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 תקציר

 דהירה וגורי הם זוג שנאבק במשבר ארוך בחיי הנישואין שלהם. חייהם רצופי 

 מריבות קטנוניות ומתישות שגובות משניהם מחירים כבדים. בניסיון לפתוח דף 

 הם עוברים לדירה מסתורית שבתחילה נראית יחדש ולהשאיר את העבר מאחור

 כמקלט מבטיחה וטובה עבורם, אבל בהמשך מתברר שהיא מזמנת להם עימות 

 חזיתי יוצא דופן עם עצמם, ובעיקר עם הכשלים בזוגיות שלהם.
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 הדמויות

 אישה -  דהירה

 בעל - גורי

  אלטר אגו - . גוריא

  אלטר אגו - . דהירהא

 

 1תמונה 
 בית המספר ו חזית הביתשל  יצוניחהחלק את הרואים בצד  חצר קדמית של בית.המקום: 

 .כלוח דמקה רעפים באדום ושחור משובציםרואים חלק מגג  עשרים ושבע.

 נכנסת לבמה מחפשת כתובת. דהירה

 מצאתי, זה כאן.גורי בוא, בוא איפה אתה? בוא...!  דהירה:

 .נראה לי לא וץ()מבח גורי:

 בוא תראה בעצמך. דהירה:

  {כנס. בודק את השטח.ינ גורי}

 זה כאן!אני לא חושב שלא,  (.את המקום סוקרלאחר שהוא ) גורי:

 !למה לא כאן? :דהירה

 שומם.השטח ריק. תראי,  גורי:

 זה מוכרח להיות זה. אין צמחיה אין כלום. יש את מספר הבית. דהירה:

 .בגללך לכנו לאיבודהכנראה ש גורי:

 בטח, כול השגיאות שאתה עושה, הן בגללי.)בציניות(  בגללי? דהירה:

 .אני מותשושלי בגלל חוסר ההתמצאות שלך  גורי:

, סימן המנעול , אם ייפתח אתבדוקנבוא , מפתחות של הביתיש לי  דהירה:

 .הביתשזה 

 לבית של אנשים הסיכנדלת למנעול הכניס מפתח אנחנו לא יכולים ל גורי:

 מישהו יכול להכניס לנו כדור!. יםלא מכיר חנושאנ

  ?אנשים בושגרים  יודע המאיפה את דהירה:

 וזהו! זרים על דלתם של דופקאני לא יש שם אור.  גורי:
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 . תעמוד בצדרק אתה ו אצלצלאני אם אתה מתבייש,  דהירה:

 הזויים?  שכנים עתידייםל עאת רוצה שיסתכלו עלינו כ גורי:

 כי אתה מתנהג בצורה הזויה. דהירה:

 !זה לא כאןשאני אומר לך . תעשי בושות לא !דינו באמת  גורי:

  הרחוב...כל תקשיב, סרקנו את  דהירה:

 בואי נחפש מחדש.. הבית אולי דילגנו על גורי:

 החלטת למרר לי את החיים?מרת שאתה מותש, אהרגע  דהירה:

 !לא הביתזה חד משמעית,  (פוסק. .הבית בוחן את שובומפנה מבטים ) גורי:

 ?כזאתאיך אתה קובע בהחלטיות  דהירה:

 בואי תראי., אחד החדריםדולק באור שטח ריק! ה )בחוסר סבלנות.( גורי:

 את רואה שם? 

מה את מסתכלת לשם? . ! לא לשםלא שםלאן את מסתכלת? 

  .איפה שאני מצביע לך תסתכלי לשם

 רואה? !תחשבי קצת קדימה

 ?צריך להיותהיה מה זה  )מתפלאת( דהירה:

  .בדירהגרים שאנשים סימן  גורי:

 " !אלא על "תחשבי קצת קדימה ,לא על זה שאלתי דהירה:

 מטומטמת?! רומז שאנימה אתה 

 .נתקדם הלאה, קדימההתכוונתי ש גורי:

 אתה התכוונת שאני מטומטמת! דהירה:

 , וחוזרת להסתכל בכתובת.ייאוש אנחתפולטת  פקפוק,מביטה בו ב דהירה}

 האור מהחדר מהבהב.(

 מה את נפגעת מכל דבר...  גורי:

 .מאחד החדריםב והבהשוב  שםהיה  ?ראית ,הנה... )בהתלהבות(

 לא ראיתי. בכתובת שבידה.()שהייתה שקועה  דהירה:

 פעם. עוד באולי יהבה תסתכלי שנייה, גורי:



4 

 
 .{מגיע}שניהם מחכים להבהוב שלא 

  א' או ב'.-עשרים ושבעאין בית  ,בדקנו כבר דהירה:

 .במספר יש פה טעות גורי:

 .שזאת הכתובתתראה   )מראה לו.( טעות? דהירה:

 }האור בדירה כבה.{

 .וכבה שוב הבהבהאור ראית? או,  גורי:

כל סגורה כשמשאירים אור דולק בדירה רוצה לראות!  ולאלא ראיתי  דהירה:

 . תישרףלפני שהיא  תהבהב המנורהשכך הרבה זמן, יש סיכוי 

  .ילד שמשחק עם המתגשם אולי יש  (רוצה לענות.) :גורי

 אירו אור מפני גנבים?שואולי ה )גוערת בו.( דהירה:

 אז למה... גורי:

 !די בכעס() :דהירה

  ...ההסבר שלי גורי:

 אתה מעצבן אותי! !מספיקגורי  דהירה:

 את לא... גורי:

 יותרנעשה מיום ליום אתה  .כבר אובססיה אתז !אל תעשה מזה עניין דהירה:

 נודניק.ויותר 

 חמש שנים.כבר אתו זה ככה  (מדברת לעצמה) 

 את יודעת מה אני חושב? )בהיסוס( גורי:

  .לדעתלא רוצה  דהירה:

 למה לא? גורי:

  ?!היום את המוחלי לבלבל החלטת  דהירה:

 .הטעייהזאת  ,לי-או-ש יכול להיות... (בקול.מהרהר ) גורי:

 ?"הטעייה" איזו מן דהירה:
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 .ביקושתנועה ושיש  כדי שירגישו ותדיר להראותשולחים אנשים כדי  :יגור

  גורי, תתבגר.נו באמת...  )בזלזול( דהירה:

  ."הטעייה"ה את בדוקניכנס ל בוא רוצה להיות בטוחאם אתה 

  .האחורית חצראת הק ולבדאני הולך  גורי:

 ?האחורית בחצר מה יש לבדוק דהירה:

  .מעץת מיוחדמריצה מונחת  על מה שהיה פעם דשא,ש לנו אמרו גורי:

 בית.-האם זה בוודאות  לקבועאוכל  (...אם תהיה)המריצה  לפי

  !?בי אמוןאין לך  דהירה:

 תענה לי...! (רם. בקולובאופן פתאומי, ורי שמהרהר. גמחכה ל) דהירה:

 למה את צועקת? )נבהל( גורי:

 לך אומרת אנידהירה,  ששמי הוא כפי?! מיד לא עונהלמה אתה  דהירה:

 !שזה הבית משמעית-חדו רורהבבצורה 

 ואני אומר אחרת... יופי. ...את אומרת גורי:

 .הבהבהאור שוב או, הנה 

 ?אתה ממצמץ לפעמיםתגיד,  (, מתקרבת אליו.)אפילו לא מסתכלת דהירה:

 ( מחכה למענה.דהירה פאוזה, )

 ממצמץ או לא ממצמץ?! דהירה:

 ממצמץ. גורי:

רוצה אתה שאני מבינה אז גם האור לפעמים מתחשק לו להבהב... דהירה:

  .בדוקלא להיכנס להעיקר את הרוח מהמפרשים,  ילהוציא ל

  .הביתהחזור שני אכדשלא רוצה לעבור דירה ותגיד שאתה 

 . אתה פוחד להיכנס! אני קולטתעכשיו  !אהה... (כמו נזכרת בלעג)

  .האחורית אבדוק את החצרשבכל זאת כדאי  גורי:

 ?!"חצר האחורית"ה נתקעת עלמה  דהירה:

תמיד אם יש ספק,  .פתוחיםות וקצלהשאיר שונא  אניאת יודעת ש גורי:

 .נוספותחפש אפשרויות צריך ל
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 עמוד שדרה. חסרהזה בנאדם האוי,  לעצמה( בחוסר סבלנות.) דהירה:

את עקמת.  ול עשיתש , למרותיש לי עמוד שדרהשמעתי אותך.  גורי:

 .חוסר אהבהאנרגיה, חוסר  ,חוסר השראה ,גורמת לי לחוסר ביטחון

 יש פה צילום! דהירה:

או שמסרו לנו אותו כדי לסבך  האם הצילום מראה את כל האמת גורי:

 ?ולבדוק אותנו

הדיכאון שובמיוחד לטחון את אותו מונולוג עוד פעם, תמשיך , תמשיך דהירה:

 על פניך.  תמיד ניכרשלך 

 .{בהפגנתיות }גורי הולך ממנה

 לאן אתה הולך? דהירה:

 .מאחור גורי:

 " מאחורעוד פעם הוא אומר לי ")לעצמה(  דהירה:

 אם יש לנו את החזית. מאחור? מה יש לבדוק מאחור מהל גורי,

 .לבדוק מסביבכדאי אמרתי לך.  גורי:

 אני חוזרת הביתה. - אם אתה הולך ?שבודק רכב מכונאיאתה מה  דהירה:

אי אפשר  את משגעת אותי! התנגד לכל דבר.איים ולדי, תפסיקי ל גורי:

זורם ואני )פאוזה( ? את רצית לעבור דירה לתקופת ניסיון !אתך...

 "משנה מזל - משנה מקום"משתדל לשתף פעולה אתך, איתך ו

 תך.יאמסכים אני ו אמרת,

 יםהדפוק יםהשיר שבילרצית בלא אתה  ?יש לך! רק אני רציתייתתב דהירה:

חוסם הזה  המקום, הזה בבית "אין לי מוזה( בלעגמחקה אותו ) ?שלך

 ".ימהאת הזרלי 

 להרחיק אותי... העיקרבכול דבר, לשלוט  המנסאיך שהיא  (ו)לעצמ גורי:

אם אתה עצבני תעשה  ?שם מה אתה מקשקש לעצמך )קוטעת אותו( דהירה:

 אדום ושחורבכאן כתוב רעפים )מסמנת לניירות שבידה.(  סיבוב ריצה.

  תווכח? להמשיך להלמה  .דמקהלוח כ משובצים

 ( .בזעם נפנפתמממש קרוב לפניו ו הדףמקרבת את )

  "...רעפים גג" :כתוב הנה פה
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 .. מצילום שחור לבן..די )מזיז לה את היד מפניו.( גורי:

  ?!מראה לך עובדותכשאני  לי את היד תרחיקל א )קוטעת אותו בכעס( דהירה:

  !ולא צריך להתווכח ה את הצילום. זה הביתאאתה רו

 למה אין צילום של הצד האחורי? גורי:

 מה יש לך עם האחורי?! דהירה:

 הוכחה.שם ה גורי:

 ;לבדוק פיזית ואתה התעקשת שלאואני רציתי לבוא תראה,  דהירה:

 !" , אפס טעויותהחברה הזאת במאה אחוזים "אני סמוך על

 ? והנה מה יצא

 מה יצא? גורי:

 טמטום לשכור דירה בלי לראות. דהירה:

 עוד שנה כזאת ואני תולה את עצמי.( לעצמו) גורי:

 זהים?בשכונה  הגגותכל את לא רואה ש )לדהירה(

על  הוזמנו, אותו שטנץעם כולם  ,שם, שם, שם תסתכלי... ,בבקשה

עכשיו אני הולך מסביב ואם את  .שהרוויח מיליונים ידי אותו קבלן

 רוצה ללכת הביתה, לכי.

 }גורי יוצא.{

 "לכי?"? הסיכוםזה שואים, ישל נאחרי חמש שנים עצמה( ל) דהירה:

 ?יהיה בעוד עשר שניםמה מה יהיה בעוד חמש שנים...? 

 התגרש.לעזוב הכול ולחשוב על זה בא לי למרק ... איזו צרה

  ( .. בחיוך גדולמהרגיל מפתח גדולשולפת )

 {חוזר וקולט אותהגורי  ,ללכת לפתוח את הדלת מלפניםמספיקה שדהירה לפני }

  ...לי ו( נראה)עם כניסת גורי:

 לאן את הולכת?

 הקדמית.לדלת ( )מציגה את המפתח דהירה:

 .משהו תראילחצר ואין צורך. בואי  גורי:

כמו  מאחורהיכנס ל יםצריכ אנחנו, למה מולנואת הפרונט  נויש ל דהירה:

 גנבים?
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 ביא את החצר לפה. אאם את לא באה לחצר, אני ( בנועם) גורי:

 מה זה צריך להיות? דהירה:

  צדקת.את ו -היא מיוחדת  ,מעץ יש שם מריצה גורי:

  קלה, ממתין()פאוזה  

 .בעצמך אותה בואי ותראינו, 

 צודקת.לדעת שאני אני לא צריכה מריצה כדי  דהירה:

 .לא האמנת ליאמרתי לך ו( .רוטנת. הולכים לחצר)תוך כדי שהם 

 אור יורד.  יוצאים.

 

 2תמונה 
 שבפינה.שביל של אור שמוביל עד למריצה בית. ה האחורית של חצרה המקום:

 המריצה.כול את כמעט שמסווה  צמוד למריצה גדל שיח .עץמ עשויהמיוחדת מריצה 

 .גורי ודהירה נכנסים

 איפה המריצה? דהירה:

  ?מריצה מעץ את רואהשם,  גורי:

  שנשרו.{עליה עלים  ,נחשפת}גורי מסית את השיח, המריצה 

 מיוחדת. הגלגל... הידיות... תראי, גורי:

 .זה הביתש ידעתי (להכעיס.כדי ) דהירה:

 הבית.{ חזית}הולכת לכיוון 

 לאן את הולכת? גורי:

 לדלת הקדמית. דהירה:

 כנס כבר מהדלת האחורית!ינ גורי:

 למה? דהירה:

 כי אנחנו כבר כאן! גורי:

 קודם היינו ליד הדלת הקדמית ואתה... דהירה:

 ?את חושבת שכל העולם צריך להסתובב סביבך למה )קוטע אותה( גורי:
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שכניסה  שאומריםלמרות . מלפנים ומאחור מסובב אותיבינתיים אתה  דהירה:

אלך  ,מזל טובמביאה לא לבית מהדלת האחורית, בפעם הראשונה 

  עם הראש שלך.

  !מה אתה עומד? !זוז

 אני אחריך...כבר, לך 

  .ולא מבין את טון דיבורה רק מסתכל עליה ,גורי לא זז ממקומו

  אחריה.גורי יוצא  .רוח-בקוצרראשונה דהירה יוצאת 

  אור יורד.

 

 3תמונה 
  .החדריםהסלון לאחד בצד הבמה תלוי וילון שקוף שמפריד בין  פנים הבית.המקום: 

 וחדר נוסף במרכז. 

 דהירה וגורי נכנסים בדריכות. 

 )מחפש(הלו... יש פה מישהו?  גורי:

 }אור מהבהב, ובסוף הוא כבה.{

 .כבההאור  ?אהואת ר ,הנה גורי:

 אנחנו הדיירים החדשים...מתנגן( זהיר ו)בקול  דהירה:

 אין אף אחד.נראה לי ש גורי:

  .יםמכוס ושולחן אוכל ה. כורסעם חלון חדר נגלהלעיניהם גורי מדליק את האורות. }

 {.לחןושה מעל, אך לא את הכיסויים מעל הרהיטים מסיריםהם 

 איזה מקום.וואו...  )בהתפעלות( גורי:

 וואו...  דהירה:

 ...חללאיזה  גורי:

 מעורר השראה...כבר  דהירה:

 הכורסא.( לבחון את)יושב  גורי:

 . שאבדה לי המוזה את לי להחזיריכול הזה אני מרגיש שהמקום 

  ...אינספירציהבאמת מעורר יש הרבה אור בבית, ותראה איזה יופי... דהירה:

 יחזיר אותי לצייר. הזה אולי המקום

 ?מריח האת יש פה ריח של תבשיל. (ת)מרחרח
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 .מריח, מריח :גורי

 .יפה שמורהמקום מה שכן,  דהירה:

 {.אוכלעם וסירים צלחות  וחושףחן האוכל. גורי מסיר את הכיסוי מעל שול}

 .חם וואו (נוגעת במכסה.) :דהירה

 אתה חושב מה שאני חושבת? (מביטה לצדדים בדאגה) 

 מה את חשבת? גורי:

 .ועשינו בושותשפלשנו  לא. לא יכול להיות )לעצמה( דהירה:

 ".לכםחכה תארוחה חמה "אפילו  :לנואמרו שמה את  מביןעכשיו אני  גורי:

 (.ה מעל הצלחותס)מתקרבת ומסירה את המכ דהירה:

 .שאני משתמשת בהם תבליניםשל  ריחאני מריחה 

 שלךהגולש  תבשילכמו נראה  התבשיללא רק מריח התבלינים, אלא  גורי:

שהשכנה מרים  תערובתעם האיך קוראים לו?... נו זה  .עם תבלין..

 נתנה לך.

 . בו אני מרבה להשתמשמאז  "בהרט" דהירה:

 אכיל? התבשילתה חושב שא )בהיסוס(

 אם האוכל שלך אכיל, אני חושב שגם זה אכיל. גורי:

 תטעם. דהירה:

 {.לטעוםלא מחליט וחוכך בסנטרו, , בזוויות שונות בוחן את הצלחת}גורי 

 .נו... ,תטעם דהירה:

 תטעמי את.אין לי תיאבון, אני לא רעב, -אני-אני גורי:

  .עם הלשון תטעם רק ,אל תאכל דהירה:

  (פאוזה)

  ?לי עושהזה הכבוד שאתה 

 .של התבשיל הזה שףהאני לא תראי...  גורי:

 ...!חד-פ-מאתה  ?שףלא  )בלעג( : דהירה
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א שלך. וחוץ מזה הוא לו –לך לתבשיל שאני מפחד בגלל שהוא דומה  גורי:

אני לא מבין . נכון במהלך הבישולטועמת את  מכינה אתהאוכל שאת 

  ...כמותבדקי אם הטעם  תעבירי ביקורת. ,בבקשה שפית .בתבלינים

 !לרגע שאני אמות ומחכה אתה פחדן דהירה:

 . כמו שלך טעיםאהם,  . חושב. מגלגל עיניים.(מחליט לטעום) גורי:

  ...והציל כחכח... בגרונו.( אוחזלפתע )

 חריף? דהירה:

 תפתחי חלון... ויר...ואין לי אלא...  גורי:

 ...!?איפה המים ...( מה קרה?.עצות תאובדמתרוצצת ) דהירה:

 ילו...!הצ-הצ-הצלא יכול לנשום...  כחכח... )ממשיך לכחכח( גורי:

  עמוק! תמשיך לנשום דהירה:

 יכול...( לא .וחנוק דק)בקול  גורי:

 ! ... אני אומרת לך ,תסתכל עליתסתכל עלי... אל תילחץ,  דהירה:

 תנשום!ועכשיו 

 סתם עבדתי עליך. צוחק(פתאום ) גורי:

מבל, ט סתום,מטומטם,  מחטיפה לו מכות קלות(תוך כדי שהיא ) דהירה:

 .באמת שתתפגרואי והל ,מפגר ,אידיוט

  )צוחק ומתגונן( גורי:

  ...ממני בכל זאת אכפת לך

 חסר בו קצת מלח.

 לא תפל.אבל  )טועמת( גם לשלי תמיד חסר מלח.טמבל,  דהירה:

 ?ןמתכואת הלהם  העברת גורי:

 סודי.מתכון ה, מה פתאום דהירה:

 שהאוכל חם.זה  ,בעיניי מוזרמה ש גורי:

 במטבח. מישהובדוק אם יש ללך  דהירה:

 את רוצה לבוא אתי? גורי:



12 

 

 ?שומרת ראשאתה צריך  דהירה:

הלו...? יש מישהו  (.. בחשש מטבחתוך כדי שהוא הולך לכיוון ה) :גורי

       Anybody in the kitchen      ?                             במטבח?
 {יוצא}גורי 

 ., כל הכבודכמו שליממש  (.מרוצהו טועמתמחייכת לעצמה. ) דהירה:

  .ןהמתכואת לקחו ממני כאילו  ...יסודי תחקירעשו עלינו  

 איזו יד... ...יש כאן איזו יד נפלאה .(בהתפעלות)

 נרגש.{כולו }גורי חוזר 

 מהר, לא תאמיני. בואיאת חייבת לבוא לראות.  גורי:

 מה? דהירה:

 .בעצמך תראיבואי  גורי:

 .{בחופזה }שניהם יוצאים

  !לחם חם מהתנור? דהירה:

 ( מרוב החום.בידה מקפצת אותו  ה, עם כיכר לחם בידהחזרת)תוך כדי 

 . ואין טבחבכיריים אש בוערת האני לא מאמינה! 

 .ואת התנור כיביתי את הגז )חוזר לבמה( גורי:

 למה כיבית? דהירה:

 שהאש לא תשרוף... גורי:

 ...? של אחרים מה אתה מתערב בבישולים דהירה:

 !איפה הטבח?ו )כמו נזכרת(

 Mr. Chef...  אתה?...! איפה שףטבח!...  בקול(קורא ) גורי: 

 .לפני שנכנסנו ממשהמקום הזדרז לעזוב את נבהל ובטח  דהירה:

 ?פלשנו לביתבכל זאת שיכול להיות  גורי:

 {.}דהירה ממהרת לאחד החדרים

  .אהובתי דהירה גורי:
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עכשיו אין זמן ...תוך כדי יציאה לאחד החדרים.( מבטלת אותו ) דהירה:

 אתה תבדוק באמבטיה... ."אהובתי"ל

 אמבטיה?! גורי:

 אולי הוא מתרחץ.  דהירה:

 למה אני? גורי:

 )הולכת לחדר( שיראה אותי רואה אותו ערום?אתה רוצה  דהירה:

ַתחהמפתח  .(ומתייסר )חופן את ראשו בשתי ידיולא... -לא גורי:  זה הבית. .פָּ

 .( ביד /מכנסחולצה/שמלה)חוזרת עם  דהירה:

 .שהגענו לבית הנכוןעכשיו אני בטוחה הקדימו לעשות את ההובלה. 

 הצעיףגם ו .השארתי על המיטה הכמו זבדיוק  את המכנס,, תראה

כמו ששלחתי להם את  צורהבאותה בדיוק  ח על המיטהנהיה מוהזה 

 . צילומי הפנים

 !ליא תזרוחה רוח היציראת אני מרגיש במצבים כאלה  .(רוח טוב-מצב) גורי:

 מזמין... ...הזה שקטה

 .ממשיכה לאכול ,מרוצה ומחייכת}דהירה 

 הבא תוך כדי הליכה{ שירהאת  ל להקליטיומתח הפלאפוןשולף את  גורי

ר ְגדֹות ַהנָּהָּ  .בִּ

תוֹ  ִרימָּ ר ַהּסֹוֵאן ֶנֱהֶנה ִמּזְּ הָּ דֹות ַהּנָּ  .ׁשֹוֵכב ַעל ּגְּ

ה וָּ קְּ ֶאה ִלי, ּתִ ר, ּוַמרְּ הָּ ב זֹוֵרם ִעם ַהּנָּ  .ַהּלֵ

ֵעִצים רֹוִרים ַעל הָּ ִצים ּדְּ ַצּיְּ  מְּ

ים ִצים ַחּיִ ַצּיְּ ּנּוי ּומְּ ִצים ׁשִ ַצּיְּ  .מְּ

ה הָּ מְּ ַמהְּ ִהתְּ ה וְּ לָּ ּתְּ ּפַ ִהתְּ ה ׁשֶ וָּ קְּ ה ַהּתִ יעָּ  .ִהּגִ

ִכים רָּ ּדְּ ֶאה ּבַ ִֹפי ִנרְּ  .ַהּי

ִריבֹות ַלאי ַהּסּופֹות ּומְּ ים מְּ ַחּיִ ר ּבַ ּכָּ ר ִנזְּ הָּ ַיד ַהּנָּ  לְּ

ה ֲחפָּ ה ִנסְּ ַאֲהבָּ   ֵאיךְּ הָּ

תִּ  ַדעְּ ַעם יָּ ה ֵאיךְּ ּפַ ִרימָּ יםי ַרק זְּ ל ַהַחּיִ  ׁשֶ

םֶיֶרד ַהּיֹום  ׁשֶ  ּגֶ

ים ַחּכִ נּו מְּ  .ֲאַנחְּ

ר הָּ ל ַהּנָּ תֹו ׁשֶ ִרימָּ ַלִיךְּ ִעם זְּ ב עָּ   ֲאִני חֹוׁשֵ

סֹוִפית ה ֵאינְּ חָּ טָּ סֹוִפית? ַהבְּ ה ֵאינְּ וָּ קְּ ה ּתִ דָּ   ?ַהִאם נֹולְּ
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ךְּ  ה ִמּתֹוךְּ ַהחֹׁשֶ ִריחָּ ה ַהּזְּ דָּ  ?ַהִאם נֹולְּ

ה ִאם ֵאּלֶ פֹות…הָּ ָּ ֻכׁשּ ִחיׁשֹות ַהּמְּ  ?ַהּלְּ

ִטי אֹוּפְּ ֵעי הָּ עּו ַזרְּ רְּ  ?...ַהִאם ִנזְּ

 .עזבתי את העבודה( .סר ענייןטעת אותו מחוקו) הירה:ד

 מה? גורי:

 התפטרתי מהעבודה. דהירה:

 )בולע את רוקו.(עד עכשיו התאפקת ולא סיפרת, ועכשיו...  גורי:

  !להפריע לי בהשראה? העיקר ?את מספרתשלי  היצירהבאמצע 

בין כה וכה  כמה זמן אני צריכה להיות בשקט? (לתוך דבריו)נכנסת  :דהירה

  .משעמםדי הוא והאמת?  מדי.השיר ארוך אתה צריך ללטש אותו. 

 אותן הערות עםתמיד ם שלא מבינים בשירה. יאנשזאת דעה של  גורי:

 בונה.ללא נימוקים וביקורת  ..., אותן הפרעותאנאלפביתיות

  ?גמישהמצוינת ועבודה  למה עזבת 

  את בהיריון?

 ?שאני אהיה בהיריון למה :דהירה

 כנסי להיריון?  ילמה שלא ת גורי:

 תכריח אותי? !לא רוצה (ודופקת על השולחן. )קופצת בצעקות דהירה:

  עצמך.על לטי קצת תתש. הרבה מחשבות שליליות ךיש ל גורי:

לקבל , נמאס לי העבודה ממקוםנמאס לי  די נמאס לי מהכול. דהירה:

 , והטמטום...העובדיםעלי  ו, נמאסהוראות

 אחרת?עבודה מצאת לפחות  גורי:

 .לא :דהירה

 ?למה עזבת לפני שמצאת גורי:

 אותי.להעסיק ישמח  צמו,עשמכבד את  דין-כיעור כל משרד :דהירה

 .תבוסתנית שלגישה  גורי:
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 .שמפרה אותי לעשות שום דבר תילא יכול !תמשותק הרגשתי הירה:ד

חוץ מזה,  )בתקיפות(אני משעממת.  ,אני משתעממתשאם חשבתי 

לנצל את כדאי  ,חדש מקום מגוריםלעוברים  אנחנוחשבתי שאם 

 !?מה לא ברור חדש, עבודהמקום ללעבור וההזדמנות 

 אשתוק.מוטב ש, אגרסיביותבלי ישר עונה אם את  גורי:

 {.קולניותבאוכל  . גורילאכול כיםממשי}

 חוסר תרבות...  )מנידה ראש. לעצמה.( דהירה:

 אתה עושה בכוונה? (., עם איפוקאחרי שתיקה קלה)

 מה עשיתי עכשיו? גורי:

 יותר בשקט?! להפעילהאוכל אתה יכול  משאבתאת  דהירה:

  ,ודהירה גורי, האלטר אגו של עולה אור ורואים זוגתלוי ה}מאחורי הווילון 

  .ולוחשים את אותו הטקסט תנועות אכילההם נעים באותן 

 {.באמצע האכילהגורי רואה אותם, קופא 

 הכל בסדר אצלך? הירה:ד

 רך.-ע-ב )בהיסוס( גורי:

 נחנקת? שבץ מוחי?  דהירה:

 }גורי שותק{

 .גותלי הצולא עושה  אתה נחנק באמתהפעם אני מקווה ש דהירה:

 .מלמטה למעלה}גורי מניע את הראש שלו לאט לצד שמאל וימין, 

 האלטר אגו עושה בדוק את אותן תנועות.{

 מה אתה זומם עכשיו? דהירה:

 .( . בלחשרועדת באצבע)מסמן לה  גורי:

 אט.-ל-אט-ללשם ללל...  תעיפי מבטתסתובבי בשקט ו

 בלי לזוז.בשקט,  לשם-לשם (קטנות. )רומז לה בתנועות

 .שחק אתית אל דהירה:

 ., ולא בתנועה חדהאגב דרךבכאת הראש תסובבי  גורי:
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 המשחקים האלה!אני לא אוהבת את , תפסיק דהירה:

לא תאמיני מה את תראי ו. בהן צדקילגמרי,  הפעם אמיתי )לוחש( גורי:

  ...הבהטעיהעיניים תפזלי עם קודם  ....מולימתרחש 

 לא מבינה אותך. דהירה:

 גלגלי את העיניים לשם. גורי:

 לגלגל? )לא מבינה( דהירה:

  ...לשם עיניים עקומותתעשי  גורי:

 האור כבה ולא  ,מפנה את מבטה לעבר הווילוןברגע שדהירה דהירה עושה כדבריו, ו}

 {רואים את הזוג.

אין כבר אתה מתיש אותי. ! תתבגר ...אלוהים אדירים איפה?...מה?  דהירה:

  .כעוסכבר כוח ללי 

 .{לווילון בהיסוס מתקרבוקם גורי }

  !!!...די רם()בקול  דהירה:

 !מה את צועקת? (.)מסתובב אליה בבהלה גורי:

 אני לא אוהבת... דהירה:

  !?! בחיי שאת לא נורמליתלמה לצרוח )נכנס לדבריה( גורי:

 זה נורמלי? !צוחק עלי?אתה ! בי משתעשעאני לא נורמלית? אתה  דהירה:

 זוג שדומה לנו.ראיתי . משתעשעאני לא צוחק ולא  )בזעם( גורי:

 .{את הווילוןומסיתה  בנמרצות}דהירה נגשת 

 תראה לי אותם! איפה הזוג?! )בכעס( דהירה:

 היה זוג. גורי:

 .זוג אין !פאףהפלא ופלא,  דהירה:

 זוג.שם היה  גורי:
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 תתאפס על עצמך!, בחזיונות מלאאתה הזוי.  דהירה:

 !הם היו פה (ביסודיות. בודק) גורי:

 איפה הם?!  דהירה:

 ...כשתי לנודומים והם  גורי:

... אני מתחננת ממך תאני מבקשאתה מדאיג אותי... ... )קוטעת אותו( דהירה:

היציאות האלה שלך להפסיק עם כל ההתחכמויות האלה.  פניךב

  .עכשיו אני באמת מצטערת שעזבתי את העבודה .אשפוזיגרמו לי 

גירויים אם אתה צריך את מרר לי את החיים? ל מהיום והלאה תמשיך

 ,משגעת אותך שלך אם השירה, והמחורבנת שלךבשביל השירה 

 שלךהאומללה כדי להציל את הנפש  לשורראולי כדאי להפסיק 

 ...מיום ליום שהולכת ומדרדרת

הם היו פה והתנועעו בדיוק  .אל תעשי ממני פסיכופט... )קוטע אותה( גורי:

 נית!-ט-מול-ואפילו לחשו את המילים שאמרנו. סי .וכמונ

 עוד אחד כמוך? דהירה:

 בדיוק! גורי:

 אישה כמוני?הוואבוי. -אוי דהירה:

 !כמוך בדיוק גורי:

 לבושה כמוני?ו ואבוי. ואבוי-אוי דהירה:

 בדיוק! גורי:

 ?אותה חזות דהירה:

 !בדיוק מופלא גורי:

 אין אישה כמוני בעולם. דהירה:

 אל תחמיאי לעצמך. גורי:

)תוך . קצת לנוח הולכתאני  הספיק לי.איבדתי את התיאבון. בגללך  דהירה:

 תפנה את השולחן ואני אשטוף כלים אחר כך.  .(כועסת כדי שהיא יוצאת

  יוצאת.}דהירה 
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 . טרףל שאורבתכמו חיה בציפייה דרוכה  ווילוןבומתרכז את הווילון. יושב בחזרה סוגר  יגור

 ומתחיל להקליט.{ הפלאפוןלוקח את לאחר זמן מה 

ְך גורי: רֶּ  ""ַהדֶּ

ֶרךְּ   ַצע ַהּדֶ ֶאמְּ ךְּ ּבְּ י ִאּתָּ ּתִ ׁשְּ ּגַ יִנפְּ ַחּיַ  ,ּבְּ

ַמֶהֶרת, ּגֹוֶעֶרת ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת, מְּ ה ּכְּ יָּ י חָּ ִצּדֵ ַאּתְּ לְּ  ...וְּ

י.. אֹוֶמֶרת ּדַ ֶכת וְּ ַחּיֶ ִמים ֶאת מְּ עָּ  ִלפְּ

 .אור יורד

 

 4תמונה 
 לאחר זמן מה.  .אותו מקום

 .את הנייד . עדיין מחזיקהשולחן על שמוטראשו כש בישיבהישן גורי 

 אגו של גורי.   ראלט-אור עולה על ה

 גורי... היי... גורי... א. גורי:

 .}גורי מתעורר

 .לבוא אליו וא. גורי מסמן ל

 .{ מתקרב אליוגורי 

חסרי ומטופשים  ענייניםעל  מעימותיםלהימנע לדעת היא החוכמה  א. גורי:

שיכולים לשירים  ,האנרגיה שלך לדיאלוגים אתשמור  .משמעות

  ., למפורסםלהפוך אותך למאושרו, מייםהיומיו םאת חיילך לשנות 

 .לפרוח מאפשרת ליהיא לא  גורי:

 לחםאתה צריך להי .האלפאאת  שמאתגר כמו זאבאתה צריך להיות  א. גורי:

 "."אלפאמעמד של להגיע לכדי 

 !אידיוט מושלםלהפוך אותי ללמה ברחת קודם? כדי  גורי:

 התאים.לא הזמן  א. גורי:

 למה עברנו לפה?יודע  האת .(מהסס לרגע) גלוי?באתך  אני יכול לדבר גורי:

  .שהחמירו מיום ליום יחד עם העימותיםם לחיות כבר לא יכולתבבית  א. גורי:

, כמו עורר בי השראה בלתי רגילההתחיל לומיד המקום  לפה נוהגע גורי:

 .מעולםשלא חוויתי 

  .ברצף כזה הרבה שיריםכך כל שהקלטת  ךמתי קרה לשכחת  א. גורי:
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זה לא היה או שמח,  להיות עצוב תייכול הקודםבבית בדיוק.  גורי:

שהכינה תבשיל הליד לשבת יכולתי ש זה מה שניחם אותי .קורה

 והשירה לאעצמי בתוך  לשקוע ומצד שני מים,ליהנות מהטעואישתי 

 ... , בגרוןבאוויר בלב,החוצה, נשארת תקועה במוח,  פורצת הייתה

מרגיש אני אם במוח.  חסימהתמיד לי  מהגר ישהימפני שמכל זה 

חסר חשיבות , ואם אני מרגיש למטה, חוסר יכולת להביע את עצמי

  .ופוגע פגיעאני עצמית, 

 . סר ערךוחשל  ותתחושמעליך להרחיק ך צרי אתה, ראשית א. גורי:

דרישה. תמיד יש לה  בקשה אויש לה תמיד מנסה לכתוב, אני כש גורי:

 .מנסה להתרכזשאני  בדיוק באותו רגע להגידמשהו 

 ,שנאה . אם זהשנרגיש, הרגשנושאף פעם לא ציפיתי  הרגשותכל 

נִיִיםהם . הצרכים שלי קצת אהבהבין לבין ו , רוע, נקמהאכזבה  ִמשְׁ

 .כל הזמן ,רק בהאך וכז -ר-הת -ל ריך-ני צ-א .הלעומת הצרכים של

 אגו, מתקרב לגורי.{-רעושה האלט סימולטנית .שלו אגו-רגורי מתקרב לאלט}

 טובחשבתי שאני יודע איך לחיות עם פ )בלחש מחשש שדהירה תשמע( גורי:

פאבים, בארים, בעם אמנים  הייתי מתרועעאנשים. ל ולהתחבר מהר

אחר  בלילה אחד. לישמסעדות... בזבזתי כמעט את כל המשכורת 

כדי הנכונות החלטות את הלקבל  מוכןשאני  חשבתיכך התחתנתי ו

די פעם מ .קשהכל כך זה לפעמים אבל . הזוגיותואת לשפר את עצמי 

על מנסה לרחם והחיים שהתבלבלו לו  לסמהוכמו את עצמי  מצאתי

 ולהתרכזלחשוב  תיולא יכול לי נעתקוהמילים אפילו . ולהתרחקעצמו 

 .ותהשתנמתחיל לעברנו לכאן והכול  .אחד שיר מספיק אפילו בשביל

 !גדול אור ,פתאום

   .יודע מה צריך לעשותלא עצמי ו מלחיץ אתלפעמים גם אני )מחייך(  א. גורי:

שגם אם יהיו חולים סופניים יסתירו את  ,יש אנשים )חושב לרגע.(

  ובהפגנתיותבקול רם שמכריזים כאלה ויש הסבל שלהם עד הסוף, 

את  תסתירסלחני לעצמך,  תהיה, לךלכן אני אומר על כל שיעול. 

 ים.הרסני סתםהם  יםהמאבקעמים לפ סבלני בזוגיות. תהיהכאב, ה

 .ישל השירהלוותר על יכול אני לא  משימה קשה. זאת גורי:

 אף אחד לא מבקש ממך לוותר. א. גורי:

 .סוג של התעללות פסיכולוגית זאת תהיהכי  גורי:
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זה  , כי אתם שוניםשונים מאוד ךושל אשת ךהאינטרסים שלתבין ש א. גורי:

על חוסר התאמה  שאתה אוהב...לא אוהבת את הדברים ... היא ומז

העולם גם אותי . בגלל האגווכול זה בגלל מה?...  פשוטיםדברים 

 תי. בעיקר אש ...דבריםאת מנתק מהדרך בה אני רואה 

 ?ככה אישתךגם  גורי:

כים או וויכוחים סכסו; האם השאלה שאני שחוזר ושואל את עצמי .כן א. גורי:

 .או לא ,עצמיומימוש התפתחות ל םאמצעי הםלפעמים  ,על כל דבר

 .כמעט שווים כוחותכשה אצלי קורה ורי:ג

 }מחדרה של דהירה נשמעת מנגינה חלומית.{

 ?מהחדרלרגע  אתה יכול לצאת גורי:

 למה? א. גורי:

 .פסיכישאני אשתי, היא חושבת בפני אותך  להציגאני רוצה  גורי:

 .יבואכשזה יבוא,  .אישיתבהיכרות לא מרגיש צורך אני  א. גורי:

 .אחר לך משהוי רוצה להראות אנ ,בוא )מצביע לכיוון החלון.( גורי:

 ?מה א. גורי:

  .בחצרמיוחדת  ת עץמריצ יראית גורי:

 לא יודע מהו הסיפור שלה?אתה  א. גורי:

  לא. גורי:

 אתה מוזמן בכבוד להיכנס אלי., ואספר לך בוא א. גורי:

  אני מעדיף להיות במרחב הטריטוריאלי שלי.בינתים  )מהסס לרגע.( גורי:

 שומעת מוזיקהאני לא יכול לעזוב את אשתי כשהיא חוץ מזה, 

כמו  יאות תבלעש אני פוחדאם אכנס אליך,  (מצחקק.) .כזאת חלומית

נִים עָּ  .באזור ים המלח ַהּבֹולְׁ

  אהבתי את זה. א. גורי:

אופקים הזדמנות ל, את הלב לכאן לפתוח שעברתםטוב  םעשית

 למצוא הבנה... קה יותר...יעממחדשים, היכרות 

 . מעברבנוגע ללהסכמה לקח לכם הרבה זמן עד שהגעתם 
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 .מקרידי  החלטה באופןלקחנו  גורי:

לעבור  יםחייב באדם, לפעמיםטבועים ו שלא מובניםמקרים יש הרבה  א. גורי:

  .הםיעלמלהתעלות משברים ו

 }קולה של דהירה מחוץ לבמה.{

 גורי, איפה אתה? דהירה: 

 אני כאן. גורי:

 .כותונתב לבושה דהירה נכנסת}

 א. גורי.כדי להכיר לה את  אותה תלווממהר לגורי 

 אור יורד מעל א. גורי.{ בינתיים

 ?אהובתי איך את מרגישה (.לה לוחש( :גורי

 ?אהובי איך אתה מרגישעולם אחר לגמרי,  דהירה:

אני מרגיש כמו לנו. שבית מה אני ממש מתפעל )פורש את ידיו לצדדים.( גורי:

. מאוד על ההחלטה, אני מרוצה שלו אישימרחב האת ה אדם שמצא

אני חושב שאחרי כמה חודשים של שכירות, אנחנו נוכל בהחלט 

 בית.הלרכוש את 

 סף?יבוא הכמאיפה  דהירה:

 .הבית הישןאת צילמת ומסרת למתווך שימכור לנו  גורי:

 אפשר להגיד שאנחנו מתחילים להיות מאושרים. דהירה:

 .אחד או שניים אולי נעשה ילד גורי:

 לחדש את הדשא... ואולי תינוק. כל בגינה, צריך לטפל קודם דהירה:

 . למשוך תשומת לבכדי משתעל מופיע לרגע, }א. גורי 

  {דהירה עדיין לא רואה אותו.

  !...םתעל (א. גורי. -ל בין שיניו מסנןו עושה את עצמו משתעל,) גורי:

 .היא תתעלףאם אשתי תראה 

 ?אתה מדברמי  עם )לגורי( דהירה:

 ...להציג בפנייך אתאני רוצה ברירה,  ליבי.( )מצביע על א. גור גורי:
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 .יוהאור יורד מעל ,שגורי רוצה להציג את א. גורי }בו ברגע

 .{ומעלבהגורי מבחין 

 שיר שכתבתי.ה... (אך מחלץ את עצמו)נשאר תקוע עם המשפט,  גורי:

 שיר? דהירה:

 .שיר כן,-כן גורי:

 ?על מה דהירה:

  ...על מה?( , מבולבל.מגמגם) גורי:

 את שואלת?... ,על מה

 אני לא יודע.

את חיים. מחפש ה נראה לי שאתה מבלבל לך את ()בוחנת אותו. דהירה: 

 .מצויין אני הספקתי לנוח עצמך בכל מקום עד שתשתגע.

 {גשם זלעפות.מתחיל לרדת  ,באופן בלתי צפוי}

 ? םאת הגש שומע דהירה:

 באמצע הקיץ.כזה פתאומי זלעפות גשם לא זוכר אני  גורי:

 }שניהם ניגשים לחלון{

 אפילו החזאים לא חזו שירד גשם. דהירה:

  ?האדמהאת ריח את מריחה  ורי:ג

  אולי יאושש את הדשא. דהירה:

 יורד ויורד... בלי רעמי, ,בלי ברקים גורי:

  {, מקשיבים לגשם.}שתיקה קלה

  ?הספקת לנוח דהירה:

 על השולחן.  ,קצת גורי:

אתי  חשבתי שתבוא לנוח)!( על השולחן, ואני השתלחנת )מביטה בו.( דהירה:

 חיכיתי לך. במיטה.

 שירים.ה גורי:
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 שירים? )בהשתוממות( דהירה:

 .כן :גורי

 כמה? דהירה:

 שמונה. גורי:

 שמונה?!  דהירה:

 .שמונה גורי:

 ה.ייתעוד לא ה אתכז השראה דהירה:

 הנושאים מורחבים.ו גורי:

 יש קו מנחה? דהירה:

שמופיעים אנשים אחרים  שלנושא ההוא מה שהנחה אותי בעיקר  גורי:

 .נובחיי

 ...אתה פונהמשהו לך אם חסר בה שכולנו חיים בחברה שכמובן  דהירה:

 שלך מנהלל בחביבותלפנות  ניסיתשפעם סיפרת לי  )נכנס לדבריה.( גורי:

שאם  ידעת .בשיא הכעס על עובד אחרהיה  רגעבאותו ו )לשעבר(

 , ניגשת אליו עשית? התעקשתומה עצבן עוד יותר. תאליו, י תפני

גברו, לא עליך אלא על העובד שלו , והצעקות יתורצית תשובה מיד

  .המסכן

 ומה מאחורי הדוגמה? דהירה:

זוגיות, לא פתרון הבעיות שלנו בל ותאני מציע שנמצא דרכים יצירתי גורי:

  בשעות כעס, אלא בסבלנות.

 סידרת חינוך?עכשיו מה אנחנו עוברים  דהירה:

אני  .פתרוןרואה את הלא אני שלנו  התנגחויותבתראי יקירתי,  גורי:

משוכה עד אחר  משוכות שעובר משוכה-אצןמחשיב את עצמי כ

אבל צריך  ,המשוכותכל את  אני רוצה כבר לעבור .לסיוםשמגיע 

 סבלנות.

 (בהתלהבות. לחלון. מביט מעבר)שתיקה קלה.  

 משהו מוזר. שם  , ישתראיבואי 
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 מה הפעם? דהירה:

 תראי את המריצה. גורי:

 אותה כבר. תיראי דהירה:

 שם משהו. ונחשףהמריצה התמלאה במי גשם,  גורי:

 פסיכי. (בכיף), צא מזה! די ?עוד פעם עם פנטזיות דהירה:

 . בואי-בואיאני... אני פסיכי?  (לחלון. ומנסה להוביל אותהשתעשע מ) גורי:

 .אני אבוא לבד ...אותי שחרר צחוק.()תוך כדי  דהירה:

 !ברזלהגברת  ,בעצמך תראי( ממנה ה)מרפ גורי:

 ?נכון ,גולגולת ...נראה כמו )מתקרבת לחלון(  דהירה:

 .כך חושבגם אני  גורי:

 זה. מהלך תראה  !מיד את הבית יםעוזב חנו, אננאדםבאם של  דהירה:

 נצא ביחד? גורי:

 . לראות גולגולת - צאת עם כותונתואני לא י דהירה:

  .חדופאהה, שכחתי שאתה  (.גולגלבכמו נזכרת, )

 ( .כמו שחקןבפוזה  . מחליק את שיער ראשו לאחור)משחק .חדואני לא פ גורי:

הדמות עם אני וו ,שמשחק דמותתיאטרון שחקן אני מרגיש כעכשיו 

פשוט  אני .זה את זה אבל סותרים מידה שווהני רצונות חזקים בש

מה  .אזור העימותבסכסוך פנימי מתחיל ובמי מהן, לא יכול לבחור 

 את מציעה לי לעשות?

 בעל פיצול םאדכ תנשמעעכשיו לידיעתך, . ףללכת לטיפול דחו דהירה:

 את מצדי תבחרלא הבנתי כלום ממה שאמרת. אישיות עם דיפלומה. 

 .כוהעיקר שתלמהדמויות, מי שתבחר 

           אני יורד.הגשם פסק.  )מתעלם ממנה( גורי:

 אור יורד.
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 5תמונה 
  שביל של אור שמוביל עד למריצה. חצר אחורית. המקום:

  .של כלברטובה  שולף גולגולתו ,רטובים מזיז מספר עלים ,גורי מתקרב למריצה

 גורי.לא. גורי מתקרב 

 מה מצאת? א. גורי:

 ?זה של מיאתה יודע  גורי:

  .כםמהכלב שלמה שנשאר  א. גורי:

 ?נושל גורי:

 .מקום שהיה אהוב עליובקברת אותו  א. גורי:

 מי אתה באמת? ארוכות(א. גורי   )מסתכל על :גורי

  יודע? עוד לאאתה  א. גורי:

 {"ג'וני" ;מתחיל את השירו מלטהכ}גורי אוחז בגולגולת 

 "ּג'ֹונִּי"

יֹות  יֹות, אֹו לֹא ִלהְּ ּתָּ ִלהְּ ַדלְּ  !חָּ

ּתָּ  ַעצְּ ִביםנָּ ׁשָּ ִרים וְּ עֹובְּ ִטים ּבְּ   ,ַמּבָּ

ה לָּ ּבָּ לֹא ַהגְּ ִביחֹות לְּ נְּ ּתְּ ּבִ ַרצְּ  .ּפָּ

ּנֶה ׁשֻ ֶלב ׁשֹוֶנה, ִעם ֲחלֹום מְּ  ּג'ּוִני ּכֶ

ה... ֵבלָּ ּתָּ ִלנְּ ַפכְּ  הָּ

 }גורי עוצר ולא יודע איך להמשיך.{

 למה עצרת?  א. גורי:

 .משוררכ מאלתרשל שחקן  את האינסטינקטלי אין  .נגמרו לי המילים גורי:

פעולותיהם של בעלי חיים נקבעות במידה רבה על ידי אתה יודע,   א. גורי:

 של חיה. ים, ושחקן טוב צריך שיהיה לו אינסטינקטהאינסטינקטים

 זה בא...רגע... -רגע )קוטע אותו.( גורי:

 ("וני'ג" )ממשיך את השיר
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ִסיִבי ֶטנְּ ר ִאינְּ נּו ֶקׁשֶ ַלקְּ חָּ ׁשֶ ם ּכְּ ִייתָּ ׁשָּ  הָּ

ֲאחֹוִרית ֵצר הָּ חָּ רֹוֶצֶצת ּפֹה ּבֶ ךָּ ִמתְּ מּותְּ  .ּדְּ

ה ִריצָּ ֵצל ִהמְּ ּתָּ ּבְּ רְּ ּתַ ּתַ  ,ִהסְּ

ה צָּ ּפֵ ךָּ ַמקְּ ׁש לְּ ּמֵ ב ׁשִ ׁשָּ ל עֹוֵבר וָּ  ,ּכָּ

דֹות ֻיחָּ ִביחֹות ֲאֵחרֹות, מְּ ַבת נְּ  ,ִנדְּ

יֹות אֹו... מֹו ִלהְּ  ּכְּ

 {.דהירה קוראת מהבית}

 מה אתה מדקלם שם? דהירה:

 .מבלי שדהירה תספיק לראות אותו להסתתרא. גורי ממהר }

 כשהיא מסרקת את שיער ראשה.{ בחלוןדהירה מופיעה 

 .תראי מה מצאתי :גורי

 ?דיברתעם מי  דהירה:

 .הגולגולתעם  :גורי

 ?יעם מ דהירה:

 .תהיא )מניף מעלה את הגולגולת( גורי:

 ? מה אתה מחזיק דהירה:

 גולגולת של כלב. גורי:

 תמשיך לחפש במריצה. ממקום המסתור.(מסנן ) א. גורי:

  !שטוף ידייםלמהר וכנס לבית זרוק אותה  הירה:ד

 אור יורד.
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 6תמונה 
 בית. הפנים המקום: 

 .שלה אגו-מגלה את האלטרפתאום מסרקת את שיער ראשה, ו דהירה

 לא בראי! גורי! גורי... בוא מהר... אני רואה אותי!  )קוראת( דהירה:

         . סיפר לי עליכםכבר  גוריאני לא פוחדת ממך.  )לא. דהירה(

 ?אתם באמת קיימים

 {.שנייה בקפידה ובמשך זמן מה בצורה היקפיתאת האחת  }בוחנות

 !אהה... (עצמה.מהמראה של , ונבהלת צועקתפתאום ) דהירה:

 ם נבהליםככולמה קורה לכם?  ,אני לא מבינהתירגעי!  ,אדם תבהיי! דהירה:  א.

 ?עצמךמ פוחדתאת  )צחוקה מהדהד( .םכמעצמ

 למה את שואלת? דהירה:

את  אבל - לצאת לבלות עם חברותרוצה  אתאני יכולה לראות שדהירה:  א.

את אבל  – רוצה לצייר, את פוחדתאבל  – רוצה קריירהאת פוחדת, 

 האת מלא. , כי את..ךלהרות מבעל תמהסס את באותו זמןו פוחדת,

 ואת, הים את עצמלהגש פתשוא ןמה תכל אחשתשוקות שונות, 

 שתגעת. מכמעט עד שאת מעצמך  לפחד ,ךלהתווכח עם עצמ המתחיל

 , ואל תבלבלי לי את המוח.ולא משתגעתהיריון להיכנס לרוצה אני לא  דהירה:

 שדורשמכאיב פנימי תהליך זהו . שלך מבינה את המצוקותאני  א. דהירה:

, נכון, את לשינויים בגוף החלטותעל מנת לקבל  ייםנפש ותהרבה כוח

  ... שממנה את , זאת אחריותפוחדת להיכנס להיריון כי זה לא משחק

 אל תטיפי לי על הריונות, את בעצמך לא הרית.... דהירה:

 כםשל היחסיםלשפר את  ניסיוןהיחסים במיטה. מהתחיל מל והכ א. דהירה:

 לזוגיות מפתחה אתלכם אין עדיין  זאת עובדה. ,במיטה לא הצליח

 .שלך התלבטויותהבגלל 

מאז שהגענו לכאן, שנינו  .את טועהעוד פעם אני אשמה?! אז  דהירה:

הישן תחביב ל אחזורבקרוב לגורי חזרה המוזה, ואני  .מרגישים מצוין

 ציור. -שלי

  אלטר אגו.-, ואחריו הבריצהכנס ינגורי }

 {.כאן מתחיל קטע משולב בין כל הדמויותמ
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 )לא מסיים את המילה, רואה את א. דהירה(... למה צע גורי:

 למה באתם לכאן?( א. דהירה )ל דהירה:

 .פלשתם לחיינואתם  אנחנו היינו כאן כל הזמן. א. דהירה:

 . לוותר על הביתמישהו יצטרך  א. גורי:

 .אנחנו שכרנו את הבית ונקנה אותו דהירה:

 ., ונגדל בו ילדיםבדיוק מה שרציתי להגיד :גורי

בתהליך ההתפתחות של יחסי בינתיים אתם לא יכולים לקנות, כי  גורי:א. 

אחת  שביעות רצון-של אי גבוהיםטונים  יש עדיין ,שלכם םהנישואי

 שלכם. זה לפעמים  ביחסיכםקיצוניים הבדלים  עדיין יש ,מהשני

זאת רק  ,יותרומופנמות שקטות  ותמחאל הופכותשלכם מריבות ה

ת. וצועק ת,ורוגש ,תורועש ותמחאעדיין קיימות בתוככם  .הטעייה

  ...והאשמותכזבות אהרבה , תקוות חסרות

 .מבלבל את המוחזורק מילים וסתם אתה  )נכנסת לדבריו( דהירה:

מכונית שאיבדה את במטה תדרדר לתמשיכו להואתם קיימת,  סכנהה א. גורי:

  ו!ל-צי-האין לכם את הזמן לצעוק  אתם מבולבלים, ,הבלמים

 . שאתה מתאר אפקט כדור השלג אתאני לגמרי מבין  גורי:

 ! תפסיק !גורי דימנסה להתעורר מתוך חלום.( כת את ראשה, ס)תופ דהירה:

 !?את שומעת !ואת לא תשתיקי אות א. גורי:

  !אתה מנצל אותו (. בתקיפות.א. גורי-ל) דהירה:

 ?!עושה לךשהוא מה אתה לא רואה  )פונה מיד לגורי.( 

 לפתחקשה  אין אמון... - כאשר הרבה רגשות שליליים מצטברים א. גורי:

 פורה. דיאלוג

  .שלנוהבעיות מספיק יש לנו את ! םכאני לא רוצה להיכנס לבעיות של דהירה:

לבסס שיח ו-דו לנהלאתם רוצים  אם (הכעיסכדי ל ונוזף בהם)ממשיך  א. גורי:

איפה אתם מוכנים אתם צריכים לשאול את עצמכם  כם,יהבנה בינ

 האדום שלא ניתן לחצות אותו.הקו עובר איפה  .לעשות ויתורים

 אין לנו... גורי:
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 , לפחות גן עלישת ךאני לא יכולה לסמוך עליאם  גורי(ופונה קוטעת ) דהירה:

  תשתוק!אל תענה לו ו

 א. גורי, כמבקש עזרה.-}גורי מביט ב

 לענות.{א. גורי מסמן לו 

 לזיין לי את המוח או שאני לא יודעת מה אני אעשה לך!  יתפסיק גורי:

 די! נמאסת עלי!

 שתוק כבר! לא רוצה לשמוע אותך יותר! דהירה:

 ואיך שמתחשק לו! ,מתי שמתחשק לו ,יגיד כל מה שמתחשק לוהוא  א. גורי:

, האשמות, עם דמעות, ביוםלנו מריבות כמה פעמים  היו דהירה(א. -)ל    דהירה:

 .ל עברוהכ

  כן, כן... (מזדהה) א. דהירה:

 תפרץ על כל שטות.הו ות במיוחדניפוגע הערות עירה והוא )על גורי(

 . עלי תמתפרצשהיא כ מיליםמאני נפגע גם  גורי:

תנודות קלות ישנן  ?הר געשלפני התפרצות חשבתם פעם מה קורה     א. גורי:

עשן מן הלוע, ורעידות אדמה  פליטה שלוסדקים זעירים בקרקע, 

ולא ברעידות האלה  לעמודשאלה היא, אם אתם יכולים ת, הקלו

 כל שטות.להגיב על 

 .טינה אין -אין בעיה  .אין בעיה - אין פגיעה אם גורי(א. -)ל דהירה:

 את יודעת כמה שנים אנחנו כבר ביחד? )לדהירה( גורי:

 חמש שנים.היום  דהירה:

  !ביתב עושה כלוםלא  הוא א. גורי(-ל בהתפרצות)פונה  

 באמצע הכתיבה. לעזור לבקש ממני התחשבות-חוסר האני חושב שז גורי:

 אמצע נכתיבה? איזה כתיבה? אתה יושב ובוהה בתיקרה, כתיבה... הירה:ד

 .שנינוכוח בשביל  קשה לי לגייס

מה אין ... אוכל ואין .חוזר הביתהאני ( א. גורי.-א. דהירה ול-)פונה ל גורי:

  "בואי לישון" לוויזיה.הטוהיא עדיין מול  כבר חצותתה. ילעשות א

 "עשרלפחות עד . עוד קצת שןיאבבוקר  ?מה יש" )מחקה את קולה(

 .לשטוף פנים מהמיטה יורדתרק  הגברת בבוקר בעשר
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 6כתמונת המשך ל  7תמונה 

 .א. גורי-לא. דהירה בין מתחיל ויכוח 

 , בצחקוקים קליםומהצד ולפעמים מגיבים במבטים  מסתכלים עליהםגורי ודהירה 

 או אי הסכמה., הסכמהשל  ותבתנוע

      . לכיור ךשלקפה הספל את  לקחתלא עולם מ (א. גורי-ל )בלעג :א. דהירה

שבכוונה  אלא ,אותם שטפת? לעשות כלים ביקשתי ממךכמה פעמים 

כדי שלא כמה  שברתואפילו  ,ולכלוך סבוןכתמים של עליהם השארת 

 זורקהגרביים המסריחות שלך ואת  מסיראתה  .יותר אבקש ממך

 :ואחר כך מתלונן מיד מתחת למיטהאותם 

   "בחדר?של פגר  מריחה ריחלא את "

 {ומסכים. ואיפוקחק וצ}גורי 

כל ניצלתי את  חיי הנשואיםשל בתקופה הראשונה  (מרצהכמסתובבת ) א. דהירה:

נישואים  רציתי ...קניותלשטיפות, , יםלושילב, לניקיונות הזמן הפנוי

מאבקים פחות  ,אינטימיות ,צחוק ,יציבות ,שמחהשיש בהם  מוצלחים

  ...שיהיה, ותומסקרנו ות מעניינותשיח שווה,שותפות  וכעס,

  !סקס מעולה

 !לא קרה

  :ירקתיאפילו מרוב עצבים יום אחד ו ,קללל לכעוס, התחלתי

אחרי  הפסקתי לנקות" ל על הזין שליווהכ אמק על הכול!-כוס טפו,"

  '.פעם בחודש לנקותמספיק ואין לנו ילדים ' ש ;שאמר

 ?כתשאני מלוכללי אומר לא מתבייש,  והוא מצביעה על א. גורי.()

את ולזרוק מהן  צריך לתקן, לא להתעלם םבעיות נישואי יגיד.ש

 .ללכתאיים מ ,בכל פעם שהוא נזכר בבלגןלמיטה.  תמתחהסירחון 

  עוזרת בית." תני דורשא ,אם כךככה? " :הסס עונה לולואני מיד בלי 

 שצריך לשים להן סוף. התנגחויותחשבתי שתמיד יהיו 

חלוקת האחריות הביתית היא הגורם לידיעתך!  גורי.( א.-)פונה ל

להניח רגליים על השולחן ולא  .שלנוקונפליקטים להעיקרי למריבות ו

 ?!חליל-'... מוסטפה אלשייח !?מגרד הביצים מי אתה עשות כלום?ל

איך אתם רואים הנה  ...שאין הערכהבעוד  בביתנמאס לי מהמטלות 

בדיוק כמו  !כלום לעשות? אבל ,לדבר הוא יודע ...?עומד ומחייך הוא

 , שמחה...שוויון ,משפחה אידיאלית ?זוג, מה רציתיבת בתור  .עכשיו

   , הנפש ןובית הוא ניקי ןויניקאישה כ יבשבילש אתה צריך להבין

  משפחה...ב פנימיניקיון 
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  ?משפחה? איזו משפחה)גוער בה(  א. גורי:

  יש לנו ילדים?

  לא!

  ?רוצה ילדים

 לא!

את  למלאהיה צריך  כל אחד משפחה.בשבילי זאת ואנחנו שניים  א. דהירה:

 ...לא לעשות כלום כדיה טמתחת למי האות חפףלולא תפקידו, 

 !מטומטמתל אל תחשוב אותי, המעללים שלך כלאת ראיתי 

 , וסירסת אותי!משוררכאותי  הכרת.( את לדבריה ניכנס) א. גורי:

 אולי נולדת מסורס!ת את עצמך? סאני סירסתי אותך, או שסיר דהירה: א.

כל לפני  אל תאשים אותי בחוסר הכישרון שלך.תחשוב על זה ו

בצורה משונה,  גמתנהשלך אתה שטויות ה ה שלאו הקלט הכתיב

      אליך כאל קיר...  תמדבר !שקוע בהזיות ,כמו איזה פסיכופט

שמעתי אבל לא , לא שמעתי "מה? מה אמרת? )מחקה אותו בהגזמה(

 ..."הייתי מרוכז במשהו אחרתי בהקש

 ...נולד לעולם עוד משורר אימפוטנט חסר כישרון (לעצמה)

 לגורי{  ,}מהצד

 גרועה ממני.היא  ,וואי ואיי דהירה:

 .רעה ממש גורי:

 !גמרייהיום זה  .לך כל רגע בחיי... עד כאןסולח אני  א. גורי:

 בצורה המגעילה ביותר! להיפרד ממךבסופו של דבר לי  תגרוםא. דהירה: אתה 

, בבית עוזראו , לבית הקניותשאתה לא עושה את בגלל רק לא 

אתה לא יודע  .בהחלטה ישמעותמשחק תפקיד יזה גם ש למרות

יודע לדפוק  כן אבל אתה ,תמונהלתלות כדי בקיר מסמר קטן לדפוק 

 !את הראש שלך בקיר

 לגורי{  ,}מהצד

זָּהאיך היא  דהירה:  , אני מרחמת עליו.לו ּבָּ

 תה על הילדים.ידבר א (א. גורי-ללוחש ) גורי:

שיאכלו  !תן להם לשבור את הראש לבד מה אתה מתערב? )לגורי( דהירה:

 אחד את השניה.
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 .{לאלטר של דהירה אלטר אגו-}המשך של ה

 חמש שנים ובלי ילדים!  לא רוצה ילדים? מה התחתנת אם אתל א. גורי:

 מתי להיכנס  תבעוקת רק אלמה לעזאזל אין לנו בעיות פוריות! 

 רק בגלל שיש לך רחם?! !?להיריון

 על לא על ילד אחד אלא בתקופת החיזורים ידעת לדבר יפה מאוד 

 דרך יפה לראות שלושה ילדיםזה אני רוצה שלושה ילדים... " ילדים!

 משפחה"את ז באוטו,יושבים  המראה

לשיר ברחובות ולדחוף עגלת תינוק שלא רציתי  ,ומה אתה חושבא. דהירה: 

 לתינוק שירים מקוטעים בשעת טיול יומי כדי להרגיע אותו 

 תי?-או-ו

אדם כל כך , היית דבש הכול היהבחודשים הראשונים של החיזור, 

 )!( לכלומניקןן שהפכת רומנטיקמ ...קשוב, אכפתיות, מלא תשוקה

חשבתי ואני לתומי  בקושי טפלת בכלב.פרטנר,  לצערי לא היית 

  שהתחתנתי עם גבר משתף ומשתתף!

 ?השתתפתי לאולמה  א. גורי:

בגלל שאני כל הזמן אומרת לך מה שזה תיכף תגיד לי  )בלעג קולני.(: א. דהירה

 לעשות...

לבעלה על שפופרת כי את אישה שאוהבת לנדנד  לדבריה( נכנס) א. גורי:

         )מחקה אותה(  :כראוי לא סגורשלה שהצ'ופצ'יק משחת שיניים 

  ?השינה בחדר מהפכההלמה  ?בכל מקום הבגדים זרוקיםלמה "

  "...למרפסת?שלך  מסריחותהנעליים הלא הוצאת את למה 

 עוד לא התעוררתי!" ,"סבלנות )עונה לעצמו.(

 שלך?!בית העוזרת  לא יאנא. דהירה: 

 במשך שנים חייתי לבד והיה לי הרבה יותר שקט נפשי...  א. גורי:

שפיע על הבריאות יכולה לה שבדידות יתררק אחרי שהבנתי 

 .להתחתן.. שאני צריך החלטתי ,שליהנפשית 

 !?זאת אומרת שעשית לי טובה א. דהירה:

 אני זו שעשית לך טובה!

 רנו.כהיה הרבה לפני שהי זהרגעי, הי א. גורי:
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 בבית ולא עושה כלום! כלום!!! לא כותב, יושב אתה כל היום והיום  א. דהירה:

 מצליח!אתה כישלון כרק – חולם להיות משורר ולא מצליח חי בסרט,

 .שלך הביציםגרד את שבת ותמשיך ל

מבין איך אדם לצייר את; "ציורי מערות" שאף אחד לא ואת תמשיכי  א. גורי:

 הקדמון הגיע אליך.

 ? הביתההכנסת משכורת בפעם האחרונה מתי ... א. דהירה:

 )שתיקה קלה(

 מתי?!

 ? פרנס את הביתמ מי

 אתה?

 בגללך הפסקתי לצייר. 

 ! בטלןו נצלן-עצלןאתה 

 ... אמשיך... יותר טוב שלא ארכל החהנה  א. גורי:

 לגורי{  ,}מהצד

 הם קוברים את העתיד שלהם. ,בפיהם דהירה:

 זאת הדוגמא שקיבלת מההורים שלך? ככה אמא שלך לימדה אותך א. גורי:

  ?לדבר אל בעלך

  ! לעולם... (באיום )קוטעת אותוא. דהירה: 

  !!!שלי הוריםאת אל תזכיר  לעולם( , באיום)קרוב אליו

 את יכולה לדבר על ההורים שלי. גורי:א. 

  הם הורים קדושים!, במריבות שלנו חלקשום  איןשלנו להורים  א. דהירה:

תוריד מסדר  ,שליההורים שלך על  ותתלונהאת אני מזהירה אותך! 

  !אותם בשום צורהשתף ת ואלהיום, 

 מה את רוצה?  א. גורי:

כדי  בכל הזדמנות ההורים שליאת  עלותלה נהנהאני יודעת שאתה א. דהירה: 

 .להכעיס אותי

  כל הורה הוא דוגמה. ?, שהם דוגמהמה כבר אמרתי עליהם :גוריא. 

 אל תזכיר אותם! ברור?! א. דהירה:

 שלך.קצרים הפיוזים ה תשלטי על א. גורי:
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 .לי את הפיוזים קצרמשנים האחרונות אתה בא. דהירה: 

        ? בואי נתגרש, רומזת על גירושיםל רע ואין טוב, את ואם הכ א. גורי:

 שלו. למלונהוכל אחד יחזור 

 ואתה כל יום מפר הסכם אחר. כמה וכמה פעמים  א. דהירה: דיברנו

לא משנה אילו מילים  !םאף פעם לא מדברים על גירושיסיכמנו ש

את המילה  מזכיריםאף פעם לא ש סיכמנו, וזה לז זורקיםאנחנו 

 – רושיםיכשאתה מדבר על ג .מסוכנתהכי  ההמיל זאת ".םגירושי"

 .אתה תצטער כל החייםיכול להיות שאסכים וקח בחשבון ש

 {א. גורי מרוב זעם זז הצידה נרגש.}

  {מהצד.דהירה לגורי }

מתחילה ללכסיקון נכנסת  "גירושים"מילה ההיא צודקת, ברגע ש דהירה:

 .הזהלכיוון  מסוכנתהדרדרות 

  בהתקף של כעס. , אתאימפולסיביתאת יותר מדי  א. גורי:

 ?לי כן? ומה תעשה א. דהירה:

 }א. גורי עומד לעזוב את המקום{

 א. דהירה: לאן את בורח?! 

 .לשמוע אותך ות נפשייםיותר כוחלי אין  .להתמודד אתךאני לא יכול  א. גורי:

שמבשרת התנהגות א. דהירה: אם אתה יוצא עכשיו מהבית, בעיני זאת תהיה 

  .סוףה את

 להרגיע את הרוחות. ,החוצהקצת  רוצה לצאתאני  א. גורי:

 !לישון לבדתלך  הלילה ,בשביל להרגיע את הרוחותא. דהירה: 

 תענוג. אלא - זה לא יהיה עונש א. גורי:

 ! ..בכורסה.תישן א. דהירה: 

  , לך להתעלל בכלב. לך תרצח אותו.לחצר תברח ,לךעכשיו 

 )מחקה אותו בלעג( :להגידאיך נהגת  לעולם לא אסלח לך.

 הוא נובח על כל עובר ושב" ...בשירה להתרכזלי "הוא מפריע 
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הוא עד היום אני לא מצליח להבין איך  נבח כמו מטורף,יום ולילה  א. גורי:

אי אפשר היה לנתח ולמרבה הצער, גידול בגרון,  עםהצליח לנבוח 

  .ל הצלהגגלחיפש את מיתרי הקול ולהשתיקם. המסכן 

 אתה רוצח.. לועזרת ואתה  דהירה:א. 

לא אומר  זה ,מיליון פעם גם אם תחזרי על זה! אני לא הרגתי אותו א. גורי:

יר לך בסכמה פעמים אני צריך ל .מוות טבעיהוא מת  שאת צודקת.

 מסרבת להאמין. עדיין ואת 

 .וחונק אותו א. דהירה: שמעתי אותך מהבית צועק עליו

 "חונק אותו?!"...  )בתדהמה( א. גורי:

 !את דעתי מטריפההאישה הזאת  )בכעס לעצמו(

  הלב שקיבל! מדום כדי להעיר אותו אותו טלטלתי א. דהירה.( -)ל

ניסיתי לעשות לו  .מת במקום .והוא השתתק ,צעקתי צעקה אחתנכון, 

  ..לא עזר.אותו, טלטלתי  .)יורק מהגועל(מפה לפה...  האהחיי

 יםמסביר ,לפני הכעס ההתנהגות שלךהחמוץ והפרצוף  כי ,שיכיתמ

 את הכעס.

כי הוא  ,לקשור אותו לא עזרמשוחרר בחצר, תמיד היה  ג'וני (בזעם)  

ולמרות גודלו הוא  היה לו צוואר כזה רחב, תמיד להשתחרר, הצליח

איך  ,םכעכשיו אני שואל את .את נשמתו נפחמהצעקה ומיד  נבהל

? א חושבת אותי לרוצחיבידיעה שה באותה מיטה לידהלישון  יכולאני 

 .רוצחשאני  תחשובפחד שהיא המלידה שפוחד לישון הוא אני 

הייתה מסתכלת עלי כל לילה לפני השינה , אחרי שהכלב מת

 להירדם.לא נותנת לי גם ו להירדםלא מצליחה היא  ,תחשדנוב

עקום כבר אחרי שראתה שאני הולך . מקופל בכורסהעברתי לישון 

אווירה בלישון  נוכהלכך  .מיטהלישון בקראה לי חמה עלי וי, רלגמרי

עד  .את הגב הפניתי להגם אני ו גבה,את לי ה תפנההיא  .מתוחה

 מרגישאני ו ,עברל היההכעס  בבוקר נותעוררהשכ .נרדמנושנינו ש

 ומחייכת.  קרובמלי ע תמסתכלפה שלי לחיים השותאת 

 ? סוף המריבה עם חיוך. פוקח את העינייםאני 

 לא! 

אני שונא ו פה שליתוך לדוחפת את הלשון שלה אחר כך היא כי 

תטייל לי בחלל  שייכת לילא לשון שלא מסכים צרפתיות,  ותקינש

לדברים  אני לא כשירבקושי אני מסתדר עם הלשון שלי.  .הפה

         ל מתחיל מהתחלה.ווהכ .האלה

 האור יורד מעל דהירה וגורי.
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 8ה תמונ
  אורבשביל של לחדרם ולוקחים כל אחד/ת גולגולות אדם, והולכים האלטר אגו הולכים 

 מריצה.עד למהחדר ו

 חרדה. מביטה סביבה. שביל. ה לעעוצרת  ירההא. ד

 מה קרה? )בדאגה( א. גורי:

 איפה הצל שלי?  )בחרדה( א. דהירה:

 ואיפה שלי? (בדאגה) א. גורי:

 משמע שאנחנו לא קיימים?! !אין לנו צל א. דהירה:

 השמש ממש מעלינו.אולי בגלל ש( עלה.ובסוף מביט למ )בוחן את סביבתו. א. גורי:

 מדקלמים את השיר:  ושניהם}תוך כדי הליכה למריצה 

 "בתוך כאב בוער"{

ִביב ִריק ּסָּ ּמִ ה ׁשֶ ל מָּ כָּ ֵאב ּבֹוֵער, וְּ תֹוךְּ ּכְּ  .ּבְּ

הֹוֵלךְּ  ים וְּ ר ַעל ַהַחּיִ ַוּתֵ הֹוםמְּ ית ַהּתְּ ּתִ חְּ  .ַלּתַ

ִים ִמים ּבֹוֵדק ֶאת ַהּמַ עָּ  ,ִלפְּ

פּוִאים ִחים אֹו קְּ  ,ִאם ֵהם רֹותְּ

ּפֹוֵצץ ִהתְּ ּפֹץ רֹאׁש לְּ דּוִדים, ִלקְּ ים אֹו רְּ  ,ֲעֻמּקִ

ה בָּ זָּ ד ִעם ַאכְּ ַאּבֵ ִהתְּ ה לְּ  ,לֹא רֹוצָּ

כֶֹלת ֵצה ַהּיְּ י ַעד ִלקְּ  .ַחיְּ

ַמִים סֹוֲעִרים ה ּבְּ ִסירָּ א ּבְּ צָּ  ,ִנמְּ

ֶטֶלתֶזרַ  ַטלְּ ה מְּ ֵהִסירָּ גּום ַוֲחַסר ּתֹוֶעֶלת, וְּ  .ע ּפָּ

ֲחלֹומֹות מֹות, ִנּגּוִדים ּבַ ִמיד ִעם ַהֲאׁשָּ יֹות ּתָּ  ,ִלחְּ

ים ׁשִ ִרים ּבֹו ֲאנָּ ּלֹא עֹובְּ קֹום ׁשֶ מָּ ֶרךְּ ּבְּ ַרת ּדֶ בְּ י ּכִ ּתִ ַברְּ   עָּ

ַלף... חָּ ִביִלי ַלֲהֹפךְּ אֹותֹו ַלּיֹום ׁשֶ ׁשְּ ה ּבִ יָּ ל יֹום הָּ  ּכָּ

 עלים. ןומפזרים מעליהמריצה באת הגולגולות  ניחים. ממחייכים

 אור יורד. 

 

 סוף


