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ֵ

ֵ:ֵדותןֵמתעוררֵבאמצעֵהלילהֵממשיכהֵעזהֵברגלו.ֵהואֵמנסהֵתקציר

ֵלהתנגדֵללאֵהצלחהֵומוצאֵאתֵעצמוֵבעולםֵמוזרֵויוצאֵדופן.ֵאלֵההלם

ֵהראשוניֵמצטרפתֵאישהֵזרהֵלוֵשטוענתֵשהיאֵאשתו.ֵבעודםֵמנסיםֵלהביןֵ

ֵיחדֵהיכןֵהםֵנמצאיםֵוכיצדֵהגיעוֵלשם,ֵהםֵנאלציםֵלהתמודדֵגםֵעםֵזוגֵ

ֵאקסצנטריֵומסתוריֵשנראהֵכיֵעוקבֵאחריהםֵדרךֵכלֵפיתוליֵהממדֵהחדש.ֵ

ֵ

ֵ

ֵהערותֵהמחזאי:

 המגעיםֵהמינייםֵביןֵהאישֵוהאישהֵהםֵסימבולים,ֵבעמידה. .1

הבמאיֵוההפקהֵיקבעוֵאםֵצריךֵדמויותֵמשנהֵ)באגים(ֵבמקומותֵ .2

 מסוימים

כלֵמיניֵאפקטיםֵבעיצובֵהתפאורהֵיכולהֵלהיותֵעשיר,ֵצבעוניֵומוארֵ .3

 ואביזריםֵחשמלייםֵשוניםֵומשונים.ֵכךֵגםֵלגביֵהלבוש.ֵ

יכולהֵלהיותֵריקהֵעלֵרקעֵשחור,ֵפרטֵלכיסאות,ֵפסיֵֵלחילופין,ֵהבמה .4

 ֵ,ֵספסלֵואביזריםֵהכרחיים.זוהריםֵרכבת

 בורֵשחורֵשאליוֵנבעלים. .5

ֵ

mailto:aloni-i@bezeqint.net


2 

 הדמויות

ֵצעירֵֵ-ֵדותן

ֵצעירהֵֵ-ֵמירמי

ֵללאֵגילֵ-ֵאיש

ֵללאֵגילֵ-ֵאישה

ֵוהליכהֵכמוֵשלֵפינגווין.Oֵאישֵקטןֵ)ירוק(ֵעםֵרגליֵֵ-ֵבאגי

=ֵהברכייםֵרחוקותֵזוֵמזוֵוהרגלייםֵמקבלותֵאתֵהצורהOֵֵרגליֵֵֵ

ֵ.ֵהליכתוֵשלֵבאגיֵנמוכהֵמאוד.Oֵשלֵהאותֵ

ֵ

1ֵתמונהֵ
 בפינה עומדים איש ואישה צמודים, קפואים במקומם, גבם לקהל, לבושים 

 בגלימות שמשתלבות בתפאורה. האיש שפוף. על ידו האחת לובש כפפה 

 עם הרמת  השנייה כפפה אדומה מוסתרת.שחורה, ואוחז מקל הליכה. על כף ידו 

 המסך האיש מושיט את ידו האדומה ומניח אותה על עכוזה של האישה.

 *בהמשך, האיש ואישה ידברו בשפה לא ברורה לנו, אך לפי תנועות הגוף 

 האינטונציה ניתן להבין למה הם מתכוונים.

 ֶחֶבל עבה נמתח לאט לרוחב הבמה כשהוא באוויר בגובה המותניים. הוא נע ימינה 

 ושמאלה לסירוגין כבמשיכת חבל. מקצה אחד של הבמה רואים שתי ידיים 

 "(הבור)בהמשך ייקרא " זוהרות מושכות את החבל אל חור שחור.

  לאחר זמן מה נכנס דותן, אוחז בקצהו השני של החבל כשהוא מנסה להתנגד

 למשיכת החבל, אך ללא הצלחה... הוא נמשך כמעט עד לקצה השני )לבור( 

 החבל נאסף מהר על ידי שתי הידיים  ומחליט לשחרר את החבל ברגע האחרון.

 ברקע נשמע צחוק מהדהד שבוקע מהבור. עד שקצהו נעלם.

 ...מההנאהקחֵאתֵהחבלֵבמתנהֵועזובֵאותיֵֵ)בתנועת ייאוש(ֵדותן:

 )הולך אל הבור. מציץ בחשש. 

 קצת נרגש, כמעט בקוצר נשימה( פאוזה.

ֵזהֵקרהֵגםֵאתמולֵבלילה,ֵועודֵכמהֵפעמיםֵלפניֵכן..ֵכךֵזהֵנמשך

ֵחודשֵימים.ֵכלֵפעםֵמחדשֵאניֵמנסהֵלהתנגדֵבכולֵכוחיֵוללאֵ

ֵבפעםֵהראשונהֵשזהֵקרהֵהרגשתיֵכאילוֵמישהוֵמנסהֵֵהצלחה.

ֵלמשוךֵאותיֵמקצהֵהמיטהֵלחייםֵאחרים.ֵהרגשתיֵאתֵהגוףֵשליֵ

ֵנעשהֵקלֵומישהוֵאוֵמשהוֵחזקֵממניֵתופסֵאתֵרגליֵהימניתֵומנסהֵ

ֵלנתקֵאתֵגופיֵמנשמתי.ֵזהֵהיהֵכלֵכךֵחזק,ֵנאחזתיֵבמשקוףֵ
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ֵעלֵהרצפה...ֵפתאוםֵהכולֵנעצר,ֵשמחתיֵולפולֵכדיֵלאֵלהיגררֵהדלתֵ

ֵאותי.ֵהדברֵהיחידֵשיכולתיֵלחשובֵלרגע,ֵושובֵהתחילֵמשהוֵלמשוך

ֵהואֵשמישהוֵמנסהֵלהסבֵאתֵתשומתֵליביֵולמשוךֵאותיֵעליו,ֵ

ֵלמסעֵבעולםֵאחר.ֵ

ֵלפעמיםֵאניֵשומעֵקולֵשהואֵלאֵשליֵלוחשֵאתֵשמי,ֵכמוֵמחשבהֵ

ֵאחרֵֵלוחשתֵבמוחי.ֵזהֵלאֵקרהֵליֵאףֵפעם.ֵכאילוֵמישהוֵמממד

ֵי.ֵהבנתיֵ,ֵאוליֵישותֵאחרתֵשרוצהֵלתקשרֵאיתתיגרקוראֵ

ֵשלמישהוֵהאחרֵהזהֵישֵהצעותֵבשבילי,ֵאזֵפשוטֵנתתיֵלזהֵ

 לקרות,ֵותראוֵלאןֵזהֵהובילֵאותי...ֵ

ֵ)בוחן את סביבתו(

 }האיש והאישה שברקע מתחילים להתנדנד כשהאיש עושה תנועות סיבוביות 

 {סוג של הילינג. )האדומה( מעל האחוריים של האישה. בכף ידו

ָגָלהֵבֹוָקה...(ֵ)כמי שמברךֵאיש: ָגָלהֵבֹוָקה...ֵבְּ ָגָלהֵבֹוָקה...ֵבְּ  בְּ

ֵוכך הלאה בהתאם לצורך()

 . לא מבחינה באיש ובאישה{נדחפה על ידי מישהובתנופה כאילו }מירמי נכנסת 

,ֵאלהֵסתםֵהזיות.ֵתֵעכשיולאףֵמילהֵממהֵשסיפרֵאניֵלאֵמאמינהֵמירמי:

ֵמסוגלֵלקרואֵמחשבותֵשלֵאחרים.ֵשאתהחושבֵֵאתהלפעמיםֵ

ֵסליחה,ֵמיֵאת?ֵ)קוטע אותה(ֵדותן:

ֵמיֵאני?ֵ מירמי:

ֵכן,ֵמיֵאת?ֵדותן:

ֵאתהֵלאֵמתביישֵלשאולֵמיֵאני?ֵמירמי:

ֵאניֵרציניֵלגמרי!ֵדותן:

ֵאניֵלאֵמאמינה.ֵֵמירמי:

ֵטוב,ֵלאֵחשוב...ֵדותן:

ֵלמהֵלאֵחשוב?ֵמירמי:

ֵ.כיֵאתֵלאֵחשובהֵלאֵחשובֵדותן:
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ֵאתהֵהופךֵאותיֵללאֵחשובה!ֵזוֵעודֵדוגמאֵליחסֵשלךֵאלי.ֵמירמי:

ֵ!?בכללֵמיֵאתֵדותן:

ֵועודֵמוסיףֵ'בכלל?'עודֵפעםֵהואֵשואלֵמיֵאני...ֵֵלעצמה בייאוש()ֵמירמי:

ֵאניֵאשתך,ֵמטומטם!ֵ)לדותן(

ֵי?אניֵלאֵנשוֵאםֵאיךֵיכולֵלהיותֵשאתֵאשתיֵדותן:

,ֵאףֵאחדֵךיכולֵלעבודֵאת(ֵ...וזאתֵהסיבהֵשאףֵאחדֵלאֵבעקשנות)ֵמירמי:

מבליֵֵךעזבהֵאותֵך,ֵאפילוֵהאימאֵשלךלאֵיכולֵלחיותֵבמחיצת

ֵלהיפרדֵממ...

אניֵמאמיןֵשהאדםֵהואֵמהֵשהואֵרואהֵבאנשיםֵֵ(קרוב אליה)ֵדותן:

ֵאחרים.

יכולֵלהיותֵצלול,ֵֵאתה!ֵיוםֵאחדֵךרואהֵרקֵאתֵעצמֵאתה?ֵתהא מירמי:

לֹולֵלתוךֵמחשבותֵריקות,ֵול מחרתֵשובֵלעבורֵלקצהֵויוםֵאחרִֵלצְּ

ֵמבולבל?ֵאחרֵשלֵחוויותֵנפשיות.

ֵאתֵהמוח!ֵיבטחֵמבולבל,ֵכיֵאתֵמבלבלתֵלֵדותן:

ֵבדיוקֵאותוֵסיפור,ֵאבלֵמטרידֵיותר.ֵךתיאתמולֵהיהֵליֵאֵֵמירמי:

ֵרגע,ֵזאתֵלאֵהייתֵאתֵשמשכהֵאתֵהחבלֵמשם?ֵ)קוטע את מירמי(ֵדותן:

ֵלמהֵשאניֵאמשוך? לשלילה()מיתממת, מושכת בכתפיה ומנידה ראשה  ֵמירמי:

ֵ.כאןאםֵאתֵטוענתֵשאתֵאשתי,ֵהמסקנהֵהיאֵשאתֵמשכתֵאותיֵל דותן:

 אםֵזוֵהייתיֵאני,ֵהייתיֵמושכתֵאותךֵהחוצהֵולאֵפנימהֵלפה.ֵמירמי:

ֵאזֵמיֵמשךֵאותי?ֵדותן:

ֵלאֵיודעת.ֵמירמי:

ֵמיֵדחףֵאותיֵלמסעֵאחר?!ֵ)בכעס(ֵדותן:

ֵלאֵיודעת,ֵאניֵהולכתֵאחריך.ֵמירמי:

ֵמישהוֵביקשֵממךֵללכתֵאחרי?ֵדותן:
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אניֵהולכתֵאחריךֵכיֵכךֵהתחייבנוֵכשהתחתנו,ֵוכדיֵלנסותֵלהצילֵ מירמי:

ֵכדיֵשלאֵתגיעֵלריק.להישארֵנאמנהֵוואותך,ֵ

ֵאםֵאתֵאשתי,ֵאיךֵיתכןֵשאתֵלאֵיודעתֵמיֵדחףֵאותיֵלמסע?ֵדותן:

ֵ(ֵלאֵיודעת.)נכנסת לדבריו ֵמירמי:

ֵמהֵלאֵיודעת?ֵֵדותן:

ֵ...ךֵאניֵלאֵיודעתאישתֵאוליֵבגללֵשאניֵמירמי:

ֵאניֵנכנסתיֵמשם,ֵמאיפהֵאת? דותן:

אניֵבכללֵנכנסתיֵמשם...ֵאיךֵיכולתיֵֵ)מצביעה על כיוון אחר לגמרי( ֵמירמי:

ֵלמשוך?

חסום!ֵֵֵאיך?!ֵמשםֵאיןֵפתחֵכניסהֵואיןֵפתחֵיציאה,ֵאיןֵפתחֵבכלל,ֵֵדותן:

ֵאזֵאיךֵנכנסת?

ֵחשבתיֵשזהֵאתה!.ֵלפהֵמישהוֵדחףֵאותיֵמירמי:

ֵאזֵמיֵשםֵבפנים?ֵ)מצביע על מקום היעלמו של החבל(ֵדותן:

ֵ)הולכת לבדוק(אניֵיודעתֵבדיוקֵכמוך!ֵֵֵמירמי:

 לפינה אחרת בבמה{ומהר מאוד }בינתיים האיש והאיש עוברים בקו ישר בשקט 

ֵעצרי!ֵ)פוקד על מירמי בקול(ֵדותן:

 }האיש והאישה חושבים שזה נוגע להם, הם נבהלים ועוצרים במקום. כעבור רגע 

 ממשיכים בתנועות ריקוד איטי(

ט...!ֵ)פולט קללה לא מובנת( איש: אשְּ ָקּהֵפ  ִֵבירְּ

ֵלמהֵאניֵצריכהֵלעצור?!ֵמירמי:

ֵאניֵלאֵיודעֵלמה.ֵדותן:

ֵאםֵאתהֵלאֵיודע,ֵלמהֵעצרתֵאותי?ֵמירמי:

ֵגבר.תחושה...ֵשלֵֵדותן:
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ֵשלֵגבר?ֵ)בציניות( מירמי:

ֵישֵתחושתֵנשיתֵוישֵתחושהֵגברית.ֵדותן:

ֵוהתחושהֵהגברית,ֵמהֵהיאֵאומרתֵלעשות?ֵמירמי:

ֵהתחושהֵהגבריתֵהפנימיתֵאומרתֵליֵלעצור...ֵדותן:

ֵאתֵיודעתֵמה?...ֵאניֵאלךֵלבדוק.ֵ)אחרי היסוס קצר. מחליט(

ֵרוצהֵלהיותֵגבר?ֵמירמי:

ֵאניֵגבר.ֵדותן:

ֵטובֵאםֵאתהֵאומר...ֵֵמירמי:

 לאֵמאמינהֵלי?ֵדותן:

ֵלמהֵאיןֵליֵתינוק?!ֵשבךֵעדֵהיום?איפהֵהיהֵהגברֵֵֵמירמי:

ֵתפסיקיֵלהשלותֵאתֵעצמךֵשאניֵבעלך!ֵ)כועס ובקול(ֵדותן:

ֵאלֵתצעקֵעלי!ֵאתהֵיודעֵשאניֵלאֵאוהבתֵצעקות!ֵֵמירמי:

איךֵאניֵאמורֵלא,ֵאניֵלאֵיודע!ֵמאיפהֵאניֵאמורֵלדעת?ֵֵ(בחטף)ֵדותן:

ֵ!למהֵאניֵאמורֵלדעת?לדעת?ֵ

ֵ!כיֵאני...ֵ)נכנסת לדבריו בהדגשה(ֵֵמירמי:

ֵשלאֵתעזיֵלחזורֵעלֵזה.ֵ)נכנס לדבריה(ֵדותן:

ֵטוב...ֵאוקיי...ֵאזֵאיפהֵאנחנו?ֵמירמי:

ֵאנחנו?ֵלמהֵאנחנו?!ֵדותן:

ֵכיֵאתהֵואניֵזהֵאנחנו. מירמי:

ֵזהֵמהֵשאניֵמנסהֵלברר.ֵ)בוחן את סביבתו(ֵדותן:

ֵאוליֵאנחנוֵנמצאיםֵבחלום.ֵמירמי:

ֵשלךֵאוֵשלי?ֵדותן:
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ֵשלך.ֵמירמי:

ֵאוליֵשלך.ֵדותן:

ֵאוליֵאתהֵבוגדֵביֵבחלומות?ֵמירמי:

ֵרקֵשליֵאיןֵבמיֵלבגוד.ֵ.אוליֵשנינוֵבוגדיםֵדותן:

ֵהוֵועודֵאיךֵיש!ישֵוישֵאוֵ)צוחקת(ֵמירמי:

ֵ!!!שאיןֵאמרתיֵ)בכעס רב(ֵדותן:

ֵאנחנוֵביחדֵבאותוֵמצב,ֵנכון?!ֵמירמי:

ֵאניֵקופץֵפנימה.ֵבתנועת ייאוש()ֵדותן:

ֵבבקשהֵלך,ֵאבלֵהיזהר...ֵמירמי:

 }דותן שוב נועץ בה מבט זועם{

כשמכניסיםֵראשֵֵאתהֵיודעֵלמהֵהפרצופיםֵהזועמיםֵהאלה?ֵמירמי:

ֵואםֵהואֵיצא!ֵֵ.למקוםֵאפל,ֵאףֵפעםֵלאֵיודעיםֵאיךֵהואֵייצאֵמשם

ֵ(כמי שמפנה לו את הדרך. )פאוזה

בבקשה,ֵאםֵאתהֵכלֵכךֵרוצה,ֵתןֵאתֵהראשֵשלך.ֵאחרֵכךֵאלֵ

ֵשלאֵהזהרתיֵאותך.ֵכשתצאֵבליֵראש.ֵאלֵתגידֵתבואֵבטענותֵ

 }דותן מתקרב לבור. הוא ומירמי לא שמים לב למתרחש סביבם. מרוכזים בבור.

 האיש והאישה ממשיכים בדרכם לפינה ומתחילים בתנועות משגל.{

ֵֵ)לוחש לפיר הבור בקול רך ומצויץ(ֵדותן:

ֵישֵשםֵמישהו?...לו?...ֵ-ה

ֵמיֵמשךֵאתֵהחבל?

ֵ?!לוחשמהֵאתהֵֵ)לדותן, בקול רם ובכעס( מירמי:

ֵלמהֵאתֵצועקת?ֵ)קופץ בבהלה(ֵדותן:

ֵאמרתֵשאתהֵגבר.ֵמהֵאתהֵנבהל?ֵמירמי:

ֵאניֵבונהֵתהליךֵהידברות.ֵדותן:
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ֵדברֵלשםֵכמוֵגבר!ֵמירמי:

תלמדיֵאותיֵאיךֵלדבר!ֵזאתֵהטקטיקהֵשלי!ֵדיֵעםֵההערותֵאתֵלאֵֵדותן:

המעצבנותֵשלך!ֵאיֵאפשרֵשעלֵכלֵדברֵיהיהֵלךֵמהֵלהעיר.ֵאיזהֵ

ֵמזלֵשאניֵלאֵבעלךֵבאמת.

)רוצה הגעתֵלפהֵבע...ֵֵ)טופחת על גבו(תמשיךֵלחיותֵבהכחשה...ֵֵמירמי:

ֵגברֵעםֵביטחון!לומר בעל, אך נמלכת דעתה( 

מתחיליםֵלדברֵבשקט,ֵלאט,ֵבנעימים...ֵואחרֵ(ֵבהתחלהֵ)מסבירֵדותן:

כךֵמגביריםֵאתֵהקול.ֵאםֵאתחילֵמידֵלתקשרֵבאגרסיביות,ֵיפרוץֵ

ֵ...לעימותֵאליםוויכוחֵשיכולֵלהובילֵ

ֵֵ!...צאֵמשם

ֵלאֵנעשהֵלךֵכלום!

 סבר בעמוד הראשון( ומתחיל ה) Oיצור קטן ומעוות. עם רגלי  באגי}מהפיר יוצא 

 קטנים.{לחצות את המקום בצעדים 

ָגאּה...ֵ)"שלוםֵוברכה"(ֵ)עוצר ליד האיש והאישה(ֵבאגי: ֵָבאָגהֵדֶּ

 }באגי יוצא בצעדים מהירים החוצה בלי להתייחס לאחרים.

 מירמי ודותן עומדים ולא מבינים מה קורה. מעיפים מבט לאיש והאישה{

ֵצדֵשני

 }האיש והאישה מתייאשים מההפרעות{

ע...ֵ)"בואיֵנלךֵמכאן"(ֵָבִאיֵטאֵ)עוצר את המשגל(ֵאיש: ֵל 

ָפּה,ֵאישה: ָפּה...ֵ)"תמשיך,ֵתמשיך"(ֵטֶּ ֵטֶּ

 }האיש בתנועת ייאוש ממשיך במרץ רב, עד שהוא מתעלף.

 האישה מרימה אותו מצווארונו כמו סמרטוט{

ָפּה...ֵ)"תמשיך,ֵתמשיך"(ֵאישה: ָפּהֵטֶּ ֵטֶּ

אי...ֵ)"ממשיך,ֵממֵ)באפיסת כוחות(ֵאיש: פ  איֵט  פ  ֵשיך"(ט 

ֵצדֵאחד

ֵ...במקרהֵלאֵאתםֵ)לאיש והאישה(ֵדותן:
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 }האיש והאישה ובורחים לפינה אחרת כשהם עדיין צמודים{

ֵנודףֵמשםֵריחֵמסריח?אתֵלאֵמרגישהֵשֵ)ממהר ומרחרח את הבור(ֵדותן:

לאֵכדאיֵלהעירֵאףֵאחד.ֵעדיףֵלהשאירֵאותםֵמנומנמיםֵבטינופתֵֵמירמי:

ֵשלהם,ֵולתתֵלמצבֵלהתגלגל.

ֵאםֵהואֵמסריחֵסימןֵשהואֵקיים.ֵדותן:

ֵ...פגראוֵשהואֵסתםֵפלצן,ֵאוֵאוליֵכמוֵזהֵשיצאֵמהבור,ֵֵמירמי:

ֵאתהֵרוצהֵלהיותֵגופה?!ֵ)בוחנת את דותן(

ֵצדֵשני

 }נשמעות אנחות הנאה של האיש והאישה ומיד מפסיקות{

אי...?ֵ)"להמשיך...?"(ֵאיש: פ  ֵטּוֵט 

ָפּה,ֵאישה: ָפּה...ֵ)"תמשיך,ֵֵטֶּ ֵתמשיך"(טֶּ

ֵצדֵאחד

אתֵשומעת?ֵהואֵממשֵֵ)מטה אוזן לכיוון הבור/פיר, אחר כך למירמי(ֵדותן:

ֵלאֵמנומנם,ֵאניֵשומעֵאתֵהנחירותֵשלו...

ֵגםֵאני,ֵאבלֵאלהֵקולותֵשבאיםֵמהחלל.ֵמירמי:

 }נשמע קול דיבור של תינוקת ממלמלת{

ֵהתינוקתֵשלנו.ֵֵמירמי:

ֵ.תינוקליֵאיןֵֵדותן:

ֵלנו.ֵשיהיהֵהתינוקֵאוליֵאלהֵקולֵמירמי:

ֵאותי!ֵםניצחתֵ)קורא לתוך הפיר(ֵדותן:

אוליֵהםֵשותקיםֵכדיֵלעוררֵאתֵהענייןֵשלנו.ֵבכלֵזאתֵאשאלֵאתֵֵמירמי:

ֵהזוגֵהזה.

ֵכלֵעודֵהםֵעסוקים,ֵלאֵכדאיֵלהפריעֵלהם.ֵדותן:

ֵ)הולכת לזוג( אוליֵהםֵמחכיםֵשנשאל...ֵמירמי:
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ֵהםֵלאֵמשלנו.ֵ)בקול שמבהיל אותה(ֵדותן:

ֵעודֵיותרֵטוב.ֵמירמי:

ֵאתֵהייתֵרוצהֵשיפריעוֵלךֵבאמצע?ֵדותן:

אםֵמלכתחילהֵהייתֵנמנעֵמתגובותֵאגרסיביותֵבכלֵמיניֵמצביםֵֵמירמי:

ובמקרהֵהזהֵהייתֵמשחררֵבאדישותֵאתֵהחבל,ֵיכולֵלהיותֵשלאֵ

משוךֵבחזרה?!ֵאחוזֵול,ֵלמהֵהתעקשתֵלהזההיינוֵמגיעיםֵלמקוםֵ

ֵ.לפעמיםֵצריךֵלרפותֵבחיים

ֵ.לאֵהייתהֵליֵאפשרותֵבחירהֵדותן:

 }נשמעים מלמולים משיחות של אנשים שונים, קולות של גברים, נשים וילדים, 

  בקול רם.

 דותן ומירמי אוטמים את אוזניהם ומנסים לחפש מהיכן מגיעים הקולות.{

ֵשקט...!!!ֵ)בחוסר סבלנות( דותן:

 }שתיקה{

ֵאניֵמציעהֵשנעזובֵאתֵהמקום.ֵמירמי:

ֵצודקת.ֵדותן:

ֵאבלֵאיך?ֵמירמי:

ֵנחפש.ֵדותן:

ֵאיפה?ֵמירמי:

ֵהעיקרֵלצאת!ֵדותן:

ֵלאן?ֵמירמי:

 }מירמי ודותן מסתובבים ומחפשים פתח, פתאום מהבור נשמעים קולות צוחקים, 

 יד עם כפפה צבעונית מסמנת להם להיכנס פנימה. כמו במסיבה.

 פאוזה. מתקרבים.

 בוחנים את הבגדים{מהפיר נזרקים אליהם בגדים. מירמי ודותן 
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ֵאלהֵהבגדיםֵשלנו...ֵמירמי:

ֵזהו!...ֵאניֵנכנסֵלשםֵלעצורֵאתֵהסיוט.ֵדותן:

ֵואםֵלאֵתחזור?ֵמירמי:

ֵאניֵאחזור.ֵדותן:

ֵלפעמיםֵנופליםֵלתוךֵחלוםֵולאֵקמיםֵממנו.ֵמירמי:

ֵמקסימוםֵאגיעֵלמקוםֵאחרֵאוֵאוליֵלמקוםֵממנוֵבאתי.ֵדותן:

ֵהיכולתֵלחזור?ואםֵתגיעֵלשםֵותחסרֵלךֵֵמירמי:

ֵ"גםֵתרנגולֵעיוורֵמוצאֵלעתיםֵגרגר."ֵדותן:

ֵזהֵאומרֵשאתהֵהולךֵלקחתֵסיכוןֵגדול!ֵמירמי:

ֵאניֵכברֵנמצאֵבסיכון.ֵדותן:

ֵ.שלֵפחדניםֵאתהֵלוקחֵסיכוןֵמיותרֵמירמי:

ֵרוצהֵלדברֵעםֵמישהו...?ֵֵ)בקול גברי מוגזם. קורא לתוך הבור(ֵדותן:

ֵזהֵמשמחֵשישֵמישהוֵשאפשרֵלדברֵאתו...ֵ

ֵאתהֵלאֵתתאכזב.

ֵאנחנוֵיכוליםֵלעזורֵלך!...ֵאתהֵשומע?ֵ)קוראת לתוך הבור(ֵמירמי:

 }מירמי ודותן אוספים את כל הבגדים{

אוליֵזאתֵהדרךֵלהגיעֵלממדיםֵאחריםֵביתרֵקלות,ֵֵ)לדותן תוך כדי(ֵמירמי:

ֵאוליֵזאתֵגישהֵאחרתֵשמובילהֵלחלומות.

ֵממדֵאחר?ֵחלומות?ֵעלֵמהֵאתֵמדברת?ֵדותן:

ֵזאתֵהמציאותֵהחדשה.ֵֵמירמי:

ֵזאתֵהמציאותֵשלך.ֵדותן:

ֵשלֵשנינו.ֵהפכנוֵלתופעותֵשכוללותֵתוכנותֵווירוסים.ֵמירמי:

ֵ
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  מירמי ודותן}נהימה חזקה נשמעת בחלל ומהבור נזרקים עוד בגדים לבמה. 

 רמי נרתעת ומושכת את דותן מיעד ש אותם מהר וזורקים בחזרה לבוראוספים 

 חולצתו{ב

ֵתרפיֵמהחולצהֵשלי!ֵדותן:

ֵמה?ֵ)מעמידה פנים שלא שמעה( מירמי:

ֵמהֵקורהֵלך?ֵדותן:

ֵאלֵתעזובֵאותי!ֵמירמי:

ֵמהֵהלחץ?!ֵתרפי!ֵדותן:

ֵישֵמישהיֵאוֵמשהוֵבפנים.ֵמירמי:

ֵוהואֵגדול.ֵדותן:

ֵמאיפהֵאתהֵיודעֵמהֵגודלו?ֵמירמי:

ֵלפיֵהקול.ֵדותן:

ֵישֵגםֵקטניםֵעםֵקולֵגדול.ֵמירמי:

ֵלמהֵהגענוֵלפה?ֵ)לבור( מירמי:

ֵמירמי,ֵדותן...ֵמירמי,ֵדותן...ֵ(בקול צרוד ולוחש)ֵ:קול

ֵהםֵיודעיםֵאתֵשמנו.ֵ()לוחש למירמיֵדותן:

ֵאתםֵהגעתםֵכיֵאניֵמשכתי...ֵונמשכתם...ֵ)ממשיך(ֵ:קול

ֵהחייםֵשלכם...ֵנפרמו...ֵקלקלתם....ֵ)צחוק מתגלגל(

אותךֵהואֵלאֵמשךֵוהגעתֵלכאן.ֵסימןֵשאפשרֵלהגיעֵֵ)למירמי(ֵדותן:

ֵלכאןֵבליֵשמישהוֵימשוךֵאותך.

מרצוןֵהלכתיֵאחריך.ֵאניֵאשתךֵֵ)בתמימות( הלכתיֵבעקבותיך.ֵמירמי:

ֵלטובֵולרע.ֵ

 )הולך...(אניֵנכנסֵלחשוףֵאתֵזה.ֵֵדותן:
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ֵאתהֵעלולֵלהגיעֵלאמצעֵשוםֵמקום.ֵמירמי:

ֵאתֵנשארתֵכאן!ֵהולכת אחריו. עוצר ופונה אליה()מרגיש שמירמי ֵדותן:

ֵ...,ֵלאֵעשוהֵליֵטובמקוםֵגרועה...ֵמירמי:

ֵאתֵנשארתֵכאןֵוזהו!ֵדותן:

ֵלמהֵדווקאֵאני...ֵמירמי:

ֵמישהוֵחייבֵלשמור!ֵדותן:

ֵעלֵהריק?!ֵמירמי:

ֵתשמורֵאתה.

ֵואתֵתלכיֵלבד?ֵדותן:

ֵלמהֵלא?ֵמירמי:

ֵאבלֵאניֵגבר.ֵדותן:

 .לשמוראיןֵעלֵמהֵֵמירמי:

ֵהישאריֵכדיֵלוודאֵשאחזור,ֵואםֵצריךֵאזֵתזעיקיֵעזרה.ֵדותן:

ֵֵעזרהֵממי?ֵמירמי:

 }קול משונה נשמע מתוך הבור(

ֵבוא,ֵאלֵתפחד...ֵ:קול

ֵשמעת?ֵאיזהֵמןֵקולֵזהֵהיה?ֵדותן:

האוזנייםֵשלנוֵמכוונותֵלתדריםֵמסוימים,ֵאםֵזאתֵהייתהֵֵֵמירמי:

ֵאישהֵזהֵסימןֵלסכנות.

ֵלמה?ֵדותן:

ֵאישהֵיוצרתֵפיתויים.ֵֵמירמי:

ֵוגברֵיוצרֵמלחמות!ֵדותן:
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ֵאתהֵלאֵמפחד?ֵמירמי:

ֵאני?ֵמפחד?ֵנראהֵלך?ֵדותן:

ֵ?!ֵחייךמהֵקרהֵשקיבלתֵאומץֵואתהֵרוצהֵללכתֵלסכןֵאתֵֵמירמי:

ֵדלתֵשתוכלֵלדפוקֵעליהֵכדיֵלחזור.ֵשםֵאיןאוליֵ

ֵאניֵאתקשרֵאליך.ֵדותן:

ֵאיך?ֵהגענוֵערומים.ֵמירמי:

ֵטלפתית.ֵדותן:

אתהֵלאֵיודעֵאיזוֵאנרגיהֵטמונהֵשם,ֵאוליֵהיאֵיכולהֵלדרדרֵאותךֵֵמירמי:

ֵלגיהינום!

ֵאניֵאצעקֵלךֵמתוךֵהגיהינום.ֵדותן:

ֵאניֵלאֵרוצהֵשוםֵקשרֵעםֵהגיהינום.ֵאתהֵמשחקֵעםֵהמוות.ֵמירמי:

ֵיהיהֵלךֵמהֵלספרֵעליֵדותן:

ֵ"הפחדןֵהפךֵלאמיץֵלבֵונעלם!"ֵ)בפאתוס(

 מזדחל על הרצפה קצהו של כבל חשמלי דק כשלקצהו השני  }בצד אחר של הבמה

 קשורה חבילת כבלים נוצצים דמוי קונכייה של חילזון שמאחוריו מחובר כבל 

 תגובה ראשונה של מירמי ודותן היא רתיעה, אך  דמוי זנב. ברקע נשמעת הזחילה.

 הם מיד מתעשתים ומתחילים לעקוב בדריכות אחרי הקונכייה. מירמי קופצת, 

  דותן מצטרף ואוחז בה גם הוא{ דורכת על זנב הכבל ואוחזת את הקונכייה.

אםֵלאֵנעצורֵאתֵהדברֵהזהֵזה,ֵהואֵימשיךֵֵ)תוך כדי משיכה(ֵמירמי:

ֵלשגעֵאותנו.

ֵתחזיקיֵחזק...ֵתתנגדי...ֵ)מתנגד ומושך בכוח(ֵדותן:

 ביחד!...ֵבואֵאניֵמנסה...ֵֵמירמי:

 }נשמע צחוק לגלגני נשי וגברי{
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כשאספורֵעדֵשלוש,ֵתמשכיֵבכולֵהכוח.ֵאחתֵֵ)לוחש למירמי(ֵדותן:

יכולֵלהיותֵֵ)תוך כדי משיכה(!... שתייםֵשלוש...ֵחזק!...ֵחזק

שהאדםֵאינוֵהמיןֵהדומיננטי.ֵאוליֵאנחנוֵקיימיםֵרקֵכדיֵלבדרֵ

ֵיצוריםֵזרים.

ֵכןֵ!!ֵאנחנוֵצופיםֵבכולכם!ֵבתוךֵקופסהֵשהתרסקה.ֵ)צוחקים(ֵ:קולות

 שניהם מושכים בכול כוחם. הכבל משתחרר ושניהם נופלים על הרצפה הכבל 

 נמתח שוב ומושך את שניהם לבור. שניהם נבלעים בתוך הבור.

 אור יורד.

 
 

2ֵתמונהֵ
לצד  חוצים את הבמה.זוהרים : ספסל בתחנת רכבת ישנה. פסי רכבת המקום

 הפסים 

 עשבים שוטים. ברקע ירח וכוכבים בצבעים לא רגילים. מדי פעם מופיעים 

 בקדמת במה האיש והאישה )הפעם עם גלימות  ניצוצות והבזקים במקומות שונים.

 עומדים על פסי הרכבת. בצבעים שונים(

 מירמי ודותן לא שמים לב )בינתיים( לנוכחותם.

 של אנשים בשפות שונות. מדי פעם נשמעים דיבורים לא ברורים

ָטהֵמסמן לה להתכופף(ֵ)לאישה, בציווי,ֵֵאיש: ה...ֵ)"התכופפי"(ֵָטרְּ ֵבֹולֶּ

ָטהֵאישה: הֵָטרְּ ה?ֵ)"למהֵלהתכופף?"(ֵש  ֵבֹולֶּ

ה?!ֵ)"למה?!"(ֵ)בכעס(ֵאיש: ֵש 

ה!ֵ)"ככהֵלמה!"(ֵאישה: ֵָכאֵש 

יֵאיש: הֵָטהֵש  ובֹוֵֵָטקֶּ ו-בֻּ ֵמהיר"(ֵ-רוצהֵעודֵפעם,ֵמהירָפאִצי.ֵ)"אניֵ-,ֵָפאִציבֻּ

הֵָפאִצי-ָפאִצהֵאישה: ובֹוֵֵָטקֶּ ו-בֻּ ֵמהירֵעודֵפעם?"(-?...ֵ)"מהירבֻּ

וֵאיש: אי!...ֵ)"פעםֵאחרונהֵודי"(-בֻּ ק  וֵָבִאיֵפ  ֵבֻּ

וֵֵ)כמזהירה אותו(ֵֵאישה: אי!...ֵ)"פעםֵאחרונהֵודי"(-בֻּ ק  וֵָבִאיֵפ  ֵבֻּ

 .יםאוחז באגן האישה ומקיימים יחסהאיש }האישה מתכופפת ומפנה את עכוזה לאיש, 

 {באגילבמה נכנס 



16 

ָגאּה...ֵ)"שלוםֵוברכה"(ֵ(לאיש והאישה )מסמן לשלוםֵבאגי: ֵָבאָגהֵדֶּ

 }איש ואישה מביטים בו בבוז{

ָגאּה...ֵ)"אמרתיֵשלוםֵוברכה"(ֵ)בנחרצות(ֵבאגי: ֵָבאִגיֵָבאָגהֵדֶּ

פֹוֵאיש: יֵט  ֲאק  אה?ֵק  פ  הֵפֶּ ֵָפאָלה!ֵֵָטאֵכֹורֶּ

 )אתהֵרוצהֵלקבלֵמכות?ֵעוףֵפה!(

יֵָטהֵָפאִצהֵָפאִציֵָפאִצי...קּוֵֵבאגי: ֵ)גםֵאניֵרוצהֵאחדֵמהירֵמהיר(ֵש 

 }איש מחטיף מכות לבאגי ומסלק אותו, חוזר בנהימות לאישה ומסמן לה להמשיך. 

 פסל כמו מתוך חלום. אינם מבחינים בזוג בינתיים מירמי ודותן מתעוררים על הס

 שמזדווג.{

ֵאיפהֵאני?ֵדותן:

ֵאיפהֵאנחנו?ֵמירמי:

ֵאיפהֵאנחנו?ֵמיֵאנחנו?ֵדותן:

ֵאתהֵואני.ֵמירמי:

ֵמיֵאת?ֵדותן:

ֵאניֵמירמי.ֵמירמי:

ֵאניֵדותן.ֵאתֵמהמקום?ֵדותן:

ֵאתהֵלאֵיודע?ֵמירמי:

ֵקופאית?ֵדותן:

ֵלא.ֵמירמי:

ֵנוסעת?ֵדותן:

ֵבזמן.ֵפעם...מדיֵֵמירמי:

ֵעלֵמהֵאתהֵחושב?

נעלמוֵליֵהמחשבות.ֵאניֵמרגישֵזרמיםֵמקצריםֵבמוח.ֵכנראהֵשישֵֵדותן:

ֵסוגֵאחרֵשלֵקיוםֵשאנחנוֵלאֵיודעיםֵלהסביר.
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זוכרֵשעלינוֵעםֵהרכבֵעלֵגשרֵכדיֵלקלוטֵֵ)מנסה להיזכר ולהזכיר(ֵמירמי:

ֵאתֵהשיחותֵטובֵיותר?

ֵנחמד.הרוחֵהייתהֵנעימהֵוהרגשתיֵשהיהֵוֵדותן:

ֵבסוףֵלאֵנלחמת.ֵמירמי:

ֵעלובֵודל.אדםֵהאםֵאניֵנראהֵכמוֵאחדֵשנלחם?!ֵתראיֵאותי,ֵאניֵֵדותן:

ֵבמקוםֵהקודםֵלאֵנשמעתֵכזהֵרכרוכיֵ...ֵמירמי:

 }פאוזה. מירמי בוחנת אותו מחייכת אליו בסלחנות{

ֵמה?ֵדותן:

ֵהרגשת?ֵמירמי:

ֵמה?ֵדותן:

ֵ{}פאוזה

ֵשאניֵסולחת.ֵֵמירמי:

ֵעלֵמה?ֵדותן:

ֵעלֵהחיים.ֵמירמי:

ֵמהֵזהֵהיה?ֵדותן:

ֵמה?ֵמירמי:

ֵהחבל?ֵהכבלים?ֵדותן:

ֵהכבליםֵהםֵשמשכוֵאותנוֵלפה...ֵמירמי:

ֵ...וקולֵבקעֵמתוכםֵוהיוֵזרמיםֵבבורֵשבתוכוֵנבלעתיֵונעלמתי...ֵדותן:

ֵעםֵחבילתֵהכבלים.ֵמירמי:

ֵנכון,ֵכמוֵקונכייה,ֵוניסיתי...ֵלמשוךֵוצעקתי...ֵדותן:

ֵצעקנו...בכולֵהכוח...שנינוֵֵמירמי:
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ֵאזֵישֵלנוֵמשהוֵמשותף?ֵצעקנו?ֵשנינו?ֵ)מתפלא(ֵדותן:

ֵאתהֵרואהֵאתֵהזוגֵההוא?ֵ)רומזת במנוד ראש על האיש והאישה(ֵמירמי:

ֵכן,ֵגםֵהםֵהיוֵבמקוםֵהקודם.ֵדותן:

ֵבואֵנשאלֵאותם?ֵמירמי:

ֵלאֵכדאיֵלהפריעֵלהם...ֵדותן:

ֵלמהֵלא?ֵמירמי:

להבהילֵאותםֵבאמצעֵהזיווגֵואבריֵהמיןֵשלהםֵאנחנוֵעלוליםֵֵדותן:

ֵיכוליםֵלהיתפס.

ֵ...איךֵייתפסו?ֵ)צוחקת(ֵמירמי:

ֵכמוֵאצלֵהכלבים.ֵכאשרֵמבהיליםֵאותםֵבאמצע,ֵמידֵנוצרתֵלפיתה.ֵֵדותן:

ֵמהבהלה?ֵמירמי:

ֵכמוֵצבת!ֵדותן:

ֵזהֵכואב?ֵמירמי:

ֵמאוד.ֵדותן:

ֵמאיפהֵאתהֵיודע?ֵמירמי:

ילדיםֵהאחריםֵרגמוֵאותםֵוכלביםֵשנתפסוֵיחדֵכשהייתיֵילדֵראיתיֵֵדותן:

ֵבאבניםֵבזמןֵההזדווגות...ֵ

ֵדיֵנו,ֵאלֵתנסה...ֵמירמי:

ֵכןֵכן,ֵגםֵלחברֵשליֵזהֵקרה.ֵדותן:

ֵכאב?ֵמירמי:

ֵמאוד.ֵדותן:

ֵומהֵעשוֵלהם.ֵֵמירמי:
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ֵלמי?ֵֵדותן:

ֵלכלביםֵולחברֵוחברתו.ֵֵמירמי:

ֵ-והחברֵוחברתוֵהכלביםֵברחוֵמהמקוםֵכשהםֵעדייןֵצמודים...ֵדותן:

ֵעטפוֵאותםֵבסדיןֵוישרֵלביתֵהחולים.

ֵאווץ'.ֵלאֵהייתיֵרוצהֵלהיותֵבמקומה.ֵ)מצליבה רגליים( מירמי:

ֵגםֵלאֵבמקומו.ֵֵדותן:

...אניֵמתחילֵלחשובֵשאתֵצודקת.ֵמצדֵאחד,ֵאוליֵהכולֵֵ)אנחה(

אבלֵמצדֵשני,ֵזהֵלאֵיכולֵֵפאוזה קטנה(באמתֵחלוםֵעםֵניצוצות,ֵ)

יֵלאֵייתכןֵששנייםֵחולמיםֵאתֵאותוֵחלוםֵבדיוקֵובוֵלהיותֵחלום,ֵכ

ֵזמנית.

ֵאוליֵנלכדנוֵבחלוםֵבתוךֵחלום...ֵמירמי:

ֵאניֵעודֵלאֵמביןֵאיפהֵאנחנוֵלכודים.ֵדותן:

 }שניהם מתחילים לחפש רמז במקום. כאשר הם עוברים ליד האישה והאיש, הם 

 קופאים במקומם ומחכים שמירמי ודותן יעברו.{

  על האיש בזעם, בעיניים פעורות ומסמנת לו להמשיך. }האישה מסתכלת

 מרחוק נשמע צופר של רכבת{

אָפא?ֵ)בלחש(ֵאישה: הֵפ  ָפּהֵש  ֵ!ֵ)"למהֵהפסקת?ֵתמשיך!"(טֶּ

הֵאיש: ר  ה?...ֵפְּ לֹוָקה.ֵ)"למה?ֵמפריעיםֵבריכוז"(ֵש  ֵבְּ

 {קונאקול הודי}האיש והאישה ממשיכים באקט שלהם לפי מקצב 

ֵה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..טֵֵָ-ָטאקיֵאיש:

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקהֵאישה:

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקיֵאיש:

 )וחוזר חלילה בהתאם לצורך(...ֵָטה-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקהֵאישה:

 נכנס{ באגי}
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ָגאּה...ֵ)"שלוםֵוברכה"(ֵ)מסמן שלום לאיש ולאישה(ֵבאגי: ֵָבאָגהֵדֶּ

 ואישה מביטים בו בכעס{}איש 

ָגאּה...ֵ)"אמרתיֵשלוםֵוברכה"( ()בנחרצותֵבאגי: ֵָבאִגיֵָבאָגהֵדֶּ

פֹוֵאיש: יֵט  ֲאק  אה?ֵק  פ  הֵפֶּ ֵָפאָלה!ֵֵֵָטאֵכֹורֶּ

ֵ)אתהֵרוצהֵלקבלֵמכות?ֵעוףֵמפה!(

יֵָטהֵָפאִצהֵָפאִציֵָפאִצי...ֵ באגי: ֵ"(אניֵרוצהֵאחדֵמהירֵמהיר")ֵש 

 (המקצב)וחוזר על 

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקי

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקה

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקי

ֵ)תוך כדי, תופס את באגי בצווארו, מרים ומשליך אותו החוצה.(ֵאיש:

ֵָפאְךִֵשיֵָבאְךֵפֹופֹו!ֵ)קללהֵעסיסית(

ֵֵ(בקול דק היסטרי., . ממשיך)בזמן שהאיש מרים אותו באגי:

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקי

ֵָטה...ֵ-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקה

פֹוֵבכעס, מחזיר קללה() ֵָפאְךִֵשיֵָבאְךֵפֹופֹו!ֵט 

ֵהמקוםֵנראהֵכמוֵתחנתֵרכבת.ֵדותן:

ֵאניֵחושבתֵששמעתיֵקודםֵרכבתֵמרחוק.ֵמירמי:

 זהֵמסבירֵלמהֵנפלטנוֵלפה.ֵֵדותן:

ֵאתֵחושבתֵשנרדמתי?!ֵומתפלא()חושב 

ֵאניֵזוכרתֵשעלינוֵלמעלהֵכיֵלאֵהייתהֵקליטה,ֵואזֵירדנוֵחזרה...ֵמירמי:

ֵרגע,ֵתגידיֵעודֵפעםֵמיֵאת?-רגעֵדותן:

ֵמירמי.ֵמירמי:

ֵומיֵאני?ֵדותן:

ֵחייזרֵשהואֵגםֵבעלי.ֵמירמי:
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ֵאתֵצוחקתֵעלי?ֵאניֵגםֵחייזרֵוגםֵבעלך?ֵדותן:

תהֵמתפלא?ֵרובֵהנשיםֵחושבותֵשבעליהןֵכן,ֵמהֵאֵ)בחיוך רחב( מירמי:

ֵחייזרים.ֵוכךֵאתהֵמתנהג.

ֵכנראהֵשהגעתֵלמצבֵלאֵסביר/נורמאלי.ֵדותן:

ֵאתהֵבסדר?ֵ)בוחנת אותו( מירמי:

ֵלא.ֵדותן:

ֵאניֵטרוד.

ֵלאֵנורמאלי.

ֵאניֵחיזרתיֵאחריךֵאיֵפעם?ֵ)מפנה מבט עמוק אליה(

...ֵאתהֵיודעֵשלאֵהרשתיֵלאףֵאחדֵלחזרֵאחרייֵֵבוואטסאפשעותֵֵמירמי:

כמוֵשאתהֵחיזרת,ֵהייתיֵחייבתֵליצורֵזוגיותֵמתאימה.ֵבתחילתֵ

נהניתיֵלסרב.ֵהדרךֵסירבתיֵלצאתֵאיתךֵלדייטים.ֵלחצת.ֵסירבתי.ֵ

זהֵנראהֵכלֵכךֵטיפשי.ֵאניֵיודעתֵשלאֵתאמיןֵליֵאבלֵאניֵאנסהֵ

ֵ...הנה,ֵאנחנוֵיחדֵבליֵהפסקהֵמאזֵשהפכתֵלהשתנות.

ֵ...לחייזר?ֵדותן:

ישות.ֵואניֵרודפתֵאחריךֵכמוֵכלבהֵמיוחמת,ֵמשוםֵשאניֵלאֵדומהֵֵמירמי:

לאףֵבןֵאדםֵכמעט,ֵאניֵמרגישהֵמיוחדת,ֵשונה,ֵלאֵלבדֵבעולם.ֵ

למרותֵשאתהֵמאודֵמופנםֵומשעמםֵהתאהבתיֵבך,ֵמיֵשלאֵתהיה.ֵ

ֵדבריים.מלפעמים,ֵאמרתיֵלעצמיֵאלֵתחפשיֵהריםֵואגמיםֵבאזוריםֵ

ֵסליחה!ֵמיֵאת?!ֵדותן:

ֵאניֵאשתך.ֵביישנית,ֵרוחניתֵמאוד,ֵשונהֵמאחרים.ֵמירמי:

ֵ?,ֵנכוןלאֵאכפתֵלךֵשאנחנוֵנשואים

ֵבאמת?ֵאתֵואני?!ֵ)מתפלא(ֵדותן:

ֵתמידֵצמודהֵאליך,ֵנמשכנוֵלפהֵביחד.ֵכמוֵהזוגֵשאתהֵרואהֵשם.ֵמירמי:

כאשרֵנשואיםֵולאֵמסתדרים,ֵקלֵלהפנותֵאצבעֵמאשימהֵאחדֵ

 לשני.ֵ

תראהֵאותם,ֵהאםֵתהיתֵאיֵפעםֵלמהֵהאיברֵשלךֵלאֵֵ)על הזוג(

ֵפעיל?ֵחשבתֵפעםֵאיךֵלהשתמשֵבוֵכראויֵכדיֵלהביאֵתינוקֵלעולם?
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ֵ?ילדֵלמהֵלהביאֵדותן:

ֵתחשובֵעלֵזה.ֵֵמירמי:

ֵאוליֵנלמדֵמשהו.ֵאוליֵכדאיֵלבקשֵמהםֵייעוץ?ֵהזוג( )מרמזת על

ֵסטופ!-אניֵלאֵמעונייןֵללמודֵמזייניםֵנוןֵ)רומז על האיש והאישה(ֵדותן:

ֵלא?ֵֵמירמי:

ֵהםֵעושיםֵזאתֵאחרת?ֵדותן:

ֵאוליֵכךֵצריךֵלעשותֵאתֵזה?ֵמירמי:

ֵאניֵבעלך,ֵאתֵאומרת?ֵדותן:

ֵחוזרתֵואומרת.ֵמירמי:

ֵסופית?ֵדותן:

ֵכן.ֵמירמי:

ֵהתקשורתֵבינינוֵממשֵגרועה.אזֵלמהֵֵדותן:

אתהֵממשיךֵאתֵהחלוםֵאוֵשאתהֵעושהֵאתֵעצמךֵֵ)נעלבת וזועמת( מירמי:

נעלב?!ֵאניֵאישהֵעובדת,ֵוישֵליֵתחומיֵענייןֵכמוֵלכלֵאחד,ֵיוגה,ֵ

ֵפעילותֵגופנית.ֵאניֵאוהבתֵויפאסנה,ֵלמרותֵשאניֵנגדֵהתבודדות.

ֵאתהֵלאֵזוכרֵאתֵכלֵזה?

ֵומהֵאני?ֵמיֵאני?!ֵדמותֵכזאתֵדיכאונית?ֵדותן:

ֵאתהֵגבוהֵממניֵבמטר...ֵמירמי:

אהבתי,ֵבדיחהֵטובה.ֵאתֵמחמיאהֵליֵלמרותֵשלאֵמגיעֵלי,ֵוזהֵֵדותן:

ֵמוצאֵחןֵבעיניי.

ִצ'יקֵפּופּו...ֵ)"תגמורֵכבר"(ֵ)בחוסר סבלנות ובאפיסת כוחות(ֵאישה: אקְּ ֵצ 

יֵאיש: הֵש  ָכה...ֵ)"אניֵרוצהֵאךֵלאֵיוצא"(ֵָפִקיֵָטהֵפּולֶּ ֵכֶּ

ֵנכוןֵשאתֵרוצהֵלשגעֵאותי?ֵ)מתקרב למירמי(ֵדותן:

ָקהֵֵ)רומז על מירמי ודותן(ֵאיש: התֶּ ר  ֵקֹוקֹוֵ)הםֵמפריעיםֵלי(ֵֵפְּ
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 {.וממשיכים על פסי הרכבת }האיש והאישה זזים בתנועת ייאוש, מתמקמים מחדש

ֵתחושהֵמוזרה...)בודק את חלקי גופו(  דותן:

גםֵאםֵתבדוקֵאתֵעצמךֵלאֵתוכלֵלראותֵאתֵההבדלֵולדעתֵאםֵ מירמי:

אתהֵקשורֵאליֵיותרֵמהצומח,ֵמהעציםֵאתהֵמיםֵאוֵאוויר,ֵאבלֵ

ֵמבעליֵחיים,ֵאתהֵואניֵשייכיםֵלחברהֵהאנושית.

ֵאתֵיודעתֵשאתֵפסיכיתֵלגמרי?ֵ)פתאום בתקיפות(ֵדותן:

ֵאתהֵרואהֵאתֵהזוגֵשםֵעלֵהפסים?ֵ)מצביעה לכיוון הזוג שמזדווג( מירמי:

ֵראיתי,ֵהםֵשעהֵמשתגליםֵבכולֵפינהֵועכשיוֵעלֵהפסים,ֵבכולֵהכוח.ֵדותן:

ֵגםֵאנחנוֵניסינוֵאתֵהריגושֵעלֵהפסים.ֵמירמי:

ֵ...?עלֵהפסיםאניֵעשיתיֵאתךֵֵדותן:

ֵהרבהֵפעמים.ֵניסינוֵולאֵהצלחתֵלהגיעֵלפורקן.ֵמירמי:

ֵבחייםֵלאֵניסיתיֵאתך!ֵדותן:

ֵשובֵהזיכרוןֵבוגדֵבך.ֵמירמי:

ֵאיך?ֵ)מתפלא(ֵדותן:

ֵאבלֵלאֵיכולת.מאודֵרציתֵֵמירמי:

ֵמאוד.אוליֵבגללֵשרציתיֵֵדותן:

 )מסמנת שנפל לו( ...,ֵמהפחדסבירֵלהניחֵשהתאמצתֵמדיֵלהצליחֵמירמי:

  .שוב נשמעות שיחות בכול מיני שפות, הפעם ברורות יותר}

 מירמי חשה סחרחורת קלה. אוטמת את אוזניה לרגע. לפתע נראה שדותן עומד 

 לקרוס וגם הוא אוטם את אוזניו.{

ֵמהֵקורה?ֵדותן:

דיבוריםֵקולנייםֵבאוזן...ֵהרגשתיֵכאילוֵאניֵיורדתֵבמורדֵרעשים...ֵֵמירמי:

ֵגבעה.ֵזהֵמרגישֵכאילוֵהאדמהֵזזהֵליֵמתחתֵלרגליים.

ֵ
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ֵאניֵשומעֵשיחותֵשלֵאנשים.ֵגםֵאת?ֵֵדותן:

ֵמהֵזהֵיכולֵלהיות?ֵ)בהשתוממות(ֵ

 מתכופף ובודק עשבים{ מתנדנד מעט.. }דותן מסייר מסביב וסורק את השטח

ֵמהֵמצאת?ֵמירמי:

ֵעשבֵיבש.ֵדותן:

ֵמהֵזהֵאומר?ֵמירמי:

ישֵפהֵפסיֵרכבתֵישניםֵוחלודים,ֵוצמחייהֵרבהֵלצדם.ֵהמסקנהֵֵדותן:

אניֵמקווהֵשאנחנוֵֵשליֵהיאֵשרכבתֵלאֵעברהֵכאןֵהרבהֵזמן.

ֵנמצאיםֵבחלוםֵבתוךֵחלום...ֵולאֵבמציאותֵחדשה.

ֵמידֵאגידֵלךֵאםֵזהֵחלוםֵאוֵמציאות.ֵמירמי:

 מתקרבת  אליו כדי לנשק אותו. בכול פעם שהיא}מירמי משועשעת, מתקרבת 

 אליו הוא נסוג, עד שאין לו לאן לסגת, והוא מתיישב על הספסל{

ֵמהֵאתֵעושה?ֵ)תוך כדי רתיעה(ֵדותן:

ֵמנסה.ֵמירמי:

ֵמה?ֵדותן:

ֵבהשראתם.ֵ)מצביעה על הזוג( מירמי:

ֵאלֵתתקרביֵאלי,ֵאניֵלאֵאוהבֵשנוגעיםֵבי.ֵדותן:

ֵשנוגעיםֵבך.אתהֵהכיֵאוהבֵֵמירמי:

ֵבחלומות!ֵדותן:

ֵאזֵתןֵלחלוםֵלזרום.ֵמירמי:

ֵלאֵאוהבֵשנוגעיםֵביֵוזהו!ֵ()פאוזה קטנהאתֵלאֵמבינה?ֵֵדותן:

ֵרוצהֵלבדוק?ֵמירמי:

ֵמה?ֵדותן:
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ֵאםֵאנחנוֵחולמים.ֵמירמי:

ֵאיךֵתבדקי?ֵדותן:

אםֵאסטורֵלךֵותתעוררֵסימןֵשישנת...ֵואםֵלאֵתתעוררֵסימןֵֵמירמי:

ֵֵֵֵֵ'כלֵיוםֵאתהֵמתעוררֵלמשהוֵחדשֵומפתיע.'שאתהֵער.ֵזכור!ֵ

ֵמיֵאמרֵליֵאתֵזהֵקודם?

ֵאניֵמעדיףֵלסטורֵלעצמיֵולהתעורר.ֵדותן:

אםֵאתהֵחולםֵשאתהֵסוטרֵלעצמך,ֵולאֵמתעורר,ֵסימןֵשאתהֵֵמירמי:

ֵסוטרֵבחלום,ֵוזהֵאומרֵשאתהֵנמצאֵבחלוםֵבתוךֵחלום.

 }באופן מפתיע מירמי סוטרת לו, ונסוגה{

ֵֵ!בקשתיֵלאֵלגעתֵביֵבה()גוער ֵדותן:

ֵכאב?ֵמירמי:

ֵכן.ֵדותן:

ֵאתהֵלאֵחולם!ֵמירמי:

 )מסתכל לשמיים(. כיֵשנינוֵנמצאיםֵבאותוֵחלוםֵדותן:

ֵרואה?ֵֵהאת )מסתכלת למעלה(ֵמירמי:

 }השמים נראים קודרים, רק פה ושם נקודות אור בצבעים עזים. כאילו סוף העולם קרב{

ֵהשמייםֵשוניםֵהיום.ֵדותן:

ֵהתעוררנוֵהיוםֵלאורֵשונה.ֵמירמי:

ֵזאתֵאדמהֵאחרת?ֵֵדותן:

ֵבוערת?!ֵמירמי:

ֵאניֵרואהֵשאנחנוֵמוקפיםֵבמוליכיֵזרםֵשונים...ֵדותן:

ֵרצים...ֵמשתוללים...ֵישֵהרבהֵכבליםֵצבעוניים...ֵמירמי:

ֵשמתֵלבֵלזוגֵבפינה?ֵ)לוחשת(
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ֵאמרתיֵלךֵשראיתיֵאותם!ֵ)בחוסר סבלנות(ֵדותן:

ֵאחרינוֵלכולֵמקום?למהֵהםֵעוקביםֵֵמירמי:

ֵאלֵתפריעיֵלהם,ֵלאֵצריךֵלהעירֵאת...?ֵדותן:

ֵאוליֵהםֵכמוך...ֵמירמי:

 }דותן חופן את ראשו בשתי כפות ידיו, שקוע במחשבות.

 מירמי הולכת לזוג ובוחנת אותם מקרוב בעודם מזדווגים{

ֵאתםֵעושיםֵאתֵזהֵטוב...ֵצריךֵלהראותֵאתֵזהֵלבעלי. )לזוג(ֵמירמי:

ֵבואֵתראהֵותלמדֵאיך...ֵ )לדותן(

ֵנוק...-נוק-נוקֵ)מתקרבת לדותן ומשמיעה צליל של נקישות בדלת(

ֵאניֵמבינהֵומאמינהֵשישֵלךֵשאלותֵרבותֵאזֵלמהֵאתה...

ֵישֵלךֵאתֵהתשובהֵלמהֵשקורה?...ֵ)נכנס לדבריה(ֵדותן:

אתהֵנאבקֵקשהֵכדיֵלקבלֵאתֵהעובדהֵשאישהֵלאֵמוכרתֵבישרהֵֵמירמי:

 דמהֵלךֵשהיאֵמשבשתֵלךֵאתֵחיים.ֵלךֵשהיאֵאשתך.ֵנ

 )מתיישבת לידו ונצמדת אליו(

ֵאתֵהפנים.-א-אםֵתרחיקיֵא-א-אעריךֵמאודֵא-א-אֵ)בגמגום קל(ֵדותן:

ֵאתהֵנרתעֵממני?ֵֵמירמי:

ֵממני?!

מהֵבסךֵהכולֵאניֵמבקשת?ֵקצתֵמגע...ֵחייםֵפשוטים,ֵחייםֵ

ֵנורמאלייםֵכמוֵשלֵאנשיםֵאחרים.ֵאבלֵאתהֵאףֵפעםֵלאֵתשתנה.

ֵאיןֵלךֵענייןֵאוֵהערכהֵביחסֵלכלֵמהֵשאניֵעושהֵבשבילך.

ֵאניֵמנסהֵלזכורֵמהֵעשיתיֵקודם,ֵלפני...ֵדותן:

אלֵתנסהֵלזכורֵאתֵהלילהֵהראשון,ֵנסהֵלזכורֵאתֵהלילהֵֵמירמי:

לאןֵנעלםֵהלילהֵהאחרון?...ֵמהֵקרהֵללילהֵהאחרון?ֵֵהאחרון?

ֵתוההֵאםֵאתהֵחי.ֵבמקוםֵזהֵאתה

 חסר ביטחון. הוא מתחיל לשפשף את עיניו ומושך באוזנו{}מרוב מחשבות, דותן 

ֵאתהֵמנסהֵלהתעורר?ֵמירמי:
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ֵ...שתקיֵכבר,ֵייבשתֵליֵאתֵהמוח!ֵ)צועק עליה(ֵדותן:

...אתהֵשואלֵאתֵעצמךֵהאםֵכלֵֵ)ממשיכה ללא התרשמות מהצעקות(ֵמירמי:

ֵכן,ֵזהֵקרהֵקורהֵויקרה!ֵ)בתקיפות(זהֵקרה,ֵקורהֵוימשיךֵלקרות?ֵ

ֵיקירי,ֵאניֵאתךֵלטובֵולרע.ֵבוקרֵטוב

בשניםֵהאחרונותֵהתמודדתיֵעםֵמצביםֵֵ)נרתע ממנה, נראה מפוחד(ֵדותן:

ֵדיֵקשים,ֵוהגעתיֵלמצבֵשאינניֵיכולֵלסבולֵיותרֵעימותים...

ֵאזֵמהֵאתהֵמעדיף,ֵלוותר?ֵלאֵלהתמודד?!ֵמירמי:

 אניֵמבקשֵממךֵלאֵלהכבידֵעלי.ֵדותן:

ֵלי?ֵמיֵנתןֵלךֵאתֵהרשות?איךֵנכנסתֵא )פאוזה. פתאום משתומם(

ֵֵאניֵלאֵיודעת,ֵתגידֵליֵאיךֵנכנסתֵאתהֵאלי?ֵמירמי:

בדרךֵכללֵאניֵמעדיףֵלאֵלפגושֵמכריםֵבמקומותֵבהםֵאניֵמבקרֵֵדותן:

ֵבאופןֵקבועֵבחלומות.ֵאזֵאםֵאתֵיכולה,ֵצאיֵליֵמהחלום.

לךֵאתה!ֵלךֵומצאֵלךֵמקוםֵשאתהֵיכולֵלדמייןֵבוֵשאתהֵלבד,ֵזהֵֵמירמי:

להיותֵביתֵישןֵבוֵגרתֵעםֵהוריךֵהזקנים,ֵאוֵהמקוםֵשנולדתֵיכולֵ

ֵ...בו,ֵמקוםֵעבודהֵישן

ֵכמהֵשניםֵאנחנוֵביחד?ֵ)קוטעת אותו(ֵדותן:

ֵששֵשנים.ֵמירמי:

ֵאויֵואבוי...ֵוכךֵסבלתיֵאותךֵעםֵכלֵהשטויותֵשישֵלךֵבראש?ֵדותן:

ֵכיֵאתהֵאוהבֵאותי.ֵֵמירמי:

ֵדי!ֵאתֵמשגעתֵאותי!ֵ)בכעס(אניֵאוהב?ֵמהֵזאתֵאהבה?ֵֵ)מתפלא(ֵדותן:

...וגםֵלמחרתֵהיוםֵומחרתייםֵושלושתֵֵ)ממשיכה כדי להכעיס(ֵמירמי:

הֵ)!(ֵפשוטֵתאחסןֵאותןֵבמקוםֵכלשהוֵבנייד,ֵוכשיגמרֵלךֵ ֲחרֶּ מ 

ֵהמקום,ֵתגדילֵאתֵהזיכרון.

ֵבבקשה,ֵתפסיקי...ֵ)עייף(ֵדותן:

ֵהזיכרון....ואםֵלאֵתוכלֵלעשותֵאתֵכלֵזה,ֵסימןֵשאיבדתֵאתֵֵמירמי:
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ֵתפסיקיֵלשגעֵאותי!ֵ)צועק(ֵדותן:

 עים אנחות הנאה{י}האיש והאישה משמ

ֵתלמדֵמהם!...ֵמירמי:

טובֵלטוותֵהארוך,ֵעםֵבעיותֵבטווחֵישֵאנשיםֵשישֵלהםֵזיכרוןֵ

ֵ.ֵאצלךֵגםֵזהֵוגםֵזה...ֵהקצר..

ֵאתהֵסתםֵנכנסֵלוויכוחיםֵעלֵהדבריםֵהכיֵמטומטמיםֵבעולם.

שמותֵשלֵאנשים.ֵאםֵמישהוֵיצייןֵאתֵשמו,ֵנכון,ֵאניֵגםֵשוכחֵֵדותן:

ֵכעבורֵחמשֵדקותֵאניֵאשכח.

ֵמהֵשמי?ֵמירמי:

ֵאמרתֵליֵאתֵשמך?...ֵֵדותן:

 )פאוזה. חש ברעידות קלות ברגליים(

ֵבגללךֵאניֵמתחילֵלסבולֵמתחושתֵצריבהֵבכפותֵהרגליים...

ֵכן,ֵזהֵמתחיל...ֵ)מנסה להתרכז( מירמי:

ֵמהֵמתחיל?ֵדותן:

ֵת,ֵאבלֵמשהוֵמתחיל,ֵתחושתֵבטןֵשלֵאישה.לאֵיודעֵמירמי:

ֵמרגישה?...ֵדותן:

 }שניהם מתחילים להרגיש שהאדמה רועדת ובוערת מתחת לרגליהם.{

נכוןֵשלעיתיםֵאתהֵמתעוררֵבבהלהֵבלילהֵֵ)תוך רעידות בכל הגוף(ֵמירמי:

כיֵהרגלייםֵשלךֵבוערותֵומישהוֵמושךֵאותךֵברגל...ֵתמידֵהצלחתֵ

ֵעתיֵאותך...לחזורֵלישוןֵאחריֵשהרג

ֵלמהֵבפעםֵהאחרונהֵלאֵהערתֵאותי?!ֵרעידות בכל הגוף(כדי )תוך ֵדותן:

ֵמציעהֵליֵלראותֵפסיכיאטרֵדחוף?...

 }מירמי ודותן חשים רעידות שהולכות ומתחזקות, הם משמיעים זעקות. 

 האיש והאישה רצים קדימה על פסי הרכבת וממשיכים את האקט שלהם לפי 

 {במרץ. מקצב קונאקול הודי
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ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקיֵאיש:

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקהֵאישה:

ֵָטהֵָטה...-ָטאָקהִֵטיִקי...ֵָטאקיָטהֵֵאיש:

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקהֵאישה:

ֵָטהֵָטה...-ָטאָקהִֵטיִקי...ֵָטאקיָטהֵֵאיש:

 

 כך האיש והאישה ממשיכים עד שקולם נבלע בצפירה של הקטר. אחר כך הם 

 משתטחים על פסי הרכבת מחויכים כשהרכבת עוברת מעליהם במהירות.

ֵאור יורד.
ֵ
ֵ

3ֵתמונהֵ
 קצהו של כבל חשמלי מתפתל באוויר כמחפש מקום להיכנס אליו כאשר זנבו 

 לולאה נגרר על הרצפה. לאחר מספר ניסיונות הכבל מוצא פתח וממהר להיבלע 

 בתוכו. בקצהו השני של הכבל נגלים דותן ומירמי שעוקבים אחריו בדריכות, דותן 

 דורך עליו ועוצר אותו.

ֵלמהֵדרכת?ֵֵמירמי:

ֵדרכתי.ֵדותן:

ֵמהֵעושים?ֵמירמי:

ֵלאֵיודע.ֵדותן:

ֵאזֵלמהֵדרכתֵועצרתֵאותו?ֵמירמי:

ֵאינסטינקט.ֵדותן:

ֵיכולֵלהיותֵשעצרתֵתהליך.ֵמהֵנעשהֵבו?ֵֵמירמי:

ֵנחכה.ֵדותן:

ֵלמה?ֵמירמי:

ֵשידריךֵאותנו.ֵֵדותן:



30 

ֵ?ידריךואםֵלאֵֵמירמי:

ֵמשהוֵחייבֵלקרות.ֵנחכה.ֵדותן:

ֵנחכה.ֵמירמי:

 }פאוזה, לאחר זמן מה, הכבל מנסה להמשיך בדרכו.{

ֵאתֵיודעתֵלמהֵהלולאה?ֵדותן:

ֵהטבור?קשרֵֵמירמי:

ֵכדיֵשהחבלֵלאֵיחליקֵלנוֵמהידיים.ֵדותן:

ֵאיזהֵחכםֵאתה...ֵמירמי:

 }מרימים את הכבל ומתחילים למשוך. נשמעת זעקת חנק של תינוק מקצהו השני 

 של החבל. הכול נעצר. שתיקה. קופאים.{

 }האישה רודפת אחרי האיש. האיש נופל והאישה מתיישבת מעליו{

יֵכרוכבת על סוס() אישה: הֵפוֻּפֹוֵש  ֵ...ֵ)"אניֵרוצהֵעוד..."(ֵָטקֶּ

ֵ)"נגמרֵלי..."(ִֵֵבי..ֵָטאָקהֵפורש ידיים לצדדים()ֵאיש:

שּוָטהֵ)בתביעה(ֵאישה: יי,ֵפְּ יֵק  טּוִטי!...ֵ)"כשאתהֵרצית,ֵאניֵנתתי..."(ֵש  ֵפְּ

לֵ)בתחינה(ֵאיש: יֵפֹוק,ִֵטילֹוֵט  ֵ)"ֵאיןֵליֵכוח,ֵאניֵסחוט..."(ִֵֵתּלּוק...ֵש 

יֵטא,ֵאישה: ָפשֹוֵש  רְּ  פֹושֹו...ֵ)"בוא,ֵאניֵאעזורֵלך..."(ֵק 

 .וברגליים }האישה מתחילה לדגדג אותו. האיש מנופף בידיים

 מירמי ודותן יוצאים מקיפאונם{

ֵתחזיקיֵחזקֵואלֵתרפי!ֵדותן:

ֵישֵשםֵתינוק,ֵאוליֵאנחנוֵחונקיםֵאותו...!ֵמירמי:

ישוןֵכמהֵימיםֵרצופים,ֵהייתיֵאניֵחושבֵשאםֵהייתיֵיכולֵלֵ)בייאוש(ֵדותן:

ֵמרגישֵהרבהֵיותרֵנורמאלי.

ֵזהֵהמקוםֵלהתחילֵלשלולֵגורםֵנוירולוגיֵלאובדןֵהזיכרון.ֵמירמי:
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ֵלאֵאיבדתיֵשוםֵזיכרון.ֵדותן:

ֵאזֵמיֵאני?ֵמירמי:

ֵאתֵאשתי...ֵדותן:

ֵאיךֵקוראיםֵלך?ֵמירמי:

ֵאניֵדותןֵואתֵמירמי...ֵתמשכיֵחזקֵיותר...ֵדותן:

ֵישֵשםֵתינוק,ֵשלאֵייחנק.ֵ)צורחת עליו(ֵמירמי:

ֵ)פתאום נזכר. מרפה מהחבל ומחפש בכיסיו(ֵדותן:

ֵֵאיפהֵהארנקֵשלי?

למהֵאתהֵמרפהֵפתאום?!ֵהארנקֵאצלי.ֵביקשתֵשאשמורֵלךֵאותוֵֵֵמירמי:

כיֵאתהֵתמידֵשוכחֵאיפהֵאתהֵמניחֵאותו.ֵבשבילֵמהֵאתהֵצריךֵ

  אותוֵעכשיו?

ֵ!הזהותֵשליֵדותן:

ֵמהחבל ומוסרת לו את הארנק()מורידה יד 

ֵאניֵמודאגת.ֵמירמי:

ֵממה?ֵדותן?

נִיםֵלחייזרים.ֵמירמי: ת  ֵאניֵרואהֵשאנחנוִֵמשְּ

ֵאניֵלאֵמרגיש.ֵדותן:

אוֵשאתהֵענקֵשלאֵרואהֵאתֵידיותֵהדלתות,ֵאוֵשאתהֵגמדֵֵמירמי:

ֵשידיותֵהדלתותֵגבוהותֵמדיֵבשבילו.

 וא יוצא מהבמה.דותן מוותר על המשיכות והולך אחרי הכבל עד שה

 הולכת לפתח שדותן  מירמי נשארת לבדה, בוחנת את כפות ידיה שהחליקו מהחבל.

 "דותן".  –יצא ממנו, מציצה אליו ולוחשת 

 נכנסת אחריו.

 אור יורד.

ֵ
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4ֵתמונהֵ
 מקום אחר. דותן מקופל כעובר. מנסה להבין לאן הגיע. עדיין לא שם לב לזוג. 

 ממשיכים  והאישה בגלימה בצבע שונה. בפינה חשוכה אחרת מופיעים האיש

 ברקע נשמעים קולות של דפיקות לב ברחם ומים זורמים. בעיסוקם.

 לאחר זמן מה...

המקוםֵהזה...ֵכברֵהייתיֵבוֵפעם...ֵדותן,ֵרגע,ֵהקשב,ֵֵ)לעצמו(ֵדותן:

ֵשלאֵתתבלבל....

 }קולות המים ודפיקות הלב הולכים וגוברים. דותן מתחיל לסרוק את המקום עד 

 שהוא מגלה את הזוג. פונה לאישה{

ֵסליחהֵשאניֵמפריעֵלך...ֵדותן:

ֵההממממ...ֵ)משמיע נהמות של כעס(ֵאיש:

 (ומחכה עד שיסיימו מביט בהם ,)זז הצידהקחוֵאתֵהזמןֵשלכם...ֵֵדותן:

 )פתאום מפסיקה, מתקרבת לדותן( ֵאישה:

סופסוףֵניגשתֵאלי.ֵאניֵרואהֵגברֵלגמריֵאחרֵעומדֵלפניי.ֵלאֵ

הייתיֵמנחשתֵאתֵהמראהֵשלך,ֵזהֵעונגֵעצוםֵבשביליֵלראותֵאתֵ

 )מחבקת ומנשקת. דותן אדיש( . קירייפניךֵ

ֵלעתיםֵקרובותֵתהיתיֵאיךֵפספסתיֵאתֵהריגושֵשבלחבקֵילד.

 }פאוזה, דותן עומד המום{

ֵמהֵהואֵאומר?ֵ)לאישה(ֵאיש:

ֵהואֵעודֵלאֵאמר,ֵהואֵבשוק.ֵאישה:

ֵאנחנוֵמכירים?ֵ)לאיש ולאישה(ֵדותן:

 }צחוק מתגלגל פורץ מגרונם של הזוג{

ֵמיֵאתם?ֵדותן:

 }שוב צוחקים{

ֵאניֵמצחיקֵאתכם?...ֵדותן:
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ֵאניֵאימאֵשלך,ֵאידיוט.ֵאישה:

ֵלמהֵאתםֵצוחקיםֵעלי?ֵדותן:

ֵכיֵלאֵהכרתֵאתֵאימאֵשלך,ֵמטומטם!ֵאיש:

ֵאתהֵאבאֵשלי?ֵ)לאיש(ֵדותן:

ֵאתֵרואה?ֵהואֵשכחֵאיךֵנראהֵאבאֵשלו!ֵ)לאישה(ֵֵאיש:

ֵאניֵלאֵאבאֵשלך!ֵאניֵהמאהבֵשלֵאימאֵשלך!

ֵאיפהֵאבאֵשלי?ֵדותן:

ֵאבאֵשלךֵצופהֵבסרטיםֵפורנוגראפייםֵוקופץֵמאישהֵלאישה.ֵאישה:

ֵואת?ֵדותן:

אמרתיֵלךֵשהואֵלאֵיזכורֵאותך,ֵשכחֵאתֵהוריםֵשלו.ֵֵ)לאישה(ֵאיש:

ֵאגואיסט!ֵחתיכת

ֵלמהֵמשכתֵאותי?ֵדותן:

ֵאניֵאימאֵשלך! אישה:

ֵואניֵהמאהבֵשלה.ֵאיש:

ֵאניֵזאתֵשילדהֵאותך...ֵאישה:

ֵאתהֵלאֵממני...ֵאיש:

ֵטוב,ֵשמענוֵאותך!ֵ)משתיקה את האיש( אישה:

ֵחופשי...-מאזֵשאניֵאיתהֵהיאֵהפסיקהֵלהרות.ֵלכןֵהכולֵחופשיֵאיש:

ֵלמהֵלאֵדברתםֵעדֵעכשיו?ֵ)בזעם(ֵדותן:

ֵהיינוֵעסוקים.ֵאיש:

ֵבשבילֵזיוןֵעזבתֵאותי?ֵדותן:

ֵאתהֵמנהלֵחייםֵלאֵבריאיםֵוגורםֵסבלֵלסובביםֵאותך.ֵ)לדותן(ֵאישה:
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לעתיםֵקשהֵליֵמאודֵלהביןֵמהֵההבדלֵביןֵהחייםֵהאמיתייםֵֵדותן:

ֵמאודֵמשכנעים.ֵאתֵמזכירהֵליֵאתֵאמי.-לאשליה,ֵאבלֵאתםֵמאוד

ֵ.שלֵאשתךהייתֵצריךֵלהרגישֵאתֵאהבתהֵֵאישה:

הראשֵשליֵהתנגדֵלה,ֵהיאֵאמרהֵליֵשאניֵמתנהגֵכמוֵחייזרֵאחריֵֵדותן:

ֵשעניתיֵלהֵשאניֵלאֵאוהבֵמגע.

ואניֵאומרתֵלךֵשתמידֵאצלךֵנעלֵאחתֵנמצאתֵעלֵהרגלֵהלאֵֵאישה:

 נכונה,ֵכיֵאתהֵלאֵרואהֵאתֵהטעויות...

ֵנסהֵלהיזכר,ֵאםֵאתהֵיכול,ֵאניֵבטוחהֵשהזיכרוןֵיחזורֵאליך.

ֵאניֵמנסהֵלנערֵאתֵהאבקֵמהזיכרוןֵולאֵמצליח.ֵמהֵעשיתֵלי?ֵדותן:

ֵמהֵאניֵעשיתי?!ֵאישה:

ֵחוצפן!ֵאיש:

ֵאניֵלאֵיכולֵלסבולֵחוסרֵעקביות,ֵחוסרֵיציבות...ֵדותן:

ֵהיאֵלאֵעקביתֵולאֵיציבה?!...ֵתתביישֵלך!ֵ)מתערב(ֵאיש:

ֵהיאֵניסתה!...ֵואתהֵדחיתֵכלֵניסיוןֵכי...

 תתק מיד{}אישה מביטה בזעם באיש שמש

איןֵצורךֵלהכותֵעלֵחטא,ֵלאֵתשיגֵהרבה,ֵזהֵרקֵֵ)ממשיכה לדותן(ֵאישה:

יגרוםֵלךֵלהרגישֵיותרֵחראֵכלפיֵעצמך.ֵאתהֵלאֵצריךֵאתֵהחרא,ֵ

ֵבמיוחדֵלאחרֵשחוויתֵדבריםֵנוראייםֵכאלהֵבחייך.

ֵאלוֵדבריםֵנוראיםֵחוויתיֵבחיים?ֵדותן:

...ֵחייֵבדידות...ֵתמידֵילדיםֵאיןֵלך...ֵאתהֵתמידֵבמצבֵרוחֵעגוםֵאישה:

ֵבמינוס...ֵשאמשיך?

למרותֵשישֵליֵיומןֵשעוזרֵליֵלהביןֵאיפהֵאני,ֵאיךֵאני,ֵמיֵאניֵומהֵֵדותן:

הניידֵשמנהלֵאתֵהטלפןֵבליֵֵ)קוטע את עצמו(אניֵאמורֵלעשות...ֵ

ֵחיי,ֵאניֵלאֵיודעֵמיֵאני...ֵאניֵאתאבד!ֵכן!ֵאניֵאתאבד!
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 נמלטה למקום.}פתאום נכנסת מירמי בתנופה, כאילו 

  באגי נכנס כשהוא רודף אחריה ומחזיק בשתי ידיו את איבר מינו הענק.

 תוך כדי המרדף{

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..ֵ-ָטאקי באגי:

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקה

ֵ...!הצילוֵאותיֵמהנגיףֵהזה מירמי:

 }באגי רואה את האיש ונאלם דום.{

ֵאחריֵלכלֵמקום!ואת,ֵתפסיקיֵלרדוףֵֵדותן:

ֵברחתיֵלפהֵותראהֵמיֵרודףֵאחרי...ֵאניֵלאֵיודעתֵמהֵהואֵרוצה...ֵמירמי:

  באגי!ֵבואֵהנה,ֵחרמןֵקטן.  תכףֵאראהֵלוֵמהֵזהֵאיש:

ֵ()תופס את באגי ומחטיף לו כמה מכות

ֵוירוסֵמעוות!ֵ

ֵמחלהֵמהלכת!...

 }באגי מצליח להתחמק{

ֵצ'יקי...ֵצ'אקה,ֵצ'יקי...ֵצ'אקה,ֵצ'יקי...ֵצ'אקה,ֵ)מקצב לעגני(ֵבאגי:

 מהמקום{ }האיש רודף אחרי באגי שחומק בין הנוכחים עד שהוא יוצא

 מיֵאת?ֵֵ)בוחנת את האישה( מירמי:

ֵזאתֵאימאֵשלך,ֵנכון?!ֵמהֵאתֵעושהֵפה?ֵ)פתאום נזכרת(

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-עשינוֵָטאָקהֵ)מסתכלת על האיש(  אישה:

 להיזכר... הולך מהם בחוסר מנוחה{}דותן חוכך במצחו לא מצליח 

ישֵמגווןֵרחבֵשלֵמנגנוניֵהתמודדותֵֵ)הולכת אחריו כדי לשכנעו(ֵאישה:

כאשרֵאתהֵמגיעֵלחללֵדיגיטאליֵשמוכרֵלךֵמאיזהֵשהואֵמקום.ֵ

אתהֵהופךֵלהיותֵאדםֵאחרֵבעולםֵהזה,ֵהופךֵלאחדֵשלאֵאכפתֵ

ֵלוֵמהעולם.

ֵנשמעֵדרמטי.ֵדותן:
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ֵדרמטי...ֵאניֵיודעתֵשזהֵנשמעֵאישה:

ֵכיֵזהֵמאודֵדרמטי...ֵאיש:

 }שוב מבט חד של האישה על האיש והאיש משתתק מיד{

אתהֵמפחדֵמאינטימיות,ֵביןֵאםֵמדוברֵבידידותֵאוֵבלהיותֵאהובֵֵאישה:

ֵומאוהב.

ֵנוצרוֵאצליֵמחסומיםֵכיֵאניֵחושבֵשאניֵנורמאלי.ֵיכולֵלהיותֵדותן:

נוֵלובשיםֵצורהֵשהמוחֵהאנושיֵמציקֵלי.ֵאניֵרוצהֵלהאמיןֵשאנח

ֵמחדש.

אניֵחושבתֵשישֵלךֵכמהֵבעיותֵבמערכתֵהיחסיםֵעםֵעצמך.ֵוזהֵֵאישה:

התחילֵמאזֵשהייתֵבעגלה,ֵכברֵאזֵהתחלתֵלהתענייןֵבטלפוניםֵ

ֵניידים.

זהוֵבדיוק!ֵאניֵכלֵכךֵפוחדֵמהרעיון.ֵכיצדֵלהתמודדֵעםֵטראומתֵֵדותן:

ֵהנטישה?

ֵאניֵנטשתי?ֵאישה:

םֵשהפכוֵלבייביֵסיטרֵשלי,ֵוזהֵגרםֵליֵהפקרתֵאותיֵלסרטוניֵדותן:

לשנואֵמגעֵפיזי.ֵאניֵלאֵיכולֵלהתמודדֵעםֵחיבוקֵאוֵלחיצתֵיד...ֵ

ֵאו...ֵמהֵשעשיתם.ֵזהֵמטריףֵאותי.ֵהפכתֵאותיֵלחייזר.

ֵאיפהֵהייתֵכשהייתיֵצריךֵאותך?ֵ)בכעס(ֵ

לאֵהרשיתֵלאףֵאחדֵלהריםֵאוֵלחבקֵאותך!ֵכלֵהזמןֵהעינייםֵשלךֵֵאישה:

ֵטופ...-נייד...ֵנייד...ֵבטאבלט...ֵבלפֵהיוֵבנייד,

ֵחביבל'ה!ֵלפעמיםֵמירמיֵדורשתֵחיבוק,ֵמגעֵאנושי...

ניסיתיֵלהסיחֵאתֵדעתוֵמהמכשיריםֵהאלה...ֵביקשתיֵממנוֵלכתובֵֵמירמי:

מחזהֵעלֵילדים.ֵהסברתיֵלוֵשילדיםֵלאֵבאיםֵככהֵסתםֵלעולם,ֵ

ֵמישהוֵצריךֵלכתובֵאותם.

לאמןֵאתֵהשרירֵנכון,ֵבשבילֵזהֵצריךֵלאהובֵוליצורֵמגעיםֵמינייםֵֵאיש:

ֵשלאֵייפולֵלמטה...ֵֵ.כלֵהזמן



37 

אתֵנפטרתֵכשהייתיֵבחו"ל,ֵלאֵהייתיֵאיתך,ֵומרובֵגעגועיםֵאבאֵֵדותן:

הכולֵהיהֵפתאומי,ֵֵנפטרֵמידֵאחריך.ֵכשהגעתיֵכברֵלאֵהייתם...

לֵזהֵשאתֵדיברתיֵאיתךֵכמעטֵכלֵשבועֵבטלפון,ֵולאֵאמרתֵמילהֵע

ֵגוססת!

ֵלאֵידעתי.ֵאישה:

ֵגםֵאניֵלא...ֵאיש:

אתהֵעושהֵאתֵזהֵבכוונה?ֵאתהֵרואהֵשאניֵמנהלתֵשיחהֵֵ)לאיש(ֵאישה:

ֵאינטימיתֵעםֵהבןֵשלי!

ֵלמהֵאתםֵמנסיםֵלמשוךֵאותיֵאליכם?!ֵ)קרוב לאישה(ֵדותן:

 כנ"ל...ֵמירמי:

ֵהכאבֵשאניֵחשֵהואֵבלתיֵנסבל.ֵדותן:

ֵכנ"ל...ֵמירמי:

ֵמספיקֵשאיבדתיֵאתכם,ֵאזֵאתֵמנסהֵלקחתֵאותיֵלקבר?ֵלאֵדותן:

ֵכנ"ל...ֵמירמי:

ֵאתֵבוחנתֵכיצדֵלהרוגֵאותי?ֵדותן:

ֵכנ"ל...ֵמירמי:

 )בתקיפות, כדי שהאישה תבין שהוא הגבר והוא לא מוותר על זכותו לדבר(ֵאיש:

אםֵניקחֵבחשבוןֵאתֵכלֵסוגיֵהתעתועיםֵהשוניםֵשגורמיםֵלךֵ

ֵהתעתועיםֵהללוֵלאֵהתבטאוֵבמציאות?ֵלהרגישֵהזייתי,ֵמדועֵרוב

אתןֵלךֵדוגמא,ֵכיֵאתה,ֵבליֵדוגמהֵלאֵתבין!ֵניתןֵלהאמיןֵכיֵנמליםֵ

הןֵחרקיםֵקטניםֵמאוד,ֵבחלוםֵהנמליםֵיכולותֵלהופיעֵכמוֵחרקֵזרֵ

ֵֵגדולֵשמאייםֵלכבושֵאתֵכלֵהעולםֵולמוטטֵאותו.

ֵם!והואֵמחריבֵאתֵהעולֵאניֵחושבתֵשהאדםֵנמצאֵתמידֵבמרכזֵמירמי:

אוֵשיביאוֵֵעדֵשייפולֵעליוֵמשהו...ֵמלחמהֵמחלה...ֵֵוייצבוֵאותו!

ֵעליוֵאתֵהסוף.

ֵבן,ֵתקשיב...ֵאישה:



38 

 }האיש מתחיל לעסות את צווארה של האישה{

ֵאחחח...ֵזהֵטובֵאחריֵהפעילותֵהיום. )לאיש(  אישה:

עבורֵרובֵהאנשיםֵהבוגרים,ֵלאֵיעלהֵעלֵהדעתֵלנתקֵקשרֵעםֵֵאישה:

ֵמעליב!הוריהם...ֵזהֵ

ֵהוריםֵשסיפקוֵאוכל... )לדותן(

ֵעבורֵלשכמות...ֵ)לאיש(

בגדים,ֵמקלט,ֵהשתתפותֵבחוגים,ֵלקחתֵלקופתֵֵ)ממשיכה לדותן(

חולים,ֵהתנדבותֵבבתיֵהספר...ֵרקֵבגללֵשנעשוֵכמהֵטעויותֵראויֵ

ֵלנטושֵאותיֵבזקנתי?

ֵככהֵלברוחֵלחו"ל?ֵלהימלט?ֵלאֵלקחתֵאחריות?ֵככהֵלקבורֵרגשות!ֵאיש:

בדיוק!ֵמהֵישֵבחו"לֵשאיןֵבארץ?ֵגםֵשםֵקובריםֵאתֵ )קוטעת אותו(ֵאישה:

ֵהמתים.

ומצדֵשניֵעלֵההוריםֵלכבדֵלאֵרקֵאתֵילדיהם,ֵאלאֵגםֵאתֵבניֵאוֵֵמירמי:

 בנותֵזוגם..

חיכיתיֵלך!ֵעצרתיֵאתֵעצמיֵמלמות,ֵהתאפקתי!ֵולאֵבאתֵֵ)לדותן(ֵאישה:

ֵלהיפרדֵממני!ֵחיכיתי,ֵחיכיתי,ֵחיכיתיֵעדֵשנמאסֵליֵלחכותֵומתתי.

ֵלאֵיכולתי!ֵלאֵיכולתיֵלראותֵאתֵהקברים!ֵ)בקול ובכעס(ֵדותן:

ֵ.במטוסֵאבלֵקראתיֵקדישֵפחדתיֵלבואֵלשם!

לדברֵאתֵֵהגיעֵהזמןֵלרדתֵעודֵבמעמקיםֵהאפליםֵכדיֵשתלמדוֵאישה:

י )לבעלה(השפהֵשלנו.ֵ ָגּהֵש  ֵקֹו?ֵ)"אניֵצודקת?"(-ב 

ָגּהֵקֹו.ֵ)פורש את ידיו לצדדים(ֵאיש: ה,ִֵטיָטּהֵב  ֵטֹוָקהֵָפטֶּ

ֵ)"כמוֵתמיד,ֵאתֵתמידֵצודקת"(

םֵהמדרגות,ֵבמסילותֵובכולֵהפינות.ֵגועלֵֵדותן: גֶּרֶּ ראיתיֵמהֵעשיתםֵבְּ

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטה...ֵָטאָקה-ָטהִדינִי...ֵ-ָטאָקהֵ)בזלזול(ֵנפש...

ֵאנחנוֵעובריםֵתקופהֵקשה...ֵוהמשגליםֵעוזריםֵלנוֵלהתמודד.ֵאישה:

ֵאניֵמתחילֵלהביןֵשלאֵבמקרהֵנפגשנו!ֵאוליֵאנחנוֵשוזריםֵחלומות.ֵדותן:

ֵאוליֵאנחנוֵחלומותֵשזורים.ֵמירמי:
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ֵהכולֵיכולֵלקרות.ֵאדםֵהולךֵמתחתֵלעץֵהשיטהֵונפגעֵמברק.ֵאיש:

ֵאתהֵמדברֵשטויות.ֵ)לאיש(ֵאישה:

ֵאניֵלאֵמאמינהֵבאמונותֵטפל... )לאיש(ֵמירמי:

ֵאתםֵרואיםֵלמהֵאניֵמשתיקהֵאותו?ֵאישה:

...גםֵאניֵלאֵמאמיןֵבאמונותֵטפלות...ֵאבלֵאםֵכברֵ )ממשיך(ֵאיש:

מדבריםֵעלֵהטבע...ֵבמשךֵאלפיֵשניםֵאםֵילדֵאכלֵעגבנייהֵ

ֵֵֵֵהאשימוֵאתֵהעגבניותֵהמסכנותֵשהןֵרעילות.ֵֵפראיתֵונפטר,

אםֵאדםֵהיהֵרואהֵאתֵהשתקפותוֵבשלוליתֵמים,ֵהיהֵרץֵ

ֵבפאניקהֵלספרֵשראהֵשד...

ֵנוֵבאמת,ֵדיֵעםֵהשטויותֵהאלה...ֵמירמי:

 מתחיל להתבצע קצב מוגבר{הטקסט }כאן 

וישֵעודֵאמונותֵטפלות.ֵלהמשיך?ֵהשטןֵיכולֵלגנובֵאתֵנשמתוֵשלֵֵאיש:

 כשהואֵמתעטש.ֵמישהו

ֵוזאתֵהסיבהֵשאומריםֵלבריאות.ֵאישה:

ל,ֵהואֵמהאימאֵשלך!ֵאיש: בֶּ חֶּ ֵוה 

אבאֵשלךֵלאֵידעֵאףֵפעםֵבמאהֵאחוזֵאםֵֵלאֵמאבאֵשלך.ֵממני!ֵֵאישה:

ֵזהֵהילדֵשלו.ֵלכןֵהואֵהחליטֵלהתגלגלֵכלֵיוםֵבמיטהֵאחרת.

לזאתֵשטיפחהֵואוהבתֵאותך,ֵאתהֵגרמתֵעוגמתֵנפשֵונעלמת!ֵֵאיש:

ֵתתבייש!

ֵהתעלמתֵמאביךֵואתֵהאימאֵדחית.ֵרציתֵלהיותֵלבד.ֵאישה:

ֵאנשיםֵשישֵלהםֵכישוריםֵכמוֵשלך...ֵאיש:

ֵ...גורמיםֵלחברהֵלהתפרקֵלחלוטין!ֵאישה:

אנשיםֵחזקיםֵיכוליםֵלסחובֵהרבהֵדבריםֵעלֵגבםֵלפניֵשהםֵֵאיש:

ֵמתים.

ֵומהֵאתהֵעשית?ֵֵאישה:
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ֵברחת!ֵתתביישֵלך!ֵאיש:

ֵבתֵשזהֵחלום!נתפסתֵוחשֵאישה:

ֵמהֵאתי?! )מתפרצת לשיחה( ֵמירמי:

ֵהלכתֵאתוֵותראיֵלאןֵהגעת...ֵאישה:

ֵאניֵמרגישֵטיפש.ֵֵהתנהגותֵשליֵפסולהֵמבחינהֵחברתית. (בוכה)ֵדותן:

ֵעכשיוֵאתהֵבוכה?ֵעכשיו?!ֵאישה:

ֵתתביישֵלך!ֵתינוקֵבכיין!ֵאיש:

 קצרים של חשמל{ .}נשמעות מעין דפיקות בדלת. קולות וצללים מזוויות שונות

ֵמיֵשם?ֵדותן:

נשמעֵכמוֵילדהֵֵ)רצה לכיוון דלת דמיונית. מאזינה(זהֵמאחוריֵדלתֵֵמירמי:

ֵקטנה.ֵהיאֵאומרתֵשהיאֵפוחדת.

ֵהילדהֵשלכם.ֵאישה:

ֵאיןֵלנוֵילדים,ֵהתינוקתֵמתהֵאחריֵהלידה... )שוב פורץ בבכי מר(ֵדותן:

בשבילֵזהֵהבאתםֵתראוֵלמהֵאתםֵגורמים!ֵעכשיוֵאתםֵתתביישו.ֵֵמירמי:

מעכשיוֵהואֵלאֵירצהֵלהביאֵֵאותנוֵעדֵלכאן?ֵכדיֵלצערֵאותנו?!

ֵילדיםֵלעולם.

אתהֵחייבֵלעצורֵכאןֵולהתנהגֵבצורהֵהולמת.ֵלאֵלצאתֵמכללֵֵאיש:

ֵשליטה.ֵתהיהֵגבר!ֵגברֵאמיתי!

ֵמהֵיכולתיֵלעשות? )תוך כדי בכי על כתפיה של מירמי(ֵדותן:

ֵ.נוראֵ,ֵאבלֵלאאתהֵאשם )מנחמת( מירמי:

היאֵהייתהֵמאודֵחולה.ֵובחלוםֵראיתיֵאיךֵהעמיסוֵאתֵגופתהֵעלֵֵדותן:

הרכב.ֵהרמתיֵאתֵעיניֵלשמייםֵוראיתיֵסמלֵמוזר,ֵדמותֵמזוקנתֵ

אוחזתֵבקלשוןֵשמצביעֵעלֵהכיווןֵההפוךֵמביתֵהקברות.ֵאזֵהבנתיֵ

ֵשאסורֵליֵללכתֵלביתֵהקברות...
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החלומותֵהמוזריםֵביותרֵהםֵבואֵואגלהֵלךֵאתֵסודֵהקיוםֵשלך.ֵֵאישה:

ֵאלהֵשלעולםֵלאֵתוכלֵלהתעוררֵמהם.

ֵמהֵאתֵרוצהֵלהגידֵבזה?ֵדותן:

ֵלפעמיםֵצריךֵלדעתֵלוותר,ֵלשחרר...ֵאיש:

ֵואניֵאומרתֵלך!ֵלעולםֵהואֵלאֵיפסיקֵלחפש,ֵלבדוק,ֵלחקור!ֵ)לדותן( מירמי:

 }שוב דפיקות על דלת, קולות וצללים עצבניים מזוויות שונות.

  והאישה הולכים להביא שני כיסאות צבעוניים מנצנצים, מיד חוזרים,האיש 

  מניחים במרכז ומסמנים למירמי ודותן לשבת.

 כאן מתחילה חקירה צולבת{

ֵאיךֵאתהֵמנהלֵאתֵהסכסוך?ֵאישה:

ֵהאםֵאתהֵמשתףֵפעולה?ֵאיש:

ֵהאםֵאתםֵמתפשריםֵזהֵעםֵזו?ֵאישה:

ֵ.האםֵאתהֵתחרותי?ֵאלהֵשקוליםֵחשוביםֵאיש:

ֵהואֵהיהֵיוצאֵמהביתֵולפעמיםֵלאֵראיתיֵאותוֵכמעטֵיומיים.ֵרמי:מי

ֵהאםֵהייתםֵבמשימתֵהתאבדות?ֵאיש:

ֵולאֵרציתםֵשמישהוֵינסהֵלעצורֵאתכם?ֵאישה:

ֵגםֵאםֵמישהוֵרצהֵלעזורֵלאֵהיהֵיכול...ֵאיש:

ֵכיֵעברתםֵכברֵלממדֵאחר.ֵאישה:

ֵאיךֵאפשרֵלעבורֵאםֵאנחנוֵכברֵמתים?ֵדותן:

ֵכיֵאתהֵמתֵבממדֵאחדֵומתעוררֵבממדֵאחר!!!ֵ)בתקיפות(ֵאישה:

זהֵֵלכלֵהרוחותֵוהשדים...ֵמהֵפירושֵה"ממד"ֵהזה?! )בזעם(ֵדותן:

ֵעדן?ֵסתםֵחורֵשחור?ֵמקוםֵלאֵקיים?ֵשימותוֵכולם!-גיהינום?ֵגן
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גםֵבנהיגהֵהמבולבלתֵשלךֵאתהֵבאֵבטענות,ֵמקללֵאתֵכלֵֵאישה:

הנהגיםֵומתעקשֵלעקוף.ֵמיֵשראשוֵשקועֵבניידֵבנהיגהֵישֵלוֵאתֵ

ֵכלֵהסיכוייםֵלעבורֵלממדיםֵאחרים.ֵ

והתשובהֵלשאלתך:ֵניתןֵלומרֵשמצבכםֵמתקייםֵכמציאותֵחלופיתֵֵאיש:

מחוץֵלמציאותֵשהייתהֵלכם.ֵישנםֵממדיםֵאחריםֵבתוךֵהמבניםֵ

ֵעדן.-גיהינוםֵוגןשלֵ

ֵהבנתֵאותו? )למירמי(ֵדותן:

ֵלא.ֵמירמי:

ֵנסוֵלהיזכרֵמהֵעברתם.ֵאיש:

המשאיתֵהתקרבה...ֵלאֵהספקתיֵלעשותֵֵ)מנסה להיזכר ולשחזר(ֵדותן:

כלום...ֵחיכיתיֵאוליֵשנייהֵאחתֵאוֵשתיים,ֵעצמתיֵעיניים...ֵולאֵ

הכולֵבהילוךֵֵהייתהֵהתנגשות,ֵשוםֵרעשֵשלֵחריקתֵצמיגים...

ֵפקחנוֵאתֵהעינייםֵועברנוֵאתֵנקודתֵההתנגשות,ֵוזהו.ֵטי...אי

באותוֵרגעֵהפניתיֵמבטֵלאחורֵוראיתיֵשהמשאיתֵמתרחקתֵֵמירמי:

מאיתנו,ֵהיאֵהייתהֵרחוקהֵיותרֵמשהייתהֵאמורהֵלהיות.ֵזהֵהיהֵ

ֵפשוטֵהזוי.

 בדיוק!ֵדותן:

 מקיימים.}איש רומז לאישה שבא לו לקיים יחסי מין עכשיו. האישה נענית ומיד 

 מירמי ודותן צופים בהם.

 באגי עובר ולא מסיר את מבטו מעל האיש והאישה, ממלמל בצרור של מילים לא 

 בורות בכעס ואכזבה{

בחייםֵלאֵהיוֵליֵפנטזיותֵמיניותֵחזקותֵכלפיֵ )תוך כדי המשגל(ֵאיש:

נשים.ֵתמידֵהייתהֵליֵחרדהֵמקשרֵומשיכהֵרומנטיתֵלאישה,ֵ

נשארתיֵרווקֵזקן.ֵופהֵבמקוםֵהזהֵגיליתיֵבעיקרֵלאישהֵיפה.ֵלכןֵ

אתֵאמךֵללאֵבגדיםֵוהיאֵעוררהֵביֵתשוקותֵרדומות.ֵבמקוםֵהזהֵ

ֵהגלגלֵהתהפך.

 }מירמי מתחילה לבכות מתוך תסכול. דותן  מרגיעה{
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תראהֵאיךֵהםֵעושיםֵאתֵזהֵכלֵהזמן...ֵואנחנו...ֵ )תוך כדי בכי(ֵמירמי:

עלֵהעינייםֵשלֵאימאֵשלך,ֵאיךֵֵסתכלתת )בלחש(ֵיבשים...צעיריםֵו

ֵמהנאה?ויוצאותֵלהןֵהחוצהֵמרובֵהןֵבולטותֵ

ֵאלֵתפגיניֵצער,ֵשרוחותֵרפאיםֵלאֵיפגעוֵבנו. )לוחש לה(ֵדותן:

ֵמהֵלהגיד?ֵלכוֵממני?!ֵכברֵלאֵאכפתֵלי,ֵהעיקרֵשאתחילֵליהנות!ֵמירמי:

 אותו.}באגי מציץ פנימה, אוחז את איבר מינו כאילו הוא מחזיק תינוק ומלטף 

 בוחן את המקום ומחליט להיכנס ולעמוד בצד ליד האיש והאישה. מנסה לחקות

 האגן של הזוג.{ את תנועות

 )ממלמל ומנסה ללמוד, בלי להפריע לאיש ולאישה.(ֵבאגי:

ֵצ'אקה,ֵצ'יקי...ֵצ'אקה,ֵצ'יקי...ֵצ'אקה,ֵצ'יקי...ֵ)מקצב לעגני(

ֵָטה...ֵָטאָקה,ֵ-ָטאקי

ֵָטה...-ִדינִי...ֵָטה-ָטאָקה.ֵָטאָקה,ֵָטאָקה..

בואיֵננסהֵלחשובֵעלֵדבריםֵפשוטיםֵומוזריםֵכדיֵלצאתֵֵ)למירמי(ֵדותן:

מהלולאהֵשנקלענוֵאליה.ֵבואיֵנעשהֵניסיוןֵלהרגישֵאתֵהמיטהֵ

בחזרה,ֵאתֵתרגישיֵאותיֵואניֵאותךֵונתעלםֵמהמתרחשֵסביבנו.ֵ

ֵאוליֵנתעורר.

ֵלעשותֵסיבובים.ישֵעודֵדרךֵשתוכלוֵלנסות...ֵלהסתובבֵבמקוםֵֵאיש:

בריםֵסתומיםֵמהֵזה;ֵ"להסתובבֵבמקוםֵלעשותֵדאתהֵמדברֵ )לאיש(ֵדותן:

ֵסיבובים?"ֵאתםֵצצתםֵבכלֵמקוםֵשהיינוֵבוֵכדיֵלשגעֵאותנו!ֵ

ֵלגעתֵבךֵזוֵתחושהֵשמעולםֵלאֵהכרתי,ֵאניֵפוחדֵמהמגעֵֵ)לאישה(

שירעידֵאתֵהידֵשלי.ֵזהֵכאילוֵאתֵרוצהֵלהעבירֵאליֵרגשות,ֵ

רגשותֵכאילוֵאמיתיים.ֵאבלֵהםֵמתים,ֵרעילים...ֵלפעמיםֵחוויתיֵ

 אתֵההבזקיםֵהמוזריםֵהאלהֵבממדֵהקודם.ֵ

אתהֵזוכרֵאתֵהדייטֵראשוןֵשלנו?ֵבמשךֵשבועֵלאֵנפרדנוֵֵ)לדותן( מירמי:

מצוין,ֵבהבנה,ֵוהיינוֵמאושרים.ֵהשתגלנוֵללאֵהפסקה,ֵתקשרנוֵ

ֵבענייןֵרב,ֵבהתחשבות.

ֵועםֵהשניםֵהפכנוֵשוניםֵזהֵמזו.ֵדותן:
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ובכלֵזאתֵאניֵיודעתֵהמוןֵעליך.ֵכשחשוךֵמדיֵאתהֵאוסףֵאתֵהאורֵֵמירמי:

ֵסביבךֵומאירֵאותי.

ֵהאםֵאניֵהאורֵהראשוןֵשנתקלתֵבו?ֵדותן:

בפגישהֵהראשונהֵקיבלתיֵזעזוע.ֵנגעתיֵבךֵבטעותֵונרתעת,ֵאבלֵֵמירמי:

כעבורֵזמןֵמהֵהבנתיֵשהכולֵבסדרֵאיתך.ֵברגעֵשנגעתיֵבךֵוהידֵ

שליֵהפסיקהֵלרעודֵהבנתיֵשאניֵמאוהבתֵבך.ֵהבנתיֵשאנחנוֵ

ֵבאותוֵממד,ֵהבנתיֵשאניֵלאֵהזויהֵולאֵעוברתֵהתקפהֵפסיכוטית.

ישֵהרבהֵכמונוֵשמסתובביםֵבחוץ,ֵמסמסיםֵונתקליםֵבאנשים.ֵֵדותן:

ֵיתיים.ֵאבודיםֵכמונו,ֵמנותקיםֵמהחייםֵהאמ

אחרתֵאוֵחדֵֵלאֵמשנהֵאםֵאנחנוֵבממדֵאחרֵואתהֵחייזרֵאוֵישותֵמירמי:

 }מחזיקה בידו ושנים יוצאים{.קרן,ֵהעיקרֵשאתהֵאתי

ֵמהצד

ֵהאםֵהבןֵשלךֵמצאֵאתֵמקומו?ֵאיש:

ֵהעיקרֵשהואֵגאווהֵלאשתו.ֵאישה:

 באגי בורח החוצה בצרחות  , חריקת בלמים התנגשות.חזק רעש משאית, צופר}

 ועפים אל מחוץ לבמה. מירמי ודותן נופלים, נדרסים למוות.צורמניות 

 מאושרים ותוך בריקוד בלט איטי ארוטי. הם נראים האיש ואישה מתחילים לנוע

 .כדי הריקוד

 מירמי נכנסת כשהיא אוחזת ברגלו של דותן )שהוא שוכב על מיטה על גלגלים(

 לבמה.{ברגלו גוררת אותו מירמי ו

אתֵהסיבהֵשנכנסתי1ֵֵמהֵאתֵעושה?סליחה,ֵֵמשנתו( )מתעוררֵדותן:

ֵלסיוטים?

ֵאניֵהסיבהֵשמנסהֵלהוציאֵאותךֵמזה!ֵמירמי:

 אנחת רווחה יוצאת מפיו של דותן. לוקח את הסדין עוטף אותה ואת מירמי 

 הם מדקלמים בשפתם של האיש והאישה אתוומקיימים מגע מיני, 

 "מקצב קונאקול ההודי."

 

ֵסוף


