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  1  תמונה 

, ליד שולחן עגול.שלום יושב בבית קפה

איזה שולחן מושלם.:שלום

מושלם. כאילו בלי להתאמץ. פשוט – מושלם.

מזכיר לי את עצמי.

גבוה. מוצלח. בעל חברת היי טק קטנה, העומדת להיות ענקית. 

 , בה הצלחתי לשמור על ביטחונה של המדינה ועלקריירה צבאית מפוארת

רמה מוסרית מספקת בעת ובעונה אחת. 

. פשוט - ככה.כאילו בלי להתאמץ

.אבל מעל הכל עומדת ומנצנצת לה צפירה

(נאנח) הו, צפירה.

(נאנח) הו, צפירה.

(נאנח) הו, צפירה!

, ובעיקר – אוהבת אותי.צפירה שאוהבת כל כך את החיים

 : דייטים ראשונים, נסיעהאהבתנו עזרה לנו להתגבר על כל המכשולים

 לצימר, מגורים משותפים, נסיעה לצימר, ויכוחים על הזמן הנכון ביותר

 להכנס להריון, ולאחר מכן נסיעה לצימר לשם הגשמת השאיפה הנעלה

הזאת.

 -צפירה קטן אוכשאני רק חושב שבעוד שלושה חודשים יתרוצץ פה שלום

קטנה, אני מוצף בעונג.

.נשמע כחכוח

זאת צפירה.

היא נוהגת לכחכח כדי לתת לעולם זמן להתכונן.

צפירה היא אישה שצריך להיות מוכן לקראתה. בהחלט.
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, בהריון מתקדם. היא נעמדת ליד כיסאה הריק, מול שלום.נכנסת צפירה

שלום. אני עוזבת אותך.:צפירה

שבי, אהובתי.:שלום

לא שמעת מה שאמרתי? אמרתי שעוזבת.:צפירה

שמעתי. :שלום

להזמין לך עוגה?

אני באמת עוזבת.:צפירה

שבי, אהובתי.:שלום

לא אשב.:צפירה

 איך יכול להיות? הרי אני כל כך מושלם! את כל כך מושלמת! הקשר:שלום

בינינו כל כך מושלם!

שקר. הכל שקר. לא מושלם. מעולם לא היה מושלם. לעולם לא יהיה.:צפירה

איך יכול להיות?:שלום

עובדה.:צפירה

בואי נשב, נדבר... אי אפשר ככה, פתאום... אני... אני אזמין לך עוגה.:שלום

אני לא רוצה עוגה.:צפירה

למה?:שלום

יש כל כך הרבה סיבות. אבל בסוף הכל מתנקז ל (מצביעה על בטנה) זה.:צפירה

אבל... כל כך שמחת כשגילית. אנחנו כל כך שמחנו.:שלום

אני עדיין שמחה. :צפירה

אז מה קרה?:שלום

 הגעתי למסקנה שאני הולכת ללדת ילד – או ילדה – מושלם. או מושלמת.:צפירה

ולכן אני חייבת להעניק לו, או לה, אבא מושלם. 

אבא מושלם? אני אבא מושלם.:שלום

אתה?:צפירה
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כן.:שלום

איך?:צפירה

אני מושלם ואני אהיה אבא מושלם.:שלום

אתה?:צפירה

כן.:שלום

איך?:צפירה

אני מושלם ואני אהיה אבא מושלם.:שלום

אתה?:צפירה

כן.:שלום

איך?:צפירה

אני מושלם ואני אהיה אבא מושלם.:שלום

זה כל מה שיש לך לומר?:צפירה

מה עוד אפשר להוסיף?:שלום

אתה מאד בינוני.:צפירה

אני בינוני?:שלום

 עבודה שלך רגילה. היתרה שלך בעובר ושב ממוצעת. אתה מרוכזה. כן:צפירה

 בעצמך, כמו כולם. אתה אוהב ספורט, כמו הרוב. אתה לא סקרן. לא

 מעניין. לא רומנטי. יש לך אינטליגנציה רגשית של אדם בלי רגשות ובלי

 אינטליגנציה. המודעות העצמית שלך לא קיימת. הבילוי הכי גדול שאתה

 יכול לחשוב עליו הוא נסיעה לצימר בצפון. איך אני יכולה להפקיר את

(מצביעה על בטנה) זה ולתת לך לגדל אותו? או אותה?

(בשקט) אנחנו נהיה משפחה. שבי, אהובתי.:שלום

תפסיק כבר להגיד לי לשבת!:צפירה

. שלום רודף אחריה. חוזר.צפירה עוזבת בסערה

ביקשתי שתשב ולא ישבה. :שלום
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הלכה.

לפני שנכנסה לשירותים הייתי הגבר הכי מאושר בעולם. ועכשיו – הלכה.

רק השולחן נשאר.

השולחן המושלם הזה.

לועג לי. 

  2  תמונה 

. צרפתי נכנס ומתיישב לידו.שלום פורע את בגדיו

עדיין לא חזרה?:צרפתי

לא.:שלום

והיא ענתה ל...:צרפתי

לא.:שלום

 אולי תגיע מחר למשרד? נצא קצת לפגישות ביחד, לארוחות צהריים עם:צרפתי

 המשקיעים? אולי אפילו ניסע לפאריז? ייערך שם כנס מולטידיציפלינרי

בנושא הדיגיטציה בשבוע הבא. מה אתה אומר?

לא.:שלום

כבר שבועיים שלא הגעת. :צרפתי

שבועיים? :שלום

העובדים מתחילים לדבר.:צרפתי

שידברו.:שלום

עוד מעט מישהו יפלוט משהו בטעות למתחרים.:צרפתי

שיפלטו.:שלום

 אתה יודע שהדרך מפליטה תמימה כזאת להשתלטות טוטאלית מצד:צרפתי

המתחרים היא קצרה.

זה כל מה שמעניין אותך בחיים, צרפתי? "דיג'יטל קומבאט"?:שלום

אתה קצת שיכור, שלום, אז אני אעמיד פנים שלא שמעתי את השאלה.:צרפתי
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 תסתכל אליי, צרפתי. אליי אני החבר הכי טוב שלך. כואב לי. (לוקח את:שלום

ידו ומניח אותה על חזהו) פה. אין טעם לכלום יותר. גם לא לדיג'יטל.

אתה באמת אוהב אותה.:צרפתי

כן.:שלום

חשבתי שאתה איתה בשביל לשדר יציבות למשקיעים.:צרפתי

 זה התחיל ככה. אבל הייתה איזו נסיעה, דווקא בפעם ההיא לא נסענו:שלום

 לצימר בצפון, נסענו למלון בהרצליה, והסתכלתי עליה תוך כדי נהיגה,

והיה איזה משהו כזה... איך אפשר לתאר את המשהו הזה?

אני לא יודע.:צרפתי

אף פעם לא קרה לך?:שלום

 לא. כבר שלושים וחמש שנה – וכלום. גם לא בכיתה ו׳, כשכולם מסביבי:צרפתי

 התאהבו במלכת הכיתה. אפילו את ההורים שלי אני רק מחבב. אני כבר

 כנראה אשאר לבד. שזה בסדר, התרגלתי, אבל כל הזמן מנקרת בי

 המחשבה שמשהו אמור לקרות לי, משהו פלאי, משהו מטלטל, סוף סוף

 להרגיש איזה ברק... ולא שאני מקבל איזה פיצוי, אתה יודע. מה כבר יש

לי? חברת היי טק.

חצי.:שלום

כן. חברת היי טק. חצי.:צרפתי

רוצה לקנות את החלק שלי?:שלום

לא. :צרפתי

למה אתה רוצה למכור? אנחנו חברת היי טק קטנה העומדת להיות ענקית.

אני אתן לך מחיר חברי.:שלום

אתה יודע איך זה ישפיע על המנייה?:צרפתי

אתה קונה או לא?:שלום

לא.:צרפתי

אתה... אתה לא תמכור למישהו אחר, נכון?

.לא. כן. גם ככה זה כבר לא משנה:שלום
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 אל תגיד לי שאיבדת את האמונה, שלום. כי אם איבדת את האמונה אפשר:צרפתי

לפטר את כולם מחר. בלי אמונה אין לנו מה לעשות בתחום הזה. 

לא איבדתי את האמונה, צרפתי. איבדתי את צפירה. (נאנח) הו, צפירה!:שלום

בסדר, שלום. צריך לפעול. :צרפתי

מה עושים?:שלום

המצב העכשווי הוא שצפירה לא אוהבת בך שום דבר.:צרפתי

שום דבר. :שלום

מה היא אהבה בך כשהייתם ביחד?:צרפתי

 עד שהיא הלכה לשירותים - הייתי בטוח שהכל. אבל אחרי שחזרה – נראה:שלום

שכלום. נכנסה, השתינה ועזבה אותי.

מה עם העבודה שלנו?:צרפתי

רגילה בעיניה.:שלום

 רגילה... היא יודעת שאנחנו הולכים לשנות את העולם? היא יודעת שעוד:צרפתי

רגע נהיה עשירים?

אנחנו כבר לא נשנה את העולם ולא נהיה עוד רגע עשירים, צרפתי. :שלום

זה לא נכון, שלום. :צרפתי

 וחוץ מזה, אין לי רגע. אני צריך להפוך לאבא מושלם ולהחזיר אליי את:שלום

צפירה עכשיו.

מה עם הכישורים הקרביים שלך?:צרפתי

לא נראה לי שהיא מודעת אליהם בכלל.:שלום

איך זה יכול להיות?:צרפתי

מעולם לא התעניינה. :שלום

ולא התגאית?:צרפתי

לא.:שלום

מעולה! זה הפיתרון!:צרפתי

זה הפיתרון?:שלום

 ודאי! זה מה שחסר! התכונה היחידה שלך שהיא לא מכירה! ובגלל שלא:צרפתי
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מכירה – לא שונאת. וברגע שהיא תכיר אותה – היא תתאהב בך מחדש. 

אני צריך להיות האבא המושלם, צרפתי. לא איזה חי״רניק.:שלום

 זה האבא המושלם, אתה לא מבין? הרי על מי החייל בעצם מגן? על:צרפתי

הגבולות? על המדינה? לא. על הילדים שלו, שלום. על הילדים שלו.

על הילדים שלו...:שלום

 מוכן להקריב הכל בשביל הילדים... להקריב וקרביות, אותו שורש...:צרפתי

הקרביות שלך מפעפעת, נכון?

מפעפעת. באופן מאד הומני, כמובן. :שלום

מצוין! אז תלך למלחמה.:צרפתי

תלך אתה למלחמה. אני לא הולך למלחמות.:שלום

 אתה לא צריך ללכת באמת. רק לשכנע את צפירה שאתה הולך. נעשה ממך:צרפתי

 גיבור. איך אפשר לסרב לגיבור? תחזרו להיות משפחה עד סוף הרבעון

הקרוב.

ללכת למלחמה כדי להחזיר לעצמי את צפירה. זה מאד רומנטי. :שלום

לאיזו מלחמה אני יכול ללכת?

צריך רק לבחור. :צרפתי

הה, ארץ המלחמות הבלתי מוגבלות! צריך רק לבחור.:שלום

בדיוק. אז מה אתה בוחר? לבנון? :צרפתי

משעמם.:שלום

עזה?:צרפתי

מספיק. מה עם מצרים?:שלום

יש לנו הסכם איתם.:צרפתי

ירדן?:שלום

כנ"ל.:צרפתי

מה נשאר?:שלום

סוריה.:צרפתי

סוריה? התחילה מלחמה עם סוריה?:שלום
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אתה לא קורא עיתונים?:צרפתי

רק את הספורט.:שלום

 תוך יום יומיים אנחנו נהיה במלחמה גם נגד סוריה. זה הרי עמד באוויר:צרפתי

 כמה עשורים. אפשר להגיד שכמעט היה לחץ בינלאומי למלחמה עם

סוריה. איך זה לא קרה עד עכשיו? ממש לא מובן לי.

אבל, מלחמה נגד סוריה... זה לא... מסוכן?:שלום

 שלום. אני מזכיר לך שאתה לא באמת צריך להשתתף במלחמה. אנחנו רק:צרפתי

צריכים לשכנע את צפירה שהשתתפת.

הו, צפירה! איך נעשה את זה?:שלום

 תיעלם לכמה ימים. אני כבר אדאג להכל. היא תחזור אליך עוד לפניאתה :צרפתי

הכנס בפאריז.

תגיד לי, צרפתי, זה נשמע לך כמו דבר מוסרי לעשות?:שלום

מה?:צרפתי

 אנחנו יושבים כאן בפאב ומדברים על איך אני אחזיר לעצמי את צפירה:שלום

 בזמן שיש אנשים שנלחמים בלבנון, בעזה, בסוריה! נלחמים באמת!

האדמה רועדת מתחת לרגליים, צרפתי.

.צרפתי מזנק על הרצפה ומצמיד אליה את אוזנו

לא רועדת.:צרפתי

.שלום מזנק גם הוא לרצפה ומצמיד אליה את אוזנו

לא?:שלום

(מתרומם) לא. עתיד המדינה תלוי בזה, שלום.:צרפתי

(מתרומם) עתיד המדינה?:שלום

 עתיד המדינה. אולי אפילו עתידו של המזרח התיכון. כרגע, הדבר הכי טוב:צרפתי
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 שאתה יכול לעשות למען כל אותם בחורים אמיצים שנלחמים בלבנון,

 בעזה ובסוריה זה להחזיר אליך את צפירה. אחרת, "דיג'יטל קומבאט"

 תתמוטט. ואחריה – הכלכלה של המדינה. ואחר כך? הכלכלה האיזורית.

כמו מגדל קלפים.

אתה קצת מגזים, צרפתי. :שלום

 כן, אתה צודק. אני מגזים. באמת שכדאי לוותר על כל העניין. אתה:צרפתי

 תתאושש, בסופו של דבר. גם החברה תתאושש. או שהיא תיסגר. מה

 שיבוא קודם. נפטר עובדים. נתפטר בעצמנו. נסגור את המשרדים. החיילים

 יחזרו משדה הקרב לדלתות סגורות ויצטרפו למעגל האבטלה. לא יוכלו

 לממן טיפולים פסיכאטריים, ייקחו את כלי הנשק ויתחילו במרי אזרחי

ברחובות. (משתנק) מה כבר יקרה? אסון גדול?

אל תדבר ככה, צרפתי. אם עתיד המדינה תלוי בזה...:שלום

תלוי, בטח שתלוי.:צרפתי

 (מסדר את בגדיו כהרף עין) אז נארגן את כל מה שצריך כדי שאני אחזיר:שלום

לעצמי את צפירה.

ניפגש מחר בשמונה בבוקר? לחץ על כל המגרש, גמר גביע?:צרפתי

 כן. אבל לא. הפעם ניקח כמה ימים כדי לבנות את הטקטיקה. צריך לבוא:שלום

קטנים ולצאת גדולים. 

חזרת, שלום. חזרת! שוב יש לך את הזיק בעיניים!:צרפתי

 הכל בזכותך, חברי הטוב צרפתי. אח, ללכת למלחמה עם סוריה כדי:שלום

להחזיר לעצמי את צפירה. עוד רעיון מעולה שעליתי עליו. קדימה!

שלום? לא יהיה איכפת לך... נכון?:צרפתי

איפה הארנק? בבית?:שלום

כן.:צרפתי

. שלום מוציא ארנק ומשלם

. שלום רואה אותה.צרפתי לוקח את שישיית המים

1



קדימה. אל תשכח לדווח לאחור.:שלום

.שלום וצרפתי יוצאים

  3  תמונה 

. נכנסת צפירהצרפתי יושב בבית הקפה

צפירה, שלום.:צרפתי

שלום צפירה. 

שלום צרפתי. הקדמת.:צפירה

כן. אני כל כך לחוץ בזמן האחרון. :צרפתי

גם אני. המצב נהיה פתאום מלחיץ. תוך יומיים. חדשות רעות מכל :צפירה

החזיתות. 

בעיקר מהחזית הסורית. נורא, פשוט נורא.:צרפתי

נורא, פשוט נורא.:צפירה

נורא, פשוט נו...:צרפתי

שלום חייב להפסיק להתקשר אליי כל הזמן.:צפירה

קשה לך? כל הזיכרונות עולים?:צרפתי

לא עולה לי שום דבר. הוא מפריע לי בדייטים.:צפירה

דייטים? כבר?:צרפתי

אני אישה מאד אינטנסיבית. ואני גם צריכה למצוא את האבא המושלם. :צפירה

ומצאת?:צרפתי

 עדיין לא. אתה יודע איך זה, עם המצב הבטחוני. אבל יש לי עוד חודשיים:צפירה

וחצי. (נעמדת)

אני לא אעכב אותך הרבה. רק תשתי קפה. עליי.:צרפתי

עליך? הארנק לא בבית?:צפירה

(מוציא ארנק גדול) עליי. :צרפתי
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איך זה יכול להיות?:צפירה

שלום סגר עסקה בחו"ל.:צרפתי

שלום הצליח לסגור עסקה? בחו״ֹל?:צפירה

כן. רגע לפני שהוא נעלם.:צרפתי

שלום נעלם?:צפירה

כן. הוא לא נפרד ממך?:צרפתי

כבר נפרדנו.:צפירה

לא פרידה כזאת. כמו שנפרדים לפני שהולכים למלחמה.:צרפתי

אתה חושב ששלום הלך למלחמה עם סוריה?:צפירה

אני יודע שהוא הלך.:צרפתי

איך?:צפירה

הוא לקח חל״ת מהעבודה. :צרפתי

הוא אף פעם לא...:צפירה

אני יודע. והוא גם כיבה את הטלפון ולא עונה על מיילים.:צרפתי

למה שהוא יילך?:צפירה

 המצפון הרג אותו. הוא לא יכל לשבת בשקט בזמן שיש חיילים ששוכבים:צרפתי

 בבוץ בשלוש חזיתות. הוא לא הפסיק לדבר בשבועיים האחרונים על

 היחידה הסודית שלו בצבא. ״הם כמו הילדים שלי״, הוא אמר. ״אבא חייב

לדאוג לילדים שלו״. 

לא ידעתי שהוא כזה אידיאליסט. איתי הוא דיבר רק על ספורט.:צפירה

הוא כל כך צנוע.:צרפתי

 בערוץ החדשות אמרו שיש סיכוי של עשרים ושלושה נקודה שמונה אחוז:צפירה

שהעימות עם סוריה יחזור להיות עימות בעצימות נמוכה בהקדם האפשרי. 

 כן, אבל בערוץ הפרשנות אמרו שהמספרים האמיתיים נעים בין עשרה:צרפתי

לחמישה עשר אחוזים בלבד.

. צרפתי וצפירה קמים.נשמעת אזעקה
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אין מה להילחץ.:צרפתי

כן, גם ככה הטילים האלה לא חודרים שום דבר.:צפירה

אתה חושב שיש כאן מרחב מוגן?

 אני בכלל לא בטוח שבכל פעם שיש אזעקה באמת יש טילים בשמיים.:צרפתי

 שמעתי שברוב הפעמים זה תרגיל של פיקוד העורף, שבודק את עירנות

הציבור.

.צפירה מתקרבת אל צרפתי

בכל זאת, אני... :צפירה

, שלא כל כך יודע מה לעשות אבל נהנה מכך מאד. הםצפירה נצמדת קצת אל צרפתי

.עומדים צמודים זה לזו כמה רגעים

(כמעט לוחשת על אוזנו) בום.:צפירה

בום?:צרפתי

(מתנתקת מצרפתי באחת) לא שמעת את הבום?:צפירה

היה בום?:צרפתי

בטח היה מעל הים.:צפירה

.שניהם מתיישבים

אתה רוצה מים?:צפירה

אני כל כך מודאג. :צרפתי

 אין מה לדאוג. עוד יום יומיים והטילים ארוכי הטווח שלהם ייגמרו. אמרו:צפירה

בערוץ החדשות.

כן, אבל...:צרפתי

1



אמרו משהו אחר בערוץ הפרשנות?:צפירה

מה יהיה עם שלום? אבל שלום.:צרפתי

מה כבר יקרה? יילך, יילחם ויחזור. :צפירה

יש לי הרגשה שהוא לא יחזור.:צרפתי

זה יהיה מושלם.:צפירה

איך את יכולה לחשוב כזה דבר? להגיד כזה דבר?:צרפתי

הנה אני חושבת (חושבת). והנה אני אומרת. זה יהיה מושלם.:צפירה

והילד? או הילדה?:צרפתי

 יהיה יתום. או יתומה. אולי זה האבא המושלם שאני מחפשת: אבא מת. אין:צפירה

 יותר מושלם מזה, לכולם. ואני גם בטוחה שייתנו לילד, או לילדה, להקריא

את הקטעים הכי מרגשים בטקסי יום הזיכרון. 

את גורמת לי לרצות להתחתן, להוליד ילדים ולהיהרג בעצמי.:צרפתי

כמובן. אתה הרי איש הגון.:צפירה

כמובן.:צרפתי

.צפירה צוחקת

יש לך צחוק יפה.:צרפתי

 נכון. ואני מרגישה מעין שחרור כזה. (ממשיכה לצחוק. צרפתי מצטרף:צפירה

לצחוקה)

את חושבת שמתאים לצחוק, במצבנו הלאומי?:צרפתי

. צרפתי צופה בה, מוקסם.צפירה ממשיכה לצחוק

. צרפתי מבחין בו.שלום נכנס ונעמד בפינה

אני... אני חייב ללכת. כלומר, את. את חייבת ללכת.:צרפתי

למה?:צפירה

אני פוגש כאן מישהו.:צרפתי
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באמת? מי?:צפירה

שותף עסקי.:צרפתי

נראה לי שאני אשאר.:צפירה

לא, זאת פגישה פרטית. :צרפתי

הוא גבר אחראי?:צפירה

לא.:צרפתי

נשוי?:צפירה

נשוי, שלושה ילדים, בית צמוד קרקע בהוד השרון.:צרפתי

הוא שוקל לעזוב את אישתו ולהתחיל פרק ב׳?:צפירה

הוא מעולם לא היה יותר מאוהב בה.:צרפתי

אז אולי הוא ישקול לגדל ילד, או ילדה, מחוץ לנישואין? בתור הרפתקה?:צפירה

הרפתקאות עושות לו פריחה.:צרפתי

בואי, אני אלווה אותך החוצה.

, מקים את צפירה ומוליך אותה ליציאה המרוחקת מהפינה בה עומדצרפתי מושיט את ידיו

.שלום

תוכל... תוכל בכל זאת למסור משהו לשלום?:צפירה

כן. מה?:צרפתי

(רוכנת אל צרפתי ומנשקת אותו) את זה. כלומר, את רוח הדברים. :צפירה

. נתקע בשולחן.צרפתי מלווה את צפירה מחוץ לבמה

אני אמסור.:צרפתי

.צרפתי נעצר

שכחתי את מה שאני אמור למסור לשלום.:צרפתי
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. צרפתי מגרגר קלות.צפירה מנשקת את צרפתי נשיקה ארוכה

כמו כלבלב נחמד.:צפירה

נחמד. :צרפתי

שלום, צרפתי.:צפירה

שלום.:צרפתי

אני הולכת.:צפירה

הולכת.:צרפתי

. צרפתי עומד וצופה בה.צפירה עושה את דרכה מחוץ לבמה

, שלום נכנס במהירותלאחר שצפירה יוצאת

מה זה היה?:שלום

(עדיין תחת השפעת הנשיקה) מה זה היה?:צרפתי

היא נישקה אותך. פעמיים.:שלום

 (עדיין תחת השפעת הנשיקה) פעמיים... (ועכשיו צרפתי מתנער באחת):צרפתי

מה אתה חושב שאתה עושה? אתה רוצה לדפוק את כל התוכנית?

לא יכולתי להתאפק. הייתי חייב לראות את צפירה. חייב.:שלום

יש לך מזל שבזכותי היא לא ראתה אותך. שב.:צרפתי

(נשאר לעמוד) והנשיקות?:שלום

זה מה שהיא ביקשה למסור לך.:צרפתי

הנשיקות היו בשבילי?:שלום

רק בשבילך.:צרפתי

אז זה סגור? המתח הורג אותי, צרפתי. תגיד לי כבר. יעבוד או לא יעבוד?:שלום

 תראה, תלוי בהגדרה של ״יעבוד״. (מוציא את הטלפון הנייד) הכנתי מצגת:צרפתי

שמסבירה בדיוק...

 (לוקח ממנו את הטלפון) עזוב אותי עכשיו מהמצגות שלך. הרגע דיברת:שלום
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איתה, נכון?

נכון.:צרפתי

ראית איך היא מגיבה, נכון?:שלום

נכון.:צרפתי

ראית באיזה מצב היא נמצאת, נכון?:שלום

נכון.:צרפתי

אז מה אתה אומר? הרעיון הגאוני שלי יעבוד? :שלום

הרעיון שלך? :צרפתי

כן. :שלום

ממתי זה הרעיון שלך?:צרפתי

מתמיד.:שלום

אבל אני חשבתי עליו.:צרפתי

 אבל אני פיתחתי אותו. מה אתה צריך בשביל לחשוב על רעיון? איזה:שלום

 נצנוץ רגעי במוח? אבל בשביל לפתח רעיון – בשביל לפתח רעיון אתה

 צריך כושר התמדה, אתה צריך להשקיע זמן, אתה צריך יעילות. לא סתם

אני המפתח הראשי בחברה. נכון?

נכון.:צרפתי

נו, אז זה יעבוד?:שלום

כן. אין ספק שכן. :צרפתי

אתה רואה? זה פיתוח של רעיון. זה פיתוח!:שלום

 ודאי. היא מאמינה שהלכת למלחמה. והכי חשוב: מודאגת עד עמקי נשמתה:צרפתי

מהאפשרות שלא תחזור. היא כמעט נכנסה להיסטריה.

היא נראתה לי רגועה לגמרי.:שלום

 (חושב רגע ואז) כשאתה הגעת היא כבר הייתה במצב קטטוני. אתה לא:צרפתי

יודע איך היא בכתה קודם. 

איך?:שלום

כמו אלמנה שקברה עשרה בעלים.:צרפתי
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קראה בשמי?:שלום

 כל הזמן. (מתייפח) שלום! שלום! רק שלא יקחו לי את שלום! מה יהיה על:צרפתי

הילד, או הילדה? 

ידעתי שעדיין איכפת לה! :שלום

נהדר, צרפתי. אתה חבר מופלא.

נכון. :צרפתי

ועכשיו – אנחנו מתקדמים לשלב הבא בתוכנית.:שלום

בדיוק. קדימה, לשלב הבא בתוכנית!:צרפתי

.שלום מתיישב והם מסתכלים זה על זה

נו?:שלום

נו מה?:צרפתי

אתה יודע שאני לא זוכר בעל פה.:שלום

אבל אתה פיתחת!:צרפתי

ואתה העוזר הנאמן שזוכר את כל הפרטים ואף פעם לא זוכה בתהילה.:שלום

כמובן. :צרפתי

השלב הבא בתוכנית לאחר פריצת המלחמה: המוות ההירואי שלך.

בדיוק. (חושב לרגע) מוות הירואי?:שלום

בוודאי.:צרפתי

איך אני אחזור לצפירה ואהיה אבא מושלם אם אני אמות?:שלום

יש הרבה אופציות עם הטכנולוגיה של היום.:צרפתי

 אולי דיברנו על מבצע הירואי או על נפילה הירואית לא דיברנו על מוות.:שלום

בשבי. מוות הירואי הוא קצת מבוי סתום.

נפילה הירואית בשבי. זה באמת ימיס את הלב שלה.:צרפתי

זה לא יפגע באבהות העתידית שלי?:שלום

 ממש לא. תוכל ללמד את הילד, או את הילדה, איך מתגברים על משברים.:צרפתי
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וגם תוכל לכתוב לצפירה מכתב מהשבי.

מכתב מהשבי... אתה יודע איך אני כותב מכתבים.:שלום

בדיוק. :צרפתי

מכתב! בכתב יד אותנטי! :שלום

אל תגיד לי שאתה מתכוון לכתוב אותו בעט הנובע.:צרפתי

כדאי?:שלום

ודאי.:צרפתי

מתי?:שלום

עוד כמה שבועות.:צרפתי

לא לא. מה פתאום? עוד יומיים. במבצע לטיהור המנהרות.:שלום

זה רמת הגולן. אין שם מנהרות.:צרפתי

אז מה יש שם?:שלום

רמפות.:צרפתי

רמפות?:שלום

רמפות.:צרפתי

מה, זה חדש?:שלום

לא.:צרפתי

מה עושים עם רמפות?:שלום

ט-ט-טנקים.:צרפתי

 טנקים. עוד יומיים אני נופל בשבי במבצע פריצה לשחרור הרמפות:שלום

 הכבושות. יום לאחר מכן – מכתב מהשבי. שבוע – שחרור. שבועיים –

חתונה. חודשיים – לידה. 

תוכנית מצויינת. :צרפתי

לשלם עליך?:שלום

(מוציא ארנק גדול) לא, אין צורך. אני אשלם עליך.:צרפתי

 צרפתי? איך יכול להיות? (צוחק ולוקח ממנו את הארנק) ארנק? עם כסף:שלום

 בפנים? (מוציא שטרות) כסף אמיתי? (צוחק) אולי עכשיו תוכל להפסיק
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לקנות שישיות. איך בחברה, דרך אגב?

האמת היא ש...:צרפתי

סתם שאלתי מתוך נימוס. אל תשכח לדווח לאחור.:שלום

 . שלום יוצא. צרפתי משנה את בגדיו לבגדיםצרפתי מניח כמה שטרות על השולחן

הדורים.

  4  תמונה 

, לבוש בהידור, יושב בבית הקפה ומעשן סיגר. נשמע כחכוח.צרפתי

נדמה לי שחיכיתי לכחכוח הזה כל חיי.:צרפתי

. צרפתי קם ומוציא עבורה את הכיסא. היא מתיישבת.נכנסת צפירה

שלום לך, צפירה.:צרפתי

צרפתי?:צפירה

(נושף עשן) מה?:צרפתי

אתה חושב שפורים היום?:צפירה

 לא. אצלי זה רגיל ככה. הנה, (מקרב אליה צלחת עוגה) הרשיתי לעצמי:צרפתי

להזמין לך. עם קצפת. 

מה קרה?:צפירה

הרבה השתנה בימים האחרונים. :צרפתי

כן. המצב נורא, פשוט נורא.:צפירה

נורא. בטח שנורא. ודאי שנורא. בכל מקרה...:צרפתי

אני כל היום רואה את ערוץ החדשות.:צפירה

כן, גם אני, אבל...:צרפתי

ובפרסומות מעבירה לערוץ הפרשנות.:צפירה

כן, בטח, אבל לפעמים...:צרפתי
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 וכשיש פרסומות בערוץ הפרשנות – מחזירה לערוץ החדשות. כל כך נחמד:צפירה

איך שהם מתואמים.

 אבל עדיין, לפעמים, מול ערוץ החדשות – שותים כוס יין? אוכלים קצת:צרפתי

שוקולד?

צרפתי! :צפירה

(רוכן אליה) סליחה. לא התכוונתי להכעיס. :צרפתי

מישהו עוד ישמע אותך.:צפירה

 לא נמאס לך? לא נמאס לך לדאוג כל הזמן? לא נמאס לך מזה שכל חמש:צרפתי

 דקות יש אזעקה? ואחר כך יש בומים? זה מבהיל. ולפעמים אין בומים. ואז

זה עוד יותר מבהיל. ונמאס נמאס נמאס נמאס נמאס. צריך קצת חופש.

איך אתה מדבר? לחיילים שנלחמים אין חופש. :צפירה

הם חיילים.:צרפתי

הם יכולים למות.:צפירה

לא מתים כל כך מהר. המצב הבטחוני עדיין לא כזה גרוע.:צרפתי

 המצב הבטחוני נוראי. כולם בחזית ולאף אחד אין זמן להיפגש איתי. אני:צפירה

אפילו מתגעגעת לשלום.

מתגעגעת לשלום?:צרפתי

או דואגת לו. אני לא בטוחה.:צפירה

אין מה לדאוג לשלום. הוא יסתדר.:צרפתי

אתה חושב?:צפירה

. צפירה טועמת מהעוגה.צרפתי מקרב את העוגה לצפירה

לא מתוק.:צפירה

מר?:צרפתי

לא. אבל גם לא מתוק.:צפירה

מושלם. מרגישים את הטעם האמיתי של העוגה.:צרפתי
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בואי איתי.

אני? איתך?:צפירה

למה לא?:צרפתי

למה כן?:צפירה

נתרחק מכאן קצת. :צרפתי

אני לא רוצה להתרחק. אני צריכה למצוא את האבא המושלם.:צפירה

זה אני, צפירה. אני האבא המושלם.:צרפתי

אתה? :צפירה

 תסתכלי עליי, צפירה. רק תסתכלי. אני לא הצרפתי שאת מכירה.:צרפתי

 השתניתי, צפירה. סגרתי כבר עשרים עסקאות בשבוע האחרון, צפירה.

 ואת יודעת למה, צפירה? את יודעת בשביל מי, צפירה? בשבילך, צפירה.

 ובשביל הילד, או הילדה. אני לא מדבר הרבה, צפירה. לא סובל ספורט,

 צפירה. יודע לתת חופש כשצריך ולעשות את העבודות השחורות, צפירה.

מספר שתיים קלאסי, צפירה. אבל מיליונר.

נשמע משעמם.:צפירה

 זה בדיוק מה שילדים צריכים: שיעמום. אחרת לא תהיה להם יציבות. הם:צרפתי

 צריכים יציבות ושיעמום, שיעמום ויציבות. וקופת גמל אסטרונומית

שההורים שלהם סגרו בשבילם.

 ומה אני אמורה לעשות? להשתעמם ביחד עם הילד, או הילדה? לגדל אותו,:צפירה

או אותה, בבית שאין בו אהבה?

אני חושב שאני אוהב אותך.:צרפתי

. צרפתי וצפירה קמים.נשמעת אזעקה

חושב?:צפירה

בטוח. :צרפתי

תוכיח.:צפירה
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 אני אשנה את השם של החברה ל״צפירה דיג׳יטל״. (מוציא את הטלפון:צרפתי

הנייד ומקליד עליו). הנה. 

אני אהבתך הראשונה, נכון? :צפירה

בטח.:צרפתי

אף פעם לא הייתי אהבה ראשונה של מישהו. ממתי זה... ככה?:צפירה

מהימים האחרונים, פתאום... כשהיית עם שלום בכלל לא חשבתי על זה.:צרפתי

 קיוויתי שתאמר שהתאהבת בי ברגע הראשון שבו ראית אותי. אף פעם לא:צפירה

התאהבו בי ממבט ראשון.

 בטח שהתאהבתי בך ממבט ראשון. פשוט לא הבנתי שזה מה שקורה לי.:צרפתי

 לא חשבתי שאני מסוגל להתאהב. ורק אתמול השתחרר אצלי משהו, כמו

 פקק, אבל פקק כזה שעף למעלה כשהוא משתחרר, פקק – טיל, ואני

 הבנתי שבעצם התאהבתי בך ממבט ראשון ושמתמיד הייתי מאוהב בך

 ממבט ראשון ולתמיד אהיה מאוהב בך ממבט ראשון. (מתיישב ומביט

בטלפון שלו) נפילות בשטחים פתוחים. אין נזק, אין נפגעים.

זה ממש מרגש, צרפתי. :צפירה

גם אני מתרגש.:צרפתי

אבל אני לא אוהבת אותך.:צפירה

 אני יודע. איך תאהבי אותי? אנחנו בקושי מכירים. אבל ברגע שתשמעי על:צרפתי

התוכניות שלי לילד – או לילדה – אני בטוח שלפחות תחבבי אותי.

(מתיישבת) לאן?:צפירה

לאן מה?:צרפתי

לאן לבוא איתך? אני לא מוכנה להיות בעוד צימר בצפון.:צפירה

 (מקליד על הטלפון הנייד) פאריז. סוף שבוע. נדבר על העתיד של הילד, או:צרפתי

הילדה. אני אכין לך מצגת עם חומרים חינוכיים לשש השנים הראשונות.

פאריז. לא סתם קוראים לך צרפתי.:צפירה

באמת? אני חשבתי שסתם לגמרי.:צרפתי

ואם אני לא אהיה מרוצה מהמצגת?:צפירה
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יצא לך פעם לראות מצגת שלי?:צרפתי

לא. אבל בכל זאת.:צפירה

אם לא תהיי מרוצה, תחזרי רעננה אחרי ארבעה ימי חופש.:צרפתי

 ארבעה ימי חופש. אומרים שבעוד ארבעה ימים המלחמה בסוריה כבר:צפירה

תהיה בעצימות נמוכה ובלבנון תהיה הפסקת אש. 

 בדיוק. תוכלי לבטל את ערוץ החדשות. לראות תוכניות טפשיות בטלוויזיה:צרפתי

 בלי להרגיש רגשות אשם לאומיים. בטח תרצי גם לנוח קצת מהחופש ואז

אולי, רק אולי, תשקלי בחיוב לנסוע איתי שוב.

לאן?:צפירה

 פאריז. לא סתם קוראים לי צרפתי. נמכור את ״צפירה דיג׳יטל״:צרפתי

 בטריליונים בכנס הדיגיטציה המולטידיציפלינרי. נתחיל מחדש –

 בצרפתית. נגדל בפאריז את הילד. או את הילדה. ניקח מטפל – או מטפלת.

קפה, עוגות, שמפניה ומים. בואי איתי.

לאן?:צפירה

לפאריז. אמרתי לך.:צרפתי

רק בדקתי.:צפירה

.צרפתי משלם והם יוצאים

  5  תמונה 

, לבוש מדים, יושב בפאב. צרפתי, לבוש בבגדיו הרגילים, נכנס.שלום

אתה מאחר.:שלום

למה אתה לבוש ככה? אתה חושב שפורים היום?:צרפתי

נכנס לתפקיד. נו?:שלום

נו מה?:צרפתי

אני מתחיל להתעייף ממך. אתה מדווח לי או לא?:שלום

אם אתה עייף אתה יכול ללכת לנוח.:צרפתי
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מה אמרת?:שלום

כלום. :צרפתי

דווח.:שלום

המכתב הועבר.:צרפתי

יפה. היא קראה אותו?:שלום

כן.:צרפתי

מולך?:שלום

כן.:צרפתי

ו...?:שלום

היא הקריאה לי אותו בקול רם, שלום.:צרפתי

באמת?:שלום

 כן. לא יכלה להתאפק. איך שאתה כותב מכתבים... היא גם לא יכלה:צרפתי

 להפסיק לבכות. בהתחלה היא בכתה בשקט. ואז בקול רם. ואז יבבות. ואז

 שוב בשקט. כמעט ולא נשאר שום דבר מהמכתב. הכל היה רטוב. והיא

המשיכה לבכות, ולבכות... אחרי שעה וחצי של בכי רצוף, היא התעלפה.

צפירה התעלפה?:שלום

לדעתי היא הפסיקה לנשום לכמה שניות. :צרפתי

.שלום עומד לצאת

לאן?:צרפתי

 לצפירה. הגזמנו, צרפתי. אנחנו מסכנים גם את צפירה וגם את הילד. או:שלום

את הילדה.

הכל בסדר, שלום.:צרפתי

 הכל בסדר? צפירה הפסיקה לנשום לחצי דקה בחודש השמיני ואתה אומר:שלום

לי שהכל בסדר?

אני לא בטוח שהיא הפסיקה לנשום. בטח לא לחצי דקה.:צרפתי
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לא משנה. אז היא התעלפה.:שלום

 היא לא בדיוק התעלפה, היא קצת איבדה שיווי משקל ונשכבה על הספה.:צרפתי

יכול לקרות לכל אחד. 

אם היא תמשיך לבכות ככה היא תתעלף. :שלום

 לא הייתי צריך להציע לך לכתוב את המכתב בעט הנובע. זאת הטעות.:צרפתי

 החיבור בין יכולת כתיבת המכתבים שלך לדיו שנובע מהעט פשוט היה

יותר מדי. אני מבקש את סליחתך.

אני סולח, צרפתי. אבל זאת הפעם האחרונה. תתחיל להתאפס.:שלום

(מצדיע) כן המפקד. אפשר לעבור לשלב הבא בתוכנית?:צרפתי

(מתיישב) אפשר. מה השלב הבא בתוכנית?:שלום

מה אתה אומר?:צרפתי

אמרנו שבי. אמרנו מכתב. השלב הבא צריך להיות שחרור.:שלום

מעולה. שחרור, ואחרי כמה חודשים – השיבה הגדולה הביתה.:צרפתי

למה כמה חודשים?:שלום

 לא חוזרים מיד אחרי שמשתחררים מהשבי. קודם כל עושים לך תחקיר:צרפתי

 ביטחוני ארוך ארוך. אחר כך, אתה צריך לנסוע לנקות את הראש. זה לא

להשתחרר וגמרנו. שלא לדבר על הסיוטים.

סיוטים?:שלום

בטח. צעקות מתוך שינה. מחשבות אובדניות. אתה יודע איך זה שבי. :צרפתי

 אני לא יכול להרשות לעצמי סיוטים. צפירה תחשוב שזה יפגע בילד, או:שלום

בילדה.

צפירה לא תחשוב כזה דבר.:צרפתי

מאיפה אתה יודע?:שלום

סתם. ניחוש. :צרפתי

אני לא יכול לקחת סיכון כזה.:שלום

 צודק. אז לפחות תיתן כמה ימים לתחקיר ביטחוני. אחרת היא באמת לא:צרפתי

תאמין.
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כמה?:שלום

הייתי אומר לפחות שבעה.:צרפתי

קיבלת ארבעה. :שלום

שישה. אחרת זה באמת לא אמין.:צרפתי

ארבעה. אתה תארגן את הכל?:שלום

כן.:צרפתי

ותדווח לאחור?:שלום

כן.:צרפתי

איך בחברה, דרך אגב?:שלום

כרגיל.:צרפתי

.הם מסתכלים זה על זה

טוב, אז אני הולך. :צרפתי

 אני מבין שהפעם הקודמת הייתה חד פעמית. עדיין אין כסף לצרפתי. וגם:שלום

אף פעם לא יהיה.

אתה אמרת.:צרפתי

. צרפתי יוצא

.שלום משלם ויוצא

  6  תמונה 

.צרפתי וצפירה בפאריז

. צרפתי עם פאוץ׳ גדול.צרפתי וצפירה נכנסים לבית הקפה עם המזוודות

אוי, צרפתי!:צפירה

אוי, צפירה!:צרפתי

אוי, צפירה!:צפירה
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אוי, צרפתי!:צרפתי

היה נהדר.:צפירה

היה מושלם.:צרפתי

היה מושלם.:צפירה

היה נהדר. :צרפתי

מה לקח לך כל כך הרבה זמן?:צפירה

לא פשוט להסתובב עם זה.:צרפתי

אמרתי לך לשים חלק במזוודה. :צפירה

שמתי חלק. :צרפתי

שקרן. כל המזוודה שלך מלאה בבקבוקי מים מפאריז.:צפירה

 את יודעת כמה המים זולים שם? וזה הרי אף פעם לא מתקלקל. ואנחנו:צרפתי

מדברים על פאריז! מקום כל כך תרבותי. בטח גם המים שם תרבותיים. 

אוי, צרפתי.:צפירה

אוי, צפירה.:צרפתי

אני כל כך שמחה שנסענו.:צפירה

 גם אני. ואני כל כך שמח שחזרנו. ישר לבית הקפה עם המזוודות. כדי:צרפתי

 שכולם כאן יסתכלו ויגידו לעצמם: הם עכשיו חזרו מחו"ל. ממש ממש

 עכשיו. טוב להם. ממש ממש טוב להם. נסיעה לחו"ל מבחינתם זה שגרה.

 לכן אם מתחשק להם קפה בדרך חזרה מנמל התעופה – הם ייכנסו לבית

קפה עם המזוודות והארנק. נפלא.

לא מתחשק לי קפה.:צפירה

אפשר גם עוגה.:צרפתי

עוגה. כמה שאני אוהבת אותך, צרפתי.:צפירה

באמת?:צרפתי

 כן. סוף שבוע אחד בפאריז וזהו - אני אוהבת אותך. בלי לשים לב, אפילו.:צפירה

 כל הזמן חשבתי שאני מרגישה ככה בגלל האוויר שיש בחו״ל, או בגלל

 הצרפתית. חשבתי שהכל יעבור לי בביקורת הדרכונים, או כשנחכה
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 למזוודות. אבל לא. אנחנו כבר יותר משעתיים בארץ ואני עדיין אוהבת

 אותך. והמצגות שאתה עושה...  בוא הביתה. אני אפרוק את המזוודה ואנוח

 קצת. אתה תתכנן את המעבר הסופי שלנו לפאריז והבטחת עתיד המשפחה.

אני רוצה ללדת באמצע השאנז אליזה.

באמצע השאנז אליזה?:צרפתי

 התחלה מושלמת לחיים מושלמים עם הורים מושלמים. (מחבקת את:צפירה

צרפתי) 

קח לי את המזוודה.

. צרפתי קם, מכניס במאמץ את הארנק התפוח לכיסו ולוקח את שתיצפירה יוצאת

. שלום נכנס, בציוד צבאי מלא, מזנק על צרפתי ומכוון אליו את הרובה.המזוודות

(מרים ידיים) שלום.:צרפתי

זה לא מצחיק.:שלום

מה אתה עושה?:צרפתי

מה אתה עושה?:שלום

מה אתה עושה?:צרפתי

מה אתה עושה?:שלום

(קוראת מבחוץ) צרפתי, נו כבר.:צפירה

(קורא אליה) עוד רגע.:צרפתי

(קוראת מבחוץ) אני מתחילה ללכת. תביא לי עוגה.:צפירה

הבנתי בדיוק מה קורה כאן.:שלום

מה קורה?:צרפתי

אתה. צפירה. נסעתם ביחד, או שאתם מתכוונים לנסוע ביחד.:שלום

(צוחק) אתה חושב שאני וצפירה נוסעים ביחד?:צרפתי

כן.:שלום

ומי משלם על זה בדיוק? היא? אני?:צרפתי
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 אני. (מתקרב אל צרפתי ומוציא במאמץ את ארנקו) אתה משתמש בכספים:שלום

של החברה.

 החברה שלנו מרוששת, שלום. פיטרתי חצי מהעובדים בסוף השבוע:צרפתי

האחרון.

 שטויות. החברה שלנו רק הולכת וגדלה. קראתי את המיילים. ראיתי את:שלום

המספרים.

זה? זה מצג שווא.:צרפתי

ולמה לא היית בבית בסוף השבוע?:שלום

התקשרת? אתה יודע שזה מסכן את כל התוכנית שלנו.:צרפתי

קראתי את המיילים. ראיתי את המספרים. :שלום

זה בסדר. זה מובן, אני לא...:צרפתי

אז למה לא היית בבית?:שלום

 פיטרתי כל כך הרבה עובדים. אמרתי לך. לא רציתי להישאר בבית אחרי:צרפתי

זה.

מה אתה אומר.:שלום

 זה היה נוראי. שיחות טלפון בכייניות, ביקורי פתע, ואולי תיקח אותי בתור:צרפתי

 פרילאנסר רק לעוד כמה חודשים, עד שהמצב בשוק יתייצב קצת. היה אחד

 שהתחיל לבכות אחרי שפיטרתי אותו. חצי שעה אחרי זה אמא שלו הגיעה

למשרד. הייתי חייב להעלם. תוריד את הרובה.

וצפירה? למה צפירה לא הייתה בבית?:שלום

אל תגיד לי שניסית ליצור קשר גם איתה. זה כבר ממש טיפשי.:צרפתי

חזרתי חמשוש. מה הייתי אמור לעשות?:שלום

חמשוש? :צרפתי

כן. צ׳יפרו אותנו.:שלום

באמת התגייסת?:צרפתי

כן.:שלום

למלחמה?:צרפתי
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כן.:שלום

עם סוריה?:צרפתי

כן.:שלום

יכול לקרות לך משהו?:צרפתי

 כן. אבל לא איכפת לי. סוף סוף אני לא מרגיש אשם. סוף סוף אני יכול:שלום

לישון בלילה. המדינה הזאת בוערת, צרפתי.

בוערת?:צרפתי

 כמו בנוהל אדמה בוערת. ואנחנו מתעסקים בהיי טק ובשטויות. יש רק דבר:שלום

אחד שראוי לעשות כיום: לזיין לערבים את הצורה.

אז.. חזרת חמשוש והלכת לצפירה?:צרפתי

 רק עמדתי ברחוב והסתכלתי על החלון שלה. על החלון היפהפה שלה. אתה:שלום

 יודע שמהחלון הזה, אם לוקחים כיסא ועומדים על קצות האצבעות, ממש

 כמעט רואים את הים? המגדל החדש קצת מסתיר. יום אחד, צרפתי, יום

 אחד, כשייגמרו כאן כל המלחמות, אני אביא את החבר׳ה מהפלוגה ונבנה

 קיר בטון מול החלון של צפירה. ואחרי זה נדביק עליו טפט ים ענקי. כדי

שלצפירה ולילד, או לילדה, יהיה ים מתי שרק ירצו.

אני יכול לגלות לך איפה צפירה הייתה.:צרפתי

תגלה.:שלום

זה יכאיב לך.:צרפתי

תכאיב.:שלום

בוא נשב.:צרפתי

.הם מתיישבים

היא נסעה לצימר.:צרפתי

לאיזה צימר?:שלום

לצימר.:צרפתי
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ל.. ל"נוצות העגורן"?:שלום

כן.:צרפתי

"שם יפנקו אותך כל הזמן ובכל מובן"?:שלום

כן. אנחנו יכולים להמשיך בפעם אחרת, אם זה קשה לך מדי.:צרפתי

לא. בוא נמשיך עכשיו.:שלום

 היה לה משבר קטן. לא הצליחה לתפקד. רק ישבה בבית, חשבה עליך:צרפתי

 ובכתה. המלצתי לה לנסוע לסוף השבוע, לנקות קצת את הראש. קבענו

להיפגש כאן אחרי שהיא חוזרת.

ולמה עם שתי מזוודות?:שלום

 זה הרי ברור, שלום. רצתה להרגיש שהיא נוסעת עם מישהו. לא סתם עם:צרפתי

 מישהו – איתך. היא התעקשה ללכת לבית שלך ולקחת מזוודה שלך וקצת

 בגדים. מזל שהצלחתי לעצור אותה. עוד שנייה כל התוכנית הייתה נופלת.

 הסכמנו בסוף שתיקח מזוודה שלי עם הבגדים שלי. ואם הכעסתי אותך

בזה, קבל את התנצלותי הכנה.

אתה באמת מספר אחד. :שלום

. שלום וצרפתי קמים. לאחר שנייה, שלום מתחבא מתחת לשולחן.נשמעת אזעקה

מה אתה עושה?:צרפתי

אני חייב להגן על עצמי בתור רכוש צבאי.:שלום

.צפירה נכנסת בריצה ומחבקת את צרפתי

(מתנשמת) איפה היית? חיפשתי אותך בכל הרחוב ו...:צפירה

צפירה?:שלום

שלום?:צפירה

צפירה?:צרפתי

 צרפתי? (יוצא מתחת לשולחן ומכוון את הרובה) תסביר. (ולאחר שצרפתי:שלום
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לא עונה) נסעתם ביחד?

כן.:צפירה

ל״נוצות העגורן״?:שלום

לא. לפאריז.:צפירה

בוגד. (לצפירה) ואת, איך יכולת לעשות את זה כשאני בשבי?:שלום

היית בשבי?:צפירה

כן.:שלום

 שבי... מתי היית בשבי? איך זה שלא שמענו על זה? למה זה לא היה כתוב:צרפתי

 בעיתון? למה לא דיברו על זה בערוץ החדשות? מתי השתחררת? איך זה

שלא עשו לך תחקיר ביטחוני? יש לך סיוטים?

 עשו לנו שבוע שבי מזורז של יומיים. כדי שנדע מה לעשות אם נפסיד:שלום

בקרב הגדול על הרמפות.

הקרב הגדול על הרמפות...:צפירה

 היית צריכה לראות אותי שם, משחרר רמפה אחרי רמפה אחרי רמפה...:שלום

 שיחררתי כל כך הרבה רמפות שקיבלתי צ׳ופר מהמג״ד... כל מה שתבקש,

הוא אמר לי... ואני ביקשתי לראות אותך, צפירה. אותך...

אתה... אני... המדים... מאד מתאימים לך.:צפירה

תודה. זה גם מה שהמג"ד אמר. שיכנע אותי לחתום קבע.:שלום

חתמת קבע?:צפירה

חתמת קבע?:צרפתי

לכל החיים. אני הולך להילחם ולהילחם, עד שיבוא שלום. :שלום

איזה חזון!:צפירה

 זה? זה שום דבר. את צריכה לראות את תוכנית החומש שהכנתי, לי:שלום

 יודעת מה  בקורס ״תוכניות חומש ללוחם״.100ולמדינה. קיבלתי עליה 

 הסעיף הראשון בתוכנית? החתונה שלנו. כן, את הולכת להיות אישה של

 איש צבא. לעבור איתי מבסיס לבסיס בכל הארץ. נגדל את הילדים בין

הטנקים למטוסים. איך זה נשמע לך?
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. צרפתי ממהרנוצר רגע בין שלום לצפירה

(צוחק)  איך זה באמת נשמע לך?:צרפתי

(לשלום) למה חתמת קבע?:צפירה

 כי הבנתי שכבר חתמתי קבע לפני (מלטף את בטנה של צפירה) שמונה:שלום

 חודשים, צפירה שלי. רציתי שתתאהבי בי מחדש בזכות הקרביות

 המופלאה שלי ונהיה הורים מושלמים ביחד. ומה שקרה הוא שאני

 התאהבתי בקרביות המופלאה שלי. אני מרגיש שזה הדבר הכי אמיתי

שהיה לי בחיים. לקח לי ארבעים שנה למצוא אותו, אבל מצאתי.

איזו כנות! בחיים לא שמעתי אותך מדבר ככה.:צפירה

ערך הכנות הוא הערך הראשון של כל חייל.:שלום

 (מוריד את הרובה של שלום) כדאי שאני אסביר לך משהו, חייליקו. (נצמד:צרפתי

 לצפירה) אנחנו זוג. בדיוק חזרנו מסוף שבוע מלא תענוגות. סוויט לוקז׳ורי

 מיטה טרה גראנד. סקס – לפחות פעם אחת, ובטח הייתה עוד פעם שאני

 לא זוכר מרוב השמפניה הצרפתית המשובחת ששתינו, אותה הטיסו

 במיוחד עבורנו מחבל בורדו. וכל הפינוקים האלה בשביל להתכונן כמו

שצריך לגידול הילד, או הילדה.

אבל זה הילד – או הילדה – שלי!:שלום

כבר לא. היה ו-פוף. לא.:צרפתי

צפירה? זה נכון?:שלום

הכל נכון. פאריז... סקס... שמפניה...:צפירה

והילד? או הילדה?:שלום

תראה, צרפתי הוא מאד אמין.:צפירה

ואת אוהבת אותו? את באמת אוהבת את צרפתי?:שלום

אני...:צפירה

. שוב נוצר רגע בין שלום לצפירה
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(לצרפתי) מתי אתה מוכר את החברה? :שלום

 מחר אני סוגר את העניין עם הבורד ומוכר אותה בכנס המולטידיציפלינרי:צרפתי

בפאריז. עד סוף השבוע צפירה ואני נעבור לגור בשאנז אליזה.

(לצפירה) עדיין לא ענית לי. :שלום

הלכתי להילחם בשבילך.

בשבילי?:צפירה

ובשבילו. או בשבילה.:שלום

 אבל זה לא משנה! כי הפסדת. אתה יכול ללכת למש"קית ת"ש ולבקש:צרפתי

מעמד של חייל בודד (צוחק).

 הפסדתי? (ולאחר שצפירה לא עונה) הפסדתי. כמו כל חייל, אני יודע מתי:שלום

 הפסדתי. ניסיתי, צפירה. אבל הפסדתי, אותך ואת הילד. או את הילדה.

 תהיה תקופת אבל. אין ספק. ואחריה – התאוששות איטית מאד. איטית

ורצינית. אבל המשבר הזה רק יהפוך אותי לאבא יותר טוב לחיילים שלי.

(מחבקת אותו) אף פעם לא שמעתי אותך מדבר ככה!:צפירה

 יצא לי לדבר ככה הרבה פעמים. בישיבות חברה, בעיקר. ועכשיו לפני:שלום

 שאנחנו יוצאים לקרב. סוף סוף אני מבין על מה דיברתי בכל הפעמים

הללו.

צפירה, אנחנו צריכים ללכת. :צרפתי

דעי כי אהבתיך, צפירה. :שלום

ממש נהיית משורר.:צפירה

פרי אהבתנו צומח בבטנך.:שלום

צפירה!:צרפתי

תשתוק.:צפירה

לשתוק?:צרפתי

כן. תשתוק. תשתוק כבר.:צפירה

אבל אני לא מדבר הרבה.:צרפתי
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 נכון. ולכן – כל כך משעמם. ואחרי כל מה שהוא עשה בשבילי - אני קצת:צפירה

מתגעגעת לבחור הקשקשן, שפתאום נהיה גיבור מחוספס שכזה.

 אבל אני תיכננתי את כל הבגידה המפוארת הזאת! אני! היה לי רעיון,:צרפתי

 פיתחתי אותו והוצאתי אותו לפועל! זה לא הופך אותי גם כן לגיבור

מחוספס?

 יכול להיות. אני אלך הביתה כדי לחשוב. עד סוף השבוע אודיע לכם מה:צפירה

החלטתי.

 עד סוף השבוע אנחנו אמורים להיות בפאריז. אי אפשר כבר לעצור את:צרפתי

מכירת החברה!

 נפלא. שלום יחכה לי כאן. תגיד למפקד שזה מקרה חירום דוחה מלחמות.:צפירה

 אתה תחכה לי בפאריז, אחרי שתמכור. באותו יום ובאותה שעה. נתחשב

בהפרשי השעות, כדי שהמתח יישמר. מי שאגיע אליו יהיה הזוכה.

הוגן.:שלום

 מה פתאום? לפני שעה היה ברור שאת נוסעת איתי ושאנחנו עוברים לחיות:צרפתי

בפאריז. איזה מין משחק זה?

אם לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול לפרוש עכשיו.:צפירה

 לפרוש? עוד יומיים אני טס לפאריז, מוכר את החברה במיליארדים וקונה:צרפתי

חיתולים וצעצועים.

אני אוהבת גברים עם ביטחון עצמי.:צפירה

תודה.:צרפתי

אם אתה כל כך בטוח בעצמך, אתה יכול לצאת מכאן ראשון.:צפירה

אני הולך. (לא זז):צרפתי

את באה?

עוד מעט.:צפירה

. חוזר כעבור רגע.צרפתי לוקח את שתי המזוודות ומדדה החוצה
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צפירה, היה יירוט מעל הים. אין נפגעים ואין נזק. :צרפתי

תודה, צרפתי.:צפירה

אני יודע שאת אוהבת להיות מעודכנת.:צרפתי

תודה, צרפתי.:צפירה

.צרפתי מדדה החוצה

מה הדרגה שלך?:צפירה

סרן. :שלום

זה הכל?:צפירה

יש לאן להתקדם. אני במסלול ישיר לדרגת אלוף משנה.:שלום

וכשתהיה אלוף משנה?:צפירה

אני מייד אכנס למסלול ישיר לדרגת אלוף.:שלום

יש סיכוי שתהיה רמטכ״ל?:צפירה

סיכוי גדול מאד.:שלום

(מתקרב אליה) הכל בשביל הילד.

או הילדה.:צפירה

עוד מעט נדע. :שלום

אני כבר יודעת.:צפירה

באמת? :שלום

כן.:צפירה

חשבתי שרצית להשאיר את הכל פתוח, לא להתקבע מראש...:שלום

לא יכולתי להתאפק.:צפירה

תגלי לי?:שלום

זה יהיה לא הוגן כלפי צרפתי.:צפירה

אבל זה הילד שלי. או הילדה. אולי תגלי לי כבר?:שלום

אני רוצה ללדת באמצע השאנז אליזה.:צפירה
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באמצע השאנז אליזה?:שלום

כן. זאת התחלה מושלמת לחיים.:צפירה

ואיך ייראה ההמשך של החיים, בלי האבא הביולוגי?:שלום

נספר שצרפתי הוא האבא. גם ככה אתם דומים.:צפירה

אנחנו לא דומים. :שלום

לא יהיו לך סיוטים?:צפירה

לא. המג״ד אמר שהוא מקנא במנטליות הקשוחה שלי.:שלום

אני אקח אותך לשאנז אליזה. 

אתה לא תהיה באמצע מלחמה?:צפירה

עוד יומיים שלושה אנחנו מנצחים במלחמה הזאת.:שלום

באמת?:צפירה

 זאת הערכת המודיעין. וגם אם לא, יש טייס של מסוק אמבולנס שחייב לי:שלום

טובה. ננחת בשאנז אליזה, תלדי – בצורה בטיחותית – ונחזור מייד לארץ.

ובארץ מה? אני אהיה אמא חד הורית?:צפירה

אני יוצא כמעט כל סופ״ש.:שלום

אני לא מוכנה לגדל ילדים עם כל האזעקות האלה. :צפירה

 תוך כמה שבועות אני מחזיר את השקט ומחסל את כל האזעקות. נוכל:שלום

ללכת כולנו לים.

גם שם אפשר ללכת לים.:צפירה

זה לא אותו הים. :שלום

כאן בקושי אפשר לראות אותו.:צפירה

 אבל הוא ישנו. יודעים שאיפשהו, גם אם מאד רחוק – הוא ישנו. ואפשר:שלום

לחלום על לשרת בבסיס שנמצא לידו ולעשות ריצות בוקר על החוף.

ואז בונים לך מגדל מול הפרצוף והלך הים.:צפירה

אבל עדיין אפשר להריח. אח, ריח של ים על הבוקר!:שלום

האף שלי תמיד סתום בבוקר.:צפירה

מילה אחת ואני שולח אותך לחובש. :שלום
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אני צריכה ללכת.:צפירה

צפירה, אני יוצא עוד מעט לפעולה סודית. :שלום

אני צריכה ללכת.:צפירה

.צפירה יוצאת

  7  תמונה 

, במדים וציוד צבאי מלא, ומתיישב ליד השולחן העגול בבית הקפה. נכנס נכנס שלום

, מתיישב ליד שולחן עמוס בבקבוקי מים קטנים בבית קפה פריזאי. הם צרפתי

.ממתינים כמה רגעים

המכירה של החברה הייתה עוד יותר מוצלחת ממה שדמיינתי. :צרפתי

המג״ד הפך אותי לאלוף משנה. אין חייל שמגיע לו יותר, הוא אמר.:שלום

היא תגיע אליי לפאריז. לא יכול להיות סוף אחר לסיפור הזה. :צרפתי

כשצפירה תגיע ותראה את הדרגות החדשות היא כל כך תתרגש.:שלום

למרות שגם קיימת האפשרות שהיא לא תגיע.:צרפתי

ואז מה יהיה על החזית הסורית?:שלום

 היא באמת אהבה אותך למשך ארבעה ימים. כלומר, אותי. די, צרפתי. די.:צרפתי

אז למה שלא תאהב לעוד ארבעים שנה?

 קח את עצמך בידיים, שלום! עוד רגע היא תכחכח. רגע לאחר מכן: תופיע.:שלום

 תחייכו. תצחקו. תתחבקו. צרפתי יהפוך להיות שחקן עבר. תהיו ביחד,

ביחד, ביחד.

עוד רגע היא מכחכחת ומופיעה. התחלה חדשה.:צרפתי

. שניהם מסבים את פניהם הצידה בציפייה. נשמע כחכוח
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