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 הופעתן:הדמויות לפי סדר 

 מנהל חשבונות  - ןשֹו

 מזכירתו   - דידין

 אשתו של שון  - ליליאן

 

 

 1תמונה 
  ,תיקיות ,ניירות ת, ערימלפטופמדפים, שני שולחנות,  .רואה חשבון המקום: משרד

 סלסלה גדולה ובתוכה שק למילוי ניירות שילכו לגריסה.

  .עם תיק מנהלים כנסינ שון

 ... את פה? ?...דידין )עם כניסתו( שון:

 )שתיקה(

 .בזמן מגיעהכרגיל לא  )לעצמו(

 . משרדית יושב ומתארגן לעבודה}

 בשת ולמאוד. מטופחת יפה ו . אישהתנכנסמזכירתו  דידיןלאחר זמן קצר, 

  {מכתבים. צרור של הביד חצאית די קצרה.

  (.שירותיםכיוון הל תממהרו. שוןלחנו של ואת המכתבים על ש המניח) .היי :דידין

 ?ממהרתלאן את ... איחור רציניכרגיל  :שון

 .למקום חשוב (ת)עוצר :דידין

 ?לא היית צריכה לאחר הבגלל זורק  דון:

, הרשומים דקות עמדתי בתור להביא את המכתביםוחמש  שלושים דידין:

 ...עמדתי כמו ארטיק וחמש שלושים

 את הולכת מכאן לאירוע? :שון

 למה?לא,  דידין:

 . אחרת התלבשתיום ה שון:
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שיהיה אני אוהבת להקפיד ולהתלבש  )מאופקת עומדת שלובת רגליים.( :דידין

 גם בימים האחרונים שלי בעבודה. , נוחלי 

  ?עקום למה את עומדת ככה, אבל...רואים שון:

 קודם לשירותים?אלך שאכפת לך  שון:

  סליחה.סליחה,  שון:

 {.לכיוון השירותים דידין עומדת לצאת}

 ?מוכנות ארוחותקנית  )בקול( :שון

 !הייתי צריכה לקנות? ?מה (. בטרוניהמופתעתעוצרת ) דידין:

, היום סוף השנה ואנחנו נשהה במשרד הרבה שעות לסיכומים שון:

 )מנסה להסיר את העניבה.( שכחת?

 .שזה בורח לי, לפני ממהרתאני עכשיו  .אני אלך במשך היום דידין:

 ללכת( ונתוכתמ)

... ולא תצטרכי ללכת במיוחד לכאןאת הקניות בדרך חשבתי שתעשי  :שון

 כמעט נחנק ומתחיל להשתעל.(שוב מנסה להסיר את העניבה בכו ו)

 {לעזור לשחרר את העניבה.אליו דידין ממהרת }

 מה זה היה צריך להיות? )מתנשף( שון:

 ...מה קרה לך? ,אני שואלת דידין:

 .נחנקתי לא יודע, פתאום שון:

אתה לא צריך  עניבה.היום חייב לשים היית  למהאני לא מבינה אותך.  דידין:

 היום להרשים אף אחד!

 גם את לא... שון:

עכשיו אחרי שאתה משוחרר מהחנק, אני כי אני אישה.  )נכנסת לדבריו( דידין:

  יכולה ללכת להשתחרר?

 ברח לי הפיפי... כמעט בגללך  מתעטשת.(ה תתוך כדי יציא)
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 )מחייך וחוזר לניירת( .הזמן שלךקחי את  שון:

 {פון של שון מצלצל.-הפלא}

 ... לּוִלי היי שון:

 סדר עובדים...ב הכל... מקשיב(מחייך ו)

 . נחנקתי כשניסיתי להוריד אותהכמעט  ,אני מתנשף בגלל העניבה

 דידין הצילה אותי מחנק. ליבו( אזור )מלטף את

 עכשיו מצוין. כן בגלל שנלחצתי 

 כמו כל סוף שנה. 

 שעות משוגעות. 

  ...האני לא יכול להחזיר אותו הבית

  .כי אהיה עסוק מאוד

 . שלי אהבה ביי

 כיוון ל מתקרב קצת .דידין :מאתשמונח על השולחן, מוצא מכתב שון חוזר לניירת }

 {.השירותים אך לא יותר מדידלת ה

 נחת לי על השולחן?המה המכתב הזה ש )בקול( שון:

  אני אצא ואסביר לך. דידין:

 למה את עושה את זה בזמן הכי לחוץ? שון:

תן לי  .לסיים האתה מלחיץ אותי ואני לא יכולתתרחק מהדלת, שון,  דידין:

 .להתארגן כמה שניותעוד 

 {.תצא ומחכה עד שדידין כז בדלת השירותיםומר, ושון חוזר למקומו}

 )מתפקעת מצחוק( ?שאצאה כמחוככה יושב אתה  (מופתעת)נכנסת.  דידין:

 )בחיוך( מה מצחיק אותך? שון:

 לא, זה לא חשוב. דידין:

 גם אני רוצה לצחוק. שון:

 ישבת כמו... סליחה, כמו כלב שמחכה לאדונו. דידין:

ת לי וולהי שירותיםה ויושב צמוד לדלתביא כיסא מהיית  )מתלוצצת(

 .בייבי סיטר
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  !?מכתב התפטרותאת מניחה ביום כזה  שון:

 זה לא הולך לקרות מהיום למחר. דידין:

 !?ביום כזהלא מבין אותך,  שון:

 ייקח זמן.אני מסבירה לך ש דידין:

 יש לך מקום עבודה אחר? שון:

 }פאוזה. זון מחכה לתשובה{

בכל זאת אני ו קשריםבהכול  ,היוםאיך זה אתה יודע  ...כן, סידרו לי דידין:

 עין.רק למראית  .ראיון עבודהל ללכתצריכה 

 מתי זה ייקרה?)כמי שמופתע(  שון:

 שכחת?בר, בעדיברנו על זה מה אתה כל כך מופתע?  דידין:

 אני אהיה איתך כמה שצריך. אל תדאג, 

 איון?ימתי הר שון:

 . מחר דידין:

 מחר?!  ()בשוק שון:

 מחר. דידין:

 אם עד היום לא קיבלתי התקף לב, היום אני אקבל.  שון:

  למה מחר?!

יש לך כמה טיפים לתת לי כדי דיברנו על זה כבר פשוט שכחת.  דידין:

 קשרים.הושלא יגידו בגלל  ,שאתראיין בצורה מקצועית

 ;  טיפיםלפתוח קורס  האת יכולאני אתן לך טיפים?! ש )מתפלא( שון:

 ."ללא מאמץ "איך להתקבל לעבודה

מי שיצדיק את המלצתו של ברצינות, אני בכל זאת רוצה לעשות רושם  דידין:

 .שהמליץ עלי
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 מהיום למחר? הזלי את  מזכירהאת למה  קולטאני לא  :שון

 אני מבטיחה לך שהסיכומים יסתיימו עד מחרתיים.  דידין:

 ?של כל השנה שון:

 כל השנה. דידין:

 .לבד כל הלילה אם לא כל השנה, את נשארת פה שון:

 בלי להישאר כל הלילה. כל השנה. דידין:

 טיפים. עכשיו תן

ת להיות חיובי יונס ,כמה עותקים נוספים של קורות חיים איתך יקח שון:

 .הריאיוןלאורך כל 

  זה ברור. דידין:

 כול? הזה  (פאוזה)

 כן. שון:

 קמצן. עוד כמה טיפים. תן דידין:

 .תנוחה אחרתעמידה במשנה ומקשיבה, ומדי פעם  תדידין עומד}

 {.אליה פעם מרים את ראשו ישון תוך כדי עבודתו, מיד

 . ובטוחה חמהלחיצת יד  נית שון:

 , אלא חייכני.חנפני ולאעל כל השאלות בקול ברור  יתענ (פאוזה)

 .אל תמהרי ואל תעשי תנועות חדותמדי,  תלא חושני (פאוזה)

 {ן מחייכת חיוך מוגזם.ידיד}

להיות  הכאילו את באמת שמח ילא בהגזמה, תראהחיוך הטבעי שלך ו שון:

 .במקום

 לזייף. דידין:

 ?מה )עושה אוזנו כאפרכסת( שון:

 !לזייף דידין:
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 למה לזייף? שון:

 ?לזייף לאאז  דידין:

  נכון? להרשים מהפגישה הראשונה,  רוצהאת  שון:

  }שון מחכה לתשובה.

 דידין רק מהנהנת.{

 .הםיעלתלוי מה ושימי לב  תסרקיתסתכלי על הקירות,  )ממשיך( שון:

  למה אני צריכה להסתכל על הקירות? דידין:

 , מסתכל עליך למראיין להסתכל עליך בלי שתראי אותו לאפשרכדי  שון:

  !שתביכי אותו בלי יתרשםו שלך המראה יראה ויבחן אתהוא כך 

חזק ותאמיני  סביבתך,ל וערניתלהראות שאת מגלה עניין מזה חוץ 

 העבודה. מקום את רוצה את בלב ש

 ולא לשאול כלום? דידין:

 .את התשובות תגם אם את יודע ,שאלות יתשאלי פעם מד שון:

  ,ותפרובוקטיביוהפעם ביתר גוף,  תנוחות, תוך כדי מוזגת לעצמה מים ושותהדידין }

 זאת יוצא לו גמגום.{  מנסה להתעלם ובכל אותה אך רואה שון

 ענות מיד?לו דידין:

 .לראיון הכינו אותךיכול לתת הרגשה ש כי זה .די-מי-ענות מי-ל-ללא -ל :שון

לא למשוך את התשובות, לחשוב קצת ואת הזמן,  תקחאני מציע לך ל

 . וענייניות שיהיו תשובות קצרות

 .נסתרות בחדרשייתכן שיהיו מצלמות קחי בחשבון ית !אזהרה חשובה

 ?עליהן מותקנות מצלמות שלא ידעתי כאןגם  התקרה( בודקת את) דידין:

לכן  ,זאתנוהגים לעשות  רביםאבל מעסיקים . בעד פרטיות העובדאני  שון:

להכשיל  הינסאו הוא יכול להיות שהם  ...תערני אני מציע לך להיות

שאת נועדת  על המראייןהביטחון והאמונה בעצמך תקרין  .אותך

 , וזהו.לעשות דברים גדולים
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  על. ותעונה בכוחטאני מרגישה עכשיו תודה על הרצאת הטיפים.  דידין:

 את עצמך בלי לזייף.  להציגאת צריכה תזכרי,  שון:

 יש לי שאלה ישירה אליך. דידין:

 . פאוזה, מסמן להמשיך}

 {שניהם תוך כדי עבודה

 האם זייפת פעם? דידין:

 .באיזה מובן שון:

 באופן כללי. :דידין

 את חייבת להיות ספציפית. שון:

  .מסמכים דידין:

 .לא צ'קיםומסמכים  לא שון:

 כסף שחור?? מזומנים דידין:

 .אצלי אין דבר כזה שון:

 ? פעם העמדת פנים דידין:

 האדם מטבעו הוא מעמיד פנים. שון:

 מין?ב דידין:

 מין? - במין שון:

 .סקס-מין ,כן דידין:

 ?, אני לא זוכר דבר כזה.לא תישעם א שון:

  ?אז עם אחרות כן ()צוחקת דידין:

 .יצא לי לא שון:
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 תך?זייפת עם אשלא  , אף פעםפעםאף  דידין:

 לזיופים. מפותח יש לה חוש  שון:

 והיא מזייפת? דידין:

 אני לא מרגיש שהיא...  שון:

ואני ליליאן  ...יש משהו אחד שחקוק לי בזיכרון )לאחר היסוס קל.(

היא הייתה מאשימה אותי  אהבה,היינו רואים סרט ויש בו סצנת כש

 מה.  תמזה יותר מאשר... את יודע מתגרהשאני 

 .מה לא אני לא יודעת )בחיוך( דידין:

, בחורהוהתוודיתי בפניה שהייתי עם יותר מדי פעם שתיתי קצת  שון:

, כרנו ונישאנוהשלפני הרבה ל קרה וכהלמרות שניסיתי להסביר לה ש

זה אחרי  .היחסים שלנו כמעט הסתיימו "בוגד" נתה אותייהיא כ

 אחרילא להסתכל יותר על בחורות, והקפדתי למלא לה, הבטחתי 

 .. ההבטחה.

ֶמֶרץנעבוד כדאי שנתחיל אולי   ?בְּ

 ?אל בחורה העפת מבט חטוףולא  פזלתלא אף פעם  דידין:

 . ..כשלא ראו שאנימהירה כללית סריקה  העיניים עשופה ושם אולי  שון:

שלי המבטים כדי ש בעיניים אחתאף להסתכל להשתדלתי לא תמיד 

 ., אולי הומוחשבו שאני ביישן ןכפלירטוט. כול ופרשית לא

 "?מהירה כשלא ראיתיכללית  סריקההעיניים לא עשו " עליגם  דידין:

 . הפרטייםאת חיי העבודה שלי עם החיים  ממזגאני לא  שון:

מול מצליח לעמוד איך אתה וואו... איך אתה מצליח לעשות את זה?!  דידין:

 על כלכלת בית? ןלה ולהרצותקהל נשים 

המרצים, ואני  במתעל ככה כשאני עומד  (להרצותלאט, לאט מתחיל ) שון:

עם לפעמים , קצר לובשות, נשים מטופחותבפני ארבעים עומד 

ני בכלל לא א/חייזר כזה. ומסתכלות עלי כאילו אני איזה גורומחשופים, 

 את כולם.   שמבלבלמתבייש, וזה מה 
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 גורו שרואה הכול. ...מטופחותקצר, צמוד וחשוף, לובשות  דידין:

 .משהו כזה שון:

 .בוחן אותןכל זאת באתה  דידין:

   .האלה למקומות ללא שליטה פוזלותהעיניים  שון:

 ראית את הסלסלה החדשה? )משנה נושא(

 מה זה?בשביל לא הבנתי  ומאז שנכנסתי ,ראיתי דידין:

עם פלומבה אותו חתום אשלח וכשנסיים לניירות גריסה, שק זהו  שון:

 לגריסה.

  קיפול השלכת ניירות לפסולת, . חותמיםהולך וגוברשניהם מתחילים לעבוד בקצב 

ּיּולמכתבים.    .וכך הלאה לפח, תיקיםסידור והשלכת  לסלסלהבקליעה לסל . זורקים בִּ

 אור יורד. 

 

 2תמונה 
 דידין ושון נראים מותשים.

 רוצה קפה? שון:

 לא. דידין:

 ליליאן הכינה.  )מראה לה את התרמוס.( שון:

 מתי אתה מעריך שנסיים? .או קיי דידין:

שעשינו  ךכ יש לנו גם את מחר ומחרתיים, ואנחנו נמצאים באמצע. שון:

 עד עכשיו. מבורכתעבודה 

 ?דיברוך הילדים יאאתמול ראית תגיד,  דידין:

 איפה? שון:

מדהימה על ילדים וצורת הביטוי הייתה תכנית טלוויזיה באתמול  דידין:

ששקועים  םילדי" )מחקה ילדה( .לא מהעלום הזה .שלהםיה יוהעש

רם וג ם, וזהלוקים בחוסר תשומת הלב למה שקורה סביב ,בפלאפונים
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. ההורים לא מבינים שזאת התמכרות, לא מבינים את למצבים מסוכנים

 םילדיה. אינם מסוגלים לטפל בצורכי גוברת והולכתשמגפה ה גודל

 " אפילו פורנו.רואים הכול, ש

 והיא רק בת אחת עשרה.

 .על נושאים שנחשבו פעם לטאבו היום הם מדברים שון:

מסבירה לחברתה:  צעירה יותראחרת הייתי בשוק, כשראיתי ילדה  דידין:

     ". אדם-שונה מאדםהיא "חשוב להכיר בכך שחוויות של הטרדה מינית 

ניתן לקבוע מין  "על כל תוקףאת זה?...  הסחינאיך היא  )מנסה להיזכר(

 "שונה אפיון

 את זה. לי קשה להביןאפילו  .וואו.. שון:

 וואו גדול. דידין:

על ידי  גבריםהטרדה נושא את מעלים לעיתים רחוקות, אבל לצערנו  שון:

 לא מתקבל על "או  "לא ייתכן" סוג של כי יש על זה ?, ולמהנשים

 לרחובות וצאיםי. הגברים לא מסתירים ,שותקיםהגברים לכן  "!הדעת

כי הם יודעים הטרדות. הלדרוש שוויון זכויות בתחום להפגין כדי 

 .ולא לומדים את הלקח כל פעם הם נופלים בפחוכך יהפכו לבדיחה, ש

  )תוך כדי דיבור, לוקחת כיסא עולה עליו כדי להוריד תיקייה מהמדף.( דידין:

 ועושה מה שטוב לי.לאף אחד, אני לא דופקת חשבון 

 {, ולא יודע איך להגן עליה מנפילה.שלא תיפול שון קם ורוצה לתמוך בה}

 ממני? ת, למה לא ביקשתזהרי שון:

, מסכנים הגברים המוטרדיםבדברים שאתה אומר.  אמתיש  )ממשיכה( דידין:

 .אין להם פה

ואחרי  ,למספר ימים ומזהירהמותחת ביקורת ? תקשורתה מה עושהו שון:

ל נשכח, פתאום אין זעם, אין עיתונות, אין טלוויזיה, אין את וזה הכ

לא זאת האם כאילו לא הייתה הטרדה.  ,ש דממהיהארגונים, 

 ערורייה? ש

 {שניהם ממשיכים בעבודות המשרד. .סאימהכשון עוזר לדידין לרדת }



12   

 

 .ה מיניתהטרדל תנחשבש הנקודהבדיוק י השאלה מה (אחרי פאוזה) שון:

 כל מעשה ללא הסכמה הוא הטרדה.  דידין:

 זה לא נעים שתוקעים מבט עמוק בתחת.

 .המקומות האלהכל שמסתכלים על כאבל אתן נהנות  שון:

 לעשות מחקר. לנעוץ מבטים וודי, לא צריך  חטוף להסתכל מבט קצר :דידין

כספי נזק  בגללגברים, נגד  אונשים נגד  להגיש תלונות מפחדיםהיום 

 פגיעה נפשית. בעיקר ו

יחד עם ציד  ותשהולכאלה ו ?על גברים שקרים ותשמפיצומה עם אלה  שון:

 לא הולכות לכלא. שמעלילות שקר והןאלה ו ?המכשפות

 .בלשון מסיבה מסוימתפירסינג חברה סיפרה שהיא עשתה  )בהנאה( דידין:

וגלגלה אותו והוציאה את לשונה משרדים  בבנייןעברה ליד מאבטח 

 להראות לו. כדי 

 הטריד אותו.בכוונה ל שון:

הראתה חשפה קצת מהחזה ואחר כך . בפה פצצהשאין לה שיבדוק  דידין:

ה וביקשה ממנו לגעת בקעקוע יחזי האת הקעקוע שלה, לא הייתה ל

  .אותם )!(תזֶ זֶ ח  מ  כשהיא  ולהרגיש איך הוא זז

 ?מחזזתמה זה  )לא מבין( שון:

 (בהפגנתיות. מצד לצד החזהאת  מנענעת)עשתה ככה...  דידין:

  מטרידה סדרתית. שון:

 . הוא סירב לגעת דידין:

 עשה בשכל. שון:

 לו תרגיל.  ? החליטה לעשותעשתהמה  (.תיקיםתוך כדי סידור ) דידין:

. לעבור בכף ידה על גופו כמו שהוא בודק את הנכנסיםהיא התחילה 

אמרה לו: "איזה מין מאבטח אתה שפוחד והיא בתגובה  ,נרתעהוא 

 , בכלי שלךנגיעות, כל היום אתה ממשש את הנשים כמעט מ

 ."ומתחרמןמלמעלה עד למטה  ובודק אותן גלאי מתכותב
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שקר תלא היא לעולם ו תהיה אישהתמיד קורבן היש מיתוס מסוכן ש שון:

 . משפחותס ורהיכול לזה כמיתוס  .להטרדהבכל הנוגע 

  )פאוזה(

  ?אופי מיני תבעללשוחח שיחה את חשבת שזה בסדר 

 בעיטהאין חוכמות. ואם זה קורה,  .אני מיד מעירה לי?אם זה קורה  דידין:

 .בין הרגליים

 {.תוך כדי עיסוקיו שון רואה מכתב סגור ששייך לאשתו ליליאן}

 ממתי מכתב שמיועד לאשתי מגיע לפה?  :שון

 )מחזירה( .השולחאין את כתובת עבור ליליאן.  (מעיינת)תראה.  דידין:

 ? לפתוח?תמה את אומר שון:

 אל תפתח. ,אם אתה לא יודע מימי :דידין

 מעניין יותר. מוען,להיפך, אם אין  :שון

 תעשה מה שאתה חושב.אבל לא לפתוח. לך אני מציעה  דידין:

 למה לא? שון:

 כי זה אישי שלה. :דידין

 אני בעלה. :שון

 מה אם אתה בעלה? יש לך בעלות עליה? אז דידין:

 ,ודוחפת אותה בין שאר התיקיותדידין עולה שוב על הכיסא עם תיקייה }

 {את האגן. מנענעתובהפגנתיות 

 היא לא פותחת את המכתבים שלך. :דידין

  את התיקייה(לתחוב  שמתאמצתעל דידין  מעיף מבט) :שון

 .ממני היא מסתירהמה מעניין 

 זה חמור.  ,כלשהייחסים מערכת אם אתה חושב שהיא מסתירה ממך  :דידין

 לפתוח אותו. ליהנותתן לה  ,מכתב אליהגיע ה
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 ( גמגום קלבמעיף שוב מבט אליה ויוצא לו ) .תאת צודק :שון

 ב.לדפיקות לי  שהוסא עכי-ה שלך על הכיילי-ע-ה

 דפיקות לב?לך  ה עושהיהעלי (בחיוך ערמומי )פונה אליו דידין:

 . לב קףהת )ממהר לתקן( שון:

 וזה באמת מה שגורם לך לגמגם? )בחיוך( דידין:

 !כיסא בשביל להגיע למדפים צריכהלא את  שון:

 התיקיות( עם)ממשיכה המדף. בגובה כשהמרפקים  ככה יותר נוח לי דידין:

 דידין עושה תנועה של כמעט מעידה.}

  ,מתחרט לתמוך בה ומיד כדי ה באינסטינקטיביותיו לעבריד כפותאת שיט ומשון 

  .{בודק כבצילום רנטגןכאילו הוא ממהר ומרים את המכתב למעלה 

 ?שםמה אתה עושה  דידין:

 .רנטגןאני עושה  שון:

 למכתב.

 {.בפוזות עדינות אוספת .מסמכים מספר נשמטים לה .יורדת עם תיק}

 .את המכתבמעניין מי שלח  :שון

היית  המכתביםלך את  פותחיםאם היו  בכם.אתם הגברים, קל לשטות  :דידין

 .צורח עד לשמים. תניח את המכתב המסכן

 ...אני חושב :שון

יש מילים של  אוצראיזה ו ,מה אתה חושבלא משנה זה  )קוטעת אותו( :דידין

 זה חמור , ואם אתה חושד בה,מכתב אישי בפנים, אין לך זכות לפתוח

 !תעסיק בלש וסימן שהיחסים ביניכם לא סטביליים.

 .תצודק :שון

  .מהר להסיק מסקנותל ני מציעה לך שלאא דידין:

 צודקת.  שון:
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 .לסיכוןאותך  , יכולה להובילתיזהר שהחשדנותאני מכירה אותך,  :דידין

 צודקת. שון:

 לפורענות.ו דידין:

 צודקת. שון:

 תפתח כשאלך הביתה.ש החובטאני  דידין:

 .צודקת לא שון:

 אתה יכול לבקש ממנה לפתוח אותו לידך.מקסימום  דידין:

 סצנת המשך. 3תמונה 

 . מהירים כמו שני רובוטים )במהירות כפולה( מסחררבקצב  עובדיםשניהם 

 קמים, יוצאים למטבח, מוסרים מוסרי אחת לשני, , מקפלים מכתבים חתימות וחותמות,

 ... ועוד , שותיםטפסים

  שהמהירות הופכת להילוך איטי. ,שניהם עובדים כל כך מהרבשלב מסוים 

 עוברים להילוך רגיל. .זמן עבר ויום העבודה הסתייםה

 ויוצאת. על הלחי  מנשקת אותו ,נגשת לשון חפציהאת  תלוקח דידין

  . פא לרגעוקשון בשוק, 

 אור יורד. 

 

 4תמונה 
  יום למחרת.

  נכנסת ובידה שקיות אוכל.אשתו של שון ליליאן 

  (מתנשקים)שון, -ןהיי שו :ליליאן 

 שבאת. אושראיזה  שון:

  אני מקווה שכל מה שקניתי יספיק לכם. ליליאן:

 אוכל. עוד אני מקווה שדידין לא תקנהו שון:

 לא הגיעה?היא עוד  )מתפלאת( ליליאן:

 .כרגילתאחר  שון:
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 ?בינתיים מנהלהביא לך  ליליאן:

 .מאוחר יותראני אוכל לא,  שון:

 ?תאחרהיא אמרה לך כמה זמן  ליליאן:

  .היא בעצמה לא יודעת שון:

 לא הבנתי.  ליליאן:

 לראיון עבודה. הלכה  שון:

  !?עמוס ביום כזה ליליאן:

 קבעו לה.זה מה שאני אמרתי לה, ומסתבר ש שון:

 ואתה הסכמת?! ליליאן:

 מה יכולתי לעשות? שון:

 בכוונה!את זה היא עשתה  ליליאן:

 .את זה בכוונהעשתה היא לא  :שון

  אתה מגן עליה.למה זה חוסר אחריות מצידה.  :ליליאן 

 עבודה חדש.מקום וזכותה לחפש , לעבודהיא מסיימת  שון:

 ולמה היא עוזבת? ליליאן:

 .מזה ושכחתיהודיעה לי מזמן  שון:

 ?כאןטוב לה מספיק לא  ליליאן:

 .הגבוה משכורתעם משפחתיים  קשריםיש לה  ,היא רוצה להתקדם שון:

 תסתדר?ואתה  ליליאן:

 זמן למצוא מחליפה.מספיק לי  יהיהאחר כך אני לא בלחץ, היום כן,  שון:

 .אתה יודע מה? טוב שהיא הולכת ליליאן:

 למה? שון:
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 .איתההתחברתי לא  ליליאן:

 .עובדת חרוצהלמה? היא  שון:

 לא יודעת...  ליליאן:

 נחמדה מדי.

  אשתי היפה מקנאה? שון:

 סיפרתי לה קצת עליך. אתמולבדיוק 

 עלי?!  ליליאן:

 זאת הייתה הפעם הראשונה שדיברתי עליך. שון:

 למה?! ליליאן:

 אולי בגלל שזה יומה האחרון בעבודה. לא יודע. יצא ככה. שון:

 מה סיפרת? ליליאן:

 מאוד.עלי שבכל פעם שהסתכלתי על נשים אחרות, כעסת  שון:

ואתה חושב  ,צעירה יפה ומחזרת אחריךבטח שאכעס. יש לך אותי  ליליאן:

 לאחרות? סביבמ להתרוצץעיניים שלך אתן ל שאני

 היא הצדיקה אותך.אגב,  שון:

 מגרד את כף ידו בזיפי שער סנטרו. שון}

 {ליליאן מוציאה חולצה מהשקית.

 .מחר נסיים :שון

  תראה איזה חולצה יפה קניתי לך? ליליאן:

 דוד.מת

  .להחלפה תשאירי :שון

 {מגרד שוב את ידו בזיפי סנטרו. שון}

  מה אתה עושה? :ליליאן 
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 לא עשיתי כלום. :שון

 .מאוד בצורה מוזרה גרדתאתה מ ליליאן:

 מגרד את כף היד. :שון

 למה בסנטר?  (מצחקקת) :ליליאן 

 .לי תענוג כפולעושה הגירוד בזיפי הסנטר  :שון

 שיקבל הרבה כסף.מגרדת לו כף היד, סימן ש שלכל מיאומרים  :ליליאן 

 מיליונים? שנקבלכפות הידיים, סימן שתי לי  ותבזמן האחרון מגרד :שון

 הלוואי. :ליליאן 

 יש לך פה מכתב. ,רגע, רגע. שכחתיאה,  (. מתחיל לחפש)נזכר :שון

 !בשבילי?לי?  )מתפלאת( :ליליאן 

 הגיע אתמול. :שון

 ?למשרד שלחו מה פתאום :ליליאן 

 .כאןשאת עובדת  חושבשיש מי שמסתבר  המכתב()מוסר לה את  :שון

 אתה יודע כמה זמן לא קיבלתי מכתב?  )מסתכלת על המכתב( :ליליאן 

 שהו?-מ הר-ית-את מס (מתנגן.ושובבי בקול ) :שון

 .תשאלה מיותרנו, באמת שון, זאת הייתה  )בלעג( :ליליאן 

 אני צוחק. :שון

 חשופהמאז שקטפת אותי מהאוניברסיטה אני  ר?ימה יש לי להסת :ליליאן 

 .פניךב

 תפתחי... :שון

 למה? ליליאן:

 ?מה כתבו לךמי וסקרנית לדעת את לא  שון:
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 אחר כך. :ליליאן 

 אתן הנשים יש לכן כוח! ?איך את יכולה להתאפקריבונו של עולם,  :שון

 .מי ששלח השולח. שיחכהשל אין כתובת  )בודקת ממי נשלח.( :ליליאן 

 !כבר תפתחי )חסר סבלנות( :שון

ַהַקצ ב  שלום איך אומר. לי יש זמן ,אני רואה שאתה סקרן יותר ממני :ליליאן 

 לידמונחת  וסגורהמלאה צבעונית שקית ברחוב ? "אם את רואה שלנו

  בתוכה" לגלות הצפויאת אף פעם לא תדעי מה  ,ספסל

 .אני אפתח? חדת לפתוחואם את פ :שון

 למה שאתה תפתח? זה שלי, לא. :ליליאן 

 למה לא? :שון

 מקנא?אתה  :ליליאן 

 לא. שון:

וגם  יגיע אלימכתב אחד ממכתבים. ערימות של פותח אתה כל יום  ליליאן:

 אותו אתה רוצה לפתוח?

 אולי, מתוך הרגל. שון:

 {עומדת לצאת.וואת המכתב  תיקהלוקחת את ליליאן }

 בבית. אותו לבד אני אפתח  (מתוך רצון טוב )להכעיס ליליאן:

 זהר מהכלבה הזאת.ית (פונה לשון היציאה, פתחמה)

  ?מתכוונת כלבהרגע, רגע. על מי את  שון:

 אתה יודע טוב מאוד למי אני מתכוונת! ליליאן:

  !וללכת פצצה כזאתאת לא יכולה לזרוק  שון:

 .ביום האחרון היזהר שלא להיפצע ממנה ליליאן:

 .פציעות אני רוצה למנוע שון:
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 קצר. זה אני אעשה את  ליליאן:

 ... ו .םחוקיהמתעלמים מש .אנשיםיש תראה.  )חושבת איך להתחיל(

 .כסף מהיר לעשותכדי  -הטרדה מינית לא פוחדים מהעונשים על 

 לפרק משפחות, לחסל את מקום העבודה, , ולא אכפת להםסחיטהב

  .סכסוכיםלנקום עקב כדי ולפעמים 

 ...שאת לפני ,רגע שון:

, לשטוף שצריף שיורד ממנו דם נקמה היא כמו פצע פתוח (קוטעת אותו) ליליאן:

  .דימום ונפיחותעל הכדי לשלוט  ץולח, ללהסיר את כל הלכלוךולחטא 

אנשים קנאים, חמדנים, קטנוניים, חסרי ביטחון, פרנואידים עושים יש 

  .אפילו בכנסת שלנו .בכל מקום עבודהאת זה כל יום 

 שאני אעשה דבר כזה?למה  שון:

אתה צריך  !לא צריך לעשות אתהאני לא אמרתי שאתה עושה!  ליליאן:

 !לך תעשה היאלהיזהר ש

 ?אם כלום לא קרה כל השנה ,פתאום שהיא תעשה לי את זהלמה  שון:

 שנה. כל אי אפשר לדעת מה עבר לה בראש במשך ליליאן:

 ?! הזאתמאיפה התאוריה ההזויה ליליאן, אני מופתע ממך,  שון:

  מי בכלל חושב על זה?!

 !כי זה לא מעיין ,אפילו ולא חשבתילא הוטרדתי!  בחיים לא הטרדתי!

 יצרים. ישאדם  לכל ליליאן:

, משתחרר יצרי-ק אנטילֹוב – יוצאי דופןיצרים  ישלי הזה,  "יצריםיש "ל שון:

 !רק איתך

 . ובדרך כלל אני לא טועה ,שליהנשית האינטואיציה  את, זממנה היזהר ליליאן:

 אני לא מגזימה.

 ...היא את טועה ומגזימה! ן:וש

 .שיודעת לתמרן זהר ממנה. ערמומיתיתהיא! היא! והיא!  ליליאן:
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ולהאשים אותה,  חלונותלנפץ  כהלא צריאת אני לא מאמין,  (בתמיהה) שון:

 מישהו סיפר לך? יש לך יסודות? מידע?אלא אם כן יש לך ראיות. 

 !שלי המידעהן העיניים שלי  ליליאן:

 .מתוך קינאה בחרדותאת סתם  שון:

  שאני אקנא בה? )בכעס( ליליאן:

 בה! –לא התכוונתי בה  שון:

 אז במי!  ליליאן:

 במילה. שון:

 .אחת קטנה תיזהר לא לטאטא את הנישואין שלך בגלל שטות ליליאן:

 משהו? אני מסתיריםאו את חושדת שהיא רגע, -רגע שון:

 ".תתמיד רמאי תכמו שאומרים "פעם רמאי ליליאן:

וזה קורה לכול מי שמתעסק עם , חשבונאית היא עשתה טעות שון:

 ...ומאז היאספרים. מ

 !אותו . אל תהרוסנעים לבית משפחתי ,יש לך אישה שהפכה את הבית ליליאן:

 .בפח להפיל אותךלתעתע בך וליליאן אהובה שלי, אל תתני לדמיון  :שון

 אתה יודע מה?  ליליאן:

 לפני שקיבלת אותה לעבודה. אני רוצה לראות את ההמלצות 

 עכשיו את נזכרת?! המלצות? שון:

 המלצות? העבירו לךהמעסיקים הקודמים שלה  ליליאן:

 )פאוזה(

 העבירו לך או לא!

 . איפה שמתי יודע רק שאני לאהעבירו,  שון:

  .זה היה לפני שנה ,זוכר לא ...אני )מנסה להיזכר(

 .העלי ומה המליצו אני רוצה לבדוק מיכדאי שתיזכר מהר.  ליליאן:
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 תיקלת אותי.איפה שמתי...  )מתלבט( שון:

  אולי לא היו לה בכלל המלצות והספיק לך רק המראה שלה? ליליאן:

אלה ליליאן יקירתי אל תכנסי ללופ הזה,  (יוצא מחוץ לבמה לחפש תיקיה.) שון:

דווקא ביום האחרון נזכרת  המלאני לא מבין הן מחשבות הרסניות. 

, שהתחילה לעבוד כאןאם היית בודקת אותה לפני שלה בעבודה? 

 הייתי מבין, אבל בסוף? 

  כאן. זרקתיחושב שאני  (.בריצה לפח האשפהחוזר )

 .ותחקרי התיקייהאת כל קחי  בבקשה. (מוציא מהאשפה)

 סיימת להיום? ההמלצות()לוקחת את  ליליאן:

 לי. אל תחכי ,שימורים-ליללי יהיה . יש לי עוד עבודה שון:

 .אולי אבוא לבקר :ליליאן

 יוצאת. ליליאן

  שון יושב ומניח את ראשו על השולחן.

 אור יורד.

 

 5תמונה 
  היום האחרון.

 על השולחן. ראשושכ שקוע בשינהיושב שון 

 .מכנסיים צמודים, לבושה דידין נכנסת

  שון שון...שון?...  (בהיסוס ובעדינות) דידין:

 .עורפומתחילה לעסות את דידין }

 {.שון נהנה ומשמיע קולות הנאה

 ליליאן.איזה ידיים יש לך את עושה את זה טוב,  ...או... זה טוב שון:

  .יותר טובבונוס קבל  )ממשיכה עוד קצת( דידין:

  (.בשפתיים ואותמנשקת )

  ?ךמישהי העירה אותך כ

 !צריך להיות?היה מה זה  עס(וכנדהם ודידין. קם  את)מגלה שז שון:
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 נשיקה. דידין:

 ?!עשית את זהמה ל ון:ש

 אותך. הערתי דידין:

 למה הערת אותי ככה?!  שון:

 ?לך לא היה נעים דידין:

 עכשיו ממש לא מקובל עליי!שעשית מה  שון:

והיה  ות כאלה,נשיקעוד לקבל ממני והיה רוצה רגש מתגבר אחר היה  דידין:

 .על המציאהמתנפל 

 ?!לי את זה עשית למה שון:

 אתה יודע כמה זמן חלמתי על זה? " ?עשית לי את זה למה( ")בלעג דידין:

  !להגשים אותם כיםיש חלומות שלא צרי שון:

 .לתת לך מתנת פרידה כמו שצריך רציתי דידין: 

 ככה בשפתיים?  שון:

 אלא איפה?  דידין:

 .שהשארתי מזכרת אתה צריך לשמוח ,םחלוהקטן מחלק זה רק 

 צחצח שיניים?שאבלי מתגלגלת עם לשון  שון:

 .ונמשיך לך לצחצח דידין:

 את יודעת טוב מאוד שאני לא כזה! שון:

 ..בסך הכול נשיקת פרידה ואל. דידין:

 ?!מקשקשת עם לשון לוהטת וחושנית זאתכ )קוטע אותה בכעס( שון:

 לא אהבת? דידין:

 .לא צפוי שון:
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 אתה פחדן! דידין:

 יש לי אישה יפה ואני אוהב אותה! שון:

 !נהניתולמרות הכול  דידין:

 .ליליאןאת זחשבתי שרק בגלל שבטעות  נהניתי ון:ש

 ? תיאבל נהנ :דידין

 עזבי. שון:

 .לשטוף את הפהאם נגעלת לך  ת.יאל תעשה את עצמך שלא נהנ דידין:

ומהנשיקות שלה אני נהנה  ,הייתה זאת ליליאן, כי בדמיוני תייטוב נהנ שון:

 בסוג כזה של נשיקותבשינה מפתיעה אותי לפעמים גם היא מאוד. 

 .ואני זורם איתה

 זרמת.איתי גם  דידין:

 .ידיעהלא מתוך  שון:

 .וידיעה טוב, בוא ונעשה את זה מתוך רצון )מתקרבת אליו( דידין:

  .לנודי, זה לא מתאים  שון:

 חרמן סמוי.אתה  דידין:

  )מחפש את המילה(. ..אתלהרוס עד היום היית בסדר, למה  שון:

  ?מיותרות במחשבות ,ריגושיםמ, המוח-ה

, ובעיקר בימים השנהקיבלת הרבה רמזים ממני במשך ? להרוס דידין:

  סתום. סתם אבל מה לעשות שאתה .האחרונים

 מינית? הטרדהעכשיו את מבינה שיזמת  שון:

 תביעה.תגיש  דידין:

אני מבקש  ויהיה כאוס רציני. לפני שהמצב יחמיר )לאחר שתיקה קלה( שון:

  המשרד.את  ועזביאת החפצים שלך מיד ממך לקחת 
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 אתה מגרש אותי? דידין:

ובצורה  ה זאת בשקטשעם כל הזכויות שמגיעות לך, ובואי נעו ,כן שון:

 חברית כמו שהיה עד עכשיו.

, אתה מפטר אותי ביום שעשיתי לך אחרי כל העבודה המשרדית דידין:

 !חוצפהזאת נקראת  האחרון?

 . , חמההתקבלי ממני המלצואני מבטיח ש ,משכורתתקבלי את ה דידין:

ידע כמו שלך.  לנצלישמחו את מנהלת חשבונות מעולה, ובכל מקום 

 אחרת..., את לא חייבת לסיים אותוהאחרון ו היוםזהו 

 תלונה.תגיש נגדי  דידין:

 מי יאמין לך?! 

 אשתך?! 

  .את שניכם תמלכד שאנילהיות אסיר תודה  ךאתה צרי

 !?מלכדת אותנו אתאו, זאת כבר חוצפה!  שון:

 !שלך תך ואת ליליאןאוכן!  דידין:

 מי את שתלכדי אותנו? שון:

 יוצרת את ההרמוניה ביניכם. זאת שאני  דידין:

 לקיים יחסי מיןוהולך  , על כל תנועה שליעלי מפנטזאתה במשך היום 

  ליליאן שלך! עם

  !ער עליךטאני מצ (נסער) שון:

  לא הכרתי אותך ככה.

כמו לשים זה בדיוק  ?בפח להפיל אותיכדי  את מנסה לפתות אותי

 לעיוור. מכשול

אם אתה האם ספרת פעם את היקף המבטים החרמנים שתקעת בי?  דידין:

 ולשתף.  ךלחלוטין עם אשתשקוף  כל כך צדיק היית צריך להיות

 מה את מנסה לעשות? להעביר את כל האשמה עלי?.)בכעס( שון:
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 כן!  )בכעס( דידין:

למה אתה  ,תשוקה אלימרוב כל יום העיניים שלך נעשות אדומות ב

  ?להתקף לבגבוה ומרגיש דופק מהיר כמעט לחץ הדם חושב שיש לך 

את העיניים שלך  להסירשאתה לא יכול  ןאני רואה אותך מזווית העי

 וא בכל פעם שהתכופפתי צות ותקועות בתחת שליוממני. הן נע

 . עליתי על כיסאש

אם את יכולה להגיע לכל  כיסאעל  תעולצריכה ללמה את כל הזמן  שון:

  !?ןבחבמ אותימעמידה את ? הכיסאלעלות על מקום בלי 

 .אתה שייך למציצנים פתטיים דידין:

 !מול העיניים שלי שלךהמגוחך התחת את  מציבהלמה את  שון:

  ּכּול ממוקד?!יסִ  כדי לעשות לימה? 

 התחת שלי יותר יפה מהתחת של אשתך!התחת שלי מגוחך?  דידין:

 זה מגוחך!  ,לעצמךשאתה משמיע וההערות והאנחות נהימות ה

מתעסק מעמד פנים כאילו אתה אתה שאני מסתכלת עליך בכל פעם 

עכשיו אתה בא ואומר שאני  זה מגוחך!עושה רנטגן, , חשבונאותב

  !הטרדה מינית?ל נחשבמה אותי שאלת לפני יומיים  מפתה אותך?!

 ,לתחת שלי ינגכשאני עולה על כיסא ואתה עומד מאחוריי ועושה היל

 !מינית זאת הטרדה

 להסתכל על תחת זאת הטרדה מינית?! שון:

 שלי? כן!התחת על  דידין:

, פלא עליךתאני מו, אני מוכרח להודות שיש לך דמיון פורה )מצחקק( שון:

 הפכת את הרוכב להיות רכוב.  איך

 ?! פעם הטרדתי אותך אניתגידי את האמת. 

 {.מגחכתדידין }

את מכירה אותי , למיליםמעבר דברים  לעשות, לזלזל לגחךאת יכולה  שון:

הנישואין טוב מאוד ואת יודעת שאצלי כל מערכת יחסים מחוץ לגבולות 

 היא פסולה.

  דבר אחד אני לא אוהבת. צביעות. דידין:
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להתקרר קצת ואני לא  את צריכה, לא מתכוון להיכנס לזה יותראני  שון:

לא תלכי בשקט ותהיי בטוחה ש .יך בשום צורהיאלרוצה להיות קשור 

  .כאילו כלום לא קרה תלונה ונסייםנגדך גיש א

 )שתיקה קלה(

 ך עם שליח מיוחד.ישמגיע לך אשלח אלילכי לשלום ואת כל מה 

 כלב.מ שנפטריםכמו  ממך נפטרתאני שמחה שאני ו דידין:

 , את מתחילה לדבר שטויות. תירגעידי,  שון:

  .שמי הטובפוטנציאל להרוס את את היש לך היום רק גיליתי 

 .בזכותי!שמך הטוב הוא גם  "שמי הטוב" )בלעג( דידין:

את כנראה מומחית ויודעת . שפצעת אותילקבל את הפצע קשה לי  שון:

  .םמגן על עצלה להם קשהים היטב שלגבר

 כי הם מטומטמים. דידין:

 כן את זה כבר אמרת. (.מזלזלת מבטל אותה בתנועת יד) שון:

 מה עשיתי לך בחיים?את זה. לי למה עשית  מביןאני לא 

  ?לב-תשומתחוסר בגלל  רתקהאם את מש

  ?לגזרים ירוצה לקרוע את המשפחה של האם את

  ממני לעזאזל?! את רוצהמה 

 ... ?של כסף שחורשטרות סחיטת 

 כאן הקורבן! אני דידין:

 ! שאורבת לטרף מטורפתכאן האת  )מתקרב אליה( שון:

 אל תתקרב אלי! דידין:

אפילו לא  בסביבה,אני לא רוצה אותך  (כנכנע מרים את שתי ידיו) שון:

 ישקרפעם  אדם כמוך שמשקר! של לחץ בעבודה האחרונים םברגעי

  !שובשוב ו

  אבל, אם אתה מגרש אותי בהניף יד, .את זהלך לא חשבתי לעשות  דידין:

 ...דמי שתיקה, בוא נגידאני רוצה ממך בצורה כזאת מגעילה ופוגענית, 

  . בזול לא?חמש מאות אלף שקל (, ובקלות אומרת)חושבת לרגע
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 כזה. הסכוםקפץ לך  מאיפה?! ףחמש מאות אל מצחוק()מתפקע  שון:

 המחיר יקפוץ למיליון. אם תמשיך לצחוק עליאני מזהירה אותך.  דידין:

 חמישה מיליון!? עשרה מיליון!?... מיליון?! ארבעהמיליון? למה לא  שון:

אני יודעת בדיוק מהו מחזור השנתי זהו סכום סביר.  מה שאני מבקשת דידין:

 השנתי שלך.הרווח אחוז מהיקף עשרה . זה אפילו לא שלך השנה

  באמצע החישובים.היינו חנו -נ-א ., אולי הברוטולא יודעבעצמי אני  שון:

 .הוא ממני ,לאשתך שהגיעמכתב ה דידין:

 מה?! )בשוק( שון:

  .במשך השנה שלך ההטרדותכל  עלאני מספרת  במכתב דידין:

 !כל ההטרדות?אני?  שון:

 ות עלינוסודעוד שיש לי ותבין ל כתע ,מספר פעמים אותוהיא תקרא  דידין:

אני בטוחה שהיא מיד תיכנס . בבית המשפטלחשוף אותם ואני אצטרך 

 .דולג ברעש

 אם אענה לדרישתך זה יתפרש שאני מודה ותמשיכי לסחוט.  שון:

  !עלי מהאיום שאת מאיימת כאב גדול יותר מכילה בלבצלקת ה

 .שתיקה}

 {ושולפת משם קלסר. בלי לעלות על כיסא, הולכת לאחד המדפיםדידין 

  .כאן יםנמצאהשנה כל הסיכומים של  דידין:

 {מעיין בסיכומי החשבון מניד ראש כלא מאמין.חוטף את התיקייה, שון }

הייתה לך הנטייה האחרת, הייתי אומר לך, שהיה  אלמלאלא להאמין.  ון:ש

 . כמנהלת חשבונות צריך לשכפל אותך

 כל כך קשה?!והלילות למה נתת לי לעבוד כל הימים  (בה לרגע.)מביט 

 חמש מאות אלף.  דידין:

 ודה?במתי הספקת לעשות את כל הע שון:
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 ?סגרנו דידין:

 את יצור... )מניד ראשו כלא מאמין( שון:

 ובינתיים אני אעשה קצת סדר.. חמש מאות אלף. להתווכחאין מה  דידין:

  צולפתועל הכיסא  וממשיכה לעשות סדר, עולה .לשמוע מוזיקה דידין מרכיבה אוזניות

  .בקצבגוף תוך כדי תנועות והכל , פסולת נייר /שקלסלסלהמשם 

 המוזיקה.

 

  6תמונה 
  .שדידין הגישה לו תוניירבתיק השון שקוע תמונת המשך. 

 מתנועעת בקצב המוזיקה.עם אוזניות דידין על הכיסא 

 .דידין מתנועעת על הכיסארואה את  עומדת בפתח.ליליאן נכנסת כרוח שערה. 

 ?פרטית הופעה מה זה? ליליאן:

 מה? בתמימות(מרים את ראשו, ) שון:

 מה?!  ליליאן:

 ?בירה בקבוק גםרוצה 

 מה קרה? )בדאגה( שון:

 הזמנת רקדנית מועדון לילה? ליליאן:

 היי את!  )לדידין(

 {.יחסתימתדידין לא }

 תחת!היי,  )בקול רם יותר( ליליאן:

 את מדברת אליי? )מסירה את האזניות( דידין:

 ! למטה את התחת שלך תשילי ליליאן:

 {דידין יורד.}

 !לא ישנתי בגללךכל הלילה  ליליאן:
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 כך קיוויתי. (שבעת רצון) דידין:

פה עדות של מעסיק ששואל יש לי עשיתי מחקר עליך. לא ישנתי כי  ליליאן:

 לדבר על דברים בעלי אופי מיני "האם את בטוחה שזה בסדר :ךאות

  " ?עם הבוס שלך

 בעיה שלו". ה, זאת מזה א מתגרהווהתשובה שלך: "אם ה

 לו.  עניתיכך נכון,  דידין:

   !שתקי ליליאן:

 .נמרית וואו, איזו שאגה דידין:

 כי רציתי שקטלה שילמתי : "על ידך הנה המכתב מעוד מוטרד מינית ליליאן:

סחטה . שלי הייתה מתפקרת אחרת המשפחה, יותר לא תטריד אותיש

היא יצאה בית המשפט לא האמין לי. ותבעתי אותה.  נוספת פעם אותי

ועכשיו אפשר להדביק את התלונה על פניו של אני התגרשתי  ,נקייה

 . "מת

לפעמים אנשים כותבים דברים רעים כדי לטהר את עצמם, אבל האמת  דידין:

 . החוצה האות ומתביישים להוציא חבויה במוחםנמצאת אי שם 

אדם -בן לא: "זה בסדר, אני ענית !ותקשיבי תסתמי את הפה ליליאן:

, הם מתגרים, גרות אותילונותנת למישהו לגרות, שמסתובבת 

 "שיתגרו

 מאיפה יש לך את כל האינפורמציה הזאת?! (לליליאן ,)מופתע שון:

הכול היה בתיק, נשלחו אליך במעטפות סגורות שאפילו לא ( )לשון ליליאן:

  וזרקת לפח! אותן, טרחת לפתוח

 ?אותך הנטפההיא ש יכול להיות )בציניות(

 איזה מטומטם אני. )מכה על מצחו( שון:

 ,שמטרתו הייתה ישנשלח אלישל אתמול המכתב  ,והפנינה שבכתר ליליאן:

וייזרקו שתגיע הביתה יתפתח בינינו ריב כו .לבד ,שאקרא אותו בבית

מנצחת הייתה , וכך הןל לסלוחאפשר יהיה -שאיקשות מילים בינינו 

  בכל הקופה. זוכהו
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  ד כדי כך?!ע שון:

 .משרדדרך הבמקרה שאעבור  ,אבל רצה הגורל )ממשיכה( ליליאן:

 זה מה שמגיע לי ממך?! )פונה לדידין( שון:

 בבקשה תראה איזו נוכלת העסקת. (.לשון את המכתב מוסרת) ליליאן:

 {.ןתופס את ראשו כלא מאמי, במכתבומעיין שון לוקח }

 אני רוצה שאת תקראי אותו. )ניגש לדידין ומוסר לה את המכתב( שון:

 {דידין לוקחת את המכתב ועומדת לקרוע אותו.}

, את המקור אני ממספר העתקים אם תסתכלי תראי שהוא העתק ליליאן:

 .הצורךומרת לעת ש

 !בקול תקראי )לדידין, באיום קל( שון:

  !תקראי ליליאן:

 .את המיליםאומר  את הקול שלךאני רוצה לשמוע  שון:

 אתה רוצה להתחרמן על הקול שלי.תגיד ש (. לשון)מחייכת דידין:

 {עוצר את עצמו.עושה תנועה קלה של הרמת יד, ושון }

 אתה יכול להכות, אולי אהנה מזה. דידין:

 תקראי! )בכעס( שון:

 .{הקלטהיחד עם  מתמזגמתחילה לקרוא את המכתב. בשלב מסוים קולה דידין }

 מספיק! די! ,ומבקש ממךמעסיק כאני פונה אליך שון,  )קוראת( דידין:

יש לך אמנם תפקיד סמכותי, ללא הסכמה?  ןמיעלי  שתיכפהמי אתה 

היא התביעה . אני עוזבת את המקום בגללך. מעמדךנצל את למה ל

 ואני אעשה זאת בדרך אכזרית ,הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות

הגדול שלך עם ליליאן המיני אם זאת אינדיקציה לכישלון ה .וכואבת

דֹותאשתך?! אנשים כמוך שנוהגים כך להתעלל  עֹובְּ חייבים לבקש  ,ב 

מה  ולגשת לטיפולים לפני שהם הורסים חיים של נשים רבות. כלייעוץ 
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כיבוש מעוות. אני מתעבת את מעשיך  אצלך הוא ניסיוןי תשראי

 הכפייתיים הם קרובים לגיהינום עלי אדמות.  

 ליליאן יקרה,  

בעבודה שון  בשבוע הראשון שלי. את המכתבלך אני כותבת ברעד 

היקר שלך יוצר איתי קשר עין ויכולתי לקרוא את מחשבותיו. הייתי 

  .מקום העבודהאבד את ל פחדתיכל כך הסמקתי,  ,נבוכה

  .בבית לו שחסר ולהתניע את מה לטעון את המצברים הכנראה שרצ

הייתי נבוכה מיצירת קשר עין, ולא פעם באה שפעמים באני נזכרת 

  .התנצלות מידית

 לסיכום, אני דורשת דמי שתיקה, חמש מאוד אלף שקל, ואעלם

 .לצמיתות

 .לצמיתות תיכף אני אעלים אותך ליליאן:

 ?םלולכ שאת שולחתסטנדרטי סחיטה זהו מכתב  שון:

 .ניחול של אדם את חיה עם סיפוראני מצטערת בשבילך,  )לליליאן( דידין:

 . תת ששיקריאת שיקרת לאורך כל הדרך, והודאת מחלה מהלכת!  ליליאן:

 כפוית טובה.את  שון:

  .אגיש תלונהכדי שלא  דורשתמה אני  לכםאמרתי  דידין:

 יכאב ויפרק אתכם לרסיסים. זהאחרת  )ברשעות(

 {שון וליליאן מתפקעים מצחוק.}

 ?אתמי  ליליאן:

  !זונהבסך הכול 

 לכי לעסוק בזנות שם מקומך! תתבעי אותנו? 

  , לא מתביישת.שקל אלף חמש מאוד

  אשת סוטה! מי את?ו דידין:

 לקח סיכון בעלי  .יםשקראלף אות מאישה שמורכבת מחמש ואת  ליליאן:

 סקס "עודףשיש לך קיבל אותך לעבודה. כל האחרים אמרו עליך ש

 ".ךלעבוד בחברתיהיה קשה שפרובוקטיבי 
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בלי לבדוק את לקבל אותי לעבודה הסכים והנה בעלך הטוב והיקר  דידין:

 .יום יום הטריד אותי מיניתכדי לוכל זה י, להרקע ש

הוא מוציא החוצה  שמטריד אותוזבוב  !בדיחה זאת ?הטריד שון )בבוז( ליליאן:

 .בעדינות

  .תמיםלא  בעלך )עונה בבוז(? עיוורתאת עד כדי כך  דידין:

 הטריד!

 מתי? ליליאן:

האיפוק היכולת הגיע לקצה גבול  בבוקר היוםו ,שנהכל ההוא התאפק  דידין:

 .הקפיץלו  והשתחרר והמתח,

 ?שון זה נכון )לשון( ליליאן:

 שקר! שון:

 אתה לא נישקת אותי? דידין:

 את היית כאן כל הלילה? .רגע, רגע ליליאן:

 {דידין מצחקקת.}

 באה בבוקר. היא לא הייתה כאן. שון:

 אתה נישקת אותה?! ליליאן:

 {.}שון שותק

 ?!או לא אתה נישקת אותי ,לה תענה דידין:

  !תענהלמה אתה מחכה?  ליליאן:

 או לא?כן נישקת אותה שון, זאת שאלה פשוטה.  שתיקה קלה(אחרי )

ו... היא  )בין היסוס לגמגום(נרדמתי על השולחן והיא... לא יזמתי. אני  שון:

 . ו...את אתזאני חשבתי ש שה.וכמו שאת עסוי. יעם הע

 .אותה נישקת ליליאן:
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שכמעט  ומסלסלת שובבה, ומגרגרת משתוללתבשפתיים עם לשון  דידין:

 .מתאווה חנקה אותי

ולא  שזאת את וכשזיהיתי, לך סיבה אחת קלה לנקמה ןאי לדידין() שון:

 ? ימה אמרת. ליליאן

 "עוד לא צחצחתי שיניים." דידין:

 בת זונה את!זונה איזו  שון:

 , כן או לא?!קיבלת את לשונה המתגלגלת ?נישקת )לשון( ליליאן:

 כן אבל... שון:

 מהנאה.שנכנע  כמו חתול וגרגר דידין:

 ! שתקיאת,  ליליאן:

 נכון, אתה מגרגר. ון(ש)ל

 {ת מהסכסוך.ידידין מסמנת לליליאן שהוא כולו שלך. נהנ}

  הנאה? ירוגרג ה משמיעגם לה את )לשון( ליליאן:

 .. הימרתס את החבל בשתי הקצוותרצית לתפו )שתיקה קלה(

 אני... שון:

הרסת הרבה גשרים, מהיום אתה תגור במרתף שלנו עד שאנחנו  ליליאן:

מוחלטת! אתה צריך לשאול את עצמך כמה שאלות נעבור להפרדה 

 .קשות

 תראי אני... שון:

  .עם אישה שאינה אשתךכל הלילה  לשכבהרשית לעצמך  איך אין אני! ליליאן:

 לסכן את מקור ההכנסה, לפרק משפחה...

 ?דיבר על לש...מי רגע!  שון:

התחייבת להיות נאמן לי, ורק לי, אתה לא יכול לשבור  )קוטעת אותו( ליליאן:

 .אחת מופקרתועוד עם את המחויבות 

 ...יללהשחיל מתני  שון:
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, ממושכת, אם אתה משתעמם איתי השקעהנישואין זאת  )קוטעת אותו( ליליאן:

ולצאת ולשכב איתי הנישואים שלנו היו מיותרים, יכולת לא להתחתן כל 

  עם מי שאתה רוצה!

היא רוצה להרוס ואני  את לא רואה אותה עומדת ומחייכת? )מתפרץ( שון:

  !ינואת עור מנסה להציל

 אף פעם לתקן את הנזק שעשית! תוכלאתה לא  ליליאן:

  ...הגידי ל תרשי בי? אין אמון זהו? פתאום שון:

  !בדת אותייא, זהו, אין לנו כבר מה להגיד ליליאן:

 במשרד כל השנה.  עם הזונה פעמים שכבתמה כמי יודע 

 . תשמרי על הפה שלךדי! התבטאת פעם פעמיים בגסות, מספיק!  הלו  דידין:

מתחיל ההיפרדות תהליך ! קח )מסירה את הטבעת מידה. זורקת לשון( ליליאן:

 . מרגע זה

 תני לפחות... שון:

תשלחן אותה , על השולחןתה ועכשיו אתה יכול להיות חופשי להזדיין א ליליאן:

 !עם גבריםגם תתנשק  מבחינתיכמה שאתה רוצה, 

 {ליליאן יוצאת כעוסה.}

אף פעם לא רימיתי אותך, אני רוצה... לפחות בואי  )קורא אחרי ליליאן( שון:

 ותשמעי את הגרסה שלי....

אין שום גרסה שתצדיק את מה  )מבחוץ נשמע קולה שהולך ומתרחק( ליליאן:

 שעשית...

 {., אך לא מעזדידיןעל ם תיקייה לזרוק , מריכעסב בדידיןט י}שון מב

 אותי! תכהאני מחכה לרגע ש תזרוק עליי, הלוואי. דידין:

 מספיק נזק!לי צאי מפה, עשית את מחלה מהלכת,  שון:

 אצא ואכחיש הכול! ,תבטיח לתת לי מה שביקשתי דידין:

 מי יאמין לך?  שון:
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 רוצהלא אתה שלכות למה שהההן אלה  לך!לא כאישה, לי יאמינו,  דידין:

 ת חמש מאות...רתמוובגדול אז תחליט, אישה חוזרת אליך . לתת

 אותי.בשביל בצע כסף את מוכנה להרוס  שון:

, כל זה לא היה קורה,  היית מסכים לשלם מידאתה הרסת לעצמך, אם  דידין:

 .היינו מזדיינים בשקטגם ו, ההנשיקעל  תמספרלא הייתי 

ליליאן את האמת? בלי לייפות.  מבטיחה לספראם אעביר את הכסף  שון:

 !הכול, פשוט אך ורק את האמת

שאתה ככל מילה, אני מוכנה אפילו בשבועה! והיא לא צריכה לדעת  דידין:

 תעביר לי את הכסף.

אמת את  ואיזמראש אני רוצה לדעת לכן תראי, את בחורה ערמומית.  שון:

 .הולכת לספר

שבמהלך כל השנה ניסיתי לעשות לך  ,את האמת לאמיתהאספר  דידין:

התחת הבלטתי את , גזיםהגרות וללכוונה ב עיניים, עליתי על כסאות

ומה ! כול-ההתכופפתי שתראה את שדיי,  באתי עם מחשופים... .שלי

 אבקש סליחה ואצא מכאן. שעצבן אותי באמת שלא התייחסת לכול זה. 

 .לתקןגם אני יודעת  -להרוס שאני יודעת  מוכ ,תסמוך עליי

  )מחייג לליליאן( ?מטרידה סדרתיתכמקצוענית את  שון:

 תקשיבי שנייה...  הבנתי...קיי הבנתי... -ליליאן... או

 תקשיבי אני אומר לך! לא! לא הפעם! 

 רוצהאני  תחזרי לפה,יותר מדי, תקשיבי לפני שאת מתרחקת 

 )סוף השיחה(ותשמעי וידוי...  תחזרי לפהמשהו...  שתשמעי

  כמו שייעצת לי לראיון העבודה, אני רוצה להרגיע אותך. קיי, תראה, -או דידין:

 בדרך כלל נשים הן מאוד סלחניות.

 .בלי עובדות מוכחות לא סולחת מהר ליליאן שון:

  .אוהבתואישה חזקה היא נשמעה כ דידין:

 הסכום לחשבון שלי. אתלהעביר  אחת שעהאני נותנת לך זמן עד 

 את מציבה לי אולטימטום?  שון:
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 יותר.טוב  ,יותרשמהר מה  דידין:

 לוקח כמה ימים. ,לגייסזמן סכום כזה צריך  שון:

 .כל ההשקעותו, מה גובה האוברדרפט אני יודעת כמה יש לך בבנק דידין:

 {ליליאן נכנסת.}

את לא מבינה שהיא מנצלת את העובדה שאני כגבר, קל  )לליליאן( שון:

  ?ולהעליל עלי

 את לא צריכה להגיד כלום!  )לדידין בתקיפות( 

 תודה שחזרת לשמוע את מה שיש לי. )לליליאן(

 מהן שאף אחת  תוך כדי דיבורו הוא הולך ושולף מכשיר הקלטה זעיר מבלי ,בנחת ,שון}

  {תרגיש.

 להיות? אתה לועג לי?!מה זה צריך שון?  דידין:

, התקנתי את מפניה והזהרת אותי אתמול יית כאןהאחרי ש )לליאן( שון:

 מכשיר ההקלטה הזעיר הזה.

 מתי הגעת היום לעבודה? או יותר נכון להטרדה? )לדידין(

 שפל. אדםאתה  דידין:

 נה?ובשעה שמ שון:

 בשבע וחצי. דידין:

 למה הקדמת? שון:

 ה שבע וחצי.שעלתוך כדי מלמול זעיר ומעביר הקלטה שון מראה את המכשיר }

 שמיעת , ובמהלך מוציאה את המראה הקטנה שלה, לשפר מראיהדידין זזה הצידה 

 {ההקלטה היא די נהנית.

 להקלטה. , טובתקשיבו טוב ,ליליאן שון:

 שומעים את הצעדים.פה הנה  

 שון?... שון שון...  -  דידין :הקלטה

 לאחר שתיקה.}
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 {הנאה של שון.נשיקות וקולות 

 מה זה צריך להיות? (פונה לשון) ליליאן:

 .עד הסוף תקשיבי )לליליאן( שון:

 או... זה טוב... את עושה את זה טוב, איזה ידיים יש לך   -  שון :הקלטה

 ליליאן.   

 ? חשבתי שזאת את.שומעתאת  (כהוכחה. )לליליאן שון:

 קבל בונוס טוב יותר.  -  דידין :הקלטה

  בכעס(. הרגע כמעטאת  מגיב)בהמשך ההקלטה הוא  שון:

  פה היא מנשקת אותי! 

 מישהי העירה אותך ככה?  -   שון :הקלטה

 למה עשית את זה?!  -  שון 

 הערתי אותך.  - דידין 

 למה הערת אותי ככה?!  שון:

 ?לך לא היה נעים דידין:

 ממש לא מקובל עליי! ,מה שעשית עכשיו שון:

אחר היה מתרגש והיה רוצה לקבל ממני עוד נשיקות גבר  דידין:

 כאלה, והיה מתנפל על המציאה.

 ?!עשית לי את זה למה שון:

 אתה יודע כמה זמן חלמתי על זה? " ?עשית לי את זה למה( ")בלעג דידין:

 להגשים אותם!  כיםיש חלומות שלא צרי שון:

 לתת לך מתנת פרידה כמו שצריך. רציתי דידין: 

 ככה בשפתיים?  שון:

 אלא איפה?  דידין:
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 .שהשארתי מזכרת התגשם, אתה צריך לשמוח םחלק קטן מחלו 

 עם לשון מתגלגלת בלי שאצחצח שיניים? שון:

 לך לצחצח ונמשיך. דידין:

 את יודעת טוב מאוד שאני לא כזה! שון:

 ...בסך הכול נשיקת פרידה ואל דידין:

 ?!מקשקשתכזאת לוהטת וחושנית עם לשון  שון:

 לא אהבת? דידין:

 לא צפוי. שון:

 אתה פחדן! דידין:

 יש לי אישה יפה ואני אוהב אותה! שון:

ויש לי הפתעה בשבילך. גם השיחה  (תוך כדי חיפוש מהיר. )לדידין שון:

 .הקלטתיהאחרונה בינינו 

 )מסתכל על השעון שלו. ועובר אחורה לשעת ההקלטה אחרונה( 

 מחלה מהלכת, צאי מפה, עשית לי מספיק נזק!את  -שון      :הקלטה

 תבטיח לתת לי מה שביקשתי, אצא ואכחיש הכול!  -דידין   

 מי יאמין לך?  -שון     

כאישה, לי יאמינו, לא לך!... אלה הן ההשלכות למה שאתה   -דידין   

לא רוצה לתת. אז תחליט, אישה חוזרת אליך ובגדול תמורת 

 חמש מאות...

 בשביל בצע כסף את מוכנה להרוס אותי. -שון     

  ברקע. שמעיממשיכה להההקלטה ליליאן לא מצליחה להתאפק ומתנפלת על דידין. }

  פיזור ניירות והרס המשרד. עד כדי נשיםהשתי  ביןקשה  האבקות התחילמ

 מנסה למנוע את הרס המשרד ומנסה להפריד בניהן מציל את תיק הסיכום האחרון, ושון 

  {., והוא מוותרמצליח, הן מצליחות להדוף אותוולא 
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 ברקע המשך ההקלטה

 אתה הרסת לעצמך, אם היית מסכים לשלם מיד, כל זה לא   -דידין    :הקלטה

היה קורה,  לא הייתי מספרת על הנשיקה איתך, וגם אם   

 הייתי מזדיינת איתך.

 בלי אם אעביר את הכסף מבטיחה לספר ליליאן את האמת? -שון      

 לייפות. פשוט אך ורק את האמת, הכול!   

 כל מילה, אני מוכנה אפילו בשבועה! והיא לא צריכה לדעת   -דידין    

 שאתה תעביר לי את הכסף.   

 תראי, את בחורה ערמומית. אני רוצה לדעת איזו אמת את  -שון      

 תספרי.   

 סיתי אספר את האמת לאמיתה, שבמהלך כל השנה ני  -דידין    

לעשות לך עיניים, עליתי על כסאות בכוונה לגרות ולהגזים,   

הבלטתי את התחת שלי. באתי עם מחשופים... התכופפתי 

 כול! אבקש סליחה ואצא מכאן. -שתראה את שדיי, ה

 אני יודעת גם לתקן. -תסמוך עליי, כמו שאני יודעת להרוס    

 את מקצוענית? מטרידה סדרתית?  -שון      

 {שתיהן באפיסת כוחות. ,בסוף המריבה}

 כאשר מדובר  וולגרייםגברים את לא יודעת ש מתנשפת()לליליאן,    -דידין   

בגלל , מוטרד מיניתשלי גבר האולי  ,פעם ת את עצמךלשאלא סקס. ב

  ?אוהב את זה ואהש

 )מתקרבת לדידין.( .יש יוצאים מהכלל ליליאן:

 אל תתקרבי אלי, אחרת זה לא ייגמר טוב. )מאיימת( דידין:

 .די-די-ליליאן, זה מספיק, די שון:

 התלכלכתי מספיק. אני לא הולכת לגעת בחלאה.  )לשון( ליליאן:

 ?הטרדות מיניות נעשו ביוזמתך עלכמה תביעות  )לדידין(

 ?את שונאת גברים עד כדי כך? בעיות ילדות )לא מאפשרת לה לענות.( 

מגיעה לעבודה עם מחשופים תמציאי משהו.  עברת התעללות מינית?

 פרובוקטיביים?
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לנשים יש את החופש לבחור מה ללבוש. אם הלבוש  )קוטעת אותו( דידין:

 !משהו לא בסדר וסימן שאצל לבעלךהפריע 

כל בטוחה ש, היית הגבריםשל  הפסיכולוגיהאת היטב למדת את  שון:

משרד זה כמו שבט, ושבט בנוי לא אצלי! טרדה. ל אותי יעירוהתנועות 

  !בעצמך במי נקמת? .ועוצמהאחדות  ,אמינות על

 .ת ההתגוששותצילומי זירו מספר צילומי סלפיעם הנייד שלה  מתחילה לצלםדידין }

 {שון וליליאן לא מבינים לרגע למה היא עושה את זה.

 סלפי? )מתפלא( שון:

 מטורפת. ליליאן:

 תהיה העדותזאת  של דידין! יום הדיןנשק  וזה (בנייד לראווהמנופפת ) דידין:

הטרדה אני אגיש תלונה על , על הטרדה אם תהיה תביעה נגדי .שלי

 אוכל להוכיח שחבטתם בי מכות. כן-אלימות קשה כלפי עובדת. כןו

  !לתנוכה חשבת על הכול )רוצה להתנפל שוב.( ליליאן:

  לא שווה. )עוצר בעדה( שון:

 אני חושב שכדאי לך לעזוב את המקום. )לדידין(

עסקת חליפין. אני אמחק את התמונות ואתה  כםאני מוכנה לעשות את דידין:

 את ההקלטות.ו תמחק

לכספת עם גיבוי, ואם מישהו מהמעסיקים  וההקלטות האלה ייכנס שון:

 .בהן ולהיעזר ילפנות אלי, יוכל ותהבאים יחוש ההטרד

 הבנתי.קיי -או דידין:

 {.עה גסהתנועושה , להכעיסכדי , ויוצאתשלפני ו ,את תיקהדידין לוקחת }

 (.יוצאת) כדאי שתבדקי מדי פעם את התחתונים שלו. דידין:

מטרתו ש כדי לא לצאת מכאן בלא כלום, סתם משפט נקמני )לליליאן( שון:

 .לסכסך
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 7תמונה 
 לעשות. . לא יודעים מהבוחנים את זירת ההיאבקותליליאן ושון עומדים ו

 סדר.לעשות קצת ליליאן מתחילה 

 חשוב יותר.זה  (שבידו םמיקלסר הסיכו מראה על)עזבי, נסדר ביום אחר.  שון:

 .כמו שלה איזו מטומטמת. עם כישרון חשבונאי ד ראש(י)מנ 

 .אני מצטערת למה שגרמתי ליליאן:

 לוחמת.פראית שלי,  שון:

 עזר לי. עצמית קורס הגנה ליליאן:

 בוהקות יםעם עיני ,כשאת נלחמת יותר צעירה ושובבה נראית שון:

 מחבקת אותי. שאתיהיה אחריו  שיבוא, כאילו הצילום קפוצותושפתיים 

 אתה מכיר את המעסיק הבא שלה. ליליאן:

א אזהיר, הוא קרוב משפחה לבעצם . אותו ריהכן, אני אצלצל אליו ואז שון:

 )מלטף אותה(משפחה תתמודד. ש ,דומהשלה, כך שאם יקרה מצב 

      בלי פנטזיות.ו נמשיך בבית ליליאן:

 .סוףור יורד. א


