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הוא  -זאת היתה טבעת קסמים, כן?  -כשהוא קיבל את הטבעת, הדבר הראשון שהוא עשה, ככה מספרים 

חיו על אי דרומי ביקש אשה יפהפיה, האשה הכי יפה שהוא יכול היה לדמיין. והם היו מאושרים מאוד ו

כחלחל. ואז יום אחד הוא הסביר לה שעם הטבעת הוא יכול לתת לה כל מה שתבקש, והיא ביקשה ממנו 

שיבנה לה עיר. אז הוא ברא לה עיר מתוך גלי הים, מלאה כנסיות, וחצרות מהדהדות, ריקה לחלוטין. היא 

ה. אז הוא נתן לה ספינת פלאים, כך, שהוא העניק לה משאלה שניה, והיא ביקשה אוני-היתה מאושרת כל

כך -שלא היתה צריכה שום מלחים שיטפלו במפרשי המשי וחרטום הזהב. זה הציף אותה באושר עד כדי

שהוא החליט לתת לה משאלה אחת נוספת."עוד משאלה אחת", הוא אמר, "אני אתן לך משאלה אחת 

כה אליו חיוך מלאכי וזרקה את הטבעת נוספת"."תן לי את הטבעת", היא אמרה.הוא נתן לה אותה. היא חיי

לאט מתחת לגלים.זמן רב לאחר מכן ישב -אל הים. מייד היא נעלמה, הספינה נעלמה, והעיר שקעה לאט

האיש והסתכל בים בלי לזוז. לבסוף הוא התחיל לבכות, כי הוא הבין מה שעשה, ושהוא יישאר בודד 

מה שזה נותן לך, צבעים כבדים שאפשר להריח לנצח.זה הכל. משהו כזה.צבע, זה מה שחסר, צבע. זה 

ולשמוע. אחרת הכל אפור ומשעמם. אני רוצה ללכת למקום שבו אני אשיג את זה גם בלי זה. לדרום. 

להתרחק מהויטרינה המאובקת של אירופה. אם אפשר להתנסח ככה. )הוא מגחך(בוא נעזוב. תמיד רציתי 

נכון? זאת אומרת זאת אומרת, בוא נעזוב.אלוהים,  לראות את הים. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה.

 אפשר לעזוב?-הידיים שלי קרות.אי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 מספר קטע

 אורנשטיין איתן מבצע/ת

 ליקוי מאורות שם המחזה

 כריסטופר המפטון מאת

 רמבו שם הדמות
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 2 מספר קטע

 מגידין זמיר מבצע/ת

 סיפור גן החיות שם המחזה

 אדוארד אלבי מאת

 ג'רי שם הדמות

 

 המעשה בג'רי ובכלב)כאילו קורא מלוח מודעות(!!! 

 קטנות, ועיניים... מלאות דם. וגוף-אוזניים קטנות ר. ראש גדול מידי,הכלב. הוא  יצור מפלצתי שחו

שאפשר לראות את הצלעות דרך העור. הכלב שחור כולו שחור חוץ מן הדם בעיניים ופצע פתוח על כף 

אני חושב שהוא כלב זקן...ברור שהיחס אליו  והוא, מפלצת אומללה, כן ,הימנית, שגם הוא אדום. רגלו..

לבן -צהוב-ו...מה עוד?...אה כן ,יש מין צבע אפור מיד עומד לו פחות או יותר. גם זה...אדום.רע...כמעט ת

 ככה גרררר.! כשהוא חושף את שיניו.

 

חששתי מין היצור הזה  ביום שבו נכנסתי לגור שם. זה משהוא עשה כשראה אותי בפעם הראשונה..

י לא איזה סיינט פרנסיס שציפורים נתלו עלי אנ כללית חיות לא נמשכות אלי במיוחד, מהרגע שפגשתי בו,

אבל  מה שאני מנסה להגיד לך שבע"ח אדישים אלי...כמו בני האדם)מחייך(.. לרוב. מבוקר ועד ערב,

 לא שהוא השתולל, מן הרגע הראשון הוא היה מתחיל לנהום ואז מתקיף אותי, הכלב הזה לא היה אדיש.

זאת היתה ריצה  ד שני הוא גם לא היה סמרטוט גמור.אבל מצ הוא היה כלב די מגושם, אתה מבין,

כאן אתה יכול לראות  הוא תפס חתיכה מהמכנסיים שלי, אבל אני תמיד התחמקתי. מגושמת אבל טובה,

אני לא מבין איך  אבל אני השתחררתי בבעיטה, הוא הצליח בזה ביום השני שגרתי שם, איפה שהתיקון.

 חמוד ,זהו. אני חושב שזה רק איתי ככה, יודע מה אני חושב: אבל אתה שאר הדיירים מסתדרים איתו,

 לא? בכל אופן זה נמשך ככה למעלה משבוע בכל פעם שנכנסתי אבל אף פעם בזמן שיצאתי,  מצחיק,

 

אני אהרוג אותו מרוב חיבה, ואם זה  והגעתי להחלטה: אז יום אחד חשבתי על העניין בחור שלי למעלה,

 עשויים בינוני, יצאתי וקניתי שקית מלאה המבורגרים, ג אותו. וככה למחרת,אני פשוט אהרו לא יצליח,

 ובדרך הביתה זרקתי את הלחמניות והשארתי רק את הבשר. בלי בצל. בלי תבלינים,

 

 והוא היה שם. פתחתי למחצה את הדלת המובילה לחדר הכניסה, כשחזרתי לבית המגורים חיכה לי הכלב.

זוכר? פתחתי את השקית והנחתי את  סתי נורא בזהירות וההמבורגרים איתי,נכנ הכל כמתוכנן. מחכה לי.
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נע  רחרח, הפסיק לנהום, ככה נהם, הבשר על הארץ במרחק של כשלושה מטר מן הכלב שנהם לעברי.

אני חייכתי . הוא החזיר  כשהגיע אליו עצר התבונן בי, ואז, לאיטו ואז יותר מהר ויותר מהר לעבר הבשר.

זה היה  ככה הוא טרף אותם. רחרח שוב ואז חחחחחרררררררראא, הריח, ר ההמבורגרים,את פניו לעב

הוא אכל את כל  וזאת היתה בטח האמת. כאילו הוא לא אכל כלום לפני זה בכל ימי חייו חוץ מאשפה.

ההמבורגרים, ניסה גם  וכשסיים את הבשר, ההמבורגרים במכה אחת והוציא קולות מגרונו כמו אישה.

 זה היה רגע של סיפוק גדול!!! אני חושב שהוא חייך. את הנייר וכשסיים הוא התיישב וחייך.לאכול 

 

שכבתי על המיטה  אז עליתי למעלה, הוא נהם והתקיף אותי שוב אבל הפעם הוא לא השיג אותי. ואז,

ם המבורגרי 6אלה היו  לכל הרוחות. וגם רתחתי מזעם, למען האמת נורא נעלבתי, וחשבתי על הכלב.

תזוזה,  רחרוח, נהמה, משובחים...ניסיתי את זה במשך עוד חמישה ימים אבל זה כל הזמן חזר על עצמו:

היתה שדרת קולומבוס זרועה כולה  ובשלב הזה, זהו, נהימה. חיוך, חחחררראא. זלילה, יותר מהר מבט,

 בלחמניות של המבורגרים ואני הייתי פחות נעלב אבל יותר מלא גועל נפש.

 

לא הצלחתי. ביום שבו ניסית להרוג את הכלב  היי פיטר אל תיבהל כל כך. חלטתי להרוג את הכלב.לכן, ה

בדרך חזרה לשתי את  קניתי רק המבורגר אחד וכמות של רעל עכברים שחשבתי שהיא קטלנית.

ההמבורגר ואת רעל העכברים בכפות הידיים שלי, ובשלב זה הרגשתי הרגשת עצב לא פחות משאת 

 מחכה לקבל את המתנה שלו ואז להתקיף אותי, המפלצת, תי את דלת הכניסה והוא היה שם,פתח הנפש.

ממזר מסכן, הוא לא הצליח אף פעם לתפוס שברגע שהוא התחיל לחייך היה לי מספיק זמן כדי להתחמק 

התקרבתי  הנחתי על הריצפה את עיסת הרעל, מחכה. אבל הוא היה שם כולו רשע וזיקפה. מטווח הסכנה.

וטסתי  ואני כמעט הקאתי בגלל זה, חייך, היצור המסכן זלל את המזון כרגיל, והתבוננתי, ל המדרגות,א

פיטר את  ידעתי על זה מפני שהוא כבר לא ארב לי. וכך קרה שהכלב היה חולה אנוש, במעלה המדרגות.

ות את טיב נדמה לי שעלי להסביר לך שרציתי שהכלב יחיה כדי לרא לא רציתי שימות, חייב להבין,

 היחסים החדשים בינינו.

 

 הכלב הבריא! 

הרגשתי איך להגיד את זה...פיתוי?...משיכה?...לא, אני לא  כל כך קיוותי שהכלב יחכה לי. חזרתי הביתה,

 כן פיטר, ידיד.ז הייתי להוט עד עומק ליבי להתייצב שוב בפני ידידי, זהו זה. חושב...להיטות מעומק נלהב,

 .הייתי להוט להתייצב שוב בפני ידיד הכלבי. מתאימהאת המילה היחידה ש
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 ואתה יודע משהו, היצור היה שם...מביט בי. למרכז חדר הכניסה. ללא פחד, נכנסתי בדלת והתקדמתי,

נדמה  הוא הביט בי. הבטתי בו. נעצרתי. הוא נראה יותר טוב הודות להתחככות שלו עם העולם ההוא.

אני התבוננתי בפניו יותר  מן...דוממים כפסלי אבן...רק מביטים זה בזה,לי...נדמה לי שנשארנו כל הרבה ז

אני מסוגל להתרכז יותר זמן בהסתכלות בפרצופו של כלב ממה שכלב מסוגל  זאת אומרת, משהוא בפני.

יצרנו  שניות או שעתיים שהסתכלנו זה בפני זה, 20אבל במשך אותן  להתרכז בהסתכלות בפרצופי,.

ניסיתי לאהוב וניסיתי  אהבתי עכשיו את הכלב ורציתי שיאהב אותי. שרציתי שיקרה:והרי זה מה  קשר.

 ושני הדברים לא הצליחו לכשעצמם. להרוג,

 

קיוויתי...ואני באמת לא יודע מדוע ציפיתי שהכלב יבין משהו, ופחות מכל את המניעים שלי...קיוותי 

ר לקיים מגע עם בני אדם מוכרחים להתחיל שהכלב יבין...זה פשוט...זה פשוט... זה פשוט שאם אי אפש

בן אדם מוכרח למצוא איזו שהיא דרך לקיים מגע עם  עם בעלי חיים! אתה לא תופס? באיזשהו מקום.

עם מקק, עם שטיח...עם קלפים  עם מיטה, אם לא עם בני אדם...אם לא אם בני אדם...עם משהו. משהו.

עם שימוש בגוף  כך נאות,\שהעלמות הנאות הן לא כל ךעם אורות עם עשן, עם זעם מפני  פורנוגרפיים,

 דבר שהוא אקט של אהבה.)ג'רי נאנח( בני האדם. שלהן לעשיית כסף,

 

איפה? זאת  מאשר בחדר הכניסה לבניין. הכי פשוט, איפה יש מקום טוב יותר להעביר לזולת רעיון אחד, 

אולי להיות מובן...התחלה של  איפה טוב יותר להתחיל...להבין ואולי, יכולה להיות התחלה!

זהו.  זוכר?-הכלב הוא ידידו הטוב של האדם זה נראה רעיון סביר בהחלט. כלב. הבנה...מאשר עם כלב.

אני יותר זמן ממנו. ומה שראיתי אז נמשך תמיד. בכל פעם שהכלב ואני  הכלב ואני הבטנו אחד בשני.

ואז  ם זה בזה במעין תערובת של עצב וחשד,אנחנו מביטי שנינו נעצרים על המקום. רואים זה את זה,

אבל  זה עצוב מאוד, יש בניינו הבנה. אנחנו חולפים זה על פני זה בבטחון, מעמידים פנים של אדישות.

הכלב חזר לאשפה ואני  ניסינו הרבה פעמים ליצור קשר ונכשלנו. אתה מוכרח להודות שזאת הבנה.

איננו אוהבים ואיננו פוגעים זה בזה מפני  ם לידי עיסקה.הגענו לפשרה, בעצ למעבר חופשי אך ביחידות.

 שאנחנו לא מנסים להגיע זה לזה.

 זהו פיטר.

 

 ולהרוויח כמה פרוטות? אז מה פיטר ?אתה חושב שאוכל למכור את הסיפור הזה לניו יורקר,
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 5   מספר קטע

 לשד גלעד מבצע/ת

 דנשטרן מתיםלרוזנקרנץ וגי שם המחזה

 ארדטום סטופ מאת

 דנשטרןלגי שם הדמות

 

-אדם, הוא בן-הבה נשמור על חוש מידה. נניח, אם אתה רוצה, שהם יוציאו אותו להורג. ובכן, הוא בן

חלוף, המוות פוקד את כולנו, וכולי, ויוצא מכך שמימלא היה מת, במוקדם או במאוחר. או, אם להסתכל 

ני רבים, שיעור האובדן כלל לא יחרוג מתחום הראות החברתית; הוא אינו אלא אדם אחד מי-בזה מנקודת

 הסבירות והנוחות.

כך? כפי ששנה סוקראטס באורח כה פילוסופי, כיוון שאין אנו יודעים -כן, במה המוות מחריד כל-על-יתר 

 מוות מהו, הרי זה חסר היגיון לפחד מפניו. ייתכן שהוא... נחמד מאוד. 

נשים קטנים, אנחנו לא מכירים את הפרשה על כל דקדוקיה, או אם להסתכל בזה מזווית אחרת,   אנחנו א

יש כאן מעגלים בתוך מעגלים, וכולי; נחטא בגבהות לבב אם נפר את הגזירה שיצאה מפי הגורל או אפילו 

 מפי המלך.

דבר, אני חושב כי נעשה בחוכמה אם לא נעשה מאומה. נצרור את המכתב    כן    סדר זה -של-בסיכומו

 הם לא ירגישו בחותמת השבורה, אם אמנם קלעת לאופיו של המלך.סדר   זהו    
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 7 ר קטעמספ

 גרנר שי מבצע/ת

 צלצול ראשון שם המחזה

 ג`ין מרטין מאת

 השחקן שם הדמות

 

 דקות להתחלה(. 15)קולו של מנהל ההצגה: "צלצול ראשון, צלצול ראשון בבקשה. 

 הבמאי, פשוט השתמש בזמזם בזזזז... איך שלא יהיה, הטיפוס הזה,

באמת. הוא ישב שם עם כובע מצחייה ולחץ על הזמזם אחרי כל בדיחה, עד שנראה לו שהצחוק יפסק. 

בזזזזז... זה היה אמור להרגיל אותנו לא לעלות על הצחוק. הייתם מאמינים? באמת! אוה, הוא -בדיחה

 הרגיל אותנו, תאמינו לי!

חוקים אין אבל אנחנו מחכים לזמזם. הצגה של שעתיים נמשכת שלוש שעות מגיעים להצגה ראשונה, צ

 ואנחנו מחכים לצחוקים. באותו לילה הזדקנתי בשבע שנים. 

 בשנה שעברה שיחקתי את קתרין "באמא קוראז" אצל אחת חמוצה וקרה ממזרח גרמניה.

 

א מגיבה בכלל. באמת! היא יושבת לה על שרפרף לא זזה במשך כל החזרה. העיניים שלה עצומות, ל

הרגשתי כמו בתסכית רדיו. איך שלא יהיה אחרי שבוע היא מזמינה אותי לבירה ומציעה לי לשכב איתה 

 כדי לתפוס ראש עם המחזה.

אמרתי לה שאם היא רוצה לתפוס ראש עם המחזה שתשכב עם המחזאי, ואז היא אומרת "באט דארלינג", 

 יתי לה "אם ככה אתם ממש מתאימים זה לזה".ברכט מת כבר לפני שלושים שנה". ואז ענ

 כבר היה צלצול ראשון, לא? או וואו! אז מה, באמת הולכים לעשות את זה.

 בטח. זה באמת די משונה אתם יודעים? זאת אומרת, אתם כבר יושבים שם, נכון?

 יושבים שם, זוללים ממתקים, שמים קצת פודרה על האף. מי אתם בכלל? מי יודע.

 

 מחכים? מי יודע.למה אתם 

 אתם מוחאים כף. –אנחנו גומרים 

 אנחנו הולכים הביתה. –אתם הולכים הביתה 

מה זה היה? מי יודע? מה שאני באמת רוצה לדעת, זה איך לכל הרוחות אתם מסוגלים לחיות בעיר הזאת 

 בלי מסעדה סינית טובה?

ע של חשיפה עצמית, ואתם יושבים או.קיי אז היה צלצול ראשון ואני תקועה כאן מתכוננת לערב מזווי
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לכם שם קוראים בתוכנייה, קוראים את תולדות חיי, אתם יודעים, משהו אישי. להכיר אותי קצת מקרוב, 

ומה שאני רוצה לדעת... זה מי אתם בכלל! מה שפייר פייר, לא? מה שאני רוצה חוץ מתאורה נורמלית 

ל ערב תוכנייה עם תולדות החיים של הקהל, אתם בחדר ההלבשה הזה..( מה שאני רוצה זה שיביאו לי כ

יודעים שלפחות נתחיל בתור שווים... אני לא יודעת עליכם כלום, בורה מוחלטת... איפה אתם גרים, איזה 

הצגה ראיתם בזמן האחרון, מה הצבע שאתם אוהבים מה העדפה המינית שלכם, מערכת היחסים האחרונה 

יים. מפני שאז אנחנו באותה סירה, נכון? אני חושפת קצת ואתם שחרבנתם, אתם יודעים דברים אלמנטר

 חושפים קצת.

 

 )קולו של מנהל ההצגה: צלצול שני. צלצול שני בבקשה!( טוב.

צלצול שני. בסדר. )מתחילה להתלבש( זאת אומרת, אין לי שום דבר נגד האנשים האלה, הנשמות האלה 

ף בשביל ערב של... ערב של... )היא מפסיקה לרגע ששלמו כסף טוב, חלק בוודאי יגידו יותר מדי כס

ה להתייחס כאילו נזכרת במשהו( בידור. וואו. חשבתם על זה פעם?... מה אני בעצם, אני בידור. אני יכול

 אל עצמי בתור הרבה דברים, אבל אני לא רואה את עצמי בתור....

תראו, מה שבאמת הייתי רוצה... פעם אחת... אחרי הכניסה שלי, זה לצעוד לקדמת הבמה.... )צועדת 

לקדמת הבמה(.. ישר לשפת הבמה ולהגיד, סליחה, סליחה, אפשר להדליק את האור באולם בבקשה. 

 )אורות עולים(

 בסדר, תודה. והייתי רוצה להביט בכם, להסתכל בעיניים לאנשים שבאמת מאמינים שאני זה בידור... היי

 הי... מה שלומכם?

 הייתי רק מביטה בכם, אתם יודעים באמת מביטה בכם...

 )היא מביטה שקט ארוך למדי( ואז הייתי אומרת.. אפשר לקבל קצת מוזיקה...

זה יותר טוב לראות את הפרצופים האלה. הייתי אומרת שאני...  זה כבר הרבה יותר טוב... זאת אומרת

קצת שבירה, קצת מטורפת... אתם יודעים, כאילו בסוף של איזה סיפור... זאת אומרת לא הדמות, בעצם 

גם הדמות אבל.... עברתם את זה, לא? סוף של איזה סיפור מאוד משמעותי? אתם יודעים, חוסר ביטחון 

את לא נאהבת... שאת לא יודעת כלום, לא יודעת מספיק בשביל להיות נאהבת.. עצמי והכל. ההרגשה ש

לא יודעת.. משבר של ביטחון עצמי.. הגדרה טובה, לא? שקשה לשחק... קשה להיות בידור ´ושיש לך.. אנ

 לאנשים שאת לא מכירה... שבחיים לא הסתכלת עליהם. אז בסך הכל הייתי צריכה לראות אתכם הערב.

 לרגע. זה הכל.. בסדר? )סיום מוזיקה(בסדר? רק 

 )מנהל ההצגה מכריז "צלצול אחרון, צלצול אחרון בבקשה"(

 )היא עומדת עוד רגע אחד ואז זזה לכיוון שולחן האיפור. האור באולם יורד(

 אז.. היי. בסדר מוכנה? מוכנה לעשות את זה בחושך. בשביל מי שלא יהיה.
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 8 מספר קטע

 אבלסון סיון מבצע/ת

 יחסים מסוכנים שם המחזה

 כריסטופר המפטון מאת

 המרקיזה דה מרטיי שם הדמות

 

וכבר אז הבנתי שהתפקיד שהיה מוטל עלי, זה לשתוק ולעשות מה  15כשנכנסתי לחברה הייתי בת 

שאומרים לי. וזה נתן לי הזדמנות להקשיב ולשים לב. לא למה שאנשים אמרו לי, דברים שהיו חסרי עניין 

אלא לכל מה שהם ניסו להסתיר. התאמנתי בהתנתקות. למדתי איך להיראות עליזה בזמן שכעסתי כמובן, 

ואיך לחייך בחביבות בזמן שנעצתי מזלג בתוך כף היד שלי. נעשיתי לא רק בלתי חדירה אלא גם רמאית 

 וירטואוזית.

 את הידע.מיותר לציין שאיש לא גילה לי דבר באותו שלב, ושלא חיפשתי אז את התענוג אלא 

אבל כאשר לצורך קידום והרחבת הידע שלי, סיפרתי לכומר הוידוי שלי שעשיתי את "הכל", התגובה 

 שלו היתה כל כך נדהמת שרק התחלתי לקבל מושג עד כמה עצום התענוג יכול להיות.

ני רק עליתי על התגלית וכבר הכריזה אמי על נישואיי, וכך הגעתי לזרועותיו של מסייה דה מרטיי כשא

 עוד בתולה.

בסך הכל לא היתה לי סיבה להתלונן על מרטיי וברגע שהתחלתי לראות בו מטרד, הוא ברוב התחשבות 

 מת. 

ניצלתי את שנת האבל שלי כדי להשלים את לימודיי. נועצתי בשומרי המוסר הקפדניים ביותר כדי ללמוד 

לראות ממה אני יכולה לצאת  כיצד יש להיראות, בפילוסופים כדי לדעת מה לחשוב, ובסופרים כדי

 בשלום. ולבסוף הייתי ממוקדת היטב כדי לשכלל את הטכניקה שלי. 

פלרטטי רק עם אלה שבדעתך לדחות. בדרך זו את יוצרת לעצמך שם של מי שאינה ניתנת לכיבוש, בעוד 

רה שבעצם את יכולה לחמוק בשקט ועם מאהב לפי בחירתך. בחירה לא מוצלחת היא פחות מסוכנת מבחי

גלויה לעין. לעולם אל תכתבי מכתבים. תדאגי שהם יכתבו מכתבים. תמיד עלייך לוודא שהם חושבים 

שאין לך אף אחד חוץ מהם. נצחי בכל מחיר. כשאני רוצה גבר אני לוקחת אותו. כשהוא רוצה לפתוח את 

 הפה הוא מגלה שהוא לא יכול. זה כל הסיפור.
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 10 מספר קטע

 כהן דפנה מבצע/ת

 יום במותה של ג'ו ם המחזהש

 פיטר ניקולס מאת

 שילה שם הדמות

 

אני משתפת פעולה עם הבדיחות שלו כדי לעשות לו טוב. אם זה עוזר לו לחיות איתה, אני לא חושבת 

פעם. אבל, תבינו, לי יש -שזה מזיק, אתם חושבים שכן? אין לו שום אמונה שהמצב שלה ישתפר אי

א היתה מראה סימני התקדמות, בריי לא היה שם לב. כשמדובר באמונה הלב אמונה... לדעתי, גם אם הי

אמונה זה לא להאמין באגדות, זאת פתיחות נפשית. אני תמיד מחפשת סימן...( מביטה שוב  -שלו אטום 

קצת יותר משנה, אם  -בערך  -אל אחורי הקלעים, לוודא שבריי אינו מקשיב )יום אחד כשהיא היתה בת 

, היא שכבה על הרצפה וביחבשה ברגליים ואני סידרתי את הבית. בניתי מגדל קטן מלבנים אני לא טועה

על שטיח קטן ליד הראש שלה. ואז המשכתי עם האבק ובפעם הבאה  -לבנים מפלסטיק, כן?  -צבעונית 

שהסתכלתי ראיתי שהיא הפילה אותו. אז בניתי שוב את המגדל והפעם הסתכלתי עליה. העיניים שלה 

צצו לכל הכיוונים, ומן הסתם הן קלטו את המגדל הצבעוני הזה. ואז היד הקרובה אליו התחילה התרו

 -שהיתה סתם כפופה ככה  -להיפתח במאמץ גדול. היד השניה  -לזוז... והאגרוף שלה התחיל להתכווץ ו 

היא  -)היא מרימה יד כפופה אחת אל גובה הכתף( לא זזה. בכלל. אתם מבינים עד כמה זה חשוב? 

השתמשה בפעם הראשונה ביד אחת ולא בשתיים. היא ראתה משהו, נגעה בו, וכשהיא נגעה בו היא גילתה 

יהיה, זה משתנה. זה נופל. עכשיו היד הכפופה שלה התחילה לפרפר -לא-שזה-שכאשר היא נוגעת בו, מה

בעות שלה... ואז להגיע אליהם באצ -של עבודה קשה  -עשר דקות  -נדמה לי  -לכיוון המגדל. זה לקח 

היד פירכסה בעווית והיא הפילה את המגדל. )הזיכרון החי של התמונה מציף אותה, והיא כובשת את פניה 

בידיה כדי להשתלט על עצמה( אני לא יכולה לתאר לכם מה זה היה. אבל אתם יכולים לדמיין, נכון? כמה 

 -.. והיא ניסתה שוב. זה היה הכי נפלא רצוני שהרחיק אותה.-פעמים היד כמעט נגעה ואז היה פירכוס לא

היה לה כוח רצון, היתה לה מחשבה. איך שבריי חזר הביתה, סיפרתי לו. נדמה לי שהוא אמר איזו שטות, 

בנה מסביבה  -"וואו, מגניב, נרשום אותה לחוג בלט". אבל כשהוא בחן אותה בעצמו  -אתם יודעים  -כמו 

ולפעמים אפילו מחוץ לטווח הנגיעה שלה כדי שהיא  -י הידיים של שת -מעגל של מגדלים בטווח נגיעה 

יד מלאה -תנועת -טוב, אז הוא ראה שזה נכון. לא שהיה הרבה למה לחכות  -תצטרך להתאמץ להגיע 

וגם זה לא תמיד. היא היתה נרדמת, האש בתנור היתה מסיחה את דעתה, לפעמים המאמץ היה  -אחת 

תר מחמישים אחוז... וצמח לא מסוגל לעשות את זה. אף אורח לא גורם לה להתקף. אבל הצליחה ביו

 -אני זוכרת שהייתי בשוק  -כך הרבה זמן. וזה הדהים אותי -האמין לנו. לא היתה להם סבלנות לחכות כל
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כשהבנתי שהם חושבים שאני משלה את עצמי. קודם כל, זאת לא היתה אשליה... וחוץ מזה, היתה לי 

קענו לגמרי במשחקים האלה. מצאנו לה כדורים צבעוניים ופעמונים והבובות אופציה אחרת? אנחנו ש

תקום. ואז היא חטפה איזה וירוס והיתה חולה נורא... היה לה -נחום -האלה שקמות כשמשכיבים אותם 

וזה הצטבר עד שהיתה קריסה מוחלטת. כשהיא  -לא הקטנים  - grand mal -התקף אחד אחרי השני 

וב עם הלבנים, אבל עכשיו היא אפילו לא יכלה לראות אותן. זאת היתה הנקודה שבריי הבריאה, ניסינו ש

איבד עניין בה. אני עדיין מנסה, למרות שאני כבר לא טורחת לספר לו. אני אספר לו כשיקרה משהו. זה 

א? נראה לי הגיוני. אם היא הצליחה פעם, היא תצליח שוב. אני חושבת שכל עוד חיים יש תקווה, אתם ל

)מביטה שוב אל אחורי הקלעים( הלואי שהוא היה מדבר עליה יותר ברצינות. אני לא יודעת אם הוא 

מנסה לפעמים לדמיין איך היא היתה אם המוח שלה היה פועל. אני מנסה. ואמא של בריי אומרת תמיד, 

אני חושבת  "איזו ילדה מקסימה, אם היא רק היתה מסוגלת ללכת". ואז בריי מתפוצץ מצחוק. אבל גם

 ככה. אולי זה כי אני אשה.
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 11 מספר קטע

 ליפקוביץ יעל מבצע/ת

 למה? שם המחזה

 רועי טל מאת

 יעל שם הדמות

  

אחותי עתליה אומרת לי שזה מאלוהים כל מה שקרה לנו, שאני לא צריכה להרגיש אשמה. היא אומרת 

 יו הוא הפסיק להאמין בנו, ורק בגלל זה לקח אליו את גלעד.שלא האמנו מספיק באלוהים, ועכש

אני דווקא כמעט תמיד מאמינה לכל מה שעתליה אומרת לי כי היא בת שש עשרה כבר ואני רק  

, וגם מאז שהיא התחילה ללמוד בפנימייה דתית היא מדברת הרבה עם אלוהים והוא אומר לה מה 10בת 

 לעשות ואפילו איך להרגיש.

ך הכל מבולבלת בגלל שמתיי שגלעד הלך הוא אמר שהוא הולך לשמור עלי, ואחר כך אני בס 

הוא פשוט מת, ועכשיו כל פעם כשאני מסתכלת על התמונה שלו בסלון, אני רואה את העיניים שלו 

 צועקות לי הכל בגללך הכל בגללך!

היא דיברה עליו,  אבל כולם כל הזמן מדברים על גלעד, אפילו המורה צילה דיברה עליו אתמול, 

ודיברה... אחר כך היא ביקשה גם ממני לספר עליו אבל עמדתי מול כל הילדים בכיתה ובכלל לא היה לי 

מה להגיד. אז סיפרתי איך כל יום שישי גלעד היה לוקח אותי לסיבוב על הטרקטורון, ואיך שגמרתי 

בק אותי אבל מהר ברחתי כי יש להגיד את זה ראיתי שהמורה צילה התחילה לבכות, היא אפילו קמה לח

 לה ריח רע של סיגריות מהפה.

 החלטתי פשוט לדבר עם אלוהים, אפילו אמרתי כמה פסוקים משמע ישראל, עתליה לימדה אותי. 

 מה אמרתי לו? 

אבל  10אמרתי לו שקוראים לי יעל ואני מנאות קדומים ובטח אין לו זמן לילדה כמוני בת  

 לכולם, אז אם הוא יכול לפנות מקום גם בשבילי. עתליה אמרה לי שיש לו זמן

 בסך הכל רציתי לדעת למה הוא הורג אנשים?

 ולמה אנחנו חיים אם אנחנו בסוף מתים?

 ובכלל מה קורה עכשיו עם גלעד, מה הוא נוסע על טרקטורון בשמיים?

 ביקשתי ממנו שימסור לגלעד נשיקה ממני ושאני מצטערת שהוא מת בגללי.

בן דוד שלי, היגיע והוא הרס לי את כל השיחה עם אלוהים, כי הסתובבנו איזה שעה  אבל אז בני,

על הקרוסלה, הסתובבנו, הסתובבנו....... עד שנהייתה לי כזאת בחילה והסתכלתי על השמיים וראיתי 



 משה ופניק סטודיו למשחק
 vapnik.moshe@gmail.com  , דוא"ל052-2225324לפרטים:  .ת"א 32לה גרדיה 

 

 מונולוג זה מיועד לשימוש פרטי בלבד.
 מומלץ לקרוא את המחזה כולו כחלק מתהליך העבודה על המונולוג.

 להכוונה בעבודה על מונולוג זה, ניתן לקבל עזרה בהתנדבות

 03-6875590 בטלפון  הסטודיו למשחק מתלמידי

 

 

12 

בעננים כאלו צורות משונות. ראיתי איש אחד זקן עם שק על הגב והייתי בטוחה שזה אלוהים, הייתי 

 ה שאלוהים שמע אותי!בטוח

אבל אז בני צחק עליי והוא אמר לי שזה לא אלוהים, שאין אלוהים, שזה סתם ענן מזופת. וכל כך 

התעצבנתי כי היה לי בברור שזה אלוהים, והיה לי ברור שגלעד עכשיו נוסע על טרקטורון בשמיים, אבל 

ל שאנחנו גרים בשטחים ושאנחנו לא אז בני צחק עלי עוד יותר, והוא אמר לי שאח שלי גלעד מת רק בגל

 צריכים לגור פה כי זאת מדינה של ערבים.

 איזה טומטום בטח הוא שמע את זה מהאחים השמאלנים שלו.

אבל אז התחלתי נורא לפחד, כי גם בני יודע שגלעד מת בגללי, והחיוך שלו כל כך עיצבן אותי 

יים המאשימות של גלעד ואני צעקתי עליו שהוא התערבב לי עם העיניים העצובות של אמא ואבא והעינ

 ונתתי לו אגרופים וצרחתי עליו שימות, שימות כבר.

עתליה אומרת שאנחנו צריכים להתפלל לאלוהים ולשמור על מצוות, ולא להקשיב לאנשים שלא 

 מבינים שקדושת אדמת ארץ ישראל זה ערך עליון.

 אבל אני עדין לא מבינה למה גלעד מת?

 אני לא מבינה!?

 אני נורא רוצה שמישהו כבר יגיד לי, מה אף אחד לא יודע? איפה גלעד?

אפילו כששאלתי את עתליה, הייתי בטוחה שהיא תגיד לי שזה בגלל שלא שמרנו על מצוות. אבל 

 אפילו היא אמרה לי שהיא לא יודעת.

 יעלי גם אני לא יודעת. -היא אמרה לי 
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גנבה! גנבה! רצח! תפסו את הפושע! צדק, צדק, אלוהי המשפט! אני אבוד, אני הרוג, שחטו אותי, גנבו 

ממני את כספי. מי הוא זה? איזה הוא? איה הוא? איפה הוא מתחבא? מה עליי לעשות כדי למצאו? לאן 

ין הוא שם? האין הוא פה? מי זה? עמוד! השב לי את כספי נבל... הא, אני הוא לרוץ? לאן לא לרוץ? הא

זה! ראשי סחרחר עליי ואינני יודע איפה אני, מי אני ומה אני עושה. אבוי, כסף מסכן שלי, כסף מסכן 

שלי, ידיד נפשי היקר! הנה נלקחת מעימי, ומאחר שנטלת ממני נטלה משענתי, נטלה נחמתי, נטלה 

 כל חשך בעדי, אין לי תכלית וטעם בעולם. אם אין אתה לי למה לי חיים? תם ונשלם.שמחתי, ה

אין בי כח לשאת עוד. אני הולך למות, אני מת, אני קבור.  האין איש בעולם שיבוא להקימני לתחיה על 

 ידי שישיב לי את כספי או שיודיע לי מי לקח אותו? אה? מה אתם אומרים? לא. אין איש.

המעשה, יהיה מי שיהיה, הרי ארב יפה יפה לשעת הכשר ובחר בדיוק את הזמן שדברתי עם  זה שעשה את

רע.  לדרך! אלך לעורר את הדין ולדרוש כי יעמידו לחקירה את הבית כלו, משרתים ושמשים -בני הפגע

 ובן ובת ואותי עצמי.

אחד מהם ניראה לי כמה אנשים נתאספו פה! בכל אשר אשים את עיני אין אדם שאינו חשוד עלי וכל 

כאילו הוא שגנב ממני. אה? מה הלחישות הללו שם? על זה גזל את כספי הם מתלחשים? מה הרעש הזה 

שם למעלה? או הגנב נמצא שם? אנא ברחמיכם הרבים, אם יודע לכם דבר על גונב כספי, הנני מתחנן 

כולם וצוחקים לי בקול, אני  לפניכם, הודיעוני נא דבר. האין הוא מתחבא שם ביניכם?  הם מסתכלים בי

מבטיחכם שיש להם חלק בגנבה. מהרו, הבו, קצינים, שוטרים, שופטים, דינים, כלי חקירה, עצי תליה 

 ותליינים. אני אתלה את כל באי עולם ואם אינני מוצא את כספי אני תולה את עצמי אחר כך.  
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