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בתחילה לא היו נשים על פני האדמה אלא, גברים בלבד. הם היו...

רגע, מה זאת אומרת לא היו נשים על פני האדמה?

זה מה שכתוב. בתחילה לא היו נשים על פני האדמה, אלא גברים בלבד. רואה?

המשפט הזה ממש לא מקובל עלי בתור משפט פתיחה.

תעזבי, ממה את עושה ענין? ממשפט שנכתב לפני אלפיים שנה?

זה שאתה מדקלם אותו כשאתה עומד לידי ברגע זה הופך אותו למאוד עכשווי בעיני!

אז מה את רוצה? לשנות את משפט הפתיחה?

למה לא? מה דעתך על המשפט: "בתחילה לא היו גברים על פני האדמה אלא נשים בלבד"? זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני

הנשים הן אלה שמביאות גברים לעולם ולא להפך.

אבל זה משנה את כל המחזה.

באמת? אז מה דעתך על המשפט: "בתחילה לא היו נשים על פני האדמה אלא חזירים בלבד"?

למי את קוראת חזיר? לי?

כן. חזיר שוביניסט גברי. או שאתה איתי בקטע הזה ואנחנו ביחד, או שאנחנו לחוד.

בוודאי שאנחנו ביחד. אני אוהב אותך.

אם אתה אוהב אותי, תמצא פתרון. אחרת - אני הולכת.

אבל אין לי פתרון. זה הטקסט שקיבלנו. אין טקסט אחר.

אני הולכת!

אבל אנחנו רק השחקנים במחזה! אנחנו לא יכולים לשנות אותו.

שלום!

(מפנה אליו את הגב והולכת לקצה הימני של הבמה, שם היא נעמדת בידים שלובות ומבט כעוס)

תראו את החצופה הזאת!

אנחנו יצרנו אותה במו ידינו והיא מסרבת לשתף פעולה!

כל מה שצריך זה להטיל עליה ברק קטן שיפחיד אותה עד מוות...

רגע, רגע. זאת לא הדרך לנהוג באשה. תנו לי, אני מבינה בעניני נשים יותר מכל אחד מכם...

(לוחשת דבר מה באוזנו של זאוס. זאוס מחייך, מתעטף בגלימתו והולך לקצה הימני של הבמה.)
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(משתחווה) שלום לאשה הכי יפה בעולם!

מי אתה?

אני המחזאי.

המחזה שלך מסריח!

אבקש את סליחתך, אבל יש כאן איזו שהיא אי הבנה קטנה, אם לא הייתי יודע שאת חכמה לא פחות משאת יפה, לא הייתי

טורח להסביר.

בבקשה.

זה שהמחזה מתחיל כשאין אף אשה על פני האדמה זה בכלל לא אומר שהנשים פחותות ערך מגברים.

באמת!
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בתחילה לא היו נשים על פני האדמה אלא גברים בלבד...
נורית פגי

בצד שמאל של הבמה מופיעים האלים אפרודיטי, הרמס, היפסטוס וזאוס.

במה ריקה ובמרכזה גבר ואשה. הגבר מחזיק פיסת ניר ומקריא מתוכה.
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הנה, תחשבי על זה. בתחילה היתה האמבה ורק אחר כך הופיע הסנדלית. בתחילה היו זוחלים ואחר כך הופיעו היונקים. בתחילה

היה הקוף ורק אחר כך הופיע האדם...בתחילה היה הגבר ורק אחר כך הופיעה ה …(בכוונה עוצר כדי לתת לאשה להשלים את המשפט)

אשה!

את רואה? בדיוק להפך.

איך לא חשבתי על זה קודם? הרי ברור שבתחילה היה הגבר ורק אחר כך הופיעה האשה! חייבים להציג את המחזה!

ידעתי שתביני.

בהתחלה היתה האמבה...

ואחר כך היתה הסנדלית...

בהתחלה היו זוחלים...

ואחר כך הופיעו היונקים...

מה אמרתי לכם קודם? כל מה שצריך זה לספר להם איזה מיתוס טוב! הם הרי מאמינים לכל סיפור עם התחלה, אמצע וסוף...

תגידו, מה הייתם עושים בלעדי? 

(רוקעת ברגלה בכעס) ומה היית אתה עושה בלעדי?!

חשבתי על הענין ושיניתי את דעתי.

באמת? מה קרה?

(מסבירה) בהתחלה היתה האמבה ואחר כך הופיעה הסנדלית, בהתחלה היו זוחלים ואחר כך...(מכסה בבהלה את פיה בידה) לא חשוב.

מה לא חשוב?

המשפט הזה. חשבתי שלא כדאי שנריב בגלל משפט כל כך קטן ולא משמעותי שנכתב לפני כל כך הרבה זמן.

אבל זה בדיוק מה שאמרתי!

אני ממש ממש לא זוכרת אבל בוא לא נריב על מי אמר מה ומתי. אתה בכלל שמח שחזרתי? אולי אתה רוצה שאלך שוב?

לא, לא, לא.

תמיד ידעתי שאנחנו ביחד. (נותנת לו נשיקה) עכשיו תן לי את הדף הזה!

זאוס! (ביאוש) כמה טוב שלא עשית אותי אשה!...

אין ספק....מתחילים? (קוראת בקול של נצחון)

"בתחילה לא היו נשים על פני האדמה, אלא גברים בלבד..."

זאוס חוזר אל האלים בצד שמאל של הבמה. האלים מחקים אותו כשהם צוחקים בכל פה.

האשה חוזרת אל הגבר במרכז הבמה.
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