
CELL MATES /2 GALS

Jody (20)parkta bir bankta oturmakta.
Saatine bakar,biraz gergin görünmektedir. Bir sessizlik sonrası  KATE (20) girer, Jody ona 
bakarken  seyirciye bakmaktadır.  Jody kendine çeki düzen vererek KATE’e yönelir:

JODY: Kate?

KATE BAKIP GÜLÜMSER BANKA GEÇER.

KATE: Jody?

JODY: Selam naber?  Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim umarım çok zor olmamıştır

KATE: Sorun değil.

Tuhaf bir sesizlik.

KATE: Aceleye getirmek için söylemiyorum yalnız cidden yoğun bir programım var ...

JODY: Bir iş mi oldu?Tebrikler!

KATE: Hayır iş bulmadım.. Taşınıyorum.

JODY: New York? Chicago?

KATE: Hayır Jersey’e . Oyunculuk işleri yolunda gitmedi ve kendime dönüp şöyle uzun uzun bir 
bakınca..hayatta çok  daha fazla şey olduğunu gördüm ve  hayatımda güzel şeyler olmasını 
istiyorum ..

JODY: Oh…
KATE: Ne yapıyorum ben ya? Karşısına geçmiş başka bir aktörü depresif yapıyorum

JODY: Hayır yapmıyorsun ben şaşırdım sadece. “Babanın Küçük Kızları” ‘nın odişınında izledim 
seni ve rolü aldığını yüzdeyüz biliyordum.

KATE: Yeterince benim olamamış demekki çünkü Callback’e bile çağırılmadım.
Bu da yetmezmiş gibi bir de gidip cep telefonumu lobinin koltuğunda bırakmışım.,

JODY: Benim bulduğum yerde

KATE saatine bakar

KATE: Geç olmaya başladı ben gitsem iyi olur

JODY: Seni görmek güzeldi

KATE: Seni de

JODY: Jersey’de bol şans

KATE: Teşekkürler (bir an) telefonum?

JODY farkedip gülümser, çantasına döner. Kate’in cep telefonu çıkarır çantasından
KATE: Telefonumu bulduğun ve üşenmeden bana ulaştığın için teşekkürler. Sevindim.



JODY: Rica ederim.

KATE: Eğer şartlar farklı olsaydı kim bilir, arkadaş da olabilirdik.

JODY: Güzel olurdu..

evet. Neyse, sana bol şans. umarım ‘o büyük yeri’ kaparsın.

JODY: kaptım bile.

KATE: Oh?

JODY: evet,

KATE:  Neden söylemiyorsun? Çok iyi işte!

JODY: evet,

KATE: 4 yıldır tanıdığım ve  bunu yapabilen tek kişisin!

JODY: Ciddi bir şey sayılmaz…

KATE: Ufak bir figüranlık falan mı?

JODY: Hayır başrol,yani  başrollerden biri ..

KATE: Başrol mü?! Bu inanılmaz.… sen bunu gerçekten hakettin. Hangi şov peki?

JODY: Hmm..şey işte.. “Babanın küçük kızları.”
KATE: Şaka yapıyorsun!
JODY: Hayır..
KATE: Başrol mü? Odişinda benim casting direktörüyle yaptığımdan çok daha iyi yapmışsındır! 
JODY: Aslında..
KATE: Hayallerinin işini kapmışsın!
JODY: Aslında.şey….
KATE: Evet yaptın! Söylesene bunu! Hayallerinin işini kaptın!
JODY Kate uzun bir süre bakar...
JODY: Doğruyu söylemem gerekirse hayallerimin işini kapan tek kişi ben değilim..

KATE: Gerçekten hala başkasının senden daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyorsan ... 
JODY: Şey var…
KATE: Ne?
JODY: Sen..

Birbirlerine bakarlar. Kate’in kafası karışmıştır

KATE: Ben mi? Ne olmuş bana?
JODY: Sen de rolü aldın.. teknik olarak diyelim.. (bir an) Sen o  odişinda hiç de düşündüğün gibi 
kötü  değildin.

KATE: Hangi odişın?

JODY: “Babaın küçük kızları.” Lois,  casting direktörü, senin çok iyi olduğunu düşündü.

KATE: Hayır düşünmedi…ikinci kez bile geri..



KATE cümlesinin yarısında durup telefonuna bakar..

KATE: …aramadılar..

Kate gözlerini kaldırıp , onunla göz göze gelmemek için kaçan Jody’e bakar.

KATE:  tanrım... hayır…
ODY: açıklayabilirim... 
KATE: Oh, tanrım...

JODY: Telefonunu koltukta bıraktın, ve seni o öğlen arasında aradılar, senin telefonunu bulduktan 
hemen sonra ve ben , daha telefonun kime ait olduğunu öğrenmek için telefon şirketini bile 
arayamamıştım ki kendimi ofiste ikinci deneme çekimini , çekimimizi yaparken buldum..sonra o 
gece, daha senin kim olduğunu bulamamışken ve daha sana söylememişken annemi aradım 
haberi vermek için ve babamı ve kızkardeşlerimi de aradım..sonra beni tekrar aradılar , yani bizi, 
yapımcılarla görüşme ayarlamak  için, gittim, ve sonra artık tam kapıdan çıkıyordum ve şirketi 
aramak üzereydim ki ve artık telefonu sahibine döndürebilmek için ne yapmak gerekiyorsa bir an 
önce yapmak istiyordum ki..sonra,  bana doğru  koşarak geldiler , kamerayla bir test çekimi almak 
istediler ve sonra  artık nerdeyse gece yarısı olmuştu, biz de çok yorgunduk ve tükenmiştik..tüm 
bunlardan… yani açıkçası herşey çok çabuk gelişti , bir anda oldu ve biz de çıkışta doğrudan eve 
döndük..e sabah telefon geldi , tamam dedik.

JODY nihayet Kate’le gözgöze gelir.

JODY: Jersey’e uçuşun kaçtaydı? 
KATE: Aman tanrım.. sen..sen benim rolümü çaldın..
JODY: Rolünü çalmadım. Rolü ben aldım.

KATE: Geri dönüşleri benim odişınım içindi.

JODY: Ama yapımcılarla görüşme ayarlanan ve test çekimini yapılan dönüş banaydı. Açıkçası asıl 
yükü ben taşıdım.

KATE: Benim için nasıl geçmiş olabilirsin ki?

JODY: Lois bu sabah bayaa bir kişiyle görüştü.

KATE: Fotoğrafım ne oldu 8x10?!
JODY: Bir kaç ay eski olduğunu söyledim.

KATE: Geri dönüşlerine resmen kondun! Yapımcılarla görüşmemi çaldın! Test çekimimi çaldın! 
Headshotımı çaldın!

JODY: Hayır headshotın zaten ondaydı. sen vermiştin ya ona..

KATE: Buna inanamıyorum!  Ve inanmak da istemiyorum!

JODY: sakinleşmelisin,…

KATE: Sakin mi! Hayatımda istemiş olduğum herşeyi elimden aldın! Hepsi sende!

JODY: Hayır hepsi değil. Even tamam, Perşembe şovlarının yüzü ben olacağım ama  kredilerde 
gördükleri senin ismin olacak
KATE: İsmimi de mi çaldın?!
JODY: Kuralları biliyorsun , göbek adı için baş harf eklemem gerekiyordu.



Sen B harfini seversin değil mi?

KATE: Aman tanrım..
KATE kalkıp yürür ve kendine gelmeye, çeki düzen vermeye çalışır
JODY: Gerçekten sorun yok aslında

KATE: Sorun yok mu? Hiç anlamayacağımı mı sanmıştın? Tv izliyorum! peki tamam sana ne 
yapacağımızı söylüyorum: Sen ve ben birlikte James Burrows’un ofisine gideceğiz ve sen de ona 
ne yaptığını anlatacaksın

JODY: Şu an saçmalıyorsun ve delirdin. 
KATE: Delirdim mi?!

JODY: Ofisine gidip ne yaptığımızı söyleyince nasıl görünürüz düşündün mü..Bir daha bu şehirde 
çalışamayız. Daha başka bir yol olmalı..

KATE: Tamam peki. Mesela?
JODY:  E Tamam, artık bütün ‘bu oyunculuk işlerini ‘ bıraktığını söyleyen sendin.
KATE: Ama...
JODY: Ama yok, Kate. Ruhuna iyi gelmiyordu hani hatırladın mı?
KATE: “Ruhuma iyi gelmiyordu?” Ben sadece rolü alamadığımı söyledim.

JODY: Bunu yapmana razı olamam Kate. Olmayacağım! Yaparsam arkadaşın olamam. Sen 
sıyrılacaksın!  Mutlu bir şekilde oyunculuk olmayan hayatına devam edeceksin, Jersey’e 
taşınacaksın ve yine senin ismin ekranda çıkacak ve bir de üstelik sana paranın yüzde 15 ini 
vereceğim iyi niyetine bir teşekkür borcu olarak..

KATE: 15%?!!
JODY: OK. 20.
KATE: 90!
JODY: Mantıklı ol Kate! 22! 
KATE: 88!

JODY: Tanrı aşkına! Bütün işi senin adına ben yaptım. Repliklerini öğrenen bendim, masa başı 
çalışmalara katılan bendim, Basın toplantılarında saatlerce oturan ve reklam organizasyonlarına 
katlanan bendim. Peki ben ne olacağım Kate?Benim ihtiyaçlarım ne olacak? 24% ve artık daha 
fazlasının pazarlığını yapmıyorum!

KATE: 50/50 ve seni polise şikayet etmem.

JODY: Anlaştık!

El sıkışırlar.


