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 ץ תעמת עם אשתו בניסיון לאלדור נאלץ לה בלית ברירההרוחות ולעזור לאחיו. 

 אותה לחשוף את זהות האב. 

 

 מחזה קאמרי מיועד לאולם קטן

 

mailto:aloni-i@bezeqint.net
mailto:aloni-i@bezeqint.net
http://dramaisrael.org/playwright/itzikaloni/


   2 

 

 הדמויות:

 אישה צעירה  - יֹול

 יולבעלה של   -  דור

 אחיו של דור -  זיו

 

 1תמונה 
 המקום: דירה של זוג צעיר. הריהוט בהתאם. 

 נכנסת מדלת הכניסה לבית. די מאושרת. יול

 ...מישהו בבית? יול:

 )פאוזה(

 בית?-שהו ב-פעם, מיאני שואלת עוד 

 אני במחשב. )מחוץ לחדר( דור:

 אתה יכול לבוא רגע. יול:

 .ואני איתך שנייה דור:

 לכאן. ולטוס באמצע כדאי לך לעזוב הכול יול:

 מחייכת ומחזיר חיוך רחב.{ יולנכנס בריצה, רואה את  דור}

 מה? דור:

 רק מה? יול:

 מה אני צריך לעשות? לשמוח? הרחב לפי החיוך דור:

 כן.  )מהנהנת בראשה( יול:

 ? הסיבה מה דור:

 זכינו! יול:

 !?וזכינו בלוטו בדקת את הכרטיס )נרגש מאוד ולא יודע את נפשו( דור:

 בדקתי את הכרטיסים...  )מספרת במתח( יול:

 ...כמה?ו דור:
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 .לא זכינו בהגרלה יול:

 אז מה כל השמחה? דור:

 אבל יש לי משהו אחר לספר שזכינו בו. יול:

 .טוב יותרמשהו צריך להיות לפי החיוכים והאור בעיניים שלך זה  דור:

 ..טוב יותרמשהו שזה טמבל, בטח  יול:

 אני תמיד אוהב לשמוע דברים משמחים. דור:

 מי לא, היום קיבלתי תשובה סופית. יול:

 סופית למה? דור:

 אתה מוכן? יול:

 מותחת אותי יותר מדי...את  דור:

 יון!-ר-ה-אני... ב (קטנה )פאוזה יול:

 }דור פעור פה, המום{

 באמת?!מה?  דור:

 באמת, הרופא אמר שהעובר מתפתח יפה מאוד.-באמת יול:

 איך זה שאני לא יודע בכלל שאת בהיריון? דור:

  התאפקתי הרבה זמן לא לגלות, כי רציתי להיות בטוחה כדי שלא תתאכזב. יול:

 אני לא מאמין... אני חשבתי שאת  )מבולבל מרוב התרגשות(יו...  דור:

 סתם מגדלת כרס קטנה...יו, אני כל כך...

 יו... אני אהיה אבא... 

 אחרי כל כך הרבה זמן.  )קורא בקול(

 הפתעתי אותך. יול:

 מצד אחד אני מופתע, בשוק ולא מאמין, ומצד שני אני מאושר.  דור:

 )מחבק אותה, מרים ומסובב אותה( 

 הצלחנו! הצלחנו, אני אהיה אבא סופסוף! 
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 דור די, תוריד אותי... אתה עוד תגרום לי להפלה. יול:

 את יודעת מה בא לי? )בהתלהבות(אוי סליחה, סליחה...  דור:

 .היום כל מה שאתה רוצה תקבל )בהתלהבות( יול:

 התרגשות()תוך כדי דיבורו מוזג משקה חריף. ידיו רועדות מרוב לחגוג...  דור:

 אני מאושר שהצעתי לך ללכת לרופא מומחה לפוריות, ואני מאושר 

 וזה תפס!שהרופא הציע לנו לעשות סקס לעיתים תכופות בשביל הכיף... 

 נחגוג? (בהתלהבות )מגיש לה כוסית

 לא בא לי לשתות.  )דוחה( יול:

 אופס... )מרים את הכוסית ביד רועדת, ונשפך לו מעט( דור:

 )ממהרת לנקות(תראה מה עשית?  יול:

  )ממהר לנקות במגבון(עזבי!... אני אנקה,  דור:

 להרים דברים כבדים. ואמהיום והלאה אני לא מרשה לך להתכופף 

 לא תיתן לי לעשות כלום? יול:

 כלום.  דור:

 איזה כיף להיות בהיריון.  יול:

 אולי בכול זאת לגימה קטנה? )מנסה שוב לשכנע אותה לשתות( דור:

 לא רוצה לגרום נזק לתינוק. יול:

 , טיפונת כמו שעושה הרב לתינוק בברית. ביין רק להרטיב את הלשון דור:

  .קטנה ת אושרבשביל השמחה. לגימ

 לא, אל תכריח אותי. יול:

 אם כך, בואי נמשיך לדבוק בהמלצת הרופא. קראתי באיזשהו מקום,  דור:

 תמיד מלאה תשוקות. שאישה בהיריון

 אני לא. ואני שמעתי שיחה במספרה, שקיום יחסי מין בזמן ההיריון  יול:

 פוגע בתינוק ומעביר לו זיכרונות רעים. 

 להפך, זיכרונות טובים מאוד. דור:
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 אני פוחדת, מה אם נפגע בעובר? יול:

 בשבילו זה יהיה כמו מוצץ.  .זה בריא, תאמיני לי שזה לא יזיק לתינוק דור:

 )וצוחק(

 בדיחה גרועה ולא מצחיקה! יול:

 .להתאמץ בכלללהיות טרוד או רק שתביני, מעכשיו יש לך סיבה לא  דור:

 ן. -כ )מפהקת בקול(מידי פעם.  יול:

 פנים שהיא בהיריון  במן העמדת)מחזיקה בגב התחתון ומתנהגת בהגזמה 

  .עלי. אני רוצה לזחול למיטהאוי, איזו עייפות נפלה מתקדם( 

 .בלי סקס

 איך את יכולה לישון עם התרגשות כזאת?  דור:

 את יודעת, כל החיים שלי התפללתי לעשות סקס עם אישה הרה. 

 עוד נעשה, אבל בינתיים אני בשמירת היריון. יול:

 מכבד. טוב, אני חייב לצלצל להורים שלי ולאחי. דור:

ם עכשיו? חכה עוד כמה ימים, תן לנו ליהנות למה אתה צריך להודיע לה יול:

 קצת לבד.

 אנחנו נזדקק לעזרתם של האנשים החשובים ביותר בעולם.  דור:

 להורים שלך כבר הודעת?

לפני חצי שעה דיברתי עם אימא שלי ושמעתי ברקע את צהלות השמחה  יול:

 של אבא שלי. אימא כל כך התרגשה שבמשך כל השיחה בכתה מרוב אושר.  

זה יהיה המסר שלנו לזוגות, לא לוותר!  )הולך וחוזר כמו אריה בכלוב( דור:

 עברו כמו מאה שנים.... חמששנים,  חמשעשינו את זה! יו... 

 למה הודעת להורים שלך ולשלי אני עוד לא יכול להודיע? (נזכר )פתאום

     לא יודעת, התרגשתי יותר מדי ורציתי לשחרר את זה על ההורים שלי.  יול:

כל כך רציתי להיות אימא. לא סיפרתי לך שהגוף שלי צעק, זעק לי להיות 

יִּינַק רציתי כבר להעניק את השדיים האלה לתינוק )נוגעת בשדיה(אימא.   . שֶׁ

 מצלצל.{ יול}הפלאפון של 
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 (מנתקת)הלו?... הלו?... אבא?... אימא?... אימא?...  יול:

 מי זה? דור:

 ., ובטעות צלצלו אלינומרוב התרגשות מחייגים לכל העולםאולי ההורים שלי  יול:

 תבדקי לפי השיחה המזוהה. אולי ההורים שלך סיפרו להורים שלי.  דור:

 חיוג חוזר.רגע תעשי 

 שיחה חסומה.  )מחייגת חיוג חוזר( יול:

 את... את הגשמת את הפנטזיה שלי. אני התחתנתי  )מתקרב לחבקה( דור:

 נוחות.איתך מאהבה, לא מתוך 

 !למה אתה אומר את זה? יול:

 את זרקת לי את זה פעם "אתה התחתנת איתי מתוך נוחות".  דור:

 התלוצצתי, אמרתי סתם כדי להקניט אותך. יול:

 מעכשיו יש לי כוונה לחיות חיים שלווים ונוחים. למדתי דבר אחד בכול  דור:

 ... סבלנות!םתהליך הטיפולי

לשלוט על האחר, למדת לחיות בתסכול וועוד למדת שאתה לא יכול  יול:

ת שלך, ופחות או יותר לשלוט ביקיצות והתקפות הזעם הפתאומיבלשלוט 

  ...הרבות שהיו לך והקושי להירדם

אני שמח שנשארנו נאמנים לעצמנו והיום נאמנות זו הביאה  )נכנס לדבריה( דור:

 לנו בשורה. את רצית להיכנס להיריון, אני רציתי להכניס אותך להיריון. 

 בלילה. והזעות להירגע ופחות סיוטים  ,למדת לבטוח, לתת אמוןכי  יול:

  ,רבים אני מבינה כמה קשה לך לברוח מהשדים שלך. כל זה עשית בכוחות

  .הנה התוצאה )מלטפת את ביטנה( ובשביל עצמךאתה גיבור! בשבילי 

 עכשיו את יכולה להירגע ולהסיח את דעתך מהלחץ להוליד ילדים.   דור:

 השער נפתח לרווחה. ילדים יתחילו להיוולד לנו  )באושר גדול, בקול(

  ,בשרשרת. אני עומד להצטרף לשורה החברתית הגבוהה ביותר

  !הורים, להיות אבא של תינוק אלה שיכולים לקרוא לעצמם

 אגב, זה בן או בת? נזכר(פתאום )

  מנומנמת על הספה ותוך כדי פיהוק(מתחילה להיות ) יול:

 את זה עוד לא העזתי לשאול... אולי בשבוע הבא נשאל ביחד.
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את זוכרת את הפגישה שלנו בפעם הראשונה? תוך כדי שהיא נחה(  יול)ל דור:

את האישה שאני רוצה לבלות אתה את מיד התאהבתי בך. חיפשתי 

 ר לעצמו(ספמו נזכר)ממשיך כאילו .. שארית חיי, ושתהיה אם ילדיי, ומצאתי.

 לא לקח לי כל כך הרבה זמן להציע לך נישואים, וגם לא הייתה לי 

 ומספר חודשים התלבטות שתסכימי מיד. חודשיים לאחר מכן התחתנו. 

 צוק איתך.מבצע אחר כך יצאתי ל

 , אבל חשבתי שהאהבה שלנו כל כך מיד יודע שכל אישה רוצה ילדאני 

 חזקה שאנחנו לא צריכים לדאוג. זאת אהבה ללא גבולות ומעצורים... 

  )מבחין שהיא ישנה. מכסה אותה(

 ישנה כמו תינוקת. את 

 אוקיי?נראה מה יגיד. חייב לספר לו ואני אחי זיו אני הולך ל

 אור יורד.

 

  2 תמונה
 ציוץ ציפורים. ספסל. המקום: גן ציבורי, 

  .אחיו של דור פגישה עם זיו

 דור יושב על הספסל ומסמס.פאוזה. 

 אני מזמין.היי דור, רוצה ללכת לבית קפה?  )נכנס( זיו:

 לא, אני מעדיף פה...  דור:

  {ציוץ הציפורים }קול

 אתה שומע? את זה אני אוהב לשמוע. דור:

 להיות איש הטבע.אתה היית צריך  זיו:

 מה שלום הילדים? דור:

 שואלים מתי דוד דורי יבוא? הם כל יום  את המוח לים לימבלב זיו:

  )אחרי שתיקה קלה(

 מה רצית לספר? 

 }דור מחייך{

 משהו טוב.נראה ש זיו:
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 בישרה לי שהיא בהיריון. יולתשמע,  דור:

  !זאת פצצה! כל הכבוד אחי. תשמע, זה מרגש. מזל טוב (פתע ומתלהבומ) זיו:

 כל הפאקינג אורולוגים, נפרולוגים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים  )מחבק אותו(

 .. .לפוריות וגניקולוגיה הבהילו את המשפחה יםוהפרופסורים מומח

 עכשיו אתה מבין את התסכול שלי? דפקו לי את המוח מאז שחזרתי  דור:

 לי את המשפט: "הלם קרב הוא הגורם העיקרי למצבך מהתופת הדביקו 

 העקר." 

יט-ּבּולוהנה הוכחה שהכול  זיו:  אחד גדול?!  שִּ

אתה שומע? מרוב התרגשות הצעתי לה לעשות סקס, ומה היא ענתה?  דור:

 "מפחידה אותי המחשבה לפגוע בעובר".  )מחקה את קולה(

 כאילו יש לי מי יודע מה.

אשתי כשנכנסה להיריון גם יש נשים כאלה. כך עשתה לי תתפלא ש זיו:

יש נשים שחושבות ככה. זה נראה לי טבעי  ,הראשון, בדיוק אותו דבר

שהיא רוצה לשמור. תראה, אתה צריך לקחת בחשבון שהרבה זמן היא 

 מנסה להיכנס להיריון. 

 אנחנו מנסים.  דור:

 איזו בשורה נפלאה אחי, ההורים שלנו יודעים? זיו:

 שלה יודעים ואתה הראשון. נראה שהטיפולים בכל זאת עזרו ואני  דור:

 )חוכך את ידיו בשמחה( כבר פורה. ואולי הבראתי.

 כשאני חושב על זה, זה מאוד מתקבל על הדעת, כי היו וישנם מקרים  זיו:

 ...לאין מנסים ו.. במשך שנים כאלה בעולם.

 הלו?... רק רגע... )הפלאפון שלו מצלצל.(  דור:

 הרופא...       זהתהיה בשקט. )לזיו( 

 כן דוקטור... יש תשובות... )בפלאפון( 

 אני מרגיש מצוין, אתה שומע?... אשתי... 

 אוקיי מצוין תשלח לי. ואחר כך נדבר... -אוקיי

 מרגיש מעולה, בעננים, יש לי בשורה.... אני 

 אני מבין... תודה.

 לא זה, לא זה...  כדי שהוא מחפש את ההודעות(תוך  )השיחה מסתיימת.
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 אתה יודע פעם הרופא היה מזמין אותי לפגישה ונותן את תוצאות  )לזיו(

 הבדיקות ביד, בליווי תמיכה ועידוד...

  )פתאום פניו מחווירות(והיום... 

 מה?... למה?... 

 מה למה? זיו:

 לא יכול להיות...  דור:

 אני לא מבין...

 קרה?!מה  זיו:

       .וקשייה נשימהמתחילות אצלו הפרעת חרדה ו}דור שותק. נלחץ ונרגש מאוד, 

 .{ולנגב לו את הזיעה זיו מחבק אותו חזק ומנסה להרגיעו

 מרגש.ראשון אחי תירגע זה יעבור לך. כל היריון  זיו:

 מרת?!---את או---ז ... מה..מה דור:

 נשימה.{}אצל דור גוברים התקפי החרדות וקשיי 

 דורי... אני איתך...   זיו:

 למה? למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? עכשיו אתה נרגש!... 

 תירגע אחי... אני פה... אל תדאג...

 }דור שותק וכל גופו רועד{

 !... אתה שומע? קח נשימות עמוקות!פתח את הפה! קח נשימות עמוקות זיו:

 תסתכל עלי וקח נשימה!...

 זיו.{}דור עושה כדברי 

 הזרע. ,בדיקת ,תוצאות)אחרי שנרגע(  דור:

 האחרונה?  זיו:

 מה איתם?! )מחכה לתשובה(

 מרוב התלהבות, שכחתי שאני צריך לקבל את תוצאות הבדיקות  דור:

 האחרונות... ולפני האחרונה!

 בכול הבדיקות יש נסיגה בספירת תאי הזרע, והפעם  )חסר מנוחה(

  היא נמוכה מהרגיל. נמאס לי לעשות את הבדיקות המחורבנות האלה 

 הן משגעות אותי! 
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 בטוח? זיו:

 בטוח! תראה בעצמך. -בטח )מראה את התוצאות לזיו( דור:

  )מעיין במכתב( זיו:

 לא מתקבל על הדעת! 

 פאק!... 

 יש פה איזה פאק רציני! 

 בוא נחשוב יחד מה עושים, אבל קודם תירגע. צריך לצלצל לרופא ולדבר 

 אתו אישית!

 הוא לא יענה, אמר שהוא בישיבה. איזה מכה... מה אני עושה?!  דור:

 זאת השאלה שמתרוצצת לי עכשיו במוח, וכל מיני פעמוני אזעקה 

 מתחילים לצלצל לי בראש... 

 אם ככה, איך היא נכנסה להיריון?! 

 שאלה טובה. אתה רוצה שנדבר על זה עכשיו? או שאתה רוצה לדבר  :זיו

 איתה קודם?

 לא רוצה לערב אותך, פוחד שזה רק יסבך את המצב. דור:

 אולי היא עשתה טיולי חשאי לבנק הזרע. זיו:

 היא הייתה מתייעצת איתי קודם! היא לא יכולה ללכת לבנק  )מתפרץ( דור:

 ואני האמנתי לה! נשבעה ליהזרע בלי לשאול אותי! היא 

 .אולי המשיח הגיע מוקדם )לעצמו( זיו:

 או מלאך אלוהים נגע בה! )עונה בכעס( דור:

 בכל אופן, זה לא מצחיק.  זיו:

 אהה!!! )צועק במין קריזה מאופקת( דור:

 כל הזעם הזה לא עושה לך טוב. תבקש ממנה לעשות  )מרגיע( זיו:

 בדיקת דנ"א? 

 תסכים.בטוח שלא  דור:

 



   11 

 

אולי כדאי שתקבל אותה הרה, ולחכות עד שהתינוק אם היא לא תסכים,  זיו:

 ייוולד ורק אחר כך תחשוב אם לבקש בדיקת דנ"א מהתינוק, זאת זכותך...  

אתה מכיר אותה. , שלה באגוייפגע זה  ...היא לא תרצה בשום פנים ואופן, דור:

 עקשנית!

 ממך.שההיריון לא אתה בטוח  זיו:

  .שלא תוצאות הבדיקות מהחודשים האחרונים מוכיחות דור:

 הייתה לך פוריות.סקס אולי באותו זמן שעשיתם  זיו:

 שזה בלתי אפשרי. ם אמרוכולבעבר שאלנו את הרופאים ודי נו,  דור:

 אם אתה חושד בה, תשאל אותה באופן גלוי; מי האבא, אולי תגיד  זיו:

 מקווה שתשאל אותה!לך, ואם אתה לא האבא, יכול להיות שהיא 

 תספק אותך.שלה תשובה האולי 

 !סכסוך גדוללהיות  ךהול דור:

 אולי יהיה ויכוח, קצת מריבה ואחר כך תשלימו. זיו:

 ככה לעשות?   דור:

 אתה רוצה שאבוא אתך? זיו:

 לא יודע... מה...! )בחוסר אונים( דור:

 או שתתחיל לחפש את האבא האמתי. זיו:

 אב הביולוגי יכול להופיע יום אחד ולדרוש להיות האב זה הפתרון, כי ה דור:

 כאלה  החוקי, ותתחיל תסבוכת משפטית. יש יותר מדי סיפורי זוועה

 שמתנהלים במערכת בתי המשפט. 

 שניכם צריכים להתייחס לעובדות כדי לקבל החלטות מושכלות.  זיו:

 התינוק מתפתח ברחם וכל יום שעובר...

 זה הפתרון?זה מה שאתה מציע? ...להיפרד?  )נכנס לדבריו( דור:

  .זאת לעשות לאאם אתה מרגיש להיפרד ממנה, תיפרד. אני מציע לך  זיו:

 ואם בכל זאת תרצה אתה יכול לעשות את זה בעדינות, לא חובה 

 להתנתק במלחמות.
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 ומה יצא? שוב שני עיוורים שלא הולכים בכיוון הנכון. דור:

 .אם תחליט לצאת ממערכת יחסים אם היא לא נקיה אף אחד לא יכעס עליך זיו:

 שב, תירגע... אתה לחוץ מדי... 

 תקשיב, אני בתור אחיך מזהיר אותך,  )אחרי פאוזה במבט בוחן באחיו(

 אני לא רוצה שתסתובב לי עם הראש למטה, מוכה, מדוכא ומתוסכל, 

 ה מספיק עברת בחיים, ואם אתה מוכן להמשיך, זה עניינך. כשאישה רוצ

 בילד, היא תעשה הכול, תזיז הרים וגבעות.

 זה נכון. דור:

 ולכן אתה צריך להבין אותה. זיו:

 פעם, היה לנו ויכוח קשה והיא ככה זרקה לי שאם היא תיכנס להיריון  דור:

 ואני לא אאמין שזה ממני, היא תהיה מוכנה ללכת לפוליגרף. 

 ללכת לפוליגרף.תבקש ממנה ו זה מוכיח שהיא לא משקרתמצוין,  זיו:

לפי החישוב שלי הבחור שהיא נכנסה להיריון ממנו, הוא  (דעתשקול ב) דור:

 שהכרנו ביוון.מישהו 

 עכשיו?! בנסיעה האחרונה יחד עם אשתי?! )מתפלא( זיו:

 זה הכי מתאים... היכרנו אותו בטיולי לפני שנתיים, הוא היה מאוד  דור:

 עם אשתך ליוון פגשה אותו שוב. ה יחדנחמד ומפנק. ולדעתי, כשנסע

יתאתה לא חושב  זיו: גָּלִּ  אשתי הייתה מספרת לי? שֶׁ

 דברים כאלה שומרים בסוד! מסתבר ש דור:

 לבדוק גם את אשתי...עכשיו אם כך, אני צריך  )לעצמו( זיו:

 במשך השנים נסעה כמה פעמים עם  )ממשיך בלי להתייחס לזיו( דור:

 חברות ליוון. למה רק ליוון? מה יש לה ביוון שאין בהונגריה, באיטליה, 

 לתורכיה?  נסעהכולם נוסעים לתורכיה למה היא לא בספרד?! 

 אני בטוח שקיימה יחסים כמה פעמים בכל שנה שנסעה.למה יוון?! 

 זאת אינפורמציה שלא ידעתי...  , ובהיסוס(על אשתו )טרוד במחשבות זיו:

 לדעתי אתה צריך ללכת אליה ולפתוח את כל הקלפים! 

 את הכול?! דור:
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 מה עשתה אשתי ביוון?  בינתייםאני אברר ו לך על כול הקפה!את הכול.  זיו:

   אתה גם לוקח סיכון שתשמע דברים קשים ממנה. זכור,  אבל

 או שתחשוב אחרת לגמרי, התחלת את הנישואים שלך ברגל ימין, תמשיך 

 ברגל ימין, ותנסה לחשוב לרגע שאם לה הייתה בעיית פוריות, 'שאתה לא 

  !אשם בה.' איך היית אתה מקבל אותה?... מה אתה היית עושה?

 היווני לקח לך אותה, הוא דומה יותר לעיט שמחכה לנחות על טרפו וטורף!

 ככה לקחת אישה של גבר אחר?!  )מקיש באגרוף על כף ידו( דור:

  מאשר לשמור על האישה שלך. - תר קל לקחת אישה של גבר אחרהרבה יו זיו:

 עכשיו אני לגמרי מבולבל. הכול היה בסדר עד עכשיו, ועכשיו אני לא  דור:

 יודע איך להתמודד עם זה. זיו, מה אני עושה עכשיו?

 אני מציע לך לדבר אתה ולמצוא דרך לפתוח את ליבה, אולי היא  זיו:

 תפתיע ותגלה לך.

 ? מי אתה חושב שהיא בעצמה יודעת דור:

 לא, אני לא מאמין, היא לא כזאת. אתה חושב שהיה לה יותר מאחד? זיו:

 אני לא חושב שהיא כזאת, אבל אי אפשר לדעת. כפי שאתה אומר; גם  דור:

 "כשאישה רוצה בילד היא תהפוך עולמות."

, אולי בעתיד כגזירה טובה, כי מי יודע ,מציע לך לקבל את זהכן מה שאני  זיו:

אתה תוכל להביא ילדים. אני מכיר זוג שלא יכלו להביא ילדים לעולם, 

  ..והחליטו לאמץ.

 הרופא כבר סיפר לנו את הסיפור הזה. )נכנס לדבריו( דור:

 וזה יכול להפוך לטריגר לבאות.  זיו:

 זה יפה כסיפור. אתה מאמין שניסים עדיין קורים? דור:

 ההיסטוריה חוזרת על עצמה.  זיו:

גורר מטען של שקר ענק בלי לדעת מי האב. אם היא עשתה  עכשיו אני דור:

את זה פעם אחת, היא תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם! כמו שאמרת, 

 .ההיסטוריה חוזרת על עצמה
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 גם אימוץ הוא מתנה נפלאה.  זיו:

 המסקנה שלי היא להתגרש ממנה. דור:

 ?קודם באמת רוצה? אתה רוצה שאני אדבר איתהזה מה שאתה  זיו:

היא נואפת ועכשיו יש לי את הזכות להתגרש ממנה, לגרום לה להתמודד  דור:

 עם ההשלכות לבד! אם אין לי קשר לילד למה אני צריך לטפל בו?! 

  שתלך למי שעיבר אותה, שהוא ידאג לה!

 לחיזוק? ,איתך אבואבכל זאת תעשה הכול בזהירות, ברוגע. אתה רוצה ש זיו:

 אני בסדר. דור:

 תעשה הכול בשכל. או קיי?  בלי פיוזים קצרים... בלי שטויות. זיו:

 אני אהיה זמין בכל עת.

 נשיקות לכולם.  דור:

  זיו יוצא.

 אור יורד.

 

 3 תמונה
  יולדור ו

 מצלצל. יולהפלאפון של 

 הלו?... הלו?... הה!  )בפלאפון( יול:

 מי? )מסמן( דור:

 מי שם?... הלו...!  יול:

 לא עונים. (ורקתט)

 מי היה? דור:

 כנראה אותו נודניק שמנדנד.  יול:

 קיבלת תשובה מהרופא, נכון? לי משהו אחר... תגיד

 מאיפה את יודעת? ,כן דור:
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 עם אחיך. בטח קודם. אמרתי לו שאתהאלי הרופא צלצל  יול:

 למה הלכת לעשות בדיקה פוריות בלעדי? ( במבט חשדני)פאוזה קטנה, 

 רציתי לבדוק אם יש התקדמות, ולא רציתי ששוב תתאכזבי.  דור:

 תינוק צריך להיוולד בבית עם זוג הורים אוהבים. 

 ומה התשובה שקיבלת מהמעבדה? יול:

 תשובות מדויקות מחר. דור:

 תסתכל עלי רגע?  יול:

 אתה משקר! משהו קורה לך. )בוחנת אותו(

 הרופא אמר לך משהו? דור:

 כלום.  יול:

 ולמה את משקרת?! דור:

 אחרי שלחצתי עליו אמר שהבדיקות לא טובות. יול:

 אהה... דור:

אבל אני מרגישה שאתה מסתיר ממני עוד משהו. אתה מתחיל להסתבך  יול:

 של שקרים. רשרתבש

 יש לי מה להזכיר.  -אין לי מה להסתיר  דור:

 נו, הייתה לנו שיחה של אוהבים?את זוכרת שלפני שהתחת

  היו לנו הרבה שיחות כאלה. יול:

כולך טעון! אז בבקשה ואני מרגישה שאחיך,  םאתה בא אלי אחרי שיחה ע

 !הקדמותרמזים ובלי  תשפוך הכול

להרגיש ייסורים ודיכאון בעקבות חוסר  התחלתשנה אחרי החתונה, כ דור:

בילד. מאז התחילו שנים של דיכאון, חרדות, טינה ומריבות, בדיקות 

ללכת לבנק הזרע,  ךחוזרות ונשנות... עד שהגענו למצב שהצעתי ל

 זוכרת? 

 אבל את סירבת ולמה? 

כי תמיד רצית ילד ביולוגי ממני, וטענת שאני לא אוהב אותך מספיק. 

  למסקנה שאם בסופו של דבר לא נוכל להביא ילד ממני,  ובסוף הגענו

 אולי נאמץ ילד?
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 נכון, הצעת לאמץ ילד, אבל סירבתי ואמרתי לך שאימוץ לא היה ולא  יול:

כי כשראיתי אותך בפעם הראשונה, מיד ידעתי יהיה אופציה עבורי. 

כך מאושרת, כל היום -הזוג המושלם שלי. הייתי כל-שמצאתי את בן

רקדתי באושר מול המראה, ואילו עכשיו, מה קורה לנו ומה יקרה לנו 

זאת הייתה העמדה שלי מההתחלה ואמרתי לך אני לא יודעת. בעתיד? 

 ! האימוץשאני אפילו לא אשקול את 

 שנים,  חמשת אמרת שזאת תהיה האופציה אחרונה. עברו מאז א דור:

 כנראה ששכחת את מה שאמרת. 

תראה, אולי יש לך זיכרון יותר טוב משלי, אולי יש לך יותר כישרון ממני,  יול:

 אולי אתה חכם יותר ממני, אולי אתה סקסי יותר ממני, אתה יכול להיות 

 על מה אתה מתלונן עכשיו?!     כל הדברים האלה... הכול היה פרוש לפניך.

 עכשיו תגיד לי, מה בדיוק אמר לך הרופא?

 את מנסה להטות את השיחה לכיוון אחר לגמרי.  דור:

 התוצאות?!הן דור, זה אותו נושא! מה  יול:

 אם ספירת הזרע שלי כל כך נמוכה, והמצב הולך ונעשה גרוע יותר, זה  דור:

 אומר שאני לא יכול להביא ילדים! 

 זה מה שאמר הרופא? ל:יו

 מסתכלת כמי שמפצירה בו. יול}

 דור מוציא את הפלאפון ומראה לה את הודעת הרופא.{

 טוב, אז מה? )לאחר שהיא מעיינת( יול:

 אז מה"?!טוב, את אומרת לי " )בכעס( דור:

 יורד.  רעעולה ופעם ז רעיש לך ירידה בספירת הזרע, זה קורה. פעם ז יול:

הצלחתי להרות. בכל פעם חזרנו מהרופא עם בעיה חמורה רצינו ילד ולא 

הנפשי החמיר, ואז התחיל המסע שלנו בטיפולי  ך, מצבומדוכאים יותר

 כהסובל מספירה נמוכה של זרע, נמו שאתהפוריות. הרופא אמר 

מהמבצע האחרון שבו נהרגו כמה שכל זה יכול להיות  מהממוצע,

  .שלך טוביםהיקרים וה םחבריהמ

  !הכול נכון?עד כאן 

 ? לא יכול לחול שינוי? מהאז 

  !נס?
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 נסקוראים לזה הגיוני כל דבר שקורה ללא הסבר  ה שלנוהרי במדינ

תתאפס ותבין אז קורים הרבה ניסים ואני אחת מהנסים! במדינה ואצלנו 

 !חיובית בזרעזמנית ולך קפיצה להיות שקרה נס וקרתה  יכול ,שגם לך

עכשיו תספרי בגלוי, ובלי שקרים, איך נכנסת שלך.  התיאוריהאחרי כל  דור:

 להיריון?

לילה אז חסידות אין פה בסביבה,  )בלעג(איך אתה חושב שזה קרה?  יול:

 לעבודה, ונכנס איזה גנב,  כתהל אחרי שאתהאחד אני שוכבת במיטה 

 על אותי, והופ נכנסתי להיריון.ובש חשבתי שזה אתהואני 

 .ממך תקווה שאני יכולה להרותהרופא נתן לנו  טמבל!

 תפסיקי לעשות צחוק! את עושה את זה כדי לבזות אותי!!! דור:

 אתה מבזה את עצמך. יול:

 !פשוטה אני שאלתי אותך שאלה דור:

 לתוקפנות אני לא עונה. יול:

 ..? עברת לצד השני של הגדר. דור:

 שמור על הפה שלך! יול:

 ?! יםהתחלת לחפש מאהב דור:

 לא יהיה לך כדאי! אחרתדור עזוב את הנושא עכשיו,  יול:

 אני רוצה לדעת עכשיו, כן או לא! גור:

אתה בדיוק כמו רוב הגברים, כשמערכת היחסים  )מתקרבת אליו באיום( יול:

 שלהם מתחילה להיות מבוססת, מתחילים להרגיש בעלות על האישה 

 שלהם, מתחילים להתייחס לנשים שלהם  ייםובטוחים שהאישה ביד

 בזלזול! בטוחים שהן בכיס שלהם ומרשים לעצמם להפליץ בכל מקום, 

  .כי יש להם זכות שליטה

  !דע לך! אני לא בכיס של אף אחד

 אתה  )צוחקת בגיחוך( !"?" לדעת עכשיובאיזו חוצפה אתה מציב דרישות

 ..סובל מּפֹוסט. סתם גבר חסר ביטחון עצמי...

 במכנסיים של מישהו אחר!  רואים שאת לא בכיס שלי, כי את מתעסקת דור:

 ?!שומעאתה לא תדבר אלי ככה! אתה  )צועקת עליו( יול:



   18 

 

 אני... דור:

 !אין אין אני! אתה מבין? יול:

 מי האנונימי שעיבר אותך? או שאת לא יודעת מי?  )ממשיך להקניט( דור:

  הזיכרוןאולי היית עם כל כך הרבה גברים שאת צריכה לארגן טוב את 

 ?ַהּבֹוֵעלשלך לפני שאת מספרת לי מיהו 

אני רואה ששיש לך זיכרון קצר. בפגישתנו האחרונה עם הרופא, הוא  יול:

 , קצראמר; שהסיכויים שלך השתפרו ויכול להיות שאתה תהיה פורה לזמן 

 נסיגה... ואמר שנמשיך לנסות. הוא הגדיר:ואחר כך יכולה להיות שוב 

 אדם מנותק!מוכיח עד כמה אתה  ועכשיו אתה"סיכויים טובים מאוד". 

 ומה זה? )מנפנף בפלאפון( דור:

 הבדיקות בכלל לא טובות... אז במקרה שעשית את הבדיקות, או קיי,  יול:

 ?דנ"אמה עם  דור:

 שזה מהזרע  ,אבל, אם נעשה בדיקות דנ"א... ויתברר )בוררת את המילים( יול:

  שלך, מה אז?!

זה לא יכול להיות מהזרע שלי, זה לא ייתכן! לא קיימנו יחסים בזמן  דור:

 האחרון.  

 אתה רוצה להגיד לי שלא קיימת יחסים איתי בזמן האחרון?!  יול:

ים רִּ צָּ  במוח! זאת הבעיה שלך!    אני מודיעה לך שיש לך ק 

 ולא את  שתבדוק את מערכת הזיכרון שלך בפעם הבאה אצל הרופא כדאי

 !הפוסט טראומה

 את רוצה להגיד לי שקיימנו יחסים ואני לא זוכר?! דור:

 כל שבועיים בול, אנחנו מקיימים. יול:

 אולי את קיימת, אבל לא אתי!  דור:

 אדוני, אתה צריך לקחת כדורי זיכרון, והרבה! יול:

 הולכת למטבח ומביאה לוח שנה.{  יול}

 



   19 

 

 בבקשה תבדוק בעצמך, כל שבועיים מסומן, זיון, זיון, זיון! יול:

 ולמה את מנהלת רישום?  דור:

 כדי שנדע בדיוק מתי התחולל הנס! )בתקיפות( יול:

ההיריון? איך? איך? איך? פתאום את הרה! בא אצלי אין ניסים... מאיפה  דור:

רים שלי? שאשתי הפכה להיות מרים אמו של מהשמיים?! מה אגיד להו

 ישו?!

 תירגע, אלך להורים שלי ושם אגדל אותו. יול:

 !את לא הולכת לשום מקום לפני שאנחנו פותרים את הבעיה דור:

  ,! אני יודעת שלא קל להרפותלרגע תסיר את המסכה מהפנים שלך יול:

 מהפחדהמסכה שלך טבועה בך כל כך חזק שאתה פוחד להסיר אותה 

 לך להרגיש פגיע.שיגרם 

 כי אני רוצה לתת לעצמי האמיתי לזרוח ואת לא נתת לי!   )בזעם( דור:

העמדת פנים... אני לא מבינה אותך, מה אתה? כל האושר שלך היה רק  יול:

 מי אתה? בעל שלא יודע לשמוח בשמחת אשתו?... 

 משלי ואני לא אכפת לי שתסביר להורים שלך שמתוך ייאוש יש לי תינוק 

 שאתה נמצא עכשיו במקום  עשיתי אותו לבד! אבל אל תשכח לספר להם

 ובזמן הכי מואר בחיים שלך, רק שאתה החלטת להחשיך... 

 מי האבא?!)קוטע אותה(  דור:

 אתה. יול:

 לא אני!  דור:

 אתה אומר לי ממי?! יול:

 את מסוגלת לשכב עם השכן ועם בנו של השכן, זה מה שאת! דור:

 מתחילה לזרוק עליו חפצים.{ יולכדי ש }תוך

 בן אלף זונות. יול:

 תראו מי שמדברת. דור:

 לך לחפש אישה אחרת לחיים!  יול:
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 עדיף לחיות בלי אישה מאשר איתך!... דור:

 ותקפיד שגם היא תהיה עקרה כמוך.... יול:

 את זונה! דור:

 !!!לעזהחזור  ואתה עקר חסר זרע! יבש! פוסט טראומטי ומפגר! יול:

 מה אני אשם שאני לא יכול להוליד ילדים!!!  (דוחף/זורק כיסא. .)בזעם דור:

 פאוזה.()

אני לא מעוניין ואין  (דיבורו... )עומד במקומו ונע עם גופו קדימה ואחורה. תוך כדי

אני מתמודד עם לא מספיק ש לי כוונות להיות אבא לילד שהוא לא שלי!

ביותר הוא ההתמודדות עם קרובי דברים לא הגיוניים, והחלק הקשה 

אני לא חושב שזה הוגן לתת להורים לחשוב שיש להם נכד ... המשפחה

 ! הרי ההורים שלי יגלו את האמת יום אחד. שליביולוגי, אם הוא לא 

 מה אתה רוצה, שאעשה הפלה?! יול:

 כן! הילד ממזר! דור:

  לא לעשות הפלה.בוא אגלה לך סוד. היו רגעים שהתלבטתי אם לעשות או  יול:

 אז את מודה שהוא לא שלי. דור:

 כי תיארתי לעצמי שלא תאמין וכך תהיה התגובה שלך. אולי בסופו של  יול:

 דבר אני אעשה הפלה, כנקמה, ורק כדי שזה יהיה על מצפונך כל החיים. 

 מבטלת אותו בתנועת יד, הולכת ממנו ומתחילה לעסוק בסתם סידור יול}

 הבלגן בחדר.{

 אין לי שום מעורבות במה שיש לך בתוך הרחם, את מנצלת את מצבי, דור:

 ועושה בגוף שלך מה שאת רוצה. 

 אבל,אתה יודע מה? סביר להניח שבסוף אני לא אעשה הפלה...  יול:

 ל ההשלכות ולהוציא -ל השאלות ואת כ-אני צריכה לקחת בחשבון את כ

 תשובה אחת בלבד. החרדות האלה שלך הורסות לך את השמחה 

 ומבלבלות לך את הזרע. כדאי שתבדוק בראש הקטן שלך אם עדיף לנו 

 אני רוצה להזהיר אותך, שאם אני מקבלת החלטה כזו, יהיו  לעשות הפלה.

 לזה השלכות חמורות מאוד לטווח ארוך. החיים שלך יהיו גיהינום אתי!

 ו שמחליטה?למה רק את ז דור:
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  כי אני ההרה!  )בזעם( יול:

 הרגע אמרת שזה הגוף שלי.

 הגוף הזה התחתן אתי! דור:

 זאת הצרה, שאתה רואה אותי כגוף. יול:

 את יודעת בדיוק למה התכוונתי, אל תנסי לסובב את הנושא. דור:

 די, אתה נשמע פאתטי... יול:

 ...מה חשבת? שאפשר להסתיר דבר כזה ממני? הרי יום אחד אני  דור:

 אגלה מי האב. מה שקורה בחושך תמיד ייחשף לאור. לעתים נדירות 

 מאוד אפשר להסתיר סוד בסדר גודל כזה ולקחת אותו לקבר. השקר שלך 

 ! פיםשקוהו מסוג השקרים הבולטיםהוא 

 קטן עלוב ורשע.אני לא ידעתי שאתה הפכת להיות כזה איש  יול:

  }פאוזה{

אף פעם לא הולך טוב כשממשיכים מערכת יחסים המבוססת על שקרים.  דור:

 את יודעת מה הטעות שעשינו מלכתחילה?

 כן, שהמשכנו! יול:

 שזלזלנו בבדיקות, אמרנו לעצמנו לא לדאוג, וסמכנו יותר מדי על  דור:

 הרפואה המתקדמת. 

 חופשי לעשות מה שאתה רוצה.אני משחררת אותך, מהיום אתה  יול:

 אני מניח שהבחור שלך חוגג עכשיו עם נשים אחרות ומי יודע אצל כמה  דור:

 נשים הוא פיזר את הזרע שלו... ומי יודע כמה אחים ואחיות יש לתינוק שלך.

אין לי תשובות. אני התמימה חשבתי על שיתוף  אני באמת מרחמת עליך. יול:

ושנוכל להסתכל על זה מנקודת מבט של בעל וסוג של תובנה משפחתית 

  ואישה שמשתוקקים לילד.

  ., יול הולכת לחדרההם מביטים אחד בשנייה

 דור נשאר במקומו.

 אור יורד.
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 4 תמונה
 ממהרת לטלפון.  יולמאוחר יותר. הטלפון מצלצל. 

 דור משיג אותה ומרים את השפופרת.

 מי זה!?...  דור:

 הלו, מי זה?!...  )בכעס(

 ... ?אה... זה אתה

 לא, יש איזה נודניק שמצלצל כל יום...

 )סוגר(טוב, כן אתה יכול לעלות. 

 זה רק עם אחי.כל דרך אגב, דיברתי על  (יול)ל

 למה עם אחיך ולא עם ההורים? יול:

 אחי מבין אותי טוב יותר, הוא בדרך. דור:

 מעולה. אתה צריך גיבוי. יול:

 זקוקים לעזרה.אולי הוא חושב שאנחנו  דור:

 !ממנו אני לא זקוקה לשום ייעוץ יול:

 אני כן זקוק לעצות שלו. דור:

 יועצים. לך תיפגש איתו בגן, בפארק. קיבלנו מספיק עצות מהרבה יול:

 את יודעת, אני אהבתי אותך כל כך, שאמרתי לעצמי לא פעם, שאם  דור:

 את היית באה אלי ומבקשת להיכנס להיריון מגבר אחר, הייתי שוקל את 

 ...זה ואולי... אני לא יודע מה... אבל אולי הייתי תומך בך

 אתה סתם אומר את זה ומשקר לי ולעצמך. התגובה שלך הייתה  יול:

 תגובה הרסנית עוד יותר. ומי שמכירה אותך, היית חונק אותי.

 עכשיו את  .י? זאת בגידה בי ובאמון שנתתי בךלהזדיין מאחורי גב דור:

 כול כדי להצדיק את הבגידה?!-מנסה בעצם עושה ה

 }דפיקות בדלת, נכנס זיו.{

 הגעתי למסקנה, שאני חייב להתערב ולנהל שיחות בריאות, כי ככה לא  זיו:

 יצא שום דבר. 

 אני דואג לשניכם.

 אני יכול לבקש, ברשותך, לדבר עם דורי בארבע עיניים? (יול)פונה ל
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 אני מציעה לך לא להתערב בינינו. אתה יודע מה קורה לאלה שמתערבים. יול:

 אתם המשפחה שלי. זיו:

 . אני מקווה שאתה יודע מה שאתה עושה. אם תצליח, אשמח יול:

 הולכת אבל לא יוצאת אלא עומדת בפתח החדר.{ יול}

 תראה דור... אם אתה נשאר איתה, היא תלד ואתה עלול לפתח קשר  זיו:

 רגשי עם הילד וזה יכול לשבש את ההחלטות שלך בעתיד. 

 אוויר?למעלה לבגאווה אוכל לאהוב את התינוק/ת מספיק כדי להרים אותו  לא דור:

התינוק הוא יהיה קֹרבן חף מפשע ויגדל את  מצד שני, אם תעזוב )ממשיך( זיו:

. אם אתה מחליט להישאר ואתה יכול לבנות ואפילו לא הביולוגי אבאללא 

, זה יכול להביא לך הרבה סיפוק, יולמחדש את מערכת היחסים שלך עם 

  הערכה ואהבה מצד אשתך. 

 בבקשה, תשמע בעצות אחיך. יול:

 את רוצה שהוא יעזור לך לגדל את הילד?  זיו:

 כן. יול:

 ...ויהיה האבא של הילד?  זיו:

 כן. )לזיו( יול:

 מה אתה רוצה שאעשה? תגיד! )לדור(

 }דור שותק{

 שאגיד לך שאני עומדת לעבור הפלה, זה מה שאתה רוצה?!  )ממשיכה לדור( יול:

 }דור שותק{

 שאעבור את ההפלה כדי לנסות לתקן את הטעויות? יול:

 זה מה שאתה רוצה? 

 !תענה לי

הפלת התינוק לא תפתור את זה לא באשמת התינוק שאת בהיריון.  זיו:

 אלא להפך, תעלה האשמות ובעיות הדרמה בחיים שלכם. הבעיות 

 אחרות, קשות יותר.
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 באופן עקרוני, אני מאוד נגד הפלה. דור:

 אתה סותר את עצמך כל הזמן. יול:

 ...עזבי, הוא קצת )מהסה אותה( זיו:

 רכה מאלוהים. בתוכי, אני מאמין שהפלה זה כמו להרוג ילד, וילד הוא ב דור:

 אני גם יודע שאם תעשי הפלה את תצטערי מאוד ותמררי לי את החיים 

 ובסוף נפרד עם דם רע בינינו ובלי תינוק. מוטב להיפרד כשיש לך כבר את 

 שלך.בידיים התינוק 

 אתה עוד תצטער על כל מה שעשית לי היום. )מאיימת( יול:

 .מה עם אביו הביולוגי? יום אחד הוא יופיע דור:

 הוא לא יופיע.  יול:

 היווני יופיע.יוון קרובה לפה,  דור:

 די, תפסיק לנעוץ את הסכין ולסובב.  )על סף בכי( יול:

 חרושת לתינוקות. -שהיא כמו ביתממני אני מקנאה באחותי הצעירה 

 בעוד שאתה ַּבַעל כמו ספר שמונח על המדף ומעלה אבק.

 את כל כך מרוכזת בלהביא תינוק, תאמיני לי שכבר חשבתי להציע לך  דור:

 שנלך לבנק הזרע. 

 אתה יודע שאנשים כמוני לא הולכים לבנק הזרע. יול:

 למה לא בחרת באימוץ? עם אימוץ הייתי מסתדר טוב יותר. דור:

 אם אתה רוצה להתגרש בגלל זה, אני אפגע... אבל אני אצטרך לכבד  יול:

 יש את כל הזכות ללדת ילדים! שלך. לי את הבחירה

      את רוצה שאני אבקש ממך לעשות הפלה ולהמשיך כאילו שום דבר  דור:

 לא קרה?

 ומסמן לה לצאת.  יול}זיו מעיף מבט ב

 יוצאת, אך מציצה מהצד.{ יול
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 וואו .. איזה מצב מסובך... )חופן את ראשו בידיו( זיו:

ישירות.  ךאני חייב לפנות אלימה אני אגיד לך אחי?  )בחיוך של מבוכה(

איך אני מרגיש באמת. הייתי אומר, שעשיתי את  לךהלוואי שיכולתי לספר 

 ..זה בגלל הלחץ המשפחתי.

 מה קרה? אתה חיוור. )בוחן את זיו( דור:

 למען האמת, אני קצת נרגש ומהסס. זיו:

 שאתה תהסס?  )מתפלא( דור:

 אני, תראה, אתה, אני, צריך להתמודד עם התוצאות! אגיד לך את זה  זיו:

 אין שום דרך אחרת.  ישר בפנים,

 אתה יודע מי האב! דור:

 זיו, אל תעשה את זה! )בפתח החדר( יול:

 תני לי להיות איתו לבד, לטובת כולם, בבקשה.  זיו:

 יוצאת.{ יול}

. אחר כך תעשה מה שאתה רוצהתן לי להסביר לך לפני שאתה מתנפל עליי!  זיו:

 באה אלינו בוכה, היא בכתה כל כך הרבה  יוללפני מספר חודשים] 

 והתחננה לפני והבטחתי לשמור בסוד. 

 אני מאוד מקווה שלא אפתח  היום אני החלטתי להפר את ההבטחה.

 תיבת פנדורה... אבל אתה אחי, אני אוהב אותך מאוד ואני חייב לך. 

 ביקשה ממני לעשות לכם ילד...  יול

 רגע, תקשיב עד הסוף! 

 סירבתי. 

 התעקשה. 

 סירבתי שוב ושוב. אחרי זה באה כל יום לאשתי מתייפחת מתחננת. 

 התייעצתי עם ההורים שלנו והם הציעו לי לעשות את זה, "זאת תהיה 

 המתנה הגדולה ביותר שאח נותן לאחיו." הם גם אמרו שאני לא הולך 

 איתה, פעם פעמיים והיא תיכנס ל... ו...סירבתי.  להתחתן

    : , לא דיברו אתי, התנתקו מהילדים שלי, זעמואימא ואבא כעסו עלי מאוד

 "למה אתה לא יכול לעזור לאחיך שנמצא במצוקה! לא גידלנו אתכם ככה" 

 צעקו, בכו, אבא כמעט התעלף. היה לחץ עצום עלי, מסע שכנוע במשך 

 שבועות. 

 עכשיו אתה אמור להכות אותי. הסכמתי.
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 למה לא דרך תרומת זרע שלך?! דור:

 בלתי אפשרי, היה צריך לעבור הליך משפטי,היה התייעצנו, וזה  זיו:

 והיה צריך את הסכמתך, ועוד כל מיני תנאים שהיו מסבכים את הכול.

 דור מניף את אגרופו ברעד ומתאפק, נושך את אגרופו ומתנשף.{פתאום, }

 תכה, תכה אחי, תכה כמה שאתה רוצה. מגיע לי. ם את עיניו()עוצ זיו:

  אם לא היית אחי הייתי רוצח אותך. דור:

 {}פאוזה.

 עכשיו את יכולה להיכנס! .(יולקורא ל) זיו:

 נכנסת.{ יול}

 ירדת לזנות עם אחי?  דור:

 . יול}דור מתקרב כמי שעומד להתנפל על 

 זיו מצליח לעצור בעדו.{

 אני לא מוכנה לדיבורים כאלה. )תוך כדי שהיא מגנה על עצמה( יול:

 תפסיק עם השטויות שלך! זיו:

 תתבייש לך, רוצה להכות אישה בהיריון! תראה עד לאן ירדת! יול:

   ...תקשיב, תירגע )כשהוא עדיין מנסה להפריד את המגע בפיזי בינו לבין יול( זיו:

להזרעה מלכותית, והיא לא הסכימה . היא לא הסכימה ..תן לי להסביר לך

לקיים יחסים בלי בדיקות, וחוץ מזה היא רצתה שתהיה מאושר... היא 

 עשתה את זה בעיקר בשבילך, היא רצתה...

 די! היא והיא, והיא והיא... די! אני לא רוצה לשמוע יותר! דור:

 לטובתך, תשמע עד הסוף ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה. יול:

 יודע, אני במצב טוב להזרעה. כפי שאתה  זיו:

 בטח, אלוהים נתן לאחד את כל הזרעים, ואת אחיו שלח לקרב כדי  דור:

 לייבש אותו! 

 בן זונה, למה לא מתרומת זרע שלך?
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 אתה לא מקשיב? רק עכשיו עניתי לך על זה! וכפי שאני מכיר אותך,  זיו:

 אתה לא היית מקבל את זה!

 לא יכולה לשמוע יותר, ויוצאת.{ יול}

 חשבתי לעצמי שאנחנו משפחה, וחשוב שבמשפחה יהיו הרבה ילדים,  זיו:

 היא הלכה לאשתי ושוב סירבתי... ופעם האחרונה היא הייתה רצינית 

 , הייתה מרוסקת. שתתאבד היא נשברה, ופתאום איימה על עצמהמאוד, 

 ורה לה אסון, זה היה על היא נפגעה קשה מאוד מהסירוב שלי. אם היה ק

 צפוני כל החיים. בלילות אשתי התחילה לבקש ממני לפני השינה לשקול מ

 חזרה וביקשה... בסוף לא יכולתי לעמוד בלחץ, השתכנעתי, בכל הרצינות,

  לא היינו מסוגלים לראות אותה במצב של קריסה. 

 את כולם שיתפתם ואותי זנחתם? דור:

 מה היית עושה...?  זיו:

  לידיעתך, זה נעצר אחרי שנודע שהיא בהיריון.

 שיקרת לי לאורך כל הדרך, אתה אח ערמומי. למה לא סיפרת לי  דור:

 בפגישתנו?!

ולא לאפשר  זה נראה ממש אנוכי מצדי. חשבתי לעשות אותך מאושר זיו:

 לפחד לפגוע בך ולמנוע ממך להיות אבא. 

  .נסה לדחוף את עצמך להיות חזק, בשבילכם

 חצית את הגבולות. כמה זמן תכננת לשמור את הסוד הזה? דור:

 מסתבר שאי אפשר לשמור סוד כזה ממך. זיו:

 מה יקרה אם אחליט לפגוע בך כמו שפגעת בי ולספר לילדים שלך?  דור:

 זה יהיה אכזרי מצדך לפגוע בילדים. אם אתה רוצה לפגוע, תפגע בי! זיו:

 זה אומר סוף לנישואים. דור:

 א צריך להיות סוף כזה. יכולה להיות התחלה חדשה.ל זיו:

 נכנסת עם תיק צד.{ יול}

 סופית, אני מחליטה לשמור על הילד... אני עוזבת אותך. יול:

 }זיו מסמן לה להירגע.{
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 יהיה לי קשה מאוד להתמודד עם זה. דור:

 זה לא יהיה קל, אבל תבין, אני כל כך אוהב אותך שלא יכולתי לראות  זיו:

 אותך סובל! היום יש הרבה זוגות במצבכם, ואם הם רוצים ילדים, פשוט 

 .מאמצים, יש יותר מדי ילדים בעולם שזקוקים לבית חם

 אחת השאיפות שלי בחיים היא להקים משפחה, ועכשיו אולי אצטרך  דור:

 לוותר עליה. יכול להיות שאהבתי יותר מדי, אולי אפילו חנקתי אותה 

 מאהבה, לפחות בהתחלה. 

 אם אני לא הייתי יכולה להביא ילדים... יול:

 ...אני הייתי תומך בך! דור:

 אני הייתי נשברת לחלוטין מאותה הסיבה שאתה נכנס  )ממשיכה( יול:

 לדיכאון. ילדים הם החלום שלי, תמיד רציתי משפחה מרובת ילדים 

 שמתרוצצים להם בכל מקום.

 בכל פעם שתרצי ילד תרוצי לאחי? ?מה עכשיו דור:

 אם לא נצליח שנינו אסכים לאימוץ. יול:

 כן? דור:

 כן!  יול:

 סתם עוד מבטיחות. דור:

שיש בי חוסר תקווה ביחס לנישואים. הם עכשיו  מרגישה אבל לצערי, אני יול:

לא ימשיכו, כי אין לי יותר ציפיות ממך. הן היו ונעלמו, הייתה אהבה ואיננה 

 אני לא אוהבת אותך עוד.עוד. 

  ...אתה רואה מה עשית?! ...!אתה )תופש את זיו ומנער אותו הכוח( דור:

 הרסת לנו את האהבה! 

 קדימה, תכה! זיו:

 די תפסיקו! )מנסה להפריד( יול:

 אתה לא יכול להודות בפני פעם אחת שאתה טעית?  דור:
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 תנפל על זיו, דור יותר דומיננטי. מדור }לפתע 

 משתדל רק להגן על עצמו.{זיו 

 אני אשם... זיו:

  אתה התעללת בי נפשית עם הרומן שלך עם אשתי... דור:

 צודק, צריך לנקות את הבלגן שעשינו ולהוכיח שאתה יכול לסמוך עלי.  זיו:

 אחרי ניאוף, לא יכול להיות פיוס... דור:

 חוטפת מאחד האחים חבטה ונופלת,  יול}תוך כדי המאבק שלהם, 

 האחים לא שמים לב אליה וממשיכים במאבק. בסוף דור רוכן מעל זיו.{

 תמיד יש שני מפסידים. גם אם אתה צודק בוויכוח הזה, אתה מפסיד כי  זיו:

 אתה הורג חלק מהאהבה...

 }זיו מצליח להתגבר עליו ולקום. תופס את דור ולא מרפה ממנו.{

 של שלך. תתעורר, גירושין הם לא תמיד התשובה במקרה  זיו:

 לגרש אותה ולתת לה להתמודד עם הילד?!

 הנה, יש לך עכשיו ילד מאומץ כמו שרצית, והוא יהיה מזרע המשפחה, 

 . כמה ילדים שתרצו ואם תרצו עוד ילדים, זהו הפתח שיאפשר לכם לאמץ

 כי אני כבר מחוץ לתמונה!

 סיימתי!

 על הרצפה, מתפתלת מכאב. ניגשים אליה.{ יול}דור וזיו רואים את 

 את בסדר? דור:

 אל תיגעו בי שניכם! יול:

 }בכל זאת עוזרים לה לקום. מושיבים אותה ודור יושב לידה.{

 תערב. אלא אסתכל ורק אני  אני בסדר, תמשיכו לריב יול:

 אני רואה אותך ככה ואני מדוכא. אני חושב שאתה צריך לשאול  )לדור( זיו:

עצמך, מה אתה מצפה מהזוגיות שלך. היא לא נראית כמו אישה את 

 !שמתעניינת בגברים אחרים

 אין בך שום חרטה? . בלי להביט בה(יול)ל דור:
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 אתה כבר אדם אחר. יול:

 את משווה אותי לאדם אחר? דור:

 בטנה.{מלטפת את }

 , התלוננה שאתה לא מחמיא לה בשנים האחרונות.יול זיו:

 גם היא לא אומרת אף פעם דברים מחמיאים...  דור:

 אני לא רצוי... 

   האהבה שלי מעולם לא דעכה...

 עכשיו תתחילו להמריא, כי היא לא באמת איבדה עניין בך. זיו:

 אתם רימיתם אותי. דור:

 אתה צודק. סלח לי אחי. זיו:

 מחזיקה את בטנה, ונושמת עמוק.{ יול}

 אני חושבת שבסופו של דבר... הפגנת אומץ רב והרבה אהבה, שאולי  יול:

 אני לא ראויה לה.

 אתם תזדקקו להרבה תמיכה, לסבלנות. אני, אשתי, וההורים נהיה פה  זיו:

 בשבילכם. התינוק הוא שלכם ויכנס למשפחה.

 עומד מאחורי שניהם ומנשק את ראשו של דור.ש}זיו 

 בלי להביט בה. יולדור מניח את ידו על ירכה של 

 ממשיכה ללטף את בטנה, נושמת עם חיוך קל.{  יול

 גם אני אצטרך להסתובב עם ההרגשה הזאת במשך כל החיים, אנחנו  זיו:

 צריכים להפוך אותה לברכה, כי אני יודע שרצית לעשות טוב לאח שהוא 

 הלוחם הגיבור שלי.

 אל תשקרו לי יותר. דור:

 ףוס


