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.تصویر روشن مي شود

پیراھن مردانھ بر تن و کراوات بر . او سي و چند سالھ است. دوربین بھ سم بالدوین نزدیک مي شود
باد مالیمي مي وزد، اما او توجھي بھ آن . ھیچ احساسي از چھره اش خوانده نمي شود. گردن دارد

.آسمان خراش ھاي شیکاگو در پس زمینھ تصویر بھ چشم مي خورند. ندارد

ھم نمي تونست ھیچ کس. این بال سرش اومد و ھمین بود. مامان مریض شد و کاریش نمي شد کرد: سم
)ادامھ مي دھد... (کاري کنھ

.دوربین عقب مي کشد

روز- یک گورستان-شیکاگو-خارجي

عزاداران جلو مي آیند و . دست سم روي شانھ یوناست. یونا پسر نھ سالھ سم کنارش ایستاده است
.ھریک با بیل مقداري خاک درون گور مي ریزد

.پس قانون اول اینھ، چون و چرا نمي کنیم. دیوونھ مي شیماگھ بخوایم چون و چرا کنیم، : سم

.تصویر چھره آني رید: قطع بھ 

.شلوار جین و یک تي شرت ساده بر تن دارد و یک کاله بیسبال بر سر. زیبا، موطالیي و سرزنده

. ال، یاالبگو، یا. یاال. ھمیشھ چون و چرا مي کنم. چرا؟ مي خوام بدونم چرا؟ این اولین قانون منھ: آني
.یاال

.دوربین عقب مي کشد

روز-وشیکاگ-خارجي

ت. آني با نامزدش صحبت مي کند آنھا کارتن ھاي بستھ بندي شده اي را بھ . جواني خوش تیپ بھ نام سِ
.ھمان معماري بي احساس. داخل خانھ شان در منطقھ قدیمي شیکاگو مي برند

پلھ ھاي چوبي ورودي عقب باال مي روند و داخل خانھ مي آنھا از . شیکاگو در پس زمینھ دیده مي شود
.شوند

.ھیچ وقت نگفتم دارم. آمادگیش رو ندارم. چرا نداره آني: ست

پاي کس دیگھ اي در میونھ؟: آني



.نھ: ست

.موضوع اینھ. تو من رو دوست نداري: آني

.نھ: ست

.دوربین بھ دنبال آنھا مي رود

غروب- آشپزخانھ-داخلي

.کارتن ھا را روي زمین مي گذارند و ست مشغول مرتب کردن کارتن ھا مي شودآنھا 

شاید بھتره بگیم تو خود شیفتھ تر از اوني کھ نسبت بھ یھ آدم دیگھ براي مدت طوالني تعھد داشتھ : آني
.باشي

.تقریباً ھمینھ: ست

:قطع بھ

روز-خانھ سم در شیکاگو-داخلي

اي سوزي و گرگ مشغول انباشتن فریزر سم از انواع غذا ھستند کھ یک زوج سي و چند سالھ بھ نام ھ
. چند تن از دوستان و اقوام در اتاق نشیمن بھ آرامي مشغول صحبت ھستند. تا مدت ھا کافي خواھد بود

باغچھ اي پر از گل بھ چشم مي . سم بھ تنھایي کنار پنجره اي ایستاده و حیاط پشتي را نگاه مي کند
.کھ ھمسر سم آنھا را کاشتھ استگل ھایي . خورد

آماده . پنج دقیقھ، و بعد درست مي شھ. ھر کدوم از اینھا رو پنج دقیقھ توي مایکروفر مي ذاري: سوزي
بلدي آب میوه بگیري؟. خوردن

.پنج دقیقھ. مایکروفر: سم

:قطع بھ

چند روز بعد-آشپزخانھ آني

.ست دارد مي رود. کارتن ھا را پر کرده اند

مایکروفر رو تو مي بري؟: آني

مایکروفر بھ چھ درد من مي خوره؟: ست

.درش رو باز مي کني و براي مدت طوالني جلوش مي ایستي. روشنش مي کني: آني

.باشھ. پس تو عصباني ھستي : ست

:قطع بھ



روز- دفتر سم

مار در اتاقي بزرگ کھ چند مع. یک مؤسسھ معماري بزرگ و مدرن در یک آسمان خراش شیکاگویي
. سم پشت میز خود نشستھ و مشغول کار است. آن مشغول صحبت، نقشھ کشي و کارھاي دیگر ھستند

مھربان است اما اندکي . راب سبیل دارد و پیپ مي کشد. راب، یک ھمکار قدیمي بھ سراغش مي آید
.بدعنق

ھ اینکاره مشورت خودم با ی. جوون، بھ من ربطي نداره ولي شاید بھتر باشھ با یکي صحبت کني: راب
.باید آروم مي شدم. کردم

سم چند کارت . بھ سختي مي توان گفت کھ راب از او آرام تر است. دوربین چھره سم را نشان مي دھد
.ویزیت از جیبش بیرون مي آورد و شروع مي کند بھ خواندن

مشاوره با . انگروه ھاي حمایت از ھمسر از دست دادگ... ماساژ شیتاتو... ھیپنوتیزم درماني: سم
آدم ھایي ... ھمسران بدون والدین) کارت ھا را با خشم ورق مي زند(والدین بدون ھمسر... والدین تنھا

... یھ دوست رو بغل کن... آروم شو... آدم ھایي کھ بھ جنگل مي رن... کھ بھ یھ آدم دیگھ نیاز دارن
...خودت رو بغل کن

ھمکاران بھ سرعت . کاران در آتلیھ او را نگاه مي کنندمتوجھ شده کھ ھمھ ھم. حرفش را قطع مي کند
.کسي با یک مشتري نجوا مي کند. مي کوشند خود را سرگرم کار خود نشان دھند

چیزي کھ بھش فکر مي . اون بیچاره تازه ھمسرش رو از دست داده. اھمیت ندین): ادامھ مي دھد(سم
.کنم اینھ کھ ما بھ یھ تغییر احتیاج داریم

.یھ کم آفتاب بگیر یونا رو ببر ماھي گیري. چند ھفتھ مرخصي بگیر. ر خوبیھفک: راب

جایي کھ ھر جاش . یھ شھر دیگھ. منظورم یھ تغییر اساسیھ): سرش را بھ عالمت نفي تکان مي دھد(سم
.پا مي ذارم یاد مگي نیفتم

...دوربین روي چھره سم مي رود و

:دیزالو

روز-ریگلي فیلد-خارجي

آنھا دست . روز خوبي براي تماشاي یک مسابقھ است. و مگي بھ سمت استادیوم مي روندسم، یونا 
.ھایشان را بھ عالمت موفقیت بھ ھم مي کوبند

کجا مي خواي بري؟: صداي رب

:قطع بھ 

روز-دفتر سم-داخلي



.ناگھان فکري بھ ذھن سم خطور مي کند

.داشتم فکر مي کردم برم سیاتل: سم

روز-شیکاگو تریبیونروزنامھ -داخلي

.تحریر روزنامھ، آني پس از گفتن مشکلش بھ رئیس لوري جانسون نفس عمیقي مي کشد

.عزیزم، اون براي تو آدم مناسبي نبود: لوري

.مي دونم): نفس عمیق مي کشد(آني

پس خودت رو براي این اتالف وقت . انگار کھ طالعتون یکي نباشھ. حتي نامناسب ھم نبود: لوري
.ھر چقدر ھم کھ طول کشیده باشھ... سرزنش نکن

.مي دونم): باز ھم نفس عمیق مي کشد(آني

آني یک کیسھ چاي از جیبش در مي آورد و داخل . لوري یک لیوان آب جوش براي آني مي ریزد
.لیوان مي اندازد

.شاید بھتر باشھ مدتي بري مرخصي: لوري

.بھ پول احتیاج دارم: آني

.برو خونھآخر ھفتھ : لوري

استعفا مي . استعفا مي دم لوري... مي خوام برم خونھ. ھمین کار رو مي خوام بکنم): فکر مي کند(آني
.مي خوام برم بالتیمور. دم

.آني گیج شده و ضربھ اي بھ سرش مي زند

:قطع بھ

روز-فرودگاه اوھیر

و پسرشان مک و سم، یونا، سوزي، گرگ. را قطع مي کندL، راھروي Kو راھروي Xراھروي 
آني ھمراه با لوري و دو تن از ھمکاران روزنامھ . عبور مي کنندKچند تن از دوستانشان از راھروي 

دوربین گروه . دو گروه از کنار یکدیگر عبور مي کنند. مي گذرندKجودیت و دایان از راھروي 
.ھمراھان سم را تعقیب مي کند

ولي فکر نکنم ھیچ وقت بشھ . ده کردن از اون رو یاد بگیرمبابا مي گھ باید استفا): رو بھ مک(یونا
.استفاده از یھ ھیتر رو یاد گرفت

:اوورلپ

.باالخره با یکي آشنا مي شي. ناگھان پس از چند ماه، با یھ زن آشنا مي شي): رو بھ سم(سوزي



ل بھ یکي دیگھ مي بعد حالم خوب مي شھ و د. بوم... تا چند ماه دیگھ. باشھ، ھمین کار رو مي کنم: سم
.بازم

.متأسفم: سوزي

.سم، اون منظوري نداشت: گرگ

.سم در حالي کھ سرش را بھ عالمت نفي تکان مي دھد، بھ خروجي پرواز سیاتل نزدیک مي شود

.ببین، این اتفاق دوباره نمي افتھ) با تأکید. (مي دونم. مي دونم: سم

:قطع بھ

.بالتیمور مي روندگروه ھمراھان آني بھ سمت خروجي پرواز 

منم . یھ مرد خوب و با اراده کھ کاله سرش مي ذاره تا سرما نخوره. سعي مي کنم با یکي آشنا شم: آني
منظورم . بعد تا ابد با خوشبختي زندگي مي کنیم. باھاش ازدواج مي کنم و صاحب سھ تا بچھ مي شم

.اینھ کھ حوصلھ ش رو ندارم

چرا؟: دایان

.دونیم زندگي این جوري نیستبراي این کھ مي: آني

وگرنھ تمام عمرت رو از ترس این کھ بمیره با . فقط مطمئن شو مثل مایکل من چاق نباشھ: لوري
.نگراني سر مي کني

!خدایا، شماھا چقدر عاشق پیشھ این: جودیت

!این قدر) با انگشت نشان مي دھد(مي دوني عشق چقدر دووم میاره؟ : آني

.ده سالھ ازدواج کردیم و اون ھنوزم ھر جمعھ برام گل میارهمن و استیون : دایان

عزیزم تو باید از ) رو بھ آني(ھیچ کس نمي خواد این حرف ھا رو بشنوه. عزیزم): رو بھ دایان(لوري
.اینجا بري

.آني با ساک ھایش بھ سمت خروجي پرواز مي رود

.دفعھ دیگھ کھ من رو ببینین بھ شدت خوشحال خواھم بود: آني

شب-ھواپیما-داخلي

دست سم . یونا متوجھ حواس پرتي پدرش ھست. سم و یونا کنار ھم در ھواپیما نشستھ و منتظر پروازند
.را مي گیرد و حواس سم جمع مي شود

.بچھ جون. فقط من و تو ھستیم. این قانون دومھ. ھیچ وقت این رو فراموش نکن. من پدرت ھستم: سم



شب-ھواپیما-داخلي

.وي صندلي اش نشستھ و منتظر پرواز استآني ر

.فکر کنم فقط ما ھستیم): با خود(آني

.آب دھانش را قورت مي دھد

شب- فرودگاه اوھیر-خارجي

ھر دو در مسیرھاي مخالف ... دو ھواپیما تقریباً رو بھ روي ھم قرار گرفتھ و منتظر دستور پروازند
یکي . مي گردد تا ھر دو ھواپیما از زمین بلند مي شونددوربین آن قدر بھ عقب بر . وارد باند مي شوند

دو ھواپیما از کادر خارج مي . دوربین باز ھم عقب مي کشد. بھ سمت شرق و دیگري بھ سمت غرب
.ستارگان مي درخشند. آسمان شب. شوند

چیزي ما بین یک عکس ماھواره اي و یک تابلوي نقاشي از سول . تصویري ھوایي از زمین
این دو تنھا . یک منبع نور بھ سوي بالتیمور مي رود و منبع نور دیگري بھ سوي سیاتل. استاینبرگ

.نورھایي ھستند کھ در تصویر ھوایي شاھد آنیم

نزدیک غروب، شب کریسمس-ساختمان روزنامھ بالتیمور سان-خارجي

ساختمان روزنامھ آني ھمراه با والتر جکسون، مردي قد بلند و خوش تیپ کھ کالھي بر سر دارد، از
.آنھا بھ سمت پارکینگ مي روند. دست ھاي ھر دو از ھدایاي کریسمس پر است. خارج مي شوند

...اون قد کوتاھھ کھ موي مشکي داره، دختر عموت آیرینھ: والتر

کھ با کي ازدواج کرده؟: آني

.اما دوباره برگشت پیش آیرین. ھر ولد، کھ با منشیش فرار کرد: والتر

.ون آیرین تھدید کرد اگھ برنگرده سگش رو مي کشھچ: آني

.تسي ازدواج کرده... و برادرت تام، استاد روان شناسیھ و با: والتر

.کھ بیش از ھر کسي تو دنیا اھل چشم و ھم چشمیھ: آني

.آنھا ھدایا را در صندوق عقب ماشین ھایشان مي گذارند و سوار ماشین ھاي خود مي شوند

شب-ر حومھ بالتیمورخانھ اي د-خارجي

دو ماشین جلوي یک خانھ متعلق بھ طبقھ متوسط . نور تزیینات کریسمس ھمھ جا بھ چشم مي خورد
.آني و والتر ھدایا را از صندوق ھاي عقب بیرون مي آورند. سطح باال توقف مي کنند



دست داد و عموت میلتون ھمھ اموالش رو زماني کھ پورتوریکو بھ خاک آمریکا پیوست از : والتر
.اسم مادرت بار باراست و اسم پدرت کلیف. مدتي رو در زندان فدرال گذروند

.امیدوارم پدرم نخواد عکس ھاش رو نشون بده: آني

من اون چیزي ھستم کھ اونھا امیدوارن باشم؟: والتر

.اونھا از تو خوششون میاد: آني

.آن دو وارد خانھ مي شوند

:قطع بھ

شب-ي، منزل والدین آنياتاق ناھارخور-داخلي

.آني مي خواد یھ چیزي بگھ! ھمھ گوش بدین: باربارا 

.من و والتر نامزد کردیم: آني

اما ھمگي اندکي گوشھ گیر بھ نظر مي . خانواده اي معمولي. ھمھ افراد خانواده آني دور میز نشستھ اند
کلیف پدر آني . شاد، دست مي زندباربارا، مادر آني زني زیبا با موھاي خاکستري و روحیھ اي . رسند

تام برادر آني و ھمسرش بتسي، دختر عمو آیرین و . کھ در انتھاي میز نشستھ، آني را مي بوسد
.پنج بچھ دور و بر اتاق بازي مي کنند. ھمسرش ھرولد و عمو میلتون دور میز نشستھ اند

.م بیارهآني، امیدوارم این پیوند سال ھا و سال ھا دوو. این عالیھ: آیرین

حلقھ خریدین؟): کھ اھل چشم و ھم چشمي است(بتسي

.نھ، ھنوز نھ: آني

خب، مردم از کجا باید بدونن؟: بتسي

)دستي بھ پشت والتر مي کوبد. (تبریک مي گم والتر. تو بھ ھمھ تلفن مي زني و خبر مي دي: تام

.والتر چندین بار عطسھ مي کند

حالت خوبھ؟: کلیف

.چیزي نیست.چیزي نیست: والتر

.احتماالً بھ خاطر گل ھاست: آني

.خب، اونھا رو مي بریم بیرون: باربارا

این براي من لحظھ . ھمیشھ تو موقعیت ھاي این جوري بھ عطسھ مي افتم. بھ اونھا ربطي نداره: والتر
.بزرگیھ



.نگران نباشین. اون بھ ھمھ چیز حساسیت داره): حرفش را قطع مي کند(آني

.من بھ زنبورھا حساسیت دارم. ورزنب: ھرولد

.امیدوارم حساسیت بھ ماھي قزل آال نداشتھ باشھ: کلیف

...اگھ یھ دونھ آجیل بخوره: آني

.کلھ م اندازه یھ ھندونھ باد مي کنھ و مي میرم): با شعف(والتر

.مثل قضیھ ھرولد و زنبورھا: آیرین

واقعاً فکر مي کنم یھ مراسم عروسي بدون و . مادرت و من روز عروسیمون قزل آال خوردیم: کلیف
...قزل آالي سرد

.اما خب نمي دونم. فکر نکنم. بھ قزل آال حساسیتي ندارم: والتر

.آره، آدم چھ مي دونھ: ھرولد

حاال نوشیدني بعدي رو بھ سالمتي چي بخوریم؟. اوه عزیزم، احساس بدي دارم: باربارا

.آزادي عمو میلتون: تام

.لیھعا: عمومیلتون

ھمین طوره، مگھ نھ میلتون عزیز؟: باربارا

کي عروسي مي کنین آني؟: بتسي

.توي باغ. اوایل ماه ژوئن: کلیف

الزمھ کھ توي باغ برگزار بشھ؟: ھرولد

مشکل ھرولد با زنبورھا رو چھ کار کنیم؟: آیرین

.خب بھ خودت اسپري بزن: باربارا

.فرنگيساالد خیارشور، توت . قزل آالي سرد: کلیف

.مي ترسم بھ توت فرنگي حساسیت داشتھ باشم: والتر

.خب بدون توت فرنگي: کلیف

.آني بھ والتر لبخند مي زند

حاال خیالت راحت شد؟): رو بھ والتر(آني

.امروز خودم را خوشبخت ترین مرد روي زمین احساس مي کنم): با لحن ادبي(والتر



مي خواي چي بپوشي؟: آیرین

.نمي دونم: آني

من اون رو فقط یھ بار پوشیدم و تو بھتر از اون چیزي پیدا نمي . مي خوام لباس من رو بپوشي: بتسي
.کني

.باید یھ کاري بکنم: باربارا

مدتي بعد-اتاق نشیمن-داخلي

در اتاق . والتر روي مبل نشستھ و کلیف دارد عکس ھایش از ابرھاي گواتماال را بھ او نشان مي دھد
.نو مي نوازد و بچھ ھا سرود کریسمس را مي خوانندبغلي تام پیا

ھم زمان-راه پلھ-داخلي

.مکس، یکي از بچھ ھا، بھ عمو میلتون یاد مي دھد چگونھ باد گلو در کند

شب-شیرواني-داخلي

شیرواني پر از کارتن است و آني با مادرش میان آنھا . صداي سرود کریسمس از طبقھ پایین مي آید
آنھا با یک مانکن برمي گردند کھ کاغذي روي آن. راه مي روند

نَد. چسبیده .یک لباس زیبا بر تن مانکن است. باربارا کاغذ را مي کَ

.دانشکده تاریخ این را مي خواست و من ھرگز بھ آنھا ندادمش: باربارا

.اوه مامان. لباس مادربزرگ: آني

د مي شن: باربارا در حالي کھ لباس را بر تن آني اندازه . (عزیزماوه. مي دونستم این چیزھا دوباره مُ
.اون یھ مرد دوست داشتنیھ آني) مي کند، چشمانش پر از اشک مي شود

مگھ نھ؟. فوق العاده اس. مي دونم: آني

رابطھ تون با ھم خوبھ؟ خانواده ش چطورن؟: باربارا

.را با اونھا بگذرونیمما امشب مي ریم واشینگتن دي سي تا صبح کریسمس. عاشقشون مي شین: آني

باربارا دگمھ ھاي لباس را باز مي کند و بھ آرامي از تن مانکن بیرون مي (چطور اتفاق افتاد؟ : باربارا
)آورد

یھ روز ھر دومون بھ یھ جا سفارش . اون دبیر تحریریھ بود. توي دفتر دیدمش. واقعاً احمقانھ اس: آني
فرنگي من رو برداشت در حالي کھ بھ این چیزھا حساسیت اون ساندویچ کاھو و گوجھ. ساندویچ دادیم

.داره و من ساندویچ اون رو برداشتم

.چھ بامزه): کامالً جدي(باربارا



آره، مگھ نھ؟ میلیون ھا تصمیم بیھوده مي گیري و بعد تصمیمي مي گیري کھ مسیر زندگیت رو : آني
.عوض مي کنھ

.این دست سرنوشتھ: باربارا

شت چیزیھ کھ از خودمون در آوردیم، چون حاضر نیستیم قبول کنیم کھ ھمھ چیز بر اثر اوه، سرنو: آني
.تصادف پیش میاد

چند نفر توي دنیا . پس این رو چطور توجیھ مي کني کھ ھر دوتون از یھ جا ساندویچ خریدین: باربارا
این کار رو مي کنن؟

.این یھ نشونھ نیست، یھ تصادفھ: آني

. لباس را از تن مانکن بیرون مي آورد و آني جلوي آن مي ایستد. باال مي اندازدباربارا شانھ اش را
.باربارا لباس را بر تن آني مي کند

یھ شب توي یھ . کلیف یھ پیشخدمت بود. من تو آتالنتیک سیتي با خانواده ام زندگي مي کردم: باربارا
بعد . ن بار تعریف کردم، اما مھم نیستاحتماالً این رو یھ میلیو. قدم زدن ساده با من ھم صحبت شد

. اما چند لحظھ بعد ھمھ رو فراموش کردم. ترسیده بودم، فکرھاي بدي بھ سرم زد. دست من رو گرفت
نمي تونستم تشخیص بدم کدوم انگشت ھاي منھ و کدوم انگشت . یھ لحظھ بھ دست ھامون نگاه کردم

...ھاي اون و مي دونستم

چي رو؟): وضوع را شنیدهبراي اولین بار این م(آني

.خودت مي دوني: باربارا

چي رو؟): نمي داند، ولي نمي خواھد مادرش بفھمد(آني

.این جادویي بود. جادو: باربارا

.جادویي بود): تکرار مي کند(آني

مثل احساسي کھ تو بھ والتر . مي دونستم تا ابد با ھم خواھیم بود و ھمھ چیز عالي خواھد بود: باربارا
من و پدرت دوران خوشي داشتیم و باور ) صدایش را پایین مي آورد(والتر یھ اسم معمولیھ نھ؟ . داري

...داریم کھ تو

!مامان: آني

.البتھ مدتي طول مي کشھ تا ھمھ چیز عادي بشھ، پس نگران ھیچ چیز نباش: باربارا

...مامان ما االن: آني

حاال چطور ھست؟. باشھ. خب، باشھ: باربارا

.ساعت... مثل: آني



لباس اندازه اش نیست و روي تنش کج ایستاده . آني بر مي گردد و خود را در آینھ ورانداز مي کند
.آني در لباس کمي مضحک بھ نظر مي رسد. یکي از شانھ ھا باالتر از شانھ دیگر است. است

.باید یھ لباس نو براي عروسي بخریم: باربارا

.این یھ نشونھ اس: آني

تو کھ بھ نشونھ ھا اعتقاد نداشتي؟:باربارا

مدتي بعد-خیابان-خارجي

درخت کریسمس بھ داخل خانھ برده شده و نورھاي . تزیینات کریسمس بیرون خانھ سو سو مي زنند
.آن از بیرون پیداست

.گفتھ بودم خوششون میاد و ھمین طور ھم شد. اونھا از تو خوششون اومد: آني

.دوستت دارم: والتر

کسي بھ تو چیزي نمي گفت؟ چیزي غیر از والتر؟. دوستت دارم والتر:آني

.نھ: والتر

حتي وقتي بچھ بودي؟: آني

.نھ، حتي وقتي بچھ بودم: والتر

.بارش باران آغاز شده است

مطمئني نمي خواي با من بیاي؟: والتر

دم رفت ھدیھ مادرخونده خداي من، یا) چیزي بھ یادش مي آید(شنبھ چطوري برگردم بھ بالتیمور؟ : آني
.توي خونھ جا گذاشتمش. ت رو بیارم

.منتظر مي مونم: والتر

.تو برو من ھم ده دقیقھ دیگھ بھت مي رسم. دیوونھ نشو: آني

شب-جاده کمربندي-خارجي

.باران مي بارد. آني مشغول رانندگي بھ سوي واشینگتن دي سي است

شب-ماشین آني-داخلي

آني آواز مي خواند و صداي سازھا را ھم با . ھدیھ ھا روي صندلي جلو ھستند. کندآني رانندگي مي 
.چند لحظھ بعد کلمات آواز را فراموش مي کند و رادیو را روشن مي کند. دھان در مي آورد



من دکتر مارشا فیلدستون . خوش آمدید» شما و احساساتتان«بھ برنامھ: صداي دکتر مارشا فیلدستون
مرا از فراز برج سیرز شیکاگو در سراسر آمریکا مي شنوید؛ جایي کھ منظره اي فوق ھستم و صداي 

در . امشب درباره آرزوھا و رویاھا صحبت مي کنیم. بگذریم. العاده از شب کریسمس زیر پاي ماست
شب کریسمس چھ آرزویي دارید؟ شاید بھترین ھدیھ کریسمس براي شما این باشد کھ بھ من زنگ 

...تلفن برنامھ ماشماره. بزنید

)ایستگاه رادیو را عوض مي کند. (ول کن بابا : آني

آني ایستگاه را عوض ...مھمان برنامھ ما. موضوع برنامھ امشب پزشکي ما، طحال است: صداي رادیو
.مي کند

. آني ایستگاه را عوض مي کند... ترانھ جینگل بلز، با صداي نیوجرزي کیپ مایتز: صداي رادیو
.سربچھ بھ گوش مي رسدصداي یک پ

...من یونا ھستم. سالم: صداي پسربچھ

.دست آني روي رادیو متوقف مي شود

صدام رو مي شنوي؟ صدات نسبت بھ شنونده ھاي . فامیلیت رو نگو یونا: صداي دکتر مارشا فیلدستون
این وقت شب چرا بیداري؟. عمومي ما خیلي جوونھ

.نیستتو سیاتل خیلي دیروقت : صداي یونا

خب بگو چھ آرزویي براي کریسمس داري یونا؟: صداي دکتر فیلدستون

...فکر میکنم اون بھ یھ ھمسر جدید نیاز داره. براي پدرم دارم. براي خودم آرزویي ندارم: صداي یونا

.آني سرش را تکان مي دھد

اون ھمسري کھ االن داره رو دوست نداري؟: صداي دکتر فیلدستون

.مشکل اینجاست. ن ھمسري ندارهاال: صداي یونا

مادرت کجاست؟: صداي دکتر فیلدستون

.اون مرده: صداي یونا

.آني لحظھ اي چشم ھایش را مي بندد

.باورم نمي شھ: آني

شب-بزرگراه-خارجي

.آني ھمچنان رانندگي مي کند

.متأسفم کھ این رو مي شنوم یونا: صداي دکتر فیلدستون



.اما فکر مي کنم وضع پدرم بدتره. حتممن خیلي نارا: صداي یونا

شب-ماشین آني-داخلي

.و تو براي پدرت نگراني: صداي دکتر فیلدستون

با دوچرخھ بھ مدرسھ مي رم و اون با ماشین دنبالم . اون ھم نگران منھ. بلھ نگرانش ھستم: صداي یونا
ھمھ مردم شب کریسمس چي امشب کریسمسھ و مي دونین کھ . فکر مي کنھ من متوجھش نمي شم. میاد

...کار مي کنن

.دیوونھ مي شن و بھ دکترھاي رادیو زنگ مي زنن: آني

تا حاال با پدرت در این مورد حرف زدي؟: صداي دکتر فیلدستون

.نھ: صداي یونا

چرا نھ؟: صداي دکتر فیلدستون

افسرده ترش مي حرف زدن در این باره . براش خیلي سختھ کھ در این مورد حرف بزنھ: صداي یونا
.کنھ

مي خواي من باھاش حرف بزنم؟: صداي دکتر فیلدستون

!عالیھ، پدر بي احساس: آني

.دیوونھ شدین؟ اون فکر مي کنھ این جور برنامھ ھاي رادیویي احمقانھ ان: صداي یونا

اون االن خونھ اس؟: صداي دکتر فیلدستون

.بلھ: صداي یونا

.کنم اگھ کمي باھاش صحبت کنم بتونم کمکي بکنمخب فکر مي : صداي دکتر فیلدستون

.نمي دونم: صداي یونا

.مطمئنم وقتي بفھمھ تو چقدر نگرانش ھستي عصباني نمي شھ: صداي دکتر فیلدستون

.باشھ، اما اگھ عصباني بشھ، دیگر برنامھ شما رو گوش نمي کنم: صداي یونا

.منصفانھ اس. قبولھ: صداي دکتر فیلدستون

شب-ق مسکوني سمقای-داخلي

.یونا در طبقھ اول خانھ قایقي سم پاي تلفن است

جایي کھ پدرش روي یک صندلي . او تلفن را با خود مي برد و جلوي ورودي آشپزخانھ مي ایستد
.نشستھ و بھ دریا نگاه مي کند



.پدر: یونا

چي شده؟: سم 

.بھ ماشین آني باز مي گردیم

.اسمش سمھ) در تلفن مي گوید. (ر دارهیکي پاي تلفن با تو کا: صداي یونا

.کامالً منزجر کننده اس: آني

شب-قایق سم-داخلي

موھایش کمي . افسرده تر و گیج تر از ھجده ماه پیش بھ نظر مي رسد. سر سم بھ در برخورد مي کند
.گوشي را از یونا مي گیرد. بلندتر شده اند

.الو: سم

.کتر مارشا فیلدستون ھستم از شبکھ رادیویي آمریکاسالم سم، من د: صداي دکتر فیلدستون

.سم بھ یونا نگاھي مي اندازد

.احتماالً من بھ چیزي کھ مي خواین بفروشین عالقھ اي ندارم: سم

در مورد . پسرتون بھ ما زنگ زد و مشاوره خواست. من چیزي نمي فروشم: صداي دکتر فیلدستون
.تازه پیدا کنھاین کھ چطور مي تونھ براي شما یھ ھمسر 

شما کي ھستین؟: سم

.دکتر مارشا فیلدستون از شبکھ رادیویي آمریکا: صداي دکتر فیلدستون

...خداي من، صدامون داره از رادیو پخش مي شھ؟ یونا، تو رو خدا: سم

.از دست من عصباني نشو پدر: یونا

.یونا چقدر ناراحت استسم بھ سرعت متوجھ مي شود کھ . سم یونا را مي بیند کھ ترسیده است

اون خیلي . اون فکر مي کنھ از وقتي ھمسرتون مرده شما خیلي غمگین ھستین: صداي دکتر فیلدستون
.نگران شماست

.سم نگاھي بھ یونا مي اندازد کھ سر جایش خشکش زده است

.از دستت عصباني نیستم، خب؟ از دستت عصباني نیستم): رو بھ یونا(سم

شاید . فکر مي کنم براش خیلي سختھ کھ درباره این موضوع با شما صحبت کنھ: صداي دکتر فیلدستون
.ما بتونیم با ھم حرف بزنیم و احساس بھتري بھش بدیم



.سم سکوت مي کند

.خواھش مي کنم: یونا

شب-ماشین آني-داخلي

.ولي مھم نیست. این خشونت مضحک زندگي شخصي یھ مرده: آني

...خب: صداي سم

چند وقتھ کھ ھمسرتون فوت کرده؟. خوبھ: فیلدستونصداي دکتر

شب-قایق سم-داخلي

.تقریباً یک سال و نیم: سم

در این مدت با کسي ارتباط عاطفي داشتین؟: صداي دکتر فیلدستون

.نھ: سم

.سم احساس ناراحتي مي کند

چرا؟: صداي دکتر فیلدستون

...ببین دکتر، من نمي خوام توھین کنم، اما: سم

.من ھم نمي خوام وارد زندگي خصوصي شما بشم: داي دکتر فیلدستونص

شب-ماشین آني-داخلي

.ولي داري این کار رو مي کني: آني

.ولي دارین این کار رو مي کنین: صداي سم

.آني مي خندد

ا بھ و من و یون. اما فکر مي کنم بھ عنوان یھ پدر حقي دارم. ما دوران سختي رو گذروندیم. ببینین: سم
.محض این کھ رادیوش رو بشکونم حالمون خوب مي شھ

.دکتر فیلدستون ھم مي خندد. آني مي خندد

شب-قایق سم-داخلي

.یونا ھم لبخندي بھ لب مي آورد

. از روي صداتون این رو تشخیص مي دم. شک ندارم کھ شما پدر خوبي ھستین: صداي دکتر فیلدستون
.دارین، پس یھ مشکلي وجود دارهاما اگھ یونا فھمیده شما مشکلي 



.بھش بگو کھ شب ھا نمي خوابي: یونا

تو از کجا مي دوني؟: سم

.صداي آنھا بھ طور مستقیم از رادیو پخش مي شود. سم و یونا مشغول حرف زدن با ھم مي شوند

.یاال بھش بگو پدر. اول فکر مي کردم یھ دزده. صداي راه رفتنت رو شب ھا مي شنوم: یونا

.فکر نکنم مجبور باشم این کار رو بکنم:سم

.سم بھ دنبال یونا مي رود و یونا دور میز اتاق نشیمن مي چرخد

.ببین ناسالمتي امشب شب کریسمسھ و باید کنار ھم روي مبل بشینیم: سم

.بچھ بھ مادر نیاز داره: صداي دکتر فیلدستون

.سم دستش را بھ دور یونا حلقھ مي کند

شب-يماشین آن-داخلي

.شاید خود شما ھم مثل یونا بھ کسي نیاز داشتھ باشین: صداي دکتر فیلدستون

.من دارم دیوونھ مي شم... بلھ: آني

شب-بزرگراه-خارجي

.آني ماشینش را کناري نگھ مي دارد

خب اجازه بدین اسمش رو بذاریم بي خواب در ... ما با کسي صحبت مي کردیم: صداي دکتر فیلدستون
...پس از یک استراحت کوتاه بھ سراغ شنونده بعدي مي ریم.سیاتل

شب-قایق سم-داخلي

اون درباره چي حرف مي زد؟: سم

.ھمھ آدم ھا بھ اونجا زنگ مي زنن و ھمین چیزھایي کھ تو گفتي رو مي گن: یونا

.صداي آغاز یک آگھي بازرگاني بھ گوش مي رسد

شب-رستوران بین راه-داخلي

بھ سمت کانتر مي رود و سفارش قھوه . از قطع شدن برنامھ رادیویي عصباني است. شودآني وارد مي 
.مي دھد

لورتا پیشخدمت رستوران با مشتریان صحبت مي کند کھ اغلب . رادیو آگھي بازرگاني پخش مي کند
.ھریت پیشخدمت دیگر سرش را از پنجره آشپزخانھ بیرون مي آورد. راننده کامیون ھستند



.رط مي بندم قدبلند باشھ یا ھیکل متناسبش: لورتا

.شرط مي بندم بوي عرق مي ده. شرط مي بندم یک ھفتھ اس ریشش رو نتراشیده: ھریت

چي مي خورین؟) رو بھ آني. (خفھ شو ھریت: لورتا

.مي برم. تلخ باشھ. قھوه لطفاً : آني

.نو بھش بدمشاید بھتر باشھ خودم برم سیاتل، یھ ھدیھ کوچولو براي سال : لورتا

این جور آدم ھا چیز زیادي توي . اما دست بھ یخچالش نزن. اگھ مي خواي مي توني بري: ھریت
.یخچالشون نگھ نمي دارن

.من دنبال یھ آدم با احساس مي گردم: لورتا

.بي خیال، ھیچ کس دنبال یھ آدم احساساتي توي رادیو نمي گرده: آني

پیش بي خواب در سیاتل برگردیم، بھ تلفن یھ شنونده دیگھ گوش پیش از این کھ : صداي دکتر فیلدستون
...ناکسویل، تنسي شما روي خط ھستین. مي دیم

.بلھ، مي خوام بدونم آدرس این مرد رو چطور مي تونم گیر بیارم: صدایي با لھجھ جنوبي

...عزیزم روي خط منتظر باش): رو بھ رادیو(لورتا

شب- جلوي رستوران-خارجي

.ر ماشینش مي شودآني سوا

شب- خیابان ھاي واشینگتن دي سي-خارجي

.آني بھ سمت خانھ والدین والتر مي راند

فکر مي کنین بتونین کسي رو بھ اندازه ھمسرتون دوست داشتھ باشین؟ یا حتي : صداي دکتر فیلدستون
بیشتر؟

.تصورش سختھ: صداي سم

.تدوین موازي میان ماشین آني و قایق سم

سم موھاي پسرش را نوازش مي . ا روي مبل نشستھ اند، اما یونا روي پاي سم خوابش بردهسم و یون
.کند

چي کار مي خواي بکني سم؟: صداي دکتر فیلدستون

.وقتي با ھمسرم آشنا شدم، مي دونستم کھ بیماره ولي دوستش داشتم. نمي دونم: سم 

.آني بھ رادیو گوش مي دھد



مي دونستین؟ و چطور عاشقش شدین؟از کجا : صداي دکتر فیلدستون

.فکر نکنم بتونم توضیح بدم: سم

چرا؟: صداي دکتر فیلدستون

این چیزي بیش از ) بھ خودش مي خندد. (اگھ ھم بتونم توضیح بدم، توي رادیو این کار رو نمي کنم: سم
.یھ احساسھ

تا ھمھ ماجرا را . استماشین ھنوز روشن . آني جلوي یک ساختمان شیک در واشینگتن نگھ مي دارد
.نشنود، پیاده نخواھد شد

...اولین بار کھ دستش رو گرفتم احساس راحتي مي کردم و این مثل: سم

...جادو: آني

.جادو بود: سم

.نماي نزدیک از آني

.احساس مي کند خودش جملھ را بھ پایان رسانده، مي زند زیر گریھ

.رسیده کھ برنامھ رو بھ پایان ببریمخب، دوستان وقت اون : صداي دکتر فیلدستون

آني متوجھ نشده، با دست اشک ھایش را پاک . صورتي مقابل شیشھ سمت راست ماشین ظاھر مي شود
.مي کند

...امیدواریم باز ھم با ما تماس بگیرین: صداي دکتر فیلدستون

.والتر بھ شیشھ مي کوبد

آني؟: والتر

.بدونیم چھ بر شما رفتھو بگذارین ما ھم : صداي دکتر فیلدستون

.والتر باز ھم بھ شیشھ مي زند

آني؟: والتر

. آني بھ دنبال دگمھ قفل مي گردد. والتر بھ قفل ماشین اشاره مي کند. آني بھ سمت شیشھ بر مي گردد
.والتر در را باز مي کند. باالخره آن را پیدا مي کند و مي زند

.یو مي شنیدممتأسفم والتر، یھ برنامھ جالب از راد: آني

.والتر و آني ھدیھ ھا را از ماشین بیرون مي آورند



این پایان . مردم بھ این برنامھ ھاي رادیویي تلفن مي زنن و نمي توني باور کني کھ چي مي گن: آني
.این کشور بھ یھ دھکده جھاني بزرگ تبدیل شده و ھمھ از ھم خبر دارن. زندگي خصوصیھ

.مي شوند، سکوت شب است و چشمک چراغ ھاي درخت کریسمسوقتي والتر و آني وارد خانھ

:قطع بھ

.یک درخت تزیین شده کریسمس

:بازگشت بھ

صبح زود-قایق سم-داخلي

یک : ھدیھ ھا از این قرارند. یونا زیر درخت کریسمس نشستھ و ھدیھ ھایش را یکي یکي باز مي کند
یک پیراھن چھارخانھ، -را دور گردنش مي اندازدیونا از این ھدیھ خوشش نمي آید، اما آن-کراوات

.یک چوب ماھي گیري. یک نقشھ آمریکا، سم از در پشتي یک ھدیھ بزرگ را بھ داخل خانھ مي آورد

روز-قایق سم-خارجي

پیراھن . کراواتش از زیر حولھ حمام دیده مي شود. یونا با ھدایاي کریسمس از قایق بیرون مي آید
چوب ماھي گیري در دست دیگر و سم از او . دستکش بیسبال بھ دست. ھم پوشیدهچھارخانھ اش را 

.عکس مي گیرد

روز-قایق سم-داخلي

.یک کار دستي چوبي کھ در مدرسھ درست کرده. سم ھدیھ اي را کھ از یونا گرفتھ باز مي کند

.درک مي کنمآرزوھا، کامل، زیبا و دست یافتني اند و من این را با مغز استخوانم : سم

.این جاي نگھ داري ادویھ اس: یونا

.ما واقعاً یھ جاي نگھ داري ادویھ احتیاج داشتیم: سم

:قطع بھ

روز-آشپزخانھ قایق-داخلي

.و ما واقعاً بھ ادویھ احتیاج داریم: سم

دارد یونا . اما دست کم بیست جاي خالي باقي مانده. سم ادویھ را در جاي نگھ داري شان مي گذارد
.پنکیک درست مي کند

در مورد دیشب؟... پدر: یونا



درستھ؟. دیگھ ھرگز اتفاق نمي افتھ: سم

.بلھ: یونا

.صداي در زدن مي آید

.پس دیگھ اتفاق نمي افتھ: سم

روي . لباس ھایي پر از پولک پوشیده اند. دو زن جوان بیرون در ایستاده اند. سم در را باز مي کند
.لولو روي لباس دیگري جوبثلباس یکي نوشتھ شده

.سالم: سم

سم؟. سالم: لولو

بلھ؟: سم

.تو باید یونا باشي): ونا را در قایق مي بیند( لولو

.یونا تأیید مي کند

ما دو تا قایق اون ... این ھم جوبثھ. من لولو ھستم. سم و یونا. دیدي؟ بھت گفتھ بودم): رو بھ جوبث(لولو
.خب؟ مي خواستیم بریم گردش، گفتیم چھار نفري بریم١٢شماره . ورتر زندگي مي کنیم

.اما ما یھ برنامھ ھایي داریم... متشکرم: سم

ما از بچھ نگھ داري . این شماره منھ، ھر وقت بي خواب شدین مي تونین بھ ما زنگ بزنین. باشھ: لولو
.مي کنیم

.سم سري تکان مي دھد

.دلولو خداحافظي مي کند و ھمراه با جوبث مي رون

.یونا در را مي بندد و نگاھي بھ سم مي اندازد

.نھ: یونا

.من ھم دقیقاً ھمین احساس رو دارم: سم

صبح زود-خلیج یونیون مارینا-خارجي

.یونا و سم مشغول ماھي گیري ھستند

فکر مي کني چند نفر برنامھ دیشب رو شنیدن؟: سم

.در پنجاه ایالت پخش مي شھ: یونا



!چي؟: سم

.ھیچ کس نمي فھمھ کھ ما بودیم: یونا

.البتھ امیدوارم... حق با توئھ: سم

روز-روزنامھ بالتیمورسان-خارجي

دور تا دور تحریریھ دفترھایي با . خبرنگارھا پشت کامپیوترھایشان نشستھ اند. یک تحریریھ بزرگ
و دبیر بخش سبک ا. داخل یکي از این دفترھا یکي نشستھ است. دیواره ھاي شیشھ اي دیده مي شوند

کیت و وایات دو ھمکار دیگر . آني مقابل او نشستھ کھ خبرنگار این بخش است. زندگي روزنامھ است
.وایات دارد با یک دستگاه کوچک بازي مي کند. نیز در اتاق حضور دارند

یھ چھارراه پایین تر، شوخي . این مرد خوشمزه ترین سوپي رو مي فروشھ کھ تا حاال خوردي: کیت
.مسئلھ فقط سوپ نیست. احساس عجیبي نسبت بھش دارم بکي. بدجنس ترین مرد آمریکاست. مي کنمن

.برو دنبالش دیگھ: بکي

.فقط لطفاً مجبورم نکن چیزي درباره ش بنویسم. شب سال نو: وایات

.بکي بھ وایات نگاه مي کند و متوجھ دستگاه بازي اش مي شود

اما اگھ اون دستگاه بازي رو کنار نذاري، تا یھ . باھات رفتار کنموایات نمي خوام مثل مادرت : بکي
.ھفتھ از تلویزیون خبري نیست

ال بھ الي آنھا گزارشي از آسوشیتدپرس بھ چشم مي . بکي چند کاغذ روي میزش را ورق مي زند
.خورد

ترافیک سرویس تلفن منطقھ شیکاگو بھ مدت دو ساعت در شب کریسمس با . این رو گوش کنین: بکي
چون یھ بچھ بھ یھ برنامھ رادیویي زنگ زده و خواستھ براي پدرش ھمسر پیدا . غیر عادي مواجھ بوده

!دو ھزار زن تلفن زدن بھ رادیو و داوطلب شدن. کنن

.خداي من: کیت

اون بچھ زنگ زد و گفت پدرم بھ یھ ھمسر نیاز داره و من توي ماشینم . من اون برنامھ رو شنیدم: آني
مي خواین درباره ش صحبت : بعد پدرش اومد روي خط و مجري گفت. تم این منزجر کننده اسمي گف

بعد . با خودم مي گفتم آفرین، اینھا ربطي بھ یھ مجري رادیویي نداره. کنین؟ ولي پدره گفت حرفي نداره
. ناگھان بدون ھیچ دلیلي مرده گفت کھ چقدر ھمسرش رو دوست داشتھ و چطور عاشق ھمسرش شده

...ھمین طور اشک از چشم ھام سرازیر مي شد. من ھم گریھ م گرفت

.باید یھ چیزي درباره ش بنویسي: بکي

درباره چي؟: آني

.ھمین ھا کھ گفتي: بکي



ھرچي کھ باشھ، این گزارش نشون مي ده کھ چھ تعداد ): در حین خواندن گزارش آسوشیتدپرس(کیت
.زن ناامید وجود داره کھ دنبال عشق مي گردن

.بھ خصوص وقتي پا بھ سن مي ذارن: وایات

در این لحظھ حتي خودش ھم . این موضوعي نبود کھ درباره اش حرف مي زد. آني بھ آنھا نگاه مي کند
.مطمئن نیست کھ درباره چھ چیزي حرف مي زند

.کنناز کشتھ شدن بھ دست یھ جنایتکار در سن چھل سالگي آسون تره، اونھا مي خوان ازدواج : کیت

.این زاویھ نگاه درست نیست. این درست نیست: آني

.درست نیست، اما درست بھ نظر مي رسھ: بکي

.مي شھ یھ کتاب نوشت درباره این کھ چرا درست نیست: آني

.خودت مطرحش کردي. آروم باش: وایات

!من این کار رو نکردم وایات): با عصبانیت(آني

ي گفتیم؟خب، چي م): پس از چند لحظھ سکوت(بکي

باشھ؟. شب سال نو، خودم مي نویسم: وایات

.باشھ: بکي

وقتي زن یھ مرد مي میره، چرا ھمھ بھش مي گن بیوه؟ چرا بھش نمي گن زن مرده؟: آني

.ھمھ با تعجب بھ آني نگاه مي کنند

.فقط مي خواستم بدونم چرا: آني

روز-خیابان-خارجي

.و براي این کھ از او عقب نیفتد، تقریباً مي دودبکي ھمراه اوست. آني بھ سرعت راه مي رود

اینھا چي بود اون باال مي گفتي؟: بکي

چي چي بود؟: آني

تو چت شده؟: بکي

.چیزیم نیست: آني

روز- رستوران-داخلي

.بکي و آني ناھار مي خورند



بي خواب در سیاتل؟: بکي

.بھچون شب ھا نمي خوا. اسمي بود کھ مجري روي اون گذاشت: آني

شاید . بعد دو ھزار زن دنبال شماره تلفنش مي گردن؟ اون مرده مي تونھ دیوونھ باشھ یا رواني: بکي
.یا یھ آدم بیمار مثل ریک. معتاد یا یھ قاتل زنجیره اي باشھ

.البتھ صداش کھ خیلي خوب بود: آني

.مثل این کھ قضیھ داره جالب مي شھ. واقعاً . اوه، اوه: بکي

.نھ: آني

روز- خانھ اي بازسازي شده-خارجي/ داخلي

سم روزنامھ در دست مقابل خانھ اي . دستي دراز مي شود و یک روزنامھ از روي میز برمي دارد
باب النگمن یکي از . کارگران ھمھ جا مشغول کارند. یونا ھمراه اوست. بازسازي شده ایستاده است

باب چاق و مسن تر است . ر خانھ منتظر اوستھمکاران سم ھمراه با جي متیوز سرپرست کارگران د
حتي در . جي جوان تر است و ھمیشھ کمتر از حد الزم لباس مي پوشد. و غذاھاي رژیمي مي خورد

.ھواي سرد

.حاال اون یھ پلکان عمودي توي حیاط خلوت مي خواد: باب النگمن

بلھ ) کند کھ یونا مشت مي زندبھ شکمش اشاره مي. (مشت بزن دقیقاً اینجا): مشغول بازي با یونا(جي
.و مي خواد درِ زیرزمین دو لنگھ باشھ

...و معنیش اینھ کھ: باب

.کابینت ھا باید از اول ساختھ بشن: ... سم

.زن کارفرما براي آنھا یک کابوس است. ھمگي سري تکان مي دھند

...خب پس فکر کنم: باب

.تا زماني کھ یھ دستور جدید بده: جي

.نگاه مي کندسم بھ یونا 

پس تمام شھر مي دونن، فقط براي کنجکاوي؟ شما دو تا از کجا مي دونین؟. عالیھ، واقعاً عالیھ: سم

.گریس برنامھ رو شنیده بود: باب

.خوبھ. آھان، گریس خبرچین: سم

شاید این . اونجا ازش بخواه کھ باھات ازدواج کنھ. زنھ رو بھ شام دعوت کن. نکتھ اینجاست: باب
.مجبور نشیم کابینت ھا رو عوض کنیمطوري



.چرا من؟ چرا جي این کار و نکنھ: سم

.شناسنامھ م پره. من نمي تونم. ھي: جي

!موافقین؟.اگھ بي خیال انباري بشھ، من باھاش ازدواج مي کنم. ایرادش چیھ. خب: سم

...پدر من نمي دونم اون کیھ: یونا

.تو بھتره ھمھ چي رو فراموش کني: سم

...نھ نمي کنم، اما: یونا

این دیگھ چي مي گھ؟ دوست داري ایملدا مارکوس مادر جدیدت بشھ؟: سم

...پدر: یونا

.سم بھ شوخي دنبال یونا مي کند

.بھتره اندازه کابینت ھاي جدید رو بگیریم: سم

دھد جي ھم چکشي بھ دست یونا مي . سم شروع بھ اندازه گیري مي کند و باب ھم بھ کمک او مي شتابد
.و کوبیدن میخ بھ دیوار را یادش مي دھد

. سم اگھ براي تعطیالت سال نو برنامھ اي نداري، کھ مي دونم نداري، ما چند تا مھمون داریم: باب
.عالقھ اي داري کھ بیاي یا نھ؟ مھموني باحالي مي شھ. البتھ ھمھ شون ازدواج کردن

.ونا رو تنھا بذارمشب بزرگیھ و نمي خوام ی. ممنون، اما نمي تونم: سم

:قطع بھ

.تصویري از قایق سم کھ بھ وسیلھ یک یدک کش در رودخانھ کشیده مي شود

نزدیک صبح-قایق سم-خارجي

.سم مي کوشد تا جاي ادویھ را روي دیوار نصب کند. یونا دارد سم را در آشپزخانھ نگاه مي کند

فلفل قرمز را در جاي ): الفبا بگذارددر حالي کھ مي خواھد ادویھ مختلف را بھ ترتیب حروف(سم
؟»ق«بگذاریم یا» ف«حرف

پدر؟... »ف«: یونا

بلھ؟: سم

د زنگ زد. یادم رفت بگم: یونا .جِ

شروع نشھ؟ دارم از این کھ اسم تو » j«اما تو دوستي ھم داري کھ اسمش با حرف . فضولي نباشھ: سم
مرزنجوش چیھ؟ کسي مي دونھ؟) اه مي کندبھ جعبھ جاي ادویھ نگ. (رو یونا گذاشتم پشیمون مي شم



.جد برا سال نو یھ مھموني گرفتھ و من رو دعوت کرده: یونا

.خوبھ. خوبھ): پس از کمي سکوت(سم

.پس مي تونم برم: یونا

.خوب شد) تقریباً کار نصب جاي ادویھ را تمام کرده است. (البتھ: سم

ردي؟بھتر نبود از پیچ و رول پالک استفاده مي ک: یونا

. آخرین ادویھ را سر جایش مي گذارد. فکر کنم بدونم چطور باید جاي ادویھ رو بھ دیوار نصب کنم: سم
. جاي ادویھ از روي دیوار کنده مي شود... ھر دو بھ روي جاي ادویھ ایستاده و آن را نگاه مي کنند

و پاپریکا و پودر کاري فلفل . خود جاي ادویھ سالم است، اما شش تا از شیشھ ھاي ادویھ شکستھ اند
.در حالي کھ خرده ھاي شیشھ ھمھ جا بھ چشم مي خورد. روي کف آشپزخانھ پخش شده اند

.آشغال. عوضي. کثافت. خدا لعنت کنھ: سم

.چشمان یونا پر از اشک شده

.متأسفم) نرم تر مي شود. (متأسفم): ھنوز عصباني است(سم

.یونا را بلند مي کند و در آغوش مي گیرد

...من فقط . متأسفم: مس

.عصبي شدي: ... یونا

.متأسفم یونا متأسفم. درستھ: سم

.یونا را در آغوش مي فشارد تا آرام شود

جلوي یک تلویزیون بزرگ در میدان تایمز-خارجي

.تصویر بھ عقب مي رود

شب-قایق سم-داخلي

.سم بھ تنھایي تلویزیون تماشا مي کند و نوشیدني مي نوشد

مي تونم نصف نوشیدنیت رو بخورم؟: ایک صد

.البتھ: سم

.نیمي از نوشیدني سم را در لیوان خود مي ریزد. مگي است

مگھ چي گفتم؟ چرا این جوري شدي؟ خاک توي چشمت رفتھ؟: مگي



.تو گفتي بھ سالمتي ما. بھ سالمتي ما: سم

.بھ مگي نگاه مي کند و چشمانش پر از اشک مي شود

.دلم برات تنگ شده و این دردناکھعزیزم خیلي : سم

.صداي تلویزیون را مي شنویم کھ شمارش معکوس آغاز سال نو را پخش مي کند. مگي رفتھ است

:قطع بھ

شب-مھماني سال نو در بالتیمور-داخلي

.والتر و آني را مي بینیم. ھمان برنامھ تلویزیوني شمارش معکوس آغاز سال نو

.سال نو مبارک: والتر

داشتم فکر مي کردم سري بھ باستن بزنم و بعد پیش وینستون ھیوز برم تا ببینم میاد : روالت
چطوره آخر ھفتھ ولنتاین تو نیویورک ھمدیگھ رو ببینیم؟. کامپیوترھامون رو تعمیر کنھ

.والتر، خیلي خوبھ: آني

.تو ھتل پالزا اتاق مي گیریم: والتر

.کنیمو بعد تا سنترال پارک پیاده روي مي: آني

.مي ریم سمفوني: والتر

.مي برمت بھ چایخانھ روسي تا پلمني بخوریم... باشھ) مکث(سمفوني؟ ) مکث(مي ریم؟ : آني

چي ھست؟: والتر

.بھ من اعتماد کن. خوشمزه اس: آني

توش جوونھ گندم داره؟: والتر

.فکر نکنم: آني

.چھره آني متفکر است

روز- پارکینگ ساحلي-خارجي

.کیسھ اي پر از سبزیجات در دست دارد. اشینش خارج مي شود و بھ سمت قایقش مي رودسم از م

روز-نزدیک قایق سم-خارجي

یونا مشغول امضاي رسید دریافت . یک پستچي با کیفي پر از نامھ. کسي جلوي قایق سم ایستاده است
.نامھ است



.ھمھ ش مال توئھ. اینجا رو ببین پدر: یونا

برسد بھ دست بي خواب در : روي پاکت نوشتھ شده. مي دارد و نگاھي بھ آن مي اندازدسم پاکتي را بر 
.سم عصباني شده است. ایستگاه رادیویي شیکاگو. سیاتل از طرف دکتر مارشا فیلدستون

.اگھ مشکل بي خوابي دارین، بھتره شب ھا یھ لیوان آب بخورین: پستچي

.فکر مي کردم براي سکسکھ خوبھ: یونا

مگھ سکسکھ رو ھم بند میاره؟: پستچي

.یھ قاشق پر شکر رو یھ دقیقھ توي دھنت نگھ دار سکسکھ ت بند میاد: یونا

راست مي گي؟: پستچي

.پستچي مي رود و سم و یونا وارد مي شوند

٠

یونا پشت میز نشستھ است و نامھ ھاي رسیده را مي . سم در آشپزخانھ مشغول درست کردن شام است
.خواند

از کجا نشوني اینجا رو پیدا کردن؟. فضولي نباشھ: مس

شما جذاب ترین . بي خواب در سیاتل عزیز) مشغول خواندن مي شود. (تلفن زدن و پرسیدن: یونا
...مردي ھستین کھ تاکنون صدایش را شنیده ام

.یونا نامھ را کناري مي اندازد و نامھ اي دیگر را باز مي کند

ز کجا گیر آوردن؟شماره تلفن ما رو ا: سم

.باید اول شماره تلفنت رو بدي، وگرنھ نمي ذارن روي خط حرف بزني: یونا

.سم سري تکان مي دھد

یعني ) رو بھ سم. (س ھستم. م. من یک ز. بي خواب در سیاتل عزیز): بھ خواندن ادامھ مي دھد(یونا
چي؟

.یعني زن مجرد سفیدپوست. یھ چیزي رو نمي دوني. خدا رو شکر: سم

.دنبال یھ مرد فرانسوي یا یوناني مي گرده. این بھ درد نمي خوره: یونا

.پاکت بعدي را باز مي کند.نامھ را رھا مي کند

کجا ھست؟. من در تولسا زندگي مي کنم. بي خواب در سیاتل عزیز: یونا

مي دوني کجاست؟. اوکالھما: سم



.یھ جایي وسط ھاي آمریکا: یونا

کالً فکر ... نمي خوام بھش فکر کنم. تو مدرسھ بھت چي یاد نمي دن فکر کنمنمي خوام بھ این کھ:سم
.مي کنم کسایي کھ این اطراف زندگي نمي کنن رو باید حذف کني

.گفتھ ھر جا الزم باشھ میاد: یونا

.عکس زن را بھ سم نشان مي دھد

!لم کالس سوم منھاون مع! یھ دقیقھ صبر کن. ازش متنفر بودم. شبیھ معلم کالس سوم منھ: سم

.پدر تو قضیھ رو جدي نمي گیري: یونا

خوب پختھ بشھ یا آبدار باشھ؟) بھ ھمبرگر اشاره مي کند. (تو ھم جدي نمي گیري: سم

پس چي کار مي کني؟. آبدار باشھ: یونا

اون رو بھ نوشیدني . نسبت بھش احساس پیدا مي کني. با یکي آشنا مي شي کھ ازش خوشت میاد: سم
.مي کنيدعوت 

.یا بھ یھ تیکھ پیتزا: یونا

اگھ ازش . یھ نوشیدني کافیھ. چون ممکنھ بعدش پشیمون بشي. در اولین مالقات شام لزومي نداره: سم
اگر ھم خوشت نیومد کھ دیگھ دعوتش . خوشت اومد، ھر وقت خواستي مي توني بھ شام دعوتش کني

نمي دونم ھنوزم راھش ھمینھ یا نھ؟) مکث. (نمي کني

.اونھا تو رو دعوت مي کنن. نھ: یونا

.حاال فھمیدم: سم

شب- اتاق خواب یونا-داخلي

یونا خرس عروسکي اش را بغل کرده و ھنوز با پدرش حرف . سم یونا را در رختخوابش مي گذارد
...مي زند

.وقت خوابھ): یونا را مي بوسد(سم

.ھاوارد رو ھم ببوس): خرس را بھ طرف سم مي گیرد(یونا

.شب بخیر ھاوارد: سم

شب-خیابان-خارجي

آني بھ دویدن ادامھ مي . کلوزآپ از صورت آني در حال دویدن. آني با لباس خانھ در خیابان مي دود
بھ تابلوي بعدي . سیاتل سھ ھزار مایل: بھ یک تابلو مي رسد. بھ یک بزرگراه مھ گرفتھ مي رسد. دھد

آیا عشق را پیدا خواھي کرد؟ و : بعدي. پاھات یخ کرده:تابلوي بعدي. اعصابت خراب شده: مي رسد



دارد بھ . حاال آني را مي بینیم کھ روي نقشھ آمریکا در حال دویدن است. آني بھ دویدن ادامھ مي دھد
چشم ھاي آني باز . در دوردست یک پسربچھ را مي بینیم کھ نقشھ اي در دست گرفتھ. سیاتل مي رسد

.مي شود

:قطع بھ

شب-اق خواب آنيات-داخلي

.لباس خانھ اش را مي پوشد. آني از رختخواب بیرون مي آید

شب-راه پلھ-داخلي

در یخچال را باز مي کند . بھ آشپزخانھ مي رود و چراغ را روشن مي کند. آني از پلھ ھا پایین مي آید
میز آشپزخانھ مي با یک بطري شیر پشت. دوباره باز مي کند و شیشھ شیر را بر مي دارد. و مي بندد

روي شبکھ مارشا . بر مي خیزد، رادیو را روشن مي کند. ناگھان چشمش بھ رادیو مي افتد. نشیند
.دوباره پشت میز مي نشیند. فیلدستون تنظیم مي کند

با اجراي دکتر مارشا فیلدستون روان شناس بالیني و » شما و احساساتتان«. برنامھ بعدي: صداي رادیو
.مابھترین دوست ش

.اون مي گھ دیگھ دوستم نداره: صداي یک زن در رادیو

چرا مي خواي با کسي کھ دیگھ دوستت نداره بموني؟: صداي دکتر فیلدستون

آني صداي سم در برنامھ شب کریسمس را در ذھن مي شنود و مکالمھ آن شب سم با دکتر فیلدستون را 
.آني چشم ھایش را مي بندد. بھ یاد مي آورد

پس از شنیدن چند پیام بازرگاني، بار دیگر پاي صحبت ھاي دکتر مارشا : ي رادیوصداي مجر
.فیلدستون مي نشینیم

روز-بالتیمور، کتابخانھ پیبادي-خارجي

.ماشین آني جلوي کتابخانھ مي ایستد و آني پیاده مي شود

روز-کتابخانھ-داخلي

.آني وارد مي شود

روز-دفتر کار تام برادر آني-داخلي

.آني وارد مي شود و بھ سمت میز تام مي رود

آیا در ازدواج احساس خوشبختي مي کني؟. باور کن. فکر کنم دارم دیوونھ مي شم تام: آني

چي؟): از سؤال آني جا خورده(تام



منظورم اینھ کھ چرا ازدواج کردي؟: آني

.ھمین. شیم یا ازدواج کنیمازدواج کردم چون بتسي گفت یا باید از ھم جدا): بھ خودش مسلط شده(تام

وقتي باھاش آشنا شدي، فکر مي کردي اون تنھا آدمیھ کھ مناسب توئھ؟ از این داستان ھاي ستاره : آني
بخت و طالع و این حرف ھا؟

. آني، وقتي با کسي آشنا مي شي و ازش خوشت میاد، در واقع ناخودآگاھت بھ سمتش جذب مي شھ: تام
.نتیجھ مي رسھ کھ دو نفر بھ درد ھم مي خورنناخودآگاه آدم ھا بھ این 

درباره مردي کھ تا حاال ندیدمش و در . من حتي اون رو نمي شناسم، اما خیلي بھش فکر کردم: آني
.سیاتل زندگي مي کنھ

.سالي نھ ماه در سیاتل بارندگیھ: تام

ارم و تا آخر عمر اما نمي خوام دست روي دست بذ. نمي خوام برم سیاتل. مي دونم. مي دونم: آني
تو چي فکر مي کني؟. حسرتش رو بخورم

.اما آني مھلت نمي دھد. تام دھانش را باز مي کند تا چیزي بگوید

تو نشدي؟. بلھ مي دونم ھمھ موقع ازدواج عصبي و حساس مي شن: آني

.چرا، شدم: تام

.خیلي حالم بھتر شد. ممنون تام: آني

.خواھش مي کنم: تام

.کتابخانھ خارج مي شودآني از 

روز-خیاباني در سیاتل-خارجي

.سم و جي از ساختمان قدیمي بیرون مي آیند و در خیابان راه مي روند

اما ربطي بھ این نداره کھ . دختره اسمش کلنداست و وزنھ برداره. سندي با یھ دختر آشنا شده: جي
.گردن دختره از سندي کلفت تره

من از تو کمک خواستم، مي خوام بدونم آخرش چي مي شھ؟. یم کنيمن نخواستم راھنمای: سم

.زن ھا دنبال چي ھستن؟ چھره و ھیکل خوب. من ھم مي خوام ھمین رو بھت بگم: جي

آخرین بار این رو کجا شنیدم؟» اون خیلي خوش تیپھ؟«منظورت اینھ کھ: سم

کدون زن اولین بار این رو . مدحتي توي اخبار ھم مي گن زنھ از تیپ مرده خوشش او. ھمھ جا: جي
.اما خیلي این حرف رو شنیدم. گفت نمي دونم



روز-رستوراني در سیاتل-داخلي

.بیرون منظره ساحلي پیداست. سم و جي ناھار مي خورند

آخرین بار کي اونجا بودي؟: جي

.ھشت... سال ھفتاد و): سعي مي کند بھ یاد آورد(سم

... سال ھا گذشتھ. باید با ھم آشنا بشین بعد از ھم خوشتون بیاداول. خب، ھمھ چیز عوض شده: جي
.تازه خوبیش اینھ کھ ھرکس دُنگ خودش رو مي ده

.فکر نکنم بتونم اجازه بدم یھ زن پول شامش رو خودش بده: سم

.تو مرد سال مجلھ سیاتل مي شي. عالیھ، این باعث مي شھ از غرورت خوششون بیاد: جي

.ز اونھ کھ فکرش رو مي کردمقضیھ سخت تر ا: سم

بعد از غروب-قایق سم-خارجي

.سم بھ خانھ باز مي گردد

بعد از غروب-قایق سم-خارجي

.ھمھ جا ساکت است. سم وارد مي شود

یونا؟) کم کم نگران مي شود(یونا؟ )جوابي نمي شنود(یونا؟ : سم

یونا روي تختش نشستھ و با ھدفون . آن را باز مي کند. در بستھ است. سم بھ سمت اتاق یونا مي رود
.کنارش دخترکي بھ نام جسیکا نشستھ است. دارد موسیقي گوش مي دھد

یونا؟: سم

.یونا ھدفون را از گوشش برمي دارد

.پدر، این جسیکاست. سالم پدر: یونا

.از مالقاتت خوشوقتم جسیکا: سم

.»پُل مرده است«گھاگھ برعکس بذاریمش انگار مي. پدر این فوق العاده اس: یونا

.مي دونم: سم

از کجا مي دوني؟: یونا

.سم شانھ باال مي اندازد و بھ سمت نشیمن باز مي گردد

پدر مي شھ در رو ببندي؟: یونا



.مواظب باش سم) سم در را مي بندد . (یعني سالم و خداحافظ) سم بر مي گردد(»خ«و » س«: جسیکا

.زندگي کن): با خودش نجوا مي کند(سم

در ادامھ-قایق سم-داخلي

.وارد اتاقش مي شود و در را مي بندد. سم بھ طبقھ پایین مي رود

در ادامھ-قایق سم، اتاق سم-داخلي

.در دفترچھ تلفن بھ دنبال شماره اي مي گردد و شماره را مي گیرد. سم بھ طرف تلفن مي رود

مي خواستم . جدي؟ خوبھ... یادت ھست یا نھنمي دونم من رو . سالم، ویکتوریا؟ سم بالدوین ھستم: سم
.آره، شام خوبھ... خیلي خوبھ... مثالً جمعھ براي شام بیاي پیش ما؟ آره، شام... ببینم مي توني

شب-اتاق نشیمن خانھ آني-داخلي

آني پشت میز غذاخوري . اشک از چشمانش سرازیر است. آني دارد یک فیلم سینمایي نگاه مي کند
آني ناامیدانھ مي کوشد با یک ماشین تحریر قدیمي، نامھ اي را . رق کاغذ روي میز استچند و. نشستھ

.بکي پیش اوست. تایپ کند

آني بھ تایپ ادامھ مي دھد، چشمي ھم . (اون روزھا کھ مردم بلد بودن چطوري عاشق بشن گذشتھ: آني
)بھ تلویزیون دارد

.تو قدیمي فکر مي کني: بکي

. زمان، فاصلھ، ھیچي نمي تونھ اونھا رو از ھم جدا کنھ. اونھا مي دونن): در حال تایپ کردن(آني
...این واقعیھ، این. این درستھ. چون راھش رو بلدن

... تو مي خواي مثل فیلم ھا عاشق بشي. تو نمي خواي عاشق بشي. مشکل تو ھمینھ... یھ فیلمھ:... بکي
.بخونش

.تل عزیز و پسرشبي خواب در سیا): نامھ اش را مي خواند(آني

.شبیھ اسم یھ مغازه اس: بکي

...من از اون آدم ھا نیستم کھ بھ برنامھ ھاي رادیویي گوش مي دن: آني

این چیزیھ کھ ھمھ تو یھ نامھ براي یھ غریبھ . و این زن یھ نویسنده اس): روي دستھ مبل مي کوبد(بکي
.مي نویسن

اما این تنھا راھیھ کھ مي . راي شروع راه احمقانھ ایھفکر مي کني نمي دونم؟ مي دونم ب. مي دونم: آني
از طرف دیگھ، شاید . تونم چیزي کھ اون شب موقع شنیدن برنامھ رادیویي برام اتفاق افتاد رو نقل کنم

.من دیوونھ شدم

.پس والتر چي مي شھ. تو دیوونھ شدي. ھستي: بکي



.ھنم بیرون کنمفقط باید این رو از ذ. من با والتر ازدواج مي کنم: آني

.باشھ: بکي

.فقط باید درباره این جادو یھ چیزي بگم: آني

چي؟: بکي

منظورم اینھ کھ چي مي شھ اگھ ھیچ وقت ندیده باشمش؟ چي مي شھ اگھ اون مرد . نمي دونم: آني
سرنوشت من باشھ و من ھیچ وقت ندیده باشمش؟

.ه کنبھ من و ریک نگا. سرنوشت مي تونھ تو رو نابود کنھ: بکي

.مي خواھم با شما مالقات کنم): بھ تایپ ادامھ مي دھد(آني

چطوره بریم روي بام آسمان خراش امپایر استیت؟: کري گرانت در تلویزیون مي گوید

.روي بام امپایر استیت در غروب روز ولنتاین: بکي

.مي تونیم امتحانش کنیم. من با والتر بھ نیویورک مي رم. عالیھ. خوبھ: آني

بعد کاغذ را از ماشین تحریر بیرون مي آورد، گلولھ مي کند و بھ سمت . ي بھ تایپ ادامھ مي دھدآن
.بکي پرتاب مي کند

بعد . مي خواي درباره سرنوشت بدوني؟ اگھ شوھرم رژیم نمي گرفت، دیگھ ازش جدا نمي شدم: بکي
.سوار اون ھواپیما بھ مقصد میامي نمي شدم و با ریک آشنا نمي شدم

.تا حاال بھم نگفتھ بودي کھ از شوھرت بھ خاطر رژیم گرفتن جدا شدي: آني

.اون ھمھ وزنش رو از دست داده بود: ... بکي

.یھ مرد نمي تونھ. غیر ممکنھ: آني

.مي تونھ: بکي

.نھ: آني

.بلھ: بکي

و بعد ازش جدا شدي؟ اون الغر شد و تو ازش جدا شدي؟: آني

.ھم شده بودالبتھ اون عاشق یکي دیگھ : بکي

.این قسمتش رو دوست دارم. گوش کن: آني

.یا حاال یا ھیچ وقت): در تلویزیون(دبورا کار



.ما احمقیم اگھ این خوشبختي رو از دست بدیم): جواب مي دھد(کري گرانت

.زمستون سرده و ھیچ خاطره گرمي باقي نمي ذاره: دبورا کار

.چشمان آني و بکي پر از اشک است

.ھرگز این فیلم رو درک نمي کننمردھا : بکي

.مي دونم: آني

فکر مي کني در آخر فیلم وقتي دبورا کار روي صندلي چرخدار نشستھ، مي تونن بازم عاشقش : بکي
باشن؟

.ھمیشھ مي خواستم این رو بفھمم: آني

.بکي دنبال دستمال کاغذي مي گردد

اتاق خواب یونا-داخلي

سم آن را بھ یونا مي دھد کھ بیدار شده و . بیرون کشیده مي شودیک دستمال کاغذي از داخل جعبھ اش
.موھایش از عرق بھ ھم چسبیده اند

.آروم باش من اینجام. آروم باش: سم

.مدتي طول مي کشد تا یونا آروم شود

.داره فرو مي ره: یونا

چي داره فرو مي ره؟: سم

.آب داره از پنجره ھا میاد تو. خونھ مون: یونا

. یادمھ وقتي بچھ بودي بعضي وقت ھا کابوس مي دیدي. ھمھ چي درست مي شھ. نگران نباشتو: سم
.مادرت بغلت مي کرد، تکونت مي داد و برات آواز مي خوند

.خداحافظ پرنده سیاه: یونا

این رو مي خوند؟: سم

وقتي یکي مي میره، فکر مي کني چھ اتفاقي براش مي افتھ؟... دلم براش تنگ شده: یونا

.نمي دونم: سم

تو بھ بھشت اعتقاد داري؟: یونا

ما ... درباره مادرت... یھ رویاھایي داشتم. درباره زندگي پس از مرگ چیزي نمي دونم. نمي دونم: سم
خب این چیھ؟ زندگي پس از مرگ؟. خیلي درباره تو صحبت مي کردیم و این کھ چي کار مي کني



.دارم کم کم فراموشش مي کنم: یونا

چون من تو رو دارم و تا وقتي تو رو دارم، انگار مادرت ھم . اما اون اینجاست یونا. مي دونم: سم
.ھست

.ھر دو یکدیگر را بغل مي کنند و ترانھ خداحافظ پرنده سیاه بھ گوش مي رسد

.روز جمعھ با یھ نفر قرار دارم... من: سم

...خوبھ: یونا

غذاي سگ ھا رو خوردم؟تا حاال برات تعریف کردم کھ یھ بار : سم

:قطع بھ

نیمھ شب-جلوي خانھ آني-خارجي

بکي مي رود، اما آني نمي خواھد . آني، بکي را تا دم در ماشینش ھمراھي مي کند. موسیقي ادامھ دارد
.بھ خیابان مي زند و بھ پارکي در نزدیکي خانھ مي رود. داخل خانھ شود

:قطع بھ

شب-قایق سم-خارجي

نور ساختمان ھاي شھر در پس زمینھ دیده مي . ارج مي شود و روي نیمکت مي نشیندسم از قایق خ
.موسیقي ادامھ دارد. شود

:قطع بھ

شب-پارک-خارجي

.آني سوار یک تاب در پارک مي شود

.موسیقي ادامھ دارد

:قطع بھ

نماي نزدیک از چھره سم

نماي نزدیک از چھره آني

و نماي دوري از آني، سوار بر تاب

.آني بھ سوي او مي رود. والتر وارد پارکینگ مي شود

نماي دور از سم روي نیمکت کنار قایق



.موسیقي ادامھ دارد

:فید

روز-روزنامھ بالتیمورسان-داخلي

.آني پشت میزش با تلفن صحبت مي کند

رادیویي تلفني مي گوش کن دارم یھ مقالھ درباره برنامھ ھاي . من خوبم. خوبم. لوري، آني ھستم: آني
کسي رو مي شناسي کھ تو برنامھ رادیویي دکتر مارشا فیلدستون کار کنھ؟. نویسم

:قطع بھ

.آني با تلفن صحبت مي کند

دارم مقالھ اي مي نویسم . من نویسنده روزنامھ بالتیمور سان و از دوستان لوري جانسون ھستم: آني
شنیدم یھ شب شما تو برنامھ تون با . تحمل مي کنندرباره این کھ چطور آدم ھا مرگ عزیزانشون رو 

مي دونم مجبور نیستین، اما لوري گفت شما این کار رو مي ... یھ ھمچین کسي مکالمھ تلفني داشتین
)چھره اش ناامید است، اما ناگھان آرام مي شود... (مي خواستم. کنین

:قطع بھ

.آني شماره تلفن سم را مي گیرد

آني قطع مي ... (االن خونھ نیستیم، اما مي تونین شماره. یونا بالدوین ھستم: گیرصداي یونا روي پیغام
)کند

.بالدوین: آني

:قطع بھ

: صفحھ کامپیوتر. صداي چند بوق شنیده مي شود. شماره اي مي گیرد. آني با کامپیوترش مشغول است
.رمز ورود

آدرس سم روي صفحھ پدیدار . موئل بالدوینس: آني تایپ مي کند. کامپیوتر مي پذیرد. آني تایپ مي کند
آدرس پیدا . سموئل و یونا بالدوین: آني کمي فکر مي کند و این بار تایپ مي کند. یافت نشد. نمي شود

.آني دستور چاپ را صادر مي کند. مي شود

بالدوین، مارگارت ابوت، : روي صفحھ یک آگھي تدفین در روزنامھ شیکاگو تریبیون دیده مي شود
... کلیساي ھون لي. مراسم تدفین ساعت ده صبح پنج شنبھ. سر سموئل و مادر یونا در گذشتھم

سموئل بالدوین، شیکاگو چھار نشاني با نام . آني تایپ مي کند١٩٨٩شیکاگو تریبیون، دوازده ژوئن، 
.سموئل بالدوین یافت مي شود

عکسي از سم . خواندن مقالھ استآني مشغول. نسخھ اي از یک مقالھ در روزنامھ اي قدیمي: قطع بھ
.مرد خوش تیپي بھ نظر مي رسد. در مراسم افتتاح یک ساختمان زینت بخش مقالھ است



روز-دفتر کارآگاه خصوصي-خارجي

.آني جلوي در مي ایستد. ھیچ کاري خیلي کوچک نیست: روي در ورودي نوشتھ شده

روز-دفتر کارآگاه خصوصي-داخلي

.آني حرف مي زند و او یادداشت بر مي دارد. کارآگاه بو ویدل، پلیس سابق پشت میزش نشستھ است

.اون با خواھر من ارتباطي داره... من مي خوام بشناسمش، چون: آني

.باشھ: ویدل

.اون عادت ھاي عجیب و غریبي داره: آني

چھ داره یا نھ؟موضوع ازدواجھ؟ مي خواین بدونین قبالً ازدواج کرده، ب: ویدل

.نھ این قسمت ھاش را مي دونم: آني

...مي خواین حساب ھاش رو بررسي کنم. آھان، پس تجاریھ: ویدل

. نھ ادب رو فراموش کنین... مؤدبھ. آدم جالبي ھست یا نھ. کیھ... بیشتر مي خوام بدونم. نھ، نھ، نھ: آني
.اون با من

...آدم جالبي ھست یا نھ: ویدل

صداي این مرد رو تو رادیو شنیدم و ازدواجم رو با نامزدم بھ ھم زدم، . راستش رو بگمبذارین : آني
.چون از صداي این مرد خوشم اومده

.آھان، مثل گلن کلوز تو اون فیلمھ: ویدل

.نھ، نھ، فقط مي خوام این مرد رو بشناسم: آني

.تو سیاتل مي گردمدنبال یھ مرد ) تلفن را بر مي دارد. (پس مي خواین بشناسینش: ویدل

شب-قایق سم-داخل

سم از پلھ ھا پایین . یونا با کالریس پرستار ھفده سالھ اش بھ تماشاي کارتوني از تلویزیون نشستھ اند
.لباس مرتبي پوشیده. مي آید

.کالریس من حتماً تا قبل از نیمھ شب بر مي گردم: سم

.باشھ: کالریس

.سم نامھ اي را بھ یونا مي دھد



.این یکي براي ھر دومونھ: سم

)نامھ را باز مي کند(بالتیمور. بي خواب در سیاتل و پسرش): روي پاکت را مي خواند(یونا

.اگھ الزم شد. شماره تلفن رستوراني رو کھ مي رم رو اینجا نوشتم: سم

.خوبھ: کالریس

چطور بھ نظر میام؟): رو بھ یونا(سم

.عالي): حواسش نیست(یونا

معلومھ . مگھ نھ؟ پیداست خیلي زور زدم. احمق بھ نظر مي رسم): آینھ ورانداز مي کندخود را در (سم
)دندان ھایش را نگاه مي کند و دستي بھ بیني اش مي کشد. (کھ امروز آرایشگاه رفتم

.نامھ خوبیھ پدر): نامھ را مي خواند(یونا

پاشنھ . این توجھ نکرده بودمچرا بھ . پاشنھ این کفش ھا چقدر بزرگھ): مشغول وارسي خود است(سم
.کفش ھا خیلي مسخره اس

.اسمش آنیھ، آني رید: یونا

)بھ سمت در مي رود. (االن دیرم شده، خداحافظ : سم

.این رو گوش کن: یونا

.االن نھ یونا: سم

من احساس شما را بھ خوبي درک مي کنم و مطمئنم مرا ) مي خواند(فقط این تیکھ رو، باشھ: یونا
...نخواھید کردفراموش 

.یونا، من رفتم: سم

.صبر کن: یونا

.سم مي ایستد، از تندي یونا خوشش آمده، یونا بھ خواندن ادامھ مي دھد

این مھم است کھ در این زمینھ با من . معتقدم کھ بروکس رابینسون نویسنده فوق العاده اي است: یونا
.موافق باشید چون من اھل بالتیمور ھستم

.مي کنھ بروکس رابینسون بھترینھپدر اون فکر 

.سم بھ طرف در حرکت مي کند، در حالي کھ یونا بھ دنبالش راه افتاده و نامھ را مي خواند

شب-قایق سم-خارجي

!پدر: یونا



.ھمھ فکر مي کنن بروکس رابینسون بھترینھ: سم

.این یھ نشونھ اس: یونا

بیا اینجا مي خوام ) گیرد و بھ سمت داخل ھل مي دھدشانھ ھاي یونا را مي . مي ایستد. (اوه، خوبھ: سم
.یھ چیزي نشونت بدم

شب-قایق سم-داخلي

.سم یونا را بھ آشپزخانھ مي برد و جلوي نقشھ آمریکا مي ایستد

.و اینجا بالتیمور) انگشتش را روي نقشھ حرکت مي دھد. (اینجا سیاتلھ: سم

.پرونده بستھ شد

روي . مي گھ روز ولنتاین در نیویورک ھمدیگھ رو مالقات کنیم. بالتیموراون نمي خواد ما بریم: یونا
.بام امپایر استیت

.عالیھ مي ریم اونجا: سم

کالریس کانال . یونا ھنوز بھ نامھ نگاه مي کند. سم بھ طرف در حرکت مي کند و خارج مي شود
.تلویزیون را عوض مي کند

شب- رستوران-داخلي

. نگاھي بھ باال مي اندازد و بلند مي شود. کمي عصبي است. وشیدني مي نوشدسم پشت میز نشستھ و ن
.با لبخند مي نشیند و از منو سفارش مي دھد. زیباست. ویکتوریا وارد مي شود

.سالم: سم

.سالم: ویکتوریا

.سکوتي آزاردھنده

.تو زیبایي ھستي: سم

.تو ھم خوب بھ نظر مي رسي: ویکتوریا

.سکوت

.ر مي کردم ھیچ وقت بھم زنگ نزنيفک: ویکتوریا

واقعاً؟: سم

...خیلي دلم مي خواست تماس بگیري و فکر مي کردم کھ ھیچ وقت: ویکتوریا

.تو مي تونستي بھ من زنگ بزني: سم



.بھ عنوان یھ زن ھیچ وقت من اول زنگ نمي زنم: ویکتوریا

.تو اولین زني ھستي کھ من باھاش بیرون مي رم: سم

.هاو: ویکتوریا

.خب، چي مي گي؟ بعد از ھشت ماه بھت زنگ زدم: سم

...اوه، تو خیلي بامزه اي: ویکتوریا

:قطع بھ

با . عکسي از سم در دست دارد کھ در روزنامھ دیده بودیم. کارآگاه ویدل سر میزي در رستوران نشستھ
حاالت مختلف ھمین طور تعداد عکس ھا در . یک دوربین کوچک از سم و ویکتوریا عکس مي گیرد

.بیشتر مي شود

:قطع بھ

روز-فروشگاھي در بالتیمور

.آني و کارآگاه ویدل وارد مي شوند

.حتي خونھ کثیف موقتي اش. بگو ھمھ چیزش اجاره ایھ. بگو زندگي آشفتھ و درھمي داره: آني

.اون تو یھ قایق شیک زندگي مي کنھ: ویدل

.از قایق متنفرم: آني

.ولي شیکھ: ویدل

.ھمش این ور و اون ور مي رن. ازشون بیزارم. قایق:آني

.این قایق ھا ھیچ جا نمي رن: ویدل

نمي . باد کم شد، باد زیاد شد. قایق، ھمھ کسایي کھ تو قایق زندگي مي کنن دائم نگران وزش بادن: آني
.تونم با مردي کھ ھمھ ش در مورد باد صحبت مي کنھ زندگي کنم

.در واقع یھ خونھ کاملھ. تاز اون قایق ھا نیس: ویدل

.اما روي آبھ: آني

.سالي نھ ماه تو سیاتل بارون مي باره... درست وسط سیاتل. اون کنار ساحل دریاچھ اس: ویدل

.امیدوارم بابت این اطالع آخري از من پول نگیري: آني



از این کھ بعد. اون معماره، پروژه ھاي عظیم رو طراحي مي کنھ. نھ این آخري مجاني بود: ویدل
تو یھ شرکت . االن خونھ ھاي قدیمي مردم رو بازسازي مي کنھ. زنش مرد، ھمھ چیز رو رھا کرد

)یکي از عکس ھا را بھ آني نشان مي دھد. (کوچیک کار مي کنھ، اما زندگي خوبي داره

آني تصویر روي چھره ) عکس ھاي بعدي سم با ویکتوریا در رستوران را مي بیند. (اون واقعیھ: آني
.بي حرکت مي شود

فروشگاھي در سیاتل-داخلي

.سم و یونا وارد فروشگاه مي شوند

بازي نیویورک نیکس رو تماشا کنیم و حاال کھ اونجاییم سري . فکر کردم مي تونیم بریم نیویورک: یونا
.ھم بھ امپایر استیت بزنیم

)ودویکتوریا با ساکي پر از سبزي بھ آنھا نزدیک مي ش. (اوناھاش: سم

چرا اون ساک رو با خودش میاره؟: یونا

.امروز مي خواد برامون آشپزي کنھ: سم

.تو باید یونا باشي. سالم سم و بذار حدس بزنم: ویکتوریا

پدر و مادر جسیکا یھ آژانس مسافرتي دارن و ما بھ راحتي ) بھ بحث خودش باز مي گردد(سالم: یونا
.مي تونیم رزرو کنیم

.یونااالن نھ، : سم

مدتي بعد-قایق سم-داخلي

ویکتوریا شام درست کرده و سھ نفري شام خورده . سم، یونا و ویکتوریا سر میز غذاخوري نشستھ اند
.اند

تا حاال شش بار نقاشي کردیم و حاال اون فکر مي کنھ کھ بھتره . ما نمي تونیم کار رو تموم کنیم: ... سم
.تغییرات دیگھ اي بدیم

.شاید بتونم بھش زنگ بزنم و بگم کوتاه بیاد. ن رو خوب مي شناسماو: ویکتوریا

.انداختمش گیر یھ آدم بداخالق. خودم حلش کردم: سم

.ویکتوریا با صداي بلند مي خندد

.تو خیلي بامزه اي. خیلي بامزه اس: ویکتوریا

.یونا خوشش نیامده. سم لبخندي مي زند



) صدایش را مثل بچھ ھا مي کند(با اون صداي بچگانھ شھر وقت مي خواد چیزي رو تغییر بده،: سم
مي شھ این رو یھ خورده تغییر بدیم؟

.چشم ھاي یونا درشت شده اند. ویکتوریا از خنده روده بر شده

از بیسبال خوشت میاد؟: یونا

تھ چرا ھف. در واقع شرکت ما بلیت ھاي مجاني بازي ھاي تیم سیاتل مارینرز رو داره. آره: ویکتوریا
دیگھ نمیاین با ھم بریم؟

پیک نیک چطور؟: یونا

چي چطور؟: ویکتوریا

خوشت میاد؟: یونا

.خوشم میاد با علف دندون ھام رو تمیز کنم) رو بھ سم. (یھ بار رفتم: ویکتوریا

.ما باید دوباره یھ برنامھ پیک نیک بذاریم پدر: یونا

.االن وقت خوابھ. باشھ پسرم: سم

.ه شدهتازه ساعت د: یونا

!یونا): با اندکي تشر: (سم

.باشھ: یونا

.از ویکتوریا براي شام تشکر کن: سم

.تا حاال ندیده بودم کسي سیب زمیني رو این جوري درست کنھ. ممنون براي شام: یونا

.شب بخیر یونا. خوشحالم کھ دوست داشتي): با مھرباني(سم

.یونا بھ سمت اتاقش مي رود

شب-قایق سم-خارجي

.و ویکتوریا با ھم حرف مي زنندسم

شب-قایق سم-داخلي

یونا بھ سمت تلفن مي رود و شماره اي . یونا بھ آھستگي پایین مي آید و از پنجره آن دو را نگاه مي کند
.مي گیرد



شب-اتاق خواب آني-داخلي

.آني خوابیده کھ صداي زنگ تلفن بیدارش مي کند

.الو): خواب آلوده(آني

.رادیو رو روشن کن: بکي

چي؟: آني

زود . مجبورم کردي این مزخرفات رو گوش کنم. پسره داره حرف مي زنھ. رادیو رو روشن کن: بکي
.روشنش کن. باش

.آني گوشي بھ دست پایین مي رود

شب- آشپزخانھ-داخلي

.آني رادیو را روشن مي کند

.اما اون یھ انتخاب غلط داشت. پیدا کنھمن ازش خواستم یھ ھمسر . این یھ فاجعھ اس: صداي یونا

.چھ جوري این رو بھ والتر توضیح بدم: آني

.گوش کن. ھیس: صداي بکي

آیا پدرت نباید فرصت داشتھ باشھ درباره رفتار اون قضاوت کنھ؟: صداي دکتر فیلدستون

ره چیزي قضاوت پدرم اون قدر عاقل نیست کھ بتونھ دربا. لطفاً، لطفاً من رو حرص ندین: صداي یونا
.پدرم رو یھ زن عجیب داره طلسم مي کنھ... این زنھ یھ جوریھ. کنھ

اما یونا سرش را مي دزدد و سم چیزي نمي . ناگھان سم بر مي گردد و از پنجره داخل را نگاه مي کند
.بیند

شب-قایق سم-خارجي

.ویکتوریا متوجھ نگاه سم مي شود

.اونجاست: ویکتوریا

بعد از بھ دنیا اومدنش ھر وقت خواستیم تنھا باشیم، گریھ مي کرد، ... نھ): مي گرددبھ عقب بر (سم
.حس زمان بندیش عالي بود

.ظاھراً ھمینھ کھ مي گي: ویکتوریا

.برگشت بھ خانھ آني

.مجبورم قطع کنم: ... صداي یونا



.یونا. یاال: آني

.یھ کاري کن: صداي بکي

.توني اونجا بمونيیونا تو نمي : صداي دکتر فیلدستون

.چرا مي تونم: صداي یونا

.یونا گوشي را مي گذارد و فریاد مي کشد

شب-قایق سم-داخلي

.سم شانھ ھاي یونا را گرفتھ و تکان مي دھد

!دیگھ ھیچ وقت این کار رو نکن: سم

.فکر کردم یھ جغد سیاه دیدم: یونا

چرا بیداري؟: سم

.تشنھ م بود: یونا

.ویي باال آب مي خوردياز شیر دست ش: سم

.آب از شیر آشپزخونھ مزه بھتري داره: یونا

!واقعاً؟ چرا؟: سم

شب-اتاق خواب آني-داخلي

.بیدار است و متفکر. آني دراز کشیده بھ سقف نگاه مي کند

شب- اتاق خواب یونا-داخلي

.بیدار است و متفکر. یونا دراز کشیده و بھ سقف نگاه مي کند

روز-مسافرتي والدین جسیکاآژانس -داخلي

.جلوي کامپیوتر نشستھ و یونا در کنارش. جسیکا نامھ آني را مي خواند

.براش نامھ بنویس: جسیکا

این جور فکر مي کني؟: یونا

.ت است . ا. این یھ ت: جسیکا

یعني چي؟... آره: یونا



.تنھا امید تو: جسیکا

روز-تحریریھ-داخلي

.صحبت مي کندآني پشت کامپیوتر با بکي 

.فکر کنم باید یھ مقالھ درباره این برنامھ ھاي رادیویي بنویسم: آني

.احتماالً تو باید یھ جایي بري کھ بھ موضوع مسلط باشي) : مکث مي کند(بکي

.حتماً : آني

مدتي بعد-خیابان مقابل خانھ جسیکا-خارجي

.یونا و جسیکا مقابل صندوق پست ایستاده اند

.سم با ماشینش سر مي رسد. داخل صندوق مي اندازدیونا نامھ اي

.زود باش بپر باال): عصباني(سم

.نگاھي بھ جسیکا مي اندازد. یونا راه مي افتد

.بھت زنگ مي زنم: جسیکا

ادامھ-ماشین سم-داخلي

تو دوباره بھ اون برنامھ رادیویي تلفن زدي؟: سم

.نھ: یونا

.ھمھ ھمکارھام صدات رو شنیدن: سم

.فقط یھ لحظھ زنگ زدم: ونای

.اون قدر وقت داشتي کھ بگي ویکتوریا آدم عجیبیھ: سم

.فقط یھ کلمھ گفتم: یونا

.اگھ بفھمھ بھ احساساتش لطمھ مي خوره. خدا رو شکر کھ ویکتوریا خبر نداره. این شوخي نیست: سم

.اگھ بفھمھ ھیچ وقت من رو نمي بخشھ و ھر دوتون ناامید مي شین: یونا

ادامھ-خیاباني در سیاتل-رجيخا

.ماشین سم از جلوي دوربین رد مي شود

.دیگھ ھیچ وقت دھنت رو باز نکن: صداي سم



شب-خیاباني در بالتیمو -خارجي

.لباس مھماني پوشیده اند. آني و والتر از ماشین پیاده مي شوند

نمي شھ تلفني مصاحبھ کني؟: والتر

.مدت زیادي تو شیکاگو نمي مونم. ي کنم نھبراي موضوعي کھ روش کار م: آني

.وقتي برگردي من رفتم: والتر

.خب تو نیویورک مي بینمت: آني

.باشھ. باشھ: والتر

روز-فرودگاه بالتیمور-خارجي

.ھواپیمایي بلند مي شود و در آسمان پرواز مي کند

روز-ھواپیما-داخلي

زمان پرواز . بھ مقصد سیاتل خوش آمدید١٣٢شماره بھ پرواز . کاپیتان فاستر ھستم: صداي خلبان
...امروز

اما بھ نظرم . تو فکر مي کني ھر دروغي، خیانتھ؟ این سؤالیھ کھ ھرولد پینتر مطرح مي کنھ: آني
.قضاوت در این مورد خیلي سختھ

.کنارش مسافري خارجي نشستھ کھ از حرف ھاي او سر در نمي آورد. آني بھ پنجره نگاه مي کند

روز-فرودگاه سیاتل-اخليد

ویکتوریا بھ مینیاپولیس سفر مي کند و . یونا جلوي خروجي ایستاده و سم و ویکتوریا را نگاه مي کند
.سم بھ بدرقھ اش آمده

مي تونم براش ) رو بھ سم(مي تونم یھ چیزي برات بیارم؟ یھ سوغاتي؟ ): بھ یونا نگاه مي کند(ویکتوریا
.وقتي تکونش مي دي انگار کھ داره برف مي باره) رو بھ یونا. (ارماز این شیشھ ھاي برفي بی

.سم بھ یونا چپ چپ نگاه مي کند

.ممنون. خیلي خوشحال مي شم. البتھ): مؤدبانھ(یونا

...خب: ویکتوریا

.فکر کنم پروازتون رو اعالم کردن: یونا

.اون ده سالشھ: سم



.خیلي خوبھ: ویکتوریا

...رهیھ مقالھ خوندم دربا: سم

.من ھم اون مقالھ رو خوندم: ویکتوریا

.زمان میبره: سم

نظرت چیھ؟. وقتي برگشتم، شاید بھتر باشھ ما دو تا وقت بیشتري رو با ھم بگذرونیم. دقیقاً : ویکتوریا

.البتھ. البتھ: سم

ا سم رفتن او ر. ویکتوریا بھ عالمت خداحافظي دستي تکان مي دھد و بھ سمت خروجي پرواز مي رود
یونا دستش را بھ سمت دھانش مي برد و اداي بستن زیپ را . یونا بھ پدرش نگاه مي کند. نگاه مي کند

.در مي آورد

اون . خودم ھم بھ سختي اون رو مي شناسم. تو ویکتوریا را نمي شناسي. یونا این منصفانھ نیست: سم
ا این کار رو مي کنھ؟ آیا یھ چر. اون خیلي دستش رو تو موھاش مي بره. در واقع براي من یھ رازه

اینھا . حرکت ناگھانیھ؟ آیا باید موھاش رو کوتاه کنھ؟ شاید باید موھاش رو ببنده کھ تو صورتش نره
ھنوز براي ازدواج با اون . براي ھمین باھاش قرار مالقات گذاشتم. چیزھایي ان کھ مي خوام بفھمم

. ن کاریھ کھ ھمھ آدم ھاي مجرد انجام مي دنمي توني این چیزھا رو درک کني؟ ای. تصمیمي نگرفتم
ھر . سعي مي کنن ھمدیگھ رو بشناسن تا ببینن بھ درد ھم مي خورن یا نھ؟ اما ھیچ کس کامل نیست

.آدمي یھ جوریھ

مامان ھم یھ جوري بود؟: یونا

. چي فکر کردي. نمي شھ کھ من با ھر کي مالقات مي کنم تو با مامان مقایسھ ش کني): عصباني(سم
چھ زن کاملي رو این دور و اطراف مي بیني؟

.دراین لحظھ آني با ساکش از کنار آنھا عبور مي کند

...یھ ھمچین آدمي رو ھرگز پیدا نمي: سم

. آني بھ سمت سم مي آید و از کنار او عبور مي کند. چشم سم بھ آني مي افتد و ناگھان محو او مي شود
.اما سم ھمچنان بھ او نگاه مي کند

.زیباست. خداي من): زیر لب(سم

.ویکتوریا؟ بد نیست): متوجھ آني نشده(یونا

.سم مي کوشد آني را گم نکند. سم و یونا بھ سمت خروجي مي روند

اون فکر مي کنھ کھ تو شاید آني رو تو زندگي قبلیت . پدر من با جسیکا درباره تناسخ حرف زدم: یونا
.دیده باشي



آني دیگھ کیھ؟: سم

.ھموني کھ برامون نامھ نوشت: یونا

.آني ناگھان بر مي گردد و سم جا مي خورد. سم ھنوز محو آني است

اما جسیکا مي گھ تو و آني توي اون زندگي بھ ھم نرسیدید و قلب ھاتون مثل پازل ھمدیگھ رو : یونا
.وقتي بھ ھم برسین این پازل تکمیل مي شھ. تکمیل مي کنھ

.استسم آني را در شلوغي گم کرده

.لعنتي: سم

پس من راحت تر . دلیل این کھ من مي دونم و تو نمي دوني اینھ کھ من بچھ ام و پاک تر از تو: یونا
.نیروھاي کیھاني رو درک مي کنم

.واقعاً امیدوارم تو با جسیکا ازدواج نکني: سم

روز-ایستگاه تاکسي فرودگاه-خارجي

.حرکت مي کندآني یک ماشین کرایھ مي کند و بھ سمت شھر 

روز-ایستگاه تاکسي فرودگاه-خارجي-داخلي

در حالي کھ نقشھ بھ دست دنبال محل سکونت سم مي . ماشین آني بھ سمت خیابان ھاي سیاتل مي رود
.گردد

روز-خیابان منتھي بھ قایق سم-خارجي

بوق از پشت سر صداي . نقشھ را چک مي کند. آني وارد خیابان مي شود و بھ سمت قایق سم مي رود
آنھا از این کھ آني راه آنھا را بند . آني بر مي گردد و سم و یونا را داخل ماشینشان مي بیند. مي آید

.آني چھره سم را از عکس ھاي کارآگاه ویدل بھ یاد مي آورد و حرکت مي کند. آورده عصباني اند

روز-پمپ بنزیني در سیاتل-خارجي

.اده استماشین آني جلوي یک کافھ ایست

روز-کافھ تریاي پمپ بنزین-داخلي

.مقداري آب بھ صورتش مي پاشد و بھ آینھ نگاه مي کند. آني بھ دست شویي زنانھ مي رود

من آني ) با وقار. (من آني رید ھستم) با مالیمت. (نھ، سالم سم. سالم آقاي بالدوین): تمرین مي کند(آني
.من آني رید ھستم) جدي . (ممن آني رید ھست) مھربانانھ. (رید ھستم

.آني از لحن جدي اش رضایت بیشتري دارد

.اتفاقي از اینجا رد مي شدم. شنیدم کھ بھ برنامھ دکتر مارشا فیلدستون زنگ زدین: آني



.کار اداري داشتم): با لحن اداري(آني

.جامپ کات

.براي تعطیالت اومدم): با لحن عادي(آني

جامپ کات

.ھمین جوري اومدم): بي حوصلھ(آني

جامپ کات

...سالمي بکنم و... و گفتم بیام و... کار داشتم: آني

جامپ کات

...شما رو بھ ناھار دعوت کنم و): مشتاقانھ(آني

جامپ کات

!خودم رو بکشم): خستھ شده(اني

کمي بعد-خیابان منتھي بھ قایق سم-خارجي

بھ خودش شجاعت . فاصلھ مطمئن را رعایت کرده. آني داخل ماشین نشستھ و بھ قایق سم نگاه مي کند
.مي دھد و پیاده مي شود

ادامھ-خیابان-خارجي

موھایش را مرتب مي کند و در . بھ سمت در مي رود. عصبي است. آني بھ سمت قایق سم راه مي افتد
ق بھ قای. بر مي گردد کھ صداي موتور قایق را مي شنود. ناامید مي شود. جوابي نمي شنود. مي زند

سوار مي شود و در خیابان موازي دریاچھ قایق . آني بھ سمت ماشینش مي دود. حرکت در آمده است
.سم را دنبال مي کند

در قایق سم-ساحل آلکي-خارجي

پیاده مي شوند . جایي نگھ مي دارند. مي گویند و مي خندند. سم و یونا قایق را نزدیک ساحل مي رانند
.آني از داخل یک باجھ تلفن در نزدیکي، آنھا را مي پاید. و بازي مي کنند

:دیزالو بھ 

کمي بعد- نماي نقطھ نظر آني

.ھر دو بھ زمین مي افتند. سم و یونا فوتبال بازي مي کنند

:کلوزآپ از چھره آني



قلبش بھ تپش . صداي خنده ھایشان را مي شنود. مجذوب خلوص رفتاري پدر و پسر شده. نگاه مي کند
.در آمده

.دیدم کھ با پسرش تو ساحل بازي مي کرد: صداي آني

شب-اتاق آني در متل-داخلي

.تصویر بین این دو دائم کات مي خورد. آني تلفني با بکي حرف مي زند

باھاش حرف زدي؟: صداي بکي

چطور باید این کار رو مي کردم؟. نمي تونستم: آني

شب-اتاق بکي-داخلي

.بکي در تخت دراز کشیده و با تلفن صحبت مي کند

.تو یھ دروغ گفتي و سوار ھواپیما شدي: بکي

.فردا بر مي گردم و باھاش صحبت مي کنم... منظوري نداشتم: آني

.داحافظخ. خوبھ . باشھ: بکي

بکي؟: آني

چیھ؟: بکي

این کار دیوونگیھ؟: آني

.و این دردناک ترین قسمت ماجراست. نھ: بکي

.دوستت دارم. ممنون: آني

.من ھم دوستت دارم: بکي

.شب بخیر: آني

.نور ماه از پنجره بھ صورتش مي تابد. آني گوشي را مي گذارد و چراغ را خاموش مي کند

روز-قایق سمخیابان منتھي بھ -خارجي

یونا و سم . مي خواھد پیاده شود کھ ماشین سم را از رو بھ رو مي بیند. آني ماشینش را پارک مي کند
.در ماشین نشستھ اند

:ھمراه با سم و یونا



او سھ ھزار مایل راه آمده، . آني نگاھشان مي کند. سم و یونا مي خواھند بھ قصھ خرید حرکت کنند
آني . سم و یونا دارند راه مي افتند. یا حاال یا ھیچ وقت. را بھ جان خریدهدروغ گفتھ و ھمھ سختي ھا

اما ناگھان سوزي را مي بیند و در جا خشکش مي . پیاده مي شود و بھ سمت ماشین سم بھ راه مي افتد
مت یونا پیاده مي شود و بھ س. بھ سمت سم و یونا مي رود. او را از ابتداي داستان بھ یاد مي آوریم. زند

نمي . آني ھنوز وسط خیابان بي حرکت و شوکھ شده ایستاده است. سم ھم پیاده مي شود. سوزي مي دود
.تواند آن چھ را کھ مي بیند تحمل کند

گرگ کجاست؟. از دیدنت خیلي خوشحالم! خداي من: سم

.چھ جاي قشنگیھ. بھ زودي پیداش مي شھ. ھمین دور و اطراف: سوزي

ماشین پشت سرش بوق . وسط خیابان ایستاده. کھ خودش را فراموش کردهآني چنان محو صحنھ شده
آني . تاکسي ترمز مي کند. ناگھان یک تاکسي سر راھش سبز مي شود. عقب عقب مي رود. مي زند

تاکسي جلوي پاي آني متوقف مي . سم صداي بوق را مي شنود و سرش را بر مي گرداند. خشکش زده
.راننده تاکسي پیاده مي شود و بھ سمت آني مي رود. طرف آني مي دودسم بھ. آني جیغ مي کشد. شود

چھ غلطي داري مي کني؟. خانم: راننده

برمي گردد و سم را مي بیند کھ . صداي راننده را مي شنود، اما جواب نمي دھد. آني ھنوز شوکھ است
ادش مي آید کھ آني را در ی. سم مي ایستد. چشمانشان در چشم ھم دوختھ مي شود. بھ سمت آنھا مي آید

.فرودگاه دیده بود

.سالم: سم

.سالم: آني

اما ترافیک بھ وجود آمده . سم او را تعقیب مي کند. آني کھ تازه بھ خود آمده بھ سمت ماشینش مي رود
سم بي حرکت . آني سوار ماشینش مي شود و بھ راه مي افتد. و سم نمي تواند از عرض خیابان گذر کند

.مي کنداو را نگاه

روز-فرودگاه سیاتل -خارجي

.چقدر مي تونم احمق باشم: صداي آني

غروب-خیابان ھاي بالتیمور-خارجي/ داخلي

.بکي بھ سمت خانھ آني مي راند

تو وسط خیابون ایستاده بودي؟: بکي

یادتھ خواب دیده بودي وسط خیابون راه مي رفتي و ھمھ نگاھت مي کردن؟: آني

.خوابمعاشق اون : بکي

.ھیچ چیز. ھیچ چیز مثل حس تحقیر شدن نیست: آني



اما اون تو رو دید درستھ؟: بکي

.اون بھ من سالم کرد: آني

غروب-جلوي خانھ آني-خارجي

.آني از ماشین بکي پیاده مي شود و بھ سمت در خانھ مي رود

تو چي گفتي؟: بکي

.تنھا چیزي کھ تونستم بگم سالم بود: آني

:قطع بھ

.تنھا چیزي کھ تونستم بگم سالم بود: دبورا کار مي گوید» مالقات بھ یاد ماندني«ھ اي از فیلمصحن

:بازگشت بھ

شب-اتاق نشیمن خانھ آني-داخلي

.بکي و آني دارند تلویزیون نگاه مي کنند

.این یھ نشونھ اس: بکي

ز لحظھ اي کھ اون برنامھ احمقانھ ا. من خیلي احمقم... این فیلم رو صد بار دیدم. این یھ نشونھ اس: آني
.رادیویي رو شنیدم، یھ احمق تمام عیار شدم

.ھیچ یک را باز نمي کند. آني نگاھي بھ نامھ ھاي رسیده اش مي اندازد

.تو کھ نمي دوني اون کي بود آني: بکي

.دقیقاً ھمین شکلي بود. من دیدمش: آني

.کي نشان مي دھدعکسي را کھ کارآگاه از ویکتوریا گرفتھ بود بھ ب

.صورتش پیدا نیست. این کھ یھ عکس از موھاي یھ زنھ: بکي

این ) چشمش بھ یک نامھ مي افتد. (مرده ھم از دیدنش خیلي خوشحال شد. خب، ھمین شکلي بود: آني
.از سیاتلھ... دیگھ چیھ؟ 

.نگاھي بھ بکي مي اندازد. نامھ را باز مي کند و مي خواند

بکي؟: آني

.نامھ تو رو پست کردمخب من: بکي



ما براي مالقات با تو . فوق العاده بود. از نامھ ات تشکر مي کنیم. آني عزیز): نامھ را مي خواند(آني
ش ھستیم یا نھ؟ . س. ه. مي خواھیم بدانیم آیا ب. در روز ولنتاین در نیویورک لحظھ شماري مي کنیم

.بي خواب در سیاتل

ش دیگھ چیھ؟. س. ه. ب: بکي

.براي ھم ساختھ شدیم:آني

.سکوت طوالني

.این یھ سرنخھ. فوق العاده اس: بکي

.آني دردمندانھ او را نگاه مي کند

.منظورم اینھ کھ توانایي ارتباط شفاھي در یک مرد نکتھ مثبتھ. عالیھ. پس اون نمي تونھ بنویسھ: بکي

.وادالبتھ اگھ اون ھنوز من رو بخ. من مي خوام پیش والتر برگردم: آني

پس تکلیف نامھ چي مي شھ؟: بکي

.قبل از اون ھیوال. این قبل از رفتن من بھ اونجا نوشتھ شده. ھیچ معنایي نداره: آني

.ھر دو سوختن نامھ را تماشا مي کنند. نامھ را در زیر سیگاري مي اندازد و آتش مي زند

:نماي نزدیک از آتش و بازگشت

شب-قایق سم-داخلي

یونا ھم . سوزي ھمراه با ھمسرش گرگ کنار سم نشستھ اند. داخل قایق زبانھ مي کشدآتش از شومینھ 
روي میز ھم پر است از ھدایاي روز ولنتاین، کاغذھاي کادو . روي یکي از مبل ھا خوابش برده است

.و غیره

تو اون رو توي فرودگاه دیدي بعد ھم اینجا؟: سوزي

.عجیبھ. ھ مي شناختمشانگار ک... سعي کردم باھاش حرف بزنم: سم

.خوبھ. دست کم مي ري بیرون و دوباره آدم ھا رو مي بیني: گرگ

.خب، با یھ نفر آشنا شدم: سم

عکس العمل یونا چي بود؟: سوزي

یک ماه پیش زنگ زد بھ یکي از این برنامھ . دارم بھش فرصت مي دم تا موضوع رو ھضم کنھ: سم
.اج دارمھاي رادیویي و گفت من بھ یھ ھمسر احتی

!شوخي مي کني: سوزي



.کل ماجرا ھمینھ. االن ھم من با یھ نفر آشنا شدم: سم

.او نخوابیده و بھ ھمھ حرف ھا گوش مي دھد. دوربین روي یونا

.اون بھ یھ زن کھ برام نامھ نوشتھ عالقھ مند شده: سم

جدي مي گي؟: گرگ

.اون مي خواد من رو روي بام امپایر استیت مالقات کنھ: سم

.یھ جورایي الگوبرداري کرده: سوزي

یعني چي؟: سم

.رو دیدي؟ کري گرانت و دبورا کار توش بازي مي کنن» مالقات بھ یاد ماندني«فیلم: سوزي

.زن ھا عاشق این فیلم ان: گرگ

.یونا گوش مي دھد

.ولش کن... اونھا روي بام امپایر استیت با ھم مالقات کردن: سوزي

مي تونن بھ کسي کھ صداش رو از رادیو شنیدن نامھ بنویسن؟آدم ھا چھ جوري: گرگ

.بیشتر از صد تا نامھ از زن ھاي سراسر کشور برام رسیده: سم

.زن ھاي ناامید: گرگ

.براي این کھ دنبال یکي مي گردن تا ناامیدشون نکنھ: سوزي

چطوره بگیم تشنھ عشق و محبت ان؟: گرگ

.نھ: سوزي

.شدن بھ دست یھ جنایتکارهآسون تر از کشتھ : گرگ

.نیست. نھ: سوزي

.درستھ. درستھ: گرگ

.سوزي عصباني مي شود

.بھ ھر حال ویکتوریا زن خوبیھ: سم

بھ خاطر اون تا فرودگاه رفتھ بودي؟: سوزي

نمي تونیم زندگیمون رو صرف خیاالت . ھمراه و باھوش. ببینین، با یھ نفر آشنا شدم، زن خوبیھ: سم
.کنیم



.ي تواند تحمل کند کھ پدرش ویکتوریا را جدي گرفتھ استیونا نم

شب-اتاق سم-داخلي

.پیراھن سفید مردانھ بر تن دارد. آني وارد اتاق مي شود. در اتاق باز است

.سالم: آني

شرلي وتیپکا . خب در مورد چي صحبت مي کردیم؟ چقدر تو دوره دبیرستان بي پناه بودیم...سالم: سم
...ازش خوشم اومداولین دختري کھ

...ھیس: آني

روز-بالتیمور-خارجي

. گل ھاي سرخ و شکالت. فروشگاه ھا و خریدھاي مردم. تصاویري کوتاه از مراسم جشن در بالتیمور
.زنان مسن تر شکالت مي خرند و جوان ترھا ادکلن

روز-روزنامھ بالتیمور سان-داخلي

. از طرف والتر است. یک پاکت سرخ بھ دستش مي رسد و آن را باز مي کند. آني مشغول کار است
.بکي سر رسیده است. سرش را باال مي آورد. آني لبخندي مي زند

.داري قطار رو از دست مي دي: بکي

)وسایلش را جمع مي کند. (از دست نمي دم. نھ: آني

برنامھ ت تو نیویورک چیھ؟: بکي 

.فردا شب ھم مي ریم سمفوني گوش بدیم. مي ریم بھ موزه رین بو: آني

.عاشق سمفوني ام: بکي

من خیلي خوشبختم ) بر مي خیزد و بھ سمت آسانسور راه مي افتد. (من ازش متنفرم): با خنده(آني
م ھر چیز دیگھ اي اتفاق بیفتھ مال توي فیل. درستھ و واقعي. باالخره احساس خوشبختي مي کنم. بکي

ً از این ماجرا چیزي بھ کسي نگو) جلوي آسانسور مي ایستد. (ھاست بي خواب در سیاتل بھ . لطفاً◌
.تاریخ پیوست

روز-ایستگاه قطار بالتیمور-داخلي

.چھره آني از پنجره قطار پیداست و قطار بھ راه مي افتد

.تصویر نقشھ آمریکا

.از بالتیمور دور و بھ نیویورک نزدیک مي شودنوري . ھمان نقشھ اي کھ در ابتداي فیلم دیده بودیم



روز-جلوي یک ھتل در نیویورک-خارجي

.آني از تاکسي پیاده مي شود

شب-ھتلي در نیویورک-داخلي

...آني وارد مي شود. گلداني پر از گل روي میز است. والتر در یک سوئیت زیبا را باز مي کند

روز-ساختمان امپایر استیت-خارجي

دوربین باز ھم عقب . است» مالقات بھ یاد ماندني «دوربین عقب مي کشد و مي فھمیم نمایي از فیلم 
.مي کشد

روز-خانھ جسیکا -داخلي

.جسیکا اشک مي ریزد. یونا و جسیکا مشغول تماشاي فیلم ھستند

.این بھترین فیلمیھ کھ تو عمرم دیدم): گریان(جسیکا

.من خوشم نیومد: یونا

.باید پیداش کنین. باید برین دنبالش یونا:جسیکا

.یونا سري تکان مي دھد، اما نمي داند باید چھ کار کند

مي دوني رفتن بھ نیویورک چقدر خرج داره؟: یونا

تو چقدر پول داري؟. نرخ ھا ھر روز عوض مي شن. ھیشکي نمي دونھ: جسیکا

.ھشتاد دالر: یونا

.فکر کنم پول تاکسي ھات رو بتوني بدي. من ھم چھل و دو دالر دارم: جسیکا

اما چھ جوري تا اونجا برم؟: یونا

مي شھ چند دقیقھ مراقب دفتر باشي تا من برگردم؟... عزیزم من چند دقیقھ مي رم بیرون: مادر جسیکا

.جسیکا نگاھي بھ یونا مي اندازد

.باشھ: جسیکا

روز-دفتر آژانس مسافرتي-داخلي

.نام یونا را وارد مي کند. ر مي کندجسیکا با کامپیوتر کا

مي خواي صندلیت وسط باشھ یا کنار پنجره؟: جسیکا

.کنار پنجره: یونا



پذیرایي ھم مي خواي؟: جسیکا

بخوام؟... نمي دونم: یونا

بھشون مي گم تو دوازده سالتھ و مي توني بھ ... حاضرم بمیرم، اما توي ھواپیما چیزي نخورم: جسیکا
.این جوري کاري باھات ندارن. تنھایي سفر کني

جسیکا بلیت را از روي میز بر مي دارد و مشخصات یونا را در آن مي . یونا سري تکان مي دھد
.نویسد

روز-خیابان پنجم نیویورک-خارجي

یک قلب شکستھ فلزي . اغلب زوج اند و بھ ویترین ھا نگاه مي کنند. والتر و آني در میان مردم ھستند
. والتر و آني بھ قلب شکستھ زل مي زنند. ز میانش رد شده پشت ویترین خودنمایي مي کندبا تیري کھ ا

آني .ھر دو شروع بھ صحبت مي کنند، ھر دو ساکت مي شوند. ھریک در عالم خود سیر مي کنند
.نگاھي بھ والتر مي اندازد

.تو بگو: آني

اما . از من فاصلھ مي گیري. ستحواست بھ من نی. از کریسمس بھ این طرف خیلي عوض شدي: والتر
.فکر مي کنم داري دوباره بر مي گردي

طبیعیھ نھ؟ تو ھیچ وقت . من عصبي شده بودم... من یھ کم... من فقط) لبخندي مي زند(برگشتم: آني
.منظورم رو مي فھمي... عصبي نشدي

چي؟: والتر

.براي ھمیشھ... درباره خودمون: آني

.نھ: والتر

.طبیعیھ... مي دوني چي فکر مي کنم؟ فکر مي کنم این تقریباً . خب، من شدم: آني

روز-طبقھ اول فروشگاه-داخلي

.آني و والتر بھ سمت غرفھ جواھرات مي روند

مي فھمي؟. فکر مي کردم ما دو تا انسان با حقوق برابریم یا نھ: آني

.باشدوالتر متوجھ منظور آني نشده، اما مي کوشد برخورد مناسبي داشتھ 

روز-طبقھ سوم فروشگاه-داخلي

.اگھ متوجھ منظورم بشي. انگار کھ قسمت باشھ، اما نیست: آني

.ابروھاي والتر در ھم مي رود



.نمي توني این رویاھاي بچگانھ رو توي زندگیت نگھ داري. باید بزرگ بشي): ادامھ مي دھد(آني

.والتر متعجب شده

.یزھا اعتقاد دارماز من بدت نیاد، چون بھ این چ: آني

.تو نمي توني: والتر

.مي تونم: آني

.داري مثل مادربزرگم حرف مي زني: والتر

روز-طبقھ اول فروشگاه-داخلي

والتر بھ سمت غرفھ جواھرات مي رود و با یک بستھ آبي . والتر و آني از آسانسور خارج مي شوند
یک حلقھ زیباي الماس . تھ را باز مي کندآني بس. رنگ کوچک باز مي گردد و آن را بھ آني مي دھد

.داخل بستھ است

.والتر: آني

.این مال مادرمھ: والتر

حلقھ را در . ( درست مثل چیزیھ کھ اگھ خودم مي خواستم بخرم، سفارش مي دادم. خیلي قشنگھ: آني
اما . گردنمنظورم رو فھمیدي؟ آدم ھایي ھستن کھ دنبال یھ رابطھ پر از غافلگیري مي) دستش مي کند

.غافلگیري ھا یھ وقتي کسالت بار مي شن) از در فروشگاه بیرون مي زند. (من از اونھا نیستم

روز-خیابان پنجم-خارجي

.والتر و آني وارد خیابان مي شوند و در پیاده رو راه مي روند

فکر کن خستھ . یريوالتر قول بده ھیچ وقت برام یھ مھموني غافلگیر کننده نگ. یھ قولي بھ من بده: آني
از این ! سورپرایز:و خیس از عرق وارد خونھ مي شي و بعد صد نفر با لباس مھموني یھو داد مي زنن

.کار بیزارم

شب-اتاق سم-داخلي

سم بھ . یونا دم در ایستاده و نگاه مي کند. سم چمداني را روي تخت گذاشتھ و مشغول بستن آن است
.چند کشو را زیر و رو مي کند. مي گردد کھ پیدایش نمي کندطرف میزش مي رود و دنبال چیزي 

کیف پولم رو ندیدي؟: سم

.باید تو آشپزخونھ باشھ: یونا

تلویزیون نگاه . بھت خوش مي گذره. من فقط براي یک شب مي رم، باشھ؟ کالریس ھم اینجاست: سم
.یواشکي فیلم ھاي ترسناک مي بیني، چھ مي دونم. مي کني



اون مي ري؟تو با : یونا

.بلھ: سم

.سم عصباني مي شود. یونا بھ سمت اتاقش مي رود و در را محکم مي بندد

شب-اتاق نشیمن-داخلي

.سم در اتاق یونا را باز مي کند

شب-اتاق یونا-داخلي

بھ . من حق دارم چیزھایي رو کھ آدم ھاي ھم سن و سال من دارن، داشتھ باشم. من باید زندگي کنم: سم
.اصالً ھم اھمیت نمي دم کھ عصباني بشي. ربطي نداره کھ من با کي مي رمتو 

.من این رو مي خوام): نامھ آني را نشان مي دھد(یونا

.سم از اتاق خارج مي شود

در ادامھ-اتاق سم-داخلي

اما حقیقت اینھ کھ تو از ھیچ کس خوشت نمیاد، چون . من باید بخوام. مھم نیست تو کیو مي خواي: سم
.مادرت نیست

.سم یک جفت جوراب بھ داخل چمدانش پرتاب مي کند

.تو مي توني با دراکوال ازدواج کني. باشھ، من ھیچي نمي گم): فریاد مي زند(یونا

.کھ من ازت اجازه نخواستماما موضوع اینھ. متشکرم یونا: سم

مگھ آني چھ ایرادي داره؟): فریاد مي زند(یونا

!خفھ شو: سم

.یونا بھ اتاق سم مي آید

. اون ھیچ وقت بھ من نگفت خفھ شو. خفھ شم؟ خفھ شم؟ مامان ھیچ وقت این کار رو نمي کرد: یونا
.ھیچ وقت سرم داد نمي زد

.بحثمون تموم شد: سم

.نیم بریم نیویورکتو گفتي مي تو: یونا

.نگفتم: سم

.گفتي: یونا



.اما نمي ریم. یادم نمیاد چي گفتم: سم

.از این اتاق بیرون نمي رم تا بگي باشھ: یونا

.برو بیرون: سم

.نمي رم: یونا

.خستھ شدم. لعنتي : سم

.یونا گریھ مي کند و فریاد مي زند. سم، یونا را بغل مي کند و از اتاق بیرون مي برد

شب-راھرو-داخلي

...و بعد

شب-اتاق یونا-داخلي

.ازت متنفرم. ازت متنفرم. من رو بذار زمین: یونا

.یونا گریھ مي کند. سم یونا را بھ تختش پرتاب مي کند

از اتاق خارجي مي شود و در . خستھ شدم. از این مسخره بازي برنامھ رادیویي تلفني خستھ شدم: سم
.را بھ ھم مي کوبد

ادامھ-نشیمن-يداخل

.یونا گریھ مي کند

ادامھ-اتاق یونا-داخلي

.سم کنار تختش مي نشیند و او را در بغل مي گیرد. صداي گریھ یونا مي آید

روز-قایق سم-داخلي

.سم و کالریس در راھرو ایستاده اند و حرف مي زنند

.یونا، کالریس اینجاست باشھ؟ من ھم دارم مي رم: سم

.یدصدایي نمي آ

.احتماالً ھنوز خوابھ) رو بھ کالریس(یونا؟ : سم

.یونا در اتاق نیست. سم در اتاق یونا را باز مي کند

:قطع ھاي مکرر



کالریس ھم از قایق . ھمھ جا را مي گردد و اثري از یونا نیست. سم حمام را نگاه مي کند، یونا نیست
.بیرون مي رود و یونا را صدا مي زند

روز-سیاتلفرودگاه -خارجي

یونا از اتوبوس پیاده مي شود و بھ سمت . گروھي مسافر از یک اتوبوس ویژه فرودگاه پیاده مي شوند
.ورودي شیشھ اي فرودگاه مي رود

روز-میز پذیرش فرودگاه-داخلي

.بعدي: مأمور فرودگاه

.یونا جلو مي آید و بلیتش را نشان مي دھد

روز-خانھ جسیکا-داخلي

سم . او دارد استنطاق مي شود، اما جواب نمي دھد. صندلي وسط اتاق نشیمن نشستھ استجسیکا روي 
.ھم کنار پدر و مادر جسیکا حضور دارد

.جسیکا این قابل قبول نیست: مادر جسیکا

.اگھ ھمین االن نگي مي کشمت: پدر جسیکا

.نیم را نشان مي دھدبھ ساعت روي دیوار نگاه مي کند کھ ھشت و . جسیکا چشم ھایش را مي بندد

.اون تو راه نیویورکھ: جسیکا

چي؟: مادر جسیکا

چطور؟: سم

.یونایتد۵٩٧پرواز : جسیکا

.پدر و مادر جسیکا وحشت زده شده اند

!جسیکا: مادر جسیکا

چھ ساعتي پرواز مي کنھ؟: سم

.ھشت و سي دقیقھ: پدر جسیکا

.نشان مي دھدھشت و سي و یک دقیقھ را . ھمھ بھ ساعت نگاه مي کنند

.جسیکا لبخندي مي زند

روز-ماشین سم-داخلي



.نماي نزدیک از چھره سم، بھ سمت فرودگاه مي راند

روز-بزرگراه منتھي بھ فرودگاه سیاتل-خارجي

.ماشین سم وارد ورودي فرودگاه مي شود

روز-ھواپیما-داخلي

کولھ پشتي اش را روي پایش . جھ یک استاو در بخش در. مھمان دار با دقت کمربند یونا را مي بندد
.گذاشتھ

.یھ صندلي خوب براي تو تا با ما پرواز کني... بفرمایین: مھمان دار

.متشکرم): مؤدبانھ(یونا

مي خواي چیزي برات بیارم؟. خواھش مي کنم: مھمان دار

.نھ: یونا

روز-میز پذیرش فرودگاه-داخلي

کاله بیس بال سرش . چھل و پنج کیلو، موھاش رو شونھ نمي کنھقدش تقریباً این قدره، ): عصباني(سم
.مي ذاره

کسي یھ بچھ تنھا رو تو پرواز نیویورک پذیرش کرده؟): رو بھ ھمکارانش(مسئول پذیرش

.من پذیرش کردم: مسئول بخش درجھ یک

.من باید ھرچھ سریع تر بھ نیویورک پرواز کنم... من مي کشمش: سم

اونجا مي تونین بھ سمت نیویورک . تونیم یھ پرواز بھ شیکاگو بھتون بدیمما مي : مسئول پذیرش
چطوري پرداختش مي کنین؟... پرواز

) کارت امریکن اکسپرس را در کیفش پیدا نمي کند. (با کارت اعتباري امریکن اکسپرس: سم 
.من واقعاً مي کشمش) کارت ویزا را نمي یابد(ویزا

روز-فرودگاه کندي نیویورک-داخلي

.مسافران دیگر با عجلھ بھ او تنھ مي زنند. یونا از ھواپیما پیاده شده و بھ دنبال مسیر خروج است

چند دقیقھ بعد-فرودگاه کندي نیویورک-خارجي

.یونا در ایستگاه تاکسي ایستاده است

چند دقیقھ بعد-تاکسي-داخلي



.یونا در صندلي عقب تاکسي نشستھ است

کجا؟: راننده تاکسي

.ساختمون امپایر استیت: یونا

روز-ھواپیما-داخلي

.چشم ھایش را مي بندد و آنھا را مي مالد. سم روي صندلي نشستھ

.یاال...یاال... یاال): بھ خود(سم

عصر-ساختمان امپایر استیت-خارجي

. تدیک تاکسي جلوي ساختمان مي ایس. ساختمان امپایر استیت زیر نور عصرگاه درخشش عجیبي دارد
.با تعجب ساختمان را ورانداز مي کند. یونا سرش را از پنجره عقب بیرون مي آورد 

روي بام اینجا مي خواي چي کار کني؟ مي خواي بپري پایین؟: راننده تاکسي

.مادرم مالقات کنم... مي خوام با. نھ: یونا

غروب-رستوراني رو بھ روي ساختمان امپایر استیت-داخلي

.خنده آني محو شد. آني رو بھ منظره امپایر استیت نشستھ است. ر میزي مي نشینندوالتر و آني س

چیزي شده؟: والتر

.آني سرش را تکان مي دھد

مي تونم نوشیدني براتون بیارم؟: پیشخدمت

نوشیدني؟: والتر

.آره: آني

.والتر از روي شانھ نگاھي بھ امپایر استیت مي اندازد

منظره قشنگیھ نھ؟: والتر

.والتر، باید یھ چیزي بھت بگم: آني

غروب-فرودگاه کندي-خارجي

چند نفر کھ . سم بھ طرف تاکسي مي رود. یک تاکسي مي ایستد. سم ناامیدانھ بھ سمت ترمینال مي رود
.در صف ایستاده اند عصباني مي شوند



.ساختمان امپایر استیت) رو بھ تاکسي... (متأسفم یھ کار فوریھ: سم

غروب-سالن انتظار امپایر استیت-داخلي

.یونا با کولھ پشتي اش وارد سالن انتظار مي شود و راه مي رود

غروب-نماي ھوایي-بام امپایر استیت-خارجي

.یونا وارد بام مي شود و نگاھي بھ اطراف مي اندازد. شھر زیر پاي ماست

غروب-پل خیابان پنجاه و نھم-خارجي

.وي پل عبور مي کند و بھ سمت منھتن مي رودتاکسي سم با سرعت از ر

غروب-بام امپایر استیت-خارجي

.بھ طرف یک زن زیبا مي رود. یونا نگاھي بھ آدم ھا مي اندازد

شما آني ھستین؟. سالم من یونا ھستم: یونا

.من سینتیا ھستم) لبخندي مي زند. (نھ: زن

.یونا بھ سراغ زن دیگري مي رود

آني ھستین؟ببخشین، شما: یونا

غروب-رستوران مقابل امپایر استیت-خارجي

تصویري کھ . دوربین بھ عقب مي کشد. آني با والتر مشاجره مي کند. نمایي از پشت پنجره رستوران
مي دیدیم، در واقع نماي نقطھ نظر یونا از روي بام امپایر استیت بود کھ با دوربین رستوران برج رو 

.بھ رو را نگاه مي کند

اوایل شب-بام امپایر استیت-ارجيخ

یونا سرش را میان . مي خواھد بنشیند کھ سم سر مي رسد. یونا با دوربین اطراف را نگاه مي کند
.سم بھ طرفش مي رود. دستانش پنھان مي کند

اگھ بالیي سرت بیاد چي کار کنم؟. تو تنھا چیزي ھستي کھ دارم. تو خانواده مني: سم

.یونا مي زند زیر گریھ. بنددسم چشم ھایش را مي 

اگھ پیدات نمي کردم چي مي شد؟: سم

.من از کارھایي کھ مي کردي ترسیده بودم: یونا

کي پیدات مي کردم؟: سم



.اگھ نمي اومدم: یونا

تا حاال رفتار احمقانھ اي با تو داشتم؟. گوش کن: سم

.نھ: یونا

بھت رسوندم؟تا حاال آزاري... بھ ھر حال... منظورم اینھ کھ: سم

.نھ: یونا

.چند لحظھ سکوت. ھر دو یکدیگر را بغل مي کنند

.باورم نمي شھ با بلیت درجھ یک پرواز کردي: سم

.بھ ھر حال این کار رو کردم: یونا

شب-رستوران رو بھ رو-داخلي

.آني و والتر سر میز نشستھ اند

اما باید بھت مي گفتم . ور دیوونگي موقتیھوالتر این یھ ج. نمي دونم درباره این موضوع چي بگم: آني
...چون

این خیانتھ؟): منطقي(والتر

...اما واقعاً این طور نیست، من فقط. بلھ: آني

خب، چھ اتفاقي افتاد؟: والتر

.ھیچي. گفتم کھ : آني

روي پشت بام امپایر استیت؟: والتر

.اینجام. من رو پشت بام امپایر استیت نیستم: آني

نمي خوام کسي باشم کھ تو براش . بیا فراموشش کنیم. ببین آني، من دوستت دارم... واقعاً نھ: والتر
یھ خونھ پیش خرید . توي بورس سرمایھ گذاري کردم. من یھ بیمھ عمر دارم ... برنامھ ریزي کني

آدم یھ. شیک لباس مي پوشم . دارم پول خوبي در میارم. شغل مھمي دارم. ھیچ بیماري اي ندارم. کردم
تنھا ایرادم اینھ کھ نسبت بھ گندم، توت فرنگي، پني سیلین، . دوشنبھ ھا ھم فوتبال تماشا مي کنم. مستقلم

اگھ تو دوست . خیلي زن ھا دوست دارن ھمسر من باشن. گرده افشاني، آجیل و پشم حساسیت دارم
.نداري یھ بحث دیگھ اس

.اشکش سرازیر شده. آني سر تکان مي دھد

.، من لیاقت تو رو ندارموالتر: آني

.فکر کنم من ھم دارم ھمین رو مي گم: والتر



ھر دو مي کوشند . آني بھ آھستگي حلقھ نامزدي اش را بیرون مي آورد و رو بھ سمت والتر مي گیرد
.با ھم مھربان باشند

تو حالت خوبھ؟: آني

.بعضي از مردم براي رفتن بھ سمفوني سر و دست مي شکنن... آره: والتر

.ھر دو لبخند مي زنند

!اوه: آني

چي شده؟: والتر

.نگاه کن: آني

یک قلب . ساختمان امپایر استیت چراغاني شده است. والتر بر مي گردد و بھ پشت سر نگاه مي کند
.والتر رویش را بر مي گرداند. بزرگ سفید و صورتي مي درخشد

.برو اونجا: والتر

:قطع بھ

شب-خیابان پنجاھم غربي-خارجي

.آني بھ سمت امپایر استیت مي رود

شب-بام امپایر استیت-داخلي

.یونا و سم ھمراه با بقیھ در حال خارج شدن ھستند. تمام شھر نوراني شده است

.داریم تعطیل مي کنیم. آخرین اعالم : مأمور آسانسور

.یونا نگاھي بھ سم مي اندازد

خیلي کار احمقانھ جالبي بود، نھ؟: یونا

.شاید وقتي برگشتیم یھ سگ بخریم... حاال دیگھ:سم

.باشھ: یونا

یعني چي باشھ؟ تو نمي خواي یھ سگ داشتھ باشي؟: سم

.خوبھ: یونا

.سم دستش را دور شانھ یونا مي اندازد و بھ سمت آسانسور حرکت مي کنند

.بیا بریم خونھ: سم



شب-خیابان پنجم-خارجي

.دآني بھ سمت امپایر استیت مي دو

شب-سالن انتظار امپایر استیت-داخلي

.آني بھ سمت غرفھ اطالعات مي دود

.اما آسانسورھا بستھ شدن. متأسفم خانوم: مسئول اطالعات

.من باید برم اون باال. نھ، خواھش مي کنم ): نفس نفس مي زند(آني

.امشب دیگھ کسي باال نمي ره. ما داریم تعطیل مي کنیم: مسئول اطالعات

.بر مي گردد تا برود، اما ناگھان بر مي گردد. بھ آخر خط رسیده. نفس عمیقي مي کشدآني

اما اگھ . احتماالً اونجا نیست... مي شھ یھ نگاھي بندازم؟ شاید یکي کھ منتظرشم رو ببینم. گوش کن: آني
.باشھ من باید بدونم

.مسئول اطالعات نگاھي بھ او مي اندازد

ت، نھ؟کري گران: مسئول اطالعات

اون فیلم رو دیدي؟: آني

.زنم عاشق اون فیلمھ: مسئول اطالعات

شب-بام امپایر استیت

.ھمھ جا خالي است. در آسانسور باز مي شود

.ھیچ کس نیست. متأسفم خانوم: متصدي آسانسور

.آني بھ آرامي راه مي رود

.مي شھ یھ دقیقھ اونجا باشم: آني

.بفرمایین: متصدي آسانسور

بھ طور اتفاقي . بھ نورھاي اطراف نگاه مي کند. بھ سمت دوربین ھا مي رود. آھي مي کشدآني 
.نگاھش بھ چیزي روي زمین مي افتد

داخل کولھ . آني کولھ پشتي را بر مي دارد، با تردید آن را باز مي کند. کولھ پشتي یونا آنجا افتاده است
صداي زنگ یک آسانسور . ر مي آوردعروسک را د. پشتي یک مسواک است و عروسک خرس یونا

.آني سرش را بلند مي کند و سم و یونا را مي بیند کھ از آسانسور بیرون مي آیند. دیگر مي آید



...ھمین جا گذاشتمش: یونا

.ھمان زن مرموز آنجاست... سم نمي تواند باور کند. آني آنجاست. ناگھان خشکشان مي زند

تویي؟: سم

!منم؟: آني

.من دنبالت اومدم. ھ تو خیابون دیدمشاوني ک: سم

تو آني ھستي؟: یونا

.بلھ: آني

تو ھم آني ھستي؟): گیج شده(سم

.آني ناشیانھ لبخندي مي زند

این مال توئھ؟): کولھ پشتي را نشان مي دھد(آني

.آني کولھ پشتي را بھ آرامي بھ او مي دھد. دستش را دراز مي کند. یونا بھ طرف آني مي رود

.اسمش سمھ. این ھم پدرمھ) با سر بھ سم اشاره مي کند. (من یونا ھستم:یونا

و این کیھ؟) بھ خرس عروسکي اشاره مي کند(سم. سالم یونا: آني

.ھاوارد: یونا

.ھاوارد: آني

ھیچ کدام نمي . ھنوز عصبي است. آني ھم لبخند مي زند. سم سري تکان مي دھد و لبخندي مي زند
.یکي از متصدیان دو آسانسور گلویش را صاف مي کند. بکننددانند چھ کار باید 

.بھتره بریم: سم

.سم دستش را مي گیرد. آني سري تکان مي دھد

بریم؟: سم

.احساس راحتي و امنیت مي کند. آني دستش را در دست او مي گذارد

سم؟: آني

.سم بھ او نگاه مي کند

.خوشحالم کھ مي بینمت: آني

تصویر چھره آني



تصویر چھره سم

ھمگي بھ سمت آسانسور مي . دست ھایش را بھ عالمت پیروزي مشت مي کند. تصویر چھره یونا
.روند

شب-ساختمان امپایر استیت-خارجي

.نمایي از باال از ساختمان، چراغاني ھا خودنمایي مي کنند

.تصویر سیاه مي شود


