
"בימים האלה, בזמן הזה"

 תמונות ושישה שירים10מחזה ב-



את כל הדמויות הגבריות – איש, בן, גבר, חייל - ישחק אותו השחקן.

את כל הדמויות הנשיות – אישה, אם, חיילת – תשחק אותה השחקנית.

הבמה תהיה ריקה. המיקומים ניתנים כסימון בלבד. 

בימים האלה בזמן הזה

בימים האלה בזמן הזה

היא מאושרת ואני מרוצה

הולכים יד ביד ברחובות 

עוצרים לנוח לכמה דקות

בימים האלה בזמן הזה

היא תיקח תה ואני אקח קפה

נשב ונתכנן את גידול הילדים

נראה כיצד עוברים המטוסים

בימים האלה ובזמן הזה

לאן המטוסים טסים – מה זה משנה?

הערב יורד וצריך לחזור

לסדר את הבית, לכבות את האור

בימים האלה בזמן הזה

היא נרדמה ואני מקנא

מתיישב על המיטה ומבין בדאגה:

אני הולך מחר לאחר לעבודה



  1  תמונה 

אישה ואיש יושבים בסלון.

שמעת את זה?אישה:

את מה?איש:

את הרעש הזה.אישה:

אני לא שומע שום דבר.איש:

האישה קמה ובודקת. לאחר מספר שניות חוזרת ומתיישבת.

נו? מה זה היה?איש:

כלום.אישה:

כלום? את בטוחה? זו לא הייתה איזו זעקת שבר של מוכה גורל?איש:

לא. סתם דמיינתי.אישה:

 בטח שסתם דמיינת. אני ואת נשואים, אוהבים אחד את השני כמו ביוםאיש:

שבו נפגשנו, יושבים בסלון שלנו והכל בסדר.

כן. הכל בסדר.אישה:

נשמעת צרחה.

(קופצת) עכשיו שמעת?אישה:

נשמע כמו משהו רחוק, לא?איש:

נשמע כמו משהו קרוב. כמו משהו קרוב מאד.אישה:

את מגזימה. אולי משהו מהבניינים בהמשך הרחוב.איש:

ממש לא נראה לי. נראה לי שזה היה ממש מכאן.אישה:

בסדר.איש:

מה בסדר? אתה לא רוצה לבדוק מה זה?אישה:

לא. איש:

מה זאת אומרת, לא?אישה:



אם זה משהו רציני, בטח נשמע את זה שוב. מה שזה לא יהיה.איש:

שניהם מחכים בדריכות. לאחר כמה שניות

רואה? זה שום דבר.איש:

כן. שום דבר, כנראה. אני ואתה. נשואים. יושבים בסלון שלנו. הכל בסדר.אישה:

זה בדיוק מה שאני אומר. איש:

נשמעות שתי צרחות.

מה זה היה?איש:

אני פוחדת.אישה:

אין מה לפחוד.איש:

מה זה?אישה:

לא יודע. איש:

מה נעשה?אישה:

לא צריך לעשות שום דבר.איש:

אני חייבת לעשות משהו.אישה:

אז תשטפי כלים.איש:

כאלהאישה: לשמוע  הגיוני  לך  נראה  האלה.  לצרחות  בקשר  למשהו   התכוונתי 

דברים ולא לעשות שום דבר?

את רוצה לעשות משהו? אז תעשי. אני נשאר כאן.איש:

בסדר. אני יוצאת החוצה לבדוק.אישה:

אל תצאי.איש:

אני חייבת לבדוק.אישה:

תסתכלי מהחור של הדלת.איש:

האישה הולכת להסתכל. האיש עוקב אחריה בדריכות, בישיבה. לאחר כמה שניות 

היא חוזרת.



נו?איש:

לקחו אותו.אישה:

את מי?איש:

אתה יודע את מי. אותו. לקחו אותו.אישה:

לאן לקחו אותו?איש:

לתחנת המשטרה.אישה:

לא שמעתי מכוניות משטרה. לא שמעתי רעשים.איש:

 אז מה אם לא שמעת? תאמין לי – הדלת של הדירה שלו פתוחה והם לקחואישה:

אותו.

אני לא מאמין שלקחו אותו. איש:

גם אני לא. מסכן.אישה:

טוב הוא לא היה. הוא קצתאיש: שכן כל כך  מסכן, תאמיני לי.   הוא לא כזה 

ליכלך את המדרגות.

וגם לא שילם ועד בית בזמן.אישה:

ואיזה רעש היה יוצא משם בימי שישי?איש:

אני לא אשן כל הלילה.אישה:

למה? אין סיכוי שייקחו גם אותנו.איש:

אין סיכוי?אישה:

אין. איש:

אין?אישה:

אין. לא עשינו שום דבר.איש:

נכון.  אישה:

את חושבת שיש משהו שהיינו יכולים לעשות ולא עשינו?איש:

לא יצאנו אחרי הצרחה הראשונה.אישה:

לא היינו בטוחים מה זה. מאיפה היינו אמורים לדעת שבאים לקחת אותו?איש:

לא הסתכלנו דרך החלון.אישה:

החלון שלנו לא פונה לרחוב. מה היינו רואים משם?איש:

אולי אם היינו יוצאים לחדר המדרגות לא היו לוקחים אותו.אישה:

כשהם רוצים לקחת מישהו הם באים ולוקחים אותו. מה זה קשור אלינו?איש:



אולי אם נלך לתחנת המשטרה ישחררו אותו יותר מהר.אישה:

רק שלא ישאירו אותנו שם.איש:

אבל אמרת שאין סיכוי. אישה:

בגלל שנשארנו בבית.איש:

היינו יכולים. לנסות. לעשות משהו.אישה:

תסתכלי עליי. את חושבת שיש משהו שהיינו יכולים לעשות ולא עשינו?איש:

האיש והאישה מסתכלים על הקהל. 

  2  תמונה 

נכנסים אם ובנה. כל אחד עומד בצד אחר של הבמה, פונה לקהל. 

מרכזים כוחות.בן:

אני יודעת.אם:

קראו לי.בן:

אני יודעת.אם:

עוד שלוש שעות אני כבר אהיה בפנים.בן:

אני יודעת.אם:

אני הולך למות. אולי להיפצע.בן:

אתה לא תמות ולא תיפצע.אם:

(פונה אליה) מאיפה את יודעת?בן:

(לקהל) אינטואיציה של אמא. אם:

אז אני בטח אהרוג אנשים. אולי אפילו הרבה.בן:

אני יודעת.אם:

זה כל מה שיש לך להגיד?בן:

(לבן) מה עוד אפשר להגיד?אם:

אני הבן שלך. אני הבן שלך ואני הולך להרוג הרבה אנשים. בן:



 (לקהל) מה כבר אפשר לעשות. כשצריך להילחם – נלחמים. וכשנלחמיםאם:

 – אנשים נהרגים. וכשאנשים נהרגים – יש אנשים אחרים שהורגים אותם.

זה הכל.

זה הכל?בן:

(לבן) זה הכל. כל עוד לך לא יקרה שום דבר – זה הכל.אם:

תגידי לי לא ללכת.בן:

אם אני אגיד לך לא ללכת, לא תלך?אם:

אולי.בן:

אני לא אגיד.אם:

למה?בן:

אתה כבר גדול. אתה לא צריך שאני אגיד לך מה לעשות.אם:

 (לקהל) תמיד הייתי ילד טוב. הייתי מדריך בצופים. הוצאתי ציונים טוביםבן:

לי שאומרים  מה  עושה  אני  בצבא.  לי  שאמרו  מה  עשיתי   בבגרויות. 

באוניברסיטה. אני לא יכול להחליט כזה דבר בעצמי. 

שתיקה.

תגידי לי לא ללכת. אני מתחנן.בן:

לא אגיד.אם:

את רוצה שאני אלך?בן:

אני אדישה לגבי כל העניין.אם:

איך את יכולה להיות אדישה?בן:

 אם לא תלך – לא יקרה לך שום דבר. ואם כן תלך – גם כן לא יקרה לךאם:

שום דבר. 

לאבא קרה.בן:

אתה יותר חכם מאבא שלך.אם:

אם אני יותר חכם ממנו, איך זה שאני עדיין הולך?בן:

הבן מתחיל ללכת. 



אל תלך.אם:

(עוצר) אני הולך.בן:

אמרת שאם אגיד לך לא ללכת לא תלך.אם:

אמרתי אולי.בן:

אני מתחננת. אל תלך.אם:

קודם אמרת שלא משנה לך אם אני אלך. שאת אדישה.בן:

קודם לא אמרת שתלך. אם:

אז את לא רוצה שאני אלך?בן:

אף אם לא רוצה שבנה יילך למלחמה.אם:

ואת?בן:

אני לא רוצה. אל תלך. בבקשה. אם:

אני כבר חייב ללכת. שלום.בן:

חייב? למה אתה חייב?אם:

צו השעה. בן:

איפה היה צו השעה לפני שתי דקות, כשעוד התלבטת?אם:

אותיבן: תמנע  שהיא  התחננתי  כשאני  מצחיק.  כמעט  הא?  מוזר,   (לקהל) 

 מללכת, היא הייתה אדישה לכל העניין כי לא חשבה שבאמת אלך. ועכשיו,

 כשהיא מתחננת שלא אלך – כבר מאוחר מידי. ממש הבדל של כמה דקות,

 כמה דקות בודדות. (לאם) מי יודע, אמא, אולי בפעם הבאה התזמון שלנו

יהיה יותר מוצלח.

אתה תראה דברים נוראים. אם:

אני יודע.בן:

תעשה דברים נוראים.אם:

אני יודע.בן:

אתה תמות.אם:

לא. אני לא אמות.בן:

מאיפה אתה יודע?אם:

את אמרת לי.בן:

שיקרתי.אם:



שיקרת? ועכשיו את אומרת שאני כן אמות?בן:

כן. אתה תמות.אם:

את משקרת.בן:

גילאם: עד  אותו  הינקתי  טובה.  אמא  הייתי  תמיד  משקרת. (לקהל)  לא   אני 

 שנתיים. דאגתי שהוא יהיה תלמיד מצטיין. לא ישנתי בלילה כשהוא היה

בפעם הזאת, רק  בצבא. חסכתי בשביל שיוכל ללמוד. אני מבקשת ממנו 

בפעם הזאת – (לבן) אל תלך.

הבן מתחיל ללכת.

שמור על עצמך.אם:

זה לא יעזור לי.בן:

אני יודעת. ובכל זאת – שמור על עצמך.אם:

הבן מגיע לצד הבמה ונעמד. לאורך השיר האם תשיר את השורות הראשונות של 

הבית, והבן ישיר את המילה החוזרת על עצמה. 

אל תלך

אל תלך

לך

לך

לך

לך

ואם תלך – 

אז אל תחזור

חזור

חזור 

חזור



חזור

ואם תחזור – 

אז אל תזכור

זכור

זכור

זכור

זכור

ואם תזכור – 

אז לא את זה

זה

זה

זה

זה

ואם את זה – 

אז רק תדע

דע

דע

דע

דע

שלא הייתה לנו ברירה

רע

רע

רע

רע



  3  תמונה 

עמדת שמירה. חייל עומד. נכנסת חיילת.

שלום חייל.חיילת:

שלום.חייל:

מה אתה עושה כאן?חיילת:

מתכונן למחר.חייל:

פוחד?חיילת:

מנסה לא לחשוב על זה.חייל:

זה בסדר. זה טבעי.חיילת:

מי את?חייל:

מש"קית ת"ש.חיילת:

עוד אחת?חייל:

היציאהחיילת: לפני  החיילים  את  לעודד  כדי  המש"קיות  כל  את  מגייסים   כן, 

למלחמה.

אז את כאן בשביל לעודד אותי?חייל:

כן. חיילת:

החיילת ניגשת ומחבקת את החייל.

וואו. תודה. חייל:

זה בסדר.חיילת:

ממש תודה. (לאחר כמה שניות) אמא. אמא.חייל:

החיילת מתנתקת מהחייל.

מה אמרת?חיילת:

מצטער.חייל:

אמרת אמא?חיילת:



כן, אני מצטער. את פשוט קצת דומה לה.חייל:

לאמא שלך?חיילת:

כן. סליחה.חייל:

אין על מה להצטער. חיילת:

אני מרגיש הרבה יותר טוב עכשיו, אחרי החיבוק הזה. חייל:

איזה כיף לשמוע.חיילת:

 (לקהל) לא קיבלתי כזה חיבוק מאמא שלי לפני שיצאתי. מאיזשהו שלבחייל:

 בהתפתחות נהיה מאד מביך לחבק את אמא. חשבתי שנצליח להתגבר על

הסתפקנו ב"שמור על עצמך" נימוסי. אבל  המיוחדות.  הנסיבות   זה בגלל 

(לחיילת) את עושה את התפקיד שלך מצויין.

תודה. רוצה עוד?חיילת:

החייל ניגש לחיילת והם מתחבקים. עומדים קפואים לכמה שניות.

התכוונתי ליותר מחיבוק.חיילת:

יותר? כמו מה?חייל:

(מפזרת את שיערה) כל מה שגבר רוצה לקבל לפני שהוא יוצא למלחמה. חיילת:

החייל נרתע לאחור.

אני לא מספיק יפה בשבילך?חיילת:

מה פתאום? את יפהפייה.חייל:

זה בגלל שאתה חושב שאני דומה לאמא שלך?חיילת:

כן. ואני לא חושב. אני בטוח.חייל:

כולכם אותו דבר. כולכם אותו דבר.חיילת:

כולכם?חייל:

אני עושה סיבוב בבסיס הלילה. לא רק אתה יוצא מחר למלחמה.חיילת:

ואת.. מעודדת את כולם?חייל:

כן. וכולם חושבים שאני דומה לאמא שלהם.חיילת:



אבל לאמא שלי את באמת דומה.חייל:

גם את זה כולם אומרים. חיילת:

אז את רק מחבקת אותם?חייל:

הם מתאפסים אחרי כמה דקות ועושים את מה שצריך. חיילים. חיילת:

זה לא מגעיל אותך?חייל:

 לא. אני מעדיפה שזה יהיה ככה. לחשוב שלחלקם, אני הבחורה האחרונהחיילת:

שמעניקה סיפוק אחרון... מה עוד אפשר לבקש? 

תחרויותחייל: לפני  שעושים  כמו  לעשות  שעדיף  חשבתי  אני  חשבתי...   אני 

ספורט גדולות. להתאפק, בשביל לשמור כוחות.

 (תוך כדי דבריה מתקרבת אליו באיטיות) כמה שאתה טועה, חייל חמודחיילת:

 שלי. כמה שאתה טועה. לשמור כוחות... בשביל מה? לחלקם אני אומרת

תוך כדי שהם הולכים למות מחר. אתה יודע איך הם נהנים?

והם באמת מתים בסוף?חייל:

(נעצרת) לא יודעת. מה זה חשוב? חיילת:

אני חושב שאני באמת הולך למות מחר.חייל:

לעבר החייל) אז למה שלא תהנה גם אתה? אתה לאחיילת:  (ממשיכה להתקדם 

רוצה לחוות חוויה פראית אחת אחרונה? 

לא.חייל:

למה?חיילת:

אני רוצה לשבת ולחשוב מחשבות עצובות על המוות שלי.חייל:

טוב. תשב ותחשוב (מסדרת את שערה. פונה לצאת)חיילת:

(קורא אחריה) סליחה?חייל:

(נעצרת) כן?חיילת:

אפשר לקבל ממך חיבוק אחרון?חייל:

החיילת מתקרבת אל החייל. הם כמעט מגיעים לחיבוק.

(מסתכלת בשעון) אני חייבת ללכת.חיילת:



החיילת יוצאת במהירות.

  4  תמונה 

סלון. יושבים איש ואישה.

שמעת את זה?אישה:

את מה?איש:

דפקו בדלת.אישה:

אני לא שומע שום דבר.איש:

האישה קמה ובודקת. לאחר מספר שניות חוזרת ומתיישבת.

נו? מה זה היה?איש:

כלום.אישה:

כלום? את בטוחה? זאת לא הייתה דפיקה בדלת?איש:

לא. סתם דמיינתי.אישה:

 בטח שסתם דמיינת. אני ואת נשואים, אוהבים אחד את השני כמו ביוםאיש:

 שבו נפגשנו, יושבים בסלון שלנו, מחכים לבן שלנו שעוד מעט חוזר והכל

בסדר.

כן. הכל בסדר.אישה:

נשמעת דפיקה בדלת.

(קופצת) עכשיו שמעת?אישה:

זה לא היה אצלנו.איש:

בטח שזה היה אצלנו.אישה:

אני חושב שאת טועה. זה היה באחת הדלתות ליד.איש:

לא נראה לי. אישה:

בסדר. בואי נחכה כמה שניות ונראה אם ידפקו שוב.איש:



שניהם מחכים בדריכות. לאחר כמה שניות נשמעות דפיקות חזקות על הדלת.

שמעת?אישה:

כן. שמעתי. אולי זה הוא?איש:

הוא לא הודיע שהוא חוזר היום.אישה:

לקחו להם את הפלאפונים. תמיד עושים את זה.איש:

יש לו מפתח. הוא לא צריך לדפוק.אישה:

הוא בטח איבד אותו. הוא כזה מפוזר...איש:

שמעתי שהם תמיד דופקים.אישה:

הם? מי זה הם?איש:

 (ממשיכה) מתעלמים מקיומו של הפעמון. כי מהפעמון יכולים עוד לצאתאישה:

דברים טובים. אבל מדפיקות בדלת – רק חרא.

שטויות.איש:

אני הולכת לבדוק.אישה:

אל תצאי.איש:

אני אסתכל מהחור של הדלת.אישה:

האישה הולכת להסתכל. האיש עוקב אחריה בדריכות, בישיבה. לאחר כמה שניות 

היא חוזרת.

נו? ראית משהו?איש:

 לא ראיתי שום דבר. אני יודעת. אני ואתה. נשואים. יושבים בסלון שלנו.אישה:

מחכים לבן. הכל בסדר.

הם מחכים כמה שניות. 

למה לא עצרנו אותו?אישה:

הכל בסדר. הפסיקו לדפוק.איש:

למה לא אמרת לו ללכת ליחידה אחרת?אישה:



הכל בסדר. הפסיקו לדפוק. איש:

אם הוא היה הולך ליחידה אחרת הוא לא היה נמצא שם עכשיו. אישה:

לא יכולתי להשפיע עליו.איש:

בטח שכן. הוא רצה להיות בדיוק כמוך.אישה:

כשהוא רוצה לעשות משהו הוא עושה אותו. הוא לא מקשיב לי.איש:

כזהאישה: שיתחיל  חשבתי  שלא  למרות  יותר.  להתעקש  צריכה  הייתי  אני   גם 

דבר.

מי חשב שיתחיל כזה דבר? עשינו כל מה שיכולנו.איש:

תסתכל עליי.אישה:

האיש והאישה מסתכלים על הקהל.

הרגנו אותו.אישה:

הכל בסדר. הפסיקו לדפוק.איש:

-חושך-
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נכנס חייל עם שק אורז ורובה.

תוךחייל: ושוכחים  קצת  בוכים  הרבה,  יורים  היו  קל.  נורא  היה  לכולם   פעם 

הספקות הפנימיים  שנייה. היום כבר אי אפשר. אני לא יכול. יש לי את 

 שלי. למרות שאני לא בטוח שהדברים שעשיתי הם באמת רעים. אני הרי

ולהתחיל להיכנס  אמרו  לי  יצא.  לא  אחת.  אחת.  ירייה  אפילו  יריתי   לא 

זוכר אני  זוכר.  אני  מה  כך  אחר  אותי  שאלו  ונסעתי.  נכנסתי  אז   לנסוע, 

שהיו מהאוזניות  מטאליקה  של  השירים  את  זוכר  אני  וציפורים.   שמיים. 

 תקועות לי באוזניים. אני זוכר את הבקבוקי וויסקי שהיו לי בקאבינה. ואני

 זוכר את הסוף, את משטח הבטון הישר שעליו התפזר כל הקיא שלי. פעם

 הייתה שם שורה של בתים, ועכשיו כל מה שנשאר זה רצועה של בטון עם

מכוסות בארוחת הצהריים שלי הפנים למעלה,   שלולית קיא. שכבתי עם 

 ברוטב וויסקי. מטאליקה הייתה עדיין באוזניים. עדיין הייתה שמש וקצת

לא הם  הגיעו.  מהפלוגה  חבר'ה  שכמה  ראיתי  לא.  כבר  ציפורים   עננים. 

 הצליחו לעלות מולי בקשר, אז הם הביאו חיפוי של טנק כדי למצוא אותי

 שיכור לגמרי. לא בוכה, אבל עצוב מאד. יום אחרי זה החליטו שהמלחמה

 נגמרה והשיקום מתחיל. חשבתי שאת הפלוגה שלי ישאירו מחוץ לעניין

 הזה, כי אנחנו יותר בכיוון של הריסה. אבל החליטו לשלוח אותנו פנימה

 עם שקים של אורז. כי אורז ממלא את הבטן ומרים את המורל. אמרו לי

 לעבור ברחובות ולחלק אורז לכל מי שאני רואה. רחובות כבר לא נשארו

שזה ומקווה  אורז,  לו  נותן  אני  אז  מישהו.  רואה  אני  לפעמים  אבל   פה, 

משקם אותו. 

נכנסת אישה מקוננת. החייל מבחין בה.

את!חייל:

האישה מתחילה לברוח. 



זה בסדר! אני לא כאן בשביל לפגוע בך. אני כאן בשביל לתת לך אורז! חייל:

(האישה בורחת אל מחוץ לבמה) זה כמו רפלקס מותנה אצלם. כבר לא 

 סומכים על אף אחד. (האישה חוזרת) הנה, את רואה? (מראה לה את השק)

אורז. 

אתה מביא לי אורז?אישה:

כן. בבקשה (מושיט לה את השק).חייל:

מה אני אעשה עם אורז?אישה:

תאכלי אותו. תתני למשפחה שלך.חייל:

כל המשפחה שלי מתה.אישה:

הם היו פעילים.חייל:

לא. הם ישבו בבית שלהם.אישה:

אז הם הסתירו פעילים.חייל:

לא. הם ישבו בבית שלהם, אתם יריתם טיל על הבניין והבניין התמוטט.אישה:

בטח ירו משם עלינו.חייל:

אין סיכוי.אישה:

אז מבניין ליד.חייל:

לא יכול להיות. אישה:

מאיפה את יודעת?חייל:

אני מכירה את השכנים שלי.אישה:

אז מכמה בניינים ליד, או ממקום אחר בשכונה.חייל:

אולי.אישה:

הה! רואה? אנחנו לא יורים סתם.חייל:

שתיקה

בכל מקרה אני מצטער. אבל את שרדת, ואת בטח רעבה.חייל:

אני לא רוצה את האורז שלכם.אישה:

למה לא? זה אורז טוב. מחיטה מלאה! מאד מזין ובריא לגוף.חייל:

אני לא רוצה.אישה:



למה? תדמייני שאת לוקחת סיר...חייל:

אין לי סיר.אישה:

בסדר. תדמייני שנייה. את לוקחת סיר, שמה בו אורז ומים...חייל:

אין לי מים.אישה:

 בסדר, בסדר. תהיי איתי רגע. אז את שמה בסיר אורז ומים, ומדליקה אתחייל:

האורז של  הריח  וכל  בו  נספגים  המים  ומתבשל,  מתבשל  האורז   הגז. 

מתפשט לך בכל הבית...

אין לי בית.אישה:

הגיעהחייל: היום  ובוכים.  יורים  היו  פעם  לקהל)  לך...(פונה  אין  בית   אפילו 

שעתם היפה של מחלקי האורז. 

החייל מתחיל לשיר. לאורך השיר, בכי האישה מתגבר.

אחרי שנגמרות שעת המטוסיםחייל:

שעת ההפצצות ושעת הטילים

מתחילה שעתם היפה של מחלקי האורז.

זוהי השעה האהובה על כולם

אין בה מחלוקת, או פצע, או דם

יש בה רק שקים על גבי שקים של אורז.

למי שקשה לסחוב את השק

מגייס לעזרתו רגשי אשם 

ואחר כך קובר אותם בבית החם 

מאחורי שקים על גבי שקים, שקים של אורז.

החייל מחבק את האישה, שמתייפחת בזרועותיו. 
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נכנס חייל, קיטבג על גבו. עומד מול דלת. 

 סוף סוף הגעתי. אני רק צריך לצלצל בפעמון ומחכה לי כל הטוב שבעולם.חייל:

חיבוק של אמא. טפיחה על הכתף של אבא. ארוחה חמה. מקלחת (מנסה 

להוריד מעל גבו את הקיטבג. לא מצליח. מנסה שוב. לא מצליח). ידעתי. 

ידעתי שזה טוב מידי. (צועד כמה צעדים עם הקיטבג על גבו) קצת כבד. 

אבל אפשר להתרגל (צועד כמה צעדים עם הקיטבג על גבו). מעניין איך 

בחורות יגיבו למראה הזה. זה בטוח יתפוס תשומת לב. הנה, לא הכל 

שלילי בשק הזה. הוא יפתח בפניי הזדמנויות. הן ירצו לפתוח בשיחה, ואני 

אוכל לדבר על הכאב ולהביט ממושכות אל תוך עיניהן. ובאמת יכאב לי. 

אולי אדבר גם על חרטה, אם יכריחו אותי. אני מעדיף שלא. אחרי שנגמור 

לדבר נתחיל להתפשט. אז אני אהיה בבעיה. כי לא משנה מה יקרה – השק 

לא יירד לי מהגב. זה יישאר שם פיקס. רוב הבחורות יברחו בשלב הזה 

ויותירו אותי לבדי. לבדי עם השק. עד שתגיע מישהי שתהיה מוכנה לקבל 

אותי כמו שאני. גם היא תנסה בהתחלה לפתור את העניין. אולי היא תציע 

 שאלך לטיפול פסיכולוגי, או שאתנצר ואלך לוידוי. אני אגיד שאין לי בעיה

לעשות את זה, אבל בטח לפסיכולוג או לכומר תהיה בעיה לקבל אותי עם 

השק. היא תישבר ותעזוב אותי לכמה שבועות. לאחר מכן היא תחזור 

ותגיד שהחליטה שהיא רוצה להתחתן. נתחתן. יום לאחר מכן אני אגלה 

שהשק שלי קטן קצת. אישתי הטרייה, לעומת זאת, תגלה שצמח לה שק 

 קטן על הגב. היא תתבייש נורא ותתחיל ללכת עם חולצות גדולות שיסתירו

את הבליטה, אבל אני אצחק ואגיד לה שניצלנו. רק צריך להוליד ילדים. 

כמה שיותר. מאה. אולי מאתיים. ניקח את כולם לים בשבתות, נשב מול 

הים הכחול ונלקק ארטיקים. נראה אותם מתרוצצים על החוף, כל אחד עם 

השק הקטן שלו, ניישר את גבנו ונודה להם שסוף כל סוף אנחנו יכולים 

ללכת זקופים (מוריד את הקיטבג ומיישר את גבו).  
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סלון. נכנס חייל. מניח את הקיטבג על הריצפה. פותח אותו ומסתכל פנימה.האם 

נכנסת. הוא סוגר במהירות את הקיטבג ומנסה לחבק אותה. היא נרתעת.

את לא שמחה שחזרתי?חייל:

כן.אם:

(סוגר את הקיטבג ושם אותו מאחוריו) סוף סוף זה נגמר.חייל:

האם ניגשת אל הקיטבג. החייל עוצר אותה. 

זה בסדר. אני אעשה את הכביסה. חייל:

רק רציתי לשים את זה במקום (מתקרבת אל הקיטבג).אם:

(חוסם אותה) אני אחזיר את זה לבוידעם אחר כך. חייל:

אתה יודע להפעיל את המכונה?אם:

בטח. הכל בסדר? את נראית כאילו קרה משהו.חייל:

לא קרה שום דבר.אם:

בטוחה?חייל:

מביך אותי אפילו לדבר על זה.אם:

נו!חייל:

תפסתי אותך.אם:

תפסת אותי? חייל:

כן.אם:

במה?חייל:

נכנסתי לחדר שלך וראיתי את כל החוברות המגעילות שאתה מחביא שם.אם:

החייל פורץ בצחוק. האם מסתכלת עליו בתמיהה.

זה הכל? חייל:

זה לא מצחיק. מה אתה צוחק?אם:



מצטער (מפסיק לצחוק). "תפסתי אותך" (צוחק שוב). אפשר לחשוב.חייל:

ועוד עם הפורנו הכי מגעיל שיש.אם:

בסדר. מה את רוצה שאני אגיד לך? חייל:

שאתה מצטער.אם:

בטח שאני מצטער. אבל זה טבעי.חייל:

 טבעי? להחזיק את הדברים האלה בבית בגילך זה טבעי? להיכנס לאתריםאם:

האלה באינטרנט זה טבעי?

אז גם בדקת את המחשב שלי.חייל:

בטח שבדקתי את המחשב שלך.אם:

את לא חושבת שאת קצת מגזימה?חייל:

לא. אם:

את יודעת שכולם עושים את זה.חייל:

 אז מה. חשבתי שאתה לא עושה את זה. שחינכתי אותך אחרת. תמיד הייתאם:

מדבר נורא יפה נגד זה. 

אני אפסיק. אני אעיף את כל הזבל הזה מהבית.חייל:

גם את המחשב.אם:

אני אפרמט אותו.חייל:

תעיף גם את המחשב, או שאני אעיף אותו.אם:

בסדר. אני אעיף גם את המחשב.חייל:

ומחר אתה בא איתי לקנות שולחן חדש לחדר.אם:

שולחן חדש?חייל:

אני יודעת איזה ליכלוך יש עליו? אם:

בסדר. שולחן חדש. בסדר?חייל:

 (הולכת לכיוון הקיטבג) אולי תזרוק את החוברות עכשיו? אני אעשה את אם:

הכביסה בינתיים.

(חוסם אותה) לא. אני קצת עייף. מחר. חייל:

מה יש שם בפנים?אם:

שום דבר.חייל:

מה זה? עוד חוברות?אם:



מה פתאום? חזרתי ממלחמה. למי יש זמן לשטויות האלה שם?חייל:

אז תן לי לראות.אם:

אין שם שום דבר. חייל:

זה מסריח נורא.אם:

כן. עשינו על האש אתמול, לכבוד ההפסקת אש.חייל:

על האש לא מריח ככה. אם:

הייתה פעילות אתמול.חייל:

פעילות? חשבתי שאתה לא נכנסת פנימה.אם:

זה לא היה משהו רציני.חייל:

יש לך דם על המכנסיים.אם:

זה לא דם. זה צבע. צבענו את העמדה באדום.חייל:

למה?אם:

כדי להחזיר אותה כמו שקיבלנו אותה. חייל:

אתה לא מספר לי הכל.אם:

אמרתי לך שהייתה פעילות. חייל:

מה היה בפעילות הזאת?אם:

אני לא יודע. אני נשארתי לשמור בעמדה.חייל:

ואתה לא יודע מה קרה? החברים שלך לא סיפרו לך כשהם חזרו?אם:

הם לא סיפרו. ואני לא שאלתי.חייל:

למה לא?אם:

תני לי לעשות את הכביסה.חייל:

למה לא שאלת? לא עניין אותך לדעת?אם:

האם ניגשת בנחישות לקיטבג ופותחת אותו. הופכת אותו ומתחילה לנער.

מה שמת שם? אם:

אמרתי לך לא לגעת בזה.חייל:

אני מרגישה חוברות.אם:

אין שם חוברות. חייל:



משהו חסום שם.אם:

צריך להכניס את היד בשביל לשחרר את זה.חייל:

האם מכניסה את ידה פנימה. היא מוציאה אותה, אדומה לגמרי.

(מריחה את ידה) מה זה? זה יורד במים?אם:

וסבון.חייל:

זה רעיל?אם:

כדאי לשטוף את זה כמה שיותר מהר.  חייל:

 (נותנת לו את הקיטבג) אני רוצה שתעיף את זה מהבית. אל תכבס את זהאם:

אפילו.

בסדר. חייל:

האם מתחילה לצאת.

לא מעניין אותך לדעת מה יש לך על היד?חייל:

(נעצרת) תעיף גם את החוברות.אם:

האם יוצאת. 
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גבר ואישה יושבים זה ליד זה.

אז מה הפנטזיה שלך?אישה:

די.גבר:

מה די?אישה:

די. את יודעת שאני לא אוהב את הדברים האלה.גבר:

מה קרה לך?אישה:

לא קרה לי שום דבר. אני צריך לקום מחר מוקדם, זה הכל.גבר:



לא התכוונתי לזה.אישה:

אז למה התכוונת?גבר:

מאז שחזרת אנחנו לא מזדיינים.אישה:

אין לי חשק.גבר:

 אני יודעת. אני רואה. לכן חשבתי שאם נספר אחד לשני על הפנטזיות שלנואישה:

יקרה משהו.

אולי מחר? באמת שאני צריך לקום מוקדם. גבר:

אני אתחיל. הפנטזיה שלי זה להיות עם עיניים מכוסות.אישה:

באמת? למה?גבר:

 נראה לי שזה מחדד את החושים האחרים. אני לא יודעת בדיוק מה הולךאישה:

לבוא. מה איתך?

רגע, רגע. ומה עם ידיים קשורות?גבר:

לא יודעת.אישה:

זה בדרך כלל בא ביחד.גבר:

כן, אולי.אישה:

באמת?גבר:

באמת.אישה:

הגבר קם במהירות.

ידעתי שזה יעזור.אישה:

חכי רגע.גבר:

הגבר יוצא מחוץ לבמה. הוא חוזר עם פלנלית ואזיקונים.

מה זה?אישה:

אני רוצה להגשים לך את הפנטזיה. גבר:

זה לא מה שהתכוונתי.אישה:

למה לא? אמרת עיניים מכוסות וידיים קשורות.גבר:



 כן, אבל (מתקרבת אליו) חשבתי על כיסוי עיניים שחור, ורצועות מסאטן,אישה:

אולי פרווה. משהו קצת יותר... נוח.

(שם לה את האזיקונים על הידיים) בואי ננסה ככה.גבר:

טוב. אבל אם זה לא ימצא חן בעיניי אתה חייב להפסיק.אישה:

בסדר. נקבע מילה שאם את אומרת אותה אני מפסיק.גבר:

אולי תפוח?אישה:

הגבר מהדק את האזיקונים על ידיה של האישה. היא משמיעה גניחת כאב.

תפוח?גבר:

כן. זה מספיק לא קשור כדי שתבין שאני רוצה שתפסיק.אישה:

(מכסה את עיניה עם הפלנלית) מה עם חדל?גבר:

מהענייןאישה: חלק  שזה  תחשוב  אתה  לתפסיק.  דומה  מידי  יותר  זה   חדל? 

ותמשיך.

אם תגידי לי תפוח לא יעמוד לי שנתיים.גבר:

בסדר. חדל. אבל תיזהר.אישה:

תפוח... מתחילים. רואה משהו?גבר:

לא.אישה:

 על כל שאלה שאני שואל אותך את צריכה לעשות כן עם הראש. זה חלקגבר:

מהפנטזיה, בסדר?

כן.אישה:

עם הראש. רק עם הראש. בסדר?גבר:

כן.אישה:

רק עם הראש! גבר:

האישה מהנהנת. 

תודה רבה. מתחילים.גבר:



הגבר מתרחק ממנה לצד השני של הבמה. מתקרב אליה בהליכה דרוכה. נעמד לידה.

אז מה? את מתחבאת פה?גבר:

האישה מהנהנת עם הראש.

יפה.גבר:

תודה. אישה:

 למה את הורסת? המשכתי כבר למשפט הבא. את לא מדברת. רק עושה כןגבר:

עם הראש. ברור?

סליחה.אישה:

 טוב. אני ממשיך. יפה. (מתקרב אליה עוד, מדבר אל אוזנה) בטח מתחבאיםגבר:

כאן עוד אנשים, הא?

האישה מהנהנת.

 (מתחיל להעביר את ידו על גופה) אבל זה לא משנה לנו, נכון? אולי דווקאגבר:

עדיף שהם יראו אותנו, נכון?

האישה מהנהנת. 

זה נעים?גבר:

האישה מהנהנת.

לא, באמת. זה נעים לך?גבר:

האישה מהנהנת. 



חדל שנייה. תעני לי. זה נעים לך?גבר:

כן. מאד.אישה:

יופי. אני ממשיך. גבר:

הגבר מפיל את האישה לריצפה.

וזה? זה גם כן נעים, נכון?גבר:

זה כאב קצת. עשית את זה נורא מהר.אישה:

הגבר מעמיד את האישה על רגליה. מפיל אותה באיטיות.

נעים?גבר:

כן.אישה:

יופי. עכשיו תעשי עם הראש. גבר:

האישה מהנהנת.

אף פעם לא היה לנו משהו כזה, נכון?גבר:

האישה מהנהנת.

כואב?גבר:

לא.אישה:

רק עם הראש!!גבר:

האישה מנידה ראשה לשלילה. הגבר נשכב על האישה ומתחיל למשוך בשיערה.

כואב?גבר:



האישה מהנהנת.

יופי. שיכאב לך קצת. מגיע לך. גבר:

הגבר שם את ידו על צווארה של האישה ומתחיל לחנוק אותה. 

למה מגיע לי?אישה:

כי את לא עושה מה שאומרים לך. עכשיו תסתמי ת'פה.גבר:

הגבר ממשיך לחנוק את האישה.

(מדברת בקושי) די. תפסיק.אישה:

סתמי ת'פה.גבר:

(מדברת בקושי) לא נעים לי.אישה:

באמת? טוב מאד.גבר:

(מדברת בקושי) חדל. אתה מכאיב לי. חדל.אישה:

יופי.גבר:

(בנשימות כבדות) די. תפסיק. חדל. תפוח. חדל.אישה:

סתמי ת'פה.גבר:

האישה צורחת.

  9  תמונה 

סלון. יושבים איש ואישה. 

שמעת את זה?אישה:

את מה?איש:

צרחות. שוב פעם צרחות. אישה:

אני לא שומע שום דבר.איש:



האישה מקשיבה בריכוז.

בדיוק כמו אתמול.אישה:

לפחות הוא ישן.איש:

מה פתאום ישן. הוא מתעורר כל כמה דקות.אישה:

גם כמה דקות זה משהו. הוא כבר מראה סימנים של התאוששות.איש:

התאוששות? לצרוח כל לילה זה התאוששות?אישה:

יקח לו עוד קצת זמן.איש:

דיברת איתו בכלל מאז שהוא חזר?אישה:

כן.איש:

על מה?אישה:

כדורגל.איש:

כדורגל...אישה:

ואת? את דיברת איתו?איש:

 לא. חיבקתי אותו. (לקהל) את כל החיבוקים שהייתי צריכה לתת לו לפניאישה:

נתתי לו עכשיו. 

הוא יהיה בסדר.איש:

הוא לא.אישה:

למה את כל כך בטוחה?איש:

אתה היית בסדר אחרי שחזרת?אישה:

שתיקה

ניסיתי.איש:

לא הצלחת. אישה:

אבל ניסיתי.איש:

אז מה. זאת לא אולימפיאדה. אישה:



שבואיש: ביום  כמו  השני  את  אחד  אוהבים  נשואים,  ואת  אני   - עדיין   אבל 

יהיה והכל  שחזר  שלנו  הבן  על  משגיחים  שלנו,  בסלון  יושבים   נפגשנו, 

בסדר. 

האישה קמה.

מה עושים עכשיו?אישה:

 מחכים. מחכים שהמצב שלו ישתפר. עוד כמה ימים הוא יפסיק לצרוח. תוךאיש:

יפסיקו כבר  שנים  חמש  ואחרי  מהבית,  ייצא  כבר  הוא  חודשיים   חודש 

הסיוטים. הוא יהיה כמו חדש. 

לא חשבתי שהילד שלי יהיה...אישה:

יהיה מה?איש:

רוצח.אישה:

רוצח?איש:

רוצח. הוא רצח אנשים. הוא אמר בעצמו. מה אני אגיד במכולת?אישה:

רק על עצמי

אני יודעת רק 

לשיר על עצמי

רק על עצמי

אני יודעת לשיר

ובני שחזר מהמבצע הצבאי

וצורח מסיוט בחדר השני

לא ישנה את שירי הנצחי

רק על עצמי, רק על עצמי

 הוא לא רצח אף אחד. הוא הרג אנשים בשביל לנצח במלחמה. זה לא קרהאיש:

 סתם, מהאוויר. את יודעת כמה אנשים אחראים להרג של אנשים אחרים?

אחד מכל עשרה שהולכים עכשיו ברחוב.



לא חשבתי שהבן שלי יעשה את זה. חשבתי שהוא טוב.אישה:

 כולם חושבים שהילדים שלהם טובים. ועדיין, כולם מעדיפים שהם יעשואיש:

את זה ויחזרו הביתה. שיחזרו רעים, אבל שיחזרו.

הייתי מעדיפה אם הוא לא היה חוזר.אישה:

 אל תגידי את זה. ממש עוד כמה ימים הוא יפסיק לצרוח. גם לי זה לקחאיש:

כמה ימים.

ואז יהיה שקט. עוד יותר נורא.אישה:

 הוא בתקופה קשה. אבל אנחנו נטפל בו. נסדר לו עבודה. נוכל להתגאות בואיש:

שוב.

איך אני אוכל להתגאות בו אם הוא לא יהיה טוב?אישה:

 למה שהוא לא יהיה טוב? עכשיו הוא רע כי הוא צריך להיות רע. תוך כמהאיש:

 חודשים הוא יחזור להיות הילד הטוב ששלחנו לשם. הוא אפילו יהיה יותר

טוב.  

בני היקר

בני היקר, המוצלח, הרגיש

תהיה בבקשה קצת יותר אדיש

חרטה היא אולי דבר תרבותי

אבל החיים בארץ דורשים חוסן נפשי

תראה את הבן של שרה, שגר פה ממול

מוסר כליות זה עניין של תרגול

תצעק, ותבכה, ותבכה, ותצעק

על פגז שנורה ומטוס ששרק

תבכה, ותצעק, ותצעק, ותבכה

כי להרוג אנשים זה באמת לא יפה

רק תבטיח לי שבעוד כמה חודשים

אתה תקום מהמיטה לחיים חדשים



היהאישה: לא  הוא  טוב  ילד  באמת  היה  הוא  שאם  לעצמי  אומרת  אני   (לקהל) 

הולך.

(לקהל) אני אומר לעצמי שאם היינו באמת הורים טובים לא היינו שולחים.איש:

(לאיש) אתה חושב שהוא יחזור להיות טוב? שאנחנו נחזור להיות טובים?אישה:

(לאישה) בטח. (לקהל) בטח. יש לנו ברירה?איש:

האישה מתיישבת. 

תסתכלי עליי. הכל יהיה בסדר. נעשה הכל.איש:

האיש והאישה מסתכלים על הקהל. שניהם מתחילים לשיר.

  )  2  בימים האלה בזמן הזה (חלק 

בימים האלה בזמן הזה

יהיה בסדר וכלום לא ישתנה

נחזור לאט לאט לשגרת החיים

ללכת ברחובות ולגדל את הילדים

בזמן הזה באלה הימים

הילדים גדלים, אנחנו מרוצים

מה נענה כשאותנו ישאלו:

איך היה בזמן ההוא?

-חושך-
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נכנסת האם עם תינוקה. 

אפילו גשם כבר לא יורד כאן כל כך.האם:

התעייף.

גם אני התעייפתי.

(התינוק בוכה) רק הוא לא מתעייף.

תגיד (פונה אליו) ממה אתה כל כך לא מרוצה? הא?

נכון שלא ייבשנו ביצות

ולא חירפנו את נפשנו בהגנה על הבית

אבל בתשלומי המשכנתא אנחנו עומדים

וגם את הון התועפות שיעלה החינוך חינם שלך

נוכל לשלם.

(בכיו של התינוק מתגבר) ועדיין הבכי הזה,

כאילו היית רוצה להיות איטלקי או צרפתי.

מה אתה חושב? גם שם בוכים. גם שם פעם

החליטו העיתונים לדווח על חדשות שמחות בלבד,

וכתבו במדורי הספורט רק על הקבוצה שניצחה,

ולא על זאת שהפסידה. אם היו מנסים לעשות את אותו הדבר אצלנו

כולם היו עוזבים את הארץ באותו היום (התינוק בוכה).

אולי אז היית נרדם.

הייתי מטיילת איתך ברחובות הריקים,

ולא היינו שומעים צפירות של מכוניות

או צעקות של אנשים.

וככה היית גדל, לבד. 

הייתי מלמדת אותך קרוא וכתוב,

נותנת לך לקרוא ולכתוב כל מה שהיה עולה בדעתך

ומקווה שכך תתגבר על הבידוד מהחברה.

היית גדל לתפארת



אבל, בעצם, לתפארת מה?

לא הייתי יכולה להתגאות בך

או להיות מודאגת בגללך.

אפילו לצבא לא היית צריך ללכת.

מה הייתי עושה?

פתאום היו לי את כל הערבים לעצמי

ולא הייתי יכולה להתלונן כל הזמן שאני עייפה.

היה לי הרבה מאד זמן

ומעט מדי תירוצים.

אולי הייתי נוסעת לאיטליה או לצרפת

וחוזרת לפגוש אותך אחרי הרבה שנים.

לא היינו מזהים אחד את השני

אולי רק היינו נפרדים בנימוס

לפני ששנינו היינו נפטרים – 

אני מהזיקנה, ואתה מהבדידות.

מעניין מה אותם עיתונים שמחים היו כותבים:

אישה שחיה הרבה מאד זמן

ואיש שחי בחופש מוחלט

עברו למקום אחר.

הנה הפסקת לבכות. תישאר בשקט.

ששששששששש. (לקהל)


