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מירה ורמי מנסים להביא ילד לעולם ולא מצליחים במשך שנים בשל  תקציר: 

גלה פתרון יצירתי ומהפכני במיוחד תבעיית פוריות של מירה. כשמ

לבעיה שלהם הם מבקשים לחלוק את אושרם עם הוריו של רמי אבל 

נתקלים לצערם בחומה בצורה של דעות קדומות שמאיימת לבודד 

 אותם בשל ההחלטה הנועזת שנקטו.
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 הדמויות:

  אישה - מירה

 בעלה - רמי

 מו של רמיא - שפרה

 אביו של רמי - חיים

 הומוסקסואל ,מבוגראיש  - אורח

 

 1תמונה 
 ., סטנדרטיפשוט ביתביתם של מירה ורמי.  המקום:

 על השולחן.קלים משקאות כיבוד ומירה מניחה 

 רמי בודק עבודות של סטודנטים.

 עוגיות... .לרכך את המפגש כדי משהו מיוחד םאני רוצה להכין לה מירה:

 אותם. יבהיליבינו שמשהו קרה וזה  מידאם תכיני משהו מיוחד הם  רמי:

 ?אתה מציע להכין מה מירה:

 הכי טוב?  רמי:

 כלום.

 לא לספר כלום?ו מירה:

 בהדרגה. רמי:

 ?המשימהלקבל על עצמך את  אתה מוכן מירה:

 כן. רמי:

 . מהשולחן תאסוף את העבודות מירה:

 .להיום סיימתי )אוסף( רמי:

. במוקדם או במאוחר זה זה צעד נבון מיד לספר הכלש הבטוחאני  מירה:

 ייוודע להם.

 אני לא עושה את זה בלב שלם. רמי:

 שלם. אתה צריך לסמוך עלי כאישה. באל תעשה בל מירה:

 ?שניהםהזמנת את 
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 אמא אמרה שתבוא רמי:

 ?לבדה מירה:

  לבדה. רמי:

 למה לבדה?  מירה:

 ?אנחנו צריכים את שניהם רמי:

 ברור. מירה:

 אם היא תבוא לבד. טובדווקא ה אני חושב שלהפך, ז רמי:

 החלטה של שניהם תקל... מירה:

 תמיד הולך אחריה. אבא -...אם אימא משתכנעת  )נכנסת לדבריה( רמי:

 תמיד!

אני שמחה לראות אל תדאג כל כך, אתה נראה טוב... ובכל אופן  מירה:

 אתה החבר הכי טוב שלי. , אתה יודע שאותך מאושר

  .{נשארים חבוקים, והוא מחיזר לה חיבוק חם מחבקת אותו}מירה 

 .שמקיפה אותי ק אני מרגישה את כל ההגנהוביחמחזיר לי כשאתה  מירה:

 .את המזל שלי רמי:

 אוכל.{ שקיותעם אמו של רמי,  ,שפרה}נכנסת 

 זה לא מפריע לי.תמשיכו חיבוקים תמיד טוב לראות...  )עם כניסתה(  שפרה:

 אוכל?כל כך הרבה בשביל מה את מביאה לנו  רמי:

 שתאכילו את החתוליםתנו לשכנים או כלו, אלא ת אם .כזאת אני  שפרה:

 .המסכנים

 את יודעת שאנחנו אף פעם לא זורקים את האוכל שלך.  מירה:

 ?בא איתךאבא לא למה  רמי:

 נח קצת.  שפרה:

 הכל בסדר אתו? רמי:

 ישן כמו אריה בגן חיות. .בריא כמו שור כדי שהיא הולכת למטבח.()תוך  שפרה:
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שאנחנו מה על  לאמא נפלאה כזאתתחיל לספר אפשר להאיך  מירה:

 ?עוברים

  .לא יודע רמי:

 .אולי בהדרגה מירה:

  .בדיחהלהתחיל עם כדאי אולי רק בהדרגה, אפילו  רמי:

  אחר.., שקרה לזוג אולי סתם להתחיל בסיפור דומה מירה:

 לא יודע. בעצם אני  רמי:

ותרים  היא תתחיל לצרוח פה ,אם נספר לה באופן ישירש אני פוחד

 .את כל הבניין

 צריכה עזרה?  בקול( שפרה)ל מירה:

 איתו מצוין. מסתדרתו טבחמאני מכירה את ה )מהמטבח( שפרה:

 לספר לה.שם המקום הכי טוב למטבח בכל זאת תלכי  ,רעיון טוב רמי:

 ?להתמודד איתהלא לשם כדי להתחמק כדי אתה דוחף אותי  מירה:

 אולי נתחיל מהחתונה? )למירה( רמי:

 אכול?המ קצתלכם  לחמם )מהמטבח(  שפרה:

 .אמאעכשיו לא  רמי:

 לא חושב? האת ,רחוק מדימהחתונה זה  )לרמי( מירה:

 לפעמים קשה עם אמהות. רמי:

 תתחיל ואני אמשיך. מירה:

 אני...תתחילי ו רמי:

 חוזרת.( שפרה}

 .במקרר האוכלשמתי את   שפרה:

 }פאוזה{

  .את זוכרתאמא,  מירה:

 ...ֶאה )מהססת(

 מה?ֶאה   שפרה:
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 }שתיקה קלה.{

 ספרי, נו... )למירה( רמי:

 .ואני אמשיך תתחיל אתה מירה:

 מה קורה לכם?  שפרה:

 ולא יודעת איך להתחיל.משהו מירה רוצה לספר לך  רמי:

 .ספריפשוט  שפרה:

 אז ככה...  מירה:

 ולחשת לי באוזן חשבת שאני בהריוןחתונה שלנו שביום האת זוכרת 

 " וזה לא קרה??מצפים אנחנומתי "

  {., ממהרת לנשק את מירה ואת רמימצליחה להתאפקולא בשמחה מהנהנת  שפרה}

 ...הגיע הזמן ...ם זמןכלשיש  ...וענית לי ..נכון. )בין נשיקה לנשיקה(  שפרה:

 תקשיבי...  מירה:

 תשמעי עד... רמי:

 איזה בשורה משמחת. )כמעט דומעת( שפרה:

 להקשיב. יודעתהיא לא  לרמי(לדבריה.  סתננכ) מירה:

רצינו ליהנות משנות הנישואין הראשונות שלנו לפני תקשיבי.  )לשפרה(

  ...לעולם שנביא תינוק

 זה מובן וברור.עכשיו  )נכנסת לדבריה( שפרה:

  ...זמן, החלטנושעבר אחרי ... מירה:

 לחיי... םהכנסת, אושר אושר שפרה:

 את זוכרת שהתחלנו לנסות. מירה:

אני זוכרת שאפילו מששתי לך את  בטח שאני זוכרת. )במאור עיניים( שפרה:

 ברכה. )מדגימה על ביטנה של מירה(הבטן ועשיתי לך ככה... 

 ...עבר זמן מירה:

  ...רתיאפילו אמ  שפרה:

 בכל משפט. בלי להפריעלהמשיך  לשפרהתני  !אמא הבן:
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 לא הפרעתי בכלל... אני  )בחיוכים מאוזן לאוזן(  שפרה:

 . הקשיבונהנית ל פי מיםאת  ממלאהאני  ,הנה .משיכיה בבקשה

  פוריות.  כל רפואילא הצלחנו במשך שנים למרות  ,כידוע לך מירה:

 תמשיכי. ,סליחה, סליחה... לךשבגלל ההיסטוריה הרפואית כנראה ש  שפרה:

 .לעולם לא אכנס להריוןכנראה הרופא שלי אמר לי ש מירה:

עובדה שהם אבל  חושבים שהם יודעים הכול , הרופאים האלהשיאו שפרה:

 ...וזאת לא הפעם הראשונה שהם טועים איתך, את יודעת כמה טועים

  אימוץ! ,אפשרות אחת ויחידה נתן לנוהאחרון  המומחההרופא ... מירה:

 בעין.-אנחנו עושות לו נא ?עכשיומה ו ,נכון (בקוצר רוח) :שפרה

 תראי... )מנסה להעיר לאמו שלא תפריע למירה.( רמי:

 זה לא יעזור. ,תניח לה (רמי)ל מירה:

 !היא צריכה ללמוד להקשיב רמי:

 ותן לה לדבר! כל הזמן אני מקשיבה !מה אתה רוצה ממני? )לרמי(  שפרה:

 אתה מפריע לה.

 ?לך אני לא מקשיבה )למירה(

 מקשיבה., מקשיבה מירה:

 מקשיבה..., מקשיבהפעמיים  ?אתה רואההנה  )לרמי( שפרה:

  .מה לעשותלהחליט התקשינו ועד היום אז מ !רגע קשיבית מירה:

 .וזה עכשיו מובן נכון :הרפש

: לי פעםחשבתי שאני כישלון, כמו שאמרת  הייתי מאוכזבת,בהתחלה  מירה:

  את כישלון!" מירה"את כישלון 

 לנחמה.{ את מירה כדינגשת ומלטפת  שפרה}

  כישלון.באמת שאת ולא התכוונתי חשבתי אף פעם לא לא יפתי,   שפרה:

, שאת יכולה כן את ההפךתוכיחי לנו כדי ש רציתי לעודד אתכםרק 

 .להיכנס להיריון

  ,מיום ליום מתוסכלתנעשיתי  ,ככל שחלפו השנים... (בהיסוס)ברור.  מירה:

 ושום דבר לא השתנה. תקתקמשיך לההשעון הביולוגי שלי 

  .לא הצלחתי לעצור את הדמעותבלילות ו, מאוד דאגתי
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את יודעת כמה נרות  בשבילכם? הזלתיאני דמעות את יודעת כמה  שפרה:

 הדלקתי ביום שישי בשבילכם?

 . להרות אצליחלעולם לא  כנראהלמתי עם העובדה שעם הזמן הש מירה:

 ...ו תמיד האמנתי בך...ושלום!  חס  שפרה:

 עםעד היום , וגם אני עבורכםמתפלל כל יום בבית הכנסת  ,חיים

 ...אפילו הלכתי לרבניו ..רות בכל יום שישי ומתפללת למענכם.ינה

זה אני מאחלת לכל את ו ,למזלי .(שפרהדברי )ממשיכה בלי להתייחס ל מירה:

בכל מצב ובכל  אותי הבואהוא ובחיים הסלע שלי  הוא רמי ,אישה

 .רוח-מצב

 , יש לך נסיך.זה הבן שלי )בגאווה(  שפרה:

 בהתלהבות.{ לחייםחייג ל תממהר שפרה}

בחדר הלידה, נוכחות  ךל אנחנו זקוקים )תוך כדי ששפרה מחייגת( מירה:

תומכת ואוהבת כדי לעזור להתגבר על הכאב והרגשות ובכל עליות 

  ומורדות וחשבתי עליך.

  ..., בטח, אני הראשונהכן, כן )שלא הקשיבה למירה.( שפרה:

  נו תענה כבר...! )בנייד(

 הוא מזדקן והשמיע שלו... והשינה... )לרמי ומירה(

 מה את עושה? ,אמא רמי:

 שלך.  לאבאמתקשרת   שפרה:

  תבוא לפה מהר... ...חיים (ניידב)

  ...!יש

 !תבוא מהר !זה יש יש

 זה... ,אמא )תופס את הראש.( רמי:

 לו כלום.מגלה אני לא רגע, יה )לרמי( שפרה:

 בפלאפון.( משוחחת ששפרה בזמן}מירה מעירה לרמי 

 תניח לה. )לרמי( מירה:

 תראי למה שאת גורמת! )למירה( רמי:

איך שהיא מבינה, אולי כך ותמיד היא עושה מה שהיא רוצה  )לרמי( מירה:

  ...הכולשהיא שומעת תלמד לא לקפוץ לפני 
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 תספר לכל העולם שאת בהריון!היא עכשיו ... )נכנס לדבריה.( רמי:

 משהו טוב. זהאם אני אומרת, סימן ש (בפלאפון. )ממשיכה  שפרה:

 לא יכולה לגלות, זה סוד.

 בוא מהר. וקדימה קום 

 כן! כנראה שהתפילות עזרו. 

 זינקת?קמת? 

 !בוא .יופי

 .{אותהולעצור  שפרה}רמי רוצה לגשת ל

 !ספרל תן לה מירה:

 !כול-עזוב ה, אותי ןלא מעניי )בנייד(  שפרה:

 !קח מונית! מבית כנסת זה יותר חשוב

 יש כסף בקופה הקטנה... 

 ...מה איפה?! בצנצנת!

 )סוגרת את הפלאפון(  כן.

  לי.  ש שפטמ ערב באמצע כלתומ לא מקשיב, מעצבןלפעמים הוא ממש 

 .ועכשיו דבר

 ספר לה.תמשיך אתה ל )לרמי( מירה:

 .התחלת תמשיכי רמי:

 .עם זה טוב ממני תמודדת אתה מירה:

 לימון? את רוצה לנוח ואכין לך תה עם תך...ומסכנה שלי, עייפתי א  שפרה:

  ?לידות של גבריםעל שנים האחרונות בשמעת אימא,  רמי:

 אמיתי?ה וזה ,שמעתי שפרה:

 לגמרי. רמי:

 .מעשה הבריאהנגד שהוא  הזוימשהו  שפרה:

. לתנאים תאים את עצמומהאדם גוף עם השנים זה לא נגד הטבע,  רמי:

 מוטציה. קוראים לזה הסתגלות, התפתחות...

 !ולענייןדבר ישר   שפרה:

 למה אני מתכוון? מבינה, את אמא :רמי
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 ?רתלאן אתה חו אתה עושה לי חידון? )בקוצר רוח.(  שפרה:

 נכון?עם ילדים זה הגיוני,  רגילהמשפחה  :רמי

 .ילדיםשלושה -יםשניאם תביאו אפילו  ,נכון  שפרה:

מפני  העולם אוכלוסייתאת האיום על  יםאוכלוסייה מסירכשיש חילופי  רמי:

 .חידלון

 עד כאן! אני לא יכולה יותר. עצור!   שפרה:

 !למתוח אותי ו" ותפסיקהריוןו" "מירה" יםאת המילתגיד כבר 

 את בהריון נכון? )למירה(

 היא לא. רמי:

 }מירה מחייכת מהצד.{

 מאז שנכנסתי אתם מדברים על זה. !מה היא לא?  שפרה:

 מירה לא בהריון.את מדברת על זה.  ,אנחנו לא דיברנו על זה רמי:

 למה היא לא בהריון? שפרה:

 !כי היא לא רמי:

 הפריה חוץ גופית? לעשותשהחלטתם אתה רומז  שפרה:

 . לי בלתי אפשריאת יודעת שזה  מירה:

 אימוץ?  שפרה:

 .בגלל הדם בשתן שלי ...עשינו בדיקות היום היינו אצל הרופא, רמי:

 זה סרטן? !?בשתן איזה דם )בהלם(  שפרה:

 שתוק.אתפסיקי להתערב בכל משפט, אחרת  (. בכעס.שפרה)ל רמי:

 אני שותקת.  שפרה:

 ...אלא ב ,לגבי אימוץ רמי:

 {., מתנשףחובש כיפהנכנס, הוא  חיים}

 מה כל כך דחוף? חיים:

 .אימוץמדברים על   שפרה:
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  ?עכשיו םנזכרתמה קרה ש, עוד פעם חיים:

 ו לכם לאמץ ולא הסכמתם, עכשיו נזכרתם? נלפני שנים הצע

 .לא יהיה לכם קלזה 

 אנחנו מבוססים מספיק.היום לא מדובר על זה. למרות ש רמי:

  !רגעו רגעיה מירה:

 לכיוון שלו. הכל אחד מושך את השיח. טוטאלי יש כאן חוסר הבנה

 .ספקות יהשלא ולעניין, ישר ספר להם  )לרמי(

בזמן  חמירהשהדם בשתן הת יבעיהחלטתי לבדוק אחת ולתמיד את  רמי:

 .השתןשלפוחית בחשבתי שזה סימן אפשרי לסרטן  .האחרון

 אני הולכת למות.ידעתי.   שפרה:

 ולעניין! דבר ישראתה מושך את השיחה...  מה מירה:

 סריקות.סדרת בדיקות ול נשלחתי מגיע לזה. רמי:

 .מתהזהו, אני   שפרה:

 את תהיי בשוק.  ,את לא תמותיאחרי שתשמעי  רמי:

 ?יותר גרוע חיים:

 ."איברי רבייה נשיים" ;לי תפקוד מלא שלשגילו אצבישר לי הרופא  רמי:

 רוצים להתערב. חייםו שפרה}

 מי כועס עליהם ומשתיקם.{ר

 !קשיבוהו שניכםשתקו  רמי:

 .אותם שהחלטנו לשתףחבל  )לרמי( מירה:

 אמרתי לך שלא כדאי לערב אותם. רמי:

 לבד.להחליט כדי אנחנו מספיק גדולים טעיתי.  מירה:

 נשתוק. רמי:

 לא נדבר. מבטיחה   שפרה:

 )פאוזה(

 דברו.

 .יהיה כבר מאחורינואנחנו נודיע לכם כשהכול  רמי:
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 !יותר וזהולכאן לא נבוא  אותנו? יםמעניש םאתעכשיו  )בזעם( חיים:

 ?!במקום ללכת להתפלל דחוף נקראתי לכאןבשביל מה 

 ... נלך ,שפרהבואי 

שאנחנו אומרים כאן, אלא אם שניכם שום דבר לא ישנה את מה  מירה:

 מוכנים לנהל דיאלוג.

לטפל  אנרגיותאני עובד בעבודה גמישה ויש לי את הזמן והתראו,  :רמי

 בחשבון.  וכל הסיכונים נלקח בתינוק במקום מירה.

 ..פלא.-ללדת תינוקולהרות 

  {.ולא מביניםבו בוהים שהוריו מבחין ב}רמי 

 .מדהים יכול להיותזה ואני חושב שזה מרתק,  מנסה להלהיב אותם.() רמי:

 )בולע את רוקו(.. הרעיון הזה.מירה ואני אוהבים את 

. טיפולים ולהרותללחזור עובדת מאוד קשה ואין לה זמן  היאתראו, 

 בנתם?ה. אלדאני  ,אני אחליף אותה

.. לא צריך .ונלי עכשיו ולשנות את דעתך בעתידאתה יכול להיות הורמ  שפרה:

את המצב. עכשיו אתה מרגיש שיהיה לך את התינוק שלך.  להחמיר

 ...תינוק זה לא צעצוע

 או שנדפק לך המוח או שאני המטומטמת?

 אני נמצא במצב אידיאלי. רמי:

 !בתוקףנגד זה אני מוחה  )לרמי( חיים:

  ?במקום לברך מוחהלמה אתה  מירה:

 על זה לרגע, בלי להתפרץ. ואני מניח שזה די מגניב אם רק תחשב רמי:

  ?למה שגברים לא יולידו תינוקות

  אוי ואבוי לי... )מנגבת דמעות(  שפרה:

 .אותך בהריוןלמות ולא לראות לי מוטב 

 !?"בהריוןמה אני אגיד לשכנים? "הבן שלי )לחיים( 

 .מציאות ולאזה חלום תגיד לי ש

 זה לא מה שאת חושבת. ,אמא רמי:

 אה, לא?  .(את הבכי)מיד מפסיקה   שפרה:

 ...שליליתחזרה  ? היאביופסיההלגבי  רמי:

 ברוך השם.  שפרה:



12 

 

 ...רחם מתפקד אצלינמצא  MRI תבסריקאבל  )מהסס לרגע( רמי:

 רחם?  )המומה(  שפרה:

 ים ירחם עלינו.קשאלו חיים:

יש שסריקת גילו , בקיצור בואפילו צוואר רחםמתפקדות שחלות לי יש  רמי:

 היא טרום ווסת! הדימומיםסיבת ו !אים-ל-רבייה נשיים מלי איברי 

 {בשוק. שפרהו חיים}שתיקה ארוכה. 

 {דברי השני.לוע, ונכנסים אחת נשכ יוצאים במתקפתרמי מירה ו}

 ...ה כל כך קשה, גם אני היית בשוקזקחו את יאל ת מירה:

 שנינו היינו בשוק.... רמי:

השאיפה להיכנס שיו זה בסדר מצדי. מזמן זנחתי את כאבל ע... מירה:

  ...הריוןל

 האבחנה באה כמו פצצה......גם לנו  רמי:

 ו... )מנסה להשחיל מילה.(  שפרה:

 זה לא פשוט להחליט...... מירה:

בחור רגיל שיש לו חיי מין  רק, שונהכמעולם לא ראיתי את עצמי ... רמי:

 ...רבייה נשיתשיש לי מערכת  כשנודענורמליים, והייתי המום 

שיש סיכון שהסרת איברי הוא , שתדעוכדאי שביותר חשוב הדבר הו... מירה:

 .בעתיד שפיע לרעה על הזרע שלותהרבייה הנשיים 

 ו... )מנסה להשחיל מילה.(  שפרה:

לשנות את  צורךאני לא רואה  ,תבינו... .(לא מאפשר לה להגיב) רמי:

 ...ההתנהגות שלי

  ...סדר העדיפויות צריך לחשוב מהו...  מירה:

 ...הריוןשדווקא אני אכנס ל...לנו זה נכון  רמי:

 .מושלם עבור אורח החיים שלנו ... מירה:

 מלאאדם נפלא, אני אני בוגר,  !ללדתאני רוצה להיכנס להריון ו... רמי:

סבלנות, כושר עמידה בלחצים, עברתי את כל הבדיקות בהצלחה, 

 ...מלהרות יותר ושום דבר לא יעשה אותי מאושר
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  !בטוח ההריוןשאמרו חד משמעית  מומחיםהכל הרופאים  ... מירה:

 ...שאנחנו הולכים עלואני החלטתי, בעצם החלטנו ... רמי:

  בצעקה( די!!!מתפרצת )  שפרה:

 סחרחורת!עשיתם לי 

 { .}מירה ורמי מנסים להתערב

  וזהו! אני לא רוצה לשמוע על זהעכשיו אני מדברת! ... בזעם(מיד ) שפרה:

 ., בואחיים ,בוא לחיים.(מסמנת )

 התינוק?לך מאיפה יצא  תגיד, (.נזכרתש יכמהולכת ונעצרת ) 

 ?הקטן שלך מהבולבול 

 ילד קטן. מאז גדלתיפעם אחרונה שראית את הבולבול שלי כשהייתי  רמי:

 !וגדל

 מהתחת?! אז  שפרה:

 זמן שחיתלתי אותך.בשלא ראיתי  נוסףאבר נשי אולי יש לך או 

 הכל אצלי תקין.את יודעת ש )מחייך( רמי:

 תקין?!  שפרה:

  !?תגיד לי התינוק יצאימאיפה בונו של עולם, יר )בזעם(

 ...אומר אני )מנסה להתערב( חיים:

 רגיל שיש לו חיי מין נורמליים. גברראיתי את עצמי  תמיד רמי:

מתערבבים, אצל בני האדם במהלך השנים המינים ולידיעתכם 

מצעדי את ההמונים בראו ת הגברים הופכים לנקבות והנשים לזכרים

 . ותקבלו זאת כנחמה הגאווה בעולם שהולכים ומתרבים מדי שנה,

  ?הפכת לטרנסג'נדר  ?מה זאת אומרת  שפרה:

 רק לחשוב על זה, אני מקבלת בחילה. חיים ,בוא )מסמנת לחיים.(

 ?זה לא היה מוזר בעינייך ,אותך יולדתאר לך שאני הייתי  חיים:

 .לא ?בתקופה המטורפת הזאת ,היוםאבל  .אולי כן ,אז רמי:

 צא התינוק.ילא תופסת מאיפה יעדיין אני   שפרה:

 ניתוח קיסרי.בפשוט.  מירה:
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 . בואי נסתלק מכאן !...לא נורמלייםאתם ממש  חיים:

 )בפתח היציאה( ...יביא ילדים בדרך נורמלי שזוגעיניי בלא טבעי 

 עצרו לרגע! )להורים( מירה:

תגיד לאמא שלך שאתה רוצה שתהיה איתך בחדר  לרמי(בלחש ) 

 !אולי זה ירגיע אותה הלידה

 השתגעת?!  )בלחש למירה( רמי:

 תעמיד פנים שאתה רוצה אותה שם?לפחות תבקש,  לרמי(בלחש ) מירה:

 ההורים בצד.

 הם מנסים להפוך את הנישואין שלהם לגיהינום.  שפרה:

 לא יעזור להם, הם מענישים רק את עצמכם.   חיים:

 ( בהתרגשות יתר)לעבר מירה ורמי.  

 !קראתם לנו כדי "להעניש" אותנו? 

 )מאבד את שווי משקלו.(

 Iכמו שטןזאת היא שמפעילה אותו.  ומרגיעה()תומכת בחיים  שיפרה:

 כמו פיון בשבילה. אתה )לעבר רמי( 

 הזוג בצד.

, אולי זה מה שירכך להיות נוכחת בלידהכבר  לה תציע לרמי(בלחש ) מירה:

 אותה.

 אני לא אעשה צחוק מעצמי! (בלחש מירה) רמי:

 יכוליםיום אחד תתעוררו בבוקר ותשאלו את עצמכם מה אתם  )לזוג( חיים:

  לעשות כדי להפוך את הקערה על פיה.

 .יהיו מה שהיו פעםנישואים לא הוחיי  שפרה:

 .טבעי אימוץ טבעי יותראפילו  חיים:

 יותר מאשר שתסכן את חייך. טוב טבעי  אימוץ שפרה:

 חיים. ,בוא .(ומתחילה ללכת )מסמנת לחיים

 מה זה טבעי?  מירה:

 .וטבעי הילד שלנו יהיה אנושיוגם טבעי!  זהועם מה שיש לו נולד רמי 

ואני אגלה לכם , העתיד ןצופם יבינו מה ישאנשעד זה רק עניין של זמן 

 קרוב הזמן הזהוסוד, שבעתיד הקרוב מאוד גם גברים יוכלו ללדת, 

 יותר ממה שאנחנו חושבים!
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כדי להיכנס להריון. אם אני הולך לעשות את  אחראיאני מספיק  ,תבינו :רמי

 . בהקדם שזה צריך לקרותזה, אני חושב 

נשים ת לגברים ורמותופעה עולמית שגהיום כולם מדברים על 

 .תפקידים ביולוגייםלהחליף 

 ?פונדקאותה וזה הפתרון הגאוני שיחליף את חיים:

 יש גם השתלות רחם לגברים.היום  מירה:

 ?בריא לך רחם ישתילולמה שלא  (.למירהחוזרת, )  שפרה:

  !בריא יש לי רחם מירה:

 ראינו כמה שהוא בריא. שפרה:

  אל תתגרי בי! מירה:

 יה כמו שתי תרנגולות{י}שפרה מתקרבת למירה. שתיהן עומדות אחת מול השנ

 בבקשה, מה תעשי לי?  שפרה:

 אה?! 

 מי את?!

אשתי יעד שהתי עברתיאיזה בדיקות חודרניות ודעת בדיוק יאת  מירה:

 .להריון אכנסאני לא שלהבין ו והחלטתי להפסיק את הניסיונות

 )עם אצבע מאיימת מול פניה של מירה.(  שפרה:

 כי חסר לך בית גידול!

 תורידי את הצבע שלך ממני! מירה:

 זיז את אימו וחיים מפריד את מירה.{מ}רמי 

 ואולי לא אני הבעיה?! )תוך כדי ההפרדה( מירה:

 -ללדת תינוקות ואסור להם גברים לא יכולים  )מנסה להרגיע. למירה.( חיים:

עוד מתקופת אדם  ללדת, מותר ויכולותנשים לרק בתנ"ך,  כתובזה 

נִים..."וחווה;  ה ַאְרֶבה ִעְצבֹונְֵך וְֵהרֹנְֵך ְבֶעֶצב ֵתְלִדי בָּ  "ַהְרבָּ

 תעצבן.לא שווה בגילינו להבוא חיים.  )מסמנת לחיים.( שפרה:

 .מלאה באנשים בעלי דעות קדומות החברה רמי:
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 !אתה אדם חולה חיים:

 מעודדת אותו! וטיפשה מתנהגת כמו ואת  )למירה(

אני  כןל לפני באכזריות, אקשות ואני אגיד לך עכשיו מילים  )לרמי(

  .לפני שיהיה מאוחר מדימיד בך חזור תמבקש ש

 .ולא יהיו שינויים ההחלטה נפלה רמי:

על כם שלם ללמשלו  דרך תהיה יםקאלול )קרוב לרמי.( !אתה חולה חיים:

 .בריאה שלוהפרת האיזון של ה

עניש אותנו ולא ההוא שאם אתה כבר מדבר על אלוהים, למה למה?  מירה:

 בצורה נורמלית?! )בציניות( לעולם להביא ילדיכולת ה את נולעניק ה

 תיקון?עכשיו הוא החליט לעשות הוא הבין שטעה ואולי 

 יצאשי פלאילד  נועניק להחליט להו, רגועעכשיו יותר  אלוהיםאולי  רמי:

 .יממנ

 ! להיות שותפים לאסון כבד מאודאתם עומדים  חיים:

  מהסס לרגע.()... אני מקווה מאופק.(ו)עצבני 

 ! אחרי הלידהמיד , או מות לפני הלידההתינוק יש

 ., יחד איתואני מאחל לעצמי גם למותאם הילוד ימות  רמי:

אתה מתעסק עם . נשיםה בחברתן שלחדש אישה -גברהיות הפכת ל חיים:

 אלוקים!

עם אלוהים! לא עם לא  !עם מה שיש ליו אני מתעסק עם עצמי רמי:

 טבע!עם הבריאה! ולא ה

  בעולם. נטושיםיש מספיק ילדים  ,ילדים יםרוצ םאם את שפרה:

 ללדת. רוצים שזה פתרון להומוסקסואלים מה שאתה עושה, 

 , אולי הפכת להומו?רגע, רגע

 לא!  רמי:

 את זה הייתי מקבלת בשמחה. דווקאחבל,   שפרה:

  וזהו! להיכנס להריוןאני רוצה  )פוסק( רמי:

 " !"אני רוצה להיכנס להריון ,מפיך זה נשמע ממש כמו בדיחה עלובה חיים:

ממשיך לחיות עדיין , אני רחם גםלי  ישגם אם הבדיקות הראו ש רמי:

 .כגבר
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  אותנו! להביךתפסיק  תתבייש לך!  שפרה:

 חיים. ,בוא )מסמנת לחיים.( 

יוכלו לשתול רחם  בקרוב מאודבביטחון מלא שהרופאים אומרים  מירה:

 יםלהם ילד ושחולמים שיהילאנשים פתח פתח יזה לכל גבר וחיצוני 

  הבחירה תהיה שלהם. -אם זה מהגבר או מהאישה .משלהם

 .או שניהם רמי:

 .יכולים להיות בהריון זוגותבדיוק,  מירה:

ואושר תקווה  יעניק הריונות גבריםכן -כן אין סיבה שלא(ו)אם יצליח,  רמי:

 .שאין להם ילדיםרבים לזוגות 

  ללדתהזדמנות תהיה  איםהומולגם וכפי שאת אומרת  )לשפרה( 

 עצמם.-ב 

 ? יסבול ממנו הילדשנפשי הורגשי המתח ה עליש לכם מושג  חיים:

  !אני לא מאמינה שאתם מעודדים את הרוע הזה  שפרה:

 .לעולם שד אתם הולכים לגרום לבואו של

כנס להריון יהכאשר רמי שמע על הריון זכר, הוא התעקש ללידיעתכם  מירה:

 .שאת את הילד שלנוול

  .מהפסים לגמריאתם ירדתם  חיים:

 .לפני שאני אקיא נלךחיים בוא   שפרה:

 מקללים.  יוצאים במקום לברך, אתםכל החיים,  ילדדיברנו וחלמנו על  רמי:

יש לי את כל הכלים כשאני חושב שאני אהיה אבא פנטסטי ועכשיו 

ר משהוא  ,להשתתף בכל צעד בחיים של הילד   .ועד לידתו וגידולוֻעבָּ

   את עצמך לעכבר מעבדה? אתה הופךאתה לא מבין ש חיים:

  ?ואזהרה עצה

 אל תתעסק עם אלוקים! ,אני חוזר ואומר לך, אלוקיםל תתעסק עם א

מחלות, מ אתם תסבלו"ִכי ֵאל גָּדֹול ה' ּוֶמֶלְך גָּדֹול ַעל כָּל ֱאֹלִהים..." 

 תסכולים ולילות בלי שינה.  ,, חרדותוזמן, עוגמת נפשבזבוז כסף 

  !מהמחשבהאפילו  , אני סולדשלכם נגד ההחלטהרק לא אני 

  ?נפלת במלכודת הזאתאיך  .אדם משכילאתה  )לרמי(  שפרה:

 ? הריונית עם בטןשלך איך תעמוד מול הסטודנטים 

 הרי מיד תהפוך לבדיחה.
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 .אחר צעד צעדנעשה אנחנו  רמי:

  צא לך תינוק מלוכלך.יאם תלד י ,ךלאני אומרת   שפרה:

 אני... לא מבין...  (.ומתקשה לקלוט)לא רגוע  חיים:

את  להעמידלמות, למה  עלוליםושניכם  סכנהב תהיו אתה והתינוק

  ?במבחןשהעניק לכם אלוקים החיים 

  ?לבטל את המבנה החברתי שלנו למה

 !ילדים ללדתנולדו הן שהנשים 

 .עובדה שזה לא קרה לי מירה:

 אות משמיים.זאת אולי  חיים:

 אות. את הנכון, ורמי קיבל  מירה:

 את כופרת! חיים:

לעבור את  רמי את ההתרגשות שללגמרי ומקבלת אני מבינה  מירה:

 . לעבור תיכולישאני לא  התהליך המדהים הזה

 אותו?! תמשיכי לעודד ביטול וזלזול(בתנועת )  שפרה:

 .באש ובמים מירה:

 זה מה שאת רוצה! ,רוצה להרוג אותו את (למירה)  שפרה:

 למירה באיום, כדי להתנפל עליה.{}מתקרבת  רוצחת!ועקרה את  

 .מידי, אתם לא תשנו את דעתנודי! מאוחר  ,אמא (חוצץ ביניהן) רמי:

ללדת כל כך הרבה  אוכללא  אניאי שדקרוב לוו ,אם זה ינחם אתכם

  .ילדים כמו אישה

 ואיך תיכנס להריון?  )צוחקת בלעג ובכאב.(  שפרה:

 ? ידהעל 

   )צוחקת ממבוכה.( ...רי אותו?את תעב )למירה(

 מה יקרה לנשים בעתיד? 

 השאלות שאת שואלת יש כבר תשובות.כל על  רמי:

  אבסורד...הגענו ל  שפרה:

 . ןבסוף נמות מפיצוץ אוכלוסי

מבינה את ההבחנה בין גבר לאישה. האם  כנראה שאני כבר לא 

 תפקידים של ההזרעה מתהפכים?ה
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 ונפסיק ללכלך את הפה! נצא מפה ,שפרה ,בואי חיים:

 אתה אוהב לפתור סודוקו, נכון?אבא,  רמי:

 נו... חיים:

אתה סודוקו, את הלפתור בעקשנות מנסה נתקע ולפעמים אתה  רמי:

  , נכון?הלאה ולא מצליח להמשיךמתקשה 

 תגיע לנקודה. חיים:

למחרת הפסקה, או  יאחרזר אליו וחו את הסודוקוכשאתה עוזב בל א רמי:

את מה שלא  אתה פתאום רואה, תשהעיניים שלך נרגעו אחריהיום, 

  .כן ראית לפני

 , כשהייתם צעיריםלא מה שהיה הוא כבר נסו לחשוב שהעולם עכשיו, 

 . הכל יתבהר לכם למחרת היוםואולי תירגעו תנוחו.  ,זמןהקחו את 

, זה אני בחוברות הקומיקסבסרטים בדיוניים, הרעיון קיים בסרטים,  חיים:

 .גם אתכם הוסחפ מדי רחוק ההלכ רפואהההפעם ... יכול להבין

 . זכרלדו, כמו סוס הים היגברים יגם כנראה שאלוהים רוצה ש רמי:

שלי חוויה נעלבת שגבר יכול לחלוק את אותה  אם הייתי בהריון הייתי  שפרה:

   בעולם,  נפרדים אני מאמינה שלגברים ולנשים יש תפקידים .כאישה

 א נכון, אני בעד קידום המדע, לכי כך נועדנו להיות. שלא תבינו אותי 

, זה מולד מוםהטכנולוגיה, הרפואה... אבל הרחם הגברי שלך הוא  

, כי ולהוציא את הרחם לעבור ניתוחבדיוק כמו גידול, ואני מציעה לך 

  אתה חולה.

 .ושל שזה יפגע בזרע יש סיכוןהרחם את לו אם יסירו  ,אמרתי לך מירה:

 ! ממילא את לא יכולה ללדת.יפגעש שפרה:

 .לא מפחיד אתכם לספוג עלבונות מהחלטה כזאת )פונה למירה.( חיים:

בסוף הן ו, או לא מושכלותמקבלים החלטות חפוזות לפעמים אנחנו  מירה:

שמתחיל רחם לגבר זה דבר היום לדעתי, מוצלחות. כ מתבררות

נע כשאיכול לשבור לי את העצמות ולעולם לא  האת מקובל.להיות 

 אותו לוותר.

 הם הופכים לי את הקרביים. בואי נעזוב את הכופרים האלה. (שפרה)ל חיים:

 זה?! שלם עם האת (לרמי)  שפרה:
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 .כן רמי:

 גם את? )למירה(  שפרה:

 .מאוד מירה:

  !לעולם אנחנו הולכים ולא תראו אותנו יותר  שפרה:

 .רגעים חשובים של החייםבזבנו , בוא חיים 

 אל תקרא לי יותר אבא!...ו )לרמי( חיים:

 ולא וסבתא! ,לא סבא  שפרה:

 אים.חיים יוצו שפרה}

 {רמי מגלה חולשה.

 מה קורה לך? מירה:

 בא לי להקיא. רמי:

 כבר? מירה:

 מקיא.רמי ממהר לחדר האמבטיה, שומעים אותו 

 .לא להקיאש ומתאפקתעומדת במקומה מירה 

 אור יורד.

 

 2תמונה 
 שולחן וכורסאות. בית חולים.פואיה  המקום:

  ,צופים במתרחשהם  ,יםעמוסם יתיק ובידםעומדים  שפרההבמה, חיים ו בצד

  והאווירה הצבעונית עברמכל וצצות פרסומות שרצות מה בעיקר, קצת מבולבלים

 .על אקרניםבלופ פרסומות רצות ברקע  .אטרליתיות

 דמיון.ה אתבוא לממש  - ןהריורוצה לחוות  .1

 .ותפיק תועלת עצותיילהתבוא  - המבלבלת את המציאות ייצבנ .2

 .ולרחם שלך לצמוח - אשתך לנוחשל תן לרחם  .3

 ...פריוןביא לה פי מיליון – הסיכויים שלך להיכנס להריון .4

 .ותמחישמרחב ה את - רגישותבטן בבוא לגעת  .5

 המקום יהיה זמין. -ן אמית ,ללדת זמנךגיע כשי .6

 . ללא שברו בכל גיל - גברכל לידה קלה ל .7
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 מאוד  חמישה ימים אחרי הלידה. שיער ראשו דלילהוא }לאחר זמן מה, נכנס רמי 

 { בצד השני. יושבהולך ובידו משקה ותנועותיו איטיות,  ,מזדקרות שערות בודדותו

  (בבוז. .לעבר רמי שהוא לא מזהה אותו )מהצד לוחש לשפרה חיים:

 , מאלה, בטח אחרי לידההנה אחד 

 .הצורהלהם את  מעוותיםתראי איך תראי 

 הוא.לא אולי זה  שפרה:

 זה הוא? חיים:

 מתקדם, חוץ גופי בהריון מבוגר,  הומוסקסואל}את הבמה חוצה מצד אחר אורח 

 ונאנח.  בטנוב אוחזביד אחת , מאוד ומזדקרות שערות בודדות שיער ראשו דלילגם לו 

 .{... רושם משהו בפנקסעוצר מתנשף

 .רמיאולי זה  שפרה:

 לא נראה לי. חיים:

 בצד

 קשה? (באורח)מבחין  רמי:

 .נוקשהרחם חוץ גופי  אורח:

 ?מתי לך בישרהרופא  רמי:

  .מאחורי הכלו חודשים עוד תשע )נאנח( אורח:

  !?שבועותימים, אולי  עוד תשעההתכוון אולי ווה. -או -ווה-או רמי:

 .יכול להיותכי זה לא 

 ייחודיות." יתכנו עוד שהיותוהוסיף, " אורח:

 צירים?לך יש  רמי:

 מדומים.  אורח:

 אתה מרגיש? ואיך רמי:

 . של קשיש מוזריםסימפטומים  אורח:

 תהיה בריא.. ךבגיל זה באמת קשה רמי:

 .על-אל ממריאעם השיער ככה  אתה נראה מעולה אורח:

 .מטופחתנראית  הבלורית שלךגם  רמי:
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 שווה לתחת... שלי בינינו? אורח:

 מה עשיתי לעצמי... ...חא (.לעצמו האנח)פולט 

 צא.יבסוף יאל תהיה מודאג,  רמי:

  .אני יוצא אורח:

 {.מגרד את התחת ויוצא משחרר נפיחה יוצאולפני שהוא ממשיך בדרכו }האורח 

 {מהצד}

 ?שיצא רמיהיה לא זה בטוח ש  שפרה:

 ?פתטיזקן שיער אפור של , לא ראית לא חושב חיים:

 דומה לו.  שפרה:

  .דומיםפה כולם  חיים:

זכרים מטומטמים ודפוקים לגמרי, , פהכל הזכרים את רואה את 

 .כמו סוס הים ואותתינוק ומשריצים נושאים 

  (שהיא סורקת במבטה את המקום.)אחרי   שפרה:

 ...גועל נפש

   .סדום ועמורהממש  ,מה זה תראה (לכיוון הקהל. שוב סורקת.)

 פרית.ואש וג םצריך להמטיר עליה ,הרשעים האלההליברלים  חיים:

 ,הגיעו לאחרונה לתשומת לבו של הציבורהם הצליחו ולצערנו   שפרה:

 איזו תעשייה. תראהומסביב תסתכל  .חשבנויותר ממה שרבים ויש 

 בת." לו , נולדהלגיוראמזל טוב " :כרוז

 מכל עבר בצירוף מחיאות כפיים.{}קריאות של "מזל טוב" 

 "אוהבים אותך גיורא" )כולל את הנוכחים.( :קולות

 .ריון ומעבירים לגברילוקחים את כל החלקים הטובים של הה שפרה:

 להפסיק. בא לי לצעוק להם חיים:

חולקים תמונות, קטעי שיש אלפי אנשים התחלתי להתעניין וראיתי ש  שפרה:

זָּכָּר בהריון ההעלאת ֵזֶכר עצם ועד היום  .ייםוידאו על הריונות גבר

 דוחה אותי.

  .זאת שטיפת מוח חיים:

 ...נואנחהיי   ...מירה? (בהתלהבות. )רואה את מירה.  שפרה:
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 דמוי  ,הנקה מסיליקון תחלוק בית חולים, אוחזת בידה חזייב לבושהמהר נכנסת מירה }

 ועוזרת לו . הולכת ישר לרמי מתייחסת להורים אינה .מכילה חלבש ,שדיים של אישה

 .{את החזייה ללבוש

 ?שם שיושב רמיזה אוי,   שפרה:

 נראה שכן. חיים:

 .נראה זוועההוא לא הכרתי אותו.  )נרגשת( שפרה:

 ה.הזוי זוועה הכל פה חיים:

 .של הלידה מסכן, לא נשאר לו שיער. בטח מהמאמץ שפרה:

  ?נראית בהיריוןאף אחת מהגברות כאן לא שמת לב ש )לוחש( חיים:

 ן כבר ילדו.אולי כול  שפרה:

 לא חשבתי על זה. חיים:

 "..מזל טוב.ב ןבלו נולד  שברגע זה אבנר אנחנו מברכים את" :כרוז

 }קריאות של "מזל טוב" מכל עבר בצירוף מחיאות כפיים.{

 אותך אבנר" ם"אוהבי )כולל את הנוכחים.( :קולות

 בת במזל טוב..."לו נולדה זה שברגע גיורא  אנחנו מברכים את" :כרוז

 }קריאות של "מזל טוב" מכל עבר בצירוף מחיאות כפיים.{

 "אוהבים אותך גיורא" )כולל את הנוכחים.( :קולות

 הם מתרבים. שפרה:

 מוקצים.-שרציםכמו  חיים:

תל אתמול היה מצעד גברים ברחובות שכחתי לספר לך ש)לרמי(  מירה:

 חלב והשפריצו שדיים מפלסטיק. הם חיברו כריות לבטנם, לבשו אביב

  ם.מתוכ

 .{מה וחיים מתקרבים לרמי בחשש שפרה}

 .שלום  שפרה:

 }שתיקה קלה.

  {יוצאת. .של שינאה ובוז ארוך נועצת בהם מבטמירה 

 היא כועסת עלינו?  שפרה:
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 {}ההורים מנסים להגיד משהו, אך המילים לא יוצאות להם מהפה.

 ?אחרי ...כבר ...אתה)בהיסוס(   שפרה:

 {כאילו שואל "מה אתם עושים פה?", ותמה מזלזלמבט עליהם }רמי מעיף 

 .כאן בואי נלך, אנחנו לא רצויים? לחינם שנבואאמרתי לך  (לשפרה) חיים:

 (הולכים. מגיעים לפתח היציאה. שפרהחיים ו}

 ?שילדתי לא רואים )בקול( רמי:

לד וכבר הוא י, אותולא מבינה קרבים.( תהם מש)לוחשת לחיים. תוך כדי   שפרה:

 .מצב רוח מחורבן לויש 

 .כאלה גם נשיםיש  חיים:

 אני אחרי. רמי:

 ?נולד ,זהו  שפרה:

 .נולדה רמי:

 בת?! שפרה:

 ?החיתולים שלה בתוךבדקתם   חיים:

 הכל תקין... רמי:

 באנו. אז בסוף בלילות הצלחנו לישוןלשלומך, לא כל כך דאגנו   שפרה:

 מסכנים. ולא ישנתם? חודשים לא דאגתם)בציניות(  רמי:

 לשאול.פעם אחת לא צלצלתם אפילו )זועם( 

 ,יתנוח, שכעסנואל תכעס עלינו עכשיו ! ...כעסנו )נכנסת לדבריו.(  שפרה:

 .כמה שאתה רוצה תצעק ,)!(י שתצאלידה. כאחרי אתה , תנוחסליחה 

 המאכלים שאתה אוהב.הבאנו את כל  

שלהם עם הבן בבית החולים הן נשארות ו אימהותראיתי פה המון  רמי:

 הלילה, הן בדרך כלל מביאות מזוודות של אוכל. כל במשך 

 ,את עצמםרק אבות מגיעים לבד, הם בדרך כלל מביאים האבל אם 

 הו... איי... )חש בכאבים.( לא מביאים... סנדוויץ' אפילו 

 מה קרה? (מוגזמתבדאגה ) שפרה:

  התפרים. רמי:
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 .צדהאולי אתה רוצה לשכב על  אל תתאמץ.  שפרה:

 כואב לי בצד. לא. רמי:

 לכולם יש כאב שמסתירם אותו. )מנחמת( שפרה:

 מתי ילדת? חיים:

 . חמישה ימיםלפני  רמי:

 עבר קשה?  שפרה:

 ...הרבה יותר קל עכשיואותי, אבל  גמרהאפידורל  רמי:

  ..קשה. מצבב הייתימסתבר ש)חושב לרגע.( 

  ן שלי מדוד בסטופר.מעומד למות, שהזשאני הייתה לי תחושה 

כל הזמן רצו לי מחשבות ו את העור שלי,לחוש  מסוגללא הייתי 

 ?בדיוק המוות וומה מה אני בדיוק,; התשובה לשאלה אחרש וחיפב

 .אתה הענקת חיים ?מוותה וחושב עלמה אתה מדבר ל  שפרה:

 בסדר.  שהכולכל חיי האמנתי  רמי:

 ההשפעות של ההפריה. מהגוף שלי עדיין סובל 

 סימפטומים של הלידה. מה סובל מחלקאני עדיין 

 רוצה ילדים. שאני אולי הייתי צריך לעבור את המסע כדי לגלות 

 טיפש ואומלל.מרגיש אבל עכשיו אני שבור, 

 הנה זה מתחיל.)לעצמו בשקט(  חיים:

הוא שלאחר הלידה,  רמשב הז )רומזת/דוחפת מרפק לחיים שישתוק(  שפרה:

 יולדות. נשים להרבה גם קורה זה  .חלוףי

 . יםמתקרבשלי  ותהיפהיפה והנה  .(מרחוק )רואה את מירה רמי:

 תינוקת.בשנייה תינוק ו ביד אחת אוחזת .נכנסת מאושרת מירה}

  המומים.{ שפרהחיים ו

 תאומים?! שפרה: חיים +

 להנקה.{ שניהם מתכונניםליד רמי ו יושבת}מירה 

 הבאת תאומים?( בתמיהה) חיים:

 י. אנהתינוקת את ו ,מירה ילדההתינוק את  רמי:

 !היית הרה? )למירה(  שפרה:
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 }מירה לא עונה, עסוקה בתינוק.{

 . באותו שבוע נוילד רמי:

  ...ׁשֹואֹו ַטיְים, תינוקות קדימה)למירה( 

 להניק.{ }מירה ורמי מתחילים

 "אנחנו מברכים את דובל'ה שנולדה לו בת במזל טוב" :כרוז

 }קריאות של "מזל טוב" מכל עבר בצירוף מחיאות כפיים.{

 "אוהבים אותך דובל'ה...")כולל חלק הנוכחים.(  :קולות

 אפשרי. שזה ...פתאום שהיא האיך קר)לחיים בשקט(   שפרה:

להאמין שהכל נפש מאוזנת כדי שתהיה לו  חייב דםאראש.( -בכובד) מירה:

 אפשרי.

 התממש. - מה שנחשב פעם למשהו קיצוני או בלתי סביר רמי:

 .והעתיד לפנינו מאחורינו הכולהיום 

 .{ומתקשה בהליכתו}האורח חוזר, נאנח 

והם  ,לא מדומיםהם וצירים  שיש ליאני אומר להם  (.לעצמומדבר ) אורח:

 מתעקשים שהם מדומים...

 .חזרת רמי:

 .הולך וחוזר. לווישרהפכתי  בטח שחזרתי, למה שלא אחזור? אורח:

 צירים? רמי:

 בלי מעצורים. אורח:

 ?האחורייםאיך  רמי:

 .בעצלתיים מזמרים אורח:

  ?עדיין רמי:

 . כפליים ומזמריםמנחמים לפעמים  אורח:

 לכן הכאב שבעתיים. - משנייםיותר ברחם אני מרגיש שיש לי 

 ואל תפסיקו...תניקו... -תניקו ,אתם תמשיכו

  (.בשתי ידיו מרים את חזהו למעלהו, מתחיל ללכת)

 המחלבות האלה מתחילות להיות מטרד. אוף...

 .בתאווה יונקיםתראה איך השניים  (חיים)ל  שפרה:
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 {.שמים רחמילבקש להתפלל ו. מתחיל מהם והולךפונה }חיים 

 ,יהי אבותיוהי ואלויהי רצון מלפניך ה' אל")מתפלל עם פניות לצדדים.(  חיים:

היה הוא , פנההצדיק  נוחשכמו אני פונה אליך  כל יכול... העולם מלך

  ... רק על תינוקת אחת את רחמיךמבקש הקטן אבל אני , גדול צדיק

 )מלמול( ...צרה אותה מכול הצלאנא  היה בסדר.כי השני נורמלי והוא י

  .מצליחהתפילה ומנסה לפנות לחיים ישר לפנים, אך הוא לא באמצע  ניגש לחיים אורח}

 וכך ממנו  גופוחיים מפנה את  הולך לצד שני. . האורחחיים פונה לצד השני להתפלל

  {...הלאה

להכניס גם אתה יכול מתפלל, כבר אם אתה  אבא של רמי, סליחה אורח:

 ?הבקשותלרשימת אותי 

 מעוות. זקן ,עוף מפה חיים:

 .בגללך כמעט הפלתי (, כמעט נופלנבהל ונרתע) אורח:

 טפיל.חתיכת תפיל  חיים:

 התפוח נפל רחוק מהעץ. (ובכוונה להכעיס) אורח:

 כלאיים!-עוף חוטא בין חיים:

  חיים! אני אקראשלי לתינוק  אורח:

 אני לא מרשה לך! חיים:

חיים  ואם יהיו תאומים פעמיים חיים! רק חיים! .דווקא ?מי שואל אותך אורח:

 ?שפריץרוצה  .(כדי להכעיס למעלה השדייםמרים שוב את הוא )חיים...

 )משפריץ(

 .עושה תנועה של איוםחיים }

  {בסקרנות.במתרחש לפינה ומביט  ובורחנבהל האורח 

 , תודהנותן שאתההקשים הרגעים על גם תודה,  (מבקש מאלוהים.) חיים:

 )מלמול(ובעזרת השם...  ...הכי הכל לטוב .בכל רגע ורגע

  )מלמול(... נו טועיםיגם אם ילד ם,ייעזור בקש

 {חיים שמתפלל ומסמן על עצמו, ומסתכל למעלהעל }האורח מהצד מסתכל 

  ...שיהיה נעים אותי תכלולגם  מאלוהים( מבקש)  אורח:

 מחייכים לסבתא.יונקים ו הנכדים איךתראה  ,בוא )קוראת לחיים(  שפרה:
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 (.שפרהמתקרב ל, שהוא מסתכל מעלה וממשיך לבקש)תוך  חיים:

 . את מעשיך לא יודעים להעריך ...הם טועים ...סלח להם

 תודה לך, על החיים החדשים. 

 .תפגע בנכדינו..שלא ומקווים אנו משבחים ומודים לך 

 .{התינוקות יונקים}שפרה וחיים עומדים ומסתכלים איך 

 לידיעת המבקרים.  !חשובה הודעה" :כרוז

 מעים?...ופו פו... שומעים?... ש( )נשיפה

     חדשנית ביותר.  הבטכנולוגיאנחנו כאן משתמשים 

 עם המומחים הגדולים בעולם... 

 כמעט בכל גיל.ורחם חוץ גופי היום ניתן לשתול לכל גבר 

של הדור  המיוחד באירוע ותהיו שותפיםבואו לקחת חלק במהפכה 

  .השאלותאנו פתוחים לכל . החדש

 ...היצירה תהליךלהשתתף בהזדמנות  הזכריםתנו לילדיכם 

 !ושתפו השתתפו חשוב ביצירה...קחו חלק 

 }רמי ומירה מדקלמים לסירוגין את שיר "ההנקה"

 במהלך השיר שפרה וחיים עומדים ומתבוננים בראש נטוי קצת לצד, חצי מחויכים 

 {וקפואים במקומם.

ׂש  רמי: בֶּ ת כֶּ בַּ ל ִעם בֻּ ְרבֵּ  ,ְלִהְתכַּ
ְצְנִצים. ִנים ְמנַּ ד ִעם כֹוָכִבים ְקטַּ חַּ   יַּ

ד מירה: נֹולַּ  ,ָכל ִתינֹוק שֶּ
ּלֹו. ֲעמֹוִנים שֶּ פַּ ת ִצְלצּול הַּ עַּ אֶּ  שֹומֵּ

י רמי: ף אֹוָתְך ִבְזרֹועֹותַּ ִמָטה יעֹוטֵּ   ,ְוִיְהיּו ְלָך לַּ
ת ְשָנְתָך ְוִתְגְדִלי.  ָבּה ִתָשִני אֶּ

ִיים מירה: חַּ ר לַּ ִים ּוִמְתעֹורֵּ ָשדַּ ת הַּ ִריחַּ אֶּ  ,מֵּ
 ְמתּוִקים.יֹונֵּק ֲחלֹומֹות 

נֶּת ִלְמִכיָרה.יַאֲהָבה ֹלא נִ  רמי:  תֶּ

ִיים מירה: חַּ ת הַּ ת ָבנּו ּוִמִנִקים אֶּ חַּ  .ַאֲהָבה זֹורַּ

 סוף


