزديک     جوئل    به   کلمنتاين  .   است   بيرون     خيرة    پنجره    از    جوئل  .   است   همراهش     شکلی  قلب   قرمز  

  .کند می نگاهش
  شب ـ قطار ايستگاه. خارجی. 14
 می   ماشينش   به   رود،      می   پارکينگ طرف به. شود می خارج واگن از بقيه همراه جوئل و شود می باز درها
  .است بزرگی خوردگی راننده طرف در روی. رسد
  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/ داخلی. 15

 سرعت .   کند   می   فکری  .   گذرد     می   رود     می   راه     رد  دا    که   کلمنتاين    کنار    از  .   راند     می   دارد      جوئل  :   بعد   دقايقی   
  .گشد می پايين را شيشه و کند می کم را

  .برسونمت جايی يه تا تونم می خوای می اگه. سالم: جوئل
  .ممنون. خوبه نه،: کلمنتاين
  .سرده بيرون مطمئنی؟: جوئل

  .سرده خيلی آره؟: کلمنتاين
  .اند ماشين سوار دو هر. شود می سوار کلمنتاين. زند می کناری جوئل
  کنی؟ می زندگی کجا: جوئل

  نيستی؟ کن اذيت آدمای اين از که تو: کلمنتاين
 جلو   ازت     يکم   کنم   می   فکر   تونه؟     می .   باشه   رنگی    اسم   تونه    نمی   ديگه    اين    نه،  .   کن   اذيت     کاننينگ  :   جوئل  
  .افتادم
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 تونم    می   شدت   به   که   گفتن   ساکارشنا  .   کردن     اذيت     زياد     منو .   بود    آدما     جور    اين    نگران     زياد     شه  نمی: کلمنتاين
  .بسمه ديگه ولی. ببينم آزار
  يادته؟ کردی، صحبت من با اول تو. نيستم اونا از من: جوئل

  بلدی؟ درايو شرمن) درنگ. (مزاحماست شيوة ترين قديمی اين خوب: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  .دبيرستان کنار درايو، شرمن: کلمنتاين
  .راند می سکوت در. پيچاند می را فرمان جوئل

  .نيستم جوری اين واقعا. خوام می معذرت آوردم در بازی خول اينکه از ببين: کلمنتاين
  .خولی نکردم فکر. نيست مشکلی: جوئل

  .کند می اخم کلمنتاين. شود می ايجاد سکوتی
  .جاست همين.) کند می اشاره ای خانه به (خوبم؟ من پس خوب،: کلمنتاين
  .زند می کناری را ماشين جوئل

  .کردی لطف خيلی. ممنون خيلی: کلمنتاين
  ــ باشم کرده خوبی و لطف خواستم نمی خوب آوه،: جوئل

 ولنتاين     روز   .   بينمت   می   . بگذريم   )   مکث .   ( بودم     گفته   بهت   که   قبالً .   افتضاحم     خيلی   من   مسيحا،  :   کلمنتاين  
  .خوش
  .کند می باز را ماشين در کلمنتاين. کند می نگاهش جوئل
  .شدم خوشحال ديدنت از. طور همين هم تو: جوئل

  ــ تونم می. دارم زياد نوشيدنی باال بخوری؟ چيزی يه خوای می )طرفش گردد می بر: (کلمنتاين
  ــ امم: جوئل

  .جوئل بخير شبت. کشيدم خجالت. بود ای مسخره حرف ببخشيد،. خيال بی: کلمنتاين
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 16

 اطرفش،     به   کردن     دقت    با   کند   می   سعی.   است   عصبی   هم   کمی   ايستاده،       پذيرايی      اتاق     در    جوئل  :   بعد   دقايقی   
 که   در    ميان    از    را    او  .   است   آشپزخانه     در    کلمنتاين  .   کند   می   نگاه    قفسه   داخل     کتابهای     به .   کند   آرام      را    خودش   
  .زند می حرف و کند می آماده مشروب دارد. بينيم می گذرد می ازش باری چند

 آروميه،      و   پير   زن    پاينيم    همسايه  .   ارزونيه       جای  .   اينجام     که   ساليه   چهار  .   آد    می   خوشم   منم !   ممنون  :   کلمنتاين  
 پشت   اون     هم   ايون     يه .   عاليه    ولی    غريب    خيلی   اينم    که   مهربونيه،      آدم     هم   خونه    صاحب .   خوبه    خيلی   همين 
  ...و کنم گوش جيرجيرکا صدای به و بخونم کتاب تونم می اونجا. عاليه اونم که دارم

  .است ايستاده تونيک و جين ليوان دو با پذيرای در االح کلمنتاين
  ...خراب آبی دوتا: کلمنتاين
  .کند می نگاه کنند می پرواز دارند که ها کالغ شدة قاب سفيد و سياه عکس به جوئل

  اومد؟ خوشت: کلمنتاين
  .اومد خوشم خيلی: جوئل

 کالغ   قبالً   کنم   می   فکر .   آد    می   خوشم   زش  ا   منم .   دادش       بهم   آخريا     همين   ای    پسره    يه   اينو  . . .   اين  :   کلمنتاين  
  .بودم
  .دهد می را مشروبش جوئل به و کند می اریقارق

  . بود کالغا شبيه غارغارت. بود خوبی قارقار. ممنون: جوئل
  چی؟: کلمنتاين
  .کند می زمزمه را چيزی خودش با و دهد می تکان را سرش زده خجالت جوئل

  داری؟ اعتقاد تناسخ به تو: کلمنتاين
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  .نکنم فکر: جوئل
  .نوشته چيزی يه اين پشت اوه. ندارم اعتقاد منم: کلمنتاين
  .دهد می نشان را نوشته جوئل به و دارد می بر ديوار از را عکس کلمنتاين
  فراست؟ :جوئل

 چيزای    شبيه  خيلی   برام     کاراش    .   نيستم   فراست    رابرت      عاشقای    اون     جزو    من .   آره   )   آمده     خوشش :   ( کلمنتاين  
 می .   دبستانه     دوران       همون    مال    اينکه    خاطر    به   شايد .   آره     می   در    اشکمو   جورای      يه   يکی   اين    ولی  .   دبستانه   
  که؟ فهمی
  .قشنگه: جوئل

. داشت    شيشم  تا   وقتا    اون   .   دبستان     گفتم   بهش   دفعه    يه   چرا    دونم     نمی .   شده   تنگ   دبستان     برای     دلم  :   کلمنتاين  
 مال   داشتم    دوست  .   گه   می   اسمشو   داره      لچه   دهة    از    يکی   اينکه    مثل .   دارم      دوست    بيشتر   رو    دبستان     اسم   ولی  
  !سالمتی بگذريم،. ذاشتن می سرشون کاله همه. بودم دوران اون
  .سالمتی: جوئل

. نوشد   می   ای    جرعه    فقط   جوئل  .   رود     می   باال    را    ليوان     نصف   و   خندد    می   کلمنتاين  .   زنند    می   بهم   را    ليوانها   
  .دآور می در را پوتينهايش و شود می ولو کاناپه روی کلمنتاين
  .بيار در کفشاتو. ده می کيف خيلی خدايا: کلمنتاين
  .راحتم: جوئل

  .بشين پس باشه، جدًا؟: کلمنتاين
  .کرده تمام را مشروبش کلمنتاين. نشيند می پذيرايی طرف آن صندلی روی جوئل

  هستی؟ رو بعدی: کلمنتاين
  .بسمه فعًال نه،: جوئل
  .آشپزخانه سمت رود می دست به ليوان

  .بذارد موسيقی. هستم رو بعدی که من وبخ: کلمنتاين
  .کند می نگاهشان و رود می ها دی.سی طرف جوئل
  کنی؟ گوش خوای می چی: جوئل

  .کن انتخاب خودت) صحنه پشت از: (کلمنتاين
  ــ که خوام نمی من. خواستی موسيقی خودت: جوئل

  .بذار خوب چيز يه وئلج. ببينمشون تونم نمی که اينجا از! دونم نمی) صحنه پشت از: (کلمنتاين
 برای    انو    برين    اجرای      با "   قوطی    روی     بنگ   "   دی  . سی.   گذراند      می   نظر   از    را    ناآشنا    های    دی  . سی  جوئل  

  .گردد می بر پر ليوان با کلمنتاين. بيندازد بهش نگاهی تا دارد می بر را فرودگاها
  .عاليه انتخاب آه،: کلمنتاين

. است   رونده       پايين    و   باال    و   آرام       و   رويايی       موسيقی .   گذاردش        می   پخش   دستگاه    داخل     و   گيرد    می   را    آن  
  .کند می مزه را مشروبش و بندد می را چشمهايش ،کاناپه روی گردد می بر کلمنتاين
  .بود خوبی انتخاب. جوئل خوبه خيلی. امممممم: کلمنتاين
 اما    است،    ب خو   کلمنتاين    برای     نظر   به   که   شود   می   ايجاد     سکوتی .   نوشد   می   و   نشيند می صندلی روی جوئل
  .کند می دلواپس را جوئل
  .برم بايد من ديگه خوب: جوئل

  خوای؟ می بازم) کند می باز کامًال را چشمهايش. (بمون ديگه يکم نه،: کلمنتاين
  ــ و برم بايد جورايی يه نه،: جوئل

  .نکن من من اينقدر: کلمنتاين
  .رود می آشپزخانه به و گيرد می را جوئل مشروب
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 رو   يوسف   و   مريم    مسيح،    کردم؟      می   کار    چی   االن     اون     بدون   .   بيامرزه      الکلو    پدر    خدا    گم   یم   من :   کلمنتاين  
  .کنم فکر دربارش خوام نمی شايد شکر،

 دست   لباسهای    به   آراسته     زمينی    سيب  چندين  .   گذراند      می   نظر   از    را    اتاق     اطراف      دوباره       جوئل  .   خندد    می 
 معلم   زمينی    سيب  مدل    استريپری،      زمينی    يبس  مدل    پرستاری،      رمينی    سيب  مدل  :   هستند   زيبای     زنانة     ساز 

 مشروب    با   کلمنتاين  .   شده  گيج و شده خيره زمينها سيب به او. داری خانه زن زمينی سيب مدل و ای مدرسه
  .گردد می بر خودش بازپرشدة ليوان و جوئل
  .ممنون: جوئل

  .کند می تر زننده کمتر کردنو اغوا مراحل اون تمام اين. بخورش جوون مرد: کلمنتاين
  .شود می تر زنگ به گوش کمی جوئل

  گفتم؟ جدی. ديگه کن بس. کردم شوخی: کلمنتاين
. کند   می   نگاه    هايش    سينه  به   جوئل  .   بندد    می   را    چشمهايش    و   نشيند   می   کناپه    روی     و   خندد    می   وار     ديوانه    
  .زند می هم چشمکی زند، می بهش مستی روی از لبخندی و کند می باز را چشمهايش کلمنتاين

  .ام روانی جورايی يه من دونی می: منتاينکل
  آره؟: جوئل

. نسته و د   می   حتماً   اون   .   ام    روانی      که   گفت   می   بهم   هميشه   اون     و   رفتم    می   روانيه      يه   پيش   من   آره،    :   کلمنتاين  
  داری؟ اعتقاد چيزا جور اين به

  .دونم نمی: جوئل
. تصادفه     يه   فقي   شايد .   دونم     نمی   وب خ   شه،   می   اخطار     بهم   قبل   از    هايی    موقعه    يه   ولی    . ندارم      منم :   کلمنتاين  
 بعد   و   کنی   می   فکر   ای    کلمه   به   اينکه    يا   افته،     می   اتفاق     بعد   و   کنی   می   فکر   چيزی    به   مثالً   دونی     می   درسته؟   
  گم؟ می چی که دونی می! گه می همونو يکی
  .سخته دونستنش دونم، نمی. آره: جوئل

 چيزی   به   شده   دفعه    چند   ولی    باشه،  . . . مثله  .   سخته  نستنش دو  .   همينه   دقيقاً    منم   احساس   !   دقيقاً  .   دقيقاً  :   کلمنتاين  
  نه؟ مگه ره، می يادش آدم رو وقتا اون نه؟ ديگه، گی می تو که چيزيه اين نيفته؟ اتفاق اون و کنم فکر
  .کنه می درست ترتيب خودش برای خودش نباشه چيزی وقتی انسان ذهن. کنم فکر آره: جوئل

 کنی   فکر   اگه  .     جوريم     اين    کنم   فکر   دارم      دوست  .   جوريم     اين    کنم   فکر   من   ولی  )   رو    رويا     درنگی   :   ( کلمنتاين  
 مگه   ها،    ای    گرفته    دهن    به   زبون     آدمای      اون     از    تو .   شه  می   راحت     خيلی   داره      وجود     ترتيبی    چيزی    هر   برای   
  نه؟

 بايد  .  بگم بايد چی دونم نمی. خونه آم می کار، سر رم می. نيست جذاب قدرا اون من زندگی. ببخشيد: جوئل
  .پوچه و خالي همش دونی می. بخونی رو خاطراتم تردف

 که   اينم دلواپس هميشه من کنه؟ می دلواپست يا کنه؟ می ناراحتت اين) کند می فکر چيزها اين به: (کلمنتاين
 برای    فقط   ؟ هگرفتن    رو    چيزی    هر   حداکثر     منظورم     که؟    فهمی   می .   کنم   نمی   استفاده     نهايتش    حد   تا   زندگيم     از  

  .نکردم هم حروم کممو وقت از لحظه يک باشم مطمئن اينکه
  .کنم می فکر بهش منم: جوئل

 نمی   اما    دارد      نگه   را    نگاهش    کند   می   سعی  جوئل  .   کند   می   او    به   عميقی   واقعاً     نگاه    ای    دقيقه    برای     کلمنتاين  
  .کند می گريه به شروع دوباره کلمنتاين. کند می نگاه مشروبش به. تواند

  .وحشتناکم من خدايا. کردم سرزنشت خوبيت خاطر به قبًال که دببخشي. خوبی واقعًا تو: کلمنتاين
  .نيست دادنی توضيح. کنم استفاده کلمه اين از که دارم عالقه خيلی من: جوئل

 مردم    به   اينکه    کنم   می   فکر .   شه  می   بودنم     روانی      به   مربوط   که چيزيه همون اين. اومد خوشم ازت: کلمنتاين
. کنم   نمی   اعتماد     حسش   به   وقت    هيچ   اينکه    اشکالم  .   باشه   بودنم     روانی    رةدربا چيز بهترين کنم، می پيدا حسی
  .هستی خوبی آدم واقعًا تو اينکه دارم تو به که حسی و. دارم حسشو ولی
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  .ممنون: جوئل
 می   مغزت    تو   چيزا    خيلی   که   بگم   تونم    می   راحت   .   دی    می   وا    زود     خودتو     تو   اينکه    ضمن  در    و :   کلمنتاين  
  بگم؟ بهت هدفمو تونم می...هدفم .بگم تونم می اينو. گذره
  .بگی بتونی کنم فکر آره،) آورد می در ادا: (جوئل

 همين   بذارم       اينکه    هدفم    جوئل  )   خندد    می   ( ؟ جوئل    چيه   هدف  )   آورد       می   در    را    سايمن   پل   ادای     :   ( کلمنتاين  
 و  آد    می   تندی    احساس     و   فکر   عالمه    يه   که   شکليه  اين    چيه؟    منظورم     دونی     می   شه؟   رد    وجودم      از    طوری   
. بود    پايدار      بايد    همشون    به   نسبت   کنم   می   فکر   و   گرده     می   بر   ای    ديگه    شکل  به   و   ره    می   و   شه  می   عوض  

 کار   چی   زندگيت     با   کنی   می   انتخاب     که   تويی  .   همينه   هم   ابد    تا .   همينه   ــ  داری      دوست    رو    يکی   فهمی؟    می 
 و.   ببينی   اون     بين   از    يزو چ   همه   و   بچسبی   بهش   همينکه   بلوغ    نشونة  .   کنی   می   تو   که   کاريه     اين    همينه،    ــ  کنی 

 اون    و   دی    نمی   گوش    واقعيته     که   چيزی    اون     به   ديگه    چونکه    ميری،     می   چطوری     تو   که   اينه    من   احساس   
  که؟ فهمی می. شه می عوض داره واقعيته که چيزی
  ــ که سخته خيلی. کنم فکر. آره: جوئل

 فضايی    دليل    چه   که   دونه     می   کی .   رم  ندا    کار    اين    برای     دليلی  .   بزنم    حرف    تو   با   خوام     می   اينکه    مثل :   کلمنتاين  
  باشه؟ داشته وجود تونه می ای ديگه
  .آره: جوئل

  !دونم می اينو! کنم می ازدواج تو با من: کلمنتاين
  .باشه آه،: جوئل

  نه؟ شی، می عصبی اينجايی وقتی تو. بگم نبايد اينو ديگه خدايا .خوبی خيلی تو) خندد می: (کلمنتاين
  .واقعًا نه. چرا یجوراي يه. آره. نه: جوئل

  ؟مچاق خيلی کنی می فکر. باشی عصبی من اطراف نبايد ديگه تو کنم فکر. عصبيم من: کلمنتاين
  .اصًال نه،: جوئل

 از   ديگه    نياد    خوشم   هيکلم   از    اگه    دونی     می .   اومدم      کنار    ولی    بودم،      طوری     اين  .   کنم   نمی   فکر   منم :   کلمنتاين  
 يا   شی  می   خم   وقتی    اونم     پوست،    شدنهای    تيکه   و   زخما    و   کا چرو    و   چين   اون     تمام    با   فهمی؟    می   . رفتم    دست 

. کنم نمی اينکارو ديگه. ده می حال آدم به خيلی ی؟ردک بو رو مو اسپری شده حاال تا. کنی می خم صورتتو
  ...شدم دوست ها تازگی پسره يه با من) درنگ. (ندازه می هوا پوستو زير
  .شود می پکر کمی جوئل

 پيش   هفتة )   بوسد   می   را    اش    گونه  !   ( آره   !   مهربونی     خيلی   تو   جوئل    اوه   )   شود   می   حالش    متوجة  :   ( کلمنتاين  
 جور   اين    از    کی .   چابلوسانست    خيلی کارش البته که چسپيده، بهم ولی. ها مسخره آدم اين از. بچست. ديدمش

 عکس   اين    اون   .   ذاره      می   تاثير    روم     که   زنه    می   جالبی    حرفايی     گاهی    اما    ، کودنيه     آدم     آد؟     می   بدش    چيزا  
  .داد بهم رو کالغا
  .قارقار آهان اوه،: جوئل

 بايد    کردم     می   احساس     اً شديد   من   چون    بوستون،     رفتيم    هم   با   بود    جوری     هر   ولی  .   آورد      در    اشکمو :   کلمنتاين  
  .زنه می يخ اونجا سال فصل اين. بکشم دراز چارز رودخونة روی پشت به

  .ترسناکه يکم: جوئل
 زدم    زنگ  بهش. کردم احساسو همين هم االن و کردم می کارو اين فتمر می کالج که وقتايی! دقيقًا: کلمنتاين

. شدم   پشيمون    خيلی   بودم     اونجا     باهش    وقتی    ولی   ،زد می بهم خوبی حرفای ماون ،رونديم اونجا تا شبو تمام و
. نيست   درست    بودن     اونجا     اون     با   م د کر   می   فکر   مثالً .   کرد    گل   روانيم      چيزای     که   بود    وقت    اون     فهمی؟    می 
  ی؟فهم می

  ــ باهاش ديشب دفعه يه داشتم پيش دوسال که دختری دوست. کنم فکر: جوئل



 
13 
 

. زنه    می   خوبی    حرفای     خيلی   ريک ت پا . . . ولی  .   ندارم      اعتقاد     توه    ل آ   ه ايد کامًال يکی اينکه به ديگه من: کلمنتاين
 عرفی م   بهم   اون     رو    راجرز      تانسلی    جوئل    نويسنده     اين  .   داريم      دوست    رو    نويسنده     سری   يه   هردوتامون         ما 

  .کرد
 غريب    از    يکی .   داری      کيفت   تو   کتابشو    ديدم   .   هست   منم   عالقة    مورد     های    نويسنده     از    يکی   اون     آره،    :   جوئل  
  .موجوده رازای ترين

 زنگ    بهش   تونم    نمی   من   ولی    ولنتاينه     امروز      اينکه    منظورم   .   مسخرست .   هست   خوشتيپم   پسره    اين  :   کلمنتاين  
  .چالرز رودخونة ایبي باهام بايد ای موقعه يه جوئل) درنگ. (بزنم
  .باشه: جوئل

  !عاليه اوه جدًا؟: کلمنتاين
  .شود می نزديکتر کلمنتاين
  ـ و ــ کنن می فرق شبونه نيکای پيک ــ شبونه نيک پيک ـ ريم می نيک پيک برای: کلمنتاين
  .برم بايد االن ولی. خوبه) خجالت با: (جوئل

  .بمونی بايد) مکث: (کلمنتاين
  ...پس. پاشم خواب از ودز بايد صبح فردا: جوئل

  .باشه) درنگ: (کلمنتاين
  .دارد می بر خودکاری و تلفن ميز طرف رود می کلمنتاين. پوشد می را اورکتش جوئل

  .شم می خوشحال زنی؟ می زنگ بهم. بزنی زنگ بهم دارم دوست: کلمنتاين
  .باشه: جوئل

 ايستاده،       ناراحتی       وضعيت   در    ای    دقيقه    برای     جوئل  .   نويسد    می   جوئل    راست    دست   روی     را    اش    شماره  
  .بزند حرفی که آورد می فشار خودش به بعدش
 فقط . . . فقط   موهات     کنم   می   فکر .   آد    می   بيرون     رنگ    تيوپ    سری   يه   بين   از    شخصيتت  کنم   نمی   فکر :   جوئل  
  .دارن قشنگی جلوة

  .دسبو می را جوئل گونه بعد و دهد می قورت را دهانش آب آيد، می در اشکش کلمنتاين
  .شدم خوشحال ديدنت از خوب) اش زدگی خجالت همان اب: (جوئل

  ديگه؟ زنی می زنگ بهم پس: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  کی؟: کلمنتاين
  خوبه؟ فردا: جوئل

  .کنم امتحان ور تلفنا خوام می فقط امشب،: کلمنتاين
  .باشه: جوئل
  .شود می ماشينش سوار دارد که کند می نگاه را او بازی پنجرة از کلمنتاين. شود می خارج جوئل

  !خوبه طوری اين! کن رزوآ رو خوشی ولنتاين روز برام زدی زنگ بهم وقتی: کلمنتاين
  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/داخلی. 17

 از   کند،    می   پارک     آپارتمانش        پشت   پاکينگ    در  .   رسد   می   نظر   به   تاب    بی .   راند     می   خانه    طرف    به   جوئل  
  .ساختمان ورودی طرف رود می و شود می خارج ماشين

  شب ـ باری ماشين. داخلی. الف 17
  .هستند ماشين در شوند نمی ديده که نفر دو. آيد می پايين خيابان از مآرا ماشين
  .بينم نمی پالکی: استن

  هفت؟ ـ سی ـ يک) شده لوچ چشمای با: (پاتريک
  .شود می نمايان خانه طرف آن جوئل
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  نه؟ خودشه،! اوناهاش: استن
  .کنم فکر: پاتريک
 ساختمان   طرف    به   را    راهش     او  .   کند   می   تعقيب   کند،    می   نگاه    را    آن    دارد      و   برگشته    که   را    ئل جو   ، ماشين 
  .کند می پارک خيابان کنار ماشين. گيرد می پيش
  ادامه ـ جوئل زندگی محل ساختمان. خارجی. 18

. ندببي   را    ماشين   درون      کند   می   سعی  و   اندازد       می   نگاهی    ماشين   به .   شود   ساختمان    وارد      که   رود     می   جوئل  
  .خورد می تکان برايش دستی و آيد می پايين شيشه

  .جوئل ممنون: ماشين درون از دست به دستکش پارتريک
  .شود می ساختمان وارد جوئل. رود می باال شيشه. آيد می خنده صدای ماشين از

  ادامه ـ ساختمان ورودی. داخلی. 19
 پيشانی    ور    دو    در    آبی    نقطة   دو    بينيم   می   ستداي    می   که   نور    در  .     دارد      می   بر   صندوق    از    را    هايش    نامه  جوئل
  .است فرانک او. شود می ساختمان وارد مردی. است اش

  .جوئل هی: فرانک
  .فرانک: جوئل
  .رددگ می چيزی دنبال ها نامه ميان و کند می باز را هايش نامه صندوق مرد

  ؟نه ،آوره رقت. مادرمه طرف از ولنتاين روز کارت تنها! مقدس مسيح: فرانک
  .زند می لبخندی پرت هواس و آرام جوئل
  .باحاله خيلی اون. داری رو کلمنتاين که شانسی خوش خيلی: فرانک
" لوکونا     " نام    با   زرد     پاکتی  .   دهد    می   ادامه      هايش    نامه    کردن     پايين    و   باال    به   فرانک     . کند   می   نگاه    او    به   جوئل  
  .کند می جلب خودش به را جوئل نگاه است، چپش سمت گوشة که

  کشيديد؟ نقشه ولنتاين برای: فرانک
  .نه: جوئل
  .است زرد پاکت خيرة همچنان جوئل
  .دی ميکی برين آخرش خوام نمی. کنيد رزرو رو جايی يه بهتره مونده، روز يه فقط: فرانک
 .زند می خشکی لبخند جوئل. خندد می فرانک
  !رمناتيک مک: جوئل
  .بيشتر بار اين خندد، می هم باز فرانک
  خوای؟ می ها زمينی سيب ناو از: فرانک
  .بخوام برم بايد فرانک: جوئل
  .کند می نگاه ساعتش به فرانک
  .نيمه و هشت تازه: فرانک
  .کند می باز هست، هم اول طبقة در که را، اش خانه در. پيمايد می را راهرو و اندازد می باال شانه جوئل
  چين؟ ها نقطه اين: فرانک

  هادام ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 20
 بر   ميز   روی     از    را    قرصی   قوطی  .   پوشدش    می   و   آورد      می   در    تميزی    خواب     لباس    ، تپاک    داخل     از    جوئل  

 اطراف     به .   باال    اندازدش        می   سريع   بعد   کند،    می   نگاهش    دستش،    کف   افتد    می   ای    صورت    قرص    دارد،       می 
 پنجره   نار ک .   شود   مطمئن   چيز   همه   از    خواهد     می   گويی    ، است   زده     وحشت    و   ترسيده    کمی   کند،  می نگاه اتاق
 پارک    خيابان     طرف    آن    که   باری     ماشين   به   کند   می   سعی  دوباره       او  .   کند   می   نگاه    را    بيرون     ازش     و   رود     می 
  .کند نگاه شده
  ادامه ـ باری ماشين. داخلی/ خارجی. 21
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 از   و   شود   می   خسته   جوئل  .   کنند   می   تماشا   است   اش    خانه    در    که   را    جوئل    هستند،    ماشين   داخل     که   نفری    دو  
  .رود می نارک پنجره پشت

  ــ زمين روی ديونه ديونست، اون) خواند می آوار زيرلب: (پاتريک
  .کن بس پاتريک: استن

  .سکوت
  ــ اولشه بار انگار رقصه، می اون و ــ) خواند می غيرارادی: (پاتريک

  .شوند می خاموش جوئل خانة چراغهای
  .آپولوه تو نمايش شروع وقت خوب: پاتريک

  .آيند یم بيرون ماشين از دو هر
  ادامه ـ باری ماشين. خارجی. 22

 دستی   کيف   اندازة       به   دستگاه    چند   و   کنند   می   باز    را    ماشين   عقب   در    پاتريک     با   همراه     چشم،    به   عينک   استن،  
  .روند می آپارتمان ورودی طرف به. آورند می بيرون

  بعد دقايقی ـ جوئل آپارتمان ساختمان. داخلی. 23
 می   روشن    را    ها   چراغ   .   شوند   می   وارد      پاتريک     و   او  .   کند   می   باز    را    جوئل    خانة    در    و   اندازد       می   کليد   استن 
  .خواند می را" ديوانه " آهنگ لب زير دارد همچنان شوند، می وارد که وقتی پاتريک. کنند

  سياهی
  شب ـ جوئل پارتمانآ. داخلی. 24

 می   و   آورد      می   بيرون     تميزی    خواب     لباس    ، تپاک    داخل     از    جوئل  .   رسد   می   نظر   به   محو   کمی   حاال    اتاق   
 می   نگاهش    دستش،    کف   افتد    می   ای    صورت    قرص    دارد،       می   بر   ميز   روی     از    را    قرصی   قوطی  .   پوشدش  

 سريعقرص .   بخوانيمش     توانيم     نمی   ولی    شده،    نوشته   رويش     کدی    شمارة  .   بينيم   می را قرص او منظر از. کند
 همه   از    خواهد     می   گويی    ست، ا   زده     وحشت    و   ترسيده    کمی   کند،    می   نگاه    اتاق     اطراف      به .   باال    اندازد       می   را  
  .شود مطمئن چيز
  اند؟ بيرون اون اونا آمادست؟ چيز همه: تصوير روی صدا
 خيابان    طرف    آن    که   باری     ماشين   به   کند   می   سعی.   کند   می   نگاه    را    بيرون     ازش     و   رود     می   پنجره    کنار  

 ايستد،    می   آنجا    ای    يقهدق    برای   .   دهد    نمی   تشخيصشان    ولی    ببيند،    را    نفر   دو    تواند     می   او  .   کند   نگاه    شده   پارک   
  .زند می تلفن تخت، طرف رود می

 مورد  شمارة دوباره لطفًا. نيست دسترس در ديگر گرفتيد تماس باهاش شما که ای شماره: شده ضبط صدای
  ــ  را نظر
  .خداحافظ) ناالن: (جوئل
. است   خيره    سقف  به .   کشد   می   دراز      تخت   روی     پشت،    به   و   کند   می   خاموش     را    چراغها     گذارد،       می   را    تلفن 
  .است کرده آلود خواب را جوئل و گذاشته را تاثيرش قرص رسد می نظر به

 باز   را    چشمهايش    کند   می   سعی  او  .   شود   می   دورتر      و   تر   تاريک     اتاق   :   افتد    می   دارد      هم   ديگری     اتفاق     ولی  
. گيرد    یم   تاريکی     را    اتاق     و   شود   می   بسته   چشمهايش  .   تواند     نمی   ولی    کند،    تماشا   را    اتفاق     اين    تا   دارد      نگه 

 و  شود   می   شنيده   پوش    کف   روی     کفشهای    صدای  .   شنويم   می   را    چرخد    می   در    قفل   در    که   کليدی    صدای  
 و  شوند   می   تر   ضعيف  صداها    اين    . رسد   می   گوش    به   خواند،      می   را  "   ديوانه      " آهنگ    دارد      که   کسی   زمزمة   

  .شوند می محو آخر در
  شب ـ جوئل زندگی محل ساختمان ورودی. خارجی. 25

 داخل     آدم     دو  .   بيند   می   را    شده   پارک     خيابان     طرف    آن    که   باری     ماشينی   و   آيد    می   بيرون     نشاشيم   از    جوئل  
  .اند ماشين
  .اونا: تصوير روی صدا
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 صدای .   ساختمان    طرف    رود     می   سريع   جوئل  .   خورد     می   تکان    برايش     دستی   و   آيد    می   پايين    ماشين   پنجرة  
  .است بلند قدمها

  شب ـ جوئل آپارتمان ورودی. داخلی. 26
  .شود می ساختمان وارد مردی. دارد می بر پستی صندوق از را هايش نامه جوئل
  چطوری؟ ،جوئل هی: مرد
  .فرانک سالم اوه: جوئل
  .کند می پايين باال را ها نامه کند، می باز را اش نامه صندق مرد
  کنندست؟ ناراحت چقدر. مامانمه طرف از ولنتاين کارت تنها: مرد
  .خندد می بسته دهان با جوئل
  .باحاله خيلی اون. داری رو کلمنتاين که شانسی خوش خيلی: مرد

" لوکونا     " نام    با   زرد     پاکتی  .   دهد    می   ادامه      هايش    نامه    کردن     پايين    و   باال    به   فرانک   .   کند   می   نگاه    او    به   جوئل  
  .کند می جلب خودش به را جوئل نگاه است، چپش سمت گوشة که
  کشيديد؟ نقشه ولنتاين برای: مرد
  .نه: جوئل
  .شود می مرد دست روی خالی متوجة. است زرد پاکت خيرة همچنان ئلجو
  ــ بهتره مونده، روز يه فقط: مرد
  .کند می نگاه او وار روح ترکيب به جوئل. نيست بيش ای سايه ديگر حاال دست، به نامه مرد
  شب ـ کرری و راب خانة پذيرايی اتاق. داخلی. 27
  .بشکنی بهتره ــ: مرد

 روی    کرری     و   راب   .   کند   می   پايين    باال    دستش   در    را    پيچی   کادو     کوچک    جواهری      جعبة .   زند    می   قدم    جوئل  
  .کنند می نگاهش دارند و اند نشسته مبلی
 زنگ    بهش   کشيده،     طول    خيلی   ديگه  .   شدم   خسته   چيزا    اين    همة   از    و   خونه    اومدم      کار    سر  از    امشب  : ...جوئل
 پا   خوام     می   من .   کنم   حل   مشکلو   خوام     می   من   و   نمونده     ولنتاين     تا   بيشتر   روز     سه  کردم     فکر   دنيد    می   زدم،    
  ــ پس. بذارم پيش
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 28

  .گيرد می شماره جوئل
  .زدم زنگ بهش پس ـ: تصوير روی صدای
  ــ خواهيد می اگر. باشد می قطع داي گرفته تماس باهاش شما که ای شماره: تلفن روی شده ضبط صدای
 .کند می قطع را وشیگ متعجب و زده وحشت جوئل

  شب ـ) فروشی عتيقه (مغازه. داخلی. 29
 کند،   می   نگاه    را    آنها    دارد      که   حينی   در  .   کند   می   نگاه    است   آويزان       ازش     ی بند   گردن     که   ويتيرنی     به   جوئل  

  .کند می صحبت
  ـ تا فروشی عتيقه رفتم پس...بازيه مسخره چه گفتم، خودم با: جوئل

  شب ـ فروشی عتيقه. خارجی. 30
  .فروشگاه بيرونی نمای از ای سريعی رتصوي

  شب ـ) فروشی عتيقه (مغازه. داخلی. 31
  .بگيرم براش چيزی يه تا ــ: جوئل

  .پيچد می قرمزی کاغذی در را گردنبدی جعبة زنی فروشندة ـ
 چونکه  .   دم    می   بهش   ولنتاين     روز     از    زودتر      رو    هديه    اين    و   کارش     سر  رم    می   کردم     فکر   دونی     می :   جوئل  
  .شدم می هديون داشتم
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  ." جوئل. عاشقتم. ببخشيد ـ کلم: "شکلی قلب کارت روی ای نوشته ـ
  شب ـ نوبل و برنس کتابفروشی. داخلی. 32

 قرمز    موهايش   .   بيند   می   را    کلمنتاين    او  .   شود   می   مغازه     وارد      دارد      دست   به   ای    هديه    که   حالی    در    جوئل  
  .جلويش رود می عصبی، حالتی با او. است بنفش به متمايل
  شده؟ شچ تلفنت) زيرلب و آرام: ( جوئل

  .رسمی لبخندی ،زند می لبخند و طرفش چرخد می کلمنتاين
  کنم؟ کمکتون تونم می ببخشيد،: کلمنتاين
. زند می لبخند او به دارد همچنان کلمنتاين. شود می خيره بهش ای دقيقه برای فقط. شود می غافلگير جوئل

 نفس   دارد      او  .   شود   می   نزديک     کلمنتاين به سر پشت از ديد، دشو نمی را اش چهره که جوانی مرد پاتريک،
 نگاهی    بزند،     حرف    کلمنتاين    با اينکه از قبل پاتريک شود، می او متوجة ای دقيقه برای جوئل. زند می نفس
  .کند می او به

  !تو ـ کلما سالم،: پاتريک
  !جوجو: کلمنتاين
  .کند می نگاه را آنها ترسيده و گيج جوئل. بوسند می را همديگر
  .خدمتتون آم می ديگه دقيقة يک تا) جوئل به (جوووووجوووو؟ کنی می کار چی اينجا: کلمنتاين

  شب ـ کرری و راب پذيرايی اتاق. داخلی. 33
  .کند می نگاه کرری و راب به و دارد می بر زدن قدم از دست جوئل
  کرد؟ من با کارو اون چرا: جوئل
  .وحشتناکه. عزيزم دونم نمی: کرری
  زنه؟ می سيگاری کسی: راب

  .بده استراحت خودت به يکم. راب شو گم برو: کرری
  .خونش برم بايد. کنه می مجازاتم داره بودم، صادق اينکه برای ناو :جوئل
  .اونجا بری نبايد کنم می فکر: راب
  .برسم نظر به بيچاره خيلی خوام نمی درسته،: جوئل
  .بگذری ازش تونی می راحت حاال. ببينی شونهن يه عنوان به اينو که الزمه شايد: کرری
  ــ اينکه مسئله ،جوئل ببين: راب

  !راب: کرری
  چيه؟ مشکل اين حل برای تو عالی نظر کنی؟ می پيشنهاد چی تو: راب

  .نيست ما درباره اين بکشونی؟ خودمون به چيزو همه بايد تو مسيح،: کرری
  .نيست ديگه که مامانش بچه. يهبالغ آدم که ه،جوئل دربارة اين. دارم قبول: راب

 به   جوئل    و   راب   .   شود   می   خارج     اتاق     از    عصبی   و   عصبانيت    با   کرری   .   کند   می   نگاه    را    دو    آن    گيج   جوئل  
  .کنند می نگاه هم
  خارجی/ شب ـ کرری و راب آشپزخانة. داخلی .ج33

 می   بيرون     را    زردی      کارت     سر  آخر    او  .   کند   می   نگاه    گردد     می   را    کشويی    ميان    در    دارد      که   را    راب     جوئل  
  .خواندش می جوئل. دهد می جوئل به و آورد
  :عزيز اياکين کرری و راب

 دربارة       ديگر    منديم خواهش    .   است   کرده      پاک    اش    حافظه    از    را    بريش    جوئل    کروچينزسکی،       کلمنتاين  
  .تشکر با. نگويد چيزی او به روابطتتان

  .لوکونا شرکت
  نيويورک گرند، خيابان 424
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 گرفته    دستش   اش    همسايه    که   است   ای    بسته   مثل   زردش،       رنگ  .   ندارد      باور     هنوز   شده، خيره کارت به جوئل
  .بود
  روز ـ لوکونا. خارجی. 34

 دوم    جوئل  .   کند   می   حمل   بزرگ     آشغال    کيسه   دو    دارد      که   بيند   می   را    خودش     او  .   گذرد     می   خيابان     از    جوئل  
 شده  نوشته   رويش     که   دری     ش بعد   شود،    می   گيج   ای    دقيقه    اول     جوئل  .   بخورد     ماشينی   به   است   نزديک     تقريباً  
  .کند می باز را لوکونا

  بعد ای هدقيق ـ لوکونا انتظار اتاق. داخلی. 35
 را   است   گرم    لوکونا     های    نامه    چاپ    و   تلفن   با   سرش   مدام     که   ساله   25  مری    او  .   است   منشی   ميز   پشت   جوئل  
  .کند می نگاه

 سال  برای     ديگه    اون     متاسفم،    هن .   بفرماييد     لوکونا،      بخير،    صبح)   کند   می   صحبت  خط   طرف    آن    با :   ( مری  
 هجيش   تونيد    می .   عاليه  .   شه  می   چهارشنبه    يه .   بذاريم      دوم     رو    شما  تونيم    می   حتماً .   بله  .   نداره      اعتبار     ديگه  
 جوئل    به   کهاين    بدون     گذارد،       می   را    گوشی .   ( بينمتون    می   پس .   عاليه  .   خوايم     می   هم   ثابت    تلفن   يه   خوبه،   . کنيد
  کنم؟ کمکتون تونم می.) کند می صحبت باهاش کند، نگاه
  .داشتم قرار ميرزوک دکتر با. بريش جوئل: جوئل

  بعد ای هدقيق ـ انلوکو دفتر راهروی. داخلی. 36
  .است مری سر پشت جوئل
  چطوريد؟ امروز) کند نمی نگاه عقب به: (مری
  .نيستم خوب زياد: جوئل
  .آورد می بيرون اتاقی از را سرش البراتوار، لباس در جوانی مرد استن،
  .بووو) مری به: (استن
  .کنم می کار دارم. استن نه االن: مری
  ــ خواستم می فقط ببخشيد،) جوئل به (ــ فقط من. ببخشيد: استن
  .بريش آقای رسيديم: مری
  .دهد می نشان را ميرزوک دفتر ،جوئل به مری

  روز ـ هوارد دفتر ا،نلوکو. داخلی. 37
 دکتر    سر  پشت   مری  .   کند   می   نگاه    را    مری    و   او    جوئل  .   کند   می   اشاره     زرد     کارت     به   ميرزوک    :   بعد   دقايقی   
  .نيست حواسش ميرزوک. کند می تماشايش دارد مشتاقانه و ايستاده

  .خوام می ذرتعم. ديديد می اينو نبايد شما) جوئل به: (ميرزوک
  ــ از ديگه يکی اينم نه؟ ديگه، شوخيه اين: جوئل

  .نيست شوخی که دم می اطمئنان بهتون: ميرزوک
  .دهد می تکان را سرش ،ميرزوک حرف تاييد برای هم مری
  !نداره وجود چيزی چنين: جوئل

 .بديم    نشون    شما  به   رو    مدارک      تونيم    نمی   ما   و   اند    محرمانه     ما   های    پرونده      بريش،     آقای     ببينيد :   ميرزوک    
  ...سکیچينزکرو خانم بگيم که کافيه همينقدر

  روز ـ انلوکو. یداخل  /روز ـ کری و راب آشپزخانة. داخلی. 38
  .آيد می اره و چشکش صدای. زند می قدم کند، می درست قهوه دارد کرری که حالی در جوئل
  .کنند عبور رابطه اين از که خواستند می و نبودند خوشحال: ...ميرزوک صدای
 هم فرا    ون براش    رو    امکان     اين    ما .   کنند   عبور    رابطه     اين    از    که   خواستند    می   و   نبودند     خوشحال  :   " . . . جوئل  
  ــ اينکه منظور. بوده باهاش حاال تا اون که بودم آدمی بهترين من چی؟ يعنی." کرديم
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 می   ای    پرنده     خانة    و   کشد   می   سيگاری    دارد      ديگر    اتاق     در    راب     بيند   می   و   کند   می   نگاه    طرف    آن    به   جوئل  
  .سازد
  !کن بس خدا خاطر به! راب: کرری
  !سازم می پرنده خونة دارم: راب
  :گويد می بعدش زند، می ای عصبی جيغ کرری. کند می داپي ادامه وصدا سر

 چيزی   لوکونا     شرکت   اين    دربارة       بهش   اون     و   بينه   می   رو    زنی    يه   مارکت     سوپر   تو   کلمنتاين    ، جوئل  :   کرری   
  .کنه پاک رو تو گيره می تصميم تفريح برای اونم. گه می

  تفريح؟: جوئل
 با   دارد      که   بيند   می   را    خودش     کند،    می   حبتص  کرری     با   دارد      جوئل    که   حالی    در  .   شود   می   تکه   دو    صحنه

  . گذرد می لوکونا راهروهای از ميرزوک
 می   ولی    ، عميقه   و   شخصي  کامالً    تصميمی   اين  .   گيريم    نمی   رو    کسی   دست   اينجا    ما   بريش،     آقای   :   ميرزوک    

  .هميشگيه چيز يه روانی، های تله وجود گرفتن فرض که بگم بهتون بگم تونم
 کار   فکر   بی   گفت؟    بهش   شه  می   چی .   ديگه    جوريه     نهمي   اون   .   شناسی می رو کلمنتاين خودت جوئل: کرری
  .کنه می
  شب ـ جوئل ماشين. داخلی. 39

 که   حالی    در  .   کرده     پارک     باز    رو    سينمايی   بيرون     را    ماشين   او  .   کند   می   گريه    دارد      و   نشسته   ماشين   در    جوئل  
  .نيست ديدن قابل یچيز ديگر که کند می پر آنقدر را بيرون فضای مه کند، می گريه رداد

  شب ـ ميرزوک دفتر لوکونا،. داخلی. 40
  .است هراسان ميرزوک. شود می دفتر وارد و گذارد می سر پشت را مری جوئل
  ــ فقط اون. هوارد ببخشيد: مری
  !خوام می هم االن همين! خوام می همينو منم باشه،: جوئل
  ــ شلوغه خيلی سرمون ولنتاين از قبل روزای گفتم بهش: مری

  .مری نيست مشکلی: ميرزوک
  ـ منتظرن مردم جدًا؟: مری

 و  نداريم      قبال    اين    در    مسئوليتی    ما   و   خورد     غبطه   بهش   شه  نمی   ديگه    که   کاريه     اين    بريش    آقای   :   ميرزوک    
  .شه فکر کار اين به که الزمه
  .گی می درست هوارد، بله: مری
  .شود می خارج مری

  ــ و خونه برين اينکه بکنين خوايم می هک کاری يناول بريش آقای حاال خوب: ميرزوک
  روز ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 41

  .ريزد می درش مختلفی چيزهای و برداشته آشغالی بزرگ پالستيکی کيسه جوئل
 هديه    لباسا،   عکسا،. هرچيزی. کنيد عمج است کلمنتاين با رابطه در که رو چيزی هر و ــ: ميرزوک صدای

 می . . .   خريدين     هم   با   که   هايی    دی    سی  خريده،      براتون      که   کتابايی     عطر،    ت، خاطرات      دفتر    يادداشتهای       ها،  
  .کنيد خالی کلمنتاين از زندگيتونو و خونتون که خوام
 بيرون    کمد   از    را    لباسها   کند،    می   جمع   حمام    از    را    آرايش      لوازم      دارد،       می   بر   قفسه   روی     از    را    کتابها    جوئل  
 کاله   که   کند   می   پيدا    کلمنتاين    های    بچگی   از    عکسی   ( بوم آل    داخل     عکسهای    ها،    نقاشی   پرتها،     و   خرت    آورد،     

 چندين    ، " باران      سگهای   " دی    سی  عطر،    ، ) دستش   گرفته    عروسکی    و   دارد      سر  به   را    گاوچرانها        صورتی  
 طرف   از    هايی    نامه    درش     که   کفشی   جعبه   اند،     پوشيده    لباس    مختلف   مشاغل    با   زنهايی     مثل   که   زمينی    سيب

. ريزد     می   کيسه   داخل     به   را    همگی   بود،     خريده     فروشی    عتيقه   از    تازگی     به   که   ای    هديه    آن    و   است   کلمنتاين  
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 صورت   از    شده   نقاشی   تصاويری       و   ها   نوشته :   کند   می   را    مختلف   يادداشتهای        دفتر    از    یهاي    صفحه  او  
  .رسد می نظر به تهی بيشتر و بيشتر آپارتمانش دهد، می انجام را کارها اين دارد که حالی در. کلمنتاين
  ــ برای چيزا اين از ما: ميرزوک صدای

  روز ـ نيويورک در خيابانی. خارجی. 42
. کند   تصادف     ای    باربری      ماشين   با   است   نزديک   .   گذرد     می   خيابان     از    دارد      آشغال    بزرگ     دوکيسة     با   جوئل  
  .است خودش ديد زاويه از بار اين ولی بوده، شاهدش خودش قبل کمی که ايست حادثه همان تکرار اين

  ــ کلمنتاين از ای نقشه کردن درست برای ــ: ميرزوک صدای
  روز ـ لوکونا انتظار اتاق. داخلی. 43

 های   بازی     اسباب    از    پر   کارتونی      و   دارد      قرمز    چشمهايی    که   زنی  .   است   نشسته   آشغالهايش     کيسه   با   جوئل  
  .است نشسته جوئل کنار است، پايش روی سگها به مربوط لوازم ساير و سگ غذای ظرف سگها،
  .کنيم می استفاده نومغزت تو ــ :ميرزوک صدای
  .جوئل به کند می رو و کند می قطع را گوشی. کند می صحبت تلفن با دارد پذيرش، ميز پشت مری
  بريش؟ آقای چطورين امروز: مری
 اتاق    از    را    سرش   ميرزوک     .   کارهايش       سراغ    گردد     می   بر   مری    دهد،     جوابی     بتواند     جوئل    اينکه    از    قبل 

  .آورد می بيرون داخلی
  بريش؟ آقای: زوکمير
  روز ـ لوکونا راهروی. داخلی. 44

 از   را    لوکونايی      زرد     کارت     دارد      که   مری    از    آنها  .   رود     می   راه     ميرزوک      سر  پشت   دست،    به   کيسه   جوئل  
  .زند می لبخند آنها به رسمی خيلی مری. گذرند می گيرد می چاپگر

  .شلوغيه ماه خيلی ولنتاين، روز خاطر به فوريه: ميرزوک
 که   بيند   می   و   کند   می   نگاهی    جوئل  .   ايستد    می   ميرزوک      گذرند،      می   البراتواری         کنار    از    دارند      هک   حالی    در  

  .بيند می را ای ميليمتری هشت سوپر خانوادگی فيلم دارد زن. کند می کار زنی روی دارد استن
 شما  کار    امشب    اون   .   تکنيسينامونن     ترين    تجربه    با   و   بهترين    از    يکی .   هستن   فينک   استن   ايشون   :   ميرزوک    

  .ده می انجام رو
  .دهد می دست او با و جوئل پيش رود می استن
  .بريش آقای خوشبختم ديدنتون از: استن
  .کند می نگاه البراتوار داخل تجهيزات به جوئل

  روز ـ ميرزوک دفتر. داخلی. 45
 ميزی   وی  ر   بر .   کند   می   راهنمايی      بشيند   که   جايی    به را او ميرزوک. شوند می دفتر وارد ميرزوک با جوئل
  .دارد وجود ضبطی است، بينشان که

 رو   حرفها    نيست   مشکلی   اگه  .   کنيم   می   صحبت  هم   با   يکم   شما  و   من .   کنيم   می   شروع    اينجا    از  :   ميرزوک    
  باشه؟. شه پاک ازتون خاطراتی چطور خواين می شما که فهميم می وقت اون کنم، می ضبط
 به   را    دستمالی    جعبه   او  .   کند   می   روشن    را    ضبط  و   زند    می   لبخندی    مهربانانه      ميرزوک    .   کند   می   تاييد    جوئل  
  .کند یم نزديک جوئل

  .کنيد پاک ور کی خواين می بگين و بگيد بهم اسمتونو کنم می خواهش: ميرزوک
  .کنم پاک رو ينزسکیکروچ کلمنتاين خوام می و بريشه جوئل من اسم: جوئل

  .بگيد بهم کلمنتاين دربارة. عاليه: ميرزوک
  بگم؟ چی ام: جوئل

. کنيد   صحبت  يکم   اول   )   بيند   می   را    جوئل    گيج   نگاه    ( . خوايم     می   چيزو    همه   ما .   بگين   رو    چی   همه :   ميرزوک    
  .کنم می هدايتتون الزمه که جاهايی اون به خودم من
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 يه   به   رو    ما   کرری،      و   راب     دوستام،      کردم،      می   زندگی     نايومی     با   پيش   سال   دو    من   دنيد    می   باشه،    ام  :   جوئل  
 کار   مدرسه    امتحان     ورقهای      روی     داشت    اون   .   بياد    تونست    نمی   نايومی   .   کردن     دعوت     ساحل   کنار    مهمونی  

 نارنجيشو     سويتشرت    اون   .   بود    اونجا     کلمنتاين    و   رفتم    ولی  .   برم    خواستم    نمی   خودمم     من .   رفتم    من .   کرد    می 
  .بود استثنايی خيلی اون موهاش، و .بود پوشيده هم

  .بعد کمی
 اين از هنوز و بشه سالت سی که وقتی و. مزخرفه همش ی؟چ که موهاش دربارة چيز همه اين يعنی: جوئل
  .انگيزه رقت خيلی بکنی کارا

 پوشه   او  .   است   پرونده      کابينت    کنار    اتاق،      گوشه   پاتريک   .   کند   می   نگاه    جوئل  .   افتاده      چيزی    آيد،     می   صدايی  
  .دارد برش که شده خم و انداخته زمين را ای

  .ببخشيد: پاتريک
  .شود می خارج پاتريک

 من .   بود    وايستاده        اقيانوس       کنار    اون     اومد،       می   خوشم   ازش     چيزايی     يه   برای     واقعاً     من   ام    خوب،   :   جوئل  
  ...شم می عاشق راحت
  .کند می نگاه شود می محو دارد که اطراف محيط به پرسشگرانه جوئل. شود می محو آرام آرام اتاق
  روز ـ البراتوار. داخلی. الف46

 ای   آبی    نقطة   ، جوئل    های    شقيقه  طرف    دو    روی     استن .   است   تهنشس   آزمايشگاهی       صندلی   روی     جوئل    حاال  
  .گذارد می

  
 می   فضا   از متاثر ميرزوک صدای تن شوند، می محو اتاق رنگهای کند، می صحبت ميرزوک که حالی در
  .يکنواخت و خشک صدايی: شود

 فرقی    هم   دش  زيا    و   کم   ـ  گرديم     می   بر   عقب   به   و   کنيم   می   شروع    کارو     خاطراتتون       نزديکترين      از  :   ميرزوک    
 بريم،    می   بين   از    رو    ها   اليه    اين    داريم      وقتی    دارد،       وجود     احساسی    ای    اليه ما از ای خاطره هر بر. کنه نمی
 که   مونه    می  اين مثل. شدن محو خاطرات تمام پاشين خواب از صبح شما وقتی. شه می شروع تنزلی فرآيند
  .باشه ديده خوابی آدم

  .کند می نگاه را کند می وصل الکترود آبی یها نقطه برجای دارد که را استن جوئل
  نداره؟ وجود مغزی آسيبی خطر: جوئل

 که   مونه    می   شبی  مثل   درست    ولی    مغزيه،     آسيب   جور    يه   کار    همين   خود    تکنيکی   نظر   از    خوب  :   ميرزوک    
  .افته نمی خاصی اتفاق. باشه کرده مست زياد آدم
  روز ـ لوکونا البراتوار. داخلی. 47

 دارد     اتاق   .   کند   می   نگاه    را    خودش     دارد      و   ايستاده      نشسته،    صندلی   روی     که   خودش     از    ای    فاصله    با   جوئل  
  .شود می محو
  .کنم می نگاه چی به دارم فهمم نمی ــ من چرا) شده خود بي خود از و گيج: (ايستاده جوئل
  ــ و بسازيم ذهنتون از ای نقشه مخواي می ما خوب) ايستاده جوئل به کند می رو: (استن
  ــ خيلی اين) گيرد می را سرش! (دژاوو! دژاوو خدايا، اوه ــ و وايستادم اينجا چطوی لیو: جوئل

  ...کنيم کاری امشب خوايم می اگه...خوب: ميرزوک
  .داريم زياد کار کنيم، شروع بهتره: ...ميرزوک

  نه؟ ديگه، مغزمم تو االن من) ميرزوک به. (داريم زياد کار کنيم، شروع بهتره: ...جوئل
 بايد    طوری     همين .   درسته    طوری     اين  .   آره     کنم   فکر )   کند   می   نگاه    شود   می   محو   دارد      که   اتاق     به :   ( وک  ميرز  
  ...خوای می اگه استن) خاطرات به گردد می بر. (بياد نظر به

  .دهد می نشانش جوئل به و آورد بيرون ای کيسه از را ای برفی گوی استن
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  .کنيد نگاه شی اين به خواين می اگه: استن
  .دهد می نشان را مغزش عصبی سلولهای از پيچيده ای نقشه دارد که بيند می را ای وسيله جوئل
  .خوبه: استن
 نگاهش    جوئل  .   آورد      می   بيرون     کيسه   از را است تنش وگاسی الس دخترهای لباس که ای زمينی سيب استن
  .کند می ضبط را العملش عکس دستگاه. کند می

 تو   رو    اونا     وقتی    همينکه   خاطر    به .   ديم    می   ترتيبی    خاطرات      اين    به   شه،   تموم    اينجا    کارمون وقتی :ميرزوک
  .شيد نمی متعجب بينين می خونتون

 تو   رو    اونا     وقتی    همينکه   خاطر    به .   ديم    می   ترتيبی    خاطرات      اين    به   شه،   تموم    اينجا    کارمون      وقتی  :   جوئل  
  .شيد نمی متعجب بينين می خونتون

 دستگاه .   کند   می   نگاه    ليوان     به   جوئل  .   آورد      می   بيرون     را    شده   چاپ    کلمنتاين    عکس   رويش     که   ليوانی     استن 
  .کند می ضبط را العملش عکس
  .کنيم می ضبط رو سالم های بازخونی ما. خوبه: استن
  .اند شده حوم و تيره حاال ميرزوک و استن اتاق،
  ــ کن کاری يه برام پاتريک: استن صدای
  ...پاتريک پاتريک، پاتريک، پاتريک، پاتريک،) آورد ياد به کند می سعی: (جوئل
  استن؟ چيه: پاتريک صدای
  .آيد می همچنان صدايش ولی زند، نمی حرف استن. کند می نگاه را استن جوئل
  .کنم کار تميز ميخوام .کن نگاه رو ولتاژا قدرت: استن صدای
 در .     گذرد     یم   استن   از    جوئل    نگاه  .   آيد    می   دارد      باال    از    استن   صدای    رسد   می   نظر   به .   کند   می   نگاه    جوئل  

 که   بيند   می   را    خودش     کند؛    می   راهنمايی      راهرو      در    دارد      که   بيند   می   تيره    شکلی  به   را    مری    جوئل    او،     پس 
 فرياد  .   کند   می   جمع   اش    خانه    از    را    اشيا   دارد      گذرد؛      می   ها   کيسه  آن با خيابان از دارد است؛ انتظار دراتاق
  .زند می
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 48

 الکترودهای       و   است   بسته   چشمهايش  .   کشيده    از  ر د   کرده،      تن   به   که   اش    تازه     خواب     لباس    با   پشت،    از    جوئل  
 ته   دارد،       تن   به   عادی     لباسهای    او    نشسته،    استن   ها   دستگاه    پشت .   است   وصل   دستگاههايی     به   سرش،    روی   

 نورهای     دستگاها    از    يکی   روی     نمايشگر    ةصفح.   پوشيده    معمولی    لباسهايی    هم   پاتريک     دارد،        هم   ريشی  
 می   را    هايی    دگمه    استن .   کند   می   دنبال     را    دارد      وجود     جوئل    ذهن    تصوير    در    جويباری      همچون    که   شماری  بي 

 ديده    کلمنتاين    با   کتابفروشی     در    قبالً   ما   که   ( پاتريک   .   کند   می   هدايت     را    آنها    گری    هدايت     دستة   با   و   زند  
  .کند می نگاه دستگاها از يکی روی ةدرج به) شبوديم

  .ميزونن ولتاژا :پاتريک
  .کن چک رو سيمها پس: استن

  .رود می ور اتصالها با پاتريک
  شد؟ بهتر: پاتريک
  .ممنون و شد خوب آره: استن
  روز ـ لوکونا البراتوار اتاق. داخلی. 49

 می   بيرون     را    شده   کند   کاغذهای      از    ستونی   استن .   شوند   می   تخت   شخصيتها  شود،    می   محو   دارند      خاطرات    
  . آورد

  .زند می لبخند ميرزوک
  .مهمًا خيلی اينا. خاطراتتون آه،: وکميرز
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. العادست     فوق    و   کلمنتاين   اسمش. کنم کار چی دونم نمی. مسيح. ديدم رو يکی امشب) خواندشان می: (استن
  .راکده وقته خيلی نايومی و من رابطه. آوره هيجان و حساس و پرحرارت و زند خيلی
  .يابد می مهادا دهد، می ادامه اش وراجی به استن که طور همان صحنه
  .بعدی بريم. گرفتيم اينو کنم فکر: استن صدای
 خواندن      به   دارد       نشسته   جوئل    که   حالی    در    گردد،       می   هوا    در    پخش   صداهای      دنبال      به   ايستاده       جوئل  

  .دهد می گوش استن يکنواخت
  نيست؟ طور اين مزخرفه، چقدر اينجا خوب: پاتريک صدای

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 50
  .دستگاهاست به چشمش استن. کند می وارسی ار ناآپارتم ددار پاتريک
  .ديگه خونست) دهد نمی نشان ای عالقه: (استن

. ده    می   کهنگی   بوی  .   ذاره      نمی   تاثير    آدم     رو    اصالً .   هواپيماست     يه   شبيه  دونی،      آشغل   يه   نه   ولی    آره   :   پاتريک
  مرغی؟ تخم پوست گن می بهش دونم، نمی. خفست خيلی
  .بگذرونيم بايد رو طوالنی خيلی شب يه. بکنيم کارمونو بذار پاتريک: استن

  .باشه: پاتريک
 بی جوئل به نگاهی. کند می توجه ها دستگاه به ای دقيقه برای خواب، اتاق محوظه به گردد می بر پاتريک
  .اندازد می هوش

  يارو؟ اين يآ من تريم، تيپ خوش کدوممون کنی می فکر: پاتريک
  .کند می گاهین پاتريک به پهلو از استن

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 51
  .دهد می گوش دارد و نشسته مبهمش و تاريک اتاق در جوئل
  .آد می امشب مری ببين: استن صدای

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 52
  .نشسته جوئل کنار تخت، روی پاتريک. رود می ور گر هدايت با استن

  جدی؟: پاتريک
  .بدونی گفتم: استن

 من   از    اون     کنم   می   فکر   فقط   . زنه    می   سر  آد    می   گاهی    که   آد    می   خوشم .   آد    می   خوشم   مری    از    : پاتريک   
  .آد نمی خوشش
  .آد می خوشش ازت: استن

  .دارم دختر دوست يه ديگه حاال. بياد بگم دخترم دوست به گاهی آد نمی بدم منم: پاتريک
  .بياد بگی تونی می خواستی اگه: استن

  کردم؟ پيدا جديد دختر ستدو بودم گفته بهت: پاتريک
  ...بعدی ريم می. رفت هم يکی اين) تصوير صفحه روی خاطرة به: (استن

  .عجيبه يکم دخترم دوست موقيعت يعنی. عجيبه من موقعيت... دونی می: پاتريک
  .باشه کار به حواسمون بايد پاتريک: استن
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 53

 در .   کتاب    داخل     برد    می   را    سرش   دوباره       کند،    می   نگاه    را    ساعت   واند،   خ   می   کتابی    دارد      آشفتگی   با   جوئل  
  .است مست شود، می وارد خوران تلو تلو کلمنتاين. کند می نگاه. شود می باز

  !يوهووو: کلمنتاين
  .شبه نصفه سه ساعت: جوئل
  .ديدمت که باری آخرين اه،: تصوير روی صدای
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  ...کردم داغون ماشينتو رايیجو يه. کردم بدی کار عزيزم، آهای: کلمنتاين
  .افتضاحه. بودی فرمون پشت مست: جوئل

  .افتضاح نگو بهم. کردم مست يکم. يکم: ...کلمنتاين
  .بگيری زير رو يکی تونستی می. مسئوالنست غير هم کلی مفتضحه،: جوئل
  .شود می روح بی ها بازی. کند می شدن حذف به شروع صحنه
  .کشتی هم رو کسی شايد دونم نمی: جوئل

  .شدی پيرزنا اين مثل. رفته تو درش يکم. نکشتم رو کسی من ،خدايا: کلمنتاين
  ...گفتم يادمه منم! زن پيره گفت بهم اينجام! آره: تصوير روی صدا
  پرستا؟ باده اين کيايی؟ شبيه تو: جوئل

 چون   ترسيدی    ، جوئل    کن   قبولش  )   خندد    می !   ( پرست   باده     ای؟     پنجاه    دهة    اهل    ، خدايا     پرست؟    باده   :   کلمنتاين  
 کسی   با   امشب    فهمی   کردی     می   فکر   کوچولوت      مغز   اون     تو   داشتی    و   بودم،      بيرون     تو   بدون     وقت    دير    تا 

  نه؟ يا خوابيدم
 نمی   خودت     جذب    رو    آدما     طوری     همين .   خوابيدی      کسی   با   امشب    تو   کنم   می   فرض    من   کلم،    ببين   نه،  :   جوئل  
  کنی؟

 به   که   کند،    می   وسايلش    کردن     جمع   به   شروع    و   ده گزي    را    او    حرفش  .   بندد    می   را    کلمنتاين    دهن    حرف    اين  
 دود    می .   شود   می   پشيمان    حرفش    از    سريعاً   جوئل  .   کند   حرکت    آپارتمان        دور     شود   می   مجبور    خاطرش   
  .دنبالش
  .شدم دلخور کنم فکر فقط...فقط من. نداشتم منظوری باشه؟ سفم،امت: جوئل

  .رود می دنبالش به جوئل. رفته بيرون در از کلمنتاين
  شب ـ راهرو. داخلی. فال53

  .رفته ديگر کلمنتاين ولی گردد، می او دنبال به راهرو در جوئل
  شب ـ جوئل زندگی محل خيابان. داخلی. 54

 دارد     پاکوبان      که   بيند   می   را    کلمنتاين    کند،    می   نگاه    کرده     گير   نشانی    آتش    فلکة   به   درش     که   ماشين   به   جوئل  
  .شود می دور ازش

  شب ـ وئلج ماشين. خارجی/ داخلی. 55
  .کند می صحبت او با و کشد می پايين را شيشه. رسد می کلمنتاين به ماشين با جوئل: ادامه
  .خونه برسونمت بذار: جوئل

  .خواهر اوا. جوئل برگمشو) کند نگاه اينکه بدون: (کلمنتاين
  .خوشحالم و مکن می پاکت دارم. پاشه می هم از داره چی همه. کن نگاه بيرونو اين) زند می فرياد: (جوئل

  .دهد می ادامه را راهش کلمنتاين
  .کردی باهام کارو اين شه نمی باورم. کردی باهام کارو اين اول تو: جوئل
  .شود می خارج ازش و دارد می نگاه را ماشين

  شب ـ خيابان. خارجی. 56
 باشد،   واقعی     نی خيابا    که   تا   است،    خيابان     از    حسی   بيشتر   ببينيد،    رويا     در    شما  است   ممکن   که   است   خيابانی   

 مثل   ولی    است،    دور      خيلی   کلمنتاين  .   کند   مشخص   را    بودن      بان  خيا   تا   است   تاريکی      در    های    نشانه    فقط 
  .رود نمی جلوتر ای نقطه يک از انيميشنی، کارهای
  !ری می ذهنم از ديگه صبح تا! هاه) زند می داد سرش پشت: (جوئل

  .دود می دنبالش جوئل. دهد می ادامه راهش به کلمنتاين
  !مزخرف داستان اين برای ای عالی پايان! ری می شنوی؟ می صدامو: جوئل
  .بوده اول که است جای همان دقيقًا. ايستد می جوئل
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 سيب  عروسک    خونش    تو   که   اونی     يادته؟      کرديم     پاک    ذهنشو    پيش   هفتة   که   رو    دختره     ببين،  :   پاتريک     صدای  
  داشت؟ زمينی
  .ترسيده کند می صحبت کلمنتاين دربارة دارد که شوند می صدايی اينکه از کند، می نگاه باال به جوئل
  .بود دخترش دوست يعنی ياروه، همين دختر دوست اون آره،: استن صدای

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 57
  .کند می نگاه هوش بی جوئل به زند، می قدم قرار بی پاتريک. کند می نگاه را تصوير صفحة استن

  .شدم دختره عاشق شب اون جورايی يه. بگم تبه بايد چيزی يه: پاتريک
  .بود هوش بی اون پاتريک: استن

  .دزديم پوشش زير من. داشت باحالی موهای. بود شهوتی و شيک و خوب خيلی. بود قشنگ: پاتريک
  !پاتريک من خدای: استن
  شب ـ خيابان. خارجی. 58
 در   دارد      مدام     که   حالی    در    دو    آن    ای حرفه    به   جوئل    شود،    می   محوتر    دارد      لحظه   هر   که   تيره،     خيابان     در  

  .دهد می ادامه مدام راهش به هم کلمنتاين .دهد می گوش چرخد، می خودش دور مشخص ای محوطه
  .بودن تميز اونا اينکه منظورم...شبيه دونی می. دونم می: پاتريک صدای
  .بشنوم چيزی خوام نمی. نزن من به رو حرفا اين ببين: استن صدای
  .باشه اشه،ب: پاتريک صدای
  .داريم کار کلی اينجا: استن صدای
  :کند می پيدا ديگری جای را خودش جوئل و شود می محو بلکل صحنه

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 59
 می   نگاه    چه   دارند      که   فهميد   د وش  نمی .   خورند     می   شام   دارند      و   اند    نشسته   تلويزيون      جلوی    کلمنتاين    و   جوئل  
 می   محو   اتاق   .   گسلد   می   هم   از    سريع   صحنه.   هستند   کسل   دو    هر .   اند    شستهن   مبل   سر  يک   در    کدام     هر .   کنند 
  .شود

  .هست هم ای ديگه چيزای ولی باشه،: پاتريک صدای
  .شنود می را صداها کلمنتاين که رسد نمی نظر به. دهد می گوش جوئل
  .بيرون يمبر هم با خواستم ازش و کارشو محل رفتم کرديم، پاک حافظشو اينکه از بعد: پاتريک صدای
  !خدايا: جوئل
  .دوخته چشم تلويزيون به مستقيمًا او. کند می نگاه شود می محو دارد که کلمنتاين به جوئل
  ...کريه چقدر کار اين دونی می تو...پاتريک: استن صدای
  .دزديده پوشاتو زير يکی: جوئل

  کجا؟: کلمنتاين
  .کند می نگاه باال به حوصله بی طور همان کلمنتاين. کند می اشاره باال به جوئل

  .بينم نمی رو کسی: کلمنتاين
  :کند می پيدا ديگر جايی در را خودش جوئل

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 60
 و  برد    می   را    خودش     گلوی    الکی    و   آيد    می   دارد       کلمنتاين    که   فهمد   می   او  .   کند   می   نگاه    تلويزيون       جوئل  

 جوئل    به   او  .   کند   می   نگاه    را    تلويزيون      و   آيد    می   آنجا    پا   به   پوش    زير    کلمنتاين  .   زند    می   مردن     به   را    خودش   
  .کند می پا به را دامنش و است توجه بی

  .ندارم تحملشو ديگه که من کنی؟ نگاه رو آشغاال اين تونی می چطوری: کلمنتاين
 را   کفشهايش    کلمنتاين  .   شود   می   محو   آرام      صحنه.   نشيند   می   و   کند   می   باز    را    چشمهايش    زده     خجالت    جوئل  
  .رود می در طرف به و شدپو می
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  .کردم می ولت سمساری همون تو بايد: کلمنتاين
  روز ـ فروشها دوم دسته بازار. خارجی. 61

 با   که   والدينی      به   کلمنتاين  .   کنند   نمی   نگاه    آنجا اجناس به اصًال. زنند می قدم دارند ناراحت ،جوئل و کلمنتاين
  .کند می نگاه اند آمده هايشان بچه

  بريم؟ خوای می) تاينکلمن به: (جوئل
  .خوام می بچه من) مشتاقانه: (کلمنتاين
  .کنيم می صحبت دربارش بعدًا: جوئل

  .شم دار بچه خوام می من. خوام می بچه من. نه: کلمنتاين
  .باشيم داشته آمادگيشو کنم نمی فکر: جوئل

  .نداری آمادگيشو تو: کلمنتاين
  کنی؟ اظبتمو بچه از بتونی کنی می فکر تو کلمنتاين: جوئل

  .او طرف گرداند می را رويش عصبانيت با کلمنتاين
  !چی؟: کلمنتاين
  .کنيم صحبت اينجا دربارش خوام نمی) لب زير: (جوئل

! بزن    حرف    و   کن   باز    لعنتيتو   دهن    او  .   گی   می   چی   بفهمم   نتونستم    وقت    هيچ !   شنوم   نمی   صداتو  :   کلمنتاين  
  .عوضی گردون عروسک

  .کنيم صحبت اينجا دربارش وامخ نمی) گويد می صريحًا: (جوئل
  .زنيم می حرف جا همين دربارش ما: کلمنتاين
  .کنند می نگاهشان دارند مردم. کند می نگاه اطراف به جوئل

  !بزنی حرف دربارش خوای نمی بگی بعدش و بزنی حرفی همچين تونی نمی: کلمنتاين
  ــ نبايد من. متاسفم کلم: جوئل

 با   و   خالق  !   هام    بچه   عاشق   من !   شم  می   خوبی    مادر     من )   کند   می   گريه    و   دزن    می   داد     دارد      حاال  :   ( کلمنتاين  
 دونی     نمی   اصالً !   بگيری    ارتباط      هيچی   با   تونی    نمی   که   تويی  !   تويی    اين  !   شم  می   ای    عالی    مادر     و   هوشم 
  !اومده خوشم ازت که آوردی شانسی خوش چقدر
  .شود می محوتر و تر ضعيف ولی دارد ادامه کلمنتاين سرزنشهای. کند می شدن محو به شروع صحنه
  . ره می داره. ممنون خدايا اوه: جوئل

 فروشی    دوم     دسته   همين   وسط .   کنم   تمومش    جا   همين   بايد    جوئل  !   اومده      خوشم   ازت     چرا    دونم     نمی :   کلمنتاين  
  !بميری روش که بياری گير خوب عتيقه صندلی يه بتونی شايد. برم و کنم ولت مسخره گردنبای و

 وجود    حرفهايش     در    ای    واقعی     حس   کرده،      پيدا    وار     آهنی    آدم     شکلی  ولی    زند،     می   د دا    دارد      هم   هنوز    او  
  .است واقعيت از ای پوسته فقط صحنه. ندارد
 می   ريخته    دور     داره      همش .   ره    می   ه ر دا    ها   دلشکستگی   و آزارها و آشغالو تمام. ره می داره کلمنتاين: جوئل
  .شه

  .دکن می نگاه او به کلمنتاين
  .اينطوريه که خوشحالم: کلمنتاين

  .شود می محو جوئل چشم جلوی دارد کلمنتاين. شود می قفل بهم چشمهايشان
  .خوشحالم منم: جوئل

  شب ـ بار. داخلی. 63
 که   ميزی    طرف    رود  می و کند می باز دارد، دست به که ليوانی دو با بار، شلوغی ميان از را راهش جوئل

  .نشسته پشتش ديگری مرد با کلمنتاين
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 تازه    نيست؟    خوب  .   بگه   بهم   اينو    که   اومد     مخصوصاً   اون   .   اومده      خوشش   سينهام   از  .   مارکه     آقا    اين  :   کلمنتاين  
  .نيستم هم چاق من کنه می فکر

  .شود می بلند رکام. کند می شدن محو به شروع صحنه
  .رفيق کسيه با اون دونستم نمی من: مارک
  .رفيق نيست مهم براش اصًال که دونستم نمی منم: جوئل

) آورد      می   در    را    کردن     زمزمه     ادای    .   ( آد    نمی   خوشش   من   سينهای   از    جوئل  .   مارکی     ـ  مارک     باشه :   نکلمنتاي  
  .آد نمی خوشش دخترا از کنم می فکر
  .شود می تيره و آرام بار

  .مستی تو: جوئل
  ــ و باهوش و حساس خيلی. ها هستی هوشی با بچة هم تو: کلمنتاين
 است،   ای    زمزمه     شبيه  فقط   نيست،    فهم   قابل    را    کلماتش    گردي    ولی    دهد    می   ادامه       زدن     حرف    به   کلمنتاين  
  .نسيمی همچون
 با   ، ساکت   و   مبهم   جمعيت   طرف    آن    از    چی   کافه    . کند   می   نگاه    اطراف      به   جوئل  .   دي آ   می   در    زنگ    صدای  
  .گويد می کنان زمزمه لحنی
  ؟جوئل نه مگه خونته، زنگ اين: چی کافه
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 64

 همراهش     ای    دستی   کيف   و   پوشانده     ای    زمستانی     پالتوی     در    را    خودش     مری  .   کند   می   باز    را    در    پاتريک   
  .است
  .پاتريک سالم اوه) سرد خيلی: (مری

  چطوره؟ اوضاع. مری سالم: پاتريک
  .شود می خانه وارد و کند می عبور او از مری
  چطوری؟ هی: استن
  .کند می نگاهی جوئل به آورد می در را کتش دارد که حالی در مری. بوسند می را همديگر مری و استن
  .سردها هوا: مری
  کردی؟ پيدامون راحت: استن
  .طفلکی) جوئل به رو. (آره: مری
  .بيند می است لوکونا شرکت های بسته از يکی در را آبجو از پر ای دانی يخ مری
  شه؟ می پيدا خوردن برای ای حسابی چيزی: مری
  .نکرديم نيگا: استن
  .بخورم چيزی يه بايد سرده، خيلی. باشه من مال افتخارش رينبذا پس خوب: مری

 های   نقطه   از    پر   که   نمايشگری     ةصفح  روی     گرداند      می   بر   را    سرش   استن .   آشپزخانه     طرف    رود     می   او  
  .است روشن
  .ندارن دوست منو زياد زنا. متنفره من از مری: پاتريک
  .شن بهتر تباها داری، بر پوشاشون زير دزديدن از دست اگه شايد: استن

  ــ هم ای ديگه چيزای استن بيبين باشه،) گناه احساس روی از درنگی: (پاتريک
  .گردد می بر ليوان دو و اسکاچ ای بطری با مری. گيرد می پاتريک از را نگاهش استن
  .هی هی: مری
  .کند می پر ويسکی از را ليوانها
  نه؟ مگه خواستی، می هم تو پاتريک، اوه: مری

  .نيست خيالی. دونم نمی نه،: پاتريک
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  .برد می باال نوشيدن سالمتی به برای را ليوان هم مری. دهد می استن به ليوانی مری
  .بياموزند بهتر چيز هم بزرگشان اشتباه از حتی توانند می که اند، فراموشکاران خوشبخت: مری
  .زنند می هم به را ليوانها استن و مری
  .کردمش پيدا بارتلتم ابکت تو. بدی و خوبی فرای نيچه،: مری
  .بود خوبی جملة: استن
  !بگمش هم هوارد به بايد آره،: مری
  .بود خوب خيلی اين) شده دلخور کمی: (استن

  چيه؟ بارتلت: پاتريک
  .قصاره جمالت کتاب: استن
 خود   دربارة     داره معروف جمله يه اون. بود عاشقون هم چرچيل وينيستون. قصارم حرفای عاشق من: مری

  نيست؟ عجيب. قصار جمالت
  .باحاله آره،) کند قاطی را خودش کند می سعی: (پاتريک
  ."آره می خوب فکرای که وقته اون شد، حک حافظتون تو قصار جمالت وقتی : "مری

  .آدم خود به برگرده که مونه می اين مثل. جالبه: پاتريک
 اين    از    هميشه   بشر   نسل .   زدن      زيبايی      حرفای      خيلی .   بخونم    باهوشو    آدمای       حرفای      رم  ا د   دوست  :   مری  

  که؟ فهمی می. داره خودش با زيبا گفتمانای
  .آره: استن
  تره؟ باهوش خيلی فقط اينطوريه؟ هم هوارد کنی نمی فکر: مری
  .آره) درنگ: (استن

  !معلومه: پاتريک
  .بارتلت تو ره می روزی يه هم هوارد حرفای کنم می فکر: مری
  .ريزد می مشروب ديگر ليوانی خودش رایب مری. کند می کارش جمع را حواسش استن

  .بارتلته يه خودش هوارد معلومه،: پاتريک
  شب ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 65

 کلمنتاين  .   است   شدنش   پاک    راه     ميانه    در    خاطره   .   اند    خوابيده      تخت   در    کلمنتاين    و   جوئل  .   است   تاريک     اتاق   
 است،   رويش     خودش     عکس   که   يوانی  ل   از    را    چايی    او  .   کند   می   صحبت  دارد       وار     آهنی    آدم     و   يکنواخت   
  .کند می مزمزه

 خجالت    چيز   هر .   گم   می   بهت   چيزو    همه .   راستم    رو    من .   گی   نمی   بهم   رو    چيزای     هي   تو   جوئل  :   کلمنتاين  
  .نداری اعتماد بهم تو. گم می بهت هم رو آوری
  .نيست بقيه با گرفتن اطبارت مًاولز زدن، حرف ظاهرًا. کلمنتاين بترسی سکوت از نيست الزم: جوئل

. زنم    نمی   حرف    ظاهراً     من .   بشناسم   رو    تو   خوام     می .   نيستم   طوری     اين    من )   گيرد    می   خودش     به :   ( کلمنتاين  
 عصبانيم    خيلی   گفتی   بهم   اينو    اينکه    از    واقعاً   .   اين    يعنی   صميميت.   بزنن    بهم   رو    حرفاشون     بايد    مردم     ، خدايا   
  .کردی
  .ندارم زندگيم تو جالبی چيز هيچ خودم من. متاسفم) شود می تسليم: (جوئل

 اون    از    بعضی   خوام     می .   آميزی     اسرار     قفل   در    اتاقهای       از    يکی   شبيه.   گويي    دروغ       تو   جوئل  :   کلمنتاين  
 يا   فکر   هيچ   اگه  )   شود   می   نواخت     يک   صدايش    کامالً  .   ( بخونم    رو    نويسی    می   هايی    موقع    يه   که   خاطراتی    

  نويسی؟ می چی تو اون پس نداری، عشقی يا عالقه يا ترس
  .شده محو خوری قهوه ليوان روی عکس. شود می محو گردي حاال صحنه

  شب ـ ها چينی رستوران. داخلی. 66
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 می   نگاه    اند    نشسته   رستوران      در    که   زوجهايی      ساير   به   جوئل  .   خورند     می   شام   سکوت   در    کلمنتاين    و   جوئل  
 می   بر .   ندارند      را    همديگر    حوصلة   رسد   می   نظر   به   هم   بقيه .   رسند   می   نظر   به   خوشحال    آنها    از    برخی  .   کند 

  .غذايش سر گردد
  چطوره؟ مرغ: جوئل
 کنم   فکر   تونستم    نمی   که   من   بود؟   رفته سر هم دست از حوصلمون بوديم؟ طوری اين ما: تصوير روی صدا
  .شديم معمولی زوجای اون از يکی مثل

  .خوبه: کلمنتاين
 طرف   به   را    شراب    بطری  .   کند   می   نگاه    را    کند   می   پر   ديگری     ليوان     دوباره       و   نوشد   می   ب ا شر  که   او    جوئل  
  .گيرد می جوئل

  خوای؟ می بازم: کلمنتاين
  .ممنون نه: جوئل
  .شه ديونه و کنه مست که االنه: تصوير روی صدا

  .شود می برقرار سکوتی
  .کن تميز حموم از بعد رو صابون روی موهای بکنی؟ حقم در کاری يه تونی می هی: کلمنتاين
  .چشم. باشه اوه،: جوئل

  .ست کننده مشمئز خيلی...خيلی دونی می. فتضاحها واقعًا: کلمنتاين
  .دهند می ادامه خوردنشان شام به سکوت در شود، می محو دارد صحنه که حالی در دو آن

  !کلمنتاين سالم: پاتريک صدای
  .کند می نگاه اطراف به متعجب جوئل
  شناسيش؟ می: جوئل

  .دهد می ادامه وارش آهنی آدم خوردن به دهد، نمی جوابی کلمنتاين
  شده؟ چی کلماتو؟ چرا: پاتريک صدای

  شب ـ نوبلس و برن کتابفروشی. داخلی. 67
 نوبل    و   برنس    وسط   حاال    کلمنتاين،     با   ها   چينی   رستوران      در    جوئل  .   کتابفروشی     از    ای    نيمه   نصفه   تصوير  

 پشت   از    پاتريک   .   کند   می   صحبت  کرده     ديگری     رنگ    را    موهايش     که   کلمنتاين    با   دارد      که   بيند   می   ، است 
 صورتش    ولی    ببيند،    را    پاتريک     صورت    کند   می   سعی  نشسته   جوئل  .   کند   می   نزديک     کلمنتاين    به   را    ودش  خ 
  .است سايه در

  !تو ـ اکلم سالم: پاتريک
  !جوجو! پاتريک: جوئل

 او   که   نيست   مهم .   شود   تر   نزديک     پاتريک     به   تا   شود   می   بلند   رستوران      ميز   از    جوئل  .  بوسند می را همديگر
  .نيست ديدن قابل او صورت چون شود، می يکنزد پاتريک به چقدر

  شب ـ ها چينی رستوران. داخلی. 68
  .دهد می گوش پاتريک صدای به دارد جوئل ها، چينی رستوران در

 بخونم    درس     فردا     امتحان     برای     بايد    پيشت،    بيام    بتونم    که   نيستم   مطمئن   خوب  .   متاسفم   ه او    ــ:   پاتريک     صدای  
  ــ

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 69
 می   نگاه    تصوير    صفحة  روی     نورهای      به   استن .   است   نشسته   تخت   روی     ، جوئل    کنار    تلفن،    پشت   پاتريک   

  .کند
 دوست    برگردم؟       زود     برم    تونم    می   استن )   گيرد    می   را    دهنی  .   ( بپرسم   همکالسيم   از    بذار   .   کن   صبر:   پاتريک   
  ــ خيلی دخترم
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  ــ کاريم وسط االن ما پاتريک: استن
 زنه دونی می) انگيزد بر را او همدردی کند می سعی. (ناراحته خيلی. کنه یم زندگی طرفا ينهم: پارتيک
  .ديگه
  .گذاشته بشقاب در کيکی. آيد می بيرون آنجا از. است آشپزخانه در مری
  .کنم می کمکت من. بره ذار استن: مری
  .برو) پاتريک به رو و کشد می آهی: (استن

  .اونجا آم می االن نارنگی) تلفن به. (برم من رهدا دوست اون. متنفره ازم مری) آرام: (پاتريک
  .خورد می تکانی تخت روی هوش، بی جوئل

  روز ـ خالی فضايی. داخلی. 70
 نارنجی،     موهايی     با   که   دارد،       جا   کلمنتاين    لباس    در  .   شود   می   پديدار      ای    فلورسنتی    نارنجی     لباسی   آرامی      به 

  .ديد شود می را اطراف که است وقت آن. دهد می نشان جوئل به را اش نارنجی لباس دارد
  .کردم مچ باهاش لباسمو آد؟ می خوشت: کلمنتاين

  .گردد می خودش دور او
  .شدی نارنگی شبيه. اومد خوشم: جوئل

  .باحاله نارنگی، کلمنتاين: کلمنتاين
  ؟دونه می کجا از اون: جوئل

  دونه؟ می کجا از کی: کلمنتاين
  .شود می جهمتو دارد کند، می نگاه کلمنتاين به جوئل
  ...من خدای: جوئل
  :به شود می تبديل اتاق. است کنارش هم جوئل و کشيده دراز زمين روی کلمنتاين حاال
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 71
 موسيقی   به   دارند      و   اند    رفته    پتو   زير    به   پذيرايی      اتاق     فرش    روی     کلمنتاين    و   جوئل  .   است   روشن    ها   شمع
  .کنند می گوش

  ...یئلجو: کلمنتاين
  نارنگی؟ چيه: جوئل

  خوندی؟ رو مخملی خرگوش کتاب تو: کلمنتاين
  .نه: جوئل

 هست   جايی    يه .   بازيه     اسباب    سری   يه   ن اداست  .   داشتم    دوستش    بچگی   همون    از  .   عالقمه    مورد     کتاب  :   کلمنتاين  
 نمی   باورم    )   خندد    می   خودش     به   بعد   کند،    می   گريه  .   ( گه   می   واقعيت     و   شدن   واقعی     از    خرگوشه    به   اسبه   که 
 به .   کشه   می   طول    خيلی   " گه   می   اسبه )   خواند     می   کتاب    پوسيدة    نسخة   روی     از  .   ( کنم   می   گريه    دارم       شه

 نمی   اتفاق     براشون     شه،   می   مواظبت     خوب    ازشون     يا   مزاجند     تند   يا   شکنن  می   زود     که   آدمايی      همينکه   خاطر  
 خوش   و   نما   نخ   و   آد    می   در    واقعاً     اشکت   شن،   می   واقعی     موهات     شه،   می   واقعی     آدم     که   وقتی    کالً .   افته  

 که آدمايی فقط و باشی زشت تونی نمی شدی، واقعی وقتی چون نيست، مهم اصًال اينا ولی. شی می گذرون
  ."بينن می زشت رو تو فهمنت، نمی

 می   ورزی       عشق   مشغول    و   بوسند   می   را    همديگر  .   کند   می   نوازش       را    موهايش     جوئل  .   کند   می   گريه    او  
  .شود می محو آرام که است شيرينی ةرطخا. شوند
  !ميرزوک! ميرزوک) زنان فرياد: (جوئل
 جوئل    که   وقتی    حتی   کلمنتاين  .   شود   می   محو   دارد      کلمنتاين    گريان     صورت    بيند   می   و   کند   می   نگاه    را    پايين  
 رو   و   پرد    می   جايش    از    برهنه    جوئل. دهد می ادامه ورزيدن عشق به همچنان هم است ايستاده کنارش کامًال
  .زند می داد سقف به
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 کند،   می   نگاه    شود   می   محو   دارد      که   کلمنتاين    به !   ( شدم   پشيمون  !   کنم   می   خواهش   !   کنم   می   خواهش   :   وئل ج 
  ــ خواه! کنيد بس کن؟ بيدارم. خوام نمی) کند می نگاه سقف به بعدش

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 72
 می   سيگاری    و   کنند   می   نگاه    تصوير    صفحه  به   استن   و   مری  .   خوابيده      تخت   روی     بيهوش    هم   هنوز    جوئل  
  :سکوتی از بعد. کشند
  .عجيبه داده جهان به هوارد که ای عالی هدية نه؟ عجيبه،: مری
  .آره) کشد می آهی: (استن
 و پاک و نشاط با چقدر بينی می و کنی می نگاه ها بچه به. زيباست. کنن شروع دوباره آدما ذاره می: مری
 دور    آدم     از    رو    اينا    همة   هوارد      و .   اند    نااميدی      . . . و   حتی نارا     و   تشويش    و   عصبانيت    فقط . . . بزرگا     آدم   .   ن آزاد    
  .کنه می
  نه؟ مگه داری، دوستش ام، تو،: استن
  .است ساکت ای طوالنی مدت برای. شود می غافلگير و تعجبم مری
 تمام   به   شم  باعث    خوام     نمی .   اخالقيه     و   جدی    آدم     خيلی   اون   .   داره       زن    هوارد       چون  )   درنگ   .   ( نه :   مری  

  .کنه خيانت اعتقاداتش
  .خوبه: استن
  .دهد می مری به را آن و زند می سيگاری به ديگری پک استن
  شب ـ کلمنتاين زندگی محل خيابان. خارجی. 73

  .گذرد می خيابان از زحمت به دارد دارد، همراه به پری پشتی هلکو و پوشيده لباس حسابی پاتريک
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 74
 دارد     کلمنتاين  .   کند   می   نگاه    را    بيرون    پنجره از شود، می نزديک دارد پاتريک که الیح در کلمنتاين،: ادامه
 بغل   را    او    و   کند   می   باز    را    در    کلمنتاين  .   رساند    می   خانه    های    پله    جلوی    را    خودش     پاتريک   .   کند   می   گريه  
  .کند می

  شده؟ چی عزيزم: پاتريک
 چيز   همه   و   مش  می   پير   دارم    .   شم  می   محو   رم  دا    کنم   می   احساس   .   ترسيدم  .   گمم   در    سر.   دونم     نمی :   کلمنتاين  

  .شه می معنی بی
  .نارنگی: پاتريک
  .چيز همه. معنيه بی چيز همه: کلمنتاين

  .کند می نگاهش و شود می جدا پاتريک از او
  بوستون؟ بريم آی می: کلمنتاين
  ــ که آم می ديگه هفته. حتمًا: پاتريک
  !امشب! االن همين! ببينم رو زده يخ چارلز ايدب. برم بايد االن! حاال همين. االن: کلمنتاين
  .زنم می زنگ همکالسيم به) درنگ: (پاتريک
  .کنم می جمع رو وسائلم منم! شه می عالی! آره: کلمنتاين

 ای   دقيقه    از    بعد .   ندارد      را    جوئل    شمارة    شود   می   متوجه    تلفن،    کنار    رود     می   پاتريک   .   رود     می   اتاقش     به   او  
  .خورد می زنگ تلفن. گيرد می شماره مشترکين، فنتل طريق از کند، می فکر که

  .بگذاريد را پيامتان بوق صدای شنيدن از بعد لطفًا. هستم جوئل سالم: جوئل صدای
  .آيد می بوق صدای
  .بردار پاتريکم، استن،) کنان زمزمه: (پاتريک
  کجايی؟ هی: استن

  .متاسفم واقعًا کنی؟ب رو کارا تونی می تنهايی خودت امشب. افتادم گير اينجا: پاتريک
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  ادامه ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 75
 که   آرامی      آهنگ    با   دارد      و   است   نعشه   هم   مری  .   کند   می   نگاه    مری    به   و   کرده     نعشه .   است   تلفن   پای    استن 
  .رقصد می گذاشته
  .اتوماتيک رو گذاشتم. دم می ترتيبشو خودم: استن
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 76

 روز    برای     جوئل    که   ای    هديه    او  .   شود   می   اش    کوله   گشتن   مشغول    سريعاً   و   کند   می   طعق   را    تلفن   پاتريک   
 را   آنها    آورد،       می   بيرون     نامه    ای    دسته   بعد .   گذارد      می   جيبش   در    و   آورد      می   ن رو بي   را      بود    خريده     ولنتاين   

. ستا   زنی    خط   دست .   کند   می   ا دپي   بود    دنبالش     که   را    آنچه  .   هست   هم   خواب     اتاق     در    به   حواصش    گردد،      می 
  :خواندش می

 دونم     می .   چارلز     رودخونة        اومدی      م اباه    ديشب    که   ممنون    خيلی :   عزيزم     جوئل    عزيزم،    :   کلمنتاين    صدای  
 می   که   چسپيد   بهم   اونقدر      شدی   ترسدت    حريف    وقتی    ولی    بودی،      عصبی   گذاشتی    يخا   رو    پاتو    اينکه    از  چقدر

  " گفتی   و   گرفتی    دستمو   کرديم،      می   نگاه    آسمون    به   داشتيم    که   وقتی    ـ!   کنم   می   کارو     اين  .   بخورمت     خواستم  
  ...تونم می
  شب ـ چارلز رودخانة. خارجی .77

 ستاره   به   آنها  .   اند    گرفته    را    هم   دستهای    و   اند    کشيده    دراز      زده     يخ   رودخانة       روی     هم   کنار    کلمنتاين    و   جوئل  
  .کنند می نگاه ها

 دقيقاً    االن   .   نداشتم    احساسی    نهمچي   حاال    تا .   خوشحالم    خيلی . . . فقط   من .   کلم   بميرم    االن     تونم    می :   . . . جوئل  
  .باشم خوام می که هستم جايی

 می   آلود     مه   و   محو   بعدش  .   ند ا آلود     اشک   و   دارند       عاشقانه    حالتی    چشمهايش  .   کند   می   نگاه    او    به   کلمنتاين  
  .شود می پاک دارد صحنه. شوند
 می   داد     شود   می   محو   دارد      که   شبی  سمت  به !   ( کنم   می   خواهش   !   خدايا     اوه   !   کنم   می   خواهش   !   نه   کلم :   جوئل  
  .دم می عالمت بهتون! دم می عالمت بهتون! کنم تمومش خوام می شنوين؟ می صدامو) زند
  .دهد می تکان را سرش ًاشديد و شود دقيق جدًا خواهد می فشرد، می را اش چهره او

  ادامه ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 78
  .ندارند توجهی او به و رقصند می هم با دارند مری و استن حاال. شود می باز ناخودآگاه ،جوئل چشمهای

  ادامه ـ چالرز رودخانة. خارجی. 79
 موسيقی .   دود     می   ساحل   طرف    به   و   گيرد    می   را    شود   می   محو   دارد      که   کلمنتاين    دست   وار     ديوانه      جوئل  
  :گذرند می ای رفته بين از طراتخا بين از کلمنتاين و جوئل. شود می فضا وارد مری و استن آرام رقص

  رفته بين از خاطرات از اويریتص. 81
 می   بحث   دارد       ماشين   در    هستند،    طبيعی   تاريخ     موزة     در    کلمنتاين    و   جوئل  :   بينيم   می   مختلفی   تصاوير     ما 

 گيرند،    می   را    هم   دست   و   خندند    می   سينما  در    هستند،    هم   مشغول    کلمنتاين    خانة    راهروی       های    پله    در    کنند،  
 هم   با   کند،    می   نگاه    را    خواب     کلمنتاين    جوئل    خورند،      می   فرنگی    گوجه    سوپ   و   تنوری     پنير   خواب     تخت   در  
 می   بازی     تخته   کرری     و   راب     با   نوشند،    می   مشروب     باری     در    دهند،     می   گوش  "   باران      سگهای   " آلبوم     به 

. گردد     می   بر   مانده،      باقی    ازش     چيزی    کمتر   حاال    مه   ميرزوک،        با   مالقاتش     خاطرة     اولين     به   جوئل  .   کنند 
  .زند می داد ميرزوک سر گرفته، را کلمنتاين دست نااميدانه هم هنوز
  !کنم می خواهش: جوئل
 گرفته    نديده     حال    به   تا   که   را    ديگری     زن    دست   جوئل  .   نيست   آنجا    ديگر    او  .   کند   می   نگاه    کلمنتاين    به   جوئل  
  .رود می لوکونا يکتار دفتر داخل به. زند می جيغی زده وحشت و کند می ول را دستش. است
  شب ـ ميرزوک دفتر. داخلی. 82

  .ستآنها بين صوتی ضبط دستگاه. شنيد می ميرزوک جلوی شود، می محو دارد که جوئل
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  ــ کنی؟ نمی شروع آد می يادت که چيزی هر گفتن با چرا حاال: ميرزوک
  !کنی تمومش بايد: جوئل

  چيه؟ منظورت چی؟: کيرزوک
 چيزی   يه !   دونم     نمی !   کردی     پاک    فکرش    از    منو !   کنی   می   پاک    فکرم    از    اونو     داری      تو !   دونم     نمی :   جوئل  
 من   نه؟    مگه !   کن   می   پاک    و ر   کلمنتاين    داری     !   مغزمم    تو   من .   چيه   دونم     می !   تختمم   تو   من . . .   که   داری     

 کنم   می   خواهش   . . . پس   شناسمش،   نمی   ديگه    نه؟    مگه . . . نيستم   عاشقش   ديگه    شم  بيدار     وقتی    ولی  !   عاشقشم 
  .کنم می خواهش! بذار تنهام

  .ام تو من. فکرتم تو منم بکنم؟ تونم می کار چی اينجا از. ما تو تصور فقط من...ولی باشه: ميرزوک
  .دهد می ادامه را صحبت شود، می محو دارد که جوئل با و گردد می بر ميرزوک

  !اينهاش! ببين: جوئل
  .کند می نگاه را آنها دارد راهرو پايين از که بيند می را واری سايه پاتريک ،جوئل

. پااااتررريکککک           اسمش )   شود   می   دار     کش   عجيبی   شکل  به   صدايش  .   ( کنه   می   کار    اينجا    اون   :   ميرزوک    
  .جوووووجوووو

 پوششو   زير  .   زده     گول    من   حرفای     با   دخترمو     دوست  .   دزديه       منو   وسائل  .   دزديده        منو   هويت    اون   :   جوئل  
  !دزديه زيرپوشاشو خدايا! دزديده
  .دود می بيرون به دفتر از جوئل

  شب ـ راهرو. داخلی. الف82
  .شود نزديک او به تواند نمی ولی. دود می است ايستاده آنجا که ريکپات طرف به جوئل

  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 83
  .خواند می را ای نامه پاتريک
 خيلی .   گفتم   می   بهت   بايد    اينو  !   زد    يخ   پشتم   و   کرديم     بازی     عشق   يخا   روی     هم   با   ما   و :   . . . کلمنتاين    صدای  
  .بود قشنگ
  .گذارد می کناری را نامه پاتريک. شود می اتاق وارد پوشيده که گرمی لباسهای با کلمنتاين
  !عاليه زدم، هيجان خيلی: کلمنتاين
 دتت ئ مو   از    زودتر      ولنتاين   .   کوچولوه      چيز   يه .   بدم    بهت   خواستم    می   اينم    آه    . ام    زده     هيجان    خيلی   منم :   پاتريک   
  .مبارک
  .دهد می او به و آورد می در جيبش از را جعبه پاتريک
  چيه؟. اوو: کلمنتاين
  !کن بازش! دونم نمی: پاتريک
  .گرفته برايش تر پيش جوئل که است گردنبدی و کند می باز را جعبه در ،کند می باز را کادو کلمنتاين
 بيرون    آدمی     با   وقت    هيچ .   خودمه     ليقةس)   بوسدش    می !   ( عاليه  !   اوه   )   افتد    می   لرزه     به   هيجان    از  :   ( کلمنتاين  
  !ممنون خيلی) بوسدش می. (بخره برام خواستم می که رو چيزی او که نرفتم

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 84
  .هستند هم مشغول تخت، کنار زمين روی مری و استن
  روز ـ جنگل. خارجی. 85

 و  سر.   است   جلوتر    کلمنتاين    روند،      می   راه     هم   با   کلمنتاين    و   جوئل  .   بهار    فصل   در    درختها     از    بازی     نمای  
 شکلی  جنگل   شويم،    می   نزديکتر     وقتی  .   رسد   می   گوش    به   دور     ز ا   مبهمی   شکل  به   استن   و   مری    صدای  

  .کند می پيدا سرد و زمستانی
  .قشنگيه منظرة: کلمنتاين
  !کنن می پاکت رناد اونا کلم! اه) آيد می بيرون خاطره از. (آره) کند می نگاه او به: (جوئل
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  .ونمد نمی گال دربارة هيچی ان؟ الله گل ان؟ چي! ببين رو گال هی: کلمنتاين
  ــ من! احمقم خيلی متاسفم،. شنوم می رو صداشون! کن دقت: جوئل

  .ببر لذت فضا از. عزيزم باش آروم: کلمنتاين
  .کنن تمومش اينو پاشدنم خواب از قبل بايد: جوئل

  .کنن بس بگو بهشون خوب، خيلی باشه: کلمنتاين
  .خوابم من. کنن تمومش بگم تونم نمی گی؟ می داری چی: جوئل
 می   را    او    دستهای  .   شيندن   می   کنارش     جوئل  .   کند   می   نگاه    دوری      منظرة    به   و   شيندن   می   سنگی  روی     ين کلمنتا 
  .دارد فکری کلمنتاين. گيرد

  !کن بيدار خودتو) دهد می تکان را او شادمانه: (کلمنتاين
  ــ تونم نمی. خوردم قرص. کن بس: جوئل

 کردم    سعی  دفعه    چند   يادته   .   کنی   نمی   امتحان     و ر   هيچی   تو .   کن   امتحان   .   ای    منفی   هميشه   تو   جوئل  :   کلمنتاين  
) دهد    می   تکانش    دوباره     .   ( شدی   عاشقش   و   کردی     مزش    بعدش    يادته؟      نکردی؟      و   کنی   امتحان     رو    شور   کرم  
  .کردم خودمو سعی من

  ...کنم می امتحان االن بيا کنه؟ می خوشحالت اين کنم؟ امتحان خوای می. قبوله باشه: جوئل
  :با را جايش مانسآ ناگهان. کند می باز دستش با را ايشچشمه و کند می تمرکز جوئل

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. الف85
 ديد    منظر   در    لوکونا     دستگاهای     از    بعضی   و   آباژور     .   بينيم   می   را    سقف  جوئل    منظر   از    کوتاهی     مدت    برای   
  .آيد می همخوابگی صدای. هستند ما

  روز ـ جنگل. خارجی. ب85
  .شده خود بی خود از جوئل. شود یم آسمان آسمان، دوباره باز

 فکر .   بکنم   تونستم    نمی   هم   حرکت. دارم نگه باز رو چشمام تونستم نمی ولی. بود دقيقه يه. داد جواب: جوئل
  .باشه اتومات رو بايد. نبود اونجا کسی اصًال کنم می

 کنی   ثابت    بهم   اينکه    تر   مهم   تو   برای   .   نبود    جوئل    درست    های    پيشگويی    از    ديگه    يکی   اين    خوب  :   کلمنتاين  
  ــ که تا کنم می اشتباه
  .نکرد کار فهمی؟ می. بزنم حرف چيزا اين دربارة خوام نمی االن ببين: جوئل

  .کرد که کار خوب،: کلمنتاين
  .بکنم تونستم نمی کاری بودم اونجا وقتی ولی باشه،: جوئل

  .توه با گوشم کنيم؟ کار چی ديگه. باشه: کلمنتاين
 اول    منو   تو !   کردی     کارو     همين   هم   تو )   شود   می   خارج     دهانش     از    اعصبانيت     با   حرف  !   ( دونم     نمی :   جوئل  
  .همينه کارم اين دليل تنها. کردی پاک

  .کنم می کار فکر بی که دونی می. متاسفم: کلمنتاين
  .شود می تر آرام شود، می اش خيره زيادی مدت برای جوئل
  .عاشقتم خاطرش به که چيزيه اين: جوئل

 باران     صدای    او    اما    است،    صاف   هم   آسمان    حتی   اينکه    با .   شود   می   محو   ذهنش    در    دارد      کلمنتاين    و   خاطره   
  .است باز نيمه ای پنجره بيند می و کند می نگاه. شنود می را

  ...روز اون: جوئل صدای
  .آيد می بارن دارد پنجره از بيرون

  روز ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 86
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. خوانند     می   کتابی    هم   با   دارند    .   اند    کشيده    دراز      مبل   روی     هم   با   کلمنتاين    و   جوئل  .   بارد     می   باران      بيرون   
 کلمنتاين  .   کرده     تمام    را    اول      صفحة  جوئل  .   است   راجرز       تونسلی    جوئل    نوشته   سرخ،    راست    دست   کتاب  
  .کند می دنبال را خطوط انگشتش اب خواند، می آرام پوشده، بندی سينه و شلوار
  شد؟ تموم: جوئل

  .نوچ: کلمنتاين
  .پوکوهانتس. پوکومان. وکیپ. پوک: جوئل
 نگاه   لختش   پاهای     به   او  .   کند   می   احساس     خودش     روی     را    کلمنتاين    بدن    وزن   .   کند   می   تماشا   را    باران      جوئل  
  .است پايش به بزرگی جورابهای ،کند می
  .سکسيه خيلی: تصوير روی صدا
  .بوديم هم با ما بارون، اون. ام خاطره اين عاشق. شدم عاشقت امروز: جوئل
  .زند می لبخند و کند می نگاهش ينکلمنتا

  .حاله با ولی. عجيبيه کتاب. شد تموم: کلمنتاين
  .خوانند می هم با. زند می ورق را صفحه جوئل

  .دارم فکری يه من خوب) دهد می چين را اش پيشانی: (کلمنتاين
  داره؟ کردن به ربطی: جوئل

 من   که   بکنی   کاری     خوای     می   که   کنيم   فرض    . دارم      مشکل   اين    برای   ای ديگه فکر يه. گم می جدی: کلمنتاين
  نه؟ مگه رن، می جا همون کنا پاک يارو اين داری، من از خاطراتی اگه تو خوب آره؟ نشم، پاک
  .دونم نمی. آره کنيم فرض :جوئل

 مبل   روی     هام    با   خواستی    می   که   ای    خاطره   .   منه   از    خاطراتت       اين    اينکه    يعنی )   وار     فرمول   :   ( کلمنتاين  
  .بخوابی
  .آره) زده خجالت(: جوئل

 ازش    من   که   جايی    شه؟   می   چی   ببری    ای    ديگه    جای    منو   اگه    خوب  .   اينجا    آن    می   اونا     سپ   خوب  :   کلمنتاين  
  .شيم قائم اونجا صبح تا و) مغرور (آم؟ نمی
  .نباشه بد شايد خوب) کند می فکر (ــ اين. نه: جوئل

  !ای العاده خارق فکر. عاليه: کلمنتاين
 نگاه   پنجره    پشت   باران      به   او  .   کند   می   نگاه    اطراف      به   ترسيده    جوئل  .   شوند   می   حوم   دارند      کلمنتاين    و   صحنه
  :بعد. کند می باريدن به شروع اتاق داخل باران. کند می
  تکه تکه و مختلف خاطرات از تصاويری. الف86

 دارد؛      می   بر   را    کرم    کوچکی    دست   است،    رويش     خاکی    کرم    که   بارانی      ای    روی     پياده   :   تکه   تکه   خاطرات    
 کودکی     در    جوئل    کودکی؛      زرد     الستيکی   چکمهای    ناودانی،        شکستة  لولة    شده؛    جمع   درش     باران      که   ای    هچال  
  .کند پيدا سقفی ناگهانی باران اين دست از کند می سعی دارد دوان و خندان که اش
  روز ـ قديمی ای آشپزخانه. داخلی. 88

 اجاق    پای    که   بيند   می   را    مادرش      جوئل  .   شود   می   مخفی   آشپزخانه     ميز   زير    و   دود     می   ، ساله   چهار    جوئل  
 صحبت  دارد،       تن   به   را  دوران همان لباس که همسايه، زن با و دهد می تکان را ای تابه ماهی دارد ايستاده،

 شويم   نمی   متوجه  .   است   جوئل    مادر     با   گفتگو   گرم    ولی    است،    کلمنتاين    صورت    همسايه،     صورت  .   کند   می 
 و  کند   می   عذرخواهی       جوئل    مادر   .   کشد   می   تصويری     يزم   زير    در    ای    شمعی  مداد     با   جوئل  .   گويند    می   چه 

 می .   شود   می   جوئل    متوجة    و   کند   می   نگاه    اطراف      به   کلمنتاين  .   شود   می   خارج     آشپزخانه     از    ای    دقيقه    برای   
  .کند می خم او قد اندازة به را خودش و پيشش رود

 خودم    با   تونستم    می   اش ک .   لباسم   اين    عاشق   من )   کند   می   برانداز        را    خودش   .   ( داد     جواب     خدايا   :   کلمنتاين  
  کيم؟ من. ببرمش
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 توجهی    بهم .   گرفتاره      اون   .   خوام     می   مامانمو   )   غريب    شکلی  به .   ( باشه   سالم   چهار    بايد  .   هملين   خانم  :   جوئل  
  .خوام می مامانمو) درنگ! (نداره توجه بهم کس هيچ. نداره

  .دادنه جا تغيير جوری يه) خندد می: (کلمنتاين
  .کند می بغلش. کند آرامش کند می سعی ينکلمنتا. گريه زير زند می جوئل

  .نيست چيزی کوچولو جوئل: کلمنتاين
 نمی   کلم )   کلمنتاين    به   رو    بزرگساالنه،        حالتی    با .   ( خوام     می   مامانمون    )   کند   می   گريه    دارد      هم   هنوز  :   ( جوئل  
  .بدم دستت از خوام

  .جام همين من: کلمنتاين
  ...بدم دستت از خوام نمی. بدم دستت از خوام نمی. خوام می مامانمو. ترسيدم: جوئل

 ببين .   شديم   مخفی   ما   کنم   فکر .   سرجاشه   خاطره   .   ره    نمی   بين   از    ديگه    چيزی  . . .   ببين   یجوئل    ، جوئل  :   کلمنتاين  
  .بود قبًال که همونيه هنوز شورتم عزيزم
 کند،   می   نگاه    جوئل  .   دهد    می   نشانش    را    بود،     هم   قبل   صحنة  در    که   زيرپوشش،      و   زند    می   باال    را    دامنش   

 .زند می لبخند جوئل. شود نمی محو ديگر صحنه. گردد می بر آشپزخانه به سريع مادرش. آمده شبد
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 89

. پرد    می   جا   از    ناگهان     استن .   افتد    می   کار    به   دارد      حاال    گيجشان    ذهن    اند،     شده   ولو    زمين    روی     استن   و   مری  
  .کند می نگاه مانيتور به

  .وايستاد: استن
  ی؟چ: مری
  .کنه نمی پاک ديگه ببين: استن
  .کامپيوتر سراغ رود می عريان، طور همان
  .رفته صفحه از. کنه نمی پاک: استن
  رفته؟ کجا: مری
  .دونم نمی: استن
  .رود می ور وسايل با عصبی او. بياورد در مارجوانا منگيه از را خودش کند می سعی استن
  ...گه. لعنتی! کنم رکا چی دونم نمی! کنم کار چی دونم نمی: استن
  کنيم؟ کار چی بايد خوب: مری
  !گفتم چيزی يه! دونم نمی: استن
 تونه    نمی .   » بکني  کاری يه بايد ولی. ببخشيد اوه کنيم؟ ارک چی بايد خوب) شده گيج درنگ،. (ببخشيد: مری
  .گشنمه من. ها خوبه طوری اين هی. شن می ول وسط اون احساسات همة. پاشه خواب از کاره نيمه
  .خندد می مری
  !اه: استن

 نمايشگر    به   او    های    شانه   پشت   از    و   شود   می   بلند   عريان     طور    همان    مری  .   رود     می   ور    دسته   با   متشنج   او  
  .کند می نگاه
  .بزنيم زنگ هوارد به بايد) جدی لیخي: (مری
  .کند درک را مری حرف انگيزة کند می سعی و شده گيج او. کند می نگاهش و گردد می استن
  .آم می بر اهدش از خودم من. نه: استن
  !نيست بازی مسخره وقت ناست. پختست نصفه شکالت يه يارو اين: مری
  :سر آخر. کند می تماشايش مری. زند می قدم. کند فکر کند می سعی استن
  .سالم هوارد؟) کند می صبر زند، می زنگ.(باشه) کند نگاهش اينکه بدون: (استن
  شب ـ ميرزوک خواب اتاق. داخلی. 90
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 باز   چشمهايش  خوابيده، کنارش زنش. برداشته را گوشی تختش، در گيج ميرزوک. است تاريک اتاق: ادامه
  .دهد می گوش دارد و است

  شده؟ چی استن؟: ميرزوک
  .کنم پيداش تونم نمی. شد محو نقشه از کنيم، می کار روش داريم که يارو اون: استن صدای

  شده؟ چی بره نکهاي از قبل. باش آروم باشه،: ميرزوک
  .گرفت دستشويم. بودمش گذاشته اتوماتيک روی. شدم بلند مونيتور پای از دقيقه يه: استن صدای

  بود؟ کجا پاتريک خوب: ميرزوک
  .رفت بود، بد حالش: استن صدای

  .بگو آدرسو باشه،. خدايا: ميرزوک
  .راکويل مرکز ای،. يم آپارتمان. جنوبی ويليج 159 شمارة: استن صدای

  .کند می قطع را گوشی. نويسد می تخت کنار يادداشت کاغذ روی را آدرس يرزوکم
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 91
  .خورد می شيرينی دارد و است آشپزخانه در او. گردد می مری دنبال و کند می قطع را گوشی استن
  آد؟ می داره: مری
  .بری تو هبهتر: استن
  نداره امکان: مری
  .کند می پوشيدن لباس به شروع و رود می يرايیپذ اتاق به آرام
  !نباش طوری اين مری. ببينه طوری اين منو خوام نمی. شدم نعشه اه،: مری
  .دستشويی به رود می تندی بدست، کيف
  !خدايا! شدم افتضاح خدايا،: مری
  .گيرد می دستهايش ميان را سرش استن. بندد می را دستشويی در مری

  روز ـ آشپزخانه. داخلی. 92
 گردنش     پس   و   آورد     می پايين را سرش سريع جوئل مادر. هستند همديگر مشغول ميز زير کلمنتاين و جوئل
  .شود می دور کلمنتاين از پريده، جا از که جوئل. زند می
  چطوره؟ ولومچکو پسر: مادر
  .بود قوی توم حس اين اينقدر چرا که غريبه. کنه بغلم خواست می دلم واقعًا: جوئل
  .کند می نگاه او به جوئل. گيرد می را او دستهای اينکلمنت

 با   دوباره       ما   و   گی   می   بهم   دربارمون        و   پيشم   آی    می   و .   آد    می   يادت     منو   صبح  تو )   تاکيد    با   خيلی :   (   کلمنتاين  
  .شيم می هم

 چقدر   کردم     فکر   يادمه   .   بود    پات    رو    سرم   مبلم   روی   .   اومد     می   بارون    .   داشتم    دوستت    خيلی   روز     اون   :   جوئل  
  .پاته روی منم سر و مبلی روی من با تو که مشانسخوشا

  .بوسد می را او کلمنتاين
 اين    تو   چيزی    يه من و. کردی عرق ذره يه و شدی پا خواب از تازه اينکه مثل دادی، می خوبی بوی: جوئل
  ــ گفتم ها مايه

  بکنيم؟ بايد کار چی حاال. ديگه بارونيه روز يه گفتی: کلمنتاين
 می حرکت آشپزخانه در مدام جوئل مادر. بپردازد بازی عشق به او با دوباره کند می سعی. خندد می جوئل
  .اندازد می نگاهی کلمنتاين به کند، می صبر جوئل. کند

  !کنه می تقليد من از داره پاتريک يارو اين: جوئل
  پاتريک؟ کدوم: کلمنتاين
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 وقتی    و   نه؟    ديگه،     کناست   پاک    يارو     از    یيک   اون   )   کند   می   اشاره     باال    به .   ( خونست    تو   اينجاست،     اون   :   جوئل  
  .شدی دوست باهاش تو و سراغت اومده فرداش. اومده خوشش ازت کردن، می پاک فکرتو داشتن

  خوشتيپه؟ جدی؟: کلمنتاين
  !رفته کش زيرپوشاتو از جفت يه: جوئل

  باشه؟! ها نره يادته. بگی بهم اينو صبح بايد! آوره شرم: کلمنتاين
  .بکنه کاری باهات بتونه تا کنه، می استفاده زدم می بهت که حرفايی از ،کنم می فکرم: جوئل

  برداشته؟ زيرپوشامو از يکی کدوم) درنگ. (ترسيدم حسابی ديگه االن من ام، من،: کلمنتاين
  شب ـ کلمنتاين ماشين. خارجی/داخلی. 93

  .کند می يهگر دارد و گرفته را پاتريک دست. راندش می کلمنتاين. است ای قديمی ماشين
  شده؟ چم: کلمنتاين
 و  خوب    جالب،     باهوش،      زيبا،     مهربون،      تو   . ديدمش     که   هستی   آدمی     ترين    گنقش   تو .   نيست   چيزيت  :   پاتريک   
  ...ام و و، خوشگل
 کار   چه   داند     نمی   ديگر    پاتريک   .   زند    می   گريه    زير    دوباره       بعدش    و   کند  می بهش نگاهی حقشناسانه کلمنتاين

  .کند
  شب ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 94

 هم   هنوز    ولی    شده،    مرتب    لباسش   و   م زد    شانه   را    موهايش   .   برگرداند      را سيگنالها دوباره کند می سعی استن 
 و  پوشيده    لباس    هم   اوه   .   کند   می   نگاه    بيرون     به   و   رود     می   رو    قدم    پنجره    جلوی    عصبی   مری  .   است   منگ 
  .آيد می در زنگ صدای. داده مدلی موهايش به. کرده بيشتری آرايش
  مرتبم؟. من خدای. خدايا. خودشه: مری
  .گويد نمی چيزی استن
  .اه ای؟ نعشه هم تو. نعشم هنوزم: کری
  .کند می نگاه آينه در

  .رفيق بکنن تونن نمی کاری هم اشکات اون) جوئل به: (مری
. کند   می   آرام       در،     کردن     باز    از    قبل   را    خودش     بعد   برد،     می   حجوم    در    به   مری  .   زنند    می   را    در    زنگ  

  .شود می متعجب گرفته، دست به ابزاری کيف ميرزوک
  کنی؟ می کار چی اينجا مری،: ميرزوک

  .کنه کمک اومد هوارد: استن
 از   که   مهمه   کارم     برای     کنم   می   فکر .   بگيرم    ياد    چيز   کار    دربارة       شه  می   که   جايی    تا   م خوا    می   هوارد    :   مری  
 انجامش     کنم   می   کار    که   جايی    تو   بقيه   که   کاری     نه،    که   من   کار    خوب  .   باشم   داشته    اطالع     هم   عمليمون    کار  
  چيه؟ منظورم که دونی می. گم می همکارامو کار. دن می

 می   را    در    مری  .   شود   می   وارد      و   کند   می   تاييد    سر  با   استن،    به   گرداند      می   مری    از    را    نگاهش    ميرزوک    
  .لوازم سراغ رود می ميرزوک. بندد

  باشه؟. دربياريم بيام کارو اين ته خوب: ميرزوک
  .رود می ور آن با کمی و کامپيوتر یپا شنيد می

  .عجيبه: ميرزوک
  .شده او مجذوب مری. دهد می انجام دستگاه روی کاری هم باز
  .کردم کارو اين من: استن

  ؟C گيت به بری کردی سعی: ميرزوک
  .بله يعنی. معلومه آره: استن
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 به   و   آورد      می   بيرون     ش از    ديگری     همراه     کامپيوتر     کند،    می   باز    را    لوازمش      کيف .   کند   می   فکری    ميرزوک    
  .کند می وصلش دستگاه

  .آد می گيرم چی ببينم بگردم شو حافظه کل تو خوام می: ميرزوک
 ذهن    از    تری    جزی    و   تر   پيچيده    تصوير  .   شود   می   اجرا     برنامه   .   زند    می   را    بيشتری    های    دگمه    ميرزوک    

 دوری     نقطة   در    ا ر   کوچکی    نور    ميرزوک      سر  آخر  .   گردد     می   تصوير  .   شود   می   ظاهر    نمايشگر    بر   انسان   
  .شود می نزديک آن به. بيند می

  ــ ولی شده، خارج نقشه از چرا دونم نمی. ايناهاش خوب: ميرزوک
  روز ـ آشپزخانه. داخلی. 95

 می   دارد    و نشسته کنارش آب در هم کلمنتاين. کند می حمام بزرگ، شوي ظرف در را او دارد جوئل مادر 
  .ببيند تواند می را او مادر رسد نمی نظر به. خندد
  .شه می زيتم. شه می تميز داره کوچولو پسر: مادر
  .داره خوبی امنيت احساس يه. کنم حموم شويی ظرف تو دارم دوست) کلمنتاين به: (جوئل

  .بودم نديده قدرخوشحال اين حاال تا ور تو کوچولو جوئل) خندان: (کلمنتاين
  بودم؟ گفته بهت شدربار يادته! هوندمه هاکلبری عروسک اين ببين،: جوئل

  .کند می نگاه را اطراف کلمنتاين
  کجاست؟: کلمنتاين
  .رنگ آبی ترکيبی با پوستين از نامشخصی تيکة است، مشخص پيشخوان روی عروسک

  !اوه! ره می داره! اوه) شده پريشان: (جوئل
 ،جوئل    ر ماد  :   شوند   می   حذف    سريع   صحنه  عناصر   بيايد،     بيرون     آنجا    از    کند   می   سعی  دارد      که   حالی    در  

 ظرف   در    و   مانده     تنها   جوئل  .   کلمنتاين    نهايت    در    و   آشپزخانه     مختلف   جاهای     هوندش،      هاکلبری     عروسک  
  :بعدش و افتد می نفس نفس به. شود می غرق شويی

  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/داخلی. 96
 پخش   زرگی  ب   پردة     روی     فيلم .   است   ستهشن   شده،    پارک     روبازی       سينمای   خارج     که   یماشين   در    کلمنتاين    با   او  
  .نوشند می شراب کلمنتاين و جوئل. شده مخفی ها نرده پس در اش زيادی بخش که شود می
  شب ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 97

  .کند می بلند کامپيوتر روی از را سرش ميرزوک
  .شد درست االح خوب،: ميرزوک

  .ای پيانيستايی يا جراح مثل. قشنگه خيلی کردنش نگاه هوارد: مری
  .مری ممنون خوب، :ميرزوک

  .هستم خودم. هوارد بخواب بگير برو) کشان آه: (استن
  .غرغرو پير آدم يه پيرم، آدم يه من ببينيد. خوبيه فکر آره،: ميرزوک

  .نيست طوری اين: مری
  .آيد می خودش به و کند می قفل مغزش دفعه يک بعدش خندد، می مری

  شب ـ جوئل ماشين. داخلی. 98
  .خندند می بذارن، بازيگران کالم روی حرف خودشان از کنند می سعی اينکه حين در جوئل و کلمنتاين
  .دارم دوستت من آنتونی...نيستی؟ متوجه: کلمنتاين
  .ام والی من. آنتونی نگو بهم: جوئل

  باشه؟ داشته دوست رو واليه اسمش که مردی تونه می کی ولی باشه،: کلمنتاين
  .شود می محو دارد صحنه کل. شده گيج ئلجو. شود می محو دارد آرام کلمنتاين
  !اوه) آورد می ياد به: (جوئل
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  !ببينم فيلم خوام می! هيسس: کلمنتاين
  .کنن پيدات اينجا تونن می اونا! کن فکر کلم: جوئل

  .شود می حوم کلمنتاين و کند می نگاه را اطراف
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. الف98

  .بيند می رود می رتصوي صفحة از که را نوری ميرزوک
  .گرفتمش: ميرزوک

  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/داخلی. ب98
  .زند می چنگ بوده کلمنتاين قبًال که جايی به و پرد می جوئل
  .نارنگی: جوئل

  .برگردد آنجا به خواسته می که رسد می نظر به شود، می ظاهر دستهايش ميان در کلمنتاين
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. پ98

  .کنند می نگاه شود می ظاهر دوباره که ای نقطه به استن و کميرزو
  .برگشت دوباره. عجيبه: ميرزوک
  .رود می ور چيزهايی با ميرزوک

  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/ داخلی. ت98
 را   او    دست   جوئل  .   دوند     می   دو    آن  .   کشد   می   بيرون     آنجا    از    را    کلمنتاين    و   کند   می   باز    را    ماشين   در    جوئل  
  .کند نمی رها اصًال
  !اه) شده محو ماشين که بيند می و کند می نگاه عقب به: (جوئل
  ـ به شود می تبديل آسمان

  خارجی/ شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. ث98
 زده    حلقه   جوئل    دور     تصوير،     قاب    اطراف   در مری و استن ،ميرزوک. بينيم می جوئل منظر از را سقف ما
  .اند

  افتاده؟ اتفاق اين قبًال. بازن چشماش: ميرزوک
  .نه: استن

  .بزن بهش اينو بيا،. نيست خوب: ميرزوک
  ـ به گرديم می بر دوباره بعد و بينيم می ای لحظه برای جوئل چشمان مقابل در را ای حسی بی آمپول ما

  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/ داخلی. ج98
  .شود می برگشته خاطراتش جهان به جوئل

  .ح98
  !اه) کند می نگاه شود می محو دارد که کلمنتاين به: (جوئل
  .کند پيدا رفتن برای را جايی کند می سعی ايستد، می او

 قائم    شدنات    تحقير   حافظة    تو   منو   جوئل    عميق؟    خيلی   جای    يه   ؟ یکن   می   قائم    تر   عميق   جای    يه   منو :   کلمنتاين  
  .کن

 اند،    داشته    هم   با   که   خاطراتی      ميان    از    او    با   و   آورد      می   خودش     نزديک     را    او    بعد .   کند   می   نگاه    او    به   جوئل  
  .کند می عبور

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. خ98
 می   پاکشان     دارد      و   نورهاست     ن آ   دنبال     ميرزوک    .   کنند   می   نگاه    متوالی     نور    نقطه   چند   به   استن   و   ميرزوک    

  .کند
  .کردم پاکشون قبًال من که رفته خاطراتی تو. نداره معنی: استن

  نه؟ خط، رو افتاديم دوباره و ستکجا دونيم می که اينه حداقلش خوب: ميرزوک
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  شب ـ خيابان. خارجی. چ98
 که   بنيد   می   را    خودش     از    شبحی  او  .   کند   می   رد    نيويورک      خيابانهای      ميان    از    خودش     با   را    کلمنتاين    جوئل   

  .کند می برخورد UPS پست ماشين با راه در و برد می کوناول شرکت برای بزرگ کيسة دو دارد
  .تحقير. تحقير. تحقير: جوئل

  !کن فکر: کلمنتاين
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی .99
  .است در کنار مری با ميرزوک. ريخته بهم کمی جوئل هوش بی چهرة. کنترل ميز پشت برگشته استن
  .رفتن دوباره اونا کن، صبر هوارد: استن

  .خدايا: ميرزوک
  .باشی شده خسته بايد. هوارد خوام می معذرت: مری

  .زند می خودش به لبخندی مری گردد، می بر دارد او وقتی. دهد می تکان سری آشفته ميرزوک
  شب ـ سياه فضايی. داخلی. 100
  .لرزند می خود به دارند آنجا سرمای از کلمنتاين و جوئل
  ــ تح تحقير، تحقير،) لب زير: (جوئل
  شب ـ خواب اتاق. داخلی. 101
 قوه   چراغ   .   رود     می   ور    خودش     با   رختخواب      در    اش،     راهنمايی  مدرسة دوران در ،جوئل. است تاريک اتاق
  .شود می محو دارد و آنجاست هم کلمنتاين. دارد دست به هم ای

  .قير ــ: جوئل
  !!جوئل) آمده بدش: (کلمنتين
  ــ کنم پيدا رو مخفی جاهای کنم می سعی ولی آد، نمی خوشم منم) دهد می ادامه کارش به: (جوئل
  .آورد می تو در از را سرش جوئل مادر
. عزيزم     پرسم   می   ازت     آم    می   صبح. . . ام  .   اوه   )   کند   می   کار    چه   دارد      که   بيند   می   ( ــ  داشتم    من   جوئل  :   مادر   
  .بخير شب
 ديوارهای       ناگهان   .   خندد    می   کلمنتاين  .   کند   می   جمع   را    خودش     جوئل  .   بندد    می   را    در    و   رود     می   بيرون     مادر   
  .کند می بلند سر کلمنتاين. گيرد می قرار ساحل وسط در تخت و شوند می محو اتاق

  .اينجايم بازم ما ببين. ببين: کلمنتاين
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 102

  .است دستگاه سر باال ميرزوک
  .شه می دير داره. کنم تموم کارو اين بايد خودم کنم می فکر استن. گرفتيمش خوب: ميرزوک

  روز ـ ساحل. خارجی. 103
 ای   خانه    به   کلمنتاين  .   روند     می   ه را    دارند     اند، پوشيده که گرمی لباسهای در کلمنتاين و جوئل. است سرد هوا
  .کند می اشاره ساحل کنار

  !خونمون! خونمون: کلمنتاين
  .دود می او دنبال به جوئل. شود می محو دارد صحنه. خانه طرف دود می خندان، او

  !بيا: جوئل
  .بردش می خودش با و گيرد می را او دست جوئل. شود می محو خانه
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 104
  .خندند می دو هر. گرفته دست به بالشتی و نشسته رويش کلمنتاين. خوابيده پشت به جوئل

  ای؟ آماده خوب: کلمنتاين
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 می   او    صورت    روی     را    بالشت    کلمنتاين  .   دهد    می   تکان    سر  جدی    خيلی   و   کشد   می   خنده    از    دست   جوئل  
 کلمنتاين  .   شود می آرام ناگهان. زند می فرياد و آورد می در ااد بالشت زير جوئل. دهد می فشارش و گذارد
  .است ترسيده دارد، می بر او سر روی از را بالشت
  !من خدای. من خدای! جوئل خوبه؟ حالت ؟جوئل! جوئل: کلمنتاين

  .خنده زير زند می بعدش ماند، می حرکت بی طور همان ای دقيقه برای. دهد می تکان را او
  .مردم می داشتم! بود ناک وحشت: کلمنتاين
  .کنيم امتحان ديگه بار يه بذار باشه، باشه )بگيرد را اش خنده جلوی کند می سعی: (جوئل

  .برم بايد بعدش. ديگه بار يه باشه،: کلمنتاين
  .کند می نگاه شود می محو دارد که را او جوئل
  !نرو! کلم اوه: جوئل
  :هب شود می تبديل اتاق. بندد می را چشمهايش او

  روز ـ جوئل کودکی دوران زندگی محل خيابان. داخلی. 105
 می   و   گرفته    دست   به   یشچک   او  .   اند    شده   جمع   هم   دور     که   است   ای    ساله   پنج   های    بچه   پسر   از    يکی   جوئل  

 می   يبترغ    کار    اين    به   را    او    ها   بچه   بقيه   . بکوبدش     افتاده،       قرمز    واگن     در    که   ای    مرده     پرندة     روی     خواهد   
  .کند می نگاه را ها بچه بقيه ديدم، پيشتر عکس در که لباسی همان با شده، کوچکی دختر که کلمنتاين،. کنند
  .ديگه بکن ِد. یبکن کارو اين بايد ،جوئل بدو: ها بچه

  .دهد انجام را کار اين خواهد نمی جوئل
  .کنم می کارو اين بعدًا. خونه برم بايد. تونم نمی: جوئل
  .دختر گفتن می بهم وگرنه کردم، می کارو اين بايد ولی. بکنم وکار اين خواستم نمی: تصوير روی صدا

 چکش   و   واگن     کف   ای    ژله   قرمز    خون  .   پرنده     روی     کوبد    می   چشکش   با   بار    چنديت    ناچاری      روی     از    جوئل  
  .زنند می جيغ ها بچه. پوشاند می را

  .شرمندم خيلی. کردم کارو اين شه نمی باورم: تصوير روی صدا
 به   دو    هر .   کند   می   جدا    بقيه   از    را    جوئل    کلمنتاين  .   بيند   می   را    صحنه  درختی     باالی     از    دارد      ای    زنده     پرندة   
  .روند می جوئل خانة طرف

  .بودی کوچيک تو. نيست چيزی: کلمنتاين
  .دهند می ادامه راهشان به هم دست در دست و دسبو می را او

 اشاره    خانه    به .   ( شد  می   يگه د   جور    يه   زندگيم     وقت    اون     . شناختمت   می   بودی     بچه   وقتی    کاش    خدايا،    :   جوئل  
  .کردم می زندگی اونجا. کنم می زندگی اونجا) کند می

  .نشيند می خانه کنار های چمن روی کلمنتياين
  .عزيزم منه نوبت: کلمنتياين

 کند،   می   تقال   کمی   او  .   گذارد      می   کلمنتاين    صورت    روی     را    آن    و   زند    می   لبخند   جوئل  .   دهد    می   او    به   بالشتی  
 جوئل    دهد،     نمی   نشان    حرکتی    خودش     از    که   طوالنی     ای    دقيقه    از    بعد .   زند    می   دن  مر   به   را    خودش     بعد 

  .پاشد می هم از جوئل کودکی خانة. رفته او. دارد نمی بر صورتش از را بالشت
  شب ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 106

 می   کش پا   دارد      و   کرده     پيدا    را    مغز   در    روشنی    کوچک    محوطه    او  .   کند   می   کار    دستگاه    با   دارد      ميرزوک    
  . کند

 پاک   رو    زيادی      چيزای     اميدوارم       .   کنم   می   پيداش     دارم      ولی    فهمم،    نمی   هنوز  .   شدم   خسته   ديگه  :   ميرزوک    
  .نکنم
  .نشسته تخت روی مری
  .ببينم رو کردنت کار دارم دوست) خندد می کمی: (مری
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  .دارد می بر را کتش استن
  .کنترله تحت چيز همه کنم فکر. نباشه مشکلی اگه البته. بکشم سيگار بيرون رم می: استن

  .استن نيست مشکلی) کند نمی نگاهش: (ميرزوک
 نقاط   کردن     پاک    و   پيدا    به   ميرزوک     .   شود   می   خارج     در    از    تلخی   اوقات       با   استن .   گويد    نمی   چيزی    مری  
  .بزند حرفی و کند جمع را شجاعتش کند می سعی مری. دهد می ادامه انینور
  آد؟ می خوشت ارصق جمالت از تو هوارد: مری

  چيه؟ منظورت: ميرزوک
 می   داشتم    وقتی    و .   ذاردن       می   تاثير    روم     اونا     خوندن     که   فهميدم    من .   معروف     آدمای      حرفای     مثالً   آم،   :   مری  

  .بياد خودشت هاشون بعضی از شايد تو کردم فکر خوندمشون
  .بشنوم رو هاشون بعضی دارم دوست خيلی من خوب اوه،: ميرزوک

  .کند آرام را خودش کند می سعی. شده زده هيجان مری
 چيز   هم   بزرگشان      اشتباه    از    حتی   توانند     می   که   اند،     فراموشکاران         خوشبخت :   " اينه    يکشون    خوب،   :   مری  
  ."بياموزند بهتر

  بود؟ نيچه مال: ميرزوک
  .دونی نمی که بگم بهت چيزی تونم می کردم فکر. آره آره،: مری

  .يمشدونست می جفتمون که خوشحالم. مری بود خوبی جملة: ميرزوک
  .خوشحال و شود می گيج مری. زند می او به لبخندی
  .آلکساندره پوپ مال. آد می خوشم ازش که هست ديگه يکی) زند می حرف مغشوش و تند: (مری

  پوپ؟ آلکساندر: ميرزوک
 پوپ   بگم   نبايد    گفتم   خودم     به .   ببخشيد )   گذارد       می   دهانش     جلوی    را    دستش !   ( ببخشيد   اوه   .   اه    آره،     :   مری  

  .گفتم می اشتباه بايد که انگاری. نتوستم خوب لیو آلکساندر،
  .نيست مشکلی: ميرزوک

  .مهربونی خيلی تو: مری
 رجوع و رفع را حرفش کند می سعی مری .شوند می معذب دو هر ای دقيقه شود، می زده حرف اين وقتی
  .کند
 نور   . کردن     وش فرام     با   کند،    می   فراموش      جهان ؟است خوشبخت پاک روستايی قدر چه: "گه می اون: مری
  ."يابد می تحقق آرزوی هر و شود می ابجمست دعايی هر! خاموش ذهن ابدی
  .است زده خجالت و مغرور زند، می لبخند او

  .داشتنيه دوست جملة. نبودم بلد اينو: ميرزوک
 رو   کنی   می   که   کاری     واقعاً     ) سرعت   به   بعد   درنگ،     .   ( همين .   باشه   مناسب   شايد   م رد ک   فکر   واقعًا؟     :   مری  

 يه   هستيم،    کار    محل   بيرون     االن     که   اونجايی      از    ولی    بشيم   آشنا   هم   با   نيست   درست    دونم     می .   کنم   می   تحسين 
  ــ برای رو ای آزادی

  .شنوم می حرفاتو که خوشحالم. نداره اشکالی: ميرزوک
 می   خوشم   هم   خيلی . . . آد    می   خوشم   تو   از    من   هوارد    )   پرد    می   دهانش     از  .   ( مرسی .   عليه .   خوبه  .   باشه :   مری  

  بده؟ خيلی ناي. دآ
  .گردد می بر خودش خونسرد حالت همان به بعد خورد، می جا ای لحظه ميرزوک
  .هستی ای عالی دختر تو مری: ميرزوک

  .کشد می عقب را خودش سريع بعد د،سبو می را او و شود می خم مری
  .گفتم می اينو نبايد! سفمامت. دارم دوستت که وقته خيلی من: مری

  .دونی می اينو تو. دارم چهب و زن من مری: ميرزوک
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 خوشبخت   خيلی   اونوقت    .   بودن     من   مال    هات    بچه   کاش  .   بودم     زنت    من   کاش  )   شود   می   گريان     ناگهان   :   ( مری  
  ...بودم

 عقب   را    خودش     او  .   شود   می   ختم   هم   از    هسبو   گرفتن    به   اين  .   کند   آرامش      تا   کشدش    می   غوش  آ   در    ميرزوک    
  .کشد می

  .بکنيم کارو اين تونيم نمی: ميرزوک
  .هستی نجيبی آدم تو هوارد. گی می درست. توينيم نمی آره :مری
  .زند می ميرزوک به ای شجاعانه لبخند هم او. زند می لبخند مری به ناراحتی با او

  .باشه داشته ای معنی حرفم اگه البته. ندارم عالقه بهت که نيست اين دليلش بدونی خوام می: ميرزوک
  .کارش سر گردد می بر هوارد بعدش کنند، می نگاه بهم ای طوالنی مدت برای دو هر

  شب ـ جوئل زندگی محل ساختمان/ باری ماشين. خارجی/ داخلی. 107
 دارد    .   دارد       جوئل    خواب      اتاق      پنجرة    به   کاملی    ديد    او  .   کشد   می   سيگار   دارد       و   نشسته   ماشين   در    استن 

 می   نظر   به .   کنند   می   تصحب  هم   با   ، کند   می   کار    ميرزوک      که   حالی    در  .   کند   می   نگاه    را    مری    و   ميرزوک    
 خبر   چه   ببيند   تا   کند   می   بلند   سر  استن .   آيد    می   ماشينی   صدای  .   کنند   می   صحبت  مهمی   چيز   دربارة        رسد 
 می   سست  ميرزوک      ارادة       که   رسد   می   نظر به پنجره پشت از. شود می پياده ماشين از سالی ميان زن. است
 افتند    می   و   آورند      می   در    لباس    کمی   و   پيچيند   می   هم   به   دو    آن  .   بوسند   می   را    همديگر    باز    مری    و   او    و   شود 

 او   استن .   دهد    می   مطابقت    ساختمان    با   را    جوئل    خانه    نشانی    زن  .   هوش    بی   جوئل    کنار    درست    ، تخت   روی   
 او .   کند   کار    چه   که   کند   می   فکر   دارد  مدام استن رود، می روشن پنجرة تنها کنار به زن وقتی. شناسد می را

 و  ميرزوک    .   پنجره    طرف    رود     می   سريع   بعد   کند،    می   نگاه    ماشين   هب   زن  .   آورد      می   در    صدا   به   را    بوق  
 می جيغی تقريبًا ميرزوک. شوند می هم چشم در چشم ميرزوک و زن. کنند می نگاه بيرون سياهی به مری
  .پرد می جا از و زند

  روز ـ شهر بيرون ای جاده. خارجی. 108
  .کنند می نگاه آسمان به همزمان و روند می راه جاده در هم دست در دست کلمنتاين و جوئل
  شب ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 109
  .کند می نگاه ميرزوک به گيج مری
  !من خدای) شود می متوجه (کيه؟ اون: مری

  .رود می بيرون در از. پوشيده را کتش ميرزوک
  ادامه ـ جوئل زندگی محل ساختمان. خارجی. 110
  .دود می زن طرف به ميرزوک. کندشان می نگاه دارد ون پشت از استن. است اش ماشين در زن

  !هوليس! هوليس: ميرزوک
 می .   بيرون     اومدم      می   تخت   از    و   داشتم    می   بر   آدرسو     اين    بايد    چرا    دونم     نمی .   هوارد      دونستم     می   : هوليس  
  .باشم خواب تونستم

  .بود اشتباه يه همين فقط. اينجا اومدم کار برای. نبود طوری اين: ميرزوک
  .شده ماشين سوار هوليس. است ميرزوک سر پشت درست مری حاال
 کوچولوی دختر يه من. نبود ميرزوک آقای تقسير اصًال. گن می راست ،ميرزوک خانم) شجاعت با: (مری
  .خورم می قسم. بکنه کارو اين کردم وادارش من. داده انجام احمقانه عمل يه که احمقم
  .کند می نگاه را ميرزوک بعد و مری به گرداند می رو هوليس
  .بگو دختره به. نباش بد اينقدر هوارد: هوليس

 و  لرزد     می   خودش     به   سرما   در    مری  .   کند   می   گوش    را    حرفها    دارد       و   آمده     بيرون     نماشي   از    استن   حاال  
  :بعدش شود، می ايجاد ای طوالنی سکوت. کند می جمع را خودش
  بگه؟ بهم رو چی: مری
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 را   ماشين   هوليس  .   است   حرکت    در    دو    آن    بين   گاهش ن   مری  .   هستند   هم   چشم   در    چشم   ميرزوک      و   هوليس  
  .کند می روشن
  .بوده تو مال اون باشه، تو مال تونه می اون طفلکی،: هوليس

  .کند می نگاه شود می بيشتر که شکی با را هوارد مری .رود می و راند می
  هوارد؟ شده چي: مری

 شه  اينطوری      خواستی    می   تو .   شه  پاک    حافظت    که   خواستی    می   تو .   متاسفم .   بوديم     هم   با   ما . . . ما :   ميرزوک    
  .کنيم می صحبت بعدًا. شد صبح ديگه. کنم تموم کارو بايد. بگذری ازش ديگه تا...تا
 می   مرور     را    خاطراتش      مدام     شده،    چه   کند   درک     تواند     نمی   ايستاده،       جا   همان    مری  .   داخل     گردد     می   بر   او  
  .کند می تماشايش استن. کند
  .خونه ببرمت بذار: استن
  .رود می گذارد می گيج، طور همان او. دهد می تکان" نه "عالمت به را شسر مری
  شب ـ چالرز رودخانة. خارجی. 111

  .کنند می نگاه را شب آسمان دارند و اند کشيده دراز زده يخ رودخانة روی پشت به پاتريک و کلمنتاين
 همون   يقًادق    االن   .   نداشتم    و ر   حسی   همچين   اصالً .   خوشحالم    من .   بميرم    راحت     تونم    می   االن     کلم :   پاتريک   
  .باشم خوام می که ام جايی

  .کند می هق هق او. شوند می هم چشم در چشم. کند می نگاه او به کلمنتاين
  .خونه برم خوام می: کلمنتين

 دهد؛    می   ادامه       را    راهش     و   شود   می   بلند   خورد،       می   سر  يخها   روی     رود،       می   ساحل   طرف    به   سريع   او  
  .دود می ديگر
  شب ـ جوئل خواب اتاق .داخلی. 113

 ذهن    اعماق     در    که   ای    نقطه   ميرزوک     .   است   حاکم    ميرزوک       و   استن   کار    فضای    بر   آوری       مرگ    سکوت 
  .رود می نشانه و کند می پيدا را است جوئل
  روز ـ جوئل آپارتمان. داخلی/ پارويی قايق. خارجی. 114
 می   نقاشی   را    او    دارد      هم   جوئل  .   يده پوش   ای    اسکلتی   لباس    کلمنتاين  .   اند    نشسته   مبل   روی     کلمنتاين    و   جوئل  
  .کند می گيری ماهی درياچه روی دارد که است پدرش ،جوئل پشت ایمن. کند

  .عاديه غير. شده عالی) کند می نگاه چشمی زير: (کلمنتاين
  .سوژست خود خاطر به. ممنون: جوئل
  .کند می نگاه درياچه به و گرداند می رو جوئل از. است عبوس و مست پدر
 با   که   وقته    اون   .   باشه   شده   دير    ديگه    که   فهمی   می   اينو    روزی    .   نکن   تلف   زندگيتو   .   نشو   من   مثل   پسر :   پدر  

  ...شدی يکی سرنوشتت
 اصالً   من   برای     ديگه    نبود،     موفق    زندگيش     تو   اگه  .   بود    ناک    وحشت    خيلی   ز،  و ر   اون     پدرم     ديدن   :   جوئل  
  .همينه سرنوشتم که ديد می ديد، می همينو من تو اونم. نبود اميدی

  .کند می نگاه را ترسيده و گيج جوئل کلمنتاين
  .کرد می اشتباه اون. نشدی يکی اون با تو جوئل: کلمنتاين

 افتادی     که   شی  می   قطاری     مثل   بری،     که   نداری      طرفش،     ری    می   داری      که   جايی    اون     جز   به   جايی    و :   . . . پدر  
  .چوووو چووووـ )انديشی پس کمی. (شی می ناپذير تغيير. خط يه تو

  .کند می پر نوری را تصوير
  شب ـ تئاتر. خارجی. 115
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 حرفهای    به   دارند      آنها  .   برد    می   هستند   برادوی       در    تئاتری     بيرون     که   جماعتی    طرف    به   را    جوئل    کلمنتاين  
 آدم    مثل   کند   می   سعی  و   گيرد    می   خود    به   را    وارد      آدمهای      مسخرة    لحن   کلمنتاين  .   دهند    می   گوش    اطرافشان     

  .شود نمايشرو های
  .بود خوبی ايامبيک وروورورو. کردن می بازی خوب رربرربربربرب: کلمنتاين
  ای؟ جايی هر وسط پری مي هميشه تو) خندد می: (جوئل

  .مردمه عموم لما تئاتر. وحشتناکه بليطا قيمت. ای خرابکارانه حرکت دوم پردة: کلمنتاين
 کلمنتاين  .   رسد   می   نظر   به   عصبی   جوئل  .   داخل     گردند     می   بر   مردم     و   زنند    می   چشمکی   تئاتر    سالن   نورهای    
  .جمعيت طرف بردش می و گيرد می را دستش
  .آدشون می يادم دستات،: تصوير روی صدا
  .نداره فايده ديگه شدن قائم. کنم تمومش خوام می. نيستم ديگه: جوئل

  .آره: کلمنتاين
  .کنم استفاده داريم هم با که کمی وقت از خوام می: جوئل

  .بود قرارمون اولين اين: کلمنتاين
  کرديم؟ صحبت چی دربارة آد می يادت: جوئل
  شب ـ تئاتر. داخلی. 117
  .گذرند می سالن راهنمای کنار از کلمنتاين و جوئل

  .زديم رو نايومی حرف کنم فکر: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  بود؟ تنم چی: کلمنتاين
  .بود يکی پرده رنگ با آد یم ياد. بودن قرمز موهات. بياد يادم بايد خدايا: جوئل

  بودی؟ ترسيده تو خدا، وای: کلمنتاين
  .داره دگمه که همونی کدوم؟ دونی می بودی، پوشيده رو سياه لباس اون تو کنم فکر آه،! نه: جوئل
  .پوشيده داری دگمه سياه لباس او

  .خريديم لباسو اون ما بعدًا. خريديمش که بود شرقی شيشم تو. بودی باهام خريدمش وقتی تو نه،: کلمنتاين
  روز ـ فروشی لباس. داخلی. 118

 که   بيند   می   را    مبهمی   کلمنتاين    دارد      مبهمی   جوئل  .   مانده     آن    از    محوی    نمای    فقط .   شده   پاک    قبالً   صحنه  اين  
  .کند می امتحان را لباسش

  شب ـ تئاتر. داخلی. 119
 خالی    جای    دنبال     دو    آن    شينند،   می   جاهايشان      سر  تماشاگرها     که   حالی    در  .   پوشيده    سياهی   لباس    حاال    کلمنتاين  

  .گردند می ای
  .بود سياه چيز يه. درسته: جوئل

  .ده می نشون الغر آدمو. خوبه هميشه سياه. خرمش می: کلمنتاين
  .زديم حرف نايومی دربارة ما: جوئل

  .باشی مطمئن اومد نمی نظر به مطمئنی؟ که گفتم بهت: کلمنتاين
  .مطمئنم گفتم منم: جوئل

  .مفهميد اينو. نبودی ولی: کلمنتاين
  .مطمئنم هم خيلی. مطمئنم االن) درنگ: (جوئل

  .بوسند می را همديگر. ريزد می اشکی کلمنتاين
  .بود ای طوالنی سکوت. بگم تونستم نمی چيزی يادمه. بودم عصبی خيلی: جوئل

  .کنند می نگاه پايين پردة به و اند شده خيره جلو به دو هر. شود می ايجاد طوالنی سکوتی
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  :گفتی تو. گرفتم اشتباه عشق با رو شيفتگی کردم فکر. احمقم يلیخ کردم فکر: جوئل
  .خوبه هم شيفتگی چی؟ که خوب: کلمنتاين
  .نکردم قبول حرفتو من و: جوئل
  شب ـ جوئل ماشين. خارجی/ داخلی. 120
  .کلمنتاين خانة به روند می دارند دو آن

  ــ گفتی. رسوندم رو تو بعدش: جوئل
  )آورد می در را "وست ما" ادای: (کلمنتاين

  .بيا االن همين پيشم، باال بيا
  .وقته دير: جوئل

  .همينه منم منظور. ديره دقيقًا آره: کلمنتاين
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 121
  .هستند خجالت از پر سکسی وسط دو هر

  .بود بارمون اولين اين: جوئل
  .کند می نگاه را کلمنتاين شدن محو جوئل. شود می تاريک آرام صحنه
  شب ـ الکونا پذيرش اتاق. داخلی. 122
 کند،   می   رو    و   زير    را    ها   پرونده      و   کند   می   روشن    را    مطالعه    چراغ     او  .   شود   می   وارد      آشفته   حالی    با   مری  
 محوظه    داخل     به   او  .   کند   نمی   پيدا    آمده     دنبالش     به   که   را    آنچه  .   اندازد       می   زمين    روی     و   دارد      می   بر   را    آنها  
  .رود می دفتر
  شب ـ ميرزوک دفتر. داخلی. الف122
 می   بيرون     کاغذ    از    پر   ای    جعبه   او،     شخصی  های    پرونده      ميان    از    ريزد،      می   بهم   را    ميرزوک      ميز   مری  
 می   باز    دهنش  .   کند   می   پيدا    اند    نوشته   را    نامش    رويش     که   ای    پرونده      سر  آخر  .   کند   می وارسی را انها آرود،
  .زند می را شروعش دگمة و گذارد می ضبط در را نواری لرزان دستهايی با و ماند

  .کنيم می درست خودمون ما بقيشو مونده، يادت کجا از بگو بهم فقط خوب: ميرزوک صدای
 تو .   اول     مصاحبة    همون    سر.   اومد     خوشم   ازت     اولش     همون    از    من   خوب،     اوه،     )   لرزان     :   ( مری    صدای  

 يه   تو .   اومد     خوشم   کنی   می   کمک   آدما     به   داری      ديدم     اينکه    از    و .   رسيدی    می   نظر   به   افتاده      جا   و   مهم . . . یلخي 
 خوب   خيلی .   اومد     می   بند   زبونم     بودم     تو   پيش   که   وقتايی   .   اومد     خوشم   کارت     اين    از  .   نيومدی     طرفم    بارم   
 ازدواج هم با که کردم می خيال .کار سر بيام تا کنم صبر چطوری دونستم نمی. بودم لبخندات عاشق. بودی

 تو   کردم     احساس     که   وقتی    روز،      اون   . . . بعدش  . . . خوب    و . . )   . گريه    زير    زند    می . . .   ( و   شديم   دار     بچه   و   رديم  ک 
 کارو    اين    تونم    می  چطور نکنم؟ کارو اين تونم می هاوی اوه،...که بود اين مثل...کنی می نگاه بهم داری هم

  بکنم؟
  .دونم می خودتم. مری راه بهترين اين: ميرزوک صدای
  .چشمهايش طرف رويم می ما. زمين روی شيند می مری
  ...بودم شده زده هيجان خيلی من خوب باشه،. خدايا اوه. دونم می آره: مری صدای

  .ندارند توضيحی. تيره تصوير چند. 123
  .زند می الس دارد که ميرزوک
  گرفتی؟ برام رو کوچولو کوکي قورباغه اون يادته: ...مری صدای
  .کوکی ای قورباغه از تاری نمای
  ...گفتی بهم: مری صدای
  .است رويش مری صدای که يرزوکم دهان از تاری نمای
  ."کوچولو يادگاريه يه. ميزت روی برای اين: "مری صدای
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  .دهد می گوش نوار به دارد و نشسته زمين روی که مری به گرديم می بر
  .قشنگ اتفاق يه... افته می داره اتفاقی نستمود می...دونستم می موقعه اون: مری صدای

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 124
  .شود می تاريک دارد صحنه. است نشسته ،آرام و ساکت پذيرايی اتاق در ئلجو

  .نايومی: جوئل
 صدها   ؟ یچ   باشم   کرده     بدی    اشتباه    اگه    کردم     می   فکر   داشتم  .   آروم      و   تاريک     مبل،    روی   :   تصوير    روی     صدا 
 خودم    به   بعد .   بوده     ای    لحظه   اشتباه    يه   بگم   تونم    می   گردونم،       برش    تونم    می   کردم     فکر .   تلفن   سراغ    رفتم    بار  
 بی   تو   و   من   برای   .   بوديم     راحت     که   بود    همين   خاطر    به .   بود    همين   واقعيت . نبوديم خوشحال هم با ما که گفتم

 زده    بينمون    که   ای    جرقه    اون     و   کلمنتيان    به .   مونديم     می   راحتيمون      خاطر    به   رابطه،      يه   تو   که   بود    انصافی   
 زياد    باهميم    وقتی    همينکه   خاطر    به   و   بالغيم    وت   و   من   که   کردم     فکر   اين    به   بعدش    ولی    کردم،      فکر   بود    شده 

 گذرون     می   خوش    دارن      که   ديدم     می   رو    بقيه .   بگذرونم      خوش    خواستم    می   من   ولی  .   گذره     نمی   خوش    بهمون  
 و  تبليغات    اين    تاثير    تحت   همش   دروخه،       گذرونی      خوش    م د کر   فکر   بعدش    . باشم   اونا     مثل   خواست    دلم    من   و 

 مردن    به   مواقعه،      طور    اين    معمول    مطابق   بعدش و. نباشه وریط اين شايد نه، که کردم فکر بعد... فيلماست
  .کردم فکر
  روز ـ اتاق. داخلی. 125
  .است نشسته پيری مردی
 با   موقعه    ن او    کردم     تصور    . نشست   جلوم    پيری    آدم     و   گذاشتم    پيری    سن  تو   خودمو     من :   تصوير    روی     صدا 
  .کنم می نگاه گذشتم به دارم حسرت کلی

  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 126
  .است نسشته مبل طرف آن که نايومی از محو تصويری. است نشسته مبل روی جوئل
  .نداشتم بر تلفنو من. بزنم زنگ بهت تا نداشتم بر تلفونو من: جوئل
  :به شود می ادغام صحنه
  شب ـ فروشی کتاب محوطة. داخلی. 127
  .شود می محو آرام صحنه. کند می صحبت کلمنتاين با جوئل
  .کنم تمومش خوام می که گفتم بهش امروز: جوئل

  بکنی؟ کارو اين خوای می واقعًا: کلمنتاين
  .داره ای معنی يه کنم فکر. کردم کارو اين: جوئل

  .شود می تاريک صحنه. اندازد می باال شانه کلمنتاين
  روز ـ پارک. خارجی. 128
  .رود می راه نايومی با دارد جوئل
  شده؟ چی جوئل: نايومی
  .نيستيم خوشحال باهميم ما وقتی شايد کردم می فکر داشتم دونم، نمی: جوئل
  چی؟: نايومی
  ــ ناراحتيم همديگه دست از جورايی يه دونم، نمی ما، دونی می: جوئل
  ".ما "نگو خودته، منظورت وقتی: نايومی
 اگه    باشه؟    ناراحت      تونه    می   نفر   يه   چطوری     ــ  هلول   اين    تو   کنيم   سعی  دوتايی      هر   ما   شايد   کنم   می   فکر   : جوئل
  .باشن ناراحت بايد دوتا هر حتمًا پس...باشه ناراحت يکی

  .شدی دوست کسی با تو شدی؟ دوست کی با. گی می مزخرف: نايومی
  .خوام می خودم برای جا يکم فقط من شايد. نه: جوئل
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 یجوئل    ون هم   که   وقته    اون     ريخت،     دختره     اين    به   نسبت   هيجانت    که   وقت    هر   ؟ جوئل    چيه   دونی     می :   نايومی   
  .لعنتيت مشکالت همون با

  .نشدم دوست کسی با هن: جوئل
  .متنفرم خودم از: تصوير روی صدا

  .شود می تاريک صحنه. کند می تماشاشيش جوئل. رود می نايومی
  شب ـ نوبل و برنس کتابفروشی. داخلی. 129
 می   نزديک     مردی     کارمند     به   جوئل  .   نيست   کلمنتاين    از    نشانی  .   کند   می   نگاه    اطراف      به   شود،    می   وارد  جوئل
  .شود
  کنه؟ می کار اينجا کلمنتايی: جوئل
  هست؟ امشب کلم ،مارک) زند می صدا را ديگر يکی: ( اول مرد کارمند
 تو   کنم   فکر .   آره     اوه،    )   زده     خجالت    بيند،    می   را    جوئل    گرداند،       می   سر!   ( سرشه  رو    آره،    :   دوم     مرد    کارمند   
  .ست فلسفه بخش
  .بيند می را کلمنتاين گردد، می را راهرو ،رود می باال ها پله از جوئل
  .سالم: جوئل

  .طرفش گرداند می را سرش کلمنتاين
  .کردی فرار نباشه، چی هر آخه. شدی تحقير کردم فکر. بيای طرفم ديگه کردم نمی فکر: کلمنتاين
  .ببينمت خواستم می ولی. نيستم مزاحمت اهل. کردم پيدات طوری اين که متاسفم: جوئل
  آره؟) نيست مهم برايش ظاهرًا: (نکلمنتاي
  .بيرون بريم کنم دعوتت خواستم می...خواستم می: جوئل

  .داری زن تو خوب: کلمنتاين
  .نکردم ازدواج. نه: جوئل

 يا   ازدواجت        ور    و   دور     خوام     نمی   اصالً .   داری      نگه   خوب    منو   بايد    بگم،    بهت   اولش     همين   از    ببين :   کلمنتاين  
  .منی با فقط باشی، من با خوای می اگه. بچرخم ای ديگه چيز هر

  .باشه: جوئل
  .زديم حرف هم با شايد بعدش و بگير تصميمتو اون پس: کلمنتاين

  .ايستد می طور همان ناچاری روی از جوئل. کارش سر گردد می بر او
  .مهمه خيلی من برای که داری چيزی يه...يه شايد تو که کردم فکر من: جوئل
  .شود می بيان حسی هيچ بدون کلمنتاين فهایحر. پاشد می هم از دارد صحنه

 چيز   يه   من   کنن   می   فکر   ها   خيلي .   نره    يادت     اينو    وقت    هيچ   پس .   نيستم   کامل    چيز   يه   من   جوئل  :   کلمنتاين  
 قاطی    دختر    يه   فقط   من   ولی    کنم،    زندشون     تونم    می   اينکه    يا   کنم   کامل    رو    اونا     تونم    می   حداقل     يا   هستم   کامل  
  نذارو اهدم به خودتو. ردهگ می خودش ذهنيت دنبال که ام

  .مونده يادم خوب خيلی حرفاتو اون: جوئل
  نه؟ بودم، کرده ميخکوبت) زند می لبخند: (کلمنتاين
  .کنی می ميخکوب زمينو مردم همة تو: جوئل

  .کنم می کارو اين احتماًال: کلمنتاين
  .ماجراها اون از بعد حتی. بدی نجات منو تونی می تو کنم می فکر هنوزم: جوئل

  .دونم می: کلمنتاين
  .کنه می فرق ديگه باشيم، هم با بازم بتونيم اگه دفعه اين: جوئل

  .تونستيم شايد. بکن سعيتو تمام. نره يادت منو: کلمنتاين
  .شود می محو صحنه
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  روز ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 133
 و  دور     نشسته،    خانه  آشپز   غذاخوری        ميز   پشت   نايومی   .   کند   می   تن   به   لباسی   دارد      است،    اتاقش     در    جوئل  
  .کند می نگاه ای دقيقه برای را او جوئل. است نوشتن مشغول است، کاغذ از پر برش
  نيست؟ ای مسئله پس: جوئل
  .کنم تموم بايد جوره هر فصلو اين: نايومی
  .شود می محو دارد صحنه
  .بيای تونستی می کاش. باشه: جوئل
  .شد تموم ديگه خدايا. ديمدي همو که روزی همون. بود اينجا: تصوير روی صدا

  .بيام خواست می دلم منم: نايومی
  .دهد می ادامه نوشتن به او. بوسد می را سرش نايومی، طرف رود می

  .کردم شوخی! شو رفيق يکی با! بگذره خوش. برسون سالم کرری و ابر به: نايومی
  .کنی تموم کارتو اميدوارم: جوئل
  .شه تموم شد المونس نود وقتی شايد) کشد می آهی: (نايومی

  روز ـ ساحل کنار پارکينگ. خارجی. 136
 آن   در    که   ماشينها   از    کوچکی    جمع   ميان    در    را    ماشين   شوند،    می   خارج     ماشين   از    جوئل    و   کرری     راب،     

  .اند کرده پارک هستند، خالی پارکينگ
  روز ـ ساحل. خارجی. 137
  .کند می گاهن رود، می شنها داخل به زدن قدم حين در که کفشهايش به جوئل
  راب؟ همينه؟ درست راه راب،: کرری

  روز ـ ساحل. خارجی. 138
 صدای .   بينند   می   ساحل   کنار    در    بزرگی     آتش    و   شود   می   رد    جايی    از    کرری     و   راب     ، جوئل  :   بعد   دقايقی   
  .شنيد توان می را موسيقی و مردم
  روز ـ ساحل. خارجی. 139
 پايش    روی     است،    ذرت     و   مرغ    درش     که   صرف م   بار    يک   ظرفی    نشسته،    چوبی    تخته   روی     جوئل  :   بعد   کمی 

 و  زنند    می   حرف    هم   با   که   بيند   می   را    زوجها     جوئل  .   کنند   می   گرم    آتش    کنار    را    خودشان     مردم   .   گذاشته  
  .است زدن یسيگار مشغول ديگری فرد با ميان آن در هم راب بوسند، می را يکديگر
  .ينمتبب تونستم می دور از فقط. بودی موجا کنار پايين اون تو: جوئل
  .کند می نگاه دريا به دارد و همانجاست اش نارنجی لباس با کلمنتاين. کند می نگاه دريا به جوئل
 بدم   ازت     آخرش     حتی   و   بشناسمت   خوب    تونستم    می   که   بود    نارنجيت     لباس    اون     تو .   طرفم    برگشتی  :   جوئل  
  .نارنجی لباس يه عالی، چقدر کردم، می فکر خودم با حين همون. بياد
 نفر   يه   پشت   جذب    که   غريبه    چقدر    گفتم   خودم     با .   شدم   جذبت    هم   موقعه    همون    آد   می يادم: ويرتص روی صدا
  .شدم عاشقش کنه، می نگاه رو دريا داره و وايستاده تنهايی پايين اون اينکه خاطر به کردم فکر. شم می

 کردم    احساس     بعد   ای    دقيقه    اينکه    آمد،     می   يادم     که   ای    بعدی    چيزی    . خوردنم      سر  برگشتم    ولی  )   ادامه    :   ( جوئل  
  .ديدم می چشمم گوشة از رو ای نارنجی آستين می و نشسته رمناک کسی
  .کند می بلند سر جوئل. نارنجی آستينی از نمايی

  .سالم: کلمنتاين
  .سالم: جوئل
. بودن     ليمويی    سبز  موهات   .   کنی   می   کار    چی   اونجا     پرسدم    می .   بودم     عصبی   خيلی :   تصوير    روی     صدا 
  .انقالبی سبز همون
  .کلمنتاين سبز موهای از يینما
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  ...گفتی تو: جوئل
 چيزا   جور    اين    با   که   شد  پيدا    نرمال     آدم     يه   شکرت،    خدايا     گفتم   خودم     با .   نشستی   اينجا    تنهايی    ديدم   :   کلمنتاين  
  .خوره نمی جوش
  .بگم بايد چی دونستم نمی حتی من. آره: جوئل

 خوشحال   تو   بودن     ناراحت      از    که   نيست   اين    منظورم   .   خوشحالم    چقدر    شنيدنش   از    بگم   تونم    نمی :   کلمنتاين  
 می   متفاوت     ديگه    بار    اين    گم   می   خودم     به   مهمونی    رم    می   وقت    هر .   بازندم      يه   من . . . دونی     می   فقط،    بودم،    
  .آد نمی خوشم خودم از حماقتم، خاطر به بعدش که وقته اون و مونم می جور يه هميشه ولی شم،

 با   که   چطوره     بزنه،     حرف    مردم     با   تونه    نمی   وقتی    گفتم   م خود    به .   نکردم     باورت      تماماً    هم   موقعه    اون   :   جوئل  
  تونه؟ می من

 فهمی   می   که   هستی   احساس     با   قدر اون     که   خوبه    کردم     فکر   ـ  دونم     نمی   کردم،      فکر   ولی  :   تصوير    روی     صدا 
  .شدی همون جذب هم تو و دارم احساسی چه

 اين    تو   آدمايی      چطور    اينکه    رم  وظمن   که؟    فهمی   می   هستيم،    ینرمال     ای آدم     ما   شايد   دونم،      نمی   ولی،   :   کلمنتاين  
  خوبن؟ چيزا جور
  .اومد خوشم تو از خيلی من و: تصوير روی صدا

  اومد؟ خوشت من از تو آره؟: کلمنتاين
  .اومد خوشم که دونی می: جوئل

  .گفتم چيزی يه. دونم می آره: کلمنتاين
  ــ گفتی تو: جوئل
  .دارد می بر جوئل ظرف از مرغی ران او

  بردارم؟ مرغتو از تيکه يه تونه می. نتاينمکلم من: کلمنتاين
 معشوقای    هم   با   دوتايی       ما   که   داشت    حسو   اين    برداشتی،       مرغو    بدم،      جوابی      اينکه    از    قبل   تو   و :   جوئل  

  .نزديکيم
  ــ آد می يادم: جوئل
  .بود مشخص آتيش نور زير که چونت رو لک: تصوير روی صدا
  .است کلمنتاين چانة روی که مرغ روغن لک از نمايی

  .زشت چقدر خدايا،: کلمنتاين
  .مجوئل منم: جوئل
  .بود اشتنید دوست نه: تصوير روی صدا

  دونی؟ نمی اسمم دربارة داری خنده چيز خوب. جوئل سالم: کلمنتاين
 هاکلبری    همون    ؟ . . . عزيزم     کلمنتاين    اوه     عزيزم،      اوه     عزيزم،      اوه     ) خواند     می (   . . . ديگه    اينه    منظورت   :   جوئل  
  همينه؟ منظورت هوند؟

  .خودشه آره،: کلمنتاين
 چيزم   ترين    داشتنی    دوست    هوندم     هاکلبری     عروسک    بودم     بچه   وقتی    . دونم     نمی   داری      خنده    چيز .   نه :   جوئل  
  .جادويه اسمت کنم می فکر. بود

  .زند می لبخند کلمنتاين
  .ره می چيز همه زودی به. جوئل همينه) روند می دارد چشمهايش: (کلمنتاين
  .دونم می: جوئل

  کنيم؟ کار چی: کلمنتاين
  .کنيم خداحافظی باهاش. ببريم لذت ازش: جوئل

  .کند می تاييد سر با کلمنتاين
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  .ساحل کنار روند می زنان قدم کلمنتاين و جوئل
  کنی؟ می استفاده زولوفت از هنوزم تو: جوئل
 فقط   که   شدی   می   نزديک     دريا     به   اونقدری      .   دريا     کنار    رفتيم    هم   با   بعدش    آد    می   يادم   :   تصوير    روی     صدا 
  .نشی خيس

  .هستم ای مصنوعی چيز تاثير تحت کنم احساس خواستم نمی. کنم نمی استفاده ديگه نه: کلمنتاين
  .گذاشتمش راکن منم که بود همين خاطر به. چيه منظورت دونم می: جوئل

  .ريخته بهم حسابی خوابم ولی: کلمنتاين
  .نخوابيدم که ساليه يه کنم می فکر: جوئل

 فقط   بدونی     که   هم   حد   اين    تا . . . ده    می   جواب     ولی    شيميايه،    که   دونم     می .   کنی   امتحان     انکس  ز   بايد  :   کلمنتاين  
  .بيمهست حق مثل. ده می جواب هم داريش
  .چيز آخرين. خواب بيمة چق: جوئل

  .بگو بهم نظرتو. دم می بهت دوتايی: کلمنتاين
  .باشه: جوئل

  خوندی؟ چيزی آکماتوا آنا کارای از حاال تا: کلمنتاين
  .عاشقشم: لجوئ

 اونو     حتی   که   بينم   نمی   رو    آدمايی      کنم،    می   کار    فروشی    کتاب    توی    اينکه    با !   عاشقشم   منم   جدًا؟   :   کلمنتاين  
  .بشناسنش
  .عالين کاراش کنم می فکر: جوئل

  ــ شعرشو اين. منم: کلمنتاين
  بعدش؟ يا بود خونه ناو ديدن از قبل صحبتها اين: جوئل

  .قبلش کنم فکر: کلمنتاين
  .رسه می نظر به تصادفی خيلی طوری اون پس: جوئل

  .شايد آره،: کلمنتاين
  آفتاب غروب ـ) ساحلی خانة کنار (ساحل. خارجی. 140
  .شوند می رد هستند، تعطيل سرما فصل خاطر به که ای ساحلی های خانه اطراف از کلمنتاين و جوئل

 ای   خانه  /   ساحل   کنار    ناگهانی     بادهای    :   " بلدی    رو    شه  می   ع و شر  اينطوری      اولش     که   شعرش   اون   :   کلمنتاين  
  ...کنيم نمی زندگی درش که

 برايش را گفتها اين تمام بتوانم که کند می زندگی دنيا اين در کسی احتماًال "اينطوريه بعدش. آره آره: جوئل
  "بفرستم

. شدم   زده     هيجان    خيلی   نيش و د   می   تو   بينم   می   اينکه    از  .   شکونه   می   قلبمو .   شعرم   اين    عاشق !   آره   :   کلمنتاين  
  .کنيم نمی زندگی توش ما که هايی خونه کن، نگا) کند می اشاره ها خانه به(

  .زند می آميزی تشکر کوتاه لبخند جوئل
  کردی؟ ازدواج. کرديم می زندگی توشون کاش: کلمنتاين
  .نه م، ام: جوئل

  .کنيم زندگی اينجا بيا: کلمنتاين
  .است عصبی جوئل .رود می تاريک ای هخان درهای از يکی سراغ به کلمنتاين
  .کنم می زندگی کسی با دارم جورايی يه من: جوئل

  .اوه: کلمنتاين
  . رود می بعدی خانة در سراغ

  زن؟ يا مرده: کلمنتاين



 
53 
 

  .زنه: جوئل
  .نگرفتم عوضی رو کسی حداقل: کلمنتاين

  .دهد می باال را آن. کند می پيدا را بازی پنجرة او
  .عيول: کلمنتاين
  کنی؟ می کار چی:جوئل

  .زنه می يخ آدم بيرون: کلمنتاين
  .کند می نگاه را اطراف ترسيده جوئل. رود می داخل به پنجره از

  .کلمنتاين) آرام: ( جوئل
  .بودم شده ميخکوب جام سر ترس از. بکنی کار اين شد نمی باورم: تصوير روی صدا
  .ايستد می جلويش کنان اشاره کلمنتاين و شود می باز خانه ورودی در

  .قعطه مه برقش. تعطيله اينجا. اينجا آد نمی امشب کسی کن باور. خوبه اوضاع. ديگه بيا: اينکلمنت
  .بودم مردد اومد، می نظر به ابدی که چيزی يه برای من: جوئل

  .تو بيای خوای می که دونستم می جوئل: کلمنتاين
  .آيد می در طرف احتياط با خيلی او

  نه؟ مگه دونم، می اينو که دونستی می. منی مال که فهميدم تو، گذاشتی پاتو تا: کلمنتاين
  ادامه ـ ساحلی خانة. داخلی. 142
  .بندد می او سر پشت را در کلمنتاين و شود می تاريک خانة وارد جوئل
  .دونستم می: جوئل

  .بکنی کاری کنه وادارت که نبود دختری نايومی که فهميدم عصبيتت از: کلمنتاين
  .تاريکه: جوئل

  چيه؟ دخترت دوست اسم. آره :کلمنتاين
  .نايومی: جوئل

 می   جوئل    صورت    به   را    نورش     و   آورد      می   بيرون     ای    قوه  چراغ. گردد می چيزی دنبال کشوها در کلمنتاين
  .اندازد

  .بگردم ليکورا قفسة و کبيرتا و شمعا دنبال تونم می حاال! آها: کلمنتاين
  .بريم بايد کنم فکر: جوئل

 روت    و   ديويد     ما   ــ)   کند   می   نگاه    پيشخوان     روی     نامة    به   (   ــ  امشب    برای   !   ونه خونم    انيجا    نه،  :   کلمنتاين  
 کابينتی    در  .   ( هستم   منعطفی   آدم     ولی    باشم،    روت     دم    می   ترجيح    باشی؟    کدومشون      خوای     می .   هستيم   السکين 

 روت    بيشتر   که   چيزی    يه   و   کنم   پيدا    خوابو     اتاق     رم    می   منم .   کن   درست    مشروب     تو !   الکل  )   کند   می   باز    را  
  .نترسم حسابی االن. بپوشم شهبا
  .ماند می اسکلتش و شود می محو دار خانه. باال طبقة دود می خندان او

  .برسم ماشين به برم بايد. برم بايد واقعًا من) کند می صدايش: (جوئل
 به   آدمو     ولی  .   باشی   خول    شايد   کردم     فکر .   بودم     شده   عصبی   خيلی .   برم    خواستم    نمی :   تصوير    روی     صدا 
  .گفتی باال طبقه از. ردیآو می هيجان
  .برو خوب) خشک: (کلمنتاين

 رسوندم    خودمو     سريع .   داشتم    رو    ترسيدن    که   کوچولوهايی       بچه   احساس   .   رفتم    بيرون     در    از  .   رفتم    من :   جوئل  
  ." برو خوب "گفتی آميز اهانت تو. بشم تحقير کمتر تا آتيش، کنار

  شه؟ می یچ بمونی بار اين اگه) پايين کند می خم را سرش: (کلمنتاين
  .نمونده ای خاطره ديگه. بيرون رفتم در از: جوئل

  .کرديم خداحافظی هم از کنيم خيال بيا. کن خداحافظی يه حداقل و برگرد: کلمنتاين
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  .گذرد می شود، می محو دارد که محيطی ميان از مکانيکی و مبهم شکلی به ،آيد می پايين کلمنتاين
  .جوئل خداحافظ: کلمنتاين
  .دارم دوستت: جوئل

  .شوند می محو. بوسند می را همديگر. زند می لبخند کلمنتاين
  ــ من: کلمنتاين

  شب ـ ساحل. خارجی. 142
 همه. شود می تکه تکه هم صحنه اين. آيد می خودش به رود، می آتش طرف سريع دارد که حالی در جوئل
 عکسی   مانند   هم آتش ايستاده، شود می محو دارد که ساحل آن ميان تنها که است جوئل و شود می محو چيز
  .مانده ثابت دوردست، از

  شب ـ کرری و راب ماشين. خارجی/داخلی. 143
  .اند نشسته جلو هم کرری و راب نشسته، عقب صندلی در جوئل
  گذشت؟ خوش بهت: کرری
  .دهد می تکان سر عبوسانه جوئل

 گيرد،    می   قرار     جوئل    فتة ر   دست   از    خاطراتی      پس   در    صدايش    اما    دهد،     می   ادامه      را    صحبتش  به   کرری   
 او   . کنند   می   عبور    حرکت،     حال    در    ماشين   پنجرة    پس   از    که   خاطراتی      افتد،     می   خاطرات      آن    ياد    دارد      جوئل  
 تا   خانه    از    آمدن     خاطرة     ياد    او  .   گذرند     می   چشمش   از    سريع   که   بيند   می   را    کلمنتاين    از    ماتی    خاطرات      حاال  
. شود   می   خاکستر    به   تبديل    خاطرات  آن تمام. رود می بين از هم خاطره آن. افتد می کرری و راب با ساحل
  .شود می سياه چيز همه

   صبح اوايل ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 144
 خسته   او  .   شود   می   تاريک     ديگر  .   شود   می   محو   هم   نورانی      نقطة   آخرين   .   کند   می   نگاه    را    نمايشگر    هوارد    
  .است پنجره پس از آفتاب لوعط خيرة استن. کند می استن به رو. اند رفته گود چشمهايش شده،

  .شد تموم: ميرزوک
 می   بيرون     جوئل    سر  از    را    الکترودها     .   کند   می   کردن     عجم   به   شروع    کالمی    بيان    بدون     و   گردد     می   بر   استن 

 کند   می   صبر.   گيرد    می   شماره    تخت   کنار    تلفن   از    هوارد    .   بندد    می   را    کيفها   و   کند   می   جمع   را    کابلها    آورد،     
  .شود برداشته تلفن تا

  ــ توانيم نمی ما. ايد زده زنگ ها ميرزوک خانة به شما سالم: يسهول یصدا
  .کند می قطع را تلفن هوارد
  صبح اوايل ـ ميرزوک کار اتاق. داخلی. 145
  .کند می گريه و کند می گوش نواری به نشسته، ای گوشه در مری
  .کنم جنين سقط بايد بايد، گفتی تو بعدش: ...مری صدای
  .رسيديم توافق به سرش جفتمون که دونی می مری: ميرزوک صدای
  .راهه بهترين که گفتی: مری صدای
  .هست کردم فکر: ميرزوک صدای
  .بود بچمون. بود بچم اون! کنم فراموش رو بچه اون تونم نمی من هوارد ولی: مری صدای
 که   شادی    ی مر   همون    بتونی    بعدش    تا .   بکنيم   هم   کارو     اين    بايد    همينکه   خاطر    به   عزيزم   :   ميرزوک      صدای  
  .باشی بودی
  .آره: ماری
  صبح اوايل ـ جوئل زندگی محل ساختمان جلوی. خارجی. 146
  .کنند می نگاهی هم به هوارد و او. کنند می ماشين بار هم را وسايل آخرين استن و هوارد
  .سرجاش بذارم ماشينو رم می من خوب: استن
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  .زنيم می حرف بعدًا) درنگ. (ممنون. استن ممنون: ميرزوک
  .رود می و شود می ماشين سوار فقط کند، نمی ای توجه استن
  صبح اوايل ـ کلمنتاين ماشين. خارجی/داخلی. 147

 کند   می   سعی  پاتريک   .   است   ناراحت      و   ساکت   کلمنتاين  .   گردند     می   بر   ستون وب   از    دارند      کلمنتاين    و   پاتريک   
  .بشکند را سکوت
  داريم؟ نگه قهوه يه برای خوای می: پاتريک
  .طوالنی سکوتی. دهد می تکان" نه "نشانة به را سرش نکلمنتاي
  .کردی تقسيمش من با که ممنون. بود زيبا خيلی بودن رودخونه اون روی: پاتريک
  .سکوت. گويد نمی چيزی کلمنتاين
  .اونجا ريم می بازم: پاتريک

  صبح اوايل ـ شهر خيابان. خارجی. 148
 با   مری  .   خودش     ماشين   طرف    رود     می   و   آيد    می   بيرون   .   دکن   می   پارک   "   کونا  ول   " مقابل    در    را    ماشين   استن 

  .آيد می بيرون دفتر از وسايل، از پر کارتونی
  .سالم: استن
  .سالم) ماشينش طرف رود می مستقيم و گذرد می او از: (مری
  .برداشتی وسايلتو بينم می. گردی نمی بر ديگه کردم فکر: استن
  .وسائلمه. درسته: مری
  .گردم نمی بر ديگه منم. کنم نمی سرزنشت: استن
  .استن طرف گرداند می بر رو و ايستد می مری
  نداشتی؟ خبر که خوری می قسم: مری
  .خورم می قسم: استن
  .نکردی پاک ذهنمو تو پس: مری
  .نه خدايا. نه که معلومه: استن
 می   عقولی غيرم    رفتارای       داريم      که   نديديمون      هميم؟    با   که   نکردی     شک  اصالً   و )   کند   می   براندازش      :   ( مری  
  کنيم؟
  .بار يه فقط شايد: استن
  .دهد ادامه که شود می منتظر و کند می نگاهش دقت به

 اومد     می   نظر   به .   ديدم     رو    دوتا     شما  و   گشتم   می   بر   داشتم    کار    سر  از  .   بودين     ماشينش   تو .   بود    هميجنا :   استن 
  .خنديدی هم تو دادم، تکون دست برات. شدی گير غافل
  بودم؟ شکلی چه: مری
  .داره رازی که خوشحالی آدم. خوشحال) درنگ (:استن
  .گريه زير زند می مری
  بعدش؟ و: مری
  .شدم خياالتی که کردم فکر منم. نديدم طوری اون رو شماها ديگه: استن
  .گويد نمی چيزی مری
  .دونی می اينو. آد می خوشم ازت واقعًا من مری: استن
 ماشينش   رو    سرمو   جوری     چه   بودم؟      وايستاده       نزديکش     بودم؟   پوشيده چی آد؟ نمی يادت ای ديگه چيز: مری
  .بگو بهم چيزو همه کرد؟ نگام چطوری اون خنديدم، وقتی منه؟ مال ماشين که انگار بودم، کرده خم
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 رو   سرتو   تو .   کوچولو      گالی    با   بود    قرمزی      پوليور      کنم   فکر .   بودی      پوشيده    قرمز  )   کند   می   فکر :   ( استن 
 و  درشت    چشم   های    مسخره    مدل  .   بود    شده   ها   بچه   شبيه  يکم   اون     ) کند   می   فکر .   ( بودی     ه کرد    خم   ماشينش 
  .عاشق آدمای مثل. بودی زيبا تو. بود خوشحال. بودمش هدندي طوری اون حاال تا. متعجب
  .استن ممنون) ماشينش طرف رود می: (مری
  .کند نگاه استن به تا رددگ نمی بر اما ايستد، می

 ديگه    حاال  !   دونستم     می .   عاشقشم   که   دونستم     می .   اونم     عاشق   من   ولی  )   درنگ   .   ( مهربونی     واقعاً     تو :   مری  
  کنم؟ کار چی بايد خوب. مطمئنم
 ماشين   به   وقتی  .   ماشينش   طرف    رود     می   و   دهد    می   تکان    دست   برگردد     اينکه بدون مری. کند می تاييد استن

 آخرين     او  .   تاس   کونا  ول   پروندهاي       حاوی     های    جعبه   از    پر   آنجا    بينيم   می   کند،    می   باز    را    وق  دصن  و   رسد   می 
  .بندد می را صندوق و گذارد می آنجا هم را جعبه
  صبح ـ جوئل خواب اتاق. داخلی. 149
 می   و   آيد    می   بيرون     تخت   از  .   بخوابد     خواست    می   که   است   وقتی    همان    مثل   آپارتمان     .   شود   می   بيدار     جوئل  
  .دستشويی رود
  صبح ـ جوئل آپارتمان. الف 149
 به   کند،    می   لمس   را    آن  .   شده   ايجاد     فرورفتگی      اين    چطور    داند     نمی   ، بيند   می   را    ماشينش   در    تورفتگی     جوئل  
  .کند می نگاه اطراف

  صبح ـ خانه به کار محل قطار ايستگاه. خارجی. 150
 سوار   همه .   رسد   می   قطار  .   است   خالی    ريل    طرف    آن    سکوی .   است   قطار    منتظر   شلوغ،    سکوی   بر   جوئل  
  .شده قطار سوار شاغل افراد بقيه با او. شوند می

  صبح ـ مری ماشين. خارجی/داخلی. 151
 پروندهای      از    پر   ماشينش   عقب   صندلی .   کند   می   گريه  .   دهد    می   گوش    اش    شده   ضبط  صدای    نوار     به   مری  
  .است الکونا
  صبح ـ جوئل دفتر. داخلی. 152
  .است عصبی. زند می تلفن. رسد می نظر به پريشان. است کار مشغول گوشش، سه جای در جوئل
. عاليه    اوه،      چی؟    تو .   زياد     نه .   وقته    خيلی .   دونم     می   دونم،      می   چطوری؟    !   سالم   آره،      ومی؟  ناي  . . . سالم :   جوئل  
  !خوبه باشه،. ندارم کاری امشب؟ بگيريم؟ جشن تا کنم مهمونت شام تونم می! مبارکه

  صبح ـ مری آپارتمان. داخلی. 153
 از   بعد .   است   بيرون     خيرة    پنجره،     از    خسته،    ميرزوک    .   نشسته   ای    شده   ستون   نامرتب     چيزهای     روی     مری  

  .طوالنی سکوتی
 می   باشد،    داشته    ارزش      هم   کند   می   دلتنگ    را    روحم     که   چقدر    هر   نقشم،    برای   : " گه   می   هنری    پاتريک   :   مری  

 رو   جمله    اين  . "   کنم   پيدا    را    اش    آمادگی      و   بدانم     را    چيزها    بدترين     خواهم     می   بدانم؛      را    واقعيت     تمام    خواهم   
  .بوده بزرگی پرست هنمي هنری پاتريک هوارد،. کردم پيدا ديشب

  .خوبيه جملة: ميرزوک
  .آد نمی خوشم کنی می مردم با که کاری از: مری

  .خوام می رو ها پرونده واقعًا من) درنگ. (ببخشيد. فهمم می: ميرزوک
  .منن مال خاطرات ديگه حاال. نه: مری
  شب ـ شهر خيابان. خارجی. 154
  .زنند می قدم همديگر، به چسپيده نايومی و جوئل
  نبودی؟ کسی با وقت همه اين...خوب) هوشيار غريبی طور به: (نايومی
  .بودم تنها خيلی خيلی سال دو اين: جوئل
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  .ببخشيد: نايومی
  .شد چی دونم نمی حتی. ببخشيد .بود من تقصير زدن، بهم ــ خوب: جوئل
  ــ جفتمون که کرديم می مسلم فرض ما. يمبست راهو يموندوتا هر. عزيزم اوه: نايومی
  .بود شده تنگ برات دلم: جوئل
  .شدم آشنا کسی با که وقتيه چند) ناشيانه مکثی. (بود شده تنگ منم دل: نايومی
  !عاليه. عاليه! اوه) باشد مشتاق کند می سعی: (جوئل
  .خوبيه آدم اون. خوبيه آدم. مذهبيه درسای استاد: نايومی
  ــ نبايد واقعًا من. خوام می معذرت: جوئل
  .زدی زنگ که حالمخوش: نايومی
  .بوسد می را جوئل نايومی، بعدش شود، می ايجاد سکوتی

  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 156
 دفتر    در    دارد       عصبی   و   نشسته   پنجره    کنار    پاتريک    .   کند   می   گريه    دارد       و   خوابيده       تخت   در    کلمنتاين  
  .گردد می مفيدی نکتة دنبال به جوئل خاطرات

  روز ـ خانه به کار محل قطار ايستگاه .خارجی. 157
 که   است   رنگ    بی   آنجا    آنقدر   .   است   پوشيده    کت   و   دست   به   کيف   کارمندهای       از    پر   سکو.   خاکستری     جايست  

 سکوی.   زده     بغل   زير    شکالتی   شکل  قلب   قرمز    جعبه   آنها    از    يکی   فقط .   آيد    می   سفيد  و   سياه   نمايی    نظر   به 
 جمعات   آن    از    جوئل    شود،    می   ايستگاه     آن    وارد      دارد      خالی    قطار    که   حالی    در  .   است   خالی    هم   ريل    آنسوی   

 رود،     می   پايين    پلها   طرف    آن    از    و   گذرد     می   روگذر      از    سريع   کند،    می   يکی   دوتا     را    پلها   و   شود   می   جدا  
  .رساند می آن به را خودش او و شود می باز درهايش. ايستد می حاال خالی قطار
  شب ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 158
  .کند می فظیخداحا کلمنتاين از جوئل

  ديگه؟ زنی می زنگ بهم پس: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  کی؟: کلمنتاين
  خوبه؟ فردا: جوئل

  .کنم امتحان رو تلفنا خوام می فقط امشب،: کلمنتاين
  .باشه: جوئل
  .شود می ماشينش سوار دارد که کند می نگاه را او بازی پنجرة از کلمنتاين. شود می خارج جوئل
  شب ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 159
  .رود می تلفن سراقع سريع و اندازد می ای صندلی روی را اش بارانی شود، می وارد جوئل
  بله؟: نايومی صدای
  چطوره؟ اوضاع) درنگ. (جوئل منم نايومی، سالم: جوئل
  .مريضی گفتن. کارت سر زدم زنگ امروز. خوبه: نايومی صدای
  .کنم فکر خواستم می امروزو. دونم می: جوئل
  گرفتی؟ پيغامو. زدم زنگ بهت خونم آره،: نايومی یصدا
  .خونه اومدم تازه من: جوئل
  .کردی فکر شب تا روزو: نايومی صدای
  .کند می گوش پايين صدای با را پيام جوئل
  .کنم فکر آره: جوئل
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 خوش   بهم   خيلی   ديشب  !   رفتی؟     کجا . . . پس !   مريضی    گفتن   اونا   .   سالم )   بشاش  :   ( گير   پيام    روی     نايومی     صدای  
 بهم   بزن،     زنگ    بهم .   خونم  .   بزن    زنگ    بهم .   سالم . . . پس   خوب    باشم،    کرده     سالمی   خواستم    می   فقط .   ذشتگ 

  !بزن زنگ بهم بزن، زنگ
  .خودمم: نايومی صدای
 که   مشکالتی    دربارة       اينکه    بدون     برگرديم،       سريع   اينقدر     که   ترسم   می . . . فقط   نايومی   )   مکث .   ( خودتی   :   جوئل  
  ...کنيم فکر داشتيم
  .گی می راست کنم فکر. جوئل باشه) کند می خالی ندیبل نفس: (نايومی
  .گم می جدی. گذشت خوش بهم خيلی ديشب: جوئل
  .نشده چيزيت که خوشحالم. بخوابم رم می من خوب: نايومی
  .کنيم می صحبت زود خيلی: جوئل
  .بخير شب: نايومی

 نوشته   شمارة    بعد   ند،  ز   می   خشکش   عادی     غير   احساسی    با   ای    دقيقه    هم   جوئل    و   کند   می   قطع   را    گوشی   او  
  .گيرد می را دستش روی شده

  دادی؟ طولش اينقدر چرا: کلمنتاين صدای
  .رسيدم تازه: جوئل
  شده؟ تنگ برام دلت. هممم: کلمنتاين صدای
  .بله تقريبًا: جوئل
  .مرديک ازدواج هم با اينکه معنيش کنم فکر". بله "گفتی! ها ها: کلمنتاين صدای
  .کنم فکر: جوئل
  .يخا روی عسل ماه...شب فردا: تاينکلمن صدای

  شب ـ چارلز رودخانة. خارجی. 161
  .آيد می دنبالش عصبی هم ئلجو. يخها روی گذارد می قدم کلمنتاين
  .زدست يخ حسابی سال وقت اين. نباش نگران: کلمنتاين
  .کنم کار چی دونم نمی: جوئل

  .کند می اطمينان ناگهان او و گيرد می را او دست کلمنتاين
  .زيباست خيلی: وئلج

  .دهد می فشار را دستش کلمنتاين
  نيست؟ طور اين: کلمنتاين

 را   او    و   است   تنها   حاال    جوئل  .   خورد     می   زمين    محکم   عقب،    از  .   خورد     می   سر  و   يخها   روی     و   دود     می   او  
  .کند می نگاه

  !خدايا. کونم! اوخ) خندد می: (کلمنتاين
  خوبه؟ حالت: جوئل

  .پيشم بيا آره،: کلمنتاين
  چی؟ بشکنه اگه. دونم نمی: ئلجو

  مهمه؟ برات واقعًا االن اگه؟: کلمنتاين
  .کند می نگاه ساحل به. ترسيده جوئل. کند می نگاه ها ستاره به و کشد می ازرد پشت به کلمنتاين
  .برگردم بايد کنم فکر: جوئل

  .اينجا بيا لطفًا: کلمنتاين
 می   پايينش    آرام      و   گيرد    می   را    دستش   کلمنتاين  .   رفش ط   رود     می   محتاطانه     بعدش    کند،    می   پا   ن آ   پا   اين    کمی 
 رويش     خواهد     می   جوئل  .   است   چسپيده    بهم   کمی   بدنهايشان      کشد،    می   دارز      زمين    روی     پشت   به   هم   او  .   کشد 
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 به   دو    آن  .   گيرد    می   را    او    دست   کلمنتاين  .   کند   نمی   را    کار    اين    کمرويی     خاطر    به   اما    طرفش،     بگرداند      را  
 نزديک     او    به   را    خودش     سرما،    خاطر    به و گويد نمی چيزی زند، می لبخند تاينکلمن. کنند می نگاه ها ستاره
  .کند می

  کنيم؟ کاری خوای می کن، گوش: جوئل
  کنيم؟ کاری: کلمنتاين
  .ذاری می چی اسشمو تو دونم نمی ــ دونی می. آره: جوئل

  ...اومم آه،: کلمنتاين
  .پرسيدم بکنم، کاری حرف بدون که نيستم نشئه و مست اونقدر چون: جوئل

  ــ من. باشه: کلمنتاين
  ــ و مونه می حسابی رمانتيک جای يه مثل اينجا. بگم اينو خواست می دلم فقط. ببخشيد: جوئل

  ــ جوئل هی: کلمنتاين
  .عصبيم خيلی باهاتم که االن من اينکه و ــ: جوئل

  .عصبيم منم: کلمنتاين
  .کردم نمی فکر آره؟: جوئل

  .شناسي نمی منو که معلومه خوب: کلمنتاين
  .شدم خراب روت بدجوری چون عصبيم: جوئل

  .زند می لبخند آسمان به رو کلمنتاين
  .بده نشون بهم بلدی که رو هايی ای فلکی صورت: کلمنتاين
  .نيستم بلد ای فلکی صورت.. ام...اوه: جوئل

  !بده نشون بهم رو بلدی که اونايی: کلمنتاين
  .يوسهداوس اون. باشه: جوئل
  کدوم؟: تاينکلمن
  .قوی يوسداوس! صليب بعدش و کمان جور يه بينی؟ می. اوناهاش: جوئل

  نه؟. مزخرفی خيلی: کلمنتاين
  .کند می نگاه بيند، می را آسمان دارد که حالی در را او کلمنتاين
  .صليب و کمان. جاست همون قوی سيوسداو. نه: جوئل

  .کند می نگاه سمانآ به دوباره و زند می بازويش به ای ضربه کلمنتاين
  .ديگه کن بس: کلمنتاين

  صبح ـ جوئل ماشين. داخلی. 162
 به .   برده     خوابش     بغلی   صندلی   روی     کلمنتاين    . نوشد   می  کمک کم قهوه، پالستيکی ليوان از و راند می جوئل
 کند؛   بيدارش       که   دارد       شک  زده،       خجالت    کند،    می   صبر  جوئل    ای    دقيقه    چند   برای    .   رسند   می   او    خانة  

 دوباره      او  .   شود   نمی   بيدار     او  .   کند   می   لمس   را    دستش   احتياط     با   جوئل  .   رسد   می   نظر   به   آرام      خيلی   نکلمنتاي  
  .کند می لمس را صورتش جوئل. هيچی هم هنوز. دهد می تکانی را دستش
  کلمنتاين؟) کنان نجوا: (جوئل
  .دهد می تکانش کمی. شيند می جا همان جوئل. افتد نمی اتفاقی
  ــ ولی کردم، بيدارت ببخشيد: جوئل

  .کند می باز را چشمهايش کلمنتاين
  .سالم) زند می سستی لبخند: (کلمنتاين
  .رسيديم ما ولی کردم، بيدارت که ببخشيد. سالم: جوئل

  .بيند می را اش خانه و کند می بلند را گردنش کلمنتاين
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  )درنگ بندد، می را چشمهايش دوباره. (باشه: کلمنتاين
  .خستم خيلی. بخوابم بيام خوام یم ت؟ خونه بيام تونم می

  .ريختست بهم خيلی خونم. باشه. حتمًا آره،) درنگ: (جوئل
  .بيارم مسواکمو برم بذار: کلمنتاين

 می   خانه    به   که   را    او    جوئل  .   شود   می   خارج     ماشين   از    و   زند    می   لبخندی    کلمنتاين  .   کند   می   تاييد    سر  با   جوئل  
 مضطرب،    کمی   او  .   بندد    می   را    چشمهايش    و   دهد    می   يهتک   ماشين   پشتی   به   را    سرش .   کند   می   تماشا   رود   

 به   مستقيم   رو    پياده     طرف    آن    از    آدمی     بيند   می   اتفاقی     و   کند   می   باز    را    چشمهايش  .   است   خوشحال    و   خسته 
 جوان    مرد  .   است   جوانی     مرد    که   فهمد   می   جوئل    شود،    می   تر   نزديک     او    . رود     می   کلمنتاين    خانة    طرف  
 کند،   می  تماشا قصدی هيچ بدون را او جوئل. است پاتريک او که يمشو می متوجه ما و شود می تر نزديک

 و  جوئل    متوجة    اما    برود،      خواهد     می   کلمنتاين    خانة    به پاتريک. است کردن نگاه برای چيزی فقط ترجيحًا او
 می   رد    کلمنتاين    خانة    کنار    از    درونی،       العملی    عکس   اما    دهد،     می   نشان    العملی    عکس   او  .   شود   می   ماشينش 

 دوباره       جوئل  .   کند   می   نگاه    رود،       می   پايين    را    خيابان      دارد       که   ماشين   عقب   آينه    از    را    او    لجوئ  .   شود 
 چشمهايش    جوئل  .   شود   می   شنيده   راننده      شيشه  به   ای    ضربه   صدای    ای    دقيقه    از    بعد .   بندد    می   را    چشمهايش  

  .کشد می پايين را شيشه جوئل. ايستاده آنجا پاتريک بيند می و کند می باز را
  بله؟: جوئل

  کنم؟ کمکتون تونم می: پاتريک
  چيه؟ منظورتون: جوئل

  کنم؟ کمکتون طوری يه تونم می: پاتريک
  .نه: جوئل

  .کند می تالش دوباره. دهد ادامه بايد چطور داند نمی پاتريک
  کنيد؟ می کار چی اينجا: پاتريک
  پرسيد؟ می ازم دارين چی برای: جوئل

  .قربان بگيرم سيگار يه ازتون تونم می ببينم خواستم می خوب) طوالنی مکثی. (اوه: پاتريک
  . کشم نمی سيگار ببخشيد نه: جوئل

  .ممنون باشه،: پاتريک
  .کند می نگاهش عقب آيينه از دوباره جوئل. رود می پاتريک

  صبح ـ کلمنتاين آپارتمان. داخلی. 136
 خيلی   او  .   است   هانش  د   به   مسواک   .   کيفش   داخل     گذارد      می   را    لوازمش      و   گردد     می   خانه    اطراف      کلمنتاين  
  .شود می پخش دارد هم تلفنی پيامی. شده دقيق آرايشش و لباسها تغيير روی
 چی   دونم     نمی   و   هستی   عصبانی    دستم   از   کنم می احساس. نگرانتم رفتی؟ کجا کلم، خوب... :پاتريک صدای

 خوای    می   بگو   فقط .   کنم   می   بکنه   خوشحالت    که   کاری     هر .   دارم      دوستت    خيلی   کردم؟      کار    چی .   کردم     کار  
  .نگرانتم. چطوری ببينم تا بزنم سر بهت آم می صبح ببين. بدم انجامش تا کنم، کار چی

  صبح ـ جوئل ماشين. داخلی. الف 136
  .شود می ماشين سوار. آيد می  بيرون هايش نامه و کيف با خانه از سريع کلمنتاين. است منتظر جوئل

  .سينيور وامانوس: کلمنتاين
 ای   پله    روی     که   پاتريک     کنار    از    آنها  .   راند     می   و   کند   می   روشن    را    ماشينش   زند،     می   بهش   لبخندی    جوئل  
 پايين    باال    را    ها   نامه    کلمنتاين  .   شوند نمی اش متوجه هيچکدام. شوند می رد کند، می نگاهشان دارد و نشسته
  .کند می

  .بود خوبی شب واقعًا ديشب: جوئل
  ؟"خوب": کلمنتاين
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  .بود يمدگزن تمام شب بهترين ديشب: جوئل
  .سينيور شد، بهتر اين حاال: کلمنتاين

 کند،   می   باز    را    آن  .   کند   می   نگاه    شده   نوشته   آدرسش     و   اسم   رويش     که   ای    مانيلی    کاغذ    کوچک    نامة    به   او  
  .خواند می را يادداشت. آورد می در کاستی نوار و يادداشت ازش

 نمی   ياد    به   مرا    شما  ولی    ايم،     ديده     ا ر   همديگر    ما   عزيز،     کلمنتاين  )   خواند     می   بلند .   ( مسخرست :   کلمنتاين  
 کرده    مراجعه     بهش   خاطراتتان        از    بخشی   کردن     پاک    برای     شما  که   کنم   می   کار    شرکتی   برای     من .   آوريد    
  .بوديد
  .استالکي تبليغات اين از: جوئل

  .ايد کرده پاک را شيبر جوئل با تان دوساله روابط خاطرات شما) خواند می: (کلمنتاين
  شناسيم؟ می همو ما دونن می کجا از. تمسخرس ،خدايا: جوئل

 گفتگوهای    پس   در    نوار     صدای  :   اشاره   .   ( گذارد       می   ضبط  داخل     را    نوار     و   اندازد        می   باال    شانه   کلمنتاين  
  )دارد ادامه کلمنتاين و جوئل
  .کنم پاک را شيبر جوئل خواهم می و است کروچينزسکی کلمنتاين من اسم: کلمنتاين صدای
  .بگيد بطتتونرا درباره: ميرزوک صدای
  کافيه؟ همين. عوضيه آدم يه اون خوب: کلمنتاين صدای
  .بشکافيم بيشتر بايد مطلبو کنم می فکر. نه: ميرزوک صدای
  چيه؟ اين: جوئل

  .دونم نمی: کلمنتاين
 اون    با !   اش    خواهان      عذر    و   ه جربز    بی   و   بيمار    لبخند   اون     با .   کنم   نگاش    تونم    نمی   حتی :   کلمنتاين    صدای  
  بخوابی؟ درست مرد هي با بخوای اگه زياديه خواستة فهميد؟ می. احمقانش ایکار

  کنی؟ می کار چی: جوئل
  .کنم نمی کاری من :کلمنتاين
 اين    نه .   باشه   قشنگ   که   باشم   يکی   با   تونستم    می   حداقلش   .   بودم     می   باز    همجنس   بايد    شايد :   . . . کلمنتاين    صدای  

 بيا   عزيزم   .   آوردنه       در    ادا   . . . نيست   خوابيدن    .   ذارم      نمی   بودن     هم   با   اسمشو   که   من   نه،  .   نيستيم   ديگه    هم   با   که 
  ...اه. شه تموم بعدش و شکلک ندتاچ. دربياريم ادا امشب
  .کنی می کار چی داری فهمم نمی اصًال کردی؟ ضبط رو اينا چرا: جوئل

  !نيست من کار اين: کلمنتاين
  !توه صدای: جوئل

  !دونم می: کلمنتاين
 نگاه   اون   .   ستتوابس     خيلی .   بهشه   ترحم    احساس     بره    می   جلو   منو   که   چيزی    تنها   حاال  :   . . . کلمنتاين    صدای  

 منظورم  .   باشم   شرمنده    گذرونم،        می   خوش    و   بيرون     رم    می   اينکه    از    بايد    که   مونه    می   اين    مثل   کردنش،     
 يه   اينم  .   بزنيم    غر   و   ببينم   تلويزيون      و   بشينم   باهاش     بايد    شايد   نه؟    ديگه،     بکنم   کارو     اين    جايی    يه   بايد    اينکه،   
  ...کنه نمی کاری زندگيش با وقت هيچ که آدميه جوئل دونيد، می. کاريه

  .چيه دونم نمی خورم می قسم جوئل: کلمنتاين
  ...بود ترسيده دخترا مثل. زده يخ رودخونة يه به بردمش خودم با بار يه يادمه: ...کلمنتاين صدای
  .گرداند می را ماشين جوئل
  .کرده ضبط میبفه اينکه بدون رو حرفا اين يکی پس: جوئل

 می   نيرويی     شايد !   اسکروچ     آيندة     مثل .   آينده     به   نگاه    مثل   باشه،    آينده     از    چيزی    يه   شايد !   دونم     نمی :   کلمنتاين  
  .خوندم چيزايی که مطمئنم. خوندم چيزايی اتفاقات جور اين دربارة کنم فکر. کنه کمک ما به خواد
  .اسکروچ نه ،کريسمس شب سرود گن می بهش! مزخرفه. مسخرست! مزخرفه: جوئل
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. کنم   فکر   کردم،      نقلی   غير   و   نقلی   رابطة     اين    حروم     که   وقتی    همه   اين    به   خوام     نمی   ، آه  :   . . . کلمنتاين    صدای  
  نيست؟ گذشتن خوش مال همش
  .کند می گريه کلمنتاين. دارد می نگه کلمنتاين خانة کنار را ماشين جوئل

  ــ خوام می فقط ببين. چين اينا دونم نمی. نگفتم من رو اينا: کلمنتاين
  .زند نمی حرفی
 دونم     نمی .   دونم     نمی   ؟ نباش   ناتگذش   بد   ين ا   از    بيشتر   خوب،     وقتهای     نبايد    اينکه،     منظورم   :   . . . کلمنتاين    صدای  

 وقت    تونم    نمی .   باشم   داشته    بچه   خوام     می .   رسيده    نهايتش    حد   به   االن     ديگه    ولی  .   باشم   داشته    انتظار     چی   بايد  
  باشن؟ داشته لعنتی ژنای اين از هام بچه خوام می اصًال. کنم تلف بدبختيا جور اين با وخودم
  .شده جلو خيرة فقط جوئل

  .رم می باشه،) شده تسليم و آرام: (کلمنتاين
  .شود می خارج ماشين از

 کنه؟   نگاهشون     تونه    می   کی   اصالً   کنم؟    نگاهشون     تونم    می   چطوری     بشن،    اون     شبيه  اگه  :   . . . کلمنتاين    صدای  
  ...کردم فکر مورد اين به يددون می

 طور   همان    را    گريان     کلمنتاين    و   راند     می   او  .   بندد    می   را    در    و   دهدش     می   او    به آورد، می در را نوار جوئل
  .شود می پيدا نامعلوم جايی از پاتريک کلة و سر ای دقيقه از بعد. کند می ترک

  ــ که بودم اومده من... عزيزم اوه شده؟ چی کلم: پاتريک
  !گمشو برو! گمشو برو! کن گم ورتوگ برو! گمشو برو: کلمنتاين

  صبح ـ کلمنتاين ماشين. داخلی. ب163
 ای   شده   پاره     تلفن   صفحه  دستش   در  .   شود   می   جوئل    زندگيه     محل   خيابان     وارد      آرام      کلمنتاين  .   گذشته   کمی 
  .کند می پارک کنارش و بيند می را او ماشين کلمنتاين. شده کشيده خطی جوئل خانة آدرس دور که است،
  صبح ـ جوئل آپارتمان. ارجیخ. ج163

 او   . کند   می   باز    فرانک     را    در    شود،    می   نزديک     وقتی  .   شود   می   نمايان     ساختمان    ورودی       در    کنار    کلمنتاين  
  .دارد می نگاه برايش را در

  .کلمنتاين سالم: فرانک
  .ترسيده کمی کيست، وا داند نمی کلمنتاين
  .سالم: کلمنتاين

  صبح ـ جوئل گيهزند محل ساختمان داخل. داخلی. الف164
 تواند     می .   است   باز    نيمه   در  .   رسد   می   او    خانة    به .   گردد     می   جوئل    خانة    شمارة    دنبال     به   راهرو      در    کلمنتاين  

 می   وارد      بعد   ايستد،     می   آنجا    ای    دقيقه    برای   .   گويد    می   چه   فهمد   نمی   ولی    بشنود،     را    جوئل    صدای    داخل     از  
  .شود
  روز ـ جوئل آپارتمان. داخلی. 165

 اتاق در که ،جوئل به را خودش. داشته می را انتظارش او که نيست جايی کند؛ می نگاه طرافا به کلمنتاين
 دهد    می   گوش    خودش     صدای    به   دارد      جوئل  .   شده   غارت     اتاق     که   رسد   می   نظر   به .   رساند    می   است،    کارش   

  .دهد می گوش و ايستد می بفهمد، او اينکه بدون هم کلمنتاين. است دستش در هم ای نقاشی و
  .گيره می ناديده رو ديگه آدمای احساسات کامًال. مطلق خودخواهی. کلمنتاين جا همه: ...جوئل صدای
  .سالم: کلمنتاين
  .شوند می خيره هم به. است قرمز چشمهايش کند، می بلند سر جوئل
  .سالم: جوئل
 از   طرحی  .   ببيندش    کلمنتاين    تا   گيرد    می   باال    را    شیانق   او  .   شود   می   پخش   هينزم    پس   در    جوئل    صدای    نوار   

  .اسکلت لباس در است، کلمنتاين
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 .کردم پيدا چی ببين: جوئل
  .بگويد چه داند نمی. گيج و شود می متاثر کند، می نگاه را نقاشی کلمنتاين
  .کشيدی الغر خيلی منو خوب،: کلمنتاين
 کنه   می   خراب     و   آشفته   آدمو     ردش،    با ريزه، می بهم رو آدما مونه، می غرازه قطار مثل اون: جوئل صدای

  ...و
  .داری قشنگی جای: کلمنتاين

 بهم   اينقدر     معموالً  .   مناسبيه   جای  .   آد    می   خوشم   ازش   .   ارزونيه       نسبتاً   جای  . . . جای    دونی     می .   ممنون  :   جوئل  
  .نيست ريخته

  .خوبيه جای: کلمنتاين
  .بزرگه منهانا جای يه مثل وجودش همة که آد می نظر به: ...جوئل صدای
  .دمز داد سرت که ببخشيد: جوئل
  .آره می در رو مستقل آدمای و ها شورشی اين ادای: جوئل صدای
  .متنفرم زدم که حرفايی اون از. آد می خوشم خيلی ازت) درنگ. (نيست ای مسئله: کلمنتاين
  .کنم می قعطش اينو: جوئل

  .منصفانست کنم می فکر... کنم می فکر. نه: کلمنتاين
 می   کارا     اين    از    هنوز    و شده سالت سی وقتی و. مزخرفه مشه! بازياشه مو اين تمام منظورم :جوئل صدای
  .انگيزه رقت خيلی کنه

  .آد می خوشم موهات از جدًا: جوئل
  .ممنون: کلمنتاين
  بخوری؟ بيارم چيزی يه تونم می: جوئل

  .مهدسر داری؟ ويسکی: کلمنتاين
  .آره: جوئل

  .شود یم کار اتاق وارد رود، می آشپزخانه به جوئل که درحالی کلمنتاين
  روز ـ آشپزخانه. داخلی. الف165
 بعد   کند،    می   پر   ليوان     دو    در    را    اش    مانده     ته .   کند   می   پيدا    کابينت    از    را    اسکاچش    خالی    تقريباً    بطری    جوئل  
  .آيد می بيرون آنجا از

  روز ـ جوئل کار اتاق. داخلی 166
 می   او    به   ليوانی     جوئل  .   تاس   گيج   و   نشسته   مبلی   روی     کلمنتاين  .   شود   می   وارد      ويسکی    ليوان     دو    با   جوئل  
  .دهد

  .دارم بيشتر کردم فکر ببخشيد: جوئل
 يا   خوابيدن      با   کنه   می   فکر   کلمنتاين    کنم   می   فکر .   افتاد     برام     شب  اون     که   بود    اتفاقی     اين  :   . . . جوئل    صدای  
 قدر   اون     کنم   می   فکر   . کنه   جلب   خودش     به   رو    اونا     تونه    می   که   بقيست   با   خوابيدن      قصد   دادن      نشون    حداقل   
  .خوابه می همه با ره می زود يا دير که بيچارست و سست

  .کنم نمی کارو اين من: کلمنتاين
  .کنی می کارو اين نکردم فکر منم: جوئل

  .کنم نمی کارو اين چون: کلمنتاين
  .دونم می: جوئل
  .کند می خاموش را ضبط جوئل

  .کنم نمی کارو ينا کهچون. ده می آزارم خيلی گی می اينو وقتی چون) کند می گريه: (کلمنتاين
  .ببخشيد باشه،: جوئل
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  :اينکه تا هستند هم خيرة دو هر
  .بمونم اينجا بتونم کنم نمی فکر. کردم قاطی يکم. برم بايد. خوام می معذرت اين بابت: کلمنتاين
  .ببخشيد. باشه اوه،: جوئل

  .شود می بلند کلمنتاين
  .مشد خوشحال ديدنت از کل در. خداحافظ...پس خوب: کلمنتاين
  .گذشت خوش بهم. منم آره،: جوئل

  .شود می خارج کلمنتاين
  روز ـ آپارتمان راهروی. داخلی. 168

  .شود می ظاهر سرش پشت جوئل. گذرد می راهرو از کلمنتاين
  .کن صبر هی: جوئل

  چيه؟: کلمنتاين
  ...که خواستم می فقط: جوئل
  .کند می یمکث بگويد، چه داند نمی

  چيه؟: کلمنتاين
  ؟چطوره باسنت...خواستم می ام...خواستم می: جوئل

  .شده کبود کنه، می درد: کلمنتاين
  .بود دار خنده ای زنده فهميدم وقتی جورايی يه يعنی،. خوردی زمين بدجوری ،ببخشيد: جوئل

  .بود خوب خنده برای آره،: کلمنتاين
  .نبود اين ممنظور نه: جوئل

  .باش خودت مراقب. برم بايد ببين کن، ولش :کلمنتاين
  .باش مراقب هم تو: جوئل

  .دهد می ادامه راهش به کلمنتاين
  !کن صبر: جوئل

  چيه؟: کلمنتاين
  .کردم پيدا ديگه مويه رنگ اسم يه من: جوئل

  جدًا؟ )گرداند نمی سر: (کلمنتاين
  .علوم مرکز با جدال در ای قهوه: جوئل

  .ينهسنگ يکم) نشده عوض هم حالتش دهد، می ادامه راهش به: (کلمنتاين
  !کن صبر: جوئل

  .جوئل طرف گرداند می را رويش و ايستد می کلمنتاين
  خوای؟ می چی ؟جوئل چيه) طاقت بی: (کلمنتاين
  .کنی صبر يکم خوام می. کن صبر فقط) مکث. (دونم نمی) گيج: (جوئل
 و  نگران     جوئل    نگاه    است،    حالت    بی   کلمنتاين    چهرة  .   خورد     می   گره    بهم   نگاهشان     ای    طوالنی     مدت    برای   

  .شکند می را سکوت کلمنتاين. است خورده گره ابروهايش
  .باشه: کلمنتاين
  جدًا؟: جوئل

 عالی    من .   گرده     می   ذهنيت    يه   دنبال     که   ام    قاطی    دختر    يه   فقط   من .   نيستم   کامل    چيز   يه   من   جوئل  :   کلمنتاين  
  .نيستم
  .کنم فکر تونم نمی ندارم دوست دربارت که چيزای از کدوم هيچ به االن: جوئل
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 احساس    و   ره    می   سر  حوصلم   تو   با   من   و .   کنی   می   فکر   بهشون    بعداً    تو .   کنی   می   فکر   بهشون ولی: منتاينکل
  .افته می برام که يهاتفاق اين چون افتادم گير کنم می

  .باشه: جوئل
  .باشه: کلمنتاين
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  بارسقيان آراز




