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 :כללי

הפרולוג והאפילוג מתרחשים על . במקומות שונים בחיפה 0733העלילה מתרחשת באביב 

 . 0723-גבעה המשקיפה אל הכפר הערבי ַטְנטּור שנחרב ב

 

 :הדמויות

 ( 92)בעל חברה קבלנית גדולה . מפקד גדוד במלחמת העצמאות  -אביגדור 

 (91)אשתו -  יונה 

בלבנון ושתי רגליו  0734-נפצע קשה ב. מרצה באוניברסיטת חיפה, בנם   -גיורא 

 (05)נעזר בקביים . משותקות

 ( 47)ארכיטקטית , חברתו-  נטע 

 ( 53)פליט מן הכפר ַטְנטּור     -איברהים 

 (05)על מסעדה בחיפה ב, בנו   -עזמי 

 (01)מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה , בתו    -סמיה 

 

 

 הסגנון

הנערך על גבעה ליד ַטְנטּור כשהוא צופה , עלילת המחזה היא חשבון הנפש של גיורא

הפרספקטיבה הזאת מאפשרת את שבירת . בטרקטורים החורשים בוואדי למרגלותיו

על ידי נוכחות דמויות בתמונות שהן לא , שיתהריאליזם גם בסצנות בעלילה הרא

 . משתתפות בהן

 

 

 התפאורה

התפאורה מרמזת . ללא חילופים מסובכים, המעברים בין תמונה לתמונה מיידיים. מרומזת

 . שהתמונות מתקדמות בזרם התודעה של גיורא

 

 

 הבהרה

, ל"כוחות צהבידי  0723למאי  40-המחזה נכתב בהשראת כיבוש הכפר הערבי טנטּורה ב

ובהשראת המחלוקת בין כמה היסטוריונים
1
ישראלים לגבי האפשרות שבמהלך הכיבוש  

מאחר שכל הדמויות המופיעות במחזה , עם זאת. ל טבח בתושבי הכפר"ביצעו חיילי צה

 . שונה שם הכפר לַטְנטּור, וכל האירועים המתרחשים בו הם פרי דמיונו של המחזאי

                                           
1
 בני מוריס ואילן פפה, יואב גלבר: לפחות שלושה היסטוריונים כתבו תיאורים שונים של אירועי הכיבוש 
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 פרולוג
ברקע רעש מחריש אוזניים . מעבר לגבעה מיתמרים ענני אבק. גבעה בעומק הבמה

נופל , הוא נכשל. מנסה לטפס על הגבעה, גיורא נכנס על קביו. של בולדוזרים חורשים

 .רעש הבולדוזרים דועך. חשכה על הגבעה. נופל ואינו מצליח לקום, וקם

 

 

 1תמונה  
עזמי . נשען על קביו, גיורא עומד בפתח. צהרים. מסעדה ערבית בעיר התחתית בחיפה

, איברהים. נזהר לא ללכלך את נעליו, אוחז במגב ושוטף את הרצפה, לבוש חליפה

 . נמצא במטבח ואיננו נראה לצופים, אביו

 

תראה . זאת המסעדה הכי יפה בחיפה עכשיו? למה אתה אף פעם לא מרוצה :גיורא

אני רואה . שולחנות חדשים. ִהְכַנְסתָּ מזגנים. אור נכנס דרך החלונות כמה

 .שגם החלפת את הבלטות

בחודש האחרון יש לי קליינט ? איך אני אחזיר לאבא שלך את ההלוואה :עזמי

זה אפילו לא משכורת של חצי ְמַנַקה . אחד ביום שלוקח חומוס הביתה

 .נין'מג

עד שהוא . תביא מגב. תחזיר לו עוד שנתייםהוא לא יגיד שום דבר אם  :גיורא

 . מגיע הכל נקי

הבוקר ביקשתי  (בכעס). ואני שופך עליך את הדלי, גיורא, עוד מילה :עזמי

ה שתעזור לי כמה דקות אּולָּ והיא כמו . בשבילכם. לא בשביל קליינטים. מחָּ

ה ח לא ַטבָּ . אבא שלה עורך דין .לא התחתנתי איתך בשביל לנקות לך: ִפְרדָּ

היא עוד תראה . אני שטפתי רצפה במסעדות כשהייתי בן עשר. כמו בעלה

 .גם את הבית שימושהלילה היא תנקה . מאיפה נוזלות הדמעות

אבא שלי אף פעם לא  (נוטל מטאטא). אתה לא צריך לריב איתה בגללנו :גיורא

 .הזדעזע מקצת לכלוך

והוא  (מטבחחש בריח מה). אצלך בבית תטאטא (חוטף את המטאטא) :עזמי

זה . אתמול זרקתי עשרה קילו כבש לזבל. מבשל שם בשביל מאתיים איש

כל האינתיפאדה הזאת על . הסריח ככה שאפילו גן החיות לא לקחו את זה

מישהו זרק ? מישהו תלה כאן דגל? מה אתם רוצים מאיתנו. הגב שלנו

 . מתחבאים ממני ברחוב, אנשים שעשיתי אוכל לחתונות שלהם? אבן

 . אני אדבר איתו על ההלוואה הזאת עוד היום. אל תדאג :גיורא

תגיד לו שאני מתחיל להחזיר ברגע שהבלגן . אל תגיד לו עוד שנתיים :עזמי

. הדלי הזה ען דינהולי( נתקל בדלי והמים נשפכים). בתשלומים. נגמר

כל הנעליים שלי כבר  (לגיורא)? אבא, איפה הסמרטוט (לעבר המטבח)

 ?אבא, איפה הסמרטוט( לעבר המטבח צועק). מים

 

 .היא מצאה את הסמרטוט בכניסה. לבושה בקפידה רבה, נכנסת סמיה

 

 .הנה הוא  :סמיה

לכי תעזרי . אבא שרף על הבוקר סיר אורז ושבר ארבע צלחות. טוב שבאת :עזמי

 . הוא כבר חתך לעצמו שתי אצבעות. לו עם הדגים

 .אנחנו מוכרחים לדבר? יברסיטהאתה חוזר אחר כך לאונ (לגיורא) :סמיה



 2 

 ? קרה משהו : גיורא

ותגיד לו ( הוא פונה לגיורא. היא פונה למטבח). לכי כבר, סמיה, יאללה :עזמי

בגלל החרא של המצב אני לא משלם אפילו . שיש לי עוד הרבה חובות

 . בשביל המים האלה

 

. המים לעבר היציאהלגרוף את , למרות נכותו, בינתיים נטל גיורא את המגב והצליח

 .עזמי חוטף את המגב מגיורא. סמיה עוצרת. נכנס אביגדור

 

 ?מה שלומך. ברוך הבא. אדון אביגדור, שלום :עזמי

רוּך. תתחדשו. איזה יופי (מתבונן סביב) :אביגדור אני רואה  (לוחץ את ידו). ַמבְּ

 .שפתחת במיוחד בשבילי

מנקה כסא ). ל'תפד. תבוא מחראמרתי לו , כל מי שבא. היום חנוכת בית :עזמי

 . עצרו אותם בדרך. אין לי מנקים היום (ומציע לו אותו

ואני רואה שחוץ מהמשרה באוניברסיטה יש לך כאן חצי משרה  (לגיורא) :אביגדור

 .סמיה, שלום (לסמיה). בתור שוטף רצפה

 .תודה רבה. קיבלתי את ההודעה על המענק. שלום :סמיה

 !בהצלחה (חץ את ידהלו). מגיע לך : אביגדור

אבא שלי לא  (רומז למטבח). אני כבר מביא לכם משהו בשביל התחלה :עזמי

, אם הוא יגיד כל מיני דברים. מהבוקר הוא מדבר לעצמו. מרגיש טוב היום

 ? מה את עומדת ככה, נו (לסמיה). אל תשימו לב

 

 .אביגדור מצית סיגר. שניהם יוצאים למטבח

 

 ? איך היה :אביגדור

דיירים ַמְשִקים פרחים . הבתים כבר מחוברים לחשמל. שכונה יפהפייה :גיורא

אפשר לבנות עוד שתי שכונות על . ילדים הולכים לבית הספר. בגינות

בעוד כמה שנים . ספרייה. מרכז תרבות. מרכז ספורט. הגבעות מדרום

 .שם עיר שלמהתהיה 

 . ה תבנהאת העיר הזאת את. גיורא, אני בניתי מספיק :אביגדור

 .בשבוע הבא אני אודיע לדיקן שאני מתפטר :גיורא

כבר פיניתי לך את המשרד ליד , אגב. תודיע את זה מחר בישיבת ההנהלה :אביגדור

 . נטע

 ?היא אמרה לך? זה מה שהיא רצתה :גיורא

כל בוקר היא נכנסת אלי למשרד ועל . היא לא צריכה להגיד שום דבר :אביגדור

 .א רוצההמצח כתוב לה מה הי

 ?מה היא רוצה :גיורא

 .שבאפריל תהיה לנו ברית מילה. שתתחיל לעבוד אצלנו. שתתחתנו :אביגדור

 . בטח כבר סידרת גם לו תפקיד בחברה (צוחק) :גיורא

 .עם משרד ומזכירה ומכונית וחשבון הוצאות. בטח :אביגדור

 . אבא, אני רוצה את זה בכתב :גיורא

 (שניהם צוחקים). ההנהלה תאשר את מחר בישיבה :אביגדור
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, עליהם צלחות מתאבנים, בידיהם מגשים, עזמי וסמיה, מהמטבח יוצאים איברהים

 . 'וכו, משקאות, סלטים

 

זה רק בשביל  .אבו גיורא, אהלן וסהלן? מה שלומכם. סלאם עליכום :איברהים

 .  צנצנותהבוקר פתחנו את ה. הזיתים האלה הראשונים השנה. התיאבון

 .שוקראן .איברהים, אללה יעתיק אל עאפי :אביגדור

. אין צנונים. אין בשוק מלפפונים, בגלל העוצר בעזה. ואל תכעסו על הסלט :איברהים

 .אין חסה

 . אפילו הדגים שלהם בעוצר :עזמי

 . איברהים, זה בסדר :גיורא

 . והעגבניות מהגינה שלי :איברהים

 .ת זעתראני רואה שכבר קטפ :אביגדור

 . אחרי הגשם הטעם שלו הכי חזק. בטח קטפתי : איברהים

 . תודה רבה :גיורא

גם , גם בשיפוצים. בשביל מה שעזרת לנו. אבו גיורא, התודה בשבילך :איברהים

 . גם בשביל סמיה, בעירייה

רּוק :אביגדור  . איברהים, ַמבְּ

מתי . On The Houseואני מודיע לכם שמעכשיו אתם אורחים שלנו  :עזמי

 .היין. הבשר. הסלטים. הכל. כמה שתרצו. שתרצו

 .עזמי, לא בא בחשבון :אביגדור

 !לחיים (מוזג יין). וכאן אני קובע, אדוני, זו המסעדה שלי :עזמי

 ( שותים)! לחיים :כולם

, אתמול אני הולך לטנטור לקטוף אותו. אדון אביגדור, בעניין הזעתר : איברהים

. והם אומרים לי שהם שלך, שּו ָהָדאאני שואל . שיםופתאום אני רואה אנ

 . הולכים לחפור בוואדי. מודדים

 .איברהים, אנחנו בונים שם :אביגדור

 ?מה יש לחפש שם? בשביל מה? מה לחפור :איברהים

 .אנשים צריכים בתים :אביגדור

 ?בטנטור :איברהים

 . לך תשים את הדגים על האש. אבא, עכשיו אוכלים :עזמי

 .אני אשים :סמיה

. פטריות בחומץ. היום יש לנו חצילים על האש (לאביגדור). הוא ישים :עזמי

 .הכל טרי מהבוקר. ברבוניות. קלמארי. שרימפ

 .אבא, זאת הכוס השלישית שלך (לאביגדור)  :גיורא

 . אני אשתה את הבקבוק בעצמי, אם לא תשתה : אביגדור

 . אבו גיורא, בעניין טנטור( מוזג לגיורא) :איברהים

  .יאבא, לך תשים את הדגים על האש :עזמי

 ?מה פתאום עכשיו בונים בטנטור :איברהים

 .בונים בכל מקום. איברהים, זאת ארץ קטנה :אביגדור

 .נולדתי שם. אבו גיורא, אני מטנטור :איברהים

 . אבא, דחילק :עזמי

עם , ייתי יורד לשם עם חבריםה, כשהייתי נער? מטנטור? מה אתה אומר :אביגדור

 .נחים מתחת לתאנים, היינו שותים מהמעיין, מימיות ותרמילים
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 .אסור? אבל למה לחפור שם :איברהים

 !לך שים את הדגים על האש. שמענו כבר את הסיפור הזה. חאלס :עזמי

 

 .יונה עומדת ועוקבת אחרי המתרחש במסעדה. אור על דירתם של אביגדור ויונה

 

 ?אין לנו את כל האישורים? על מה הוא מדבר (לאביגדור) :גיורא

 . ודאי שיש לנו (לגיורא) :אביגדור

 . האדמה לא תיתן לחפור בה :איברהים

 .גם את זה כבר שמענו  :עזמי

 .בונים על הכפר שלו. תן לו לדבר :סמיה

 !שילך לשים את הדגים :עזמי

. האבנים צועקות אסור. אני אומר אסור. אסור לחפור שם( מתפוצץ) :איברהים

 .ואתה לא שומע. השמיים בוכים אסור

 . זאת השכונה על שם אחי. איברהים, אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים :גיורא

 ! תגידי לו שלא יחפור (לסמיה) :איברהים

. אמרתי לכם שהוא לא מרגיש טוב (לאביגדור). אבא, בוא למטבח :עזמי

 ?מי ירים אותך כשתיפול? ציםעכשיו הזמן לטפס על ע( לאיברהים)

 ?למה אסור? מה הבעיה :גיורא

 (מושיבה אותו ופונה לאביגדור) .שב ותשתה קצת מים (לאיברהים) :סמיה

אולי כדאי להסביר לו את . הוא הולך לשם בכל חג. הבית שלו היה שם

 .התוכנית

 .אני אמות לפני שהוא יחפור שם (קם) :איברהים

 . אני חושב שכדאי שנלך (קם) :אביגדור

 . אתה תשמע עד הסוף (חוסם אותו) : איברהים

חָייאַתּכ :עזמי ָלה .ָיאָבא, בְּ  .ָדִחיל ַאלְּ

 ?מה הוא רוצה? מה קרה לו (לסמיה) :גיורא

עשר שנים אני שם לך אוכל . עשר שנים אני מבשל בשבילך. אבן אל כלב :איברהים

 .שלי וכל הזמן הזה נשפך דם מהלב, על השולחן

 

 .איברהים חוטף סכין שהיה מונח על השולחן ומסתער על אביגדור

 

 . עזוב את הסכין :סמיה

 !!עזוב אותו :גיורא

 !אבא :עזמי

 

 .חשכה. איברהים מצליח לדקור את אביגדור לפני שעזמי וסמיה עוצרים בעדו
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  2תמונה  
 .וכתפו חבושה, נתפרפצעו של אביגדור . ביתם של אביגדור ויונה. אחר הצהריים

 

הוא לא אמר ? אתה יודע יותר מהרופא? מה אתה רוצה ממני )לגיורא) : אביגדור

 .שאני צריך עירוי

 .הלחץ דם שלו בסדר גמור :יונה

 .אבא, אתה חייב לנסוע לבית חולים :גיורא

לו הוא חשב שצריך לאשפז אותי הוא היה לוקח אותי . הוא מנהל מחלקה : אביגדור

 . לשם בעצמו

 . עוד רגע התפרים יתחילו לכאוב. קח כדור (לאביגדור) :יונה

 ? שצריך לעשות רנטגן תלא חושב את (ליונה) :גיורא

יחקרו . יעצרו אותם. ברגע שניכנס לבית חולים יזמינו משטרה? בשביל מה :אביגדור

  .אותם

 . האיש הזה צריך להירקב בכלא כל החיים שלו :גיורא

מה קרה  (בולע את הכדור). יש לי דברים יותר חשובים לטפל בהם עכשיו :אביגדור

 ? האינתיפאדה הוציאה אותו מן הדעת? לכל הרוחות, לו

הוא . הוא רואה את המהומות במחנות הפליטים. אני בכלל לא מופתעת :יונה

 . תים במסגדיםשומע את השייחים מסי

עוד מעט אי אפשר יהיה . ראיתי את זה בעיניים שלו. הוא דקר כדי להרוג :גיורא

מה צריך להבין . האנשים האלה היו חברים שלנו. להסתובב כאן ברחובות

 ! ?שהם העמידו פנים? עכשיו

 .אפשר לחשוב שהוא דקר אותך. תירגע, שב :אביגדור

ערכו עליו חיפוש באיזה הם אולי . ובעצרו אותו ברחמשמר הגבול אולי  :יונה

. אולי חייל חמום מוח הרג בן משפחה שלו באחד המחנות. מחסום

ֶלה). תן את היד (לאביגדור) ִמתְּ  (מניחה את ידו בְּ

 ? שטרהמאתה לא מתכוון להגיש תלונה ב :גיורא

 . הוא שומע את האדמה מדברת. הוא הוזה. הוא לא שפוי :אביגדור

 ? גרו להם את המסעדהאתה רוצה שיס :יונה

אם . אני רוצה להבין למה הוא עשה את זה. אני רוצה שהמשטרה תחקור :גיורא

 (קם). הם לא יתייחסו אליה ברצינות, לא נגיש את התלונה היום

 ?לאן אתה הולך :יונה

 .אני אגיש אותה, אם אתה לא מגיש את התלונה : גיורא

אנחנו צריכים לעבור יחד על . יש לנו ישיבת הנהלה מחר? יצאת מדעתך :אביגדור

 . התוכניות לשנה הבאה

 .אבא, אתה לא הולך מחר למשרד :גיורא

 .נקיים את הישיבה כאן :אביגדור

 .איבדת הרבה דם :גיורא

 . נשאר לי מספיק :אביגדור

 .  הרופא אמר שהוא צריך לשכב במיטה (ליונה) :גיורא

 .איך הוא יעבור את הלילהנראה  :יונה

 ( קם)? אתה רוצה שאני אתחיל לנהל את החברה כבר מחר :גיורא

 . שב :אביגדור
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אנחנו מדברים על . את קריאת השכונה על שם אודי מאשריםאנחנו מחר  :יונה

 . זה מאז שהוא נפל

 . הבא נאשר את זה בשבוע :גיורא

 

ועוקבת אחרי הנעשה , ביתהאור על סמיה הנמצאת ב. נכנסת נטע. הוא פונה לצאת

 .בבית אביגדור ויונה

 

 (מחבקת אותו)? איך אתה מרגיש. אתה נראה די חי (לאביגדור) :נטע

  .עכשיו אני מרגיש מצוין :אביגדור

 . חשבתי שאמצא אותך שוכב במיטה עם אינפוזיה :נטע

 .  הוא לא נתן לרופא לחבר אותו :יונה

חבל שהוא לא  (לגיורא). ול שם יותראני מקווה שאתם לא מתכוונים לאכ :נטע

וכל בוקר הייתי מביאה , היית שוכב כמה ימים במיטה. דקר גם אותך קצת

 ( מנשקת אותו). לך קפה

 (פונה לצאת). נטע, אנחנו הולכים :גיורא

 .גיורא, משטרהל הולךאתה לא  :יונה

 ? שלושה תפרים בכתף-בגלל שנים :אביגדור

 ? בבית המשפט? אתה יודע כמה זמן תצטרכו לבלות בחקירות :יונה

יש . הייתי הבוקר במלון דן (לאביגדור ויונה). אני באה איתך. חכה שנייה :נטע

הם רוצים . זה עוד חודשיים. להם כמה תאריכים פנויים לחתונה ביוני

 . תשובה עד מחר

 .אולי כדאי שאנחנו נדבר על זה קודם בינינו :גיורא

 . גם אנחנו היינו שמחים לדבר על זה :אביגדור

 . אביגדור, אנחנו נתאים את עצמנו אליהם :יונה

את יכולה לקחת חופשה בשבוע הבא  (לנטע). ביוני מזג האוויר יותר טוב :אביגדור

 . ולחפש שמלה

 .וטבעת :יונה

יש . אני ממילא לא מבין מה קורה כאן. ַדְברּו? אתם מדברים איתה במקומי :גיורא

  (פונה לצאת). עדיין דם על החולצה לך

 .אנחנו צריכים להחליט. חכה רגע :נטע

 . החלטנו שאנחנו מתחתנים ביולי (עוצר) :גיורא

 .ביולי יש לך כנס בבוסטון :נטע

 .  נתחתן בסוף יוני. בסדר :גיורא

  (מחכה לתשובה)? אפשר לסגור תאריך :אביגדור

ה. יוני בתחילת. בסדר( חש שנטע נעלבה). כן :גיורא  ? ַבִתְשעָּ

 .מצוין :אביגדור

 ?את לא רוצה לשאול את אימא שלך : גיורא

 .אני מקווה שהיא תחיה עד אז :נטע

 ?סגרנו. את זה תשאירו לי : אביגדור

 .סגרנו : גיורא

 ?ככה סוגרים : אביגדור

 

 . הוא מחבק את נטע ומנשק אותה. גיורא מבין את הרמז
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 . מזל טוב :יונה

 ?נכון. גם אנחנו רוצים לחגוג קצת (ליונה). עכשיו לכו הביתה ותחגגו :אביגדור

 .להתראות :נטע

ה ביוני לא קרוב מדי ליום ההולדת של אּודי :גיורא  ?ַהִתְשעָּ

 .זה בסדר גמור :יונה

אתה רוצה . אני אתקשר בערב לראות איך אתה מרגיש (לאביגדור) :גיורא

 . כמה חברים במשטרהיש לך גם ? שנדבר מחר עם עורך הדין שלך

 .להתראות : אביגדור

 

 . שתיקה. גיורא ונטע יוצאים

 

 (הוא שותק). צריך להשגיח עליו. אני מקווה שגיורא לא יעשה שטויות :יונה

 (הוא שותק). לחץ הדם שלך גבוה. כדאי שתשכב במיטה? עדיין כואב

לפחות עד שיוציאו לך ? אתה רוצה לדחות את הנחת אבן הפינה בכמה ימים

. אּודי חיכה הרבה שנים שנבנה משהו לזכרו (הוא שותק). את התפרים

אל  (ומוזג לעצמו כוסית, פונה אל הבר, הוא קם). הוא יחכה עוד שבוע

 . הרגע לקחת כדור. תשתה

 

  .ה למטבחמניח אותה על השידה ופונ, הוא לוגם את הכוסית
 

 ? לאן : יונה

 .לא אכלתי שום דבר מהבוקר :אביגדור

הם ? מה עם המודדים בוואדי (מצטרפת אליו). אני אחמם לך משהו. חכה :יונה

 ? ימשיכו לעבוד שם

 .וודאי :אביגדור

 

 . רעש הבולדוזרים נשמע ברקע. חשכה

 

 

  3תמונה  
 . גיורא וסמיה במשרדו של גיורא באוניברסיטה. למחרת בצהריים

 

ן :סמיה אחרי , רק בבוקר. דיבר אל עצמו. בכה. הוא התהפך במיטה. הוא לא יָּשָּ

 . הוא הצליח להירדם, שהוא שמע שאביָך חי

 .יש לו מזל גדול שאבא שלי לא הלך למשטרה :גיורא

 . וא לא מצליח להסביר שום דברה. אני לא בטוחה שהוא מבין מה הוא עשה :סמיה

, לו הסכין חדר עוד מילימטר .הוא הצטרף לאינתיפאדה? מה יש להסביר :גיורא

 .אבא שלי היה מת

הוא ? מה לומר לעזמי (גיורא שותק). אתה יודע שהוא לא התכוון לזה :סמיה

 . הוא רוצה להזמין אתכם לארוחה. רוצה לבקר את אבא שלך

 . ק בעוד שבוע יוציאו לו את התפריםר. אבא שלי במיטה :גיורא
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גיורא לא מגלה התלהבות . שתיקה). תבואו בשבוע הבא. בסדר גמור :סמיה

אני חושבת . שאבא שלי הצטרף לאינתיפאדהבטוחה אני לא כל כך ( רבה

אף פעם לא סיפרת . 23-שהוא זוכר את אבא שלך מהכיבוש של טנטור ב

 .לי שהוא היה שם המפקד

פעם הוא לקח . הם נלחמו שם כמו במקומות אחרים. לא היה מה לספר :גיורא

 . חיילים ארבעה עשרנהרגו לו שם . אותנו לאנדרטה שעל הגבעה

 .נהרגו שם גם עשרות תושבים :סמיה

בגלל זה הוא נזכר פתאום לתפוס ? זה מה שאבא שלך סיפר לך! ?עשרות :גיורא

 ?סכין ולדקור

זה של היסטוריון  (מראה לו ספר וחוברת). הבוקר הלכתי לספרייה :סמיה

לפי הספירה . זה דוקטורט שנעשה אצלנו במחלקה להיסטוריה. מדמשק

 .איש מאתיים ועשריםשלו נהרגו בטנטור 

 !?יצאת מדעתך :גיורא

 . יש לו גם עדויות של חיילים שהשתתפו בכיבוש. תסתכל :סמיה

ד כמה ֲאכּוֵלי שנאה במחלקה להיסטוריה יש עו. אני לא צריך להסתכל :גיורא

? איך את מעלה על הדעת שאבא שלי היה מעורב בדבר כזה. עצמית כמוהו

גם . גם אחרי שאחי נהרג? את מכירה הרבה אנשים שפעלו למענכם כמותו

ה במחיר עלות. אחרי שנפצעתי ְמרָּ לפני שבוע . השנה הוא בנה בית ספר ְבתָּ

 .כניןהוא ביקש משר הפנים להגדיל את שטח השיפוט של ס

 .אני יודעת :סמיה

מי את חושבת מימן את המודעה של אתמול בעיתונים . את לא יודעת :גיורא

 ? שדרשה להפסיק את האלימות בשטחים ולפתוח במשא ומתן

 .גם את זה אני יודעת :סמיה

 !?ואת מאמינה למה שכתוב כאן :גיורא

פתאום . הגיוניאבל אבא שלי היה תמיד אדם . אני לא מאמינה לשום דבר :סמיה

 .הוא תופס סכין ודוקר

 ?עד אתמול הוא אף פעם לא דיבר על זה :גיורא

אתמול הוא סיפר שאבא שלו . עד אתמול הוא סיפר איך הם גורשו מטנטור :סמיה

 . השמות שלהם מופיעים בספר הזה. ושני אחים שלו נהרגו שם

 

 .רדו של גיוראאביגדור ונטע מתבוננים במתרחש במש. אור במשרדו של אביגדור

 

אני יודעת איך . גיורא, אני לא מאשימה את אבא שלך בשום דבר :סמיה

 .אבל אני גם מכירה את אבא שלי, מתגלגלות אצלנו שמועות

 ? למה רק עכשיו הוא נזכר, אם הוא זיהה את אבא שלי לפני עשר שנים :גיורא

אותן ולהקים  הוא רוצה לקבור. כי הוא לא רוצה שייגעו בעצמות שבוואדי :סמיה

 . שם מצבה

חמש מאות . מישהו היה מדבר עליהן, אילו היו שם עצמות? מצבה למי :גיורא

, אם את חושבת שאבא שלי עשה דבר כזה! ?חיילים שתקו ארבעים שנה

כולל המענק שקיבלת אתמול לפוסט . תחזירי את כל המלגות שהוא נתן לך

 . דוקטורט

 

 . וא עוצר בעדהה. היא נוטלת את הספרים ופונה לצאת
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 .את לא יכולה לברוח ככה. חכי רגע :גיורא

 .אתה בורח. אני יוצאת :סמיה

? לא שאלת איפה הם. עד אתמול חשבת שסבא שלך ושני הדודים גורשו :גיורא

 ? לא ניסית לפגוש אותם

 . הוא אמר שהם מתו במחנה הפליטים בטול כרם :סמיה

 ? טורבטנ והיום את מאמינה לו שהם נהרגו :גיורא

 .היום אני כבר לא יודעת :סמיה

 . אף פעם לא היה לך ספק שהם גורשו. שאלתי אותך עליהם הרבה פעמים :גיורא

 ? מתי שאלת אותי :סמיה

 .ַאְת הסתגרת בשירותים ונעלת את הדלת. התחננתי אליך. במלון בלונדון :גיורא

 .התחננת למשהו אחר לגמרי :סמיה

 .צריך להתחנן לזהאני לא חושב שהייתי  :גיורא

 

. ומחבקת אותו, היא מניחה את הספרים על השולחן. הזיכרונות מלונדון מציפים אותם

 .היא עומדת ומתבוננת בהם. אור על יונה בביתם של אביגדור ויונה. הוא נענה

 

 ?אתה יודע למה אבא שלך נותן לי את המענק לפוסט דוקטורט :סמיה

 .כי הוא מאמין בך :גיורא

 .אני צריכה לעשות אותו בלונדוןכי  :סמיה

 ?מה זה קשור :גיורא

 .הוא רוצה להרחיק אותי ממך :סמיה

 .הוא לא יודע שאנחנו נפגשים :גיורא

 . על זה רציתי לדבר איתך אתמול :סמיה

 . אף אחד לא יודע :גיורא

  ?אני מפריעה לך( הוא שותק). חושב שאני מפריעה לך להתחתןבטח הוא  :סמיה

אתה לא חושב שכדאי שאני  (הוא שותק)? תם מתחתניםא (הוא שותק)

. אני מופתעת שלא סיפרת לי. אני לא כל כך מופתעת (הוא שותק)? אדע

 . אני מופתעת כמה הייתי תמימה

 . סמיה, אני לא בטוח שלא ידעת :גיורא

 ? בגלל מה שקרה במסעדה? אתמול? מתי החלטתָּ  :סמיה

. לזה שום קשר למה שקרה במסעדה ואין. גם את. לא רק אני החלטתי :גיורא

לא הסכמת אפילו לחשוב  .לפני שהכרתי אותה הרבה הצעתי לך לגור איתי

 .לא התקשרת אלי, כשחזרת. נשארת בלונדון, כששמעת שנפצעתי. על זה

חשבתי שבשנה הבאה אתה יוצא לשבתון ונוסע . חשבתי שהתגברנו על זה :סמיה

 .איתי

ם שבשנה הבאה אני מתחיל לעבוד אצל אבא אמרתי לך כמה וכמה פעמי :גיורא

מה שקרה במסעדה הוא . סמיה, זה הולך ונעשה מסובך (שתיקה). שלי

את הולכת . מאז שפרצה האינתיפאדה אנחנו בקושי מדברים. קצה הקרחון

ואומרת שם דברים שאני לא יכול , להפגנות שאני לא יכול להשתתף בהן

 .להסכים להם

 !?כיבושלא צריך לסיים את ה :סמיה

 .לא באלימות כזאת :גיורא
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אתה יודע גם איזה מחיר אני משלמת בשביל . אתה יודע שאני נגד אלימות :סמיה

אנחנו מדברים . כנראה שאני לא כל כך חכמה כמו שחשבתי (שתיקה). זה

 . על השבתון שלך מתחילת השנה

 ? נחזור הנה ונמשיך להיפגש בבתי מלון? ומה חשבת שיקרה אחריו :גיורא

 .החברים הכי טובים שלי יתרחקו ממני .אתה יודע מה יקרה אם נתחתן :סמיה

  (אוחז בידיה). סמיה, לא יכולתי יותר לחכות לך :גיורא

 .אל תיגע בי :סמיה

 

 .חשכה. בחפזונה היא משאירה את הספר והחוברת על השולחן. יוצאת
 

 

   4תמונה  
. אביגדור מתיישב על הספה. טענכנסים אביגדור ונ. ביתם של אביגדור ויונה. ערב

 . יונה ממהרת אליו

 

 ? איפה הייתם :יונה

 . זאת סתם סחרחורת :אביגדור

  .ביקשתי שלא תצא מהבית :יונה

 .עוד רגע היא תעבור :אביגדור

 ?אתה רוצה שאני אזמין רופא :יונה

 

 .היא מודדת את לחץ הדם שלו

 

 . ספרי לה (לנטע) :אביגדור

 .תשתוק רגע :יונה

 .סגרנו עם המלון (ליונה) : נטע

 .ספרי לה מה סגרנו : אביגדור

 .אני רוצה שהרופא יראה אותך (סיימה למדוד) .אמרתי תשתוק :יונה

 .ספרי לה, נו (לנטע). זה בגלל המדרגות. אני בריא לגמרי :אביגדור

פתאום . רצינו לסגור את התפריט. הם נותנים לנו גם את הגן והבריכה :נטע

 .ל להציק לוהפצע התחי

 .ואני מתרגש יותר ממך, מותק, זו החתונה שלך :אביגדור

 . בדרך הוא קיבל סחרחורת. הוא לקח כדור נגד כאבים (ליונה) :נטע

אבל כשהיא . כשאני ביקשתי את הגן והבריכה הם עיקמו את הפרצוף :אביגדור

 .הוא פשוט נמס, נכנסה למנהל

 . כי הצעת לשלם יותר :נטע

 .החיוך שלך בגלל :אביגדור

אני  (לאביגדור). אי אפשר לעצור אותו, כשהוא רוצה משהו (ליונה) :נטע

 .חושבת שכדאי שתישאר בבית מחר

 .  ודאי :אביגדור

 . אני אבקש מהרופא לאשפז אותך (בתקיפות) :יונה

 . אני אשאר בבית. בסדר :אביגדור

 .  מזל טוב. נטע, וזה בשבילך :יונה



 00 

 

 . טע פותחת אותה ומגלה זוג עגיליםנ. נותנת לה קופסה קטנה

 

 !יהלומים :נטע

 .שימי אותם :יונה

 .לא היית צריכה :נטע

 ? לגיורא? למי אני אקנה עגילים :יונה

 (קם). אני אשים לך :אביגדור

 .שב :יונה

 

 .אביגדור מתעקש לענוד את העגילים לאוזניה של נטע

  

 .אני יושב (ליונה) : אביגדור

  (איתםמתחבקת ). תודה :נטע

 . הוא לא ענה. טלפנתי אל גיורא הבוקר :יונה

ונסע , אבל הוא עשה התעמלות. בגלל מה שקרה במסעדה. נתפס לו הגב :נטע

 . אני מקווה שלא נשמע יותר על הפרשה הזאת. לאוניברסיטה

אתמול . השבוע הוא לא בא איתי לבריכה. נטע, הוא עובד שם קשה מדי :יונה

 .יש לו ניתוח בעוד חודש. דיוהלכתי לאורתופד שלו בלע

 . הוא יעשה אותו : נטע

אני רוצה שההנהלה . ותזכירי לו לשלוח מכתב התפטרות לאוניברסיטה :אביגדור

 . וגם את הקידום שלך. תאשר את המינוי שלו בשבוע הבא

 

 . סמיה מתבוננת במתרחש בבית אביגדור ויונה. אור בבית איברהים וסמיה. נכנס גיורא

 

 .מזל טוב :יונה

 ?מה קרה :גיורא

 . עם המלוןאת התאריך סגרנו  : נטע

 . יופי :גיורא

 ?זה כל מה שיש ְלָך להגיד :אביגדור

 .אני שמח מאד : גיורא

 . במשפחה שלי ידעו לשמוח? למי הוא דומה, ה'יונהל, תגידי לי :אביגדור

 .יפה מאד. קיבלת עגילים (לנטע) :גיורא

 ?נו לשמוח קצתלא מגיע ל (לגיורא) :אביגדור

 .הם נותנים לנו גם את הגן והבריכה :יונה

 .אנחנו צריכים לסגור איתם את התפריט. אני אספר לך בדרך (לגיורא) :נטע

 ? עוד כואב? איך אתה מרגיש (לאביגדור) : גיורא

 .עד מחר אני בטח אמות. כואב מאד :אביגדור

 . חה-חה-חה :יונה

מצאתי דוקטורט . הייתי הבוקר בספרייה. אבא, אני מוכרח לדבר איתך :גיורא

 .שנעשה אצלנו במחלקה להיסטוריה על טנטור

 .גיורא, חשבתי שהפרשה הזאת מאחורינו :יונה
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 (מושיט לו את החוברת) .תסתכל (לאביגדור). יש בו כמה דברים משונים : גיורא

 . חשבתי שאני יוצא מדעתי (לנטע). יותר ממאתייםהוא טוען שנהרגו שם 

 .אמת יצאת מדעתךב :יונה

 ? אתה בטוח שמצאת את זה בספרייה :נטע

 .תקרא (לאביגדור). כן :גיורא

" מחקר"אני מתאר לעצמי מי מימן את ה. הזה" דוקטור"אני מכיר את ה :אביגדור

 .שלו

מניחה את החוברת על ). אל תציק לו עם זה. גורי, אבא לא מרגיש טוב :יונה

 .הם מוכנים למכור אותו. הייתי בבית ברחוב שבדיה (השולחן

הכפר חסם את . האיש הזה יודע שהוא משקר  (לגיורא). הוא לא מציק :אביגדור

לא הייתה . אמבולנסים. אוטובוסים. הם תקפו מכוניות. הכביש הראשי

. השנייה מהכביש. פלוגה אחת מהוואדי. בארבע בבוקר הסתערנו. ברירה

  . עשריםלהם . הרוגים ארבע עשרהיו לנו . השלישית ירדה מההר

אין בו . הוא די חדש. אני רוצה שתראו את הבית הזה? עכשיו הכל ברור :יונה

 .יחטפו אותו, אם לא תזדרזו. אפשר להגיע במכונית עד הדלת. מדרגות

 .נלך מוקדם בבוקר (לגיורא) :נטע

 . בסדר :גיורא

מבטיה הייתי מגדילה את הא. תצטרכו לשפץ קצת לפני שאתם נכנסים :יונה

 . ומרחיבה את הדלתות

גם השמועות על . הם ידעו שרוב הערבים של חיפה ברחו. בעשר הם נכנעו :אביגדור

יצאו הם ביקש שהוא שהמוכתר . הטבח בדיר יאסין כבר הגיעו אליהם

בשש חזרנו לבסיס וקברנו את . בארבע הם עלו למשאיות. לטול כרם

 . המתים שלנו

לפני שלחץ הדם , אביגדור, דאי שתלך לנוחאני חושבת שכ (בתקיפות) :יונה

 . שלך עולה עוד יותר

 .חשובים יותרהעכשיו ניגש לדברים ו :אביגדור

 . אבא, מאתיים ועשרים שמותיש כאן  (נוטל את החוברת) :גיורא

 ?אתה בטוח שלכל שם יש איש :אביגדור

ה יש כמ. יש לנו חתונה עוד חודשיים. גיורא, המנהל מחכה לנו במלון :נטע

 .להתראות .חוץ מלעמוד מתחת לחופה, דברים שאנחנו צריכים לעשות

 ?עשריםואתם ספרתם רק  :גיורא

 . עשריםהוא אמר לך שהם ספרו רק  (בקול רם מדי) :יונה

 .אני לא מבינה למה אתה מחטט בזה :נטע

בוא נגבה  (לאביגדור). אוניברסיטה שלנו תפיץ עלילה כזאתהלא ייתכן ש :גיורא

 .ונוציא ספר שיפריך אותה, עדויות מהקצינים שלך

 . הם יוציאו עשרה, אם נוציא ספר :יונה

יש לנו ישיבת ! ?אתה רוצה שעכשיו אני אתחיל לכתוב ספרים (צוחק) :אביגדור

 .אנחנו צריכים לבוא מוכנים. הנהלה בשבוע הבא

ר הזה :גיורא בָּ  .העובדותבטוח שאלה , אבא, כל מי שקורא ַבדָּ

 ? מי יקרא בו? מי קורא בו :יונה

הוא היה מוצא את המתים האלה חיים במחנות , לו המנוול הזה טרח לחפש :אביגדור

 .הפליטים בירדן

 ? כדי שהוא ייסע לחפש? למה אתה מספר לו את זה :יונה
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איך זכינו בחיים שלנו . איך שרדנו. איך נלחמנו. כדי שיידע מה קרה שם :אביגדור

אנחנו צריכים כאלה אחרי מלחמות שסוף -ואז אולי הוא יבין סוף. כאן

להוליד , להקים משפחות, לבנות בתים, לשקם את עצמנו, נס מותנייםלש

היום כמעט . הפציעה הזאת יותר קשה ממה שחשבתי (לגיורא). ילדים

 .  התעלפתי במכונית

לא ? אתה לא רואה שהחיים שלנו כאן לא מובנים מאליהם (לגיורא) :יונה

אתה לא יכול לבזבז , אחרי כל מה שעברת. ובמיוחד לא בשבילך, בשבילנו

 . אותם על שטויות כאלה

. נדמה לי שאני מנסה לחיות אותם? אני מבזבז את החיים שלי על שטויות : גיורא 

נדמה לי שאני מנסה לשקם את עצמי בכל רגע מאז שהתעוררתי בבית 

בוק ידיים כשמעלילים עליך עלילה ואני לא אשב בחי (לאביגדור). החולים

כנראה שהיא לא כל כך נוראה , אם אני לא טורח להכחיש אותה. כזאת

 (חשיכה). בעיניי

 

 

  5תמונה  
 . סמיה ועזמי, נכנסים איברהים. ביתם של איברהים וסמיה. אותו לילה

 

 ? בשביל שכל הבית יישרף? אבל למה לעשות רוח על גחלים :עזמי

 .מני את הספרים האלההוא ביקש מ :סמיה

האבא שלו ישב בסלון ויקרא , וכשאני אכנס אליהם מחר לבקש סליחה :עזמי

רק בגלל שיש לו . אנחנו כמעט רצחנו אותו? הוא רוצח. בהם שהוא רוצח

 . אנחנו לא בבית סוהר, לב גדול

 . ברגע שהוא נכנס למסעדה. הכרתי אותו לפני עשר שנים : איברהים

 ? הכרת אותו ונתת לו לאכול :עזמי

 ? לבית משפט? ללכת למשטרה? מה יכולתי לעשות :איברהים

 ?אז למה לא סיפרת לנו :עזמי

 .צריך לבדוק, אם הוא חושב שזה הוא? מה זה משנה :סמיה

השוטרים שרואים אותך ? לא מספיק הצרות של האינתיפאדה? בשביל מה :עזמי

גע שאת מתחילה לבדוק מה קרה בר. באים בטענות אלי, כל יום בהפגנות

 .אני אצטרך לסגור את המסעדה, בטנטור

 . עזמי, אל תהיה פחדן :סמיה

אבל בגלל שאני פחדן את לא היית רעבה . פחדן הכי גדול. אני פחדן. נכון :עזמי

אז כל שנה קיבלת בגדים , בגלל שאני פחדן. אפילו יום אחד בחיים שלך

כל יום הייתה בילקוט שלך פיתה עם וב. חדשים לבית ספר וילקוט וספרים

בגלל שאני פחדן יכולת ללמוד עשר שנים באוניברסיטה כמו . חביתה

לא שלחו לך אפילו דולר , האחים האמיצים שלך שברחו לאמריקה. נסיכה

 . אז אל תזלזלי בי ובפחד שלי. קרוע בשביל תחתונים

 . המשפחה שלךמגיע לך לדעת מי רצח את . אף אחד לא מזלזל בך מלבדך :סמיה

 ?את בטוחה שרצחו אותם :עזמי

 .יה אבן אל כלב, רצחו אותם :איברהים

 . הם ברחו? ָיאָבא, מי ראה שרוצחים אותם : עזמי

 .סתם ככה קמו יום אחד וברחו (בלעג) :סמיה
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 .  בצפת. בטבריה. בעכו. ביפו. כמו בחיפה :עזמי

בטח . הכבשים והעיזיםעל , על השדות, על החנויות, ויתרו על הבתים :סמיה

 .נמאס להם לחיות כאן

 

 .גיורא מתבונן במתרחש. אור על ביתם של גיורא ונטע. איברהים נפגע. שתיקה

 

 .אבא, אני אקח אותך לישון, בוא :סמיה

 .אמרתי לך לסתום את הפה הגדול שלך? את רואה :עזמי

 .אתה לא תגיד לי לסתום את הפה :סמיה

 ? זי את אבא שלו הוא ילך למשטרהאת לא מבינה שאם תרגי :עזמי

 . שילך :סמיה

למי . בעיניים האלה. אני. אני אגיד ְלָך מי ראה שרוצחים אותם (לעזמי) :איברהים

אחר כך . יומיים שלמים התחבאתי שם בין הבתים ההרוסים? יכולתי להגיד

בכל מי . ירו בכל מי שחזר. גם כאן הסתובבו ברחובות חיילים. ברחתי הנה

בימים התחבאתי מתחת לרצפה במחסן . לקחת משהו מהבית שלו שרצה רק

אתה אפילו לא יודע מה זה . בלילות הייתי יוצא לחפור בפחי הזבל. בשוק

שאין לך אף אחד . אתה לא יודע מה זה שאין לך שום דבר. פחד כזה

. אז יורים בך, שאם מישהו מצביע עליך ברחוב. שאתה כלום. בעולם

לא רציתי שגם אתם ? ת למה לא סיפרתי לכםאתם רוצים לדע (בכעס)

הוא היה צריך לקבל את . אז עכשיו שאבא שלו יפחד ממני. תפחדו ככה

 .בלב. הסכין הזה

 

 .ויוצא, משתמט מידי סמיה שמנסה לעזור לו, אך מתעשת, איברהים כמעט כושל

 

אני נוסעת בסוף  (עזמי שותק). הוא יהיה בסדר. אתה יכול ללכת :סמיה

אּולה. תצטרך לטפל בו לבדך. עזמי, הסמסטר יכול להיות . ַדֵבר עם חָּ

היא זרקה אותך ? מה קרה (הוא שותק) .שתצטרכו לקחת אותו אליכם

 ?מהבית

 ?הכלבה הזאת :עזמי

 .תפסיק לדבר עליה ככה :סמיה

. ורה'גוהיא פתחה עלי . ביקשתי מהילדים שיבואו לעזור לי אחרי בית ספר :עזמי

בלי . בלי ערבים. הייתי צריך לזרוק אותה ולברוח עם הילדים לאמריקה

 .בלי המלחמות שלהם. יהודים

, אז כדאי שהם יעשו שיעורים, אם אתה רוצה שהילדים ילכו לאוניברסיטה :סמיה

 .עזמי

 . בחלומות הכי טובים היא לא תסכים לקחת את אבא אלינו הביתה :עזמי

 ?דבר איתהאתה רוצה שאני א :סמיה

 ?מהאינתיפאדה? ממה את בורחת. אני לא מבין מה פתאום את נוסעת :עזמי

שביתת מסחר לא אפילו . אני לא מסוגלת לעשות כאן הרבה. אני לא בורחת :סמיה

אולי שם גם . אולי מלונדון אפשר יהיה להפעיל יותר לחץ. קטנה בחיפה

 (ר בערביתמושיטה לו ספ). 23-אפשר יהיה לדבר על מה שקרה כאן ב

 .יש כאן כמה דברים מעניינים מאד על טנטור. קח תקרא

 ? את מאמינה לספר שיצא בדמשק (מתבונן בספר) :עזמי
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 .זה יצא בשכם (נותנת לו ספר נוסף) :סמיה

כשאני שומע את החדשות . אלה שקרנים עוד יותר גדולים (דוחה אותו) :עזמי

צא מהסיפורים על דיר תראי מה י. אני מתבייש שאני ערבי, שלהם ברדיו

אז למה לספר . בדיוק מאה ושבעה איש. בטח שהיהודים הרגו שם. יאסין

רֹות וילדות? שהם הרגו שלוש מאות בגלל ? למה לספר שהם אנסו נשים הָּ

 . הסיפורים האלה ברחו אחר כך מכל הארץ

 .דווקא בגלל זה צריך לברר את האמת גם על טנטור :סמיה

והאבא שלו . אבא שלי ִחְרֵבן הרבה חרא. נו שם הרבה חראאני יודע שִחְרבְ  :עזמי

יש לי מספיק חרא של האינתיפאדה על . והאחים שלו ִחְרְבנו עוד יותר חרא

 (חשכה). אני לא צריך גם את החרא שלהם. הראש שלי

 

 

 6תמונה  
  .החוברת שקיבל מסמיה עדיין בידיו. גיורא על הספה. בית גיורא ונטע. אותו לילה

 

 . הוא סומך עלי. גיורא, אני עובדת בשבילו חמש שנים :ענט

 ? אבל למה דווקא עכשיו :גיורא

 ?אתה באמת לא חושב שאני מתאימה. ל פרש"כי עכשיו הסמנכ :נטע

 .ודאי שאת מתאימה :גיורא

 ? אז למה אתה כל כך חשדן :נטע

 ?לא יכול להיות שגם העגילים האלה הם שוחד :גיורא

 

העומדים בחדר , אור עולה על בית אביגדור ויונה. העגילים מאוזניההיא מסירה את 

 .מתבוננים בנעשה בדירתם של גיורא ונטע, האורחים

 

הוא יודע שלנדיבות יש תמורה יותר . גיורא, אבא שלך לא נותן שוחד :נטע

 . גדולה

 ?הוא אף פעם לא ביקש ממך לשכנע אותי לעבוד אצלו :גיורא

 . ניתוחיםחיכית לסוף ה. תמיד רצית? נע אותךמתי צריך היה לשכ :נטע

כל מחלקה למנהל עסקים שנתיים הייתי בטוח שאני נשאר ב-עד לפני שנה :גיורא

. כבר יש לי משרד. יום בחברה-פתאום אני מוצא את עצמי יום. החיים שלי

הוא התכונן לזה . אּודי רצה לנהל את החברה. אני משתתף בישיבות הנהלה

הוא מתעקש . אבא שלי יודע שאני לא מתאים לנהל אותה. מאז שהוא נולד

 . כי הוא מרגיש אשם על מה שקרה לי

 . הוא לא מרגיש אשם :נטע

  .כל בוקר בדרך לבית הספר שמענו ממנו מה עושים כשפורצת מלחמה :גיורא

אתה החלטת שאתה . שפרצה מלחמה BBC-אתה שמעת ב? ולכן הוא אשם :נטע

אתה . אתה טלפנת אליו משם. ה שלך בלבנוןלא נשאר בלונדון כשהפלוג

 .ביקשת שיחכה לך בשדה התעופה

היום  (היא שותקת). אמר לי כשטלפנתי אליולא הוא יודע היטב מה הוא  :גיורא 

לתל אביב אולי נעבור . פתאום עלה בדעתי שאני לא צריך למהר כל כך

אפילו  אולי אני. יותר טוביםהרבה אוניברסיטה שם בהתנאים . לכמה שנים

 .אצליח לכתוב את הספר על משברים עסקים
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 . אתה יודע שאני לא יכולה :נטע

 . אין לי את הערמומיות שלו. נטע, אין לי את התקיפות שלו : גיורא

אני לא אשאיר את אימא שלי  (שתיקה). אתה תנהל את החברה בדרך שלך :נטע

 .שלההיא כבר איבדה פעם אחת את כל המשפחה . גיורא, לבדהכאן 

 .כשאת באה אליה היא בקושי מזהה אותך :גיורא

לא נקנה ? ומה עם הבית? אתה באמת רוצה לנסוע (שתיקה). היא מזהה :נטע

היום התחלתי ? נדחה אותה שוב? ומה עם החתונה? לא נשפץ? אותו

 .לחשוב שאתה מחטט בפרשה של טנטור כדי להתחמק ממנה בכלל

אני לא . לידו שורדאני מנסה להבין איך אני . אני לא מתחמק מהחתונה :גיורא

אף . אני לא יכול לעבוד איפה שהוא רוצה. יכול לגור איפה שהוא רוצה

 ?פעם לא שאלת את עצמך למה הוא הכיר לך אותי

כי ראיתי איך אתה נלחם לקום . כי אני ביקשתי ממנו, הוא הכיר לי אוְתָך :נטע

כי . ראיתי איך יומיים אחרי ניתוח אתה חוזר לעבודה כי. מכסא הגלגלים

 . ראיתי אותך עומד עם קב אחד ומשחק פינג פונג

 

,  הוא נוקש בקבים על הרצפה. היא מסבה את פניה. הוא קם ומתקרב אליה. שתיקה

 .  היא מתרככת. המסתיימים בקידה, ומצליח לעשות מספר צעדי ריקוד

 

בבוקר אני  .בואי נלך לישון. יודע מה אני אומראני כבר לא . אני מצטער :גיורא

. בצהריים אני אעזור לך למדוד שמלה. אבוא איתך למלון לבחור תפריט

אחר הצהריים נקנה את הבית הזה שאין בו מדרגות ואפשר להגיע עם 

 .המכונית עד הדלת

 ?גם אתה מנסה לשחד אותי :נטע

 . אין לי הרבה להציע :גיורא

 .כבר היה לנו ילד בן שנה, ססת כל כךלולא הי. יש לך :נטע

 . את יודעת כמה אני מתחרט על זה :גיורא

 ?העולם כבר מספיק טוב לגדל בו ילדים? מה קרה :נטע

 . אבל אולי הילדים שלנו יצליחו לתקן אותו, עדיין לא :גיורא

 ? אתה רוצה שאאמין לך :נטע

 . אני אשמח מאד אם תהיה לך בטן קטנה בחתונה :גיורא

 

 .הם מתגפפים. היא נענית לו. א מחבק אותההו

 

 . ומחר בבוקר אתה מודיע לאוניברסיטה שאתה מתפטר :נטע

 (מנשק אותה). בסדר :גיורא

 . ובשבוע הבא ההנהלה תאשר את המינוי שלך :נטע

 . בסדר :גיורא

 

  .לפתע הוא מתנתק ממנה

 

זה מה שהוא אמר לך  ?שאני שומע את הקול שלו בוקע מפיךיכול להיות  :גיורא

 ? להגיד לי

 .עזוב את זה עכשיו  :נטע
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מאז מה שקרה במסעדה הוא לא מפסיק . נותראי כמה לחץ הוא מפעיל עלי : גיורא

 . אולי בכל זאת הוא מנסה להסיח את דעתי ממשהו. לדבר על זה

 ? ממה :נטע

. אולי דברים כאלה בכל זאת התרחשו. נטע, אנחנו כבר לא כל כך תמימים :גיורא

 . או ברמלה ולודאולי לא רק בדיר יאסין 

 

 .הוא נוטל את החוברת. היא מתיישבת לידו ומלטפת אותו. הוא מתיישב על הספה

 

 . ההיסטוריון הזה גבה עדויות בחמישה מחנות פליטים :גיורא

 .אתה צריך לשאול את אבא שלך, ה שםאם אתה רוצה לדעת מה קר :נטע

אני מוכרח לדבר  ( קם ונוטל את קביו) .אני לא בטוח שהוא רוצה שאדע :גיורא

 . שוב עם איברהים

 . כמעט הרג אותו אתמול איברהים :נטע

 .אני רוצה לדעת למה :גיורא

אתה תברח , בכל פעם שאני ארצה לשכב איתך? באמצע הלילה? עכשיו :נטע

 ? אליה

 .נטע, אני כבר מזמן לא בורח אליה :גיורא

הוא . הוא לא יעשה דבר כזה. אתה מכיר את אבא שלך? אז מה כל כך דחוף :נטע 

משהו דומה למה לו שם בכפר ההוא אולי קרה . לא ייתן פקודה כזאת

 .בלבנון שקרה לך

 

 

 7תמונה  
עזמי שפתח  .גיורא ועזמי נכנסים. שתיים ורבע לפנות בוקר. בית איברהים וסמיה

 . לובש חלוק ישן של אביו, לגיורא את הדלת

 

 ?מה השעה. אשתי בטח דואגת. דווקא טוב שהערת אותי :עזמי

 .ורבעעשרה שתיים  :גיורא

 ?ורבע עשרה מה אתה עושה כאן בשתיים! ?ורבע עשרה שתיים :עזמי

  .אני מוכרח לדבר רגע עם אבא שלך : גיורא

 ?ורבעעשרה בשתיים  :עזמי

 .אני מקווה שהוא לא הלך לישון :גיורא

 ?מה קרה (בחשש)? קרה משהו :עזמי

שאלתי את אבא . אני מוכרח לדעת מה קרה שם. בעניין טנטור. שום דבר :גיורא

 .הוא מכחיש הכל. שלי

 .אני לא בטוח שהיה שם בכלל משהו. הוא צודק. אתה יכול לישון בשקט :עזמי

 ?למה אתה לא בטוח :גיורא

. אחרי כל כך הרבה שנים הוא לא זוכר כלום. כי גם אבא שלי לא בטוח :עזמי

כל . לאן ברח. מי ברח משם. מי מת שם. הוא לא זוכר אם הוא היה שם

 .   הסיפור הזה תלוי על נוצה של ציפור

 ? הוא אמר לך שהוא לא זוכר :גיורא

 .ים בלי דגים .ענן בלי גשם. הוא אמר שהכל כלום :עזמי

 . שמח לשמוע את זה ממנו הייתי :גיורא
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בוא אלינו ? ורבע בלילהעשרה אתה רוצה שאני אעיר אותו בשתיים  :עזמי

אוכל . On the houseנעשה סולחה . בבוקר עם אבא שלך והוא יגיד לכם

 . לילה טוב. קפה טוב. טוב

 

 . אור על נטע המתבוננת במתרחש מביתה. נכנסת סמיה. גיורא מהסס רגע

 

 . בא שלי סיפר לי עוד כמה דבריםא. חכה רגע :סמיה

הברקים והרעמים זה . ַּכָלאם ָפאִדי (לגיורא). הוא לא סיפר לך שום דבר :עזמי

 .לילה טוב. רק בראש שלה

 .אתה יכול ללכת לישון, אם זה לא מעניין אותך :סמיה

 ? מה את עושה כאן בכלל. סמיה, רק רגע :עזמי

 .כאן נדמה לי שאני גרה? מה אני עושה כאן סמיה

, דחילק( מניח עליה את חלוקו ופונה אל גיורא. )אז קודם כל תתלבשי :עזמי

את יודעת מה יגידו ( לסמיה) .וחציעשרה כבר עוד מעט שתיים . גיורא

 .מחר בכל העיר אם מישהו ראה אותו נכנס אלייך עכשיו

 .אתה יכול ללכת, אם זה לא מוצא חן בעיניך :סמיה

 .ללכתאת לא תגידי לי  :עזמי

 .עזמי, זה הבית שלי :סמיה

 .זה הבית שלך בגלל שאני נתתי לך אותו :עזמי

 

 .תחילה הוא אינו מבחין בגיורא. נכנס איברהים שלא הצליח להירדם

 

ומה זה לנצח , לא ראיתם מה זה פחד. ווריםיהייתם עכל החיים שלכם  :איברהים

אני עושה . אישהאני לוקח . מה זה לקום כל בוקר ולהגיד אני חי. אותו

אתם לא יודעים כמה כוח . אפילו שגם אותם יכולים לגרש ולהרוג. ילדים

ואתם לא יודעים כמה כוח צריך בשביל לראות אותם . צריך בשביל זה

עשרים שנה לא באים  .קמים יום אחד בגלל הפחד הזה ונוסעים לאמריקה

שאנחנו עם בחורות שם מתחתנים . אפילו להלוויה של אימא שלהם. לבקר

אף . והילדים שלהם לא מדברים מילה אחת ערבית ,לא יודעים מאיפה באו

אתם לא יודעים כמה כוח צריך . פעם לא שמעו מי היינו ומה קרה לנו

. אולי של אבא. בשביל ללכת לשם אחרי הגשם ולראות עצמות בין האבנים

 ?מה קרה (מגלה את גיורא ופונה אליו בחשש) ...אולי של אח

כבר ? בשביל מה יצאת מן המיטה. הוא בא לדבר איתנו. שום דבר. וםכל :עזמי

 .שתיים וחצי

 .אני אביא לך מים. שב :סמיה

 ?...הוא... אביך : איברהים

 . הוא בבית :גיורא

 . הוא יבוא אלינו לעשות סולחה, כשהוא יהיה בריא :עזמי

 .בטח :איברהים

 .אבא, מחר לא תוכל לעמוד על הרגליים :עזמי

 !תעשו לאורח קפה :םאיברהי

 

 . סמיה פונה למטבח להכין קפה
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אתה . הוא לא זוכר הרבה ממה שקרה בטנטור. איברהים, הייתי אצלו היום :גיורא

הם היו ? אחרי הקרב? תוך כדי הקרב? איך? נהרגו שם אנשים? זוכר

 ? חמושים

 . עכשיו אני כבר לא יודע מה אני זוכר :איברהים

 .בוא לישון, יאללה (לאיברהים)? אתה רואה (לגיורא) :עזמי

 ? אתה זוכר את השמות? כמה אנשים נהרגו :גיורא

 .אז שלא יחפור, אם הוא לא רוצה שאני אזכור :איברהים

 .אבא, היום סיפרת לי כמה דברים (חוזרת) :סמיה

 !חאלאס :עזמי

 .אני לא זוכר, אם הוא לא חופר :איברהים

 .ירו בהםו ותהעמידו אותם בשורסיפרת שהתחבאת על הגג וראית איך  :סמיה

 ...אותך לחפור להם בורהכריחו סיפרת ש

 . הוא אומר לך שהוא לא זוכר :עזמי

 ? גם הוא ירה? אבא שלי היה שם : גיורא

 .אני לא זוכר שום דבר, אם הוא לא חופר. אני אומר לך עוד פעם :איברהים

 ? הוא איך אתה יודע שזה :גיורא

 .מעור. היה לו כובע גדול. אותם העיניים. זה אותו הקול :איברהים

 ?כובע מעור :גיורא

 . ורובה קטן שהיה יורה מהר הרבה ביחד :איברהים

 . בוא למיטה שלך. יאבא, דחילק (סבלנותו פקעה) :עזמי

אני לא רוצה את . אני גם לא מדבר, תגיד לאבא שלך שאם הוא לא חופר :איברהים

שייתן לי לשים את העצמות האלה מתחת אני רוצה . שלו על האדמההדם 

 .  בשביל שהגשם לא ייקח אותן לים. ְלֶאֶבן בצד

 

 . עזמי אוחז בזרועו ושניהם יוצאים

 

כנראה  (שתיקה). היה לו גם טומיגן. לאבא שלי היה כובע גדול מעור :גיורא

עוד מישהו  אני מוכרח למצוא (שתיקה). שאבא שלך בכל זאת זוכר אותו

 ...אולי מישהו מהקרובים שלכם. מישהו מהחיילים שלו. שהיה שם

 

חשכה על נטע שהתבוננה במתרחש . הם מתחבקים. היא מתקרבת אליו ונוטלת את ידו

 . הם מבחינים בו ומתנתקים. רואה את השניים ונדהם, עזמי נכנס. מביתה

 

 .לא קרה שום דבר? מה אתה מסתכל ככה :סמיה

 .לילה טוב. זה הכל. כלב נבח וברח. אני רואה. לא קרה שום דברבטח  :עזמי

 . עזמי, אני רוצה לשאול את אבא שלך עוד משהו :גיורא

 . כבר אמרתי לו לילה טוב. אבא שלי ישן :עזמי

 . הוא בטח מכיר אנשים שהיו שם :גיורא

 . לילה טוב. הוא לא מכיר אף אחד :עזמי

 .אני רוצה לשמוע גם אותם :גיורא

 !לילה טוב! אין יותר מה לשמוע :עזמי

 . נדבר מחר במשרד (לסמיה) :גיורא
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אף אחד לא אמר שום דבר ואף אחד לא יאמר . ואין יותר גם על מה לדבר :עזמי

 . לילה טוב. שום דבר

 .לילה טוב :גיורא

 

 . עזמי עוצר בעדה. סמיה פונה לחזור לחדר השינה שלה. גיורא יוצא

 

עוד . את נשבעת שזה נגמר, כל פעם שאני שואל? את חיהאיפה את חושבת  :עזמי

מי ירצה שתהיי אימא ? מי ירצה להתחתן איתך. כמה זמן הוא יתחתן

 ? לילדים שלו

 .עזמי, זה לא מה שאתה חושב :סמיה

כשהוא שכב בבית . בן זונה. את לא תראי אותו יותר ולא תדברי איתו :עזמי

יילתי איתו בכסא גלגלים על ט. ישבתי כל יום ליד המיטה שלו, חולים

כל . גם אחרי שהוא סיפר לי על הזקנים והילדים שהוא הרג בלבנון, החוף

עכשיו אני . שנה אני עומד לידו באזכרה של אחיו עם ּכיפה על הראש

אם את רוצה כל כך לנסוע לחוץ . והוא תוקע לי סכין בגב, מסתובב לרגע

 .אז כדאי שתיסעי כבר עכשיו, לארץ

 .ה יודע שאני לא יכולה לנסוע עכשיואת :סמיה

עוד פעם אחת  (היא שותקת)? הוא הבטיח לבוא אליך גם מחר? מה קרה :עזמי

 . וגם לו. אני שובר לך את כל העצמות, אני תופס אותך איתו

 

 

  8תמונה  
 .שתיקה. נכנסת נטע. גיורא יושב ליד השולחן. דירתם של גיורא ונטע. אחר הצהריים

 

 . מחפש אותךאבא שלך  :נטע

 .הם כבר בדרך הנה. אני יודע :גיורא

 . הוא שמע שאתה מנסה לדבר עם החיילים שלו :נטע

 . תיארתי לעצמי :גיורא

 ?מה הם אמרו? דיברת איתם :נטע

כולם . משלהםעשרים משלנו ו ארבע עשרהנהרגו שם ". הכחישו הכלהם  :גיורא

 ? נכון. הם התקשרו אליו( היא שותקת) ".במהלך הקרב

חיילים עוד חפש איתך אני מוכנה ל. אני מוכנה לספר לך מה ששמעתי ממנו :נטע

אבל דבר אחד חייב להיות . אני מוכנה ללכת איתך אל אבא שלה. שלו

 ...גיורא, ברור לך

מולידים . קונים בית. אנחנו מתחתנים. זה ברור לי לגמרי (קוטע אותה) :גיורא

אחד  (מחבק אותה)... שאפשר אני אשמח להקדים את החתונה כמה. ילדים

 . ניסע אליו הערב .רוצה להיפגשהוא . בטלפון לא היה מוכן לדברהחיילים 

 

. כתפו של אביגדור עדיין חבושה. נכנסים אביגדור ויונה. נשמע צלצול פעמון הדלת

סמיה , איברהים. אור בבית איברהים וסמיה. גם כאביו עדיין לא פגו. ידו במתלה

 .מתרחשועזמי מתבוננים ב
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. אתה לא מחפש חיילים של אבא. גורי, אנחנו רוצים לעשות לדבר הזה סוף :יונה

. אין לנו מה להסתיר .ולא שואל אותם. לא נפגש איתם. לא מטלפן אליהם

ה שיצביעו עליו ברחוב. אבא לא חטא ולא פשע ה . אני לא רוצָּ לא רוצָּ

 .ודאי לא נגדך. לשכור עורכי דין ולנהל משפטים

 . גם אני לא רוצה :גיורא

 . אז תסתפק במה שאבא סיפר לך :יונה

 . הוא לא סיפר הרבה :גיורא

יצוצו עוד , ברגע שתתחיל לשאול. השאר שמועות. הוא סיפר הכל :יונה

במקום ללכת לרופא אנחנו . יש לו חום. הכתף שלו התנפחה. שמועות

 ? צריכים לבוא אליך ולהתחנן שתאמין לנו

  (גדור לא עונהאבי)? זה נכון :גיורא

כדי ? למה. ואתה משתף איתו פעולה, איברהים רוצה ללבות שנאה :יונה

אבא . את ההרוגיםראיתי . טיפלתי בפצועים. הייתי שם? להכפיש אותנו

ל ַצח. שלך נראה כמו מי ֶשִניצָּ  . לא כמו מי ֶשרָּ

 . זה גם הדוקטורט. זה לא רק איברהים :גיורא

 .מאמין שיש לנו זכות לחיות כאן האיש הזה לא. קראנו אותו :יונה

 . גם הוא פתאום מפחד לדבר. טלפנתי אליו :גיורא

 .לא יכולה להיות צודקת ממנה. גורי, זאת הייתה מלחמה צודקת :יונה

 ? התקשר אליךמיהרו כל כך לאז למה החיילים שלך  (לאביגדור) :גיורא

 . כי הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם :יונה

 .זוכר את הטומיגן שלָך ואת כובע העוראיברהים  :גיורא

 . אבא לא מכחיש שהוא היה שם :יונה

 . אז אולי יש משהו גם בדברים האחרים שהוא זוכר :גיורא

שה הכל כדי שגם אתה תפקפק בזכות שלנו והוא ע. הוא לא זוכר שום דבר :יונה

 . לחיות כאן

 .אני רוצה לשמוע את אבא :גיורא

 . ני רוצה לדעת למה אתה לא מאמין לנוא. עכשיו תשמע אותי :יונה

 . כמה באמת נהרגו שםרק תגידו לי , אני רוצה להאמין לכם :גיורא

 .אבא כבר אמר לך :יונה

 .אבא, זה לא סוד שעזרת למשפחה של איברהים (לאביגדור) :גיורא

 !הוא עזר להם כי הם היו זקוקים לעזרה :יונה

 ...תלונה במשטרה משום שיכול להיות שלא ִהַגְשתָּ נגדו  :גיורא

ואתה לא , אתה עסוק בפצעים שלך. גורי, אנחנו בני אדם (קוטעת אותו) :יונה

. עשרות חברים שלנו נהרגו. רואה שגם מתחת לעור שלנו יש פצעים

יומיים לפני הקרב ההוא איבדנו . בצליפות. בהפגזות. במארבים. בקרבות

ואודי שנשרף  (נה נחנקגרו). עשרים ושניים חיילים מול הצבא העיראקי

 . הוא בטח יוצא מדעתו עכשיו. ואתה. בטנק שלו

 .הוא יוצא מדעתו כי את משתמשת בו :גיורא

אתה תעמוד . בשבוע הבא אנחנו מניחים שם אבן פינה לזכרו (בכעס) :יונה

אני לא צריכה לספר לך בזכות מי . ותיתן לו את הכבוד המגיע לו, איתנו

 .אנחנו חיים כאן

 !אימא, די :גיורא
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אבל אחרי , אנחנו יכולים לחשוק שיניים ולהניח לך לחטט בפצעים שלנו :יונה

. תבוא אלינו לבקש סליחה, ואחרי שתגלה שטעית, שתדבר עם מי שתרצה

אז לא . אז באמת תדע מה אבא עשה. ואני לא יודעת אם נוכל לסלוח

 .כאןאין לנו מה לעשות , ואם אתה לא מאמין. תצטרך עוד להאמין לנו

 . אני חושב שהגיע הזמן להפסיק את המשחק הזה (קם) :אביגדור

 . אביגדור, שב : יונה

 . לא תיארתי לעצמי שתחפש חיילים שלי :אביגדור

 . אני מדברת איתו :יונה

 . אני מעדיף שתשמע את זה ממני, אבל אם כבר הגענו לידי כך :אביגדור

 .אני מבקשת שלא תתערב :יונה

 .נקבור את הפרשה הזאת לנצח, שברגע שנבנה שםחשבתי  :אביגדור

 ?הייתה פרשה :גיורא

כשחשבתי שאתם . ניסיתי כמה פעמים. דווקא לך ולאודי רציתי לספר עליה :אביגדור

 ... אבל, לקחתי אתכם לאנדרטה שבניתי שם, יכולים להבין

 .ַסֵפר :גיורא

 !הוא כבר סיפר :יונה

מאה וחמישים גם לא . כמו שהערבים אומרים מאתיים ועשריםלא . הרגנו :אביגדור

עוד כמה פצועים . שבעיםיכול להיות שנהרגו . כמו שדיווח הצלב האדום

כשהגיעו המשאיות קמו . כולם נפגעו תוך כדי קרב. מתו בדרך לטול כרם

אחד מהם זרק רימון . שני חמומי מוח וניסו למנוע מהאחרים לעלות

חודש לפני כן . בני עשרים. נהרגוארבעה חיילים שלי . שהסתיר בחולצה

ואז ירינו בשני המנוולים  (מתעשת). שרידים אחרונים. ירדו מהאוניה

אלף חמש מאות איש הקיפו . לזרוק אבנים. והערבים התחילו לצעוק. האלה

. המשכנו לירות עד שהם נרגעו. לא הייתה תגבורת. לא היה חילוץ. אותנו

ואז גם בכפרים . נשארים בכפרהם היו גומרים אותנו ו, לולא המשכנו

לא עשרות היו . עד היום. והמלחמה הייתה נמשכת. אחרים היו נשארים

ככה . גם מהם. גם מאיתנו. מאות אלפים. גם לא עשרות אלפים. נהרגים

ככה היית טופח לי על השכם ? ככה היית מרוצה. ענה לי? היה יותר טוב

הקרב הגיע קצין בודק  שבוע אחרי (גיורא שותק)? ואומר שאני אדם הגון

גיורא ). הכל. גם הוא קבע שהכל התרחש תוך כדי הקרב. ל"מטעם הרמטכ

אני מודה , לטול כרם משאיותולמרות שהמוכתאר הוא שביקש  (שותק

פחדנו שהם ישתפו פעולה עם העיראקים . גירשנו. נכון. שזה היה גירוש

ועכשיו  ,עכשיו אתה יודע (שתיקה). והירדנים שפלשו שבוע לפני כן

ֶרך . אני חייתי עם זה. בלי התחסדות. בלי צביעות. תחייה עם זה עבדתי ְבפָּ

. שהייתה סיבה. כדי להיות בטוח שלא גירשנו סתם ולא הרגנו סתם

גם . לבנות. להשתקם. שההרג והגירוש ִאְפְשרּו לנו לחיות. שהייתה תכלית

הכפלתי , פלאחרי שאודי נ. לכן תמיד עזרתי להם. לאלה מהם שנשארו כאן

תשאל מי שתרצה . עכשיו אתה יכול ללכת לבדוק (שתיקה). את התרומות

אשלם את , שגירשתי לחינם, אם תגלה ששפכתי דם לחינם. מה שתרצה

ואתה יודע כמה . למרות שכבר שילמתי. עד טיפת הדם האחרונה. המחיר

מה שכולם ציפו , שעשיתי מה שצריך, אבל אם תגלה שצדקתי. שילמתי

 ... אז אני מקווה ש. ממני
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איש כדי להרגיע את  שבעיםהרגתם . אני לא מאמין לאף מילה שלך :גיורא

גם אני עמדתי כמה ? ברגליים? לא יכולתם לירות באוויר! ?האחרים

 . איש לא נהרגים בכדורים תועים שבעים. פעמים מול המון מתפרע

 . אותם הוא ניסה לעצור. הוא צרח על החיילים. הוא ירה באוויר :יונה

 .אני מבקש שתצאו מכאן :גיורא

אם היינו אשמים . אתה לא תגרש אותנו ולא תאשים אותנו (בכעס) :יונה

 . גם אתה. כולנו. כבר שילמנו די והותר, במשהו

 !צאו מכאן :גיורא

 .למרות שגם אתה הרגת. אותך אף אחד לא האשים :יונה

לא יכולתי . תוך כדי קרב .אני השלכתי רימון לתוך בית שהיו בו מחבלים :גיורא

לפתע חולפת במוחו מחשבה )! לדעת שגם נשים וילדים מסתתרים שם

 . עכשיו אני מבין למה זה קרה. פתאום אני רואה את הקשר (מבעיתה

  ?מה קרה :יונה

 . זה לא קרה במקרה (מצביע על רגליו) :גיורא

הייתי נפצע הלוואי ש ?מה לא קרה במקרה. גיורא, זו מחשבה מטורפת :אביגדור

 . במקומך

 . זה קרה בגללך : גיורא

 

רעש . חשכה. נטע ממהרת אל גיורא ומחבקת אותו. אביגדור ויונה נדהמים

 . הבולדוזרים נשמע ברקע
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 9תמונה  
. ונטעגיורא  נכנסים .יונה בחדר האורחים. בוקר. אביגדור ויונה בית. כעבור יומיים

 .נטע מחבקת אותה אחריו. יונהגיורא מחבק את  .דועךהבולדוזרים רעש 

 

 ?מה שלומו  :גיורא

 ?הוא בעבודה  :נטע

  ?איך זה קרה :גיורא

  .לקחתי אותו למיוןבערב . חום שלו עלהכשיצאנו מאצלכם ה :יונה

 ?מה היה לו :גיורא

. נתנו אנטיביוטיקה לווריד. ניקו. פתחו. התפתחה דלקת. הסכין היה מזוהם :יונה

 . בבוקר הוא ברח הביתה. ותפרו שוב

 ?למה לא התקשרת אלינו :נטע

 .והוא לא רצה שתדע :יונה

 ?הוא יודע שאנחנו כאן  :גיורא

 .לא  :יונה

  .משרדא היית צריכה לתת לו ללכת לל  :נטע

  .מעשןהוא . שותההוא . ישוןל סוגללא מהוא  .הישאר שפויהוא הלך כדי ל :יונה

  .יוםכדאי שרופא יבדוק אותו ה :גיורא

יותר מכל אדם  הוא אוהב אותך. הוא צריך אותך. גורי, הוא לא צריך רופא :יונה

אף . הסתיר את זהניסה ללא אפילו הוא . מאז שנולדת .על האדמהאחר 

יחד ירדנו  ,דפקו בדלת מקצין העירש לילהאבל ב, פעם לא סיפרתי לך

 ... הוא כל כך פחד שזה אתה. ַבֵשרבאו לְ הם ידענו מה  .לפתוח

 . אימא, די :גיורא

ליד  ולילה יום ישבכשנפצעת הוא   .רק אחר כך הוא הסתגר במשרד ובכה :יונה

 .המיטה שלך

 .אני יודע :גיורא

מאז לא הפסקת . המילה הראשונה שלך הייתה אבא .ותמיד היית הילד של :יונה

מדבר . משחק איתו .איתו לים ךלוה. תמיד על הכתפיים שלו. לאהוב אותו

  ?עכשיו איך אתה יכול להכאיב לו ככה. אוכל איתו. איתו

  .אימא, כמו תמיד אני אוהב אותו :גיורא

ושאין , למה הוא עשה את זה אתה מביןותגיד לו שהערב  אלינו ובואאז  :יונה

הוא לא ו .ובכך יסתיים הדיון .ה שקרה לךמָּ לְ הוא עשה שום קשר בין מה ש

 .אושפזשאתה יודע שהוא צריך לדעת 

   .אלההשקרים העם  א יכול לחיותכבר להוא גם אולי . אולי דווקא להפך :גיורא

 .חיינו יפה מאדהאלה עם השקרים  :יונה

 

לרגע נדמה  .מסתכל בגיורא ונטע. במתלה ידו .אביגדור נכנס. דלתה פתחתלפתע נ

  .מתרחשהנס לא אך . הוא ימהר אל גיורא ויחבק אותויתרחש נס וש

 

  ?מה הוא עושה כאן (ליונה) :אביגדור

 .הוא בא לדבר איתי :יונה

  ? מאחורי הגב שלי :אביגדור

  .אבא, אני רוצה לדבר גם איתך :גיורא
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 .אני לא מוכן שהוא ייכנס אל הבית הזה (ליונה) :אביגדור

 .אביגדור, הוא בא להתנצל :יונה

 .מחכה לוכשיצאתי הבוקר ראיתי על פניך שאת  :אביגדור

הוא יודע . הוא מבין למה זה קרה. הוא חשב על מה שסיפרת לו (בתקיפות) :יונה

נסגרת  הפרשה הזאת. שאין שום קשר בין מה שקרה שם למה שקרה לו

אנחנו . הוא חוזר להשתתף בישיבות ההנהלה בחברה .ונחתמתעכשיו 

 .אבן פינה בעוד שלושה ימים מניחים

 

 . מאחורי גבומבין מה התרחש אביגדור 

 

ציפור קטנה לחשה לו . קנוניההספקתם לרקום כאן אני רואה שבכל זאת  : אביגדור

 .שהייתי בבית חולים

  .חליט מה אנחנו אומרים בטקסהזמנתי אותם כדי לה :יונה

  .הלב שלך נשברו ,שפזו אותיאהיא סיפרה לך ש (לגיורא) :אביגדור

 .אבא, בבקשה :גיורא

זקוק אני לא  .אני בריא לגמרי. תסתכל בתעודת השחרור מבית החולים :אביגדור

 .שלך רחמיםל

 .להביןבאתי . לשמועבאתי  .אני לא מציע רחמים :גיורא

חבל כרכת ו ,שמעת והרשעתאתה אבל . ליהיית מקשיב , רצית להבין לּו :אביגדור

 .הצוואר שלי סביב

 .אבא, אני מצטער על מה שאמרתי :גיורא

 .אביגדור, תקשיב לו :יונה

שיחזור רק  .על מה שסיפרתי לו חשובויהביתה  ילךש .כבר שמעתי אותו :אביגדור

נפגשתי הבוקר עם ארבעה קצינים  (בתקיפות) .מה קרה שם ביןיאחרי ש

לאף אחד מהם לא היה צל של . הם מאשרים כל מילה שאמרתי. מהגדוד

  .ספק שלא הייתה ברירה אחרת

לכן . ספר לו מה הם אמרו. תסביר לואז  ,ביןמאם אתה חושב שהוא לא  :נטע

  .בכלל לא ידענו שהיית בבית חולים. באנו

 .המטה הכללישל תוכנית הקראתי את . נדמה לי שאני כבר מבין יותר טוב :גיורא

אני מתאר . הפקודה לגרש את תושבי הכפרים שהתנגדו לכיבושראיתי את 

  . ט"של המח ההפקודזאת הייתה גם לעצמי ש

 ? ט"המח שאטיל את האחריות על? אתה רוצה שאגיד שמילאתי פקודות :אביגדור

אני . ניקה אתכם לגמרי ל"רמטכח של הקצין הבודק מטעם ה"דואמרת שה :גיורא

  .אשמח לראות אותו

 .אמרתי לך מה כתוב בו :אביגדור

 .ח של הצלב האדום"דואת הגם ראות אני אשמח ל :גיורא

איתנו הם אפילו לא . ח של הצלב האדום נכתב על פי עדויות הערבים"הדו :אביגדור

 .דיברו

 . תראה לי מה שאתה רוצה. בסדר :גיורא

. אני אשם גם במה שקרה לך. רוצה להאשיםאתה  .רוצה לראותאתה לא  :אביגדור

 . הגעת ללבנוןבגללי . בגללי נדחקת למטוס הראשון שיצא מלונדון

 .לא מאשים אותך בשום דבראני  :גיורא
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וראית את הזקנים ההוא הארור בכפר אתה נפצעת כי כשפרצת לבית  : אביגדור

 ,עזבת את החיילים שלך, חטפת הלם ,והילדים שנהרגו מן הרימון שלך

  .ויצאת החוצה

 ?אולי אפשר לא לדבר על זה עכשיו :גיורא

  .זהמאז שנפצעת אתה מדבר רק על  :אביגדור

נמצא לך כבר  הראיתישדוקטורט ה .אבא, אני מדבר על משהו אחר עכשיו :גיורא

 .כךלך ֵר עָּ שנֵ כדאי . הוא ייצא לאורבעוד כמה שבועות . בבית הדפוס

של  יש פרוטוקולים. היה צבא. הייתה ממשלהכבר  ,הקרב הזה התרחשכש

  .םאותצריך לפרסם  .קיבלתםש פקודותהעתקים של היש . הישיבות

 ? יצאת מדעתך : אביגדור

 .גיורא, פרוטוקוליםאז אף אחד לא כתב  :יונה

על ? על הממשלהגן להאתה חייב למה . אל תדחה את הרעיון על הסף :גיורא

  .אשמה כזאתבלשאת  צריךאתה לא  ?ט"המחעל ? ל"הרמטכ

 !אשמהשום בני לא נושא א :אביגדור

פחות . אזרחיםכמה מאות  הרגנו .וריג ,במלחמה ההיא לא היו אשמים :יונה

היינו מופתעים מאד כשמאות . אלפיםכמה רק גירשנו  .משהם הרגו לנו

 .אלפים החלו לברוח

 .דיר יאסיןיזכר כמו הטבח בת הפרשה הזאת, שלךגרסא מאם לא תפרסם  :גיורא

 ! ?כמו דיר יאסין :אביגדור

  .שתגיד ליבו כל מה ר פֵ סַ לְ ּו ספרך תיאני מוכן לכתוב א :גיורא

ֵרת? בשביל מה :יונה  ?את מי זה ְישָּ

 . ..אבא, לא רק כדי לנקות אותך :גיורא

  .הידיים שלי נקיות :אביגדור

 ...מסוימתדווקא בגלל שנפצעתי מוטלת עלי אחריות  :גיורא

  .החוצהצא  :אביגדור

  !אביגדור, מספיק :יונה

 . נצליח להבין איך לחיות כאן היום, נברר מה קרה שםכשרק  :גיורא

  !מיד צא החוצה :אביגדור

 .בואי (לנטע) :גיורא

 .אני אבוא אחר כך :נטע

 

ויונה נטע . מאבד את שיווי משקלו ונופל אך בסערת רוחו הוא. גיורא פונה לצאת

  . וד על רגליועמלת לו ומסייעו ת אליווממהר

 

 .בואי :גיורא

 . חכה לי בבית :נטע

 

 . משתעל ארוכות. אביגדור מצית סיגר. גיורא יוצא

 

דיר ברוצחים חושב שטבחנו כמו הוהוא  .אנחנו נלחמנו על החיים שלנו :אביגדור

 .יאסין

  .הוא לא אמר את זה :נטע

  .לזה הוא התכוון :אביגדור
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. הוא מצטער על זה. הוא יודע כמה הוא פגע בך. הוא אוהב אותך. לא נכון :נטע

מקבל את הוא ? לא שמעת אותו. הוא רוצה לבוא לישיבת הנהלה השבוע

  .לפרסם אותה בספררוצה הוא . הגרסא שלך

  .רוצה לכתוב שזה היה טבחהוא  :אביגדור

 . הוא לא יכתוב את זה :יונה

נבוא אליכם  .אז תסביר לו למה, אם אתה חושב שלא צריך לכתוב ספר :נטע

  .הוא לא יתווכח איתך. ערבמחר ב

 .הזאתאת הפרשה סוף -סוףונקבור  : יונה

 .אני אחשוב על זה :אביגדור

 לא מעניינת אותיהמלחמה ההיא  (בתקיפות) .עכשיו אני צריכה תשובה :נטע

לא אכפת לי מי . לא אכפת לי איך הוא מת. לא אכפת לי מי מת בה. יותר

שהוא . לא ייכנעהוא ש .ואני נלחמת עכשיו על החיים של. אשם ומי לא

 . אותם לגדליאמין שהוא יכול שהוא . ירצה ילדים

 .אמרתי שאחשוב על זה :אביגדור

יכתוב את הספר הזה הוא , קירהאל תדחק אותו אם . אביגדור, זמן נולאין  :נטע

. מחר בערבנבוא הנה  (שתיקה). אל תכריח אותו להתחשבן איתך. בעצמו

  (יוצאת) .מה להגיד לו ושתדע בטוחהאני 

 . חרמעד חושבת שכדאי לחכות לא אני  :יונה

  .אותופרסם ל אך אחד לא יעז .שיכתוב את הספר שלו בעצמו :אביגדור

. נוכול לפני שהוא מסבך את .דבר איתו עכשיו. אביגדור, אתה משחק באש :יונה

  .רק אם אתה תסביר לו ,מה קרה שםהוא יבין 

אודה רק אם  ליימחל הוא  .שעשיתי נורא בעיניו מה? לא שמעת. ניסיתי :אביגדור

את המעשה עצמו . אחריםרק אם אטיל את האחריות על . ותשמילאתי פקוד

זה היה המעשה את האפשרות ש שקולהוא לא מוכן ל. להבין רוצההוא לא 

א ראית איך הוא נרתע ממני ל .שלא הייתה ברירה אחרת .הנכון

מוכן הוא לא היה . שהוא גירש מהבית שלועל הוא לא התנצל ? כשנכנסתי

 (חשכה) .ללחוץ את היד שלי

 

 

  11תמונה  
 . בית איברהים וסמיה. צ"אחה

 

 ? על הגג ?בבית? איפה ישנת באותו לילה. איברהים, נסה להיזכר :גיורא

כשהייתי ילד היינו עושים  (צוחק) .מהים .רוח ישעל הגג  ?על הגג :איברהים

ואז היינו  .הזאת רוחהיו עפים בם וה. וסמרטוטיםמניירות  .עפיפונים

מצאתי אותו בחנות בבוקר ו, לילהבפעם עזבתי עפיפון  .עוזבים את החוט

  (צוחק) .בחיפהכאן שלנו 

 ? מה ראית? מתי התעוררת באותו בוקר :גיורא

היו באים אלינו . אלף מטר ועוד מחסן .חנות ַבִדים על יד הנמלהייתה לנו  :איברהים

בצהרים . עם בטן כמו הר. גדול אבא שלי היה סוחר .מלוד, מרמלה, מיפו

  .היה ישן במחסן ונוחר

 .אבא, דחילק :סמיה
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יהודים כמה היו איתם גם . בואוידענו שהם י. באותו לילה לא הלכנו לישון :איברהים

שמעו ברווזים ה. הם הכירו את הדרך. שלפני המלחמה קנו אצלנו ירקות

 .עכשיו גם הראש כואב (משתתק).... געגעאותם והתחילו ל

 .יש לי כדור (לסמיה)  :גיורא

 .זה לא כאב בשביל כדור :איברהים

 .נסה  : גיורא

 

הם . אור על בית אביגדור ויונה .להחזיר את הכדור לתיקורומזת לגיורא סמיה 

 .יושבים בחדר האורחים ומתבוננים במתרחש בביתו של איברהים

 

  .שכבר יהיה ריק .אבי אביו של הראש הזה ןעָ לְּ יִ  :איברהים

    ?איברהים, איפה היית כשהתחילו היריות :גיורא

 ...הם, מהרובה שלייוצאת האש  הם ראו אתכש. הייתי במגדל של המסגד :איברהים

 .בוא מחרתיותר טוב ש (משתתק)

  .אבא, ה לדעתגם אני רוצָּ  :סמיה

 ? המתים יקומו לתחייהבשביל ש : איברהים

  .כדי שנדע מה קרה להם :סמיה

 .כבר לא מעניין אף אחד הסיפור הזה :איברהים

 

  .נכנס עזמי

 

קח את הרגליים  (גיוראל) .הוא לא בא הנה יותרשלך אמרתי  (לסמיה) :עזמי

 .שלך וצא החוצה

 .אתה תצא החוצה :סמיה

אז , על ספר איתו אתם מדבריםש שמעכבר אבא שלו . את תסתמי את הפהו :עזמי

  .תקיפהתלונה על נגדנו הגיש  ואה

 ?ממי הוא שמע :גיורא

 . והוא רוצה מיליון שקל נזק :עזמי

  .יתחיל המשפטברגע שהוא יודע מה יתגלה . זה איום סרק :גיורא

. אני ערבי קטן והוא יהודי גדולש הוא יודע .משפטהוא לא מפחד משום  :עזמי

 ,אילו היית ערבי קטן. לא יגן על ערבי קטן מפני יהודי גדולשופט ושום 

 .היית יודע את זה

 ...מכירה כמה עורכי דין טובים ש יאנ :סמיה

 (יברהיםלא) .עורך דין ולא הולך לשום בית משפטשום אני לא לוקח  :עזמי

  .מספר לו יותר שום דברואתה לא 

 ?אז לא לספר (לסמיה) :איברהים

 . בטח לספר :סמיה

 . שום סיפורכאן אין  :עזמי

 ...עזמי, כל החיים שלנו השתנו ביום ההוא :סמיה

 .את הסיפורים האלהממציא  הוא :עזמי

 . אנחנו מכירים אותו מספיק טוב כדי לדעת שהוא לא ממציא שום דבר :סמיה
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כי אתה לא רוצה שיידעו . ואני אגיד לך גם למה אתה ממציא (לאיברהים) :עזמי

כמו יונים שמנקרות גרעינים וילד קטן . כולכם. שםמ םברחת. את האמת

  .מהתפוחזורק עליהן מה שנשאר לו 

   .לא ברחנודווקא  :איברהים

וזרקתם את , ד של הרגליים שלהםההשמעתם את . ועוד איך ברחתם :עזמי

את הנשים שלכם אנסו אתכם ושהרגו  תםפריסואחר כך . הרובים לבאר

 . שתו את הדם שלכםו

 . עזמי, מספיק :סמיה

עליהם אפילו לא זרקתם . כולן נשארו במקום. ראיתי כמה אבנים יש שם :עזמי

  .אחת קטנה

כמו עכברים . מיפו. מעכו. מחיפה ברחו .יה אהבל, אתה לא יודע שום דבר : איברהים

מאה רובים ישנים וכמה עם . חצי שנהנלחמנו אנחנו  .מאונייה טובעת

מְ . בשדות. בכבישים ירינו עליהם. של כדורים קופסאות מוקשים לצבא  נּוש ַ

עשירים רק הכניסו הלבנונים . לא יכולנו לברוח, אפילו אם רצינו. שלהם

  .ירינו עד שנגמרו הכדוריםו שארנונ אנחנו .בשביל ויזותשילמו ש

באים  ,תח את הפהופברגע שאתה . נים גיבורים על חשבוככולהיום . בטח :עזמי

 ןלא. את הדלתותלי  יםרתכמו, מהמסעדה יאות יםוציאמ, ההוצאה לפועל

  ?הפליטים בטול כרםמכור נענע במחנה ל? נלך

, מה קרהלא סיפרתי לך . אהבל אני. עזמי, אהבללא אתה  !וואללה אל עזים :איברהים

  .פחד יותר ממנימאתה . ותראה מה יצא. כי לא רציתי שִתְפַחד לחיות כאן

 ? אני מפחד :עזמי

 . בוא נשמע אותו :סמיה

 .שמעתי מספיק (בזעם) :עזמי

 . לא נעשה שום דבר בלעדיך :סמיה

  .אני כאןאתה סיפרת לו ש. עזמי. במשרדעכשיו היית אצלו  :גיורא

 .מה פתאום :עזמי

אי אפשר שעם הצעה  מהמשרד שלוכל החיים שלי ראיתי אנשים יוצאים  :גיורא

 ? יותר ממך אתה לא מבין שהוא מפחד .לה לסרב

אני יודע . אני מסתכל לכל הצדדים לראות מאיפה באה הרוח .אני לא מפחד :עזמי

ואת מי שלא . בכל מקום. לא רק שם .הרגו. יודע הכל. טנטורבמה היה 

גם לא אבל אני . לא נסלח על זה לעולם. מכל כפר. מכל עיר .גירשו, הרגו

כי אני . שום מצבה בשבילםשם תה לא תבנה וא (לאיברהים) .דבר על זהא

ואני יודע . ועל הילדים שלי. ועל הילדים שיהיו לה. ועליה. חושב עליך

אנחנו יכולים לשכוח מהחיים , הרגושאם נתחיל לסגור חשבון עם אלה ש

יותר טוב שנשכח את , אז במקום לשכוח את החיים (לסמיה) .שלנו

? את הבלגןשם אתה חושב שאני לא יודע שאביך עשה  (לגיורא) .המתים

שיפוץ ושילם להלוואה לי נתן , ביום שהוא בא למסעדה וסידר לי רישיון

איך ? ביום ההוא שאלתי את עצמי מה קרה, בשביל האוניברסיטה שלה

לא הייתי צריך ללכת עשר שנים  ?לא קניתי לה כרטיסשזכיתי בהגרלה 

שם אמר לי שהוא היה , הראשון ששלחתי לבדוק בספרייה. לאוניברסיטה

מאתיים אולי לא הרגו . בסיר שלו נשרףמה  אז תכף הבנתי. המפקד

אבל . או ילדה ואולי גם לא אנסו אף אישה, אומרים אצלנוכמו שם ועשרי

שאלתי את הדודה שלי . חוליםכלבים בכמו ירו בהם  .הרגו יםמאה ועשר
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לא . כמו בן אדם רציתי לחיותאבל אני . את כולם ספרההיא . בטול כרם

ת סתמת את ולכן גם אַ  (לסמיה) .את הפהסתמתי לכן ו .כמו כלבלמות 

משלם בשביל האוניברסיטה  אבא שלות יכולת לבדוק למה אַ גם . הפה

כי רצית את הכסף . כי לא רצית לדעת ,לא בדקת. אבל לא בדקת. שלך

 שםעשה  אביךאתה יכולת לדעת מה  (לגיורא). שלו ורצית את הבן שלו

איך היית אוכל  ,אם היית יודע. אבל גם אתה לא רצית. הרבה לפנינו

. מה לשכוחומה לזכור  אל תלמד אותי אז ?איך היית מבלה איתה? אצלנו

אולי על כמה זקנים . גדול כמו שאתה חושבכל כך גם אתה לא גיבור 

אם היית צריך . בלבנון ירֶבהאיזה חִ וילדים שמתחבאים מתחת למדרגות ב

ואל תבוא אלי יותר . היית בורח. לא היית שותק, לחיות את החיים שלי

  .לא תקבל אצלי חומוס מסריח בפיתה יבשה. למסעדה

 

 .חשכה על בית אביגדור ויונה .עזמי יוצא

 

  .בשביל הדרך תעשי לו קפה :איברהים

 

 . שתיקה. אחרי עזמי יוצא

 

במקום . לדעת מזמן חייבתהייתי . הייתי יכולה לדעת מזמן. הוא צודק :סמיה

שיקרתי כי . תי לעצמירשיק ,תיכשדיבר .בדיוק כמוהו. שתקתי, בררל

תמיד גם לכן . ת אנשים כמוךֹוּצַר כי רציתי לְ . אנשים כמוךחיות בין רציתי ל

הם בטח יושבים על  (שותק גיורא). אנשים כמוך לידי לעצמ תיזְ בַ 

  ...להרגיע אותו קצת נסהאני א. המדרגות

 ? לדבר יסכיםאבא שלך עכשיו את חושבת ש :גיורא

  .אני אשאל אותו מחר :סמיה

 .איפה העצמות שלהםאה לנו לפחות ירש, אם הוא לא ידבר :גיורא

  ?בשביל מה :סמיה

 ביאנ. שהוא רוצה מצבהאת הלהקים  כדי .ןקבור אותלו כדי לאסוף אותן :גיורא

אני לא . ותןחשוף איומיים נ-תוך יום. ניתן להם מעדרים, כמה סטודנטים

היא ). אבל אולי זה יקל עליו להתאבל, בטוח שזה ינחם את אבא שלך

אולי יחד  .סמיה, יחדהזה אני חושב שכדאי שנכתוב את הספר  (שותקת

. אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר. לחודנצליח להבין מה שלא נבין 

למה את . מה קרה שםת של יֹוקּואת הדַ יבהירו בינינו דווקא המחלוקות 

 ? בוכה

 

  .הוא מחבק אותה .הותידמעאת מוחה וא ה

 

. לנסועלוותר עליך וכבר החלטתי . גיורא, איתנו קורהה לדעת מה אני רוצָּ  :סמיה

 מציע לי .מנסה לעזור. מנסה להבין. יום-יום אתה בא הנה. פתאום חזרתָּ 

  ?למה .שותפות כזאת

  ?לא. שנינו שקועים בזה עמוק יחד :גיורא

ֶרץ? איפה ?יחד :סמיה ? ון בסוף השנהדאנחנו נוסעים ללונ? ץ אחרתֶר אֶ בְ ? כאן ַבאָּ

 . את עצמי להשלותאני לא רוצה להמשיך 
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  ?כאןמה קרה  יודעים יחד כשאנחנושם את חושבת שנוכל לחיות  :גיורא

  .דווקא בגלל שאנחנו יודעים :סמיה

 . אני לא בטוח שאנחנו מבינים מה שאנחנו יודעים :גיורא

אני רואה איך אתה מתמודד . ראיתי איך התמודדת עם מה שעשית בלבנון :סמיה

 .מה שהוא עשהעם 

 ,ִתְרִאי כתובות על הקירות, לאן ֶשַתְפִני מבט. הדם שלו זורם בעורקים שלי : גיורא

 . את לא תשכחי ולא תסלחי .בכל פינה בעולם

 ? נכון. שלא נצליח לחיות יחד בשום מקוםאתה חושב  :סמיה

 .שנצליחרוצה  הייתייודעת כמה את  :גיורא

 

 

 11תמונה  
. שנייהכוס משקה ב. ידו האחת במתלה. אביגדור על הספה .ויונהבית אביגדור . לילה

  .הוריובנעשה בבית  ןמתבונגיורא . אור על דירת גיורא ונטע .עומדת מולו יונה

 

 !?השתגעהוא ! ?רוצהזה מה שהוא  :אביגדור

 .טבעישזה מעשה אנושי  חושבהוא  :יונה

 ? הוא לא מבין את ההשלכות של זה :אביגדור

 .ש איתךגֵ פָּ יִ יעצור הכל וְ הוא , אם תבטל את התלונה במשטרה :יונה

השומרים לא יתנו לו . מצבה שוםיבנה ולא  שום עצמותיחשוף הוא לא  :אביגדור

הוא גם לא יספר . הזקן לא סיפר לו עד עכשיו שום דבר ,דרך אגב. להיכנס

ולא  ,גיורא לא יראה אותה יותר. את אחותו לחוץ לארץ שלחישלו ן בֵ הַ  .לו

 . יכתוב איתה שום ספר

  .לא אותם. להבין אותךהוא הלך אליהם כדי . אביגדור, תפסיק להילחם בו :יונה

 ? לך הוא אמרזה מה ש :אביגדור

 .שאתה מתחרט תגיד לו. פקודות שקיבלתלו את הראה ת. שב איתו .כן :יונה

על בין שאין טעם לכתוב יוהוא ישמע אותך . שמילאת אותן אתה מצטערש

  .שום דברזה 

 . בניסוח שלהןהשתתפתי ו, הפקודות האלהדיונים על בנכחתי אני  :אביגדור

 .אני יודעת :יונה

  .כמו שהוא חושב, לא טבחנואבל . הרגנו :אביגדור

 .אני יודעת :יונה

 .ואני לא מתחרט :אביגדור

  .שאתה מתחרט תגידאמרתי ש : יונה

 .הדבר הנכוןאת  נועשי  :אביגדור

 .אני יודעת :יונה

ההצלה איפה היה צבא . איפה היה הלגיון הירדני .צריך לדעתגם הוא  :אביגדור

כבסיס  טנטורלהשתמש בתכננו שהעיראקים בין הוא צריך לה. הערבי

  .להתקפה על חיפה

אני ? עד שהוא יעשה לעצמו משהורדוף אותו לתמשיך  ?ואם הוא לא יבין :יונה

  .שהוא החביא כדורי שינה בבונבוניירותלא רוצה לחזור לימי בית החולים 

. הכפרהרוס את גרש את התושבים ולהיינו חייבים ל( שותה את הוויסקי) :אביגדור

 .כל מלחמה. אלה הם חוקי המלחמהאבל . זה היה קשה. זה היה אכזרי
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אני לא רוצה . איבדנו את אודי .החוקים האלה לא מעניינים אותי יותר :יונה

האשמתי . ילדיםל מה שקרהפעם לא האשמתי אותך באף  .לאבד גם אותו

  .יךמפנ עליהם הגןשלא ידעתי ל. את עצמירק . את עצמי

 .אני מציע שתפסיקי :אביגדור

 .התגייסהוא לא היה חייב ל .יתה רגל קצרהלאודי הי :יונה

 .הוא רצה :אביגדור

  .לא השארת לו ברירה :יונה

 .ולהיות כמו החברים של הרצ ואה :אביגדור

 .צריך להשתחרר מן היחידה שלוהיה גיורא , נפל הואכש :יונה

  .הוא לא רצה להשתחרר :אביגדור

 .גם לו לא השארת ברירה :יונה

 .בדיוק כמוניכומתה התגאית בו השהוא חזר הביתה עם כ :אביגדור

. לבנוןלא היה צריך לחזור לגיורא  .הזאתאת התאווה  הםאתה הבערת ב :יונה

 .הישאר במלוןלטלפן מלונדון התחננתי שתגיד לו כשהוא 

  .אמרתי לו :אביגדור

אבל  .ייצאו מהביתכדי שלא נעול את הדלתות להייתי צריכה . לא אמרת :יונה

הם היו . שלהם להקריב את עצמם שוקהנכנעתי לתו פחדתי. פחדתי ממך

  ?מה הם הבינו. ילדיםעדיין 

 .אנחנו לא אשמים במה שקרה להם :אביגדור

תלך אם לא  (הוא לא עונה). אביגדור, ותואנחנו עדיין יכולים להציל א :יונה

שמילאת מתחרט ותגיד לו שאתה , תראה לו את הפקודות שקיבלתואליו 

מה . במו עיני מה שראיתי .ואספר לו מה שאני יודעת, אליו אני אלך, אותן

 . שאתה לא רוצה שהוא ידע

 

 . כאב חד מפלח את כתפו. אביגדור קם ומטיח את הכוס בקיר

 

איך את מעזה להעליל עלי ? אני מסתיר ממנו משהו כדי להגן על עצמי :אביגדור 

אני ? לי שגיורא נפצעלא כואב ? לא כואב לי שאודי נהרג ?עלילה כזאת

 קרהמה שלמרות  .הידיים שלי נקיות !?רציתי שהם יקריבו את עצמם

בשדה גיורא חיכיתי לשלמרות  .יתגייסשאודי שהסכמתי למרות  .טנטורב

הוא לא היה מוכן לעבור בבית . למרות שלקחתי אותו לגדוד. התעופה

אני  בכל לילה .לא נחייה ,אם לא ננצחשהיטב  וידעהם שני. לקחת נעליים

 ...את גיורא חוטף כדור .בטנקבוער אודי רואה את 

 

 . ארוכה שתיקה
 

כשחניתי ליד הבית  .הלכתי אליו? חושבת שאני לא רוצה לדבר איתו תְ אַ  :אביגדור

ְך יוצאת, שלו , ראה אותיכשהוא . למכונית ְךאותָּ הוא ליווה . ראיתי אותָּ

לרדת . אותו אמרתי שאני רוצה לשמוע. דלתבדפקתי . נכנס הביתה הוא

  ...הוא לא פתח. אולי יש משהו שאני לא מבין. לסוף דעתו

 

 .דוזרים נשמע ברקערעש הבול. חשכה
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  12תמונה  
  .נטע נכנסת. בוקר. דירת גיורא ונטע

 

צילם את וביטל את התלונה נגד איברהים כבר הוא  .ם בדרך הנהה :נטע

 . המסמכים בארכיון

 ?ומה לגבי הקבר והמצבה :גיורא

 .הוא רוצה לדעת יותר פרטים :נטע

 ?הספרובעניין  :גיורא

 כדאי לך (שתיקה) .תשובה אחרי שתראה את המסמכים הוא ייתן לָך :נטע

על . על הפחד. ההיא על המלחמה לא דיבר ככה הוא אף פעם. להקשיב לו

חיילים מאה תשעים . סיכוי לנצחלהם  שאיןהיה בטוח הוא  .הייאוש

 םסיכוההוא הראה לי את  .הוא זוכר את כל השמות. מהגדוד שלו נהרגו

 . הם הרגו לנו יותר מאלפיים אזרחים. האבדותהכללי של 

 . אני יודע :גיורא

הם טבחו בכפר עציון מאתיים ארבעים חברי  טנטורשבוע לפני הקרב ב :נטע

 .קיבוץ שהניפו דגל לבן

 ? זה מצדיק את מה שהוא עשהו : גיורא

  .הקשרמחוץ ללשפוט את מה שהוא עשה זה אומר שאי אפשר  :נטע

 ,כךהוא חשב לּו . ושב שההקשר מצדיק את מה שהוא עשההוא לא חגם  :גיורא

, לבנוןחוזר ללא הייתי  ,לּו הוא סיפר לי. היה מספר לי את זה מזמןהוא 

 . נפצעולא הייתי 

 . חזורלאמר לך הוא לא  :נטע

הייתי אולי  ,בטנטור קרהמה  ידעתי ּול. הוא ִתְכֵנת אותי. אמר ליהוא לא  :גיורא

ולא , מבין שהמלחמה ההיא הייתה מיותרתהייתי אולי  .חושב קצת יותר

לא הייתי ממהר כל כך לזרוק את אולי  .אליה שש כל כך לחזורהייתי 

 .בין אזרחים מסתתריםהרי ידעתי שהמנוולים האלה  .הרימון ההוא

 . הכל עכשיו לך פרהוא יס :נטע

 ? כל כךחושש  הואה מָּ מִ . חשבון נפש קצת יעשהוש :גיורא

 . התפשט בכל הכתףכבר זיהום ה. גיורא, לו חום גבוהיש  :נטע

 .אז שילך לבית חולים :גיורא

 . הוא רוצה לדבר איתך לפני כן :נטע

 (קם ופונה לצאת)? כדי לשכנע אותי לא לכתוב :גיורא

 ?לאן :נטע

 . מוכן אני רוצה לבוא לפגישה איתו :גיורא

הוא ). רגע עצורשתאז כדאי , אם אתה הולך עכשיו לחפש עצמות. חכה :נטע

  .תאריךדיע למלון שאנחנו דוחים את הלהו רוצהאני  (עוצר

 ?למה ?דוחים :גיורא

שהם בגלל  אנשים הכי יקרים לךעניש את המ אתהכי . כי אתה מפחיד אותי :נטע

אתה לא רואה שמרוב רדיפת צדק חדלת  .להציל את החיים שלהם רצו

הם גירשו יותר לא הייתה היום  אילו? אנושי חדלת להיות? הגיוני להיות

אילו  .המלחמה ההיא הייתה האחרונה, אילו הם הרגו יותר .אינתיפאדה

אני לא , כשאני רואה מה אתה עושה להם .לא היית נפצע, אתה הרגת יותר

 .במקומובטוחה מה היית עושה 
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 . הייתי הורג כמוהו. אני לא יותר טוב ממנו. בטוחדווקא אני  :גיורא

לאימא גם . מעצוריםבלי  לומכאיב אתה . אמת לא יותר טוב ממנובאתה  :נטע

שום דבר לא . הכל בשבילךתמיד  עשיתישהכרתי אותך  מאז. לי גם. שלך

אני לא יכולה  .רוס את עצמךהני לא אעזור לך לא אבל. הפחיד אותי

 . להתחתן איתך כשאתה רודף אותו ככה

אני מחפש דרך . קרה לנומה להבין  רוצהאני . נטע, אני לא רודף אותו :גיורא

כדי אני מנסה לעשות כל מה שאני יכול  .כאן התקלקללתקן את מה ש

 . בלי למות שוב ושוב בכל יום ,משיך לחיות כאןנש

 . כולנו עושים הכל כדי להמשיך לחיות כאן :נטע

 .אני לא רואה את זה :גיורא

, במו ידיך מה שהרסתרוצה להציל את עדיין ואם אתה  .שב ותקשיב לו אז :נטע

לא ו יותר אתה לא הולך אליהםו. שלו שאתה מסכים לכל מילהלו תגיד אז 

ולא כותב איתם , בשום קברשלהם לא מחפש עצמות אתה . אוכל איתם

 . שום ספר

 ?הסכמתי מספיקלא  !?רק אם אסכים לכל מילה שלותתחתני איתי את  :גיורא

. רימית גם אותךבגללו  .רוצה להתחתן איתך ימיתי את עצמי שאניו רבגלל

 ,נאמנה לוכל כך את אם  .כי הוא רצה, גם את רצית. כי הוא רצה, רציתי

  . אז באמת אין טעם בחתונה הזאת

 

  .ויוצאפונה  גיורא . שתיקה

 

 

 13תמונה  
  .איברהים ליד השולחן. צהריים. בית איברהים וסמיה

 

  .שיגיד בערך, אם הוא לא זוכר בדיוק (לסמיה) :גיורא

 .לא זוכרהוא   :סמיה

 .אבא שלי שלח אליו מישהו :גיורא

 .לא :סמיה

. איברהים שותק) ?יכמה מטר בתוך הוואד? איברהים, איפה חפרתם :גיורא

 ? את לא רואה שהוא מתחמק (גיורא פונה לסמיה

 .הוא מרגיש לא טוב :סמיה

 .אז נקרא לרופא :גיורא

 .הוא לא ישן בלילה. וא לא צריך רופאה :סמיה

 .לנו וילך לישוןגיד שי :גיורא

 ?זכוראתה לא רואה שהוא מפחד ל :סמיה

עכשיו עוד  (לאיברהים) .הוא מפחד מאבא שלי. זכורהוא לא מפחד ל :גיורא

שאי  ,עיר שםמחר אבא שלי יבנה . איברהים, אפשר למצוא את העצמות

  .אפשר לחפור תחתיה

 .עזוב אותו. די :סמיה

חופר טרקטורים ועכשיו אני מביא , ןאם אתה לא אומר איפה ה (בתקיפות) :גיורא

  .כל הוואדיב

 . גיורא, תאיים עליואל  :סמיה
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 !ןהגיד לנו איפה הוא י :גיורא

כדאי . אבא, בוא (נוטלת את איברהים בזרועו) .הוא יגיד מה שירצה :סמיה

  .מיטהב שכבתש

אנחנו צריכים לקחת את הסטודנטים לא חושב ש האת אז (לאיברהים) : גיורא

 ?את העצמות האלהשלנו לחפש 

   

  .אביגדור יונה ונטע מתבוננים במתרחש. אור עולה על ביתם של אביגדור ויונה

 

 .של מי זוכראני לא , ואם יש. גיורא, עצמותשם אם יש  זוכראני בכלל לא  :איברהים

היה אולי . אולי לא. הרגוואולי באו חיילים . היה אולי לא. אולי היה כפר

  ?דברים כאלה זכוריכול היום למי . מישהו דומה לאבא שלך שם רק

  ?יפה הןאאז , עצמותשם אם אין . אני לא מבין מה הוא אומר (לסמיה) :גיורא

 .אני לא יודעת :סמיה

 . רציתזה מה ש .עם פרחים .עם שמות. המצבם ש וּננַ כְ תִ  (לאיברהים) :גיורא

 .אבא, בוא( לאיברהים). לזכור כריח אותונחנו לא יכולים להא :סמיה

 

 .  את דרכהחוסם גיורא . החוצה איברהים היא מוליכה את

 

  .אני עוזב את הבית. סמיה, זאת גם ההזדמנות שלנו : גיורא

  (אוחזת שוב בזרועו של איברהים) .שומע אותך הוא :סמיה

 !שב (לאיברהים) .מזמן הוא יודע את זה :גיורא

 .עזוב אותו :סמיה

 .רוצה לעבור לגור איתיחשבתי שאת  :גיורא

 ?שקשה לו לנשוםאתה לא רואה  :סמיה

  .רק אתמול דיברנו על זה :גיורא

 .אבא, בוא :סמיה

ָלה :איברהים , הסכין ההוא שדקר את אביך. עזוב את העצמות האלה. גיורא, ָדִחיל ַאלְּ

? לשפוך עוד בשביל מה. ממנו נשפךהדם כל עוד מעט . נכנס גם בלב שלי

. נשב .שיבוא מחרתגיד לו אז . לא נשאר הרבהכבר  אביךבלב של גם 

גם העצמות  .על האדמה דםיותר לא רוצים . אנחנו אנשים זקנים .נדבר

ותשרוף מן האבנים תצא אש , שםחפור שי מי .רוצות לנוח שםששוכבות 

בשביל צריך שיעשה כל מה הוא  .בין את זהמכבר  אביךגם עכשיו . אותו

  (ויוצא משתתק) ...שהגשם לא לשמור עליהן

 . ואיתגם דיבר  אבא שליאני רואה ש :גיורא

 .נופתחלא . דפק בדלת שלו דיןהעורך  בערבאתמול  .הוא לא דיבר איתו :סמיה

 ?למה לא אמרת לי :גיורא

  .מולוסיכוי  אין לנו. עזוב את אבא שלך. חשוב בהיגיוןתכדי ש :סמיה

  ?השקר הזהעם  חיותמשיך לונ :גיורא

. ללונדוןניסע בוא . האמת את גלותאנחנו לא צריכים לחשוף עצמות כדי ל :סמיה

  .רפֶ סֵ את האמת בַ שם נוכל לגלות . שם אין כתובות על הקירות

 .יספר בו את הגרסא שלואבא שלי אם רק יהיה ערך  הזהלספר  :גיורא

  .יכריח אותו לדבר הזה הספר :סמיה

  (פונה לצאת) .האלהאת העצמות  מצאנרק כש דברי הוא :גיורא
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בינתיים אני אנסה לשכנע  .בעוד כמה ימים. נחפור שם יחד. אל תלך לבד :סמיה

. שהוא יכול לחיות עם הזיכרונות שלו .שהוא יכול לזכור את אבא שלי

 . לא תמצא שום דברבלעדיו 

 .אין לי ברירה :גיורא

יודע אבא שלי . כאן בחיפהגם  אני מוכנה לגור איתך. גיורא, חכה רגע :סמיה

  .גם אחי .ביןהוא י. מי אתהעכשיו 

 

 .חשכה בבית אביגדור ויונה .יוצאממנה ו מרפהגיורא כעבור רגע . חבקיםתהם מ

 

 

 14תמונה  
השנייה ידו . תיקידו באוחז הוא . ואביגדור יושבים וממתינים יונה. דירת גיורא

סערת הימים האחרונים ניכרת בו  .גיוראנכנס . חומו גבוה והוא סובל מכאבים. במתלה

ועל בית אביגדור ויונה , עזמי וסמיה, בו נראים איברהים ל בית איברהיםעאור . היטב

 . בדירת גיורא כולם עוקבים אחר המתרחש. בו נראית נטע

 

 .שלה היא כבר החזירה לכם את המפתחאני רואה ש :גיורא

  .שאלנו אותו ממנה :יונה

 ודיעלהכדאי קודם  .אני אשמח להראות לך אותם .את המסמכיםלך הבאתי  :אביגדור

 .באוניברסיטה להישארלסטודנטים שלך 

ומחרתיים אתה בא  .בטקס של אּודי, עם נטע ,כולנו יחד עמודמחר נו :יונה

 . ישיבה בחברהלַ 

זית עץ . ערוגה של פרחים .עם שמות מצבה. אבא, דונם רבעזה בסך הכל  :גיורא

בולדוזר  יומייםאני צריך  .תסתכל (תוכנית אביגדורמראה ל) .וספסל

 .בשביל העמודים של הגדר ןֹורפְ חְ ושלושה ימים מַ 

אפילו איברהים  .למה אתה מתעקשאני לא מבין  (דוחה את התוכנית) :אביגדור

 .את זהלא רוצים כבר והמשפחה שלו 

 . הם ירצו :גיורא

 . כשהם ירצו נדבר על זה :אביגדור

  . אבא, גם בשבילנואני עושה את זה  :גיורא

 . תראה לו (לאביגדור) .אצלנו ודאי לא רוצים את זה :יונה

 

 . אביגדור פותח את התיק ומוציא מתוכו חבילת מסמכים

 

הקצין ח "דוו פקודות החטיבה ,ל"מטכ פקודות ,תוכניות ממשלהיש כאן  :אביגדור

לגרש תושבי כפרים שהתנגדו כללית  הנחייההייתה  .טנטורעל הבודק 

היו אבל  ,שהאחרים יברחולהרוג כדי  הכתוב הפקודלא הייתה . לכיבוש

אני  .איתנומהבהירו מה מצפים ש, מפקדיםהשל משיכות כתף וקריצות עין 

 .אבל רק לך. מוכן לספר הכל

 . כולם ידברו על זה, תכתוב ספרתבנה מצבה ואם  :יונה

  .בינינולמה זה חייב להישאר תבין , תשמע אותיכש. גיורא, אתה בחור חכם :אביגדור

  .בלקחים גםאלא , אבא, הספר לא יעסוק רק בעובדות :גיורא

 .הספר הזה עלול לסכן כל מה שבנינו כאן :אביגדור
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 .פיוסאיזשהו תתווה דרך להיא , תתגלההאמת אם אולי  :גיורא

עצור את  .ה צעד אחד לקראתושֵ עֲ . יגור, דרך ארוכה ךאבא הלך לקראת :יונה

 . הסטודנטים ונתחיל לדבר

אולי  .ראות את המסמכים האלהלרוצה כל כך לא  פתאום נדמה לי שאתה :אביגדור

ה שקרה בטנטור לא היה מָּ שֶ  ?שלא הייתה לי ברירהלהשתכנע  מפחדאתה 

 ?טבח

  .לא רק אני צריך להשתכנע. אבא, זה לא ויכוח פרטי בינינו :גיורא

 !יגור, לא הייתה לו ברירה :יונה

בן בניין מהנדס הייתי . גיורא, הייתה מעל לכוחישהוטלה עלי האחריות  :אביגדור

. ד"נהייתי מגוחצי בתוך שנה  .המשרדנלקחתי למלחמה מן . עשרים וארבע

לא תמיד  .על הכתפיים שלימונח מאות אלפים שגורל  גיליתיפתאום 

. בחוסר אונים. נורא תחת פחד. תחת הפגזות. מול אש .טביכולתי להתל

לא תמיד ידעתי לסרב למה . בהיגיוןפעול לא תמיד יכולתי ל .בייאוש

 .התירההזאת מלחמה הש

 ?המלחמה התירה ירי כזה :גיורא

 .שירינו יותר מדיגם ייתכן . מיהרנו לירותשייתכן  :אביגדור

 ? ייתכן :גיורא

 הסתערנו. כן .מתוך נקם. מתוך זעם .בהלהמתוך  .כן. יריתי יותר מדי. כן :אביגדור

לא יכולתי להשתלט  .נסחפתי אחרי החיילים. כן .בין הבתים. רחובותב

כאלה שלא היו פגענו ב. כן .לא יכולתי להפסיקגם אני . כן. עליהם

נשים אולי גם בכמה . השליכו אבניםרק בכאלה ש. כן. גם אני. חמושים

 ,למרות זאתאבל  .גם בכמה שכבר ברחו. כן. הציצו דרך החלונותוזקנים ש

. הרגנוגם בו  .קרב עוד יהה יומייםכעבור ו .טבחהיה לא זה . זה היה קרב

ושוב  הרגנושוב . עוד אחדאחריו ו. אחדואחר כך היה עוד  .גם בו נהרגנו

אני לא ארמה . טבחנואף פעם לא . כן. אף פעם לא טבחנואבל . נהרגנו

ומחינו  קברנו אותם. שלנולא והם לא של. לא התאבלתי על ההרוגים. אותך

  (שתתקמ) ...ל היה מותרותבֶ אֵ הָּ . כן .והדם .את הזיעה והאבק

  ?מה עוד אתה רוצה לשמוע (לגיורא) :יונה

  .מיותרההרג הזה היה ש. שאתה מתחרט. שאתה מצטער :גיורא

 .שהוא מתחרטוודאי  :יונה

 .אתקע לעצמי כדור בראשתהיה מרוצה רק כשאתה  : אביגדור

 .אביגדור, בבקשה :יונה

ונקים , את העצמותיחד  נמצאותבוא איתי לוואדי כשאני אהיה מרוצה  :גיורא

 .שמותעם  ,המצב מעליהן

 . זה בלתי אפשריאתה יודע ש :אביגדור

  .ֵפרְתכַ  .בקש מחילהת .מה עשיתַבֵסֶפר  תסבירו :גיורא

 . גיורא, רפֵ כַ נלחמתי לְ כל החיים שלי  : אביגדור

תמיד . עצמתי עיניים ואני. גם ממני. להסתיר. להשתיק. להכחישנלחמת  :גיורא

 לא בדקתי. למה לא שאלתי. התושבים גורשווידעתי שהכפר הזה נחרב 

 . כמוך .הרגתיאני לכן גם ו. איך

 .לא הייתה ברירה גם לך :אביגדור

 ? הייתה אולי גם לך? אולי הייתה :גיורא

 .גיורא, לא מספיק בשבילנו" אולי" : אביגדור



 21 

 

 .יונה חוסמת את דרכו. גיורא פונה לצאת

 

קבור אותן בבית קברות נו, האלה את העצמותנחשוף אנחנו . חכה רגע :יונה

  .שלהם

  !חושפים שום עצמותלא אנחנו  :אביגדור

יותר טוב ? שנתיים? שנה ?אביגדור, באדמה אותןכמה זמן נצליח להשאיר  :יונה

  .סביר מה עשינוכל עוד אנחנו יכולים לה, שנחשוף אותן בעצמנו

האלפים שימותו בגללה לא מספיק ? רק האמת חשובה לך (לגיורא) :אביגדור

 .הפצעים האלה יגלידו, ם נדע איך לחיות כאןא? חשובים בעיניך

 (פונה לצאת). שנולדתי לפני את זהלי הבטחת  :גיורא

  .חנו באים איתךאנ .חכה רגע :יונה

רו את יְש יִ . הבוקר יצאו לשם טרקטורים. אין וואדיכבר  .ללכת אין טעם :אביגדור

  .שום דבר ומצאתלא . מילאו את הוואדי. הגבעה

  

 . גם יונה נדהמת .נדהם, עוצר גיורא

 

 !! עצור אותם! עצור אותם! עצור אותם ?עשית את זה למה (לאביגדור) :יונה

  .לא ידעתי .אני נשבעת. גורי, לא ידעתי (לגיורא)

כשהטרקטורים חורשים ? עשית מהסביר לה רציתָּ ככה  (לאביגדור) :גיורא

מוכן  אתה. יותר ממה שאתה מודה ,כנראה ,מה שעשית נורא? בוואדי

כנראה שבכל זאת ירשתי ממך אבל . להסתיר אותוכדי אותי  רמוסלאפילו 

המתים את העלים צליח לת לאאתה . לא כל כך קל לרמוס אותי .משהו

בידיים  שם חפוראני א .אפילו אם תבנה עליהם גורדי שחקים האלה

 ( יוצא) .יתחילו הפצעים להגלידאולי  אזו .יתגלועד שהם . בציפורנייםו

 

 אפילוג
. רעש הבולדוזרים נשמע ברקע. טנטורעל הגבעה באור . שלוש הדירות עדיין מוארות

. כשהוא מגיע לפסגה הוא מתחיל לחפור בידיו באדמה. במעלה הגבעה מטפסגיורא 

 . רעש הבולדוזריםברקע נשמע קולה של יונה המתגבר על . עד מהרה אוזלים כוחותיו

 

. יום אנו מניחים אבן פינה לשכונה חדשה על שמו של אודי בננו הבכורה :יונה

נפל במלחמת יום הוא . מלחמת העצמאותתום הקרבות ב אחרינולד אודי 

לפני . העשרים וארבעהולדתו היום שלושה חודשים אחרי , הכיפורים

וה את אהבתנו. לפני שהספיק לעבוד. שהספיק ללמוד וָּ לפני . לפני שרָּ

וה את העולם באהבתו פגז פגע . בחיל השריון ההיה מפקד פלוג אודי. שִהְרוָּ

ה ואור. הוא מת במקום .בטנק שלו בָּ , את השכונה שרצה לבנות כאן. ּכָּ

 ... מאיר את חיינוממשיך ואורו ש, גיורא ,יבנה לזכרו אחיו הצעיר

 

  .חשכה על הגבעה. על שלוש הדירות חשכה .קולה של יונה דועך
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