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פרולוג
חושך. הבמה ריקה. כל אחד מהשניים נמצא במיקום אחר בחלל.

הם אינם מודעים זה לקיומו של זה. כל אחד פונה לקהל.
האור נדלק על כל אחד מהשניים כשהוא מדבר.

רועי

האנשים מסביבי החלו מדברים ואני לא הצלחתי להשתתף בשיחתם.

מוכרים לי זה מכבר האנשים שמסביבי, מוכרת לי זה מכבר מיומנות השיחה.

זה אמר לזו, וזו אמרה להוא והשיב ההוא להיא ואמרו ההם להן ובאו בדברים.

ואני שתקתי את כל המילים.

לגמתי מהספל השקוף ופוררתי פירורים לשולחן.

המתנתי במקלט השתיקה על פי ההוראות שאני מכיר וחיכיתי לשיככת הקרב.

כשנשאלתי לדעתי, השבתי בפשטות:

"אני לא זוכר".

יובל

אני אלרגי לאגוזים. ולשקדים. ולבוטנים.

אבל הכי הרבה, אני אלרגי לקשיו.

וזה קורה שמוצאים מישהו שמבין אותך בלי שתדבר.

שמבין בלי מילים.

אחר כך צריך למצוא את המילים ולהוסיף אותם לאט לאט אחת אחרי השנייה.

כמו קישוטים על עוגה.

[מבהיר בקשר לעוגה] אני אלרגי לאגוזים.

רועי

בדרך כלל מספרים פה סיפורים מהחיים האמיתיים אבל משנים קצת את השמות. היום אנחנו שומרים
על השמות האמיתיים אבל משנים קצת את הסיפור.
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1תמונה

הבית של רועי. רועי מסדר את המרפסת, יובל דופק בדלת. רועי ניגש לפתוח לו.

היירועי

מה קורהיובל

[מסמן תנועה של "אני לא יודע"] ממ בסדר. מה איתךרועי

[מחקה את התנועה שהחווה רועי] בסדר. הבאתי ייןיובל

יופי זה טוב.רועי

[שותקים]

נשב?יובל

כן כן, אפשר במרפסתרועי

[נכנסים למרפסת]

זה יין אדום כזה מדרום אפריקה, אני מקווה שתאהביובל

כל היינות לא טעימים לי אותו דבררועי

[צוחק בנבוכות] לא חייבים ייןיובל

לא, כן חייבים, אני אוהב ששותים יין. אני אביא פותחן וכוסותרועי

[רועי הולך להביא פותחן וכוסות וחוזר עם פותחן וכוסות מנסה לפתוח, קצת מסתבך, יובל

צוחק, לוקח, פותח, מוזג להם, יובל בא לעשות לחיים, רועי מגיב בבלבול]

[במטרה להתחיל שיחה] הרבה זמן אמרנו שאולי ניפגשיובל

כן.. אבל כל הזמן לא היה זמן..רועי

האמת היא כשעברתי לאזור אז חשבתי שכבר מתישהו נצליחיובל

[יובל שם יד על רועי]

רגע אז אמרת שאתה לומד בלשנות?רועי

כןיובל

זה הזה של כל המילים לא?רועי

כן.. חשבתי שתשאל אם זה הזה שלומדים להיות בלשיםיובל

לא.. אני יודע דבריםרועי

אני רואה. איזה דברים אתה יודע?יובל
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את כל הדברים.רועי

את כל הדברים? לא יכול להיותיובל

את רוב הדברים לפחות.רועי

אז מה אתה לומד בעצם? או שאתה לא צריך ללמוד כי אתה יודע את רוב הדברים..יובל

אני לומד בימוי לתיאטרון. זה לעשות הצגותרועי

כן אני יודע מה זה בימוייובל

חשבתי שתחשוב שזה הזה שלומדים להיות בלשים...רועי

[צוחק] אני יודע דברים.יובל

[יובל ממשיך ליזום מגע]

בן כמה אתה?רועי

ואתה?מעט,עוד28בןאנייובל

אולי..25שבןלינראהרועי

אולי? [צוחק] אתה לא יודע בן כמה אתה?יובל

[נבוך] לפעמים לא כי הזמן עובר כזה, במיוחד בגילאים האלה שכבר פתאום מאוד גדוליםרועי

צעירזה25גדולים...מאודיובל

רועי       לא כל כך כבר

נראה לי שכל עוד אתה עושה סטוצים באתרי בנייה אפשר להגיד שאתה צעיר.יובל

כן אולי זה נכון... אבל גם עבר מלא זמן מאזרועי

סטוץ במרפסת זה גם נחשביובל

את זה דווקא עוד לא עשיתירועי

[רועי ויובל מתחילים להתנשק, רועי חודל את זה בשלב מסוים]

אתה רעב?רועי

אני יכול לאכול. אתה רעב?יובל

לא יודע. אולי קצת. יש לי כזה כל מיני אגוזים ושקדים וכאלה.. רוצה?רועי

לא אני אלרגי..יובל

[צוחק] מה? אתה אלרגי לאגוזים ולשקדים?רועי

כן, מה מצחיק?יובל

אני שונא את האנשים האלה שאלרגים לדברים!רועי

[צוחק] מה יש לשנוא בזה? זה ממש מסוכןיובל

בדיוק! הם תמיד מתים פתאום ואז מאשימים מישהו וגם הם תמיד מגיעים למקומותרועי

ואומרים "סליחה. אני אלרגי לאגוזים" [בקול חנוני כזה]

[צוחק] דיי אסור לצחוק על זה. זה רגיש. אני גם אלרגי לעוד דברים.יובל
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אוי לא. עכשיו אני מבין בדיוק מה אתהרועי

"מבין מה אני".. אני רק אלרגייובל

אתה אלרגי גם לאוכמניות?רועי

מה זה אוכמניות? פירות יער כאלה?יובל

כן אני אביארועי

[רועי הולך להביא אוכמניות מיובשות]

יש רק מיובשות כי אוכמניות טריות אין להשיגרועי

[צוחק על הניסוח] אין להשיג?!יובל

[צוחק] לא. אין להשיג. עכשיו אוכלים אוכמניותרועי

[אוכלים את האוכמניות. צוחקים. רגע של אינטימיות. מתנשקים. יש סקס]

מאוחר כבריובל

כן, מאוחררועי

אני נראה לי אלך תכףיובל

אתה יכול להישאר לישון פהרועי

האמת היא שאני בלי עדשות וזהיובל

אה. אמ. טוב, מה שתרצה. אם בא לך אז אפשר.רועי

אני אשאר עוד קצתיובל

רועי ויובל שוכבים מחובקים. רועי נרדם.

המנגינה "רועי ויובל הולכים לישון", עולה לאט לאט.

יובל קם והולך. רועי ממשיך לישון.

חושך.
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2תמונה

כעבור כשבועיים. רועי ויובל נמצאים בחדר של רועי. הם כבר באמצע שיחה.

אני לא יודע איך להסביררועי

תנסהיובל

[מחווה תנועה של "אני לא יודע"]רועי

מה זה אומר לא זוכר אותי? לא זוכר איך אני נראה?יובל

לא זה לא כזהרועי

אז מה כן?יובל

כאילו אני זוכר שיש אותך, ואני זוכר איך אתה נראה, ואני יודע שאנחנו נפגשים הרבהרועי

ושאנחנו כל מיני דברים אבל אם אתה לא לידי אני כאילו לא מבין מה זה. זה כאילו לא

איתי

אני בערך מבין אבל עדיין לא כל כךיובל

אני כאילו יודע שאני רוצה לראות אותך כל פעם אבל אני גם שוכח אותך בין לבין ואז כלרועי
פעם שאני רואה אותך אני לא מצליח לדעת מה לעשות

אבל הנה אתה יודעיובל

אבל לוקח לי זמן. בהתחלה אני מוזר כזהרועי

לא לא מוזר, פשוט לוקח זמן להתרגליובל

כן אבל אנחנו כבר הרבה פעמים נפגשים ועדיין לוקח לי זמןרועי

אני יודע. זה בסדר יש זמן תמיד.יובל

זה מעליב אותך שאני אומר לך שאני לא זוכר אותך?רועי

[חושב לפני] לא. אני יודע שאתה זוכר. אתה פשוט צריך לחכות קצת זמן כדי לדעתיובל

שאתה זוכר. אבל זה כן מפחיד אותי

למה מפחיד?רועי

כי זה מפחיד כי אני אף פעם לא הייתי ככה ולא נפגשתי עם מישהו הרבה פעמים ואנייובל
מפחד שפתאום לא תהיה יותר כי לא תזכור

לא לא זה לא משהו שיכול לקרות לי. אני לא זוכר עם עצמי אבל כשאני רואה אותך אנירועי
כן זוכר, וגם כשאני לא זוכר אז אני כן יודע כל הזמן. ואני גם כן זוכר תמיד איך אתה

נראה זה לא שאני לא מזהה אותך.
אני יודעיובל

כי אתה גם דומה לשועל.רועי
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לשועל?יובל

כן אתה נראה כמו שועלרועי

אני אלרגי לשועליםיובל

[צוחק] אין דבר כזה אלרגי לשועליםרועי

בטח שישיובל

[צוחק] לא נכון. אתה כמו שועל מחמדרועי

לא מחמד. אני שועל קשוחיובל

[מהנהן] מחמדרועי

הכול בסדר?יובל

לא יודע. היה לי יום מבולבל כזה. כל הזמן לא ידעתי איפה אני. וכן ידעתי, כאילו אנירועי
בלימודים ואני יודע פיזית איפה אני אבל אני כאילו מרגיש שזה לא אני שם אלא משהו
אחר ושאני ישן איפהשהו רחוק. זה קצת כמו שאני לא זוכר אותך. והיום ראיתי מישהי
בעבודה והיא נראתה לי מוכרת אז חייכתי אליה והיא חייכה אליי גם ואז אמרתי לה
שהיא מוכרת לי ואז היא אמרה לי שהיא עובדת כאן, שהיא עובדת איתי ואז נזכרתי
שאני יודע מי זאת ולא ידעתי מה לעשות כי לא זכרתי אותה ולא זיהיתי אותה ואני

מפחד שאני כבר לא יודע דברים

[שתיקה]

[בהבנה] לפעמים עדיף פשוט לעזוב את זה ולהיותיובל

אני לא מצליח להיות. אני כל הזמן מנסה ואז אני נעלם.רועי

אבל אתה תמיד. אתה לא נעלם כי אתה תמיד רועייובל

מי זה רועירועי

איש אחדיובל

והוא נחמד?רועי

לא בכלל לאיובל

לא נכון הוא כן נחמדרועי

הוא לא נחמד והוא קצת מוזר והצבע האהוב עליו הוא ירוק והחיה האהובה עליו היאיובל

זברה

ואתה מכיר אותו?רועי

[חושב] כןיובל

ואני מכיר אותו?רועי

לפעמים.יובל

ומחר אני אהיה שמח?רועי

מאודיובל
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וגם רועי?רועי

אפילו יותריובל

יובל הוא שועל.רועי

[מתחיל לדבר בדמות השועל. יש לו דיבור ענייני] מישהו קרא לי?יובל

[מופתע וצוחק]רועי

[שועל] אני על השועל. אתה עי הרועייובל

שלום על השועלרועי

[שועל] שלום מאוד.יובל

מה שלומךרועי

[שועל] טוב מאוד.יובל

נעים להכיר אותךרועי

[שועל] נעים מאוד.יובל

הכול מאוד?רועי

[שועל] הכול מאוד.יובל

מה אתה עושה פה?רועי

[שועל] באתי לבדוק מה שלום רועייובל

מי זה רועירועי

[שועל] זה מה שאני בודק. [השועל מחפש מחפש ואז מסתכל על רועי ומוצא] מצאתייובל

את הרועי

אני?רועי

[שועל] אתה מאוד.יובל

ועכשיו מה עושים?רועי

[שועל] עכשיו רועי הולך לישוןיובל

אפשר שיובל ישן איתי?רועי

[שהייה]

[מתלבט, בקול של יובל] אפשר. [שהייה, בקול של השועל] עכשיו הולכים נקודותייםיובל

לישון ומהיום זוכרים נקודותיים את כל הדברים. וגם, מהיום שומעים לפני השינה שיר
חדש שקוראים לו נקודותיים רועי ויובל הולכים לישון

כל יום?רועי

[שועל] כל יום מאוד.יובל

[עושה מין פרצוף של הנמכת הגבות כלפי מטה, כועס בצחוק]

[רועי ויובל מפעילים את השיר רועי ויובל הולכים לישון.]
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חושך.

3תמונה

כעבור מספר שעות. אמצע הלילה. רועי ויובל ישנים במיטה של רועי.

יובל מתחיל לזוז באי נוחות מתוך שינה, להתנשף.

יובל מתחיל לצעוק צעקות בכי. הוא חווה סיוט.

קול בלנדר נשמע מרחוק.

רועי קם מהצעקות. הוא מבין שיובל צועק מתוך שינה.

הוא מעיר את יובל בעדינות.

יובל מתעורר ונרדם בחזרה, אינו מודע למה שקורה.

רועי נשאר ער ומסתכל על יובל ישן.

מדובר באפיזודה קצרה יחסית אך משמעותית.

צריך לתרגם אווירת סיוט לבמה אך במינון נמוך.
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4תמונה

בוקר אחרי. רועי ויובל אוכלים ארוחת בוקר. אולי קורנפלקס. רועי מסתכל על יובל. שקט ארוך.

אתה יודע שנולדתי בסין?רועי

באמת?יובל

כןרועי

איך לא סיפרת לי?יובל

איך לא שאלת אותי?רועי

אם נולדת בסין?!יובל

כןרועי

אי אפשר לשאול כל דבריובל

אי אפשר להגיד כל דבררועי

מה ממש בסין כאילו? אתה בעצם.. סיני?יובל

אני לא סיני אבל יש לי אזרחות סינית. הייתי בשליחות עם המשפחהרועי

עד איזה גיל היית שם?יובל

ארבע. כשהייתי בן ארבע חזרנו לארץרועי

ואתה יודע סינית?יובל

מה?רועי

אתה יודע לדבר בסינית?יובל

אה.. כן.. אני לא ממש זוכר אבל פעם ידעתירועי

תגיד לי משהויובל

מה להגיד?רועי

משהויובל

צ'ין צ'אנג בון שיאורועי

מה זה אומריובל

[לא מצליח להתאפק, מתחיל לצחוק]רועי
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דיי תגיד לי מה זה אומריובל

נו לא נולדתי בסין אני סתם המצאתירועי

מה? למה?יובל

לא יודע. זה כי לא שאלת אותי אם באמתרועי

שאלתי אותך!יובל

לא שאלת אם באמת באמת. כשאומרים באמת אז מותר להמשיך להגיד דברים כי הםרועי
כן באמת כי באמת אמרתי שנולדתי בסין. אבל זה לא באמת באמת.

וואי וואי. רועי משוגע בריבוע. ממציא לי פה חוקים. חושב שהוא יושב ראש הכנסת.יובל

אני יושב ראש הקשררועי

[בפעם הראשונה משמיע געגוע של ברווז- מעין כחכוך שמערב את בסיס הלשון ואתיובל

החלק האחורי של החך] קוואק קוואק
מה זהרועי

קוואק קוואקיובל

מה זה יש חיה חדשהרועי

קוואק קוואק קוואק קוואק [נחלש] היא ברחהיובל

מה לאן היא ברחהרועי

רחוקיובל

מי זה היה בכלל?רועי

אי אפשר לדעת הוא ברחיובל

זה היה נמררועי

קוואק קוואקיובל

זה חזר! מי זה? זה נין התניןרועי

[בשלילה] קוואק קוואקיובל

זה טם ההיפופוטםרועי

[בשלילה] קוואק קוואקיובל

אז מי זה זה כלום. זה מור החמוררועי

[בשלילה כעוסה] קוואק קוואקיובל

זה ווז הברווזרועי

[שמח] קוואק קוואק!יובל

מה? מצאתי ברווז?רועי

[כברווז] בוקר טוב!יובל

מה זה הברווז מדבר עבריתרועי
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[מהנהן לחיוב כברווז] בוקר טוביובל

מה ולאן הוא הולך היוםרועי

[כברווז] בוקר טוב קוואק קוואקיובל

מה זה הוא יודע רק בוקר טוב?רועי

בוקר טוביובל

לא אי אפשר. מה הברווז הכי אוהב לאכול?רועי

[מפרט תשובה מלאה] בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. קוואק קוואקיובל

רועי ויובל צוחקים מתוך מודעות

מי לימד אותו להגיד בוקר טוב?רועי

השועל. הוא פגש אותו ואמר לו בוקר טוב ועוד דברים והברווז הצליח להגיד רק את זהיובל

הברווז הוא חיה טיפשהרועי

אתה החיה הכי טיפשה. הברווז הוא דמות עגולה.יובל

דמות טיפשה. הוא לא יודע דבריםרועי

וגם.. אתה יודע שאני נוסע לארצות הברית עוד כמה שבועות?יובל

לארועי

כן. אני נוסע לבקר משפחהיובל

אבל המשפחה שלך בלהביםרועי

לא כזאת משפחה יש עוד משפחהיובל

מה לכמה זמן אתה נוסע?רועי

לשלוש שניםיובל

[צוחק] לא נכוןרועי

לעשרה ימים רקיובל

מתי זהרועי

למרץ26ביובל

זה כמעט תכףרועי

יש עוד קצת זמן אבליובל

כן יש עוד. לכמה זמן?רועי

לעשרה ימיםיובל

זה לא הרבהרועי

בכלל לאיובל

בסדר. וגם יש עוד זמן.רועי

קוואק קוואק.יובל
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חושך.

5תמונה

כמה שבועות מאוחר יותר. מאוחר בלילה. רועי ויובל מדברים בטלפון. הבמה ריקה. רק קולם נשמע. על
הבמה מתהלך סוס אוכל עוגה.

הלויובל

הלורועי

מי זהיובל

זה היושב ראשרועי

מה אתה רוצה אדוני היושב ראש?יובל

להודיע הודעה.רועי

מה ההודעהיובל

היום אני מסיים הכי מאוחררועי

מתי? אני צריך לישון עם רועייובל

להתקלחצריךאניעודואזרקומשהו12ב-לדעתימפהאצאאנייובל.עםלישוןצריךאנירועי
ולאכול ולהתלבש ועוד הרבה דברים ואני אהיה רק מאוחר.

אני קם מחר הכי מוקדם.יובל

מתירועי

בשמונהיובל

מותר שתבוא לקחת ממני את המפתח ותלך לישון ותשאיר לי פתוח ואני אכנס בסוד?רועי

כן אבל תבוא באמת באמתיובל

כן באמת באמת אני אבוא. אבל זה יהיה באיזה שתיים אולירועי

בסדר אני כבר בטח אשןיובל

לא. יובל מחכהרועי

ממש. עד שרועי יסיים את כל ההתארגנויות שלו יובל כבר יספיק לשמוע את השיריובל
עשר פעמים וללכת לישון. יאללה אני משאיר את המפתח במקום

אני אבוא. ביי..רועי
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6תמונה

לילה. רועי ויובל ישנים. יובל זז במיטה מתוך שינה והוא מתחיל לצעוק, צעקות שדומות לבכי.

קול בלנדר נשמע שוב.

רועי מתעורר מהצעקות ומעיר את יובל בעדינות.

יובל מתעורר במיטה

[בבהלה] מה קרה?יובל

[מרגיע] שש.. חלמת שוב, הכול בסדר. רק חלמת.רועי

[שתיקה. יובל ורועי נרגעים. מדליקים אור חלש.]

צעקתי?יובל

כן..רועי

יובל      אני יודע. חלמתי חלום

רועי      אני יודע. מה חלמת?

יובל      שאני מנסה לעשות דברים ולא מצליח.

רועי      החלומות שלך ספציפיים?

יובל      כן

[שתיקה.]

רועי      אה.

[שתיקה.]

רועי      מהיום מותר לך לחלום רק על סוס אוכל עוגה

יובל      סוס אוכל עוגה?

רועי      כן כן

[עדיין קצת נסער] וגם לפעמים אני קם וזה כאילו הלך עליי עכביש או כאילו ציפורים עפויובל

עליי

אם יבואו חיות רעות להציק לך אז אני אשים אותם בבלנדררועי

חושך.
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7תמונה

בוקר כלשהו.

מתי אתה נוסע לאמריקה?רועי

[מצחקק למשמע המילה אמריקה] עוד שבועיובל

ואתה תחזור אחרי כמה זמן?רועי

עשרה ימיםיובל

כמה זמן זה עשרה ימים?רועי

עשרה ימים.. זה עשרה ימים..יובל

לא אבל כאילו עשרה ימים בדיוק או שנגיד יש עוד יום של הגעה ויום שחוזריםרועי

לא זה עשרה ימים כולל הכוליובל

אה אז זה ממש קצתרועי

כןיובל

[משמיע את הקול של הקיפוד]רועי

מה זהיובל

[משמיע שוב את הקול של הקיפוד יותר בעקשות]רועי

מי זה זה החיה רועי משתגעת בריבוע?יובל

לא זה  חיה אחרתרועי

איזו?יובל

פוד הקיפוד.רועי

פוד הקיפוד?יובל

[משמיע את הקול של הקיפוד]רועי

[כברווז] קוואק קוואקיובל

[מתקשר עם הברווז בקול של קיפוד]רועי

קוואק קוואק בוקר טוב קיפודיובל

רועי ויובל המומים שהברווז אמר קיפוד. צוחקים מאוד

ווז הברווז אמר קיפוד ווז הברווז אמר קיפוד!רועי

הוא לא אמר הוא לא אמריובל
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כן אמר כולם שמעורועי

לא אמר רועי סתם ממציאיובל

יש פה עדים כי גם פוד הקיפוד גם אני וגם יובלרועי

אני לא שמעתי.יובל

הברווז איים על יובל שלא יגיד את האמתרועי

אפילו אם הוא היה רוצה הוא לא יכול להגיד את זה איך הוא יעשה [יובל מדגים בקול שליובל
הברווז

שמסובך להגיד את המילה "קיפוד"]

יובל עושה פוסט אמתרועי

רועי ַדְמיָן [על משקל קטלן]יובל

[צוחק] אני לא ַדְמיָן!רועי

ַדְמיָן ַדְמיָן. [תוך כדי הנהון] לא נורא.יובל

דיי הוא כן אמר. [רגע] באמת הברווז לא אמר בוקר טוב קיפוד?רועי

[מחייך באשמה ושותק.] לא אמר.יובל

[שתיקה. רועי מתלבט האם לשאול אם באמת באמת הברווז לא אמר בוקר טוב קיפוד. מחליט

שלא
לעשות זאת]

וגם.. ווז הברווז זכה בהגרלה והוא מקבל פרס – כל מה שהוא רוצה הוא צריך להגיד והוארועי
מקבל

[בתור ברווז, שמח] קוואק קוואק בוקר טוביובל

בוקר טוב. עכשיו ווז הברווז צריך להגיד מה הפרס שהוא רוצהרועי

[בתור ברווז] בוקר טוב בוקר טוב. [במאמץ, כהבהרה של מה שנאמר מקודם]יובל

בוקר טוב. אבל מה הפרס שאתה בוחר ווז הברווזרועי

[בתור ברווז, בתסכול אבל עם תקווה] קוואק קוואק בוקר טוב בוקר טוב בוקר טוביובל

מצויין אנחנו ניתן לו את מה שהוא ביקש.רועי

[בתור ברווז, שמח] קוואק קוואקיובל

ווז הברווז ביקש בוקר טוב ולכן אנחנו נאחל לו מכל הלב בוקר טוב. ובאמת היום בוקר מאודרועי
טוב .

תודה רבה שהשתתפת בהגרלה ווז הברווז אתה ברווז נחמד וצנוע. בוקר טוב.

[בתור ברווז, עצוב ומתוסכל, מתאמץ להתבטא] קוואק קוואק קוואק בוקר טוב קוואקיובל

קוואק [מסביר בתסכול] בוקר טוב בוקר טוב קוואק
שלום ותודהרועי

[בתור ברווז, בוכה] קוואק קוואק [בכי מתמשך ונוגע ללב]יובל
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לא אסור לבכות סליחה לא התכוונתי. סליחה ווז זה היה לא באמתרועי

[יובל ממשיך לבכות כווז הברווז]

דיי אני מצטער לא התכוונתי. למה הוא בוכהרועי

כי עשו ממנו צחוק ושיקרו לויובל

לא שיקרורועי

כן שיקרויובל

לא, רק שיחקו איתו משחקרועי

לא. עשו עליו בדיחה ועכשיו הוא עצוביובל

לא זה בצחוק לא ידעו שהוא יעלברועי

כן ידעו. עשו התעללות בברווזיובל

לא איך הוא יודע בכלל הוא יודע רק בוקר טוברועי

בסדר אבל הוא לא טיפש הוא מבין מה קורהיובל

הוא יודע שהוא לא יודע לדבר עוד דברים?רועי

הוא מבין שמשהו מוזר הוא רואה שצוחקים או שלא מבינים. אני לא יודע אם הוא מביןיובל
בדיוק מה הבעיה

אבל אני צריך שווז הברווז ידבר עוד דבריםרועי

זה מה ישיובל

זה מה איןרועי

ככה הוא יכוליובל

לא נכון אני יודע שהוא גם אמר קיפוד. הוא יכול עוד דבריםרועי

הוא לא יכול ורועי פגע בו מאודיובל

אוף אבל לא רציתי שהוא יבכהרועי

אין מה לעשות, גם הוא לא רצה לבכות.יובל

אני רוצה להגיד לו סליחהרועי

עכשיו אי אפשריובל

אז מתי כןרועי

אולי אף פעםיובל

לא אף פעם, תכף כן אפשררועי

אולי הוא התאבדיובל

לא התאבדרועי

ראו אותו קופץ מהגשריובל

אבל הוא יודע לשחותרועי
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הוא קפץ לכבישיובל

למהרועי

אני לא יודע למה. אולי בגלל מה שקרה.יובל

לא נכון לא קרה. דיי הוא לא התאבדרועי

התאבד התאבד. השועל ראה אותו.יובל

השועל משקר הוא סתם ממציא דבריםרועי

השועל דובר אמת והברווז התאבדיובל

אני לא מאמיןרועי

רועי מרגיש אשם בגלל ההסתה שקדמה לרצח של ווז הברווזיובל

לא היה רצחרועי

לא נורא יש עוד חיות לא חייבים ברווזיובל

כן חייבים. דיי. הוא לא התאבד. זאת הייתה בדיחה וביקשתי סליחה.רועי

מאוחר מדיייובל

אני לא רוצה שהוא התאבדרועי

אתה רוצה שאני אבדוק עם השועל אם זה בטוח היה הברווז?יובל

כן תבדוקרועי

שקט

השועל אומר שזה בטוח הברווז ושהוא בכה וקפץ מהגשריובל

באמת?רועי

כןיובל

באמת באמת?רועי

[בתור ברווז] קוואק קוואק! [של הפתעה]יובל

קוואק קוואק!!! [של שמחה והתרגשות]רועי

פעם הבאה שהברווז עושה לי שיגועים כאלה אני מכניס אותו לבלנדר.רועי

חושך.
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8תמונה

רועי ויובל בחדר של יובל. על הרצפה מזוודה ומסביבה הרבה דברים. רועי ויובל אורזים לקראת הטיסה

לא צריך כל כך הרבה דברים אתה נוסע רק לכמה ימים בודדיםרועי

כן אבל זה גם מעיל וגם דברים ללבוש כשקריובל

קר שם מאוד?רועי

חלק מהזמן כןיובל

אי אפשר חלק מהזמן זה רק לימים בודדיםרועי

[צוחק] כן קר שםיובל

וצריך להשאיר מקום במזוודה גם למתנותרועי

מתנות? למי?יובל

[מהנהן] מתנותרועי

לא זה רק לימים בודדים אין זמן למתנותיובל

יש זמןרועי

לא זה רק ימים בודדים ככה רועי אמריובל

יש יום שלם למתנותרועי

וגם... נכון נדבר בטלפון?יובל

כןרועי

מה עוד לקחת?יובל

פיג'מהרועי

אוי נכון. כמה לקחת?יובל

קח שתיים. אתה תהיה גם איפה שגרת שהיית ילד?רועי

זהו אני רוצה אבל אולי לא נהיה כי זה קצת רחוקיובל

אבל זה חשוב. זה ממש כדאי לדעתירועי

כן אני אנסה כן ללכת לשםיובל

אתה זוכר את זה טוב?רועי
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כן יחסית. אני זוכר את הבית ספר ממש. אתה יודע.. שלכל הכיתה שלי היה אסוריובל
להכניס בוטנים כי אני הייתי אלרגי? שם יודעים לכבד את הקהילה שלנו. לא כמו פה.

שיקימו לכם בתי ספר משלכם. תהיו אלרגים בתוך הבית שלכם למה אני צריך לראותרועי
את זה.

וגם... אני זוכר שהיה שם שיעור שכאילו מלמדים את הילדים איך להסביר דברים ואזיובל
המורה באה עם כיכר לחם וצנצנת של ריבה וקופסה של חמאת בוטנים והיא אומרת
לילדים להגיד לה מה לעשות כדי שיצא סנדוויץ. ואז הילדים אומרים לה שימי חמאת
בוטנים על הלחם ואז היא לוקחת את כל הכיכר לחם בשקית ומורחת על זה חמאת
בוטנים והילדים צורחים לה נווו נוווו וצוחקים ואז היא אומרת אז מה? תסבירו לי. לא
הבנתי. ואז הם אומרים לה קחי פרוסה אחת של לחם ושימי עליה חמאת בוטנים ואז

היא לוקחת פרוסת לחם ושמה על זה כל הקופסה של החמאת בוטנים והילדים עושים
לה נווווו וצוחקים [מדגים]

[צוחק] זה כיף דווקארועי

כן אני ממש זוכר את זהיובל

כבר צריך להספיק לישון לפני שטסים! עכשיו יובל שם את הבגדים במזוודהרועי

[שם את כל הבגדים מהרצפה בתוך המזוודה]יובל

לא לא!! [צוחק] רק את הבגדים שלוקחים לאמריקהרועי

אה אז תגידיובל

יובל עושה לי מיס איז רובינזון?רועי

קוואק קוואקיובל

הולכים לישון לפני שאתה טסרועי

[רועי יובל נכנסים למיטה, ושוכבים על הצד עם הפנים זה לזה]

קודם משחקים משחק הזיכרוןיובל

איך משחקים?רועי

זוכר.... שרועי ויובל הכירו באתר בנייה ורועי נפל לבור?יובל

[משמיע קול של קיפוד מרוצה]רועי

זוכר... שרועי ויובל עשו בפורים מסיבת תחפושות?יובל

[משמיע קול של קיפוד מרוצה] זוכר... שווז הברווז אמר בוקר טוב קיפוד?רועי

[עושה פרצוף כועס] זוכר...  שרועי דמיין ושהוא בכלל מדמיין את יובל?יובל

אין כזהרועי

רגעים של שקט. יובל מסתובב עם הגב לרועי. ממשיך שקט ולא ידוע אם מישהו נרדם כבר. פתאום
נשמע קול של ינשוף.

[בהתרגשות וחצי בלחישה] יש חיותיובל
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שוף הינשוף בא להגיד נסיעה טובהרועי

רועי ויובל קמים לאט לאט ולוקחים את המזוודה והולכים לצד אחר של הבמה לאט ובשקט.
קול הינשוף נשמע ברקע.

יובל עומד עם מזוודה בסמוך ליציאה. רועי ויובל נפרדים לשלום.

אתה באמת באמת חוזר, נכון?רועי

נכוןיובל

ואנחנו נזכור הכול כל הזמן?רועי

אני אזכור, ואם אתה תשכח אני אזכיר לךיובל

מה אז עכשיו לא נהיה עשרה ימים?רועי

נהיה מרחוקיובל

כן... נהיה מרחוקרועי

ביי…יובל

[מנופף לו לשלום] ביי ביי..רועי
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9תמונה

הבמה מתחילה להתכסות בחשכה.

המנגינה "רועי ויובל הולכים לישון" עולה. לילה.

במרכז הבמה המיטה של רועי

תחת השמיכה ישן בובת ספוג ירוקה חסרת פנים.

הבימוי מבהיר שהבובה היא ייצוג לדמותו של רועי.

לאט לאט, בלון הליום ירוק עם חוט שקוף צף ועולה מעל הבובה של האיש.

האיש מקיץ משנתו ומנסה להחזיר את הבלון אל תוך השמיכה, אך הבלון בורח.

האיש נעמד על המיטה וקופץ ממנה על מנת להשיג את הבלון. הוא נכשל.

האיש מתיישב על הרצפה, והבלון מתקרב עליו לאט לאט.

האיש והבלון משוחחים. צוחקים.

האיש והבלון מתקרבים למיטה ונכנסים אליה.

האיש נרדם.

שוב צף הבלון לאט לאט והפעם הוא מסתובב בחדר בספירלה כלפי מעלה.

האיש צף בחלל מתוך שינה.

הבלון נעלם בתוך חור שנמצא בתקרה.

האיש מתעורר ונזרק אל חזית המיטה. הוא יושב ומתנדנד קלות.

הבוקר עולה, האיש קם. הוא הולך מסביב למיטה, נוטל את הפסלון של הזברה בידו וצועד לכיוון דלת.

מדובר בדלת שלא נעשה בה שימוש עדיין לאורך כל ההצגה.

האיש פותח את הדלת ומאחורי הדלת ישנו אור חזק מאוד.

האיש נכנס אל תוך האור.

הוא סוגר אחריו את הדלת.

דלת זו לא תיפתח שוב במהלך ההצגה.
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10תמונה

הבית של רועי. יובל חזר מאמריקה. הוא מחזיק קופסת מתנה. אפשר גם שיש לו מזוודה.

אני לא זוכררועי

לא צריך לזכוריובל

צריך. אני לא מצליח להיותרועי

אני פהיובל

לא פהאנירועי

זה בסדר אתה תחזוריובל

כל הזמן רק הרגשתי שאני הולך רחוק עוד ועוד ושאני הולך ומתרחק ואני כבר לא יודערועי
איפה אני ואיך חוזרים.. אני לא יודע איך לחזור

אני לא יודע לאן הלכת אני רק יודע שאני יכול להיות איתך עד שתחזוריובל

אני לא מצליח לזכור דברים. כל מה שקרה לי כאילו קרה למישהו אחר. אני לא מצליחרועי

להיות בן אדם

רועי יודע את רוב הדבריםיובל

מי זה רועירועי

איש אחדיובל

נחמד?רועי

מאוד. ובכלל לא מבולבליובל

ומה עודרועי

והוא אלרגי לאגוזיםיובל

לא. יובל מתבלבל בין רועי ליובלרועי

לא לא, מה פתאוםיובל

כן פתאום. יובל רוצה שהוא יהיה רועי ושרועי יהיה יובל אבל זה לא אותו בן אדם בכללרועי
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מה ההבדל?יובל

שיובל אוהב כתום ורועי אוהב ירוק. שיובל אלרגי לאגוזים ורועי לא. שיובל דומה לשועלרועי
ורועי לא.

נכון. וגם רועי ויובל מכירים והם שומרים אחד על השנייובל

אני כבר לא יודע כלוםרועי

[מחבק אותו] דיי, כן יודע. רוצה שנטייל קצת?יובל

אני לא רוצה החוצהרועי

יש מתנה. תראה [יובל מגיש לרועי מתנה]יובל

לא מתנהרועי

כןכן, רועי אמר. תפתחיובל

אני לא יכולרועי

[פותח את המתנה. מתוך הקופסה הוא מוציא בובת יד של שועל, עוטה אותה ומתחיליובל

לדבר בתור על השועל] אני על השועל. מי יודע איפה יש את פוד הקיפוד? אני מתגעגע
מאוד מאוד!

אני לא זוכר איך עושים בכלל פוד הקיפודרועי

[בתור שועל] אין צרה, השועל בא לעזרה! [מדגים את הקול של פוד הקיפוד]יובל

אני לא מכיר את השועל הזהרועי

[יובל מניח את השועל בצד] מה אתה צריך? תגיד לי רק מה אתה צריך? אני רוצהיובל
שנהיה שוב

אני לא יודע איך. אני כבר לא יודע איךרועי

ככה. רגיל. כמו שאנחנו יודעים. אנחנו רועי ויובל. יש לנו חיות. יש את פוד הקיפוד, ישיובל
את שוף

דיירועי

שוף הינשוף, יש את נף הקרנף. יש את גר האוגריובל

תפסיקרועי

וגם יש סוס אוכל עוגה, רועי זוכר את כולםיובל

דיי אני צריך שתפסיק. אני מבקש ממך שתפסיק. בבקשה תפסיקרועי

[נבהל] אוקיי. הפסקתייובל

תודהרועי

שקט

אני רוצה שיהיה לך טוביובל

אני יודערועי

אני יודע שאתה זוכריובל

שקט
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אני מרגיש שכבר איןרועי

שאין מה?יובל

שקט

שאין מה? שאין דברים?

שאין חיותרועי

אל תגידיובל

אתה גם יודע אבלרועי

לא אני לאיובל

תסתכל [ביחס למצב שלהם]רועי

לא לא. זה סתם. זה רק עכשיו ככה. אתה צריך להתרגל, עוד קצת.יובל

לארועי

כן. בוא, אני צריך שתחבק אותייובל

אי אפשררועי

אני צריך חיבוק מרועייובל

[מחבק את יובל. בקרירות. יובל מרגיש שזה קר. יובל מושך את החיבוק גם אחרירועי

שרועי מסיים]

קוואק קוואקיובל

בוא נלך לישון פשוטרועי

קוואק קוואק. בוקר טוב.יובל

אני מצטעררועי

אין לך על מהיובל

על כל מה שאני עושה לנורועי

זאת לא אשמתך. בוא פשוט נלך לישון ומחר נהיה רועי ויובליובל

בוא פשוט נלך לישוןרועי

רועי נכנס למיטה ומתכסה. הוא הולך לישון. יובל מחכה עוד כמה רגעים. הוא מפעיל באמצעות

הפלאפון את השיר רועי ויובל הולכים לישון. רועי נשאר אדיש לזה. יובל נרדם בבכי.

בסמוך להירדמות, כאשר רועי שומע שיובל הפסיק לבכות

אתה ער?רועי

לאיובל

אתה ישן?רועי
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לאיובל

אז מה אתה?רועי

אני אוהב אותךיובל

שהייה

אותךאני אוהברועי

11תמונה

כעבור כמה שעות. המשך אותו הלילה.

יובל מתחיל להתנשם מתוך שינה. הוא צועק צעקות איומות.

קול הבלנדר עולה.

רועי מתעורר מהרעש. הוא מנסה להעיר את יובל ולא מצליח.

יובל תופס את רועי ורועי לא מצליח להשתחרר.

לבסוף רועי מצליח להשתחרר תוך כדי שהוא צועק ובוכה.

יובל מקיץ מהסיוט. הוא הלום. הוא מתנשף ומיוזע מאוד.

הוא מסתכל על רועי שרועד ובוכה ומבין מה קרה.

אני מצטער. חלמתייובל

יובל מסתכל ברועי שאינו מגיב לו. כעבור כמה רגעים יובל מחליט ללכת.

יובל נעלם.

חושך.
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[אחרונה]12תמונה

רועי ויובל נפגשים אחרי תקופה ממושכת. המיקום בבמה מייצג "שומקום". אופי הדיבור של רועי ויובל
בתמונה זו הוא זר וקר. שניהם נעשים פתאום "רגילים". התאורה בתמונה זו שונה- קרה מאוד וחושפת

את כל הבמה.

מה קורהיובל

[מחווה סימן של "אני לא יודע"] בסדר. מה איתך?רועי

[מחווה אותו הסימן] בסדר.יובל

סיימתי את הלימודיםרועי

אני יודעיובל

כןרועי

אני גםיובל

אני יודערועי

כןיובל

ראיתי בפייסבוק אולי שאתה מתכוון להמשיךרועי

כן.. אני נוסע ללמוד בארצות הבריתיובל

כן זה מה שראיתירועי

כן. זה מפחיד קצת אבל זה נראה לי הדבר הכי טוב לעשותיובל

כן אתה גם תסתדר שם. אתה יודע אנגלית.. וגם גרת שם פעםרועי

לא החלטתי את זה בקלות בכלל האמתיובל

כן זאת החלטה רציניתרועי

כן וגם עוד דבריםיובל

כל הדבריםרועי

כן. כל הדבריםיובל

אני בינתיים לא כל כך יודע מה לעשותרועי

טוב רק סיימת ללמוד, חכה תירגע קצת מהלימודיםיובל
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כן אני מנסהרועי

למה רצית שנדבר? זה היה נשמע שרצית להגיד משהויובל

רציתי לראות אותך לפני שאתה נוסע. זה חשוב לי, ומוזר קצת גםרועי

גם לי זה מוזר. פשוט שכתבת זה היה נשמע כאילו אתה רוצה לומר משהו מסוייםיובל

אה.. לא לא.. לא משהו מסויים. לשמוע כזה אם  אתה נוסע באמת באמתרועי

שתיקה

כן אני נוסע באמתיובל

כן.. זה טוב נראה לי.. אתה תצליחרועי

אני מקווה.יובל

כןרועי

האמת היא שיש לי גם עוד מלא לארוז הסתבכתי עם זה קצתיובל

כן אתה לא טוב בלארוזרועי

השתפרתי קצתיובל

קצת זה קצתרועי

גם עוזרים לי עם זה אז זה בסדריובל

כן בטוחרועי

שתיקה

טוב אני נראה לי אמשיך לארוז כי הטיסה בבוקר ואני בלחץ קצתיובל

כן, תארוזרועי

דבר איתי לפעמים אולי, זה נחמד לדעת מה קורה איתך לא רק מהפייסבוקיובל

כן. אני גם לא ממש בפייסבוקרועי

כן זה גם נכוןיובל

טוב אז בהצלחה ויהיה בסדר ואתה חשוב לי וזהו, ביי.רועי

ביייובל

יובל פונה ללכת

רגע. יש לי שאלה חשובה לפני שאתה הולךרועי

כןיובל

[בנימה אישית פתאום] באמת באמת הברווז לא אמר בוקר טוב קיפוד?רועי

יובל ורועי בהלם מהשאלה.

שתיקה מלאת מבט משתררת ביניהם.

יובל לא עונה.
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רועי פונה ללכת, מתחרט על השאלה.

[ברגע האחרון, מנסה] קוואק קוואקיובל

רועי ויובל נשארים עומדים קפואים ומסתכלים אחד בשני.

החושך יורד עליהם.

סוף.
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