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 ששש... שלא תתעורר

 שי שבתאי

 

סלון ביתה של איבון. בלגאן גדול. מגבונים, צעצועי תינוקות, כתמי פליטה שלא הוסרו, 

יושב במרכז הבלגאן,  30אוכל, חיתולים, בגדים. חושך חלקי. יגאל, גבר כבן שאריות 

מחזיק צעצוע מצפצף. נכנסת איבון, צעירה מיגאל בכמה שנים, בידה האחת שקיות 

חוצה את החדר לכיוון המטבח על קל עם תינוקת כבת שנה. -ה סליקניות, בידה השני

ר השינה, לא רואה את יגאל. קל בחד-מנת להניח את השקיות ולאחר מכן את הסל

 מדליקה אור. יגאל מצפצף בצעצוע.חוזרת. 

 מה זה? )בתמיהה( גולי??? איבון:

 איב. )קם(  יגאל: 

 מה אתה עושה כאן? איבון:

 אני חופשי מותק. יגאל:

 -מתימה?  איבון: 

 היום. בבוקר.  יגאל:

 מה זה, איך נכנסת? איבון:

למה לא סידרת את החלון אני יודע לפרוץ לכל חור אז שאני לא אפרוץ לבית שלי?  יגאל:

 של הכביסה?

 וואוו. אני לא מאמינה שכבר השתחררת. לא היה לי זמן. איבון:

 הזמן רץ איב מותק.  יגאל:

 העונש היה שנתיים. שליש הורידו? התנהגות טובה? איבון:

 וואלה. שנה וחצי לא מספיק? יגאל:

 יותר מדי. איבון:

 מה עם איזה חיבוק? איזה נישוק?)מתקרב אליה(  יגאל:

 -יכולת להתקשר יגאל, להגיד, אני בא, הייתי איבון:

 )מתקרב אליה. היא נרתעת( מה יש? כברבואי  יגאל:

 -אני צריכה זמן כלום. ככה אתה נופל עלי. איבון:

 תביאי נשיקה כבר. יגאל:

 להתחרמן. היא מתחמקת.איבון מנשקת אותו. הוא מתחיל 

 נו מה יש? יגאל:

 לא מתאים. אני מסריחה. וגלי. איבון: 

 כמה חשבתי עלייך איב. יגאל:



 גם אני. איבון:

 באמת איב? באמת חשבת עלי? יגאל:

 מה, ברור.  איבון:

תשאלי כל אסיר שהיה בכספת בשנה וחצי אחרונות, כל אסיר יספר לך על יגאל  יגאל:

אנחנו אגדה שמה. אגדה. כמה היית חסרה מותק, כמה חיכיתי לבוא קומזיץ ואיבון. 

 הביתה, כמה שחלמתי עלייך.

 גם אני. איבון:

אז למה אני צריך כמו כלב להיכנס מהחלון של הכביסה? למה המפתח של הבית  יגאל:

 שלי לא פותח את המנעול שלי של הדלת של הבית שלי?

 החלפתי. -יכההתקלקלו, הייתי צר -המנעול, הדלת איבון:

 לזה החלפת ות'חלון כביסה לא? יגאל:

 הכל אני עושה לבד. נו מה אתה רוצה? איבון:

 זהו. נגמר. אבאל'ה בבית. יגאל:

 )לעצמה( אבאל'ה... איבון:

איפה שמת  אני יכול לראות אותה?לראות את הבת שלנו. אני רוצה  -מה שמזכיר לי יגאל:

 אותה? בחדר של השינה?

 בשקט. שלא תתעורר.רק  איבון:

 נראית בלחץ. מציצה אחריו. הוא חוזר.יגאל יוצא. איבון 

 דווקא יצאה דומה.איזה בונבון. הסתכלתי מקרוב. איזה מלאך.  יגאל:

 מא שלי אומרת שיש לה את המצח שלך.יא איבון:

 מהמצח שלי? מא שלךימצח? למה מה יש לא יגאל:

 כלום. רק אמרתי. איבון:

 איב, מותק יגאל:

 -גולי מאמי איבון:

 למה לא באת? יגאל:

 לא הסתדר. איבון:

 שנה וחצי לא הסתדר? יגאל:

 שנה וארבע. איבון:

 ואם היו עוד חודשיים היית באה. יגאל:

 זה לא ככה גולי, מה אתה רוצה? שהילדה שלך תראה את אבא ככה? איבון:

 מהחיים שלה?מה זה תראה את אבא ככה, היא בת שנה, מה היא כבר יודעת  יגאל:

 נראה לך היא לא תזכור? איבון:



 למה את זוכרת משהו משהיית בת שנה? יגאל:

 אומרים שבגיל הזה האישיות נסגרת. איבון:

 נהיית לי פסיכולוסופית. איזה חירטוט.  יגאל:

 הילדה שלי לא צריכה לראות כלא מבפנים. איבון:

כולה כמה ספסלים בחצר עם זה ביקורי משפחה. מה נראה לך?  -מה כלא, כלא יגאל:

 אקליפטוסים.

 והשומרים? והגדרות? והצעקות? איבון:

 איזה צעקות? מה את מזיינת ת'שכל. יגאל:

 ואם היה קורה משהו? איבון:

 מה? יגאל:

 אם איזה בריחה, אז היו יריות. איבון:

 יותר מדי סרטים ראית. יגאל:

 .ככהלא רציתי לבוא, בסדר, לא רציתי לראות אותך  איבון:

 .אז תגידי לא רציתי יגאל:

 אומרת לא רציתי. טוב לך? איבון:

 עכשיו טוב. שמה הייתי לבד. עזבת אותי לבד. יגאל:

 יאללה, בחייאת, מה אתה משחק אותה פלנקטון. איבון:

תשמרי על הפה המתוק שלך איב, שלא ינזול לך הארס מהשיניים. אני ישבתי חנוק  יגאל:

 .בלי דלק, בלי חמצן

 נרקיס לא דאג לך? איבון:

 את יודעת איך זה. יגאל:

 אני לא.  איבון:

 לטלפונים. יכולת להתקשר. יכולת לענות יגאל:

 לא יצא. איבון:

  אוכלת מהצד?חלאס איב. לכלכת. אל תעשי לי פה פארטייה. את  יגאל:

 אני עושה לך פארטייה?  איבון:

ואת לא חושבת בתוך הכספת שש עשרה חודש מזדיינים אני בחור תחת של המדינה  יגאל:

אפילו לשאול אותי איך היה יגאל? איך אתה מרגיש? אולי אתה רוצה קפה יגאל? 

  אפילו מים לא הצעת.

 זה הבית שלך גם לא? תיקח מה שאתה רוצה. איבון:

 זה לא מרגיש לי הבית. יגאל:

 לא? איבון:



 האישה שלי. את לא איב.מרגישה לי את לא  יגאל:

 שנה שאני נקרעת עם גלי, ואתה מתבכיין לי על השש עשרה חודש שלך בפנים. איבון:

 אין לך מושג את. יגאל:

 ?יגאל לך אין. קיבלת שלוש ארוחות ביום? טלוויזיה? חברים? ישנת בלילה איבון:

הייתי בקלאבוש. שש עשרה חודש ואת  ?הייתי בית מלוןבחברים? מה נראה לך?  יגאל:

 שמה זין.לא בכלל 

שנה שאני לא ישנה. שנה שאני עובדת מלצרות שתי מקומות. שנה שאני בקופת  איבון:

 חולים, טיפת חלב, מחלות, בכי. שנה שאני מחליפה לה קקי.

 נו מה רצית, שלא תחרבן? יגאל:

 זבל. איבון:

 די איב. יגאל:

 ודע איך השארת אותי? מניאק. חרא. אתה י איבון:

 ששש... שלא תתעורר יגאל:

 שאתה חייל של נרקיס?מהתחלה למה לא אמרת לי  איבון:

 אמרתי לך אני עובד באבטחה. יגאל:

 כן, רק שכחת להזכיר את מי אתה מאבטח.אה,  איבון:

 אם הייתי אומר לא היית בורחת? יגאל:

 לא יודעת. איבון:

לעבוד. לא התלוננת שהבאתי ג'ובות. בלי הכסף איך היית כולה חייל של נרקיס. צריך  יגאל:

 מסתדרת. לפחות השתמשת בו טוב. חוץ מהחלון של הכביסה.

 לא נגעתי בכסף שלך. איבון:

 מא שלך?יאז מאיפה? א יגאל:

 לא צריכה את הכסף שלך.  איבון:

 מא שלך. אז מי?יאמלא  יגאל:

 אני עייפה. איבון:

 אין בעיה. לכי לישון. יגאל:

 יגאל, בחייאת תלך. איבון:

 משהו מסריח פה. )מתיישב(לא!  יגאל:

 ישבת על חיתול. איבון:

 כססס... יגאל:

)יגאל נותן לה את החיתול המשומש עליו ישב בתחושת גועל. היא יוצאת  -תביא איבון: 

 לזרוק לפח. הוא מצית סיגריה. חוזרת(.



 ישן על הספה. אין לי לאן ללכת.אני  יגאל:

 סגור את זה.ת איבון:

 מותק. למה לריב?)מכבה את הסיגריה( איב.  יגאל:

קשה לי יגאל. שנה וחצי מזוינות אני כמו פורפרה. מנסה להחזיק ת'ראש מעל המים  איבון:

שהשיטפון לא יהרוס הכל. הכלא שלך זה צונאמי בשבילי היה, מבין? עכשיו אתה 

 פתאום בא וחושב שהכל כמו שהיה. 

 את עייפה, אני עוד מעט נשפך פה. נדבר מחר בבוקר. הבנתי. מבין. יגאל:

 אוקיי.  איבון:

 סבבה. יגאל:

 רגע. איבון מחכה שיגאל יקום. 

 יש לך שמיכה? יגאל:

 -אתה לא יכולאתה חירש? חשבתי שאמרת שאתה מבין.  איבון:

כמו פורפרה תפסיקי לסובב אותי דוך תדברי, למה? למה אני לא יכול? תגידי ישר,  יגאל:

 שרמוטה!יא בת זונה 

 -תירגע, שלא תתעורר איבון:

 שתתעורר!כססס אמממק, )מרים קולו(  יגאל:

 -)מתקרבת אליו, נוטלת את ידיו( די, גולי, די איבון:

את מכירה אותי, אני יש לי חום, אל תגרדי אותי אני מריח משהו לא טוב כאן איבון.  יגאל:

אני לא איזה דרדר, קומזיץ קראו לי, את יודעת, אז אני רוצה עכשיו אמת. אמת! מה 

 את התהפכת עלי לגמרי.קרה? מה נהייה? איך פתאום 

 אני פשוט עוד כועסת. אני צריכה זמן לעכל. נפלת עלי אז, אתה נופל עלי היום. איבון:

 ככה את מרגישה?אני נופל עלייך? רגע( )אחרי  יגאל:

 אתה אוהב אותי? איבון:

 חולה. יגאל:

 נדבר מחר. נתחיל מחדש.לך עכשיו. תחזור מחר. אז תן לי זמן.  איבון:

 תחכי לי כאן? יגאל:

 לאן יש לי ללכת? איבון:

 לאימא שלך, למשל. יגאל:

 אין מצב.  איבון:

 לא תברחי לי? יגאל:

 יש לך לאן? מבטיחה.לא בורחת.  איבון:

 אני יש לי. בסדר. לילה אחד כולה. עוד אחד. יגאל:



 מחר בבוקר? איבון:

 שבע אני פה. יגאל:

 שבע? איבון:

 נלביש אותה. ניתן לה שוקו. אמיתי, לשתייה. ניקח אותה לגנון. יגאל:

 טוב גולי. איבון:

 ככה בקטנה, לפני אני זז? אפשר עוד פעם רק להסתכל עליה? איזה מלאך של אבא. יגאל:

 -רק תעשה את זה בשקט ש ברור. איבון:

 שלא תתעורר.  יגאל:

. איבון רואה את שקית קטנה של "שילב". מציצה פנימה. מגחכת. יגאל חוזר, יגאל יוצא

 מניחה מהר את השקית במקומה.

 איך היא, ישנה? איבון:

 מלאך של אבא. יגאל:

 אז מחר? מלאכית. איבון:

 טוב.  יגאל:

 טוב. איבון:

שקית קטנה של חנות מהספה יגאל קם פונה לצאת. נזכר במשהו. חוזר. מרים 

 תינוקות. מוציא ממנה נעליים קטנות.

 מה זה? איבון:

 מתנה מאבא.לגלי.  הבאתי יגאל:

איבון לוקחת את הנעליים, מנשקת את יגאל. הוא שוב פונה לצאת. נכנס אסף, 

 יגאל. יגאל מופתע גם הוא, איבון נדרכת.צעיר מיגאל. מופתע לראות את 

 בן זונה! יגאל:

 מתנפל על אסף. אסף מתחמק. איבון מתערבת

 די יגאל! איבון:

 מה הוא עושה פה? אסף:

 זה הבית שלי חרא! יגאל:

 בלי מכות. שקט. שלא תתעורר. אסף:

 מזדיינת.בת זונה יא אני לא מאמין,  :יגאל

 תירגע קומזיץ. אסף:

 הג'ורה מרשמלו. תסתום את יגאל:

 תסתמו שניכם. איבון:



 מכל הזיינים שמסתובבים בחרת את הזבל הזה? בבית.לי זונה. עובר ושב פתחת  יגאל:

 איך אתה מדבר לאשתך? אסף:

 סתום יא מרשמלו, אתה מזיין אותה, היא זונה. יגאל:

 מי מזיין? אסף:

 וגם הרגת?זיינת אותי, עכשיו אתה מזיין את אשתי. וואלה, הרצחת  יגאל:

 ירשת. לא הרגת. אסף:

 סתום, יא זבל. שטינקר מסריח.  יגאל:

 לא השטנקרתי.  אסף:

 עאלק. אפשר היה לכתוב את מגילת העצמאות ממה ששפכת. יגאל:

 אסף, אתה הלשנת? איבון:

 . את יודעת מה עברנו יחד? אני לא בוגד.אנחנו נראה לך? אני וקומזיץ כמו אחים אסף:

 אותך. אתה מת. מוכר אותי ורץ לזיין את אשתי. אין לך בושה.אני גומר  יגאל:

 זה לא ככה. איבון:

 אז איך הוא נכנס כאילו זה הבית שלו? יגאל:

 הוא רק בא לעזור. איבון:

 -איבון אסף:

 עזרה עם דברים. צריכה יד של גבר. צריכה איבון:

 רק יד? יגאל:

 -איבון אסף:

 רק יד. לסדר דברים. לתקן. איבון:

 -איב :אסף

 איב? הוא קורא לך איב? יגאל:

 אני לא הלשנתי.  אסף:

תקשיב מרשמלו. יש לך שתי אפשרויות. אחד, אתה הולך מפה עכשיו, אני לא מחפש  יגאל:

אתה  -אתה חי. שתיים -אחדאותך. שתיים, אתה לא הולך, אני גומר אותך. תבחר. 

היא חושבת שאתה ובכל מקרה, אתה קודם מספר לאיב מי אתה באמת, למה מת. 

איזה גיבור ג'ון בריון, ואני יודע שאתה פח זבל מזדיין בתחת. אתה מכרת אותי 

למנאייק, אתה אמרת להם אני תקפתי את פלג, אתה אמרת להם אני דקרתי אותו, 

אצל פלג.  רק אני ואתה היינו שם אתה יצאת אחרי חודשיים, אני ישבתי שנה וארבע.

אתה שרת להם אירוויזיון. פסיק. חת לא אמרתי. אות אאני לא אמרתי לחוקרים 

 פסטיגל עשית להם.

 -איזה שטויות אסף:

 אני יודע הכל. הראו לי צילומים מהחקירות.תגיד מה שאתה רוצה מרשמלו.  יגאל



 מה הראו לך? אסף:

זה קומזיץ, אמרת להם, הוא חתך אותו,  איך אתה יושב שם ומזמר. מהחדר חקירות. יגאל:

עמדתי בצד, ככה אמרת, אני רק בצד, טוב שלא אמרת שניסית לעצור הוא, אני רק 

 אותי.

במחשב, זה  נראה לך זה אמיתי? הם זייפו את זה. היום אפשר לעשות הכל אסף:

 זה כל ילד יודע היום לעשות. פוטושופ, זה לא באמת,

 אני יודע שאני הייתי בטון. אז מאיפה להם? הם קוראים מחשבות? יגאל:

 יודע, אולי מישהו אחר התלכלך.לא  אסף:

 די אסף, די. איבון:

 איך את לא מתביישת. יגאל:

 עליו! לא הלשנתיאיב, אני  אסף:

 איך הוא מזיין המרשמלו? עושה לך טוב? את אוהבת את הזיין שלו? יגאל:

 אתה דפוק אסף:

 ?זבל מי דיבר אליך יגאל:

 אידיוט. אסף:

 כבר בחרת? יאללה.  יגאל:

 זה הכל בגללך.  אסף:

 מה בגללי? יגאל:

 אתה דקרת את פלג והשארת את הסכין עם הטביעות אצבעות. אסף:

 אני? יגאל:

 בגללך הגיעו אלינו. היו מגיעים אליך בכל מקרה. אסף:

 אז כן השטנקרת. יגאל:

 היה להם סכין עם טביעות אצבעות. הם לא היו צריכים אותי. אסף:

 חודשיים?אז איך יצאת אחרי  יגאל:

 כי הטביעות היו שלך. אני רק הייתי סיוע לתקיפה. אסף:

 אה, באמת, אתה רק סיוע לתקיפה? אתה סיוע למנאייק, זה מה אתה. יגאל:

 אתה בכל מקרה הם היו עליך. אסף:

אז טחנת אותי טוב בשביל לצאת מהר. ואחר כך הלכת לזיין את אשתי. את מבינה  יגאל:

 עם חרא.עם מה את מזדיינת איבון? 

 -)לאסף( אתה אמרת שלא דיברת איבון:

 -איב אסף:

 איזה בן זונה.איבון.  איבון:



 -הי אסף:

 אמרת לי שהוא דפק אותך, שבכלל לא היית שם, שהוא סתם הכניס אותך אתו. איבון:

 )מופתע( איב? אסף:

 איבון! )מרימה קול( איזה שני זבל מסריח אתם! שניכם תעופו מפה!לא איב!  איבון:

 -ששש... שלא תתעורר אסף ויגאל:

 קול בכי תינוקת בת שנה. כולם משתתקים. אף אחד לא זז.

 אני הולך אליה. חכו פה. יגאל:

 אסף ואיבון מדברים מהר ובשקט.יגאל יוצא. 

 מה העניין? אסף:

 -כמעט הצלחתי לסלק אותומה באת?  משיגה לנו זמן. איבון:

 הפסיכופט הזה.טוב שבאתי. את לא נשארת לבד עם  אסף:

 אני לא מפחדת ממנו. הוא היה הולך והיינו נעלמים עד מחר. איבון:

 -עכשיו אולי נברח אסף:

 וגלי? איבון:

 .נחזור לקחת אותה אסף:

 אתה דפוק?מה זה? איך? מתי?  איבון:

הוא שורף הכל, את לא מכירה אותו. הוא מטורף. למה נראה לך שקראנו לו קומזיץ,  אסף:

 מסוגל להרוג אותי, אותך, את כולנו!הוא באמת 

טוב, תירגע. נדבר אתו אחרי שהוא יבוא כולו מושי מושי מגלי עכשיו. הוא לא יהרוג  איבון:

 ולא נעליים.

 מה תגידי לו? אסף:

 את האמת. איבון:

 אמת? אסף:

 ותשתוק. תן לי. רק אמת. איבון:

 יגאל חוזר.

שרתי  –איך הרדמתי אותה? איך? מי הרדים את גלי? אני. האבא שלה. איזה מלאך.  יגאל:

)שר( נומי, נומי, בובל'ה של אבא, נומי, נומי, מא שלי הייתה שרה. ילה מה שא

 -איזה מתוקה. איזה ריח יש לה. ריח של, של בובל'ה...

 יסמין.של ריח  איבון:

 לת אותי. אני האבא שלה!למה קראת לה גלי? בכלל לא שא וואלה! נכון. יסמין. יגאל:

 -גולי איבון:

 -איב יגאל:



 -אם אתה באמת אוהב אותי, אז די, בבקשה איבון:

 לא. יגאל:

יש לגלי שלנו חיים. חיים טובים. יש לגלי אותי, ויש לה את אסף. ויהיה לה גם אותך.  איבון:

אני לא  אני רוצה שאתה תהיה בחיים שלי, אבל לא כמו קודם.. אתה האבא שלה

יש לי את אסף, ויש לו  -אוהבת אותך יותר. אני לא יודעת אם באמת אהבתי אותך

אותי. זה לא משנה עכשיו איך ולמה. יש לנו אהבה. אתה לא רוצה שהילדה שלך 

 תגדל בבית שיש בו אהבה? 

 לא. יגאל:

 -אני מבקשת. אני מתחננת. תן לנו להמשיך. אני מבטיחה שנמצא דרך לסדר הכל איבון:

 לא, לא. יגאל:

 -גולי, תסתכל עלי איבון:

 הוא לא מקשיב בכלל. אסף:

 יגאל מתפרץ. שולף אקדח.

 אתה תסתום!  יגאל:

 יגאל! איבון:

 גנבת לי את החיים! יגאל:

איבון יגאל מתנפל על אסף, אוחז בו ומכוון אקדח לראשו של אסף. שוב בכי תינוקת. 

 פונה לצאת.

 הולכת ?לאן נראה לך שאת מה את עושה?  אסף:

 שתכיר את מי שאבא שלה באמת. רוצח. להביא את גלי, איבון:

 איבון נשארת במקומה. הבכי נפסק.

טוב. עכשיו שניכם )ממתין רגע. מקשיב. כשמבין ששקט מדבר בקול רגוע ושקט(  יגאל:

 -או -צריכים לבחור. או שמרשמלו תופס אזימוט ואני מתחייב לא לחפש אותו, או ש

 אותי. כבר אמרת.תהרוג  אסף:

 ני הולך.ז אלא. או שא יגאל:

 מה? איבון:

 אני הולך. יגאל:

 אז לך כבר. לך. איבון:

 רגע, מותק, רגע. אני לא הולך לבד. יגאל:

 אני לא באה אתך. איבון:

 מי בכלל רוצה אותך שרמוטה. יגאל:

 מה ההיגיון? -אניאתה רוצה אותי? אני?  אסף:



 לגיהינום.אתה בכל מקרה כבר בדרך  יגאל:

 -לא איבון:

 כן. יגאל:

 -לא, לא, לא, לא איבון:

או את הוא הולך, אז וזה או אני את והיא, )קצת מתבלבל תוך כדי( זה מה יש מותק.  יגאל:

 גלי שלי.-איך שזה לא יוצא . אני הולך איתהאז , ווהוא

אתה  מה אתה בכלל יודע? אתה תחליף לה? -מה זה שלי? מה אתה מחרטט, "שלי" איבון:

תאכיל? אתה תיקח לפעוטון? מה אתה בכלל חושב, ילדה זה סתם? אז קנית לה 

אתה חושב לגדל ילדה זה קל, זה אבא, אבאל'ה.  נעליים. נעליים! אפשר לחשוב.

. גיבור. נראה אותך. אפס. אחרי לשיר לה שירים, נומי נומי בובל'ה של אבא? יאללה

תישן לילה אחד אתה חוזר לכאן. אתה  מיים אתה חוזר לכאן כמו כלום, אחרי שלאוי

מא שלך, יתחזור לכאן על ארבע, אתה תזחל לכאן, אז הרדמת אותה עם שיר של א

סוף סוף יהיו לי חיים. אני ואסף נזדיין. וניסע  -יאללה, קח אותה, נראה אותך. קח, קח

נזדיין, לחו"ל. ושם נזדיין. וניסע לצימר ונזדיין, ונלך לקונצרטים, להצגות, לסרטים, ו

וכמה שנרצה ונלך למסעדות, ולאן שיבוא לנו מתי שיבוא לנו לאופרה נלך ונזדיין, 

ונזדיין כמה שרק אפשר כי הוא מזיין כמו שאתה אף פעם לא היית ואיך שבזין שלנו 

 ואף פעם לא תהיה!

וביותר ליון כמוך ין את. משעממת. יש אלף מוואלה, תזדיינו, בכיף. מי ישמע, איזה זיו יגאל:

יאכיל, ולא כלום. לא אני לא יחליף, ואיבונצ'וק. איבוני, איבונוש, תקשיבי איבון,  זול.

 . )מתקרב לאיבון וגלי(תגדל כמו שצריךהיא מא שלי. שיאני אקח אותה לא

 -אתה לא תיקח אותה! אסף איבון:

 איבון בהריון.קומזיץ,  אסף:

 מה? יגאל:

 ממני. אסף:

 נו!אתה מטורף יותר ממ איבון:

 אמרת? איב בהריון?זה שמה  יגאל:

 כן. ממני. אסף:

 כסססס... בן זונה  יגאל:

 תירגע קומזיץ. אסף:

מי אתה בכלל חתיכת אפס, אני הכנסתי אותך  מרשמלו. אל תגיד לי תירגעאתה  יגאל:

לעבודה, אתה היית כלום, תפוח ירוק, אני כבר הייתי יכול להיות עציץ, והכנסתי 

התחת הירוק שלך, ואתה מכניס את איב להריון. אתה מזיין אותה אותך, שמרתי על 

 ומכניס אותה להריון. להריון.

זאת המציאות קומזיץ. אתה רוצה שאבא של הילד של איב יהיה מת? של האח של  אסף:

איב, את בהריון, אנחנו בהריון. יהיה לנו ילד משלנו. אני רוצה להיות כאן, אני גלי? 

 -רוצה את הילד שלנו

 וגלי? איבון:



 -גלי תלך עם יגאל. נגיע להסדר אסף:

אימא שלו תעזור  נראה לך שאני אתן לפסיכי הזה לגדל אותה?הסדר? איזה הסדר?  איבון:

 לא? ומי גידלה אותו שיצא כזה דפוק? סבתא שלי?

 פה של ג'ורה יש לך איב. איזה זוג יונים. המלשן והזונה. יגאל:

 בחיים לא תקבל את גלי. איבון:

 אבל איזה אפשרות יש לך? אסף:

 איב, תביאי ת'ילדה. יאללה מספיק. חלאס.אתם מגעילים אותי. שניכם.  יגאל:

 לא. איבון:

 תביאי ת'ילדה או שהמרשמלו מת כאן ועכשיו. יגאל:

 תני לו אותה כבר איב! אסף:

איזה מן אפס מוותר על הבת שלו? בן זונה.  וותר על גלי?אתה ככה מ -לא, אסף איבון:

מרשמלו? באמת? למה איזה מן בן אדם אתה? מי אתה בכלל? אני לא מכירה אותך. 

 מרשמלו?

 זה באמת משנה עכשיו? אסף:

 אני רוצה לדעת.  איבון:

 מבינה? . ליגאל קראו קומזיץ. בגלל שעבדנו ביחד אז קראו לי מרשמלו, בגללו אסף:

 נשרף במדורה לא?מה זה מרשמלו? זה  איבון:

 אני לוקח אותה והולך.חולה על התחת שלך איב. )מגחך(  יגאל:

כשהוא מסובב את גבו, ן לאסף. תוך כשהאקדח מכוו פונה לכיוון החדר של גלייגאל 

 איבון שולפת אקדח

 איב! אסף:

 מה זה? יגאל:

 נופל.יגאל מכוון את האקדח לכיוון אסף, ומתכוון לירות. איבון יורה ביגאל. יגאל 

 איבון מתקרבת ליגאל, רוכנת מעליו.

 איב? יגאל:

 אף אחד לא ייקח לי אותה. אף אחד. )יגאל מת( איבון:

 איב? אסף:

 איבון מסתובבת ומכוונת אקדח לאסף.

 מה את עושה? אסף:

 מה שצריך לעשות. איבון:

 -תקשיבי -מאמי, מותק, -איבששש... שלא תתעורר! איבון!  -אה אסף:



באסף. נופל ומת. היא נוטלת את אקדחה ואת אקדחו של יגאל, מנגבת איבון יורה 

איבון  גלי בוכה.ת אקדחה בידי אסף. במטלית. מניחה את האקדח של יגאל בידיו, וא

 יוצאת וחוזרת עם גלי.

תראי, אבא ? מה? רעבה? כבר... אולי את צמאה? לא? סתם עייפה? מה בובה איבון:

יים( איזה אפס. הן קטנות מדי. די, די... רוצה הביא לך נעליים )בוחנת את הנעל

 -? טובשיר

נומי, נומי, ילדתי, נומי נומי נים. אבא הלך לעבודה, הלך הלך אבא. ישוב עם צאת 

 הלבנה, יביא לך מתנה.

 

 

 

 

 

 

 חושך. סוף.


