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 "גם אם תקרא, לא אשמע,   

 ואם אשמע, לא אפנה ראשי,

 אפשרית זו,-ואם אעשה תנועה לא

 פנייך יראו לי זרים...

 גם אם תחסום את דרכי,

 גם אם תביט בעיני,

  אעקוף אותך על שפת התהום." 

 / ויסלבה שימבורסקה( נוף -וךמת)       
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מאחורי כאן,  עוד. הריח שלך שוב שחזרתי ונכנסתיעד  הביתסביב סיבובים  שישהעשיתי  -גבר כותב . 1

א שלך. להתערבב בעשן סיגריות ל החוצה שוב,לצאת  אני רוצה .ששכחת חולצה הכרית הגדולה מצאתי

 שאת מעשנת.כ אני לא סובל

 

 הוא נשען על השולחן. ,לגבר כוס משקה חזיקה סיגריה כבויהמ אישה מופיעה מצד שמאל. בר

 

 היתה עכשיו בחוץ תאונת אופנוע.   -אישה

 הכל בסדר?  -גבר

  בדיוק הגיע האמבולנס, אז נכנסתי.  -אישה

 הוא נפצע קשה?  -גבר

 מי?  -אישה

 זה שהיה על האופנוע.  -גבר

 יש לך אש? )פאוזה( זאת היתה אישה.  -אישה

 ?בסדראת  .לא  -גבר

 אז אין לך אש מה?כן,   -אישה

 מצטער.  -גבר

 )פאוזה( בגלל החום. , זהתמיד יש תאונות באוגוסט חבל.  -אישה

 אני אוהב את הנעלים שלך... -גבר

 )מביטה בנעלים שלה( תודה. מה אתה עושה? -אישה

 כותב. -גבר

 אז בגלל זה. -אישה

 מה? -גבר

 שמת לב לנעלים. -אישה

 ?אולי, ואת -גבר

 עובדת בדואר.   -אישה

 אז מה את שותה?  -גבר

 , אתה...אתה דומה למשהו שפעם הכרתי)פאוזה(  .מה שאתה..  -אישה

 לא. -גבר 

 כבר לא יודעת. הייתי יכולה להישבע שהוא אתה. בעצם אנילרגע   -אישה

 מצטער.  -גבר

בחיי הייתי רוקדת  ...הייתחילה לרקוד( אם )מוזיקה מתחילה( את זה אני אוהבת במיוחד. )מת  -אישה

 איתך עכשיו. איך שהוא היה רוקד, לא הייתי מרגישה את הרגלים. 

 )קדה, רוקדים(  אפשר?  -גבר
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 אני חולמת לפעמים שאני רוקדת. -אישה

 מה השעה? -גבר

 אוקטובר.  -אישה

 .עבר מהר הזה ? הקיץכבר אוקטובר  -גבר

 גשם.יתחילו להיות תאונות בגלל ה עכשיוכן.   -אישה

 על מה את חושבת? -גבר

 ם ויסקי וסגריה ושבטח אין לך אש, ואתה?יעל פעמי -אישה

 שלך.חיוך על ה  -גבר

 מה אתה חושב.יותר מידי מהר מגלה עלייך שלך פרצוף אני יודעת,   -אישה

 (.. )יוצאתאני רוצה להראות לך משהו -גבר

 
 

מה שמכעיס אותי עוד יותר. איך את דווקא אני כותב לך כי אני יודע שלא תקראי וזה  -. גבר כותב2

השארת בכל פינה  בשבילך. במיוחד לא לקרוא את המילים שבחרתי בקפידה ,אישה של מילים -מעיזה

 בבית הזה שרידים שלי/ שלך.

 

 נכנסת עם שקית. . אישהבית

 

 , מה אתה עושה?הבאתי גבינה  -אישה

 רוסה.ואז אני מכין לך פבדיוק מסיים לכתוב משהו.   -גבר

 .ביולי תהיה מלחמהשאומרים   -אישה

 בצד, מי אומר? העגבניירוצה גם  -גבר

 אומרים, שמעתי ברדיו במכולת.  -אישה

 יהיה בסדר  -גבר

 רחוב ומרגישים את זה.רק יוצאים ל  -אישה

 אנשים אומרים הרבה דברים לא להכל צריך להקשיב.  -גבר

 מתקרב. משהושים שמרגייש ריח של סוף הסתיו בחוץ. קר,   -אישה

 או מלפפון? העגבניירוצה  .הכל ףישטוהגשם הראשון   -גבר

  .לדואר אני צריכה ללכת  -אישה

 לדרך.משהו קטן  אני אכין לך -חכי   -גבר

 אני חייבת להספיק עוד משהו לפני שיתחיל לרדת גשם. אני לא יכולה.  -אישה

 חשבתי אולי...  -גבר

 אני צריכה אש. מצטערת. ,לאאותו(  היא עוצרת -ב אליה)קם מתקר ...בפעם אחרת  -אישה

 )יוצאת(. תישארי.אולי )מתקרבת מנשקת אותו(   -גבר
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במילים שלי אני בורא אותך שוב, אחרת. שקטה יותר, שלווה. לא רצה בין קירות החדר  -גבר כותב  .3

 .םציפורנייאותם ב מנסה לפצוע

 

 .דהגבר ליה האישה על המזרון,. שולחן-מיטה

 

 . דצמברקר לי, אני שונאת את הבקרים האלה של אמצע   -אישה

 אבל סוף סוף יש קצת שקט.   -גבר

. מחר אני צובעת את הבית, לא אכפת לי כאן אני לא יכולה לסבול את הקור הזה שיוצא מהקירות  -אישה

 מה אתה אומר. 

 בסדר.  -גבר

 אף פעם לא קר לך.  -אישה

 .אני רגיל  -גבר

 ... במקום תספר לי משהו)פאוזה( אף פעם אש? בבית הזה למה אין    -אישה

 מה?  -גבר

 משהו שאתה כותב.  -אישה

 אני לא יכול. -גבר

 או משהו. אז משהו שאולי פעם תכתוב. -אישה

ליד בשעה הראשונה הילדה הכי גבוה היתה יושבת לידי י אהבתי את ימי רביעי. כשהייתי קטן הכ -גבר

 מגיעה בדיוק אליה הופכת את השיער שלה לזהב, עד עשר. חלון, והשמש היתהה

 אוהבת את ימי ראשון. הכי אני  -אישה

 למה?  -גבר

 כי עדיין כל האפשרויות פתוחות. -אישה

 -תספרי לי את  -גבר

 אני אף פעם לא זוכרת כלום.  -אישה

 בטוח שאת זוכרת משהו?  -גבר

 לבשתי אותה שנה שלמה. ההולדת מסבתא שלי.שקיבלתי ליום  - כתומה שמלהפעם היתה לי  -אישה

 איפה היא עכשיו? -גבר

 לא יודעת. -אישה

 יש לי הרגשה שמשהו חסר, אני לא יודע מה. -גבר

 .שאי אפשר לדעת והיא יכולה להתחיל בכל יוםבנק אמרה בלידי  משהיאבבוקר  אתמול  -אישה

 ?מי  -גבר

 המלחמה.  -אישה

 ?תהאת רוצה . כן. אני חושב ששכחתי משהו  -גבר
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 .לא  -אישה

 בטוחה?  -גבר

 .תישאר איתי  -אישה

 .יודע מה זהאני לא  יחמם אותך...זה אני אכין לך תה  )נושק לה(  -גבר

 , אני לא יכולה לזוז.רשתישאאני צריכה   -אישה

 מה?  -גבר

 אני לא יכולה לזוז.  -אישה

 )מנסה להזיז אותה היא נופלת( .נו די מספיק  -גבר

 .אני לא יכולה לזוז  -אישה

 .תפסיקי  -גבר

 אני לא יכולה לזוז.  -אישה

 די.  -גבר

 . כל הזמן מדברים. איתי, אני מפחדת רתישאמחבקת אותו(  )יושבת מאחוריו  -אישה

אני  יהיה בסדר.אותי את מכירה. ואני אומר לך ש -מי מדבר? אנשים בבנק? את לא מכירה אותם  -גבר

 )קם חזרה לשולחן( .ני חוזרוא מה זה רצריך להיזכרק 

 עכשיו, בוא עכשיו.)הולכת אחריו(   -אישה

 .עוד רגע  -גבר

 )מעיפה לו את כל הדפים מהשולחן( די.  -אישה

 מה את עושה?  -גבר

 מה אתה עושה?  -אישה

 (.שכתב את הדפיםאת משוגעת. )מתחיל לאסוף את הניירות מהרצפה, היא יוצאת. הוא קורא   -גבר

 

 

. ויש ועיניך עצומותבכל פעם שאני מרים את הראש יש תקרה מעלי, מעלייך יש שמיים  -ותב. גבר כ4

 ./לזכור למצואשאני לא מצליח חסר משהו 

 

 .אישה דוחפת רהיטים .חדר

 

 מה את עושה.  -גבר

 .מסדרת  -אישה

 למה?  -גבר

 אפשר לשמוע יותר מידי קולות.בלילה דרך הקיר הזה   -אישה

 ע כלום.אני לא שומ  -גבר

 אני יודעת.  -אישה
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 )תופס את השולחן( את השולחן תשאירי כאן.  -גבר

 אתמול חלמתי עלייך.  -אישה

 מה?  -גבר

 .ליד מים עם תנין, והגשת לו תמונהעמדת   -אישה

 איזו תמונה?  -גבר

 התעוררתי בוכה. והתנין כל הזמן המשיך להתקרב,  -אישה

 זה בטח בגלל הקיר.  -גבר

 פוחדת.אני   -אישה

 ממה?  -גבר

 תעזור לי להזיז את המיטה. )דוחף(  -אישה

 

 

אני מסתכלת עליך דרך החריצים של המזלג שלי. אתה מגיע עם פסים מחורצים על הפנים  -. אישה5

 רק דרך החלונות אפשר לשמוע...עכשיו . איזה שקט. לךש

 

 אורחת ערב ושתי נרות. שולחן.

 

 הכנתי לך משהו.  -גבר

 יודעת.אני  -אישה

 חשבתי שאולי תרצי לאכול. -גבר

 מה? -אישה

 ממה שהיה. קר לך. -גבר

 בחוץ. יש גשם -אישה

 אבל הגעת בזמן. -גבר

 קר כאן כל כך. -אישה

 את רוצה... -גבר

 .חלמתי שוב על התנין. אני מפחדת -אישה

 ממה? -גבר

 היא תגיע בסוף. -אישה

 אי אפשר לדעת. -גבר

 שומע? האפשר. את -אישה

 מה? -גבר

 )מוזיקה, היא מזמזמת( את זה. -אישה

 את רעבה? -גבר
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 מה? -אישה

 את כל כך יפה. -גבר

 אתה שומע? -אישה

 ל המיטה(אכן. )מרים אותה  -גבר

 

 

. עכשיו את לופתת לי את הצוואר עינייםעם ה הייתי אוכל אותךיש לך נשימות של אלף נשים.  - גבר. 6

 -כמעט. לפעמים אני קרות םויש לך ידיי

 

 . אישה נכנסת עם מזוודה.נסיעה

 

 אתה מריח?   -אישה

 את נוסעת?  -גבר

 ?רזה כבר באווי  -אישה

 את נוסעת? -גבר

 לכמה ימים.  -אישה

 את חייבת?  -גבר

  לא.  -אישה

 ננסה. -יתישאר -גבר

 יותר.את זה אי אפשר לדחות עכשיו כבר פברואר, ים לקרות. דברים נוראים עומד -אישה

 שכחי הכל פעם אחת.ת -גבר

 הפעם אני לא יכולה לשכוח כלום! -אישה

 פברואר אחר אני מבטיח לך. משוםשונה אני לא מבין זה לא   -גבר

 לא נכון, יש לו ריח אחר. -אישה

 את תתרגלי. -גבר

 על אף אחד. יותר לסמוך אני לא יכולה .לא מתרגלים  -אישה

 תסמכי עלי. -גבר

 תנינים במים והם מביטים בי. וכל הזמן אני חולמת על -אישה

 מה יעשו בעבודה? -גבר

 יעשו.  -אישה

 לאן?  -גבר

 וגם אם אני מנסה אני לא יכולה לראות את הסוף שלהם. -אישה

 תגידי לי לאן! -גבר

 אי אפשר לשמור אותו. לא עכשיו.  -אישה
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 זה שלנו. -אפשר -גבר

 אני לא יכולה. -אישה

 תסתכלי עלי ותגידי את זה. -גבר

 מגפה.. רוחות רעות הביאו לנו נשרים חגים בשמיים )מביטה בחלון( -שהאי

 אני לא מבין מה את אומרת, עוד מעט אביב.  -גבר

 יש שמש אדומה בחוץ. -אישה

 תחזרי? זה מהאובך.   -גבר

 אני חייבת לנסוע אתה מבין? -אישה

 לא. -גבר

 תסתכל מהחלון לראות מה קורה. -אישה

 מאחורי הזכוכית הזאת. לא איכפת לי מה יש -גבר

 לי אכפת. אתה פחדן. -אישה

 זאת את שמפחדת. -גבר

 .ללכתאני צריכה  -אישה

 לא. -גבר

 אתה תבוא?  -אישה

 

 

אפשר אולי לחשוב שזה בכלל לא אתה. . כל עוד לא תסתובב עלייך כותבאני מסתכלת מרץ.   -. אישה7

 הלבן. טבאור הפלורוסנ הבטתי. מיטה אחת חדר בלי חלון עם. לא באת. ישהו מאיתנו טעהמ

 

 אישה עומדת מאחורי גבר. שולחן.

 

 לא באת. -אישה

 אמרתי שאולי. -גבר

 אבל אמרת.  -אישה

 הייתי חייב משהו. -גבר

 לא. -אישה

 סליחה. -גבר

 כאב לי. -אישה

 ועכשיו? -גבר

 ריק. לא באת. -אישה

 לא. פחדתי, כתבתי. -גבר

 . שלא תוכל לכתוב יותר. ואז אולי היית בא.הידיים אין יותר. רציתי לשבור לך את -אישה
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 לא הייתי בא. -גבר

 אני יודעת. -אישה

 חייבת. לא היית -גבר

 הייתי.  -אישה

 למה? -גבר

 )סוגרת את החלונות( . כל הזמן.היא מתקרבת -אישה

 אפשר היה לנסות שנינו. -גבר

 אני הולכת. -אישה

 לאן? -גבר

 לדואר.  -אישה

 בת במאי.חשבתי שעז  -גבר

 עכשיו מאי, אתה מקשיב? אנחנו מתקרבים.  -אישה

 הקיץ הזה יכל להיות אחר. -גבר

 הוא יהיה. )יוצאת( -אישה

 

 

רעל יורד לך אותך.  . כל החלקים שלי בגוף כואביםאת שדה -/ חורט על השולחןכותב על הקירגבר . 8

 מהשטן. םציפורניי. הדמעות שלך שורפות הכל. יש לך םמהעיניי

 

 שערה פרוע, שמלה פתוחה. -עם ארגזים אישה נכנסת .יתב

 

 אז אל תשאל אותי מה זה. ,זה אוכל -אישה

 בשביל מה?  -גבר

 אמרו לצבור אוכל. אתה לא יודע מה קורה בחוץ. ,יוני  -אישה

 אף אחד לא צובר כלום.  -גבר

 איפה. אני חייבת אש.הלחם איתי. שים את זה מתחת למיטה, או בפינה, או לא יודעת תפסיק ל  -אישה

 מה את רוצה?  -גבר

 התגעגעת?  -אישה

 )אינו מביט בה( תמיד.  -גבר

 תאהב אותי.   -אישה

 אני כותב. -גבר

 .םבעינייתאהב אותי  -אישה

 התגעגעת?  -גבר

 ( רוקדים.נשמעת מוזיקה הם תאהב אותי. )  -שהאי
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 איפה היית?   -גבר

אני חולמת על שמים כתומים כמו השמלה עכשיו  ,ל תניניםאו ע אני כבר לא חולמת שאני רוקדת -אישה

 שלי וסירנות.

 זה הכל בראש שלך.  -גבר 

 שלא תעז לדבר אלי ככה יותר.)מסתובבת ממנו, מתחילה לכפתר את השמלה(   -אישה

 את לא רואה?  -גבר

 .עניינךזה לא   -אישה

 בטח שזה עניני הכל עניני.  -גבר

( בפעם הבאה שאני )המוזיקה מתגברת.( שקט! )היא נפסקת בפתאומיות .אתה יותר מידי עקשן  -אישה

 אני זורקת את כל העציצים מהמרפסת. אני יודעת מה אני עושה. שומעת את זה

 אני לא בטוח.  -גבר

 , אתה תראה.משקרת אני לא  -אישה

 את עושה מה שאת רוצה. , את משגעת אותי.לךיכול להאמין לא אני   -גבר

 טחתי לך כלום, גם אתה לא.לא הב  -אישה

 את שומעת?אותי.)שותקת, לוחש לה(  את משגעת -גבר

 תאהב אותי. אני לא יכולה לזוז. תאהב אותי.  -אישה

 )מתקרב אליה( את לא ראויה.  -גבר

 )נשמעת מוזיקה שקטה( את זה אני במיוחד אוהבת... רק תאהב אותי. ששש.  -אישה

 .ל המיטה(אונושא אותה  )מרים אותה .שלא אני לא יכול  -גבר

 

 

אני מנסה לדבר איתך, את לא  -/ על המיטה/כרית עם סכין/חורט על השולחןגבר כותב על הקיר. 9

. םהעינייאכלת לי את הלב. שתית לי את  את אף פעם לא מביטה בי.מקשיבה. מסרבת לקחת בזה חלק. 

 אני יכול להביט בך שעות ולא תשימי לב בכלל.

 

 השולחן. היא עומדת. יושב ליד. פרידה

 

 מה את מחזיקה שם.  -גבר

 לא משנה עכשיו.  -אישה

 הפתעה? אתז  -גבר

 זה נשק.לא.  -אישה

 מה?  -גבר

 אקדח.  -אישה

 למה?  -גבר
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 אני מתכוננת.  -אישה

 למה בדיוק?  -גבר

 למלחמה, אתה בכלל מקשיב לי?  -אישה

 מאיפה השגת את זה בכלל. צמך.ואת מקשיבה לע  -גבר

 )מתריסה( מה?  -האיש

 אני לא רוצה את זה פה, זה מסוכן. אנחנו לא צריכים את זה. את יוצאת מדעתך.  -גבר

 אני צריכה את זה. -אישה

 תפסיקי, למה את עושה את זה? -גבר

 אתה חשוב שאני נהנת?  -אישה

 אני כבר לא יודע. -גבר

 זל אתה כותב שם?. מה אתה כותב שם? מה לעזאאיך אתה בכלל יכול לדעת משהו -שהאי

 אותך. -גבר

 אני כאן. -אישה

 הזדמנות. ךהייתה ל לא את לא, את אף פעם לא כאן. -גבר

 התחילה.. היא לא -אישה

 מספיק. -גבר

 שלך הוא מתוק. םהעינייאני אוהבת את הצבע של   -אישה

 למי נהיית. ,אני מביט בך ולא מכיר אותך יותר  -גבר

 .גם אני לא מכירה -אישה

 יודע מי את. מי את? מי את? ני לאא  -גבר

 מי אתה?  -אישה

 את לא הולכת. למה  -גבר

 ?אתה לא למה  -אישה

 מגורשת. מגורשת. מגורשת.   -גבר

 יד אחת שלך עוטפת לי את הזרוע.  )עומדת בפינה(  -אישה

 אני לא שומע אותך. -גבר

 אם תרצה אתה יכול לשבור אותי במכה אחת. -אישה

 לא מצליח לזכור. יש משהו שאני -גבר

 אני לא יכולה לזוז. -אישה

 אני מביט בך ואת רחוקה. -גבר

 היא הגיעה. -אישה

 מה השעה? -גבר

 .)יוצאת( כבר יולי.  -אישה
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המבוהלות שלך  םשהעיניינוראה יותר.  -ציפית לה ש זאתצדקת, הלכת ופרצה מלחמה. לא  -גבר. 10

. איך זה שתמיד את זו שהולכת ואני זה שכותב את רוןותב לך מכתב פרידה אחאני כ. בבית הזהיצרו 

. ואם כן, כבר לא אכיר את במקרהגם לא אפגוש בך . ואותו לא אשלחי הפרידה? זה מכתב אחרון. מכתב

 לא סובל כשאת מעשנת. אניוקופסת סיגריות ריקה.  שירלי על השולחן השארת  .פנייך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


