
NORA: Kusura bakma pespaye görünüyorum. Çocuğumun okulunda etkinlik vardı. Önce bir konuyu 

aradan çıkaralım. Bence muhteşem bir aktrissin. 

 

NICOLE: Teşekkür ederim. 

 

NORA: All Over the Girl'e bayıldım ama tiyatronu da çok beğeniyorum. 

 

NICOLE: Oyunlarımı izledin mi? 

 

NORA: Kitabim için geçen sene New York’taydım; bu arada sana bir tane vereyim. 

Yayımcım beni götürdü. 

 

NICOLE: Harika.  

NORA: Teşekkürler. Muhteşemsin. 

NICOLE: Yöneten Charlie'ydi. 

NORA: Biliyorum. Çok yetenekli. 

NICOLE: Öyledir. Oyunu Broadway'e taşıyacaklar. Tabii ki bensiz. 

NORA: Sana sahip olduğu için şanslıydı. Nasılsın? 

NICOLE: Affedersin. 

NORA: Tatlım... Biraz nefes al. Sen bunu yaparken ben de kendimden bahsedeyim. Beni tutmayı 
seçersen senin için bıkmadan çalışırım ve çocuklarıma ayırdığım zaman hariç sürekli ulaşılabilir 

olurum. Onları okula kendim getirip götürmek istiyorum. 

NICOLE: Anlıyorum. Bunları ben de yaşadım. 

NORA: Sağ ol Annie. Hislerini biliyorum. 

NICOLE: Öyle mi? 

NORA: Evet. Eski kocamdan bir çocuğum var, kendisi narsist bir sanatçıdır ve sözlü tacizde bulunur. 

Artık Malibu'da oturan harika bir sevgilim var.  

NICOLE: Ne güzel. Charlie kötü biri değil. 

NORA: Elbette değildir. Ama başta seni ilgiye boğarlar, çocuk doğurduktan sonra, anne olduğumuzda 

ise bizden bıkarlar. Nerede yaşamak istiyorsun hayatım? 

NICOLE: Şey... Şu anda buradayım. Dizi beğenilecek mi, bilmiyorum ama yuvamda gibiyim. Hatta 

yuvamdayım. Charlie dışında bildiğim tek yuva burası. 

 



NORA: Burada kalmak mı istiyorsun?  

NICOLE: Charlie bunu istemez. O... LA'den nefret eder. 

NORA: Bizi ilgilendiren senin ne istediğin. Bence New York'a yeterince katlanmışsın. Biraz da o 

buraya katlansın, değil mi? 

NICOLE: Hep yapacağımızı söylerdi. ama hiç yapmadı. 

NORA: Oğlun kaç yaşında? 

NICOLE: Henry sekiz oldu. LA'e bayılıyor. Ona haksızlık olurmuş gibi geliyor. 

NORA: Beni dinle. Şu anda yaptığın umuda bel bağlamak. Anlıyor musun? "Kendim için daha iyisini 

istiyorum." diyorsun. 

NICOLE: İstiyorum. 

NORA: Şu anda berbat bir dönemden geçiyorsun. Her şey daha iyiye gidecek. "En zoru beklemektir." 

Diyen Tom Petty değil miydi? 

NICOLE: Bilmiyorum. 

NORA: Boşanma davasında karısı müvekkilimdi. Sayemde şarkının yarısı onun oldu. 

NICOLE: Ben para falan istemiyorum. Avukat tutmamakta anlaşmıştık, bu yüzden endişeliyim. 

Fazla agresif olmak istemiyorum. Arkadaş kalmak istiyorum.  

NORA: Mümkün olan en nazik biçimde hallederiz. şimdi, olanlardan biraz daha bahseder misin? 

Çünkü birlikte yapacaklarımızdan biri de hikâyeni anlatmak. 

NICOLE: İfade etmesi zor. Birine artık âşık olmamak gibi basit bir şey değil. 

NORA: Anlıyorum. En baştan başlamaya ne dersin? Başı senin için neresiyse. 

NICOLE: Aslında, Ben'le nişanlandım ve LA'de yaşıyordum. Filmlerde oynayıp Ben'le evlenmek 

istiyordum. Tanrım, yaşım henüz 19 veya 20'ydi. Hayatımda hiç daha yaşlı hissetmemiştim. Her 

neyse, dürüst olmam gerekirse ufak bir parçam ölmüş gibiydi ya da ölmek üzereydi. İnsan kendine, 

"Hiç kimse, hiçbir ilişki kusursuz değil." diyor. Çay enfesmiş. 

NORA: Değil mi? İçinde Manuka balı var. 

NICOLE: Neyse, Charlie'yi soruyordun. Şey... Evet. Sonuçta, Ben ile mutluydum ve ölülüğün 

farkındaydım, sonra uzayla ilgili bir filmin yönetmeniyle buluşmaya New York'a gittim. Uzay 

konusunu ciddiye alan bir filmdi, konusu uzayda seks ticaretiydi. Siyasiydi. Ya da öyle sanmamızı 
istediler. Her neyse. Aslında bazı uçuk porno filmlerle aynı ihtiyacı doyurmaya yönelikti. Ama her 

neyse, ben oradayken filmin yapımcısı beni bir oyuna davet etti. Birinin dairesinde, tüm ışıklar açık 

şekilde oynanacaktı. Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Oldukça tuhaf, gerçeküstü, distopik bir 

hikâyeydi ve oyunculuk çok iyiydi. Aktörlerden biri koca, tüylü bir ayıydı. Tüm repliklerini bana 

bakarak söylüyordu, ki bu mümkün olmasa bile ben öyle sezmiştim. Sonradan öyle olduğunu 

öğrendim tabii. Bu kurabiyeler de harika. 

NORA: Yanında biraz götürürsün. 

NICOLE: Sonra oyuncularla tanıştırdılar, meğerse ayı aynı zamanda yönetmenmiş. Benimle konuştu, 

ben de karşılık verdim. Ölü parçam aslında ölmemiş, komadaymış. Sonra, konuşmak seksten bile iyi 



geldi. Buna karşın, seks de konuşmak gibiydi. Sonuçta ilişkilerde her şey her şeye benzer. Öyle değil 

mi? Bütün geceyi ve ertesi günü birlikte geçirdik, bir daha ayrılmadım. Açıkçası tüm sorunlar başta da 

mevcuttu. Onun hayatına ayak uydurdum çünkü yaşadığımı hissetmek çok iyi geldi. Başlangıçta 

aktristim, yıldızdım ve bu önemliydi, insanlar önce beni görmeye gelirdi ama ben bundan 

uzaklaştıkça tiyatro topluluğu daha çok sükse yaptı, ben de ağırlığımı kaybettim. Şeye dönüştüm... 

"O kim?" "Bir zamanlar filancada oynayan aktris." İlgi odağı o oldu. Aslında bunu sorun etmezdim 

ama ben küçüldüm. Fark ettim ki, aslında yaşama dönen ben değilmişim. Onun yaşam enerjisini 

beslemişim. Ve aslında   kadar zeki ve yaratıcıydı ki sorun etmedim. Evde, baş başayken ona bazı 
şeyler söylerdim ve söylediklerim sanatı vasıtasıyla toplum önüne çıkardı. bu bir süre yeterli geldi 

çünkü onun gibi birinin fikrimi denemeye değer ya da yorumumu tekrar etmeye değer bulması bana 

gurur veriyordu ve ardından hamile kaldım. Bebek yaparsak ikimize ait bir şey olur diye 

düşünmüştüm, tabii bana da ait olacaktı. O da çok heyecanlıydı.  

Güzeldi. Bir süreliğine. Çocuklar... Kendi dünyaları var, bedeninizi terk ettikleri an, ayrılma süreçleri... 

Ben de kendim değildim. Ufak, abuk sabuk sorunlar vardı, büyükler de vardı tabii. Evimizi onun 

zevkine göre döşemiştik. Artık zevkimin ne olduğunu bile bilmiyordum çünkü hiç kullanmam 

istenmemişti. Dairemizi bile ben seçmedim. Onunkine taşındım. LA'e dönme isteğimden defalarca 

bahsetmeme rağmen bir sonuç çıkmadı. Ailemi sevdiği için tatillerde buraya gelirdik. Ama bir 

seneliğine gitmeyi önerdiğimde beni başından savardı. Bir kere de bana dönüp "Bugün ne yapmak 

istersin?" diye sorsaydı tuhaf gelirdi. George Harrison'la ilgili belgeseli yeni izledim ve kendi kendime, 

"Kabul et. Kabul et. George Harrison'In karısı gibi ol. Eş ve anne olmak yeterli." dedim. Sonra kadının 
adını hatırlayamadığımı fark ettim. Bu pilot bölüm meselesi çıktı. LA'de çekilecekti, parası iyiydi ve 

sanki biri bana yaşam eli uzatmış gibiydi. Al sana biraz hareket alanı... Onun önünde biraz 

utanıyordum ama aynı zamanda, "Evet ya, ben buyum, ederim bu." diyordum. Belki aptalca ama en 

azından bana ait bir şey. Beni kucaklayıp şöyle diyebilirdi, "Tatlım, bu maceraya atılmana sevindim. 

Tabii ki kendine ait bir uğraşının olmasını isterim." Öyle yapsaydı boşanmayabilirdik. Ama... 

...bununla dalga geçti, kıskançlık duydu ve sonra para konusunu fark etti. Parayı tiyatro topluluğuna 

aktarabileceğimi söyledi. İşte o zaman fark ettim ki, aslında... 

...onun için görünmezdim. Beni kendisinden ayrı bir şey olarak görmüyordu. Telefon numaramı 
söylemesini istedim. Bilmiyordu. Ben de çekip gittim. Ayrıca sahne amiri Mary Ann'le yattığını 
düşünüyorum. 

 

NORA: Namussuz herif. 


