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 :ותוידמ

 

  הארלהע גי ארוכה כדי להפהקולתו דהולס ל וטראישת  אעזבשבחור -                     בן

. ומתעמת עם תמונות מהעבר

 

. בן לפני שעזב להודו         - בן הצעיר

 

 .אהובת ילדות, במושן מהב ל שהתיכבת -                   ליע

 

 .רהומו,  מרצה באוניברסיטהתיקמושבני, ל בןשא אמ -           יתודיה

 

 גידולו העיקרי הוא שדה ש ילפע משק לעב, בניקשומ, בןל  שאבא  -            חםמנ

 .תיומנ                        ח

 

 .בעל שם עולמי,  מפורסםרוגו. ווחני הגדול מפונה שבהודרר הסטהמא  -            שואו

 

( ןקחש ואות וסאלח מגלם שו של אויםקידפתת הא). טינאי לספ, ירבע, רגב       -     חלאס
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 1 הנומת

 

 .הריצפל הע לפ ונודא מועוה, מהלב הריצ בו נכנסיילח 40-ה תשנוב יברע רבג, חלאס. קב שאלפ)

סאלח את פס וא תוה. רשק רישכמו M-16 עם ל"הדי צ במ21בן , ןבריצה ב סו נכנירחא דיימ

 (הידיים מאחורי הגב וקושר לו את

 

!? ארח, אי, הא, יל חורבל תיסינ:        ןב

 .םולכ יתישע אל:  חלאס

? רעוצ ישמעת ש שלא?  םול כיתשע אל המ:        ןב

 …ילשהילד  גללב הנילש תאצ לבייי חתיהי:  אלחס

 (זהפאו)! ?שומע אתה, ם שלךריו הסיפיאות ןיענימלא  ! םותסת:        ןב

  …ון בצבא אתם חייבים לחרבן לירחאשבוע ה הם אתג? ו עכשיאיתךעושה  יאנה              מ

... " רעבו... ירהבח תודקנמיידי לבתגיע , קודדוק ןאכ, תלזב רפרפ: "רשקב םיעמוש             )

 …בורע, כירדבאני , בלתיק, ררפ פןכא ("…ורעב, תבל קאםה, לתבז             

 ?יתךאה שוע אנימה ,  כשיות לי עך נתקעיא ("...ףוס, תור!  זרזדתה מידק: "רשקב             )

… יתוא ררחשת, השקבב:  חלאס

( הזואפ )?הא, םומדיל לאם ת א.ראשבר וכד ךל ילה אחת ואני דופקמ דוע, םותסת:        ןב

 , םקו! וםק. ה אדפוק לך כדור ונגמור עם זבאמתני שא לי אהרנ? מהודע יה תא             

 (םיאת העיני לו רשוית וקלנפל אצימו, גלייםרה ח עלאל ס מעמיד אתןב)! ל זביא

 …ים שליחיי באנ, ןנתחאני מ, לדיםרבע יא ש ליי, יתוא בזועת, השקבב:  חלאס

 .אתה מת, הפרת עוצר? חקים איתכם פהשמ ונחנאש בשוח התא המ! םותסת:        ןב

 .יןז עלינו קו שיזרניפמים לפע יחשבוך של םיחבר, ח בקברסרישת יראח יול              א

? הנור אחהשק בך לשי( כסניתמחליף מ, תרחקמ, שעון על קיר, בן מעמיד את סאלח)             

?  עומהאם ש, בזלתד קוודפרפר בזלת כאן ק…מךוקימ, דוקדוקמ רפרפ: "שרבק םיעומש)             

לם     עובס אתה באפ, אפסד ער מחמש פאני סו, תות אחרונשוקבלן מו זן לנאי, בוט..." רבו ע

   הפריצעל התמוטט מ חסאל, נשמעת ירייה . )0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5?  קיוא, אהב 

   פעםאבל , י לךתרת ויפעםה (וירב אלקתמ). זה סרק, יתךא םיקחצו, תםס (לווכ דעו ר

   סאלח עשהשה ואר)? זה היחהרה  זמה ! איף.בע לךנש אני, ייתמדור אה כיהי הזה בא ה

 מספיק    ם לאלו שאתאיכ? סייםי במכנ פיפעשית, יא מגעיל, יחא (כנסייםמ בפיי פ

צוף המסריח שלך ת הפרא אהא ארשאני ל, הביתה, לך, ךל, הליאל. הכ כגם, םי מסריח

 (דרוע, הפצי הרלע רא נשחלאסומה בהמ אצובן י). הפמ ךל, ריות
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 2 הנומת

. לחהצה אלל, ישוןלב שכלסה נא מהו. המלב סנכנ, דיסאדו הותום של כוש בלב, 30ור בן בח, ןב)

(  להעד שהוא נשבר ופונה לק, ת מדטציהשוע להסנמ, דמצד לצ פךהתמא וה

 

  ו כממשמה אר נאני, ליע יםכלות אותו כשמסתרא לשראי אפ. שארך בתו בטרונפלי יש ל:   ןב

 ט מעכני פעמים אלואב כוא פעמים הוא נורל. שארהך ובת וקעמלו  בשוי. שם אוהל אב, םלוכ         

 ואני, וזר להכאיב ליח  תמידואדבר ה  שלפווסוב, ם שאבל הוא. א שםשהויח לשכוח ל         מצ

 ע ולהציק ולתקוע אותיהפריהוא ימשיך ל, יח איכשהו לשחרר אותוצל אלא ינאשעד שע יוד         

 חוטים , קשר שהסתבך, נטר גם אם תקרא לו בשם אחרלוכי פ. םימיאת מי לאכהם עיג         בר

 .ונטר פלרנשא ונטר פל.ם כלושנהיזה לא , דעתי חבל בלי, ועים         תק

 

 3ה תמונ

 (עושים חזרה על ריקוד למסיבת סיום, דיםילן וביעל .  בקאשפל)

 

. קודרלע ודלא יי נא (ודרק לבן מפסיק):     בן

 .יחלמון ואתה תציה אפוד טיע, בן. קלא זה נור, בוא, נו. טח שאתה יודעב:   עלי

. חדאל ת כקחלאת יכולה , נו. םוסי תביחר למסו אמישהצוא י למצטרכת תא:     ןב

 .ולכה יתאשן מיא ת רקםא, מצוייןאתה יכול לרקוד , א רוצהל:   עלי

. ש לי פחד קהלי, יעל:     בן

 …א ניסית לוט עוד אף פעםפשה את. הל קה דבר פחדכזין א, ויותשט:   ליע

.  אנסהלא אני גםו:     ןב

 ל וביא אני, וב טוקד ראוטמטיתה אתז א,  איתיקדרוה תא, ה אתה דואגמ. בשבילי, בקשהב:   עלי

 …הזיקו עם מבושבוא ננסה , ללהיא. הם זום ערק תזרתה  א?ר          בסד

 … עםדיויקר רק ודלרק אוהבתאת  שבתיחש:     ןב

.  לוד הכרקלת הבוא אני. יתעט:    עלי

 .הה מידותבא םיודקיהר ל כת אשונאאני , בוט:      ןב

.  ואף פעם לא נסיתירמכת אמא ב לה שאתוה משואשנלא מבינה איך אתה יכול ל ניא:    עלי

? שעכברושים מתים צפים מסביבך ובבי אוהבת לעשות אמבטיה עם מי את:      ןב

... מגעיל, איכס:    יעל

 ?יתנס? ודעתי תאך י א?למה      :בן

 .רויגפ:    יעל

 .לך שאמא:      ןב

.. .םע ודיק לריתי א היום אתה בא! בן(פאוזה). םג:    לעי

...  בבקשה (יעל נותנת לבן פרח חמניה כמחווה בצחוק)            

 (חורבמתחיל ל). יים לאבח:      ןב

 .עםת הבימש בם בחיוה:    עלי

.  כחי מזהתש:      ןב
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 ( רתתי כול חמניה ותולש ע פרחיקמחז. ודוהב ןב) :       ןב

 סתם כוח בלי ילפע מאם אתה? רטשחרר פלונ לאיך אפשר? אוהב? א אוהב ל?באוה

חתוך  ולןיסכעם  אוב לכול יתהא. םקודממק זח ותרי תיולהפוך הל לועל אוב הושלח

ר נטלוהפמק זר נתיו רוםגזה יולי א... דע תךלו, הפיךי לחתוך זה משהו בלתל אב, ואות

, בב טוטו ,ב היא פשוט להסתכל עליו מקרובה טויכ הרךדהש, בושאני ח. הבעי. עצמו

 ררשח לשהופשר איכא, ו נוצרשה מיך אםניבי אם מיולאו ,רוצנא הואיך  ןיבה לתוסנל

 ...אותו

 

 4 נהמות

 

 (ת כליםפשוטדית והי. חולצה כחולה מפעולה בתנועה עםר חוז, ןב.  בקאשפל)

 

!  לום- ש       :   בן

 ?ההי ךיא ונ, שלום, או:  תדיהוי

... היה נורא נחמד:           ןב

... איזה יופי? באמת:   יהודית

. נה בפסחחיכול להיות שנמשיך להיפגש איתם  ואולי אפילו נצאאתם ביחד למ, כן:       בן

?  איתםמה עשיתםאז , מה יפהז יותבאמ זאת , למדריכים שלכםכל הכבוד  : יהודית

    כל הם אפילו הראו לנו . חקי הכרות והם סיפרו לנו איך הם עלו לארץ שחקנו מש,סתם:            ןב

. (מדגים). זה הולך ככה, יקחא מצרו ניים זהרוקדים עם הכתפם  שהלה כאדיםקורימני      

... אל תכנס למטבח עם הנעליים, מנחם (מנחם נכנס למטבח)... אתה ממש טוב בזה, אוה:   יהודית

? צריך משהו, אני הולך למכולת, הם נקיות:    מנחם

.  תבדוק במקרר:   יהודית

. זהלי בר זולע צריכהס ואת "קיבלנו משימה בביה, אמא:         בן

 ם דילמילת תבי ירועי שם אחתו פעתקבל אולי? התאי יהה יהמ, שלךכת נמחה, עוד פעם:   יהודית

? תראה מה עשית! ?אבל למה עם הנעליים מנחם ,יםורת להבישעורי א ול                

...  אני כבר לא פה, עוד שניה, זה שום דבר, זה כלום (מסתכל במקרר):    מנחם

...  עושיםנחנואש יםשרשוט ויקפרזה ל, אני צריך שתעזרי לי, אמא:           בן

... אולי תדבר על זה עם אבא:    יהודית

 ...אני הולך למכולת:    מנחם

… בתא שלךל הסשא בהסל  שם אני אצטרך לחפש תמונותעפ אז שוב:   תדיהוי

. ה אנחנוה עד איזתיך לדערי צאנ. רהו אח משהז, ים גמרנומ האלבועם, אל:          ןב

 !?מה:    יהודית

? זיתים צריך:     מנחם

... תביא:    יהודית

? ירוקים? שחורים? איזה:     מנחם 

. דפוקים:   יהודית

!! אמא:            ןב
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! ?מה:    יהודית

?  אנחנועדהאיזה :            ןב

 .דה עלנואין  (פאוזה):    יהודית

 …נו אנחהעדחייב לדעת איזה י ואנ, עדות ילאכ מרב עעוד שבועייםו יש לנ! די, אמא, נו:           ןב

 . יםזודר (פאוזה)  : יהודית

ת א ך לשאולרי צגםיפה אמרה שו, ס" לביההז, ויש עכלךת שובדיחמן ללי זאין :           ןב

 . הערבאתאפשר לתכנן  היהישדי כ, אבינחנו ה אנ העדל שלכמאה ם איזריההו                

 .תנבצעמ הרומ הזאי:   יהודית

? ...נו (חסר סבלנות):           ןב

 . םליראש יאנחנו:   יהודית

 .תוניצרב  לדעתיךי צראנ,  אמא די:          ןב

. אני ישראלית... אין לי עדה, אני עונה לך ברצינות:   יהודית

  (יוצא). אני במכולת:    ...מנחם

 ?כול להיות י זהךיא. יןי א לה ורקדע ש ייתהבכם  הילדיללכ, יפיו:           ןב

, והוז רץבאד לושלך נ אבא, רץאדתי בלואני נ, אשמים אלאנחנו ? מה אתה רוצה:   תדיהוי

 ...    אנחנו ישראלים

 ?םולכ כמופעם  ף אלהיות לולמה אני לא יכ, ףאו:           ןב

 

?  ף פעם כמו כולם אותי להלכוי לא ינ אהמל( ודוהב):    ןב

 

 אתיופית זה  הרוחב םע ןתחתה אחליט ליאם יום אחד אנ, בתי על משהוחש, תגידי אמא:        בן

 ?              יפריע לך

.  ם שלךהחייזה ?  ליריעפי זה שהלמ, ניא (פאוזה): דיתיהו

 ?ומרתא אתמה ז:         בן

 . יתפתיואעם  חתןתת, אתה רוצה להתחתן עם אתיופית, שום דבר: יתדוהי

? זה יפריע לך, ואל ברצינותאמא אני ש, נו:          בן

... צהאבל אתה יכול לעשות מה שאתה רו,  שזה יהיה לי קצת מוזרהנימאמי נא הארת:   יהודית

? לך מוזר היהמה זה יל:           בן

 , תודעילא  אני, מנהגים אחרים, תרבות אחרת, נטליות אחרת מוטשת פאז? תודעי ניא:   יהודית

 . ר בכוחתוי דוע םתוא ךבלא צריך לס, הכשהחיים מספיק מסובכים גם כ יל האר נטופש                

 (היוצאת עם הכביס)                
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 (.הוא מנסה בכוח למדוט. לצליל אום. מחזיק קונכיה ומקשיב לתוכה. ודבהו בן)

 

אני חייב , א מרוכזני לא! יקספ מ! די( נשבר...  )אום... אום (מחכה את הצליל של הצדף)  :בן

, להיות דף חלק, ררשחל, LET GO TO, יק לחשובספלה, טהשק תמצוא אל, עלהירג

,  אין אני, אין אני! לאהור העבל, להשאיר דברים מאחור, לשכוח מהכל

 NO I NO MY  .NO I NO MY .פשוט לנקות... לנקות ...

 

 5ה ונתמ

                                                                           

( ה אותומחנו סקייטבורד על וסענבן , יתה ב הםטיקויל םעים רם חוזידלן יבו יעל. בקפלאש ) 

 

 …פהריצהאם נלכלך לה את  אמא שלי תהרוג אותי, וץבהמים ילהרג תא קי רקנת:  בן

 שכשאבא שלך חוזר , ה להגידצורתה א המ, בוץ תמיד יש קצת, במושבאבל ככה זה : יעל

 …וץבם קצת עף פא עליו יןא ותינמהחת קות אהש        מל

,  יקנת יבשה תבהו שלי אאמא, שו בגלל זהשב שהם כמעט התגראני חו, שגי רזה נושא, ביעז:  ןב

 …לכ מההל יותר חשוב         זה

. זה מלכלך? לדיתה שא עהיה אז למ: יעל

 ?שהעו  אתמה (  הריצפהל עקתרויו, נגבת רגלייםמ ליע). נה כמהיי דמלא יאשהשב וני חא:  בן

 ? חתולה שחורה זהאים שרה בע. קתריו: ליע

. דלהזאת מנ, רהשחוה ולחתא איזה ת לזא:   ןב

 ?מנדלה  :יעל

 .לישלה  והחת, מנדלה, ןכ:   בן

? לה מנדזה  איזה מין שם: ליע

 ות החופש של כל החתולים יוזכעד  בתחמשלו של חתולה  שםהז, אפל נשםה ז:   בן

 .רה יותי עלקזי לירועיתא של ו.לםום בעירו        השח

  .יםיורק, רשחו לותח רואיםדה אותי שכשימ לילפשוט סבתא ש, ה לא משהו אישיז: עלי

 … הרעןגד עי        זה נ

 …ךלת שרופגות המפלט הפעם האמונותשוב :   בן

. קזיא ילזה , ליועי ם זה לאא: עלי

. להנדמ תאמעליב . זה מעליב,  שזה מזיקחטב:   ןב

 .בריתה עני מבאא להי: עלי

  רשאפ. יתסמומש ברכת שלום ני מה לאת ז החיותשפבגם , סלירזה די אונב,  עליהירקתת א:   ןב

 . להמי לכן בי להמשמי  בל גםתעורת וגיראנוס חיש         להרגי

 .שחורההיא חתולה ? תוערות ינרגא? יאנ: ליע

 אדם  אבל את בן, הנים היא נסיכפב, ערק צב זה, הה שחור במקרהיאש מה אשאי המהז א:  ןב

.  יםנבפמ לכלת להסתמסוגאת לא , חישט        

 .עםפד ה עורקא י לזה, רתטעמצ לה אנידמנ (קחובצי חצ: )יעל
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 .חתולה וגם שחורהם אבל ג, להה לגדל חתומל ללבינה בכ מלא          אני

 . תראיאת רזוחהיא תש כ.יפה אר נוהיא,  איתךהמ:    ןב

  ישאנ תאש י, יודע תהא. וליםחתם רת עתדלא מסי אנ הבכל מקר, לא יודעת, כול להיותי:  עלי

 זה לא. וליםת החי מאנשהאנרכ אתהוים  כלבי השאני מאנ. יםהכלבי אנש אתים ול         החתו

  אווהתו י שנולדים אשהווט מפשה ז, והשמו ים אחתולשי הובים מאנטתר ום יבינשי הכלא         ש

 . םיחתולהי שנאמ, אהנרכ, התא. הזהילחם ב לם טעןיא, םייחה לכל ךר איתאש         נ

 ...ועל גהאיז, איח ( בןלמחרבנת עפור צי)... בסדר בסדר:    בן

? מה קרה:  עלי

 …ילרבנה עחיור פיצ:    ןב

 !זה מזל טוב, פגרמ:  עלי

 …סיח א… הזה הטובהמזלאת  םגי וקקם את הג יקחתאה פעם הב! ך שלאמא, ל טובמז:    ןב

 … יןי כזה בכהאת (צוחקת:  )עלי

. יעלנה רביחר עוד ציפו, אמיןי לא מאנ:    ןב

 (צאיםוי. )היקרה זש רותביסה ה מולט קאתה, אני לא מאמינה, יו (וחקתצ):  עלי

 . ם מזל בעולבהרה יכה םע שיאה ותיה לךלוה התא         

 (בורחתהיא , ףודרא הו)…  שאתה קדו, אתה מואר, אתה האחד? לטקו לא ה         את

      

  דוע. רזשום דבר לא עווופר ועושה מדטציה וחר ופאני ח. קדוש עם קקי על הראש...  קדוש:  בן

  למדינה י  באתבכלל הלמ? הבשביל מ? ןת נוה זהמ? ליובמ זה ןלא, וןזיכרעוד רון וכ       זי

איך לא ראיתי  , לה גועיזא. ינ אוטדי אזהאי? תויוחנלחפש ר?  הזאתיחהרס       המ

,  תום מתפוצצייכרהב, רוס  הליב שגה .תול פרי שקק ובלק זר  זהן כאהכל? וכשיע דעה ז ת        א

,  ם הזה המקומנמאס לי כבר ? ללבכזה  תא י צריךאנה מ. א מפסיק לשלשלל ניאע ושב ר        וכב

 ", האסטמנ"... תוחניור, חתתחניות ברו? תוחניור. להא המסריחיםהם ומכל ההודי        

!  התיבהאני רוצה ,  תעזור לי,  לוהים א... "jesus"! יא אללה! קימספ! י ד…"טהסנמא"       

         ...והשמי! שווא!        בודהה

 

       6מונה ת

 

 (שלום. )נאמסטה (נכנס):      וושא

 !?ושאו( טלוק. )הטסאמנ:           ןב

 ?מה    :   וושא

 !שואו:            ןב

 ?לא קראת לי  :     וושא

! שואואתה :            ןב

. ןונכ:       ושוא

! לוהמאסטר הרוחני הגד! הנו מפואוש:            ןב

…  אגון של עניי ב לאיאנ! ?לודג    :   ושוא
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הוא  י אנ,היממתאעל הנשכ: ךשל יםפרהס כל את תיאאני קר, אתה לא מבין, ושאו:           ןב

אתה הצלחת לבטא במילים תחושות שהיו אצלי ... הכל... ןמיו ותיחנרו הטרנאט, רהשע

... בבטן מאז ומעולם

.. .נףתחלהלא צריך , אני כבר פה, טוב בסדר:      וושא

 … שאניתאושו איך ידע לבא:           ןב

 (תלצא אב)… ךאלי נא טעות זהאם ? אל, "אושו", קתצע? ימה איך ידעת:      וושא

 רבד לבייי חנא, יןמ מאאלאני , וי,  הכלהק זשוב צתאני פשוט ק, טעותאום ה פתמ, אל:           ןב

… תךאי                

לא נותן שיעורי עזר   , לא ביקורי בית, אבל רק שתדע שבדרך כלל אני לא עושה, טוב:    אושו

...    ובטח שלא עובד ככה אחד על אחד

אתה בטח מתכוון שלמידה רוחנית עדיף לעשות , אני יודע עליך הכל, אני יודע:  בן

... כדי לעבור ביחד חויה ש, בקבוצות

... אחד על אחד זה פשוט לא כלכלי, לא:    אושו

 ...אין לך מושג איזה כבוד זה בשבילי, טוב, וואלה... אה:       בן

א בא   למוחמדם א, םירבושאיך אומרים העע דו יאתה... ירגעת. פה אני, בסדר, דרסב:       שווא

 ?קצת תישמנב שהר אתה חושהפרופו א, מדוחל מ אהר באה, רהה    אל 

 …יןימצו ראהנתה א? מה פתאום, אל:            ןב

. וןשזה השיעור הרא. תמא ברקודם כל ד! אמת !יחא:       וושא

אני בהודו כבר    , תראה אושו. זאת בדיוק הבעיה! ?על איזה אמת אתה מדבר! ?אמת:   בן

,  קונג פו, י קונג'צ, י'טיי צ, שיאצו, רייקי, ויפאסנה: אין קורס שלא עשיתי,     שנים

ואתה רוצה לשמוע את ? מה לא נסיתי! מדטציה טרנסנדנטלית, טנטרה, יוגה,    פנג שווי

כך -ואני כבר מתחיל לחשוב שאולי כל התאוריות האלה לא כל!  כלום לא עובד! ?האמת

, אם כבר מדברים? ואתה יודע מה...  והכל זה סתם קשקוש אחד גדול... שוות משהו

! מאוד! השמנת! ?האמת

 (הולך). אוף כל הדיבורים האלה על אוכל עשו אותי רעב (בוחן את כרסו)... וואלה:     אושו

 

 7 המונת

 

                                                                                                                                                                        (עם ילקוטיםתה יים הבנסנכ, ילדים, ןבל ועי. קב אשפל)

 

… רעב מהתמאני , וי:     לעי

.  לואכל הושמה י נעשבוא ,גם אני:       ןב

 ?ה ישמ:     עלי

 .כוסס במנ ופסה ומרקקב  תירסיש, ורקיס במיפ'צ יםשל ראפש (מקרר וארונותח פות):      ןב

 .וםקמוקבשים מים י אנ            א

?  ל אמיתי לכם אוכןאיה מ:     לעי

? הזה לוכי באתילא אממה :       ןב

 .ית אוכל אמיהריםם בצוכליתם לא אמה א …וכל באמת אא לילואה כז, המ:     עלי
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 …איקפמבמשהו  דוע שיי לל אותכאסי נא? י לא מבין מה את רוצהאנ:       ןב

? תלשמבא  לאמא שלך, ידתג (ןבן מכי). יןוימצה יפס ז'צ, א חשובל:     עלי

… משהו וארוע א שישכ, א כל יוםל, יםפעמ לתשליא מבה:       ןב

… רה מוזאיז:     עלי

 ורא  נהדובהיא עכשיו חוזרת מהע,  נורא עסוקה טשופא הידווקא יודעת לבשל מצויין  יא     ה:  ןב

. עם זה סקע כוח להתהל ןיוא רוחמא            

 … ותקעסא התת לזא:     עלי

 …שלא משעמם לבור זה ניבחשת, ה משעמם אות זהיאול, דעו ילא:       ןב

 …ושותות עשאמהשהו זה מ, ןיניא מערוניות ך לה צריאזה ל,  יודעהאת:     לעי

 ? חייבתא היה מ? להש םיבשל לילדול ח במטבםויה לכד ולעמ הצרוא  להאם אש? מה, יאו:       ןב

. רהצוה תבאוג התנ מיתיי הניא? השאא היל שלבג            

, םכל חאו םליכואוחד יב יםשבוים ול שכףי כארו נ חושבת שזהאני סתם:     לעי

. הז יל ביך אפשר אהניבאני בכלל לא מ.  רעבואשה כשכל אחד פותח קופסת שימוריםא ול            

ת רזושאת חכ  חםחומלו לך שיו, בח במטםויעומדת כל ה ךלא שאז אם אמ, רדס בטוב:       ןב

… תבהווא משפחה יותר חמה םתא אז ס"מבה            

 .וןנכ:     עלי

 ...דהיימנת… ין מה להגידא, המחה ינמי ת פשוטתא לך דיג אינא מה:      ןב

. קר ינא פולי, קותתש:     עלי

 .ינ לא פולאני:       בן

( בורחת).  תה כןא:     לעי

… תריוב איכה זרי זחת אל אם …ואי הנהב, היחשי סלתבק:       ןב

 

 8ה ונתמ

 

 ... אין לי את כל היום, בוא נמשיך, בטו ( ואוכל בננהוגולבפוזה של פסיככנס נ):    שואו

 !אושו ( מתעורר כמו מתוך הזיהבן):         ןב

 ?כן:    וושא

 …םול חומ כזה, ןימאמלא  יאנ:         ןב

 ור חרי שעלוד בלע חילהת להאתה רוצ! ? אולי נתקדם…ם שנוהיי, טוב, טוב, טוב:    וושא

? "...ואוש, ןאמימ לא ינא, ואו, ושוא"ד יגלה ךישמצה להרואתה שו א? שלך לונטרפה

 .עבוד לילתחאני רוצה לה. יחה     סל:    ןב

 .פהי:    ושוא

… על הודע יאתה איך , עגר:         ןב

? בהייש ב?היבבשכ?  זהתא תעשו ליףתה מעד איךא, ובט( זהאופ)! דא, לוכאי:     וושא

? מה, רבד, חתוני פא? בהואמה אתה ? אלמ םורעב ?תיה דנמיצטדדי מתוך כ               

 .בלוקממה ש, עדולא יי אנ... אהה:          ןב

 קובע מה תה א. לבוקמש ה מהז, לך בוט שמה, לבאין כזה דבר מקו, תתעורר, הלו:     וושא

 . שלךלםעו בלובמק               
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.  קי. או:          בן

 . אשברך ל הלוע המ הארנושכב ת, תכמודר הצימדט בלחי נתאבו, ובט:     ושוא

.  מנגנון טיפול עצמי מדהיםישגוף ל, סתמי לא הוא, בראש לך  שעולהה               מ

. ועמנ לבישלהק, יערצמו בלי להפבעל  לטפלות ת להואלמוד  לריךצמה ש לכ               

? םשה זה רגע מ (הזאופ               )

 .       יםינרעג:          ןב

? םתיא תישע המ:     וושא

. יפיצחת:          ןב

 …יןמעני:      אושו

 ?זה רע? וב טזה… י לא מביןאנ:          בן

 ?להינים ארע גזהאי (האוזפ). דבל עגרתחשוב , ונ:      ושוא

 .וריםשח:           ןב

 ?םלעולה ל האעיניםרהג םיבא יפהומאם ירשחו, רסדב:      וושא

… מהחנות? ם באיםה יפהמא, מה:           ןב

…  דםוק צתוק:      ושוא

 (הוזפא)... גרעיני חמניות… ניםעיגרק ר הז? רוצה התמה א, ןיבא מל ניא:           ןב

  (…פפפ,  נסתרתותמעש תנועה של מהעוש):      וושא

 (אושו עושה תנועת ביטול כמו למפגר) ...?אה (לא מבין)... חמניות... אה  (מבין):           ןב

 

 9 נהמות

 

 (דוול הר עספא קורו ביוש, ילד, ןב. בק שאפל)

 

 .ניותחמעם הכה לך א מחאב, פעם אחרונה שאני אומרת לך? אתה עוד כאן:   יהודית

 . כוח לזה עכשיויל ןיא, ףאו:          ןב

חנון  'כבר לא אצל יעל אוכל ג תהאכש? העושה תאב מה  לחשוראפש, קונית הי תהלא:  תדיהוי

 …בייקטודורפעשה פעם משהו ת, םויה ושב וקורא כל יתהא, ותוב  ומשחק בב

 ?תחמניוה  עםרזועל האב את לא למה:          ןב

?  אתה רוצה לבדוק את העבודות של התלמידים שלי:  תדיהוי

. כן:   בן

  שאניה צו רהתא, נו. םלו כקופיסתא לאתם יים חושך ועתש דוע, מהיקד, ל תתחצףא:   יהודית

,  םיפועלהת  איןאשאז שיו מעכא לאב מה קשהכדע ואתה י, כוחפר בת הסלך א   אקח 

 .וקתינת ויק להסי תפז   א

 …ותרי אבום ל יכולילא ים שהערבםי אשנ אהמ:          ןב

 . לורזולעך ירצ התאה בגלל זאבל , אשםא ל אתה:  יתודיה

?  קנ בלהנמ אל ילש אבאלמה :          בן

,   מה מרתק? מה אתה קורא שם, טובה פויכד יל, קחוצב לא וליפא:   תדיהוי

?  שאתה לא יכול לעשות הפסקה ולעזור שעתיים לאבא שלך,                 כל כך
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. זה ספר על בודהא:           בן

? מה:   יתדיהו

הוא היה נסיך הודי שרק בגיל עשרים ותשע  גילה שיש גם  , גאוטאמה בודהא:            בן

ואחרי שש   , כדי למצוא דרך להשתחרר מכל היסורים, וא יצא למסעה.  סבל בעולם

ולא לזוז עד שהוא  , שנים של חיפושים הוא החליט פשוט להתיישב מתחת לעץ 

.     יגיע להארה

... עוד פרזיט שלא עושה כלום? אז זה המודל לחיקוי שלך:    יהודית

ולראות את   ה במקום החוצהימנפכל תלהס בפעם הראשונה בחיים שלו הוא התחיל:            בן

 את  הרא, פתאום, כשהירח היה מלא הוא, ואז לילה אחד.     המציאות כמו שהיא באמת

ים  צהוא הגיע להארה  והשתחרר בבת אחת מכל הכבלים האר.     האמת המוחלטת

 !בודהאל-  לאדם מואר פךהוא ה. לוש     

 !דחוף אצבע לשטקר? למה לא אמרת קודם? אז אתה רוצה להיות מואר:     יתדיהו

 

 10ה ונתמ

 

די כ לדתוא נשהי קוםמבדת לונ המשהנ. יולדיפה להאלדעת יכה צרה נשמהגם :        וושא

 ?בין מאל תהא .שם קלמוד רללה כוי איהש דחוימה ריעוש התוד אללמ                  

 … ממש    לא:         ןב

 .אתזה היווהח מש שיעור שאתה צריך ללמודי, דתלושנורים  להנולדתתם  לא סאתה:         וושא

 ?ה שיעוריזא:             ןב

קה דיו בבמכ. יהוטעי  ניסוךדרק רא היית דה אמיתלמי? לךות לגכול לי אני לא:         וושא

. ובתר טם יו לאדדולג ולוממנ  תוכל ללמוד,והשאמת מב הוו תחאםק  ר.תעידמ                   

... אהה (כאב):             ןב

? הבנת:         אושו

 . ידתללא נולדתי סתם איפה שנו. קי. או (קם)... אחח! נרדמה לי הרגל. לא... אה:              בן

  הולמוד מש צריכים להם יולא, ם הוא שלהליאו, לישא  לוא הרועהשי וליא לאב

 .יות מורהלהל ע,  הזהללגויגה תז אבזבי סתם מני אלאו, ני אאול

,  "מלמדי השכלתי ומתלמדי יותר מכולם מכל", הרו מתלהיוסתם דבר כזה אין  !לביד:         וושא

טי עם  ולס הניםפ יוסיו עשיעכלתי קבע (מתחיל לצאת), אני מאחר, י שכחתטעכמ ,      שיו

     אתבנתה בוט (עם תלמידה). הכללל וכ (תנועה מגונה) ידאירווים שמנ'       מאסג

צת  קך יתמש, פנציפר      ה

... הצלחהה בהייש...  דלב      

! אתה לא יכול ללכת ככה, רגע:       בן

 (יוצא)! ?חיבוק ונשיקה? למה מה אתה רוצה:       אושו
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 11 נהמות

 
 (לדיםבן יעל וי. בק אשלפ)

 

לך שם וריה להקישנו בוקי חן נותאלו ליפא ביתה ואתהכנס הנתה אני לא מאמינה שא:        עלי

 .חום הטיפ, רגשת קצ, םך  קריכ-ל כתםא               

צת פחות ק נונחא, ם בפניוטהוא פש, גשו רנ לשי, וםח ונ ליש, מהחיה תמנ, ךעליו שמענ:          ןב

 .ווזה דעו יהאת. םביהואש עתלד ילבשראות כל הזמן ביך להצרא  ל. ים זה הכלנצחומ               

,  יםסימקמם ישאנ, ה אפלנשפחה מם  את,האתר. פולני קר, ל עצמךע דעבוליך תמש:        ליע

. יראוי בנהו ספרטמש שיש ותדיב להויאתה ח אבל, אלרת שמא אוי לנא               

  זהל בא, שלמח שזה םבישוהורים שלך חה ליוא. קושי אומרים שלום אחד לשניב םתא               

 .להכ הזב צות עקצ לי אהר               נ

 ל כתו לו איםכשופ לא ונחנא, קפואהרגש מ, ופהראמ יםו באחננא רוקמב שלל בגזה:          ןב

 .ילאוטקלטנ א.קאופ משגר זה. וונים כמוכם   הכי             

 .בר דזהן כיא", מיים יבשים"ד ימו להגכ הז? אליו אנטלקטגשר   :      לעי

 .רתח אטפשו, בו טות פחוא, ותר טובי לא. ל הכזה ,ולנצ אתנהלים אחרמת יםדבר:          ןב

 לא ם א ,להראותך שהו שצרי מהזת ושרג. וזר זה הכלמ יאה לרנק ר הז, דעתו ילא, ובט:        לעי

.  וםשלגיד להי לא חשוב רק באת, טוב (הזואפ). שהם שםודע לא יאחד ף אם ם אותיארמ               

. ר מחתאני נוסע               

 ?אןל        :  ןב

 .קההלעם ה, תאילל:        עלי

 ?ם להופיע עם הריקודי עם באילתעינוסם את. ןוכ נלא:          ןב

 .םנ חיןמלו ם שםילאנחנו מקב. וסעיםו שננ לעיהוד, אוםפת, ןכ:        עלי

?  המסיבה ביום שישיעםיה יה המ לאב:          ןב

  . עתוד ילא:        עלי

? אם את לא תהיי, עם מי אני ארקוד? מה לא יודעת:      בן

 ...ךשלה החברה החדש, אולי בנתיים תרקוד עם עינת:      יעל

 .רגעי ת, אחת לסרט זה הכלעם פתהאתי איצי, א חבריםלנו חאנ, אודמ יקחצ    מ:          בן

 …רק זה לא מה שהיא מספרת לכולם. גועה לגמרי ראני :       עלי

 ? אומרתאתמה ז:          ןב

. וםכללא :        עלי

. דברי:          ןב

 . שתתאמו גירסאותדאי כילאו אז, יא אמרה למיכל שאתם ביחדה, סתם:        עלי

 ? אמרה להיאה שה מזה:          ןב

 ?ילאע געה תתגאת? המ אז (בר ללכת בלי לדיםיכשממ). ןכ:        עלי

 ...השםת י אל ריתזכי:          ןב

?   לאן אוכ?  לקשרבנויאתה . שיוכעלי  דיגת. קיםחשמ יתיא שחקל תא (צחוקב):        עלי
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 . ךבוסמ ריות תה רק קצז, שר קזה כמו, ונטרלבנוי לפ ינא (דובהו) :   בן

 .חנצאבל משפחה זה ל, כיםל הויםרחב, יםאבברים שח י להמרא דימתי לש מאא 

יר  הוא יהיה עשםא, רובעיוא  ה מהבשוח אל, םאד-ן לב שישבשו חי הדבר הכהז שפחה         מ

ה  זחהשפמ,  זה לל חשבתי שדווקא בגמידת יאנ. ול שהחשפהמת  אלוה הי תתמיד, ינאו ע

ה את. ךתאול וא שאל דחא ףא, הזבר חוב אל כללבה תא. חנצה ל ז.יייתעב דבר נורא

   זהבריםח. נצחלה שיש וזה ה מז ?ךלם יהיו חיא ה כמ?ולדיומי להל? הרוצ א ל?הצור

 הת א.סויים בתור חברבאדם מר חו בהואת , סביבם מישאנ ןויל משי, ק חזר יותההרב

.  לא צריךתהא. יבלא חי ה את.צום עוחכה  לזנתות נתאז החירהבה ועצם, םלוכבו מבוחר 

,  זה אולי הרבה דברים אחרים, המשפחאבל ... חבר ותיהל צהרו  אתהיכתה חבר א

...  אבל בחירה זה לא

 

   12 הנומת

 

 ,צותמרבד נעו, מרהעם  מז, ליד השולחןמנחם עומד .  עומדת ומגהצת בגדיםתידוהי. קב שאלפ)

 (טלויזיה ברקע דולקת על יומן לחדשות. סאונד של גשם. הזהפרחים לארי  אתרמסד

 

? תיבבלמה אתה עושה את זה :     תידוהי

? בגשם? בחוץ? ה את זהשעאה שאני צ רותפה בדיוק אאי:       מנחם

 .אני שטפתי הבוקר, אוי ואבוי לך אם אתה מלכלך את הריצפה:     תידוהי

 בא לך אולי, תגיד (וד לעבממשיך). לך כלוםכאני לא אל. תרגעי, רבסד, סדרב:       םחנמ

 ? לי קצתרוזעל                  

 .תוקקשמ אני:             ןב

 .גולומכחו:       מנחם

 . משגע אותי יותר זה את זהתוארלה יכוללא ני א, יזהוטל הת אכבר בהתכ, די:     תידוהי

 .  זהתק אילא יפס,  נראה את זהאלש הז:       םחנמ

 .חות יפסיק את זה אצלי בסלוןלפה ז:     יתדוהי

ם  ושביי םטמימוטמ  שלהרוחב. תםומרים אישם וג לנכנסיםא איך לן יבי לא מאנ:       םחנמ

.  יתן אמירותום פש. פעם לכרפות ש ים מכברק, תינוכ ת להם שוםיןא, אתלה הזמשמב                  

ק יהפסל, דמיתול אחת םע פה זתים ארת ופוםשים לכנסה לא נמן ליא מבל ינא                  

 … משילשת וכפפב םתאיסק                   להתע

... אבא, טושפ כך-לא כ לזה:             ןב

 אחרת   םייונ בהםזור יעא ל. הם שלתיונטל המתנים אמביש ערגב ,וטשפ דואמ זה:      םחנמ

ה                   ז אתם פסיהם תו, םיחשטת חזרם ועל הם שמתחילים לדבר על ויתוריעפ לכ. מאיתנו

נהל מסע ליהיה אפשר . גועיםפייות ווערתפה לל שג דו עליתחמ וישר, ונלה ששלוחכ

 ותיהצריך ל, םעינא לזה ש המכ, רוזע ילא. חוכה של דממעק רם יתאי תיאמומתן  

 הם יכבדו זא ו הבוסיהם מ להראת. םנים מבישה החיד היהפשהת אז. יםקחזאיתם 

 .אותך

 ...זה, אאב:            ןב
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 .תיאתה מטנף את כל הב ש רואהה לאאת:   יתדויה

. תוך הדליזה נופל ל, לךאני לא מלכ:     נחםמ

 …מרנו וגגזבנשל ן וה פתרי יה לאםפע ף אהז, אבא:           ןב

 ?סדרב, ובהט לי העש תאז, לחולזת ידעשי פנ עוד לים ערבם עיבדת עניא, בייבח:    םחנמ

ת רבותאת ז, נורת מאתחאנויים ב  שהםןביהליך צר אבל,                אני לא אמרתי זבנג וגמרנו

 : ףייפיא להתל, הזהק במאבלנצח  ילבם בשלראש שלה נסיכלהך ריוצר חאך נוחי ורתאח               

   יםמצבב ו,באי בצהייתתאמין לי ש. וודים שהם היו אם, הייה שזה םיולמו חינ היךא              

 .םביציהיו ם יייללח, יטו הבי עלליח תסל, צלנוא אבל, םכבירות מו פח              לא

. וםיה כל וקיח א לואי קוה חז םא והתקשקשו, דומצן די ךרו עעםם וי ה כלצו              לא ר

 אףאת המים  מריידומ, ולשהחכ םיפסותם ה, רואנ וינמא הורנו שםיבשו חואנחנשה מ              

 ם יערטצמ, סליחהש קב ולטחרתהיד לומ הריטס להם לתת ראפש אי. בנוים סכננ              ו

  המלחמבת וחר אהחמלמל  כומבדיוק כ, לחמהים זאת מעקביך להיות צרי. וונו התכ              לא

  יםא נעזה למה שיש מצבים שכ. תבו של נקהרוחבו מכא ל, הבמלחממו ג כהנים להתריכצ              

  ם היום אז וגםג, םו כליעזורא ל. צורה האתסח להם כולבהם כנס  לה,חוכל יעהפל יךרצ              

 ( השולחןאתת רדסמ יתהודי). וחשפה של כ, אחת שפה ם רקינימב               הם

 .האוכל מתקרר. ק עם זה ולשבת ליד השולחןיסלהפם ינכומ םתא, ובט: תודיהי

. ןובאת יל ןיא:         ןב

 . לכתאל כמה שאכ ותחןלשוהשב ליד : תידוהי

(  שלהםתחוצללה רוק יהנופא תגת מוזידויה. השולחן שבים לידיית מהם)

... לפני הגיוס דו הואולי לנסוע לב אני חוש:         בן

 . לא נוסע לשום מקוםהתא, םיציבב לבלתב אל, ויא: יתהודי

 ? פרחים הם עלי רויוק יעזדבי מ, שיולים עכעופאין לי שע ודיה את, נו? קשקשמה  אתמה:   חםמנ

?  ך שלתאסב              

. העצלנות שלו היא לא מהגנים שלנו, תעזוב את אמא שלי במנוחה: תידוהי

 !ןלחשו הדילשבת ל תשאר? לאן אתה הולך( אצויו ותטיגנהפן בחלושה מם קבן )

 

 13ונה מת

 

?    איך עושים את זה, פשוטה הצורב, תחאעם פיר לי  יסבהואולי מש?  מגעים להארהיךא:        בן

?  אזלעזל ה לזיםעיגך מאי? והמש? ילבש? רךד, 123,  ברורומשה? טקספה פרו איז             אין

 

. הפי האלש, או (נכנס:  )שואו 

 ר ביהסם אף אחד לא יודע ל אי אוללאב, הטות ביוהלצה ור לאי נא, ואוש, אהר ת.התוד:        ןב

 ?הגדאת אז ליוא? בר דזהכ ולי בכלל איןאאז , את זהשים  איך עויוקבד

 (ומ לעצבציניות)? רךהד המ? הבתאהל שהומי ים מלמדךיאו, יד ליגת. יפה מאוד, פהי:   וושא

 ?על זה לךו ריבסי המכ ורז יעבהת אהיוחו שניפלו ?שירחנט, תקיימ לא ההבאי הלואש             או 

 חווה   התא וףסשסוף אבל כ. א תבין כלוםל םש תיד שלא היע! לא? יותר להה אמוז ךיא             

…  ןימב תהאך יא,  הווא. ןיבמאתה  ...       את זה
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 14ונה תמ

 

 (צד קיתך בתוף צדחזיקה  נכנסת ומיעל. 17בני , לעיו ןב. קבש לאפ )

 

 .ף פעם אריות ירזחתא לר כב שבתישם חולש, וא:   ןב

 (יתנותנת לו שק)?  כמה שוודים התחילו איתי על החוףדעה יותא. זהל עבתי שח: עלי

 ?שביליב הז המ. ליךע וענשמ:   ןב

 .זאת מתנה, ןכ :ליע

 .דף צזה:   ןב

 .כוןנ: עלי

 . ענקאוה, וואי:   ןב

 .י גדול ומיוחד בעולםכף הדצה: עלי

? אותומצאת , פהאי:   ןב

. לתאיהחוף בעל : עלי

. הפ יוראוא נה:   ןב

. יםסמקדף צה ז, הפי קר אל אוה: לעי

 ?מה הוא יודע לעשות, כן:   ןב

. ןהאוזיד ם אותו לישת: עלי

 ?נו (יב לצדףמקש:  )ןב

 ?תה לא שומעא: עלי

 (םי לרחש ש ףתו לזקחמתש" דףצ "אונד של סנסנכלאט )...   לא:  ןב

? ךמע לשה נזכמו מה , תתרכז, ונ: עלי

 ... יודעלא:  ןב

? םית הא ומעש אל התא... אהרוה  אתה מןייה לדמנסתקשיב ות... עצום ענייםת: עלי

 ...יםילו עים כאשומ… וואלה, הא:   ןב

 ...זה ים,  לא כאילוהז: לעי

 ?תרמאת אוזה מ:   ןב

 ותולקחו אשה פיה רחוק הוא יהיה מאמב כולא חש, תחשוב? הי זפ יויזהא. ש ים ייםבפנ: עלי

... תמידל, ול שבפנים משהו מהיםה ד יהימי       ת 

 .םסוחש ק רהזיא (היבשקומ ףצד האתת וקחל)פי ו יזהאישיב ק        ת

 ?תבחוש ינ מה אעיוד אתה (ה זפאו)        

? המ:   ןב

 ...געגעמתשהוא לל גב ההז צלילה אתה עושני חושבת שהוא א: עלי

 ?הלמ:   ןב

 (לצדףד חיב יבשקלה םימנס)... יבקשת... ששש... לים... מנוחו אותו ממקום שלקל: עלי

 .…עוג געשמענה ככ, חובט,         כן

..  ..שששש (םל יש רעשדף ועושה  לצשיבמק):  ןב
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? ליאע געגתאתה ת, יד אם אי פעם נפרדגת: לעי

 .צבמין א, םותאמה פ:   ןב

 !?המ:  עלי

 .ב שאי פעם ניפרדמצ אין:    ןב

? המע לדתה יוא (יםחקוצ). ונהה נכבתשו:  עלי

? הלמ:    ןב

 ה מכל  ית כמאיפרד בא נל. כמה ימיםל דרהיפל צטרךונה ירבר יה תה לאם אם אי פעם גיכ:  עלי

 , ידךלה ני פאו לכאייה הה יזותי או האתרה אז אתרך לעשות זה להקשיב לצדף וטצתתש         

? ימאמין לא תה לא? מהודע תה יא. דךי ליתאוש גיהרתעצום עיניים וממש תוכל לה        את  

. שיב לצדףם ותקייניעצום ע תהתאו תכלוה יאנ. ןנסיו השעבוא נ         

 (ורחתחרטת נותנת לו נשיקה באויר ובמתעל מתקרבת ואז י, ן עוצם עינייםב)         

 

 15 מונהת

 

 , אפסיל מלהתחו למחוק הכליב יאני ח. הישןת רוג אלהש צריך חדמד לווכדי להי (ודובה:  )ןב

  ישנה הההקליפ אתף לקלב  בכא.יםמבלי רחך ותחל םיביחי, קיצוני, יתיאמי ינושות עש לידכ       

.  ופשיחורר וחשמ, חדשם דא יותהל אני יכול. ותחלולהפטר מכל המ       

 !סוף לזה צריך לשים, זה רחוקעם ת כ ללךרי       צ

                                      

? דאבתהה לוצר תהאז א (חקדנכנס עם א):   וושא

 ?מה:        ןב

 , הבא לוע לעצמך כדור בראש והלאה לגלגתקלך , וחת ריל כאילו ראבוהאתה מ מה:   וושא

 .הצור לא יאנ, עזוב אותי:        בן

 .פחדן. נקניק.    וושא

. דתאבה להצוא רוט לי פשאנ, ן פחדאני לא:        ןב

 ?למה:    וושא

...  לאעוד יאנ, יתיווחשלא  דברים ןהמוד עו יש יכ:         ןב

. האהלעבור ת, היאלל, זא, לבלובמשטחי ו, דדו רדם בן אהבנת שאתהי ר אתה האבל:    וושא

 ?יה ממנצור התא המ, דח באף אעגופ לא ינא?  למהלבא:         ןב

  סתםהתאש יל האנר, עדולא י, יםברבח,  שלךחהשפבמנשים אהרבה ב,  פוגעהשאת בטח:    וושא

 ? ה הטעםאז מ, הזה בגלגול לא תגיע רב כתאמיתירה אלה. ןלה עצתא, הזמןת  אמבזבז              

.. .םדתה אפילו לא מתק א.לריוטל נעתה א? לנסותו ךמשי להךל סא נמאל              

… טרהנמתרגל ט וותטצי יום מדלה כשאני עו? למה:         ןב

ם   לצו?רזלהתנ?  קשהצתקם משהו ה אמ בלא. לוכי  אחדל כתקלתק, נו? הטרטנ:    וושא

 .קלהרון פתהת  א,ךרדרי וציד מחפש קימאתה ת! ןלעצאתה  ?ים  כמה ימ

  היותיל ל בשביטנהבר קע" בודהא"ש? בשוח התאמה . צורי דרךקי ןת האמת איא               למצי

 ! האודב? וףבסא  יצהל מאב. אל? הינחמל ווקשו? ל בדרךקיבוא המה  ?ארו               מ

 ותרי ךל ההיגול הבא יבגל וליא, ללהיא. םותח ראיא השל האישיד שגה לפשרי אא               
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 (לצאת אקדח ובאהת  לו אןנות)… לזמ               

 ה אראיאנ שכדי הצקל תיוא ךושתה מא, את כזהיולצמניפ מין תי זאתנהב, יאו קי, אה:          ןב

 ",ךל שןורחאום היה היזה ה ול כאיום יכליות לח", עולםבטוב שיש הו ל היופי כאת               

 … שנקרא מהה               ז

 . 0 – 1 – 2 – 3 – 4–  5 (הזואפ. )שאתה אפסמת חושב אני בא, לא:     ושוא

( דורכקדח פלט שהא ושבחא הו, לבהנ ןב. ריהית עמשנ)               

( רצת ואז עואבא לצ )…ביתהלך ה, לך. קרס הז, חקים איתךוצ, םתס               

 ( מעטפה ויוצאןבלאושו נותן ). בילךשה בז, שכחתיאה כמעט                

 

… "מתהא בתס( "למורא ומל קתבמכ פותח את הבן):        ןב

 

 אביב-לתי  לבמבומ 438ה סיט: "תינגלאב םילורמק. ופהתעה דש. יטסלא ראלי ונדא של סיפקל)

בן , שיקד, הלוויהשל ת ולוק, הופ תעדהש, תוחנטוס מ לש שער ." 4 רע משותקד 30 דועוצאת י

 .רקב לרבהוא מתק.ול דות גמניזר חק יחזמ, קב עניל גרמתם ע, יחף, נכנס לבמה לבד

(: V.O )יםשתלחמם ינקזשל  לותוק, ותברהקת יב תאים בזוע יםשאנ  רעש של

זה יך לאיישא וה, אל", " ?יפיא ההו המ…" , "לו בכלאותלא זהיתי , "…ראה נאיך הוא תראו"

", E MAIL ה  בכתהוא חבר", "?ה היא אמרהמ" …ןאימה, אל", "?איימישהמה " …כת

 "(…בויאוי וא, אה "

 

       16 נהומת

 

 (רדחהאת ה קנמ יתודהי. ודוה מבק גי תןו בסלרקפו, לבוש הודי בבן)

 

 כהי צרינ שאוןראחר הבד אנשים לשבעה והעיגלה לותחיי ףתיכ, ה פה זאל תעשה את:  תדיהוי

. ןגלה בז ןא               כ

.  בילך בשי זהקח, וםר כלישא א לסווהוקוס פוק, י תוך דקה מסייםנא:          ןב

 (הפו עטתנה מהן לתנו)               

? עהבש הודכב לזהמה : תודיהי

.. .המתנאת י זקח,נו. ד מה שאת רוצהוכבל:         ןב

? תמה כבר עשי? למה: תדיהוי

?  זאת אומרתמה:          ןב

 ?המתנ לי ביא מהת שאתשיר עמה כב: דיתהוי

 . סתם מתנהתאז:        ןב

 ?על מה אתה צריך לחפות? שית עבר כאיזה נזק: תדיהוי

 .לוםכל ע:         ןב

, כהכ םתסנה תמ חדאף א לאתבהא ם לייאתה בח, פוריםיס ילר פסת אל, לא, אל,  לא:תדיהוי

ן צפומרי וייס ישג מרה אם את רקנהתמ איול להבכיאתה . וי עכשלה שתתחיב סייןוא              

? מה עשית? הושמ ל              ע
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… והודדיט שהשתנתי קצת ברה קפטי לי תתניולי א. יתורמללא נ את:         ןב

. ךכי כד דע ותךא הנתי שודת שהוו להילכויא ל , ייןעד, ותי להלוכי: תדיוהי

 …ןי לא מאמיאנ, הי:         ןב

 , אלההים קצחימם היבגדעם ה  גם.אותך ירהמכי  אנ?ותעש למה:  תדיהוי

 ...םתסתנות  שלי ואין אצלך מ הבןןיידעתה א  

 יןלהאמת רבסת משא תורמל יולא, גרתיתבהי אול, נתיתש הסוף, י סוףלאוו:          ןב

 . עשתה לי טובודוה                

 …וםיל הכף וחל הע שכב ערוםל? ע רתיוהל ולה יכמ, נו:  תדיהוי

 ?לאאו כן  ,המתנה וצה את ראת, בושח אל… ום כל היוםר לא שכבתי עאמא:          ןב

 הלגי אנזמן אלי  קחי זה םא םג, גדאת לא (היזי פתיחת הארדך כוממלמלת ת):  תדיהוי

 …תא הזהנתית למיתמהאבה סימה ה               

 …םינלאצל פו כיף ה לאז, ניםהשת כל ונמת םינש לאתילא נתה מבין לכשיו אני מע:          ןב

 .אנחנו לא פולנים:  תדיהוי

 םליבלא מק םישאנו נלש הדבע ,יםהדזה מ. ןמהארוצא  שנהזמןבר כע יגוה, ןנו כחאנ:          ןב

 אתב הלא, םח אף פעצפשר לנא יא. נתחלי בלדה  תוםירומים ואחשמ ארסתם נונה ת               מ

 ,אל תדאגי? למה זה גדול,  קטן זהמהל? תא הבמהל, אתבה? באתהלא ה מל, ה               מתנ

 ?בסדר, י לא אתן כלוםנא ותרי               

…   קמצן…ךשלת ונוחסרל תוקהצד חפשת, ןכ, ןכ:  תדיהוי

 ?מה זה (צדףיאה צמו ותתחות פידויה)

 .צדף:          ןב

? ואית םיושע המ… ל אבהי רואאנ:  דיתהוי

 …ךדא ממש ליא נמצושהגם  שהומע לגתגעהוכחים ל שאל:          ןב

 ?מה:  תדיהוי

… גועעגמע ש נכהכ, ביליד האוזן ותקשי תוושמי א:          ןב

 .יםסמשם  יקחת שיתדע יניא, אוי ווי (הזפאו):  דיתויה

 

  17 הנותמ

 

 (ועליה ני חמ שלקמהרי םע צדק י ת עםסתנכנ לעי. סוי גניול לפד גב גק תיזבן אור.  בקשפלא)

 

 !אהלן: לעי

 .הי ( התיקאתממשיך לארוז ):   ןב

 ?מה ענינים:  עלי

 .בסדר:    ןב

 ?שגרמת:  עלי

 …סהם באסת? מה יש להתרגש:    ןב

 .ם מחר"קו אתה צריך להיות בבמתי (זהאופ). להואו:  עלי

 .רקובב הנומשב:    בן
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 ?לשםך וקח אותלמי :   עלי

 ?תרומא ת זאהמ:     ןב

 ?שניהם? אמא? אבא? רתומא תזא מה, מה:   עלי

 .י נוסע באוטובוסאנ, מה פתאום, לא:     ןב

 ?ם"בקול ךתוא יםקחמה הם לא לו:  עלי

ום  ו ידיסיפם ראה לך שהנ, ותניעלים בחמפועם הן זמ מבראבא כו אמא מלמדת, לא:    ןב

 ע לצבא לנסוי ק לי סתם תינוהאנרזה , דבל לשםסוע לנם מעדיף אני ג.           עבודה בשביל זה

 .םריהו העם          

  מאבא שלי את שקבא ינאתה רוצה שא. ם לבד"לא נוסעים לבקו ?עמה אתה משוג:   עלי

 ...י אקפיץ אותך לשםה שלו ואנודל העב שיתונמכה          

. לוהעבודה ש ח על המכונית שליטו בללכב ךל ןיא:     ןב

. .. את הסיכוןחק אאני, הנמשמה זה :   עלי

 . אני אסתדר, זה בסדר, צה לא רוינא, לא:     ןב

 …דחק יום אנתתפ בוא, נסוע באוטובוסיםל תויוניל יהיו לך מספיק הזדמדבאל תהיה , נו:   עלי

 .תאמב, לא צריך, לא:     ןב

? רד בסשיתי משהו לאעאני ?  עליסע כוהאת, ידגת( זהואפ:    )יעל

 ? את שואלתהמל. וםה פתאמ, אל:      ןב

 .ת מוזר בזמן האחרוןקצכי אתה , םסת:    לעי

 .אני לא:      ןב

 ?מרזה קשור לעו:    עלי

? רמה קשור לעומ:      ןב

 …קנוו קצת התרחית אוצאת יאנישז אמ, ודעת ילא:     עלי

 . מדברתת אה מעללא יודע  ניא:       ןב

  …לאב, וילע  מת ממשאלשאתה  תעדו יינא:     לעי

 ?מה:       ןב

 .לא צריך לשנות כלום ביננוה זש עוד יהאת:     עלי

 ?השנמי אמר שזה מ:       ןב

 עכשיו  תואיצאת יוי אנם מישהו שתס ומר זהע. ידמכי טוב שלי מאז ולת האתה החבר, בן:     עלי

 .ידמביננו זה לת יששמה , רמיג  זהרחי מואול            

.  אני פשוט צריך לגמור לארוז וללכת לישון כי אני קם מחר בחמש בבוקר, בסדר:       ןב

ואם אני לא אסיים עם זה בקרוב בחיים אני לא אקום בזמן לאוטובוס ואני לא בטוח שזה 

 …אצא שבתח אני בט, אל תדאגי. כך טובה להתחיל את הצבא-דרך כל

. ךות א איפה שמויל קשר אלי מחר בערב להגידמתאתה ? בת שמה:      עלי

 .המשיךלב ייח ינא, בוט:       ןב

( את בןומחבקת  ת ניגשלעי. )וקחיב איתב, יה. אני הולכת, בסדר, בסדר:     ליע

. התראותל:       ןב

 .ייב:     עלי
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 18 נהמות

 

 עצבנת שאףתמ מנגבת ידיים, הודיתי. ל בביתפון מצלצלהט יםכלת שוטפת דיהוי)

 (הא עונהי, עיופבן מ ןמזאותו וב, תנוגשת לענין פולא מרים את הטלד אח 

 

 (הימ ומרוןלפ לטיגשתנ איה)? ןב (הזפאו)? םחנמ (הזאופ)? נהעוו שהמי: תדיהוי

 …פרסמב תועט תאת שזבושי חאנ, א ל…י'נגהבה בב! ? מה…ול               ה

.. י' בנג( ומתקן אותהטלפוןנה את הממ חקול)! ילביבשזה , מאא, גער (סכנן נב):         ןב

 !?מה: תדיהוי

?  ץארבשה ת עואמה , ןימאמ לאי אנ, וי! תישנשו? ולה:         ןב

 ?!ניתושש:  תודיהי

 …ילששל סבתא ויה לוהחזרתי ל, הד פמלמ אלי נא, לא… ךתאווע מ לשיופי זהאי:        בן 

 ...טוב… ןכ… ימואפתנורא ה היל  הכזה, ירתזק חר, עוד י לא עודיאנ, אה… כן               

...  כן…לא להרבה זמן, לא…דחיה בציטקרה אולי נפגש לעשות איזה מדמ לכב               

…  ותך אשמוע לבטו… ניאם ג… דבר נאז, מהשנ, בו ט…ם להפגשייבחי, טחב  אבל

 (מנתק) .ייב הללאי

 ?תינשוש מי זאת:  תידוהי

 .ודוי בהה שהכרתרחוב:          ןב

?  דיברתורסיםקה יזא לע? דלמ מהת אהמ?  מלמדהתא, גער:   תיהודי

 …תצקתי כהדר הודוב:           ןב

 ?המ תצק :  תדיהוי

 …יין אותךעניא לזה , עזבי, ונ :          ןב

 …ית אוןייניעמה  עה יודתא מה:   תידוהי

… מאא, ביזע:           ןב

 !רדב, ונ:   תודיהי

 .טנטרה (זהאופ):           ןב

… ש… םיפלעם הק הזהדבר ה, מה:   תדיהוי

 …חר אשהו מזהטנטרה , אמא, טארות, לא:           ןב

 ...אז מה זה טנ, הא:    תידוהי

. טרהטנ:            ןב

?  זהמה, הנטרמש, הרטנט, בסדר, בטו:    תדיהוי

 .וא לקרלך ספרא ביא ניא זא ךות איןנימעת אמב הם זא:            ןב

 ?הזה  מלע לבגדו דתגי, ואקרלת וסבלנתה יודע שאין לי א:    תדיהוי

 .חתביר את זה ככה על רגל אלהסר שפ איא, מהמזרח מה שלרהו תתאז:            ןב

 .נסהת:    יתדוהי

 .וסמית קהאורגזמל יעהגלה רך דאתז, תטופשב,  ובט:            ןב

 ?מה (הפקהיצה את רמשפ):    תדיהוי

… תועאמצב וחניתרה רהאע לגילה ומדיםה לב ש דרךתאז:            ןב
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? האמצעות מב:    תידוהי

 , קדשמ כאלף ולגם יחסא מתיישבה ורזאת ת.  מיןתועצאמבציה  מדטאתז  :          ןב

 .וםקי הםאהבה ע תועשלד ללמודרך זאת                  

. בשוח אל… ךשלא ב א עםושי בק!אוה! ?ם היקועם:    דיתהוי

ל  כו יומין ,סתמי, יתיחי, כניט טאק במין תולראם ילים גדשנא הבור, וק הענייןידב זה:            ןב

ה  קזח הכי הטציימדה תזא,  רוחנית עמוקהויהוחי זאת יתאמן מי, ת הרבה יותרוילה                 

. ור לעברפשאש                 

 …ת זהד אלממתה או:    תדיהוי

. דוהושל זה ב תנאודסים שעם עוד אנ דחיב יתרבעה. ..קצת, םג:            ןב

 .םגלירתמ (עה עם הידועושה תנ) …ידגהך ליא, תאת הזניאז אתה והשוש,  הבנתי:    תדיהוי

 (אצוי). הז  עלתךיא דברר לאי אפשי שתעיד! יד, אמא:            ןב

 .םלירת עם הכ נשאמיד תאניום יאנשים הולכ, אנשים באים:    תדיהוי

 

  19נה ותמ

 

 (נטוי' גםהיבנ יםבירע מ21, י נל בע ויןב, בקש לאפ)

 

 ?בהעצו תא המ אז:   ןב

  תובועש בשלושה הוא יוצא פעם. ידיוט איה הזה, עאתה יוד. זמןמ רצם נגמבעאבל זה , קצת: עלי

 רק בשביל להגיד ? מה  בשבילאז, םדיומיל הבגלל, ו אותיראיתי בקושי נאז  אגם ותהבי        ה

?         שיש לי חבר

 . וואלה:   ןב

 י  כחתמנזה סתם  רתיראבל אחרי שהשתח, בסיס ותואב סידור נוח כשהינו הזה כנראה הי:  עלי

 כך נמשך כל  זה ךיאנה יבמ אלמת בא ניא.  זהתסיים אצים לי לא היה ביולאף אחד מאיתנ         

 (משיקים כוסות יין). לחיי התחלות חדשות. העיקר שזה נגמר.  חשובאל, םסת, ןה זמ         הרב

 .אמן:    ןב

?  שעישנתבאבצו אתה לא מפחד שיגל, תגיד (אוזהפ):  עלי

... הוצר  שאני מהלעשותול כי ינא? חת שכרוחריש תשפוח ברבכי אנ, ישלין הז על:    ןב

 .אלכ לךתואיס נהכ לםיכולוד יו עלגים א, יןידע לאב:   עלי

ם  ייחל הלכ תי אורוכ ישחר"אם אח, אלכל סכנהלה ווש ילאו? ודעי מי? המ      אז:ןב

… 21יל רופפאו , תורגסמאמה לתה יא למילואים עמ          

 .שיך לחלוםמת:   יעל

 .םולגיש כמר אי לנא? הומשה ישמרג ת בכללא. יקיתנאמ:     ןב

 לי ש ד דוכשבן, דע יוהתא. זמן צת קקחלוה ז, הומשש גיהרל הליחתמי אנבת שוש חניא:   עלי

. א לאוול סטמבר  כוישהמ אם קודבל טהיש שישר הוא אמ, זה  אתיא לי          הב

? טה שיהזאי:     ןב

 ".כפית"טת היש:   עלי

? המ:     בן
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 ?העת על זמ שאל:   ליע

 . אל:     ןב

. מןי סהז, מצחוקקרע  נינהשו ר כפיתמו אדח אהושי מםא, תאשיטה הזאז לפי ה, ובט:   עלי

… ה מדעוי ימת דעי מהטיש יל הרא נאל:     ןב

 ?כן מוהתא, הסננא וב:   עלי

 .בודעיאבל אין סיכוי שזה , כן:     ןב

. תיכפ( זהואפ).  ננסה  בוא: לעי

  …יתפכ… הההאא... תמטמטומ…פפפפ (חילצא מל צחוק ורוצעל הבן מנס. זהואפ:     )ןב

 (ל ונקרע מצחוקגרעל הק ופד) …פפפפ           פ

 …פפפפ, מטםו מטאתה(  מצחוק ביחד איתותפקעמת):   עלי

 יזהא, יו, האר ני אנך אייתרא, דבוע זה, יו (םמוזרי פיםצו פרותלעשל חימתוה רא מוקחל)   :  ןב

מות ואד שלים ייניעה… אהמר ביכלתתס… אהר נינך אאי, וי ש…כליתסת…עט          ק

… מרי          לג

ים  בעהצל כ, וםפתא, לתכסת. הז יזה כיףא. ני צפהשאו יל כארמוז כך-אני מרגישה כל, וי:   עלי

 (ודלרקו רור אותגלסה נמ) …ודלרקבוא . קיםזא ח          נור

. א בא ליל, לא:     ןב

  זהיא (תחאה ינמח קחתול. )ה יופיזי אאהרת, יותהחמנ לל עכתתס (המצ עםערוקדת  יעל:   )יעל

 . יפהבר          ד

 (וזהאפ) …ניעל אי:     ןב

  (פאוזה)? המ:   לעי

, ולסב לקסימפתה אש, םיחיע ב רגעגי מעםפאת מאמינה שאי , יעל  (פאוזה).  כלוםלא:      ןב

 ...שרופשוט מא, שרמאו תהה ואהבאו רק יופי ךביבסה אור תהאש           

? הא רשומל ילהרג, תבי שי מוצאבל שבת, יפו סןטר איאפו כמו משה, המ:    עלי

 .משהו כזה, כן:      ןב

 .תיונחמל ש םגש, םמהשמי חדארד יום יש הנימאמ ינאש כמו,  מאמינהינאש, חטב:    לעי

 (תוינמחשל ותרת כ עלי ליו ארקתזו           )

? רה זה קשומ? המ:      ןב

. אלה ז:    לעי

 .גרתמפ:      ןב

היא זורקת כרית אחת ותום זורק עליה כרית , תוריכ תחמלה מלי מתחעלי). םטטוממ:    עלי

:  אתה מת" אפס"אני סופרת מחמש עד אפס ב... תזהר... יו( חזרה

  (יעל מתחילה לזרוק עליו כריות בקצב)... 1, 2, 3,  4 , 5          

 . טובאת לצש קימרג אני, ניהש:      בן

? דרס באתה:    יעל

. םהידייק את הראש בן יזחמוב שימתין ב). יהנת שלשב ךרק צריי אנ, סדר באני:      בן

 (ר בחדזרוקן שותיע בפתדדפמצד ובבת שמתי ליע           

 ?ס מיםוך כליא בי אנ שאהרוצ אתה:    יעל

 …אשנות לשנו שראפ, ותישנמה ך כירצרק  ינא, סדרבני א. דהוא תל:     בן
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 (ןעיתובלדפדף  יכהשעל ממי). החליס, דרבס, ובט:   יעל

 ?נאיםיטפלסב וללהתע שאלהם הילייחהל ע עיתוןקראת בה את, ידתג:   עלי

? המ, לא:     ןב

 םלצריך לסרס את כו, כזה גועל נפש,  קורה למדינה הזאתה מהינלא מאמי אנ, ותחראאיזה :   עלי

 …כלאלה נשה שרש עמחם לתאו          ולהכניס 

 ?ושהם עמה :     ןב

  הם קשרו, רצע במםקומאר שנ שלא ללגוב, רצו עושהפרם חי בשטיםאינסטפלו קח להם:   עלי

 ?אתה קולט, יל להשפיל אותםשב בתםס, הםשלורג הוצאה להילו ו כאימובי           אותם

 ...אתהז הדינש במי םיליחבמים  אנשהז          אי

… יאנ, ליע  (פאוזה):    ןב

 ?המ:   עלי

. ומשהל  עאני צריך לדבר איתך, ליע:    ןב

 (העיתוןת א תרסוג. )רבד:   לעי

 .ווד להעונס לתיט החלאני (הוזפא):     ןב

 .ץיביחד בק נו שאנחנו ניסעמר אנונחא, נו? תמראות זאה מ:   עלי

 ...סוע עכשיו לניביחי נא, יץת לקלחכווגל א מס לני אאז:     ןב

 …ובזלעה לוכ לא יינאולי וי דם עדיימו בלי שאנדע יותהאאבל :   יעל

 .תרון י כאר להשאגלוס מאאני ל. בדל ודהו לסועני לתחלטהני א, לעי:     ןב

 (אתוציעל י) …יעם עצמד קצת לבת אה לי שאני צריך להיורנ, לבלבומי אנ, קחנוש ירגי מאנ           

 

  צתק רקה  זשר קומ כהז, רנטולנוי לפ בינ א!נהבימ אאת ליעל ! חכי רגע, יעל:     רבוגמבן 

... ובךסר מתיו                

... ל כך קשהכ הז:        ן צעירב

  לככבר לא תושת ו אחרתורחיב ףוס ין אם מבטלתה בחיישועאתה ה שירבח כל:      בן מבוגר

.   לעולםתחק                      ל

.  רוחבלהדבר הכי קשה בחיים זה .  וראנזה :        בן צעיר

? ם את זהיושע המל סמך ע:      בן מבוגר

 …לבלבמך כ-לל כ הכםג:       בן צעיר

?  יציהאנטויפי אל? ה מילפ:     בן מבוגר

  ?יר רציונלקחמ לפי:      בן צעיר

! ?ךאי:     בן מבוגר

 ... נה הנכואהית מוימסה טללך שהחה ראמים נעפ    ל : בן צעיר

.  ונהכהנ א היהוכפהה החלטההש בה חוש אתכ"אח עהוש:     ...בן מבוגר

 ?  יודעיםיךא:        בן צעיר

  ?אולי פשוט לא לקחת שום החלטה (שניהם ביחד):            בן

… אאהאא (חרפניםתמ)…את החלטהטה זהחלשום   לא לקחתם גבל                       א
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 20 המונת

 

( די לרובע ןב, יןמ ח עםירסחה יית מנדוהי, ןחיושב ליד השול םחנמ)

 

… ושה מכלתא, שב:  תדיהוי

 .הדות, ברעא לאני :          ןב

 (קשבן מתישב בחוסר ח). ך לאכולתוא חיראני לא אכ, אז רק שב איתנו:  תידוהי

 ?עמאז מה נש:    םנחמ

 .רדבס:          ןב

 …רבדא לנו ל יצאט ולעמכ העבשבלגן של ה הכלם ע:    םחמנ

. יםברמדלא ממש  נואנח, םירמדב נוחנאש גם, נהשכבר מה  זמה:          ןב

 ?מה:    םחמנ

 .ל זה המצבאב, ה בוטתקצ אני  אםרצטעמני א, באה אתרא:          ןב

,  דד ליימזה ת" , בריםמד" באמת אנחנו ל אאבל, יםדברמאנחנו                

...  סרקותיחש, סתם הז" , ןיצומ", " ?הבעבוד ךיא", "יפיו?", "שמענמה , וםלש              "

 יםבר מדא לם פעףו אנאנח, תחת' תעמםמשש טוק ולמס, קצהה את ונלן יי מענאלה               ז

, אהבהל ע, ד פחעל יםרשמאו ונתוושה אעה שמעל , באוכש  מהעל              

 םכירימלי שם שחברי, םיזרות אנשים הי ליםו הופכננח אבלא, ב לים שמאלנחנו               א

 ?למה, ם עליעייודם תאש מהר מותי יעל םיעדו יוהודמ שדוחמ ותח פתיו              א

 ?ז מי אשםא:    םחנמ

. צבמ האתאר מתכ "האני בס,  מעניין אותי מי אשםלא:          ןב

? הז םושים עעמה , מצבה תא ןייו מצתתארז א, ודכל הכב, ופיי:    נחםמ

 תונשלך יאע יצמא ל אתה אם, בגנלר שפאן וע פתרלהצילי ב במצהת א רתארק לם ע               

… הל הנשמעס חאנ ום בשביל לעשות לנסת, בהמצתאר את ת אלש ףז היה עדיאה זאת                

 וףס ףוסש  בשבילהת זאומר  אניא, המשנה ל עחסת נאושל לעבשבי זה את מרוא ני לאא:          ןב

 ל כודם א קוה עיהבון ראשון בפתרה בלשה,  באמתיאשה ות כמציאו המלע לכתנס               

 ככה עוד  ךישמהל צים אפשר רוםתא םא. תיימ קיאשה יןהבולים העינ  מולהתו אלראות 

"  חותמשב קר " ,"ךלצב אובקר"י נשל דיד אחגחתונות ונב בהלוויות ושגיפנ,  כמה שנים

.   הווז ות הצגתלעשו יקהפסל ףיעד ילוא? הת זיך אצר מהשביל ב? ההזא רחה   וכל

שביל   באז, ול עה נפגשים זחנונ שאם פעל וכדביחת ולהי לנו כיף מת לא באם  א

? זה אתיך רצה   מ

 ,ים שיש בחידיחיי הבר האמיתהדה י זכ,  זהתא צריך?  זהת איךבשביל מה צר:  תודיהי

 לבד יה היתשכ םית אךכ-ללך ככיף ל ושהכך ים עליעדו שיאלההם ירבהח וייה הם יפהא               

 ת ראו תם דלק עכשתשכבו  יהיה הםיפא? תלוכמבשלם ל ה מםעה לך ייה ל ולאט               מוב

,  לקל הככשו םהיות חבריל חום שניבוט וראנים ם חברהו תםך אילכיף אז ? יםלחו יתבב               

  קועשה ייהכשת? הא, שם יותלהס רטנאים להת ויהל יקסיפשכ  הם יהיופה אילבא               

   כלואז, אדמהם הת אולעה בלוכאי, םלוכ, םאופת, עלמוי םלכום ה, ש הראלות מעב               בחו

… הפחמש הרק, השפחהמ  זאתלךשאר י               מה ש
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 ו ליל שיביאיבשב? ףסכה לבשביה שפח מ צריךינא? תרמאו תא  מהתעמוש את:          ןב

 …םעיכי לא נ? י חולהנ שאהנירנבוו               ב

… תחליף יןאם דל ששיזק  חבר הכידם זה הדכי משפחה זה קשר דם ו, לא:  תידוהי

ק לבאר וירלק משיך רת םא, וימאל ו מובןה משלא הפחה זמשם ג, ך ברורליה יהשבל א   

 .   שהב יכברהיא ו,  מדירחלה שמאוגת, וםאפת, הנמת מולשת תרצה ם אחדושי, תאז               ה

( צאתוי )

  

 ... ת זה אשותעליך רצ תייהשביל מה ב, דובכהכל , ופיי:    םחנמ

.  ה זליב זמן בשקיפסמ האשאר פ  לאיאנ. רותאת זה י הש אעאל ג אניאדתאל :          ןב

 (תצא לםק)              

. שב:   םמנח

... תי אוובזע,     אבא:    ןב

 .תרמאש הבמיש משהו  (פאוזה). תך איר לדברוצה אני( ישבי מתןב. הזאופ)! שב:  םנחמ

 (זהופא).  לספר לךהרוצ  משהו שאניש ליי (זהפאו). הככ ונחאנה מע לודא יאני גם ל             

 .  את זה וזהו להגידסהנוט אפשי אז אנה זד את יהגלך יאודע י כך-ני לא כלא

? קרה מה:        ןב

כל   יו לי שהש ראיבאהכ. םייידול ממאיר לפני איזה חודשג, ליאצו ילג. יךמשלהי  לתן:   םנחמ

ו  מכת גרנום מי סתהא הי לה שזרבתסז מא, הםעליך ל הרפאמא בטח סי, ונ, מןהז              

 .י סרטןליש … זמןמדי ר ותילי ן איכנראה ש, רובקיצ. ונבשחש              

 ?בזהטפל  מהאתו! ?המ:        ןב

 ו קב יעקר, אהרכנ, טובה המקרב םפולים כימותרפים שגטיר בולער מו אניא. שממ לא:  םחנמ

 המ יתאי שרריחוא דםתק מיד בשל בה זגילו את. וחט במש מ לאזהם וג, קץ האת             

 ב מה ושחלא , הז תלא מוכן לעבור א ינשא ילטתהח,  שלךאתבו לסשע  האלהיםולפיהט             

. לסב האתה וו שלאה ז. יהיה             

. דיגמה להע יודא לי אנ, באא:        ןב

 מןזשבך  לידהג לוליכק רי נא. רבסדת  באמיאנ, בסדר ני אלאב, דיהגל  מהןאי:  םנחמ

 .בייחוד הזמן, סיח ילכה, דק צןייאינשט הכמר ת ויותרוי הגל מקרי נא ןוראח             ה

 ,כותייאולא פת נולהי כולין שנשאר לי זמט מע הגםש , ובחש לחילמתי אנו             

 יךאלא א, חיה אתה מ כנהמש באמת לאה שז רוחיא בתתי קציי גלאול, להכ רותמ             ל

 (זהופא. )הז את ייםלקה סאנ ניא, לי ראשנש ןמז הברבה וא, טעמ באז. יח             אתה 

 .לוםמכת דעיוא  למאא, ובחשי הכו, אה             

 !?המ:        ןב

זה וח בטבי  ואנהזי בקשר ללתשקב ותת הכי חשובטולחהה חת אזאת. עומשתה שאה מ:  םנחמ

י תייחס אלהיא ת.  הכלנהשי שזה בליולה י חאנשת דע לל תוכלאמא א. וזחון אבמלי             

  יוטסך לונשאר לי יהפש ןעט זממהומסכן ו למלאו, ניסופה ולאל ח וכמזמן ל ה             כ

 בור את לע יתואח ריכתוה מהמיט צאתי ל להיא לא תיתן. לשנינוי ראנול סב וולגדד אח             

 …אלההים ועומזהם ילופיט             ה

 …תעלד תיב חייאה, אבא:        בן
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 ונחנעוד א לכאבל , עדת היא ףוסב?  מעכשיורה כבותלל א לאמבילשב? מהל ביבש:  םנחמ

 חיאצל ני אאולי אפילו ויםרושאמו םמלאי, יםמלורם ניחיד יח בותחים ליוליכ             

 ויותע טעט מאל שיתיע? לא,  עדיףזה, רת ממקודםושמאר ות יתהאולעשות              

. ר ליאשנמעט שב תיות קצת אחרחסות ולנל סנא'צה צרוי ואנה תיגם א וילש םייחב             

 .תיל להבין אווכי שאתה חוטאני ב.  הזמן מעל לראשכל נוף לרחי שאבלל שן  ענליב             

אבל שנינו , היא עושה רושם נורא קשוחה. מוני בדיוק כלך שמא אאת מכיר תהא, בן

 הושני עא המ דעיוי לי שאנין אמת. ריגמלה ת אוטטה ימוז  ,יא תדעשהע רגיודעים שב

. ילאת ההחלטה ש ה לכבדסנתו

 ?שיוכה עמאז :        בן

? רבסד, וםכאילו כל, ה זאת יםריכזמים כרגיל ויותר לא יכמשמ, שאנו האתו רנסגה בז:  םנחמ

 (חבקיםתמוני ש לחד איםובבסת מםצריע נזאוכת לם ליקמ הם). רדסב:        ןב

 

 21ונה תמ

 

 יעהגמעל י. יחללא מצו םיורר גפםע יהגר הסאת יקלהדלסה נמ אוה. שןה לעצא החוצוי ןב)

   (ציאה מציתומותבך ס מהואש האו רואחורימ

 

 ?ריך עזרהצ:      עלי

! עלי (לטקו):        ןב

 !בן:      עלי

 ?הושה פע תאה מ:        ןב

 ?ה אתה עושה פהמ:      עלי

 … לירתחז, ןמזמ לא יזרתח:        ןב

 . אתביה של סוהלל:      עלי

 …תא יךא, כן:        ןב

. ןקט ושבמה ז:      עלי

  (מתחבקים). קוביח יתנ.  מטורף קטעהאיז. ותךאות א לרייופ יזהא, יעל, יו:        בן

 . לשב בכלומד בו עשאתתי ע ידאל...              שיו

 .ושנפג שננהוחראפעם העברו כמה ימים מה, ובט:      עלי

 . חסיזה דבר יזמן ? ןמ זהזה  מבלא. הפי רה הגדתאימים ז מהכ:       ןב

 ?ומטםטמ  כתבתלאמה ל. דינג:     עלי

 …ימצעסובך עם תי קצת מהיי,  יודעאל:       ןב

? שה חדמ:     עלי

 .ת נפלאיאנרינה את 'בוא (אוזהפ). וןכנזה גם , כן:       ןב

… י הוד…ראהגם אתה נ. ודהת:     עלי

? וויהבהל תיי האל את. תודה, ןכ:       ןב

 .לם ביחדוכ לי עם קשה. וןחראמן הבזי  אותקנקצת חו שב הזהוהמ. יתייהא ל, לא:     לעי

 ? להארהתהגע? יה האיך, מתלשתמיד חו כמ! דווהב מןזה ב הרכך- כלתיהי , זובע בל            א
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 .טכמע:       בן

 ?טעמה זה כמ:     עלי

 .ותלגתה לש גוס י לל היתהבא, הלהארש ממ עתיהגד לא וע, ימעל עצ דבאני עו, ךאני בדר:       ןב

? תולהתג:     לעי

. םייתה לי את החנ שיידא הים מקוא ושהזה איבו, לותגהת, כן:       ןב

 .רספ:     עלי

 .דבל י לאנמאז א     :  ןב

… םנייוכוחות עלל,  ליקוםהתחברת? מה:     עלי

. ושולא:       ןב

 ?אושו:     עלי

. ושוא, כן:       ןב

? וזה אושמי :      עלי

? ואושה  זמית דע יולאת א:        ןב

 …ואות אראהי נם אא ת הפרצוף אההאז ינא ילוא, לא יודעת… אבל, כר ליומ םשה:      לעי

 .20-ה במאה יהשהל ודגי כההרוחני טר  המאסאושו הוא, יןמאמלא  ניא:        ןב

 …או הואוש. מזרחה מת חוכאת ולאמופע הדהיאת כל ב רלמעא הביא ו             ה

 ?יםשגפאתם נ? תואי בר מדאתה, לסחבת ומרא הה זמל אב, ינתהב, דרסב:      עלי

 .יםברחו מו ממשנאנח  ,גם, ן כ:        ןב

. זהה אושו האת ילתכיר  פעםי ולא. דמחנ:       עלי

 .ערקה פטי לך יה שיה שלורפסי חק, נתייםב. ח אשמאני:         ןב

 ?ת מתנהה זאמ:       עלי

 זרה ח הי רוצ אנזייהפפר הסאת . יתחנוה רנתזאת מ, ת אומרתאז (פרהסת לה אן תונ. ) כן:        ןב

 …תווי אאקר שתריאח              

   יותרוץפאנסה לק אני. כתללת יבחי יאנ, טוב. ןמצק,  פולניתראואה שנשרני א, ובט:       עלי

. ייםבנת, וםאז של, ובט. חראומ              

( צאתוי). ם      שלו:   בן

 

 22 נהמות

 

(  נכנסםחנמ. ינטו'ג התיק אלדמחצר ובסל פס תיישב על מבן)

 

 ?הירחון הזהסם פעשוב : םנחמ

 ? שכטההוצר:       ןב

 .התוד, אל:  חםנמ

 ?םפע את זה תסינ, באאיד תג:        ןב

 ? זהתאריך מה אני צ, לא:  םנחמ

 ?מתישהו? יניבס? אברי הצחא לו לאפיא? מה:        ןב

 .וםאמה פת, אל:  םחנמ
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 ? אולי בכל זאת(הזפאו):        ןב

 …ןלעשע ד יולאל כלאני ב, לא:  םנחמ

… ךובמס כזה אלה ז...  תנסה,ואב:        ןב

 ?ןכוסמא  להז:  םנחמ

 ?ןכוס מהמ:        ןב

 .מיםסזה ? ודעילא :  םנחמ

  םסת, םלצשב א נחה שזתויורב תיש. רהשר כוס בימא ים סמתריו א לזה:        ןב

? דםה קוזל עשבתי חא יך לא, באא, ערג. לנו אצקמולמו אכ, יםאבכה להקלת ופתר             

 …שלך" שאאבי רכ "…האת ל קלהך ו לרזו לעארנול וכי זה,  מצויין בשבילךזה             

 ?מתבא:  םנחמ

 .ועדה יז, טחב:        בן

 ?תועשיך לרצמה ז א, ונ. תונסל קיזי לאי ולא (חקול:  )םחנמ

…  תאוריל פהאי שחקוט שפ:       ןב

 …ה זת אשוםנח לצליאלא אני , ה מסריחז, זה לא ילך, לא (על משתמנחם) : םחנמ

 …בולתיי בעשיתה עם חבך  לשהאעי אנ, בוא, יש לי רעיון, רגע (פאוזה):       ןב

 …תוך האוכלב  זהתא םיר לששאפ, מה: םחנמ

 הגיד לי שאף פעםל רוצה התא, אבא (הפאוז. ) דברכלבט עכמזה ת אם לשיר אפש:       ןב

?  "קוקיסייס ספ"ל עת עמ שא            ל

 .לא: םנחמ

 … מתכון סודי מעולהתך אוך ללמד הולאני, טוב, אמיןלא מ ניא:       ןב

 .םשו מחברת לרךירצ ניא: מנחם

 .מטבחב לא שאמא הוו מקיאנ, בוא. פ"עבה ז אתור תזכה את:       ןב

 ?בח במטי אמאמתמ: םנחמ

.  קד צו, וואלה     : ןב

 ?" פלפל ושמן זיתםוש " במוכממש  ישמרגי נא (להם שהיצאהל ע): נחםמ

 (אר בחוץש ונושואולט את קן ב)…  מיםקדלמת:      ןב

 

  23ה ונתמ

 

?! ואוש (ושואת אאה ור:        )בן

 ?המ:   וושא

 ?ץ בארהעושתה ה אמ:        ןב

 .קברי צדיקים ח עלשטתמ:   וושא

 ?!      מה:  ןב

. ה כיףז? אל המל:   וושא

 ...ה סתם מסתלבט עליאת:        ןב

. יהודיהתה יהי שלתא בשסליתי ג, םפתאו, באמת, לא:   וושא

. ןיאממלא  יאנ, באמת, נו,  ךייחב, יוא :       ןב
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 (!זאת בדיוק הבעיה שלך) .ה שלךמה הבעינו ע ידשקודם לאו ילכא, םשלו, או:   וושא

  אתה שתלדע כוליני  אךיא, עגר( הזואפ). ב טוגיש מר לאאני, חורתרח סי יש לברכ, די:        ןב

… חזהתמ התא וליא, יה הכל בראש שלז ילוא, ושואת מא             ב

   (ךהול). עתד לולכי אל התא , קד צואתה:   וושא

 . נתיוכ התלאני א, קצחוב ההיה ז, רעצטמ אני (מדנעו אוש). ע רגכהח:        ןב

  ושללבו, הזהש  המטופולושרת ה אדוריהל ליכו תהא, שבמו ברהזח  כברהתא( וזהפא):  שואו

 .הו נורמלי            מש

. עם זהי לוח נד ל מאובא:       ןב

  ?בלעלי שתך משהו בר להגיד לשפא:  וושא

 .ררוב:       ןב

  ל הכזה, הם האלידג בכל. יתלדוי זה, מוניכשוב חל ליבש בניוכמות ראה לךי צרה לאאת:  וושא

 יםטפעוו ים מסביבם הינששאך י איפל עצמם  אתףעטול יםלגתרמ םשינשאפה טיע. יפהטע            

 . יםנשבפ המשוב זה ח שהמ, יפהטע רקזאת  אבל, ניםקט יוהם ה כשמם            את עצ

( בלה לאה עמר).  מה שפה בוחשי  והכ…הפ… הפמה ש (הבטן, שראהה על מרא)            

ב במוש םיוסנדל הלחוולצה כח, קצרים םייכנסמבוש בלתה א אםה נשמא  לזה            

 .ףו החטים עלסדונפר בכ ערום התא םאו א, הישיב ביםוררך לבוש שחאבתה  אםא            

ה  מו דותף להיא שו לאם מואר באמתאד. עבקוש מה  הםניםפק בומ עשותרגהות חשבו            המ

( צאיו. )ו שלקודםהי נאה לת עעלותהלף אושא וה. םיראח            ל
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 ?מה נשמע:   תדיהוי

. דרבס:           ןב

 ?תהאתה רוצה :   תידוהי

 .הדלא תו:           בן

 ?הע מפשב לנסוחואתה ש, ר ליה אבא אוממ:    יתדהוי

( ציץעתוך  לוינט'גאת החף וד). ןכ:            ןב

 ?עו לנסמןהזה בוער לכם כל מ:    תידהוי

. הני פא רק? ם לכ זהימ? לכם רוע בהמ:            ןב

?  בוערמה, םעפועוד  םעפ עוד ל"וחל עוסנל פשיםחן מזמ הכל, םריעיצה םכל:    תידוהי

 ?נהאשוהר םעפב ל"לחונסעתי  ינאי מת עדיו התא                 

 .33 תיית בשהכ:            ןב

 ?יל מה בער. וןכנ:    דיתהוי

. יםמ יהששי בתסיה הקלאפורא, רפוי זוכר את הסיאנ:            ןב

 .שמונה:    תידוהי

. שמונה, הסליח:            ןב

 ר כב תפבצר, רם זה כבעיק מספ, מודושהודו ? םביטות חופ םייח ליו יה? הרקמה  אז:    יתדוהי

? תייה                 
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 .אל:            ןב

 . את מגדל אייפלאהרת, תפצר לסע, בוש נסועיב ליה חאת םאז א:    תדיוהי

 ?ליפי אגדלמ, מה פתאום?  קשורזהמה :            ןב

, ייב לנסועח תהא, קפימסי ד, הברה ךכ  שם כלתיהי, להודוור זחל ךש ליביל מה שב:    תידוהי

 .פתצרסע ל, הפור   סע לא

 .…ודוהל רוזחל צהוני רא, רפתע לצו אותי לנסיןמעני אל      :      ןב

וב  ט רתון יושיל? ותפחת צ קלדאוג? ךשת ממקבמ ינאבר כמה ( כותבה ללמתחי):   תדיהוי

… הללי                ב

 .י תבכלא, יד, מאא:           ןב

 .א בוכהי לאנ:   תידהוי

 ,גמרוח נויכזהו ה וחילה לבכותתמ תא, ו ויכוחש לנישם על פכ, נו, אמא:           ןב

 . ןדיוה מרנג, דםלהתק ןאלן  איהו וזפניםרע מבנקאני , העונמוש ד לקתהופכ ת                א

ה יחא ני רוצה שאשאתם ייהחת ות אילח ליכו אל ינאשן בי לההכריצ את, אמא                

,  ישל תויועטה היו יואל, תטעויוה ם אני עושוגם א. שלים יהחית חיות אכול רק ליי אנ                

ד עונים ו שכיםרצ ויש לנ, יםננחנו אנשים שוא. ניםפבמל אגד ואלמד, םיהל עשלם איאנ                

 ם אם ג, לך הקש גם אם, ראות לךנא הן לם  אגם, ליש ותרחיהבת  אכבדי לדלמ תלא                ש

 .שנינו ולבך לסישמרק נ אז, תואגדת מאוד                 א

. ישל םיינהעלו מול ש ייםהח את  שלי הורסבןך האי ותני צריכה לוותר ולרא אלמה:   תדיהוי

 ד כמה שניםעו, דג כמו ילנהת מיהר התא. םידיי קוביח בודעמל? השאר אדישלהי,                 מה

אתה  , רוגבם מאדאתה כבר בן . זתבז שביםנל השכ  עצמך עלותאכל אתורר תתע האת                

 , ודהבעלך  ןיא, רואלך ת ןיא. ד היחיםמטמטואתה ה לאב, יםמומטטלם מ שכושב                חו

 ? יהיהמה , דאתה לב                

 אין את  דאחף לא, אמא. להכזה , כרגע יושנכך - כלא ל פשוטניא, לבדני לא א, אאמ:           ןב

 .לו שרךאת הד ואציב למיח דחים וכל אכדרן סוף יא יש, שרואון למתכה   

ה  הית רקש יוואלה,  במקוםךדור תהא. ךרד שוםלך ן יא, ךמעצל  עתכלתסל בא, כן:   תדיהוי

( לכתוה). ךדרה זאיך                 ל

.  לומדינ א, מבינהלאא את אמ:           ןב

 ?ד לומ אתהמה:   דיתהוי

. ובט רדם יותא ןב יותהל איך:           ןב

( תלכהו )?לה ומנהל עסקיםלכמה רע בכ:   תדיהוי

 (יתב להיסבכנעל יב קלתתנו כה בותאצוית ידהוי)   
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 25ה ונתמ

 

 (בן ויעל יושבים אחד ליד השני)

 

 ?מהאז :           ןב

 ?המ:         לעי

 ?עבהרת א:           ןב

. הדו תלא:         עלי

 .סדרב ממש דיבוכש י, צתה קפ תנהנה הזאת השיהבחמ, יד תפחאל:           ןב

… חםקו ווש תויגעו וליפאש י                

. ן טוברולך זיכיש :         עלי

 …בטוי דמ רתוי, ן   כ:        ןב

 ? מתכוןתה אהלמ:         לעי

 .שובחא ל:           ןב

? הא, ווד בהצתקת קעתנ? המז א:         עלי

 .ל זה עושב חיאנכש, ה ככצאי, ןכ:           ןב

? אה, םואפת רז מוצת קשזה, רבע מןזרבה הך כל כ:         עלי

 ?יב תשילאו. קצת, ןכ  :         ןב

  הל האםינ כל השחריאזה  היתבבב ו שותילה פשוט, רדסהיה בא טוד מעע אני. הודת, ןכ:         עלי

 ?בתאסשל  הוילהה לגלב תרז חזא( הזפאו. )רבסדי                 אבל אנ

.   זה רק חלק מהאמתאבל, םלכו לאומראני מה ש זה:          ןב

? תמרואת אה זמ:        עלי

 .וטיידך א לעשמיזה , יזבע:          ןב

 ?יותסה אתנ:        ליע

 …ה זג שלניימיהטל אב, הויההל ללגי בזרתח, אירת. עצמיב זהת א יתיכלעש מא מ לודע:          בן

… הא מבינ לאני?  מהלג שינמיהט:       עלי

 .יםרלה רקבד לט ליתאצא ית סב עלודעהאת ההי שקבלת ינפל מיםה ילושש:         ןב

ת מטורפת  חנירו היוח ברו עתה אםהב ךרודאתה  שר ברגעזושלא יעת ומוקמש                י

 .עצמיל, םקולי, המאד לשאפשרב רוקי כה יאנש ישתרגהה אל היםובהר 

, ם פנישטוףי לתכהלו העם הזריחש ממל האויצאתי מה, י בבוקרלישי קמתהשום י               ב

 שמ שוכמ, ענק, בצהו םתכ, ותיחמנ ה שדםיעניהל ה מואני רו אשראת האים רני מאש               כ

 , וםאתכה פכ, הכל מתקמנו כך-לוכ, הפי כך-לה כ היזה. לת אלי ומסנוורת אותיכתסמש               

 ו א היבוא אמא ק רםא, ש היתהלי בראה לת שעשונהוהמחשבה הרא, ההרים צעמבא               

 . ופתאום נורא התגעגעתי. זה אתת אוים לרכולי               

. בהמוש על בותשמח זמן לתרהמין מנחת בת אבבי תאו וריזחה הלאה תמניוחה               

   ת ולחי ה זבמזרחם יודשח ךשד במללמו  מה שניסתיי כלכי מצ עםעה קי קתשרגה  ואז 

י    תלשכנ וליאכ הרגשתי,  עתידילב עבר ליב, תמיסוק נרגיהאלבר חלהת, וכשיעו ןהכא את  
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 ש קביתי לסנוע בי להרהאת אמוזהיה ו החנתי מהבא הל, לבלורא מבו ניתיהי. הינבחב  

  חתילצה ולא פכתיה התהלהלי לכ ?תולעש ךירני צא ה מ,ן ברורימסי ן לתי שםויקה  מ

   י עת והג הראשוןמטוסהל י עיתלע. הרטתא נפסבהודעה ש יתר קבלקבוב, דםר  לה

… אן   לכ

 (כנסנ חםנמ)… טוד היית מימת:        לעי
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 (עללט את יא קוו שהפנילדבר יל לומתחציץ נכנס עם עם נחמ) 

 

? מוןי הללשים צין העב החוראים מלישת הכמם ישלעל  מראו ה אתהמ:  םנחמ

. ה פשאתי יתראא ל םשלו, אה (בהגי  העציץ מאחורתא איהחבלסה נ ומל יעתט אלקו)             

 .לוםש:       עלי

 …אני רק:   םנחמ

. א משלנוהי, אבא,  בסדרזה:         ןב

…  גםאז את. ןכ, אה:   םנחמ

 .לטהחב:       עלי

... ני אזא, דהובע הרבה יל ישב וט. יפה, יפה:   חםנמ

? שטרהמהממפחד  אלה תא:         ןב

?  הלפב תקר יימ:   חםנמ

 .והשמה  בזיש:         ןב

? ל יגדה שז ולחכותםחיפרמה זרעיםהאת  יםשט לופש, אז מה:   םנחמ

 . מספר אחד בארץהה המומחאת, חפרל גדותך לאד ללמך ני צריא, באא:         ןב

 מושב ולעשות איזה חממה ה וףסב" ימוטהש "תר אולעק שראפי לוא (הוזפא. )קודצ:   םחמנ

 …של הנטק              

 .יקא חול ןייד עזהש, חכשאבא אל ת:         ןב

 .ולם כהקדים את לףיעדווקי חה היי ה שזדים עיתנה שנל ש עניין שזה, טויותש, יוא:   חםנמ

? דעוב זה ךאיע יוד מה אני לא, בשמו בזהל  שמכסותל עו ריב יטעעוד מרי ה              

 י דלגן מוגירר א"יו– ם שדות חמנ", הלאה יםרדב ליש לך ראש,ק ירבמ התאאבא :         בן

… "אלשרי בסגראה              

… זמן של ןיניק ע רהז? לא מהל? למה לא:   םנחמ

 .תניומהחמ י רווחותפחלא ה ייהני בטוחה שזה א:       עלי

 ה כמו עםתיב היםחפרא יבאשאני  ןמכל הזש בק לשיךא תמ לרק שאמא? שאלהאיזו :   םחנמ

? ומראתה  אן האירגור"יו (וחקיםצ)…ומחשי וושיש תבבי ההיי זא יכ, יותנמהח              

 ת  בחממוהותפשתנו  איסהכנל צהואת ר? המ זא (ץי העצא עםיוצ נחםמ). תלא פחו:        ןב

 .המכה את ביחד שות ולעות             החדש

 .המחיתי נשארת בארץ הייתי שהי םא:     עלי

? תמרת אוזא המ:       ןב
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". רקיו ניו"בא להע בו שטסהי אנ :    עלי

 ?!מה:      ןב

 , אומיתפו זה לא משה. גניבהמ עבודה לי  מצאוהםף וסוף ם וסיש לי שם כמה חברי, כן:    עלי

.  רת יוהש פפחה לי מין לא. וף מפהוצה לעמן רבה זהרכבר            אני 

 .קעאת ינאה שחלמתי שממ מן זרתובה יהרב הזה עתי במושתקה נככם ג           

 ...פה מלהתחפףס אנ'צהגיע ה, איחורבת קצסוף , ףוז סא           

 …לופי אנוקפסה לא עוד, חזרתי ק רינאל אב:      ןב

 .ודוהבמן  זה הרבל כךכ  להתקעך ממשק ביא אחד לףא, דע יואתה אבל, דעתוי יאנ:    ליע

 ?לא, תי זה בטח אתהאו יןהבל לשיכום ו בעולמישהש  יזה אםמ ץוח           

 …טופש, חבט, ןכ:      בן

? מה:    ליע

 .כלום, לא:      ןב

. כ"אחתך או הארנ. תכללה כ צריוב אניט:    עלי

 .חטב, כן:      ןב

 

ושומעים , מהב מהיוצאהוא , נותבבעציו  עלסוע לנלן ומתחישי" סקייטבורד"ח קלון ב)

( .תאונה והתרסקות

 

 27ה תמונ

( .ריםיפוצץ וצי. שוואל ר שפס ארוקתחבושות ו, כב במיטה עם גבס על הרגלשון ב)

 

 ?ורהקמה :  שואו

 !קקה:      ןב

 .בוע לטאלר התז. תסמיוקת ויופטימץ אילך משפראתה כו, דאין מה להגי:  וושא

 ?םוך ח לאולי יש( הפאוז)           

. הטצאת מהמי לגל מסולא ממשי  אנהככ  גםהמשנ הז המ, דעו יא לינא:      ןב

 ?מיטההמ שביל מה אתה צריך לצאתב: ושוא

 . ודוהל רוחזביל לבש:      ןב

 ...ששמ, אשד, ריםוץ ציפוצי. בושרא נחמד פה במונ?  לךהבל למא: ושוא

 .בר טויותגיש הר לי לוםה לגרסמנם ה סתתא:      בן

 רתויי להרגיש כדם קומ םלשו לנסוע צריך לא אדם ן שבבשו חתאמבי אנ. י לאנא, לא: וושא

 עסד מיתמ אוה יתימאהמסע ה, רהלהא עיגי להד כלאם אז ג, םיראם כבר מדבו בוט           

 ?תשטופבה ת זאך  לדיגאיך אני א, בן, מיניפ           

 ("כאן זהה ונפ"גדול ביר  הקטי עלפר גכותבו ספרי צבע קח לוושוא           )

 ?ןוכתמ התא המל? המ:      ןב

 (ולךה. )ן כאזהה ונפ: וושא

 .י לא מביןאנ:      ןב

… סהתנ: וושא
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 28ונה תמ

 

(  קמרת חוצל גשמ ם ענסתכודית נהי)

 

  ביםרים טוודב ריאות המון ב פהשי, תך אוחזק יהז, רקי לך מהבאת, תתיישר, קום:   תדיהוי

? ירקה  עלת קישקשהמ? יתה עשמ. ם                בפני

… זה… י אנ לאהז:           ןב

 ?מי:   תידוהי

 . חשובלא:           ןב

 ?הונפ כללה בזמה ? תבגרת יתמ. ןלא מזמזה  ת אדוייס קר, ובט  זהמהל יבשב, ויא:   תידוהי

. ודובהם קומה ז הונפ:           ןב

? נהופית בהי ימת:   תדיהוי

.  סבתאלע תי את ההודעהשקבלשם כ ייתי         ה:  ןב

 ?מה יש שם בכלל. אה:   תידוהי

 .שלוומונה קהם את יהק שו אוהנובפ:           בן

 ?מי זה אושו:   תדיהוי

?  שוה אוזי מ דעתא יואת ל:           ןב

.  יועל יתע שמאל, לא:   תדיהוי

!  ?מה קורה לכם:           ןב

...  רק אני פה? מי זה לכם:   יהודית

 ?ילחתהל הפמאי… אוהשו או:           בן

 .להתחההמ:   תדיהוי

,          הצידט מלשת ח שיטויתשפ ולדג ינוחר מורה. ראו מרטוא מאס הושאו:           ןב

 …הולני החרודמ הדםהאח עם רזמה לשאת התורות  תולבמשש                

  ומצעעם  יהונרמ בהשחי אדם, דהעבמ במו לברוא אדם חדש כסיםה מננפו                ב

  ( ספר להתןנו ).ו שלםי הספרדחאי זה קחהנה . יבהבסה ם                וע

 ? חידעוא וה, הוא נראה מצחיק, שמע מענייןא נוקדו הז (רת על הספמסתכל):   תדיהוי

  מתאלם לומע ו מעולם לא נולדושאו, אמא (שוול א שיציאהה יוון כעלל תכסמ):           ןב

… 1990 ל 1931ין בדור הארץ  כאתר ק ביקא רו                ה

 .מת הוא אז, אה:   תידוהי

 …רהאה הווחמי ש, יינתב…סאקופ ה…לו שוףהג קר, תמ א להוא:          בן

  רקרמתה שהמרק זדעת יואני ה שמ, ונה שמפונה, עתודלא יאני , תינוב הבט, טוב:  תידוהי

 (ירקה על), זהמ י תחשוב ששכחתלא. יותרעים טה א יהילוא כבר ה מעט ודע                ו

(  יוצאת). בוט רתיו צתש קיגשתר יר מהקאתהזת שטו הות אתקלנ רךט תצלאוש               

 .מוזמןאתה , ברותית קבב סבתא לשא ספות הקר א לבקיםלכר הומח, ב אגרךוד               
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 29ונה תמ

 

. יצפה הרק עלמתרסא  הויםדשני צעי אחר, לכת עם כבייםלמהמיטה ומנסה להתחיל  ם קבן)

 (ללכת איתםמוד צפה ומנסה שוב תוך מאמץ גדול ללמהרי קם הוא

 

 מטורפת  יתה רוחנחויבור איזו אעאני שבו י  קוסמגעריזה א, הרהאש פחזמן מהל כי אנ:    ןב

?  ה אני רוצה לעשותמ? נימה א? אנימי , רורה ב הכל יהיםותאפ, רזפתי פלהער כלה זה געבר          ו

  תילחהצא לעוד  לאב, שלמים מתחת לעצים םימי ילתפלהת, גרתי במנזרים, מדטציה יתיעש         

. לא היתה הארה, םס קיהה אל אבל, ות קטנותנבה הרבה יוה ,מתבאה ריק השז         

ם  וביות ט ולהיאגדה שגורמת לנו לנסות, ריםבוגמלאולי זה סתם מין אגדה , קסם אין יאול         

 . השתה עואש חירותבה ים ואתחי האת אולי יש רק ",ארהה "בר דזה כאיןי אול, ר         יות

 , תי אמיאנס' צזהתן לני תוח בואי לפלב א, עכשיודיח בנהיהכון ש נה זאם עדו ילאני א, לעי         

 . ות ניסינופחשל תעדל ילה בלאה  החייםתא רעביאבל לא נ, השנ ילאו, שודח קיזיח י זהלווא         

 מהכ, ויא", דגיונ ישיד יברנד, תואבית דה במרפסת בבנדיזה בוקר בכיסא נ א         לא נתעורר

 ת  יף אללהחריך צ, ןשוי, ונ? עובד זה  אםותארל נויסני לא םע פףאה מל, התאותי באה, "ל         חב

  צריךתה שאודעיתה אשמשהו מ זה להשתחרר  מואריותלי להאו. קטטרהקית של ש         ה

 ...הראה הזאת, ותרד יחפמה כבר לא תשאאולי הרגע הזה , דפחאבל מ,          לעשות

 …('ורוח וכושים  עםירראומ, קהמוזי, הנשתמ ורהאת         )

 ! כאןה זנהופ! ןאכה ונה זפ, לעי! ךותא יתהב אמידת אני. והב אותך אניא, על  י 

 !טיש! טיש! טשי (םבימכא לטונופל מתפקל במשהו תנן  בקספהכל נ)   

 … להגיד לה את זה ועל יעכשיו אני רק צריך למצוא את ,בטו   

 (ותישנחב ודעצ להקביים ומתחילת לוקח א)   

 

 30ה ונתמ

 

 (תיבהמנק יוצאת ע לימרת עםדית והי)

 

. ריםאח מאנחנו? אבמנחם אתה ! נחםמ:  תדיהוי

? כיםתם הולא ןלא, מאא:           ןב

 ...יםנחנו טסא, םא הולכילנו חאנ:   תדיהוי

 ?ןלא:           ןב

 .להודו:   תדיהוי

? ותינרצ בנו:           ןב

 (ומראה ל). ס טיסהטיכרהנה ה, מריגת לנוציבר:   תדיהוי

!  ?םויה… מביבו - ביאב-תל! מה:           ןב

 .כן:   תידוהי

. קיחצמ שממ אל הז, תה כזאחיבדן  מיתאזאם :           ןב

 .אנחנו טסים, חה בדיזאת לא:   תדיהוי
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? להי מםתאמר אלאתם , תוכול להיי לאה ז? המ? איך:           ןב

… רהשאלו נתוא ענכשצינו שת ראל:   הודיתי

 ?המ:           ןב

, ונרגשהו נשנישהו ש מזה, ארהשו לנתוא כנעשיד  שאף אחונלא רצי. ותצינרב, ןכ:  תודיהי

 . ניהיה ספונטניםםחייבחת אעם פשמן זע ההגיועשות ל םיצור ונחנאש, םתאופ               

 !י בשוקאנ:          ןב

 תיכה קצי צראנ שהשירגמ ואני הרטפנאמא ? ה פות לי לעשיש המ, ונממ  תצא  אתה:תדיהוי

  .שפוח               

? הורכיתב" מד לבק "אל הלמ? ודוה מהל בלא, כן:          ןב

  לי הארנ,  עצמי ואחרי הספר שנתת לי לקרוא זהעםר ר לבוצהר ינאש םירבדש כמה י:   תיהודי

 , וו משהזאת עשל בכך  שליםרפוסי הנראה שכלזה כ מץוחו. ת זהא תון לעשוכנההמקום                 

 ?אל לזו אם נורוקם מ                זה ג

... אבל, מאוד זול, כן:           ןב

, ךמצע תא שפ מאוחר לחא לםעראה לי שאף פנ? אצבחרי  אטיולי לע יגמ אל? הרמה ק:   תדיהוי

 ...וםקמ יזשהואל יעגה לרקלא , הדרך, ושפהחי זה חשובשה מ ריוה                

 .ת זהא מאמין שאני שומע א ליאנ:           ןב

. םירקצם ייחה, רההלם מהמתצא שני מקווה א. לךאצה יעד בימת תההיה נואמ, נו:   תדיהוי

תשכח  ל אתו וצריכה אולך אני כבר לא ר שפ הסהז, וטוא הלש המפתחות הז, חק                

 .םיציצ העתאו תוינחמת האקות שה                ל

 (תסננכ יעל                )

( ענקרמיל גב ות, ולרוש, דנהבנ עם נסנכ םחמנ) …אני, יה:          עלי

 ?אש לך שי ןב, תציהמאת  צאומ לא ינא:      חםנמ

! ?אבא:            ןב

 ?המ:      םנחמ

. בתשך ליני צרא, שבילי בתר מדיר יו כבהז:            ןב

 .בואי נזוז, תידה יהוללאי, היה ית מוניהג לנטחב, טוב? שאך  לןישא מראו זהאז :      םנחמ

 .וון מתכ אניהלמ יןמבה תא םא, ונלש" יציםהעצ"ת גם א, תוהשקח לכשל תא, ןב                 ו

 .אתם נוחתיםששרו ברגע תתק:            ןב

 ,יולים האלהטה הזיך  אדעו יתהא, לפוןטד הילה כותחתשב  אל, אם יסתדר:      םנחמ

.  טלפוןשפחלא תמיד בראש של לה את                 

 .הרבהו נכתוב נאנח, יןודאוה ושע םתס ואהו, םידומח, יתבה על תשמרו:    תדיהוי

? םעי נוסם אתןמזמה כל:          עלי

 .ייב. ל זהעך ות ל לענעדנ כשנחזור:    תדיהוי

.  םידלי, להתראות, נלך יאבו. ה פר כבתימונה, ויא (יתנמכו וף שלצפצ):      םחמנ

                 (םשג מתחיל. םיוממה ני השעלד  אחםליסכמן יעל וב. תרחקים מהוריםה )…לאב:            ןב

 (אתציו). כבר חוזרתאני , וטו באותואהשארתי הו וך משל יבאתה ניא, ויא:          עלי

!  ואוש (דצל ץ מצדר , ותו אמחפש! )ושאו? איפה הוא לעזאזל! אושו! שואו:            ןב

 (ישבתמ ושאתימ     )
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( לה נבןב)? בןי ת לראק (ףתכה לען יד  לבכנס ושםנ)   :     אושו

 ?תמלענה יפא, כן:             ןב

 …ותיצריך אכך כל ר לא בפשוט כתה א. מתילענ אל:       וושא

. דימתמר תוי, וישכע, ךותאיך רצי  שאנחבט:           ןב

ים רכצת מבאכש. דלתמיום קשום מ ללךהות מאב אלאני , ג תדאאלל אב, לאה תא, לא:      וושא

ם  במחיריםיניתוע והתסטוקהו ילש םפריסה לכ תא  לךיוהייים בנתו. עיפמוי  אנתיאו                

 …א הותא מל ולםע ומיח לאלם אושו מעו… עדיו התאו שי כמכ.  יםקצחיש ממ                מ

… ל… 1931ן ירץ בא הורדכ ר אתיקב רק:           ןב

  (יוצא). ות בןאהתרל:      ושוא

( וירוחאמ מדתעיעל נכנסת ונ.  לו לשלוםףופמנק ובן אושו מתרח). וות אושארתלה:          ןב

  (צד קית ות לתנו ניעל). טן קו משהתי לךאבה, יה:        עלי

? מה זה:          ןב

 …להתגעגע למשהור וזכל ליבבשה ז (ךיחיומף דיק צתוציא מה מבן). םיל בפנכתס    ת:    לעי

 ?שיוכע םשיו עה מאז (הזואפ). לידך שממ אצוא נמשהגם כ… (התביחד אי םימשל):         ןב

 . בצעד אחד קטןחילהם מתלו בעכה ארויהכך רדהאומרים ש? אני יודעת (הוזאפ:       )עלי

ת לרד ליחמתן  זמתובאושי כ השנתד לקראחד אעים ועושים צי ידים מחזיקבןועל י             )

כמו בתחילת  ד חדים ביוקרו, ישנהל ע חדא, םלשמיים מסתכלהם . ל חמניותש םשג             

    (יותנשם של חמגכשהם היו ילדים ב, המחזה

                            

 

 -וף ס- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


