
WORKING GIRL

Tess yeni masasını düzenler. Catherine ofise girer.

Catherine
Merhaba, ben Catherine Parker. Sen de Tess olmalısınız. 

Tess
Merhaba.

Catherine
Güzel tavşanmış. 

Tess
Genelde masamda tavşanlar olmaz. Bir kaç gün önce 
doğum günümdü de. 

Catherine
Hadi canim. Benimki haftaya salı. Yaş kaç?

Tess
30

Catherine
Ya, ben de iste haftaya salı 30 olacağım. Neredeyse ikiz 

sayılırız. 

Tess
Sadece ben daha büyüğüm.

Catherine
Çok az.

Tess
Daha önce benden genç biri için çalışmamıştım. Ya da bir 

kadın için. 

Catherine
Ne desem, her şeyin bir ilki vardır. Bu bir problem 

olmayacak değil mi Tess?

Tess
Hayır.



Catherine 
İyi. Bize kahve koyup içeri gelsene. Benimki yağsız sütlü 
şekersiz. 

Catherine ofisine girer.

Catherine (devam)
(telefonda) Stok 38’de. Teklif 56’da.

Tess kapiyi calar.

Catherine (devam) 
(Tess’e) Gelebilirsin. (telefonda) Evet onun hakkında ne 
yapacağız? Yani ben benim üçe baktım. Seninkiler ne? 

Evet, aynen bende de o var. Yani, bence o şu anda kapana 
sıkışmış vaziyette. Peki, o zaman bu bizim ilk ve ikinci 

alış opsiyonumuz, daha sonra nerede olduğumuza 
bakarız. Tamam. İple çekiyorum, hoşça kal.

(Tess Catherine’e kahvesini ve mektuplarını uzatır.) 

Sağ ol. Tess şimdi bizim bir kaç kuralımız var. Benim 
açımdan sen benim dış dünyayla olan bağımsın. 
İnsanların benim hakkımdaki düşünceleri seninle 

başlıyor. Gerektiği zaman sert olacaksın, olabildiğince iyi 
bir ev sahibi, her şeyi doğru bileceksin, hep dakik 
olacaksın ve asla ama asla tutamayacağın sözler 
vermeyeceksin. Ben hiç bir zaman öteki hatta 

olmayacağım, hep toplantıdayım. Bizi bir takım olarak 
algılıyorum Tess. Bu nedenle de bir formamız var: sade, 

zarif, kusursuz. “Salaş giyinirsen elbiseyi, kusursuz 
giyinirsen kadını fark ederler.” Coco Chanel.

Tess
Hım, peki nasıl gözüküyorum.

Catherine
Harika gözüküyorsun. Gerçi takıları tekrar gozden 

geçirebilirsin. Senin de katkını istiyorum Tess. Fikirlerine 
açığım, ve sıkı çalışmanın ödüllendirilmesini görmeyi 

severim. Benim takımımda her iki taraf da kazançlı çıkar. 
Bilmem kendimi anlatabildim mi?

Tess
Evet Catherine.



Catherine
Bu arada bana Catherine de. 

Tess
Tamam.

Catherine
O zaman hadi işe başlayalım. Bu departmanın profili, 
gecen sene acınasıydı. Bu is tam bizim ekibe göre... 

Tamam, teşekkürler.
(Tess ofisten çıkar.)

Catherine
(çağrı cihazından) Tess bir buraya gelebilir misin lütfen, 

defter de getir.

(Telefonda) 
Zaten gazeteyi ve basım bölümünü sattılar. Dağıtımı da 

satarlarsa, ciddi bir batış söz konusu. 

(Tess içeri girer.)

Catherine (devam)
Gel otur.

Tess
Merhaba.

Catherine
Buralarda yeni olduğumdan kendimi departmana 

tanıtmak icin bir kokteyl vermeyi planlıyorum. Ve Ginny 
bana bir kaç harika fikir önerdi, yazabilir misin?

Tess
Evet

Catherine
Yemek şirketinin adi Acme Eats numarayı danışmadan

alabilirsin. Tüm bildik mezeleri ve benzer 
şeyleri yapıyorlar. The Raging Bull’un barmen servisi 

var, Broadway ve Liberty’deki likör mağazası da teslimat 
yapıyor. Not ettin mi Bess?

Tess
Tess. Evet. Eğer böyle tercih ediyorsan..



Catherine
Başka bir fikrin mi var?

Tess
Yani az önce W’da dim sumlar, çin mantıları hakkında

bir şey okuyordum. Max caddesinde bunları kokteyl 
partileri için yapan bir yer var.

Catherine 
O küçük mantıları da çok severim aslında.

Tess
O sıradan minik mezelerden daha değişik olur diye 
düşündüm. Hemen masamda duruyor, getirebilirim.

Catherine
W mu okuyorsun?

Tess
Bir sürü şey okuyorum. Yani güzel fikirlerin nereden 

geleceğini asla bilemezsin, değil mi?

Catherine 
Evet. (Tess’e) Bunları ayarlayabilir misin?

Tess 
Evet, hemen.

Catherine
Dim sum Tess. Sevdim. Katkıda bulunmanı yani. Böyle

devam et.


