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מערכה א'

תמונה א1
בוקר בלשכת השר פולישוק במשרד התיירות  .ויקי מזכירת הלשכה מארגנת דברים בלשכה לקראת ישיבת
הבוקר  .טלפון מצלצל והיא עונה
ויקי
 לשכת השר שלום  .כן ,בוקר טוב גברת פולישוקלא מוניק ,השר לא הגיע עדיין .לא מוניק  ,אני לא ישנה עם השר .(אנחנו שוכבים ואז אני לוקחת טכסי הביתה )
אז תשימי פה מצלמות אם את לא מאמינה לי .אז תתקשרי לארז  ,מוניק  ,למאבטח  .הוא כל הזמן לידו .גם למאבטח החדש קוראים ארז  .לכל המאבטחים קוראים ארז .אין לי איך לרשום  .תגידי לי את ההודעה ואני אזכור או קי  -עורך דין  .הוצאה לפועל  .מה עם המזונות שלי  .מה עם הזונות שלך – ההודעה הקבועה  .אניאמסור .ביי מוניק
למה את לא מתה  ,מוניק  .קרציה .
טלפון נייד מצלצל
ויקי
לא ,לא ,לא ,אלקנה ,אתה מנג'ס לי .אלקנה ,אתה מנג'ס ליכי אני לא יכולה לדבר על זה עם סוליכי היא תפטר אותי  .היא מחפשת הזדמנות להעיף אותיאלקנה – אתה לא דובר עברית ?אז תגיד לאשת ראש הממשלה שתסדר את זה  .תגיד למרירה . זה צריך לבוא ממרירה  .רק מרירה  .תגיד למרירה ,שתודיע לבעלה ראש הממשלה בובעס ,שאםהחברה שלך ויקי ,לא מצטרפת לנסיעה לסין – אתה נשאר בארץ והיא נשארת בלי ספר
תסרוקתן  .בסדר  .אתה לא ספר אתה תסרוקתן .זאת מילה מטומטמת אבל אם אתה מתעקש – סבאבה  .תסרוקתן  .אלוהים !-אלקנה ,תגיד לגברת הראשונה -

תמונה א2
הדלת נפתחת נכנסת הרל"שית  ,סולי ברזל .
סולי
בוקר טוב  ,ויקי ,השר הגיע ? נתקי את השיחה .
ויקי
טרם
סולי
למה טרם ? ביקשתי שיהיה כאן בשמונה .תקומה כאן ?
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ויקי
בוקר טוב  ,תקשיבי סולי-
סולי
שום תקשיבי סולי  .אני צריכה לתדרך אותו לפני שהוא יוצא לישיבת ממשלה .תאתרי את פולישוק ,
ואם הוא לא עונה  -דברי עם המאבטח -
ויקי
אבל רגע  ,זה חשוב –
סולי
ותכיני לו קפה עכשיו  .אין זמן היום ל " -איזה קפה כמה סוכר מה שלומך השר ,איך ישנת  ,מה בא לך
לאכול?" – תכיני עכשיו ותעשי לו פוו שלא יהיה חם מדי  .גם לי  .תקומה כאן ? לי אל תעשי פווו
ויקי
לא .היא לא כאן
סולי
כמובן  .שבע עשרה הודעות מהבוקר וזה לא עוזר .
ויקי
סולי רגע –
סולי
לא לא ,מותק  -זה יום קריטי  .עמוס ,מורכב  ,קריטי –תדחי את החפירות ליום אחר  .תני לי את סדר
היום של ישיבת הממשלה הבוקר
ויקי
זה במחשב .
סולי
תקריאי לי – מה סדר הדיון היום .
ויקי
סדר הדיון –  .1אישור הסכם עם הפלסטינים
סולי
בקטנה  .הלאה  ,מה אחרי זה
ויקי
 .2אישור הסכם פינוי פיצוי עם המתנחלים
סולי
 .הלאה ,מתי אנחנו ?
ויקי
 .3אישור ביקור ראש הממשלה בולי בובעס ורעייתו בסין
סולי
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הם חזרו לפני חודש מסין  .מתי אנחנו? מתי הדיון על הפרויקט שלנו ?
ויקי
עכשיו  ,הנה  – . 4 -דיון בתקציב לפרויקט "בי מיי גסט ,נשמה " של משרד התיירות .
סולי
בקיצור  ,תקעו אותנו אחרונים  .תשיגי לי את מזכיר הממשלה  .את קוזו
ויקי
קוזו? הוא אף פעם לא עונה לי
סולי
אז בשביל מה אני צריכה אותך כאן ? תכיני קפה -ביקשתי לפני רבע שעה
(בנייד )
 קוזו  .שלום קוזו . לא בוקר טוב  .למה דחית אותנו לסוף הישיבה ?אחרי ההסכם עם הפלסטינים וההסכם עם המתנחלים והנסיעה של בובעס לסין .אתה מתחמק ממה
שסיכמנו ?
 שדבר ראשון תדונו על הפרויקט שלנו או קי אז גם פולישוק בדיוק בהצבעה על הסכם השלום  -יקבל שיתוק ביד ובלעדיו אין לך רוב  -אתהבטח יודע את זה .
 סבאבה  .אז הוא מצביע נגד ובהצבעה על המתנחלים הוא יימנע  .תהיה בריאמנתקת .לויקי
תספרי שלוש.
הנייד מצלצל מייד
הלו  ,מי זה ? ...זה שם פרטי קוזו? כי זה שם די דוחהמדהים כמה מהר הבנת את מגבלות הכוח .. אל תקלל  -אתה מאבד את שארית החן שעוד נותרה בך . או קי  .ואם שוב תשכח – צפה לנקמות  .ביי .(לויקי) אנחנו שוב ראשונים .
ויקי
יו  ,סולי  -איך אני מעריצה אותך  .איך את יודעת לדבר איתם  .איך את תמיד משיגה את זממך
סולי
מה עם הקפה שלי ?
ויקי
כבר!!
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תמונה א3
סולי יוצאת לחדרה  .זמזום .הדלת נפתחת  .תקומה  ,דוברת השר נכנסת עם קסדת אופנוע ורודה .
תקומה –
אני מצטערת  ,התחילו ?
ויקי
השר עוד לא הגיע
תקומה –
תודה ,אלוקים ! אתה קיים ! כמו שלימדו אותי באולפנה ( .מבררת בשקט) וסולי ?
ויקי
מאחוריך
סולי מתקרבת ולוקחת מתקומה את הניד
סולי
בבקשה  .הנה כל ההודעות שלי והשיחות שלא נענו  .עוד פעם אחת  -ומצידי תהיי ארוסתו של ראש
הממשלה בעצמו לא רק של הבן שלו  .קחי  ,כנסי ללשכה  ,תכיני את הפרזנטציה  .ויקי  ,מה עם הקפה
ויקי
מגיע  .יא אללה מה נכנס בך היום ( .יוצאת למטבחון )
סולי
תקומה  ,בואי רגע אלי
תקומה –
מה
סולי
אני צריכה עזרה ממך  ,עם פולישוק  .אני צריכה שהיום בישיבת הממשלה  -הוא יילחם כמו אריה על
הפרויקט החדש שלנו.
תקומה –
או קי – אז צריך להלחיץ אותו  .קצת פאניקה .
סולי
בדיוק  .ספרי לו שהיית בארוחת שבת בבית ראש הממשלה אצל ההורים של הארוס שלך ושמעת
שעומדים לפטר אותו כי הוא ...נכשל בתפקידו
תקומה –
לא אמין  .ממתי מפטרים כאן שר שנכשל בתפקידו
סולי
טוב ,תמציאי משהו אחר?
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תקומה
סבאבה עלי  .אני איכזבתי אותך פעם ?

תמונה א4
זמזום  .הדלת נפתחת השר נכנס עם המאבטח החדש שלא מוצא את מקומו  .הוא מדבר בנייד עם גרושתו
מוניק
פולישוק
כן..כן..כן..אבל מוניק – איך אני יכול לפגוש את המורה שלו בתשע ?כי זה בנתניה ואני בירושלים וזה שלוש שעות נסיעה .ועכשיו שמונהכי יש לי ישיבת ממשלה עוד שעה  .בירושלים  .אני לא יכול להיות בשני מקומות באותו זמן  .אני שר -לא אלקטרון .
אלקטרון .לא קיללתי אותך  .זה משהו בפיסיקה .חלקיקתקליטי אותי כמה שאת רוצה  ,אני גם יכול לשיר לך את ההפטרה שלי מהבר מצווה אם בא לךמחזיר את הנייד למאבטח .
לעולם! אל תענה כשהיא מתקשרת אליך ואם ענית – לעולם! אל תעביר לי את השיחה  .היא שואלת
אותך איפה השר – השר התפורר  .בלע את הלשון  .לא יכול לענות עכשיו ( .לתקומה) את נתת לה את
הרעיון להתקשר לנייד של המאבטח ? (קולט שכולם צופים בו  .ויקי נכנסת עם קפה)
בוקר טוב  .לא ישנתי חצי לילה ( .לוקח קפה מויקי .לסולי ) תראי מה זה – הויקי הנהדרת הזאת  ...איך
היא מנחשת אותי מקילומטרים .אפילו הקפה בטמפרטורה הנכונה (סולי -נהדרת  )..תקשיבו סיפור -
לפני שבוע צרח לי עורב ליד החלון בחמש בבוקר לא נתן לי לישון – פתחתי את החלון – קישטה קישטה
 לא ברח  .חיפשתי מה לזרוק עליו – מצאתי רק את ההסכם עם הפלסטינים  -חוברת עבה 200 ,עמוד,איזה ארבעה קילו הסכם דפקתי בנודניק הזה  .הלך ,עף ,הלשין לחברים שלו ,הגיעו  . 30זהו  ,לא ישן
מאז  .לא משנה כמה כדורים אני לוקח וכמה ויסקי אני שותה –שלושים עורבים מקללים אותי כמו
משוגעים .
סולי
הוא שוב לא קרא את ההסכם
תקומה
וזה התירוץ שלך  -העורב אכל לי את ההסכם ?
פולישוק
לא טוב ?
סולי
בוא נתחיל  .אתה צריך לצאת עוד מעט .
פולישוק
ויקי בואי תהיי איתנו
סולי
מה אמרת ?
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פולישוק
ויקי..
סולי
לא לא סליחה – אתה רוצה לבלות עם ויקי – קחו חדר אחרי העבודה  .אין לה מה לעשות בישיבה
ויקי
אני אשב בשקט
פולישוק
היא תשב בשקט
סולי
היא תשב בעמדה שלה ותעשה את העבודה שלה! תתקשרי לכל הכתבים תוודאי שהם מגיעים אלינו
באחת למסיבת עיתונאים .קדימה  .ואתה -תשחק עם ילדות בגיל שלך אם אתה לא רוצה לקבל את התא
של קצב במעשיהו

תמונה א'5
טלפון מצלצל  .סולי  ,תקומה ופולישוק נכנסים לחדרו של פולישוק .ויקי עונה
ויקי
לשכת השר שלוםאלקנה תפסיק להתקשר ביקשתי ממך .דברת עם מרירה ?תקשיב – אני ממש לא נלהבת להצטרף לנסיעה הזאת  .אתה רוצה – תתאמץ .-אז תגיד למרירה בובעס שאם חברה שלך לא נוסעת לסין – גם אתה לא נוסע  .ביי דבק .

תמונה א' 6
חדר פולישוק
סטנד ועליו לוחות תצוגה של מבצע " . "BE MY GUEST , NESHAMAסולי ותקומה מסבירות לפולישוק
.
סולי
טוב  ,אתה מרוכז ,אפשר להתחיל ?
פולישוק
קדימה
סולי
אתה הולך לישיבת ממשלה  .אתם אמורים לאשר את ההסכם עם הפלסטינים ואת ההסכם עם המתנחלים
פולישוק
היום ?
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סולי
בעוד ארבעים דקות  .אתה מבין מה יקרה ברגע שההסכמים יאושרו ?
פולישוק
יבוא שלום ?
סולי
לא חמוד – תפרוץ מלחמה  ( .פולישוק – למה ?) כי צריך לשלם פיצוי למתנחלים – אבל אין כסף כי
ביזבזו הכל על בנין התנחלויות ועכשיו לא נשאר כלום לפינוי התנחלויות  .ולכן יהיה קיצוץ ענק בתקציב
פולישוק
רגע ,אז יקצצו גם לי ?
תקומה
לא יקצצו לך – יקצצו אותך.
סולי
מבטלים משרדים ,שרים יעופו הביתה ואתה הראשון
פולישוק
למה אני הראשון ?
סולי
תקומה  ,ספרי לו -
תקומה
פולישוק  ,הייתי עם עילאי בארוחת שבת אצל הוריו  .משפחת בובעס .
פולישוק
הוא הולך לפטר אותי ?
תקומה
תקשיב  ,הוא לא צעק את זה  .זה ארוחת שבת ,ומרירה לא מרשה לו לעבוד בזמן הקידוש  ,אז הוא
מסמס בחשאי מתחת לשולחן ואם היא תופסת אותו היא מחרימה לו את הנייד -
פולישוק
אז איך את יודעת שהוא הולך לפטר אותי ?
תקומה
כי הוא הסתמס עם קוזו והיא קלטה אז היא אמרה לו "אתה מסמס!" אז הוא הכחיש אז היא אמרה לו -
"תראה לי .שתי ידיים באוויר " אז הוא העביר את הנייד אלי והרים שתי ידיים  .אז בזמן שהיא חיפשה
לו בבגדים ראיתי מה הוא סימס לקוזו .
(סולי בהלם מהשקר המרהיב שתקומה המציאה)
פולישוק
מה הוא סימס לקוזו
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תקומה
"נפיל הכל על ג'וק "
סולי
"נפיל הכל על ג'וק" ?
פולישוק
מי זה ג'וק ?
תקומה
אתה  ,פולישוק .ככה הם קוראים לו  .ג'וק ..
פולישוק
אבל אני לא יכול שיפטרו אותי עכשיו  .זה פחות חמשת אלפים במשכורת ,אני משלם מזונות.
(משתתפות בצערו ) למה לפטר ? למה אותי דווקא ?
תקומה
אולי כי אתה שר התיירות הכי כושל בתולדות המדינה .
פולישוק
אני?! סולי
סולי-
עשינו סקר  -יצא שאנשים מעדיפים לנסוע לסוריה להילחם בדאעש ולא לבוא אלינו .
פולישוק-
אה ,בגללי ?! בגללי הם לא באים  .בן אדם מתכנן חופשה לקיץ ,אומר לאשתו –אולי ישראל? אשתו
אומרת – אתה נורמאלי ? כשפולישוק שר התיירות שלהם ?
תקומה-
פולישוק ,לא סובלים אותנו .
פולישוק-
למה ?
תקומה-
כי אנחנו מתבכיינים  .תייר יכול לטוס לפירנצה ,ברצלונה ,סין או לבכיינים מפלסטין – לאן ייסע ?
פולישוק-
בסדר  ,נו .
תקומה-
ונגיד שבכל זאת באת – בשדה התעופה מתחקרים אותך  ,במונית קורעים אותך  ,במלון עושקים אותך ,
אין תחבורה בשבת  ,במלון אין קפה בשבת ,אין חביתת פטריות ועשבי תיבול בשבת ,אין שלטים באנגלית
–
פולישוק-
הבנתי  .הכל שחור .תגיעי לאור שבקצה המנהרה
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סולי-
גם האור שחור .
פולישוק-
אבל יש הסכם  .כולם מסכימים ,אנחנו מסכימים ,פלשתינים מסכימים  .סוף סוף יש הסכם .
תקומה-
אבל לא חותמים עליו כי אין כסף לשלם לפינוי מתנחלים  .ההורים שלי למשל ?
סולי-
לא אל תתחילי עם ההורים שלי למשל
תקומה-
ההורים שלי גרו באריאל  30 ,שנים חיכו שיפנו אותם ויתנו להם מיליונים פיצויים .בסוף יצא שהם
בגושים ,ואת הגושים לא מפנים .אז הם עברו לאיזה מאחז קראוונים בהר גזל מעל אום ג'וחג'וח ונתקעו
שם כי לממשלה אין כסף לפצות אותם
פולישוק-
מה אתן עושות שלא יפטרו אותי
תקומה-
הנה זה בא –
סולי-
פולישוק  ,בחצי שנה האחרונה כל המשרד עובד על הפרויקט הזה ,הכל סגור נשאר לך רק ללכת לישיבת
הממשלה  ,להביא את התקציב ולקטוף את התהילה .
פולישוק-
קלי קלות  .על מה מדובר
תקומה-
פרויקט " -"BE MY GUEST , NESHAMAארוח אישי בבתים  .ווי אר יור פאמילי אין דה הולי לאנד
 .תייר קונה כרטיס לארץ  ,מקושר באפליקציה אוטומטית למארח ישראלי  ,מגיע לארץ כמו בן דוד .
פוגשים אותו בשדה  ,מזמינים אותו הבייתה – ארוחת שישי  ,קידוש ויכולו  ,למחרת ווי מייק על האש ,
דיס איז מיי אגלי דוטר  ,מיי סאן דה צנחן  ,סיי הלו טו דה סבתא מפרום פרום טוניס  -יצרנו היכרות
צפופה  ,דביקה ,מחבקת ,בין ישראלים לחוצנים ,
פולישוק
למה שייעשו את זה  ,הישראלים
סולי-
כי נעלה תמונות שלהם לפייסבוק  .אין לך מושג מה אנשים מוכנים לעשות עבור תמונה בתקשורת .
תקומה
יש לו מושג  .מה שאני לא עושה ואני עושה הרבה ואינטנסיבי  -אני לא מצליחה להכניס תמונה שלו
לתקשורת .
פולישוק מקיף את סטנד הפרויקט מסביב
סולי
(לתקומה) השר בוחן את הפרויקט מכל צדדיו..
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פולישוק
איך לא ידעתי על זה ?
תקומה
אתה שר  ,פולישוק  ,עדיף שתדע כמה שפחות  .בורות היא כוח .
סולי-
פולישוק – זה פרויקט דגל .ותרשה לי בניגוד למנהגי  ..להגיד משהו אישי מהלב –
פולישוק
רגע  ,תקומה ,אמרת קודם משהו על חביתת פטריות ועשבי תיבול  .במלון שאני גר עכשיו החביתה
בבוקר זה או פטריות או עשבי תיבול  .הבחור שעושה את החביתות ..המקשקש  ,איך קוראים למקצוע
הזה חביתיסט נו  ,איך קוראים לו -
תקומה
בצבצן
פולישוק
 אומר שככה הנחו אותו  .או פטריות  -או עשבי תיבול או גבינה או או  .לא גם וגם .תקומה –
פולישוק – לא  ,אני חייבת להחמיא לו  -בזמן האחרון הוא ממש מקשיב ומתעניין ומתקשר עם הסביבה
ושם לב לפרטים .אני אתך כבר הרבה שנים ואני בפירוש רואה שינוי  .זהו .להחמיא .
פולישוק
תעשי לי טובה – אל תחמיאי  ,בסדר ? תודה רבה  .ותקומי לי מהשולחן.
ויקי באינטרקום
ויקי
השר (פולישוק לאינטרקום-כן ,לא עכשיו ,מי זה?) אתה חייב לצאת לישיבת ממשלה
סולי
בקיצור  ,פולישוק ! בזמן שכל השרים בהלם מהסכם השלום  -אתה פונה לעולם עם מסר חד וברור -
תקומה
הקשב עולם יקר אנטישמי ושונא ישראל – לחצת  ,ניג'סת  ,גינית ,הצקת – בבקשה  ,סגרנו עם
הפלסטינים  .עכשיו .תבואו  ,תכירו ,נעשה על האש  ,נתחשש ,נתגבש ,ניסע לכותל ,נתרגש – רק
תזדרזו לפני שהכל יתחרבש .
סולי
ואי אפשר לפטר אותך כי אתה עמוד העשן לפני המחנה .
תקומה
ענן .לא עשן  .עמוד ענן
פולישוק
זה לא אש? עמוד האש ?
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סולי
אתה עשן בלי אש
פולישוק
ואם לא מאשרים לנו את התקציב לפרויקט .
סולי
אתה מצביע נגד הסכם השלום
פולישוק
וראש הממשלה לא יפטר אותי קיבינימאט אלא יתן לי פרס – תוספת תקציב .
סולי
אם בובעס מפטר אותך אין לו רוב בהצבעה ואין לו הסכם שלום  .צא לישיבה ותחזור עם תקציב ביד –
נבשר על זה במסיבת עיתונאים שמתחילה בול באחת .
פולישוק
אז רק לוודא – אם לא מאשרים לנו תקציב ל ...ל ...פרויקט שלך – אני לא מצביע בעד ההסכם?
סולי
כן
פולישוק
את נורמאלית ?! הסכם שלום היסטורי ואני מצביע נגד ? לא יהיה .
סולי
קדימה צא  .קח את זה אתך תקרא בדרך (נותנת לו את חוברת הפרויקט) זה עם תמונות .
פולישוק
אני מכיר אותך ! אני יודע מי את ! פתאום זה בא לי  -את הסמל מחלקה שלי הסדיסט מהטירונות במחנה
 . 80ועכשיו חזרת רק עם ליפסטיק ועקבים וכל ה...תחפושת הזאת לאישה ( .למאבטח) ארז!

פולישוק יוצא עם המאבטח  .תקומה נשארת .
סולי
את לא נוסעת איתו ?
תקומה
אני על וספה אני אגיע לפניו  .סולי ,מה התחלת להגיד קודם  ,אישי ,מהלב – לפני שהוא הפריע –
סולי
שזה הפרויקט הגדול האחרון שלי פה והוא מאד חשוב לי  ,ואחריו אני כנראה עוזבת – אז אם אפשר
להשתדל
תקומה
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מה ? איזה עוזבת ? מה פתאום עוזבת ?
סולי
צאי את מאחרת  .והיום שלא תיגמר לך הסוללה .
יוצאות

תמונה א 7
לובי הלשכה
בזמן השיחה נכנס עובד בסרבל עם  2תמונות ממוסגרות  ,מסיר מהקיר תמונה רשמית של בן גוריון ותולה
במקומה ליד תמונתו הרשמית של בולי בובעס ראש הממשלה – את תמונתה של רעייתו  ,גב' מאירה בובעס
.
ויקי
(בטלפון) שלום  ,מלשכת שר התיירות  ,רציתי לוודא שאתה מגיע היום להשקת פרויקט -
יחכה לך אישור כניסה בשער  .תביא תעודה מזהה .
שלום מלשכת שר התיירות  ,רציתי לוודא ( ...הטלפון הנייד שלה מצלצל ) שנייה רגע
כן אלקנה .לא  .לא דיברתי עם סולי  .כי היא בקריזה – הורידו פה את התמונה של בן גוריון  ,תלו במקומה אתהתמונה של –
טוב  ,אתה מכיר את סולי ? פגשת פעם את סולי ? אז או קי  ,אז אל תגיד לי מה הבעיה לדבר עם סולי כייש בעיה גדולה לדבר עם סולי כי היא דוברמן ,מעורב עם קוברה .
היא אשה אלמנה  ,ממורמרת  ,אין לה כלום בחיים והאושר היחיד שלה זה להתעלל בי  .אז או שתדברעם מרירה בובעס או שתמצא חברה אחרת  .תבחר .
סולי שיצאה מחדרה במהלך השיחה
סולי
מי אלמנה ממורמרת שאין לה כלום בחיים .
ויקי
מה ? לא ...אמא של אלקנה ,חבר שלי  .החורגת  .הוא ביקש  ...לא משנה ...
סולי
מה רצית לבקש .
ויקי
בענין הנסיעה לסין
סולי
סין ? גם את סין ? מה איבדתם שם ?
ויקי
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אז זהו ...חבר שלי אלקנה הוא הספר גיבוי של דיק  ,הספר הקבוע של מרירה  .תסרוקתן  .לא משנה..
היא רוצה שהוא יבוא איתם לסין כי היא לא יכולה בלי תסרוקתן גיבוי ,
סולי
מתי זה ?
ויקי
אז זהו שצריך לחתום עם הסינים איזה עיסקה גדולה ובובעס לא רוצה לחתום והסינים אמרו לו ככה ?
אין עסקה עם סין  -אין ביקור בסין .ומרירה משתוללת כי היא כבר הזמינה את כל החברות שלה לסין
על חשבון המדינה ועכשיו בובעס מתעקש עם השטויות שלו ודופק להם את הנסיעה  .בקיצור.
שלום  ,מלשכת שר התיירות  ,רציתי לוודא שאתה מגיע היום היום באחת להשקה -(מביטה במחשב ובנייד בו זמנית ) .
איי  .תראי -
סולי
מה זה
ויקי
"ישיבת הממשלה נפסקה במפתיע"
סולי
מה ?
ויקי
הנה " .ראש המשלה בובעס עזב את הישיבה בבהילות אחרי עשרים דקות "  .לא כתוב למה .
סולי
תתקשרי לתקומה .
ויקי
אני מתקשרת  .לא זמין  .נגמרה לה הסוללה .
סולי
תתקשרי לשר  ,תתקשרי למאבטח החדש  .איך קוראים לו
ויקי
ארז
סולי
לקודם קראו ארז
ויקי
גם לחדש .לכולם קוראים ארז .
סולי
תתקשרי לקוזו
ויקי
הוא לא עונה לי אני אומרת לך .
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סולי
אז בשביל מה אני צריכה אותך פה ? סעי לסין ותישארי שם .
הטלפון מצלצל  .ויקי עונה
כן ארז .או קי ( .מנתקת) הם בדרך  .השר מבקש ישיבת חירום ברגע שהוא מגיע  .חירום. .סולי
מה אני עושה עכשיו ? יש לנו מסיבת עיתונאים באחת
ויקי
מה הקשר
סולי
מה הקשר ? אם הם לא אישרו את התקציב – אין פרויקט ,אין השקה ,אין מסיבת עיתונאים .

תמונה א'8
זמזום .תקומה נכנסת עם הקסדה הורודה
תקומה
שמעתם ?
סולי
מה קרה ? למה הפסיקו את הישיבה
תקומה
אף אחד לא יודע  .הוציאו את בובעס בדלת אחורית בעגלה של המי שותה מה  .השאירו את השרים בחדר
כדי שלא ידליפו  .אז חתכתי  .ממילא אני על וספה .
ויקי
חבר שלך עילאי  -הוא הבן של בובעס  .תבררי מה קרה לאבא שלו
תקומה
וואללה  .לא חשבתי על זה  ..מה נראה לך ? עשר שיחות שלא נענו  .ואני משאירה לו איומים בלי הכרה
 .גם מרירה לא עונה ( .הטלפון שלה מצלצל) רגע  .הנה
עילאי  ,מה קורה ? מה העניינים ? מה שלום אבא שלך ? אתה חסר תועלת  .אתה יושב בצומת מידע הכי חשוב בארץ ומתעקש לי על צנעת הפרט . הוא הפסיק ישיבת ממשלה אחרי רבע שעה .למה !? אני שואלת אותך אז אתה שואל אותי ? שאל את אמא שלך  .מאירה בובעס .תדאיג אותה  .כן ,סתם תדאיג אותה ! היא אשת ראש  -תפקידה להיות מודאגת  .ביי .איזו משפחה דפוקה אלוהים  .מצא לו מתי להיות ברוגז עם אמא שלו ( .מבחינה בתמונה של מרירה  .לויקי
) אמאלה ..מה זה – מי תלה את זה כאן ?
ויקי
הנחתה ממשרד ראש הממשלה  .יש אחד אילם עובר ממשרד למשרד ,מוריד את בן גוריון תולה את
חמותך לעתיד  .שאלתי אותו 'מה זה' אמר לי אני אילם.
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תקומה
בול מה שהיה חסר לי .

תמונה א' 9
זמזום הדלת .פולישוק מגיע  .נכנס עם ארז המאבטח שמגזים בבדיקה .מנסה לברר עם ויקי איפה סולי .סולי
מגיחה מחדרה  ,פולישוק נסוג אל משרדו כשהיא בעקבותיו
פולישוק
(לסולי) לפני שאת מתחילה – עשיתי כל מה שאמרת  ,איימתי על מי שצריך  ,הכל היה מוכן – ואז
הישיבה נפסקה מייד אחרי הסעיף הראשון ( .לארז) תהיה בהיכון  .היא בלתי צפויה
סולי
אז לא הצביעו עלינו ?
פולישוק
לא הצביעו עלינו .
סולי
אז לא אישרו לנו תקציב ?
פולישוק
את לא מבינה עברית ?
סולי
אז למה הצבעת לו על הנסיעה לסין ?
פולישוק
כי קוזו  ,כי קוזו –
סולי מתקרבת לקרוע לפולישוק את הצורה  .ארז מתייצב ביניהם
סולי
אני אמרתי לך לא להצביע על כלום עד שלא מאשרים לנו
תקומה
סולי לא בכוח
סולי
תסביר לי מה קרה למה זה נפסק .
פולישוק
זה התחיל נורמאלי  -מתיישבים  ,בובעס מבקש לאשר לו נסיעה חשובה אסטרטגית לסין – כולם
מצביעים בעד  ,עוברים לדון בפרויקט שלנו  ,אני מציג אותו " נשמה,בי מיי גסט נשמה "  ,פתאום בובעס
מתחיל לזוז על הכסא  ,עושה פרצופים  ,מתמתח  ,נאנח  ,מתקפל  ,מתכווץ כאילו הוא יולד עוד רגע –
אני לא מוותר -ממשיך לדבר  ,וגם בובעס – אה ..אוו ...איי ...
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סולי
אז על זה מפסיקים ישיבה
פולישוק
אני מסביר לך זה נראה כאילו הוא יושב על שיפוד ברזל מלובן
ויקי
איי
פולישוק
בדיוק -איי  .אתה רואה אותו איי גם אתה מתחיל איי כל הממשלה איי איי .לא נשברתי – ממשיך
להסביר להם בפרוטרוט בי מיי גסט  ,בי מיי גסט – אז הוא התחיל לעשות תנועות עם הראש אחורה אווו
אווו כאילו מבריגים לו שם משהו וכולם איתו ,מזדהים –אוו אוו  .עד שקוזו הוציא אותו משם בעגלה של
המי שותה מה  .ובבת אחת לכולם נפסקו כאבי התחת .
תקומה
בעוד שעה מגיעים הנה מאה עיתונאים להשקת הפרויקט  .חייבים לבטל  .דחוף  .ויקי -
ויקי
זובי עד שהודעתי להם עכשיו לבטל ?
פולישוק
אז רגע – הלך הפרויקט? כל הבי מיי גסט ? שוב אין תקשורת ?
סולי
מה תספר להם  -שאין פרויקט כי ראש הממשלה עשה לכם ריקוד על מוט? ויקי  ,תודיעי שלא יבואו
ותבטלי את אישורי הכניסה -..
פולישוק
רגע  .את טוענת שאת כל ההצגה הזאת הוא עשה רק כדי לא לאשר לי תקציב ?
סולי
כן  .ויקי תתחילי לעבוד  .אני לא צריכה שיתייצבו לי פה
פולישוק
לא  .ויקי  .חכי  .אל תתקשרי לאף אחד  .לא מבטלים  .אני אראה לו מה זה  .אנחנו נעשה את המסיבת
עיתונאים בדיוק כמו שתיכננו ונשיק את הפרויקט בדיוק כמו שתכננו .עם טלויזיה  ,ועיתונים ואינטרנט
והכל  .וטוויטר  .תביאו את המצגות  ,תיקי עיתונות  ,כל מה שהכנתם .
סולי
מה קרה לו ?
תקומה
צונאמי יזמות
פולישוק
ואני הולך להודיע בדיוק מה שסוכם .
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סולי
בלי תקציב ?
פולישוק
בלי תקציב .זה פרויקט עתידי  .נעשה עכשיו את היחסי ציבור – והביצוע בעתיד ,מתישהו  .תקומה
תמיד אומרת – "עשית ,ולא פרסמת – כאילו לא עשית" ?
תקומה
נכון  ,נו
פולישוק
אז הפכנו – "פרסמת ,ולא עשית – כאילו כן עשית "  .ממילא אף אחד לא זוכר מה עשית אם עשית כמה
עשית .
תקומה
מי זה ?
פולישוק
מה ?
תקומה
מי זה האיש הזה .
פולישוק
מה  ,את חדשה בארץ ? הבטיחו להוריד את מחיר הדיור  ,הבטיחו לגייס חרדים  ,הבטיחו להפחית מיסים,
למוטט את החמאס ,רכבת תחתית  30 ,ילדים בכיתה  ,הבטיחו והבטיחו ופרסמו והודיעו ולקחו קרדיט
– קיימו משהו ? (כולם עושים תנועה מגונה) קדימה– תבוא התקשורת – ניתן את כל ההצגה כאילו זה
מתחיל מחר בבוקר .
סולי
פולישוק – זה לא רק הצגה לתקשורת  .יש לנו יריד תיירות שנפתח מחר  ,יש לנו –
פולישוק
סולי  -הפרויקט שלך יצא לדרך !
סולי
טוב ..בואי תקומה ,נצא משם  .פולישוק תחזור על הנאום שלך  .חמש דקות .

תמונה א 10
יוצאות  ,פולישוק נכנס לחדרו המאבטח נכנס איתו  .זמזום בדלת .
ויקי
ארז ! לאן הוא נעלם הדמיקולו הזה ?
פותחת את הדלת  .נכנס קוזו אביטל מזכיר הממשלה עם טרולי שחור ומזוודה כסופה ועושה דרכו אל דלת
משרד פולישוק  .ויקי חוסמת אותו .
קוזו
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בוקר טוב ציפצופית הגאון במעבדה שלו?
ויקי
לא  ,קוזו  ,אתה לא יכול להיכנס אליו
קוזו
תגידי לי  ,מה לך ולאשת ראש הממשלה ?
ויקי
מה  ,מנין לך ?
קוזו
אני שואל שוב – מה לך ולמרירה ולמה היא מציקה לי לקחת אותך עם המשלחת לסין ?
ויקי
זה לא אני זה אלקנה החבר שלי  .הוא הספר גיבוי של דיק  ,הספר הקבוע שלה  .תסרוקתן גיבוי של
התסרוקתן הקבוע..
קוזו
נו  ,איך את קשורה ?
ויקי
שאלקנה לא מוכן לנסוע בלעדי ולהשאיר אותי כאן לבד ,
קוזו
הוא קנאי אלקנה ?
ויקי
מאד קנא אלקנה .
קוזו
יודע על היחסים שלך עם השר ,אלקנאי ?
ויקי
מה ?
קוזו
בקיצור –רוצה או לא רוצה – את נוסעת עם המשלחת לסין
ויקי
בתור מה
קוזו
בתור מה ?  -בתור מחק .בתור ג'ל ציפורנים - .איכפת לי בתור מה? מרירה דורשת שתסעי –את תסעי .
הלשכה המטומטמת הזאת  . ...נסיעת תענוגות לסין – ואני צריך לש כ נ ע אותך ? זוזי פינצטה ,תני
להיכנס
ויקי
לא .על גופתי
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קוזו
על גופתך  ,בסדר

תמונה א' 11
משרד פולישוק .
פולישוק מנסה להתכונן לנאום בפתיחת מסיבת העיתונאים  .ארז מאבטח את החלון  .קולה של ויקי
באינטרקום .
ויקי
ארז !! ארז !!
פולישוק
כן  .ויקי
ויקי
(באינטרקום) לא אתה לא יכול להיכנס
קוזו
(באינטרקום) סורי מדרכי  .פינצטה .
ויקי
(באינטרקום) ארז ,תעצור אותו  .אתה לא נכנס
(ארז שולף אקדח ומתייצב בעמדה מול הדלת )
ארז פותח את הדלת  .קוזו נכנס עם ויקי על הכתפיים ומזוודת מתכת כסופה בידו
קוזו
פולישוק  ,אני שמח שאתה לבד  .איפה סולי ?
פולישוק
תיכף תיכנס .
ויקי
השר  ,תעיף אותו מכאן  ,את ה –
קוזו
מתוקה ,זה שאת מזכירה בלשכה ואני מזכיר הממשלה – לא באמת אומר שאנחנו באותו מקצוע  .דברי
יפה
פולישוק
ויקי  ..תני לנו שתי דקות .
מוריד את ויקי .
קוזו
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ותאכלי משהו  .את רזה מדי .
ויקי
זו הטרדה ואתה תשלם על זה  .ארז – אתה צריך לשמור מחוץ לדלת לא בפנים ..
יוצאת

תמונה א'12
קוזו
נעשה את זה מהר  .תקשיב  .במזוודה הזאת יש אלפי נמלי אש קטנות אדומות שמחסלות סוס ברבע שעה
וזה פה  -מנגנון שמשחרר אותן בהוראה שלי מהנייד  .אני הולך לספר לך משהו ולהציע לך משהו ואם
אתה מדליף למישהו ברמז מה הצעתי לך אני פותח את המזוודה הזאת מרחוק ומשחרר עליך את
הג'ינג'יות  .בשניות .בשניות  .פיתוח של רפאל .שב  .תקשיב לי טוב -
פולישוק
איפה בובעס ? לאן בובעס נעלם ?
קוזו
אתה שומר סוד ? תישבע לי בילד שלך.
פולישוק
בסדר נשבעתי  .מה קרה לראש הממשלה
קוזו
או קי  .הוא נכנס לניתוח – לא מסוכן  -אבל ניתוח .
פולישוק
איזה .
קוזו
לא מספר .
פולישוק
לפי ההתפתלויות זה טחורים
קוזו
לא מאשר
פולישוק
אבל גם לא מכחיש  .זה טחורים ?
קוזו
לא מאשר ולא מכחיש – תחשוב מה שאתה רוצה .
פולישוק
אז עכשיו אתה עובר את השרים אחד אחד ומספר להם באוזן ? בגלל הסודיות ,של ההאקרים? זה מערך
הסייבר שהקמתם ? לחישות באוזניים?
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קוזו
אני מספר רק לך
פולישוק
למה רק לי ?
קוזו
כי אתה צריך לחלף אותו
פולישוק
מה זה לחלף ?
קוזו
למלמל את מקומו
פולישוק
למה אתה מדבר בשיבושים
קוזו
שאם אתה מקליט אותי – אני יכול להגיד לא הבנת .
פולישוק
הבנתי
קוזו
פולישוק  ,אתה מתמנה לממלמל מקום ברוש הממשלה  .החל מרגע זה ועד החלמתו המהירה מהניתוח
פולישוק
מה הכוונה ממלמל מקום ? ממש ...ממלמל מקום? עם כל ה...סמיכויות
קוזו
ממממ
פולישוק
למה אני
קוזו
כי בובעס  ,אשתו ויועציו הקרובים חושבים שאתה ממזג באישיותך יכולת ביצוע סבירה  ,נאמנות גבוהה
ואיום מופחת .
פולישוק
מה זה ..למה אני איום מופחת ?
קוזו
כי אתה מייצג מפלגת רסיס של כולה  3מנדטים.
פולישוק
...לא יודע
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קוזו
סליחה
פולישוק
לא יודע  ...הרי אני לא באמת אחליט דברים  .אני לא באמת יכול להכריז מלחמה או להטיל מיסים .
קוזו
ודאי שכן  .אתה ברוש משתלה( .מוציא פתק מהתיק) קח  ,קרא מה כתוב  ,תחרוט את זה טוב טוב בראש
ותשמיד את הפתק .
פולישוק
מה זה
קוזו
זה קוד ההפעלה הסודי של טילי יריחו .
פולישוק
מה זה?
קוזו
טילים עם ראש נפץ גרעיני שנורים היישר מלוע הצוללות הגרמניות שלנו –
פולישוק
(משליך את הפתק מהיד ) אתה משוגע ?
קוזו
קראת ? שיננת ?
פולישוק
זה מספרים  . 10 400 80 .מנין לי שזה הקוד הסודי?
קוזו
זה הקוד הסודי  ,נודניק  10 ,400 ,80 ,כולם יודעים  .בגימטריא "פתי"  .תזכור פתי  .עכשיו קח את
זה
פולישוק
מה זה ?
קוזו
מפתח למזוודת ההפעלה  .ברגע האמת אתה פותח את המזוודה  ,מקיש את הקוד הסודי– מה אמרנו ?
פולישוק
פתי .
קוזו
בדיוק ולוחץ " "PLAYליד הציור של הטיל  .מספיק סמכותי בשבילך ?
פולישוק
אז עכשיו זה לא נמלים – עכשיו זה טילים  .אתה חושב שאני ילד
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קוזו
טוב  .תודה  ,תהיה בריא  .על ערש דווי  ,על מיטת חוליו  ,שכוב על הבטן ,עם התחת למעלה  -רגע לפני
שהוא מורדם והכירורגים מסתערים עליו עם סכיני ניתוח  -ראש הממשלה מבקש ממני לרוץ ולהפקיד
בידיך את ראשות העם היהודי ,כי אולי חלילה הוא לא יתעורר מהרדמה – ואתה חושב שאני עובד עליך .
זה מבזה אותי ומבזה את מי ששלח אותי  ,זה מבזה את אשתו של מי –
פולישוק
איך היא קשורה לעניין הזה
קוזו
אתה המזליף של בעלה
פולישוק
רגע  ,לא  -אני אצטרך להזליף אותו גם אצלה ? אצל מרירה בובעס ?
קוזו
לא בשלב הראשון  .אנחנו לא בסוג כזה של מונארכיה .
פולישוק
תודה לאל
קוזו
מה סגרנו ? מהר לפני שרלשית הברזל שלך חוזרת .
פולישוק
משכורת ?
קוזו
חמשת אלפים יותר מעכשיו  .יותר נקודות בפנסיה  ,יותר הפקדות לקרן השתלמות  ,והמון פינוקים .
פולישוק
מצוין  .אני רוצה מינוי  ,רשמי  ,בכתב  ,כולל פירוט כל הסמכויות שלי בכתב מרגע זה ועד החלמתו
המלאה של ראש הממשלה .תביא לי את זה בכתב – ואני אשקול ואחליט .
קוזו
(מעביר לו נייר) קח .
פולישוק
כבר ?...
קוזו
כן
פולישוק
וזה כולל גם דברים חשובים  .משימות אתגריות ?
קוזו
אינספור  .כבר אחר הצהרים אתה עומד לחתום על חוזה ענק בעסקה חשאית עם הסינים עסקה שתשנה
לנו את העתיד ההווה והעבר
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פולישוק
מה זה  ,על מה מדובר ?
קוזו
כשתהיה ראש ממשלה – אני אספר לך  .בינתיים אתה שר שתוקפו פג .מה אתה מחליט ? (סולי חזרה )
שיט !

תמונה א' 13
סולי נכנסת
סולי
טוב הכנו הכל  ,בוא תעבור אתי על הנאום שלך .מה זה ? מה אתה עושה כאן ? מי הכניס אותו ?
קוזו
סתם  .הייתי צריך להחתים את פולישוק על איזה נייר ..
סולי
מה קרה הבוקר למה לא הצבעתם כמו שהתחייבת ?
קוזו
התעוררה איזו בעיה רפואית עם ראש הממשלה  .והוא נאלץ לעזוב את הישיבה –
סולי
בדיוק דקה אחרי שאישרו לו את הנסיעה המזוינת לסין
קוזו
כן .בלתי צפוי  .הוא נתקף ב..
סולי
שמעתי  .אז מה אתה רוצה מפולישוק  -משחה לטחורים? הוא שר התח"ת לא רופא התחת  .עכשיו צא יש
לנו עבודה .
קוזו
אין לכם עבודה .ראש הממשלה בנבצרות זמנית ופולישוק ממלמל מקומו עד שהוא יחלים  .תארזי את כל
סדר היום המיותר שלכם ותזרקי לפח  .הכל מבוטל .
סולי
אתה מבוטל  .תצא לבד או להזמין אבטחה שתוציא אותך ? קדימה  ,קח את התיק איפור שלך ויאללה
קישטה  .פולישוק  ,צא מההלם  ,זה לא יקרה  ,אתה לא תהיה ראש ממשלה  .זה לא יקרה.
קוזו
כמובן ..מה כבר אפשר לצפות מפקידה צרת אופק שלא נבחרה על ידי העם ולכן לא העם מעניין אותה
אלא האינטרס הצר של המעסיק שלה ..איי איי איי ....סולי ! (פתאום קוזו כפוף מאד כי סולי מעקמת לו
את היד מאחורי גבו )
סולי
סתום עכשיו ואל תזוז הרבה בזמן שאני מדברת  .פולישוק –
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תמונה א' 14
(תקומה נכנסת )
תקומה
נו סולי  ,האירוע מתחיל  .פולישוק ,בוא נצא  .מי זה למטה  -קוזו ? הכפיפו אותך לסולי ?
פולישוק
אני בא עוד רגע  .תתחילו בלעדי
תקומה
מה ת'אומר  ,פולישוק  ,הזמנתי מאה כתבים לאירוע עם שר התיירות ,שייפתח בנאום של שר התיירות,
על פרויקט חדש מדהים של שר התיירות  -אז קשה להתחיל בלי שר התיירות
קוזו
שום תיירות – פולישוק הוא מעכשיו ראשן הממשלה
סולי
באמת ?
קוזו
באמת
תקומה
אז רגע  -אז אני עכשיו דוברת ראש הממשלה ? אני רצה להפציץ את הרשת  .שנייה – מסתלפת עם
פולישוק .
עושה סלפי עם פולישוק
סולי
פולישוק אנשים מחכים  -בוא נפסיק עם השטות הזאת ונצא.
פולישוק
למה שטות
תקומה נעצרת
סולי
מה ? מה אמרת ?
פולישוק
למה שטות ? זה לא לתמיד  .כמה ימים  ..למען המדינה  .מה קרה ?
סולי
"מה קרה ?"  -יש לך שלושה משרדים לנהל ויש לך פרויקט ענק להוציא לפועל  .זה מה שיש לך מצד
אחד של ה"מה קרה"  .מהצד השני של ה"מה קרה" יש לך נוכל מתחזה שמנסה להפיל אותך בפח בפעם
האלף .הם ראו בבוקר שאתה השר היחיד שמבין מה עומד לקרות – ולא רק שלא אישרו לך תקציב -
עכשיובא השועל לגנוב לך את הגבינה מהפה .
פולישוק
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טוב טוב טוב  .אם הייתי מקשיב לאנשים כמוך  ,אם הייתי מאמין לכל מי שזילזל ביכולות שלי – לא
הייתי שר הזה ושר הזה ושר השכחתי כבר כמה שרים הייתי .ועד היום הייתי אופטיקאי בנתניה .
קוזו
וגם זה לא בטוח ...
תקומה
כפוי טובה פולישוק  ,אם לא סולי  ,ואני  ,ולפעמים גם הקטנה – אם לא אנחנו שומרות עליך מכל צד –
פולישוק
לא רוצה לשמוע .
תקומה
אדוני  ,ראשן הממשלה החלופי המיועד – אני מתה לראות מה תחליט אבל אני חייבת לרוץ לכסתח עליך
מול התקשורת צמאת הדם  (.יוצאת )
קוזו
אלה הרגעים שאני הכי אוהב בפוליטיקה – כשמגיעים לצומת "אין ברירה" פינת "אלוהים תעזור לי מה
עושים עכשיו "  .רגע שיש בו רק הווה  .העבר מת ,העתיד אפל  .ועכשיו צריך להחליט – פולישוק או
לא פולישוק  .זו השאלה .
פולישוק
אני יכול גם לא להחליט  .כמו ראש הממשלה  .הוא לא מחליט כלום אף פעם .
קוזו
או  ,איפה ההבדל ? שהוא אותך יכול לפטר  ,אתה אותו – לא .
פולישוק
אהההה מצוין .תודה  .סולי – אין לי ברירה  .אין לי מה להחליט כאן  .הם מאלצים אותי  .בניגוד לרצוני.
סולי
פולישוק  ,אם אתה נותן לו תשובה חיובית – אני עוזבת ולא תראה אותי יותר .
פולישוק
קוזו  ,תן לנו כמה דקות לבד  ,אם לא קשה לך
קוזו
דווקא כשנהיה מעניין
קוזו יוצא

תמונה א' 15
סולי
אתה אפילו לא זונה פוליטית  ,אתה זנזונת אתה השרלילה של בובעס  .אתה מזרון מים  .הוא מנפנף לך
עם רבע נקניקיה ואתה נשכב על הגב כמו כלבה ומכשכש בזנב  .כל התקשורת מחכה בקומה למטה
לשמוע על הפרויקט הענק שלך ואתה מעז בכלל לשקול את ההצעה המגונה שלו ?
פולישוק
בסדר בסדר  .תקשורת ,פרויקטים  ,יח"צ ,מחצ – ,בסוף תמיד זה נגמר בפוסט מחורבן בפייסבוק של
תקומה שהרבני  .תמיד  .גם כשאנחנו משחדים עיתונאים ומשלמים לתכניות טלוויזיה – די ! לט'ס פייס
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איט  -אף אחד לא ישים תמונה שלי בגלל הפרויקט תיירות הזה  .אבל  -ראש ממשלה על שולחן ניתוחים
ומי מחליף אותו פולישוק  -זה אירוע  .זה ניוז  .בובעס מיטלטל בין חיים למוות והשלטון יציב בידיים
של מי פולישוק  -את זה אי אפשר להחביא  .על מי הוא סומך  -פולישוק  ,מי מנהל ישיבות ממשלה ? -
פולישוק  .ועכשיו נראה מי יתעלם מפולישוק  ,לא יראיין את פולישוק  .ואגב  ,אני לא מתראיין
לתקשורת מקומית .
סולי
כל כך ברור שאתה הולך ליפול שכבר עכשיו אני יכולה להגיד "אמרתי לך" ,בעוד אתה ,לעולם לא
תוכל להגיד "למה לא אמרת לי? "
פולישוק
סולי ,הרבה אנשים נכנסים לניתוח ,מורדמים -לא כולם מתעוררים .אני מזכיר לך  ,אולמרט היה שר
הרבה יותר זוטר ממני כשאריק שרון נכנס לבית חולים סתם עם כאב ראש  .ואיפה הוא היום ?
סולי
בכלא
פולישוק
גם .אבל גם בויקיפדיה  .אז גם אני רוצה ערך  .ואני לא טמבל  -אני יודע בדיוק מה אני צריך ומה העם
הזה צריך  .אותי .
סולי
אז החלטת ?
פולישוק
לא .שוקל .עדיין בדילמה .

תמונה א'16
קוזו נכנס לחדר
קוזו
סליחה  ,שכחתי פה משהו
ניגש למזוודה הכסופה שהביא  ,סוגר אותה ופונה לפולישוק
.
תן את המפתח ,אי אפשר להשאיר את המדינה חשופה להשמדות עד שתנביט החלטה  .אני צריך לפנות
לבאבא.
פולישוק
איזה באבא ?
קוזו
הבא בתור
פולישוק
מי הבא בתור ?
קוזו.
סגן שר התחבורה  ..מה שמו  ...שון משהו..
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פולישוק
אנקונינה? שון אנקונינה ? אתה שפוי ? להפקיד את המדינה בידיים של בבון?
קוזו.
אתה לא משאיר לי ברירות .
סולי
יואו  .זה קלאסי  .זה התרגיל הכי עלוב שיש .זו בושה לעמוד ליד מישהו שעושה תרגילים עלובים כאלה .
קוזו.
מה החלטת –
סולי
פולישוק תעיף אותו מכאן  .תקבור את ההזיה הזאת כאן ועכשיו לפני שמישהו שומע .
צפצוף של עידכון בניידים  .כולם מביטים .
קוזו-
מאוחר מדי  .טו לייט בייבי .
פולישוק
מה ...איך הם ...
ויקי נכנסת
ויקי
השר  ,עלה ב YNETשאתה מחליף את ראש הממשלה  .איזה מאמי זה מה זה מגיע לך !..
תקומה סוערת פנימה
תקומה
פולישוק  ,מי העביר את זה ל ? YNETאני יכולה להבין למה אתה עוקף אותי ? מתחשק לך דוברת
עויינת  ,אתה נורמאלי ? (לנייד) שנייה  ,אני מבררת לך ( .לפולישוק) אז זה נכון ?
סולי
תכחיש ! תכחיש את זה  .פולישוק תכחיש  .עכשיו תכחיש  .זה מוכחש  .יש לו משרד יש לו פרויקט גדול
..
פולישוק
אני מצטער סולי  .זה את או המדינה " .בי מיי גסט ,נשמה" או יס פריים מיניסטר  .אז בזמן שראש
הממשלה גוסס – מישהו חייב לשמור על המדינה ( .תקומה (בנייד)  -זה כנראה נכון )
קוזו-
לא הייתי מנסח את זה טוב יותר ( .לסולי) סכין בלב או בעיטה בתחת – מה את מרגישה עכשיו ?
סולי
בעלי מת  .לא אסון גדול  .אבל לפני שהוא מת הוא סידר לי ולבן שלי דרכונים פורטוגליים  .ועל זה אני
מודה לו עכשיו  .הלכתי על מנת שלא לחזור  .אבל אני מהגרת מכאן בלב שקט בידיעה שהמדינה
והמזוודה – בידיים טובות של מנהיג אמיתי  .ויקי
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יוצאת  .ויקי ממהרת אחריה

תמונה א' 17
קוזו-
מתי הסמולנים האלה ילמדו להפסיד בכבוד  .ועכשיו ,כמו שאמרתי משימתך הראשונה – העסקה עם
הסינים .
מכניס טרולי של עורכי דין  .פותח מוציא חוברות עבות כרס .
פולישוק
מה זה –
קוזו-
טיוטת ההסכם עם הסינים  ,תעבור עליה עד שהם מגיעים
פולישוק
אתה נורמאלי ? איך אני אספיק ?
קוזו
חמודי ,תן גז  ,אתה ראש ממשלה .קדימה
פולישוק
מתי הם באים .
קוזו
הם בדרך .
פולישוק
מסין ?
קוזו
מהחנייה  .אתה לא חייב לקרוא הכל הכל כל מילה .
פולישוק
(מדפדף) זה בסינית !
קוזו
סינית ואנגלית  .איך האנגלית שלך ?
פולישוק
כמו הסינית שלך
קוזו
בקיצור  ,קח את ההסכם ועבור על הסעיפים החשובים  .גורלנו בידיך .
תקומה
אתה נורמאלי ? הוא לא מבין מילה .
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קוזו
ומה נראה לך – שנפיל את ג'וק ? בדקנו כל מילה פעמיים  .לפעמים שלוש .
תקומה –
טוב  ,פולישוק  .אם בעתיד תרצה שוב להיות שר –לא תיירות  ,כי כל כתבי התיירות בישראל  ,כל מי
שהיה שותף למבצע והברזת לו היום – יחכה לך עם סכינים  .רק שתדע  .חלודות .
תמונה א' 18
לובי הלשכה
ארז על משמרתו  .קוזו מדבר בנייד עם ראש הממשלה  ,בולי בובעס .
קוזו
עוד לאעוד לא ,הם עדיין בחדר .אני לא יודע אני לא רוצה להיכנס .בובעס  ,חשוב שהוא יעשה את זה בעצמו  .זה כל הרעיון .בובעס אל תשגע אותי  .אתה רוצה לחתום אתם אתה  -תחתום אתה אתם .אף אחד לא ראה .הכנסתי אותם מאחורה והם ייצאו מאחורה .אני אודיע לך  .ואל תתרגז  .אתה לפני ניפוח .ויקי יוצאת מחדר פולישוק עם מגש ריק
נו מה קורה שם ?
ויקי
הם חמודים הסינים  .כל הזמן מראים את השיניים .
קוזו
למי ? לא הבנתי –
ויקי
מחייכים הרבה .
קוזו
למה הם לא חותמים ?
ויקי
כי פולישוק מספר להם בדיחות על אשתו מוניק והסיני נקרע -
קוזו
באיזה שפה ?
ויקי
עברית  .הם מדברים עברית .
קוזו
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הסיני ?
ויקי
מה אתה מופתע  -הבן אדם מדבר סינית מה זה בשבילו מדבל עבלית .
קוזו
כל המדינה  ,כל המזרח התיכון  ,כל המערכת הפוליטית בהולד  .עוצרים את הנשימה מחכים שההסכם
ייחתם – והטמפיט מספר לסיני בדיחות על אשתו מוניק מלכת הפלפל צ'ומה של נתניה .
סולי יוצאת מחדרה להפתעת הנוכחים
קוזו
את כאן ? לא אמרת שאת מהגרת ?
סולי
אני אורזת  .ויקי ,מתי הם עפים משם ?יש לי דברים בחדר של השר .
ויקי
הם באמצע ,סולי  .כשהם יילכו אני אגיד לך .
קוזו
אפשר להציע לך תפקיד אחר בממשלה ?
סולי
תודה  ,לא  .אני עם הזנות גמרתי  ,מחפשת משהו איכותי יותר –משפחת פשע אולי (מאבטח צוחק.
לויקי) את  ,תעדכני אותי .
קוזו
איזה בזבוז  ...בקלות יכלה להיות סטנדאפיסטית
סולי יוצאת  .תקומה נכנסת .

תמונה א ' 19
תקומה
איפה פולישוק ? בפגישה ?
ויקי
את לא יכולה להיכנס
תקומה
אני חייבת
ויקי
את לא נכנסת .
קוזו
מה קרה ?
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תקומה
מה קרה ? תיכף תשמע חתיכת שקרן  ,תיכף תשמע
קוזו
תקומה שהרבני  ,אמנם נהיית נערת הכיסוי של הבן המתרומם של ראש הממשלה  –,אבל תשקלי מילים
כי אני  -עדיין קוזו
תקומה
ואתה עדיין שקרן  .אתה והבוס שלך  .לא ניתוח ולא בטיח  .בובעס יושב בבית רואה מרתון משחקי הכס
בזמן שפולישוק המסכן בטוח שהוא מגן על החומה .
קוזו
מאיפה השטויות האלה
תקומה
מהחבר הבטלן שלי עילאי שיושב ומגרבץ עם אבא שלו מול הטלוויזיה .
זוז  ,אני נכנסת לספר לפולישוק  .תתבייש לך  .זוז אמרתי ( .קוזו אוחז בידה ) אייי  ,אתה מטריד לי את
היד !! כולם רואים ,כולים עדים ,כולם צילמו ?
קוזו
שבי  ,אני אספר לך הכל  .סודות מדינה .
תקומה
לא מעניין אותי
קוזו
שבי
ויקי
שבי נו .
קוזו
את צודקת  ,הוא לא נכנס לניתוח
תקומה
את זה אני סיפרתי לך – מה אתה מספר לי
קוזו
אבל ראש הממשלה לא יכול לחתום על העסקה הזאת  .היא רגישה מדי  .אז הוחלט שפולישוק יחתום –
ואם זה יעבור בשלום – ניצלנו  .אם יהיה בלגן – בובעס יוכל לבטל את העיסקה .
תקומה
אבל איזו עיסקה זו ? כבר מכרנו לסינים את תנובה ואת הטכניון ואת הרכבת ואת ההיי טק – מה מוכרים
– את הכותל ?
קוזו
לא משנה מה מוכרים – בכסף שהם ישלמו נוכל לשלם להורים המתנחלים שלך בפיסטין טיז אל נח נח
ולחתום שלום עם הפלשתינים .
תקומה
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מה מוכרים
קוזו
לא יכול להגיד
תקומה
אז אני נכנסת לפולישוק !

תמונה א' 20
פונה להיכנס אבל אז הדלת נפתחת ופולישוק יוצא החוצה מבסוט עד הגג .
פולישוק
תקשיבו  ..הם משוגעים לגמרי ..
קוזו
חתמתם ?
פולישוק
לא  ,יש פה איזו טעות ..תקשיב קוזו – אנחנו מרמים אותם
קוזו
מי מרמה אותם  .זה סינים  .זה  5000שנה  .יותר חכמים פה מכולם  ,תיכנס  ,תסגור את העסקה .
פולישוק
אתה בטוח ?
קוזו
בטוח  .ראש הממשלה התקשר באמצע ההרדמה להגיד לך – תמכור להם מה שהם רוצים
תקומה
מה הם רוצים לקנות ?
קוזו
שהרבני ! זה מסווג !!
פולישוק
את סכר אסואן
תקומה וקוזו
מה ?
פולישוק
סכר אסואן .
תקומה
אתה בסדר ?
פולישוק
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נו למה יצאתי – זו בטח טעות
תקומה
סכר אסואן ? במצרים ?
פולישוק
במילים האלה – (מחקה סיני) זכר אסואאאאן  .זכר אסואאאאאן ...
קוזו
בכמה
פולישוק
 5מיליארד אירו .
קוזו
נו אז מה הבעיה שלך .
פולישוק
זכר אסואאאן ?
תקומה
(לקוזו) שזה לא שלנו אולי ? ...
קוזו
הסכר ?
פולישוק
אסואאאן
ויקי
אז למה הוא רוצה לקנות את זה מאיתנו ?
פולישוק
לא הבנתי  .הסיני אומר  -זה עוזר לשלום  ,חינוך הנוער  ,פארקים  -הם רוצים להקים פארקים של זכר
אסואן " .סכר אסואן מותג חזק ! צריך נצל אותו . ".
תקומה
אולי בגלל  ..היה איזה אדיוט בממשלה שאיים להפציץ את סכר אסואן ולהציף את כל מצרים  .אז אולי
משלמים לנו פרוטקשן בגלל ההסכם שלום ..
ויקי
איפה זה בכלל ?
תקומה
על היאור.
קוזו
פולישוק – כמה הוא מציע
פולישוק
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חמישה מיליארד לעשרים שנה
קוזו
תשתדל להוציא ממנו יותר ותסגור איתו
פולישוק
ראש הממשלה כבר הורדם ? אולי נתייעץ איתו ?
תקומה
רעיון מצוין!! פולישוק  ,אתה מדינאי מבריק
קוזו
פולישוק  ,ההחלטה הראשונה שלך כראש ממשלה ואתה כבר מתמוסס כמו גוש ליחה במיכל אמוניה ?
איפה המזוודה של האטום ? אני הולך מפה .
פולישוק
יצאתי להתייעץ  ,מה אתה כבר מתנפל .
קוזו
פולישוק  ,יש לנו סדר יום עמוס  .תיכנס ותחתום  .קדימה .
פולישוק
אחריותך
קוזו
כמובן
פולישוק
אז אני חותם  .מוכר להם את סכר אסואן .
קוזו
לך כבר .
תקומה –
פולישוק  ,זה סינים  .הם פיקחים למרות שהם הרבה  .אם הם משלמים לך מיליארדים על סכר לא שלך–
יש פה עוקץ  ,לא ? אולי תקרא את החוזה ?
פולישוק
אין לך עבודה ? לכי תכיני את התקשורת לאקזיט הגדול של רובי פולישוק (לויקי) תיכנסי אתי
נכנסים לחדר .

תמונה א' 21
תקומה וקוזו בנייד
קוזו
בובעס ..תקשיב –הוא בטוח שהוא מוכר להם את סכר אסואן .-מה ששמעת  ...הסיני אמר לו  .בעברית  .פולישוק לא הבין את המבטא שלו .
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נתתי לו את החוזה  .הוא לא קרא אותו .מה "אל תגלה לו"  ...הוא צריך להודיע על זה לאומה הערב בחדשות – הוא לא יכול להודיע על סכראסואן
מי יאשים אותך בובעס ,אתה חתמת ? יערפו לפולישוק את הראש . אף אחד לא ראה אותם .אמרתי לך ,הם יוצאים מאחורה .תקומה
אבא  ,תקשיב –לא ,תקשיב ,נו אז בגלל זה אני מתקשרת – פולישוק מכר עכשיו לסינים את סכר אסואן בחמישה מיליארד אירומה נו  .יהיה כסף לפצות אתכם על הפינוי  .על הקראוון המעוך הזה שתקעתם שם .אבא די – זה נגמר  .תפסיק לבכות רגעלא  ,לא לגושים  .הבייתה .הבייתה לישראל  ,לקו הירוק  .פתח תקווה  ,רעננה  .תפסיק לבכות .די אבא זה נגמר  ,הגלות נגמרה אתם חוזרים הביתה כמו בני אדם  .תגיד לאמא .-ואבא -אתה הראשון שיודע  -אז אל תפיץ .

תמונה א'22
פולישוק יוצא מהחדר ואחריו ויקי עם צ'ק גדול מודפס על לוח גדול וצלם עיתונות ממשלתי מנציח את
האירוע .
פולישוק
טא דאאאאם ! עשיתי זאת ! מכרתי לרפובליקה העממית של סין את הזכויות על סכר אסואן (של
המצרים ) לעשרים שנה תמורת (מסובב את הלוח וחושף צ'ק ענקי)  6מיליארד אירו  .לא חמישה –
שישה מיליארדים .
מחיאות כפים .
תקומה
איפה הסינים ?
פולישוק
יצאו מהכניסה האחורית .
תקומה
מה זה הצ'ק הזה
ויקי
שיהיה מקום לכל האפסים .
פולישוק
קדימה  ,קוזו – מה עכשיו ? אני בשוונג  .תביא משימות  ,מלחמות  ,פרויקטים  .בוא נלך לבחירות !
תקומה
מה  ,זה אמיתי ששר חותם על הסכם לבד בחדר ,עם סיני שקונה ממנו את סכר אסואן שהוא בכלל
במצרים  -זו חתיכה מהמציאות הסיפור הזה ?
קוזו
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שהרבני ,מציאות זה ריאליטי  .תחשבי שאת בריאליטי הכל ייראה לך הגיוני  .פולישוק  ,תביא את החוזה
החתום ואת הצ'ק האמיתי .
סולי יוצאת מחדרה
סולי
סליחה  ,סיימו שם ?
תקומה
אה ,סולי  ,לא הלכת ?
סולי
הלכתי ( .לפולישוק שמנסה לפנות אליה ) זוז (נכנסת לחדר פולישוק)
קוזו
איפה החוזה החתום ?
פולישוק
חתום חתום  -בחיים שלי לא חתמתי כל כך הרבה  .על כל עמוד ועל כל פיסקה וכל מספר וכל תאריך –
נפלו לי האצבעות .
ויקי
בסוף הסיני חתם במקומו .
פולישוק-
מקווה שזה חוקי .
קוזו
חוקי חוקי  .נו איפה החוזה
פולישוק
והסיני עומד לידי שר שירים  .לא יודע באיזה אולפן הוא למד עברית לימדו אותו רק שירים עצובים–
(שר עם ויקי ) "אל נא תאמל הנה דלכי האחלונה" " .שליפה אחים שליפה  ,עיילתנו בועלה כולה ".

קולה של סולי נשמע מהחדר השני
סולי
פולישוק
פולישוק
כן
סולי
בוא אלי רגע  .לבד .
ויקי –
סליחה ?
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סולי
תגיע אלי עכשיו  .מייד עכשיו .
ויקי
מה זה "תגיע אלי "? השר ,אתה ראש ממשלה עכשיו ...
פולישוק
כן סולי
סולי
בוא הנה .

תמונה א'23
משרד פולישוק
כשפולישוק נכנס סולי עומדת מאחורי השולחן שלו מעל עותק כרוך אדום של החוזה עם הסינים  .הוא
נכנס בזהירות עם ויקי ותקומה כשקוזו מציץ מאחוריו .
פולישוק
כן ?
סולי
זה אתה חתום כאן  ,על החוזה הזה ?
פולישוק
נו ,כן  ,את לא מזהה את החתימה שלי .
סולי
לא בדיוק .אז זה אתה
פולישוק
כן
סולי
בשם מדינת ישראל
פולישוק
כן
סולי
מה מכרת להם ?
פולישוק
את סכר אסואן  .לעשרים שנה  ...גם אני התפלאתי .
סולי
לדעתך  -מכרת לסינים את סכר אסואן ?
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פולישוק
לא ?
סולי
לא מטומטם אתה מכרת לסינים את זכר השואה .
פולישוק
מה ...את מה? סכר מה ?
פונה לקוזו אבל קוזו נעלם
סולי
אתה מכרת לסינים את זכר השואה למשך  20שנה  .למדינת ישראל על כל משרדיה דובריה עובדיה
ושלוחותיה אסור מרגע זה ולמשך  20השנים הבאות לעשות שימוש כלשהו בזכר השואה – סיפורי שואה
ושירי שואה ,צילומי שואה  ,ניצולי שואה טכסי יום שואה  ,יומני שואה אנה פרנק שואה  ,מצעדי חיים ,
מחנות מוות  -כלום כלום כלום  .על כל שימוש בזכר השואה בגני הילדים  ,בתי הספר  ,רדיו טלוויזיה
ובמיוחד נציגי משרד החוץ  ,דיפלומטים  ,שגרירים  ,חברי כנסת  ,שרים  -תשלם ממשלת ישראל
תמלוגים ודמי שימוש מטורפים לחברת הולוקוסט אנטרטיינמנט הסינית -
פולישוק
מה זה הולוקוסט אנטרטיינמנט ?
סולי
בידור  .שעשועי שואה  .הולוקוסט אנטרטיינמנט !! להם מכרת את הזכויות הבלעדיות  ..בחוזה הזה ,
שנראה כמו תפריט של מסעדה סינית  ,אתה ,רובי פולישוק דור שני ובן לניצולי שואה בשם ממשלת
ישראל מכרת לסינים את ששת המיליונים בשישה מליארדים .
פולישוק מתעלף  .חושך .
סוף מערכה א'
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מערכה ב'
תמונה ב'1
לובי המשרד  .קוזו בנייד עם בובעס  .המאבטח ליד דלת חדרו של השר .
קוזו
הלו .טוב ,הוא לקח את זה קשה . הוא התעלף .אני לא לידו הוא בחדר  ,עם הבנותלפני עשר דקות . בובעס  ,אני יודע שזה היה רעיון שלי ,למה אתה עוד פעם מזכיר לי שזה רעיון שלי ?טוב  ,אני נכנס אליומנתק  .ניגש לדלת בכוונה להיכנס לחדר של פולישוק .ארז המאבטח עוצר אותו במבטא רוסי
מאבטח
לאן זה ?
קוזו
לא מבין
מאבטח
לאן אתה הולך?
קוזו
סליחה ? זוז זוז תן לי להיכנס
מאבטח
אתה מוזמן? יש לך פגישה עם שר ?
קוזו
אתה לא יודע מי אני ? אתה לא ראית אותי כאן לאחרונה ?
מאבטח
יכול להיות  ,לא זוכר פרצופים
קוזו
אתה ביחידה לאבטחת אישים ואתה לא זוכר פרצופים ?
מאבטח
אני לא ב"יחידה לאבטחת אישים" .אני עובד קבלן .הרבה פחות כסף .
לא זוכר פרצופים  .זוכר הנחיות .
קוזו
או קי –סתכל עלי טוב טוב כי את הפרצוף הזה לא תשכח .
מאבטח

© כל הזכויות שמורות  -שמואל הספרי

42
ריח של דאודורנט שלך – מאד מזכיר לי את אמא .
ויקי יוצאת מהמטבחון עם כוס מים .
קוזו
קטנה  ,תגידי למובטל שיתן לי להיכנס .
מאבטח
את מזהה אותו ?
ויקי
ממממ  ...לא( .נכנסת לחדר פולישוק)
מאבטח
ואני לא מובטל .
קוזו
אתה כן  .אתה כל כך מובטל שלמחליף שלך כבר יש מחליף
מתקשר .

תמונה ב' 2
חדר פולישוק
פולישוק שוכב על הספה  .סולי סוטרת לו קלות  .ויקי טובלת אצבעות בכוס מים ומתיזה עליו .
ויקי
יותר בעדינות סולי את מכאיבה לו
סולי
אני מאד מקווה
תקומה
פולישוק אני במקומו לא הייתי מתעוררת
פולישוק מזדקף
פולישוק
איפה אני ? מה קרה ?
תקומה
אתה בטוח שאתה רוצה לדעת ?
ויקי
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השר  ,אתה צמא .אתה רוצה תה .אתה רוצה לשתות משהו ,לאכול ?
סולי
התחלת ?
פולישוק
אתם לא תאמינו מה חלמתי .
תקומה
משהו עם עורבים ?
פולישוק
אני בא בבוקר לישיבת ממשלה במקום הרגיל .אומרים לי  -לא  ,הישיבה לא פה .אז איפה ? העורב יקח
אותך  .צ'וק צ'וק צ'וק צ'וק יורד מהשמים עורב שחור גדול לוקח אותי ל"יד ושם"  ,אני בא להיכנס –
השער נעול .אני אומר – יופי ,שוב עבדו עלי  .עומד שם סיני מאחורי דוכן שר "אלי ..אלי שלא ייגמר
לעולם "  .אני אומר לו  -צונג ,מה אתה מוכר שם –אגרולים? צונג אומר  -לא אגרולים – שניצולים ,
אבל נגמר  .אני אומר לו  -נגמר ? איך נגמר ? הרגע אמרת "שלא ייגמר לעולם" .
תקומה
פולישוק
פולישוק
מה ?
תקומה
זה לא חלום
פולישוק
לא מבין .
תקומה
זה לא חלום  .אתה באמת מכרת לסינים את זכר השואה .
פולישוק
מה ?! זכר מה ? את סתומה ? איך אפשר למכור  ..סולי  ,אפשר למכור ? ..
סולי
הנה החוזה ( .מעיין) אני במקומך מתקשרת לעורב שיקח אותך מכאן .
פולישוק
למה עשיתי את זה ?
סולי
אתה שואל אותי ?
פולישוק
את תמיד יודעת הכל .למה עשיתי את זה ?
ויקי
כי רצית לעשות משהו משמעותי  ,השר ,לטובת עם ישראל
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פולישוק
כן .נכון.
ויקי
השר ,לא יכולת לדעת .מכרת חתול בשק  .אתה לא אשם .אתה רוצה תה ? לאכול משהו? בגלל זה
התעלפת  -כי לא אכלת מהבוקר .
סולי
לא בגלל זה הוא התעלף
ויקי
כן בגלל זה הוא התעלף
פולישוק
ויקי ,לא בגלל זה התעלפתי .
תקומה
ועכשיו עופי בבקשה להכין לו תה  .וכמה בפלים  .לכולנו
ויקי יוצאת
פולישוק
מה אני אעשה עכשיו ?
סולי
בכל הכנות  -אין לי מושג  .חילצתי אותך כבר מאלף סקנדלים  ,היצלתי אותך מהיועץ המשפטי  ,ממבקר
המדינה  ,המצאתי בשבילך פרויקטים מההפטרה וקמפיינים מהתחת  -אבל אין לי מושג מה עושים עם
אחד שמכר את זכר השואה .
פולישוק
סולי ,שאבא שלי לא יידע מזה  .הוא היה שם .הוא בקושי ניצל משם הוא ימות אם יוודע לו
סולי
אבא שלך נפטר בעונה הקודמת .
פולישוק
נכון  .תודה לאל .סולי –
סולי
מה ?
פולישוק
(בוכה) תגידי לתקומה  .אני לא רוצה שיידעו מזה .
סולי
תגיד לה לבד  .היא פה .
פולישוק
אני לא מדבר איתה

© כל הזכויות שמורות  -שמואל הספרי

45

תקומה
אתה מתבלבל – היום אתה כן מדבר אתי .
פולישוק
היא תמיד אומרת – "עשית ולא פרסמת – כאילו לא עשית" ? אז שלא תפרסם כלום  -וכאילו לא עשיתי
( .לתקומה) תקומה ,אל תוציאי את זה לתקשורת  .בבקשה .
תקומה
הסינים יוציאו את זה .
פולישוק
אז תכחישי  .שזה לא אני
סולי
זה לא הוא  .זה בכלל שר טורקי מכר לסינים את השואה של הארמנים  .תכחישי
תקומה
מה תכחישי  ,פולישוק  ,הסינים העלו ליוטיוב סרטון שלך  ,עומד מחובק איתם  ,מחייך כולך ושר איתם
"אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה" .
סולי
שבמקרה שלך זו דווקא כן .

תמונה ב' 3
ויקי חוזרת עם התה והופלים
ויקי
השר -קוזו  ,מזכיר הממשלה  -רוצה את העותק של החוזה שחתמת וגם הצ'ק שנשאר אצלך.איפה הוא ?
השר ? איפה השר ?
פולישוק מתחבא תחת השולחן
סולי
חפשי במגירות
פולישוק
שום חוזה אין חוזה  .אני לא פה .
ויקי
השר ,קוזו מבקש את החוזה  .הוא צריך את זה
פולישוק
הבנתי  .לא נותן .
ויקי
אז הוא מבקש את המזוודה  .הוא אומר שיש פה איזה מזוודה עם טילים והוא מאד צריך אותה
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פולישוק
שום מזוודה  .שום טילים .שום חוזה .
ויקי
אבל השר אתה מבין שזה לא הגיוני
פולישוק
לא עניינך ! צאי החוצה!
תקומה
(שעסוקה כל הזמן בנייד שלה ) פולישוק ,אני מקבלת סמסים  ..יש שמועות ,שאתה עומד למסור הערב
הודעה חשובה  ,כתבים פונים אלי – מה לענות ?
פולישוק
תתעלמי .אין תגובה
תקומה
איך לא חשבתי על זה  ...לחש קסם ! אומרים לעיתונאים "אין תגובה" והם מפסיקים להציק ...נראה לך?
מכרת לסינים את זכר השואה וזה יעבור לך ככה ?!
פולישוק
תפסיקו להגיד כל הזמן  ..תפסיקי להגיד "מכרת"
תקומה
סליחה  -לא מכרת  -הילוות  .בליסינג .
פולישוק
אין תגובה !
תקומה
היית מת  .נגמר "אין תגובה"  .האחרון שלא הגיב היה מנחם בגין  .ז"ל .מה לענות להם ?
פולישוק
שגם אני ז"ל .
תקומה
(לסולי) ואת תשבי עם הפרצוף הזה ולא תעשי כלום
סולי
כבר לא בא לך לעשות סלפי עם ראש הממשלה ?
פולישוק
מה אני צריך לעשות לדעתכן
סולי
חראקירי.
תקומה
סולי !
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סולי
תתפטר  .תחסוך מעצמך את הביזיון הנורא.
פולישוק
מהיום שהכרתי אותך –כל יומיים "תתפטר"  .אני לא יכול להתפטר  .יש לי מזונות לשלם .
תקומה
לדעתי  ,אתה צריך לקחת את החוזה  ,לתת לקוזו  .ואז –
פולישוק
לא !
ויקי
השר  ,זה לא בוגר
תקומה
פולישוק – אתה רוצה להיכנס לחדשות – תעשה חדשות  .צא לתקשורת ותסביר למה זה המעשה הנכון.
פולישוק
איך אני יכול להסביר למה זה המעשה הנכון  -כשאני חושב הפוך ?
תקומה
אתה פוליטיקאי  .אתם יכולים הכל  .אין עצם בלשון .
פולישוק
את יועצת התקשורת שלי – מה את יועצת ?
תקומה
אני יועצת לעמוד כמו גבר מאחורי ההחלטה שלך .
פולישוק
איזה ההחלטה ? מכרתי סכר – לא זכר .
תקומה
מה חשוב מה עשית  ,מה חשבת ,מה התכוונת – חשוב רק מה יתפרסם  .אתה רוצה שקוזו יחליט מה
יתפרסם – תמשיך להסתתר תחת השולחן .
פולישוק
הוא קנה אותך  .פתאום הבנתי .
תקומה
מה ?
ויקי
מי ?
פולישוק
קוזו  .הוא קנה את שתיכן הנחש צפע הזה  .התהפכתן ברגע .
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ויקי
השר  ,אף אחד לא קנה אותנו
פולישוק
(לסולי) מה שחששתי כל חיי – שברגע המבחן  ,כשאני הכי חלש  ,הכי במצוקה  –,האנשים הכי קרובים
אלי יערקו אל האויב  .אפילו ויקי  ...היא (תקומה) תמיד ידעתי שאין בה טיפת אמפתיה אלי ,שאני רק
קרש קפיצה בשבילה  ,אבל ויקי ? גם היא ברוטוס
ויקי
אני לא בלוטות' !
ויקי יוצאת מתייפחת  .פולישוק קורס מיואש
פולישוק
אני יתום ,אני גרוש  ,אני נטוש ,נבגד ,נטול בית ,כבר לא ממש צעיר ,הילדים בנתניה  ,הורי בגן עדן
ואני במוקד שערוריה נוראה שתכף תתפוצץ -
סולי
תפסיק ליילל  ,שיגעת אותי! קום  ,עמוד על הרגלים  .עמוד ישר  .תזדקף ! אתה שר  .ראש מפלגה .
מנהיג פוליטי ,אתה לא שיר של אבי ביטר .צא החוצה ותתעמת איתו ,תאיים עליו תצעק עליו קרע לו את
החוזה המחורבן הזה מול העיניים ושלח אותו לאכול את הדייסה המצחינה שהוא בישל לך  .קדימה !
פולישוק אכן קם  ,מזדקף  .לובש ארשת תקיפה ומתחיל לצאת כשהדלת נפתחת וויקי –
ויקי
השר  ,הודעה מגרושתך מוניק " -רובי ,עכשיו שאתה ראש ממשלה אני דורשת עוד  ₪ 5000במזונות ,
רכב ונהג  ,מאבטח לילד ובודקה לשומר בכניסה לבית בנתניה ,תקציב ביגוד ,וטיפולי שיניים "  -מה
לענות לה ?
פולישוק מתיישב האוויר יוצא לו מהמפרשים .ויקי יוצאת .
סולי
אוי פולישוק כמה נמאסת עלי
תקומה
טוב  ,אם לא עושים שום דבר – למה לעשות את זה כאן ? יש לי בית .

תמונה ב' 4
לובי הלשכה  .קוזו בטלפון עם בובעס .
תקומה
אתם נוראים  .אתם אנשים נוראים  .אתה והבוס שלך אנשים נוראים .
קוזו
מה אמרת ? בקול רם
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תקומה
מה ששמעת  .אתה ובובעס  -אנשים נוראים .
קוזו
(לנייד) טוב  ,שמעת מה חושבת כלתך לעתיד
תקומה
מה ? הוא שמע אותי
ויקי
לא רק היא  .כולם חושבים כך  .כל עם ישראל יסגור אתכם חשבון
קוזו
אוי וזאת ארוסתו של הספר גיבוי של אשתך  .אתה מוקף . אלה לא הבעיה –את אלה אני מערבב בחמש דקות  .הבעיה זה הרלשית  .היא לא נותנת להיכנס אליו .יש פה איזה מאבטח דביל -
תקומה
את מי אתה מערבב בחמש דקות ?
קוזו
אותך  .לאן את הולכת
תקומה
הביתה  .זה איזור אסון  .חצי מהתקשורת בקריזה עלי כי פולישוק ברוגז עם העולם והחצי השני  -רוצים
להרוג אותי כי ביטלתי את המסיבת עיתונאים ..
קוזו
וגם החתונה שלך תתבטל כנראה  .עם הבן של ראש הממשלה .
תקומה –
מה ? למה ?
קוזו
למה ? כי את דופקת לאמא שלו את הנסיעה לסין  .זה למה .זה ביקור חשוב  .זאת לא נסיעת תענוגות .
נוסעים לחפש משהו שמרירה איבדה בביקור הקודם בחומה הסינית לפני חודש  .הסינים הודיעו שאם לא
חותמים על העיסקה – כל הנסיעה מבוטלת.
ויקי
הנה  ,הוא מערבב אותך
תקומה
מה היא איבדה בחומה הסינית ?
קוזו
עגיל  .היא איבדה שם עגיל
תקומה
אתה דפוק – עגיל ? איזה עגיל ?
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ויקי
כל המשלחת הקיסרית  ,אנשי עסקים – זה לחפש עגיל ?
קוזו
לא כולם  .מטוס אחד זה באמת נשות עסקים  ,מטוס שני זה משרתים צמודים של מרירה  -ושם גם את
תהיי כנראה בתור כובסת מגבונים לחים  ,ומטוס שלישי פלוגת זק"א-המון חרדים עם מגלי מתכות לחפש
את העגיל  .זה עגיל שעובר דורות במשפחה -
ויקי
אתה לועג לי נכון ? אתה חושב שאני קצת טפשה בגלל זה אתה -
תקומה –
אולי הוא צודק  .למשפחה הזאת יש קטע עם עגילים  .לאירוסין במקום טבעת – עילאי קנה לי עגיל.
ויקי
אז מכרו לסינים את השואה – בגלל העגיל של מרירה ?
קוזו
ולמה הממשלה הקודמת מסרה את כל הגז של ישראל? כן  ,פינצטה  .הכל אישי  .הכל אישי וכל הזמן
צריך לבחור ולהחליט לבחור ולהחליט .למשל זאת ,בלומה שהרבני  ,עכשיו צריכה להחליט (לתקומה)
מה חשוב לה יותר – להתחתן עם בן של ראש ממשלה עם כל הפינוקים הנלווים או לדאוג ליום
השואה ,המימונה של האשכנזים .
תקומה –
מה להחליט ? אני דוברת  .כולה דוברת .
קוזו
את דוברת ? תתחילי לדברר .
תקומה –
מה לדברר ? אתה דפוק ? גרמת פה משבר  .מגה–משבר ! ואתה מצפה ממני לדברר ?
קוזו
אז בשביל מה צריך דובר אם לא לדברר ברגעי משבר? זה רגע השיא בקריירה שלך  .אריק שרון בהדסה
 ,שבץ מוחי  ,המדינה בהלם – מי מככב? דובר הדסה  .התנתקות  ,גוש קטיף יישובים נעקרים ,מתנחלים
בוכים  ,חיילים בוכים שוטרים בוכים כולם בוכים – מי צוחק ? מי חוגג? מי כפיים ? דוברת צה"ל מ.רגב
 .ואת  -דוברת ראש ממשלה שמכר את זכר השואה –עורקת באמצע הקרב ? קדימה  ,שהרבני – כנסי
שלפי משם את הלמך כי בעוד שעתיים הוא צריך להסביר לאומה מה הוא מכר לסינים (תקומה יוצאת)
עכשיו את –

תמונה ב' 5
ויקי
אותי תעזוב .
קוזו
אה ,גם את פתאום גטו וארשה? את לא חצי מרוקאית ? טורקיה  ,מה את ?
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ויקי
תתבייש לך  .אנחנו יהודים זה בנשמה שלנו  ,גדלנו על זה  ,ינקנו את זה  ,בגלל מה קיבלנו בכלל את
המדינה הזאת – בגלל אברהם אבינו משה רבנו ? לא אדוני  -בגלל השואה וששת המיליונים ,מה נלמד
את הילדים שלנו על מה נגדל אותם ? אתה מביט בילדה שכל שנה בטכס הייתה מקריאה את –
בבכות ילדינו בצל גרדומים
את חמת העולם לא שמענו.
כי אתה בחרתנו מכל העמים,
אהבת אותנו ורצית בנו.
קוזו
את צודקת  ,מאד מרגש .אני מרגיש שהשתניתי בזכותך  .קוזו הישן היה אומר לך כנסי תתחככי בו ,
תעשי לו עיניים תעשי לו פרררר וסחבי ממנו את החוזה או שארוסך התסרוקתן (שלדעתי זה שלא
שכבתם עד היום זה לא כי הוא שומר נגיעה אלא כי הוא מאד גייז) יתחיל להתפרנס בתור ספר כלבים
נייד בפולקסוואגן דאבל קאבינה רק כי לך בא להיות אנה פרנק וז'אן דארק ביחד  -אבל קוזו החדש -
ויקי
אלקנה גייז ? אלקנה לא גייז
קוזו
אלקנה גייז משבט בני הגייז אשר בגייזלנד  .הוא ספר נשים  ,מה נראה לך ? קוזו החדש יודע שיש
מישהו שהרבה יותר יקר לך מאלקנה  ,מישהו שעומד להתרסק ולאבד כל מה שיש לו  .אז את רוצה את
טובתו – תהיי קשה איתו – כמו אמא .כי מצבו הולך ומחמיר ,בסדר ,כירבולית ? לכי לפני שאני מתקשר
לאלקנאי .
ויקי
קפוץ לי
קוזו
אמרת קפוץ לי
ויקי
אמרתי קפוץ לי  .אתה לא המפחיד שלי  .לא פוחדת ממך .
קוזו
מה הכוונה "המפחיד שלך "
ויקי
מה ששמעת .אני לא יכולה לפחד גם מסולי ,גם ממך  ,גם מהשר ,גם מאשתו של השר ,גם מאמא שלי ,
גם מחבר שלי ,גם מאמא של חבר שלי ,גם מאמא של חבר של תקומה  -זה יותר מדי  .עשיתי סדנה
לצמצום פחדים  -בחרתי מפחיד אחד וזו סולי ורק ממנה אני פוחדת  . .כל האחרים תסתדרו .
נכנסת לחדר
מאבטח
אתה לכולם קורא גייז שמתי לב
קוזו
נו  ,תן לי להיכנס
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מאבטח
איך אתה רוצה את ה"לא" שלך – עם טחינה בלי טחינה " ,לא" חריף  " ,לא" עם עמבה ,צ'ימצ'ורי -
אתה משלם אתה בוחר  .תבחר .
סולי יוצאת .

תמונה ב'7
קוזו
סולי ,ברוך השם  ,אני יכול להיכנס אליו ?
סולי
מצטערת  ,אני כבר לא עובדת פה
קוזו
הוא התאושש? הוא בוכה עדיין תחת השולחן?
סולי
בוכה ? בחיים לא ראיתי אותו נחוש כל כך לצאת לתקשורת ולפוצץ הכל.
קוזו
איזה תקשורת ? מי יתן לו להתקרב לתקשורת
סולי
מה תעשה תקיף את הבניין בטנקים ?
קוזו
מי ידבר איתו  -הרדיו שלי טלויזיה שלי עיתונים שלי אתרי חדשות שלי ואף אחד לא ידבר איתו בלי
אישור שלי .
סולי
מכיר פייסבוק ? לייב פייסבוק ? זוכר ארדואן  ,נשיא טורקיה מחסל את המהפיכה נגדו – מהנייד ?
"הרדיו שלי ,ערוצים שלי ,סבתא שלי "...אתה בימי הביניים ,קוזיקו  -חמש דקות של פולישוק  ,עכשיו ,
שידור חי בפייסבוק – וכל התקשורת העולמית כולל אלה שאתה משחד –יתייצבו פה לשמוע מה קרה
ואיך קרה  ,למה יש לו אחלה סיפור לספר להם
קוזו
וואלה ?
סולי
גם וואלה גם ווי נט .
קוזו
אז ברגע שהוא יוצא לתקשורת  -הוא מפוטר  ,ומודח
סולי
לא מזיז לו  .הוא נואש  .הוא יספר לעולם איך מכרתם את השואה בקומבינה ומה הסיבה האמיתית
לעסקה הזאת ואז יקרע את החוזה לגזרים מול המצלמות ויכריז שהעיסקה מבוטלת .
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קוזו
ואני אוכיח שהוא מושחת ,ושהוא בעצמו יזם את העיסקה עם הסינים וחתך קופון .הוא יישב בכלא באגף
חותכי הקופונים בתא ליד הבן דוד
סולי
רק תזדרז כי הוא הולך לנשיא להודיע על התפטרות הממשלה ועל בחירות חדשות
קוזו
זובי הוא לא יכול
סולי
הוא יכול  .עשית אותו ראש ממשלה – הוא יכול .
קוזו
הוא לא באמת ראש ממשלה – הוא בובת סמרטוטים של ראש ממשלה..
סולי
ובבחירות הבאות  -רק תחשוב על השלטים באיילון  -הילד מגטו וארשה מרים ידיים ואומר – " למה ,
בובעס  -למה מכרתם אותי לסינים ?" (חוזרת ביידיש) ואנה פראנק – "בובעס  ,פתאום אני לא מבינה
מה כתוב לי ביומן "
מאבטח –
אה  ,כי פתאום זה בסינית  .חזק.
קוזו
אולי תשתוק כבר?
סולי
אתה היסטרי  .כל התכנית המבריקה שלך קורסת לך על הראש כמו תקרת פל קל ועד הערב ידיחו אותך
קיבינימט  .למה בובעס לא חתם על המכירה הזאת
קוזו
הוא פוחד
סולי
ממי
קוזו
מהאשכנזים  .מהנשמות של האשכנזים .מאה אלף מתנחלים מחכים לפינוי פיצוי ואין כסף כי בובעס לא
חותם.
סולי
איזה יופי – אז מפילים הכל על ג'וק .
מאבטח
זה נקרא "קוף"  .בעולם תחתון .אם בוס גדול עושה בלאגן  -מוצאים אחד קוף  ,לוקח הכל עליו .
משפט  ,כלא  ,הכל – אבל דואגים למשפחה שלו .
קוזו
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סולי ,אני צריך שהוא יקח את העסקה הזאת על עצמו  .אני צריך שהוא יופיע הערב בחדשות בו-זמנית
עם הסינים ,ויתן הודעה רשמית חמש דקות וזהו .
סולי
וזהו ?
קוזו
מה הכוונה ?
סולי פונה לצאת
קוזו
ו ( ...-סולי נעצרת ממתינה ) ואם זה עובר בשקט התקציב שלכם בכל  3המשרדים מוכפל ( .לא מגיבה )
משולש (לא מגיבה) פי ארבע
סולי
וזהו ?
קוזו
ו -..פולישוק ממלא מקום קבוע של ראש הממשלה ( מסמנת לו להמשיך )
ו...אי אפשר לפטר אותו
ו..בבחירות הבאות יש לו מקום משוריין ברשימה של בובעס לכנסת (לא מגיבה ) מה ?
ו...המאהבת של בובעס עושה לו ביד כל בוקר
ו..השב"כ נותן לו  10קופונים לחיסולים לפי בחירתו –– מי שבא לו  .מה ? עוד ?
סולי
ואם יש בלאגן והעם משתולל ואתם מפטרים אותו – הוא מתמנה לשגריר ישראל בסין .
קוזו
אבל הוא יסכים ? הוא הסמיך אותך לייצג אותו ? הוא יעשה מה שצריך ?
סולי
לא יודעת  .יצאתי לעשות קפה  ,התחלת לדבר אתי .
הנייד שלו מצלצל פעמיים  .הוא דוחה את השיחות .המאבטח מקבל הודעה באזניה שלו ופונה אל קוזו
ארז
אתה קוזו ? יש כאן אחד מחפש את קוזו  .מזכיר הממשלה ?
קוזו
לא מכיר

ארז
אם אתה קוזו  ,אז ראש הממשלה מבקש למסור ש( -..מקשיב וחוזר על מה שנאמר לו ) אם תסנן אותו
עוד פעם הוא יסנן לך דם מורידים  ,יוסיף וודקה פלפל שחור וקוביות קטנות של סלרי ויחזיר לך את
הבלאדי מרי למחזור הדם אבל דרך התחת  .ראש ממשלה מבקש  -שנייה בובעס ,לא מהר מדי  ..הוא
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מבקש להזכיר לך שלפני הוא נכנס לפוליטיקה הוא היה ראש מדור טילטולים בשבכ ושעד היום יש שם
מרתף על שמו –
סולי חוזרת עם הקפה
קוזו
סולי אני מתחנן  -תני לי לדבר איתו  .חמש דקות .
ארז
את נראית לי פה בעניינים – מכירה אחד קוזו ?
סולי
לא ( .לקוזו ) חכה פה ותתפלל חזק .

תמונה ב'8
חדר פולישוק
סולי
טוב  ,פולישוק  ,אתה תצא לתקשורת ותסביר למה מכרת לסינים את השואה  .בדקתי בשבילך גם את
האפשרות השנייה והיא הרבה יותר גרועה .
פולישוק
מה האפשרות השנייה
סולי
להודות שאתה ליצן חסר אחריות ושאין לך שמץ מה עשית ,מה חתמת  .במקרה הזה תפוטר מהממשלה
ותודח מהכנסת בלי פנסיה  .תבחר מה יותר מתאים לך.
פולישוק
וזה מה שהצלחת לסדר לי  ...יצאת כאילו את הולכת למחוץ את הרייך השלישי  ,לחסל את קוזו ואת
בובעס ביד אחת ובסוף את חוזרת על ארבע כמו שהן חזרו  .הבוגדות .
סולי
להכניס אותו או להעיף אותו מכאן – תחליט עכשיו .
פולישוק מסמן משהו עם הראש  .סולי מכניסה את קוזו להיכנס
סולי
תיכנס .טוב  ,לפני שאתם מתחילים לשרוט ולילל  -הוא לא יודה באשמה גם אם תעקור לו את
הצפורנים ואתה לא תודה בטפשות גם אם ינסרו אותך  .אז בואו נתקדם כי הבן שלי חוזר מהצבא אחרי
חודש ואני צריכה לאסוף אותו מהרכבת .דברו.
פולישוק
למה הם רוצים את ה ..שואה שלנו
קוזו
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ביזנס
פולישוק
השואה ?
קוזו
מבחינתם זה ביזנס  .טהור  .הם סינים הם מזהים מותג חזק – הם קונים .כמו את תנובה .
פולישוק
השואה – מותג ?
קוזו
מותג ענק  .נצחי  ,כמו  ..הביטלס ,גילוי אמריקה ,הנחיתה על הירח -
פולישוק
השואה ?
קוזו
יותר  .כמו הנצרות  .כמו ישו  .כמו אלוהים  .בום – שואה  .שום דבר לא מתקרב לזה  .אני מצטט
אותם אל תסתכלו עלי  .אתם מסתכלים עלי כמו –
פולישוק
אבל זה שלנו ה ...מותג.
קוזו
פה הבעיה  .ישבתי איתם  .הם אומרים היה לכם אחלה מוצר –שחקתם אותו  .שימוש יתר  .מיסמסתם
אותו  .מכרתם בזול  .כמו את הגז  .סליחה על ההשוואה .
ויקי
אני מתה אני לא יכולה לשמוע את זה .
קוזו
יש לכם אוצר  ,משאב היסטורי זכיתם בו בצדק  -ואתם מבזבזים אותו ,כמו את ים המלח ? חייבים
להוריד את המוצר מהמדף לכמה שנים – ואז להחזיר אותו בהדרגה -
תקומה
איך הם יעשו מזה ביזנס .
סולי
זה בחוזה  .הם יקימו שרשרת הולופארקים בכל העולם ויעשו מזה המון כסף .
ויקי
מה זה הולופארקים ? הולוגרמות ?
סולי
פארקים של ההולוקוסט  .כמו דיסנילנד  -אבל עם דמויות מהשואה ,קומיקס ,גיבורי–על  .הם אומרים
שיד ושם כבד מדי  .הם רוצים גישה יותר קלילה יותר  ,אנושית יותר – קצת פחות המסר הישראלי של
"יאללה לזיין את כולם יש לנו אישור מההיסטוריה " .
פולישוק
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אבל איפה אנחנו בכל התמונה
סולי
אנחנו עדיין הקורבנות .
פולישוק
אבל איך משרד החוץ יוותר על זה ? זה הנשק הכי חזק שלנו  .השגריר באו"ם יוותר על זה ? מה נגיד
כשיתקפו אותנו אם לא "שואה ..שואה"
קוזו
הסינים אומרים  ,שלדעתם  ,בגלל השואה  -אנחנו לא עושים שלום .ובקרב עם הפלשתינים על מי יותר
מסכן – אנחנו מנצחים בגלל השואה ולכן אנחנו לא חותמים שלום  .לדעתם .
פולישוק
מה איכפת להם השלום שלנו
קוזו
הם רוצים שתקום מדינה פלשתינית .
פולישוק
מה זה עניינם .
קוזו
ביזנס .הם הולכים לבנות אותה  .פולישוק  ,חוזים במאות מיליארדים  .בנייני ממשלה ובתי ספר ובתי
חולים  ,וכבישים ומנהרות לרכבת תחתית  .גם את הטכניון שהם כבר קנו – הם ישכפלו לרמאללה ,
לשכם ולחברון  -השלום שלנו  -שווה לסינים המון כסף  .אז  6מיליארד זה כלום בשבילם .
סולי
את ההולופארק הראשון הם יקימו ליד קלקיליה ואנחנו נקבל אחוזים  .גם אתה תרויח מזה .
פולישוק
איך ?
סולי
אתה שר התיירות  .יהיה שלום .יבואו תיירים .
פולישוק
להולופארק ?
סולי
הכל כתוב כאן  .בחוזה שלא קראת ובכל זאת חתמת .
פולישוק
אוי א ברוך  .זה נהיה נורא מרגע לרגע  .יש לי פרפור חדרים .
קוזו
פולישוק  ,אנחנו קצת בלחץ של זמן ובובעס משגע אותי אז אם אפשר –

תמונה ב' 9
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ויקי
רגע ומה הפלסטינים נותנים ?
קוזו
מה ? מה את עושה כאן בכלל ?
ויקי
על מה הפלסטינים מוותרים ? אנחנו נותנים שואה שיתנו את הנאכבה
פולישוק
היא צודקת  .תחזור אלי אחרי שהם יוותרו על הנאכבה .
קוזו –
הם ויתרו על הנאכבה .זה סוד  .הסינים סגרו גם איתם .רגע אחרי שתודיע רשמית – גם הם יודיעו.
מבסוט עכשיו ?  10שנים אסור להם להשתמש בנאכבה .
תקומה
כן ? גם להם יבנו פארק שעשועים לזכר הנאכבה ?
סולי
כבר יש  -כל ישראל זה פארק שעשועים אחד גדול לזכר הנאכבה .
פולישוק
אז אני מסכים .
קוזו –
ברוך השם
ויקי
כמה שילמו להם על הנאכבה ?
פולישוק
צודקת  .קוזו כמה הם קיבלו על הנאכבה ?
קוזו –
אתה מעצבן אותי!!!!  3מיליארד
פולישוק
 3מיליארד ?! אתה צוחק עלי ? שתי נאכבות בשואה ? לא ,זה לא יהיה  ,הזילות הזאת  .אתם בזים לכל
מה שקדוש .
קוזו –
מה קדוש  -המחיר ?
פולישוק
זה לא ענין של כסף
קוזו –
אז של מה ?
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פולישוק
שהסבל שלהם לא שווה חצי משלנו  .זה לא ילך .
קוזו –
אז כמה הוא שווה
פולישוק
לא יודע  .זה לא באותה סקאלה בכלל  .מה עשינו להם אפשר לחשוב...
שתיקה  .חושבים קצת על מה עשינו להם ואם זה דומה בכלל .
קוזו –
פולישוק  ,אין לי זמן  ,תן מספר  ,תן לי מחיר נראה מה אפשר לעשות .
ויקי
חמש עשרה  -עשרים אחוז  ,מכסימום .
קוזו –
25
פולישוק
עשרים .
קוזו –
זה לא ילך  .אבל תן לי לבדוק ( .פונה לאלוהיו) ריבונו של פתח תקווה  .גורל השלטון  ,המזרח התיכון
והשלום העולמי יושבים על הכתפים של האיש הזה כמו בבון שיושב על התחת האדום והנפוח שלו -..
בנייד לבובעס
 בובעס  .הוא לא מסכים שהפלסטינים יקבלו על הנאכבה חצי ממה שקיבלנו על השואה . פחות מרבע  .עשרים אחוז. לא ,בובעס ,לצערי אני לא יכול לעשות לו מה שאתה מציע  -אני יכול רק לדבר אליו יפה ולנסותלשכנע אותו .
(לפולישוק) בודקים אבל זה לא ילך  ,מראש אני אומר לך
פולישוק
אז בסדר  ,ויקי – תדפיסי  " .אזרחי ישראל – " יש לי נאום מוכן איך רימיתם אותי ומי אחראי ושאני לא
אשם  .ושהעיסקה מבוטלת  .הונאה .אני אחשוף הכל
קוזו
תחשוף הכל
פולישוק
הכל פלוס חראקירי בשידור חי כמו שסולי הציעה  .אני לא יכול לקחת את זה על עצמי  .אני איש אחד
בסך הכל מול ..מול  6מיליון  .זאת מהפכה  .רעידת אדמה  .אני חבר כנסת סך הכל  .ח"כ  .שחקן מחליף .
לא ראשי  .אני סטטיסט .לא ,לא  ,לא לזה התכוונתי כשבאתי  .וגם רימיתם אותי – לא באתם ישר ,
דיברתם  .ככה  ,בעיקולים  .מה  ,שכל הארץ כל העולם יגידו האיש הזה לקח את נשק יום הדין שלנו את
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המותג הכי יהודי ומכר אותו  .ולמי ? לסינים  ,אנשים ש...אתה אף פעם לא מבין את ההבעות שלהם .
יש לי ילדים בבית ספר  ,טכס יום ה -שואה  .ילדים עצובים בחולצה לבנה מדקלמים מכל הלב פתאום
סטופ ! עצור! עלו לכיתות ,אין טקס .אבא של דניאל מכר את ה  ...-אני רוצה לקפוץ מהחלון  .תעזבו
אותי אני רוצה לקפוץ מהחלון .
(ויקי קוראת אחריו לעצור בעדו)
תקומה
בסדר ויקי  ,זאת קומה ראשונה.

תמונה ב' 10
קוזו
ישבנו  ,ראש הממשלה ואני לפני יומיים  ,שאלנו את עצמנו מי יוכל להוביל מהלך עצום כזה
שההיסטוריה היהודית הועידה לו .מי האיש  ,מי המנהיג שיהיה בו האומץ לוותר על נכס יקר אחד -
ובתמורה לזכות בכל כך הרבה הישגים בשביל העם שלו?
התלבטנו  .עלו הרבה שמות  .עלו ומייד נפלו  .ואני מודה פולישוק  ,לא חשבתי עליך בעדיפות ראשונה ,
גם לא תשיעית  .גם לא  . 17גם לא  . 217כי אני מכיר אותך  .הרבה שנים  .אני יודע שאתה בנוי
ממולקולות של כלום ,אני יודע שאתה שקית תה משומשת פעמיים  ,אתה גיהוק בתולדות עם ישראל.
להתראיין הוא רוצה  ..רוצה לחשוף  ..הפוליטיקאי המושחת שבלי בושה ניסה לחתוך קופון בעיסקה של
מכירת השואה סלע קיומנו .
סולי ויקי תקומה פולישוק
מה ? (הניידים של כולם מצפצפים ) מה ?!
קוזו
תנו לי לנחש – מודיעים לכם שפוליטיקאי בכיר חשוד בשחיתות בעיסקה גדולה שנחתמה לאחרונה עם
הסינים ?
"מי זה יכול להיות" תוהה התקשורת הישראלית...
"מה הם כבר מכרו" שואלים הכתבים ( ...תקומה רצה החוצה )
באתי אליך כי ראש הממשלה מאמין בך  ,משוכנע שאתה תהיה היורש שלו .ראש הממשלה אמר לי לא
פעם שאתה  -ואני מצטט – "מאד מזכיר לו את בן גוריון"  .מי בן גוריון -אמרתי לו  -פולישוק ? אות
אחת מבן גוריון אין בו  .זה פולישוק ,רכיך  -בלי עצם ,בלי עמוד שדרה " .צ..צ..צ..צ..צ  ...יש לו את
זה"  -בובקעס אמר " -פולישוק הוא מנהיג עם פוטנציה " .
שנת  , 1952רק שבע שנים אחרי השואה  ,המדינה בקושי עומדת על הרגלים  ,ניצולי שואה במעברות ,
חרם על גרמניה  -ובן גוריון  ,מנהיג גדול  ,אמיתי הולך וחותם הסכם שילומים עם גרמניה  .לוחץ יד
לגרמניה  .לוקח מהם פיצויים על השואה  -כסף  ,ציוד  ,רכבות ,אניות  -מה שאפשר – יש לו מדינה
לבנות  .יש מליוני עולים בדרך לכאן וצריך לקלוט אותם  .הוא לא בוכה בן גוריון  .לא מיילל  .לא
מתבכיין  .לא קופץ מהחלון בן גוריון  .הוא חותם הסכם עם השטן – ומקים את המדינה  .אם הוא רק
היה יודע איזה תולעים איזה שרשורי מעיים יבואו במקומו  ,לחמם כורסאות בכנסת .
פולישוק
אני חייב לשמוע את זה ?
סולי
כן .כל זה באשמתך

קוזו
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והוא שם זין על כל המתנגדים שלו  ,בן גוריון  .מנחם בגין צורח בכיכרות נגד הסכם השילומים,
אופנוענים נוסעים לפניו  ,עולה על הכנסת לכבוש אותה – בן גוריון לא מתרגש ממנו ומהבריונים שלו .
עומד על הראש ,בשקט  ,בנחישות הוא מחליט והוא מבצע  .מחליט ומבצע .
מי זוכה לעמוד בצומת כזה  ,לקבל החלטה כזאת ? מנהיגים מעבירים חיים שלמים בלי לתקוע נאד אחד
עם משמעות ואתה  ,בועת סבון מתפוגגת שכמוך  ,פוחלץ מסורס של תרנגול הודו  -ההיסטוריה שמה
אותך עם האצבע על הכפתור של כולנו – למה ? כי אתה שווה משהו ? לא  -כי יש איש אחד שחושב
שאתה מתאים ובעודו על ערש דווי ממנה אותך ליורשו כי הוא יודע  ,הוא מנותח והוא יודע ,שיש מי
שיקבל את ההחלטה הקשה  .ויאפשר לעם הזה להגיע סוף סוף אל חוף מבטחים
שתיקה של מספר שניות
סולי
כמה יפה טבע האדם  ,כמה מרתק המוח שלנו – כולנו יודעים שזה שקר גמור  ,כולנו יודעים שבובעס בן
הזונה יושב בבית בריא טרי וחלקלק כמו נחש שמן שהרגע בלע ארנב  ,שכל התרגיל הזה נועד לשלוח
את פולישוק כמו בלון ניסוי  ,כמו כובע שמרימים על מקל כדי שהצלף יפגע בו – ובכל זאת אנחנו
מוקסמים מנאום תעתועי החנטריש האטומי הזה  .בגין-שמגין ,בן גוריון וכמה עלבונות משומשים .
כשדיברתי אתך בחוץ  ,כמעט השתכנעתי שאין ברירה פולישוק חייב לקחת אחריות ולהציל את האומה
אבל אני שומעת אותך עכשיו ואני חוזרת בי – האיש הטוב והישר הזה לא ישתף פעולה עם תרבות השקר
שלך  ,ספין אינסופי של חולי שלטון שמעוותים הכל ומוכרים הכל שמוכנים לומר הכל  ,שבזים לכל מה
שחשוב לנו כיהודים כישראלים כבני אדם  .בשום אופן -
הנייד של קוזו מצלצל  .הוא עונה
קוזו
סליחה רגע (לסולי) תמשיכי  ,אני ממילא לא מקשיב
יוצא לדבר בלובי הלשכה

תמונה ב' 11
פולישוק
סולי
סולי
מה ?
פולישוק
מה אני צריך לעשות ?
סולי
לפוצץ את הסיפור הזה .
פולישוק
ואולי הם צודקים הסינים ?
סולי
זהו ? אתה שוב מתהפך ? הוא שיכנע אותך ?
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פולישוק
זה לא בגללו  .אני לא פתי  .אני יודע שהוא סתם מנפח אותי אבל אני לא חשוב כאן  .סולי  .אני לא הענין
 .תודה שאת דואגת לי אבל לא אני העניין .
סולי
לא מבינה מה אתה אומר
פולישוק
אולי הם צודקים  ,הסינים – אולי המותג באמת נשחק  .השתמשנו בו יותר מדי  .תראי מה הולך מסביב -
כל שיחה.כל עימות .כל ויכוח  .תוך שלושה משפטים מגיעים להיטלר  .כל דבר משווים להיטלר  .כולם
נאצים  .פשיסטים  .גטו  .גסטאפו – איכמן  ,הכל שואה  ,אתה לא חושב כמוני – אתה נאצי  .מילים
פוצעות  -מזרחיים נגד אשכנזים – שואה  .חבל לא גמרו אותך בשואה  .תחזור לגרמניה .
אני קורא טוקבקים  .בלילות ,במלון ,,אני לבד בחדר קורא פוסטים בפייסבוק – יש לי בחילה  ,כמה
חלאה  .בבוקר ברדיו יושבים בריונים ליד המיקרופון יורקים נאצות לתוך האוזן של כולנו  .הכל נפתח
הכל השתחרר כמו מסתימה בביוב .כמה רפש זורם  .כמה רוע  .ימין על שמאל  ,חרדים על חילונים,
מכל הכיוונים –יודונאצים ,אשכנאצים  .שמאלנאצים  .פלסטינאצים  -די !
הנאכבה שואה  .הקיפוח–שואה  ,התנתקות – שואה ,גוש קטיף –שואה  ,עמונה – כמו אושוויץ  .ילדי
תימן – גסטאפו  ,צהל  -נאצים  ,החמאס – נאצים חיזבאללה נאצים  ,הפועל שואה  .מכבי– נאצים .
עראפאת -היטלר  ,מופתי היטלר בגין היטלר  ,רבין נאצי ? די ! די ! השתגענו לגמרי  .כמה אפשר? אין
לבן ,אין אפור הכל שחור הכל שואה  .על כל קיר צלב קרס .נח נחמן מאומן וצלב קרס – מה קרה
למדינה הזאת ? .
אבא שלי ,ניצול ,לא סיפר הרבה מה עבר עליו שם  .אבל פעם אחת ,ביום הזיכרון לחללי צהל הוא
פתאום אמר לי "רובי'לה  ,רק שיהיה לך מושג –כל חללי צהל ,בכל המלחמות ובין המלחמות  ,ותוסיף
אליהם את כל חללי הטרור והפיגועים  ,מאז קום המדינה – לא תגיע למספר היהודים שחוסלו שורות
שורות ממקלע אחד של חייל גרמני אחד בעיר אחת לא גדולה בפולניה  .משפחות משפחות  .רופאים ,
סוחרים  ,מורות  ,אמהות  ,ספורטאים ,משוררים ,רבנים  ,ילדים ,חניכי תנועות נוער ,בני עקביא ,בית"ר,
השומר הצעיר ,כולם ,כולם– נפלו לתוך הבור שכבות שכבות .זה שואה  .פרופורציות .
אולי הם צודקים הסינים  .שימוש יתר  .ננוח קצת  .אני בעד  .עשר ,עשרים שנה  .אין ברירה  .שהמורים
שלנו יתאמצו יותר ,להיות יצירתיים יותר  ,לחנך בלי מחנות מוות  ,בלי היטלר  .שהמדינאים שלנו
ימצאו טיעונים טובים  ,צודקים  ,הגיוניים -בלי אושוויץ .גם הפוליטיקאים תמצאו גרזן אחר לזרוק אחד
על השני  .הגרזן הזה מאופסן לכמה שנים  .במחסנים של הסינים  .סולי  .אני לא בטוח שזו הדוגמה
הנכונה אבל  ...גם משה שבר את הלוחות  .לפעמים צריך לשבור את הלוחות .
ויקי
אתה רואה למה אני אוהבת אותך ? בגלל זה אני אוהבת אותו  .מחבבת  .כלומר  ..יש לי  ..אני מאורסת..
אני לא עכשיו כאילו...
סולי
סתמי  .פולישוק – זה מה שתגיד הערב בטלויזיה .

תמונה ב' 12
קוזו חוזר
קוזו
טוב פולישוק – זה נשאר  3מיליארד אבל ל  30שנה ולנו רק  20זה נותן לנו  10שנים פור עליהם
להשתמש בשואה כמה שבא לנו והם יצטרכו לסתום ת'פה עם הנאכבה  .קדימה פולישוק מה אתה מחליט
סולי ופולישוק מסתודדים .
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סולי
אנחנו נעלה לשידור
קוזו
מה זאת אומרת
סולי
תביא את הצוותים  ,נתארגן לשידור .
קוזו
רגע אבל הוא יגיד מה שסיכמנו ?
סולי
לא סיכמנו כלום .תחכה במתח לשידור יחד עם כולם  .אני רק יכולה להבטיח לך חידוש מרענן -
שלראשונה מזה הרבה שנים ראש ממשלת ישראל ידבר בטלויזיה ולא יסית נגד אף אחד מהאזרחים ..
קוזו
אני יכול לקבל את החוזה לפחות ?
סולי
אחרי השידור  .קדימה  .צא אין לך הרבה זמן .
תקומה וארז המאבטח בפתח

תמונה ב' 13
תקומה
פששש  ,הרבה זמן לא ייבשו אותך ככה ( .קוזו יוצא מלא ספקות) טוב תקשיבו – שלא תגידו שאני לא
יוזמת ואין לי רעיונות  -ארז יצלם אותנו שרים בפעם האחרונה "אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה" ,
ונעלה לפייסבוק
פולישוק
(לסולי) אמרתי לך שלא משנה מה קורה – הכל בסוף נגמר אצלה בפייסבוק
תקומה
לא נעלבתי ואני ממשיכה  -בנאום שלך לאומה – תבקש מהצופים לצלם את עצמם שרים או מדקלמים
את הקטע שהכי אומר להם "שואה" ולשתף ברשת שתישאר מזכרת  .בואו – אני רוצה לשלוח לעילאי
שבובעס ומרירה ישירו גם בבית ראש הממשלה  .לבובעס יש איזה מיליון עוקבים ,חצי שעה מעכשיו זה
ויראלי שורף את המדינה  .ואז ניכנס לצום של  20שנה ( .אוספת את השיער ) נו סולי –
סולי
אני לא .אני לא פוטוגנית ואני נורא מזייפת
תקומה
פולישוק
פולישוק
כל סין כבר ראתה אותי שר את זה
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ויקי
בואי  ,אני אצלם אותך ואת ארז  .אתה מכיר את המילים של השיר ?
ארז
אני לא באמת רוסי  .זו דרישה של המקצוע
תקומה
(שרים שורה מהשיר) בסדר ארז תרגיע  ,אתה ממש לא חייב לחבק אותי  .תעמוד ישר  .אתה נורמאלי
אני שולחת את זה לארוס שלי  .תעיף ת'ידיים שלך  .זה שיר שואה תעמוד ותשיר כמו במקהלה .

תמונה ב' 14
חדר פולישוק
פולישוק יושב במרכז החדר  ,כשויקי מאפרת אותו לפני צילום  .פועלי במה מכניסים סטנד ומצלמות ,
סטנד עם דגלי ישראל ,ציוד תאורה  ,המשרד מואר באור יקרות  .סולי מקשיבה לנאום שישא בעוד מספר
דקות .
פולישוק
אזרחי ישראל  ,זו טעות  .אנחנו כולנו טועים .
סולי
אל תעשה הפסקות כי יעבירו ערוץ
פולישוק
אזרחי ישראל  ,זו טעות  .אנחנו כולנו טועים .
במקום לקחת את ילדינו למקומות של יופי צדק חמלה ומשפט – אנחנו שולחים אותם אל מחנות המוות
בפולין  ,אל הגהינום עלי אדמות – פוצעים את נפשם ,צורבים צלקת בליבם – והם עדיין נערים ונערות
בתחילת חייהם .
במו ידינו אנו מוותרים על הזכות לחנך אותם  -ומוסרים אותה לאנשים הנוראים ביותר שאי פעם הילכו
על פני כדור הארץ  .זה צריך להיפסק .

תמונה ב' 15
תקומה נכנסת
תקומה
פולישוק  ,סידרתי לך טלפרומפטר שקוף  ,העליתי לך את כל הנאום תוכל לדבר שוטף – בלי ניירות בלי
בילבולים .
פולישוק
הם פה הם באים הנה  ,מי מראיין אותי ?
תקומה
לא  .אין מראיינים  .אין שאלות אין תשובות  .אתה פה מול טלפרומפטר קורא את מה שסולי כתבה לך
(צלצול נייד) סליחה רגע זה עילאי  .שלחתי להם את הסלפי -..
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היא עונה
תקומה
 היי  ,עילאי  .נו ראית ? לא מרגש ? אה ,מאירה  ...מה קורה ? ראית את הסרטון ש ? ..אולי גם אתם תצלמו - לא מבינה  ..איזה עגיל ? איך את יודעת על העגיל ? אה ,נכון .בווידאו  .אוי  ,זה היה סוד  ..עילאי ביקש ש- זה עגיל שעילאי קנה לי לאירוסין לפני חודש כי הוא ביקש לא לחשוף אותו עד החתונה אמאלה ...לא נכון  ....את עובדת עלי סליחה  .אני לא ידעתי  .מה את רוצה ממני? תפסיקי לצרוח עלי תני לי אותו תני לי את עילאי . בסדר  .בסדר !!סולי-
מה קרה ?
תקומה
אני לא מאמינה  .אמאלה .ויקי
מה  ,נו
תקומה
זה העגיל  ..זה העגיל שמרירה איבדה
ויקי
בסין ? מה זה עושה עליך ?
תקומה
עילאי נתן לי את זה מתנה לאירוסין  .לפני חודש .
ויקי
אז היא לא איבדה אותו בסין ?
פולישוק
סולי  ,על מה מדובר מה המהומה ?
סולי
עזוב ,תתרכז בנאום
הנייד מצלצל  .היא עונה
תקומה
-

עילאי  ,מה אמא שלך רוצה ממני ?
אבל אמרת שקנית לי אותו לאירוסין ( .לאחרים) הוא אמר שהוא קנה לי את זה בהמון כסף
אתה סחבת את זה מאמא שלך ? חתיכת דפוק קמצן ,אתה סחבת לאמא שלך במקום לקנות לי
?
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-

מה ? אתה עוד צועק עלי ? !
כי זה שיר שואה לא שרים אותו בשיער פתוח שרים אותו בשיער אסוף .
עילאי תגיד עוד מילה אני מורידה את העגיל בשירותים והוריך יצטרכו לארגן משלחת צוללות
ממלכתית לחפש את זה בביוב של ירושלים  ,אל תתחיל אתי !

תמונה ב' 16
קוזו נכנס מדבר בנייד
קוזו
( בנייד ) או קי הבנתי  .מטופל ( .מנתק) טוב  .פולישוק  .קבלו ביטול  .השידור מבוטל ( .לצוות) כבו את
הפנסים  ,אתם יכולים להתקפל
סולי
כן תיארתי לעצמי
פולישוק
מה ,למה ?
קוזו
אין עיסקה  .העיסקה עם הסינים מבוטלת .
פולישוק
מבוטלת ?
קוזו
בטלה ומבוטלת  .ראש הממשלה התעורר מהניתוח והחליט שמדינת ישראל לא יכולה לוותר בשום אופן
על זכר השואה  .ומכיוון שהסינים זייפו חלק מהחתימות שלך – לא היתה בעיה
תקומה
אז אין כסף לפינוי ?
קוזו
אין כסף לפינוי
פולישוק
אז לא יהיה הסכם ? לא נחתום על הסכם שלום ?
קוזו
לא  .כי אין כסף לפינוי .
פולישוק
אבל אמרת  ..הסינים אמרו  ..שאם אין עיסקה – אין נסיעה לסין .
קוזו
אין נסיעה לסין .
פולישוק
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וזה בסדר ? אני מתכוון מבחינת ..הגברת  ..מבחינת מה שהלך לאיבוד
קוזו
הכל בסדר פולישוק  .תתקרבי אלי
תקומה
לא רוצה
קוזו
תתקרבי אלי
היא ניגשת  .קוזו שולח יד ומסיר לתקומה את העגיל .
הוקוס פוקוס  -הנה העגיל .
פולישוק
אז הכל מבוטל .
קוזו
כן
פולישוק
אז אני כבר לא ראש ממשלה
סולי
כבר לא .
קוזו
הייתה לך כהונת בזק של חצי יום שהוסיפה לך למשכורת בערך  . ₪ 200תכניס לקורות החיים
סולי
והתקציב לפרויקט שלנו  ..בי מיי גסט  .נשמה
קוזו
זה פרויקט לאחרי השלום  ,לא ?
קוזו
אז כשיהיה שלום תקבלו  .בינתיים שלום .
פולישוק
רגע..קוזו
קוזו
מה עכשיו .
פולישוק
המזוודה  .שכחת את המזוודה עם ה -עם ה -נו ..של ה -
קוזו
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נמלים ? מה אמרתי לך שם
פולישוק
של הטילים נו
קוזו
אתה זוכר את הקוד
פולישוק
פתי
קוזו
בדיוק  .תן לגרושתך .זה אחלה תיק איפור .
פולישוק
אה  ..זה לא ..באמת..
קוזו
פולישוק  ,באמת חשבת שלוחצים  PLAYועף טיל ? אתה אימבציל ? לילה טוב .
נתראה יום ראשון בישיבת ממשלה  .אם ראש הממשלה יחלים עד אז  .ואגב  ,שמעתי את הנאום שלך –
אחלה נאום  .מאד מרגש  .שינה אותי מבפנים .
קוזו יוצא  .צוות הטלויזיה מתפנה עם הציוד  .האורות כבים .
ויקי
לא נורא  ,השר .העיקר שקיבלנו את השואה חזרה
תקומה
וגם לא פיטרו אותך ,פולישוק ,אתה עדיין שר במשכורת שר.
סולי
ותרשה לי להגיד משהו מהלב ,פולישוק ,אני עובדת איתך הרבה שנים-הערב לראשונה-הייתי גאה בך.
ארז
מישהו רוצה ואפלות ? הצוות טלוויזיה השאירו פה  .חלווה!
תקומה וסולי הולכות לקחת ואפלות.
סוף
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