
MARRİAGE STORY 

CHARLİE: Henry  nerde?

NİCOLE: Cassie ve  çocuklarla lazer tag oynuyor. 

CHARLİE: Bir şey içer misin? Filtresiz musluk suyum, biram ve 
meyve suyum var. 

NİCOLE: Meyve suyu alıyım. Duvarlara bir şey asmadın mı?

CHARLİE: Henry'nin eserleri hariç bir şeyim yo, onları da 
çerçeveletiyorum. 

NİCOLE: Bir şeyler verebilirim yenisini alana kadar durur.  
Staten Adası feribotu'ndaki müthiş Henry fotoğrafına ne 
dersin?

CHARLİE: Onda sen de yok muydun?

NİCOLE: Beni kesip atabilirsin. 

CHARLİE: 22'sinde Newyorkta olmak için bir gün erken yola 
çıkıcam.  Henry'yi cuma günü alabilir miyim?

NİCOLE: Ayın 22'si, yani 21'i mi oluyor? Programımız var. 
Kuzenlerle LACMA'daki bir etkinliğe gidicez. 

CHARLİE: Programı değiştiremez misin?

NİCOLE: Tek kişilik. Dört gözle bekliyor. 

CHARLİE: Cidden mi?

NİCOLE:Benim gecem Charlie, öyle anlaşmıştık. 

CHARLİE: Peki.



NİCOLE: Ne?

CHARLİE: Sadece esnek olmanı istiyorum. 

NİCOLE: Esneğim. Gelip gidiyosun ve takvimine uyuyorum. 
Biletimiz olan tek gece..

CHARLİE: Tek geceye özgü değil ama peki.

NİCOLE: Henry'nin  öğretmeni bizi çağırıyor. 

CHARLİE: LA'deki öğretmeni mi?

NİCOLE: E-postayı yanıtlayıp tarih belirleyebilir misin?

CHARLİE: Olur, kafam yerinde değildi. 

NİCOLE: Anlıyorum. Okuma sorununun sebebini netleştirmek 
istiyorlar. 

CHARLİE: Bence aşırı hevesli. Sanırım çok istiyor. Matematiği 
olağanüstüymüş. 

NİCOLE: Zoru görünce hemen pes ediyor. Bizim gibi inatçı. 
Para harcamak istemediği Monopoly'de hala başarısız.   Pekala 
bence konuşmalıyız. Fazla ileri gitmiş olabiliriz. Nora'nın 
ücretini ödeyebilmem için annem evi ipotek ettirdi. 

CHARLİE:Hani ben ödüyordum.

NİCOLE: Sen yüzde 30'unu ödüyorsun. 

CHARLİE: İçini rahatlatacaksa  ben de meteliksizim. İki 
boktan tiyatro işi aldım, Henry'nin üniversite eğitimine para 
ayırmayı da unutabiliriz. 



NİCOLE: Şimdiye dek Henry'yi bulaştırmamayı başardık. Ve 
bu sefer iş değişicek. Onu korumalıyız. 

CHARLİE: Katılıyorum. 

NİCOLE: Nora'ya göre, bilirkişi evlerimize gelip biz, 
dostlarımız ailemiz ve hasımlarımızla birlikte Henry 'yle 
görüşücek, onun yanında nasıl davrandığımızı gözlemleyecekmiş. 

CHARLİE:Korkunç 

NİCOLE: Aynen. Herhangi bir gün anneliğimi gözlemleseler 
zaten velayet alamam. Şakaydı. 

CHARLİE: Biliyorum bence de öyle. 

NİCOLE: Tamam. O halde belki aramızda anlaşabiliriz. 

CHARLİE: Bunu en başta söylediğimi hatırlıyosun değil mi?

NİCOLE: Biliyorum ama şartlar değişti. 

CHARLİE: Bu şartların oluşacağını öngörmüştüm. 

NİCOLE: Neyse deneyelim mi?

CHARLİE: Tamam.   Nasıl başlıcağımı bilmiyorum. 

NİCOLE: Neden LA'de kalmak istediğimi anlıyor musun?

CHARLİE: Hayır

NİCOLE: Charlie iyi bir başlangıç yapmadık.

CHARLİE: Anlamıyorum. 

NİCOLE: Burda vakit geçireceğimize söz verdiğini unuttun mu?



CHARLİE: Bahsi geçmişti. Evlenmiştik, bir sürü şey söylendi. 
Avrupa'ya taşınmaktan bahsettik. Şey alıcaktık Konsol muydu, 
neydi? Büfe kanepenin arkasındaki boş alana koyucaktık. 
Hiçbirini yapmadık. 

NİCOLE: Bizi burda bir sene misafir edecek Geffen'daki işi 
geri cevirdin. 

CHARLİE: İstediğim bir şey değildi. Harika bir tiyatro 
topluluğumuz ve yaşamımız vardı. 

NİCOLE: O yaşama harika mı diyorsun?

CHARLİE: Kastettiğimi anladın. Evlilikten değil. Brooklyn 
yaşamından bahsediyorum. Mesleki yaşam. Bilmiyorum başka 
şey yapmak aklımın ucundan geçmedi. 

NİCOLE: Sorun da bu zaten, değil mi? Sonuçta karındım. 
Benim mutluluğumu da düşünmeliydin. 

CHARLİE: Hadi ama, sen mutluydun. Mutlu olmadığına şimdi 
karar verdin. 

NİCOLE: Tamam. Şey artık işim burda, ailem burda. 

CHARLİE: Dizin onaylandığı için Henry'yi burda okutmayı kabul 
ettim. Çekimler bitince onun Newyork'a dönüceğini sanıyordum. 

NİCOLE: Tatlım lafı hiç geçmedi. Öyle farz etmiş olabilirsin 
ama lafı hiç geçmedi. 

CHARLİE: Lafı geçti. 

NİCOLE: Ne zaman?



CHARLİE: Zamanını bilmiyorum ama lafı geçti. Telefonda söz 
etmiştik.

NİCOLE: İzin ver, bitireyim. Pardon sürekli bunu söylüyorum. 
Henry burda mutlu olursa ve dizim devam ederse bir süre 
kalırız demiştim.

CHARLİE: O düşünce sürecine ortak edilmedim. 

NİCOLE: Burda oturmamamızın tek sebebi, sana dayatılmadığı 
sürece kendi arzularından başkasını tanımaman. 

CHARLİE: Tamam  benimle evlendiğine bu hayatı yaşadığına 
pişmansın. Ama gerçek bu. 

NİCOLE: Napıcaz?

CHARLİE: Bilmiyorum. 

NİCOLE: Nora bunun dönüşü olmadığını söyledi. 

CHARLİE: Nora siktirsin! Nora'nın, LA' de hiç yaşamamama 
rağmen aksini söylemesinden nefret ediyorum. Ona bunları 
nasıl söyletebildin?

NİCOLE: Jay de benim hakkımda konuştu. Bert'ü 
kovmamalıydın. 

CHARLİE: Bana da puşt lazımdı. 

NİCOLE: Kabul edelim ikimizin de avukatları hakkımızda boktan 
şeyler söyledi. 

CHARLİE: Nora daha fenaydı. 

NİCOLE: Jay bana alkolik dedi.



CHARLİE: Hem ayağımı kaydırdın hem de azap çektiriyorsun. 

NİCOLE: Sen evliliğimizde az azap çektirmedin. 

CHARLİE: O çektiğin azap mıydı?

NİCOLE: Şimdi yine istediğini alabilmek için Henry'ye korkunç 
şeyler yaşatacaksın. 

CHARLİE: Benim ne istediğim önemli değil. Yani eskiden 
önemliydi ama asıl düşündüğüm onun iyiliğiydi. 

NİCOLE: Konu ne zaman Henry'nin isteklerine gelecek diye 
merak ediyordum. 

CHARLİE: Siktir git!

NİCOLE: Asıl sen siktir git! Oğlunu ve başkalarını dinleseydin 
burda yaşamayı tercih ettiğini duyardın 

CHARLİE: Bana karşı hislerini Henry'ye mal etme. 

NİCOLE: Burayı daha çok sevdiğini söyledi. 

CHARLİE: Duymak istediğini bildiği şeyi söylemiş!

NİCOLE: Sürekli telefondaymışsın. Onunla oynamıyormuşsun.

CHARLİE: Çünkü LA'de boşanırken Newyork'ta oyun  
yönetmeye çalışıyorum! Orda olmadığım için kapandı. Müthiş bir 
fırsattı. 

NİCOLE: İstemediğin bir şey için savaşıyorsun! İyice babana 
benziyorsun. 

CHARLİE: Sakın beni babamla kıyaslama.



NİCOLE: Onunla kıyaslamadım. Onun gibi davrandığını 
söyledim. 

CHARLİE: Tıpkı annen gibisin. Şikayet ettiğin her şeyi 
yapıyorsun. Henry'yi sıkboğaz ediyorsun. 

NİCOLE: Öncelikle annemi severim. Harika bir anneydi. 

CHARLİE: Bunu sen söylemiştin. 

NİCOLE: Ayrıca anneliğimi anneminkiyle nasıl kıyaslarsın? 
Babama benzeyebilirim ama anneme asla!

CHARLİE: Benziyorsun! Ayrıca babama da benziyorsun!  Benim 
anneme de benziyorsun! Hepsinin en kötü yönlerini toplamışsın! 
Özellikle anneninkileri. Yatakta birlikte uzanırken bazen sana 
bakınca onu görür ve iğrenirdim. 

NİCOLE: Bana dokunduğunda  midem bulanırdı

CHARLİE: Pasaklısın. Yatakları toplar, kapakları kapatırdım. 
NİCOLE: Seninle sevişme fikri derimi koparıp atma isteği 
uyandırıyor.

CHARLİE: Ne LA'de ne başka yerde mutlu olabilirsin. Benim 
zıddım daha iyi bir erkek bulduğunu sanıp birkaç sene içinde 
ona da isyan ediceksin. Çünkü kendini ifade etmen gerekiyor. 
Ama istediğin bu değil. Sadece ifade edememekten yakınmak 
istiyorsun!

NİCOLE: Evliliğimizi düşündüğümde o kadın yabancı geliyor. 
Çocukken evlendik. 



CHARLİE: Eskisinden betersin. Benimle tanışmadan önceki 
hayatına dönmüşsün, rezalet.

NİCOLE: Büyük bir sanatçı olmak için fazla bencil olduğu 
söylerlerdi. Ben de seni savunurdum. Çok haklılarmış. 

CHARLİE: İyi rollerin geride kaldı. Vasatlıa geri döndün. 

NİCOLE: Beni kendimden şüphe ettirdin! Kötüsün!

CHARLİE: İyi bir yasal strateji olduğu için mağduru mu 
oynamak istiyorsun? Peki. Ama bu hayatı senin seçtiğini ikimiz 
de biliyoruz!Fikir değiştirine dek istiyordun! LA'den  
kurtulabilmek  için beni kullandın.

NİCOLE: Seni kullanmadım. 

CHARLİE: Kullandın, sonra da beni suçladın! Yanlışlarımı 
eksiklerimi hep yüzüme vurdun! Hayatımdan neşeyi söküp attın! 

NİCOLE: Bu yüzden gidip başkasıyla yatman şart mıydı?

CHARLİE: Onunla yatmama sinirlenme! Onunla birlikte 
güldüğüme sinirlen! 

NİCOLE: Ona aşık mısın?

CHARLİE: Hayır. Ama benden nefret etmedi. Sen nefret 
ettin. 

NİCOLE: Çalışanımızla yattın. 

CHARLİE: Son yıl benimle seks yapmayı bıraktın. Seni hiç 
aldatmadım. 

NİCOLE: O aldatmak sayılır!



CHARLİE: Ama yapıcak çok şeyim vardı. Kendini yoktan var 
etmiş 20'lerinde bir yönetmendim. Birden Time Out Newyork' 
a kapak olmuştum. Revaçtaydım ve önüme gelenle yatmak 
istiyordum ama yapmadım. Seni seviyor ve kaybetmek 
istemiyordum. 20'li yaşlarımı da kaybetmek istemiyordum. 
Ama bir bakıma kaybettim. Sense kısa sürede çok şey istedin. 
Evlenmek bile istemiyordum. Sikeyim! Yapmadığım o kadar çok 
şey var ki. 

NİCOLE: Çok sağol. 

CHARLİE: Rica ederim. 

NİCOLE: Sonsuza dek hayatımda olucağına inanamıyorum!

CHARLİE: Sen kafayı yemişsin! ve kazanıyorsun ulan!

NİCOLE: Dalga mı geçiyorsun? Evli olmayı istedim. Zaten yenik 
başladım! Beni, seni sevdiğim kadar sevmedin!

CHARLİE: Bunun LA ile ne alakası var?  Ne?

NİCOLE: Kendi bencilliğine o kadar gömülmüşsün ki bunu 
bencillik olarak görmüyorsun bile! Puştun tekisin!

CHARLİE: Her sabah uyandığımda ölmüş olmanı diliyorum! 
Henry'nin üzülmiceğinden emin olsam hastalığa yakalanmanı 
sonra da araba altında kalıp ölmeni umardım! Tanrım! Özür 
dilerim.

NİCOLE: Ben de. 




