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 "   תודי שזאת את "  
 גיא באומהקר.  : קומי מאת   אהבה   מחזה

 

יורד בקצב אחיד וקבוע. בדירה חמודה וקטנה אנחנו רואים  בחוץ יום חורפי. גשם 

ואנה צופים בטלוויזיה. הם לבושים בפיג'מות של דמויות  רועי את הזוג הצעיר 

  2עליה ב השגדול ששייכת לרועי. אנה לבושה בחולצה הארוכה ממארוולקומיקס 

כמו זוגיות דביקה. נדמה מידות. הם מחובקים ומכורבלים בקיצ'יות שאינה נראית 

שהם פירקו ביחד  אחרי מולם יש שולחן סלון קטן.  שהם רגילים אחד לשנייה.

כמה גולדסטרים.  קערית פוקפורן. חטיפי סניקרס. גלידת תות בן אנד ג'ריז. 

 ומאפרה של ג'וינט. הם מסתכלים על תוכנית טלוויזיה.  

 איך נושמים בתוך הדבר הזה?   רועי:

 מזכיר לי הצגות ילדים בקניונים שהייתי עושה.   אנה: 

  סיוט. רועי:

 לגמרי.   אנה: 

   ?את רוצה להגיד לי שהם מצליחים גם לשיר בפנים רועי:

 לאא. אין מצב. זה פלייבק.   אנה: 

 אהה.  תכלס רועי:

 יש לך ניחוש מי זאת? אנה: 

 . יש רועי:

 מי?  אנה: 

   .את תגידי קודם רועי:

 ביחד נגיד בשלוש. נגיד בוא  אנה: 

 אחת שתיים שלוש..  :ביחד 

 אורנה דץ.   אנה: 

 אורנה בנאי.  רועי:

 מה!?  אנה: 
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 כן.  רועי:  

 ! לא אנה: 

   !אין מצב שהפופקורן אורנה דץ רועי:  

  !בוודאות הפופקורן אורנה דץ אנה: 

 אולי אורנה כן. אבל דץ לא.   רועי:

 שלה.  הגובה. הניואנסים בשירהאתה לא רואה את הקשר?  אורנה בנאי? איך? איך אנה: 

 תפקידי בעולם לערער על זה.  ,בטוחים במשהו אחדאם כולם  רועי:

  !אז בוא נתערב אנה: 

 ! בואי נתערב רועי:

  !יאללה אנה: 

 על מה?  רועי:

 . יש לנו יום האהבה, יום האישה, ולנטייז. יום האם, ..בוא נראה אנה: 

   ..יום הגבר. רועי:

 אנחנו היום ביום העצלנות נכון?   אנה: 

 כן.   רועי:

 יום המשרת.   ....ל אז נתערב ע אנה: 

   יום המשרת .. ? רועי:

שאתה עושה כל דבר שאני מבקשת אם אני מנצחת. ואני עושה הכל אם אתה   אנה: 

 מנצח.  

 רשימה בראש איזו עבד את הולכת להיות לי. כבר יש לי )פאוזה(  רועי:

 היית מת! אחי ..  אנה: 

  !בואי נראה רועי:

 אנחנו מתערבים. ממחר יום המשרת.   אנה: 

 הנה זה הולך לקרות עבד.  רועי:

 אתה כל כך הולך להפסיד.  אנה: 
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 מי זאת! מי זאת! מי זאת! רועי ואנה: 

 ופתע ומריע.  מתוך הטלוויזיה שומעים קהל מרועי ואנה במתח. מחזיקים אצבעות. 

 ישששש!!! אנה: 

 אוקיי אוקיי.  רועי:

משרת! תעשה לי נעים  יששש! אמרתי לך ביץ'! הפסדת. אהה אהה! עבד! ביץ!  אנה: 

   !לכלוכית

 טוב טוב.. צדקת.  רועי:

  )רוקדת בהתלהבות(דאם!  אנה: 

 אוקיי.   רועי:

 אחח. כמה כיף לנצח שוב פעם.  )צונחת על הכורסא( אנה: 

 טוב הגזמת.   רועי:

 ()מנשקת אותואני אוהבת אותך לוזר שלי.  אנה: 

רועי נראה כאילו יושב בתוכו משהו שהוא רוצה להגיד, ואינו מוכן . ארוך שקט

 לעבור על סדר היום אם הוא לא ישאל.  

 מוש?  רועי:

 מה נוש?  אנה: 

 את אוהבת אותי?  רועי:

 הכי שבעולם.  אנה: 

 כמה?  רועי:

 כמה מתוך מה?  אנה: 

 מתוך מאה.   רועי:

 ביליון.   אנה: 

 תודה... ומה שרציתי להגיד..   רועי:

  ?אתה אוהב אותיו נה: א

  .. ו... מאוד.  רועי:

 ? אתה אוהב אותי כמה אנה: 
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 מתוך מה?   רועי:

 . 100מתוך  אנה: 

 ביליון.   רועי:

  !הייתי צריך להגיד זיליון אנה: 

 זיליון ועוד ביליון בקיצור עד אין סוף.  רועי:

 עכשיו אני רגועה. למה שאלת?   אנה: 

 אממ..  כי.. רועי:

 שלא תעז לעשות לי ריגשי שאין לך כוח להיות המשרת שלי מחר.   אנה: 

 לא. זה לא זה.  רועי:

 אז מה?  אנה:      

 את אוהבת אותי? אז  רועי:

 מאוד.  אנה: 

 ואנחנו הבטחנו להיות כנים אחד עם השנייה.  רועי:

 תמיד.   אנה: 

 ולא משנה מה קורה..  רועי:

 כן..  אנה: 

 נחנו צריכים לדבר עליו. אם אנחנו מרגישים משהו שא רועי:

 נו.   אנה: 

 אז לא לשמור בבטן.  רועי:

 בדיוק.   אנה: 

 אזז..  רועי:

 אז?  אנה: 

 פאוזה.  

 תקעת נוד? לפני רגע את  רועי:

 מה?  אנה: 
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 שאלתי אם תקעת נוד?  רועי:

 נראה לך. מתי אתה חושב שתקעתי נוד?   אנה: 

 שקפצת מהתרגשות יצא לך כזה : מואאהה.   רועי:

 אתה שומע מהתחת.  אנה: 

 אז לא תקעת נוד?  רועי:

 לא.   אנה: 

 כי אני בטוח שתקעת נוד.  רועי:

 אני לא.  אנה: 

 נו בחייאת.  רועי:

   למה שאני אשקר? אנה: 

 אני מבין.  תראי  רועי:

 ? !מה אנה: 

 הפופקורן. הבירה. הג'וינט. הגלידה. גרמנו לבטן שלך להגיד פאק איט. עד כאן.   רועי:

 אבל אני לא תקעתי נוד.   אנה: 

   אל תשקרי. רועי:

 אני בחיים לא תקעת לידך נודים. נראה לך? מה אני גבר.   אנה: 

 בואי אחי. נו.. מה הקשר לגבר?  רועי:

 . עושים לתקוע נודים זה גברים אנה: 

 ת לא תוקעות נודים?  אז בנו רועי:

 אולי..   אנה: 

 עלק אולי.  רועי:

  טוב נו. הייתה איתי פעם בטירונות אחת שהפליצה כאקט מחאתי על זה שבנות  אנה: 

היא הייתה מורעלת   ...10שכיבות סמיכה ולא  25צריכות לעשות כמו לוחמים קרביים 

 כזאת.  

 אז בנות כן מפליצות.   רועי:

  ?ת. טום בוי. אבל מה זה קשור אליהיא הייתה אבוגבר כזא  אנה: 
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 שחשוב כנות. אז.. זה קשור לזה  רועי:

 אזז...?  אנה: 

 ! תודי שזאת את רועי:

 שמה?  אנה: 

 שתקעת וואחד פלוץ. וניסיתי להחריש את זה, תוך כדי שאת שרה ורוקדת.  רועי:

 עכשיו אתה קורא לזה פלוץ?  אנה: 

 יש הרבה סוגים.  רועי:

 של נודים? אנה: 

 יש נוד. פלוץ. שחרור. יוסוף.   רועי:

 יוסוף? מה אתה גזען?   אנה: 

 מה הקשר?   רועי:

 ?נוד שקוראים לו יוסוף? למה הוא חייב להיות ערבי  אנה: 

 אני קראתי לזה ככה. מאיפה לי . לא   רועי:

 ? יוסוף אז מה זה אנה: 

פווו. ואת אומרת כזה:  :עושהנפתח כמו ים סוף, והוא אני יודע.. זה כאילו התחת שלך  רועי:

 יו. 

 לקרוא לנוד על שם של בנאדם. מעליב  אנה: 

  נוד שקוראים לו אברום אם זה למתן את העלבה. יש גם רועי:

 מה עושה אברום?   אנה: 

אבובובו. אז אברום זה שהתחת   :עושות לבטן של תינוק כזה  תשאימהו כמו אממ..  רועי:

 םםם.. והנוד כלוא בפנים. ברוא ואז יוצא לו: לספהשל אבא דבוק 

 אתה ממש מבין גדול בנודים.  אנה: 

אני לא קבעתי את הפורמט. למה אסור לאכול גדי בחלב אימו. למה לא אמרו פשוט  רועי:

 אותו הדבר..   ?אל תאכלו בשר וחלב

 אז מה אני תקעתי?   אנה: 

 פלוץ צועק.   רועי:
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 לא רק שלא תקעת נוד. אם היה לי. הייתי הולכת לשירותים.   אנה: 

 דיי מוש.  רועי:

 לא אל תגיד לי מוש נוש.   אנה: 

 למה את מפחדת להודות?  רועי:

   !אני לא אנה: 

 בואי נדבר על זה שניה.  רועי:

   !אני אביא לך סטירה אנה: 

 ? רבה זמןאני פשוט רוצה להבין. אנחנו בקשר ה ,בהיגיון מושי בהיגיון רועי:

 עוד מעט שנה.   אנה: 

  ?ואנחנו מכירים זה את זאת רועי:

 . כה  אנה: 

  ?ואנחנו רגילים אחד לשנייה רועי:

 לגמרי.   אנה: 

  ?ונוח לך איתי רועי:

 מאוד.   אנה: 

 ?איך רועי:

. שאתה  גבר אחר חוץ ממך.שבחיים שלי לא לבשתי בגדים של  איתך נוח לי כל כך אנה: 

של שחיטות ולהשמין ביחד  שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו ערב משותף מבין אותי.

  .ולדבר שעות  כמו זוג זקנות.  

 והסקס?  רועי:

 הכי טוב שהיה לי בחיים.  אנה: 

 מסכים.  רועי:

 מה הפואנטה?  אז אנה: 

אז חלק מזה שנוח לך איתי. זה בסדר להודות בדברים שנפלטים לך החוצה ולא נוח  רועי:

 איתם.   לך

 כמו להפליץ.   ה: אנ
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 כן!  רועי:

 ! הפלצתי נשבעת לך שאני לא אנה: 

   !תשבעי בתנ''ך רועי:

 לך לדעת שהפלצתי למרות שאני לא! דחוףלמה כל כך  אנה: 

 כי זה לא בושה!  רועי:

 ? להודות אנה: 

 להפליץ!  רועי:

 בתור אישה?  אנה: 

 כן!  רועי:

 אני הכי נשית בעולם!  אנה:  

 מותר לך! בגלל שאת נשית. אז  רועי:

 איך זה מתקשר? אנה: 

זכויות נשים. זכותך וחובתך אפילו להפליץ. במיוחד לידי כי אני בן   שיוויןשיווין אוקי!  רועי:

 זוג שלך. 

 לא מאמינה בזה.   אנה: 

כולנו לא האמנו בזה.. בגלל שגדלנו מאז שהיינו ילדים קטנים שנשים בסרטים  רועי:

נסיכות. ונסיכות עושות דברים אצילים כדי לרצות גברים. וחלק גדול  מצוירים הם

 מהחברה שלנו עדיין חי ככה.  

 אז איך אתה מסביר את זה שלא היה ריח?  אנה: 

 שהפלצת?  רועי:

 .  לכאורה אנה: 

  אהה.. רועי:

 מה היה ריח?  )רגע(  אנה: 

 בבני ברק.   ילוהרגשתי ארומה של שירותי  רועי:

 ! אל תשקר אנה: 

 אני לא!  ועי:ר
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 ? סונולזאת האסוציאציה שלך לנודים. תחנת  אנה: 

 ילו אליפות לחרבן שם. סונול זה חירייה.  רועי:

 אני לא מאמינה שזה מה שאתה חושב עלי?  אנה: 

נודים שלך בניחוח שאנל וקמומיל בגלל שאת השהריח של  ?מה את רוצה שאני אגיד  רועי:

   ?אישה

 לא!  אנה: 

 אז אני לא משקר.   רועי:

תה מדמיין. בחיים לא הפלצתי לידך. בחיים לא הרחתי רע לידך. וגם שאני מריחה א אנה: 

 ס במאמא מיה. אתה עדיין אוהב את הריח שלי.  ולפעמים אחרי תפקיד קור חמוצה 

  !נכון. אז לא פשוט יותר להודות. להגיד אני הפלצתי וזהו רועי:

 די! לא רוצה לדבר איתך.  אנה: 

 טוב!  עי:רו

 טוב.   אנה: 

 יופי.  רועי:

 יופי.  אנה: 

 פאוזה.  

אנה יושבת קצת מרוחקת בספה בסוג של ברוגז מרועי. רועי נראה חצי מחייך  

ושמה  רועי אל לאט לאט שהוא בטוח שהוא יודע את האמת. אנה מתקרבת  משום

 על הברכיים שלו.  את הראש שלה

 מושי.   רועי:

 מה נושי?  אנה: 

 סליחה. לא הייתי צריך להעלות את הנושא הזה לשיחה. אוהב אותך.  רועי:

 פאוזה ארוכה.  

 אני הפלצתי.  אנה: 

יש!!!!! ידעתי! יש! סוף סוף! אני גאה בך אח שלי!  )קם מהספה בהתפרצות אושר( רועי:

הקלה. אמרתי לך שיותר קל להודות בדברים. ובגלל זה שאמרת את  וואו. איזה
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איי רייס מיי קייס. יה לך קשה להודות.. אני יותר אוהב אותך! שה האמת. ואני מבין

   )מתיישב על הכורסא ומחבק אותה(.שתדעי לך.  פאק! אין אני גאה בך 

   לי! תבטיח  אנה: 

 מה?  רועי:

  בינינו! ריישאשזה  אנה: 

 שנה לא שחררו אותו.   25. אני אהיה בשבילךג'ונתן פולארד  שומר סוד כמו .מבטיח  רועי:

 פאוזה.  

 אתה יודע. שכל הדיבור על זה. זה מחרמן אותי קצת.   אנה: 

  ?נודים מחרמנים אותך רועי:

 איכס!  אנה: 

 סתם אני אפסיק לדבר על נודים.  רועי:

 מה השעה?   אנה: 

 שתיים עשרה ועשרה.   רועי:

. ואתה עושה כל מה זה אומר שאתה המשרת שלי)בסקסיות( אהה. היום כבר מחר.  אנה: 

 ממך.  שאני מבקשת

 .  ההנועזת א רועי:

 תישאר כאן.   אנה: 

 כן בוס. )מחורמן(  רועי:

 עומדת מול רועי.  ו רועי מכין את עצמו. אנה חוזרת בלבוש סקסיאנה יוצאת. 

 וואו במה זכיתי.   רועי:

 סתום ת'פה וסגור עיניים.  אנה: 

 מה שתבקשי.   רועי:

 תוקעת נוד. ורועי עוצם עיניים. אנה מפנה את הישבן שלה לכיוון האף של רועי. 

 

 סוף. 


