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  ת בניין.ברחבה של חנייבגיר לבן על אספלט  ( מסיימות לשרטט קלאס  8)תהל  ( ו9)  רות

( 6)עמליה מתקרבת  מרחוק. עם אבן מתחילות לשחקמניחות את הגירים בצד, ו הן

לקלאס בצד, מתקרבת מניחה את הבקבוק  עמליה. מתולתלת, שותה מים מבקבוק

ה בכמה שנים, גדולות ממנ. רות ותהל להשתתף במשחק יא רוצהה ,ונעמדתן לצידן

מנסה למשוך עמליה מתעלמות ממנה לחלוטין וממשיכות לשחק כאילו היא אינה שם. 

. כשהן לא בעזרת הרגלומתחילה למרוח את שרטוט הקלאס בקצה  ,את תשומת ליבן

 רצה קדימה ומנסה לגנוב את הגירים , ואזבקבוקהשופכת מים מ אמתייחסות הי

מרימה ותהל מפסיקות את המשחק ומביטות בעמליה בזעם. רות רות . שמונחים בצד

, ועמליה מפספסת את עמליהוזורקת על עמליה. האבן  שאיתה משחקיםאת האבן 

 בורחת משם כשעיניה רושפות מעלבון וכעס.
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המדפים והיא מחפשת משהו.  סוקרות אתעיניה עמליה משוטטת במכולת השכונתית. 

את לוקחת  , וחושבת לרגע שמדובר בגיריםמביטה באיור,  היא נעצרת ליד נרות שעווה,  

 מוכר. הלמדף מחזירהואז  החנוכייבמבט נוסף באיור היא רואה סימון של  .החפיסה

כשעינה  ומביט בה בחשדנות. עמליה ממשיכה להסתובב( עומד ליד הדלפק 40)

מביטה באיור שעל , עצרת ליד חבילת טמפוניםמשוטטות על גבי המדפים. היא נ

היא ממשיכה להסתכל על האיור, ומגלה  מרימה את הקופסה ואז מחזירה. הקופסה,

שקלים. היא ממששת את המטבעות הבודדות שבכיסה, מוציאה כמה  27תו מחיר של 

י שקלים ואז מחזירה. המוכר בדיוק עסוק עם לקוח ומוריד ממנה את העיניים, והיא  חצא

חולצה. היא פונה לצאת ה אותה תחתמחביאה גונבת את הקופסה ובהחלטה של רגע 

את   במנח שיסתירהחולצה    אתלשמור    מנסה,  על הבטן  כשידיה מונחות בתנוחה מוזרה

בחשד, ואז בעמליה. הוא מבולבל.  תכשירי ההיגיינההקופסה. המוכר מביט למדף 

 לבסוף עושה פרצוף ולא אומר לה מילה בצאתה.
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 קופסת הטמפונים עמליה שבה לחניה. תהל ורות עדיין משחקות. עמליה פותחת את 

היא בוחנת את  ,ן אחדקורעת את עטיפת הניילון מטמפוהיא . ורוכנת על האספלט

. על האספלטמנסה לצייר איתו והיא ממששת את הטמפון, הספוג הלבן עם החוט. 

כשכלום לא קורה היא נועצת את הטמפון בין שיניה, לבדוק אם מדובר בממתק אכיל. 

את הטמפון מפיה בגועל כשחתיכות של צמר גפן נדבקות לה לשיניים, היא מושכת 

היא מושכת מוקסמת עד שלא ניתן למשוך יותר.  .שהוא מתארךומגלה  ,בעזרת החוט

תהל ורות מבחינות ואז פותחת עטיפות של טמפונים כדי למשוך בכולם את החוטים. 

 קלאסה זונחות את. הן עסוקה בדברים לבנים מוארכיםבעמליה הרכונה על הקרקע 

בסקרנות  טמפונים עם החוטים המשוכים, ומביטותומתקרבות אליה. הן מבחינות ב

חוט בכוח ואז הטמפון עוד בדיוק מושכת עמליה  בעמליה העסוקה במשיכת החוטים.

מסתכלת על הטמפונים עמליה    .הגדולה המומהכרוגטקה. רות  רות  פרצופה של  עף על  

הגנוב. היא מתחילה להעיף  תכשירמבינה את הפוטנציאל שיש לואז על רות ותהל, ו

תהל בחוט עם האצבעות, והעפה כמו רוגטקה. טמפונים על רות ותהל בעזרת משיכה 

מתכופפת כדי להתגונן מהמטח, ואז מרימה טמפון וזורקת אותו חזרה על עמליה. רות, 

מתכופפת ועושה כמותה, אך היא מסתבכת עם החוט והטמפון עף לה היישר לתוך 

הפרצוף כמו בומרנג. עמליה מצחקקת וממשיכה להעיף עליהן, כשהיא משתפרת 

. על עמליה  אוספות את הטמפונים שנזרקים, וזורקות חזרה  תהלרות וזריקה.  מזריקה ל

מעיפה טמפון על רות ולא על עמליה, רות בשוק לרגע. ואז משנה כוון ותהל פתאום 

 רוגטקות של טמפונים  -צוחקת מרימה טמפון ומעיפה על תהל. הקטטה הופכת למשחק  

 אורח תעוברומצטרפים למשחק.  (7, 6. מרחוק מתקרבות עוד ילד וילדה )מתעופפים

עיניים בהשתאות על  תפוערו, תנעצר, העם שקית ביד מרכב חונה בחניה תיוצא( 33)

  המשחק המשונה.

 

 

 

 


