
 מחפשת 
 פואמה בימתית מאת עידן זילברשטין

 (המחזה נכתב בהשראת עבודתן המשותפת של שפרה מישלטיין ופזית נוני)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  כל הזכויות שמורות לעידן זילברשטין©



2 
 

 צעד ראשון. 1
 

  – שתיים –אחת . אני רואה נמר

 .הנמר נוהם. אני קורעת את קורי השינה

 ,הוא מתבונן בי. אני מתיישבת לאט במיטה

 .אני יוצאת אחריו. יוצא מהחדר שלי

 ,רוצה להזהיר את המשפחה, עוברת בין חדרי השינה

 ,למצוא אותו לפני שהוא ייתקל בעוד מישהו

  –הפתעה כזאת עלולה לגרום ל 

 .יותר מנהמה

 .אין איש בחדרים

 .כולם התעוררו בשעה מוקדמת

 , החדרים נקיים, המיטות מסודרות

 .החלונות פתוחים לאוורור, הארונות סגורים

 .הנמר. איפה הוא. איפה הם יכולים להיות

  – שתיים – אחת –כסא זז במטבח 

 . אני נצמדת לקיר

 . זוחלת

 .המסדרון מוליך למטבח

 .של חתול גדול. בכניסה למטבח אני רואה צל גדול

 . שתי פרוסות לחם ( שתיים–אחת )הוא לועס 

 .הלשון שלו מלקקת את הדבש מהשיניים

 

  – שלוש – שתיים –אחת . אני רואה נמר

 . הוא רואה אותי

 . בעיניים שלו תלויה אדישות

  –מה הוא רואה בעיניים שלי 

 .הוא מלקק במהירות טיפה של דבש מהאף

 .אני מתאמצת לבלוע טיפה של רוק

  –להזהיר אותם . לספר להם. אני רוצה לקרוא לבני המשפחה

  –ללחוש אפילו , לקרוא, לצעוק

  –כל פעולה עלולה לגרום לחיה העצומה הזאת 

  –ניצוץ אפילו , חשש, בהלה

 כל תגובה עלולה לגרום לשיניים שלו לטרוף

 .מה שפחות מתוק מדבש

 .אני בו. הוא מתבונן בי

 .נדמה שאנחנו נושמים ביחד

בֵב ַע    –אני . הוא בשקט שָש

 .הנמר כבר לא רעב

 .הוא התענג על ארוחת בוקר

 .רק לי. מישהו הכין לי

 .אולי זאת ארוחת ערב

 . איפה המשפחה שלי

 . השכנים

 .מישהו מהם ייכנס עכשיו

 . השכנים נכנסים חופשי אלינו הביתה

 .הדלת פתוחה תמיד
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 .מה השעה עכשיו. איזה יום היום

  – שלוש – שתיים – אחת –הנמר מעפעף 

  – לא בי הוא מתבונן –הוא מתבונן בי 

  –הוא ממצמץ 

  – הוא מלקק את פרוותו המהודרת –הוא מתנער 

  – הוא מחפש אוצר שהטמין בפרווה –חופר בה 

 .הוא סתם מתנקה

 .לא אחורה. לא קדימה. אני מרשה לעצמי לזוז

 . לנער קצת את הגוף במקום

 . להזרים את הדם

 .הנמר מחזיר באחת את עיניו אלי

 ,חברבורותיו נעות במהירות סביב השולחן

 ,אני לא בורחת, הוא מיד מגיע אלי, לכיווני

  –אני לא , אני לא נשארת במקום

 .משלים סיבוב מלא סביב השולחן. הוא חולף על פני

 .הנמר יוצא ברכות דרך הפתח שאבא שלי יצר בדלת המטבח עבור כלב הזאב שמת מזמן

 

  – שתיים – אחת – שתיים –אחת . ראיתי נמר

 .הרחוב ריק מאדם. אני רצה לרחוב

 .אני מקשיבה, אני מריחה, מביטה ישר, מביטה ימינה. מביטה שמאלה

 .הרחוב ריק מנמר

 . חוזרת למטבח. אני רעבה

 .דוחפת לפה שלי שאריות שהנמר השאיר

  – ספּוג –את הקשה של הלחם הוא השאיר 

 .הלשון שלי מלקקת את הדבש מהשיניים

 .לשיחה משפחתית. בסלון אני מסדרת כסאות

 .כוסות. אני מניחה על השולחן בקבוק של משקה מוגז

  –צלוחית עמוקה בשביל . מסדרת פיצוחים בצלוחיות קטנות

 .מניחה מאפרה. קליפות

  –תייבשי את הפחד מהעיניים 

 .שמפצח גרעינים מולי, שלא באמת נמצא, אומר אחי

  –מה את מחפשת 

  – שתיים – אחת – שתיים –אחת . נמר

 ,  נמר מחפש אותְך–אם כבר , אי אפשר לחפש נמר

 .כי יש לו סיבה, כי הוא מריח אותך

 .אחי צוחק בקול גדול

 .אמא תאמין לי

 .אחי מפסיק לצחוק

 . פה– אמא כבר לא – ש – את זוכרת –אמא נפטרה 

  –ברור ש 

  – שתיים – אחת – שתיים –אחת 

–  ש –אני זוכרת 

 ,אנחנו גרים בקצה מדבר

 .שמעשנת סיגריה, אומרת אמא שלא באמת נמצאת

 ,מספרים שבמדבר הייתה פעם נמרה

 .היא אף פעם לא נכנסה לעיר
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 .שניהם שותים משקה מוגז

  – שנמר מחפש –אולי את נמרה 

נָשה  ה מֹוְרגָש טָש – אולי את פָש

 . אמא מאפרת למאפרה, אחי זורק את הקליפות לצלוחית

 .הסלון ריק

 .העיניים של הנמר מביטות בי דרך זגוגית החלון
 
  פעימות הלב שלי– 1מופע . 2
 

 מאז שהייתי קטנה 

ה'צַע -רציתי להיות גברת ּבּום  קָש

 בניגוד לאמא 

 .דם-שנראתה לי גברת טה

 

ה נשית הייתה עבורי גברת'צַע -ּבּום  קָש

  –סופית לכיוון ה -בתנועה אין

ה ּבּום'צַע -ּבּום ה 'צַע -קָש  קָש

ה לסנן את הסבל  קָש ְזקֵב  כמַע

 להאריך את החבל לזרוק את הזבל 

  –ואת הבל הפה שפולט את ה 

ה ּבּום'צַע -ּבּום ה ּבּום'צַע -קָש ה'צַע -קָש  קָש

 זאת האישה שהצטחקה כתגובה

 אנושית לכל החסמים כולם

 בניגוד ְלסופיות של אישה ואדם

 .דם-שמסמלת גברת טה

 

 אמא בישלה את העולם שלי

 על אש קטנה בקביעות שמתעלמת

 .מעונות השנה

  

 בוקר אחד היא הזמינה אותי

 לשולחן זה היה יום של מנוחה

 להתערבב איתה בין עשן הכאב 

 לרגע של שמחה 

 היא

 שהביאה ילדים לעולם

 בין בישול ניקיונות הרים וים

 הייתה ברגע הזה גאה רק בפני

 כי אף אחד אחר עוד לא קם

 היא הצביעה על מאפה ידיה

 כמו מנצחת על תזמורת שמטעימה

 . ד ם–ט ה 

 

 בין ביס לביס אמא אמרה לי

 שאני מזכירה לה אותה

 שיש בי קצב שנוצר בדמותה

 שכמותה אני שרה ורוקדת
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 משחקת מועדת כותבת וקמה

 ועכשיו כשהיא עודנה

 חשוב לה שאדע

 שאני יכולה להיות 

 טובה ממנה

 שאני יכולה להשיג את מה 

 שהיא כבר לא 

 אבל לפני כל אלה

 היא אמרה

 חשוב שאדע ללמוד מקצוע טוב

 שלא אמצא את עצמי חיה ברחוב

 שאדע לדחות יצר קדום

– זה לא קשה ליישום כי 

– שומעים בי את ה 

גָש   .דּום-ְסטָש

 

 אמא קרבה את הפנים שלה אלי

 קמטה את המצח ואמרה

 את יודעת שלא אחיה לנצח 

 ?נכון

 .בלעתי מהפה ונחנקתי בגרון

 

 אמא פרשה את השקט שלי כהסכמה

 היא פנתה לעשות השכמה לכל הישנים

  –אני חשבתי 

 דם-אמא שלי היא גברת טה

 היא הרי

 תחיה 

 .לעולם

 

 בהמשך אותו היום אמא ואני

 לא החלפנו יותר 

 מכמה מילים רצוף

 היו ארבעים מעלות בחוץ

 .אצלי ירד שלג בתוך הגוף

 

 המשכתי לגדול כשמעל הכל

 הייתי קשובה לפעימות החיים של אמא

 במקביל צועדת את שלי

 שתי פעימות פנימה

 לא לעצור לא לחזור לאחור

 לפסוע קדימה 

 כשהיא ראתה אותי כותבת או מועדת

 שרה או רוקדת כמו חתול של בר

 בניסוי ותעייה כמו חיה בגוף אנושי

 באופן מאוד אישי התקרבה אלי 
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 ופלטה בהמהום

 אל תשכחי שאת

 .דום-גברת סטג

 

 אמא שלי כמעט לא יצאה מבין קירות הבית

 בין בישול וניקיונות היא צפתה 

 מבעד לחלונות בהרים ובים 

 וודקה גם -בזמן משחק במקלות של טבק ו

 היא קראה בקפה איזה עתיד יפה

 לאנשים שהם לא היא

 קירות הבית היו עבורה בית כלא ומקלט

 ובאותו הזמן המרחב הזה היה

 החופש המוחלט

 כשכבר יצאה מהבית הייתה 

 מתלבשת כמו נסיכה

 בכל מקום אליו הגיעה היא 

 הפכה מוקד למשיכה

 קרובים ורחוקים

 אמרו עליה

– ש 

 היא

 כמו אוצר בלום

 אצלה 

 .זה הכל או כלום

 

 כך היא חיה פחות או יותר

 על קו התפר שבין שגרה

 למשחק באש

 כשקו התפר התערער

 ודחק אותה לשוליים

 אמא שלי עלתה 

 .כסנה בוער לשמים

 

 נשארתי תלויה באוויר

 בין השאיפה הדחוקה להיות

ה'צַע -גברת ּבּום  קָש

 דם-לבין גברת טה

 .שהייתה אמא שלי

 

 מאז מותה של אמא

 אני סופרת את פעימות הלב שלי

 קצבים מהירים או איטיים

 חייתיים אנושיים חידתיים חושיים

 זכריים או נקביים

 הכל 

 כדי לוודא 
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  –שאני 

 .בחיים
 
  צעד שלישי. 3
 

  –צטערת אני מי 

  –צטערת אני מיץ 

– טערת אמא תמיד אומרת ש 

 ,מי שמחפשת במה תמצא את עצמה ברחוב

 , אני לא רואה אותך– אתה קרוב –נמר , אל תתרחק

 , רק מריחה את האור הצהוב שאתה מפזר

 , תישאר איתי

 ,מחיאות הכפיים אחרי מופע הן הטבע

 הן לא מעידות על דבר

 ,מלבד על קיום הטקס

 ,אחרי מחיאות הכפיים תשומת הלב מתפזרת

 ,של יּולי-כמו פתיתי שלג בשמש

 ,נמר, אם תלך גם אתה

  –לא יהיה מי ש 

  –יקשיב 

 

  – שלוש –שתיים 

  – שלוש –שתיים 

 ,פעימות הלב שלי כמו גלגלי רכבת על גלי האוקיינוס האטלנטי

 ,פעימות הלב שלי כמו פטיש על הקיר

 ,פעימות הלב שלי כמו תופי המלחמה

 ,כמו הפצצה הארורה עצמה

  – שלוש –שתיים 

  – שלוש –שתיים 

 

 ,בין ידייך, תערסלי אותי אמא

 תערסלי אותי כאילו אין מחר

 ,ולא היה אתמול

 תערסלי אותי כאילו העובדות כולן

 ,מתבטלות בפני הרגע הזה

ת הבית שלי   –הריח שלך אמיתי כמו ש , אַע

  –אני מדברת איתך עכשיו 

  –אמא שכבר לא קיימת 

  – שלוש –שתיים 

 .ארבע

 

 ,ברגע הזה

 ,אני מפשיטה את קירות הבית הריק

 ,האח שמדבר איתי לא נמצא

 ,אני יוצאת לרחוב ראשי

 ,נמר, רודפת אחריך

 ,מרגישה אותך עוקב אחריי
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 ? אתה בורח מאישה–אני אישה 

 ,אני קללה, אני שיר

 ,רודפת אחרי מה שעלול לטרוף אותי

 .אל תחליף חברבורות שלא אחשוב אותך לנמר אחר

 

 ,סחרחורת קלה

 ,אני לא רגילה בלי קירות

 ,החומות האלה הן כלא

 אבל אחרי שחולף הזמן

 .הן נקודות אחיזה

 

 הן ועץ הלימון

 שעוזר לי 

 .לסלק את הסחרחורת

 

  – שלוש –שתיים 

  – שלוש –שתיים 

 הוילונות השחורים בעיניים

 ,נפתחו

  – שלוש –שתיים 

 ,וריח של לימון

  –ארבע 

 ,הנמר, הוא חומק

 מתנדנדת בקצה הרחוב הראשי

 ,אני מנמיכה את העיניים

 ,הוא משאיר סימנים, רואה סימנים

 ,שתי טיפות של דבש

 ,ּפִתית אחד של לחם

 ,אז אני חושבת שאולי הוא צמא

 ,לי יש לימון טרי ביד

 .אני אוספת לימונים

 

  –הידיים שלוחות קדימה כי 

 העיניים לא רואות 

 ,מעבר לקצה האף

 עד שהעיניים שלי 

 רואות 

 .את העיניים שלו

 

 ,העיניים שלו לא מעפעפות

 הן מאירות עלי כמו פנסים

 מכוונים על שחקנית בודדה

 ,בהצגת יחיד

 ,למה עצרת

– עצרת כי , חיכית לי

 ,מתחת לפנסי העיניים נפלטת נהמה
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 .תרקדי

 

 ,תרקדי, תרקדי

 ,אני מזיזה את הגוף כמו חיה

 ,מניעה את הגוף לרגע הבא

 , לרגע הבא בלי מחשבה

 , בלי חמלה

 , בלי תכנון

 ,בלי גבול

  –עד ש 

  –עד ש 

  – ארבע – שלוש –שתיים 

 ,האור הצהוב כבה

 ואין עוד נהמה 

 ,מתחת לפנסים

 ואין עוד נשימה 

 .מתחת לעיניים

 

 , נמצאים רק אני

 הסמטה 

 האפלה

 וריח 

 .של לימון
 
 
 המשפט. 4
 

 ,גבירותיי ורבותיי

 ,שופטות ושופטים

 ?למה אתם שותקים

 את הלילה עברתי ללא שינה בהגנה עצמית מתמדת מפני גנָשבות ורוצחות , זאת אומרת

 אני מניחה שאתן יודעות ואתם יודעים שאני לא שייכת למשפחה הזאת, זאת אומרת

 אני מבינה שזה לא הזמן לבדיחות, סתם התבדחתי, לא משפחה, זאת אומרת

 ,הריני, זאת אומרת

 ,גבירותיי ורבותיי

 ,שופטות ושופטים

 עומדת פה לפניכם

 .ולא יודעת במה אני מואשמת

 

 ?למה אתם שותקים

 

 ,אני מרכינה את הראש

 מצמידה את השפתיים

 לכיוון בית השחי

 ומסובבת את הכתף

 כדי שלא יחשבו
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 ,שאני מדברת לעצמי

 כשאני אומרת לעצמי ש

 השתיקה שלהם 

 עוצרת לי את הנשימה

 .יותר מהמעמד עצמו

 

 ,קוראים שם של מישהי אחרת, קוראים מְכתב האישום, אתם מדברים, עכשיו אני שומעת אתכם

 ,עכשיו אתם קוראים את המספרים שמרכיבים תעודת זהות לא שלי

 ,את שם הרחוב ואת המספר של בית שמעולם לא גרתי בו, עכשיו אתם קוראים את שם העיר

 אתם קוראים , עכשיו

 ,את כתב האישום

 אני מנסה לעקוב

 ,אחרי המילים שלכם

 ,מצרפת מילה למילה

 אבל השפה שלכם

 ,גבוהה מהאוזניים שלי

 ,אבל הרצף שלהן לא מתחבר לי למשפטים, אני מבינה כל מילה בפני עצמה, זאת אומרת

 .אני חושבת שהמשפטים שלכם מכוונים למישהי אחרת, כשאתם מסיימים לקרוא, עכשיו

 

 ? את מודה באשמה–

  ארבע– שלוש – שתיים –אחת 

  שלוש– שתיים –אחת 

  ארבע– שלוש – שתיים –אחת 

  שלוש– שתיים –אחת 

 , אנחנו לא שומעים אותך–

 .   את מדברת לעצמך

 .   תרימי את הקול

 .   תרימי את הקול

 ,המילים האלה שקראתם

 ,המשפטים כולם

 , הם לא אני

 אני 

 , אוספת סיפור אחרי סיפור כשאמא תולה את השירה שלה לאוורור

 ,היא משחררת את הרחם שלה למילים חרוזות

 ,אחת בכתב יד עגול ומיוחד רק לה-כתּובות אחת

  –אני 

 

  ארבע– שלוש – שתיים –אחת 

  שלוש– שתיים –אחת 

  ארבע– שלוש – שתיים –אחת 

  שלוש– שתיים –אחת 

 

 .את משוטטת, אמא

 .בעקבות הנמר

 ,את מפריעה לשלוות העוברים ושווים, אמא

 .את מפריעה לציבור
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 .אני מופיעה לציבור

 ?מה פירוש מופיעה

 , המופע ואני

 ,אנחנו כמו אקלים

 ,כמו עונות השנה

 ,כשמחניק לציבור

 המופע ואני

 ,נותנים מעט רוח

 קצת אוויר 

 ,שכולם רוצים לנשום

 אנחנו נותנים

 את החום שלנו 

 ,בחורף כשקר

 את הקרירות הקלילה

 ,בקיץ כשחם

 אנחנו מאירים בריקוד עליז

 ,את הלילות החשוכים

 אנחנו מלווים בשירה

 ,את מועקת הימים

ה לעוברים ושווים  ,אנחנו מראָש

 ,דוגמה מבעבעת וסוחפת

 כי יותר מהכל

 ,אנחנו תלויים אחד בשני

 ,המופע ואני

 כמו שכל אחד תלוי ְּבאחר

 .כדי להרגיש פעימות של חיים

 

 ,גבירותיי ורבותיי

  –שופטות ושופטים 
 
 
  החופש מצוי בזווית הפה – 2מופע . 5
 

 ,אני נמצאת עכשיו ברחוב סואן

 .מול חלון ראווה מרֶזה

 , מאחורי החלון מתקן מדורג

 , על כל מדף מוצגת עוגה

 ,קרמים בצבעים שונים של צבעי מאכל

 ,דובדבנים, פצפוצי שוקולד

 ,תותים ונרות לדוגמה

 ,אפשר להריח את חטא הסוכר

 ,אפשר כמעט לטעום על קצה הלשון

 אפשר כמעט לחוש את העונג 

 ,שמחליק לתוך הגרון

 ,אני טובעת בתאוות היצר

 .למרות הזכוכית העבה שמפרידה

 זה כמעט משביע
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 .לדמיין עוגה

  

 . ואז מופיעה מתוך חלון הראווה בבואה של עצמי

 .אני שומעת אותה אומרת שהיא לא תיתן לי לטבוע

 היא מוציאה חפצים שהכרתי בילדות ומניחה אותם סביבה 

 .ואומרת לי שאוציא כמוה

 .אני מוציאה ומניחה סביבי חפצים

 .כשאני מרימה את הראש אני רואה אותה רוקדת סטפס בין החפצים

 .תיפוף הרגליים שלה קצבי ובאותו הזמן משאיר לי מקום

 ככה אני מצטרפת אליה 

 ושתינו 

 משלימות 

 האחת 

 .את השנייה

 

  חמש– ארבע – שלוש – שתיים –אחת 

  שבע–                                                   שש 

  שתיים שלוש –אחת 

  חמש –                           ארבע 

 

מטוס בשמים בדרך לנחיתה , קריאות המוכרים בדוכנים הסמוכים, אוטובוסים, מכוניות, שאון הרחוב

בכי של , מכבי האש משפריצים מים על אש משלהבת, אמבולנס מיילל, מכונית משטרה, ואחר שממריא

 הוא, אמא אחת שגוערת בילד שאם הוא לא יסיים לאכול את השניצל שלו, שלושה ילדים צוחקים, תינוקת

כל אלה מצטרפים לקונצרט , תקתוקים של רמזורים, עובד עם פטיש, תיקונים בכביש, לא יקבל שוקולד

 .ססגוני שמוליכים תיפופי הרגליים של הבבואה ושלי

 

 ,כל אחת לעצמה, להטוטנות שכזאת, זרקנו אותם לאוויר, אחר כך הרמנו את החפצים לידיים

 ,שלושה, שני חפצים, חפץ אחד

 , הבבואה ואני, הקונצרט הססגוני, להטוטנות שכזאת, אחר כך מסרנו אחת לשנייה

 ,שלושה, שני חפצים, חפץ אחד

 ,שאני רואה שזה עדיף מאשר לדמיין טעם של עוגה, אחר כך היא אמרה לי תוך כדי להטוטנות שכזאת

 ,הנחתי להם והם נטרקו על המדרכה, אחר כך לא חשבתי יותר

 ,שלושה, שני חפצים, חפץ אחד

 פוצצתי, שברתי, ריסקתי, ניתצתי, הנפתי אותו על חלון הראווה וניפצתי, חטפתי מהעובד את הפטיש

 ,בצקים פריכים מהולים בקרמים נימוחים עם שברי זכוכיות, התנפלתי על עוגה אחרי עוגה, את החלון

 דחפתי לפה ובלעתי דחפתי עד שלא היה לי עוד מקום 

 ואז מזווית הפה נזל

 .חיוך של חופש

 
 חופרת מחילה. 6
 

 .אני חופרת מחילה

 ,כבר ימים רבים שאני חופרת

 עם כפית ישנה שאמא

 ,ערבבה איתה קפה

 ,שחור היה הקפה

 ,חום החול שנערם לצידי
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 ,חול שהופך פתאום לגוף ופנים

 ,לשון מלקקת שפתיים

 , החול, הוא שואל אותי

 ,אם אני שמחה

 ,אני עונה לו שאמא לא הייתה שמחה

 ,אמא לא שמחה כמעט אף פעם

 אני לא זוכרת שראיתי את אמא שמחה

 , הוא אומר, ואת

 .מנגנת ורוקדת לשמחתם של אחרים, את שרה

 

 ?את שמחה

 

 .אני ממשיכה לחפור

 

 ?יש לך פחד

 ?נקודת חן שהיא המבחן האמיתי, יש לך מּוזה

 ? את במרוץ

 ?איפה את מחביאה את הכאב

 ?מה את רוצה

 את יודעת

 ?מה את רוצה

 

  מממ– מממ – מממ –מממ 

 ,זאת מנגינה ששייכת למופע ולי

 ,אלה דמעות של שמחה, ואם אלה דמעות

 אני רוצה להמשיך להיות גחלת

 ,בוערת וחיה, שיש בה אש קטנה

  מממ– מממ – מממ –מממ 

 שאוכל להעביר את הגחלת 

 ,מכף יד לכף יד

 ,אני רוצה, שתהיה לי החוכמה

 לעורר בה מחשבה ורגש וצחוק מתגלגל

 ולא עוד כאבים וצער

 ,ולא עוד כווייה

  מממ– מממ – מממ –מממ 

 ,אני רוצה לפגוש שוב את אמא ואת אחי

 ,שלא נמצאים כבר ובטח מחפשים אותי

 אני רוצה להפסיק את השיחה הזאת

 עם תלולית של חול כי אני פוחדת

 .שאני מאבדת את נקודת החן שלי

 

 אני חופרת חופרת עד שבקצה המחילה מופיעה נקודה של אור

 אני זוחלת זוחלת אל נקודת האור בקצה המחילה

 את הראש אני מוציאה את הכתפיים את האגן והרגליים

 אני נעמדת ורואה

 את העיניים שלו
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 צעד שביעי. 7
 

  – שתיים –אחת . אני רואה נמר

 .הנמר נוהם. אני מנערת מעלי את שאריות החול

 ,הוא מתבונן בי. אני מתקרבת אליו לאט

 .אני ממהרת אחריו. יוצא במהירות לאחד השבילים

 , עוברת איתו רחובות וצמתים

 ,רוצה להציג אותו למשפחה שלא נמצאת

 .אין איש בדרכים

 .כולם ישנים בשעה כזאת

 , הרמזורים פועלים אפילו שאין מכוניות

 .הרוח משחקת מחבואים עם הלילה

 .הנמר. איפה הוא. פתאום הוא נעלם מהעיניים

 .של חתול גדול. אני רואה צל גדול, בזווית העין, אז

 . הוא מחזיק בפיו שתי פרוסות לחם

 .אחת לי, אחת לו

 

  – שתיים –אחת . אני צמודה לנמר

 . שנינו מסיימים לאכול פרוסה של לחם

 . בעיניים שלו תלויה קרבה

  –מה הוא רואה בעיניים שלי 

 .אני בו. הוא מתבונן בי

 .נדמה שאנחנו נושמים ביחד

בֵב ַע    –לי . הוא בשקט שָש

 .נדמה שיש לנו לב אחד

 ,אנחנו פונים ביחד

 ,נעמדים בתוך האור הצהוב

 ,מכינים את עצמנו למופע הבא

 מתחת לפנס הרחוב

 

–  שלוש – שתיים –אחת 


