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 " ותו לא"

 מאת אייל וייזר
 )בהתהוות(קברט פוליטי סאטירי 

 .על דברים ברומו של עולם

 

 הומואים *דוסים שחורים * רוסים מתלוננים *ערבים שונאים 

 * תאונות בכבישים *אסון התאומים * פיגועים *  מטוסים *צווחנים 

  אונס קטינים* שואת יהודים *השטחים הכבושים 

 צחוקים

 : קטעי עיתונות

 

כמו אגרוף , בתיאטרון תמונע היא קפיצת כישרון אדירה" ותו לא"ההצגה הסאטירית "

, הכותב, וכל זה מאפשר לראות באייל וייזר. ניתור מרהיב למרחקי הציניות והניהיליזם...בפנים

 )  שרית פוקס–מעריב ". (הממשיך את חנוך לוין ונפרד ממנו בבת אחת, כדור הבא

 

תזכרו איפה ..חכמים ומענגים שרצים כיום על בימותינו, באחד המופעים הכי שנוניםמדובר "

 יוני כהן – Time out". (מופע שאסור לוותר עליו: בשורה התחתונה. שמעתם את השם לראשונה

 ) אידוב

 

השחקנים יטלטלו לכם את הקוגניציה הרדומה ויעיפו אתכם בין רגעי צחוק קורע לרגעי מועקה "

המופע הזה מומלץ ...ד שרעש העץ החורק של אחד הכיסאות יישמע חזק חזק באולםומבוכה ע

 )  אור גוטליב– מעלות 360" (לכל מי שמרגיש שהוא קצת נרדם

השייכים , נפץ מצויץ-אחד היתרונות הבולטים שבמופע הוא ההתרחקות מתקינות פוליטית ומיפי"

 )  מקור ראשון–השבועון " (רבמופע אמיץ ומקורי ומומלץ בחום ..להומור המיינסטרים

 

, אבל במיטבה יש בה פיוט אנרכיסטי מפתיע, קורקט-לכתיבה של וייזר אין כבוד לפולטיקלי"

במינימליזם של הגשה ומימיקה מצוינת ...שמספק נקודת מבט מטרידה על יחסינו לאסונות

מטריד ' רינגהשחקנים מצליחים להפוך את רצף המונולוגים לערב מהנה ומקורי של תיאטרון פ

 )  שי בר יעקוב–ידיעות אחרונות " (לא לצדקנים. ומעורר מחשבה

 

 -הבמה " (סוף סוף יש מישהו שלא מתבייש לומר את מה שלעתים כולנו חושבים בחדרי חדרים"

 ) מיכל בן דוד
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  בספטמבר11

 : הדמויות

  כבאי–ו 'ג

  דיילת אוויר -לימור 

 ל אברך דתי יחזק

 

 11- הדמויות ישובות על כיסאות ומתראיינות במקביל לראיון שמתעד את מאורעות התשלוש

 . בספטמבר

 

 בשעות הבוקר המוקדמות סיימנו משמרת לילה בתחנת מכבי האש ברחוב .  בספטמבר11 -ה: ו'ג

 כים ברציפות ים ואני ממשי' בשביל השלמת הכנסה היינו ג,לפעמים. שבדרום מנהטן' דוויץ      

 קרוב ,  שברחוב קאנל בחלק המזרחי של מנהטן9' למשמרת הבוקר כממלאי מקום בתחנה מס      

 . מאוד למגדלי התאומים      

 

 והילדים לתפילת סליחות בבית , אברם, באותו בוקר הלכתי עם אחי.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 ביקש ממני , אחי, מיד אחר כך אברהם. סיימנו אותה בסביבות שמונה. כנסת שלנו             

   באחד 27-בקומה ה, הלך לעבודה שלו, אחי, אברם, להקפיץ את הילדים שלו לישיבה והוא             

 .ממגדלי התאומים             
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 גם , שירי, חברה ממש טובה שלי. הגעתי למנהטן בטיסה יום קודם.  בספטמבר11-ה: לימור

  saleכי היה , התעוררה מוקדם והציעה לי לצאת לסיבוב באזור החנויות. רקעק, דיילת             

 שאני , מצד שני. ני בשופינג-פ-לשירי יש טעם סו, מצד אחד, עכשיו. prada -רף ב-טו-מ             

 אני ממש לא יודעת למה יצאנו באותו יום מהמלון דווקא כל כך , חושבת על זה עכשיו            

  : ברדיו התנגן השיר,  anyway. לא מכירה, אבל ממש,כי אלה שעות שאני ממש, מוקדם             

           "it’s a wonderful day ."היא , יש לה קול מקסים, פ"שירי יודעת את כל המילים שלו בע 

 .הייתה הרגשה שהולך להיות יום יפה לאללה, anyway. בכלל רצתה להיות זמרת            

 

 ים אמר לי שהוא חייב 'ג, ממשמרת הלילה, עייפים רצח, במשרד, ים ואני'ג.  בספטמבר11-ה:  ו'ג

 לחטוף איזו שעת שינה ואם קורה משהו שאני אעיר אותו ושאני אזהר לזרוק עליו עוד פעם         

 ,  זה ככה–המקצוע דורש ", עניתי לו) צוחק. (עם הקסדה, ככה אני מעיר אותו. את הקסדה        

 מתי אנחנו , לשאול מה קורה איתו, ניפר התקשרה'ג, אשתו, בזמן שהוא ישן". אש..אש..אש        

 אמרתי לה שהוא ישן ושאני מבטיח לה שהוא , לא רציתי להעיר אותו. חוזרים הביתה וכאלה        

 .  יתקשר ברגע שהוא יקום        

 

 , בעבודה והמשכתי עם הילדים של אברהם, יאשת, הורדתי את פאניה,  בספטמבר11-ה: יחזקל

 , הילדים של אברם, והם. כי היו פקקים משהו משהו, לישיבה, איחרנו קצת. לישיבה, אחי             

 . שום בעיה, לא עשו אף רעש בדרך, מקסימים, מקסימים, מקסימים, ממש סוכריות             

 

 מהתחנה יוצאים . נו בתחנה של מגדלי התאומים וירדsubway-נסענו ב.  בספטמבר11-ה: לימור

 , שצעקה, שנראתה כמו מטורפת, הייתה שם אישה אחת, ישר ללובי של אחד המגדלים            

 כי לא חסרים משוגעים בניו , אף אחד לא התרגש ממנה. אבל באנגלית, "פצצה אל תעברו"            

 , די, שירי", אמרתי לשירי, בתור ישראלית. שיש להם...in every chance  יורק שצועקים            

 בארץ על דבר , אני ממש מתפלא שזה לא מלחיץ אותך, כאילו צריך לקחת את זה ברצינות            

 זה אולי קשור גם לזה שיום קודם לכן עברנו , anyway". כזה בטוח לא היו עוברים בשקט            

 נראה לי . "אמרתי לשירי, אבל ידעתי. איתנו על הביטחון וההתרעות וכל זההרצאה ודברו             

   ".קרהשמשהו             

 

 ? מה ממה, כמו אני לא יודע מה, ים שנבהל'אמרתי לג".  זה שהגיע תורי לישוןמה שקרה: "ו'ג

 . התלבש ונכנס למשמרת, הוא אמר לי, "חכה שאתה תהיה צריך לקום, חכה. "מהקסדה       

 מה אתה . "עד שקיבלתי את הקסדה לצלעות, לא הספקתי לישון חמש דקות, ניסיתי להירדם       

 ". אתה חייב לראות את זה, רוץ למעלה ".צעקתי עליו" ?דפוק       

 

 אחרי שהורדתי , בדרך הביתה, באוטו, ככה אמרו ברדיו, !"מטוס התרסק אל תוך הבניין: "יחזקל

 , הדלקתי טלוויזיה, הביתה, מהר, נסעתי מהר. אחי, והילדים של אברם, אשתי, את פניה             

 ניסיתי להתקשר . פוגע ואת העשן, הראשון, את המטוס, בטלוויזיה, אז ראיתי, וראיתי             

 . אבל לא יכולתי להשיג אותו, אחי, לאברהם             
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 היה ריח . בה אנשים-ברחוב הצטופפו ים.  אז הלכנו,אותו רגע ידענו שאנחנו צריכות ללכת:  לימור

 מתוך הרגל אמרתי . חריף של עשן באוויר וכמות אדירה של ניירות שהתעופפו בכל הרחוב             

 כאילו בעצם , "בסדר"אז היא אמרה לי , !"אל תדברי עברית,ה'שיריל, את שומעת"לשירי              

             k.o" . 

 

 ".   על המשאית, אוהב אותך, סתם, סתם!  תפעיל את הסירנות אני עולה על אשתךאתה": ו'ג

 זה היה ,  דקות10-הגענו לבניין הדרומי ב. יושב לי טוב טוב בזיכרון, המראה של המגדל הבוער       

 . קוויקי       

 

 . ל על הזמןשחב, shockingהסתכלנו למעלה והמראה היה , הרמנו את הראש, אני ושירי: לימור

 

 .  הפיל את כל הקווים..זה, שזההבנתי , המשכתי להתקשר לטלפון שלו והיה תפוס: יחזקל

 

  ... בטח מטוס,זה, זה: לימור

 

 ...זה, זה: יחזקל

 

 .?תגיד מקבלים על זה שעות נוספות.  הולך להיות לילה ארוךזה: ו'ג

 

 .שירי אמרה".  בטח תאונה אוויריתזה: "לימור

 

 . אמרים 'ג: ו'ג

 

 אל תגידי שלא , anyway,  כאילו אזור אסור לטיסהזה, ה'שיריל, יופי: "אמרתי לה: לימור

 . אמרתי לה, "אמרתי לך            

 

 .. אבל לא היה מושג יהיה, ידעתי שזאת רק ההתחלה:  בספטמבר11-ה: 'גו

 

 אחי , מאברם, וביקשתי ממנ, דיברנו במשך דקה. אחי, אברהם,  הוא התקשר אלייבסוף: יחזקל

 אמר שהם מחכים לכבאים ולצוות , אחי, אברם, הוא. שיצא משם מוקדם ככל האפשר             

 אד , שהוא נכה בכסא גלגלים, עוד מתכנת מחשבים, רפואי שיורידו חבר טוב שלו לעבודה             

  .פייר) מבין את צירוף המקרים. (פייר             

 

 המקום היה אפוף , אנחנו עמדנו בפתח הבניין הצפוני, לבעור בבניין הדרומי המשיכה האש: ו'ג

 . ידענו שהולך להיות קשה, חלקי מתכת היו בכל מקום, עשן      

 

 .  היה לי לחשוב שהוא שם,קשה: יחזקל
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 . עם הקשה הזה,  Fuck it,ים'ג) "עונה לו". (קשה לי לנשום,  ליקשה) "ים'מחקה את ג: (ו'ג

 

   ..I wont forget, אבל את מה שראיתי אחר כך, אני לא יודעת? o.k,  לי לדבר על זהקשה :לימור

 . אנשים פשוט קפצו למטה מגובה הבניין כמו בובות ברבי והשתטחו על הקרקע. לנצח            

  הרגשתי שאני לא רוצה לראות את. לא צרחנו...כשהוא נחת, כולנו צרחנו, כשמישהו קפץ            

 .ראיתי ששירי הציצה, אני ושירי עמדנו שם עם ידיים על הפנים. זה ועם זאת מה זה רוצה            

 

 זה , !אחי, דיברתי עם אברמלה"אמרתי לה , פאניה, התקשרתי לאשתי.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 ". הוא מבטיח, בסדר הוא ירד            

 

 היא . "עם דמעות בעיניים, ים'אמר לי ג" ניפר'ל גתשמור ע, תבטיח לי שאם יקרה לי משהו: "ו'ג

 אנחנו מבצעים את , ים'ג: "תפסתי אותו חזק ואמרתי לו". אמרה לי אתמול שהיא בהריון        

 ניפר שלך 'ג... בסדר...ו..את האש, לא כובש, מי שחושש, הכי טוב שרק אפשר, המשימה הזאת        

 . ידעתי שאני משקר, בלב". ימילה של כבא, לא תישאר לבד        

 

 .  בום ממש גדול, ואז שמענו בום: לימור

 

 . 20-אנחנו בקומה ה: ו'ג

 

 .  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 אבל כשראינו שהמגדל השני . שירי הייתי בטוחה שמדובר באותו מטוס שהתפוצץ עוד פעם: לימור

 ". שירי", ונה אוויריתעולה באש הבנתי שמשהו רציני קורה ולא מדובר בתא            

 

 !". ים'ג: "ו'ג

 

 זה נראה כמו הסרט , רואים שהמטוס נכנס לבניין השני, זה בטלוויזיה! פאניה: "יחזקל

 לקחה בחנוכה את הילדים , האחיינית שלך פאניה, לינדה, פאניה, שהאחיינית שלך             

 "..    הקטנים             

 

 .  שירי החזיקה לי את היד,התחלנו לרוץ בטירוף: לימור

"I don’t want to lose you, I don’t want to lose u"בואי כבר,  נו שירי... גם ! 

 

 !" ים מהר'ג, מהר: "ו'ג

 

 .  שכחתי איך קראו לסרט הזה: יחזקל
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 ,         פתאום שירי רצתה להפסיק, רצתי כמו שלא רצתי מעולם, רצתי ריצת ספרינט, רצתי: לימור

 ... אז אמרתי לה            

 

 !   טוויסטר, עכשיו אני נזכר, בדיוק! טוויסטר: יחזקל

 

  גם אני הרגשתי ".you can do it, push it, push it, fill the burn, fill the burn ,שירי: "לימור

 . את השריפה            

 

 , "ה'אברמל"ממנו היא התחננה , הצליחה בסוף להתקשר לאברם אחי, אשתי, פאניה: יחזקל

 אל תשכח משפחת מאיסדוף , צא מהבניין יש לך ילדים, למען השם", ככה היא קוראת לו            

  enough", הבת של מאיסדוף פשוט מתחתנת עם הבן שלו". הם הזמינו אותנו לשבת חתן            

          is enough"!להשיג עזרה,  ארמה,פאייר, שלחתי את העוזרת של אד",  הוא אמר לה , 

 !".  מה לדאוגאין לךריבונו של עולם            

 

 ". ממה לפחדאין לך, ים'ג:  "ו'ג

 

 התור לטלפונים היה מזעזע , אנשים בכו וצרחו. וזה הדבר הכי נורא,  טיפה של מידעאין לך: לימור

 טוסים שנחטפו ועל  מ17שירי אמרה שאמרו שאומרים שיש שמועות על . שחבל על הזמן            

 . ממש פאניקה, ות שעומדות להתרסק על כל העיר והייתה פאניקה'ינג            נ

 

 ושהוא בטוח שהוא לא , שהאוויר במשרד נקי, אשתי, לפאניה...לפאניקה, הוא אמר לה: יחזקל

  ,אנשים בינתיים ירדו ממקומות גבוהים יותר והציעו לו עזרה אבל הוא, בסכנה            

 הוא רצה להישאר שם עד שיפנו את החבר הנכה . סירב, הגרויסה גיבר, אחי, ה'אברהמל            

  .חבר, שלו            

 

 " ?טוב, אנחנו יכולים לעשות את זה ביד אחת קשורה, סתכל לי בעיניים, חבר: "ו'ג

 

 .  אפילו שירי הסכימה איתי שהייתה פאניקה, טוב: לימור

 

 אז לא תיארנו לעצמנו שכל המגדל . ים אמר שזו בטח התמוטטות'ג. ענו רעש נוסףפתאום שמ: ו'ג

    .שבחוץנשארנו ללא קשר עם הכוחות , בנוסף מכשיר הקשר הפסיק לפעול. הדרומי התרסק      

 

 !  אני חושבת שהייה בפאניקה, גם כל מי שראינו שם,  מאיתנוחוץ: לימור

 

 . שמענו תחנה נוספת שהצליחה בכל זאת ליצור איתנו קשר!!" יןתעזבו באופן מיידי את הבני: "ו'ג

 ... ממשזה היה , העפר, האבק, התחלנו לרוץ למטה בין ערמות הנייר       

 

 .  .ואז! פאניקה: לימור
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  .התמוטט הבניין הצפוני  גם:ו'ג

 

 . הכול נגמרואז: יחזקל

 

 הוא , במעשה שהוא עשה. הוא היהבאדם ש, באברהם, אני גאה באח שלי.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 באחת באוגוסט . מכתבים ופניות מכל העולם, קיבלנו המון אימיילים, נגע בלב של רבים            

 , הודיעו לנו שהצליחו לזהות סוף סוף את גופתו של אברהם.  הגיעו לבית שלנו שוטרים2002           

  לעצמו חלקת קבר בהר הזיתים בירושלים ולא בשנה האחרונה הוא ניסה לרכוש. אחי           

  "!.we did it", אשתי, אמרתי לפניה, הספיק להשלים את זה           

 

 שאני חושבת על זה נהייה לי עור , אבל אפילו עכשיו, ואנחנו בחיים, עברנו את זה, כן: לימור

 . עור כזה, גם שירי אומרת שנהייה לה ככה, ברווז            

 

 באחת . קשה לכולנו לעכל את מה שקרה, קשה, אחרי הכול, גם הרבה זמן.  בספטמבר11 - ה:ו'ג

 ככל שהזמן יעבור האנשים בניו יורק : "אמרתי לו, ים לתוך הלילה'מהמשמרות שלי עם ג      

 אמריקה השתנתה  Defiantlyניו יורק השתנתה , ילמדו להסתכל על הדברים בצורה אחרת      

      ntlyDefia , אני השתנתיDefiantly.  

  

 .  השתנתיFuckingאני : לימור

 

 אני ופאניה אשתי עברנו לגור , פשוט ,.!!defiantly yo, yo, yoהשתנתי  fuckingאני : יחזקל

 . כבר לא אותו דבר, ממזמן שום דבר. ברוקלין בשכונה של שחורים             ב

 

 )  השלושה קמים מכיסאותיהם(

 

 . שירי.  בספטמבר11 -ה: לימור

 

 . אד פאייר.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 . ים'ג.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 

 ?קורה fuckingמה , כאילו.  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . המשפוחה.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 . המשימה, הדבקות במטרה, האמונה. האש.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 

 . םכאילו סרקז, האירוניה.  בספטמבר11-ה: לימור
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 . החברות.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 . האחריות העצומה. כוחות ההצלה.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 

 . הדגל: לימור

 

 . הלאום: יחזקל

 

 .  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . ניו יורק שלא תחזור להיות אותה ניו יורק: ו'ג

 

 . העולם כולו שלא יחזור להיות מה שהיה.  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . האחרי. ספטמבר ב11-ה: 'גו

 

 . הלפני.  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . ומה שבאמצע: יחזקל

 

 . החלום שאבד.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 

 . אובדן התמימות.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 . מלחמת השחור מול האור: לימור

 

 . כי מוכרחים, להמשיך קדימה למרות ועל אף הכול, ובכל זאת התקווה: יחזקל

 

 . םהחושים החדי: ו'ג

 

 . תחושת הביחד: יחזקל

 

 . הביחד לחוש: לימור

 

 . חוש המישוש: ו'ג

 

 . עיפרון וגם טוש: לימור

 

 . קשקוש בלבוש: ו'ג
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 . ערבוש קלבוש: יחזקל

 

 . בן לאדן ובוש: לימור

 

 .הודו עד כוש: ו'ג

 

 .חתיכת כרוב כבוש: יחזקל

 

 . חגיגה במנוש: ו'ג

 

 .שמשון הגיבור: לימור

 

 . חורטוש וגם : ו'ג

 

 . ולזכור. ולזכור. ולזכור: יחזקל

 

 ) השלושה חוזרים לשבת(

 

 . פצפוץ קולות ההרוגים על הרצפה. הסירנות. חוש השמיעה.  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . הילד עם האקנה, האישה שמחכה בבית, המשמרות הכפולות.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 

 . הפחד ממחויבות,  בסיסהתחושה שאין, הטיסות הארוכות.  בספטמבר11-ה: לימור

 

 . הילדים הקטנים והחלקים.. האלוהים, הדת, האמונה.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 . מדי, הסקס המזדמן, מדי,הגברים המסוקסים, מדי, הבגדים היפים.  בספטמבר11-ה: לימור

 

הזונות בדולר , השתייה המופרזת, הזוגיות הגוועת, הלילות המשמימים.  בספטמבר11-ה: ו'ג

 .לושים סנט מהשדרה החמישיתש

 

 .הנישוקים האסורים, הליטופים, התלבושת השחורה, שיעורי הבנים.  בספטמבר11-ה: יחזקל

 

 , -hitה, heaven-ה, twilo-ה, hopless-ה, הטופלס, הסטרפלס.  בספטמבר11 -ה: לימור

 ...מסיבות, fashion tv-מסיבות ה, מסיבות הגייז

 

 ! אישה כי בכל זאת מישהו צריך לחנך אותה וגם בגלל שאני כבאיהמכות ל.  בספטמבר11-ה: ו'ג
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 זה הסוד שלי ושלך , זה הסוד שלי ושלך, הוא יודע, בלי לספר לאבא?, יש מישהו בחוץ: יחזקל

 הבעל , האח של אברם, הנה הדוד יחזקל. אלוהים יעניש אותך אם תספר, אלוהים.. ושל            

 הנה , סוכריות כשרות, סוכריות מתוקות, סוכריות טעימות,  לך סוכריותהביא, של פאניה            

 .... בשביל..בשביל רחמים, בשביל אלחנן, בשביל ישראל            

 

 , אני מתביישת, לא בחושך, לא! אני רוצה להיות דוגמנית, הדוגמניות, הגלמור, רוברטו: לימור

 , הקוק, הטריפים, האסיד, הקוק, השירותים! ופיי? איך אני נראית? שמת על רקורד            

 שירי הבת זונה שאי אפשר ללכת איתה לשום מקום בלי שיסתכלו עליה . הטריפים, האסיד            

 !   קודם            

 

 , בכיס השמאלי,  כן, מתחמם, חם, חם, הנה זה בכיס, צריך לחפש, לפני שמקבלים, קודם: יחזקל

 ירושלים של ! אוי אברוך, תכניס את היד, כן, כן, שם, כן חמוד! תי בכיס השמאליאמר             

 !!!" הקינדרלך, הקינדרלך, הקינדרלך, זהב             

 

 אני . אתה יכול להוריד את הקונדום, אני לוקחת גלולות, זה בסדר. " בספטמבר11-ה: לימור

 אני , כל כך גדול וגברי? איך קוראים לו איציק, יפהיש לך כזה גדול ו, צריכה את הילד הזה            

 !!!!"she's outשירי לא פה . אני רוצה את הילד הזה, רוצה את הילד הזה            

 

 , יורד לה למנוש, רוכב לה על הטוסיק, רוכב לה על הטוסיק. החפוז במשרד, ים איננו'ג, ניפר'ג: ו'ג

 ? ים או אני'ג?, ים או אני'ג, מי יותר טוב?, מי כבאי השנה?, המי כבאי השנ", צינור'מכניס לה ת      

 ? של מי הכוס הזה. גים, ים'ג, ים'ג, ימאליה'ג, ימאליה'ג, ים'ג, ים'ג, ים'ג?, ים או אני'ג. יאזונה      

 !".?את לא יודעת של מי הכוס הזה) צורח(?, של מי הכוס הזה? של מי הכוס הזה      

 

  !שלי: לימור

 

 ! של פאניה: ליחזק

 

 !  ניפר'של ג: ו'ג

 

 ! הגלובליזציה: לימור

 

 ! המיתון: יחזקל

 

 ! ם"האו: ו'ג

 

 ! החור באוזון: לימור

 

 !  בספטמבר11: יחזקל
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 !September eleven: 'גו

 

 ! ט בנובמבר"כ: יחזקל

 

 ! השלושים וחמישה במאי: לימור

 

 ! באב' ט: ו'ג

 

 ! ח"באייר תש' ה: יחזקל

 

 ! טמבר בספ11: ו'ג

 

 .  בספטמבר11 -ה: לימור

 

 !!!!  בספטמבר11 -ה: כולם
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 הערבי שבתוכנו

 . מדברת עם קהל הסדנא, שעל כתפיה מונחת כפיה, מדריכת סדנאות מודעות צעירה

 

 give צריכים קצת יותר אנחנו, אנחנו צריכים להקשיב, אנחנו צריכים להתחיל לחפש בתוכנו"

and take דיאלוג עם ה, עם הסביבה שלנו-inner voiceאנחנו צריכים להפסיק לשפוט. שלנו ! 

,  אני צריכה למצוא!חנו-נ-א, לא הא, לא היא, לא הוא,  לא אתם!אנחנו, אנחנו צריכים למצוא

בכל איש , אישהבכל , הרי הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, אני משתוקקת למצוא, אני רוצה למצוא

 .... אם רק נאמין, הוא קיים שם, בכל ילדה ובכל נער

 . הערבי שבתוכנו

, הקמאיים, עמוק לקולות הפנימיים, עמוק, עמוק, בכל אחד יש ערבי אם הוא רק יקשיב עמוק

שוכב , הוא ימצא אותו, כן אז, ואז. הבלתי מתווכים שבו, הראשוניים, הבסיסיים, הפנימיים

 .ערכת העיכול מחכה שסוף סוף נפלוט אותו החוצהשם ממש צמוד למ

 אבל הוא .חי איתנו על אותה אדמה. נראה שהוא בדיוק כמונו, קרוב, קרוב, ואם נביט קרוב

 For, איזו מחשבה מעוותת,  והרי זה ברור שאף ערבי לא יכול לחיות תחת כיבוש!תחת כיבוש

god sake ,אני מתחלחלת . 

אותו קול שלא משתמש במושגים כמו , תו קול שמזדהה איתוהתפקיד שלנו הוא להקשיב לאו

, סלט ערבי קצוץ דק, יפס'צ, חומוס"או , "מוות לערבים"או " ערבי מסריח"או " עבודה ערבית"

אותו , כי אני באמת חושבת שהוא שם,  ואני מתכוונת באמת,אותו קול, אותו, אותו, אאל". דק

  ,אבל הוא שם. וזה בסדר, תיבת תהודה אחרת יכול להיות שהקול הזה מגיעה מ,קול ערבי
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, "מרחבתיין", "מרחבא", "סאלם אלקום" "גם אני ערבי"או " אני ערבי"אותו קול שאומר 

אותו , "אני צריך להלחם על העצמאות שלי"אותו קול שאומר , "אני במאבק"אותו קול שאומר 

 , "free as a bird", "חופשי כציפור", "אני רוצה להיות חופשי"קול שאומר 

"free as a growing mature Arab person", אותו קול ואני מצטערת אם זה חורה למישהו 

 ".אללה אכבר", "אללה אכבר", "אללה אכבר "....שאומר

. עכשיו בואו נעשה, מילים, מילים, מילים, בלה, בלה, בלה, דיברנו, דיברנו, דיברנו, טוב

ונתחבר " אללה אכבר"בואו נאמר כולנו ?  מפחדים ממה אנחנו כל כך!קיבינמט בואו ננסה

אני יודעת שבהתחלה אנחנו קצת חוששים , לא צריך לפחד, לא צריך להתבייש. לערבי שבתוכנו

ואז זה זורם , זה משתחרר, אבל אני יודעת שזה משתחרר. וזה בסדר, מלהראות מגוחך בציבור

 .מו שאומריםכ" It flows naturally" " ,"Free flow, בצורה חופשית

 .אם נהייה רפויים, אם אנחנו רק ניתן  לעצמנו

כמו תינוקות , אנחנו נגמגם, בהתחלה זה לא פשוט.. יופי, "אלללללללה", "...הלללללאלל"

, תנין, וואחד, one, two, three, אחת שתיים שלוש, צעדים ראשוניים, אנחנו מתחילים לצעוד

אנחנו , אט שינויים בדפוסי החשיבה הישנים שלנול, ושימו לב איך אנחנו מבצעים לאט. תלתה

 . וזה בסדר. אנחנו יותר נקיים, פחות שופטים

, "אללה אכבר", "אללה אכבר", נשימות עמוקות, מצוין, בואו לא נאבד את הריכוז, בואו נתרכז

ובואו נתמקד , אור לבן בוהק, בואו נצבע את הערבי שבנו באור, עכשיו עם כל הריכוז הזה, נהדר

ונמקם , על הטוהר שבה, על הבוהק שלה, על הלובן שלה, על אותה נקודת אור ונתפקס עליה

  .....את אותה נקודת אור לבנה טהורה ובוהקת בקצה קצהו של פי הטבעת ונשחרר אותו, אותה

 

 ) ךקול תרועת נפיחה ארונשמע (

 

 ...  נשחרר את הערבי שבתוכנו
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 שואתי

 

משהו אחד כדי . אבל חסר משהו, שלא תבינו...הכול בסדר...הכול על יד...חסר משהו...חסר"

 ....חסר. שיהיה ממש מושלם

 . שואה

אני מת שתהיה ... אני רוצה שואה... מרענן,  בא לי משהו כייפי,נורא משעמם פה. בא לי שואה

כזה משהו שיגרום לי .. ככה שיעיר אותי, יס לי ענייןיכנ...משהו כזה שינער אותי... לי שואה

 ! ... לחיות

 

מגלגל את .. ככה.. את עצמי...אני לא אומר אני שואל? זה מוזר שכדי לחיות אני צריך שואה הא

עם כל מה .. שואה כזאת..ככה שאני צריך שואה, באינטואיציה שלי, נראה לי..לא יודע, הרעיון

לא לאכול הרבה ולהיות סגור במקום קטן :  package - הם כלשואה ע, שבא איתה ובא איתה

וזה שאתה צריך , שלא לדבר על היגיינה, ולחיות בצפיפות ועם כל החדירה הזאת לפרטיות, כזה

ולא מפסיקים , כל הזמן, שיושבים לך על הראש, גם אם לא בא לך, לעשות מה שאומרים לך
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, "לך תעשה את זה ולך תעשה את ההוא. "סתרשזאת שפה אללה אי, וכל הזמן בגרמנית, לנדנד

 ! לפמפם את השרירים, ככה פרך, ממש קשה, לעבוד קשה? מה זה לעשות

 

 . אין על שואה

 

גם אם , מילואים שממילואים, זה משעמם, לא יודע, לי אישית, חוץ מזה מלחמה זה כבר לא זה

. זה תמיד קורה רק לרוסיםסתם בום ו, נדוש, ופיגועים. אנחנו מנצחים ואנחנו תמיד מנצחים

 .לא עושה עלי רושם? שרק העולים יסבלו, לא יודע בשביל זה בנינו פה מדינה

 

 אבל וואלה אני מחפש את הדבר האמיתי ...תגידו שיש לי רף ציפיות גבוה

רעיון השמדה המוני תוך השתמשות בכל הכלים ! הולדה מחדש של הרייך השלישי!!! אה-שו-ה

 .  כל הכלים שיש ובדרך כלל משתמשים בהם בשואותזאת אומרת. הקיימים

אני שומר  , יכול ללכת רחוקהאת, עצום עינייםת, דמיון מודרךמשהו כמו .  ללכת איתיהתנס

  . עלייך

, ואני מדבר על הרעלות וגזים? זה מתחיל לעבוד, הרעבה? לאן זה לוקח אתכם,  שיעבודןדמיי

וכשזה , למרות שלהם זה בצדק, מו שעושים לערביםכ, סתם ככה ירי, ועל ירי, רצח, שזה מסריח

 . אין על קורבן, כי אז אתה פחות קורבן וקורבן זה כל העניין, זה פחות פאנן, צדקב

, השפלה, דמיין משהו שהוא מעבר לדם, עזבו! הרבה דם, פירוק משפחות ודם הרבהן דמיי

, פחד כזה שמשתק, י'פני באנגכמו רגע ל, פחד שחבל על הזמן, פחד, חוסר אונים, איבוד עצמאות

 ! תן משמעות לקיוםנופחד ש, פחד כזה שמצמרר

 

מי עומד על ? איך אתה מתנהג כשקר לך. קר, ליד תלולית עפר םערוותך  שמעמידים אןדמיי

אתה , מישהו פילח לך את החזה, אתה מרגיש כאב, ירייה! בום? איך אתה מרגיש בחושך? ידך

? מי נפל לידך? כבדה? רכה? איך הייתה הנפילה? ופל לתלוליתבאיזה צד אתה נ. נופל לתלולית

. מצוין? איך זה לקבל את הבולבול של הנזל לפנים? איך זה להרגיש גוסס? מדמםהאם גם הוא 

 . אתה יכול לפתוח את עיניים

 

כל , לא פשוט בכלל, שואה זה עניין לא פשוט?  איתי ששואה זה דבר משמעותים מסכיהאז את

זאת בטח טראומה שלא , כך לא פשוט שאתה יכול להגיד לעצמך שאם יוצא לך להיות באחת

נגיד רק נגיד שכבר ...? הא, אם תצא בחיים ומי יכול להבטיח לך שתצא בחיים, תשכחו בחיים

זה ..הוא היה בשואה "- לא מכיר את אלה האת, ות משוגע זכות להיךאז יש ל...יצאת בחיים

סתם 'אתה לא עוד , ככה ביום אחד. בכלל נראה לי שאז יש לך זכות להיות כל דבר". בסדר

בלי , זה כבר הרבה יותר מאחד בלי כלום' אחד פלוס שואה'ו', אחד פלוס שואה'אתה ', אחד

 . בלי שורשים, היסטוריה

 

עשיתי , אני לא זורק לך סתם דברים באוויר,  עם סטטיסטיקהחוץ מזה אי אפשר להתווכח

לא פגשתי בן אדם אחד בארץ הזאת שלא מת שתהיה לו , ךובוודאות אני אומר ל, סקרי שוק

 איך החיוך של אנשים נמרח להם איך שהם מתחילים לדבר על כמה רע התרא. שואה, אחת
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, צורך הבסיסי הזה של האנשים פהועולים על ה, אז אם מגלגלים קצת את הרעיון הזה. להם

 . שהם יוכלו לדבר שעות על כמה רע להם וככה יהיה להם טוב, אפשר לארגן שיהיה להם ככה רע

 

, בכל זאת,  יודעהאת, אפילו יוצא עם רווחים וחוץ מזה,  מחזיר את ההשקעההאת, שנה שנתיים

   ?אידיאולוגיהמה קרה כבר אין , שלא הכול זה כסף

 

לארגן שיעורים , אפשר להתחיל בסדנאות, ללכת ישר דוח לדבר האמיתי, ותך אאם זה מלחיץ

דברים , אבל אם זה יהיה מקצועי ואנשים ייקחו את עצמם ברצינות, פרטיים ולעבוד מהבית

 . השאר כבר יהיה היסטוריה, חבר יביא חבר וחבל לך על הזמן, יתחילו לרוץ מפה לאוזן

 

חשבתי ... והרבה זמן פנוי, שתהיה לו כריזמה,  כל ההפקהזה רק מישהו שיארגן את, מה שחסר

חוץ מזה זה קידום מצוין וזה יכול לפתוח אחלה , אתה נראה כמו אלוף אולימפי, די, עליך

כ פותח לך "בסה, נו? אני אמרתי שלהיות מובטל עושה לי לטפס על הקירות.  בטלוויזיהאופציות

 . הצעה עסקית ממני אליך. חלון הזדמנויות

 

 עד יולי , אני בן אדם עובד אני, עסוק עסוק, עסוק, אני מעל הראש, עזוב אותי...לא, לא, לא? אני

Full booked,אני טוב יותר בחלק של , אני לא טיפוס אסרטיבי,  חוץ מזה אתה כבר מכיר אותי

 קיבינימט אי אפשר פעם, למה? אז מה אם זה רעיון שלי. brain washing-ב, "לזרוק רעיונות"ה

לבוא עם הצעה עסקית ושמישהו אחר ייקח עליו אחריות ויריץ את זה , אחת לעלות רעיון

עד , זורק רעיונות, אתה כבר בישיבה עם מישהו, אבל ככה זה, לא משחק לך על המצפון? קדימה

ותמיד אבל תמיד יש את זה שדופק לך את הפרויקט כי הוא , שמגיע השלב של לעשות

מתמודד עם , נולד, אתה חי, ם אף אחד אבל זה עולם כפוי טובהלא מאשי! אנטי! בהתנגדות

 ? כאילו מה כבר ביקשת, לסבול, החרא הקיומי הזה ואפילו לא נותנים לך לסבול קצת

 

 . הרעיון הזה של שואה, יכול להיות כיף חיים
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 בובקס

 . גרעינים תוך כדי צפייה במשחק כדורגל ומדבר עם חברוגבר כבן ארבעים מפצח 

 

, את המה שמו.. נו..אז הוא ליטף לה קצת את ה? מי ישמע, נו באמת, אז הוא נגע לה בבובקס"

אז היא , פתאום רע לה, אשתו עושה כותרות, אז כולם כבר עושים מזה סיפור גדול, בין הרגליים

  ?מתאבדת

 . אז הוא נגע לה בבובקס

,  רייטינג? אנחנו?מה נהיינו צהובים? זה מה שחשוב, זה באמת משנה נגע או לא נגעאבל 

ואם ואיפה היא עשתה ? כמה בובקס? איזה בובקס" ?רכילות, רכילות,  רכילות?רייטינג, רייטינג

 . נו באמת, "?ניתוח

ים  כמה בובקס יש כבר לתפוס לילדה בת שתי,בלי ניתוח אם או, אם להיות כנים, וחוץ מזה

 ?עשרה
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הרי לו יש יד כזאת גדולה ולה יש כזה מן בובקס ? הוא בכלל תפס לה בבובקס, תגיד לי איך, איך

פיסטוק חלבי אין ? איזה שקדים, תאמין לי, שקדים אפילו אין לה.  פיצי, פיצי, פיצי? כזה קטן

עזאזל  ואת מי ל!צימוקים, גם זה תאמין לי הייתה מתה שיהיה לה בחלום?  איזה פיסטוק!לה

 ? נראה לך אני סוטה, )מגחך(?  פיצוציהתחתי פהפ?, מעניינים בכלל צימוקים

אפילו , אוהבת לעשות סקנדלים מכל בובקס, אנחנו אשמים בגלל שאנחנו חברה שאוהבת לדבר

לנו יש זמן , באמת, להתעסק בעיקרסוף סוף כדאי שכולנו נתחיל . אם הוא בובקס קטן

בלב , שאנחנו עם שתמיד במרכז העניינים, ו שאנחנו עם סגולהאנחנ? לסקנדלים מוניציפאליים

עם כזה שאחראי לסקנדלים , בפריים טיים של העולם, שתמיד בסנטר של הסנטר, של הלב

? רוצה להגיד לי שלנו יש זמן להתעסק בקטנות של הקיוםבאמת  אז אתה !ברמות בין לאומיות

תה חושב שמישהו שם על הקטנה הזאת א? שרליטוס הזאת, טוס'מוצי, לוליטוסהבבובקס של 

 . לשון על לשון, יצא) מגחך(?  ואם כבר מישהו כבר שם עליה זיין אז מישהו שם זיין על זה?זיין

אין לנו , יורים עלינו, אנחנו לא מרגישים בטוחים, אנחנו נהרגים, הרי אנחנו נמצאים במלחמה

 למי אכפת מבובקס כשהחיילים !big fucking deal, בובקס שמובקס. כסף לגמור את החודש

 ! ועוד חזר נכה...?מה כבר קרה אם בחור ששכב פעם בתעלה נוגע קצת בבובקס פעם ב? בתעלות

ככה עושים ? בגלל קצת קיצי קיצי? אז ככה צריך לצלוב אותו ככה בגלל איזה ליטוף תמים

  ?זה אוכל אצלכם רק אצל זקנים באוטובוס? לא שמעת על והדרת פני נכה? כבוד

 הכושי ,ל לזבל" זורקים את הנכים של צה,תמיד נטפלים לנכיםהזאת בארץ , תאמין לי, ככה זה

נכנסה לך קטיושה למח וזהו המדינה מתעסקת בפטמונת של איזה , איבדת רגל. עשה את שלו

 ! כאילו הפטמה זה הקרב בתל פאחר, שרלילה

שאיזה שהיד מאנמאנייק יעיף , פתיכול להיות הבא בתור למות באיזה פיגוע תוהרי כל יום אתה 

מה התדירות שאיזה זקן יתפוס אותך ויגע לך בבובקס מול האפשרות . ף אלפי עזאזללאותך לא

 ? אתה מסתובב עם זקנים אתה? הא? שתתפוצץ קיבינימט באיזה פיגוע

ל " רגישה שאיזה זקן נכה צהso calledאתה רוצה להגיד לי שאכפת לי מאיזה ילדה מטומטמת 

תשווה ,  תשווה לי טראומה של ילדה נאנסת לטראומה של פיגוע!באמת?  שיחק לה קצתמסכן

תשווה לי בין סבל של אימא שלבת , לי טראומה של קצת נעים בציצי מול להתפוצץ עם ערבי

 ?הא. שלה קצת שיחקו במנוש לאימא שהבן שלה מת בצבא

  !!! זה מה חשוב!!היא חייה

ריטה שלה ש היא בסך הכול תרמה את ה!כולנו חיות, אומות כולנו אוספים טר,שתפסיק לבכות

,  ליבש ביצות...כמו, תרמה את השפיות שלה על מזבח קורבן החיים של הארץ הזאת, לאנושות

 ? אנשים לא מתו פה בקדחתפעם מה 

זה קרה "אז יאללה שלא תתחיל לבכות לי עכשיו ולהתראיין לעיתון כזה ולעיתון אחר ותבכה 

מבטיח לי את התפקיד כי הוא ממש א אמר לי שאני מיוחדת ושאני פרח ושהוא ככה וככה והו

ופתאום הוא יצא ,  ואיך אני רוצה את הקפה שלי ואני צריכה להתחבר קצת לעירום עליתפור

 ". לי בבובקסוהוא נגע בולבול לפנים , בולבול לפנים, הפתעה, מהמקלחת ופתאום

תפללים מ, שעה שעה, מתים יום יום, יך מפונקת אנשים שומרים עלי!יאללה נגע לך בבובקס

 ערבית , מנחה, שחרית,  מקריבים את הטוסיק שלהם מהבוקר עד הערב בתפילות,בשבילך

שתבכי על זה " כזה כאילו"מי את תינוקת של ? ואת פתאום על הטוסיק שלך נהיית קמצנית

ם שהבת זונה לא  כי היא נשואה ושני,כ התגעגע קצת לבת שלו"שבסה, שמישהו חם ואבהי
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על , שתכעסי כאילו מה קרה, מי את יא שרלילה בכיינית.  רצה קצת חברה,מרימה טלפונים

כולה נשיקה ? מישהו שבסך הכול דאג לך שתדעי קצת יותר טוב מה טוב בשבילך בחיים האלה

אז ? מה קרה, בת אלף, מיוחמת, כלבה קטנה, מוצצת, שרלילה,  יא בת של זונהעל הבובקס

ונתן גם כמה פלסקים על , אז הוא תפס אותך ונתן בך כאילו אין מחר!! ?מה קרה? לפניםקיבלת 

 !!!!?מה קרה!! ?מה קרה? מה קרה, הטוסיק

 

 ) תופס את עצמו(

 .  apologies, apologies, סליחה

 

 ) נושם עמוק ומתפרץ שוב, אוסף את עצמו(

 !!!! ואל תגידי שלא נהנית
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 המציאות המטורפת שבה אנחנו חיים

 . תוך כדי עלעול בעיתוןידיעות מתאמנת על קריאת ה,קריינית חדשות רגע לפני שידור

 

 . טוב.. כואב לי פיזית, זה כואב, אי ..זה פשוט נורא, זה נורא. .צק..צק...צק"

 ". צעירה נאנסה במרכז תל אביב, דשות מפי לילךהשעה שש והנה הח, קול ישראל מירושלים"

 ?למה, את המציאות המטורפת הזאת? למה אני צריכה את זה על הבוקר, זה נורא

  .נורא, "עולה חדשה"

 ?  זאת קבלת פנים,"רק עכשיו הגיע לארץ".. צק..צק...צק

ום הקטן למק, והנה היא באה לפה.. סליחה,"ברית המועצות.. מארצות הברית.. עולה חדשה"

בטח יש לה עיניים . רכה, טהורה, כזאת צעירה, ילדונת, "24בת ". נורא, הזה וזה קורה לה

, בעצם יש גם את השחורות עם השפם אבל זה לא משנה, לכל הרוסיות יש עיניים כחולות, כחולות

 . כי רוסייה זה רוסייה וזה נורא

להיכנס לראש . מת רוצה להביןאני בא, רגע, לא, מה הוא חשב? מה הוא חשב לעצמו לעזאזל

, עם עיניים כחולות, גבוהה ...."רוסייה, צעירה, נערה"? המעוות הזה ולהבין מה הוא חשב

 . כזה נורא, כזה כייפי, הכול כזה שובבי, 24, כי זה הגיל, זקור, והכול כזה מתוח, בהירות
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הזמן בנימוס חכה כל , השד הקטן שכאילו חכה? כשהוא הסתכל על השד הזה, מה הוא חשב

יתפוס את השד הקטן הרוסי , יקפיץ אותו, ככה רק ייגע בו, שמישהו ככה, בשקט, בפינה, אירופאי

 . זה נורא..ו, הזה

לסמטה ". מזעזע, "גרר אותה".   נורא,"כשלפתע התנפל עליה אלמוני, צעדה ברחוב אבן גבירול"

את , ברור, לא כתוב?  חלאהמה עשית? מה? מה הוא עשה לה שם. פשוט מחריד, מחריד, "חשוכה

"! נייט, נייט) "מחקה אותה(? מה היא הייתה חסרת אונים! גבר? מה תפסת אותה. זה לא כתוב

מה החור שלה היה ? מה קרעת לה את התחתונית? מה הצמדת אותה אל הקיר? מה הפשטת אותה

לא היה .. ?אז מה לא היה? אז כדי להרחיב הכנסת לה שתי אצבעות כדי לוודא אם רטוב? קטן

ורצית גם שהיא תסתום ? אז מה הרטבת את האצבעות ותקעת אותן. היה יבשאז  !טוב? רטוב

  !!?זה נורא? ירקת עליה בפנים? אז חנקת אותה קצת, כי היא עשתה המון רעש ועוד ברוסית, פה'ת

 .  זה מעניין,לא

גם לה , גם לי נהייה, רטובפתאום נהיה לו . אוהבת, נהייה קינקי..גר..גר, מיאו. וואלה זה מעניין

יש כאלה שהיו , תזדייני בסבלנות? מה אין לך סבלנות) "פונה אליה. (אין לה סבלנות. יהיה רטוב

אז הוא החדיר לה את האיבר , ואז!" שקט, שקט...שש, מתות שיזיינו אותן ככה בתשומת לב

ח של האבנים ומדי הלחי שלה נצמדה לפי, החזיק לה את הראש ככה חזק צמוד לקיר, הגדול שלו

, פלסק, "איה", פלסק, שיכאב לה קצת, פעם כדי שיהיה לו מדליק הוא נתן לה כפות בטוסיק

כל פעם שהוא מרחיב , כל פעם שהוא חודר אליה, דפק לה את הראש בקיר שתרגיש אותו". איה"

  !נורא...כל פעם שזה. אותה

 !!!! פשוט נורא

 out of fucking no, באמצע שום מקום, תל אביבבאמצע , באמצע הלילה, שככה באבן גבירול

 where ,דברים כאלה קורים . 

 .  זה המון ללכת ואין לי אוטו וזה פשוט פשוט נורא, ואני עוד מרשפון

 

? מה כתוב במשנה. ישר תופסת את העין, כותרת מעניינת...ממ" באש ובמים"?, טוב מה יש כאן

מה .  כבר יצאתי ברווח,שניים במקום אחד. המםמ..."שני לוחמי שייטת נהרגו במבצע בשכם"

ילד ? ילד שחטפו אותו? יש איזה ילד שהשאירו בתוך אוטו מחומם. לא מספיק לי? מה עוד? עוד

? ר'פינצ? יש כאן אמסטף בסביבה? אנשים, מה קורה? לא אכלו היום אף חרא קטן? שאכלו אותו

  ?anyone? האו האו

אפשר ? טובים, אגר'יוסי וג? כמה טובים, "יו חברים טוביםלוחמי שייטת ה". טוב נחזור אליכם

קצת . זה אייטם, זה סקופ, זה מוכר, זה סקסי, זה נהדר, אנחנו שנינו מאותו הכפר? להצטרף

, זה מדהים, זה מרטיט, כן, תן לי משגל, תן לי מחדל, קצת מחדל, קצת קישון, קצת סרטן, שייטת

, מעגלים, מעגלים.... מעגלים, מעגלים, תמשיכו, דיםזה יותר טוב ממשחק מק, זה משחק מקדים

, הייתי ילדה רעה, תהיו רעים אליי, תהיו חזקים איתי, זה עושה לי טוב, אוי זה מדגדג. מעגלים

, אתה יכול לגעת לי בציצי... הנה, הנה אני פקידת לשכה במשרד של הנשיא. הייתה ילדה רעה לדוד

מה ? מה אתה מפחד? שאני אהיה קשה להשגה?  מגרהמה כשנותנים לך זה כבר לא, בוא תיגע

. זה דווקא מגרה כשמסתכלים. פחדאל ת,  חלונות גבוהיםיש כאן? אשתך יכולה להיכנס כל רגע

אני , אני ממש לא רוצה את זה, הנשיא אני לא רוצה, הנשיא אני לא") משחקת פקידת לשכה(

) מגישה לנשיא טלפון דמיוני(, טיםהנשיא יש לך טלפון משר המשפ, בכלל באתי להביא לך קפה
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אני , אני לא יכולה ביום שישי) לשר(...שר המשפטים? הלו..אתה רוצה שאני אקח את השיחה

נשברת (, קח את הקפה, קח אותה) חוזרת לנשיא(. "עם לשון, ביי, טוב נשיקה גדולה בפה, עובדת

תפתח , תהיה מאפיונר, תחזקת, תתחמש, לחור, לבור, קח אותי לגרעין, קח אותי) וחוזרת לעצמה

תעשה להם , תיכנס בהם, תיכנס בי. פרדס כץ, ספסיבה, ספסיבה, תחת'תפתח לי ת, לי קזינו

, בפנים עמוק, אתה תישאר בפנים! הם לא אתה, לא הם החוצה, החוצה, החוצה, החוצה, טרנספר

, שחורים כאלה, דוחים עם זיפים, הם מסריחים, לא רוצים פה, אותם, עמוק שאני ארגיש אותך

תטביע את הראש . תעשיר אותי באורניום", זלזלים, קסמים, יורים קטיושות, הם זורקים אבנים

אני יכולה , צומח לי עוד כוס, צומחת לי עוד עין... אני רטובה, אוי זה סקסי, "שלי במים כבדים

פשר זה בסדר א, שר המשפטים") מרימה שוב טלפון דמיוני(, עכשיו לקבל שניים במקביל

הם מאיימים עלינו הם אומרים לנו ללכת ואחר כך קופצים , אותם תהרוג". להתארגן על אורגיה

אין לי כסף , לאו, הם מבקשים שקל בצומת, הם מתקבצים ברחובות, כמו אורנג גוטנגים ושמחים

איזה טיל גדול , טיל גדול, תירה עליהם טיל, תשמיד, תרכז, תהרוג את כולם, תהרוג אותם! קטן

אל תשים , אל תמדר, אל תתנתק, קרע אותם, קרע אותי, צוללת על הטיל שלך, אני צוללת. ש לךי

  !!!אני בסופראן, לא עכשיו, אל תתנתק לי עכשיו, אני מתחננת, אל תוותר, גדר

על , צייר לי גם צלב קרס, ור'בונז, "צלב קרס צויר על בטן של אישה") קוראת שוב מהעיתון(

עוד , זה שלי, אני כל כך קרובה, אני קרובה. תקרע אותי, על הפושפיש, חתבת, על הפנים, הבטן

,  נורא,"מהפיגוע, והעובר מת, הייתה בהיריון".. פשוט אל.. אל, אני מבקשת, מעט זה שלי

 !!! נורא

 "?האם ניצלה"

 ) מתקררת ברגע(

 ! זה נורא, שיט
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 טוקסידו

 שוב על כסאאדם לבוש טוקסידו י

 

ואני , היה בום גדול.. אני צריך לנשום,שנייה...ראיתי בום.. אני..רגע , שמע.. פתאום אני) "נרגש(

כי היה רעש נורא  , כולנו בהלם...היינו ככה, זה היה שוק נוראי, זה היה שוק...בהתחלה

.. אני.. אני מצטער אני.. וצעקותשקט מקפיא ואז קולות של פצועים, ופתאום שקט... נוראי..כזה

, פתאום אתה רואה הכול שחור, פתאום, ככה זה, אנחנו לא ידענו מאיפה זה בא, אני פשוט נזכר

היו חלקים של ..היו על הרצפה..כמה מתים, היו שם אז אולי משהו כמו איזה עשרים פצועים

והכול , י לעזור לאחד מהםאני רצת.. אז אני בלי לחשוב פעמיים,  טוב.המון דם..דם ..גופות ו

אז ישר הלכתי , לא יכולתי לעזור לו, לא יכולתי לעזור, ראיתי שהוא מת, הכול בחוץ, פתוח שם

 לא יודע מאיפה היה לי את ,נשבע לך,  בלי לחשוב,תפסתי אותה, לעוד אחת שצעקה שכואב לה

כוחות מגן המשטרה באה ממש מהר גם  .והיא בוכה. אבל החזקתי אותה והיא בוכה, הכוח

 ואז לקחו אותה ,ואז, אני ניסיתי לעשות לה החייאה, אז היא איבדה את ההכרה..דויד

אני מקווה שהכול בסדר .. אני לא יודע מה קורה איתה..לאמבולנס לטיפול רפואי בבלינסון

אתה חושב שצריך להכניס גם משהו ....אם את רואה אותי אני מקווה שהכול בסדר איתך, איתך

 ? קהעל פוליטי

רגע מה לא ...נתתי קצת בלבול, כי אני אגיד לך מה הבעיה, תמיד אני מתלבט אם זה המקום

בום , שמע בום גדול, שמע ראיתי בום"ההתחלה עם כל ה, !חופשי עבר בלבול ?עבר בלבול

? אני, סלקטיאני נראה לך ד, בום שומעים? איך אפשר לראות בום? מה אתה דפוק, "נוראי
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בלי : "נו כל הקטע הזה של, חר כך גם נתתי קצת אסרטיביות ואזרחות למופתא, הגמגום וכל זה

.. וכאלה" החייאה, הנשמה, היא הייתה מחוסרת הכרה, אני רצתי ועזרתי לה, לחשוב פעמיים

 מה . אני חושב שהייתי ממש לא רע עד עכשיו עם כל הקטע של הבלבול והפטריוטיות,בקיצור

זה נראה לי מעבר חד מדי ,  מפטריוטיות לפוליטיקה,יקהשמפריע לי זה המעבר החד לפוליט

 .ומה שקורה זה שחייבים פוליטיקה

 )מבצע תרגילי חימום קולי ובמעבר חד עובר לדברים הבאים, מגרגר, האיש שותה מים(

עד מתי אנחנו נצטרך ?, עד מתי! בוגד, אתה בוגד, ראש הממשלה, ערביםמוות ל...ערביםמוות ל"

, צריך להיכנס ולנקות אותם,  עקירת ישובים ניצחון לטרור!!ים שלנו מתיםהבנ, לסבול את זה

 .ק.ק.ק.ק.ק.ק.קה) יורה באוויר(, כהנא חי, כהנא חי, רק כוח הם מבינים

 )  ומעבר חד לנושא חדשסטת ריכוז'ג(

ודווקא מהמקום , אין דרך אחרת,  רבותי.לצאת משם, צריך לצאת, אנחנו צריכים לדבר איתם

 , באמת.האלו אני יודע שאין ברירההקשים דווקא כשאני רואה את המראות ,  בושאני נמצא

 אז נכון ? איך בן אדם יכול לחיות תחת כיבוש?תאיך בן אדם יכול לתפוס את זה שאין לו עצמאו

זה לא לתת להם , אבל התפקיד שלנו, שישנם כמה ארגוני טרור שרוצים לחבל במשימה שלנו

נראה ? אני מגזים-תשלום אמי, שלום בין שני עמים,  שלום–ה שלנו למנוע מאיתנו להגיע למטר

  ?אמרת לעצמך בוא נלך על זה,  מה קמת היום בבוקר קראת את המילה מגזים?לך שאני מגזים

 

זה או בלבול ופטריוטיות או פוליטיקה ואני ראית , הבעיה עם החיבור, בקיצור כמו ששמת לב

 the-תמיד צריך לשאוף ל,  אני עוד צריך לעבודהחיבור על, בכל מקרה. מכוסה משני הצדדים

best  . 

אתה לא יודע מתי ואיפה זה יתפוס , תמיד להיות בכוננות, היום צריך תמיד להיות מוכן, תראה

אתה יכול לכבוש בה את הדקה שבה , דקה שבה אתה מלך, דקת התהילה, הדקה הזאת, אותך

החלטתי שאין יום שאני לא ,  של הפיגועיםאז ליתר ביטחון מאז הסריה האחרונה.. המסך

, תראה) מקטורןמצורף למציג את האטיקט ש (,קלאסה, הכי יפה שיכול להיות, מתלבש בו יפה

 . ארמני

אני לא נכנס למקומות , קמט לא תראה בה,  השקעתי בחליפה,שלא תבין אני לא פראייר אני

אז אני ארוץ למצלמה ואתן את חכה בחוץ שיתפוצצו להם וא כשזה יקרה אני !אף פעםהאלה 

אמת כל מי 'כי ת, אתה אפילו לא יודע איזה תותח אני אהיה,  ואני אהיה תותח.הקטע שלי

 לחוצים כאלה מתנשפים לא ענו נכון לשאלות ,בלי דיקציה, שראיינו עד עכשיו היה מה זה חרא

רים לא ככה במדינה שלנו אנשים חאפ, משחקקים, לא מגובים, לא היו מאורגנים בכלל

  !אין כאן תרבות, איזה תרבות בכלל, "חפיף" תרבות ה,מקצוענים

שאם , וכולם שכחו פה, אבל היו לי שאיפות,  גם אני בהתחלה הייתי פישר,זה לא שאני מזלזל

 . אתה הופך להיות ווירטואוז, קצת כוח רצון

 

)  הקהל יורדאור(אור קהל יורד , מסך עולה. פחד, התמקדות ברגש. אינרסטייט, רגע אישי

הטיילת בתל : המקום, צ"אחה, 1975, מרץ: הזמן, )האיש מדליק פנס קטן(אלומת אור בודדה 

 . בן חמש, ההורים שלי ואני: הדמויות. אביב

 ) טרנספורמציה לילד עם בלוןהאיש עובר -פאוזה(
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 ,יא) הילד מקבל בלון(, עם מיקי מאוס,  אבא תקני לי בלון!לא רוצה הביתה, לא רוצה, אבא"

, אבא, אבא) נראה שהבלון בורח מידו של הילד(, איזה בלון גדול, איזה בלון, איזה בלון

 !!!"" בום "– !!!"הבלון

 ) פאוזה(

, "?מה קרה"שואלים אותי . black -ב...ואני, רצים אלי, אבא, אימא.  שליהבום הראשון

, היסטריה, לא שם, לא מחובר, לא רואה את הסיטואציה, שחור, המילים לא יוצאות מהפה...

 !  לא הייתי שםFuck, fuck, fuck. לא הייתי שם, הסיטואציה מעלי

הסתכלתי בו זה היה הרגע ש, זה מה שקרה לי שם, לכל שחקן יש את הפחד שזהו אין לו את זה

כי מאותו רגע ידעתי שבבום הבא , אפשר להגיד שזה היה הרגע המחולל שלי. לפחד הזה בעיניים

בהלם אתה ,  לפעמים צריך סטירה,ככה זה. להיות פישר ומתחיל להיות בן אדםשלי אני מפסיק 

לומד להשתמש בתמיכה של , שלו מח,הופך להיות חזק יותרכמה רגעים ואחר כך אתה 

 .רעפתהס

 

 ) האיש נוגע בבטן ותוך כדי מביט בשעון ומבין שמאוחר(

 ,שותה שוקו ומסתובב, 10-מ?  מה מוקדם. אתה נורמאלי10כבר ? אתה בא? 10? רגע מה השעה

 ואחר כך .הפסקת אוכל ופיפי,  בערך בשלוש. עכשיו הולך חזק עד הצהריים!אלה שעות הפעילות

? יאללה מה נהיית כבד, בוא תצא איתי, גם עבודה גם בילויים, מבלה, שמונה אני בעניינים-מ

, נהיית כבד, שליאח , ווי? מה קורה איתך, ואח של, פרושקה, מה אכפת לך נכיר כמה רוסיות

 . תעדכן אותי אם קורה משהו..אני בפלאפון..אני חייב לרוץ

 

 ) עומד ללכת ואז מסתובב בפתאומיותהאיש (

 .  סרעפת, סרעפת. תמיד להיות מוכן, בצחוק..סתם עבדתי עליך " ...בום"
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 פרי בשל

 .  בערב הקראת שירהמודרנית-פוסטמשוררת 

 

  .moi. זאבה שני,פרי בשל 

 ).לוקחת נשימה עמוקההמשוררת , פאוזה לריכוז(

  .הרגליים שלי כבר לא הרגליים שלי

  .גופי אינו גופי

 . ליצרים שבי, לתחושות,  לרגש,כאילו התנתק מהישות הצועדת והחל פועם ללא קשר

  ,וכל מה שביקשתי בסך הכול

  .מנוחה

 ותו לא 

 ותו לא 

  .ותו לא

 , ואהבה

  ותו לא

 ותו לא 

 .ותו לא

 סיק קטן -ותווו
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 ותו לא 

 ותו לא

 . ותו לא

  . ותו לא,כי גדול-ותו

 תים לאכול -ותו

  .קצת נחת ותותים לשבוע מהם

  .קצת נחת

  .קצת תחת גדול ועסיסי שישוגל מבוקר ועד ערב

 ותו לא 

 ותו לא 

 !כן, כן,  אוי,הא, פת אותי בחוזקה ומצמיד אותי אל הקיר ומפמפם אותי ללא הרף-ותו לו

  . ותו לא

לישות הערטילאית , ושכל כולי שייכת לעולם הזה, שאני עם עצמי, שאני שלו, כאילו אז ידעתי

לאן ? מה קורה פה? מה קורה איתי? מה אני אומרת פה בכלל? מה-אד, אדמה, אדמה, הזאת

 ? פניי

 , החיבור הזה הוא הניתוק שלי

 , הניתוק שלי הוא השקט

 , שקטהשקט הוא החוסר 

 , החוסר שקט הוא אני

 אני 

 ? מי אני

 ? מי אתה

 ? מי אתם

 ? מה אתם עושים אצלי במיטה

 ? מה אתה חושב כשאתה מפמפם אותי

 ? מה אתה חושב שאתה עושה

 ? שאתה פה

 ? שאתה כאן

 , שאתה כאן ועכשיו

 , שאתה כאן

 , ועכשיו כבר לא

  ,שאתה בא והולך

 , שאתה הולך ובא

  ,שאתה החוסר שקט שלי

 שאתה 

 שאתה 

  !שאתה

 , שעטת סוסים

 , הם מתקרבים!! הס..! שש, שעטת סוסים
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  , דוהרים

 , רומסים

 , רומסים את העפר שעל האדמה וממשיכים במרוץ קדימה שועטים

 ,שועטים

 ? תי-שוא

 , שואה

 , שואה

 , שואה שלי

 , שואה שלך

 !אנחנו השואה של עצמנו

 , אנחנו הורסים את עצמנו ובוכים

 ,  והורסיםשוברים

 , והורסים

  !שים את המלח על הפצעים, סים, סים

  !הרי אומרים שהם יגלידו והם לא

 והשעון שלא מפסיק לתקתק כאילו אומר בקול מציק 

.. נו, תשתוללי, תתבוססי, תתבוללי, תתרבגי, תתגברי, תתברגי, תתבגרי, את כבר לא ילדה"

, לא,  שלךחייה את ההווה,  שלךאת העברחייה הרי ואת , חיים רק פעם אחת, תיהני מהחיים

 , חלומות, חלומות, רק עתיד שאת חולמת, בעצם חיה את העתיד

 , מות-חלו

 , מות

 , מותן

 , מותניים

 , מטמון באדמה

 , שהוא אתה

 , בתוכך

 , המטמון שהוא אצלך

 , בנשמה שלך

 , אז רק תפתח אותו או בעצם רק תגלה שהוא שם

 , שם

 , כאן

 , בליםכל המונחים מתבל

 , המשמעויות לא ברורות

 , הכול ערב רב של צבעים

 , צורות

 , חושים

 , גללים

  .אלה מהשעטה, גללים של סוסים

  . בשיר הזההכול מתחבר פה
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 , שאני

 , שכולנו יחד

 , בגללים שאנחנו יצרנו לעצמנו

 , במו ידינו

 , במו ידך

 , במו ידי

 , במול

 , במול ודיאז

 ', וסולפז

ותבים ולא מצליחים לתזמר אותם ואחרים קוראים את התווים ושרים ותווים שאנחנו כ

 , תזמורת בצורתרק אנחנו , אופרה

 , בצורת

 , בצורת

 , פים-בצו

 בתנועה

 , של היד

 , לזכר הקורבנות

 , שמתו

 , עליך ועל העולם

 , שמסתובב סביב עצמו

  !אגואיסט

 ) פאוזה(

 "?מה אתם חושבים לעצמכם, את המסךתורידו , די"ואיפה שהוא במקום רחוק נשמעת צעקה 

 , צעקה גדולה

 , צעקה שפוגעת בלב

 , בפנים

 , שוחקת

 , הורסת

 , רומסת

 ,גורסת

 , חומסת

 !אונסת

 ? אונסת

 ? את מי

  !?אותי

 אותך 

 אותנו 

 , וכאילו מהשמיים נזרקות אבנים כמו באינתיפדה

 , כי זה גם שיר פוליטי
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 , אבנים חזקות

 , גדולות

 , ת בי חזקואבן אחת פוגע

 , אבן ועוד אבן

 , ועוד אבן, ועוד אבן

 !"ירו מספריים המנצח בין השניים אחת שתיים שלוש-ועוד אבנ
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לאחסן במאגר , לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, לשכפל, אין להציג

שימוש .מחזהלשדר או לקלוט בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מה, מידע

אלא , ל סוג שהוא בחומר הכלול במחזה זה אסור בהחלטמסחרי מכ
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