
SCRIPT TITLE

Written by

Name of First Writer

Based on, If Any

Address
Phone Number



BLUE JASMINE- EV/IC GUN

Adam içeri girer, kadın içerde makyajı akmıs, aglamıs ve 
derbeder bir halde, kocasını karsılar, 

(JASMINE)
Lissette Boudreu ile iliskin var 
mı?

Adam cok bunalmıs kadının hep aynı sorularından, kadına 
tepkisi artık bıkmıs bir halde,

(HAL)
Oh..Jasmine, birseyler icmeden 
seninle bu konusmayı yapamam. 

Adam kacar gibi salona dogru ilerler, kadın hemen arkasından 
gelir,

(JASMINE)
Bir durur musun.? Benimle oyun 
oynama, Sen Sikago’ya hiç gitmedin! 
Jordan’ların bakıcısını Paris’e 
götürdün. Neler oldugunu biliyorum.

Adam kadının ögrendigi seylere bozulmaz, yapıcı bir tavırla,

(HAL)
Bunu konusabilir miyiz? Lütfen?

Kadın, adamın tersine, sinirlerine hakim olmakta güclük 
çekiyor.

(JASMINE)
Emin ol, bunu konusacagız..

(HAL)
Peki bunu sakince yapabilir 
miyiz?.. Seninle olanları konusmak 
istiyorum ama sen.. sürekli o 
kadar...

Adamın lafı yarıda kalır, kadın sesini yükselterek,

(JASMINE)
Nasıl bir tepki vermemi 
bekliyorsun?? Yıllardır baska 
kadınlarla yatıyorsun. Raylene, 
sekterin, antrenörümüz..! Amy..?
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Adam duymak istemez devamını, kadının gözlerine bakarak 
ciddilesir,

(HAL)
Bu farklı..Bu ciddi. Lisette’le 
birbirimize asıgız.

Kadın kibirli bir tavırla daha da soka girer, sokun etkisiyle 
sakin bir sesle,

(JASMINE)
N..Nee?? Sen kafayı mı yedin?

Adam gayet sakin ve olayı kontrolünde tutarak, 

(HAL)
Özür dilerim ama bunu duyman 
gerekiyor, Lisette’le birbirimize 
asıgız..

Kadın hala duyduklarını anlamak istemez gibi; asagalayan bir 
tavırla,

(JASMINE)
Bu ne demek oluyor? Bu salakca 
acıklaman ne anlama geliyor?

Adam daha iyi anlaması için acıklamasını yapar,

(HAL)
Birlikte, bir gelecek için plan 
yapıyoruz anlamına geliyor.

Kadın sokun etkisinde hala,

(JASMINE)
Özür dilerim.. Ama seni anlamakta 
zorluk çekiyorum..

Kadın, elinde pecetesi burnunu siler, arkasını döner, icki 
büfesine dogru yürür. 

(HAL)
Bunun senin icin sok oldugunu 
biliyorum ama sana karsı dürüst 
olmalıyım.
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Kadın cok alaycı bir tavırla, bir yandan içkisini bardaga 
koyarken,

(JASMINE)
Ohh..Dürüst olmak istiyorsun demek, 
iste bu sakaların en büyügü..

Adam artık kadının bu alaycı tavrından sıkılmıs bir sekılde, 
sesini yükselterek,

(HAL)
Geçmiste gelisigüzel iliskilerim 
oldu, su ana kadar bir anlamı yoktu 
ama bu farklı.

Kadın ickisini bir kenara bırakır, bu sefer mantıklı 
görünmeye calısır gibi ve kontrolü zor elinde tutarak,

(JASMINE)
Hal..? Kafayı mı yedin sen? Kız 
daha cocuk, Tanrı askına..ve bir 
bakıcı.. Deli misin sen?

Adam artık kendini acıklayamamaktan iyice sinirli halde,

(HAL)
Bunu sana söylemek benim için zaten 
cok zor Jasmine..

Kadın adamın acıklamalarına inanamaz,

(JASMINE)
Senin icin zor mu??? Ya ben?? Bu 
benim için çok utanc verici.

Adam arkasını döner sanki bile duymak istemez, orda olmaktan 
bile mutsuz, 

(JASMINE)
Sadakatsiz oldugunu herkesin 
bilmesi yeterince kötü zaten.. 

Kadın, adama dogru yaklasır, adamda yüzüne bakar,

(JASMINE)
Ama bu aptal görünüslü Fransız için 
beni bir kenara atman..
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Bu sefer adam kadının lafını keser, ikisininde sesleri artık 
yükselmistir

(HAL)
Bak merak etme, sana iyi 
bakacagım..

Kadın bu konusmadan kacmak ister gibi, nefesi kesilmistir 
artık, kaldıramaz bu olanları, 

(JASMINE)
Özür dilerim.. Nefes alamıyorum su 
an.. Gercekten nefes alamıyorum..

Kadın elini kolunu nereye koyacagını sasırır, panik bir 
haldedir, cidden nefes almakta gucluk ceker, adam ciddi mi 
degil mi diye anlamaya calısır, kadın koltuga dogru ilerler,

(JASMINE)
Ne yapacagımı bilmiyorum.. Ben..Ben 
ne yapıyorum ya burda?

Kadın adamın koltukta ki cantasını delirmiscesine etrafa 
dokmeye baslar, adam kadının ne yaptıgını anlamaya calısır,

(JASMINE)
Tanrım, bu kabul edilemez. Bu 
yasananlar gercek olamaz. Hic bir 
yere gitmiyorsun, bu kabul 
edilemez!!

Adam kadının panik atak gecirdigini anlar, daha yumusak bir 
tavırla onu teselli eder gibi sakinlestirmeyi dener,

(HAL)
Jasmine, öfke nöbet geciriyorsun..

Kadın, adamın ona dokunmasına ve sarılmaya calısmasından 
iyice rahatsız olur, debelenir,

(JASMINE)
Dokunma bana..! Aklından bile 
gecirme!! Dokunma..

Adam, kadını sakinlestirmek icin arkadan onu tutmaya calısır, 
kadın hala debelenir,

(HAL)
Jasmine.. Öfke nöbeti geciriyorsun! 
Sakin ol.
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Adam, erkek gücüyle onu oturtur, elini kolunu tutar iyice 
sakinlesmesi icin,

(HAL)
Dur artık, dur.. !

Kadın nefes almakta güclük ceker ama biraz daha sakinlesir 
adamın gücüyle, 

(JASMINE)
Ne yapıyorum ya ben burada? Ne 
yapıyorum?..

(HAL)
Jasmine!!! Topla kendini!

(JASMINE)
Yapamam..

Adam artık iyice sinirli, ama yinede sakin ve yapıcı olmaya 
çalısarak, ve kadınında durumu anlamasına yardımcı olmak 
ister gibi,

(HAL)
JASMINE.. !! Sakinlestiginde, 
oturup iki yetiskin gibi ayrıklıkla 
ilgili düzenlemeleri konusacagız..

Kadın, koltukta zorca nefes alarak aglar, daha sakin ama hala 
durumu kabullenemeyen tavırla, adamı kendinden ileri dogru 
iter.

(HAL)
O zaman kadar bir otele 
yerlesecegim..

Adam orda daha fazla durmak istemez, ceketini alır ve kapıya 
dogru hızlıca yönelir, cıkar. Kadın koltukta kendi kendine 
aglarken bir anda durur ve ayaga kalkar, kendini toplamaya 
calısır, darmadagan bir haldedir, eline telefonunu alır ve 
kendinden emin bir tavırla numara tuslar. Telefon acılır,

(JASMINE)
Alo?? FBI mı? Bir ihbarda bulunmak 
istiyorum!

SAHNE SONU--
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