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 ליל מטאורים

 מאת יערה רשף נהור

 יוצא עם עדי. , מנכ"ל סטארטפ, 35 -אלון

 , בלוגרית אופנה, יוצאת עם אלון. 28 -עדי

 נשוי לנעמה., נהג משאית, 29 -דולב

 במפעל אוסם, נשואה לדולב. פס ייצור , עובדת 28 -שירן

 

 ( , אלון ועדי בדייט רומנטי)חורשה בטבע במרכז הארץ

מיליון דולר, זה מה שגייסנו בסבב האחרון, זה מטורף לחברת סטאר טפ   65 אלון:  

 שהוקמה לפני שנתיים. 

 זה פסיכי ברמות.  עדי:  

 הצפי הוא למכור את המוצר שלנו בעוד שנה, ואז בכלל...! אלון: 

 מה בדיוק המוצר?  עדי:  

 מצלמה מיקרוסקופית שממיינת יתושים, זכרים בנפרד נקבות בנפרד.  אלון:  

 יתושים מהעולם? המטרה היא למגר  י:  עד

פעם   רק מפזרים כמות אדירה של יתושים זכרים עקרים. נקבת יתוש מזדווגת אנחנו  אלון: 

 . בחיים אחת

 באסה לה... עדי:  

ר  אפשככה אם הפעם הזו תהיה עם יתוש עקר היא לא תעמיד צאצאים. לגמרי...  אלון: 

 . היתושים בעולםאוכלוסיות  אתלחסל כמעט לחלוטין 

 איך חשבת על זה בכלל?! עדי: 

 יתושים זאת החיה הכי מסוכנת על כדור הארץ.תקשיבי,  אלון: 

 די נו... עדי: 
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מיליון אנשים בשנה נדבקים ממחלות שמעבירים יתושים, מיליון מתוכם מתים  700   אלון:

 כל שנה, מיליון! בגלל פאקינג יתושים! 

 . תה מדבר ב כשאאני מתה על איך שאתה מתלה עדי: 

 י בכל מקרה לתת שפריץ. אלא אמורים להיות פה יתושים, אבל כד  אני מת עלייך... אלון:  

 )מתיז תרסיס נגד יתושים על כל הגוף והסביבה( 

 תודה שלקחת אותי לערב רומנטי בטבע...  עדי:  

 חכי שתראי איזה מופע מטאורים ארגנתי לך...   אלון:  

 ( עמוס ציוד )עומדים להתנשק, לפתע דולב נכנס

 )מבחין בזוג( מה קורה?  שירן! שירן! בואי! מצאתי מקום פצצות! דולב:  

 -סבבה, אנחנו בדיוק  אלון: 

 בואנה אחי, הגי'פ קומפאס הלבנה שלך? רכב פצצות, אחי.  דולב:  

 -יתודה, אתה שומע אח אלון: 

 )מאחורי הקלעים( דולב! לאן נעלמת לי?! אני בחשוך פה יא גנוב! שירן: 

 ,פרח בשממה כל כך שונהבואי, בואי! תלכי לפי הקול שלי! )שר איתי לוי(  " דולב: 

 ..." פרח בשממה כל כך שונה את מתנה, את שמש בלילות שר בשני קולות

 ?!התיישבת לנו על הראשנו מה נסגר?! אתה לא רואה שאנחנו באמצע! מה  אלון: 

 למה החורשה הזאת של אבא שלך? זה טבע של כולם.  דולב: 

 תלך שני מטר ימינה, מה אתה נדבק?!  אלון:  

 , לא רואים את המטאורים. בוך יער ,ס אין, הכול דולב: 

 . ה)נכנסת( דולב, באמא שלי, כמעט דרכתי על חתול שירן: 

 ? יא קרועה, אין פה חתולים. האיזה חתול דולב:  

 היה לו זנב והוא רץ ככה...   שירן:

 בטח שועל.  עדי: 
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 מה זה?!  שירן:

 שועל.  עדי: 

 שמע ישראל, דולב, לאן הבאתי אותי?! שירן:  

 לכו למקום אחר!  ?, לאן הבאת אותהצודקת, דולב אלון: 

 אחי שמור על הדיבור!  דולב: 

 ... מהם תתעלםעזוב, אלון,  עדי: 

 . כוסאמק  אלון: 

 אתה מתעצבן, אנחנו לא נפריע לכם, יש לנו עניינים משלנו.אחי מה   דולב: 

 חמודים.  תיהנו  שירן: 

 גם אתם. עדי: 

 )בשקט( שירן, הבאת מגבון?  דולב:

 מה זה? שירן: 

 לח, מגבון לח. דולב: 

 ? עכשיו  למה, אתה צריך להתרוקן שירן: 

 עשתה לי בלבלות בבטן החמוסטה הזאת.  דולב: 

 אני לא נשארת פה לבד, זה יכול לקחת לך שעה עכשיו.  שירן: 

 חמש דקות, ואני חוזר, תהי איתם בינתיים.  דולב: 

 דולב...   שירן: 

 חמש דקות. )יוצא(  דולב: 

 לא לידנו! לך לצד שני!  אלון:

 זה דחוף אחי, זה דחוף!  דולב: 

 זה מהחמוסטה...  שירן: 

 טאורים?בקש כשיתחילו המיש לך משאלה ל)לאלון(  עדי: 
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 כמה...יש לי  אלון: 

 אני מקווה שעם אותה משקיעה.  עדי: 

 לגמרי...  אלון:  

 ( לפתע סאונד חזק של חירבון מאחורי הקלעים קוטע אותם)עומדים להתנשק, 

 אני לא מאמין.  אלון: 

 איזה בן אדם. איכס,  עדי: 

 פים( עם חטינבוכה שירן ניגשת אליהם )

 אפשר להציע לכם במבה נוגט?   שירן: 

 לא תודה.  עדי: 

 דובונים? אפרופו? שירן: 

 )צועק מאחורי הקלעים( היא עובדת באוסם, יש לה מלא חטיפים!  דולב: 

 אנחנו לא אוכלים חטיפים.  אלון: 

 יש לי חולשה לאפרופו , אתה יודע?   עדי:  

 בבית.  שלם קחי נשמה, יש לי ארגז  שירן: 

 . תודה )אוכלת( עדי: 

מותר לעובדים לקחת כל מה שנפסל בפס ייצור, אם למשל מצאו שערה או חרק   : שירן

 ( , עדי ואלון מביטים בה בגועלשקית... )אוכלתב

 )לפתע סאונד של מואזין נשמע ממש קרוב( 

 )קופצת( אמא! מה זה?! יש פה כפר ערבי! עדי: 

 ! אתה בסדר?! דולב שמע ישראל! שירן: 

 חיים! חמש דקות! כן ,   :  דולב

 בנות תירגעו, כולה מואזין, מה קפצתן?  אלון: 

 אלון, אנחנו ליד כפר ערבי? יכולים לרצוח אותנו כמו שעשו למשפחה הזאת .  עדי: 
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 שמע ישראל, איזה משפחה?  שירן: 

אתם לא זוכרים? מהחדשות? המשפחה שעשתה פיקניק בחורשה ושני מחבלים  עדי: 

 דקרו אותם למוות! 

 יש לך פה לוחם פלס"ר, הכול בסדר.  ממי,  אלון: 

 לא, אלון, זה לא מתאים לי, בוא נלך.  עדי: 

 יפה שלי, את סומכת עליי? בואי, שבי רגע, תסתכלי עליי, אני שומר עליך.  אלון: 

 ! דולב שירן: 

 אני פה חיים, סיימתי.  דולב: 

 סוף סוף. שירן: 

יאללה, בואי נפתח בירה, תכף יתחילו הכוכבים )שר, משינה( "וגם הכוכבים דולקים  דולב: 

 על אש קטנה, אה אה... "

 ! תחפףיאללה  אלון: 

   )לעדי( מהמם המגף. שירן: 

 אלון, אני לא רגועה. תודה...  עדי: 

 זה צריך לקרות כל רגע. בואי, תתקרבי אליי )מחבק אותה(  אלון: 

 ליל מטאורים. בחיים לא ראיתי  עדי: 

 זה הדבר הכי יפה בעולם.  אלון: 

 )מהקצה השני( הכי יפה אבר!!    דולב:

בקצה  של הבמה , מביטים בשמיים מחובקים, עדי ואלון  )שירן ודולב בקצה אחד

 (  אלון קופץ, לפתע יושבים גם הם מחובקיםהשני של הבמה, 

 פאק! פאק! פאק!  אלון: 

 מה קרה?!  עדי: 

 עקץ אותי יתוש!  אלון: 

 אמא, חשבתי נחש!  ירן: ש
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 )מתגרד( פאק! פאק!  אלון: 

 אחי, כולה יתוש, מה נסגר?  דולב: 

 הבאת ת'יתושים!סתום ת'פה, הכול בגלל שחרבנת פה!  אלון:  

 ? תראה לי איפה עקצו אותך  עדי: 

   אני מלא עקיצות! פאק!!  אלון: 

 )לדולב( איזה היסטרי...  שירן: 

 .ים זהנראה לי הוא מפחד מיתוש דולב: 

 עדי, תרססי נגד יתושים! מהר!  אלון: 

 איפה זה?  עדי: 

 בתיק שלי! מהר!  אלון: 

 )מרססת מסביב( הנה...  עדי: 

 עליי!  אלון: 

 אלון(בלי כוונה לתוך הפרצוף של )מרססת  הכול בסדר ממי! עדי: 

 פאק!   אלון: 

 שיט! עדי: 

 השפרצת לי לתוך העין!  אלון: 

 אתה בסדר? שיט,  עדי: 

 יכול לפתוח את העיניים!  אני לאזה שורף!  אלון:  

 ! )שופכת עליו מים(תשטוף את זה עדי: 

 מה את עושה?!  אלון: 

 סליחה! עדי: 

  אני לא רואה כלום!! אלון:  

 ממי תירגע!  עדי: 



 7עמ'  0525402485רות ליערה רשף נהור כל הזכויות שמו@

 פאק! עוקצים אותי!  אלון: 

 אחי, אתה צריך עזרה? דולב: 

 מפה.  , תנהגי, אנחנו חייבים לעוףכולי עקוץ! קחי את המפתחות של הג'יפ אלון: 

 אני לא נוהגת. עדי:   

 מה?!  אלון:  

 אין לי רישיון. עדי: 

 אין רישיון?! פאק!!! 28לאיזה בחורה נורמלית בת  אלון: 

 למיון!  יואו, אנחנו חייבים לקחת אותך  עדי: 

 אחי, תביא אני אנהג. דולב: 

 נראה לך?!  אלון: 

 לסמוך עליו.  יםיכול  דולב נהג משאית, אתם שירן: 

 אלף שקל!  250עולה זה ג'יפ ש אלון: 

 , חלום שלי!  2018קומפאס אני יודע!    דולב: 

 אלון, אין לנו ברירה.   עדי: 

 )נותן לדולב את המפתחות( שריטה אחת, אני הורג אותך! אלון: 

 )דולב יוצא בריצה, עדי ושירן אוספות את הציוד(   

 אנחנו כבר לוקחים אותך למיון. תעצום עיניים, אלון,  עדי: 

 יש פה מלא יתושים!  כוסאמק! אלון: 

 )חוזר בריצה( אחי, הג'יפ לא כאן.  דולב: 

 מה?! עדי: 

 מישהו הרים לך אותו. דולב: 

 !!נהאני לא מאמי עדי: 

 שיט!! פאק!!  אלון: 
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 בואו ניסע במשאית של דולב.  שירן: 

 היא מגיעה בירידה לחמישים קמ"ש. דולב: 

 ממשיכים לעקוץ אותי!! אני לא רואה כלום!! ו אלון: 

 אני מזמינה אמבולנס.   עדי: 

 רגע, תירגע.  תשכב אחי,  דולב: 

 שלא יעקצו אותו.  כמו סושי, )רצה להביא שמיכה( דולב, תעטוף אותו בזה,  שירן: 

 )לפאלפון( שלום, אני צריכה אמבולנס דחוף, ל... ל... איפה אנחנו?! עדי: 

 אזור כפר סבא. דולב: 

הוא ... נכנס לו תרסיס של יתושים לעין,  אזור כפר סבא, בחורשה... ליד כפר ערבי,  שני:  

לקחת   והוא לא רואה... מהר... בבקשה... ממי, הם יאתרו את הפלאפון שלי ויבואו

 .  אותך 

 )ממלמל( אל תתני ליתושים לעקוץ אותי, אני אחטוף מלריה, שחפת...  אלון: 

   אתה לא תחטוף מלריה, ששש... ששש...  עדי: 

 מטאורים... התחיל התראו,  שירן: 

 .הדבר הכי יפה בעולםבאמת זה יא,  עדי:  

 ! הכי יפה אבר  דולב: 

 תבקשו משאלה... שירן: 

 מ... וות   ל...י.... תושים... אלון: 

 )סוף(

 

 

 


