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  :תמונה ראשונה

  )עממית. נכנסת אימו. על הרצפה, שעל גבו ,זורק את התיק. נכנס תיכוניסט(

  .צפהי לך לא לזרוק ככה את התיק על הראמרת, בן    :אמא

  .זה לא שיש שם משהו חשוב    :בן

  ... אמרתי לך םכמה פעמי! ?מה זאת אומרת  :אמא

  ..!כי חשובה ההשכלהה  :בן והאם

  .עיניים של אמא .ככה דיוקב  :אמא

חשוב לך , אני מבין את כל הקטע הזה שבגלל שאת לא סיימת תיכון, אמא  :בן

  ...שאני אסיים

  !כפרה עליך !ובהצטיינות  :אמא

  .פרון הכי חד בקלמריאני לא הע! ?אבל מה לעשות. כן  :בן

  ?מה  :אמא

  .אני לא הפיצה הכי חמה בתנור  :בן

  ?אה  :אמא

  ... .אני לא המרקר הכי זוהר  :בן

  !?כמו שצריךאתה יכול לדבר   אמא

  .האשכנזי הכי לבן בקבוצה... אני לא. נו  :בן

  !!דבר ברור! בן  :אמא

  !אני לא הכי חכם שיש  :בן

לא אומר שאני טיפשה וזה , מסודרתזה שלאמא שלך אין השכלה , סליחה  :אמא

  ... שלך קצת קשה לא אומר שאתה לא הפיצה הכי לבנה

  .לימודים זה לא הקטע הכי חזק אצלי. בואי נודה בזה, אמא  :בן

  ...זה... זה... ישלי אם יש משהו ש  :אמא

  ?אומץ  :בן

  ?איך קוראים לזה. נו... לי יש. עיניים, לא  :אמא

  ?סבלנות  :בן

  .נו הדבר ההוא. ממש לא  :אמא

  ?נחישות  :בן

אתה ואני ביחד ! ?אתה רואה כמה אתה חכם . שלי חיים ,נחישות. כן כן  :אמא

  . ננצח

מוציאה ממנו . האמא מרימה את התיק. יוצא( .אני הולך למחשב. חפרת, טוב  :בן

  )מקריאה לאט. פתק
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) מקריאה( !יַא ווִֶלי גאווה האיז) לעצמה(סיום התיכון  לקראת .להורים שלום  :אמא

משימה , הו) לעצמה. (אתם מתבקשים לבצע משימה משותפת עם ילדכם

. 'לילה ַלֶ/ן'עליכם לקיים ) קריאהמ. (שאנחנו צריכיםמה בול זה . משותפת

) ממלמלת( !?מה אני אמורה לעשות בשבילו? ןַל/ֶ  מה זה לילה) לעצמה(

  )בן נכנס...! (בן... בן) קוראת(! לילה ַלֶ/ן! אה... לילה ַלֶ/ן... לילה ַלֶ/ן

  ?מה  :בן

  .אנחנו יוצאים. לך תתקלח ותתארגן  :אמא

  ?לאן  :בן

חיים של , זה יהיה לילה שהוא לא ישכח בחיים) יוצא( .אתה כבר תראה  :אמא

  ...!אמא

  

  :תמונה שניה

  )בן ואימו נכנסים. עומדת בתנוחה מפתה זונה(

  ...שלום  :אמא

  . אולה אולה) ומתנגן מבטא ספרדי כבד סקסי(  :זונה

  ?מה זה כאן, אמא  :בן

  .שלום) לזונה(. רגע  :אמא

  ?הגעת למקום נכון, סניורה ,את בטוחה! ?לא כבר אמרנו אולה  :זונה

  ?זה הבית של אווה. נראה לי  :אמא

   ?סי ,זה בית, סניורה  :זונה

  ...כן  :אמא

  ?מה אנחנו עושים כאן, אמא  :בן

  . זה בשבילך. רגע בן  :אמא

  ?סי ,אווהואני   :זונה

  ...אם את אומרת  :אמא

  .זה ֶאל ַקאָסה ֶדל אווה אז  :זונה

  ?אה  :אמא

  .הבית של אווה  :זונה

  .נחנו במקום הנכוןא, כן אז  :אמא

   ?מה הקטע, אמא  :בן

  ...אני התקשרתי אלייך מקודם )לזונה. (שניה בן  :אמא

  ...את ֶאל ַמאְדֶרה... אההה  :זונה

  ...קודםמהתקשרתי ש אני האמא. לא  :אמא
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   .זה מה אמרתי  :זונה

  motherמאדרה זה כמו . אמא  :בן

  .כפרה של אמא. אתה רואה שאתה חכם ..!.נכוןווִי   :אמא

  ?סי ,וזה ֶאל ִאיח8  :זונה

  .גם היא לא הרצפה הכי נקיה שיש )לבן. (זה הבן, לא  :אמא

  ...אני והוא... ואת רוצה. זה מה אמרתי  :זונה

  ?אני והיא מה  :בן

זה המשימה . אני רוצה שתלמד מהאוניברסיטה האמיתית של החיים, בן  :אמא

  .להכין אותך הלילה ,שלי

  ?למה  :בן

  .לסקס    :אמא

  .באמת ,נו אמא) מובך(    :בן

להיות עם אני רוצה שתלמד ממומחית איך זה . לא נולדתי שלשום, חיים שלי  :אמא

  .מומחית... וזאת. אישה

  . אהבתי  :זונה

  !?היא זונה !?מה  :בן

  .מומחית. לא סתם :9ָטה) בגאווה(  :זונה

  .בתולאני יודעת שאתה , בן  :אמא

  ...נו אמא  :בן

שום היסטוריה במחשב של . אני קצת מודאגת ,קצת חיטטתי לך והאמת  :אמא

הגיע הזמן ללמד , עיוני, האמת. שום בחורות. שום קונדומים. צפיות בפורנו

  .המשותפת שלנו המשימהזאת . שתדע מה עושים. אותך

  .אני לא מאמין שלקחת אותי לזונה  :בן

  .טוב :9ָטה נשמע יותר  :זונה

  .נכון ,האמת  :אמא

  .הכל נשמע יותר טוב בספרדית  :זונה

אני , שלי חיים ,ותדע שהיא עולה לי אבל בשבילך. להכי טובה לקחתי אותך  :אמא

  .מוכנה לעשות הכל

  !אני לא רוצה להיות עם זונה, אמא    :בן

  !?אתה גם לא רוצה להישאר בתול ולא לדעת איך לספק אישה נכון    :אמא

  .נכון) מסנן(    :בן

  ...אז הנה :9ֶטה    :אמא

  !:9ָטה    :זונה
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  .יחדבותמיד תזכור שאת זה עשינו אני ואתה  .במיוחד בשבילך .ה:9טָ     :אמא

  .איכס אמא    :בן

  .אני בסך הכל עושה את מה שיעשה לך טוב    :אמא

  .מ9ִאי ְ/יֶין. ואווה יודעת לעשות ממש טוב. סי    :זונה

  )מושכת אותו אליההזונה (? כן) מפשיר(    :בן

  .סי    :זונה

  ...תגידי עוד פעם    :בן

  ...רמ8סיייי מי ;) בחושניות(    :זונה

  .אני אחכה בחוץ... אז. מסתדרים טובכבר אני רואה שאתה ואווה , טוב    :אמא

  !לא    :בן

  ??אז איפה אתה רוצה שאני אהיה    :אמא

  .לא פה. לא יודע    :בן

  .ריך רק את אווה עכשיוִאיח8 צ... סי) מלטפת את בן(    :זונה

  .כן רק את אווה    :בן

  ?דקות 20א לאסוף אותך עוד ככה ואני אעשה סיבוב בחוץ ואב, טוב    :אמא

  .אווה נותנת שעה והוא ילמד ט8ד8 על ֶסְקס8. ִאיח8 מקבל זמן איכות עם אווה  :אווה

דואגת לך אל תגיד שאמא לא . יכולנו ליפול על ִדָ:ִרית קמצנית, אתה רואה בן  :אמא

  !?מי, מי חיים של אמא) תופסת לו את הפנים(? אה

  .את יכולה ללכת עכשיו) משתחרר ממנה. (נו אמא  :בן

  .עכשיו ...ללכתאז ? כן) מסתכלת עם הזונה ועל בן(  :אמא

אני , בוא ִאיח8) האם מסתכלת על שניהם ויוצאת. (אני לטפל בִאיח8 שלך. סי  :אווה

  ...אוהבתמלמדת אותך מה אישה 

  

  :תמונה שלישית

  )יושבת מורה. בן ואימו נכנסים(

  ?י8ִדית  :אמא

  .יהודית ,הוגים זאת) בדיבור תקין(  :יהודית

  ?קרה משהו. לבוא אלייך נוהזמנת אות. אני אמא של בן. סליחה  :אמא

 ב"בכיתות יזה בקשר למשימה המשותפת שנשלחה להורי כל התלמידים . כן  :יהודית

  ...לקראת סיום התיכון

  .תומרת לבן שלי'ז, את יכולה לעשות וי לִאיח8 שלי. כן עשינו אותה) בגאווה(  :אמא

ח על המשימה אבל שכחתי "הייתי צריך לכתוב דו. לא עשינו אותה, אמא  :בן

  .לספר לך עליהבכלל 
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  .אבל מצאתי את הפתק ועשינו את המשימה  :אמא

  .לא עשינו ,אמא  :בן

ומי סידר לך ?? אה, עם אווה ה:9ֶטהבלילה אז איך אתה קורא למה שעשית   :אמא

  ??אה אותה

  !?מה זה קשור עכשיו ,אמא) מובך(  :בן

. מה זה סקס ,יותר נכון אני לקחתי אותו ואווה לימדה אותו, אני לימדתי אותו  :אמא

  .עכשיו הוא מוכן

  ?סליחה  :יהודית

  .יתי לילה ַלֶ/ןאז עש ןהיה כתוב לעשות לילה ַל/ֶ   :אמא

ואז לספר על לילה ָלַבן  קיים יחדל היאהמשימה המשותפת ! לא! ?מה  :יהודית

  .החוויות שלכם

  ??לילה לבן, ההאה  :אמא

  .כן  :בן

  .לילה לבן. כן  :יהודית

  ...יאופס  :אמא

  

  -סוף-          

  


