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מלחמה על הבית
מאת אילן חצור
שירים:עלי מוהר
דראפט סופי 14/9/02
המחזה מתרחש בירושלים בשנת  ,2012לאחר עשר שנים של מלחמה בלתי פוסקת.
רעב מחסור והרס משתררים בכל הארץ.
הדמויות:
ראש הממשלה
עוזרי – עוזר ראש הממשלה
חלמוני – שר בממשלה
גרשוני – שר בממשלה
מלכיצדק – אזרח ישראלי ,חי על קו התפר ,מובטל ועני
ציונה – אשתו
ירדן  -בנם ,בן 17
משה  -אחיה של ציונה ,סוחר בשר
שוטר בשער הכנסת
דר .ליזה שטרטה – פעילת שלום
אולף יוהנסון – שר החוץ השוודי ומתווך בשיחות שלום
צ'י – תאילנדי ,חיל זר בצהל
מובוטו  -ניגרי ,חיל זר בצהל.
גונגא  -הודי ,חיל זר בצהל
סגן ,הקצין שלהם
אמיר -
וואליד – נציג הרשות הפלשתינאית
דוד עמרני – מוכר דגים בשוק ומועמד לראשות הממשלה
זאהי – פליט ,שותפו הפלשתינאי של מלכיצדק ,זייפן
נדיה – אשתו של זאהי
נידאל  -בנם
מקהלת אלופים
מקהלת נשים שמאלניות
מקהלת מתנחלים
כל הזכויות שמורות למחזאי.

2

המחזה הוצג לראשונה בתיאטרון החאן  ,ירושלים ,בשנת 2002
בימוי:מיקי גורביץ'
שירים:עלי מוהר ויוני רכטר
תפאורהותלבושות:פרידה קלפהולץ אברהמי ,יהודית בלוך
תאורה:רוני כהן
פסנתר וקלידים:טל בלכרוביץ'
שחקנים:אלי בן דוד ,ליליאן ברטו ,לירון ברנס ,יואב היימן ,אבינועם מור-חיים,
יוסי עיני ,יהויכין פרידלנדר ,אריה צ'רנר ,אוהד קנולר ,ניר רון
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תמונה  - 1המטבחון
ישיבת המטבחון המדיני בטחוני .ברקע נשמע רעש של
הפגנה .עוזרי מוסר דיווח יומי ,השרים ליד שולחן,
מכינים לעצמם אוכל.
המחזה שלנו מתרחש בירושלים ,שנת  ,2012לאחר עשר שנים של
קרין
מלחמה בלתי פוסקת .משתררים בכל הארץ רעב מחסור והרס.
תמונה ראשונה ,ישיבת המטבחון המדיני בטחוני ,ראש הממשלה
ושני שרים בכירים .עוזר ראש הממשלה מוסר דיווח יומי
עזורי

שני פיגועי התאבדות בשרון ,יריות על כביש החוף ,מרגמות על
כביש מספר אחת ,מטעני צד בואדי ערה ,קטיושות בצפון ,טילים
במרכז .סך הכל :עשרים הרוגים וכמאתיים פצועים .אריות ונמרים
רעבים טרפו שלושה אזרחים בגוש דן...

גרשוני

סליחה?!

עוזרי

הגדר של הספארי חטפה פגיעה ישירה .הפגנות סוערות נגד
הממשלה בכל הארץ .אתמול עבר בבן גוריון היורד המליון ,ירידה
תלולה לממשלה בכל הסקרים...

ראש הממשלה
גרשוני

עד כאן עוזרי .זה הספיק לי.

מה אתה מתכוון לעשות  ,אדוני רה"מ?

פאוזה ,ראש הממשלה חושב
שנקרא לצבא?
גרשוני
חלמוני

שנקרא לצבא?

עוזרי

לקרוא לצבא?

ראש הממשלה
עוזרי

תקרא בבקשה לצבא.

צבא!

עוזרי יוצא .אלופי הים יבשה אויר נכנסים ,לוחצים
ידיים ופוצחים בשיר.
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כולם-
אנחנו שראינו את האש והאימה
אנחנו שיודעים היטב את מחיר המלחמה
אנחנו שבדם ואש הגענו עד הלום
אנחנו נסדר לכם שלום
אלוף יבשה-
על כתפנו מתנוסס תמיד עלה של זית
ובשדות הקרב תמיד זכרנו את הבית
רק אנחנו מכירים את מגבלות הכח
רק אנחנו מבינים שיש לפעול במח
רה"מ -אבל איך?
כדי שהיום המיוחל יגיע
כדי ששחר חדש יפציע
אני מציע
טילים ,טילים טילים טילים
טילים על כל המרחב
מטהרן שבמזרח עד לוב בקצה מערב
טילים ,טילים טילים טילים
טילים בכל מקום
בלילה וביום
וחישוף של עצים
ומכות בביצים
שידעו מה זאת יד קשה
ואת הביצוע תנו לנו תנו לנו
לצבא היבשה
אלוף חיל אויר -
גם חיל האוויר מצטרף לשיר
כי אנחנו באים מלמעלה
קוברות ,אפאצ'ים ,פצצות חכמות
אין חמאס ואין תנזים ואין חיזבאללה
אלוף חיל הים -
עוד רעיון ,אצלנו בים יש טיל שיוצא מצוללת
ונכנס בחלון של זקנה מחלחול ואם לא בחלון אז בדלת.
גרשוני -
מה פתאם זקנה מחלחול
אתה יודע איזה נזק זה יעשה לנו בחו"ל?
חלמוני  +ראש הממשלה -
הרי זרקו אותנו מכל מוסדות האו"ם
והקונגרס הודיע שלא יתן עוד כלום
ורק אתמול בבקר אמרו בCNN -
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שאין הבדל בין ישראל ובין סדאם חוסיין
מה פתאם זקנה בחלחול...
אלוף חיל הים -
על פי דו"ח מודיעין אוכל להעיד
שהזקנה היא ראש החזית העממית
רה"מ -אם ככה אז הכל בסדר.
כולם -
טילים טילים טילים...
כי רק אנחנו מכירים את מגבלות הכח
כי רק אנחנו מבינים שיש לפעול במח
בלילות של קרב חלמנו על היום
בו נסדר לכם שלום
האלופים יוצאים.
גרשוני

לא שמענו כבר את השיר הזה?

חלמוני

להקה של שיר אחד.

ראש הממשלה

זאת עדיין ההופעה הכי טובה בעיר.

יוצא ,מבחוץ נשמע רעש של הפגנות נגד הממשלה
תשמע את ההפגנות...
גרשוני
חלמוני

אנחנו הולכים לחטוף בבחירות .כבר היה עדיף שהיינו נשארים
באופוזיציה...

גרשוני

בחיים ,בחיים אל תגיד דבר כזה ,אפילו לא בצחוק!

חלמוני

ראש הממשלה הזה קובר אותנו.

גרשוני

לא לעוד הרבה זמן .העם רוצה להקיא ממנו.

חלמוני

אז?

גרשוני

חייבים להעמיד מולו מישהו אחר.

חלמוני

אתה?

גרשוני

אני נראה לך מתאבד? מה אני צריך את זה?

חלמוני

אולי אני?
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גרשוני

אנחנו לא במצב כזה נואש! הארץ מלאה מטומטמים עם אגו מנופח
שרוצים את התפקיד הבלתי אפשרי הזה לעצמם .אני יכול לעזור
להם להגיע אליו ,ואחר כך יהיו חייבים לי...

חלמוני

ראינו איך זה עבד עם ראש הממשלה הנוכחי...

גרשוני

תקלות היו גם למאקיאוולי!

חלמוני

אבל את מי אפשר להריץ? אני נושא עיני ימינה ושמאלה ,ואיני
רואה אף אחד שראוי ויכול להנהיג...

גרשוני

הלו ,חלמוני! זאת לא שאלה של "מישהו שיכול להנהיג"  ,אלא
של מישהו שיכול להיבחר.

חלמוני

יש לך כבר מישהו בראש?

גרשוני

עוד לא.

חלמוני

אולי איש צבא?

גרשוני

משעמם.

חלמוני

איש עסקים?

גרשוני

אני נרדם.

חלמוני

אולי איש אקדמיה?

גרשוני

מישהו שיכול להיבחר אומרים לך.

חלמוני

אז מי?

גרשוני

יש לי רעיון ,תן לי לבדוק אותו .בינתיים נעבור לתמונה הבאה.

7

תמונה  2בית משפחת מלכיצדק ,על קו התפר
ציונה מלכי וירדן יושבים על הארץ לארוחה .מלכי
וציונה אוכלים עלים ,ירדן לא אוכל.
תמונה שניה .הבית של ציונה ומלכי ,על קו התפר בירושלים.
קריין
מלכיצדק ,ציונה ובנם ירדן יושבים לארוחת ערב .בשל יריות
הצלפים ,בני הבית נאלצים להקפיד שראשם יהיה נמוך יותר מאדן
החלון.
מלכי

חובזה מצוינת! פריכה ,מלאה טעמים...

ציונה

תטעם את זה) ...לירדן( נשאר קצת מרק חובזה.

ירדן

מה יש למנה עיקרית?

ציונה

קציצות חובזה .ויש גם קינוח –

ירדן

קרם חובזה) .ציונה פורצת בבכי(

מלכי

מה קרה?

ציונה

נגמרה העונה .אני לא יודעת מה אנחנו אוכלים מחר.

מלכי

אל תדאגו ,מחר ,בשעה כזאת ,בעזרת השם ,נאכל חומוס.

ציונה

חומוס? נהיית רוטשילד ואני לא ידעתי?

מלכי

אני צריך לקבל כסף.

ציונה

ממי?

מלכי

ממשה ,הוא צריך לבוא לפה.

ציונה

מה יש לו לחפש פה?

מלכי

הוא בן דוד שלך!

ציונה

הוא קודם כל סוחר בשר .מה פתאום הקמצן הזה מביא לך כסף?

פאוזה
מלכי

מכרתי לו את פיפי

ירדן+ציונה

מה?!!!

מלכי וירדן מזדקפים מעט – מיד נשמע צרור יריות
מה אתה קם? מה אתה קם?
ציונה
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מלכי

מכרתי לו את פיפי ,לא היתה לי ברירה...

ציונה

אני לא מאמינה שעשית דבר כזה.

ירדן

אתה מכרת את פיפי שלנו לדוד משה? שיעשה ממנו לוף?

מלכי

אין לנו מה לאכול .הכסף שמשה ישלם לנו עבור החמור הזה יכול
לסדר אותנו לכמה חודשים...

ציונה

איך אני אסתדר בלעדיו? אני חייבת רכב.

ירדן

איך אני אגיע לבית ספר?

ציונה

אתה לא יכול למכור אותו .הוא לא שלנו בכלל.

מלכי

זאהי כבר שכח ממנו...

ציונה

זאהי השאיר אותו אצלך כדי שתשמור עליו ,לא בשביל שתמכור
אותו לספק בשר של הצבא.

מלכי

אני יודע איפה זאהי? אני חייב לשמור לו על החמור? מה אני ,מחסן
לחמורים?

ציונה

ואם הוא לא יכול היה להגיע?

מלכי

תגידי לי את איך אנחנו מוצאים משהו לאכול מחר בבוקר) .יריה(

ציונה

מה אתה קם ,מה אתה קם?

ירדן

אבא ,פיפי הוא חלק מהמשפחה .מה הלאה? גם אותי תמכור למשה?

מלכי

אתה אל תטיף לי מוסר טוב? אם היית צד צפרדעים כמו שבקשתי
ממך ,אולי לא היינו מגיעים למצב הזה.

ירדן

זה צער בעלי חיים...

מלכי

לא ,זה צער בעלי ילדים כמוך! יושב ומגרד את הביצים כל היום
בזמן שאני ואמא שלך קורעים את התחת להביא עלה חוביזה
הביתה ,ואחר כך עוד בא בטענות .לא מתבייש ,חברים שלו
נלחמים בסימטאות של טהרן  ,והוא אפילו מפחד לצוד צפרדע...
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ירדן

אני האדיוט היחיד מכל החברים שלי שבכלל נשאר בארץ.

מלכי

אז תסע ,מי מפריע לך?

ציונה

איזה מדינה תתן ויזה לאחד כזה?

מלכי

כל עוד אתה חי בבית הזה אתה תמלא את החובות שלך!

ירדן

תביא חובות נורמלים ,לסדר את המיטה ,לעשות כלים .ממתי לצוד
צפרדעים נהיה חובה של נער מתבגר? זה דופק לי את כל
ההתפתחות...

מלכי

מה אתה חושב ,שאני נהנה מזה? למכור את פיפי למשה? לאכול
מהידיים המטונפות שלו? אין לי ברירה! למי היום יש פרנסה? למי
יש היום עתיד? רק לחיילים או למי שעובד עם הצבא .משה האפס
עלה על מכרה זהב ,זאת ההזדמנות בשבילנו להרויח משהו...

ציונה

אפס או לא ,הוא תפש חוזה עם הצבא ,ואתה לא.

מלכי

היה לו מזל ,זה הכל .יש לו עוד הרבה מה ללמוד ממני על עסקים.

ציונה

ללמוד ממנו יש לו… זה בדיוק מה שאמרת כשהוא הציע לך לפני
כמה שנים להיות שותף במכרז ואתה סרבת ,והנה...

מלכי:

תעזבי אותי כבר בשקט! אני כבר לא יודע מי יותר גרוע ,הצלפים
בחוץ ,או אתם בפנים ,מה שבטוח שגם אתם וגם הם רוצים לעשות
לי חור בראש! ואתם מצליחים! די כבר ,די! את יודעת ,לפעמים בא
לי פשוט לעמוד ,פשוט לעמוד ולגמור עם זה...

מזדקף ,נשמע צרור יריות – מלכי נופל
מלכי! תרגע.
ציונה:
צלצול בדלת
מויש...
ציונה
ירדן

אני לא יכול לסבול אותו ,הוא מסריח כמו נבלה.

מלכי

למה כמו?
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ירדן יוצא מהחדר.נכנס משה ,עומד זקוף ,צרור יריות,
מתכופף
או הו ...מה נשמע מלכי?
משה:
מלכי:

הכל נפלא.

ציונה

איך אצלכם?

משה:

עומדים.

ציונה:

מה אתה אומר? בכל הבית?

משה:

תענוג  -אפשר לשתות קפה במרפסת...

ציונה:

אחחחח ,תביא לנו כפית קפה בהזדמנות ...אנחנו שותים רק תה,
בתור תיון אנחנו שמים גרב.

משה

אפשר להעמיס את הסחורה?

ציונה:

מויש' ,אתה לא מקבל את החמור!

משה

מה זה מלכי?

ציונה

מויש' אתה לא מקבל את החמור.

משה

איך אפשר לעשות ככה עסקים? את רוצה שיגידו על בן דוד שלך
שהוא משאיר חיילים רעבים בשטח! אתם חייבים לי חמישים קילו
בשר ,גרם לא פחות.

ציונה

חמישים קילו בשר ...אולי אתה רוצה את הילד? מה פתאום הצבא
צריך בשר חמור?

משה

הולכים להקים שתי חטיבות חדשות ,אז מביאים ברכבת אוירית
מאפריקה לוחמים משבט הזולו .הם אוהבים בשר של זברה.

ציונה

אבל פיפי הוא חמור!

משה

קצת שפכטל ,קצת צבע – חמור) .צועק( חברה תעמיסו אותו!

ציונה

מלכי ,אל תתן לו!

משה

מלכי ,תסביר לאחותי שבעסקים התחיבות זאת התחייבות.
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מלכי

אני חושב שאין לנו ברירה ציונה.

בחוץ מעמיסים את החמור ,נשמעות נעירות.
שלום לך פיפי שלי .הנה הולך היצור היחיד שעוד עשה בשבילי
ציונה
משהו בבית הזה.
משה

טוב ,תודה לכם ,ותקפצו לבקר...

מלכי

לאן? מה עם הכסף?

משה

בפעם הבאה נסגור את החשבון.

ציונה:

לפחות תחזיר לנו את פיפי!

משה

הוא כבר על המשאית .יהיה בסדר ,אני אביא לכם את הכסף.

מלכי

משה!

משה:

תרימו ראש חבר'ה!

מלכי

משה…

משה יוצא ,צרור יריות
מלכי...
ציונה:
מלכי

תני לי אויר ,תני לי אויר.

ציונה

אתה בסדר ,מלכי שלי אתה חי?

מלכי:

חבל שלא פגע בי.

זאהי

)מבחוץ( זה החמור שלי! זה החמור שלי!

משה

)מבחוץ( עוף לי מהעינים או שאני מעמיס גם אותך.

זאהי

)מבחוץ( תחזיר לי את החמור שלי ...איי ,איי...

מלכי וציונה מופתעים
זאהי
ציונה
מלכי

זה לא יכול להיות...

ציונה

)מציצה( תתפלא.

צרור יריות ,נכנס זאהי בזחילה
מה עשית יא מלכי?
זאהי
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מלכי

זאהי ...איזו הפתעה ...איפה נעלמת?

זאהי

מה עשית יא מלכי?

ציונה

אני אביא לך משהו לשתות.

מלכי

אתה אוהב מיץ חוביזה? )ציונה מביאה לו מיץ ירוק( אני לא שמעתי
ממך כלום ,חשבתי שכבר לא תחזור לקחת אותו...

זאהי

היה עלינו כזה סגר ,נמלה לא יכלה לצאת מהמחנה.

מלכי

מה יכולתי לעשות? כבר לא היה לי אוכל בשבילו.

זאהי

נדיה אשתי אמרה לי "איזה יופי שהשארת את פיפי אצל מלכי ,הוא
יחזור שמן"...

מלכי

אני אפצה אותך זאהי.

זאהי

איך תפצה אותי?

מלכי

אני אתן לך חצי מהכסף.

זאהי

בסדר ,תביא.

מלכי

אין לי עכשיו

זאהי

מילא הלכת מכרת את החמור שלי ,אבל לצבא? שיעשו ממנו אוכל
לחיילים שלכם ,שיהיה להם כוח לבוא להרביץ לי? באמת תודה
רבה.

יוצא
ציונה

זאהי...

מלכי

חכה רגע) .מחליט שככה אי אפשר יותר( אני הולך.

ציונה:

לאן?

מלכי

אני הולך לעשות משהו!

ציונה

תעשה סיבוב ,תרגע ותחזור .אני אכין לך בינתיים כוס תה.

מלכי

בואי אתי .בבקשה.

ציונה

אבל לאן?
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מלכי

לא יודע לאן! החוצה ,לדבר עם מישהו ,לצעוק ,לצרוח ,לבכות,
להרוג מישהו ,ל ..ל ...למות אם צריך! ככה אני לא ממשיך רגע.

ציונה

למות???

מלכי

מה את מתרגשת? כבר עשר שנים אנחנו מתים.

ציונה

אתה לא נורמלי.

מלכי

אני נורמלי ,זאת המדינה שהשתגעה .תאמיני לי  -אם לא את והילד,
כבר מזמן הייתי גומר .יותר גרוע כבר לא יכול להיות.

ציונה

זה מה שאמרנו לפני עשר שנים ,והנה ...בסדר ,יהיה מה שיהיה
לפחות נלך קצת זקוף!

יוצאים ביחד
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תמונה  3שער משכן הכנסת
שומר קטוע יד עומד בשער ,מגיעים מלכי וציונה.
שער הכנסת ,מעוז הדמוקרטיה הישראלית.
קריין
שומר

כן?

ציונה

אנחנו רוצים להיכנס.

שומר

מה מטרת הביקור?

מלכי

אנחנו רוצים לדבר עם המנהיגים.

שוטר

)צוחק( סליחה?

ציונה

אנחנו רוצים לדבר עם המנהיגים ,אתה גם חרש?

שוטר

אתם לא יכולים לדבר עם אף אחד  .אתם מקסימום יכולים לשבת
ביציע האורחים ולסתום את הפה .גם מחיאות כפיים אסור.

מלכי

כל החיים ישבתי ביציע וסתמתי את הפה ,עכשיו אני רוצה שישמעו
אותי ,יש לי מה להגיד...

שוטר

אז תגיד שלום ותעזוב את המקום ,גם את גברת .

מלכי

מי אתה שלא תתן לנו להיכנס לבית הנבחרים? נשיא בית המשפט
העליון?

שומר:

חחחח למה מי זה נשיא בית המשפט העליון? אם לא אני – נשיא
בית המשפט העליון היה מובטל! ולמה? כי נשיא בית המשפט
העליון ,העבודה שלו זה לשמור על החוק .אני העבודה שלי זה
לשמור על המחוקקים ,שבלעדיהם לא היה בכלל חוק! עונה לך על
השאלה?

נשמעות קריאות מבחוץ
אלהים אני מתחנן ,רק לא אלה ,תביא הפגנה של נהגי משאיות זבל,
שומר
תביא הפגנה של דוסים שיזרקו עלי חיתולים עם חרא ,מצדי שתהיה
הפגנה של קניבלים ,רק אל תביא לי עכשיו את המעצבנות האלה...
ציונה

מי אלה?
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שומר

הבנות השמאלניות של דר' ליזי שטרטה ,שחושבות שאם הן יסגרו
את הרגליים ,הן יביאו את השלום.

נכנסות ליזי שטרטה והנשים התומכות בה
בנות ,אנחנו לא נגררות לפרובוקציות ,אנחנו עושות את המיצג
ליזי
שלנו ומתישבות.
אשה

וליזי ליזי– בלי ניבולי פה.

שרות
פרח פורח על גבע
נצא לטייל בטבע
אין יריות וזה לא חלום
מה יפה הוא השלום
שנים רבות שתקנו
שתקנו לגברים ונדפקנו
ונדפקנו תרתי משמע
הם גמרו מהר ורצו
גמרו מהר ורצו
רצו למלחמה
ולכן החלטנו לא לתת
לא לתת ,לא לתת
למען שלום ירושלים
לא נפתח את הרגלים
למען ישראל פורחת
לא ניתו לכם ב...
תחת עץ האקליפטוס
ליד הירדן
אף אחד כבר לא שוכב
וכבר לא...
מזדהר האופק
שמש שלום עולה
רק חזית הסירוב
תביא את הגאולה
למען עתיד ילדינו
אשר ינקו משדינו
שבהם יותר לא תגעו
למען עתיד ילדינו
לעולם לא נרפה
לא נסכים בשום אופן
לתת לכם ב...
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פרח פורח על גבע
נצא לטייל בטבע
אין יריות וזה לא חלום
מה יפה הוא השלום
במהלך השיר ציונה מתלהבת מהנשים ומהרעיון ,מצטרפת
ושרה ורוקדת עימן ,למורת רוחו של מלכי.
שבנה בנות! בצורה מסודרת! לא להיגרר לפרובוקציות!
ליזי:
מלכי

ציונה...

ציונה

איזה מקסימות! איזו מעורבות פוליטית...

ליזי

אנו קוראות מכאן לחברות הכנסת ,לשרות ,שמשו דוגמא! הגידו לא
לסקס! סרבו לכל סוג של מגע מיני ,לא אוראלי ולא אנאלי ,ואפילו
לא ידני ,עד שהגברים יפסיקו את המלחמה! זה הדבר היחיד שיעצור
את שפיכות הדמים! אנו קוראות לאשת ראש הממשלה ,לאשת שר
הבטחון ,לאשת הרמטכל ,אמרו לבעליכם – עד כאן .אתן מחזיקות
אותם במקום הכי רגיש ,אתן היחידות שיכולות ללחוץ עליהם ...אנו
קוראות לכל אשה יהודיה ולכל אשה ערביה ,שימנה קץ למלחמה
המיותרת ,אמרו לגברים ,עד כאן!

נשים

)קוראות בקצב( רוצה מישוש – הפסק את הכיבוש! רוצה מציצה?
פרק את הפצצה! רוצה לגמור?...

שוטר :

גמרתן לי על האזניים!

נשים

הורד את החגור!

ליזי:

אם אנחנו לא נעשה איתם אהבה ,הם לא יעשו עוד מלחמה!

שוטר

)לנשים( אולי די כבר! מספיק! במילא זה לא יעבוד לכן .אולי בתל
אביב זה יכול לעבוד ,שמה במילא כולם מתרוממים ,אבל לא פה.

אישה

יש לי שני ילדים בת"א!

ליזי:

בנות! אנחנו לא נכנסות לעימות ,ואנחנו לא יורדות לרמה שלו...

שוטר

אתן לא יורדות בכלל.
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ליזי

בנות ,לא לענות! גברים ,במיוחד פשיסטים שוביניסטים מיליטנטים
כמוהו ,חושבים רק דרך אבר המין ,אם יש דבר שיכול לעבוד עליהם
– זו רק הדרך שלנו.

שוטר:

תראי גברת ליזי ,באופן אישי  -אל תשתגלי כן תשתגלי  -לא מזיז
לי שערה על הביצה .אבל רק שתדעי לך ,שיש לכן טעות בסיסית:
גברים ,ואני מדבר על גברים אמיתיים ,כמה שהם אוהבים לדפוק,
אם הם יהיו חיבים לבחור ,תמיד יעדיפו להרוג .הכי טוב היה
לדפוק ולהרוג ביחד ,לדפוק ולהרוג ,אבל קשה לארגן דבר כזה ,כי
לדפוק יכול כל שמוק ,אבל להרוג – בשביל זה צריך ביצים!

הנשים מגיבות בזעזוע ובמורת רוח
אז מה? הרבה זמן לא נענעו אותך הא? אני בכלל חושב שכל
הקמפיין שלך התחיל מזה שבמילא אף אחד לא רצה לתקוע אותך.
בטח ישבת בבית חרמנית אש ,ואמרת לעצמך "איך הופכים את
הדפקט לאפקט?" ,ואז בא לך הרעיון ,לאסוף עוד כמה מכוערות
כמוך ולהקים תנועה...
ליזי

)למישהי מהבנות( תחזיקי את זה רגע.

נותנת לה את התיק ומתנפלת על השוטר ,נושכת אותו
בצוארו.
בנות! היה יופי ,אנחנו יורדות לאכול צהריים בגן סאקר..
ליזי
הנשים יוצאות ,ציונה אחריהן.
מלכי

ציונה לאן?

ציונה

נורא מענין אותי לשמוע עוד...

מלכי

כבר שמעת ,היא לא תיתן לך לגעת בי עד שתגמר המלחמה

ציונה

אם זה מה שיביא שלום...

מלכי

זה מגוחך! אני מפריע לשלום?
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ציונה

יש לך דרך אחרת? אפילו לכנסת לא נתנו לנו להיכנס .אולי תבוא
אתי? זה יכול לענין אותך...

השומר

)צוחק( מה עוד? תוריד לעצמך את הביצים וזהוׂ

ציונה

אתה ,חבל שלא חתכו לך את הלשון) .למלכי( אתה בא?

מלכי

מה פתאום.

ציונה

לבכות לי עשר שנים "שלום שלום" זה כן ,אבל להקריב? את הדבר
הכי קטן? זה לא .אני הולכת !

מלכי

ציונה…

יוצאת .השוטר מלטף את לחיו
ראית איזה ביס נתנה לי? פציפיסטית פציפיסטית ,אבל שיניים יש
שוטר:
לה כמו של הכריש ממלתעות .נשיא בית המשפט העליון קיבל פעם
בחיים שלו ביס? חס וחלילה ,מי יגע בו ,אבל אני? סטירות ,יריקות,
מוחטות ,ביצים ,תרנגולות ,פרות .כן ! פעם זרקו עלי פרה בהפגנה
של חקלאים .אבל  -זה התפקיד  .ככה זה שאתה הגבול בין
האספסוף לנבחרים .אני כמו המסננת של הכיור ,כל הג'יפא של
העם נתפש אצלי.
מלכי

אני יכול להכנס?

שוטר

לא ,אני סוגר) .סוגר את השערים( אבל אתה יכול לנסות לדבר עם
שני השרים ההם.

גרשוני וחלמוני חוצים את הבמה בדרכם לארוחה.מלכי
צועק להם
רבותי השרים חכו רגע!
מלכי
גרשוני ניגש ,משרבב ראשו דרך הגדר ,לוחץ את ידו
תרשה לי להביע סימפטיה עמוקה לנושא שאתה נלחם עליו.
גרשוני
חלמוני

אנחנו מאחרים לארוחה.

גרשוני

נימוס אלמנטרי חלמוני.
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מלכי

רגע אחד ,חכו רגע .אני לא יכול יותר ...אני מתחנן אליכם ,עשר
שנים שאני חי על ארבע! שנתיים שאני אוכל רק חוביזה!

חלמוני

מפונק! יש אנשים שחיים על פחות מזה.

מלכי:

אתם חייבים לעשות שלום...

גרשוני

האמן לי:ניסינו ,הצענו להם הכל...

מלכי

אז תציעו עוד פעם ,ותתמקחו איתם ,ותחניפו להם קצת ,ותאיימו
קצת ,ותעשו להם כבוד ...ואתם יודעים מה? תגידו להם שהם ניצחו!
למי זה איכפת ,אם נוכל אחר כך לחיות כאן בשקט? מה אתם
אומרים?

גרשוני

עובדים על זה .ראש הממשלה נפגש ממש עכשיו עם המתווך
השוודי.

חלמוני

הארוחה לכבוד גולדמן התחילה)...יוצא(

גרשוני

אנחנו עושים מה שאפשר .תהיה חזק .שלום.

בורח כל עוד נפשו בו.
שמעתי ,אתם הולכים לאכול בשר עם מליונר אמריקאי שחי במיאמי
מלכי
ונותן לכם כסף להמשיך את המלחמה ,בזמן שאני חוזר הביתה
לאכול חוביזה ...לפחות תזמינו אותי!
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תמונה  4לשכת ראש הממשלה
מול הבזקי

ראש הממשלה והמתווך לוחצים ידיים
המצלמות ,מחייכים בנימוס.
לשכת ראש ממשלת ישראל .פגישה גורלית עם מתווך השלום,
קריין
שליח הקהילה הבינלאומית.
המתווך

אני בא עכשיו מהלשכה של הראיס...

ראש הממשלה

ששש ...תקשיב.

נשמע ציוץ ציפור
ירגזי החורש ,מקנן לי כאן על החלון ,תקשיב.
המתווך

מה?!

ראש הממשלה:

לפעמים ,בשעות הקשות ,כשעולים בי ספקות על מה

ולמה אנחנו נלחמים ,כל מה שאני צריך לעשות זה לפתוח את
החלון ,להסתכל על הציפור הזאת ,כיצד היא מגוננת על הגוזלים
שלה ,על הקן שלה ...תקשיב...
המתווך

אדוני אני בא עכשיו מהלשכה של הראיס...

ראש הממשלה
המתווך

דרך אגב ,ביד ושם היית?

כמובן ,לקחו אותי ישר משדה תעופה.

ראש הממשלה

טוב מאוד ,אז אתה מסודר .אז מה ...אתה משוודיה? ארץ

יפה.
המתווך:

כן...

ראש הממשלה:
עוזרי

פיורדים ,ויקינגים ,שוודים...

שוודיות!

המתווך :כן ,שוודיות ,שוודים ,כולנו .אדוני...
ראש הממשלה
כבדה.
המתווך :אדוני ...

פעם היתה לי וולוו ,כשהייתי שר ,סוחבת יפה אבל
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ראש הממשלה:
המתווך

כן .הייתי מעדיף שנדבר...

ראש הממשלה:
מתווך

אתה נוסע בסאב?

איך היא? שווה את המחיר?

אדוני ,אני לא הייתי בארץ עשר שנים ,ופשוט נדהמתי מההרס
הנורא .אני רוצה להציע לכם את שירותי הטובים כמתווך כדי
להגיע לפחות להפסקת אש .הבאתי אתי מתווה ולוחות זמנים
להסכם שניסחו מיטב המוחות של אירופה...

ראש הממשלה

אפרופו אירופה ,ביד ושם היית כן?

מתווך

הייתי.

רהמ

אז אתה מסודר.

מתווך

)תקיף( כן! אני מאוד מבקש ממך לעיין בהצעה!

רהמ

בשמחה! אפשר?

מתווך

בבקשה

מגיש לו את המסמך אך ראש הממשלה לא זז
)בצד ,לעוזרי( היו טלפונים?
ראש הממשלה
עוזרי

לא.

רהמ

מתי נגמרת הפגישה?

עוזרי

תמשוך עוד רבע שעה

רהמ

סמוך עלי ...לקחתי את כל הכדורים שלי היום?

עוזרי

ארבע פעמים.

רה"מ מנסה אך לא מסוגל להושיט את ידיו ,לבסוף נוטל
את המסמך ,ומעיין בו
אומממ ...מעניין ...יפה ...מצוין!
רה"מ
מתווך

)מתעודד( מוצא חן בעיניך ,נכון? יש כאן מחשבה חדשנית
ויצירתית...
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רהמ

מאוד יצירתית ...אתה רואה עוזרי? תלמד! ככה מוציאים מסמך
רשמי! שוליים רחבים ,אותיות ברורות ,כותרות מודגשות ,כל נושא
בצבע שונה ,נייר עדין – פשוט תענוג לקרוא .איפה זה ואיפה
המסמכים העלובים האפורים שהלשכה שלנו מוציאה? פלא
שאנחנו לא נראים טוב בעולם?

מתווך

אולי אדוני היה מוכן להתיחס לתוכן המסמך?

ראש הממשלה חש בבטנו ,הוא מחייך את השוודי ותולש דף
מתוך המסמך
אני צריך לישיבה.
רהמ
יוצא
המתווך

הוא לא קרא כלל את הצעת התיווך שלי...

עוזרי:

הוא ישקול אותה בכובד ראש ...תגיד אחותך זאת לא אינגה
יוהנסון? היא לא היתה מתנדבת בקיבוץ בית זרע ?

המתווך

אתה מכיר אותה?

עוזרי

מי לא הכיר את אינגה? מסור לה ד"ש ממני ומכל הגרעין .
)מצהיר(כל העיתונאים שמצטרפים אל ראש הממשלה לסיור
בהתישבויות מתבקשים לעלות למסוק ,תודה) .לשוודי( אחחח
אינגה אינגה...
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תמונה  – 5שער הכנסת
המתווך השוודי יוצא חפוי ראש ,מלכי מזהה אותו
אתה המתווך השוודי לא? נו מה קורה עם הצעת התיווך שלכם? יש
מלכי
התקדמות?
מתווך

התקדמות ענקית  -מהתיק שלי ישר לפח.

מלכי

ידעתי שאסור לי להאמין להם .לאן אתה הולך?

מתווך

לראיס ,לא שיש לי משהו להציע לו...

המתווך פונה ללכת ,למלכי יש רעיון
חכה רגע .יש לי הצעה בשבילו.
מלכי
מתווך

לך? הצעה? בשבילו?

מלכי

אני מציע לראיס לכרות הסכם שלום פרטי.

מתווך

הסכם שלום פרטי?

מלכי

הסכם שלום פרטי .ביני ,מלכיצדק אברהמי ובין כל העם
הפלשתינאי!

מתווך

סליחה?

מלכי

הסכם שלום פרטי .אני מוכן לדבר על הכל ,השטחים ,הפליטים,
מה שהם ירצו!

מתווך

מענין ...מה אתה רוצה בתמורה?

מלכי

כלום ,שטויות ...קודם שיסכימו  ,אחר כך נדבר על הפרטים.

מתווך

הממשלה שלך לא תתן לך.

מלכי

זאת העבודה שלי .אתה מתווך שלום? תעשה את העבודה שלך.

מתווך

אני מצטער ,אני אהיה עסוק מדי.

מלכי

עסוק במה? השליחות שלך הסתיימה עוד לפני שהיא התחילה.

מתווך

כן ,אבל חוץ מהשליחות הדיפלומטית ,יש לי גם משימה פרטית...
אתה מבין ,אני ואשתי משתוקקים לילדים .פשוט אשתי מצפונית
מדי .היא טוענת שזה יהיה פשע להביא לעולם עוד ילד שוודי בזמן
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שיש כל כך הרבה ילדים רעבים ,עניים וחסרי עתיד .אז הבטחתי לה
להביא איתי בחזרה ילד פלשתינאי יתום ועני ,לאימוץ.
מלכי

אתה יכול לחכות לי כאן חצי שעה?

מתווך

למה?

מלכי

חכה לי .אתה לא תצטער

מלכי יוצא ,המתווך מחכה בחוסר סבלנות ,אחרי רגע
מלכי חוזר עם בנו ירדן ,מתנשפים
אדוני תכיר בבקשה את הבן שלי .ירדן.
מלכי
מתווך

נעים מאוד.

מלכי

נער כשרוני ,מלא מרץ ,אחראי ,מנומס...

ירדן

)מחטט באף( יאללה אבא בשביל מה סחבת אותי לפה?

מלכי

היית רוצה לאמץ אותו?

ירדן

מה זה?!

מתווך

הוא נראה לי נער מקסים.

מלכי

הוא שלך.

ירדן

רגע רגע ,על מה אתם מדברים??

מתווך

נערי! כל כך הייתי רוצה לקחת אותי איתך לשוודיה ,ולהעניק לך
חיים שוודים נפלאים .אויר טוב ,אנשים מנומסים ,תרבות שיחה
נינוחה...

מלכי

קח אותו ,הוא שלך.

מתווך

יש בעיה עם בריטה אשתי...

מלכי

איזו בעיה?

מתווך

היא רוצה רק ילד ערבי.

מלכי

נראה לך שהיא תרגיש בהבדל?

מתווך

האמת – לא.
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מלכי

בבקשה ,הבן שלי רעב ,עני וחסר עתיד ,כמעט כמו ילד ערבי.

ירדן

סליחה? מה אתי? לי אין מה להגיד?

מלכי

אני במקומך הייתי חוטף את ההצעה.

ירדן

ככה אתה מוותר עלי אבא? אתה עוקד אותי על המזבח? מוכר אותי
בנזיד עדשים...

מלכי

תפסיק עם הבולשיט הזה שאתה לוקח משיעורי תורה בכתה ב' די
כבר .אני עוקד אותך? אני משחרר אותך!

נכנסת ציונה
הנה אמא שלך ,גם היא תגיד לך.
ירדן

אמא ,אבא רוצה למסור אותי לאימוץ.

ציונה

איזה יופי! למי?

מתווך

אולף יוהנסון ,שר החוץ השוודי.

מלכי

במקום לקפוץ על זה ,הוא עושה לי פרצופים והרצאות בתנך.

ציונה

כנראה שהוא רוצה לאכול חוביזה ולצוד חתולים כל החיים.

מלכי

בסוף יגייסו אותך ,מה אתה חושב? בקצב שהמלחמה הזאת נמשכת
עוד כמה חודשים יגייסו גם עוורים לסיירת מטכל.

ציונה

מה אתה מעדיף? להיות בן מאומץ חי של שר חוץ שוודי או חיל מת
של שר בטחון ישראלי?

ירדן

יש בזה משהו ...הוא גם ניראה כמו האבא שתמיד רציתי שיהיה
לי...

ציונה

עם אחד כזה הייתי צריכה להתחתן.

מלכי:

עכשיו לך תן נשיקה לאבא החדש שלך .

ירדן ניגש ונושק בבישנות לשוודי .מלכי רושם משהו על
ניר
הבן שלי יסע איתך לשוודיה .עכשיו לא תצטרך לחפש ילד
מלכי
פלסטינאי ותוכל להתרכז בענין שלי ,בסדר? עכשיו תקשיב  -אני
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רוצה הסדר קבע מלא ,קץ הסכסוך ,גרוש לא פחות! זאת הכתובת
שלי – אני מחכה לך שם.
מתווך

אני אעשה כמיטב יכולתי) .לירדן( אני אלמד אותך לדוג מקרלים,
ולשזור מחרוזות מפרחי אביב) ,בשוודית( יהיו לך חיים שוודים
נפלאים ,להתראות.

ירדן

אחלה.

המתווך יוצא.
תודה אבא ,תודה אמא .הורים שוודים זאת המתנה הכי טובה
שהורים ישראלים יכולים לתת היום לילדים שלהם .אני רץ הבית
לארוז!
ירדן יוצא
מה קרה ,דר' ליזי לא מצאה חגורת צניעות במידה שלך?
מלכי
ציונה

לא שמעת? שרת החינוך עשתה מסיבת עיתונאים..

מלכי

לא שמעתי.

ציונה

מה היא רצתה? לתמוך בנו? להביע הזדהות? איפה? פתחה עלינו
פה ,איך אנחנו מעזות לפגוע בזקיפות של הלוחמים האמיצים
שלנו .ואז מה היא אומרת? למען נצחון ישראל היא והחברות שלה
מהמחנה הלאומי מקימות תנועה נגדית .איך קוראים לתנועה?

מלכי

איך קוראים לתנועה?

ציונה

"פתחי לי אחותי".

מלכי

שם יפה.

ציונה

הצלחה פנומנלית! תוך שעה הצטרפו נשים מכל הארץ בכל
הגילים ,מנערות בנות  18ועד הרבנית קלינגהופר בת ה!95

מלכי

באמת? איפה אפשר להרשם לפתחי לי הזה?

ציונה

אין לך סיכוי .יש עדיפות לחיילים ולאנשי כוחות הבטחון.
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מלכי

אני אחכה בסבלנות...

ציונה

עד שיגיע התור שלך – תקבל את הרבנית קלינגהופר.

מלכי

יותר טוב מכלום.

ציונה

שלא תזוז.

מלכי

זכותי ,כל עוד את בשביתה.

ציונה

בוא הביתה מלכי) .שולחת לו ידיים( דוקא עשה לי חשק הקמפיין
הזה...

מושכת אותו ,יוצאים
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תמונה  6התנחלות "מעלה יחיד"
סגן אמיר מתדרך את מובוטו צ'י וגונג
התנחלות "מעלה יחיד" בשומרון.
קריין
אמיר

 ...במקרה של אירוע רטוב ,הנוהל הרגיל ,נפרשים ב 360 -מעלות
כרגיל ,ומחפים לכל הצדדים ,במקרה של היתקלות ,מטווח קצר
מסתערים ,מטווח רחוק נשכבים ומשיבים אש ,גונגא! לאן אתה
מחפה?

גונגא

קדימה וימינה.

אמיר

יפה .מובוטו מה גבול הגזרה שלך?

מובוטו

שמאלה ואחורה.

אמיר

איפה זה אחורה?

מובוטו

איפה שהגב

אמיר

איפה הגב?

מובוטו

מעל התחת?

אמיר

יפה ,שימו לב ,היום יש לנו ביקור של אורח רם מעלה ,ראש ממשלת
ישראל.

גונגא

מי זה?

מובוטו

דה ביג צ'יף.

אמיר

הוא בטח ישאל אותכם אם אתם יודעים על מה אתם נלחמים,
וכדאי מאוד שאתם תדעו מה לענות לו.

כולם

בטח בטח...

אמיר

אם הוא ישאל אותכם אם יש בעיות ,אתם תגידו "לא ,אין בעיות"
חופשיים.

גונגא

אבל לי יש בעיה .כבר שנה שאני מבקש העברה לטהרן...

אמיר

לטהרן?
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גונגא

כן ,אמא שלי בכלכותה נורא חולה ,אני חייב לשרת קרוב לבית...

אמיר

תגיד לי גונגא ,ראש ממשלת ישראל נראה לך משקית ת"ש? אמרתי
שאין בעיות אז אין בעיות! הכל טוב ,בפקודה .צ'י ,יש כבר רשימת
שמירה?

צי'

יש בעיה עם הותיקים.

קצין

אין בעיה .ותיקים שומרים ,נקודה .שמעת מובוטו?!

מובוטו

אבל אמיר...

קצין

המ"מ בשבילך .צ'י ,אני רוצה רשימת שמירה במיידי.

יוצא ,צ'י מסדר רשימת שמירה בפנקס
מובוטו בן זונה .
גונגא

מורעל מאניאק .

מובוטו

אין לו טיפה כבוד למסורת של גולני ,טיפה.

גונגא

שפז"מניקים ישמרו? מי שמע דבר כזה? פדיחה .כל החטיבה צוחקת
עלינו.

מובוטו

הוא יודע מה זה גולני? מה זה כבוד בגולני? ישראלי סנוב מהסיירת.

גונגא

יאללה לא נורא אחי ,עוד שנה יא מאנאייק.

מובוטו

עוד שנה יא מאנאייק.

צ'י

גונגא ,אתה שומר ראשון במגדל ,מובוטו אתה מחליף אותו.

מובוטו

אמש'ך שעובדת בפאט פונג שומרת שניה במגדל.

גונגא

בשביל זה גדלנו אותך מהטירונות ,יא זבל עופות ,בשביל שתבוא
לנו ביציאה כזאת שבוע לפני השחרור?

צ'י

חלאס חבר'ה ,תהיו רציניים .שמעתם את אמיר :אנחנו פה ,כדי
שאזרחי ישראל ישנו בשקט.

מובוטו

)על צ'י( אשכנזי מאניאק.

ראש הממשלה ,אלוף הפיקוד ואמיר נכנסים.
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אמיר

הקשב!

אלוף

...החברה נופלים מהרגליים ,אבל בסך הכל אנחנו מצליחים לשמור
על אורח חיים תקין בהתנחלות ,במיוחד בהתחשב בעובדה שאנחנו
באמצע מחנה הפליטים.

ראש הממשלה
אלוף

פחות מחטיבה.

ראש הממשלה
אלוף

כמה כוח עומד לרשותך לאבטחת הנקודה?

כלומר?

גדוד חי"ר ,גדוד שריון ,אגד ארטילריה ,פל"סר ,פל"חאן ,עורב וכל
המנהלה.

ראש הממשלה
אלוף

כל עוד החיילים יודעים על מה נלחמים – המוטיבציה גבוהה.

ראש הממשלה
צ'י

ואיך המוטיבציה?

)לחיילים( חבר'ה אתם יודעים על מה אתם נלחמים?

בטח ,על הבית.

ראש הממשלה

מצוין.

מובוטו

יותר נכון על הקרוואן של חננאל.

אלוף

)מקבל הודעה בביפר( אדוני תסלח לי ,יש לנו פה אירוע קטן.
)לחיילים( קבלו במיידי כניסה לנוהל רטוב...

חיילים

נוהל רטוב נוהל רטוב!

נכננסים עוד חיילים ,סורקים עם הנשק ויורים לכל
הכיוונים
)בקשר( אפאצ'י כבר באויר? יפה .אני רוצה מרגמות  155ברתק...
אלוף
מרכבות בחיפוי לגבעה  ,465תיצור עם מבצעים חיל הים ,ותמסור
להם קואורדינטות לטילי שיוט ...או קיי זה מתקרב ...עוד עשר
שניות ...עוד חמש ...קדימה קדימה קדימה!
נשמע טרטור מסוק ,רעש מנועי נגמשים וטנקים .מתנחל
חוצה את הבמה ,מוקף בחיילים מאבטחים .דממה .רעש של
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ניאגרה .האש מתחדשת .המתנחל חוזר לבמה ,רוכס את
מכנסיו ,ויוצא ממנה שהחיילים ממשיכים לאבטח אותו.
אחד מהם )צ'י( מוטל הרוג על הבמה.
קבל סוף נוהל רטוב ,חזרה לשיגרה .אני מתנצל על ההפרעה ,אדוני.
אלוף
ראש הממשלה

שום הפרעה ,דבר לא מחמם את לבי כמו לראות יהודי

מטיל בגאון את מימיו בנחלת אבותיו! יש לכם הרבה אירועים
כאלה ביום?
אלוף

בממוצע חמש עשרה פעמים ביום.

ראש הממשלה
אלוף

שלפוחית השתן שלו מאוד רגישה.

ראש הממשלה
אלוף

חמש עשרה פעמים ביום? זה לא יתכן!

זה כבר יותר הגיוני .חוץ מהשלפוחית ,יש עוד בעיות?

לעיזה שלו היתה היתקלות עם העזים של המקומיים ,אבל מאז
שהשייטת עושה לעיזה פתיחת ציר למרעה ,הכל תקין.

ראש הממשלה

מצוין .אני רוצה לדבר עם כל התושבים ,לחזק את

ידיהם...
אלוף

אנחנו ב "מעלה יחיד" אדוני .רק זה שהשתין גר פה.

ראש הממשלה
אלוף

אה ,פה זה לא תקועים כ"ז?

לא ,תקועים כ"ז זה הישוב הבא בסיור.

ראש הממשלה

נו ,עכשיו הכל ברור .קדימה ,היום קצר והישובים

מרובים.
יוצאים.
נכנסים השחקנים בשיר ההתנצלות
אנחנו מודיעים בזאת לצופים שהם חוזים בהצגה
על אחריותם על אריותם על אחריותם
שאנחנו רק שחקנים העובדים בתיאטרון הזה
עובדים למחיתם עובדים למחיתם למחיתם
כל דמיון בין הדמויות לבין לאנשים חיים
מקרי הוא וחסר כל פשר
ובין ההצגה לאירועים אמיתיים
אין שום קשר אין שום קשר אין שום קשר

32

אנו ועימנו כל היוצרים מסתייגים בתקיפות
מן המחזה מן המחזה מן המחזה
אנחנו מגנים בזאת את הרמיזות הנלוזות על ההווה
נלוזות נלוזות זה לא הווה
אנו די משוכנעים שההצגה איננה משקפת
את העם את הצבא ואת המציאות בארץ
אבל זה מה שקורה שמסתמכים על מחזות של גוי -אריסטופנס.
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תמונה  7בית משפחת מלכיצדק
קריין

תמונה אחת עשרה .הבית של ציונה ומלכי .בני הזוג מחכים בקוצר
רוח למתווך השוודי ולנציג הרשות.

מלכיצדק וציונה צופים בחלון.
מלכי

הם היו צריכים להגיע לפני שעתיים.

ציונה

אולי עדיף שכבר לא יבואו.

מלכי

התחלנו? אנחנו הולכים עכשיו לועידת שלום .אם לא תהיה בינינו
אחדות פנימית  -חבל על הזמן.

נכנס במרוצה המתווך השוודי המבוהל ,מיד יורים עליו,
נבהל עוד יותר.
אני מצטער  -אבדתי אותו.
מתווך
מלכי

את מי?

מתווך

את ווליד חמודי ,הנציג של הרשות .הוא בא אתי כדי לנהל איתכם
משא ומתן ,אבל בדרך עצרו אותנו במחסום של איזה מיליציה של
מתנחלים ,הוא קפץ מהאוטו וברח ,אין לי מושג מה קרה לו .הם
מחפשים אחריו בכל האזור.

ציונה

רוצה מיץ חובזה?

מלכי

מי מחפש אחריו?

מתווך

המתנחלים.

מלכי

המתנחלים?

מתווך

המתנחלים .וגם אחרי .איך שהוא נודע להם על השליחות שלי ,והם
מאוד כועסים .אני חייב לברוח .איפה ירדן שלנו?

מלכי

כבר יומיים שהוא ישן בשדה התעופה ,מחכה לך.

ציונה

תשמור עליו.

מתווך

אל תדאגי ,הוא יהיה בידיים טובות.
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ציונה

אל תעירו אותו מוקדם בבוקר ,זה עושה אותו עצבני כל היום.

מתווך

אני מקווה שהנציג של הרשות יגיע ותצליחו להגיע להסכם .מי
יודע? אולי זה הצעד הראשון שלי לפרס נובל לשלום? להתראות
בהצלחה )קם ללכת( אלהים אדירים ,הם באים ,מאיפה אני יכול
לברוח?

ציונה מוציאה אותו ,נכנסים המתנחלים .שרים ורוקדים,
דורכים על השולחן.
שלום יהודים שלום יהודים שלום יהודים שלום יהודים
באנו אליכם ברוח טובה במאור פנים
כולנו שרים ,כולנו רוקדים ,כולנו שמחים
וכולנו רוצים בראש וראשונה למנוע מלחמת אחים
ולכן רק דבר אחד נבקש ,דבר אחד קטן וגמרנו
במקום מה שאתם רוצים תעשו מה שרוצים אנחנו
דבר אחד פצפון ,דבר אחד קטן נבקש
ותרו על השלום הפרטי ,החזירו ליהודים את האש
זה הכל לא יותר
לא נבקש דבר אחר
רק לזקוף הקומה
כל עוד יש מלחמה
הו הו הו כה אמר אדושם
הו הו הו לא לחתום על הסכם
הו הו הו כה אמר אדושם
הו הו הו לא לחתום על הסכם
הו הו...
מלכי+ציונה למה לא לחתום על הסכם?
מתנחלים למה? למה? למה לא לחתום הסכם? למה?
הרי כאן במקום הזה ממש עבר יהושע בראש המחנה
וכאן במקום הזה ממש אולי חנה כלב בן יפונה
ופה במרפסת הזאת ממש אולי ישב ירמיהו
וכאן בסלון הזה ממש אולי עבר אליהו
ופה במטבח ,ליד הגז ,פעם גהק ,עתניאל בן קנז
כן פה במטבח ליד הגז גהק עתניאל בן קנז.
דע לך זאת בוגד
דעי לך זאת בוגדת
שני עוכרי ישראל
מחזירי שירי מולדת
באנו אלים בטוב
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וזוהי רק אזהרה
אתם ודאי זוכרים
אצלנו בוגדים גומרים רע
עוצו עצה עוצו עצה
תפוס לו ביצה תפוס לו ביצה
עיצה ותופר ,ביצה ותוסר
הו הו הו ימה וקדמה
הו הו הו צפונה ונגבה
ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת
ימה וקדמה צפונה ונגבה
בזמן השיר ,ציונה מבריחה את המתווך החוצה .בתום
השיר פונים שלשת מהמתנחלים לצאת ,אחד מהם נשאר
מתנחל א אתה בא יהואסף?
מתנחל ב אני אצטרף אליכם עוד מעט .אני רוצה להסביר לזוג הנחמד הזה
משהו ,שיבינו פעם אחת ולתמיד מה זה ערבים.
מוודא שהם עזבו .מוריד זקן ,כיפה ופריטי לבוש.
וואליד לא פלא שהם כל הזמן עצבנים .הזקן מגרד...
מזדקף ,נשמע צרור יריות
ילען אבוק ...נעים מאוד ,ווליד חמודי ,נציג הרשות.
מלכי

נעים מאוד ,מלכי ,אשתי ציונה) ,לוחצים ידיים( אפשר לדבר ביזנס?

וואליד

באופן עקרוני – כן .הרשות מוכנה לחתום איתך על הסכם שלום
פרטי .בשלום שעבר ,היו לנו הרבה בעיות ,אז חשבנו יותר טוב לנו
להתחיל בקטן ,ואינשאללה ...יהיה תקדים .אבל צריך לדבר על
התנאים) .יריה(

ציונה

אולי תגיד לחברים שלך להפסיק קצת לירות בזמן שאנחנו מדברים?

וואליד

אני יכול להגיד להם ,אבל עד שלא יהיה הסכם – הם לא יקשיבו.

מלכי

אנחנו לא מנהלים משא ומתן תחת אש.

וואליד

אם לא היתה אש ,הייתם בכלל עושים משא ומתן?

מלכי

בסדר ,מה אתם רוצים?

וואליד

)מוציא מסמך( יש לי פה הצעה ...יש לך מפה שלך השטח?
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מלכי

ציונה זה במגירה ליד המיטה )ציונה מביאה(

וואליד

לגבי השטחים ,אני מבין שיש לך דונם אדמה .אנחנו רוצים חצי.

מלכי

מה פתאום חצי? שאני קניתי את השטח היתה פה שממה ,אני עשיתי
ממנו גן פורח...

וואליד

אבל היום הוא עוד פעם שממה .ארבע מאות מטר

ציונה מסמלת לו "בשום פנים ואופן"
ציונה ,מה שווה כל השטח הזה ,אם אנחנו לא יכול להנות ממנו
מלכי
אפילו קצת? יש לנו דונם ,ואנחנו חיים על עשרה מטרים מרובעים
כפוף! לא עדיף לוותר על נגיד שליש מהדונם ולחיות על מה שנשאר
זקוף??
ציונה

תעשה לי טובה ,תן לי לנהל את המו"מ) .לוואליד( בסדר .שליש
מהדונם .מאתיים מטר.

וואליד

שלוש מאות חמישים.

ציונה

מאתים חמישים -.סופי) .פאוזה( מאתיים ששים סופי) .פאוזה(
מאתיים שבעים סופי?

מלכי

שלוש מאות )לציונה( ניתן לו את האזור עם הסלע הבולט .במילא
אי אפשר לעשות שם כלום.

ציונה

בסדר ,שלוש מאות .אבל מטר לא יותר.

וואליד

שלוש מאות חמישים.

ציונה

מלכי ,הביתה) .יריה(

מלכי

אנחנו בבית .רגע אחד .שלוש מאות חמישים ,בתנאי שאני יכול
להשאיר בשטח שלכם את המחסן שלי.

וואליד

בשום פנים ואופן ,רוצים שטח נקי ,בלי התנחלויות .תעביר אותו
לשטח שלך.

ציונה

אז תוותרו על חמש עשרה מטר.
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וואליד

למה?

מלכי

בשביל הרצף הטריטוריאלי.

וואליד

שלוש מאות ארבעים מטר  -סגור .בענין הפליטים ,הרשות דורשת
שתשקמו לפחות פליט אחד...

ציונה

)הסטרית( שאלהים ישמור!

מלכי

מה קרה?

ציונה

אתה לא מבין? הוא מדבר על זכות השיבה!

וואליד

אני מדבר על פליט אחד .ומשפחתו.

ציונה

מה עוד? כל החמולה שלו? לא יקום ולא יהיה .בקושי יש לנו מקום
ואוכל לעצמנו ,איך נחזיק עוד משפחה?

מלכי

לא בא בחשבון.

וואליד

זה לא יפתר אחרת.

ציונה

תסתכל עלינו ,איך אנחנו חיים ,נראה לך שאנחנו יכולים לשקם
מישהו?

וואליד

מע סלאם.

ציונה

מע סלאם.

מלכי

בעצם ...אני מוכן.

ציונה

מה?

מלכי

בתנאי שאני אבחר את הפליט.

וואליד

מי זה?

מלכי

זאהי עבדול ג'אמל ,ממחנה הפליטים ביריחו .מכיר?

וואליד

הזיפן?

מלכי

האמן.

ציונה

אני לא מאמינה ,אתה מסכים לזכות השיבה?
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מלכי

בשום פנים ואופן! אבל זאהי זה בסדר) .לציונה( יש לי תוכנית.

וואליד

טוב ,אם זאהי יסכים...

מלכי

זהו? אפשר לסגור?

וואליד

עוד לא .מה עם המקומות הקדושים?

מלכי

לא תהיה שום בעיה .יש לנו שניים ,אחד בכניסה ,ואחד בקומה
למעלה ,איזה ניתן להם ציונה?

ציונה

את זה שבכניסה) ,לוחשת לו( הקרש שם שבור.

וואליד

אפשר לחתום.

מלכי

לא יורים יותר על הבית שלי ,ולא על הואדי מתחת לבית .לא
מפוצצים מטענים על ידי או על יד המשפחה שלי ולא מפריעים לי
לעשות עסקים.

ציונה

מה עם הצהרה על קץ הסכסוך?

מלכי

הצהרה על קץ הסכסוך וחוסר תביעות הדדיות בין משפחת אברהמי
והעם הפלשתינאי.

וואליד

)כותב( תקבל .אנחנו נפרסם את השמות והתמונות שלכם ,וככה
ידעו לא לפגוע בכם .אתה רק תדאג לעדכן אותנו איפה אתה
מסתובב.

מלכי

אפשר לחתום.

וואליד

אתה מאמין להם?

מלכי

אני מאמין לבטן הרעבה שלהם) .לוואליד( זה שלום של פחדנים,
הוא חייב להצליח.

חותמים על הניר ,תוקעים כף .וואליד ניגש לחלון ,מתרומם .יריה.
מלכי

רק תיזהר ,שלא תהיה קורבן שלום.

וואליד

אני אסדר את זה ,אם יש בעיות ,תדבר רק אתי .מע סלאם!
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מלכי

רגע אחד! רק שיהיה ברור ,אני לא כמו הפראיירים שחתמו על
אוסלו ,כדור אחד שנורה לבית ,חצי שהיד אחד שמתפוצץ בסביבה
שלי ,אני מבטל את ההסכם על המקום .מע סלאם.

וואליד יוצא.
וואליד

)מבחוץ( יא ג'מעה! כולו מניח ,סאר איטיפק .מה בטוחוש על הדה
אלבית) .הכל בסדר ,יש הסכם ,אל תירו על הבית הזה(.

מלכי זוחל אל האזור המסוכן ,ואט אט ,בהיסוס ,מתחיל
להזדקף .לבסוף הוא עומד מלוא קומתו ,וממתין .שום
יריה לא נשמעת.
שלום...
מלכי
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תמונה  8מזנון הכנסת
נכנסים שני שני השרים  .גרשוני שר.
לפני שבועיים עשיתי סיור בשוק ,פתאום נעמד מולי בחור עם ארגז
גרשוני
דגים ,תוך רגע אף אחד כבר לא הסתכל עלי ,האנשים רצו לקנות
אצלו דגים! דבר כזה לא ראיתי בחיים שלי  -כריזמה של חמישה
רמטכלים ,קול חזק ,אש בעינים ,אחד שיכול למכור את אמא שלו
בשביל למכור עוד דג או שניים ,אחד שיכול להבטיח באותו משפט
שני דברים הפוכים לשני אנשים שונים ,ושניהם יצאו ממנו מחייכים.
שטוף ממנו היטב את הקשקשים ,שים עליו חליפה בשלושה חלקים,
למד אותו כמה טריקים של שררה ,ויש לך מועמד נפלא.
חלמוני

המוכר דגים?

גרשוני

המוכר דגים.

שר א

בשוק?

גרשוני

בשוק.

חלמוני

ראש הממשלה?

גרשוני

ראש הממשלה נפלא.

חלמוני

מתי אפשר לראות אותו?

גרשוני

דוד!

חלמוני

)מסתכל החוצה( זה ראש ממשלה??

נכנס דוד עם ארגז דגים
אני ראש ממשלה?
דוד
גרשוני

אתה צנוע ,אני אוהב את זה.

דוד

צנוע בתחת שלי.

חלמוני

האומה במצב קשה.

דוד

גם האומה בתחת שלי.

חלמוני

פטריוט גדול ,אתה ירדת מהפסים גרשוני.
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גרשוני

הכנות הזאת תקנה כל אחד.

חולפים שני ח"כים ,אחד אומר לשני
א

אתה יכול לקזז אותי בהצבעה על זיהום האויר?

ב

רק אם תצביע נגד חוק החזיר.

דוד

תבינו אותי חבר'ה .אני בא כל יום לשוק ,מוכר דגים שעתיים,
עושה את היומית שלי והולך הביתה .ראש ממשלה זאת עבודה
קשה ,לא? כמה שעות ראש ממשלה עובד ביום?

חלמוני

הרבה

גרשוני

אל תדאג ,אתה תמשיך לעבוד שעתיים ביום.

דוד

שעתים ביום לנהל את כל המדינה?

גרשוני

שעתיים וחצי גג .כמה שראש ממשלה עובד פחות ,ככה הוא עושה
פחות נזקים .רוצה להיבחר לשתי קדנציות רצופות? אל תעשה
כלום.

דוד

אבל מה ייצא לי מזה?

גרשוני

תגיד לי דוד ,אני ספרתי לך פעם על מנעמי השלטון?

דוד

לא .אבל דבר.

גרשוני

מנעמי השלטון ...מאיפה להתחיל? מהדברים הגדולים? מהכבוד?
השררה? הכח? החשיבות העצמית שפתאום ממלאה אותך ,אחרי
שכל החיים היית בטוח שאתה אפס? היכולת לחרוץ גורלות ,לסגור
חשבונות ,לדפוק את מי שפגע בך?

דוד

ווללא ,יש כמה מאניאקים בשוק שהייתי מת לנקנק את אמא
שלהם...
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גרשוני

או הדברים הקטנטנים ...בית ראש הממשלה ,מטוס חיל האויר
מספר אחת ,משמר הכבוד של המארינס ,נשיא ארה"ב...

דוד

משכורת כמה?

גרשוני

 40000שקל בחודש.

דוד

נטו?

גרשוני

הכי נטו שיש .כל ההוצאות שלך על חשבון המדינה ,כולל סיגרים
וטיטולים 40000 .כפול  12כפול  4שנים קדנציה ,כמה זה יוצא
חלמוני?

דוד

מליון תשע מאות עשרים אלף שקל.

גרשוני

הלאה .פרשת? הודחת? עוד יותר טוב .יותר כסף ,בלי אחריות.
עשרות אלפי דולרים להרצאה ,פנסיה ענקית כל החיים ,וילה בכפר
שמריהו או בקיסריה

דוד

קיסריה

גרשוני

בקיצור  -מרגע שנבחרת לתפקיד ,עד יומך האחרון – אתה מסודר.
מה אתה אומר?

דוד

הבעיה שאין לי את הדיבור ,אין לי את הסטייל ...מה אני? מוכר
דגים בשוק.

גרשוני

זה הרבה יותר ממה שהתפקיד דורש .סגרנו ,אתה המועמד שלנו?

חלמוני

רגע אחד גרשוני ,הייתי רוצה לדעת קצת יותר על האיש הזה ועל
הכישורים שלו ,לפני שאני מהמר על הקריירה הפוליטית שלי.

גרשוני

אתה יכול לעשות לו הדגמה קטנה?

דוד

כאן? במזנון הכנסת? אני רגיל לשוק...

גרשוני

אין הבדל ,תאמין לי.

שני חכים חוצים
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ח"כ א

אנחנו נימנע בהצבעה על גיוס בני ישיבות ,אתם תצביעו בעד
הלואה לקיבוצים ,הם יהיו חולים בהצבעה על קיצבאות ילדים
וההם יסעו לחו"ל בהצעה על הקיצוץ בחינוך.

ח"כ ב

מצוין .ככה לאף אחד לא תהיה בעיה עם המצפון )מבחין בדוד( מה
זה פה ,שוק?

דוד

אתה יודע מה? יש לי פה כמה דגים מקולקלים שרציתי להביא
לחתול של איזו שכנה שלי .אפשר לקרוע עיתון?

חלמוני

כן כן בטח ,רק תחזיר לי אותו.

דוד לוקח את העיתון מחלמוני וקורע אותו
יעקב אחי ישתגע ...בכנסת) ...מתחיל לצעוק ולשיר( דגים טריים,
דוד
דגים שמחים! לכל אחד הם מחייכים .לפני שעה שחו בים ,בעוד
שעה בשמן חם! רק היום בזיל הזול! לא אוכל תרנגול! לא צריך
כולסטרול! הלו גברת תעזבי את השר ,בואי פה תקחי מוסר! שלום
לך אדון ,בוא תיקח קרפיון ,לא משמין לא מרזה ,מעמיד את הזה!
נאספים סביבו חכים ושרים וקונים דגים
מבצע מבצע ,בעל הבית השתגע ,חמישים שקל קילו .יותר זול ממים
דוד
אדוני שר החקלאות :הפתרון לבצורת ,לא לשתות מים ,לאכול
דגים!
חבר כנסת הם טריים?
דוד

עכשיו העלבת אותי .לא מוכר לך ,לך הביתה תאכל תרד ,לך מפה
או שאני קורע אותך! )הח"כ מסתלק(  .תסתכלו על העינים ,איזה
ברק ,תסתכלו על העור – מתוח כמו של דוגמנית צמרת .אלה לא
דגים רבותי ,אלה מלכות יופי עם קשקשים...

חבר כנסת אבל הריח...
דוד

למה אתה מריח יותר טוב?
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כל הנוכחים צוחקים על חשבונו
חבר כנסת כמה זה אחד?
דוד

למה אחד? תיקח שניים ,אשתך תתן לך פעמיים .להזדרז רבותי,
אין לי זמן ,אני הולך! אני הולך! לא תגיד טעיתי ,למה לא קניתי?
כן גברת ,את שרת הבריאות הא? יודעת מה טוב לבריאות שלך,
נשמה ...אם לא תזדרזו ,זה ייגמר בבכי.

מסיים למכור את כל הדגים ,סופר את הכסף
ווללא ,איזה פראיירים החברי כנסת האלה ,אני לא מאמין .בשוק
דוד
הלקוחות היו אוכלים אותי חי אם הייתי מביא להם דגים כאלה.
חלמוני

)לגרשוני( או ראש ממשלה ,או שר בטחון.

גרשוני

כל הכבוד דוד .לך תמדוד חליפה.

דוד

)יוצא החוצה( יעקב ,שחר חדש מפציע על מדינת ישראל.

גרשוני

המועמד הזה מתאים לעם הזה כמו כפפה ליד.

חלמוני

או כמו לימון לדג ,אבל צריך קצת לעדן אותו לא?

גרשוני

חס וחלילה ,הוא מושלם כמו שהוא

חלמוני

כמו שהוא?

גרשוני

אותנטי .אני כבר יכול לשמוע את הג'ינגל...

מתחיל לשיר ,מאלתר תוך כדי.
ישראל יודעת מי האיש
ישראל רוצה את הכריש
הוא פטיש
הוא האיש
הנכון
דוד לשלום וביטחון
חלמוני מצטרף אליו
ישראל רוצה את דוד
הוא תותח
והוא לא פראייר
הוא פטיש
הוא האיש
הנכון
דוד לשלום וביטחון!
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תמונה  9חצר ביתו של מלכיצדק
מלכי וזאהי נכנסים אל הבמה ,זאהי מסויג
מלכי

...וכאן ,באדמה הזאת ,זאהי ,אנחנו נשתול ירקות ,שיהיה לנו מה
לאכול ,ואת היתר נמכור ,ומהכסף שנקבל מהירקות נקנה בשר .מה
אתה אומר? תראה איזו אדמה טובה...

זאהי

אדמה חרא .כלום לא יגדל פה.

מלכי

למה אתה כזה שלילי? מהרגע שהגעתם אתה רק אומר "לא".

זאהי

אולי אם היה פיפי ,היינו יכולים לחרוש אותה...

מלכי

עוד פעם פיפי? תשכח ממנו כבר .אילי פאת – מאת.

זאהי

גם פיפי מאת.

מלכי

אפשר לחשוב ,נכבה! כולה חמור.

זאהי

אתה תקעת סכין בלב שלי!

מלכי

נמאס לי ממך ומהחמור שלך ומהסכינים שלך.

זאהי

למה הזמנת אותי?

מלכי

למה באת?

זאהי

עוד רגע אני הולך!

מלכי

מע סלאם!

נכנסת ציונה
איפה אשתי
זאהי
ציונה

בודקת את הבית .מלכי בוא שניה ...השכנים מתלוננים.

מלכי

כבר מתלוננים? על מה?

ציונה

לא מוצא חן בעיניהם שאנחנו מכניסים ערבים לשכונה.

מלכי

גם בעיני לא ,אז מה? בזכות זה אפשר ללכת זקוף בכל הרחוב!

ציונה

הם מאיימים לגרש אותנו.

יוצאת
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מלכי

רציתי לפתוח איתך דף חדש ,אבל אתה? עוד באינתיפדה! עושה לי
חשבונות מההסטוריה...

זאהי

שבוע זה הסטוריה? הלב שלי עוד בוכה על החמור ואתה כבר רוצה
לעשות סולחה? אוכל לחיילים עשית ממנו...

מלכי

סליחה.

זאהי

אפילו קבר אין לי.

מלכי

אתה זוכר שמכרת לי פעם כד שקנית בירדן בדינר ,בתור כד מימי
בית שני? כעסתי עליך? לא ,ישר הזמנתי ממך עוד עשרה כדים
ומכרתי לתיירים פראיירים מאמריקה .אם נתחיל עם חשבונות ,זה
יקח כל החיים .צריך לחשוב על הזמן שנשאר ,לא על מה שהיה...

זאהי

אבל איך אני יכול לסמוך עליך?

מלכי

איך? כמו שאני סומך עליך .מאיפה לי לדעת שהבן שלך לא מכין לי
עכשיו איזה מטען מתחת לבית?

זאהי

באמת לא בסדר ,לא עשית עלינו חיפוש .אני הולך .נדיה!

מלכי

בבקשה ,תחזור למחנה פליטים.

זאהי

שם לפחות האו"ם מחלק קמח.

מלכי

זה מה שאתה רוצה? לחיות על נדבות? איפה הכבוד שלך?

זאהי

אתה דואג לי?

מלכי

אני התחייבתי לשקם אותך .היה נחמד אם היית עוזר לי קצת.

זאהי

אתה תשקם אותי? )מגחך(

מלכי

כן ,אני אותך ואתה אותי וביחד אנחנו עוד נחזור לימים טובים
שלנו זאהי ,אנחנו נראה לכל המג'נונים מסביב מה זה חיים
נורמלים ,אנחנו נפתח עסק...

נכנסת נדיה
מה?
נדיה
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זאהי

אה) ...מתלבט( איך החדר שנתנו לנו?

נדיה

החדר בסדר ,אבל האסלה עם קרש שבור.

זאהי

אני אסדר.

נדיה

גם הניאגרה יבשה ,לא נכנס מים.

זאהי

תגידי במחנה פליטים היתה לנו ניאגרה? היה לנו בור.

נדיה

לא חשוב .אם כבר נתנו ניאגרה ,שתעבוד טוב.

יוצאת
זאהי

נשים ...אף פעם לא מרוצות.

מלכי

אתה מספר לי?

זאהי

אנחנו נפתח מה?

מלכי

אנחנו נפתח עסק .כאן ,באמצע השטח .אני אמכור לצד שלי ,אתה
תמכור לצד שלך ,ומה שיכנס – חצי חצי.

זאהי

חצי חצי כמו פעם? רבע לי ,שלוש רבעים לך?

מלכי

לא לא ,חצי חצי – חצי חצי.

זאהי

אבל מה יש לנו אנחנו למכור?

מלכי

את שני הדברים שהכי צריכים היום:אוכל ודרכונים זרים

זאהי

דרכונים זרים לא בעיה ,יש לי בסטוק ,אבל אוכל?

מלכי

אנחנו נעשה מהשטח הזה גן ירק לתפארת ,חשבתי על הכל...

זאהי

מים מאיפה נביא?

מלכי

על זה לא חשבתי.

זאהי

מהביוב .שמה.

מלכי

מהביוב?

זאהי

נשים מסננת.

מלכי

גדול!

זאהי

עם חורים קטנים.
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מלכי

ענק! אתה רואה למה אנחנו יכולים להגיע ביחד?

זאהי

לג'ורה.

מלכי

יאללה ,בוא נלך להביא כלים.

יוצאים ,נכנסות הנשים
את לוקחת שתי כוסות חובזה ,משרה אותם במים רותחים ,מוסיפה
ציונה
שני כוסות יבלית – אף אחד לא מרגיש בהבדל .מלכי ,זאהי,
האוכל מוכן!
נשמע רעש של דפיקות
נידאל! אל תעשה רעש! אני מבקשת סליחה ,הילד עצבני.
נדיה
ציונה

מה קרה לו?

נדיה

מסכין ,היה צריך לבוא לראות אותו שר החוץ של שוודיה ,בשביל
אולי יקח אותו לשוודיה ,בסוף לקח ילד יהודי במקומו.

נכנס נידאל עם קסדה מאולתרת על הראש
אמא תראי מה עשיתי מהטנק של היהוד.
נידאל
נדיה

נידאל ,אמרתי לך תתנהג בנימוס...

ציונה

הילד גאון! איזו קסדה יפה הוא עשה ,כל הכבוד נידאל.

נדיה

זה עוד כלום ,האחים שלו היו מפרקים וולוו בחמש דקות.

ציונה

הוא יכול לבנות קסדות ומלכי וזאהי ימכרו את זה בעסק שלהם .יש
לזה ביקוש עצום .נידאל למטה בואדי יש תותח שרוף.

נידאל יוצא בריצה .זאהי ומלכי חוזרים עם כלי עבודה,
מתווכחים
...אבל כוסא )קישואים( לא אוהבת שמש
מלכי
זאהי

כוסא כן אוהבת שמש.

מלכי

פה בנדורה ,שמה כוסא

זאהי

פה כוסא ,שמה בנדורה

מלכי

למה אתה מתעקש על שטויות?!

זאהי

למה אתה מתעקש על שטויות?
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ציונה

למה שניכם מתעקשים על שטויות ?

נדיה

למה הם גברים .אם לא יריבו ,מה יעשו?

ציונה

האוכל מוכן) .מרימה את הכלים(

נדיה

אני אקח .את אסור לך.

מלכי

מה קרה?

ציונה

איך את יודעת?

נדיה

)מחייכת( תגידי לו כבר ,שישמח.

ציונה

מלכי ,זוכר את הלילה שחזרנו הביתה מההפגנה של הנשים?

מלכי

כן...

ציונה

זוכר מה עשינו?

מלכי

אהה.

ציונה

זוכר שאמרתי לך שזה בטוח?

מלכי

אוי.

ציונה

טעיתי.

מלכי תופש את הראש
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תמונה  – 10המטבחון המדיני בטחוני
קריין

חצי שנה אח"כ ,חודש אחרי הבחירות ,ישיבת המטבחון הראשונה.
שחר חדש מפציע על מדינת ישראל.

דוד ,חלמוני וגרשוני מאזינים לדיווח של עוזרי
חמישה פיגועי התאבדות במרכז ,יריות על כביש מספר שתיים,
עוזרי
קטיושות מלבנון ,טילים מאיראן .סךהכל 25:הרוגים ותשעים
פצועים .אתמול עבר בבן גוריון היורד המליון וחצי ,אכזבה קשה
בקרב הציבור מהממשלה החדשה...
דוד

חלאס עוזרי ,זה הספיק לי.

גרשוני

מה אתה מתכוון לעשות אדוני רה"מ?

דוד

מה אתם עושים בדרך כלל?

גרשוני

קוראים לצבא

חלמני

שנקרא לצבא?

עוזרי

לקרוא לצבא?

דוד

אז תקרא לצבא ולשלום על ישראל.

עוזרי

צבא!

נכנסים שלושת האלופים .שרים
אנו מזכירים בזאת לצופים
שהם חוזים בהצגה
על אחריותם על אחריותם על אחריותם
שאנחנו רק האלופים בהצגה הזאת
ממלאים פקודות של המחזאי והבמאי
אנחנו רק אומרים את הדברים
שאחרים תמיד שמים בפינו
ואין לנו שום אחריות
למה שכאו עשינו
אין לנו שום נגיעה
למה שכאן קרה
או לא קרה.
כולם יוצאים ,נשאר גרשוני ,פונה לקהל
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גרשוני

אז מה אתם חושבים? האם ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל
יהיה אדם שהגיע לתפקיד הכי חשוב במדינה היישר מהשוק? האם
דוד עמרני ,המכונה הלוקוס ,הוא המנהיג שיצמיח הגניוס היהודי
המפואר כדי שיושיע את עמו בימים גורלים? האם עד כדי כך
נתדרדר .לא יכול להיות .יש גבול .ואני אומר לכם:למה לא? בחרנו
כבר בראשי ממשלה שהיו סוחרים הרבה יותר גרועים.

52

תמונה  - 11תשעה אחר כך ,חצר ביתם של מלכי וציונה
נכנסת נדיה
תשעה חודשים אח"כ – תמונה אחרונה.
נדיה
הבמה הופכת לגן פורח .ציונה )בהריון מתקדם( מלכי
זאהי נידאל ונדיה יושבים על כסאות לארוחה .מכרסמים
צלעות כבש
נדיה ,הצלעות יצאו קצת יבשות.
זאהי
ציונה

עד לפני כמה חודשים עוד אכלת קוצים ,עכשיו נהיית גורמה?
הצלעות מצוינות נדיה.

מלכי

היום בא איזה אלוף לחנות ,אמר שבזכותנו כל האזור שקט .לקח
שני קילו תפוחי אדמה במכה...

זאהי

אנחנו צריכים לעבוד יותר עם הצבא.

נדיה

קטפתם כבר את העגבניות?

מלכי

לא .למה לא הזכרת לי?

זאהי

אני מזכירה שלך?

מלכי

אתה אחראי על העגבניות.

ציונה

התחלתם? טוב שלא קטפתם .תחכו לחג ,נקבל עליהן מחיר כפול.

זאהי

זה בדיוק מה שאמרתי לו.

מלכי

איפה נידאל? הוא גמר את ההזמנה של הקסדות?

נדיה

מזמן ,הוא עובד על משהו חדש.

נכנס נידאל לבוש שכפץ מאולתר
תראו מה עשיתי!
נידאל
מלכי

מה זה?

נידאל

לקחתי שתיים חולצות ,באמצע שמתי ברזלים...

זאהי

מה זה?

נידאל

שכפ"צ.

מלכי

לא ייאמן ,הילד עשה שכפץ .אתה יכול לעשות עוד כאלה?
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נידאל

בטח .דוד מלכי ,אתה יכול לתת לי שקל? לחומרים.

יוצא .מלכי מתחיל לשיר ,היתר מצטרפים .במהלך השיר
נכנסים ירדן ,מובוטו וגונגא והמתווך השוודי
מלכי :מאז שהשלום…

זאהי :סאלאם
מלכי :הגיע
קרה דבר מאד מאד מפתיע:
קמים בבקר וחיים בלי הרף,
ומגיעים חיים אפילו עד הערב!
כולם :קמים בבקר וחיים בלי הרף
ומגיעים חיים אפילו עד הערב!
זאהי ומלכי :אף אחד פה לא חלם
מלכי :שעם קצת שלום
זאהי :סאלאם!
זאהי ומלכי :ייפסק כאן כל ההרס
נגדל אפילו כרס…
נדיה :ואצלך היא קצת יורדת
ציונה :אמאל'ה ,אני יולדת!
כולם :ילד בא אל העולם
מלכי :אבשלום… זאהי :או אבסאלאם…
מלכי :אל תרגיז! זאהי :אל תתרגזה -
כולם :הוא כבר לא יוכל חובזה!
ירדן :שלום לכם הורי לשעבר
משוודיה באתי לביקור קצר
ציונה :אוי הוא חיוור ,הוא לא רואה שם שמש
ציונה ומלכי :על הפנים שלו כבר אין אפילו נמש
ירדן :אם אצלכם הולכים עכשין זקוף
חשבתי שאולי אתפוס לי קצת שיזוף…
מלכי וזאהי :ככה זה שלום פרטי
הוא מאד תיירותי
ציונה ונאדיה :והוא גם כל כך פגיע
אבל הוא סוף סוף הגיע
כמו ציפור יפה נודדת
ציונה :אמאל'ה ,אני יולדת?
כולם :ילד בא אל העולם!
מלכי :אבשלום…
זאהי :או אבסאלאם…
מלכי :אל תרגיז!
זאהי :אל תתרגזה-
כולם :הוא כבר לא יוכל חובזה!!!
מובוטו :מהצבא בקשי השתחררנו
גונגא :וכבר לאבטלה פה הדרדרנו
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וזה יהיה יפה וגם הומני
מובוטו :אם עבודה תתנו לחבר'ה מגולני
כולם :אין כמו שלום פרטי
הוא אולי טיפה איטי
והוא גם מאד פגיע
אבל הוא סוף סוף הגיע
כמו ציפור יפה נודדת
ציונה :אמאל'ה ,אני יולדת?
שוודי :ילד בא אל העולם
מחכים לו כאן כולם
הוא את הפחדים ירגיע
כולם :הוא השחר שיפציע…
נכנס גרשוני:
רבותי הרי זה קיטש
יש לקבוע בלי היסוס
הבלים רגשניים
הזיות ללא ביסוס
יש בכלל איזה סיכוי
לשלום של פחדנים
או שזו רק אשליה
של חבורה של חולמנים?
באמת ישנו פיתרון
ופיתרון כל כך פשוט
מה שעובד בתיאטרון
לא יצליח במציאות
זה פטתי רבותי
זה טיפשי וילדותי
בעולם של מלחמות
אין בכלל שלום פרטי.
מלכי:רגע אחד .למה אי אפשר שלום פרטי? כל אדיוט יכול לקחת היום...
ציונה

מלכי זה שיר!

מלכי

כמה קילו מסמרים ,חגורה וטי אנ טי
מספיקים לכל פנאט לפוצץ את משפחתי
בעולם של הפרטה ,כבר הופרט גם המחבל
אם המלחמה פרטית ,למה השלום כולל?

גרשוני

רבותי הרי זה קיטש...

מוותר ויוצא.
כולם :אין כמו שלום פרטי
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הוא אולי טיפה איטי
והוא גם מאד פגיע
אבל הוא סוף סוף הגיע
כמו ציפור יפה נודדת
ציונה :אמאל'ה ,אני יולדת?
כולם  :לא נרגיז ,לא נתרגזה ,הוא כבר לא יאכל חובזה!

סוף

