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 פנים. חדר שינה - לילה.1.

 שעת ערב מוקדמת, בין שקיעה לצאת הכוכבים. לאה (25) יושבת על כסא מיושן מעץ
 במכנסי ג׳ינס, נעלי בלנסטון, חולצת טי שורט וסריג עם כיסים. רגליה משולבות והיא בוהה

 במסך הטלפון שלה כשעל פניה הבעה חתומה. אחריה ניצב ארון בגדים ישן. ברקע מילמולי
 תפילה בשני קולות הנשמעים משתי אחיותיה הגדולות (חרדיות ונשואות) אשר יושבות

 במרחק קצר ממנה וקוראות תהילים.
 למולה, ניצבת מיטת אשפוז בית (כמו מיטת בית חולים, על דופן המיטה מדבקה של ״יד

 שרה״). במיטה שוכבת אמא שלהן (60) ישנה/ללא הכרה. כיסוי ראש לראשה, גופה מכוסה
 בשמיכה והיא מחוברת למכשיר הנשמה שמשמיע צפצופים מונוטוניים. מאחורי מיטת האם
 ניצבת דלת בעלת חלונות זכוכית שמובילה למרפסת קטנה, תריס היציאה מורם כמעט עד

  הסוף ומחלונות הזכוכית נשקפים שמיים בגווני אחר השקיעה.
 פניה של לאה משדרות חוסר שקט. ברקע מלמולי התהילים וצפצוף מכונת ההנשמה. לאה
 פותחת את תיק הגב שלה המונח לצד הכיסא ושולפת ממנו אוזניות, מרכיבה אותן לאוזניה

 ולוחצת על מסך הטלפון. מוזיקה נשמעת (למשל: Villagers - Home), לאה עוצמת את
 עיניה קלות ולאחר מספר רגעים פוקחת אותן, היא מביטה בפניה של אחת מאחיותיה

 המתנדנדת בעיניים עצומות ובפנים מכווצות תוך קריאת התהילים. לאה מגבירה את הווליום
 ושוב עוצמת את עיניה. ניכר שאינה מוצאת שלווה והיא קמה מכסאה, היא מרימה את תיקה
 ומקיפה את מיטת האם, פותחת את דלת המרפסת ויוצאת (האחות השניה מרימה את עיניה

 לעבר גבה של לאה תוך שממשיכה בקריאת התהילים)
 

 חוץ. מרפסת - לילה.2.

 סורגים ישנים מקיפים את המרפסת הריקה, לאה מתיישבת על הרצפה, מוציאה מתיקה
 שקית טבק ונייר גלגול, שולפת מאחד התאים פרח מריחואנה ומפוררת אותו על התיק

 הפתוח, היא מגלגלת ג׳וינט ומניחה אותו בפיה. לאחר מכן מכניסה את ידה לכיס ושולפת
 מצית, מנסה להדליק את הג'וינט והמצית לא נדלקת. לאה מנסה שוב מספר פעמים נוספות

 ללא הצלחה, לאחר מכן קמה ונכנסת חזרה (אחיותיה לא מרימות את מבטן לעברה), היא
 מקיפה את מיטת אמה ויוצאת מהחדר.

 
 פנים. מטבח וסלון הדירה - לילה.3.

 לאה חוצה מסדרון ונכנסת למטבח. היא ניגשת ישירות לעבר הגז שמעל התנור ומנסה
 להצית אותו, הגז לא עובד. לאה מאבדת סבלנות, היא מתחילה לפתוח מגירות בארונות

 המטבח ומחטטת בהן במהירות (על שתי מגירות מודבקות מדבקות ׳חלבי׳ ו׳בשרי׳). משלא
 מוצאת את מבוקשה היא יוצאת מהמטבח ונכנסת אל הסלון. על הקירות תמונות רבנים לצד
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 ציורי נופים. לאה נעצרת, מולה ניצבת ספריה של ספרים תורניים, במרכז הספריה ויטרינה
 עם פמוטים וחפצי נוי שונים ומתחתיה מספר מגירות. לאה ניגשת אל המגירות, פותחת

 וסוגרת אותן ולאחר מכן פותחת את הדלתות שמצידי המגירות. מעבר לדלת הראשונה נראים
 תשמישי קדושה (טליתות ונרתיק תפילין) ומעבר לדלת השניה ניצבים מספר בקבוקי יין

 גדולים וקטנים ובקבוק ערק עם תמונה של רב מודבקת עליו. לאה מביטה בבקבוק הערק
 ולוקחת אותו, היא מתרוממת לעבר הויטרינה, פותחת את אחת מדלתות הזכוכית ומוציאה

 כוס יין. לפני שסוגרת את דלת הזכוכית לאה נעצרת ומביטה אל תוך הויטרינה, היא מושיטה
 את ידה בסמוך לפמוטים ומוציאה קופסת גפרורים שמונחת בתוך כיסוי מוכסף אשר בחזיתו

 תבליטים מושחרים מיושן של מה שנראה כמו פרחים. לאה ממהרת לפתוח את חפיסת
 הגפרורים, בתוכה נראים גפרורים משומשים, היא מזיזה אותם באצבעה ומגלה תחתיהם
 כמה גפרורים חדשים. לאה סוגרת את החפיסה בזריזות, לוקחת איתה את כוס היין ואת
 בקבוק הערק וצועדת בחזרה לכיוון החדר, עוברת ליד אחיותיה (שעדיין קוראות תהילים

 ברקע צפצוף מכונת ההנשמה ואינן מרימות את מבטן לעברה). לאה מקיפה את מיטת אמה
 ויוצאת אל המרפסת.

 
 חוץ. מרפסת - לילה.4.

 לאה מתיישבת על הרצפה, היא מניחה את הכוס היין ובקבוק הערק לצידה. למולה נראה
 חלון הזכוכית של דלת המרפסת דרכו ניבט החדר ובו אחיותיה ומיטת האם. בחלקו העליון

 של החלון (היכן שהתריס מורד מעט) משתקפים השמיים שקצת התכהו בדקות האחרונות.
 לאה פותחת את בקבוק הערק ומוזגת ממנו לכוס היין. היא מניחה את הג׳וינט בפיה, פותחת
 את קופסת הגפרורים שבכיסוי הכסף המושחר, שולפת מתוכו גפרור חדש, בתנועה מהירה

 מציתה אותו ומצמידה את כפות ידיה הכמורות בכדי לייצר מחסה מהרוח (בתנועה שמזכירה
 תפילה על הדלקת נרות) היא מקרבת את פניה לעבר הלהבה שמתחילה להיאחז בג'וינט,
 אור להבת הגפרור משתקף בגב הכיסוי המוכסף שבידה ומגלה חריטה באותיות עגלגלות:

 ׳לאמא באהבה, לאה׳
 

 לאה מביטה בחריטה מבט ארוך, דמעה זולגת במורד לחיה ובעיניה עולות דמעות נוספות.
 היא שולפת מכיסה טישו ומנגבת את הדמעות מעיניה. לאחר מכן מביטה שוב בחריטה שבגב

 הכיסוי ומסובבת את הקופסה. היא לוקחת את הטישו, טובלת אותו בכוס הערק שלצידה
 ומעבירה בלחיצה את קצהו הספוג בערק ובדמעותיה על גבי הפרחים המושחרים שבחזיתו.
 הפרחים מתנקים מעט והשתקפותה ניבטת דרכם. לאה מביטה לעבר מיטת אמה, מהדקת

 את כף ידה מסביב לקופסה ומכניסה אותה לתיקה.
 

  


