
שומעים רואים

ברקים ורעמים. אילן פרויינדליך, 43, תושב שוהם. מתעורר מסיוט בחדר 
השינה שלו. הוא מתיישב על המיטה. אוחז בראשו. הוא 

נראה מבולבל ומפוחד. בחוץ נראה אפור. התמונה 
עוזבת את אילן ומה שרואים זה את בית המשפחה. 

רגיל. גינה ירוקה ורכב בכניסה. 

רעשי קולות רקע. כמו דיבורים ולחשושים בין תושבי 
הרחוב.

יום בהיר, השמיים כחולים. תושבי רחוב המגן בשוהם 
עומדים בצד אחד של מדרכה ומסתכלים על ביתם של 
משפחת פרויינדליך שכוסה כולו במתכת שנראית כמו 

מגן. 

הבית של משפחת פרויינדליך נמצא מעבר לכביש.

מנגינה דרמתית. טלי כרמלי, אחת מהשכנות וחברה קרובה יחסית של 
המשפחה חוצה את הכביש בסלואו מושן.

רעש צלצול הפעמון שעל השער. טלי כרמלי מביטה למעלה לעבר הטירה שהייתה פעם 
בית משפחת פרויינדליך, היא מצלצלת בפעמון שעל 

השער. היא נראית מעט מהוססת. 

רעש זמזום הפתיחה של שער הכניסה. דלת השער 
נפתחת.

היא כמעט ומתייאשת ואז נשמע זמזום השער, השער 
נפתח קלות.

טלי פותחת את השער ונכנסת לחצר הבית.

מנגינה דרמתית עד לרגע בו אנו רואים את אילן. באגע 
הזה המנגינה נפסקת.

טלי פוסעת בהיסוס בשביל הכניסה המוביל לבית.
דלת הבית נפתחת. אילן פרויינדליך לבוש כולו מכף רגל 
ועד צוואר שלדת מגן ממתכת. על ראשו קסדת ממתכת.

טלי עומדת על שביל הכניסה.
מה שמפריד בינה לבין אילן זה קצת מהשביל ומדרגות 

קצרות שמובילות לדלת הכניסה לבית. הכל מכוסה 
מתכת.

מתפתח שיח בין טלי לאילן.

טלי: אילן? מה נסגר? טלי, המומה לראות את אילן כמו שהוא נראה. היא 
בהלם מוחלט. כמעט ולא יודעת מאיפה להתחיל.

אילן: מה קרה טלי? קשה לך לראות שהכל אצלי מוגן? 
אז החלטתי לשים סוף לחרדות ולשמור על הדברים 

שחשובים לי. שינויים קלים, זה הכל.

אילן, נראה כמו מישהו שהתוקל מהשאלה הישירה של 
טלי. הוא מגמגם קלות.

טלי: שינויים קלים. ממש בקטנה, בטוב טעם. טלי, המומה מהתשובה של אילן. מצליחה לשמור על 
קור רוח ועל אווירה מעט צינית.

אילן: ידעתי שלא תשימי לב. אילן, מרים את הקסדה ומחייך במבוכה.

טלי: לאאאא, ממש במקרה עברתי פה, אז אמרתי 
שאקפוץ לאמר שלום.

(שקט לשנייה, טלי מסתכלת לצדדים)
אילןןןן!!!! השתגעת?!

ביטוח? שמעת על זה פעם?
איפה נעמה? אני רוצה לדבר איתה, מיד.

טלי, עדיין בשוק מהתגובה של אילן, נראה שהיא 
מרגישה שהיא מדברת עם אדם שיצא מקו השפיות. 

היא מנסה לעורר אותו.

נעמה: טלי! איזה יופי שבאת. רוצה קפה? אנו עוברים לנעמה שמגיעה מהצד השני החצר, היא 
צולעת לעבר טלי עם החליםה ממתכת. נראה שלא נול 

לה עם החליפה. היא מתנשמת בזמן ההליכה. נראה 
שנעמה שמחה לראות את טלי.

שתי הנשים עומדות זו לצד זו. מביטות לאילן שעומד 
בראש המדרגות. נעמה מחייכת. טלי פעורת פה.



אילן: טלי, את צריכה להבין, מאוד יקר היום לבטח 
הכל, יש לי ביטוח לרכב, אבל מה לגביי שאר האנשים 

והרכוש שחשובים לי בחיים? אני רק רוצה לוודא שהכל 
אצלי מוגן.

אילן, עדיין מחוייך במעט מבוכה. מדבר אל שתיהן.

טלי: אילןֿ! אז למה לא דיברת איתי על זה? יש היום 
ביטוח בשוק שמכסה הכל, כולל הכל.

טלי מחזיקה את נעמה שכבדה לה מאוד חליפת 
המתכת.

אילן: הכל? אילן המום ממש שטלי כרגע אמרה לו.

טלי: בית, תכולה, רכב, בריאות. הכל. טלי, נראית כמו מישהי שמצליחה להביא את אילן לדבר 
בהיגיון.

אילן: גם את ניקיטה? אילן, מחוייך מאוד, פותח עוד קצת את דלת הכניסה. 
מה שמתגלה זו ניקיטה, כלבת המשפחה הקטנה, 

מכוסה כולה בשלדת מתכת עם קסדה ממתכת.

רעש פגיעת המתכת ברצפה. טלי, עוזבת את אחיזתה בנעמה, נעמה מועדת ונופלת 
לרצפה. נעמה נעלמת מהמסך.

*דבר המפרסם*. *דבר המפרסם*.

מטבח. בית משפחת פרויינדליך. נעמה וטלי יושבות 
סביב שולחן מכוסה מתכת. כיסאות מכוסים ממתכת, 

אזוקים לרצפה. מכונת נספרסו מכוסה מתכת מוזגת 
קפה לכוס ממתכת.

רעש מכונת הקפה. טלי המומה. לא מצליחה להוציא מילה מהפה.

אילן: טלי, אני כל כך שמח שדיברנו לפני שהייתי ממש 
מגזים.

אילן, לוקח את כוס הקפה מהמכונה. 
מגיש אותו לטלי. מדבר אל טלי מחוייך.


