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 .הגזע והמין, את הדת, החופש לבחור את השם. 1התרחשות 
 

 .חדר לידה
 

 .מקהלה
 

 . אני את המצלמה. בעלי לקח את התיק שהיה מוכן מראש, כשצירי הלידה התחילו

 . נכנסנו למכונית הישנה

 . כדי להיות מסוגלת לנסוע לבית החולים, המכונית רק יצאה מטיפול מכני

 . השעה הייתה ַאֲחֵרי חצות

 . הכבישים היו ריקים

 . כשירדנו מהגשר לכביש המהיר המכונית הישנה השתתקה ונעצרה

 . המכונית נעצרה והשתתקה. בלי שיעול, בלי הכנה

 . לא הצלחנו להניע אותה

 . יצאנו החוצה ובעלי הביט לכביש הריק

 .אבל אני הרמתי את המצלמה לשמים ובעלי שאל אם זה הזמן לצלם, צירי הלידה הפכו תכופים יותר

אולי זאת פשוט , אולי הם מסתתרים מפני המלחמה, כי אני לא רואה פרפרים, אמרתי לו שיעזור לי למצוא

 . מונית נעצרה בחריקה, בעוד אנחנו מחפשים פרפרים בשמים. לא העונה

 . הוא חוגג את לידת הבת שלך. תצלמי את הפרפר, הצביע למעלה ואמר לי, הנהג יצא מהמונית

 ? איך הוא ידע שעומדת להיוולד לי בת

 . הוא נסע לבית החולים במהירות מטורפת

 .אצל פרפרים, אני אף פעם לא יודע אם זה בן או בת, הוא הביט אלי ופלט, בדרך

 
 .תינוקת

 

 ,אם היה לי קול כדי לקרוא ַאֲחֵרי ההד שלי

 .הייתי מספרת את הסיפור לכל מי שמקשיב

 

 או זה עם הצלקת , או השמן, עם הגבר הגבוה, סיפרו לי שאמא התענגה כשעשתה אותי

 סיפרו לי שאמא התענגה עם הגברים , או ההוא עם העור הצרוב באחת הלחיים, בצוואר

 .ככה סיפרו לי, היה בעונג רב, כולם ומפגש הזרע והביצית שהכריז על בואי

 
 .אמא ותנטוס

 

 שחררו

 שחררו את ה

 תינוקת שעומדת להיוולד 

 שחררו אֹו ָתה 

 לחופשי עוד לפני שֶ 

 היא מוציאה את הראש או את התחת

 שחררו את ה תינוקת

 שעומדת להיוולד עוד לפני שֶ 

 תהפוך לְל 

 שפחה בעולם שלא זורחת בו 

 שמש שחררו את התינוקת עוד 

חֶ   כשהיא שוחה ברחם מושכת  ְל

 ֶבל הטבור שחררו אותה עוד
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 כשהיא מחייכת בלי  ל ה כ י ר

 גבולות של חירות  ש ח ר ר ו  עוד

 כשהיא לא יודעת מה זאת עצמאות
 

 .אבל הם פוחדים להת פשט, ל סקס, הם קיימים תודות ל מין: תנטוס

 .אבל הם מתפלאים על העולם שמת נכר אליהם,           הם מתנכרים איש ל זולתו

 .תתאהב בי: אמא

 , הם מפזרים ש כל בני האדם עשויים מאותו חומר: תנטוס

 .          אבל לכל רכה ש נולדת הם מכינים כלוב של פר פרים

 .תתאהב בי: אמא

 ,הם צועקים ל אפלת השמים כדי שתשוב הזריחה: תנטוס

 ,           אבל הם לא זוכרים ש אותה להבה שבו ערת בשמים

 .          סוערת גם בנשמת האדם

 .ת ת א ה ב   ב י: אמא

 
 .תינוקת

 

 ,אם היה לי קול כדי לקרוא ַאֲחֵרי ההד שלי

 .הייתי מספרת את הסיפור לכל מי שמקשיב

 

 ,ברחם

 ,בתוך המים הצלולים משכתי בחבל הטבור ולא חסר לי דבר, שחיתי בבריכה הקטנה

 ?זה לא מוזר שדג הופך בלידה לְל פרפר

ַדֵ ר   אז עוד לא דרשו ממני לְל

 
 .אמא

 

 שחררו שחררו שחררו את ה   תינוק ת

 עוד כשהיא חופשייה מעצם היותה אל 

 תגבילו אותה בנשימה הראשונה 

דת לאום גזע או מין שחררו  לְל

 אותה עוד לפני שתתנו לה

 ֵשם עוד לפני שתתנו לה 

 ֵשם אפילו אם תקראו לה 

 ופלין בלי הרואין כי-'ניס ג-'ג

 ופלין בלי הרואין-'ניס ג-'ג

 ו' ג–' זה סתם ג

 כמו ששרה קיין בלי פסיכוזה

  ק–זה סתם ש 

 אז בבקשה עוד לפני

 שתתנו לה ֵשם

 שחררו

 שחררו את ה 

 תינוקת שעומדת להיוולד

 שחררו או תה
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 .אמא ותנטוס
 

 .את טרף קל לאש: תנטוס

 .לא היו מקשיבים לסיפור שלי אחרת: אמא

 .נדמה לך שתקדימי את המובן מאליו: תנטוס

 .תאסוף אותי רק אחרי שיהפכו אותי לסמל: אמא

 .את לא ברשימות שלי: תנטוס

 .אני שומעת אותך: אמא

 .זה לא אומר כלום: תנטוס

 .אני שומעת א ו ת ך: אמא

 .זה לא אומר כלום: תנטוס

 .תתאהב בי: אמא

 .אני לא יכול: תנטוס

 .אל תכבה אותי: אמא

 . חצי נאה–חצי צלויה . את הופכת את עצמך לשעטנז: תנטוס

 .אני בדרך להיות פרפר לנצח: אמא

 .אין דבר כזה: תנטוס

 .אני שומעת אותך: אמא

– יש לך עוד התנגדויות לפני ש : תנטוס

– שחררו את טיבט את טיבט שחררו שחררו את : אמא

 .זה רחוק מדי.   טיבט: תנטוס

 

 אני שומעת אותך: אמא

           א נ י  ש ו מ ע ת  א ו ת ך 

I feel you 

 
 .מקהלה

 

 .על עטיפות של מסטיקים היו כתובות בדיחות, פעם

 . הזכות לחירות היא זכות טבעית לכל אדם מלידתו

 את הזכות לכפות מטרות על האדם , לישות פוליטית או מסחרית, לשלטון, למדינה, אין לאיש

 .האדם הוא חופשי מעצם היותו אדם. הוא לא אמצעי. העצמאי

 .                                                                                                הנה עוד בדיחה

 .עכשיו תורך. האחריות שלנו היא ל האיר. בכל אחד מאיתנו יש אור

 
 .תינוקת

 

 הייתי בשר בתוך בשרה של מי שהולידה אותי 

 , ַסַחף, ֶהֶדף של מים,  זז מסביב–ואז העולם זז מסביב 

 ,גל שלא ניתן להתנגד אליו לחץ אותי לפתח המערה

 , איבדתי את ההד שלי–שאחריו איבדתי את ה 

 ,זדעזע מסביב–הרגשתי את העולם מזדעזע מסביב 

ַלת החוץ–מתוך החום של הרחם אל אפילת החוץ   , ִילְל

 , רֹוץ–האם זה החופש שאחרי הלידה או תא הנידונים לחיים של מירוץ

 , זּוע מסביב–כי אחרי הזעזוע מסביב ,  רֹוץ–זה מירוץ

  או אהבה ואז  –שמחה ועונג וכאב וקנאה ואהבה . הופיעה קשת של רגשות בלי סדר

 , לא ברור–את מי ראיתי זה לא היה ברור , אותָך, ראיתי אותו
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 ,אתה מלאך של חיים או של מוות או צייד של פרפרים, האם היית בכלל

 ונעלמת אם היית בכלל ורציתי לבכות בקול כמו כל תינוקת שרק באה לעולם אבל 

 .   איבדתי את ההד שלי–איבדתי את ה 

 
 .אמא ותנטוס

 
 אני שומעת אותך: אמא

                א נ י  ש ו מ ע ת  א ו ת ך 

        I feel you 

  זז בתוכי אני גולשת–        העולם שלי זז בתוכי 

  ִלים של דם–        בין פתיתים של צואה ונחלים של דם 

  ֶחֶמת להישאר–        מקדימים את התינוקת שנלחמת להישאר 

  חֹוץ–        תקועה בפתח הגוף שלי ואין לי כוח יותר ללחוץ 

         תיקח אותי עכשיו כי אין לי אוויר לנשום כי אני לא רוצה יותר

         כי אני מתחרטת כי אני לא רוצה להביא אותה כי

         היא תהיה כמוני שפחה בעולם שלא זורחת בו שמש

         תיקח אותי תיקח אותה תיקח את שתינו ונגמור עם זה אני בוחרת  ְל 

 .חופש המוות למול שיעבוד החיים: תנטוס

 .תעשה. אני בוחרת: אמא

 .זה מאוחר מדי: תנטוס

 .אני שומעת אותך.     תתפוגג. תלך. מבטלת. אני מבטלת אותך ואותה ואותי: אמא

 ?מה תתני כדי שהתינוקת תהיה חופשייה: תנטוס

 .את הלב שלי: אמא

 .אוציא לך את הלב: תנטוס

 .תוציא: אמא

 ?תוכלי לחיות בלי לב: תנטוס

 .תתאהב בי: אמא

 .אצטרך לפשוט את הכנפיים: תנטוס
 

 .מקהלה
 

 .עשתה את דרכה מאפריקה לאיים הקריביים, (Zong)', זונג' ספינת העבדים 1781בשנת 

 מכיוון שהם סבלו ,  עבדים שחורים כשהם אזוקים בשלשלאות132רב החובל הורה להשליך לים 

 בעלי הספינה תבעו את חברת הביטוח . העבדים נחשבו כמטען לא כשיר. תזונה וממחלות-מתת

 היוותה ציון ' זונג'פרשת הספינה . הריגתם של העבדים לא נחשבה כרצח. בבקשה לפיצוי כספי

 ...ובכן, כבר לא... דרך במאבק נגד סחר העבדים באנגליה ומאז ועד היום זה שונה לגמרי
 

 .תינוקת
 

 בנשימה הראשונה שלי אל תגבילו אותי 

דת לאום גזע או מין שחררו  לְל

 אותי עוד לפני שתתנו לי

 ֵשם עוד לפני שתתנו לי

 ֵשם אפילו אם תקראו לי

 ופלין בלי הרואין כי-'ניס ג-'ג

 ופלין בלי הרואין-'ניס ג-'ג

 ו' ג–' זה סתם ג

 כמו ששרה קיין בלי פסיכוזה
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  ק–זה סתם ש 

 אז בבקשה עוד לפני

 שתתנו לי ֵשם

 

 ,אם היה לי קול כדי לקרוא ַאֲחֵרי ההד שלי

 ,היו לי כנפיים של מלאך, כמו להד, אם

 ,יכולתי לשרוד את הלילה הארוך מאוד

 , לרעוד מהעולם שמתחת אל הרחוב שמעל

ֵלי דם גלויים  ,ַ גוף, בעור חשוף, לרקוד ִ כְל

 ,אם יכולתי לקרוע מעלי מסיכה

 .הייתה בוערת בי זריחה
 
 

 . החופש להשתמש באוצרות הטבע. 2התרחשות 

 

 .מסיבת חשק של החברה הגבוהה
 

 ?ראיתם את החוצפה של הילדה הזאת

 

 בצבע בורדו 'על ספות הווינטג, היה מספר מקומות ידוע מראש מסביב לשולחן, השמות היו רשומים

בעיניים , האיזון במספר הגברים והנשים לצורך החלפות למיניהן, שסבבו את טעמי הּפּולחן מכאן ּומכאן

ַלת העונג, לצורך ליקוק הָזר והמוכרת, מכוסות או גלויות אפילו , התכנון היה מוקפד, לצורך העמקת ִילְל

, מספר שווה של משרתים ומשרתות בעלי ּובעלות משקל קל וצדּודית מפוסלת וקוביות ושדיים זקופים

מין שירות חברתי , שיכולים להרוויח מהצד קצת כסף, רק משרתים ומשרתות נחותי מעמד? כן, לנשים

הרי אנחנו רגישים לא רק למגוון טעמי השולחן ? כן, שאנחנו נותנים באופן קבוע לחברה שבה אנחנו חיים

 .אלא גם לנחותים מאיתנו ואנחנו חולקים כי אנחנו רגישים, והגוף

 ??ה ֵא ש? אבל הֵאש

 

 למרות כל אלה אני חושבת שאם בעלי הבית היו מזמינים את התולעת הסרוחה 

 אני חושב שהיינו מביעים פליאה אבל רק עמוק בפנים

 אני חושבת שהיינו נאבקים למען בעלי הבית ברתיעה מפניה 

 רק שזה לא היה המצב כי בעלי הבית לא הזמינו אותה

 

רשת של קשרים שלכם , מהאופנה, מהביטחון, מהעסקים, אתם ראיתם שהגיעו בזו אחר זה מהפוליטיקה

שכולנו מגיעים אליה כדי להתחכך , כמו בכורה של הצגה בין קירות השיש בתיאטרון הלאומי, ושלנו

להתחכך בכל מה שאפשר להתחכך בה ּובו ומיד לאחר המנה הראשונה , להתחכך בתרבות, בחושך ובאור

יצא בעל , ומיד לאחר שירדו העניבה והחולצה והנעליים נחלצו בעדינות והונחו אחר כבוד בפינות החדר

 .כדי שלא יהיה לנו קר כשנוריד את החלק התחתון מהגוף, כדי להביא את המזוודה, הבית לחדר האפסון

 

 ?או שזה הריח של העור הרקוב, אתם מריחים את החוצפה של הילדה הזאת

 

 אני לא זוכרת איך הגיע לפה שלי הבשר המדמם של המנה העיקרית

 אני זוכר שנחש של פסטה היה מתוח בין השפתיים של החברה של אשתי ושלי

 אני לא זוכרת דווקא את הרגע שלפני כי שתיתי ואני לא רגילה לוויסקי

 אני זוכר שבעל הבית יצא בחיוך וחזר    

 

היה לו פרצוף , מקפידים על מוסר אבל גם למוסר יש גבולות וכשבעל הבית חזר בלי חיוך, כמוכם, אנחנו

, אבל הוא אמר שהמזוודה עם האש לא נמצאת, מבוהל כאילו מישהו גנב לו את החבילה בין הרגליים

, שהוא בדק שוב ושוב והוא ביקש מבעלת הבית שתבדוק אחריו וגם היא לא מצאה את המזוודה עם האש
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רק אז הוא שלח את המשרתים ואת כוחות הסדיר והמילואים ואת הביון המרכזי הוא הפעיל ואת כל 

היחידות הסמויות והם חזרו עם הילדה הזאת שאמורה לישון בשעה כזאת ולא להיות עדה למשחקים של 

 , הנפש הצעירה הזאת שעלולה להזדקק לפסיכולוגים שלא תהיה לה דרך לשלם עבורם, מבוגרים

 .הגנבת הזאת החזיקה במזוודת האש

 

 .היא המנקה של אולם האירועים בעיר התחתית, אתם מכירים את הפנים של האמא שלה

 .ל ניצל מקריסת הפיגום כשבנו את הגשר העילי"כשהמנכ, אבא שלה היה אחד העובדים שנהרגו

 .עומדת לה במרכז הסלון שלנו ילדת הביוב בעיניים אדומות ומחבקת חזק את מזוודת האש

 .נפתרה, בעצם, אנחנו לא ידענו אם לצחוק או להתאפק או להמשיך לאכול ולהזדיין כי הבעיה

 

 ?או שאלה אנחות הכאב שלה כשהנשר מנקר את הכבד שלה, אתם שומעים את גניחות העונג שלנו

 

  אנחנו צריכים את האש כי קר ולא מגיעה שמש כדי לחמם ורבים מאיתנו למטה צריכים את האש–

 ככה היא אמרה ואנחנו שתקנו כי לא האמנו שהיא מעיזה לדבר

 ובזמן שאנחנו שתקנו ראינו דרך החלונות את החברות האדומות שלה באות כדי לתמוך בה

 כמו עדר של נמלים אדומות שהולך אחרי המלכה האם והיא רק ילדה

 על השגרה הרווחית, על המוסר, כמו הפגנה של שיתוף פעולה שמאיימת על התפיסות החברתיות כולן

  לכולם יש זכות להתחמם מהאש ולא רק לאלה שיש להם קורת גג ושש מנות של אוכל–

 , ככה היא אמרה ועדר הנמלים חזר אחריה

 האש שייכת לכולם,  האש שייכת לכולם–

 והרגשנו כאילו שהדבר והשחין והמגפות כולן מטפסות על כפות הרגליים שלנו

  האש שייכת לכולם–

 .ככה היא אמרה והן חזרו אחריה

 

 היא עוד צעירה ומשחקת בשוטרים וגנבים, אני חושב שאמרתי שזה רק משחק ילדות

 התמימות הייתה שפוכה על הפנים שלה, אני חושבת שצחקתי, זאת תמימות

 , אני חושב שאמרתי, כדאי לקחת ממנה את המזוודה

 , לתת לה בעיטה קלה בעקב ולחזור למציאות

אבל היא החזיקה את המזוודה קרוב ללב שלה ולא שחררה את האש והחברות שלה התקרבו לחלונות 

 שלנו עד שבעל הבית שאג את ההוראה

 

משרתי הפנים , במטוסים וטנקים, משרתי החוץ הניסו את ההתקהלות הלא חוקית מהחלונות שלנו ברובים

הפשיטו אותה עד לעור וקשרו אותה מתוחה , משכו אותה אל גג המגדל, הפרידו את המזוודה מהילדה

כמו שמותחים סדין בבית מלון ואנחנו העברנו את המסיבה הקטנה שלנו , אתם יודעים, בידיים וברגליים

 התחממנו בלהבות האש וצפינו בנשר הבית מנקר את הכבד של הילדה , פתחנו את המזוודה, לגג

 ושומר על כבוד הערכים שעליהם כולנו גדלנו

 

 

 .החופש לבטא דעה פוליטית. 3התרחשות 
 

 .עבריינית. 1

 

 . תצייתי–

 . טוב–    

 . תספרי–

 ? מה–    

 ? לאן היא ברחה–

    –   

 ? לאן היא ברחה–

 . אני לא יודעת–    
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 . את עזרת לה–

 .  לא–    

 . את פה כי עזרת לה–

 . את יודעת מה העונש על עזרה–

 . לא כדאי לך–

 . לא כדאי–

 .  תצייתי–

 . טוב–    

 . תספרי–

 ? מה–    

 ? איפה הכרת אותה–

 . אני לא מכירה אותה–    

 . ראינו אותך איתה–

 . הייתי עם מישהי אחרת–    

 . היית עם מישהי–

 . כן–    

 . אחר כך עזרת לה לברוח–

 . אחר כך נפרדנו–    

 ? לאן היא הלכה–

 . אני לא יודעת–    

 .  מחפשים אותה בכל הרחובות–

 . בכל נמלי התעופה ותחנות הרכבת–

 . כשנתפוס אותה היא תספר–

 .אני לא מכירה א ו ת ה. הייתי עם מישהי אחרת.  היא לא תספר עלי–    

 . זה מה שאת מספרת–

 . זאת האמת–    

 .שאת מספרת' אמת' זאת ה–

 . לעצמך ולנו–

 . סיפור שמסדר את העולם שלך בצורה נוחה–

 . כדי לחמוק מעונש–

 .שהיא סיפור' אמת' את יודעת מה העונש על –

 . אור היום יהיה עבורך זיכרון רחוק–

 .שכדאי לך לספר' אמת' תחשבי טוב מה ה–

 

 .תנו לי להתלבש.  קר לי–    

 . נשים לה אזיקים ונראה מה קורה–

 

 . תצייתי–

 .    טוב–    

 . תספרי–

 ? מה–    

 '?חופש' היא ברחה ל–

 . היא לא יודעת מה מחכה לה שם–

 .'מחתרת' אולי היא ירדה ל–

 ?מה את אומרת. 'התנגדות' הצטרפה ל–

 . אולי–    

 . עכשיו אנחנו מתקדמים–

 ? לאן–    

 . התחלת משא ומתן–

 . לי אין מה לתת לכם–    
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 . יש לך לא מעט לתת–

 . בינתיים נסתפק בתשובה ברורה–

 . אישה לא הופכת פתאום לפרפרה ומעופפת לכיוון הזריחה–

 .  היא צריכה להיות איפשהו–

 '?התנגדות'או הצטרפה ל,  היא ברחה– 

    –  

 ? ברחה או הצטרפה–

–  אני מניחה שאחת מהאפשרויות –    

 ? איזו מהן–

 . תסמני עם הראש–

 ? ברחה או הצטרפה–

 גם אני כבר לא שייכת לרשימת החוקים . אני יכולה להבין אותה,  אם היא הצטרפה להתנגדות–    

 .       החדשים שלכם

 ? למה לא הצטרפת אליה–

     

 .שחררו לי את הידיים.  כואב לי–  

 . נקשור לה את העיניים ונראה מה קורה–

 

 . תצייתי–

     –

 . המילים שלך הוקלטו–

 . המילים שלך יתווספו לרשימת האישומים נגדך–

 . אבל את קטנה–

 . אותה אנחנו מחפשים–

 . אני אפילו לא יודעת מה היא עשתה–    

 ? באמת–

 .מפה לאוזן, בטלפונים הניידים, באינטרנט, בטלוויזיה,  זה פורסם בכל העיתונים–

 . כולם יודעים–

 . אני לא–    

 . עכשיו את מעצבנת אותנו–

 . את מחייבת אותנו לנקוט בצעדים–

–  אם היינו נוגעים לה בָשד –

–  כמו שאנחנו נוגעים לך –

–  בניגוד לרצונה –

  – היא הייתה רואה בזה עונג –

 ? או התעללות–

 . היא הייתה יורקת עליכם–    

 . תירקי–

 . תירקי–

 . לי אין אומץ–    

 . נכסה לה את האוזניים ונראה מה קורה–

 

 . הָשד שלה רוטט–

 .'אינטלקטואלית' ָשד רוטט זה אישה –

– ' חובבת תרבות' בטח –

 .בעצמה' אשת תרבות' או –

 .'שחקנית '–

 . זה מסביר את הכל–

 . אלה הכי בוגדניות–

 . מנצלות אותְך וממשיכות הלאה–



10 
 

 '? שחקנית' היא –

 ? מחליפה דמויות וככה חומקת מאיתנו–

     –

 ? היא שווה את המחיר שאת משלמת–

 . תעני–

 

 . נראה מה קורה–

 

 .אפשרות לנשום,  אנחנו נותנים פתחון פה–

 . לנשום זה הכל–

 . פחות מלנשום זה כלום–

 .  אנחנו מבקשים רק דבר אחד–

 . שתעריכי את זה–

 . זה זמן נהדר להיות בחיים–

 . עבורך ועבורה–

 . עכשיו תצייתי–

 . תספרי–

 ? איפה היא–

 

 .מנהיגת ההתנגדות. 2

 

Record 

 

 . בשם הדמוקרטיה– כאן ליגת הצדק –

 . ההתנגדות מהעולם שמתחת–

 . היא ִהפסיקה לציית–

  – בעקבותיה –

 . גם אנחנו לא פוחדים יותר–

 .  לא נכנע יותר באופן אוטומטי–

 . לא נשתוק יותר–

 . שתקנו במשך שנים–

 .  בשנים האלה היא העדיפה לא לדבר–

 . לאכול את עצמה פנימה–

–  לגרד את העור המזוין והבשר המזוין של עצמה –

 . לשפוך את הדם של עצמה ולא לצעוק–

 . היא האמינה בכם–

 . כולנו האמנו בכם–

 . עד שנפקחו העיניים–

  – זה לא קרה ברגע אחד –

 . לאט- אלא לאט–

 . שיסיתם בני דודים אחד בשנייה–

 . אחר כך סכסכתם בין אחיות לאחים–

–  אחר כך סיפרתם שקרים לאמא על בנה –

  – אותו שלחתם למלחמה מזוינת –

 . כדי שתוכלו להמשיך להתענג על סיר הבשר המזוין–

 . אז היא אמרה לא עוד–

 . ונעלמה–

 .עשרה דקות כדי לשחרר אותה- יש לכם חמש–
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–  שחררו –

–  שחררו –   

–  שחררו –      

–  או תה –         

 . בשם הדמוקרטיה–

 .לאט– התחלנו ַ ֵישּות המזוינת שצורבת את העור שלנו לאט–

ַחת מרוויחה שטרות מכל – ֵאב ַאנְל  . כְל

ֵדינכבה את המערכת של ,  אחרי מערכת המחשבים של הבנקים– רְל ָשָלה ִמשְל  .ַהֶממְל

  – אם גם אז לא תשחררו אותה –

 . נחשיך את מערכת החשמל–

נּו את הרֹוכלּות המזוינת שלכם כדי שיהיה ברור– ַ תְל  . ִהשְל

 .  היא הלב הפועם שלנו–

 . היא מפמפמת את הדם לעורקים שלנו–

ִקיָפה את הראש של כולנו –    – בצעקה שלה היא ַמזְל

 . מול הרֹודנּות המחורבנת–

 

Pause   

 

–  מזוינת או מחורבנת –    

 .    אלה כמעט מילים נרדפות–    

 .יש הבדל בין שתי המילים. מחורבנת זה ִחרְל ּון,  מזוינת זה ִזיּון–    

 . הסיפור שלנו יהיה מגוון יותר עם שתיהן–    

 . הסיפור שלנו צריך להיות אחיד–    

 . היא הייתה מעדיפה את העושר הלשוני–    

 . היא הייתה מעדיפה את התמצות–    

     . נדמה לי שהיא הייתה שואלת לאיזו מילה יש השפעה גדולה יותר לטווח ארוך–       

 

Record 

 

 . בשם הדמוקרטיה– כאן ליגת הצדק –

 . ההתנגדות מהעולם שמתחת–

–  לא שחררתם אותה –

ֵדי אז כיבינו את המערכת ה מ ז ו י נ ת של – רְל ָשָלה ִמשְל –  ַהֶממְל

 . יש לכם חמש דקות כדי לשחרר אותה–

 . חמש דקות– לא יותר מ –

 . תמהרו–

–  הפרסומות שלכם צועקות במסכים ש –

 . זה זמן נהדר להיות בחיים–

–  אלה החיים היחידים שיש לה –

–  אתם מבינים –

–  היא עוד עלולה –

–  כלא – ב –

 –

–  אתם שומעים – חמש דקות –

 . עד שתשחררו אותה–

–  אם לא –
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–  תשחררו –

–  תשחררו –   

–  תשחררו –      

–  או תה –         

–  בשם הדמוקרטיה –

  – נחשיך את מערכת החשמל –

–  המזוינת –

–  בלי חשמל איך נוכל לשלוח מסרים –    

–  בלי חשמל איך הם יקבלו את המסרים –    

–  מה נעשה אם גם אחרי שנחשיך הם לא ישחררו אותה –    

 נחטוף , נניח מטעני חבלה, נשרוף ספרים,  ננפץ חלונות ראווה– אם גם אחרי שנחשיך לא תשחררו –

 .   אתכם ונשתול את חלקי הגוף שלכם במקום עצים

 

Pause   

 

 .ככה היא אומרת,  בלי אלימות–    

 . רק באלימות הם מבינים–    

 . ככה אנחנו לא שונים מהם מתחת למסכה–    

 .ככה היא אומרת,  המטרה מקדשת–    

 .בשם הדמוקרטיה, מפנטזת על מגע העור שלה, בעצם,  את–    

 .בשם הדמוקרטיה, חולם על טעם השפתיים שלה, בעצם,  אתה–    

–  אני אראה לְך מה זה חלום –    

–  בוא נראה מי יראה למי –    

 

Stop 

 

 .אמא. 3

 

 ?ילדה,  מה את עושה פה–

     –

 . תדברי חזק יותר–

 .  שמעתי שאתם מחפשים אותה–    

 ? מה לְך ולה–

 . אני חושבת שהיא אמא שלי–    

 ? למה את חושבת ככה–

 .אני רוצה להיות חופשייה. כמוה.  כי אני עצמאית–    

 . גם אנחנו–

 . גם אנחנו–

 . תתכופפי–

 ? למה אנחנו הולכים על ארבע–    

 . כדי שלא יתפסו אותנו–

 ? מי רודף אחרינו–    

 . אלה שלא רוצים שנמצא אותה–

 

 ?  מה אנחנו יודעים על הילדה הזאת–

 . היא עלולה לחשוף אותנו–

 ? את לא אוהבת ילדים–

 ? מה התשובה הנכונה לשאלה הזאת–
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 .  הם טהורים–

 . יש להם רעיונות נקיים–

 . על מה שהם רוצים להיות כשיהיו מבוגרים–

 . אני רציתי להיות נשר–

 . זה מקצוע טוב–

 . בלי מחויבות–

 

 ? אנחנו קרובים–    

 . אי אפשר לדעת–

 . משעמם לי–    

 . תספרי לעצמך סיפור בראש–

 . זה מעביר את הזמן–

 . בראש יש לי שאלה–    

 . תשאלי–

 . אל תשמרי לעצמך–

 . אחרת לא תמצאי תשובה–

 . תשאלי–

 ? כמה קרובה יכולה להיות פרפרה לשמש בלי להישרף–    

 –

 

 ∞
 

 תוספת להתרחשות ראשונה
 

 .מאא
 

–  אני אוהבת אותְך יותר מהבשר שלי שממנו באת ואני לא מפסיקה לחפש אחרייך 

–  מחפשת לא כדי להחזיר אותך אל בין ירכיי 

ת  ַלשְל – את של עצמך – את אוצר מן הטבע – אני יודעת שאת לא שלי – על אף שמהרחם שלי ִנתְל

– אני ממשיכה לחפש את הריח שלך כדי שתדעי שאת לא לבד 

חֹוב כאילו דם העולם ממשיך לזרום אפילו על הבמה הזאת  אּוַרת רְל –   מאחוריי רוקדים הקמה של ַתפְל

–  אבל אצלי קפא הדם בורידים מאז הופרדנו ואת הלב שלי אני מחממת במילים משפתיים מפשירות 

–  ואם את לא אוהבת אותי בכלל – אני אוהבת אותך אפילו אם את אוהבת אותי פחות 

–  תמיד יש לי תקווה 

–  שאחרי שתטעמי פעם אחת משדיי את ָחָלב ִאֵמְך 

–  תאהבי אותי קצת 

–  וגם אם לא 

–  אני אסתפק 

. בלשאוף פעם אחת לתוך הריאות שלי את הבל הפה שלך


