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              "SEULS LES TENDRES SONT VRAIMENT FORTS." JAMES DEAN !!!!!

!!ָחמּוצ   !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!

 טקסט : ג’ייסון דנינו הולט  
!!!!!דרמטורגיה : לילך דקל אבנרי  
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!
!אפילוג  

אינסוף גברים ערומים  :  
ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו  

ָנַגע ְּבָך  
ַאָּתה ָנַגְעָּת  

ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו  
עֹור ֵמת נֹוֵׁשר ְּבַמָּגע  
ַאָּתה ֵמַעל ִעיר ְׁשֵלָמה  

ִעיר ָהעֹורֹות  
ְוַאָּתה ַהֶּמֶלְך 
ֹאׁש   ָּבר

ְּבִחירֹות מּוְניִצָּפִליֹות 
ַעל ָּבִסיס יֹוְמיֹוִמי  

ְוֻכָּלנּו ְמַׁשְלְׁשִלים אֹוְתָך  
ָּתִמיד אֹוְתָך  
ֶּפֶתק ְמַּנְצֵנץ  
ְּבַמֲעָטָפה ֻמְזֶהֶבת 

ִעם ַהָּפִנים ַהָּיפֹות ֶׁשְּלָך  
ֹק   ֹק ָעמ ֹות ָעמ ֻמְטָּבע

ַעל ַהְּנָיר  
ָּבעֹור ֶׁשָּלנּו  
ְּבתֹוְך ַהְּנָׁשָמה  

ַאָּתה ְמִפיַח ָּבנּו רּוַח ַחִּיים  
ַאָּתה נֹוֵתן ָלנּו ִּתְקָוה  
ַאָּתה ֶהָעִתיד ֶׁשָּלנּו  

ֲאַנְחנּו רֹוִאים אֹוְתָך  
ִֹני   ֶֹׁשר ּוָבע ָּבע
ִֹלי   ַּבְּבִריאּות ּוַבח

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוְתָך  
ְוַאָּתה אֹוָתנּו  

ָּכל עֹוד ֵיׁש ָלנּו  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ֵאיְך ְלָׁשֵלם 
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!
גבר   
    !

אחד הגברים מהמקהלה נשאר על הבמה.לחדר נכנס עוד גבר.הוא מרים את שפורפרת 
!הטלפון. הוא זונה.  

!זונה : הלו ? הלו ??  
!הגבר : אתה מחכה לטלפון ? 

!זונה : חשבתי ששמעתי צלצול  
!הגבר : לא שמעתי כלום  

!זונה : חצות. הוא תמיד מתקשר בחצות  
!הגבר : ואז אתה הופך לדלעת ?  

!זונה : לך להזדיין  
הגבר : אתה יודע מה קרה לסינדרלה רגע אחרי ההאפלי אבר אפטר שלה ? הנעל 
!זכוכית נשברה לה בתוך הרגל וקרעה לה את האכילס מבפנים. היא מתה במקום  

!זונה : מקסים  
הגבר :  אפשר נשיקה ? 

  
!זונה : לא  

!הגבר : בן זונה  
!זונה : כולם בני זונות 

!שקט  
!הגבר : עוד ?   

!זונה : אוקי 
!הגבר : תתקרב 

!הזונה מתקרב באדישות. הגבר מוריד לזונה אגרוף. הזונה לא נראה מופתע מזה  
!הגבר : לילדים כמוך אין סוף טוב. אתה מבין את זה ?  

!הגבר מוריד לו עוד אגרוף  
!הגבר : אתה שומע אותי ? הזכוכית כבר קורעת אותך מבפנים  

!זונה : לא הייתי מתחלף איתך בחיים  
!הטלפון מצלצל  

!זונה : זמן ללכת...   
!!!הגבר : קח. להתראות נסיכה  
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טלפון  !!
!הגבר יוצא , הטלפון מצלצל - הזונה עונה  

זונה : הלו ? הלו ? מה זה הרעש הזה ? הלו ? אתה שומע אותי ? איפה אתה ? 
!איפה ?! אתה בדרך ? לחכות לך ?  אני לא שומע ... אתה בדרך ? הלו ? הלו ?  

!הזונה מנתק את הטלפון. שוב צלצול  
!זונה : תישאר איתי על הקו, עד שתגיע, יש לי בבטן איזו תחושה של... 

!שקט  
!זונה : הלו ? הלו ? מי זה ?  

!שקט. דפיקה בדלת  
!זונה : נו מה עכשיו ?!  ( לדלת ) מי זה ?  

!קול אישה : סליחה ?  
!זונה : אף אחד לא בבית 

!דפיקה חזקה ומתמשכת בדלת. הזונה מסתכל בעינית  
!זונה : עופי מפה  

!לטלפון  
!זונה : נו אני לא שומע כלום. אתה מגיע או מה ? אתה שם ? הלו  ?  

!קול אישה ( מבעד לדלת ובטלפון ):  היי, זאת אני פה מחוץ לדלת  
!זונה : מה ? מי את ? איך השגת את הטלפון הזה ?  

קול אישה ( מבעד לדלת ובטלפון )  : יש לי יותר כסף ממה שאני יכולה לבזבז. 
אספתי אותו במשך כל החיים ואני מרגישה שאם אני לא אוציא אותו עכשיו אז הוא 

!ימות איתי.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הזונה פותח את הדלת – אישה נכנסת  
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אישה   !
!שקט 

!אישה : בחיים לא נגעו בי, בחיים לא הרשתי, בחיים לא הייתי אפילו קרובה.  
זונה : סליחה ?   

  
!אישה : אני חולה. הגוף הזה מאד חולה. ואני לא רוצה למות, ככה. לא נגועה.  

!זונה : מה... מה יש לך ?  
!אישה : העור שלי - מלנומה אחת גדולה. 

!זונה : מלנומה ?  
!אישה : איזו מילה בת זונה. כל כך יפה. כמו שם של פיה. זה מפחיד אותך ?  

!זונה : לא. אבל...  
!אישה : אם אני אתחיל לבכות זה יפחיד אותך ?  

!זונה : לא, אבל סיימתי לעבוד היום. אמורים לאסוף אותי כל רגע    
!אישה : ( מתפשטת ) רואים עלי ?  

!זונה : את נראית בריאה   
!אישה : שאני בתולה  

!זונה : לא  
!אישה : כמה זמן יש לך ?  

!זונה : הוא... מאחר, אבל... יכול להיות שרק דקה שתיים  
!אישה : כמה אתה יפה 

!זונה : תודה  
!אישה : לא תיתן לו לחכות , בשבילי…  

!זונה : אנחנו לא מכירים  
!אישה : זה משנה לך מי אני ? אני חולה. עומדת למות. אתה בקשה אחרונה. 

!זונה : אני לא...  
!אישה : בחרתי בך מכולם.  

!זונה : תודה  
אישה : אני אשלם את כל מה שיש לי , תמיד חשבתי שיהיה לי כל כך הרבה זמן 

!לבזבז...  
!זונה : באמת סיימתי להיום.  

!אישה : תסכים לקבל ממני ירושה ?  
שקט  
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!
!אישה :  אני לא מדבקת אתה יודע  

!היא נוגעת בו  
!אישה : אם אני אבקש ממך להפסיק, תפסיק ?  

!זונה : כן  
!אישה : אתה קשיח. העור שלך מתוח כל כך חזק. אתה יכול להתפשט גם ?  
!היא מפשיטה אותו. הרבה קעקועים נגלים, אחד גדול של מרלין מונרו   

!אישה : זה כאב ?  
!זונה : לא  

!אישה : ולי, זה יכאב ?  
!זונה : לא בהכרח. זה הכל בראש...  

!אישה : נשק אותי...  
!היא מתקרבת אליו  

!אישה : אתה מנשק את כולם ?  
זונה : לא  

  
אישה : ( תוך כדי מגע ) יש לך עיניים שבטח הטביעו כל כך הרבה ספינות של כל 
כך הרבה נשים מסכנות. כחול של אוקיינוס, של אינסוף אפשרויות, של סערה, של 

מוות, של חיים. יש לך עיניים כל כך יפות - ויש בן אדם בפנוכו, חייב להיות. 
!זה מה שיש שם בכחול עיניים הזה שלך, אדם של בפנוכו. כל השאר זה רק פרסונה.  

!הם מתנשקים – נשארים קרובים  
!אישה : איך קוראים לך ?  

!זונה : ג'יימס מונרו  
!אישה : איך קוראים לך באמת ?  

!הטלפון מצלצל  
!זונה : תסלחי לי.   

!אישה : אל תענה  
!זונה : אמרתי לך שאני מוגבל בזמן  

!האישה מנסה לחסום אותו   
!זונה : זוזי  

!זונה עונה  
זונה : הלו ? מי זה ? לא. תנסה מחר בבוקר. תנסה מחר בבוקר. אני כבר לא עובד 

היום. אז תנסה מחר בבוקר. כן. זה אני עושה. זה בחמש מאות אני עושה. עושה 
אמרתי. כן. כן. כן. להתראות  
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!
הזונה מנתק. הטלפון מצלצל שוב. האישה מרימה את הטלפון ומנתקת אותו 

!הוא לוקח את הטלפון ממנה  
!זונה : מה עשית ?!  

אישה : כל מה שהם מעניקים לך אני יכולה להעניק לך יותר – יש לי את כל האהבה 
!שבעולם להעניק לך. גם אם זה רק ליומיים , או שבועיים או חודשיים. 

!זונה : זה בחור !!  
!אישה : זה לא משנה לי  

!זונה : זה הבן זוג שלי. כל יום בחצות הוא מגיע לאסוף אותי  
!אישה : הוא מאחר  

זונה : הוא אף פעם לא מאחר. אני לא חוזר הביתה לבד. ( מחייג ) הלו ? אתה 
!שומע , מהדירה לבית זה הטווח שבו אנשים כמוני מתאבדים. איפה אתה ?   

!שקט 
!אישה : למה הוא נותן לך בכלל לחזור לדירה הזאת ?  

!זונה : הלו ? הלו ?  
אישה : אין שום סיכוי שהוא אוהב אותך. בוא נעזוב מפה עכשיו, אתה לא תצטרך 

!יותר לעשות שום דבר שאתה לא רוצה לעשות  
!זונה : אני נראה לך כמו בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה ?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הזונה מחייג שוב לטלפון   !!!
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!אקשן 
האישה מדליקה הטלוויזיה. סרט פורנוגרפי בכיכובו של הזונה מפציע. הדוברים הם 

!מתוך המסך  
!שחקני פורנו   :   

ַֹבּה ֲחָלֵצינּו   ֹאְׁשָך ֶהָענֹג ְּבג  ִהַּנְחנּו ר
ַהַּמְצֵלמֹות ָּדְלקּו  

ָהיּו ָׁשֹלׁש  
ָּכל ַאַחת ִעם ָּפָנס ָקַטן  

ֶאְגֵלי ַהֵּזָעה ַעל ִמְצֲחָך ַהָּמתּוַח  
ִנְצְנצּו  

ְמִחָּלות ַאְּפָך ָהְלמּו ְּבֶקֶצב ֻמְגָּבר  
ַהְּקִריְסָטִלים ֶׁשְּבתוָכן 

( ֶמָתַאְמֶפָטִמין ֶׁשל ֵמאֹות ּדֹוָלִרים - ִלְכבֹוְדָך ) 
ּדימּו אֹוְתָך  

ְּבֵעייֵני ַעְצְמָך  
ְלכֹוָכב הֹוִליוּוִדי ֶׁשַּדְרּכֹו ַהְּיִחיָדה ִהיא ְלַמֲעָלה  

( ֵג'ייְמס מֹוְנרֹו ֵהם קֹוְרִאים לֹו,  ֵג'ייְמס ַפאִקיְנג מֹוְנרֹו  )  
ֲאָבל ָהִייָת ְלַמָּטה  

ִבְרֶּכיָך ִהְתַמְּזגּו ַעל ַהָּׁשִטיַח ְרוּוי ַהְּכָתִמים  
ָעַמְדנּו ְׁשלּוִפים ְסִביְבָך  

ֶֹמק ְּגרֹוְנָך  ַחְרבֹוֵתינּו ַהֵּכהֹות ִנְנָעצֹות ְּבע
ַמִּכים ָּבִעְנָּבל,  ְּכמֹו קֹוְרִאים  

ְטרֹוָיה ִנְכְּבָׁשה  
ַעָּזה ֶׁשָּלנּו  

ִּדיְנג ּדֹוְנג ֶדה וּוּיטש ִאיז ֶּדד  
ַהְּדָמעֹות ֶׁשִּנְּגרּו ֵמֵעיֶנָך ָהיּו ַרק ֶרְפֶלְקס  

ָהְרָגׁשֹות נֹוְתרּו ְּבֵבית ִאְּמָך ְּבִׁשְלֵהי ַהִּמְזָרח ַהִּתיכֹון 
ֹאת ֶׁשּבֹוָכה ָעֶלִיָך ַעְכָׁשו   ִהיא ז

ֹלא ַאָּתה  
ּוְכֶׁשְּזָרֵעינּו, ְּבקֹול ְּתרּועֹות ֶׁשל ַחָּיִלים ַּבְּקָרב,  

ִנְּתזּו ַעל ָּפֶנִיָך ִמָּכל ָזִוית  
ִהְרַּגְׁשָּת ִנְצִחי  

( ֵג'ייְמס מֹוְנרֹו ַאָּתה קֹוֵרא ְלַעְצְמָך,  ֵג'ייְמס ַפאִקיְנג מֹוְנרֹו )  
!ָהִייָת ִנְצִחי 

ַקאט ַמְצֵלָמה  
מֹוְנרֹו ֶהאס ֶלְפט ֵדה ִּביְלּדיְנג  

ֹלא ָׁשַאְלנּו ְלִׁשְמָך  
!ֹלא ָהָיה ָלנּו ִאְכַּפת  

ֵאיְך ֹלא ַׂשְמָּת ֵלב ֵג'ייְמס מֹוְנרֹו  
ֶׁשּנֹוַתְרָּת ְלַבֵּדְך ִּבְמלֹון ַהְּדָרִכים ְּבלֹוס ַאְנֶג'ֶלס  

ָרחֹוק ֵמחֹולֹון ְּכֶמְרָחק ַהְּלָבָנה ֵמַהַּקְרָקִעית ֶשַּבְּמֻצּלֹות 
ָמלֹון ָקַטן ִעם ְּבֵרָכה ְמֵלַאת ָעִלים חּוִמים ֶׁשְּמַכִּסים ֵמיֶמיָה  

ְׁשָטרֹות ֶׁשל ּדֹוָלִרים ְמֻקָּמִטים ָהיּו ְּתחּוִבים ְּבַנֲעֶליָך  
ִמיֶׁשהּו ָחַׁשב ֶׁשָּׁשם ָּבטּוַח ִּתְמָצא אֹוָתם  

ְּכֶׁשִּתְתעֹוֵרר  !
!!האישה סוגרת את הטלוויזיה  
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!אוהבת   !
!זונה : אני נראה לך כמו בן אדם שלא יודע מה הוא רוצה ?  

!הזונה מחייג שוב לטלפון  
!זונה : הטלפון שלו עדיין סגור. מה השעה ?  

!אישה : אחת. עוד מעט. שתיים עשרה שלושים ושמונה   
!זונה : משהו לא בסדר  

!אישה : אתה רוצה ללכת לבדוק ? יש למי להתקשר ?  
!זונה : למה את עדיין פה ? 

!אישה : אני לא רוצה להשאיר אותך לבד  
!זונה : קרה לו משהו  

!אישה : ששש... תירגע. הוא בטח כבר יגיע ... כמו שאמרת  
!זונה : הוא כבר יגיע  
!אישה : הוא כבר יגיע  
!זונה : הוא כבר מגיע  

!שקט  
אישה : אני לא אאחר לך בחיים. אני לא אאחר בלי להודיע. אני אדע שאתה מודאג 
ואדאג לך בחזרה ואתקשר להודיע. אנחנו נעשה ילדים ונאהב אותם כפי שלא אהבו 

!אותנו אף פעם. אפשר לחבק אותך ?  
!זונה : את לא עומדת למות או משהו ?  

!אישה : כמה זמן לא חיבקו אותך ?  
!זונה : הוא מחבק אותי כל הזמן  

!אישה : כמה זמן לא חיבקו אותך באמת ? 
!זונה : הוא מחבק אותי כל הזמן  
!אישה : אפשר לחבק אותך באמת ?  

!אישה מחבקת את הזונה  
אישה : אני מרגישה את הלב שלך. תרגיש את שלי. אנחנו פועמים ביחד. תן לי 

!להוציא אותך מפה. אני אוהבת אותך  
!זונה : את לא מכירה אותי  
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!אישה : שנינו עומדים למות. בוא ננשים אחד את השני.  
!היא מנשקת אותו  

!זונה : ללכת. שתי דקות. עוד מעט. שתי דקות. עוד מעט. לאן ? לאן...  
!המתנה. שקט. שתי דקות.  

!אישה : בוא  
!שקט   

אישה : מה ? מה כבר יכול לקרות ? תהיה דפיקה בדלת ? תכנס שוטרת ותגיד: 
!“איבדנו אותו בדרך לבית החולים. לא היה לו סיכוי ” ? 

!!!זונה : זה לא מצחיק אותי  
!שוטרת  

!דפיקה בדלת. האישה פותחת.  
שוטרת :  איבדנו אותו בדרך לבית החולים. לא היה לו סיכוי. אפשר לאסוף את מה 

שנשאר מהאופנוע מהמוסך בדרום העיר. קח. הוא ביקש שתיקח את המעיל. הדם ירד 
בניקוי יבש. הקרעים שנוצרו מהחיכוך באספלט יכולים להיחשב טרנדיים. אני 

!משתתפת בצערכם  
!אישה : תודה  

!שוטרת : רק כמה שאלות.  
!אישה : תכנסי, בבקשה, תכנסי  

!שוטרת : מי היה הבעלים של האופנוע ?  
!אישה ( על הזונה ) : אף פעם לא היה לו אופנוע  

!שוטרת : למה לא ?  
!אישה : זה נגיש מדי, המוות, כשאתה על אופנוע  

!שוטרת : תאונות קורות כל הזמן  
!אישה : זאת הייתה תאונה ?  

!שוטרת : יש סיבה שאתה חושב שלא ? היו לו נטיות אובדניות ?  
!אישה : תגיד לשוטרת  

!זונה : לא. זה אני הנוטה... בגלל זה אין לי אופנוע.  
אישה : מוות ספונטני. נגיש מדי. הטיה עדינה שמאלה, ברגע קטן אחד שהנפש 

מגהקת מכאב והכל נגמר  
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!
שוטרת : טוב שהוא אסר עליך. ללכת לאמבטיה, לפתוח את הארון, להוציא את 

הכדורים, ללכת למטבח, להוציא מהארון כוס, למלא אותה במים, להתיישב על הספה, 
לחשוב, להניח את הכדורים בכף היד, לחשוב, בבת אחת?  שניים שניים ? הכל 

ארוך. מורכב. קטוע. באופנוע אתה כבר בדרך לאנשהו, אתה באמצע יוזמה אחרת, לא 
תכננת את כל זה, ומספיקה שניה אחת – של מוות ספונטני. יוזמה אחת בלבד. 

!שמאלה. ונגמר  
!זונה : הוא התאבד ?  

שוטרת  :  לא. בן זונה. זה היה אמור להיות אתה. כמו מונרו. צעירה לנצח. 
!זונה מזדקנת ! זונה מזדקנת ! זונה מזדקנת !!   

!אישה : אני חושבת שאת צריכה ללכת.  
שוטרת : מה לעשות עם הגופה ? הוא לא פגע באף אחד. מוות קטן של איש אחד.  

!אני משתתפת בצערך  
!אישה  : אין צער.  

!שוטרת : בחיים מתים לפעמים 
!!!!אישה : תודה לך.  

!גוזל  
האישה פותחת את כל וילונות הדירה. מבעד לחלונות מופיעות שוטרות. הן מציצות 

!בהמוניהן על המתרחש בפנים  
!שוטרות החלון :  

ִּכְמַעט ֹלא ָהיּו ְלָך ַחּיֹות ַמְחָמד ְּבִני  
ָהָיה ְלָך ּגֹוָזל ָקַטן  
ֶׁשָרִאיָת ְּבמֹו ֵעיְנָך  

ֵאיְך ִמּתֹוְך ַהַחּלֹון ַהָּגדֹול  
( ֶׁשַּדְרּכֹו ָהיּו רֹוִאים ֶאת ַהָּים  
ִלְפֵני ֶׁשִּנְבָנה ֵׁשם ַהָּמלֹון )  

ֶנֶׁשר ָּדָאה ְּפִניָמה  
ָנַעץ ֵאת ַמּקֹורֹו ַּבּגֹוָזל  

ְוָלַקח אֹותֹו ִאּתֹו  
ֵמת  

הּוא ֶנֱהַרג ַּבָּמקֹום  
ֶֹקר ֶׁשל ַטָייִסים   ֲארּוַחת ּב

!ָהִייָת ֵּבן 5  
ָהָיה עֹוד ּגֹוֵזל  
ֵּכן, ָהיּו ְׁשַנִים  
ַעל ַהֵּׁשִני ָּדַרְכָּת  
!ָּדַרְכָּת ָעָליו ָלַמֶות 

ָסְבָתא ֶׁשְּלָך ְּבַמרֹוקֹו  
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ִֹני   ַמרֹוקֹו ֶׁשל ע
ָֹהָרּה ַאְלָפִסָיה   ֹלא ֶׁשל ז
ָהְיָתה זֹוֶרֶקת ּגֹוָזִלים  

ֵמַהַּגג 
ֶזה ָהָיה ִמְׂשָחק  
ְּכמֹו ּגּולֹות  

ְּכמֹו ְּפֵלייְסֵטייֶשן  
!ִּפְצלּוֵחי ּגֹוָזִלים  

ּוְבֵתל ָאִביב ֶׁשל ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ַאֲחֵרי 
ָהיּו ְלָך 
ֶיֶלד  
ֶנֶכד 

ֶאְפרֹוַח 
ְׁשִתי ַחּיֹות  

ָזֵני ּגֹוָזִלים ְצֻהִּבים ְוַרִּכים   
ֶאת ָהֶאָחד ָהַרְגָּת  

ַהֵּׁשִני ֶנֱהַרג מּול ֵעיְנָך  
!ְוֹלא ָעִׂשיָת ְמאּום  

ְׁשֵאלֹות ָעלּו ְּכֶׁשָּגַדְלָּת  
ְׁשֵאלֹות ֶׁשֹּלא ָׁשַאְלָּת ִאיׁש  
ָלָּמה ָהיּו ְלָך ּגֹוָזִלים  

ַּבִּדיָרה ִּבְרחֹוב ַהַּיְרקֹון ְּבֵתל ָאִביב?  
ֵהם נֹוֲעדּו ִלְהיֹות ַּתְרְנגֹוִלים 

!שהיו ִמְסּתֹוְבִבים ֵּבין ַהַּסּפֹות ּוְמַקְרְקִרים?   
ֹה ַרָּכה   ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֶרֶגל ּכ
ָמֲחָצה ִמְבֶנה ֲעַצמֹות ֶׁשָּכֶזה  

הֹוִציָאה ֵאיָבִרים ְּפִניִמִּיים -   
ָֹרב ְירּוַׁשְלִמי ֶׁשל ּגֹוָזל ַעל ָהִרְצָּפה?   !ְׁשלּוִלית ְמע !

מקהלת השוטרות פותחות את החלונות שעד כה זכוכיותיהן היו סגורות, הן זורקות 
!למרכז הבמה גוזלים חיים.  

שוטרות החלון :  
ֹר  ְזכ

ֹר ֶאת ַהָּדם   ְזכ !
ַזֲעַקת ַהּגֹוָזל  

ַהְּדָמעֹות ֶׁשְּלָך    !
ַהּבּוָׁשה  

  
ִמיתֹוס ְּפִנים ִמְׁשַּפְחִּתי  

!ֶׁשל רֹוֵצַח ַהּגֹוָזִלים  !!!!!!
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גאולה  !
!אישה : כמה זמן לא חיבקו אותך ? 
!זונה : הוא מחבק אותי כל הזמן  

!אישה : כמה זמן לא חיבקו אותך באמת ? 
!זונה : הוא חיבק אותי כל הזמן  
!אישה : אפשר לחבק אותך באמת ?  

!אישה מחבקת את הזונה  
אישה : אני מרגישה את הלב שלך. תרגיש את שלי. אנחנו פועמים ביחד. תן לי 

!להוציא אותך מפה. אני אוהבת אותך  
!זונה : את לא מכירה אותי  

אישה : שנינו עומדים למות. בוא ננשים אחד את השני.  
  

!היא מנשקת אותו. הוא יורק עליה   
זונה : הוא התקשר, ואת ניתקת את הטלפון. אם היינו מדברים, הוא היה מתעכב 

!מלעלות על האופנוע. מתעכב בשניה. מתעכב בדקה. הוא לא היה... 
!אישה : על מה אתה מדבר ?  

!זונה : תביאי לי את המעיל  
!הזונה מוציא מתוך המעיל שקית עם סמים  

!אישה : זה לא מה שאתה רוצה לעשות עכשיו  
!זונה : או אני או את 

!אישה : אף אחד מאיתנו  
זונה : מטילים מטבע. עץ. את עושה. יקרה מה שיקרה. אני אכתוב מודעת אבל של 

שניים. פלי. אני עושה. זה בכלל לא היה הוא בטלפון. תכתבי מודעת אבל על 
!שנינו   

!אישה : אף אחד מאיתנו, תפסיק עם זה   
!זונה : את הוצאת לי אותו מהלב  

!אישה : זאת לא הייתה אהבה  
זונה :  הוא היה אצלי בלב, ואת רצית שאני אעזוב אותו, את ניסית להוציא לי 

!אותו מהלב – עץ או פלי , עץ או פלי !  
!אישה : אני אוהבת אותך !  

זונה : את לא מכירה אותי!   
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!
!הוא מתחיל לשכב איתה  

זונה : הוא היה איתי למרות הכל. את אפילו לא מכירה את הלמרות הכל. לפעמים 
אני חוזר כל כך מחוק שאני מרביץ לו בלי לשים לב. שברתי עליו בקבוק כי חשבתי 

!שהוא חיידק טורף שרוצה לאכול אותי   
!אישה : אני אנקה אותך מכל זה  

!זונה : הייתי עושה כל מה שאפשר בשביל שהוא ישנא אותי, והוא נשאר  
!אישה : הכל אפשר לשקם , הכל אפשר לבנות מחדש  

זונה : אני לא עושה סקס אם לא משלמים לי. לא אג'נדה. פיזית. לא עומד לי. 
אני לא זוכר את הפעם האחרונה שעשינו סקס. והוא נשאר. את רוצה לעשות איתי 

סקס. באת עם כסף. לקוחה. בבקשה. בואי נעשה "אהבה”. בואי נזדיין. כמה כסף יש 
לך ? אלפים ? כמה אלפים ?  למה את שותקת ? פתאום את לא רוצה אותי ? נגמרה 

לך האהבה עליי ? כל האהבה שבעולם נגמרה כל כך מהר ?  
  

זונה : להגיד לי אני אנקה אותך אין לך מושג אפילו מה הלכלוך. את יודעת מה 
זה לכלוך בכלל? את יודעת מה זה לכלוך? הנה הלכלוך שלי נשפך לתוכך. הנה נוצר 

לו ילד שאת יכולה להגיד לו חד חזק ברור – הכרתי את אבא שלך – הוא היה 
!מטונף.  

!הוא יוצא ממנה. היא מקיאה. הזונה פותח את השקית ושופך את תוכנה.  
!זונה : סליחה 

!אישה : אני לא רוצה  
!זונה : זה יעשה לך טוב  

!אישה : אני לא רוצה  
!זונה : זה יעשה לנו עכשיו טוב  

!!!!הוא מעשנים את החומר. קודם היא , אז הוא.   !!!!!!!!!!!
  !
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הירואין  !
אישה : יש בגוף שלי כל כך הרבה אהבה שאני חושבת שהיא עומדת לפוצץ אותי 

!מבפנים  
!זונה : כן  

!אישה : אני מרגישה אותה בכל תא בגוף שלי  
!זונה : לגמרי  

!אישה : זה אמיתי אבל ? זה שלי ? זה הסמים ? מה זה ?  
!זונה : אמיתי ? איך זה לא יהיה אמיתי. זה בא ממך.  

!אישה : זה בא ממני 
!זונה : סמים לא משקרים – הוא הופכים אותנו לשקופים 

!אישה : אני אוהבת אותך  
!זונה : שקופים לגמרי  
!אישה :  אני לא חולה  

!זונה : כולנו חולים. למי אכפת...  
אישה : בא אלינו מדביר היום הביתה. אני גרה אצל ההורים. אצל אמא שלי וחבר 

שלה. לא משנה, בכל מקרה, בא מדביר. קראו לו מייקל והוא היה גבר מאד מרשים. 
יש לנו חצר כזאת גדולה אבל מאד לא מטופחת, וישבתי בחצר בזמן שהוא ריסס את 

הבית. ואז הוא יצא אלי, ופתח איזה מכסה של ביוב לידי וריסס לתוכו, הוא באמת 
היה מאד מרשים – אפילו עם המסכה נגד הרעלות הוא היה...  ובבת אחת יצאו משם 

עשרות ג'וקים, היו חומים גדולים כהים והיו גם קטנים יותר, חומים בהירים שלא 
השתזפו אף פעם והם היו בהיסטריה הג'וקים, הם יצאו מהחור הזה באדמה ורצו הכי 

!מהר שהם יכולים לכל הכיוונים האפשריים יכולתי ממש לשמוע את הזעקות שלהם.  
!זונה : של הג'וקים ?   

אישה : וזה בטח ישמע לך אבסורד אבל היה להם משהו לאבד. הם התנהגו ככה בזמן 
שטבחו אותם כי היה להם משהו לאבד – היה להם אחד את השני, היה להם את החיים 

!שלהם, מה שזה לא אומר... אבל היה להם משהו שהם לא רצו שיגמר.  
!זונה : לג'וקים ?  

אישה : ופתאום דמיינתי איזה צינור שיורד אלי מהשמיים, ומרסס אותי משום מקום 
בחומר שהורג אך ורק בני אדם ולג׳וקים לא יקרה כלום -  ובכל מקרה – דמיינתי 
את הרגע הזה. ואני... אני לא הייתי זזה מילימטר. אני לא באמת חולה אבל אני 

!מתה גם ככה. אז באתי אליך  
!זונה : לפעמים גם אני מרגיש מת גם ככה  

!אישה : איך קוראים לך באמת ? 
!שקט  

אישה : תתחתן איתי  

 515
© כל הזכויות שמורות לג׳ייסון דנינו הולט , ספטמבר 2014



!
!היא נושכת לעצמה את האצבע  

!אישה : לא כואב לי כלום. תביא את היד  
!היא נושכת לו את האצבע  

!אישה : תתחתן איתי  
!זונה : כן 

!אישה : שום דבר בחיים לא יכאיב לי יותר  
!זונה : שום דבר  

!אישה : כן. תהיה שלי לנצח   
!זונה : כן  

!!!הם מכניסים אחד את האצבע המדממת של השנייה לפה.  
!שנסון 

!האישה פותחת את הדלת, הם באים לצאת - לבמה נכנסים מסוממים  
זונה ומקהלת המסוממים : ( שר )  

   
ִסיַגְרָיה ְּתִׁשיִעית  
ֶֹקר  עֹוד ֹלא ֵּתַׁשע ַּבּב
ַּתְחּתֹוִנים ְקרּוִעים  
ַאָּתה ִּכְמַעט ָּבטּוַח  
ֶׁשֵהם ָהיּו ְׁשֵלִמים  

ְּכֶׁשִּלְּטפּו ַאְּת ַמֲעֶלה ַרְגֶליָך  
ָּבֶעֶרב ַהֶּזה ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ֶאְתמֹול  

  -
ֹאת ַהחוִרים ֻמָּכִרים   ְוִעם ז

ַרַעׁש ִהָּפְרמּות ַהַּבד  
עֹוד ְמַצְלֵצל ְּבָאְזֶניָך  

נֹוְסַטְלִגַית ֶאֶמׁש 
ְנִעיַמת ֶעֶרׂש  

ַהְּצִליל ַהֻּמְחָלט ֶׁשל ַהָּמֶות  
ֵהם ָהיּו ֲחִמָּׁשה?   

  -
ִסיַגְרָיה ְּתִׁשיִעית  

ְּבִלי ְּתזּוָזה  
ַהַּמָּבט ֹלא ָזז  

ֶקֶרן ֵלְיֶזר ְׁשבּוָרה  
ִמְתּבֹוֵנן ַּבַמְרָאה  

ֶקֶרן ֵלְיֶזר ִאיׁשֹון ְלִאיׁשֹון  
ְרִאי ְרִאי ֶׁשַעל ַהִּקיר  

ִמי ֲהִכי ְּגמּוָרה ָּבִעיר?   
  -
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ַאָּתה ִנְרָאה ְּכמֹו ְמכֹוַנת ְּכִביָסה  
ְמֻׁשֶּמֶׁשת  

ַּתְחּתֹוִנים ְמֻׁשָּמִשים  
ַזִין ְמֻׁשָּמׁש  

ְנָׁשָמה ֶׁשל ִמְׁשַּתֵּמׁש  
  -

ְלָיְדָך ַּבְקּבּוק ַמְרִטיִני  
ְּכֶׁשָהִייָת ֵּבן 14 ִלְּמדּו אֹוְתָך  
ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ְלַצְחֵצַח ִׁשַּנִים  

ֶֹקר  ַּבּב
ְׁשלּוק ַמְרִטיִני  
ְוַאָּתה ְמֻסָּדר  

חֹוֵזר ְלצּוָרְתָך ַהֵּפרֹוִתית  
חֹוֵזר ִלְהיֹות ֲאִביִבי  

ַמְרִהיב  
ּפֹוֵרַח  

מרטיני  
ְׁשלּוק ָּגדֹול  

ַאָּתה ֹלא ְמָאֵפר  
ֵאֶפר ַּבפּוִּפיק  

ֹלא ְלַהֲאִמין ֶׁשַּפַעם ָהִיית ְמֻחָּבר ְלֶזה  
ִמִּבְפִנים  
ְלִאָּׁשה  

ֹה ִהְׁשַאְרָּת ֶאת ָהֵאׁש?   ֵאיפ
 -

ּפֹוְרְטֶרט ֶׁשל קֹוָקִאין  
ֹר ָלָבן   ְמֻצָּיר ְּבָׁשח
ָּפִנים ְׁשבּורֹות  

ּכֹוֲעסֹות  
ְנטּולֹות ֶלֶסת  

אֹו ָּפִנים ֶׁשֵהן ַרק ֶלֶסת?  
  -

ַעל ַהֻּׁשְלָחן  
ֶֹרת ַּדְרּכֹוִנים ַמְסלּול ָמִהיר  ַּכְרִטיס ִּבּק

ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבִׁשּמּוׁש  
ֵׁשׁש ָׁשִנים  

  -
עֹוד ִסיַגְרָיה 

  -
ַּכְרִטיס ַנְתָּב"ג  

ֶֹמר ָלָבן   ְמֻצֶּפה ְּבח
ְלָידֹו ֲעֵרַמת ָלָבן ָלָבן  

ְקַטָּנה  
ַהר ֻמְׁשָלג  

ֹל   ֵאיְך ֹלא ִסַּיְמָּת ַהּכ
ִמי ָהָיה ָּכאן ֶאְתמֹול?   

ַּכָּמה ֵהם ָהיּו?   
  -

ָמה ַהָּׁשָעה?   
ָמה עֹוִׂשים ִעם ָהאֹוִליְמּפּוס ַהָּזִעיר 

ֶֹקר   ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָּבּב
ֹה ֵׁשָנה?   ָהְיָתה ּפ

ְלִהְתַקֵּלַח?   
ַלֲעׂשֹות ִאּפּוס ַהְגָּדרֹות ַמְכִׁשיר?   

 517
© כל הזכויות שמורות לג׳ייסון דנינו הולט , ספטמבר 2014



  -
קֹוק בבוקר ?  

ְּבַאְנְּגִלית ֶזה ָהָיה ִמְסַּתֵּדר  
קּוקּו ִרי קּו  
!קֹוקֹו ִרי קּו  

  -
ְוַאָּתה ְּכָבר ִמְּזַמן  
ֹלא ֵּבן ְּתמּוָתה  

ַאָּתה ֵאל  
ֵאל ְׁשאֹול  

ַהאֶדס ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו  
 -

ַהאֶדס יֹוֵׁשב  
ִסיַגְרָיה 14 ְּכָבר ַמְדִליָקה ַאְּת ָעְצָמה  

ׁשּוָרה ַּדָּקה  
ְנַחׁש ֶצַפע-ִּתינֹוק  

ֻמְדֶּבֶקת ַעל ְנָיר ַהִּסיַגְרָיה  
ִמְתַעֶׁשֶנת ִּבְקִּלילּות  
ֶֹקר ַהאֶדס   ֶׁשל ּב

  -
ִחּיּוְך ִראׁשֹון חֹוֵתך ֶאת ָּפֶניָך  
ַהאֶדס ִביָוִנית ֶזה ִּבְלִּתי ִנְרֶאה  
ֹל   ְּבִלי ִנְראּות ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהּכ

ֶטֶלפֹון  
ֶֹמר   ֶׁשָּיִביא עֹוד ח
ִאם ְּכָבר ָאז ְּכָבר  

עֹוֵמד ְלָך  
ֶׁשֲאָריֹות ִויַאְגָרה ֵמֶאְתמֹול?   

אּוַלי ִנְׁשֲארּו ֲאָנִׁשים ַּבֶחֶדר ְלַיד?   
ֵאין ְנִחירֹות ַּבַבִית  

ֲאָבל ֶזה ֹלא אֹוֵמר ְּכלּום  
ֹלא ֻּכָּלם נֹוֲחִרים  

אּוַלי ַרק ַאָּתה נֹוֵחר  
האדס נֹוֵחר ְוָהֵרי ַּגַעׁש ִמְתַּבְּקִעים ַּבֲאָדָמה  
פומפיי ִאיז האפנינג אול אובר אגיין  

ִחּיּוְך ְצחֹור ִׁשַּנִים  
ָרָחב  

ַהַהר ַהָּקָטן ִנְמַחק ִמְּפֵני ַהֻּׁשְלָחן  
ֵאל ַהֶהֶרס  

ַמֶּכה ְּבִלי ְלַהֵסס 
  -

ִאם חּוׁש ָהֵריַח ֶׁשְּלָך ִּפְתאֹום ָהָיה ִמְתעֹוֵרר  
ָמה הּוא ָהָיה ְמִריַח  
ְלֶעֶצב ֵיׁש ַצֲחָנה?   

 -
ִהְתַּפְּקחּות ְמִהיָרה  

כֹוֵאב ְלָך ָּכל ַהּגּוף  
ָלָבה לֹוֵהֵטת ּפֹוַתַחת ֶאת ְנִתיֵבי ַהִּזָּכרֹון  
ַֹח   ִמּלֹוֵתיֶהם ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ָּתֵאי ַהּמ

ַהֻּמְׁשָמִדים:   
ֲחִמָּׁשה ְּגַרם קֹוָקִאין  

ְׁשֹלָׁשה ַּכּדּוֵרי ֶאְקְסָטִזי  
680 ִמיִליְגַרם ֶׁשל ג'י  
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ֲחִצי ְּגַרם ֶׁשל ֵקיי  
ֶרַבע ַּבְקּבּוק ֶאמ ִּדי  
ֵׁשִני ַּכּדּוֵרי ִויַאְגָרה  

ִׁשָּׁשה ְּגָבִרים  
ֶֹקר   ְּבֵׁשׁש ְּבב

ְּכָבר ִהְפַסְקֶּתם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבקֹוְנּדֹום   
  -

ֻּכָּלם ָהְלכּו  
ַאָּתה ְלַבד ַּבַבִית 

ָהֵריחֹות ֶׁשל ֻּכָּלם ִּפְתאֹום ּתֹוְקִפים אֹוְתָך  
ַאָּתה ֹלא זֹוֵכר ֶאת קֹוְנטּור ַהָּפִנים  

ֶׁשל ַאף ֶאָחד ֵמֶהם  
ַאָּתה ֹלא זֹוֵכר  

ַאף ָׂשם  
ִֹׁשי ֵאת ֶׁשְּלָך   !ְּבק

  !!!!
!דיוניסיה  

תוך כדי השיר , נכנסו עוד ועוד גברים לבמה. הם רוקדים, מתפשטים, שרים, 
!עושים אהבה, מזדיינים , מתמסטלים. זאת דיוניסיה גדולה.   

!אישה : תתחתן איתי  
!היא נושכת לעצמה את האצבע  

!אישה : לא כואב לי כלום. תביא את היד  
!היא נושכת לו את האצבע  

!אישה : תתחתן איתי  
!זונה : כן 

!אישה : שום דבר בחיים לא יכאיב לי יותר  
!זונה : שום דבר  

!אישה : כן. תהיה שלי לנצח   
!זונה : כן  

!הם מכניסים אחד את האצבע המדממת של השניה לפה.  
!!!!!כולם נרדמים. האישה מתה. 
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אמא   !
אמא : יש לו כל כך הרבה קעקועים על הגוף שאם אני רוצה לקבור אותו אני צריכה 

!לקלף את כולו. את כל העור שלו. את הכל. לא ישאר מהבן שלי כלום. תתפשט  
זונה : אולי תשבי איתנו, יש הרבה סידורים לעשות. אפשר לעשות שבעה עם 

!המאכלים שהוא אהב. נראה לי הוא היה אוהב את זה  
!אמא : תתפשט אני רוצה לראות  

!זונה : הוא היה מאושר  
אמא : מאושר !? עשית מהבן שלי נרקומן בלי עור. מהבן שלי שפעם כל הבית שלי 

היה מוצף בריח התינוקות שלו. הייתי מנשקת לו את הירכיים ואת הבטן הקטנה ואת 
הידיים השמנמנות ומאכילה אותו, ומרדימה אותו, וצוללת לו לעיניים שהיו כל כך 

חכמות. הוא בא לעולם נשמה חכמה. אני יודעת. אני ראיתי. הוא היה נראה כמו 
תינוק נזיר. והריח שהעור שלו הפיץ. הריח...  

והוא גדל רחוק ממני, ואמרתי : הם תמיד מתרחקים. והריח שלו השתנה ואמרתי : 
גם הריח שלי השתנה – ככה זה החיים. ואז המבט שלו השתנה , ומחוכמה הפכו 

כהות. עיניים שמפחדות להביע. חלון נשמה סדוק ומלא כתמים. וניסיתי לנקות את 
החלון. ניסיתי. אבל הוא כבר נהיה כל כך מלוכלך שלא ראו כלום. לא ראיתי 

כלום. הסתכלתי כמה שהוא רק נתן ולא הצלחתי לראות כלום.  

ומסביב כל הקעקועים... צוואר, כתפיים, חזה, גב, בטן, זרועות, רגליים. 
למה ?! למה ?! מה היה צריך לכסות ? איזה פצע היה כל כך חמור שהיה צריך 

לחבוש אותו בליטרים של דיו. פרחים, עיטורים, משפטים, ציטוטים, דיוקן ענק של 
ג'יימס דין על הגב. מה לו ולג'יימס דין !? והכל מוחדר עמוק עמוק פנימה מבלי 

יכולת להוציא. זה אני עשיתי ? איך ? מתי ?  

והאופנועים... שהלכו וגדלו. הלכו והפכו מהירים יותר. שחורים יותר. מפלצתיים 
יותר. כאלו הוא היה צריך לברוח הכי מהר שאפשר ממקום למקום. כאלו שהוא היה 

צריך רוח כל כך חזקה שלא אפשר יהיה אפילו לשמוע את הקול פנימי.  

מה הוא אמר לו הקול הפנימי שהוא לא רצה לשמוע ? מה אתה היית אומר לו ? 
בלילה כשהוא היה נכנס טבול בדיו למיטה שלכם. אמרת לו שהוא בסדר כמו שהוא ? 
אמרת לו שיש לו עיניים יפות ? אמרת לו שאמא שלו אוהבת אותו ? אמרת לו שאתה 

אוהב אותו ? 

!תתפשט. תציע לי חתיכה מהעור שלך, תציע ולא אצטרך לקחת בכוח.  
!הזונה מתפשט.  

אמא : אני אפשוט לך עכשיו חתיכה מהעור. חתיכה קטנה ואלך. את הדמעות שלי אני 
רוצה לבכות לבד. אני יודעת שאתה הרוצח. רצח בהילוך איטי שקראתם לו אהבה. 

צבא של איש אחד שכבש עתיד שלם של איש אחר. של הבן שלי. הבכור שלי. היחיד.  

אמן דוגרות בך כל המחלות האפשריות. ותמות לבד. חולה. בודד. בלי איש שיספוג 
את זעתך כשתקדח. בלי איש שיקים אותך לשירותים כשרגלייך יכשלו. לבד. עשיתי 

!הכל להציל אותו ממך. והיית חזק יותר. אמן תהיה לבד לנצח.  
!!היא פושטת לו חתיכה מהעור, את העיניים של מונרו, ויוצאת  
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!19!
!נכנסים תשעה עשר גברים כדמותו של החבר המת.  

רוח חבר מת 1 : רציתי לעשות איתך כל כך הרבה דברים. לעשות לך. רציתי לכתוב 
שירה. רציתי להקדיש שיר לכל איבר ואיבר בגוף שלך. רציתי שילמדו אותך 

לבגרות. רציתי להשאיר ממך מורשת. מורשת האיברים המפוארת. מזמורים. שתלמידי 
ישיבה ישננו אותך. שיתפללו אותך. תנועות אגן קדימה אחורה כמו שרק דוסים 

!יודעים. בתשוקה מאופקת. בכוונה מלאה. בלהט השכינה 
רוח חבר מת 2 : רציתי להעיר אותך כל בוקר קצת אחרת. תמיד עם הלשון. שהעיניים 

שלך יריחו כמו השפתיים שלי. שהריסים שלך יהיו לחים. שהעפעפיים שלך יהיו 
חמים. כל בוקר קצת אחרת. רציתי להמציא אינסוף סוגי נשיקות בוקר במיוחד 

!בשבילך  
רוח חבר מת 3 : רציתי לבכות מאֹוְשר מדי פעם, סתם, כי אתה עדיין בסביבה. אולי 

!נח בחדר השני. אולי שר במקלחת...  
רוח חבר מת 4 : רציתי להרגיש יפה כשאני ּבֹוֶכה מולך, בכי דמעות או בכי משתולל 

!נזלת זה לא משנה. רציתי שלהיות אמיתי מולך יגרום לך לחשוב שאני יפה 
רוח חבר מת 5 : רציתי לריב איתך ריבים של פחד. פחד חד משמעי. פחד אמיתי 

ומשתק. פחד  שתעזוב. רציתי להרגיש אותו כמו סכין בחזה ולהבין ברמ"ח 
!איבריי : אני ֶאֱעֶׂשה הכל כדי לא לאבד אותך  

רוח חבר מת 6 : רציתי שתרצה ממש בכל הכוח בכל הימים ובכל החלומות שנזדקן 
יחד. עשירים ומקומטים, מצחקקים ושזופים. סיגריות מנטול שנערי סיפון מאפרים 

בשמנו על חוף בקפרי. זיקנה שנקרעת מצחוק, צחוק גדול צחוק קטן, צחוק עד 
הנשימה ָהַאֲחרֹוָנה. רציתי שנמות ביחד באותה מיטה, באותו לילה. שנגמור יחד. ממש 

!באותה השניה. ִּבְצחֹוק. צחוק גדול.  
רוח חבר מת 7 : רציתי שתהיה מעורר השראה. הקיום שלך, הראש שלך, הדרך שבה אתה 

חושב, איך שאתה נראה, הזין שלך. רציתי לומר תודה לבריאה על יצירת האומנות 
!המוצלחת ביותר שלה : אתה.  

רוח חבר מת 8 : רציתי ללבוש את הבגדים שלך, ושיעמוד לי רק מלהריח אותך בין 
סיבי הבדים. לא הייתי מכבס לך אף פעם. עוד ועוד מהריח הזה שלך. הייתי שם 

אותו ְּבַבְקּבּוִקים. הייתי מתקלח איתו. זקפת נחיריים של עשרים וארבע שעות ביממה. 
!עד שיכאב. שלא יגמר לעולם  

רוח חבר מת 9 : רציתי שאמא שלך תאהב אותי. רציתי להרגיש כנות בחיבוקים שלה. 
רציתי לסמס לה שבת שלום ושהיא תחזיר לי סמיילי שאני לימדתי אותה איך 

מכניסים להודעת אסמס. סמיילי קורץ. סמיילי מוקיר תודה. סמיילי של משפחה 
!מורחבת. סמיילי של ביטחון ושלווה  

רוח חבר מת 10 : רציתי להיות מסוגל להפתיע אותך. סתם עם איזה משהו שאני אומר 
באמצע שיחה. או בכרטיס טיסה לרומא כי זה יום ההולדת שלך. שלא תשתעמם ממני 
אף פעם. שנקלף אחד את השני כמו בצלים מתוקים. כל שכבה ֲעֻנָּגה יותר. ורודה. 
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רציתי שתהיה הבצל המתוק שלי נח בתוך מחבת גדושה בחמאה צרפתית. גורמה של 
!הפתעות.   

רוח חבר מת 11 : רציתי לטפל בך כשאתה חולה ולהביא לך ְמַרק עוף של אבא שלי. 
ָמָרק שאבא היה מכין במיוחד לכבודך ואומר כמו תמיד : “ המצרכים זה כלום, זאת 

!הכוונה! ". רציתי שתדע שהכוונה של כולם היא שיהיה לך הכי טוב שאפשר 
רוח חבר מת 12 : רציתי להניח את היד על הירך שלך מתחת לשולחנות ארוחות שישי. 

!פעם אצל ההורים שלי, פעם אצל שלך  
רוח חבר מת 13 : רציתי שתיקח אותי לטבע שנוכל לבהות ביחד בשמיים נטולי עיר. 
שמיים של כוכבים. רציתי להרגיש איתך קטן לעומת היקום. נמלה קטנה שהיא כבר 
שניים. רציתי שהטבע יגרום לנו לשכוח הכל. רציתי שנחליט שאנחנו קן. והיינו 

!חוזרים הביתה ועוברים באיקאה וקונים דברים קטנים שעושים תחושה של בית  
!רוח חבר מת 14 : רציתי שנבחר כוכב ונקרא לו על שם הילד שאינשאללה יהיה לנו  

!רוח חבר 15 : רציתי שהכוכב הזה ינצנץ לעד   
!רוח חבר מת 16 : רציתי לחייך כל פעם שאתה מחייך  

!רוח חבר מת 17 : רציתי שתהפוך אותי לאדם טוב יותר  
!רוח חבר מת 18 : רציתי שתגרום לי להאמין באלוהים  

!!!!!!!!!!!!!!!!רוח חבר מת 19 : רציתי להגיד לך את כל זה מתישהו, ואז, שנתנשק.  
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אב   !
!דפיקה חזקה בדלת   

אב : תפתחי את הדלת אני יודע שאת שם. אני יודע שאת שם האוטו שלי חונה למטה 
אני יודע שאת פה. אני דפקתי דלת דלת בבניין, ואני יודע שאת פה. תפתחי לי 

!עכשיו  
!זונה : מי זה ?  

!אב : תפתחי עכשיו את הדלת או שאני אשבור אותה. אני אשבור את הדלת  
!זונה : מי זה ? הוא הולך לשבור לי את הדלת ? 

!אב : אני סופר עד שלוש  
!זונה : לפתוח לו ?  

!אב : אחד   
!זונה : כן ?  
!אב : שתיים  

!זונה פותח את הדלת  
אב : מי זה? עוד אחד? עוד אחד?! היא רצחה לי את השינה. רוצחת ! מה היא תעשה 
הפעם, לאן היא תברח הפעם, כל לילה כזה היא מורידה לי עשר שנים מהחיים. כבר 

!לא נשארו לי חיים מרוב דאגה אליה, גמרה עלי, אין יותר שנים להוריד   
!זונה : זה החבר של אמא שלך ?  

אב : איזה חבר ? איזו אמא ? אין לה אמא.  

!
זונה : אין לה אמא ?  

!
אב : מה היא סיפרה לך ? את הסיפור של ההורים המכים ? של ההורים הנרקומנים ? 

!של ההורים בכלא ?  
זונה : לא, רק על הג'וקים... ועל... ועל...  

  

אב :  למה כל השקרים האלה?  למה היא מקיאה אותם בגלונים לכל עבר , לכל מקום 
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!, מה היא רוצה ?  
!זונה : אני חושב שאתה צריך ללכת...  

אב : מה היא אמרה לך ? את מה שהיא אומרת לכולם? היא ניסתה לקנות אותך? אמרה 
שהיא עשירה, תסתכל לה בארנק, אין שם כלום. שהיא בתולה ? אתה יודע כמה 

גרידות הרחם שלה עבר , והיא עוד לא בת שמונה עשרה. היא עוד לא בת שמונה 
!עשרה  

!זונה : הוא צודק ?  
!אב : נו איפה את ?!  בואי הביתה  

!האבא מגלה אותה מתה  
!אב : אני מצטער. אני מצטער. אני מצטער.  
!מהחור 

!זונה , מרים את הטלפון ומתקשר  
זונה : יש לי את כל הכסף שבעולם. אספתי אותו במשך כל יום מחיי ואני מרגיש 

!שאם אני לא אוציא את כולו עכשיו אני אמות איתו. אני מת כבר ככה.  
!שקט  

!זונה : כן. תודה  
!נכנס זונה 2  

!זונה :  תגיד לי שאתה אוהב אותי ואז תירה בי 
!זונה 2 : עשרת אלפים שקל  

!הזונה קורע ספה ומוציא ממנה אינסוף שטרות  
!זונה 2 : אני אוהב אותך  

!!!הזונה מתפשט ויורד על ארבע כפיו. זונה 2 יורה בו מאחור.   
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!
!מת  

!נכנסים אינספור גברים ערומים   
!ערומים :              

ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו  
ָנַגע ְּבָך  

ַאָּתה ָנַגְעָּת  
ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו  

עֹור ֵמת נֹוֵׁשר ְּבַמָּגע  
ֻּכְּלָך ָמחּוץ ַּתַחת ַהר ֶׁשל  

עֹור ֵמת  
ָהעֹור ַהֵּמת ֶׁשָּלנּו  
ֶזה ֶׁשַטח ָּכבּוׁש  
ְּבִלי ַמְנִהיג  
ֹאת ִחיִרָיה   ז

ֹאת ַהַּמֵּצָבה ֶׁשְּלָך   ז
ֹלא ָּכתּוב ָעֶליָה ְּכלּום  

ַהְלָוָיה ְקַטָּנה  
ַרק ִאָּׁשה ַאַחת ָּבָאה  

ְואּוַלי ִהיא ַרק ָעְצָרה ַּבֶּדֶרְך  
ֹל ַמֶּׁשהּו ֶאת ָהַרָּבִנים   ִלְׁשא

ְוִהְׁשִּתיָנה ֵמֲאחֹוִרי ַאַחד ַהְּקָבִרים  
ָהִאָּׁשה ָהַאַחת ֶׁשאּוַלי ִּבְכָלל ֹלא ָּבָאה ְלָׁשם ִּבְׁשִביְלָך  

ַאָּתה ֹלא ַאֲהַבת ַהְּלָויֹות  
ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא אֹוֲהִבים ַהְלָויֹות  

ַהּגּוף ִנְהֶיה ָּכל ָּכְך ָקַטן  
ִנָּׂשא ַעל ֲאֻלְנַקת ָהַרָּבִנים  

ֻמְׁשָלְך ַלּבֹור  
ְּכֶׁשַּסָּבא ֶׁשְּלָך ִנְפַטר  

ִהְסַּתַּכְלָּת לֹו ַעל ַהַּזִין  
ֶׁשָּבַּלט ִמַּבַעד ַלַּתְכִריְך  
ְוֶזה ִהְצִחיק אֹוְתָך  

ַזִין ֹלא ִמְתַּכֵּוץ ָחַׁשְבָּת  
ַֹח   ִהְרַּגְׁשָּת ֶׁשַאָּתה ֵמִבין ֵאת ְמקֹור ַהּכ

ֶׁשל ַהַּגְבִרּיּות  
ֶאת ַהִהיַרְרְכָיה  

ָעַמד ְלָך  
ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ָהַלְכָּת ַלַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית  

ְוָנַתָּת ַלֲחֵרִדי ִלְמצֹוץ ְלָך    
עֹור ֵמת ֵמַהַּזִין ֶׁשְּלָך ַעל ַהֶּפה שלו 

עור ֵמת ֵמַהַּסְנֵטר ֶׁשּלֹו ַעל ַהִּמְפָׂשָעה ֶׁשְּלָך  
ָנַתן ְלָך ְׁשמֹוִנים שקל 

ּוִבַּקְשָּת ִמֶּמּנּו לֹוַמר ַקִּדיׁש  
הּוא ָּבַעט ְלָך ַּבֵביִצים ּוָבַרח 

עֹור ֵמת ֵמַהֶּבֶרְך ַעל ַהִּמְפָׂשָעה ֶׁשְּלָך  
ֵהֵקאָת ַעל ָהִרְצָּפה  

ַּבְּׁשרּוִתים ַהִּצּבּוִרִּיים ֶׁשל ַהַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית  
ֶזה ִהְצִחיק אֹוְתָך  

ִמיֶׁשהּו ְיַנֶּקה ֶאת ֶזה  
ֵיׁש ִהיַרְרְכָיה  

ַאָּתה ֹלא ַּבַּתְחִּתית  
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ְוָחַזְרָּת ַהַּבְיָתה  
ַטָּוס ְּפרּוׂש נֹוצֹות 

ּבֹוֵהק  
ִעם ַהֶּכֶסף ָקִנית ַּבֶּדֶרְך  

ְׁשֵּתי ַטְבִליֹות ֶׁשל ַסם ִּפצּוִצּיֹות  
ָיַׁשְבָּת מּול ַהּגּוֶגל ְוָכַתְבָּת  

ַקִּדיׁש 
ָּפַתְחָּת עֹוד ַחּלֹון  

ּגּוֶגל  
  does the penis shrink when you die

ֹם   ָהִייָת ֵער
ִנְזַּכְרָּת ַּבִּזְקָּפה ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשְּלָך  

ְּכֶׁשָהִייָת יֹוֵׁשב לֹו ַעל ַהִּבְרַּכִים  
ַהְרֵּבה ְנָכִדים ֱהִייֶתם  

ַאָּתה ֲהִייָת ַהָּיֶפה ִמֻּכָּלם  
עֹור ֵמת ֶׁשל ַהָּיד ֶׁשל ַסָּבא  

ַעל ַהַּזִין ֶׁשְּלָך  
ֶׁשָאז עֹוד ָהָיה ֻּבְלּבּול  

עֹור ֵמת ֶׁשל ֻּבְלּבּול ַעל ַהָּיד ֶׁשל ַסָּבא  
ֶווְרֶטְרז אֹוִריִגיָנל  

הּוא ָנַתן ְלָך ֵמָאה ֶׁשֶקל  
ְּדֵמי ִּכיס  
ִאָּמא ֶׁשְּלָך  
ַהַּבת ֶׁשּלֹו  

ִהְּפִציָרה – ַּתְפִסיק ְלַפֵּנק ֶאת ַהֶּיֶלד  
ֶזה ִהְצִחיק אֹוְתָך  

ִּפַּתְחָּת ֶהְרֵּגל  
ֹק ַנַעל ָעֵקב ַאַחת ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשְּלָך   ִלְזר

ֵמַהַחּלֹון  
ָרחֹוק ָרחֹוק  

ֹה ֶׁשֹּלא ָהיּו מֹוְצִאים   ֵאיפ
ַּפַעם ָחְׁשָדה ְּבָך  

ָנְזָפה  
ַאָּתה ֹלא זֹוֵכר ָמה ִהיא ָאְמָרה  

ִּדְמַיְנָּת ֶׁשַהּמֹוֶרה ִלְסּפֹוְרט ְמַחֶּכה ְלָך  
ִמַּתַחת ַלְּׂשִמיָכה  

ְותּוַכל ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו  
!ָמה ֶׁשעֹוִׂשים ִעם ַסָּבא  

הגוגל ִסֵּפר ְלָך ַעל ִזְקַּפת ָמֶות  
ֹוִפיִלי   ִחַּפְׂשָּת ּפֹוְרנֹו ַנְרק

ֲאָבל ָמָצאָת ַרק ֶׁשל ְסטֵרייִטים  
ִּכְמַעט ֵהֵקאָת  

ּכּוס ֵמת ֶזה ָעצּוב  
אֹו ַחי ּוֵמִביא ַחִּיים  

אֹו ְּכלּום ִּבְכָלל  
ֲאָבל ֶהְחַלְטָּת ֵאיֶזה ַקֲעקּוַע ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  

  xxl
ֶֹרף   ַעל ָהע

אֹו ַּבַּגב ַהַּתְחּתֹון  
ַֹח ֶׁשְּלָך   ָיַדְעָּת ָמה ְמקֹור ַהּכ

ּוָפַתְחָּת ְּפרֹוִפיל  
הֹוַלְדָּת ֶּפְרסֹוָנה  
ג'יימס מונרו  
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ָהִייָת ֵּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה  
ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ָקבּור  
ַמֵּצָבה ְּבִלי ִּכּתּוב  

ַהְלָוָיה ְּבִלי נֹוְכִחים  
!ַהְרֵּבה עֹור ֵמת  

!!ִסַּבת ַהָּמֶות:  ִאי ְסִפיַקת ֲאִויר. 
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