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 1 תמונה
 המקום: רחוב.

 , יעה ומטאטא. אשפה . לכל אחד עגלת פחמבוגריםפועלי ניקיון שני 

 . שניהם באותו מעמד בעבודה. פלסטיני השני ערבי ,רוסיממוצא האחד יהודי 

 לבוש עניבה. ראשון נכנס סרגיי מכיוונים שונים, לבמה שניהם נכנסים 

 צדדים כמחפש מישהו. סורק את הסביבה לכל הומהירים במבטים קצרים 

 .ג'אמיללאחר זמן מה נכנס 

 היית?... אתה ( איפה )כועס :סרגיי

 אה?...  :ג'אמיל

 אתה איפה אתה?  סרגיי:

 אני פה. :ג'אמיל

 . פה אותך לא ראיתָ  סרגיי:

 אה?...  :ג'אמיל

 ( מאיימת באצבעאתה איפה אתה? ) סרגיי:

 )מה אתה רוצה?( ...ִביָדק שּו :ג'אמיל
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ָלאטאני אגיד אותך לחיים! אני אגיד אותך לחיים!  סרגיי:  )קללה...( ...ב 

לגיד אותי רוצה אתה בשקט ואחרי שתיקה קצרה(  סרגיי)מסתכל על  :ג'אמיל

 . ָלִגיד, תגיד.. ָלִגידלחיים? 

ָלאט)מתחיל ללכת( ו הּו ב    ...ולא אני ָאת 

ָלאטאתה ... אני בלאט? !?ליָלִגיד אתה )המום( מה  :סרגיי   !ב 

 ? תָ אני לא ראי איפה היית אתה

 ?למה :ג'אמיל

  לא עובד שמה?יש אתה למה )מצביע למקום שג'אמיל בא ממנו(  סרגיי:

 אני אגיד אותך לחיים.עכשיו 

 שמה. הייתָ כבר אני  :ג'אמיל

 .אני אגיד אותך לחיים :סרגיי

 למה? :ג'אמיל

 שמה טוב בכלל. ניקיתָ לא  אתהשלמה  סרגיי:

 שמה.נָקיָת אני  יםה  אּולָ בָ  :ג'אמיל

 .סרגיי שקרמ אחמד אתה יש סרגיי:

 .ג'אמילאני לא אחמד, אני קוראים אותי  :ג'אמיל

 כן אחמד, כול ערבים אחמד... ( אתהבכעס) :סרגיי

 .ג'אמיל ג'אמיללא אחמד, אני  , אבלאני ערבי :ג'אמיל

 !ניקיתָ לא ואתה  סרגיי:

 שני.באחד חדורי שנאה  תוקעים מבטיםפאוזה ארוכה. שניהם }

 מכעס. תפקעעומד לה בכעס עצור סרגיי

 . ושנאה בקור רוח בסרגייומסתכל  עומד לו בנחת ג'אמיל

  מספרהוא פוסע , להמשיך לדרכו מחליט ג'אמילש עד ,עומדיםהם כך 

  {צעדים.
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 "ִאיִדי סּוָדה!" ...תבוא הנה! :רגייס

אתה חושב שאתה עם עניבה אתה בוס  תך?...רה אּוו)חוזר( מה ק :ג'אמיל

 שלי?

 אתה רוצה עניבה שלי? סרגיי:

 אתה רוצה לחנוק אותי? :ג'אמיל

 אתה תבוא לפה!  סרגיי:

 {מתקרב קצת. ג'אמיל}

 משקר!  אתהשמה,  ניקיתָ שהיית שמה ו אותיָלִגיד  אתה סרגיי:

 עם לא משקר.אללה אני אף ב-ִבחיאת :ג'אמיל

 משקר! אתה סרגיי:

הּול לא משקר אני ,)באלוהים( וָואָלִהי :ג'אמיל  .ָאת 

  רחוב ההוא שמה... בשמה את  ניקיתָ ואני אגיד אותך לחיים שלא  סרגיי:

 בחמש בבוקר.כבר שמה  ניקיתָ אני  :ג'אמיל

 אני לא ראית אותך בכלל עובד שמה... אני הייתי שמה בחמש ו סרגיי:

 אני הלכתה משמה בחמש. :ג'אמיל

 ...?ניקיתָ ו( איפה? איפה נתוכ לעומצביע  ג'אמיל)נגש לפח של  סרגיי:

 . בפח של אתה לכלוך בכללאין פה 

 .מקום ולּכבהּכול ול . הּכרחוףכל ה נָקיָת אללה אני -)נשבע( ִבחיאת :ג'אמיל

 משקר! אתה :סרגיי

 אני לא משקר. :ג'אמיל

 .אחמד-כן משקר יה אתה סרגיי:

 ...ג'אמיל, ג'אמילבשקט( מתקן ) :ג'אמיל
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 משקר! כן אתהלמה  אל תשקר שאתה לא משקר! סרגיי:

 .אף בעם אני לא משקר אני ָלִגיד כל אמת, למה משקר? :ג'אמיל

 ...!למה אין לך זבל פה? אה? :סרגיי

 .מה יש זבלגם אוכלים הכול בתל אביב אין זבל, אנשים  :ג'אמיל

 .גיד אותך לחייםיאתה תראה שאני  :סרגיי

 תגיד.)נמאס לו(  :ג'אמיל

 פטר אותך.ש מי, חייםבאני יגיד ו סרגיי:

אנשים אוכלים הכול חרא  ,זבל ,היה ,)מנסה להסביר בסבלנות( לא :ג'אמיל

 .ברחוףלּוכלּוך , אני לא ראיָת תל אביבעכברים  מלוכלך במסעדה

 לא היה ברחוב?  :סרגיי

 היה רק ג'וקים. .היה רחוב בחייאת מוחמד שלא :ג'אמיל

 ... ?חייםבאוי ואבוי, מה תגיד  רחוב נעלם? ,)משחק נדהם( מה סרגיי:

 ?!? קפוטרחוב אין

 יש רחוב, אין לּוכלּוך. :ג'אמיל

 !ניקיתָ לא  אתהואני ראית ש הּואני עברתי שמה אחריאתה משקר!  סרגיי:

 ? זה ( מה זה?! הא? מה זהעצמו )מוציא נייר מהפח של

  מה זה זה? :ג'אמיל

 .אתה לראות דוגמה! אני הבאתי אותו ברחוב שלך זה היה שמה סרגיי:

ם,  :ג'אמיל ָעל  שמה נָקיָת אני אחרי אני הלכָת,  -מישהו זקרָת )יה מורה( יָה מ 

 .לּוכלּוך שמה איפה לא היה שמה נָקיָת . אני לא לּוכלּוךשהיה 

 . הבנת אחמד?..לכלוךשמה גם איפה שאין  ,שמה ניקיתָ צריך  סרגיי:

 ...ג'אמיל, ג'אמילבשקט( את שמו מתקן ) :ג'אמיל
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 מאדימותמתנפחות ופניו מנפנף באצבע מאיימת.  ,)כועס עוד יותר :סרגיי

 מרוב עצבים( 

 שלא היה שמה לכלוך, היה שמה לכלוך!  ניקיתָ איפה שלא 

 אתה תשים משקפיים לראות שמה. :ג'אמיל

 )ממהר לשלוף את העניבה( עכשיו אני לחנוק אותך. סרגיי:

 )רתע( אתה רוצה רוצח אותי? :ג'אמיל

 תבוא לפה בשביל אני לחנוק אותך! סרגיי:

 עכשיו, אני לגיד אותך לחיים אתה רוצה... :ג'אמיל

אותך,  פטרּוים חייואני נשבע שאני ידאג ש !מהש ניקיתָ לא  אתהאני?!  סרגיי:

  איפה שלא היה שמה לכלוך! ניקיתָ לא  אתהזה למה ש

 ?לּוכלּוךאתה , איפה לא היה שמה ניקיתָ לא  ואתהלמה  :ג'אמיל

 !לּוכלּוךא היה שמה מה?!... )בלעג( למה לל :סרגיי

 .!לּוכלּוךשמה, שלא היה שמה  נָקיָת גם אני לא  :ג'אמיל

 רוצה להיות חכם איתי?  אתה :סרגיי

 !ואני חכם כמו אתה  :ג'אמיל

 )בזלזול( תלך תלך... תיכף! !עכשיו)פוקד( תלך לנקות  סרגיי:

 .אתה חאלס)בתנועת זלזול(  :ג'אמיל

 לס? -חאלי מדבר לס? אתה -חא :סרגיי

 אני מדבר אותך מספיק. :ג'אמיל

 אתה יודע מי אני?! סרגיי:

 עולה חדש. :ג'אמיל

 !ואתה מה אתה? סרגיי:

ָרה פה, אני  אני נולדתָ  :ג'אמיל  חחח...ערבי ָסב 
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      ! משה רבינו מתחיל, מדורותערבי  לפני סברה ,פה אני נולדתָ  סרגיי:

 !בומבה בראשעכשיו תלך לפני אני לתת לך 

 .    לפתע עוברת בחורה ג'אמילאת  להכותכדי מאיימת מרים יד סרגיי }

 ותנועותיה המומים מיופייה  ,עם הפנים לקהל, ועוקבים אחריהשניהם עומדים 

  .{עד שהיא נעלמתהעדינות, 

על אני לראות ( איזו בחורה יפה פעור פה , לעצמו)תוך כדי מעקב סרגיי:

 ..טוב בנשמה. ותעשאת ל ...או בוקר...ב

  וורדי...-יא)פעור פה(  :ג'אמיל

 רוסיה.

  ...מאיפה אני באתָ זה ( )בגאווה סרגיי:

 מה אתה מסתכל עליה ככה?לברצינות( לפתע )

 )מדגים( היא ללכת כמו שירזה יפה,  :ג'אמיל

 אתה לא מסתכל ביהודייה, אתה מסתכל רק בערביה! סרגיי:

 ?מסתכל למה לאכמו תרנגולת בחופש, בחופש, בחורה הולך זה  :ג'אמיל

 )צועק עליו( למה לא?! סרגיי:

 ?... לא, למה לא למה :ג'אמיל

 !לא ככה סרגיי:

. אני לא רוצה לראות, עיניים לראות..אם , אפילו עיניים לראות כל דבר :ג'אמיל

אם אני רוצה מזיז עיניים שמה בכיוון, עיניים לא מסכימות ללכת שמה, 

 . של תחת עיניים רוצות תענוג

  ...!?הולכת ככה יהודייהבלהסתכל  לתת רשותמי בכלל  :סרגיי

 לראות לא עולה כסף. :ג'אמיל

 {שניהם נועצים מבטים אחד בשני וקופאים לרגע.}

תבוא לרחוב  ,רחובב)פוקד( עכשיו תלך לעבוד! אחרי שתגמור שמה  סרגיי:

 .תנקה הזה פה
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 .לא שלי ,שלך ףחּור  )מסתכל עליו ארוכות בשקט( אבל זה הָ  :ג'אמיל

 .תל אביבזה רחוב של מדינת  :סרגיי

 ?נָקיתָ אתה לחיים ָלִגיד שואתה  ,אתה רוצה אני מנקהאבל  :ג'אמיל

 עכשיו תלך לשמה מהר ותנקה לפני שאני יגיד אותך לחיים! :סרגיי

 )מביט בו בלעג ושנאה( אני הולך, הולך. )מתחיל ללכת לאט( :ג'אמיל

ז!תלך תלך, תלך מהר תנקה ואני אראה אותך בצד השני :סרגיי  , גאלאבאר 

ָלאטכבר  ( נו תלך"גרונות משסף : "רוסיתב ה)קלל  ...ב 

 כל אחד בשפתו. , זה את זהמתחילים לקלל }

  קללות גסות מאוד!אוצר זהירות! 

 קללות ברוסית: אידי סודה סוקה, בלאט, פשול נאחוי פידר בלאט. 

 יא טיבה אוביו סוקה בלאט. אטסאסי מנאי. דאלבויוב. פשול נאחוי. 

 .... יא סקאזל טי מאמ טויסטלה

  . טיז אומק.שרמוטה .אללה יאחדק .בערבית: מניוק. אלחז טיזי קללות

 {...טיזאק-פיעירי  .יה איבין שרמוטה

 !תלך כברש)צועק( מספיק מקלל!!!  סרגיי:

 .)יחרב ביתך( תקי.. ייחרב בטוב טוב, הולך הולך. :ג'אמיל

בדוק אותך כל יי, אני יִ יעל תעשה עבודה בעינייםתזכור! אתה לא  :סרגיי

 .חיים בוסיותר מ ,פינה

וא . חיים בוס. השל אני )תופס אומץ( אתה לא הבוס, אתה לא מנהל :ג'אמיל

מדינה שנינו באותו  , בחרא!בזבל מנהל טוב ואתה עובד בדיוק כמו אני

 !מדינה זבלב של חראהמנקים את פה ושנינו 

 מדינה חרא?!...אתה לגיד  סרגיי:

 חרא!בפה שנינו מדינה חרא, אני אמרת  אני לא אמרתָ  :ג'אמיל

 אני חרא?!  סרגיי:

 אני לא אמרתה זה. :ג'אמיל
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 אותי אני חרא?! ָלִגיד אתה  סרגיי:

 .זבל חרא  :ג'אמיל

 אני כמו אתה! 

 אתה חרא בן חרא! )קללה איומה ברוסית( סרגיי:

 חרא. -שנינו ב אתה חרא. אני אמרתָ  אני לא אמרתָ  :ג'אמיל

כמו  מי אתה? תראה מי אתה, אתה מסריח ?אתה? אתה אני כמו :סרגיי

 יש חליפה...... איטלגנט אני כמו בוס! זבל

 פונה לאנשים( תראו אותו, מסריח... טפו. )יורק ומקללכאילו )

חיים דאג שימהר, ואני יזבל זבל תנקה  ?( תלך, מה אתהברוסית

 היום זה סוף של אתה. יפטר אותך.

 {.סרגיימתחיל ללכת כשהוא מעיף מבט לאחור אל  ג'אמיל}

  !!!דהידי סּואִ בוא הנה,  :סרגיי

  ...!קהסּו( בשקט )קללה

 אמרתי לך! תבוא  מוחמד

 ...ג'אמיל, ג'אמילבשקט( מתקן ) :ג'אמיל

 {.מתקרב ג'אמיל}

 ככה?!  יימה אתה מסתכל על )מחקה את מבטו של ג'אמיל בהגזמה( סרגיי:

אני ( המוגזם של סרגיימבט את ה)עושה .. סתכל עליך ככה.מאני לא  :ג'אמיל

  ככה...עליהּו  סתכלמ

כמו סוס ככה תלך קדימה ככה, ולא ככה לא סתכל אחורה מ ולאתלך  :סרגיי

 לך לך! ...ישרערבי יש מכסה עיניים בצדדים לילך 

  הולך הולך... :ג'אמיל

 .מוחבוס בתלך לפני אני דופק לך  סרגיי:

 (. סרגיי לא שם לב)בדרך ממלמל לעצמו :ג'אמיל

  ...כים במדינה זהכלּוּויש הרבה ל
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 מסמן על צווארו תנועת שחיטה , תוך כדי שהוא הולך מסרגיי, ג'אמיל}

  {בסכין.

  ...כמו עז אשחט אותובסוף לא נשמע( אני כמעט שבשקט ) :ג'אמיל

 .יוצא ג'אמיל}

 {.עדיין מלא זעם מאופק, ג'אמילאחרי ובסקרנות עוקב בדריכות  סרגיי

       "(ראה לערבי הזהאאני יָה ָפָקז'ו ֵאָתמּו ָאָראבּו )"מדבר לעצמו( ) סרגיי:

 תלק אותו מפה... ס. אני מוכלךמלכזה כן אני יראה לו לערבי 

ִקי מּוָסר רּוסָ מּו מּוקָ ס  -ָאָראב  יָה ָפָקז'ו ֵאָתמּו  טֹו ז נָאצ'יט יֵיבֵרי יס  יָה -ש 

                                                                                                                          .לזבל הערבי הזה, מה זה זבל יהודי אני"()"אני יראה 

( מה אתה מסתכל אחורה יה ג'אמיל לעבר)מנפנף במטאטא 

אני כמו  טאטא אותם מפה.)מתחיל לטאטא( צריך מ ...קהערבוש

אם  י,( ראית? הוא עוד מסתכל עלימדבר למטאטא).. מטאטאים זבל.

י ביקורת, יעושה על. )"ערבי מסריח"(  וָנ יּוִצ'י ָאָרבאני מסתכל עליו. 

ראית איך הוא מאיים )פונה לעצמו( הכול אני יגיד לחיים.  ..חכה חכה,

 ירע. לֵ חָ  ,יי במבט ערבי ומאיים עליי? מסתכל עליעלי

 עשה  ג'אמילמהבעת פניו רואים שופתאום  ,מניח את המטאטא סרגיי}

 {.משהו

לּוָדק )" :סרגיי ( לשרוף אותם ג'אמילללארוב  לפינה כדי רץ. )"(ממזראּוב 

איך שהוא עצבן אותי  "( ..לשרוף אותם.)" יְךאִ ט  'צ  זֵ  לשרוף אותם.

 )"הבן זונה הזה( ...סּוָקה -ֵאָתה

 {.הבחורה חוזרת}

ָלאט, היא באה פה חזרה)מנתר ממקומו(  סרגיי:   איזה חתיכה... ,ב 

 היא של אני לבד.עכשיו  תחת כזה יפה... תָ יאני בחיים לא רא

 בהתרגשות יתר,  מבטומלווה אותה אותו. הוא  שלא רואיםסרגיי בודק }

 {.של הבחורה הולכתלאותו כיוון בפה פעור  מתחיל ללכת

 כמה יפה...  סרגיי:

 .יוצאסרגיי 

 אור יורד.
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 2 תמונה
 .שדרההמקום: 

 . מכופתרנכנס לבוש המנהל חיים 

 שני ספסלים ולהניחם בשני צדי הבמה. וסרגיי להכניס  ג'אמילמורה ל

  וחבילת עיתונים. שני פחי צבע ומברשותלהכניס את  ג'אמילמורה לסרגיי ו

 .מניח פח צבע, עיתונים ומברשת על כל ספסל

 ?... סרגיי?!...חמדמו)מחפש בצדדים( סרגיי?...  חיים:

 בוס. ,)נכנס( אני פה סרגיי:

 ?חמדמואיפה  חיים:

 עלה לשמיים, מאיפה אני לדעת. סרגיי:

 ... תוריד אותו חיים:

 לפה. תקרא לומה אתה עומד? 

 !...מוחמד)קורא בקול(  סרגיי:

 חמד...מו)מבחוץ( אני לא  :ג'אמיל

 תבוא פה בחיים. סרגיי:

 )מבחוץ( מה?... :ג'אמיל

א ,חיים פהבוס תבוא לפה מהר,  סרגיי:  לבוא פה! אותך ָקר 

 כיף אל חל? )איך הבריאות( חיים. בוס)נכנס( אהלן וסהלן  :ג'אמיל

ואנשים  ,על הראש תכה בחוזקה תקשיבו טוב שניכם, לפני שהשמש חיים:

את תצבעו ומהר את העבודה, שתקתקו . אני רוצה יתחילו לעבור פה

 .להתייבש ויספיקשכדי , שני הספסלים האלה

וִָז'י )"אני לא רוצה לעבוד איתו ביחד.  סרגיי:  ."(קשראין נ יֵיט  ס 

 .. אין איתו קומוניקציה.גם אני לא רוצה לעבוד איתו. :ג'אמיל

 ראשון!!! אני אמרתָ "( )נדהם מהמילה "קומוניקציה סרגיי:
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, לצעוק, מקלל, עליי כוח, פרצוף קשההוא כל הזמן בוס עליי עושה  :ג'אמיל

הכול כמו מתנהג  הוא ,וותרמרוצה לא ... הוא הברוצה לחנוק בעני

 ., אותו דבר כמו אנישּון דברואני  ,רוצה הּוש  כל

תמצאו דרך, זה לא מעניין אותי איך, אתם צריכים ללמוד לעבוד ביחד,  חיים:

ואחר כך תנוחו  העיקר שהעבודה תתבצע כמו שצריך. לתקתק מהר

 יש לנו מדינה לנקות. .הרבה

 והוא מסתכל בבחורות. עבודה, אני עושה מתקתק סרגיי:

 )רוצה לענות וחיים קוטע אותו( אני... :ג'אמיל

ולצבוע ושלא יישאר לכלוך, , של הספסל צריך לנקות טוב את השטחים חיים:

צבע ם כל מה שהוא צריך. מכאחד פה לכל  מונח. הכול מחדש

 כל אחד ספסל.  תצבעוש כדי ,ומברשת

 בצד? ,תךּו)לחיים( אני יכול לדבר א :ג'אמיל

 .. סרגיי אתה יכול להתחיל.בוא. חיים:

 זזים הצידה. וחיים  ג'אמיל}

 {.ולהקשיב להם להטות אוזןסרגיי מנסה 

 )להתפלל( ללבאני צריך להת :ג'אמיל

 את מתבלבל. חיים:

 , )מדגים לחיים תנועות תפילה( לא מתבלבל, מתבלל :ג'אמיל

 ?בֹו ר שאני עושה זה מתבללדזה בס

 תתפלל שיהיה שלום.ויש חופש דת. פה בטח,  חיים:

ל... כול יום... וזה לבוהכול מתב - לללל מתבוואלה אני מתב)בחיוך(  :ג'אמיל

שיהיה  ,לל להיפךתבמעם, אני אומר לעצמי אולי אני לא עוזר אף ב

 ואולי יהיה שלום.מלחמה, 

 אף פעם לא מזיק.ואל תתבלבל,  ,תתפלל חיים:

 אינשאללה. )נראה מרוצה(  :ג'אמיל
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 {.ורועדות מתוחותלסתותיו קנאה, במביט בהם הסרגיי }

 סרגיי. חיים:

 כן בוס. סרגיי:

 אתם מסתדרים?לדעתך איך  חיים:

 לך. ואותָלִגיד מלחמה, ואני אמרתי שאני בא אצלי בהוא כל הזמן  סרגיי:

שיהיה  , בשביל הגיבושאתי צבע, כל אחד יצבע ספסלבבשביל זה ה חיים:

 .ביניכם שלום

 איזה צבע. סרגיי:

 לבן. :חיים

  ?...)צוחק( לבן?... למה לבן סרגיי:

 ( מה אתה אומר אחמד?ג'אמיל)פונה ל  חיים:

 .ג'אמיל, ג'אמיל)מתקן(  :ג'אמיל

 .מתלכלך מהרלבן  סרגיי:

 .פגישה שלום "הבית הלבןמבין, זה לעשות " לא)מסביר לסרגיי( אתה  :ג'אמיל

 תפס. אחמד ?או, אתה רואה סרגיי חיים:

 ...ג'אמיל, ג'אמילבשקט( מתקן ) :ג'אמיל

 .שה פה שלוםוע "בית הלבן"האתה רוצה פה  סרגיי:

                אתה יודע לצבוע?)לסרגיי(  חיים:

 בטח אני יודע. :סרגיי

 ...אחמד חיים:

 ...ג'אמיל ג'אמיל)מתקן בשקט(  :ג'אמיל
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 למד את סרגיי איך לצבוע.ת חיים:

 .במברשתככה  עושה זה צבע ככה אני יודע סרגיי:

 ...אתה לא יודע חיים:

 הוא יודע.( ג'אמיל)מצביע על 

הרבה בתים בידיים  פה כל תל אביב, אני בניתָ  אני צבעתָ )בגאווה(  :ג'אמיל

, אני על הגב של כאן הרבה בלוקים אני הרמתָ עזריאלי אני בנית. שלי, 

פה כל נָקיָת אני ... מכול מנהרות בעזהטֹוף יותר חזק מלט  אני עשיתָ 

 ...ברגלכמו מעלית , עליָת וירדָת, עליָת וירדָת וירדתָ  מדרגות, עליתָ 

נָיֹות אחוזים בתל אביב. ...מכיר הכול כמו כף ידיים שלי  אני יש פה מ 

)מתגרה( נו, איפה מניות של אתה מיליונר? למה את עזבתי, זה  סרגיי:

 פרנסה טוב?

 עכשיו החיים בזבל יותר מבסוט. . גב הלך כואב,אין כוח בבניין :ג'אמיל

 גם ברוסיה אני מהנדס בניין קשה.)משוויץ(  סרגיי:

ג'אמילה , ובת של אני בחיפה רופא ברמב"םבן של אני  ,דירב  גם  :ג'אמיל

  . מרקט-רבוזנהלת גדולה גדולה במ

 למה אתה יש עובד?  סרגיי:

  ליי?עאתה לצחוק  ...אהה ?לשבת בבית לראות אישה כל היום :ג'אמיל

 חברים, בואו רגע... טוב  חיים:

 ( מסבירמחבק את שניהם ולהתקרב.  ולסרגיי ג'אמיללמסמן )

 ..נגיד אתם שניכם חיים על אי בודד.

 אה... )כן( :ג'אמיל

 ?אחמדאי  אתה מבין מה זה חיים:

 ...ג'אמיל, ג'אמילבשקט( מתקן ) :ג'אמיל

 הבנת?ש בטוח חיים:

 ה, אני הבנת. ים. ָא בתוך שלזה אדמה כזה  :ג'אמיל
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 ?הבנת)לסרגיי( אתה  חיים:

 )כן( דה. סרגיי:

 {כשואל. ג'אמילחיים פונה שוב ל}

 )מילה אחרת לכן( אי... :ג'אמיל

 ..ה, דה.ָא חיים:

מסתכלים אחד בשני ולא מבינים מה חיים רוצה  ג'אמילשתיקה, סרגיי ו}

 {מהם.

תמצאו אני לא רוצה לשמוע סכסוכים ביניכם, זאת אומרת שהבנתם ש חיים: 

 ?ברור. הזה באי דרך לעבוד ביחד

ָלאטלו, כל הזמן הוא אומר ָלִגיד חיים, אתה בוס  :ג'אמיל , זה לא יפה, יש ב 

 .צעירות.. בחורות, שים פה לעבוראנ

  זה לא יפה ככה לדבר לבני הדודים שלנו.( ג'אמילעל  מתכוון)סרגיי,  :חיים

 .אני הבנתלחיים( קריצה מוגזמת )קורץ  סרגיי:

 ומקווה שתסתדרו... לבד אני משאיר אתכם  חיים:

 שניכם, תלחצו ידיים...  שיועכ

 .לתכנן איך לצבוע תשבו ביחדתלחצו ידיים וקדימה 

אחד דוחף את מסרבים,  ג'אמילודוחף לספסל, סרגיי ואותם חיים מחבק }

 שני 

  (.בבית הלבןבין ערפת וברק שקרה כמו ) ,לשבת שיהיה ראשון

  {.אחד מתיישבים על ספסלנדחפים חזק על ידי חיים ובסוף שניהם 

ננו מה כת, מדי, תתחילו לדבר ארוכהלא להפסקה קטנה  עכשיו תצאו חיים:

 .לעבוד ותתחילו, כדי לעבוד ביחד לעשותואיך 

 .חיים יוצא

 אור יורד.
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 3 תמונה
 רואים רק דפים בעיתונים, פומדספסל אותו על  יםיושב ג'אמילוסרגיי 

 תמונות. 

 .זמן מה לאחר

 ...?לקרוא בשביל מה חיים תביא פה עיתונים זה פה בשביל אנחנו סרגיי:

מעוות את המילה ) אר  א, רק תמונות קָ עברית קרוא פה זהל לא יודע

 .("קורא"

 אהבל!אתה )צוחק(  :ג'אמיל

 מה יש אתה צוחק על אני? סרגיי:

 .בצבע כתזה עיתון בשביל רצפה לא מלוכל :ג'אמיל

  נקי. יפה...כזה , דבק לשים ר יש, פלסטיק יפהוזכלאני ברוסיה  סרגיי:

 בוז'ה מוי.פה הכול... 

 )רשלני( פרטאצ'י.הכול  פה :ג'אמיל

 אוכל.מוציא תפוח ועל העיתון, תר וסרגיי מו}

 לרגליי סרגיי.ליד הספסל כורע ומתפלל מוותר על העיתון. הוא גם  ג'אמיל

  {.סרגיי לעברמעלה מופנה כלפי  ג'אמילישבנו של 

 תזיז זה תחת...אחמד ( לא מצליח להתרכז באכילה.) סרגיי:

 ,ג'אמיל ג'אמיל)בעודו כפוף לתפילה(  :ג'אמיל

 )כועס( תזיז תחת שלך מפרצוף של אני!  סרגיי:

 ממשיך ולא נענה לסרגיי. ג'אמיל}

 . ג'אמילבסופו של דבר, סרגיי נותן בעיטה קלה בישבנו של 

 {.מאוד כועסקם מתגלגל ו ג'אמיל

הים, אין לך )קללה( אנעל ראבק :ג'אמיל בתחת ? למה אתה נותן בעיטה אּול 

 !לל?באני מתבאמצע ככה 

 ל.וכלאאיפה אני בפנים שלי, התחת שלך  סרגיי:
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  !אתה באת איפה שאניזה ספסל של אני,  !אני באתי ראשון לספסל :ג'אמיל

 !ספסל שליפה זה  !תלך לשם...

 אורח פהיש שלי. אתה ספסל גם שלי, ושם ספסל פה לא! זה  סרגיי:

 .בספסל

 .מיזמן-מי-מי-לפניך פה! מיאני  :ג'אמיל

 המימיזמן של אתה. מימיזמןאני פה לפני  סרגיי:

 שלום.ללל ב, חיים אמר אני מת)להתפלל( ללבאני רוצה להת :ג'אמיל

  ...שמה?בכיוון מה אתה מתפלל ל סרגיי:

 .מכהשמה  :ג'אמיל

את אתה מתפלל תחת שלך בירושלים,  ..שלנו.ירושלים שמה זה אבל  סרגיי:

 )מראה לכיוון ההפוך( תפלל עם ראש לשמה.צריך מ

 .מכהבכיוון שמה אני רוצה איפה . מכהשמה לא  :ג'אמיל

 שמה ירושלים שלנו, יהודים מתפללים לשמה. סרגיי:

 לא.אנחנו   :ג'אמיל

לא משים אתה  ,לשמה .. ראש מתפלללשמה.מתפלל אני לא לתת לך  סרגיי:

 !שמה תחת

 ?! במכה)כועס( אתה רוצה תחת שלי  :ג'אמיל

  ראש, ותחת שמה! )מצביע לכיוון( אני מתפלל לשמה

 )מצביע לספסל שני( ואתה הולך שמה לאכול.

 אני אוכל פה.)בכעס(  סרגיי:

 תוך כדי שהוא הולך לספסל השני( אינעל ראבאק.כועס ומוותר, ) :ג'אמיל

 אחמד, בוא הנה!  סרגיי:

 ...ג'אמיל, ג'אמיל)מתקן בשקט(  :ג'אמיל
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 מה אתה אמרתי לי?! סרגיי:

 ...ג'אמיל ג'אמילאני אמרתה  :ג'אמיל

 מה אתה אמרתי?! ?אחמד אחמד יולפני מה אתה אמרת סרגיי:

 .ג'אמיל ג'אמיל :ג'אמיל

 ולפני הזה?)בכעס(  סרגיי:

 .לאני אני דיברתָ  :ג'אמיל

 ?אתה לאני שלומה אתה אמרתי  סרגיי:

 סוד. ...מה אכפת לך? :ג'אמיל

 .מרגל בדע"ש ,אני רואה אתה עושה סוד סרגיי:

 אני לא. אני חושב אתה יש עושה פה מרגל בשביל רוסיה. :ג'אמיל

 .תחושב את  אכפת מה יש זה מדינה שלי, ואני  סרגיי:

 , מה תעשה עליי? מלחמה?!ף )חושב(חושאני מה  אני לא לגיד לך :ג'אמיל

 תלך מפה!)צועק( תיכף אני לתת לך בומבה...  סרגיי:

 !אתה לא ...?כמו ליברמןכוח אתה חושב אתה גדול  :ג'אמיל

ָלאטלך  סרגיי:  ! ב 

ָלאט ,אני הולך :ג'אמיל  .ב 

 הולך לספסל השני. כנע וינ ג'אמיל}

 . ד עבריתולמומתחיל לסרגיי מוציא אוזניות 

 גם הוא שם  ואחר כך תפילה קצרהתפלל מתחיל להבצד השני  ג'אמיל

 .אוזניות

 סרגיי מקשיב, לומד עברית, וחוזר בקול.

 {מקשיב למוזיקה ושר. ג'אמילבאותו זמן 

 



18 

 

 מה שלומך הבוקר?...  ...שלום גברת מועלם")לומד בקול(  סרגיי:

       ה?... האם את צריכה דבר מ לקנות חלב... אני הולכת לסופר

  ...גברת תפוח אני אופה היום עוגת תפוחים

          תקני חבילת ביצים, אין לי ביצים... 

 בעלי לקח לעבודה... 

 "בשמחה...לטעום, את מוזמנת 

 ( "מתגעגע" בהנאה מוזיקה של אייל גולןושר שומע באותו זמן ) :ג'אמיל

   מתגעגע... "

 ולא מבין... 

 ... הלב שלי נוסע

 ...  ומרחף

 מתגעגע...  

  טרטטטם חולף

 "רם שאשתגע בגללך...טטטט

 {.ושירה עברית שניהם שקועים עמוק בלימוד ,כך זה נמשך לזמן מה}

 . עומד ומסתכל עליהם, הם לא מרגישים בנוכחותו נכנס חיים.

 {.לאחר זמן מה

 ?!לעברית פתחתם דיסקוטק ואולפן חיים:

 {.ממקומם מנתריםוסרגיי  ג'אמיל}

 לכלכו. תחולצות, שלא תלכם את הבאתי  חיים:

 ( כתום, כמו של אסיריםבצבע צה למגיש לכול אחד חו)

 קדימה תלבשו ולעבודה.

 {.וסרגיי לובשים את חולצות ג'אמיל}

 איך אני? בסדר? :ג'אמיל

 בול עליך. חיים:

 ., אני צריך שטח גדול, חונק אותייעלי קטןקצת אני  :ג'אמיל

 מתרגלים... ואיך אצלך סרגיי?חונק? לא נורא,  חיים:
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לצד . מפנה ראשו בלסרגיי, חיים עומד ומקשי ג'אמילבדיאלוג הבא בין }

 , הדובר

ומפנה את ראשו לשני, בעוד הראשון לא סיים את מתבלבל  ומדי פעם

 {דבריו.

 ליי...ע גדולזה קצת  סרגיי:

הּו)לסרגיי(  :ג'אמיל  צריך לתת קצת שומן לרזה כזה כמו אני. ָאת 

קבלקבל רעל, כלום אתה לא ת  אתה מ מָאנִי סרגיי: , אפילו ככה חצי מת 

 .פלסטיןב אדמהשל שטח  ציפורן

הּו :ג'אמיל  חיים?בוס רוצה לתת לי מלחמה ליד  ָאת 

 תשתוק! )קללה ברוסית( לפני אני נותן לך פצצות בגוף. סרגיי:

הּו :ג'אמיל כמו  חוטשה לתָ אָ אני יש סכין ב   לתת לי פצצות אני לא לשתוק! ָאת 

 .כבש

 באני?! ,לשחוט ,אתה( ג'אמילאצבע על חזהו של נקישות )עם  סרגיי:

הּו :ג'אמיל הּו מפחד לבוא בכפר איפה אני גרפה גיבור על אני!  ָאת   .ָאת 

 ... אתהו גיבור , בֹובאצבע )פה( בֹואת עושה עליי ככה  עכשיו

 למה שמה אני גיבור! .ךלחתוך אותשלי אני בכפר 

אני רוצה לשאול טוב, עכשיו תהיו בשקט, תירגעו, יופי, גמרתם?!  חיים:

 .אדם חאתכם אם אתם צריכים עזרה בכו

 מה זה? סרגיי:

 .להביא עוד עובד חיים:

 אחמד מה אתה אומר? סרגיי:

 איפה הוא תבוא?-לחיים( מןחושב, מגרד במצחו. ) :ג'אמיל

 .סודןמ חיים:

 {.וסרגיי יחד ג'אמיל}

 לא!  :ג'אמיל
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 לא? חיים:

 כן! סרגיי:

 כן או לא? חיים:

 כן שלא! סרגיי:

 .סודןהוא פליט מ חיים:

 ?תיקח עבודה של אניתבוא הוא  ...מפלטין ליטגם אני ב :ג'אמיל

 .סודן, לך בשמה הפ תבואלמה הוא  סרגיי:

 חס מגיע לכאן"(א)"כל נ ?לפהכל מנחוס בייג'י  :ג'אמיל

 הוא פליט צריך פרנסה. חיים:

 גם אני צריך פרנסה, גם אחמד צריך פרנסה. סרגיי:

 ...ג'אמיל ג'אמיל( בשקט )מתקן :ג'אמיל

 עבודה.זקוק ל הוא ,להעניק להם מקלט ישראל מחויבת חיים:

 לא בסדר מדינה. ...ר, אבל עבודה?דמקלט, בס סרגיי:

 .. איך קורים אותו...  , בית מלון.בשביל זה יש שמה למטה בנגב מקום :ג'אמיל

 אתה מתכוון למתקן הכליאה "חולות" חיים:

 )פתוח(אווירלַאה, שם יש לו מקום בתוח  :ג'אמיל

 ך לשם!לֵ ינכון הוא לִ  סרגיי:

הּו אנחנו לא רוצים  :ג'אמיל  .מספיק בלגן שלנו)פה(  בֹוכאן, ָאת 

  ...אין כסף-, ישבנדיטים יש הרבה אנשים, יש פה קטנהמדינה  סרגיי:

 פה? הוא לילך באפריקה מאיפה יש שכנה סודןמאיפה כסף בשביל 

 ;הוא ָלִגידאתה  פה אנחנו לא שוויץ קדימה ...לתת עבודה

 .. ."בסודןהביתה בחזרה לו, תיקחי מזוודות ו...הופ הולכת ה"

 ...פה מדינת שלנו, לא מקום בשביל עוד :ג'אמיל
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 קטן. ...אין מקום סרגיי:

 כל הכבוד לך.)לסרגיי(  :ג'אמיל

 .כל הכבוד גם אתה( ג'אמיל)ל סרגיי:

 במצרים? להיותסודן, הוא ה)לחיים(  :ג'אמיל

 .ועבר לפה היה במצרים כן חיים:

 ?ליטבָ למה לא בקשת שם נשאר  :ג'אמיל

 הוא שכח לבקש.הוא אומר ש חיים:

 .עד כדי דמעות וסרגי מתפקעים מצחוק ג'אמיל}

 {חיים מחייך להנאתו ומניד ראש.

 .בחיים של אני זה תשובה לא שמעתָ בחיי  סרגיי:

 דע"ש שמה יש הרבה תמות.-הוא לילך ב :ג'אמיל

 אחמד. שכל גדול אתהיש  סרגיי:

 ...ג'אמיל ג'אמיל)מתקן בשקט(  :ג'אמיל

  הם פה? ,למה כולכם תבוא בסיני סרגיי:

 שלאתה יכולת להתפתח ולהיות בוס אני נותן לך הזדמנות, סרגיי,  חיים:

 .הסודני

  ...אתה עושה זה בדיחה טובה מדברבוס! ואני  אתהאני בוס?  סרגיי:

 סודניערבי,  :תגידושלושה ביחד,  רחוב רואה אנחנובאנשים לילך פה 

כמו לעמוד מסתכל על אנחנו ולעשות צחוק ורוסי, זה בדיחה כולם 

 . ..הבימה תיאטרוןב יםארטיסטאנחנו 

 .האני לילך הבית - לבוא פה סודן

 . הבית אני לילך -הביתה  הוא לילךעל סרגיי(  ע)מצבי :ג'אמיל

 "( סודני)בערבית "לא רוצה ָמה ִביִדיש סודני. 
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הוא גם ככה , היחס אליהם התחשבותמה שאתם אומרים זה חוסר  חיים:

ּיֹות לא אנושי, כמו חסי ח       תגידו לי משהו אחר...... ל 

 איך הייתם מגיבים? אם אתם הייתם מקבלים יחס כזה, 

 אני בטוח שהייתם אמרים מגיע לנו! 

 נכון סרגיי?

 מחכה תשובה מאני? אתה סרגיי:

 ויזה, חייביםולשם תחשבו שאתם רוצים לנסוע לאמריקה, אבל ... לא! חיים:

ויזה. מה הייתם רוצים לתת לכם ולא נכון?  בלי ויזה, אין כניסה

 ?      אז אומרים

 ."אשרת כניסה"ויזה בחיים, רק מתי אני בא פה מקבל  אני לא קיבלתָ  :ג'אמיל

 ...רץ ישראלאלמה בא פה ב ,לעבוד שמה במצריים סודני סרגיי:

  !שלנו...)משלים את המשפט(  :ג'אמיל

 ?בישראל מרוויח יותר כסףהוא בגלל 

 אתם חושבים שכל מי שבא לחפש עבודה צריך לחזור הביתה? חיים:

 פליט לא. :ג'אמיל

צריך להשאיר רק פליטים אמיתיים שברחו אתם מתכוונים ש חיים:

   ?יהרגו אותםאחרת יכולים לחזור לשם  לא מאריתריאה כי הם

 צריך מקבל בכמות קטנה, בשביל להחליף אותנו, ואנחנו מתקדם. סרגיי:

 ואיפה אני לילך?אתה מתקדם, מה פתאום,  :ג'אמיל

מי עשה עבודות שחורות לפני הגעת מסתננים? מי יעשה זה עבודות  סרגיי:

 במסעדות שוטף כלים, ניקיון, פאבים...

 אני. :ג'אמיל

 טוב הבנתי. חיים:

הוא מסכים עבודה שחורה כמו אתה יהודי, לא עולה חדש )לסרגיי(  :ג'אמיל

 אם משלמים טוב.
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אתה רואה אותי, אני פטריות בשביל מדינת ישראל, אבל )לחיים(  סרגיי:

 מדינת ישראל עושה פח זבל של עולם.

יש יהיה  ,אתהו יודע שממשלה מחליט לגרש אותהםגם אני פטריות!  :ג'אמיל

 ואים.אים במחבחקשה למצוא אותהם, מתב

אני דיברנו מספיק, הוא ילך לחולייה אחרת.  ...קדימההבנתי, בסדר,  חיים:

 (.יוצא) שתתקתקו את העבודה. יללה להתראות. מבקשהולך ואני 

 אתה אחמד, צובע הספסל... סרגיי:

 .מיל-, ג'לא אחמד ג'אמילאני  :ג'אמיל

 זה אותו דבר. ,אחמד ג'אמיל סרגיי:

 זה אותו דבר? ,פוטין ,סרגיי :ג'אמיל

אותי פסיכי, עכשיו אתה אחמד! מספיק ככה כל היום! אתה לעשות  סרגיי:

 !זהאני לעשות ספסל )מצביע לספסל השני( , לעשות ספסל זה

האבק לוקח את המברשת ופח הצבע ומתחיל להבריש את  ג'אמיל}

 ללאמהספסל, 

 {.ספסל על יבשומבריש את ה צבע במברשת

 א צבע ומתחיל להתפקע מצחוק( מבריש לל ג'אמיל)רואה את  סרגיי:

 אין צבע במברשת, מטומטם.יש אתה חחח... 

הּו :ג'אמיל   .בחזרה מטומטם ָאת 

 !מטם?ומט יאמרתאתה מי  סרגיי:

הּואני לא אוהב איך  :ג'אמיל אני אתה לגיד לי "מטומטם" , אני דבר אלמ ָאת 

 .ה מתנהרבחז"מטומטם"  מילה שלךת לך נלת

 .מתנה )מאיים( תיכף אני לתת לך בוקס סרגיי:

מנקה אבק וחול מספסל, בלי צבע? למה אני  מברשת למה קודם צריך :ג'אמיל

הּו  משים צבע, בוס לא מביא נייר זכוכית, זה יוצא חצי עבודה ָאת 

 .ערבית



24 

 

 ..."עבודה ערבית")צוחק(  סרגיי:

 סרגיי מבריש את האבק תוך כדי שירה ברוסית. }

  {.בצד שלו שר בערבית ג'אמיל

 יר.שִ אתה מ   ,ירשִ אני מ   סרגיי:

 משירים.  נּוהֵ ימ  נֵ ש   :ג'אמיל

 מזרח תיכון...  בשביל זה יש פה סרגיי:

  ?ככה מברשת?עושה צבע כזה יפה ב אתה( איך ג'אמיל)נגש ל

 "(יפריס)"כמו  יירקאק ספ

הּו :ג'אמיל   ?...לא יודע ָאת 

הּו   "יודע יודע: "אני אמרתי  ָאת 

הּו, אני ידעתָ   לא יודע! ָאת 

בית "הבוא אתה מראה לי בספסל שלי אני ברוסיה מהנדס. לא צובע.  סרגיי:

 ."לבןת

 {.שתי וערב נרתם למשימה בהתלהבות. מראה לסרגיי איך לצבוע ג'אמיל}

היהודים עושה ככה, ואחר ככה וככה... עושה ככה, ואחר ככה וככה...  :ג'אמיל

הּו )הכוונה לשתי וערב(  ערב,בשתי אאומרים   ?נתהב ָאת 

 ככה באישה? אתה עושה סרגיי:

 בצבע! ג'אמיל:

 טוב, תראה עוד קצת.תה א הבנת סרגיי:

הּואהה,  :ג'אמיל הּוממזר, סרגיי  ָאת   ? אהו שלרוצה אני צובע ספסל  ָאת 

הערבים למדו מהיהודים איך לדפוק את  מטומטם.ערבי אני לא 

 היהודים, אתה הבנתי?

 ברצפה.בלכלוך הרבה טיפות עושה אני יש  סרגיי:

הּו. ..יש קודם ספסל שלי :ג'אמיל , למה הוא משים עיתון "הארץ" ברצפה ָאת 

בשביל טוב ידיעות" זה " ...עיתון, "מעריב" יש פה הרבה ...עיתון גדול

 )הולך להמשיך לצבוע( שוק. בעטוף דגים 
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 בוס. אניב  חיים אמר עכשיו  סרגיי:

 . של סודנישל אני.  , לאלאלא לא  :ג'אמיל

 תעשה עבודה טובה, כמו אני עושה.  סרגיי:

 )צוחק עליי?( יה?יָ לָ ק עָ חָ ד  טִ ב  )צוחק(  :ג'אמיל

 ?מדבר אתהבדחחחקקק עעעלה. מה זה )חיקוי לא מוצלח(  סרגיי:

הּוזה, " :ג'אמיל  ?"עושה צחוק מאני ָאת 

   {.ויושב ,ומביא את העגלה לאמצעסרגיי הולך לעגלת הפח שלו, סוגר מכסה }

הּומה את עושה?  :ג'אמיל  שביטה?עושה  ָאת 

 מלוכלך תעשה בשביל אני. אתהאני לא רוצה ידיים מלוכלך,  סרגיי:

אני משלוש בבוקר לא )"באלוהים"( נוח, וואלהי לגם אני לילך קצת  :ג'אמיל

 )יושב( , מחכה לבוא פה.ישנתָ 

 אחמד.)לאחר שתיקה קלה(  סרגיי:

 !מיל-ג' ?מבין אותי ג'אמילאני פוטין, כן  :ג'אמיל

 אני לא פוטין! אני סרגיי! סרגיי:

 יש שם, אניאני לא מוחמד עם אני לא אחמד, אלף בלך  אני אמרתָ  :ג'אמיל

 .ג'אמיל

 זה אותו דבר. סרגיי:

 .סרגיי אותו דברזה א אותך פוטין וקרלאני  :ג'אמיל

 !בכלל פלסטיןאת קבל מ לא אתה ,פוטיןאני  מדברעוד פעם אתה  סרגיי:

הּואני יודע,  :ג'אמיל בן אדם  אתהרוצה ו מבסוטאבל אני  .בן אדם רעלא  ָאת 

 .רע

 למה? סרגיי:

 למה?  מיל:'אג
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 ?אתה משוגעלמה  סרגיי:

  .אני ערבי טובזה עושה אותי אתה רע.  :ג'אמיל

 אני ידפוק אותך. סרגיי:

הּואם  :ג'אמיל  גיד אותך לחיים.יָ אני ו ,לעבודולא  לעמודאומר אחמד, אני  ָאת 

 קיבינימט.?! )קללה ( אתהאותי לחיים? ָלִגיד  אתה( ג'אמיל)מתקרב ל סרגיי:

 .Mother-fuckerאתה  :ג'אמיל

 .הקָ סּואתה ומקלל(  ג'אמיל)דוחף את  סרגיי:

 )קללה(. !הקָ ּוינ  מָ אתה  :ג'אמיל

  .מכות קיבלתי כול השנים האלהאתה ותראה מה בראי עצמך תסתכל  סרגיי:

הּוחאלס, גמרנו,  :ג'אמיל   לא צריך משחק בלש עליי. ָאת 

 אתה שומע אתה?  סרגיי:

 אני שומע טוף מאוד! :ג'אמיל

 כמו זה עומד אתה!  ...יש באוזן שלך שומע כמו חרא אתה סרגיי:

 עברית שלך.מה אמרת באני לא הבנת כלום  :ג'אמיל

ָלאטאני מדבר עברית יותר טוב מאתה,  סרגיי:  !ב 

הּו :ג'אמיל ָלאט ָאת  ָלאטאיבן  ב  ָלאטואיבן איבן  ,ב   אחול שארמוטה! !ב 

 ומתחיל לזרוק על  ג'אמיללוקח זבל מפח האשפה של  , ברוב זעםסרגיי}

  לא נשאר חייב וגם הוא מתחיל לזרוק את תכולת הפח של ג'אמיל. ג'אמיל

  {.ברוסית וערבית "עסיסיות"הקטטה עם קללות  כך נמשכתסרגיי.  

ביום אחד את מתעורר בבוקר כמו  אתה( ג'אמיל)צועק לעבר  סרגיי:

 . מדינה לראות אותך בחוץ אתהלהתפלל, 

 ...הולך מפהאני יהיה פה, אני לא 
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 סרגי נעתקות המילים למראה בחורה יפה שעוברת.ל}

 {שניהם מסתכלים בהשתוממות עד שהיא מתרחקת.

 כמה יפה לראות בחורה יפה. ג'אמיל:

 !בעזה הולך בעזאזל אתה סרגיי:

הּו, אני פה לפני אתה, למה לא בעזאזלעם באני אף  :ג'אמיל  עולה חדש. ָאת 

  עם ישראל חי! סרגיי:

 .פלסטיןב ראשון)פה(  בֹואני  :ג'אמיל

 לך )קללה ברוסית( סרגיי:

ברוסית( אני יגיד לך גם קללה קללה אותה אני )על ָלִגיד אתה לא  :ג'אמיל

 בערבית.

 . ג'אמילסרגיי לא מתאפק ומתנפל על }

 ...נאבקים זמן מהשניהם 

 {.כנסינשחיים עד 

 ם מלחמה?!יעוש !אתם השתגעתם?מה זה?!  חיים:

 {.וסרגיי מופרדים ג'אמיל}

 !!!תלכו מהר לשבת חיים:

 {.לבןכבר צבע  על גב הספסל מרוח ,הולכים כל אחד לספסל שלו שניהם}

 מלחמת עולם?!בלי  ופותחיםאני עוזב אתכם ללא השגחה  חיים:

 אני... סרגיי:

  !אני לא רוצה לשמוע אותך :חיים

 ...לא גם אני :ג'אמיל

 אני רוצה בשקט. .ג'אמילגם אותך  חיים:

  {.שקרא בשמו מרוצה מאודנראה  ג'אמיל}
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 מחייך?! המה את חיים:

 ."ג'אמיל" קראת אותי בשם שלי :ג'אמיל

דוגמה אתם נותנים לעוברים ושבים? מה יגידו כל השכנים  ואיז חיים:

 )שתיקה קלה( מסביב? 

 )שתיקה קלה( מה יגידו התיירים?... 

לא רוצה לראות פה משפטי שדה או נקמות! אל תהפכו את  ניא

  ,לאנושות תעשו טובה המקום לפצצת זמן חברתית ולאומית!

 !מיותרות תפתחו במלחמות אל

 עולם... בהורגים כל למוסלמים עושים טרור ו למה זה ערבים סרגיי:

אני לא סיימתי לדבר, כשאני אסיים אני לעניין! לא )בכעס( סרגיי זה  חיים:

 ותהיה לך אפשרות להגיב. ברור?!...  ,לך דאגי

 א... סרגיי:

 עכשיו שקט....  חיים:

  ...איפה הייתי?

 ...מיותרות)מזכיר לחיים( תעשו טובה אל תפתחו במלחמות  :ג'אמיל

  !מיותרות במלחמות !תפתחו !אל, תעשו טובה חיים:

 חצי נחמה"  -"צרת רבים , אחד לשניאתם צריכים לנסות לעזור 

 ואתם צריכים לדעת שאנחנו חיים כמו... כמו...

 קרה ביצה ותרנגולת.כמו מ :ג'אמיל

 ? ג'אמיליפה  חיים:

 ( שוכרן.שוב הוזכר )מאושר ששמו :ג'אמיל

זה כסף , שלם על יום עבודה הכסףלכול אחד מכם את עכשיו אני נותן  חיים:

 ...אבל לפני זה תאספו את כל הזבל שלכםסיוע. 

 , תשים את העגלה שלך על האוטו שלי ותחזור לאסוף. ג'אמיל

 ומה הוא? :ג'אמיל

 אל תנהל לי את העבודה. חיים:
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 מקומות חיים מדי פעם מסמן על עוד מתחילים לאסוף את הלכלוך שעשו. }

 על גבם נדבק צבע, פסים לבנים שנראים כמו בגדי אסירים. לכלוך.

 {.ג'אמיליוצא עם העגלה. סרגיי אוסף במהירות עד לחזרתו של  ג'אמיל

 סרגיי, קדימה עגלה שלך על האוטו.  חיים:

 {.עם העגלה וחוזר חוזר ממשיך לאסוף. סרגיי יוצא ג'אמיל}

ואני גם רואה מספיק להיום, זהו  ...בואו הנה ונותן כסף(להם )קורא  חיים:

ואולי  . תבואו מחר ותמשיכו מכאןבחייםונשארת  שעברתם את היום

 ...מחר תצליחו יותר

 )מתחיל להוריד את החולצה הכתומה( בוס חיים זה של אתה. סרגיי:

 .אצלכם החולצותתשאירו את  חיים:

, ויורים אם אנחנו משאיר ככה חולצות חושבים אנחנו אסירים בורחים :ג'אמיל

 .על אנחנו

 יש אתה שכל גדול. ג'אמיל סרגיי:

  שיחות כן!, בלי מלחמותלבוא לעבודה, מחר  חיים:

 שלום בוס.... סרגיי:

 . עאלכוםסלאמה ( תוק את השטרש)מנתודה רבה בוס  :ג'אמיל

  .חיים יוצא

 

 4 תמונה
 .הולך לשבת על הספסל ג'אמילהשני.  לוסרגיי מביטים אחד ע ג'אמיל

 .אליו וחוזר ,ג'אמיל לעברסרגיי עומד לצאת, לקראת יציאתו הוא מעיף מבט 

 אק )"מה אתה רוצה?"(דָ בִ  שּו :ג'אמיל

 .שלך למה יושב? לך בבית סרגיי:

  זמן...כמה אני יש עוד  :ג'אמיל
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 לך בבית, גמר עבודה. סרגיי:

אני  ,בכפרלוקחת אותי הסעה אוטו עד שיש רגעים,  עוד כמהיש  :ג'אמיל

 ., מחכהלשבת פה

 {.יושב לידו סרגיי}

 למה יושב?)מסתכל על סרגיי(  :ג'אמיל

 ... מחכה ישב איתךאני לִ  סרגיי:

 !)מופתע( את לישב איתי? :ג'אמיל

 ...נוסע באוטואני מחכה עד אתה לבוא  סרגיי:

 למה? !)מתפלא( אתה מחכה עם אני? :ג'אמיל

יבוא לחשוב אתה יש מחבל, ואנשים כן, אני לחכות, למה אתה לבד,  סרגיי:

 מתי על אתה בגלל אתה ערבי. אני לשמור לינץ'ועושה  לתת לך מכות

  בוא.תהסעה 

 מתי הם לבוא?)לאחר שתיקה קלה.( 

 הם לבוא. עכשיו עכשיו :ג'אמיל

 {.קלה שתיקה}

 .עכשיו אתה בחור טוב גם בחוץ, אני אמרת לך אתה בחור טוב בפנים :ג'אמיל

אתה ולשחוט כבס אני לעשות חפלה  , באלוהיםאתה תבוא בכפר שלי

 מלך...

 }שתיקה קלה.{

 מתי הם לבוא? סרגיי:

 .עכשיו הם לבואעכשיו  :ג'אמיל

 }שתיקה קלה.{

 ?זמןכמה  סרגיי:

 עכשיו עכשיו הם לבוא. :ג'אמיל
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 . של המתנה אחרי שתיקה

 סרגיי מסתכל על ג'אמיל כשואל מתי?

 ג'אמיל מסמן בתנועת אצבע אחת למטה "עכשיו עכשיו"

  .תעבריהאולפן  עםומתרגלים, האחד  שניהם מוציאים אוזניות

 "אום כלתום."והשני שר את 

חושך. .אור יורד


