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 . כל הזכויות שמורותעידו בורנשטייןמאת  זריחה

 שמוליק/  אביה – עמוס/ מה א - רמיתכ/  טל: הדמויות

 

 1תמונה 

ומדברת , לפתוח קופסאות קרטוןכדי  סט, נעזרת בסכין יפאנית בונה טל שוטף עם מגב.שמוליק . : מטבחסט פרסומת

כי הוא מרטיב את הסט. הוא נלחץ ונתקע עם המגב.  היא מסמנת לשמוליק שלא יזוזבמהלך השיחה בטלפון. תוך כדי 

היא מתקרבת כדי להזיז אותו ומחליקה כשהסכין היפאנית בידה. שמוליק רוצה לעזור, היא מסמנת שיהיה בשקט, 

     .משפשפת את הרגל

 תניקי אותו.  תני לו אקמולי,לכי אליו,  לתינוק שלך יוצאות שיניים. .שינייםלו יוצאות וואי, וואי, איזה בכי.  טל

 את כל הלילה, אני אתקתק פה את לא באה. נקודה. יש לי  !נושכים כשיוצאות להם שיניים? הם לא 

  .אתה לא מאמין , מה קורה?טוב-שם )עוברת שיחה( חייבת לעבור.אני  .הבמאי מותק, זה. הכל בנחת 

 לא אמרתי . טוב-םש ארט.ל הסט עם קרטונים של עתקועה  דרסרית יוצאות שיניים ואני-של הסט ילדל 

 פה.ה אתותמת הנה, ס אני אסתדר. קטן עלי. .היא הודיעה לי השניהפשוט  .כדי להלחיץ אותךאת זה  

  .הכלאני אפתור  .על זה ואני אסירת תודה הזדמנותפה אני יודעת שנתת לי  ,טוב-שם )מקשיבה(  

  מטבח מושלם.יעמוד פה  ,לוםאתה מגיע לסט מדוגם, מוכן לציבוקר במחר . ישוןללך מבטיחה.  

  מאשר את הסקיצה. ואה בונה סקיצה. על סטורי בורד.הבמאי אני יושבת עם ( לשמוליק .)מנתקת 

 ני מעבירה א הסקיצה מאושרת. מאשר את הסקיצה. הלקוח מאשר את הסקיצה. המשרד פרסום 

  טוב-שםהפתאם  .ארתלתפ מטבחפה  המרכיב יאנ יום שלם  הוא בונה קונסטרוקציה. נגר.לסקיצה  

 שילך לתחנה  ."להבריק" ."צריכה יותר להבריקאת  .אין מספיק בולטות למוצר"זורק  ,מתקשר 

  זונה תבריק לו את הזין. איזה המרכזית ש 

    .ארטקרטון איתה פותח לוקח את הסכין יפאנית ושמוליק 

 מה אתה עושה? טל 

 דרסרית יוצאות שיניים. -סטהשל תינוק ל שמוליק

 מי אתה? טל

 שמוליק. שמוליק

 הוא מושיט יד ללחוץ ידיים. היא לוקחת ממנו את היפאנית.

 כל הצוות הטכני התנדף ברגע שההקמה הסתיימה.  ,הבליל אחת טל

  .ירקטורית המסכנהיד-להציל את הארט. הוא הולך נשאר שמוליק רק 

 ללכת?   שמוליק

 .סינגשל הדרתקעה את הקרטון אמא של השיניים איפה ה טל

 הוא מסמן לה. 

 אז קוראים לך שמוליק. טל

 כן.  שמוליק

 ספר משהו שמוליק.      טל

 הייתי בנח"ל.  שמוליק

 תמשיך. הומור.  תה לא יכול להרדים אותי.אאני צריכה להבריק.  טל

 לעבוד לילה. התרגלתי  בנח"ל שמוליק

  יש השראה בלילה.  טל

 חלבתי פרות. שמוליק 

 ח"ל?זה מה שעושים בנ טל

 . שעיצבה במטבח יםמביטהם 

 סבבה.  שמוליק
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 סבבה. טל

 באמת. שמוליק

  ?יש לך להגידמה שזה  ?סבבה טל

 מתוק.   שמוליק

 מתוק.  טל

 באמת. שמוליק

  .פרסומת. אני אמורה לרצות להיכנס לעולם הזה טל

  . היכנסלהוא יהיה מתוק, יותר יפתה אותי  אם 

 לא יודע מה זה לפתות.  שמוליק

  .נו באמת טל

 לא הייתי צריך לפתוח את הפה.  שמוליק

 פתחת. טל

   טבח הזה?מהי של ממי חי פה?  מוליקש

 שחקנים לא מוכרים.  טל

 הדמויות, מה את יודעת עליהם? שמוליק

 מדובר בשלושים שניות זמן מסך. פסיכולוגיות., תשכח עומקים טל 

 מה הסיפור?  שמוליק

ִריף טל  . בְּ

 . בריף שמוליק

 לא מסתכל, הוא היא סוחטת תפוזים. ואז כשהוא צמא. זוג, מטבח, בוקר.  טל

  על גג העולם. ,מגישה לו. הוא שותה ,את המוצר, מוזגת לכוסשולפת היא  

 ".הכל זהב –תפוח זהב סלוגן: " 

 למה היא משקרת? שמוליק  

 משקר?מי  טל

  . מיץ שהיא הרגע סחטהזה כאילו  מהסופר מיץלו היא מגישה  שמוליק

 היא אוהבת. גם  .תפוזיםבשבילו סוחטת עומדת והוא אוהב לראות אותה  טל

  .וצרהמשהוא הרבה יותר יהנה מאבל היא יודעת  

 מיץ מהסופר?  שמוליק

  ,ידייםבנשבר לה לסחוט תפוזים כל היום. כואב לה  טל

 זוגיות טובה.  אתז .ה לא שקריוצאים לה ורידים ברגליים. ז 

 ?פרחים מלאכותייםלמה  זוג והכל אמיתי, אם הם כזה שמוליק

 האישה עיצבה את הבית. טל

  ?...וְּ  שמוליק

 היא חיה באייטיז. פרחים לא נבלו באייטיז.  טל

 . תאהב אותי כמו פעם" ."תשתה מיץ שמוליק

 מה?  טל

  רה.ילבונבונישלהם בית וך את המנסה בכוח להפ. לא קייםכבר היא מתרפקת על עבר ש שמוליק

 ופרז כי היא נורא מתאמצת.הכל מ 

 בגלל זה הסט מתוק. זאת בחירה מודעת.  טל

 פלסטיק. ר סינטטית, כלים יותר בומבסטיים.צריך מפה יותנקי מדי.  שמוליק

  .עשוי פלסטיקלא הזוג הזה  טל

 משהו אמיתי. רוצים עצמם הם  עולם שלהם פלסטיק.ה שמוליק

 הם מתגעגעים לטעם הטבע.  טל 
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  - בתפוח זה שמוליק

  הכל זהב. - טל

 פלסטיק.  רקובינתיים מסביב  שמוליק

  היחיד כאן. הטבעי הדבר  יהיה המוצר טל

 מטבח. ובוחנים תרחקים מ .פלסטיקלארט קיים מחליפים  ,ת הסטאיחד בונים הם 

 סבבה.  שמוליק

 . בו מבטתוקעת היא 

 מבריק.  שמוליק

 לסצינה הבאה.מהצד עדים הם 

 

 2תמונה 

היא מתעייפת  .לעיני עמוס במסחטהוסוחטת  תפוזיםחותכת כנסים בריקוד. כרמית נההורים  פרסומת. מטבח הורים.

 ,את המוצרולפת כבמטה קסם שהיא  ,כשהוא עושה זאת לעמוס ומסמנת שיסגור רוכסן שמלתה.פנה גב , ממהסחיטה

    . , מפרכסמבועת ,גומר לשתות ,במאוהמבט ה תולה בו שותההוא  מגישה לו.ו לכוסבהיחבא מוזגת  ,מיכל מיץ תפוזים

  .עיניים יוצאות מהחורים .אין חמצן למוח .קצף מהפה .נחנק .לשוןבולע  .הלשוןאפילפסיה.  כרמית

 . אני מתה .איבוד הכרה .דופק ראש בריצפה .שובר ירך .מחרבן במכנסיים .בעצמו פוגע .לא שולט 

   עמוס נכבה. 

 מהר.  .ולנסאמב .אישפוז .M.R.I .ראש C.T כרמית

 )מתעורר. לטל( יפה שלי. עמוס

   ברכת הגומל צריך להגיד.  כרמית

 מה קרה? עמוס

 מה קרה? כרמית

 מה את כבר עושה סצינות? עמוס

 אני עושה סצינות? כרמית

 במה זכינו שאת מגיעה ככה?)לטל(  עמוס

  הומור. עכשיו מתאים הומור?  כרמית

 מה את רוצה?כרמית,  עמוס

  הפתעה.נו ל תההבת שלך עשישואים שלנו היום. יום נה כרמית

   קרואסונים. .ביצים .ארוחת בוקר מהפרסומות. גבינות צרפתיות 

 נו? עמוס

 מה נו? כרמית

 איפה האוכל? עמוס

  .אכלנו כרמית

 ?אכלנו עמוס

   חטפת התקף. אתה כרמית

  .כוס מיץ, כרמית חוטפת את הכוסלוקח עמוס 

  היית מאשים אותי שאני מנסה להרעיל אותך ביום נישואים.וד ע .ראתהמזל שהיא  כרמית

 מה ראית? עמוס

   אני מצלמת היום פרסומת למיץ הזה.  טל

 מה ראית?  עמוס

 .הייתי בשירותים. כשחזרתי כבר התעוררת טל

   סחרחורת. רק מהצבעים פה אפשר לחטוף סחרחורת. רק סחרחורת.  עמוס

 לאן זה?  כרמית
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  תודה. לעבודה?ני שאני יוצא לחרבן לפ ותרמ עמוס

 ? בַאבּוַהה ראית. כל מה שקרה פה ראית. לא ראיתְּ  כרמית

 . הלילה אני עמדתי וסיפרתי על האיש ניקיון שעזר לי טל

 שמוליק.  כרמית

 את זוכרת.. טל

 אפשר לשכוח?! נדלקו לך העיניים. הסמקת.  כרמית

 בגללי. אבא חטף התקף.ואז  טל

 .פאנליםלך להיפך. שיעשה איש ניקיון.  לי אין בעיה עם כרמית

 זה בטוח התקף אפילפסיה? טל

 לא, התקף אפצ'י.  כרמית

 פזר חול על הקבר של אבא מאשר להגיד לו את האמת.  לאת תעדיפי  

 שמה?  טל

 "אתה חולה."  כרמית

 אני אגיד לו.  טל

 תפסיק להיות חולה".  -"תיקח כדור כל יום   כרמית

 קחת כדורים?מתי הוא הפסיק ל טל

 הפסיק. עובדה.  כרמית

 אני אגיד לו.  טל

  כי שכמלאך המוות יבוא, ."והכי חשוב, אסור לך להחזיק הגה במצב הזה כרמית

  איך הוא מצליח לפרק אותי לחתיכות. תגלה שהוא יותר מאצ'ו ממך." 

 וזה עוד כלום לעומת ההתקף הקודם.  

 רסו. לפני שלושים שנה החיים של אמא שלך נה עמוס

 היא הלכה לישון כלה צעירה, נטולת דאגות, והתעוררה ליד בעל עושה בושות.  

 תה, הוא נשך לי את האצבע. ואת הלשון הוא כמעט בלע, ניסיתי להוציא א כרמית

 תראי לה את הסימן. עמוס

 אני מכירה אותו.  טל

 תארי לך הייתי מקבל עכשיו התקף במקלחת. עמוס

 במעלית. מה מקלחת? כרמית

 באוטו.  עמוס

 הולך פייפן. כרמית

 המתנה המושלמת ליום נישואים.  עמוס

 כרמית צוחקת. 

 התקף קודם קיבלת מתנה לירח דבש. עמוס

 צוחקת.  כרמית

 נשארת.  היארק בגלל ההומור שלי  עמוס

 מותק, תישאר היום בבית.  כרמית

 לי מרק? חממית עמוס

 לאן זה? כרמית

 מצטער. עמוס

 כת?גם את הול כרמית

 מצטערת. טל

 לא רצית להגיד משהו? כרמית

 ברייק מהצילומים כדי לעשות לך הפתעה. היא לקחה  עמוס
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 לי? כרמית

 לנו. עכשיו היא חייבת לחזור.  עמוס

 טלי. כרמית

 דיירקטורית מספר אחת בארץ. -הארטהבת שלך הולכת להיות  עמוס

 קפיץ אותך?  לה)לטל( יורק.  -בניו .היא עוד תציג עבודות שלה במומה 

 אני צריכה את האוטו.  כרמית

 )לטל( תקפיצי אותי? עמוס

 ה להגיד? ך מאין לַ  כרמית

 מה רצית להגיד? עמוס

 מזל טוב.  טל

 

 3תמונה 

 . היא ממהרת הצידה ומכה עם הרגל על הריצפה.שמוליק מביט בטל מטבח. סט פרסומת:

 . מה?כמה ג'וקים יש פה טל

 כל זה קרה הבוקר?  שמוליק

 יא גנב, איפה היפאנית?  לט

 לא תשבי רגע? שמוליק

 לשבת? טל

 עבדת כל הלילה, אחרי זה טסת להורים שלך, עשית הפתעה,  שמוליק

 אבא שלך התמוטט, חזרת בריצה, צילמת פרסומת. 

 מצטערת. טל

 על מה? שמוליק

 חפרתי.   טל

 אני שמח שסיפרת לי. שמוליק

 זה מהנח"ל? טל

 מה? שמוליק

 )עונה לטלפון( הומור.  ובב בנות. שישפריצו את השטויות שלהם?היכולת לד טל

  וואלה. וואלה.הנה סותמת.  .אתה במאי גאון ,יצא מדהים. אין שם טוב, מה קורה? 

 וואלה. שמוליק

 )מנתקת(. .מבטיחהלטלפון( ) טל

 סיימנו? קישמול

  אז מה החלום שמוליק?  טל

 לישון. שמוליק

 יקיון? נ. על מה תחלום? על תישן טל

  בינתיים. שמוליק

 ? אני באמת שואלת.שמה דע טל

 בלי לחשוב פעמיים.צבעים וכל לקנות נעד ש שמוליק

 מגניב. הצגת? לא רוצה?מצייר למגירה? .אתה צייר טל

 מצייר. שמוליק

 מה?ל טל

 יש יותר מדי בלאגן. אז אני נשאר בבית. והשעות האלה. שמוליק

  עם היד. זה. לגעת.  .טמרטוסעם  .לגעת בקנבס. עם מכחול 

 הקנבס נותן חופש.  טל
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 בדיוק.  שמוליק

   בגלל זה נעלת אותו בבית ובאת הנה? אין לך הומור.  טל

 בהצלחה עם הפרסומת הבאה.כל פעם את שוכחת.  שמוליק

 התחלנו עם מיץ תפוזים, עוברים לבירה.  טל

 בירה. סבבה. שמוליק

 י.דרסר ההומו של-בוא תהיה הסט, "סבבה" טל

 מצחיק.  הומו.  שמוליק

 ניקיון. איש מכסף יותר עושה דרסר -סט טל

  .יש לך מישהי שמוליק

   יש לה תינוק בבית.  טל

 שיניים. לו יוצאות  שמוליק

 שיניים. לו יוצאות אז  טל

  שתעקור לו אותן, שתטביע אותו באמבטיה.שתיקח בייביסיטר,  

 לילה טוב. שמוליק

 רונה?מתי נגעת בו בפעם האח טל

 מה? שמוליק

 בקנבס. טל

 מתי נגעתי בו בפעם האחרונה? שמוליק

 אתמול? שלשום? לפני עשר שנים? טל

 מה אני מבין בפרסומות?  שמוליק

  .תלביש את הסט .תחפש פריטים .בשווקיםבוא תיגע. תריח. תסתובב  טל

  .את הפרסומת הבאה שלנו למאסטרפיסתהפוך  .תעשה ממנו בנאדם 

  . חדשים צבעים סטפה שלעם  ז תחזור הביתה דלוק,וא .תעשה כסף 

 אני צריך לישון על זה. שמוליק

 אני רוצה אותך.         די לישון. יצאו לך כבר שיניים. תן ביס.  טל

 אותי?  שמוליק

 אתה יודע מה הוא אמר עכשיו? טל

 טוב?-שם שמוליק

  .שוקוקמפיין לאני אקבל  ,אני אבריקבפרסומת לבירה גם ם א טל

 

 4תמונה 

   עמוס מתקרב.היא באוטו, מכונית טל. 

 זוזי. !בומבה עמוס

 אוטו שלי. טל

 מי קנה לך? זוזי. עמוס

 היא עוברת למושב ליד הנהג. הוא נוהג.

 .בשביל הפתעות כאלה אני מוכן שתקחי ברייק מהצילומים עמוס

  .לנגב חומוסמהמשרד ותי תוציאי א 

 זה עוד לא שלי.  טל

 יא אוכל בתחת, ארבעים תיסע בכוס של האמא שלך. ( )לרכב אחר עמוס

נות. נתקעים באמצע הכביש.    )לטל( הכי אני שונא כאלה שנזכרים ברגע האחרון ִלפְּ

    אבא... טל

 הצלחתי. -את בליגה של הגדולים, היורוליג מתחיל הערב  עמוס
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 קודם יש פרזנטציה.  טל

 פרזנטציה.טוב -לשםאת עושה  עמוס

 פרסום והלקוח צריכים לבחור בי.  גם המשרד  טל

 את בודקת אם הם ראויים לך. המתת הוא שלך. הניצוץ האלוהי שלך.  עמוס

 כוס אמא שלך בהמה. )מחוץ לרכב( הבת שלי ג'ו קולומבו! )לרכב אחר( את האמנית.  

 מי האידיוט שנתן לך להחזיק הגה. )לטל( איפה הסקיצה?  

 כשנעצור.  טל

 תביאי.עלה( )מרים ידיים למ עמוס

 זה מסוכן.  טל

 הבת של אמא שלך.   עמוס

 תוך כדי נהיגה. בה ביט ומסקיצה שולף הוא 

  .מה הולך. תהיי עם יד על הדופקשכרטיסים לתערוכות,  אירופה,טיסות ל עלי. -לימודים  עמוס

 . גם עלי - פרוספקטיםוה ז'ורנאליםשיהיה מקום לכל המסחרית,  .ליע -מה פאסה  

 , להביא את הבומבה. זה לשבת, להתרכזלעשות  צריכהאת ל מה שכ הכל עלי. 

 אין לי יציאה. יציאה.  טל

 יציאה יחידה את עושה בבוקר בשירותים. עמוס

 חרא סקיצה.  טל

  חרא? נמאס לך שהכל יוצא  עמוס

 נמאס.מה זה  טל

 משעמם? שטוח, שבלוני, לאותו בית מוכר, סטנדרטי, לחזור נמאס לך  עמוס

  בדתי את זה. אי טל

 זוכרת את המטבח פלסטיק, שהמיץ תפוזים היה שם הדבר היחיד האמיתי, הטבעי? עמוס

 זה היה מבריק.  טל

 את צריכה להבריק.  עמוס

  נשמע רינגטון עם נעימת "הכל זהב".

 תעני. אני לא פה. עמוס

   , מסתובבת אבודה.טלפוןעם  לבמה כרמית נכנסת

 מה קורה? היי אמא,  טל

  .דורסות .מתקרבות .פנסים של מכוניות .חושךהכל  .קומה מינוס שתיים כרמית

 אני מתה. ?איפה תקעתי את האוטו .מסתובבת .מסתובבת .פורפרה אמא 

 לא הלך לאיבוד.  אוטוה טל

 האלצהיימר של סבתא לא דופק בדלת. האלצהיימר כבר כאן.       כרמית

 לבד. את לא של הקניון, חניון אמצע העיר, יום,  טל

 לוחצת על הַשַלט, מחכה שמשהו יצפצף לי. כרמית

 .הורסזה  עמוס

 מה? כרמית

 את השלט.  טל

 את הטלויזיה.זזתי ההבוקר ועוד  כרמית

 למה? עמוס

  .תפסתי יוזמהאז  .בסלוןשלו על הכורסה  תקוע אבאנמאס ש כרמית

 .שבושם חד. תסקסיכותונת עכשיו קניתי  .לחדר שינהאת הטלויזיה העברתי  

 טלויזיה?וה עמוס

 לא רואים כלום.  כרמית
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 כוס אמק. עמוס

 מה?  כרמית

 היורוליג מתחיל הערב.  טל

  שני המאמנים הכי טובים באירופה הולכים לתת פייט מהחלומות.  

  קילקלתי את הטלויזיה. .איבדתי את האוטו .הרסתי את השלט כרמית

 הם יסבירו לך. . צלצלי לכבלים טל

 יקבל עוד התקף. יש לי אינטואיציה. ואז הוא  .טהוא ישחו כרמית

  .של עמוס נלחצת מהנהיגהטל 

  .להאמא טל

   . נכשלהאמא  כרמית

    זה מסוכן. מה קורה לך? עמוס( ל) טל

 לכי ברגל. ,לא טוב לך .והגככה אני נ עמוס

 זה אוטו שלי.  טל

  ."מותר לי לאבד אותו .זה גם אוטו שלי" גיד.אזה מה שאני  כרמית

  . יהיה לו אוטולא לוקח כדורים לפחות שלא  אבאאם יודעת מה,  

   .לכדורים לוקחהוא  טל

 ?ביקשת ממנו כרמית

 עמוס מאשר. 

 כן.  טל

  פרומיסז פרומיסז. כרמית

 הוא אמר שהוא לוקח אז הוא לוקח.  טל

 לא נפתח.  ( אלוהים,לוחצת על שלט)אוטו. הנה האו,  כרמית

 ., בייאת קוסם, אני רצה מותק,נפתח.  ,הופה'לה 

  . נעלמתכרמית 

  אולי בכל זאת אני אקח שותף? טל

 . מחייך, בשניה חוזר לעצמוהוא טל נחרדת.  .תוך כדי נהיגהחוטף התקף מוס ע

 ?הומור טל

 יכנעה אותי ש .צחקה מהבדיחות שלי .הזיזה את התחת .טופפה על עקבים .השותפה שלי עמוס

 אסמוך עליה.  שאני .נתחלק באוטולי אומרת לה הרבה נסיעות.  כונית. איןמשהיא לא צריכה  

 . ק על ההגהאיש סימנים של ל .האוטו מטונף .מתפלא שהַשַלט לא עובדאחרי זה אני  

 וחניה היא יודעת לעשות? . ברמזורעומדת שמה לק כשהיא  הסתומההרי  

  שלא יכאב הלב כשהיא תתחיל לדפוק אותו. .דפקתי את האוטו בכוונה 

 היית רוצה שותפה אחרת? טל

 עוד מלחמה?! לפחות עכשיו אני מכיר את האויב. יודע איך לאגף אותו.  עמוס

 אל תיקחי שותף. שאני אבלע לשון, שאני אפרכס, את לא רוצה שלי, יפה  

 "לא צריך לקנות פרה בשביל כוס חלב". טל

  ני יכול ללמד אותך משהו. גם בעסקים אלימדתי אותך לכדרר, צעד וחצי שמאל, בינגו.  עמוס

 .קרבהוא ינצח ב, חד, מדויק ,מוכןרק מי שבא  טל

  .ראז  בַ העם הוא יכניס את הכדור  עמוס

  יניף את הגביע בגמר של הפיינל פור.הוא  טל

 את הבומבה.  להביא .לתפוס אותם בביציםלפרזנטציה. לבוא ככה  עמוס

 

 5תמונה 
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 ימים סט חדר שינה, מציעים מיטה. מקשמוליק וטל סט פרסומת: חדר שינה. 

 לא עובדת.  הטלויזיה .היא נוחרת. הוא לוחץ על השלט. מסתכל על אישתו גבר נכנס למיטה, טל

  .מוציא מתחת לכרית את המוצר .ואז הוא נזכר במחבוא. בא ללכת לישון .הוא מתבאס רצח 

 "בקבר תישן".  נדלק. הפנטזיה שלו נכנסת חצי ערומה. סלוגן:  .לוקח שלוק .בירה 

 שמוליק צוחק. 

  אותו דבר. טלויזיה,הואישתך קורע. מצחיק.  טל

 זיונים מהצד.   -עם שניהם צריך למרוח זמן עד שיבוא הדבר האמיתי  

 ני הגבר שמזיין מהצד?א שמוליק

 שהיא רצה כל היום אחרי הילדים. בגלל לא. אני האישה שנופלת כמו שק תפוחי אדמה,  טל

 רוצה?  את לא שמוליק

 סקס? טל

 ילדים.  שמוליק

 ברור.  טל

 טבעי.  שמוליק

 מרחמת על נשים שהחליטו לוותר. חושבות שקריירה תמלא את החור בבטן.  טל 

 עצוב. שמוליק

 רעיב את עצמנו, הלבמקום  הביולוגיה נולדה לפני הפמיניזם. הטבע היה כאן לפנינו. .תתעוררו בנות טל

 בואו נחגוג  ,נמלא אותו חלב ולפוצץ את החזה שלנו בסיליקון, בוא, לבלוע פרוזקלהילחם בקמטים,  

 רצון שלי לא להתלכלך בחרא של יצור אחר, ה אתה לא צוחק?עכשיו מה להטבעית. האמיתית, את הנשיות  

 שיהיה תלוי לי על הצוואר, יהפוך אותי לפרה חולבת, הוא הרבה יותר טבעי מהחולצה הסינתטית שלך.  

 א סינתטי. זה ל שמוליק

  .תווית פנימיתבוחנת , חולצהמרימה ואז  חולצתו היא מחפשת בצווארון

 אין טבעי. הכל מניפולציות. ָדיוֶלן.סינתטית ומכוערת. 25% טל

 כל מה שאתה רואה פה לא טבעי. חוץ מהחזה שלי. אבל מה זה מעניין הומואים.  

 ת אותי. בשביל למכור צריך לפתות. את לימדבירה. פרסומת.  שמוליק

 אפילו הומואים יודעים את זה. .בחורה ערומה זה מפתה 

 חסרה לי הבומבה. זה לא... )ביחס לסט(  טל

 ארץ.דיירקטורית מספר אחד ב-להיות ארט קללא  ...?או לאבא שלךלך חסרה  שמוליק

 רץ? בא אתה לא רוצה להיות מספר אחד טל

 שמוליק מניד ראשו. 

 היה בנח"ל"?" ?המצבהעל לך ירשמו אז מה  טל

 את הגופה שלי אני מעדיף שישרפו.  שמוליק

  תסתכל על הכאבלים של הטלויזיה.  נגמר הגאפר.שיט, )מרימה גליל נייר דבק(  טל

 דוקא... שמוליק

   .ג'ו קולומבותחשבי )לעצמה(  לא מתפשרת. שום דוקא. טל

 מי?  שמוליק

 הוא עשה מהפכה.  מעצב איטלקי. טל

  מהפכה. שמוליק

 כיסא. טל

 כיסא.  שמוליק

  אף אחד.הוא לא היה צריך לחקות הוא עיצב כיסא מדהים.   טל

 הגאונות השפריצה ממנו. זה טבעי. הכי טבעי. 

 בטוח יש לו מצבה מפוארת. שמוליק
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 טוב, נסתיר אותם על הבוקר.  .בניו יורק ,מֹוָמהב מוצג שלוכיסא  טל

  הדבר הכי יפה זה הכאבלים. שמוליק

 מה? טל

   בלאגן. אפילו הייתי מוסיף עוד כמה.  ליקשמו

 הוא מוציא עוד ועוד כאבלים מהטלויזיה. מפזר אותם על המיטה. 

 למה הגבר הזה מזיין מהצד?  שמוליק

 למה? טל

 יה מת לקום, לצאת לעולם...הוא ה שמוליק

 מה אתה עושה? טל

  .לטלויזיהכבול  .אישתוכבול ל .אז הוא נשאר במיטה מרופד. ,נוחמדי הכל אבל  שמוליק

 שנשאר לו לעשות?היחיד מה הדבר . פנטזיות שלולכבול  

 מבריק.  .(מכוסה כאבליםהבמיטה תבוננת )מ בירה טל

 בירה? שמוליק

 מגיע לך. רק תשאיר את היפאנית. טל

 . ומצייר שמוליק מוציא בלוקהוא מוציא יפאנית ומחזיר לה. היא נופלת על המיטה. 

 

  6תמונה 

 ופלת למיטהשעמוס איננו ונ באסתמת, נכנסת בריקוד מפתהבכותונת החדשה, רים. פרסומת. כרמית חדר שינה הו

מתרוממת  ,וא שותהתוך כדי שה. בגניבה בירהמוציא  ,עובדתלא שמכוון שלט לטלויזיה, מתבאס  ,עמוס נכנס. לישון

 טל תקועה בין הוריה.ף פרסומת. סואליהם.  מסתובבתכרמית ריקוד חושני. באליה אותו ומצמידה  טלמפתה מהמיטה 

 מסריח פה מאלכוהול. כרמית

 פה מבושם. מסריח  עמוס

 כה?כ מתי חזרת לשתות כרמית

 מעכשיו ככה אני. עמוס

 אלכוהול ואפילפסיה זה יהודים וערבים, לא הולך יחד. אפילו טיפה אסור. כרמית

  ?למה הטלויזיה לא עובדת  עמוס

 אני מתקשרת לכבלים.  כרמית

 הצטרפו לחוויה מטלטלת חושים. בואו אל הטלויזיה של המחר.)כטלפוניסטית(  טל 

 הלו? כרמית 

ַווה. )ערבית:  טל 'ט דְּ קּום ַנאג  ה.)לעברית נא להקיש אחת.)רוסית:( ַלאינפורמציה ַנארֹוסְּ ַררט ַתַלת   ִליל ַאַרִביה ִאידְּ

 ראו מעולה. בוקרהת הטלויזיה אפה לכשהעברתי  כרמית

 אשמה.  העוזרת עמוס

 .אידיוטית החליטה לנקות מאחורהפתאם נשבעת לך.  כרמית

  ברוכה הבאה. טל

 לא רואים כלום.    כרמית

 תוכלי בבקשה לומר לי מה שם בעל המנוי? טל

 הוא ישחוט.  כרמית

חֹוט" טל  זה השם שלו?   ,"אּו שְּ

 כוס אמק. עמוס

 המסך כחול.   כרמית

 בטוב טעם. עמדה טלויזיה על המזנון בסלון,  עמוס

 גבירתי, בואי תיקחי את השלט וננסה ללחוץ על הכפתור מעל הספרה שלוש.  טל

 אני לוחצת. על הכל אני לוחצת.      כרמית
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 היית חייבת לקלקל.  עמוס

 צריך טכנאי.   כרמית

 למצוא תירוץ שתוכלי להיצמד אלי.  עמוס

 זה להוציא ולהכניס את הכאבל אבל אם כל מה שצריך  גבירתי, אין לי בעיה לשלוח טכנאי. טל

 השירות יעלה שבעים ותשעה שקלים. 

 שלך, מתחננת שאני אשים עליך רגל, אחרת את לא נרדמת.  מתחתי את הפולקסדוחפת  עמוס

 את בכוח רוצה עסק עם בעלי? בשביל להוציא ולהכניס כאבל?  ותשעה שקלים?שבעים  כרמית

 לא מוכן יותר שתשימי לק באוטו.  עמוס

 ננסה לפתור את זה יחד. , בואי ניגש לטלויזיה טל

 לכי את לטלויזיה.  כרמית

  פעם אחת תתמודדי עם משהו.  עמוס

 זה הכאבל הכי גדול. טל

 בשבילי. עמוס

 את נהנית להתעלל בי? כרמית

 את המשחק אצל טל.  הייתי צריך לראות עמוס

 לראות משחק יחד. זה כל מה שרציתי.  כרמית

 בר את הכאבל המזוין.אז תכניסי כ עמוס

 כאבל גדול... מה פה כאבל גדול?  כרמית

 .עמוס שקוע במסךהיא מניפה ידיים מנצחת.  .טלויזיהיש .מוציאה ומכניסה כאבלהיא 

  .המשחק נגמר עמוס 

 יש לי גילוי. אני כל הזמן נפגעת.  כרמית

 כן? עמוס

 זה מה שהבנתי.  כרמית

 שאת נפגעת? עמוס

  לא מספיק? כרמית

  זה הגילוי? סעמו

 אמרת שהמשחק נגמר.  כרמית

 מצטער. עמוס

 טלי. צלצלתי היום ל כרמית

  צולב אותה במבטו. עמוס 

 . לי ניסיתי אותך. לא עניתהייתי בדיסאוריינטציה.  הייתי תקועה באיזה מקום. כרמית

 שאני מתקשרת לטלי?היעלב אז פתאם לרק אליך אני מתקשרת ותמיד אתה צועק עלי,  

 ? הומור.עלב? ממי יש לי להיעלבלהי עמוס

 למה אתה לא נותן לי להגיד משהו? כרמית

 אמרתי שאני מצטער.  עמוס

 לא אמרת.  כרמית

 היה לך גילוי. אאוריקה ירדה עליך מהשמים.  עמוס

 טלי דיברה אלי לא יפה. כרמית

 היא לא עשתה את זה. עמוס

 סליחה? כרמית

 פרזנטציה. יש לה מחר  עמוס

 נטציה?פרז כרמית

 לשוקו. בחיים היא לא עשתה כזה קמפיין ענק.  עמוס
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 עכשיו אני מבינה למה היא נשמעה ככה.אידיוטית.  כרמית

 פרזנטציה. יש לה מחר  עמוס

 ובמקום לתת לה לספר לי, לשמוח איתה, אני כבר בטוחה שאין לה סבלנות אלי. אז אני נפגעת.  כרמית

 אפילו עכשיו, כשאתה מעדיף את הקרנפים  ת.י נפגעים לא נחמדה, אנכבלהטלפוניסטית של ה 

 של הנשיונל ג'אוגרפיק, אני נפגעת. 

 הומור.יש לכם אותו אגן.  עמוס

 נמאס לי. כל הזמן הערפל. הדוק פגיעות שיש לי בעיניים.  כרמית

 בדיוק זה.  עמוס

 מה? כרמית

 החוצה.  הערפל. מזה צריך להציל את טל. שסופסוף מישהו כאן יוכל לפרוץ עמוס

 

 7תמונה 

  .מפסיק לציירשמוליק טל יוצאת מהמיטה.  חדר שינה. המשך סט פרסומת:

  חדר ילדים.  טל

  ?מה שמוליק

 צריך חדר ילדים.  טל

 רזנטציה. מחר פ ךיש ל שמוליק

 תפסיק להציל אותי. טל

 להציל אותך? שמוליק

   לצייר סקיצה. לדחוף לי דברים, למצוא הברקות.  טל

 לא סיפרת מה הבריף. ? ך סקיצהאי שמוליק

 תביא.  טל

 זה לא גמור.  שמוליק

 .תביא ?אתה מצייר אותי. באיזה רשות אותי ציירת טל

 זה לא גמור.  שמוליק

 מה כן גמור? מתי גמרת פעם משהו?  טל

 .הייתי בטוחה שאתה הומו. לא. אתה אימפוטנט 

       .לסחוב משקלעוד  בלוק ריק. צודקת. שמוליק

 ? זה לאן טל

 למצוא עבודה אחרת.  שמוליק

 בקושי חודש אתה פה, כבר העלאת שכר?  טל

 מה את? הומור. טיפת אין לו מהצד ו דופקש אני הומו אימפוטנט שמוליק

 מה אני?  טל

     זונה.  שמוליק

  .זונה אתה טל 

  העיקר למצוא חן.  מפתה, מתרפסת, מתחנחנת. שמוליק

 ע הנה על אופניים. להגי .להיות פועל שחורעדיף  טל

 טוב. -כבר חמש דקות לא התקשרת לשם שמוליק

 חד. ואפילו לצייר למגירה אתה פ טל

 מודה בזה. אני לפחות  שמוליק

 עבודה מוזמנת. אני עושה ו  טל

  .שה עבודה מוזמנתעמיכאלאנג'לו גם  שמוליק

  תעשיה. האני חלק מ טל
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 . ן משחזרתכל הזמ .מחפשת בז'ורנאלים. בורג בתעשיה שמוליק

 צריכה לספק משרד פרסום, לקוח. אני  טל

  זונה. שמוליק

 רוצה ממני? מה אתה  טל

 הבומבה לא תיפול מהשמיים.  תפתיעי את עצמך.  ,תסתכני שמוליק

 לשים לך בראש בומבה. זה מה שצריך לעשות.  טל

 הוא פונה ללכת.  

מתוקה. מי הילדה הזאת?  ילדה. אל אותי תשמפלצת בעזרת שוקו. מנצחת ילדה  .מה הבריף תשאל אותי טל

שאני מתוק. . ילדים תשאל אותי על החדר תשאל על המפלצת. היא מעניינת. מכוערת, חזקה. ,המפלצת 

שוקו. פעם אהבתי.  וקו. לא אוהבת שיש לי מחר פרזנטציה. כוס אמא שלך.  בריק.מאעזוב את המקצוע?  

לי אסור היה לשתות לפני השינה. הייתי  כמו שבנים עושים פיפי. מזרקה. ,להשפריץ ,לעשות חור בשקית 

פותחת עיניים, אני  אני טובעת,שורגע לפני  ני בורחת ליםחולמת שא. תמיד שמונה, תשע מרטיבה עד גיל  

הכל, דוחפת פיג'מה, מורידה מצעים, שמישהו מתעורר,  אני קמה בטיל, לפני .מסריח ,הכל רטובחושך,  

. בבוקר הם היו מסתלבטים עלי שישלחו מני את הריח של הפיפימורידה מ ,נכנסת לטושבשקט, נה, למכו 

  עם חיתול. "סאותי לבי 

 לצחוק על ילדה שמרטיבה במיטה זה הומור? שמוליק

 אתה מפסיק לרחם על עצמך.  מכניס דברים לפרופורציות. .שלהם הומורככה ה טל

 בגלל זה את לא רוצה ילדים? שמוליק

 מילדים? זה לא יותר כיףורציני כמוך. לי תצא כלבה מהגיהנום.  חמודלך יהיה ילד  טל

 מה?  שמוליק

 המצאנו עולם.     - ברזל, פלסטיקזה. כמה לוחות  טל

 אשליה של עולם.  שמוליק

  . אשליהפחות להרגיש התרוממות רוח, זה לא לנקות לתינוק שלך את התחת,  טל

 ו זאת אשליה?גם מה שקורה בינינ שמוליק

  .מתחת לפנים האלה תשמסתתראישה לגעת ב אתה מת לצייר אותי. טל

   את כל כך יפה.  שמוליק

 . פלסטיק .ה רק תפאורהזאין כלום מתחת.  טל

 את באמת חושבת ככה? שמוליק

 יש לי מחר פרזנטציה.  טל

  בחדר שלך?מה היה , תמשיכי שמוליק

 .אני לא יכולה טל

 .תמשיכי שמוליק

 זוב אותי. ע טל

 מה קרה שם?  שמוליק

 ג'וקים.  טל

 ? איפה שמוליק

  הם בורחים... טל

 תכפכפי אותם אחר כך.  שמוליק

 הם מתהפכים על הגב, עושים באטרף עם הרגליים  ., מרססת אותם400Kאני רצה אחריהם עם  טל

 לחן כתיבה שומורחת דבק בצורה של עיגול מתחת ל אני עד שנגמר להם הכוח והם מתים, מושלמים. 

  .עם המשושים החוצה בעדינותמדביקה אותם ו 

 פרח. שמוליק

 הוא חוזר הביתה, היא גילתה לו מה עשיתי, הוא נכנס לחדר,  טל
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 מלכת הקן.  תאלא ריססתי שאומר , K400 -י את הנותן ל, קורע את הפרח 

  ?את עצמך שמוליק

 זה החדר שאני צריכה.  טל

 עם ג'וקים? שמוליק

 , ילדה נשארת לבד עם המפלצתוה נעשה חושך,החדר מדוגם. אבל כש, סטי. כשיש אורקונטר טל

 אתה בא איתי מחר לפרזנטציה. אחרי זה תתפטר כמה שאתה רוצה. שמתחת. האפל אז מתגלה העולם  

 

 8תמונה 

  .פלסטיק כיסאותלשבת על הם מציעים ל שמוליקול ט. לבושים חגיגינכנסים  "הלקוח", ,כרמית ועמוס פרזנטציה.

 ברשותכם אשמח לתת כמה מילים לקוח, שם טוב, משרד פרסום,  טל

 זה ההורים שלי.)לשמוליק(  להתכוונויות של הארט בפרסומת. 

 עישנת משהו? שמוליק

 זה הם. נשבעת לך. טל

 מתוקה. משיכיתזה הלקוח. ההורים שלך בראש שלך.  שמוליק

 מתוקה?  לט

   הילדה. שמוליק

 בכוונה. טל

 בדיוק.   קשמולי

  .מוקפת צמר גפן מתוק ילדה מתוקה טל

 . בלי קוביות .לי פינות חדותב פופים בצבעי פסטל. .פרחים נותוילו .פרווה בובות שמוליק

 מרוב שרצו להגן עליה לא שמו לב שהיא כבר ילדה גדולה.  שטיח מקיר לקיר. 

  חוצה.הרגליים יוצאות ההשמיכה נופלת,  הגודל של המיטה מדגיש את זה. 

 נשמע כמו כלא.  טל

  .לילה טוב שמוליק

 לילה טוב? טל

  .טובלילה אומרים  אבא ואמא שמוליק

   .צלליות. אפלה .הדלתאת  סוגרים, מכבים את האורהם  טל

 ילדה. האל תקרבת . מיוצאת מפלצתחושך וך המת שמוליק

 זורקת כרית. שמיכה. בובה. נלחמת. הילדה  טל

 צת.  זה לא מזיז למפל שמוליק

    שוקו. .ברגע האחרון הילדה מוציאה את המוצר טל

 .בום שמוליק

 ציעה למפלצת. מ טל

  טראח. שמוליק

 . בה ובחדר שלה כל התשוקה משתחררת. נפתחהכל  צמר גפן מתוק.יותר אין  טל

 - סלוגן זהב., סגולארגמן, נצבע  חושךה 

 משקשקים? שמוליק

 שוקו! טל

 ר חוזר להיות מתוק. שהחדכתוב בריף שקיבלת ב עמוס

 נכון. טל

  , זהב.סגולארגמן, בורדל. עשית ממנו  עמוס

 אותי כל התשוקה המינית הזאת מאד מטרידה. אם לומר את האמת,  כרמית

 למה ילדה משוחררת, מחוברת לתשוקה שלה, אוטומטית אומר ציצי בחוץ?  טל
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 אני לא השתמשתי במילים האלה.  כרמית 

  ,אחרי כזה צעד .מול מפלצתעומדת ו על הפחדמתגברת הילדה הזאת  טל

  ?  מאחורי סורגים, ה, תתכווץ בתוך מיטמתוקה קטנהלהיות מיד תחזור היא  

 ממתי חדר ילדים זה כלא?  כרמית

   הזמנתי פרסומת לילדים, קיבלתי סרט אימה. עמוס

 פיפי במיטה הם יעשו מרוב פחד. כרמית 

 המוצר הזה שלי.  עמוס

 שאנשים יפסיקו לקנות אותו?   את רוצה כרמית

 מסכנת לנו את המוניטין.  ךהתשוקה של עמוס

 להיפך.  שמוליק

  נחזור לחדר מתוק. טל

 להיפך? כרמית

 עיה. בשום אין  טל

 מה להיפך? עמוס

 .את המוניטין כםהתשוקה שלה מקפיצה ל שמוליק

 איך בדיוק? עמוס

 ?נוח כיסאה שמוליק

 . זה לא "נוח כיסא" עמוס

 פלסטיק.כיסא  כרמית

  ?קולומבו אתה הולך לספר על טל

 קולומבו?כריסטופר  עמוס

  .'ו קולומבוג  שמוליק

 גם הוא גילה את אמריקה? כרמית

 .תמשיך)לשמוליק( הוא המציא כיסא חדש. לגמרי.  טל

 אני? שמוליק

 . לך על זה טל

  פינטז על שני דברים.  קולומבו שמוליק

 ?כן עמוס

 בבקשה? ם?קולתה מוכן א שמוליק

  . שלו כיסאהשמוליק מרים את  .עמוס קם

 אתה איתי?  הזרקת פלסטיק לתבנית.בלי חיבורים,  בלי הברגה,כיסא פלסטיק , אחד שמוליק

 אני איתך.  עמוס

 תרשי לי. אם . ..פנטזיה שניה שמוליק

 ומניף את שניהם.   עורם כיסא על כיסא שמוליק כרמית קמה. 

  ., לבנות מגדליםאחד על השני אותוערום שאפשר יהיה ל י, כדוקל היה מספיק חכםיש קולומבו רצה כיסא שמוליק

 אני איתך.  כרמית

 כולנו איתך. טל

 רצה לשבת ימי  צחקו עליו. ., גסנחשב לחומר בזויפלסטיק בשנות הששים של המאה הקודמת  שמוליק

 . ידעקולומבו אבל  .את זהצריך מי , טעם רע ,תטילא אס ,פלסטיקשל מגדלים ועוד  ,על פלסטיק 

 את  מציאישהוא ארבעים שנה אחרי שידע  הוא .התשוקה שלו תסחוף את העולםשהוא ידע  

    .שניות בעיםשכל  כמו זה, ,חיקוי ,חדשכיסא פלסטיק ייצרו ברחבי העולם  ,שלוהכיסא  

 יפה. עמוס

 .חבל על הזמן כרמית
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 אין גבול. לתשוקה  טל

 , עם אפלה וג'יפה. אין בזה רע. מתוקם מואר, תשוקה מערבבת עול שמוליק

 שהחלומות והתשוקות שלהם, זה לא מפחיד אותנו. הגיע הזמן להגיד לילדים שלנו  טל

 מפלצות. ילכו לתפוס ואז לשחרר אותם. ש שמוליק

 צריך לפתוח את הראש.   עמוס 

 הקהל צמא לחידושים.  כרמית

 שוקו. ע הזמן להגי ,לפתוח ארנקים ,ישראל יקדימה ילד עמוס

 .עלם חמד, בחורצ'יק  כרמית

 מי אתה? עמוס

 השותף שלי. טל

 שותף?  כרמית

   שותף.  עמוס

 יוצא. , כרמית ועמוס, הלקוח

 שותף? שמוליק

   בית.-לפי האלף והשם שלי לפני שלך. ששים. : ארבעים טל

 שותף. שמוליק

 .טל ושמוליק טל

 

 9תמונה 

 . מוס את החולצהלעמסדרת נרגשת כרמית  הורים.בית 

 ...סטיב מקוויןהתחת של  ,אלן דילוןים של ישל פול נוימן, השפתעיניים ה כרמית

 אני מזכיר לך? רק גוויות עמוס

 אל תפריע. הם בדרך.  כרמית

 הם? עמוס

 היא.  כרמית

 מי בא איתה?   עמוס

 שון קונרי.  כרמית

 שון קונרי?  עמוס

 הוא חי? כרמית

 שון קונרי חי.  עמוס

 שון קונרי היה מת לכאלה שרירים בחזה.  יתכרמ

  ...כרמית עמוס

 הפתעה.  כרמית

 מה היא אמרה?  עמוס

 ."לערוך שולחן לארבעה"  כרמית

 ו..? עמוס

 "לא לגלות לאבא כלום". כרמית

  תפשט. מעמוס 

  פעם ראשונה מביאה מישהו הביתה. הבת שלך  כרמית

  ן. אני צריך להתבייש? התחת של סטיב מקווי עמוס

  ?פחדממה אתה מ כרמית

 זה גילוי? פחד?אני מ עמוס

 אתה כל הזמן מפחד. כרמית
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 ואת נפגעת מזה? עמוס

 זה בכלל לא קשור אלי.  כרמית

 ?אז את לא נפגעת עמוס

 לאן זה?אני נפגעת. אתה מפחד. זה הערפל. זה מה שמונע מאיתנו להיות יחד.  כרמית

 לילה טוב.  עמוס

 ?לנסוע לכל החורים בנשיונל ג'אוגרפיקשחלם עמוס איפה  כרמית

 איפה הוא? עמוס

 . לגלות ארצות חדשות כרמית

 איפה הוא? עמוס

 .בשבילי טלויזיהסחב על הידיים שיל יחה כרמית

 מאיפה הבאתי אותה? עמוס

 .מהצבא כרמית

 את המנעול, שברתי  ,לום ופטישדלת ברזל באמצע הרחוב. באתי עם  .סיור שיגרתי. עזה מוסע

  טלויזיות, נגמ"שהאת  נומילא מושאני ו מכשירי חשמל. מפוצץבפנים מחסן ענק,  .את הדלתפתי הנ 

  ,על הכביש הראשימלא קרטונים  נגמ"ש עם תינסע בשביל כל הפלוגה. שואבי אבק, מיקסרים, 

 הטלויזיה הראשונה בצבע הבאתי לך על הידיים מעזה.  אף אחד לא עצר אותי. 

 ?עמוס הזההאיפה  כרמית

 אחרי הצבא?מה קרה  עמוס

 התחתנת. כרמית

 יך שסגרנו חוזה, שמת את השייבה, א שיכנעת אותי שאפשר לגלות ארצות יחד. עמוס

 )מסמן אצבע משולשת( זה מה קיבלתי. "תשאיר את האוטו, מזומן לקוסמטיקאית וצא לעבוד".  

 אל תשכח להוריד זבל. כרמית

 שות.   איפה נשאר לי זמן לגלות ארצות חד עמוס

 בוא נחיה. מצידי באוהל.  כרמית

 את תחיי באוהל?!  עמוס

 זה לא אני אשמה.   כרמית

 אני אשם?  עמוס

 עמוס, לא נותן לו לנשום. השתלט על , גיעההפחד.  כרמית

 הפחד. עמוס

 הלוואי. הלוואי שהיית מתפרפר מהצד.  ,שנים אני בטוחה שיש לך מאהבת, שאתה מתפרפר מהצד כרמית

 שומעת עוד פעם את עמוס שלי צוחק.   יי שהייתהלווא 

 ? צוחקאני לא  עמוס

   באמת צוחק. כרמית

 אני בא הביתה. עמוס

 מותק. כרמית

  .צומת ריק .בירה ביד, חלונות פתוחים, כביש כמעט ריק, תענוג. בכניסה לעיר רמזור כתום עמוס

 לצומת, אני קולט מימין  שם גז. עוד חמש דקות משחק. איך שאני נכנסאני אין מה להאט.  

 טריילר דוהר, תכף עולה עלי, מוחק אותי.     -סמי 

 . ני מתהא כרמית

 . , צופרזיעה קרה בכל הגוף, דפיקות לב. והוא צופר, צופר עמוס

 נו?   כרמית

 עברתי בטיל את הצומת, התחלתי לצחוק.  עמוס

  לילה טוב.את אומרת שאני לא יודע לצחוק. כמו מטורף צחקתי.  
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 .בדרךהבת שלך  כרמית

 מצטער.  עמוס

 אני מתגעגעת אליך.  כרמית

 פחד זה דבר מעייף. עמוס

 

 10תמונה 

 טל נוהגת, שמוליק לידה.  מכונית טל.

  ני פתחתי את הפה. לא סתמתי אותו.הקמתי אותם מהכיסאות. אמרתי להם לקום. הם קמו. וא שמוליק

פלצניות לראות עבודות שלי והם נבהלו. אז נבהלו.          אני מריץ את כל הפעמים שהזמנתי גלריסטיות  

 צריך להסביר לאנשים מה הם רואים. לתת מילים לציור שלי. להתכוונויות שלי. מה אני ישר מתקפל? 

 )לרכב אחר( יא אוכל בתחת, ארבעים תיסע בכוס של האמא שלך. טל

 נות. נתקעים באמצע הכביש. )לשמוליק( הכי אני שונאת כאלה שנזכרים ברגע האחרון ִלפְּ  

 מעניין אותך מה אמרתי? שמוליק

  . בטח טל

 ?   ימה אמרת שמוליק

 ?מי האידיוט שנתן לך להחזיק הגה ,בהמהלך )לרכב אחר( כוס אמא ש טל 

 בצד. שניה עצרי  שמוליק

   גם ככה אני אגואיסטית, לא באה מספיק. עוד לדפוק איחור? טל

 עצרי בצד.  שמוליק

 לי חושב שלקחת שותף זה התאבדות. אבא ש טל

 צודק.  שמוליק

   ו?ל מה תדבר איתע ., כלום אין לך מושגכדורסלכסף,  טל

 הייתי בנח"ל.  שמוליק

   בעיניים עצומות. נגמ"שמסיע אבא שלי  חלבת פרות. טל

 אני טעות חייך.  שמוליק

 טעות שלא קניתי לך חולצה נורמאלית.  טל

  .חולצה סינטתית אחת כמה אפשר לכעוס על שמוליק

 היית מהמם. ,את הפהפתחת מול הלקוח  טל

  מול אבא שלך לסתום.  שמוליק

 תאכל מרק. טל

    תעצרי בצד.  שמוליק

 אתה תמות עליהם.   .הם כייפים טל

  טל לעצור רכב.גורם ל שמוליק

  אתה לא נורמאלי. אמאלה. טל

 הוא שולף ציור. 

  .בשבילילך מפה. פתחת צבעים  טל

   איך התגעגעתי לריח. לידיים המלוכלכות.  מוליקש

 אמא שלי. טל

 מה? שמוליק

 לא מאמינה שככה ציירת אותי. "אישה מסכנה". טל

 ציור.  מועךהוא 

 מורח אני  משרבטים קיטש והלקוח שיושב מולם מרוצה.לוואי שהייתי כמו הציירים האלה בטיילת. ה שמוליק

 הבית שלי מלא פורטרטים של מפלצות. סוף הכל יוצא שחור.שכבות על שכבות על שכבות של צבע ב 
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 אני מפלצת בעיניך? טל

 מפלצת מסכנה.  שמוליק

 באמת? טל

 מסכנה ומפגרת. שמוליק

 .לענות מאפשר לה תופס ידי טל, לאשמוליק צלצול טלפון. 

 זה רק מוריד לך נקודות. שיכנעת אותי. אתה לא הומו.  טל

 את לא עונה. שמוליק

 שהו. קרה מ טל

 . שיקרה שמוליק

 וציאומהולך הוא  כרמית תובעת.לא עומד באינטימיות שעמוס  : בית הורים.. במקבילסקסנשיקה. הצלצול נפסק. 

 .ם"לחיים" כל אחד לעצמו, שותימרימים הם  שולפת מהמחבוא במטבח מיץ תפוזים. תכרמי .מיטה בירהמחבוא מה

 מכונית טל: 

 אני אוהב אותך. שמוליק

 וב לא התקשר. ט-שם טל

 אני אוהב אותך. שמוליק

 לא שלנו.  קמפייןה טל

 זה לא שרצחתי מישהו.  שמוליק

 . שאתה עושהמה בדיוק זה  טל

 וצח.ר שמוליק

 את השותפות שלנו. טל

 . שלנו שותפותהאת התחת  ןמעניי שמוליק

 סבבה.  טל

 זה לא שהיא לא מעניינת אותי.  שמוליק

 סבבה. טל

 בה. מספיק עם הסב שמוליק

 סבבה. טל

  ?. איך זה יכול להיותשותףעשית ממנו  שתי שניות אח"כ. דרסר-סטאיש ניקיון להפכת תוך יום  שמוליק

 אתה מוכשר.  טל

  בולשיט.  שמוליק

 קוראים לזה קידום.  טל

 זה לא מספיק. שמוליק

 יכולנו לעשות דברים גדולים יחד.  טל

 .להגיע למומה. בניו יורקלהמציא כיסא. שמוליק

 למשל. טל

 אני אוהב אותך.  שמוליק

 די כבר.   טל

 ממש תוקע לך סכין בלב.  שמוליק

 חודש עובדים יחד. אף אחד לא הזכיר זוגיות, רומנטיקה. המילים האלה היו מחוץ לתחום.  טל

 לא היה צריך להגיד אותם.  שמוליק

 הם היו פה?  טל

 הם פה.  שמוליק

 גם אני מאוהבת? טל

 זמינים כל כך מהר לפגוש הורים. שותף לא מ שמוליק
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 היית חייב לדעת שהסרט שהמצאת באמת נכון.   ,את הידלוחץ להם ולפני שאתה  טל

  עלית עלי. שמוליק

 הוא צדק. מה עשיתי לו. טל

 . אליורוצי  שמוליק

 היית מת להתקרב לקרסוליים שלו. טל

 אבא יש רק אחד. רוצי,  שמוליק

   מתי שבא לך.חתוך יכול לאתה  טל

 .אלים עמוס חוטף התקףלמרחוק טל עדה בית הורים.  יוצא.הוא 

 

 11תמונה 

     כרמית מרימה בגד ים. .טל נכנסת .לקרטון כניסהמובובות ו גדי ילדהמאבקת בכרמית  .חדר ילדה

 ים.      יתראי. הכישרון שלך, החוש לצבע, הידיים הטובות, זה לא משמ כרמית

 מדי מתוק.  אפילו בגיל שש חשבתי שהוא טל

 כל החוף השתגע.  כרמית 

 הוא היה מתמלא חול.  טל

 מי ראה אז בגד ים כזה. כרמית 

 ממתי עושים בגד ים מצמר?    טל

 ומה את זוכרת? שהבגד ים התמלא חול. מה את רוצה שיהיה בים? פרקט?   לךכל הילדות סרגתי  כרמית

  .דוחפת את החיים שלי לתוך קרטוניםאת  טל

 מה שאת רוצה תיקחי, מה שלא, ויצ"ו ישמחו לקחת.עוברת לחדר שלך. אני  כרמית

 לא נותנת לויצ"ו את הזכרונות שלי.    טל

 תשמרי כל מה שסרגתי? כרמית

 הפיצ'פקס האלה מה זה מתאימים. כל  אני בונה חדר ילדים הלילה. טל

 אני שמרתי את כל זה לנכדה שלי.  כרמית:

 י רוצה. אמרת שאני יכולה לקחת מה שאנ טל

 אותי. תכניסי אותי לקרטון. קחי אותי לויצ"ו. כרמית

 מה עשיתי לך?  טל

 מגיע לי. ? ךשאני עוברת לחדר שלבגלל  דרמה, פתאם באתלא חודשיים הברזת מהארוחה,  כרמית

 טלויזיה ואני מסודרת. להעביר נגד ג'וקים. לרסס רק נשאר בלי גרביים מסריחות. בלי נחירות.  

 עומדת ליפול.  טל מסתחררת,

 מה קורה לך? כרמית

 הוירוס הזה לא עוזב אותי. טל

 לך מרק.מחממת אני  כרמית

 למה לא באתי חודשיים?   טל

 התרגשתי. סופסוף הבת שלי מביאה מישהו הביתה.  ,אן, ערכתי שולחן לארבעהעמדתי כ כרמית 

 ?מה אמרתי אותךמעניין  טל

  תי. מעניינת אובעולם את כי ה מה אמרת? כרמית

   תשאלי. תקשיבי. אז  טל

 מה שלומך? (רכה)אני לא מקשיבה?  כרמית 

 .סבבה טל

  ממתי התחלת להגיד סבבה? כרמית

 אמא. טל

 מה קורה? מה קורה איתך?)רכה(  כרמית
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אמא, קטן עלי. כל הסט לרשותי,  ,המהקכמה שעות עוד ליגה של הגדולים. אני ב שלי. קמפיין לשוקוה .זכיתי טל

משתיקה את הטלויזיה  עבודה.שלא תהיה  שהטלפון לא יצלצל,מתפללת . בוקרבקמה בקושי ה לי? מה קור 

רגע אבל ביפול למיטה, לשיגמר היום, שאני אוכל כבר  מתה רק שלא ידפקו. ,במדרגותצעדים כשאני שומעת  

אוזניים אז תחילים הרעשים. השעון, המקרר, התולעי עץ בארון. אני שמה פקקי עוצמת עיניים משאני  

 ? קמפייןאיך אני יכולה להרים ככה  מוציא אותי מדעתי. ,דופק דופק דופק שומעים את הלב. 

 זה היה טוב? כרמית

 מה? טל

 איך שהייתי עכשיו? כרמית

 הרגשתי שאת מקשיבה.  טל

  שאבא כמעט מת.כשוקו מקשקשת על  ואעשה עם הראש, אין בעיה. היה בשקטאני אשאם את רוצה  כרמית

   שאבא הוריש לך?ן את יודעת איך קוראים לגֶ שאת לבד. לא פ 

 סוציופטיות.  טל

  .סוציופטיות כרמית 

 מצטערת.  טל

נוהג כמו  ?שותה ?שקר לגבי כדורים? מכי הוא פוגע בימצטער כי איכפת לך ממני? הוא מצטערת ת א כרמית

 מצפון נקי. עםלכת לישון ול מרק ולאכשתוכלו לכדי אתם מצטערים  ?אתם מצטעריםה למלהגיד לך   ?טורףמ 

 פגר במיטה.ית הואש .תלבישי את העבודה .לכילהתנהג בדיוק אותו דבר. מחר תוכלו שאתם מצטערים כדי  

 אני שווה יותר ממרק.  אין מרק. מצטערת. מילת הקסם לא עובדת. תשתו בירה.  

  מאבדת כוח.תוקעת גרעפס וטל 

 מצטערת. טל

 בגלל זה לא באת. עם השדיים האלה. מורחת אותי.  ."וירוס"( רכה) כרמית

 מה? טל

 איזה חודש את?, נרקבת עם תולעי עץ ופקקי אוזניים. מחכהשוכבת במיטה, בדיוק כמו שאני הייתי.  כרמית

 מה? טל

 את בהריון. מותק,  כרמית

 טל יוצאת.

 

 12תמונה 

  .חדר שינה הורים. עמוס במיטה, שמח לראות את בתו

 ?! חשבתי על מיליון דולראיך לא  עמוס

 חלמת עלי? טל

 לא חולם. ממתי אני חולם. עמוס

 . שלי תמונה ךעלתה ל טל

 ונשותיהם במוריה ים המלח.  עובדי עיריהכנס  עמוס

 באתי איתכם?  טל

 סוויטה. אבל את עשית לאמא את המוות והיא עשתה לי. מבנתי לנו קיבבטן של אמא. ועוד  עמוס

 .התחננה שנצא לטייל באמצע הלילה, אמרה שהיא נחנקת,הוציאה אותי מהמיטה  

 הורידה אותי לחוף. חושך מצריים, קור אימים.    

    כבר בבטן עשיתי צרות.  טל

 בזכותך ראינו את הזריחה.  עמוס

 וואלה. טל
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 שרשרת מצוקים  .אתה רואה את הרי אדוםו הערפל מתפוגג שחור מתבהר,ה גושלאט לאט ה עמוס

 כל העושר הזה משתקף ו .שמים כחולים עמוקים זהב. מעל ,ארגמן, סגולנצבעת  אינסופית 

 בתוך הפלטה המבריקה שפרוסה לפניך. ים, הרים, שמש עולה, תינוקת בבטן, זוג מחזיק ידיים.      

 מושלם.  טל

 אני הצטערתי. התרגשה. אמא  לא הרגשתי כלום. עמוס

 הצטערת? טל

 תוך שניה השמש הפכה לכדור ברזל מלובן.  איך לא הבאתי משקפי שמש? עמוס

  .הכל נעשה חרוך, חד, מסנוור. בלי תנועה, בלי גלים. סתם קוראים לזה ים המוות 

  אתה שמח שיש לך אותי? טל

 את שמחה שנולדת?  עמוס

 מישהו שאל אותי?    טל

 י. ל שיקרתלקחת שותף.  עמוס

    כדורים. שהוא לוקח הבטיח  היה לי מורה מצויין. טל

    .לא תצטרכו לטפל ביניתוחים,  לא יהיו אישפוזים, לא מבזבז את הירושה.אין מה לדאוג. בשביל מה באת?  עמוס

 אני לא אמא.  טל

  סתם קיבלת את התחת שלה? עמוס

 זה מצחיק?  טל 

 התחת של אמא לא מצחיק?  עמוס

 לא מוכנה שתדבר עליה ככה. טל

 .חת ממנהלק לבכלב עיניאפילו את ה, בחיי עמוס

 אני הבת שלה.  טל

 אל השותף שלך. תתרגשו כולכם מהזריחה.  .תחזרי אליה עמוס

 אתה שמח שיש לך אותי? טל

 מה את רוצה?  עמוס

   אתה שמח או לא שמח? טל

 כדורים. אני לא אקח  עמוס

 אל תיקח. טל

 כדור אחד יעשה את העבודה. עמוס 

 .הוא מכוון אקדח עשוי אצבע ואגודל לרקה ויורה

 את העבודה בשביל שנינו.עושה תגיד לי שזה הפיתרון, שהכל חרא, ואני  טל

    .יצליחתאת הלב הוצאתי ש עמוס

 .  הצלחתי טל

 ?שוקו שלךלהקמפיין  עמוס

 . לקח להם חודשיים לגבש הפקה. אבל הנה, הלילה צילומים טל

 עבדת עלי. כוס אמא שלך.  מוסע

 .                     מתה מפחד טל 

  !(  הבת שלי ג'ו קולומבוהחוצה) עמוס

 !האנטיביוטיקה של הטבע - רק עוףמ)מהמטבח(  כרמית

 תחממי עוד צלחת. גם לבת שלך מגיע. עמוס

 בשביל שניים. עכשיו היא אוכלת חיממתי. חיממתי.  כרמית 

 אחלה שותף. אפילו מזכרת השאיר לך. עמוס

 סבתא. ל בואו כרמית 

  מתנפחת. טל וחכה להתקף הבא, מ סבאמרק, מכינה סבתא  עמוס
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 בואי ילדה, בואי ניכנס לים המוות.ככה זה אצלנו. לא נועדנו לגדולה.  

  .  אותה כרמית תופסתטל פונה למטבח. 

 לחדר שלך. אותה הוא יוצא מהחדר, אנחנו משתלטות על הטלויזיה, מעבירות  כרמית

 עילה.נעשה לידה פ .יחד אף אחד. נלך לבדיקות ךיותר לא צרי 

 תביאי יפאנית?)לטל(   עמוס

 יפאנית? מה אתה צריך  כרמית 

 אני חותך את הכאבלים.  - נוגעת בטלויזיהאת  עמוס

 לא פלסטיק.  .לא אוטו. לא נגמ"שטלויזיה. לא לא מרק.  .יפאנית לא לט

   רק ג'וקים. . ג'וקים. קולומבולא ג'ו  .שון קונרילא לא צמר. לא כאבלים.  

  מדברת לבטן.  ,אוחזת יפאנית מוציאה חפצי ילדה., ןקרטועם יפאנית פותחת  דר ילדה ובונה אותו,היא נכנסת לח

  פתחי עיניים, הסתכלי סביב. חושך. חור שחור, בולע. ו לשמש.יניצן קטן מחפש אור, מפנה עלעל טל

 .את עושההב מה שולעבוד, לעבוד. לקרוע את התחת. למעוך ילדה פוחדת. מישהו א אמא שמש שחורה. 

 זיין. רוצי. רחוק רוצי. אי אפשר לברוח. זה גנטי. כל מה שאנחנו נוגעים בו מחבק, מחא כפיים, ושלם, ממ 

 בואי נגמור עם זה.   .. תני לאמא לעזורמתייבש. ילדה שלי .נובל 

 נשכבת במיטת ילדה.טל 

 

 31תמונה 

 . ת ילדהבמיטמכווצת טל פרסומת.  ה:חדר ילד

 וב.כרמית+עמוס לילה ט

מתרוממת, זורקת על המפלצת כרית, בובה. לטל. טל  מתמאיי תמתקרב ,שמוליק ת מפלצת,יוצאמתוך החושך 

לוקחת, . המפלצת שוקוהבמה נשטפת צבע. טל מציעה המפלצת כמעט נוגעת בטל. טל שולפת מהמחבוא שוקו. 

    .אותוה לפרק מתחילטל בשעה ש סטמביט בשמוליק אור עבודה. פרסומת. סט שותה. סוף פרסומת. 

 הבובה מאיפה? שמוליק

 כיתה ד'. ,שעור מלאכה בנות טל

    את הילדה שגרה פה. יחרהממש אפשר ל שמוליק 

 .יש לה בעיות הרטבה טל

 בחושך. זה בטח נראה מדהים  עד הסוף הלכת. שמוליק

  בטלויזיה. אצלך  תכף מעלים את זה לשידור. תראה הכל טל

 סבבה.  שמוליק

   .שנעשה הקמה יחד .שתבוא לעזורביקשתי של שנינו.  ההזקמפיין ה טל

 לא שתופיע אחרי הצילומים. אחרי שהכל נגמר.  

 הצלחת לבד. שמוליק

     אז בשביל מה באת? טל

  ללכת? שמוליק

  .שבא לזיין עצבניערס . ני אוהבתשא זה המבט מכיר את הפנטזיות שלי.קשוח.  טל

 לגמור וללכת.  .לספק את הזין שלו .ניםבחורה שמתכופפת על הקרטולהשתמש ב 

 לא בא לי.  שמוליק

 אסור להסתכל בעיניים. הוא לא מסתכל בעיניים. הוא לא מדבר אליה ככה.  טל

 הדבר היחיד שבא לו זה לפרק לה את הצורה. תהיה גבר. תראה לה מה זה.  

 והיא? שמוליק

  יפה. .הופה .זקח .תתפוס כוס אמא שלה.. חזק .היא לא מעניינת טל

   היא נאבקת בו. .טלשמוליק מרתק 
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 כואב? לקרוע אותך? שתמותי? רוצה למות? מצליחה בכלל להרגיש משהו?  שמוליק

  שריטות. לרטש. .פצעים קטנים .אסור להסתכל בעיניים. שלא יראו עיגולים שחורים 

  אלה?מה כבר קרה בחודשיים הוצה שאני אכאיב לך? למה את ר .מבריקשיהיה  .להבריק 

 אני בהריון.  טל 

 .לא רוצה לשחק שמוליק

 לא משחק.זה  טל

 שכבנו פעם אחת.  שמוליק

 מספיק. טל

 רק בסרטים אנשים נכנסים להריון מפעם אחת.  שמוליק

  הטבע מסמן לנו. טל

 הומור? שמוליק

 אתה מחייך. נראה לך אני צוחקת?  טל 

 לא מחייך.  שמוליק

 !אתה לא מחייך? טל

 ייך?לח לא שמוליק

  .בעין המזויינת שלך ,גרמת לי להיות תלויה בטעם שלך .רימית אותי טל

 המניפולציה עבדה. מסתתר משהו.  "סבבה"ידעתי שמתחת לואני כל הזמן  

 שמוליק קטן.בשבילך מייצר  .הגוף שלי עובד מצאת רחם. הזרע נקלט. 

 .הילד הזה גם שלך שמוליק

 שר עם אבא שלי. הרסת אותי.הרסת לי את הקריירה. הרסת לי את הק טל

 את חולת נפש. שמוליק

 מחר יש לי תור להוציא את הדבר הזה החוצה.  טל

 שוב פעם אתה יוצא בטריקת דלת. 

 גבר או לא גבר? שמוליק 

  יורה לכל הכיוונים. זה אינסטינקט.  ."K 400אני מרססת עם " טל

  עזבי אותי. שמוליק

 ומרת דברים איומים, אני רק רוצה שתגיד שלמרות שאני א טל

  עושה דברים איומים, למרות כל זה... 

 ני אוהב אותך. הומור.א שמוליק

 שמוליק. טל

  .לקלללא רוצה.  .יודעת מה לא יכול להיות הגבר שאת רוצה. שמוליק

  להתלכלך מכל הפנטזיות שלך. .להתמלא רעל .לכת מכותל .לצעוק 

  ת כפיים. וחיאמקבל ללהשאיר חותם.  הכל כדי לנצח.לעשות  

 ?מחיאות כפייםבמה רע  טל

    .ניהםוותר על שלמעדיף זה בדיוק כמו מכות.  שמוליק

  .מהביתיצאת כל זאת ב טל

  .ילא יודע איך לאכול אותאחד אף  טעות. שמוליק

 .מפנה מקוםעוזר לאנשים, אתה כי  טל

 איש ניקיון.  שמוליק

     ?ללכת עם הרצון שלךמגיע א ללך  טל

 כואב מדי.  שמוליק

 למה? טל

  כשזה לא קורה זה סבל. שמוליק
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   כמו עכשיו? טל

 הוא מאשר.

  . מתה מפחד טל

  את לא לבד.  שמוליק

  זה משתלט עלי. טל

 לא מפלצת.  הז שמוליק

  מאיפה לך? טל

 שותף. חמישים אחוז.  אני  שמוליק

  מהסט הזה?נצליח לצאת אנחנו  טל

  בחוץ. חנואנ -צעד אחד  שמוליק

 זריחה.  

   שמים כחולים. מעל ארגמן, סגול, זהב. הכל נצבע תבהר. מהגוש השחור  לט

 מושלם.  שמוליק

 איך לא הבאתי משקפי שמש.  טל

 נלך? שמוליק

 עוד שניה. טל

  .שמש העולהבהם מביטים מסונוורים 

   חושך. 

 

 

 

 

 

 

 

 


