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, דוברת בבטחה ללא אוכף, על סוס, בינות קקטוסים ושיחים קוצניים. 12אינדיאנית בהירת שיער, כבת 
לפתע היא עוצרת את הסוס ומאזינה לקול כלשהוא הנישא ברוח. היא מחליקה מן הסוס, מתכופפת 

 .ומצמידה את אזנה אל האדמה

 .עיניה נעצמות כדי לשמוע את הקול המגיע אליה מרחוק, כאילו מתוך רגבי העפר

(:קול )חלש מאוד  

?, את שומעת אותיילינ  
.רגע של שתיקה  

(:קול )בצעקה מחרישת אוזניים  

!את תאחרי לצופים  

.מתעוותים בבהלה ועיניה נפקחות יליפניה של נ  
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בבגדי חאקי ועניבה צהובה על מיטה צרה כשרגלה הימנית נוגעת ברצפה. היא מרימה את  שרועה ילינ
ראשה מעל הספר הפתוח עליו נרדמה, מקפלת את פינת הדף השמאלי וסוגרת את הספר. זהו "יד הנפץ" 

לבן של -של קארל מאי וניכר שקראה בו הרבה פעמים. על הקיר, למראשות המיטה, תלוי צילום שחור
שעשרות מסמרי כסף  ני זקוף קומה על רקע הערבה. שיער שחור יורד על כתפיו ובידו רובהאינדיא

הצילום שנגזר מעיתון מודבק בדבק פלסטי על קרטון מוזהב שנחתך בצורה לא כל כך  צידו.מעטרים את 
 ישרה. נורית ניגשת לתמונה, מורידה אותה בזהירות מהקיר ומתבוננת בה בהערצה.

 קול )מאיים, ברקע נשמע רעש של רחיצת כלים(:

 , אם את לא באה מיד...ילינ
 :ילינ

 אני באה, אני באה!
ה אותה בעדינות לקיר. היא יוצאת מן החדר ומגיעה לדלת הכניסה של רה ומחזינושקת לתמונ ילינ

מה נעמדת מולה. שרוולי חולצתה משוכים לאחור עד המרפק וסינור כרוך על מותניה. על ידה דירתה. א
 השמאלית מספר כחול.

 האם )בקוצר רוח(:

 איפה הסוודר?
 :ילינ

 אבל אמא, אף אחד לא לובש סוודר בצופים.
 :האם

 זה לא מעניין אותי. קר בחוץ.
 :ילינ

 לי בכלל.קר אבל לא 
 האם )באיום(:



 את מתווכחת איתי?

 ויוצאת אל הרחוב. לובשת את הסוודרנילי נכנעת, 
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מורידה את הסוודר היא בתחושת רווחה  .וב לבושה סוודר. היא מציצה לאחורנילי צועדת במעלה הרח
מותניה. היא מביטה למטה אל רגליה ההולכות על המדרכה ומתחילה ללכת רק על  לעוכורכת אותו 

אבני השפה, כשהיא שומרת על שיווי משקל. נילי משתדלת שלא לדרוך על קו החיבור שבין האבנים ועם 
 פסיעה ממלמלת שם של ספר של קרל מאי שקראה. כל

 נילי:

יד הנפץ... וינטו ויד הנפץ... וינטו ויד האש... וינטו בין הקומנטשים... רגע, רגע,   בערבות קולורדו... 
 המטמון באגם הכסף... מה עוד? כן, נקמת וינטו, הצוואה של וינטו...

כלת ימינה ושמאלה וחוצה את תהרים. היא מסנילי מגיעה לפינת רחוב סואן. הרחוב מלא באפלו דו
 הכביש בריצה ביניהם.
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, 12כבני כולם על רחבת אספלט, לפני בית השבט של הצופים, מתגודדות כמה קבוצות של בנים ובנות, 
 בבגדי חאקי. נילי מתקרבת לאחת מקבוצות הבנות הכורעת במעגל. במרכז המעגל עומדת ללא ניע

חיפושית זבל שחורה גדולה. מבטי הבנות נעים חליפות בין החיפושית ובין אחת הבנות, צ'ופצ'יק שמה, 
 המרוכזת כולה בהתבוננות בחיפושית.

 אחת הבנות )לוחשת לזו שלידה(:

 היא לא תעיז...

 הבת השניה )לוחשת חזרה(: 

 בטוח שכן...

. עיניה בוחנות בריכוז את הגוף המעובה צ'ופצ'יק כורעת על ידיה ומורידה את ראשה לעבר האספלט
 והרגליים הדקות של החיפושית שצמד משושיה נע ימינה ושמאלה ללא הפסקה.

חומה החוצה. בידה  -כולן עוצרות את נשימתן. לפתע פוערת צ'ופצ'יק את פיה ושולחת לשון ורודה
 הימנית היא תופסת את החיפושית ומניחה אותה על הלשון.

ין הבנות. לאחר רגע תפוסתץ צ'ופצ'יק את החיפושית בידה, מורידה אותה מהלשון רחש הערצה עובר ב
 ומעיפה אותה הרחק ממנה.

 צ'ופצ'יק )מוחה בשרוולה את פיה(:

 אוח, זה היה מגעיל...

 כל הבנות מסתערות עליה בהערצה.

כל מדריך פונה  נילי פונה למקום אליו העיפה צ'ופצ'יק את החיפושית. קבוצת מדריכים יוצאת מן הבנין.
 לקבוצתו.

 מדריכה )צועקת ומנפנפת לעבר קבוצת הבנות(:

 חבריה, הפעולה מתחילה...

 כל הבנות פונות והולכות לעבר המדריכה וחורשת האורנים שבצידו הימני של בית השבט.

הרחבה מתרוקנת ורק נילי, שמצאה את החיפושית, נשארת מאחור. נילי מנסה לגעת בחיפושית, 
סה לנגוע ומושכת את היד אחורנית. כשהיא שוב נוגעת בחיפושית, זו מתעוררת לחיים מהססת, מנ



ופותחת במרוצה. נילי הולכת אחריה ומתיישבת שוב לצידה. שוב היא מנסה לתפוס את החיפושית אבל 
 ללא הצלחה. 

 לבסוף היא מגלה שהיא לבד ברחבה ובבהלה רצה לעבר החורשה.
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 קבוצת הבנות וצ'ופצ'יק יושבות במעגל מסביב למדריכה. נילי מתקרבת אליהן.

 המדריכה )בעוינות(:

 שוב את מאחרת...

 נילי )במבוכה(:

 לא שמתי לב שקראת... שכולם הלכו...

 ות.נילי מתיישבת מחוץ למעגל ונשענת על גזע עץ. המדריכה מרצה בפני מעגל הבנ

 המדריכה:

אחרת לעולם לא נגיע להקמת גרעין. הוחלט בהנהגת השבט שאנחנו חייבים להיות מגובשים יותר
אנחנו חייבים להפטר מכל אלה שלא תורמים לחברה, אלה שהערכים שלהם לא מתאימים לתנועה 
 כמו תנועת הצופים, למשל אלה שהולכים למסיבות סלוניות, אלה שלא באים בקביכות לפעולות,

 סוציאליים...-אלה שלא משתפים פעולה, שמזלזלים ומאחרים, כל הגורמים האנטי

קולה הולך ונחלש. נילי עוצמת את עיניה, מושיטה את שתי ידיה לאחור וכורכת אותן סביב גזע העץ 
 עליו היא נשענת, כאילו היתה קשורה.
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 ה. מחוץ למעגל יושבת נילי בבגדי אינדיאנים, קשורה לעץ.קבוצת אינדיאנים יושבת מסביב למדור

 אינדיאני ראשון:

 אנחנו חייבים לרכב אל הר נוגט כדי להרוג את וינטו ולחפש את הזהב.

 אינדיאני שני:

 אחי יודע בדיוק את המקום בו אפשר למצוא אותו?

 אינדיאני ראשון:

 ים הגיעו מהר מדי חזרה.לא. התכוונו לגלות את מקום הימצאו המדוייק אבל האפצ'

 אינדיאני שלישי:

 אולי היא יודעת איפה נמצא הזהב.

 הוא מתרומם ומתקרב לנילי כשסכין בידו. היא מתבוננת בו באימה אך חושקת את פיה בהתרסה.
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 המדריכה )עומדת מעל נילי(:

 נרדמת?

 נילי )בבהלה(:

 מה פתאום... ,לא



 המדריכה:

 אז בואי איתי בבקשה...

 נילי קמה ושתיהן הולכות בשתיקה בחורשה החשוכה לכיוון בית השבט המואר.
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המדריכה מטפסת במדרגות ונילי נשרכת אחריה בצייתנות. הן נכנסות למסדרון אפור ורחב. המדריכה 
בוקעים דרכה. לרקע אפשר לראות את מסמנת לנילי לשבת על ספסל פנוי ופותחת דלת שקולות רמים 

 כל המדריכים יושבים סביב שולחן ומדברים זה עם זה בלהט, ואז נסגרת הדלת.

נילי מתבוננת  רוח קרה נושבת במסדרון וכמה פרפרי לילה מתחבטים במנורת הפלורוסנט שעל התקרה.
המסדרון. לפתע  ובנות שיושבים מכורבלים ושותקים על הספסלים לאורך סביבה ומגלה מספר בנים

נפתחת הדלת ואחד המדריכים יוצא. הוא מתלחש עם אחד הבנים וחוזר לחדר הסגור. הבן עובר על פני 
 יושבי הספסלים בדרכו החוצה.

 הבן )בהקלה(:

 רק אזהרה...

 שוב נפתחת הדלת ויוצא מדריך אחר להתלחש עם בן נוסף. בן זה יוצא החוצה כשהוא מקלל.

 :שני בן

 כפת לי בכלל...שילכו לעזאזל, לא א

 נילי נשארת אחרונה. לבסוף נפתחת הדלת ויוצאת המדריכה. נילי מתרוממת ונעמדת מולה.

 המדריכה:

 מצטערת, הוחלט על דעת כל המדריכים שלא תהיי איתנו יותר בשכבה.

 נילי:

 אבל למה? מה עשיתי? אני אף פעם לא מפריעה...

 המדריכה:

 א משתתפת בפעולה. זה לא תורם לאחווה.זה בדיוק הענין! את תמיד יושבת בצד, ל

 נילי )דומעת(:

 אבל אני יכולה להשתנות, באמת...

 המדריכה )מנידה בראשה לשלילה(:

 מצטערת, אבל את פשוט לא מתאימה.

היא מסתובבת, חוזרת לחדר וסוגרת את הדלת אחריה. נילי נשארת לבד במסדרון השומם מול הדלת 
 הסגורה.
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נילי הולכת ברחוב המואר בפנסי רחוב. בין פנס לפנס יש חשכה מוחלטת. לרגע רואים אותה ולרגע היא 
 נעלמת. צעדיה מהדהדים על המדרכה.

 נילי )ממלמלת לעצמה(:

אבל יכלו לתת לי אזהרה, הייתי יכולה להשתתף בפעולה אם הייתי רוצה, הייתי יכולה... הם יכלו 
 לתת אזהרה...

 חושקת את פיה:ו מוחה אותןאבל נילי  דמעות עולות בעיניה



 
 כים... אינדיאנים לא בוכים...אנדיאנים לא בו

 .לפתע היא נעצרת תחת אחד הפנסים

 נילי )בחרדה(:

 אמא, מה אגיד לאמא!

נילי מסירה את שרוולי הסוודר שעל מתניה ולובשת אותו במהירות. היא ממשיכה ללכת כשהיא כוססת 
 שיוצרות רגליה על המדרכה. תאצבע ומסתכלת על הצלליו

 ומטילה צל קצר. לה צל ארוך, מרימה רגל הצידההיא מרימה רגל אחת גבוה ומטי

נעלמת בחשכה ומתגלה שוב תחת פנס אחר. היא קופצת עם שתי הרגליים ימינה ובפיסוק רחב עם  נילי
 שתיהם שמאלה. היא מחייכת לעצמה ונעלמת בחשכה. מתחת לפנס נוסף היא עושה סיבוב סביב עצמה.

חשיכה ב מחדשבושה כאינדיאנית, וכשהיא נעלמת מתחת לאור הפנס כשהיא לשוב מתגלה והיא נעלמת 
 אפשר לשמוע קול פרסות סוס דוהר.
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