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תמונה 2
בוקר יום ששי בבית משפחת מוראד  ,פנטהאוז דו קומתי ברמת אביב  ,אדווה  ,בתו הצעירה של
בעל הבית מר יעקב מוראד  ,מדוושת במרץ על אופני הכושר שלה לצלילי מוזיקת טראנס  .באמצע
החדר ערימת מזוודות תיקים ,תיקי כובעים ומעמדים לפאות  .דייזי נכנסת משמאל לוקחת
מזוודה ותיק ויוצאת  .חוזרת אחרי שניה
נו  ,סבתא שלי מרוצה מהחדר ?
לא
אבל מאוד השתדלנו
לא מספיק

אדווה
דייזי
אדווה
דייזי
אדווה
מה היינו צריכים לעשות ?
דייזי
מה שלא תעשו לא יספיק  .המזרון קשה מדי  ,הכריות רכות מדי  ,יש יותר מדי חלונות ,נכנס
יותר מדי אור ,הזרם במקלחת חזק מדי והיא מתבלבלת בין הסבונים והשמפו  -לא יודעת מה
למה  .והמוזיקה שלך עושה לה חור בראש .
סעידה
(מבחוץ) דייזי !
דייזי
אבל תכף תשמעי את זה ממנה ( .יוצאת)
אדווה
אבל למה היא צריכה כל כך הרבה מזוודות ?
דייזי
יש לכם משהו קר לשתות ? היא רוצה לשתות  .אני סחבתי והיא מזיעה .
אדווה
יש במקרר
אדווה
אבל אבא אמר שהיא באה רק לשבת  ,לא ? היא באה רק לשבת  ,לא ?
דייזי
כן( .יוצאת)
אדווה
אז למה כל כך הרבה בגדים ?
תקווה
(נכנסת) מה זה ? הרגע גמרתי לסדר ,מי הביא את זה הנה (דייזי נכנסת) הבנתי  .שלום דייזי ,גם
את הרהיטים הבאתם ? היא באה רק לשבת  ,לא ?
דייזי
את רוצה את לעבוד אצלה ?
תקווה
חס וחלילה
דייזי
אז תעצרו את הנשימה עד מוצאי שבת ותסבלו בשקט .אני אתה כל השבוע
סעידה (מבחוץ)
דייזי – תביאי כוס מים
דייזי
רק רגע  ,יש לי עבודה !
אדווה
אני אביא לה
דייזי
שתחכה קצת  .מה קרה ? שתיקח לבד –

אז בשביל מה יש לה אותך ?
להתעלל בי .
דייזי !

תקווה
דייזי
סעידה
דייזי
את משותקת ? תיקחי לבד ,
סעידה
שייקח אותך המלאך תיקחי לבד  .חכי במשכורת ,דייזי  ,חכי במשכורת .איזה מקרר ..זה מקרר -
זה בית קירור ,דלת אחת לא מספיק – עשו גם דלת לפריזר גם דלת ל – מה זה ? (צרחה גדולה
ולאחריה סבתא סעידה פורצת לחדר )
(לדייזי)החוצה ! תארזי הכל ותצאי החוצה .

סעידה-
אדווה-
אבל חכי רגע  ,מה את רצה ? מה לא בסדר?
סעידה-
הכל בסדר  .לא נשארת פה רגע אחד  .עכשיו הולכים ( .לדייזי) למה את עומדת
דייזי-
אין איפה לשבת
סעידה-
עומדת ! – קדימה  ,תאספי הכל ,מזוודות תיקים סלים בגדים נעליים את הסנדלים תוציאי
מהמגירה – ותזמיני מונית .עכשיו הולכים .
דייזי-
אבל עכשיו הגענו
אדווה-
אבל מה קרה
סעידה-
לא מעניין אותך  .את תמשיכי לנסוע .
דייזי-
אבל באנו לסוף שבוע  -עשר דקות לא היינו כאן
סעידה-
גם חמש שניות חבל שבאנו  .גועל נפש  .מה עשתה  ,מה עשתה !
אדווה-
מה עשיתי מה עשיתי ?
סעידה
לא את  -האישה שלקח אבא שלך
אדווה
מיקי? מה מיקי עשתה לך  ,סבתא ?
סעידה
גועל נפש  .מתחשק לי להקיא לה כאן באמצע השטיח
אדווה-
איזה גועל
סעידה-
גועל ? על סבתא את אומרת גועל ? יושבת בבית רווקה זקנה מחכה שיבוא לה החתן  -אומרת לי
גועל  .והאף שלך שניתחו לך – לא גועל ? והשערות שצבעת – לא גועל ? גועל אומרת לסבתא .
אדווה-
סליחה – מה כבר אמרתי
סעידה-
אמרת גועל
תקווה-
את קודם אמרת גועל
סעידה-
ומה זה – לא גועל ? מה זה במקרר שלכם – מה זה  -דג לשבת ? גפילטע פיש הכינה לו ? צלחת
מלאה ג'וקים עם זנב  ,טריפות נבילות  .חכו יעקב יבוא הביתה  .חכו יעקב יגיע –מה אני אספר לו.
את הבית הזה ישרוף לחתיכות  ,ייקח נפט ישפוך על המטבח וידליק .
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עוז
מה קורה ? סבתא'לה  ,מה שלומך  ,חצי שנה לא ראיתי אותך ?
אדווה-
עוז ,יש לנו ג'וקים במקרר?
סעידה-
ג'וקים ! כמו תולעים כאלה עם קליפה של ג'וקים .
כולם
 מה ?סעידה-
עם הזנב ככה למעלה כמו הדגל שמחת תורה  .ג'וקים  -ככה עם עשר רגליים והעיניים שלהם ככה
 בצבע אפור ( .לדייזי) תני לי כוס מים אני צריכה להתעלףתקווה
על מה היא מדברת ?!
עוז-
(צוחק) זה השרימפס .
סבתא-
מה אתה – צוחק על סבתא ?
עוז
לא -זה השרימפס  ,ככה קוראים לזה .
סעידה
מה זה שרימפס – הג'וקים ?
עוז-
ג'וקים…הג'וקים האלה שווים מאה שקל קילו  -ידוע לך ? זה שרימפס קריסטל מאה שקל קילו –
ידוע לך?
סבתא-
ואתה מאה קילו ולא שווה שקל -ידוע לך ? אתה ,עזרא ,איך שנולדת אמרתי לאבא שלך תחזיר
אותו .אמר לי לא עזרא – קוראים לו עוז  .עוז .
אדווה
אבל למה הבאת שרימפס הביתה – אנחנו שומרים על כשרות  ,לא ?
עוז-
ממתי ?
אדווה
אבא לא עידכן אותך ?
עוז
לא כשבאתי מהשדה תעופה הוא כבר ישן וכשהתעוררתי הוא כבר יצא ,אני מצטער ,סבתא  ,אני
אסביר לך את יודעת שהייתי חצי שנה במזרח למדתי בישול סיני בישול הודי אז חשבתי לעשות
לאבא הפתעה להכין לו הערב משהו שהוא אוהב לאכול
סעידה
ג'וקים ?
עוז
לא ג'וקים  -עמבה ,זה מתכון שאני המצאתי – שרימפס ברוטב עמבה .
כולם
איכס
עוז-
בסדר  ,אפשר להוריד את השרימפס … אז את נשארת ,סבתא ?
סעידה
 (לדייזי) גמרת? יופי  ,מתי באה המונית .דייזי-
אמרו חמש דקות .
סעידה
 ימח שמם אלה -חמש דקות ייקח שעה  .אוי ואבוי !כולם-
מה קרה ?
סעידה
ואם חס וחלילה כבוד הרב קמע היה פותח את המקרר  .חשבתם על זה ?
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מי ?

עוז
סעידה
הרב קמע  -זכותו תגן עליכם אמן .
עוז
מי זה הרב קמע ? מה זה  ,יש לנו משגיח כשרות בבית ?
סעידה-
ברוך הבא ! חזר לפני רגע מהודו וגם הוא כבר מדבר על הרב קמע ? רק בזכותו לא הייתי שורפת
לכם את כל הפנטהאוז .אם קמע לא היה גר פה – אבן על אבן לא הייתה נשארת
עוז
מי זה קמע ?
תקווה-
מה זאת אומרת – הצדיק הגדול ! אני עוד זוכרת אותו בשכונה מחפש בדלים של סיגריות לעשן כי
לא היה לו כסף ל"אסקוט"  -היום תסתכלו עליו – נהיה בעל הבית ,מחלק הוראות  ,נכנס למקרר ,
אומר מה ללבוש – זה חשוף ,זה חצוף ,למה לא –אם אדון יעקב נותן לו והגברת מוראד מעודדת
אותו  .מלשין קטן .
סעידה-
אצלנו בעיראק אם המשרתת העבד הייתה מדברת ככה ליד האימא של הבעל בית – את הלשון
שלה היו מכסים לה בזפת .שחורה .מי נתן לך אומץ לדבר ככה על איש קדוש וישר ובן אדם טוב
כמו הרב קמע  ,מה כואב לך  -שיעקב אוהב אותו  ,מכבד אותו? כואב לך שבן אדם עם תואר של
רב בא לכבד את הבית הזה בנוכחותו ?
תקווה-
שיכבד וילך  -לא ניעלב  .מהבוקר עד הערב מכבד בנוכחותו  -הולך ,מרגל ,דוחף את האף ,מלשין –
בן אדם רע !
סעידה-
ואתם שותקים  ,לא אומרים כלום  .ככה מדברת העבד על הרב קמע ואתם מסכימים לשמוע?
דייזי !
דייזי-
כן גברת .
סעידה-
תיקחי הכל למטה  .למה כל דבר אני צריכה להגיד לך ? לנשום את נושמת ? לאכול את אוכלת –
למה לעבוד את לא עובדת ? עכשיו את  ,עבד  ,תקשיבי לי טוב – אין בכל הארץ בן אדם עם לב טוב
כמו הרב קמע  .איך מציל יתומים  .איך עוזר לאלמנות  ,איך נותן שיעורים חינם אין כסף  .והרב
המקובל הידוע הרב ביצה שיזכה לשנים רבות -לא זז בלעדיו מטר .
תקווה-
חוכמה  -הרב הגדול הרב ביצה כבר עשר שנים בכסא גלגלים  -לא זז סנטימטר .
סעידה-
וכמה צדקה עושה עשרים וארבע שעות ביממה אוהב את האנשים וחושב עליהם טובות  .מה אני
אומרת עשרים וארבע –
תקווה-
יותר .
סעידה-
הרבה יותר .
תקווה –
לפחות שלושים  .קם כמה שעות קודם שיספיק לאהוב עוד אנשים  .אני עדה  .לא קרה שיכנס בן
אדם הביתה שכבוד הרב לא יקלל אותו שעתיים  -אחרי שההוא הולך  .זה נבילה וזה טריפה זה
ייפול בגיהינום זה ילך בגיהינם זה ממזר בן ממזר זה חבל שאמא שלו לא הפילה אותו זה המן זה
אנטיוכוס – ממש מאוהב באנשים  .במיוחד בחברים של גברת מיקי  .גבר נכנס הביתה – רב קמע
מתחיל להסתובב כאן עושה קולות של חולדה חולה" -ייחוד" "ייחוד " –
סעידה
יופי  .תענוג לשמוע  ,פרשת השבוע  .זה סדום ועמורה מה שיש פה  .כל השכונה מדברת על הבית
בושת שאתם עושים פה  .איזה אנשים באים אליכם .איך מתלבשים  .כל החזה בחוץ  ,במקלחת
לא מתלבשים ככה .
עשרה כמו קמע אם ישבו יתפללו יגידו תהילים לא ינקו את הבית מהאוויר שלכם  .המסכן יעקב
שעובד כל היום להביא כסף לבית הזה לכולכם שיושבים לו על הצוואר  ,כל היום הילולות
ורכילות ולשון הרע ולהעליב נשים מבוגרות .
מיקי מופיעה במעלה המדרגות  .היא גבוהה יפה ובלונדינית
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מיקי-
יעקב חזר ?
סעידה
ואת  ,אני אגיד לך (למיקי)  -אני באמת לא יודעת למה יעקב לקח אותך  .את בכלל לא יפה ולא
מביאה ילדים אז בשביל מה את פה ? רוצה כוס חלב ,יעקב -למה הכניס את כל הפרה הביתה עם
כל החברים שלה החמורים והצבוע .
מיקי
שלום סבתא סעדיה  ,גם אני התגעגעתי אליך
סעידה
סעידה
מיקי
סעודיה ?
סעידה
סעידה (לעוז) אתה צוחק  ,עזרא ?
עוז
אל תקראי לי עזרא
סעידה
עזרא !!! עזרא ועזרא ועזרא  -מה יש לך לצחוק ? אמא שלך  ,עליה השלום אם הייתה רואה אותך
ואת אחותך הייתה מתה עוד פעם  ,אני אומרת לך  ,איזה אישה לקח בעלה אחרי שמתה .איזה
ילדים נהיו לו (לדייזי) ואת ,בואי הנה  ,אל תפחדי  ,בואי אני אתן לך משהו  .זה בשבילך .
(סטירה) וזה רק על החשבון  .שתדעי פעם שניה לעשות מהר מה שאומרים לך  .היגיעה הטקסי
כבר ?
דייזי-
כבר נסעה !
סעידה –
אין דבר נלך ברגל  .תיקחי הכל על הגב בידיים  .קדימה צאי  .אני לבית הזה לא נכנסת  .זהו ,
החלטתי ( .יוצאת  .אדווה יוצאת אחריה  .נשארים תקווה ועוז )

תמונה 2
יוצא מתקן הרכיבה של מיקי נכנס שולחן שבת  .במהלך הסצינה תקווה תסדר את השולחן
עוז-
כמה אנרגיה יש לסבתא הזאת – הר געש
תקווה
עוד הייתה שקטה היום  .אתה גם כן אינטיליגנט מצאת לך מתי להכניס את השרימפס למקרר
עוז
מאיפה יכולתי לדעת ? חצי שנה בהודו  -כל העולם התהפך  .מה יש לה עם הרב הזה ? היא
מאוהבת בו -
תקווה
זה מאוהבת ? חכה תשמע את אבא שלך תראה מה זאת אהבה  .תראה איך בן אדם מבוגר מתנהג
כמו חתול פודל ליד קמע  ,מסתכל לו לתוך הפה אולי ישמע איזה ממנו דבר תורה  .לא זז מטר
בלי לשאול אותו –הנה  ,איפה הוא עכשיו ברגע זה לדעתך ?
עוז
איפה
תקווה
משתטח .
עוז
איפה ?
תקווה-
משתטח  .נסע להשתטח על קברי צדיקים  .כל יום שישי קמע נותן לו רשימה איפה להשתטח  ,על
איזה קבר  .נוסע עם ארנק מלא חוזר ריק .הקמע אומר לו בכל מקום למי לפנות למי לתת צדקה
ואבא שלך מפזר – קדימה בואו הפראייר הגיע .
עוז
אבא שלי פראייר ? את לא מגזימה קצת ?
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תקווה
בסדר  .חכה תראה בארוחה – איך הוא מאכיל את קמע כמו שמאכילים תינוק  -בבקשה כבוד
הרב  ,יטעם מזה  ,ינסה את זה ישתה קצת יין  .אם לא היה מתבייש היה גם לועס לו את האוכל .
השתגע לגמרי  .עוד לא זכית לשמוע מנפלאות הרב קמע ? לא כתב לך להודו ?
עוז
לא…
תקווה
כמו עיוור .קודם היה בא יושב עם אבא מלמד אותו פרשת השבוע  .אחר כך נשאר לישון .אחר כך
עבר לגור פה בדירה למעלה  .לפני חודשיים הביא גם את העוזר שלו  ,משיח  ,שיגור איתו וכל
בוקר באים עוד שבעה שמונה לעשות איתם מנין לתפילה .
עוז
פה בבית  ,אצלנו ?
תקווה
אצלנו  ,אצלנו  -בהתחלה אבא היה נותן לו מאה שקל שיגיד קדיש לזכר סבא שלך  .נהיה
מאתיים  ,נהיה שלוש מאות היום רק על הקדישים עושים ממנו איזה אלף ליום  .לעצמם ? חס
וחלילה -לצדקה  .הכל לצדקה  .גמילות חסדים  .איך עוד נשאר לו גרוש לא ברור לי .
עוז
תשמעי – אני בא מהודו עכשיו – מיליארד אנשים  ,כל אחד מאמין במה שבא לו  .כל זמן שהם לא
מתערבים-איש באמונתו יחיה .
תקווה
מי באמונתו ? מי לא מתערבים ? העיניים שלהם כל הזמן בגב שלך  .שש בבוקר בית כנסת פול
ווליום לאמצע החלום  .אמצע הלילה דופקים מזוזות בדלתות  ,מיקי לובשת כותונת להיכנס
למיטה  -בדיוק אז מתחשק לו לבדוק את המזוזה אצלה בחדר ואבא שלך  -למה לא  ,בבקשה ,
מיצוה
אדווה (חוזרת )
דברו עם אבא על החתונה שלי עם סשה כי אני בהתקפת עצבים ( .יוצאת)
עוז
עוד משהו ? אני רושם
תקווה
זה לא צחוק  .שמעתי את קמע מדבר עם אבא שלך בטלפון מסית אותו נגד סשה .
עוז
הרב סרן -
עוז
הרב סרן  ,החתן של אדווה .
מה יש לו נגד סשה ? גם הוא לא בסדר ?
למה מי כן בסדר ?

עוז
עוז

תמונה 3
נכנס יעקב מוראד  ,לבוש חליפה
יעקב
שלום עליכם ,שלום עליכם  ,עוז  -מה שלומך נשמה  ,הכל בסדר ? איך היה בהודו ?
עוז
נחמד  .איך אתה ,אבא ?
מוראד
תודה לאל  .לך ,לך להתלבש לכבוד שבת ,תוריד את השרוואלים האלה  .נתקעתי בפקק מהצפון
הייתי בטוח אני לא מגיע לשבת  ,העם הזה מידרדר – מיליון מכוניות נוסעים לעשות פיקניק
בשבת בכינרת במקום ללכת לבית כנסת .הכל מוכן ,תקווה  ,כמו שצריך?  -שש חלות ,כיסוי
לחלות ,הנרות בפמוטים ,היין בבקבוקים ,הגביעים מצוחצחים ,הסידורים מדופדפים ?-
תקווה
הכל מדופדף ,אל תדאג  .איפה השתטחת היום ,אדון מוראד ?
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מוראד
היה לי יום נהדר -הספקתי המון  .קבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה  ,וקבר רב זוטא ורב גרזוטא בעין
זיתים  ,קבר מרדכי ואסתר ליד צפת  ,ובדרך חזרה קפצתי עוד לקברי הסנהדרין בית שערים
סגולה לפרי בטן –
עוז
סגולה למה ?
יעקב
פרי בטן
תקווה
הוא רוצה להיכנס להריון
יעקב
אל תשים לב  .חזרתי צעיר בעשרים שנה  .עוז  -שום דבר לא עושה אותך קליל כמו איזה קבר
בגליל .
תקווה
חזר קליל  .עוד פעם רוקנו אותו
מוראד
תקווה  ,מה חדש  ,הכל בסדר ?
תקווה
לא כל כך  ,אשתך לא כל כך הרגישה טוב בבוקר  ,היה לה חום גבוה
מוראד
מה את אומרת מה את אומרת  -והרב קמע ?
תקווה
קמע ? ברוך השם  -העלה עוד שני קילו  ,העביר עוד חור בחגורה .
מוראד
מיסכן
תקווה
הבאתי לה ארוחת בוקר  ,לא נגעה בה  ,התפוצץ לה הראש ,ירדו לה דמעות מרוב כאבים נתתי לה
אופטלגין  200מיליגרם -לא עזר לה בכלל
מוראד
וקמע ?
תקווה
ברוך השם  .לקח את המגש שלה אליו לחדר ,ליקק אותו עד הסוף אכל עם העוזר שלו עוד ארוחת
בוקר ואז היגיע הקייטרינג מבני ברק דפק עוד ארבעה קרואסונים שוקולד וסנדביץ' גדול עם
חמאה וחביתה עם סלמון וגבינת שמנת ופטריות כמו שהוא אוהב  .אכל ברוך השם כמו ממותה
מוראד
מיסכן בטח היה רעב
תקווה
בקיצור  ,הבאנו רופא לאשתך נתן לה זריקה נהיו לה רעידות כל הגוף לחץ דם גבוה ודופק מהיר
וחלש ,התחילה להקיא את כל מה שקמע אכל  ,קיבלה התקפת אסטמה היינו צריכים להחזיק
אותה כולנו לעשות לה אינהלציה והנשמה ועיסוי חזה  .בסוף היא מתה
מוראד
שתהיה בריאה  .אבל קמע  -בסדר ?
תקווה
ברוך השם ,יעקב ,ברוך השם  -קמע גמר לאכול אמר שהוא יוצא לישיבה ללמוד עלה בשקט לחדר
שלו וישן שעתיים כמו תינוק עד שגמר לעכל את האוכל טוב טוב  .רק ביקש שאשתך תהיה קצת
בשקט עם הנשימות שלה שיוכל לישון .
מוראד
היה עייף מיסכן
תקווה
כן  ,אומלל  ,ילד יתום  .טוב  ,יש לי עוד עבודה במטבח .
יעקב
שהכל יהיה מוכן לפני שבת ותגידי למיקי שתרד להדליק נרות

תמונה 4
עוז
תגיד אבא  ,אתה לא הרגשת שהיא צוחקת עליך ?
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מוראד
מי ?
עוז
אני לא רוצה להרגיז אותך  -אבל נהיית מאוד מוזר  .מאוד מוזר  .מה זה  -כישפו אותך ? אשתך
יכולה למות פה ואתה רק קמע קמע ?
מוראד
עזוב עזוב עוז  ,לא מתאים לך לדבר על מה שאתה לא מבין  .אתה איש רציני –ראית עולם  .תכיר
אותו  .אתה מכיר אותו ? תכיר אותו קודם  .אתה מתאהב בו
עוז
כמו שכולם פה התאהבו בו ?
מוראד
עזוב עוז  ,שב דבר איתו קצת  ,אתה תהנה תאמין לי  .יש לו תשובות שבחיים לא חשבת עליהן
רעיונות פירושים –אינטלקטואל ופילוסוף ופסיכולוג הכל באיש אחד  .הנה נסעת למזרח לחפש
גורו – היית יכול לחסוך את הכרטיס
עוז
עד כדי כך ?
מוראד
ויותר מזה –תוך שבועיים ניקה אותי מבפנים  .עשה ממני בן אדם חדש .
עוז
מה היה רע בישן ? מאד אהבתי את הישן
יעקב
הישן -הישן היה עבד לעבודה שלו ,מתעסק בשטויות  ,לא חושב על עצמו – עד שפגשתי את קמע .
יש פסוק בספר דברים " -את אחיו לא הכיר  ,ואת בניו לא ידע" – אני השתניתי במלוא מובן
המילה  -לא מושפע בקלות כמו קודם ,אני עושה מדיטציה קבלית  ,יש לי שקט פנימי – כולם
יכולים למות  -לא משפיע עלי .השתחררתי .
עוז
כל הכבוד ,אין מה להגיד  .שיחרר אותך מלהיות בן אדם .
מוראד
מהבן אדם שהייתי  .התנתקתי מכל החברים שהיו לי קודם  .עולם רע  -יושבים יום שישי ,
טלוויזיה  ,מרכלים  ,מפצחים  ,זה מספר לזה לשון הרע שקרא ב"מעריב" זה עונה לו רכילות
שקרא ב"ידיעות" ,הולכים לישון כמו בהמות – זה חיים זה ? זה שבת ? רמי  ,פוקר  ,מנגל ,
בירות  ,גסויות –נמאס לי מזה  ,יא אבני  ,בא לי להקיא מזה  .התענוג של לפתוח דף גמרא -
עוז
איך הוא נדבק אליך
מוראד
למה אתה מדבר ככה ? כבר הסיתו אותך נגדו ? למה נדבק ?
עוז
סליחה  ,איפה הכרת אותו
מוראד
שב  ,אני אספר לך  .תיהנה  -באתי לבית כנסת ביום זיכרון לסבא להגיד קדיש  .סבא הרי היה
החזן בבית כנסת עולי בבל אז כל שנה אני  -בקיצור ,סוף התפילה אני יושב ככה חושב על סבא ,
מדבר אתו בלב מספר לו מה קורה מה עובר עלי -אני שומע מישהו מאחורי מתפלל במין מנגינה
חשבתי אני מת חשבתי אבא שלי קם לתחייה  ,הניגון הזה –ככה סבא בבית כנסת שלנו בעיראק
היו מתפללים .
ישבתי בשקט הקשבתי –עוז אני מספר לך מעשה שהיה -דמעות זלגו לי מהעיניים אמרתי מה אני
עושה פה  ,אבא  .איך החיים שלי נראים  .הכל חשבתי בבת אחת –גם אני הייתי שר ככה לפני
המון שנים בתור ילד – לאן נעלמתי ? באתי אל הבן אדם אחרי התפילה אמרתי מי אתה ,מאיפה
באת אלי? תעשה לי טובה קח כסף על ההתרגשות שגרמת לי  -לא רצה  .אמר "לכבוד הוא לי
שריגשתי אותך " התחננתי אליו אמרתי קח בשבילי לא בשבילך  .אמר בסדר אבל ברשותך אני
אתרום לצדקה  .התאהבתי בו ,אני מודה .נשמה.
עוז
והכנסת אותו הביתה ?
מוראד
למה לא -אתם לא מביאים חברים חברות עושים מסיבות ,נהנים – רק לי אסור ?
עוז
אבל התחתנת ,אבא  ,הבאת אישה הביתה  -עכשיו היא חיה עם מועצת חכמי התורה מתחת
למיטה שלה – איך אפשר ?
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יעקב
זה לטובתה ,תאמין לי  .אתה עוד צעיר  ,עוד לא התחתנת – זאת אישה צעירה ,שנתיים שיגעתי
אותה  -איפה היית ,לאן הלכת מה עשית – נטרפתי מקנאה  .עכשיו ברוך השם  -קמע שם עין ,
דואג לצניעות שלה יותר ממני .הכניס פה אוירה של בית כנסת שומר עליה כמו ילד על אמא שלו .
איזה תמים ,איזה צדיק –
עוז
אתה רציני ?
יעקב
רציני לגמרי  ,למה ?
עוז
אבא ,זה הרבה יותר גרוע ממה שסיפרו לי –
יעקב
אני שופך פה את הלב ואתה לועג לי .
עוז
כי אני אוהב אותך  .איך אני צריך להגיב כשאני רואה אותך נופל ברשת ?
יעקב
איזה רשת ?
עוז
איך החשוך הפרימיטיבי כזה הצליח לכשף אותך ?
יעקב
למה פרימיטיבי?  -כי הוא שונה ממך ? ואתה עוד מחזיק מעצמך איש נאור ופתוח וליבראלי .
עוז
מה הוא עושה כל היום –אוכל חינם ? מה המקצוע שלו ? ממה הוא מתפרנס  -שר שירים לאנשים
בבית כנסת?
יעקב
גמרת?
עוז
גמרתי
יעקב
אז תהיה בריא וחזק .
עוז
רגע  ,עוד שאלה קטנה  .מה יש לך נגד סשה ?
יעקב
מה יש לי נגד סשה ?
עוז
אל תיתמם  ,אבא  .אדווה רוצה להתחתן איתו  ,קיבלת אותו בשמחה  ,הבטחת להם הרים וגבעות
 ,הזמינו אולם ,קנתה שמלה  ,ראו דירות – נכון או לא נכון
יעקב
נכון מאוד
עוז
פתאום היום מודיעים לה מהאולם שהצ'ק בוטל ואבא שלה אמר שהחתונה נדחית – למה אתה
דוחה אותה ? התחרטת?
יעקב
לא אמרתי
עוז
אז למה ביטלת ?
יעקב
אין סיבה מיוחדת  .לחץ בעסקים זה הכל
עוז
כזה לחץ שאתה לא יכול לחתן את אדווה ?
יעקב
יכול להיות
עוז
דבר ברור אתה לא מדבר ברור
יעקב
כל דבר בעתו .
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עוז
אבא  ,הבחור לא יודע מה לעשות עם עצמו ,היגיע במיוחד באמצע כוננות מהצפון לברר מה קורה
– יש לך מה להגיד לו ?
יעקב
תגיד לו הכל בידי שמים
עוז
אבא  ,מה להגיד לו ?
יעקב
מה שבא לך .
עוז
אתה חוזר בך
יעקב
נייט
עוז
נייט –זה מה שיש לך להגיד ?
יעקב
זה ברוסית  ,הוא רוסי -הוא מבין רוסית  .תגיד לו ברוסית -נייט  .אין לי מה להגיד לו  .להתראות
כל טוב  .שבת שלום .
עוז
איזה שלום? מלחמה תתחיל פה .

תמונה 5

שולחן שבת ערוך  ,מיקי  ,עוז  ,תקווה מלמטה נשמעים קולות התפילה  .שרים "אדון עולם"
עוז
טוב  ,אם אבא לא עולה עכשיו לעשות קידוש – אני הולך  .קבעתי עם חברים
מיקי
אתה לא הולך
עוז
קבעתי עם חברים אני אומר לך
תקווה
אז תאחר קצת .
עוז
אני כבר מאחר שעה
מיקי
אל תרגיז את אבא שלך  .חצי שנה לא היית איתו
עוז
נכון ובחצי שעה הוא הזכיר לי הכל  .תראי מה השעה ,למה הם לא עולים
(אדווה נכנסת ומתיישבת בהפגנתיות .אזניות לראשה שומעת מוזיקה ).
מיקי
אדווה  .אדווה !
עוז
אדווה  ,די עם ההפגנות  .אין יום שאני יותר שונא מיום שישי בערב  .איזה לחץ !
מיקי
אדווה !
(תקווה מורידה לה את האזניות)
תקווה
יש לך שיחה .
אדווה
אני לא רוצה לדבר  .סליחה  .אני בדיכאון  .סליחה .
מיקי
רציתי לשאול מה את שומעת
אדווה
מוסיקה הודית .
תקווה
(מחזירה לה)
מוסיקת מסאז'ים
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(עולה מלמטה)
שבת שלום !!

יעקב
עוז
או אבא ברוך השם  .נגמרה התפילה סוף סוף ?
יעקב
נגמרה  .לא היה מזיק לך לבוא לשמוע קצת דברי תורה
עוז
בהזדמנות .נו  ,עושים קידוש ?
יעקב
קצת סבלנות .לאן אתה ממהר אם אפשר לשאול ?
עוז
קבעתי עם חברים ,למסיבה
יעקב
מסיבה בשבת ?
עוז
אז מתי ? די אבא  ,צנזר
יעקב
מה צנזר
עוז
דפדף  ,נו  ,דפדף הלאה  .עושים קידוש?
יעקב
עושים קידוש
מיקי
מתי ?
יעקב
גם את ממהרת ?
מיקי
זה חדש לך ? אוספים אותי עוד מעט .
יעקב
את אשתי  ,מה זה אוספים אותך  ,מי אוסף אותך
מיקי
חברות ,נו יעקב  ,אל תתחיל – אני נפגשת עם חברות שלי
יעקב
אלה שאני אוהב ?
מיקי
אלה שאתה לא סובל  .אני מאוד אשמח אם תבוא אתי  .אני שונאת ללכת לבד
יעקב
איך לבוא אתך –לנסוע איתך יום שישי בערב ?
מיקי
די  ,מותק  ,אני לא רוצה להזכיר לך שעד לפני חודש נסעת בשבת
יעקב
בשבת אל תקראי לי מותק  ,זה לא מכובד
עוז
למה לא מתחילים ?
תקווה
מחכים למשיח שיכבד אותנו בנוכחותו
עוז
יופי -אני אשמח להכיר אותו סוף סוף
יעקב
תאמין לי לא תתחרט
מיקי
אל תאמין לו .
יעקב
הרב עוד מעט מצטרף אלינו  .חבל לא באת לתפילה היית נהנה מאוד .
עוז
פעם אחרת  .נו  ,מה קורה ? שאני אקרא לו ? אני יכול לקרוא לו אבא ?
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יעקב
לא  .כשהוא יגמור הוא יעלה  .החברים יחכו לך  .לא נהרוס את הקידוש בגלל המסיבה שלך  .מה
איתה – עושה ברוגז אתנו ?
אדווה
כן
נכנס הרב משיח – לבוש כבחור ישיבה .
עוז
או  ,שבת שלום כבוד הרב קמע
תקווה
זה לא כבוד הרב קמע זה סגן כבוד הרב קמע  -זה משיח
עוז
נו -חיכינו למשיח  ,לא ?
משיח
נו -אז אני באתי  .כבוד הרב קמע יעלה עוד מעט  .אומר פיוטים לשבת .יש איזה כסא פנוי ?
(אין כסא פנוי)
יעקב
תקווה
תקווה
מה תקווה ?
יעקב
לכמה אנשים ערכת את השולחן
תקווה
מצטערת  ,לא ידעתי שיבוא המשיח .
עוז
זה בסדר שב במקומי אני הולך  .תיהנו לכם .כל טוב  .תודה על הכל  .אבא מאוד נהניתי מארוחת
שבת ומהקידוש והכל .אומרים בית אבא – זה בית אבא היה למה להתגעגע (.יוצא משיח מתיישב
במקומו )
מיקי
חכה רגע  ,עוז  .יעקב ,אולי נתחיל והוא יצטרף אחר כך.
משיח
זה לא נהוג .
מיקי
ולייבש את כולם -זה כן נהוג ? (נכנס הרב בן דוד שנראה בדיוק כמו הרב משיח )
עוז
או  ,הנה כבוד הרב קמע .שבת שלום כבוד הרב קמע !
תקווה
זה לא כבוד הרב קמע  -זה הסגן של הרב משיח  ,הדובר של הרב קמע  .בן דוד .
עוז
מה זה  ,הם מתרבים שם למטה ?
בן דוד
הרב קמע ביקש למסור שיעלה תכף .רק חוזר על פרשת השבוע ובא .
יעקב
חוזר עכשיו על פרשת השבוע ?
בן דוד
מצווה
תקווה
אתה רוצה שאני אקרא לו  ,יעקב ?
יעקב
לא
מיקי
אתה מעונין שאני אקרא לו ?
יעקב
את? לא
תקווה
הדג מתקרר  ,העוף מתייבש כל מה שהכנתי –מתחרבש  .אני אקרא לו
יעקב
אל תפריעי לו
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יש איזה כסא פנוי ?

בן דוד
יעקב
תקווה
תקווה
מה תקווה ? גם בן דוד החליט לרדת על העם ? (ציפצוף מכונית)
מיקי
טוב ,אני צריכה לצאת
יעקב
חכי רגע  ,עוד לא קידשנו
מיקי
נקדש פעם אחרת  .בוא בן דוד  ,יש לך כסא .
יעקב
מתי את חוזרת ?
מיקי
כשאני אגמור .
יעקב
מה יש לך לגמור ? קשה לך להיות בקידוש פעם בשבוע ?
מיקי
קידוש עושים בשש עכשיו תשע  .תתקדש עם קמע ועם משיח בן דוד ( .לעוז) אתה בא ? אני אתן לך
טרמפ
עוז
לא  ,אני אשאר עוד קצת .מתחיל להיות מעניין
(יוצאת .בן דוד מתיישב  .עכשיו הם שלושה חלופי חליפות שחורות יושבים איש ליד רעהו )
יעקב
נשיר משהו ?
משיח
למה לא
(מתחיל לפזם  .בן דוד מצטרף וגם יעקב  .אדווה מרימה את הראש)
יעקב
משהו לא בסדר ?
אדווה
כן .לא סובלת את המוזיקה הזאת .
קמע מופיע  ,כולו צניעות וענוה
עוז
או  -אתה בטח הסגן של בן דוד ,שבת שלום לך
קמע
שבת שלום  ,מצטער שהתעכבתי  ,סליחה ומחילה  ,קצת פיוטים קצת פרשת השבוע -דברים
המושכים את הלב .
יעקב
ישב  ,כבוד הרב
עוז
אז אתה הרב קמע
קמע
מודה באשמה
(יעקב קם מפנה מקום לקמע  .קמע לא מתיישב  .מסמן על האוזניות של אדווה ) .
יעקב
אדווה  .אדווה !
תקווה
מסירה לה את האוזניות
יש לך שיחה מאבא
אדווה
מה ?
יעקב
תכבי את המוסיקה  ,שבת  ,כבוד הרב  ,לא נאה
אדווה קמה והולכת .
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נקדש ?

קמע
יעקב
בכבוד .
קמע
לא אני  ,חס וחלילה ,רבי יעקב אתה תקדש ,בכבוד
יעקב
בכבוד
קמע
לא לא  ,בכבוד  ,רבי יעקב  ,בעל הבית .
עוז
קדימה אבא בכבוד
יעקב מקדש בקול נעים על היין  ,השלושה עונים לו במקהלה  .פתאום נוצרת ליד השולחן אוירה
אחרת  ,מלוכדת  ,נעימה  ,יעקב מחייך האחרים מחייכים אליו .גם תקווה נשבית בקסם עומדת
ומקשיבה  .יעקב מסיים .אמן .
קמע
נטילת ידיים
השלושה יוצאים בזה אחר זה .
תקווה
ראית?
עוז
ראיתי ,זה נורא יפה
תקווה
נורא יפה .אין משפחה  ,אין אישה אין ילדים  -יש קמע ושבעת הגמדים  .נורא יפה  .דיברת אתו
על אדווה וסשה ?
עוז
כן .הוא מהופנט  .לא רוצה לשמוע אף אחד .
תקווה
אז תנסה לדבר עם קמע .
עוז
אני ? לא ילך  .טוב  ,אני הולך ( .יוצא)
(השלושה חוזרים תקווה יוצאת להגיש אוכל .יעקב מחווה לקמע על החלה וקמע מברך ובוצע את
הלחם )
קמע
"ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ"
כולם
אמן
קמע
איך היה בגליל  -קיבלו אותך יפה ?
יעקב
ברוך השם .בכל מקום היה בן אדם ,קיבל אותי אישית  ,הכניסו אותי פנימה מחלקה ראשונה .
קמע
נו והתחזקת בעזרת השם
יעקב
התחזקתי התחזקתי  ,ברזל .ברוך השם
קמע
למה לא .
יעקב
מקומות קדושים אחד אחד  .נסעתי הרגשתי ממש נוסע בתוך הקודש
קמע
כן ,הגליל מקום מאוד קדוש  .חזק  .הרבה יראת שמים .
יעקב
גם ברדיו  ,כל התחנות –דברי תורה .קריאה בתורה  ,פרשת שבוע  .אתה נוסע באוטו כאילו בית
מדרש  .מאוד נהניתי  .לוחץ תחנה – שיעור  .מעביר תחנה – חזנות .
קמע
כן .עושים עבודה טובה .
(תקווה מגישה מנה ראשונה ליעקב )
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קודם לכבוד הרב
כבר רעב ,כבוד הרב ?

יעקב
תקווה
קמע
לא לא  ,סליחה ומחילה  ,תודה רבה –

עוד ?
לא ,תודה  ,מספיק  ,זה יספיק
אולי בכל זאת ? לכבוד שבת -
תיקח תיקח עוד  ,שימי עוד –

באמת תודה  ,זה יותר מדי (.מוזגת) גם מזה

תקווה
קמע
תקווה
יעקב
קמע
תקווה
למה לא – לבריאות  ,לא טוב לצום .
יעקב
חשבתי ,נסעתי בדרך במכונית  ,אולי לעבור לגור שם ,בגליל .
(שלושת האברכים נרעשים )
קמע
לעבור לגור שם ? למה ?
יעקב
הרבה קדושה  ,יראת שמים .פה האנשים …חלשים.
קמע
חלשים  -נחזק אותם.
יעקב
חשבתי אולי לעזוב הכל ,העסק ,הבית ,הכאב ראש  -לקחת איזה חדר קטן בצפת לעבור לחיות
בקדושה .ללמוד קצת  ,קברי צדיקים –לא?
משיח
לא
בן דוד
חס וחלילה
קמע
זה לא המצווה  .המצווה זה פה .
יעקב
מה הכוונה ? מה הפשט?
קמע
כתוב "צדקה תתחיל מבית" –קודם לחזק את הבית  ,המשפחה  ,אחר כך – הקומה  ,אחר כך כל
הקומות  ,הרחוב  ,השכונה  ,איזה גן ילדים  ,אולי בית ספר  ,איזה מקווה  ,בית כנסת בנוסח שלנו
– חס וחלילה לעזוב את העסק
יעקב
פשוט חשבתי -
קמע
השם נתן לך כוח בעסקים ,עזר לך  -צריך להודות לו להתחזק בעסקים .
יעקב
אז לא לעזוב ? חשבתי –
קמע
חלילה  .כל אחד עושה את העבודה שלו  .טוב ,נשיר משהו ? "אשת חיל מי ימצא "
אבל אולי צריך להכניס קצת קדושה לעסק  ,כמה תלמידי חכמים  ,איזה שלושה משגיחים ,ארבע
אברכים  ,אומרי תהילים – לא יכול להזיק  .להיפך.
יעקב
אז יש לי רעיון -
קמע שר ,יעקב לוחש על אוזנו  .פניו של קמע מתחייכות הוא מהנהן וגוחן על אוזנו של משיח
שמחייך גם הוא ולוחש לבן דוד .השירה מתגברת  .עוז שהחליף בגדים ליציאה חוזר  ,נעצר רגע
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ומחליף מבט עם תקווה הפורשת ידיים באין אונים  .אבל קמע יעקב ומשיח בן דוד כבר נישאים
על גלי שירתם כשהאור יורד .
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מערכה 2
תמונה 1
תקווה  ,מיקי ,משיח ושני סבלים שנראים גם הם כמו קמע
מכניסים ארגזים הביתה .
תקווה –
רגע מה זה מה אתם מכניסים הביתה ? מה זה הארגזים האלה ? מיקי !
מיקי נכנסת
תקווה
מי אלה ,את יודעת ?
מיקי
לא יודעת  .שוב שיכפלו את קמע  .סליחה  ,מה אתם מכניסים הנה
משיח
לא מדבר עם נשים
תקווה
אבל מי האנשים האלה  ,מה יש בארגזים ?
משיח
זה מגברים  ,זה משדר ,זה ציוד עריכה  ,מיקרופונים – כל מיני דברים  .ציוד
מיקי
איזה ציוד
משיח
ציוד רדיו (עושה סיור בבית )
תקווה
מה זה רדיו ? יעקב נהיה מרגל ?
מיקי
זה כנראה טעות  .תשמע קח מפה את כל הדברים ותעביר אותם למשרד של יעקב .אני אתן לך את
הכתובת הנכונה –
משיח
זה לא טעות ( .לסבלים ) תחילו להרכיב .
סבל
גברת  .אמרו לנו לפרק תחנת רדיו מקום אחד להעביר מקום שני  .שילמו כסף  .את רוצה להעביר
מקום שלישי – תני כסף  ,נעביר  .בלי חכמות
תקווה
תחנת רדיו ? הוא אמר תחנת רדיו ?
משיח
תחנת רדיו
מיקי
זה מה שהוא אמר
משיח
פיראטית  .רדיו פיראטית  .עובר כל שבועיים למקום אחר  .שלום גברת ( .לסבלים האחרים
ברוסית ) קדימה טיפ כבר לא יהיה פה  .מחר יבואו טכנאים .
מיקי
זה מסרטן ,לא ? אני מתקשרת ליעקב (יוצאת)
תקווה
אם יש לו שכל שלא יבוא הביתה

תמונה 2
יעקב וקמע נכנסים
הכל פה ?
הכל פה
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קמע
משיח
יעקב
אשתי פה ?
משיח
הלכה לטלפן אליך .נראה לי היא לא כל כך מרוצה –
קמע
יהיה בסדר  ,גם אותה עוד נעשה שדרנית ,בעזרת השם – מה אתה אומר רבי יעקב ? ציוד חדש
מהאריזה –הכי טוב שיש  .מצוה גדולה אתה עושה  ,אין ספק  ,בבחינת "מזכה לרבים "
יעקב
"מזכה לרבים" –מה הפשט ?
קמע
הפשט שבזכותך יזכו הרבה אנשים לשמוע קול תורה אנשים ששכחו מה זה בית אבא ,ישראל
סבא  ,יפתחו ראדיו בבוקר – שיחה בענייני מוסר  ,עניני דיומא  ,שולחן ערוך  -ינסו לברוח גלי
צה"ל – נתפוס אותם שם נדפוק בהם מנגינות מבית אבא יזוזו לרשת בית – נכניס להם דרשות
שידור ישיר מסמינרים לחוזרים בתשובה  -זה הפשט
יעקב
איך ?
קמע
איך ? בזכותך בזכות הציוד הזה המשוכלל שקנית בהרבה כסף  .בדרך כלל תחנת רדיו משדרת על
תדר אחד  .זה לא– זה מולטי תדר הדלקת – נדבקת  .רודף אחרי המאזין תופס אותו באוזן מכריח
אותו לשמוע דברי תוכחות ,זה וירוס רדיו
יעקב
אתה יודע מה – נעשה גם פירסומות  ,נרויח כסף – נוכל להעביר לצדקה ,תלמודי תורה –
קמע
הנה  ,הנה  -אתה רואה רבי יעקב  ,מיצוה גוררת מיצוה -בזכות המוח הכלכלי שלך יזכו הרבים .
ואתה רצית לעזוב את העסק לעבור לגליל ..
יעקב
מה אני אגיד – מתגשם לי עכשיו חלום  -תחנת ראדיו אצלי בבית  .ומה מצחיק -שאף פעם לא היה
לי חלום כזה .
קמע
רבי יעקב  ,אם אביך עליו השלום היה איתנו היום – מה היה אומר ?
יעקב
מה היה אומר -היה מאושר
קמע
היה אומר " -תנו לי תכנית חזנות כל ערב נחמם לאנשים את הלב " היה יושב פה אצלך באולפן
זכוכית מול המיקרופון מנעים זמירות מסלסל מנגינות – חבל שלא זכה חבל שלא זכה .מזל שאתה
זכית
יעקב
בזכותך .
קמע
טוב ,תנגב את הדמעות רבי יעקב .בשעה טובה  .נתחיל לשדר מחר  .אני עולה ללמוד איזה דף
גמרא -תצטרף אלי ?
יעקב
מיד  .יש לי איזה רעיון לפני זה  ,רעיון מהפכני ( .מתקשר בסלולארי הצלצול נשמע קרוב מאד)
אדווה !
אדווה
כן אבא
יעקב
איפה את  ,אני צריך לדבר אתך

תמונה 3
היגיע הזמן .מה זה ?
כלום  .סתם  .הפתעה
מה זה  ,ציוד האזנה ?
טוב  ,אז אני ניגש ללמוד (יוצא)
תקשיבי אדווה –
כן
אדווה

אדווה
יעקב
אדווה
קמע
יעקב
אדווה
יעקב
אדווה

כן
יעקב
אגב  ,איזה מין שם זה ,אדווה ? את אוהבת את השם הזה ? יפה בעינייך  -אדווה
אדווה
מה לא בסדר
יעקב
לא יודע  ,שם בלי שורש ,אדווה  -כאילו אויר ,אדווה ,אין בשר …לא אהבת את השם הקודם שלך
? קלמנטין? על שם הדודה שלך ?
אדווה
לא .
יעקב
למה ?
אדווה
כי כולם קראו לי קלמנטינה  .בשביל זה קראת לי ?
יעקב
לא בגלל זה  .אני… אמרתי לך כבר שבעיני את בחורה מאוד מוצלחת ?
אדווה
נו-
יעקב
לא  ,זאת אומרת בין שני הילדים שלי יש מוצלח ויש פחות מוצלח –אז את המוצלח  .מוצלחת
אדווה
שמחה ששמת לב בשעה טובה ומוצלחת .
יעקב
ומאוד אני אוהב אותך  .מאוד מאוד .
אדווה
תודה מקרב לב ,באמת תודה אבא .
יעקב
את מאוד דומה לאמא שלך הצדקת שגם אותה מאוד אהבתי .
אדווה
כן .אני זוכרת  .לפעמים בלילה אני מתעוררת ונזכרת כמה אהבת אותה  .אחר כך אני בקושי
נרדמת  .לא משנה  .טוב ,זה מה שרצית להגיד לי ?
יעקב
כן ( .אדווה פונה ללכת ) רגע  ,וקמע ?
אדווה
מה ?
יעקב
קמע
אדווה
מה קמע ?
יעקב
מה  ,מה דעתך עליו  .על האורח  ,הרב קמע .

21

אדווה
אתה באמת רוצה לדעת ?
יעקב
ודאי  .מה דעתך  .תחשבי טוב לפני שאת עונה לי  .ככה רגוע  ,תעני ספונטאני בלי לחשוב – מה
דעתך על כבוד הרב קמע .
אדווה
מה דעתי עליו …מה אתה רוצה שתהיה דעתי עליו בוא נשאל .
יעקב
כל הכבוד  .גישה נכונה  .הייתי רוצה אם לא איכפת לך שתגידי לי מה דעתך עליו בתור
חתני .
אדווה
מצדי הוא יכול להיות גם כלתך .
יעקב
מה ?
אדווה
מה ? מה חתנך ? אתה מתכוון –
יעקב
כן.
אדווה
מי ?
יעקב
אמרתי לך
אדווה
אני לא בטוחה שהבנתי
יעקב
הבנת
אדווה
לא הבנתי
יעקב
אני נשבע לך –הבנת בדיוק
אדווה
תגיד עוד פעם
יעקב
הבנת בפעם הראשונה .
אדווה
קמע?
יעקב
קמע
אדווה
חתנך  .זאת אומרת –
יעקב
בדיוק
אדווה
אתה רוצה שעוז יתחתן עם קמע ?
יעקב
לא אבל את קרובה
אדווה
אתה רוצה שאני אתחתן עם קמע ?
יעקב
שום דבר לא יעשה אותי יותר מאושר  .אבא מחכה כל החיים למסור את הבת שלו לחתן מצוין .
אני לא לוחץ חלילה  .חשבתי רק  ,אם לא שמת לב – פשוט לרמוז לך  .לא קרה כלום  .לא רוצה -
לא צריך  .תעשי הערכה מחדש .
אדווה
אין לי מילים
יעקב
אז תעשי עם הראש  .מספיק עם הראש  .לא צריך מילים  .לא בכיוון הזה  -בכיוון הזה  -מלמעלה
למטה .
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אדווה
(נטולת יכולת דיבור) איך הגעת לדבר כזה
יעקב
חשבון פשוט -את רוצה להתחתן  ,אני רוצה אותו במשפחה – שתי ציפורים במכה אחת  .בן אדם
כמוהו כבוד גדול למשפחה .את יודעת כמה שידוכים מציעים לו ,כמה אנשי עסקים רוצים אותו
אצלם למזל לברכה ליהנות ממנו ועכשיו עם תחנת הרדיו – הוא גם איש תקשורת  .את אוהבת
תקשורת ,לא ? (מבחין בתקווה המצותתת) את  ,מה את עושה פה ? האזנות סתר ? -

תמונה 4
יעקב  ,יש שמועה בבית שיצאת מדעתך

תקווה
יעקב
סליחה
תקווה
שמועה רצינית מאד  .אומרים  ,שאתה אמרת ,שכאילו אתה רוצה –לא זה לא יכול להיות אני לא
מאמינה -
יעקב
שמה ?
תקווה
בעניין ה … -לא מאמינה !
יעקב
תאמיני
תקווה
בשום אופן  .אפילו אם כולם יגידו לי  ,אפילו אם אתה בעצמך תגיד לי שבאמת שמעת את עצמך
אומר שאתה רוצה לעשות מה שעשית גם אז לא הייתי מאמינה
יעקב
טוב אז תתחילי להאמין כי זה בדיוק מה שיהיה פה
אדווה
מה יהיה פה ?
תקווה
(לאדווה) אל תתרגשי  .זה חוש הומור כזה ,מנסה להצחיק אותך ,נכון יעקב ?
יעקב
את מעצבנת אותי
תקווה
יעקב אני שומרת על כבודך אתה המעביד שלי
יעקב
את מעצבנת אותי
תקווה
אתה מצחיק אותי
יעקב
את מעצבנת אותי
תקווה
אתה רעב אולי ? צמא ? כוס תה ? מכשיר שמיעה ? לקרוא לאמבולנס – אנחנו יכולים לאשפז
אותך אם תרצה  .עשר דקות מגיע פה אמבולנס ושני חבר'ה חזקים מעמיסים אותך למוסד חולי
נפש רק על מה שאמרת
יעקב
את מפוטרת
תקווה
היית מת
יעקב
את מפוטרת  ,אל תבואי לעבודה יותר  .עלית לי עד כאן  .תלמדי את מקומך בבית הזה
תקווה
אני יודעת טוב מאוד את מקומי – פה !
יעקב
הוא לא פה  -הוא פה  -מתחת לכולם
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תקווה
יכול להיות  -אבל אני גידלתי לך את הילדים וטיפלתי באשתך הראשונה כשהייתה חולה ובאשתך
השניה גם כשהיא בריאה ואני מנהלת את הבית ובשניה שאני יוצאת הכל נופל אז אל תתחיל אתי
יעקב כי אני עוד יכולה באמת ללכת  .היא עומדת להתחתן עם סשה  -לא שמעת על זה ? קבעו
תאריך  ,הזמינו אולם ,ראו דירות  ,שמלת כלה – מה נפל עליך פתאום ?
יעקב
לא עניינך .זאת הבת שלי ( .לאדווה) תפסיקי לבכות
תקווה
אז מותר לך לאמלל אותה
יעקב
כן
תקווה
מה יש לך נגד סשה ? מה אתה מביא לה חתנים במקומו –איפה אנחנו  -ימי הביניים ?! זה שנת
אלפיים לא תקופת האבן  ,תתעורר ! קמע …! – מנסה להדביק לה את קמע ! מה דעתך על הרב
קמע  ,מה את חושבת על קמע -אתה רוצה את קמע בתור קמע למה לא תדחוף אותו למזוזה
שייחנק אבל מה אתה רוצה ממנה ?
יעקב
אני אבא שלה
אדווה
אתה הרוצח שלי
יעקב
מה ?
תקווה
הרי קמע כמעט יורק כשהוא רואה אותה – מה קרה ? כבר לא מפריע לו המיני והטוסיק בחוץ ?
הקבצן המתחזה הזה ההומלס נדבק אלינו כמו קרציה אני עוד זוכרת אותו מעשן בדלים של
"נובלס" שהיה אוסף מהמדרכה בתחנות אוטובוס כי האנשים כשבא האוטובוס זורקים את
הסיגריה שלמה היה יוצא לו כל בדל אולי חצי אצבע -
יעקב
זה מה שרע בו – הכסף ? מילה אחת והוא מיליונר  .הכספים שעוברים לו בין הידיים לצדקה אני
לא יודע מי היה מחזיק מעמד ולא גונב קצת  .תתביישי לך תקווה  -היזהרו בבני עניים כי מהם
תצא תורה .
אדווה
לא רוצה תורה ! לא רוצה תורה ! אני רוצה את סשהייייי!!!
יעקב
שום סשה .
אדווה
אבל הסכמת
יעקב
התחרטתי .
אדווה
אבל למה ?! כי הוא קצין בצבא ? הוא משתחרר .
יעקב
לא זה
אדווה
כי אין לו הרבה כסף ?
יעקב
לא זה
אדווה
אז למה
יעקב
אל תכריחי אותי
תקווה
תגיד לה למה
יעקב
כי הוא גוי .
אדווה
מה הוא ?
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גוי  .רוסי  .לא יהודי .
מי גוי רוסי לא יהודי – סשה ?
אתה משוגע אבא
אני אומר לך
למה  ,שכבת איתו? ראית לו את הזובי ?

יעקב
תקווה
אדווה
יעקב
אדווה
יעקב
אני אבא שלך תזכרי את זה
אדווה
תזכור אתה את זה  -לא מתבייש … הבן אדם קצין בצנחנים נותן את החיים שלו בשבילך  ,לא
רואה בית  ,לא רואה משפחה קורע את עצמו בשביל כל הבני זונות המשתמטים ואתה אומר לו גוי
יעקב
איך את יודעת שלא –ראית תעודות של אמא שלו  ,סבא שלו ? הסבא שלו עוד עשה פוגרומים
ביהודים באוקראינה  .מה את יודעת ? זה בלאגאן .אלה קונים תעודות כותבים "יהודי" רק לברוח
מרוסיה  ,באים לארץ למצוץ אותה  ,להתחתן עם הבת שלי  .למה לא תיקחי אחד משלנו .
אדווה
מי שלנו -קמע ?
יעקב
הוא יהודי  -לא קומוניסט
תקווה
ואתה לא נורמאלי
יעקב
תוציאי עוד מילה  ,תתערבי עוד פעם  -ואני מראה לך מה זה
תקווה
מה זה
יעקב
תוציאי מילה אני אראה לך  -את העיניים אני אוציא לך  ,ינעל ראבאק
תקווה
נהיית דתי איך אתה מקלל
יעקב
סתמי
תקווה
תסתום לי גם את המוח לא לחשוב ? תתפוס לי את הפנים לא לצחוק ממך ?
יעקב
תחשבי בראש לא בלשון  .תקשיבי  ,אדווה  ,טפו איזה שם בחרת לך –
תקווה
לא יכולה לשתוק -
יעקב
תיזהרי ! תשמעי אדווה  ,קמע לא חתיך מי יודע מה אני יודע
תקווה
בלשון המעטה
יעקב
אבל הוא בן אדם רוחני
תקווה
כן  -מלא רוח .
יעקב
… בן אדם רוחני
תקווה
עושה הרבה רוח
יעקב
יהיה נאמן לך –
תקווה
כמו עקרב  .עקרב קמע .
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לא יסתובב עם אחרות
מי תרצה אותו

יעקב
תקווה
יעקב
תקווה אני אפרק אותך
תקווה
תתחתני תתחתני איתו תוכלי לעשות חיים  ,להשתכב עם כל השכונה  .הוא ילמד תורה  -את תעשי
צדקה וגמילות חסדים חווה ושווה ומעשים טובים תתחתני איתו כדאי לך .
יעקב
את שמה פס עלי
תקווה
דיברתי אליך ? דיברתי אליה .
יעקב
טוב נמאס לי (מרים יד ,תקווה נבהלת ומשתתקת) מה קרה – נגמרו לך המילים פתאום ?
תקווה
אתה מאיים באלימות
יעקב
חס וחלילה אני נגד אלימות  -תוציאי עוד מילה  .יפה  .אז סיכמנו אדווה  -בינתיים הכל מבוטל
תחשבי ותגידי לי מה דעתך על ההצעה
תקווה
 המגונה  .רק על ההצעה יכניסו אותך לכלא  .זה שידול לזנות  ,יעקב  ,את הבת שלך אתה עושהפרוצה שתחפש גברים מתחת לעמוד חשמל אם אתה מכריח אותה להתחתן עם המקרר הזה –
יעקב
לכי לעזאזל  .נמאסתם עלי .
(רוצה לצאת  .פתאום נשמעים צלילי הג'ינגלים של תחנת הרדיו החדשה – "רדיו קול יעקב "
ובעקבותיהם נכנס לבמה האולפן הנייד ובו יושב הרב קמע ומשדר)
הפסקה
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מערכה 3
פתיחה
תמונה 1

מיקי על האופניים  .במקום מוזיקת הטכנו שומעים עכשיו את "קול יעקב" ג'ינגלים  ,פרומואים
ודרשה לפרשת השבוע מפי הרב קמע  .הסגנון יוצא דופן – קמע מעביר קטעים על גיבורי
הפרשה ומפסק את חידודיו בתיפופים קצרים כמו בדרן  .מיקי מדוושת בחוסר בטחון  .בני הבית
נאספים נבוכים מהמציאות החדשה  .יעקב יושב עם קמע באולפן הזכוכית ומדי פעם מגיב
בקריאות עידוד – בעזרת השם ! תתחזק ! ברוך השם!
עוז
זה לא ייגמר ? זה לא ייגמר ? אבא אמר שבועיים זה נמשך חודשיים ! אם היתה לי קצת
סימפאטיה לספר תורה עכשיו הכל נהיה קטע  ,איזה קטע  ,נשמה ,נשמה  ,תתחזק ,תתחזק  -אני
אשבור לו את הזכוכית אני אומר לך .
תקווה
שתוק  ,תירגע קצת  .לא בכוח .
עוז
תקווה היה לנו בית נורמאלי תראי מה נהיה פה  .ואנחנו שותקים  .תראי מה הוא כבר השיג
מאבא  -תראי איזה אוטו קנה לו  ,איזה חליפות ,איזה נעלים ,איזה אפטר שייב הוא משתמש –
לזונת צמרת לא משלמים ככה .יום אחד נתעורר נמצא אותו עם אדווה מתחת לחופה .
עוז ניגש ודופק על הזכוכית  ,מבקש מיעקב לצאת החוצה  .יעקב יוצא
עוז
אבא מה קורה ?
יעקב
מה קורה  -במקום לשמוע מוזיקה פטישים תשמעו חזנות  ,יפריע לך באופנים? תשמעי קצת דברי
תורה –מה קרה ?
מיקי
יעקב ,אתה לא יכול לעשות לנו את זה
יעקב
למה לא
עוז
כי זה אסור אבא  ,זה פיראטי  ,זה בניגוד לחוק
יעקב
איזה חוק ?
עוז
החוק  ,לא יודע  ,חוקי המדינה .
יעקב
והסמים שאתה מעשן –זה בהתאם לחוק ? אל תתחיל אתי .
מיקי
אבל זה בית  ,יעקב זה לא גלי צה"ל
יעקב
זה לא גלי צה"ל  .זה רדיו "קול יעקב" .בקושי עצרתי את הרב -רצה לקרוא לזה "קול יעקב
מוראד" על שמי  .זה מהפסוק – "הקול קול יעקב "  .מה כואב לכם  -כל אחד יש לו היום תחנה
כל אחד מדבר מה שרוצה –-רק לי אסור ?
עוז
אבא מה קרה לך ?
תקווה
עוד לא הבנת – נמאס לו מכולכם רוצה אתכם בחוץ
יעקב
חס וחלילה
עוז
אז למה אתה עושה את זה ?
תקווה
ולמה עשה בית כנסת בקומה למטה ? ולמה פתח ישיבה בחדר אורחים ? ולמה הדביק מזוזות חצי
מטר אורך על כל הדלתות ? ולמה הביא פה עשרה חוזרים בתשובה אחד יותר מפחיד מהשני  -הוא
מנסה להגיד לכם משהו ואתם לא שומעים .
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מיקי
מה אתה מנסה להגיד יעקב ?
יעקב
מה אני מנסה להגיד ? אין לי אויר -זה מה שאני מנסה להגיד  .הגעתי לגיל חמישים וחמש  ,יש לי
משפחה ,בית  ,עסק ברוך השם  -ואין לי אויר  .אני בא הביתה  -את נוסעת על האופני כושר השד
יודע לאן והמוזיקה טכנו דופקת לי בראש  .יום שישי אני רוצה לעשות קידוש – זאת יש לה פגישה
עם הרוסי שלה זה יש לו משמרת בקילוף ג'וקים במסעדה סינית  ,את אוספים אותך חברים שלך
עד שאת גומרת  -ולי אין אויר  .לא נושם .יושב לבד לשולחן  .חושב על אבא שלי איך היה יושב
מכובד בנים בנות מסביב לשולחן ,אוכלים שרים נהנים  ,דברי תורה …-
עוז
אבל אתה לא אבא כזה ,אבא ? אתה אבא אחר – מה דברי תורה … עכשיו נזכרת ? כשהיינו ילדים
איפה היית ? אמא היתה מתחננת אליך שב עם הילדים ערב שבת  ,תשאל מה היה בבית ספר מה
למדנו – איפה אז היית ? ישנת  .היינו מתייבשים עם אמא מול הטלוויזיה –הזיז לך ? – מה
פתאום? אתה האבא ,עובד כל השבוע  -שבת  ,הולך לישון  - ,שתקנו  .זה הזיכרונות שיש לי ממך –
לא דברי תורה  .אז אני אוהב אותך פחות ? אתה לא אבא שלי ?
יעקב
 אני אומר לכם מילה אתם קופצים עלי כאילו נשכתי אתכם  .כולם פה בחופשה עושים חייםנהנים מהחיים ורק לי אין את המוזיקה שלי את ההנאה שלי את החוג בית שלי את החברים שלי
תקווה
איפה החברים שלך ?
יעקב
אין לי חברים  .עבדתי כל החיים לא היה לי זמן לבלות עם חברים  .את כולכם לקחתי מהדירת
חדר בשכונה סחבתי אתכם על הגב עד לשיכון צמרת .
מיקי
אותי לא סחבת על הגב
יעקב
נכון  ,אותך קניתי יד שניה במחיר מופקע
עוז
אבא איך אתה מדבר
מיקי
אתה תשלם על זה (יוצאת)
עוז
אז קנית לך את קמע חבר ?
יעקב
כן כתוב בפרקי אבות "עשה לך רב וקנה לך חבר " עשיתי לי רב קניתי לי חבר – מה תגידו על זה .
לא זכותי ?  -כמו זכותכם .
תקווה
אבל למה כזה חבר
יעקב
את תשתקי שמעתי אותך מספיק כל החיים .
תקווה
שמעת אבל לא הפנמת  .תפנים  .חמישים שנה בנית  -תהרוס הכל ברגע  .פתאום עכשיו מתחשק
לך להיות כמו אבא שלך – תאמין לי הכרתי את אבא שלך  ,לא מציאה גדולה  .מהיום שבא לארץ
מעיראק נכנס להלם ישב בבית כנסת כל היום  .אתה אחר  ,יעקב  ,זאת תקופה אחרת זמן אחר –
אתה לא יכול להשתיל להם את הגעגועים שלך והזיכרונות שלך .אתה רוצה רב ? לך  -תלמד עם
רב למה לא ? – אתה רוצה להשתטח על קברים – למה לא? – אבל מה יש לך מהם ? מכרת את
כולם לקמע בשביל השיגעון שלך  .אני מבקשת ממך יעקב – תעשה שלום עם המשפחה שלך לפני
שהכל נופל .
יעקב
משפחה שלי ? מה יש להם ממני ? מה אני בשבילם ? כספומט  .לוחצים יוצא כסף  .משיכה בלא
בירור יתרה  .מה הם צריכים ממני ? דיברו אתי פעם ?סיפרו לי מה קורה איתם ,מה מציק ,מה
אפשר לעשות בשבילך  ,אבא ? מה פתאום  -לחיצה יוצא הכסף  .גם על המצבה שלי אני מתקין
חריץ יבואו לבקר אותי כל יומיים  .הנה ,אדווה ,למה היא לא עוזבת את הבית הולכת להתחתן
עם הרוסי ? – כסף  .אבא לא נותן כסף  .אתה עזרא –
עוז
אל תקרא לי עזרא
יעקב
אתה עזרא בן עשרים וחמש ועוד לוקח כסף מאבא .
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עוז
אתה נותן – אני לוקח  .זה טבעי .
יעקב
טבעי ? -בסדר  .אז מהיום את ההקצבה תקבל כל יום בסוף התפילה .קמע יחתום לך פנקס
נוכחות  .תקווה אמרה שאין לך זיכרונות -עכשיו יהיה לך  .לא תניח תפילין  -לא תקבל כסף .
עוז
מה ?
יעקב
ככה מתחשק לי  .מה תעשה ? תתפטר ?
(צלילים עולים מאולפן הרדיו ) או  ,הדרשה היומית  .תקשיבו – דברי אלוהים חיים (.יוצא)

תמונה 2
חייבים לעשות משהו
אנחנו עושים משהו  ,אני ומיקי

עוז
תקווה
עוז
מה ? תשתפו אותי
תקווה
אתה אל תתערב בינתיים  .כשנצטרך נגיד לך  .בדבר אחד אני רוצה להגיד לך אבא שלך דווקא
צודק
עוז
במה .
תקווה
בעניין השם שלך  .מה זה עוז ? אתה לא מתבייש להסתובב עם שם של צל"ש  ,עיטור העוז? –
חאלס מהיום אני קוראת לך עזרא כמו פעם .
עוז
תעשי את זה ואת מתה  .לא מזהיר יותר .
תקווה
יופי עכשיו תעלם מפה  .כי מיקי רוצה לדבר עם קמע .
עוז
על מה ? מה יש לה להגיד לו ?
תקווה
שיעזוב את אדווה  .שיגיד לאביך שירד מהשטות הזאת .
עוז
ולמה שהוא ישמע לה
תקווה
כי הוא מת עליה .
עוז
קמע? !
תקווה
תשמע מה שתקווה אומרת  .עכשיו תעוף
עוז
לא עף  .אני רוצה לשמוע מה הם מדברים
תקווה
אם תהיה פה הוא לא ידבר .
עוז
אני לא מוציא מילה  ,נו – תקווה אל תעשי בעיות .
תקווה
תקשיב לי יא מקלף ג'וקים -יעלה לך הדם לראש  ,תתחיל לצעוק  -הלכה כל התכנית  .אז עכשיו
קח את עצמך ותתאייד .
עוז
יהיה בסדר נו  ,אני-
תקווה
הוא בא  ,עוף מפה .
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תמונה 3
קמע
משיח  ,אתה נשאר פה שם עין על התחנה שלא תיפסק הדרשה באמצע  .זה דרשה בשידור חי עם
שיחות ממאזינים שאף אחד לא יקלוט שזה הקלטה  .ותוריד את האור באולפן שלא יראו שאני
לא שם .
משיח
ואיפה תהיה
קמע
מה זה עניינך ? מבחינתך אני באולפן  ,משדר .
משיח
ואם יבוא מישהו יתעקש ויכנס לאולפן
קמע
ואם יבוא המשיח  ,משיח ?  -אל תהיה נודניק ( .רואה את תקווה ) אני בבית מדרש מחלק צדקה
ללומדים  .גמ"ח .
משיח
איזה גמ"ח
קמע
גמ"ח עד"ש באח"ב  -תעשה תשובה  ,משיח  .עוד לא גמרת לנקות כל מה שחטאת .
תקווה
כבוד הרב –
קמע
כן מה רצית ? רגע אחד – לפני שאת מדברת קחי את זה תכסי את השיער  ,תאריכי את החצאית
ותכסי את המחשוף אם לא איכפת לך  ,קשה לי עם העור
תקווה
אז תעצום עיניים -
קמע
אבל כבר ראיתי  -מה יעזור לי לעצום  .הרהורי עבירה  -קשים מעבירה את חושפת טפח ומגלה
טפחיים מציבה מכשול לפני עיוור רחמנא ליצלן  ,במחילה  ,אל תכשילי אותי
תקווה
בסדר עכשיו ? לא תיכשל חס וחלילה ?
קמע
בלי נדר  .לא אוהב לעמוד בניסיון
תקווה
קצת עור חשוף מערער אותך  ,כבוד הרב ?
קמע
אי אפשר לדעת מה ילד יום
תקווה
אפשר לדעת  -יום לא ילד כלום  .צריך שהחשופה תסכים והחשופה לא תסכים  .גם אם תתגלח .
תשמע ממני -
קמע
החשופה חצופה  -תשמעי את ממני .אבל יהיה לך עוד הרבה זמן להתחרט-לא צריך למהר .כן מה
רצית ?
תקווה
אפשר לדבר  ,אתה רגוע ?
קמע
את החצאית קצת למטה או שאני הולך
תקווה
תלך .אבל אז תפסיד את הגברת שרוצה מאוד לדבר אתך
קמע
גברת מי ?
תקווה
גברת מיקי
קמע
גברת מיקי רוצה לדבר אתי ?
תקווה
כן .בארבע עיניים  .שיחה אינטימית .
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קמע
מוכן לסבול הכל  .שיחה על מה ?
תקווה
על פרשת השבוע  ,מה חשבת ? יש לה הערות לדרשה שלך ברדיו "קול עשיו"
קמע
"קול יעקב"
תקווה
"הקול קול יעקב הידיים ידי עשיו "
יפה הכנסת לי .

קמע
תקווה
קח את זה בתור שיחה עם מאזינה .
קמע
למה לא  .וגם את עוד תעשי תשובה  .תשמעי מקמע .
תקווה
קמע  ,אני עוד זוכרת אותך שחקן ספסל בנוער של בני יהודה ודוגמן תחתונים בחנות הלבשה של
עזיז בתקווה  -אז עלי אל תעשה רושם
קמע
ואני לעומת זאת שכחתי אותך בשניה שראיתי אותך  .לאן את הולכת ?
תקווה
לכבס לך לבשל לך לגהץ לך  -אני עובדת כאן  .אני שומעת שהיא באה  .תחזיק מעמד כבוד הרב
לא ליפול  ,כי הגברת היא מכשול לפני עיוור הרבה יותר ממני .
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תמונה 4
קמע
שלום גברת מיקי  ,הכל בסדר בעזרת השם בריאות הגוף בריאות הנפש ? כל הבוקר התפללתי עליך
מיקי
תודה לך  .זה עזר כנראה  .יש לך רגע זמן ? אני רוצה לדבר אתך  .בוא נשב .
קמע
אז הבראת בעזרת השם ? הכל בסדר ?
מיקי
כן  ,תודה ,בריאה  ,לגמרי הבראתי
קמע
אמרתי תהילים מהבוקר עד הערב להחלמתך  ,התקשרתי לאנשים שישתטחו ,יכניסו פתקים
לכותל ,ובית יתומים אחד שאני מנהל בגדרה הילדים התפללו עליך תפילת תינוקות של בית רבן ,
באידיש .
מיקי
הגזמת קצת  ,לא ?
קמע
לא חושב  ,לא חושב –הייתי מוכן גם לחלות במקומך  .שמעתי אותך משתעלת ואני כמעט
נחנקתי
מיקי
כמעט נחנקת  .נעים לשמוע
קמע
מגיע לך  ,למה לא  .אישה כמוך …
מיקי
רציתי לדבר אתך על משהו אבל שזה יישאר בינינו  .לכן רציתי לפגוש אותך באופן אינטימי בלי
אנשים אחרים .
קמע
השם שומע תפילת דלים  .אינטימיות  -זאת המילה בה הגיתי בשכבי ובקומי ובמיוחד בשכבי .
טוב לי אינטימית אחת אתך -מאלפי זהב וכסף
מיקי
אני מתכוונת שנדבר כמה דקות לא לגזול מזמנך
קמע
לגזול ? זה לא גזל חס וחלילה  ,ההפך מזה – עד חצי המלכות והרבה יותר  .אני חששתי שאולי לא
תביני נכון למה אני… – למה לפעמים אני כועס על כל הידידים שלך  -באים הנה ,מטלפנים ,
שולחים מכתבים ,מנשקים מחבקים מתנהגים ,תסלחי לי על הביטוי  ,כאילו את חלק מהירושה
של סבתא שלהם –זה הכל מכוונה טהורה  ,לא חס וחלילה –
מיקי
אני בטוחה  .לא חשבתי אחרת  .אני יודעת שזה רק מתוך דאגה כנה ורגש טהור – לא בגלל
שפתאום התחשק לך –
קמע
דווקא מאוד התחשק לי  .מאוד מתחשק לי (מחזיק בידה בכוח)
מיקי
הכאבת לי -
קמע
סליחה ומחילה  ,זה מההתרגשות  ,מהרגש – פשוט לא שמתי – סליחה ומחילה (שם יד על ברכה )
מיקי
סליחה מה אתה עושה ?
קמע
מה ? אני ? בודק את הבד  .שאין שעטנז חלילה  ,שלא עברת על מצוות שעטנז .איסור שעטנז –
מיקי
מה זה שעטנז? זה בעברית ?
קמע
עברית עברית  -שעטנז
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מיקי
מה זה שעטנז – שאסור לענטז ?
קמע
לענטז מותר  -שעטנז אסור  .שאסור לענתז צמר ופשתים יחדיו
מיקי
וזה מה שאתה בודק לי בין ה –
קמע
בדיוק .
מיקי
ואת הבדיקה אתה עושה רק בחצאית או גם ב-
איפה שצריך  .אני תכף גומר .
אז תפסיק כי זה מדגדג –
(מתרחקת ממנו הוא מתקרב )

קמע
מיקי
קמע
אי אפשר לדעת עם הבדים הסינתטיים של היום  .את יכולה להיכשל בעבירות בלי לדעת אפילו-
מיקי
זה משי טהור
קמע
מאה אחוז ?
מיקי
טהור לגמרי  .אתה מוכן להקשיב
קמע
כולי אוזניים
מיקי
טוב  .יעקב ביטל את החתונה של אדווה עם סשה ועלה לו איזה רעיון שאתה תתחתן איתה
קמע
כן ,שמעתי  .זרק לי משהו  .אבל הוא לא בכיוון  .אני בכיוון אחר לגמרי –
מיקי
זה מה שחשבתי  .אתה אדם רוחני  -פתאום להתעסק עם בחורה שלא מבינה אותך בכלל  ,את
העולם הרוחני שלך -
קמע
רוח רוח – גם אני בשר ודם
מיקי
אבל בכל זאת  -לא שאני מומחית גדולה בתושב"ע  ,אבל אתה בכל זאת נראה כמו אחד
שהאנטנות שלו מכוונות למעלה לא למטה ,לחומריות – יותר רוחני כזה
קמע
לאו דווקא לאו דווקא – האנטנה שלי רגישה לכל הכיוונים  -הקדוש ברוך הוא ברא לא רק את
השמים גם את החומר  .מי ברא אותך – את הגוף הזה הצואר הזה הרגליים האלה  -חשבת על זה
פעם  ,הקדשת מחשבה ? הרי כשמסתכלים עליך ברור שזה לא הטבע או שזה מקרי שנברא דבר
כזה  .כשאני רואה אותך אני מברך ברכה מיוחדת – ברוך שחלק מיופיו לבשר ודם  .אין שום
סתירה –להפך  ,מי שעיצב אחת כמוך מגיע לו שלושים תפילות ביום לא שלוש  .שלוש מאות
מיקי
אבל זה לא נשמע לי רוחני
קמע
לא הכל רוח  -יש גם גשם  .אם היו לי האמצעים הייתי שם תמונה שלך בגודל מלא בצבעים בכל
בית בישראל עם כותרת" -לראות ולהאמין -לראות אותך ולהאמין בהשם ".
מיקי
בכל בית ?
קמע
בבית שלי לפחות  ,מעל המיטה
מיקי
כבוד הרב !
קמע
אני יודע אני לא אמור לפתוח את הלב בצורה כזאת  -סליחה ומחילה
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מיקי
כבוד הרב !
קמע
לא יכול לשמור בבטן  ,סליחה  ,אבל כבר נאמר "כל הגדול מחברו – יצרו גדול הימנו" אני לא
מתבייש במה שאני מרגיש כלפיך .סליחה ומחילה אבל פשוט ..כבשת אותי דרסת אותי הכנעת
אותי אני רק רוצה ..רק משתוקק ל  -הטרפת אותי ! זהו  -מעכשיו אני בידים שלך .
מיקי
טוב זה די מפתיע אני מוכרחה לומר – רציתי לדבר אתך אבל לא חשבתי -..אתה בטוח שמותר לך
לדבר ככה ? לא הייתי רוצה שתחטוף בגללי  ,אתה דתי לא ?
קמע
ודתי אין לו לב ? וצדיק אין לו עיניים לראות אותך  ,לב להרגיש אותך ? ואם יצבטו אותנו לא
נצעק ? ואם יענו אותנו –לא נפרוץ ? ואם ימצצו לנו -לא נגמור ? שיר השירים – קראת "שיר
השירים" ?
מיקי
שמעתי "שירים ושערים "
קמע
הנה התנ"ך  ,בלי בושה  ,מילים מילים – אהבתיהו  ,מנשיקות פיהו  ,אהובתי בלילות  ,על
משכבך בלילות  ,שני שדיך כשני עופרים  ,שתי שפתיך כמו שואב אבק ,אני חומה ושדי כמגדלות –
שמח אצלנו
מיקי
כבוד הרב אנחנו קרובים
קמע
מאותה משפחה ?
מיקי
מאותה ספה  .תתרחק קצת !
קמע
אני מאוד במבוכה  ,חייב להגיד  ,אבל כשזה בא  -זה בא  ,אין מה לעשות  .כתוב ב"שולחן ערוך"
שאם באמצע הלילה יש חלום זימה חס וחלילה  -מיד יחשוב על התורה שהיא איילת אהבים
ויגרש ממחשבתו כל הרהור חטא "
מיקי
נו -
קמע
נו -זה לא הולך  .נו מה אני אומר – זה לא מצליח לי ,מנסה להתחזק ולא מחוזק יום כפור אמצע
הצום  ,תשעה באב יום עצוב מאוד מאוד – שום דבר  -אני חושב עליך  .רואה את הפנים שלך
מילא הפנים  -לא יכול להתרכז  .איזה טעויות יש לי לפעמים באמצע הדרשה מדבר עם איזה
גברת בענייני כשרות פתאום הלב מתחיל לדפוק מכשיל אותי באמצע הדיבור "ליבבתיני אחותי
כלה" – זה מה שעובר לי בראש  .לא יודע למה – "ליבבתיני אחותי כלה "  ".והנה קמה אלומתי
וגם ניצבה"  .פאקט .
מיקי
מה אתה אומר לי ?
קמע
מה אני אומר  .מה אני אומר  .אני אומר -תני לי יד  .תקימי מעפר דל מאשפות תרימי אביון עבד
עבדים כורע ברך לרגליך ואין לך מה לחשוש – הכל יהיה סודי ביותר באחריות גמורה .אין לי
יח"צנים אין מדורי רכילות אף אחד לא יעלה על הדעת אני לא רץ להתלכלך בעיתונים כמו כל
החברים שלך המעצב שיער שמספר למעצב אופנה שמרכל למבקר תיאטרון שמלשין לשדרן
ברדיו שלוחש לקצין הבכיר דשחט לשוחט שהוא גם הגיס של המנחה טוק שואו  -שכבתי עם זאת
 ,שמתי לזאת  ,ירדה לי  ,עליתי לה ,עם אשתי ,עם בעלה  -בחצוצרות  ,בשופרות  ,בכיכרות – אני
אדם דתי ,גברת מיקי  ,דיסקרטי  ,אנונימוס  , under cover ,משקפי שמש –מה שנכנס לא
יוצא גם בעינוים קשים –שומר על זכות השתיקה  .אני יש לי שם טוב לשמור עליו .
מיקי
לא חשבתי על זה ..
קמע
כמו שנאמר  -אין כמו הרב למעשי משכב  -שותק כמו קבר  ,אכבר גבר  .תנסי אותי -מה יש לך
להפסיד? תעמידי אותי בניסיון  .קדימה  ,תעמידי לי לניסיון .אין לך מושג כמה אני יכול לדגדג
במצוות  .דגדוגי עניות  .במדגדג של מטה – מה את אומרת?
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מיקי
אני המומה  .הלשון שלך מתפתלת שזה משהו  .הרבה זמן לא פגשתי לשון כזאת .
קמע
זה עוד כלום-
מיקי
אבל מה יהיה אם בטעות אני אחליף חוויות עם בעלי ויפלט לי בטעות ,סתם בטעות כל מה
שהצעת לי עכשיו ? אתה לא חושש ? – הבית  ,הכסף  ,הרדיו ? שום חשש ?
קמע
סומך עליך  .לא חושש  .אין בך רוע  .את רואה בן אדם מתייסר מתשוקה  -תסגירי אותו ?וכי מה
חטאתי ? שהטרפת אותי ? שנפשי יוצאת אליך – זה פוגע בך? הדובדבן על העוגת קצפת  -ייפגע
שרוצים לאכול אותו ככה הופ הופ עם הלשון ?
מיקי
לא יודעת  ,יש דובדבנים שהיו מיד מספרים לקונדיטור  .אני לא  .אני מוכנה שלא יפלט לי גם
בטעות  .בתנאי –
קמע
איזה תנאי ? עד חצי המלכות -
מיקי
בתנאי שתלך ליעקב ותכריח אותו לקיים את החתונה של אדווה  ,שתלך ותדבר טובות על סשה
במקום להגיד עליו לא יהודי  ,ושתוציא ליעקב מהראש את הרעיון לחתן אותה אתך אני מוכנה
לא לספר -

תמונה 5

עוז פורץ לחדר
עוז
מי לא מספר ? היה מת שלא נספר – נגמר הסיפור שלך ,קמע ! יש אלוהים ,קמע ואלוהים שם
אותי פה לשמוע את המניאק הזה
מיקי
עוז ! עוז –עזוב  .בלי צעקות לא צריך לעשות מזה עניין .
עוז
איפה אבא שלי ? איפה אבא שלי !?  -הרגע אני מספר לו מה שמעתי
מיקי
מספיק נו – הוא יהיה בסדר  .הבטחתי לו לא לספר –אז אני לא אספר .הוא יעשה מה שצריך –
נכון קמע ? לא צריך לבלבל לאביך את המוח בשטויות האלה .
עוז
שטויות? הכלב הזה  ,פה בבית של אבא שלי אתה מנסה לגנוב את אשתו  ,חתיכת זבל ? איך אתה
מדבר לאשה נשואה ,אשת איש ,חתיכת צבוע –
מיקי
שידבר  ,מה איכפת לך אני לא מתרגשת מזה –מה שחשוב זה שהוא ישכנע את יעקב
עוז
אני גומר אותך –על כל הלכלוכים שלך וההסתות שלך וההשמצות שאתה משמיץ פה את כולם ,
דתי חרדי ,חתיכת מניאק  -מה לא נתן לך ואתה מנסה על אשתו ? גמרת את הקריירה ,זבל,
מהשמיים שמו אותי פה לחשוף אותך –מזה לא תצא  ,אני מבטיח לך אישית מזה אתה לא יוצא
נקי
מיקי
עוז  ,די !
עוז
אין די – את לא מבינה שניצלנו מהטיפוס הזה – אני מאושר שאני יכול להציל את אבא שלי ממנו
 .סוף סוף  .סוף סוף
יעקב מגיע

תמונה 0
יעקב

מה קרה ? על מה הרעש ? מה הוא צועק פה ?
עוז
טוב שבאת  ,הגעת בזמן – בוא תשמע ,תהנה קצת מהצדיק הקדוש החסיד שהכנסת הנה הביתה ,
מהמשגיח כשרות ששמת על כולנו ,מהשוטר משמרת הצניעות שנהיה עלינו בעל הבית -
יעקב
מה קרה אני שואל עוד פעם -
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עוז
החזיר לך ! היום החזיר לך כגמולך .היום קיבלת שכר מצווה  ,היום  ,לפני עשר דקות  ,פה בתוךהבית שלך בחדר שלך החזיר הכשר הזה ניסה לזיין את אשתך
יעקב
מה ?
מיקי
עוז!
עוז
הנה  ,פה עמדתי ,פה – פה הוא הציע לה להיות המאהב שלה " אני דתי ,גברת מיקי  ,דיסקרטי ,
אנונימוס "  -אמרת או לא אמרת ? "אין כמו הרב למעשי משכב  ,שותק כמו קבר אכבר גבר " –
אמרת או לא אמרת? "תעמידי לי לנסיון אני אדגדג לך ,דגדוגי מצווה " – אמרת או לא אמרת ?
והיא מסכנה מנסה לברוח ממנו ,להשתיק אותו ,מנסה להשתיק אותי שלא ייוודע לך על הצדיק
שלך  ,שלא יהיה סקנדל ,שלא תתרגז ,חלילה ,על הכבוד שלך שהשתינו עליו -
מיקי
זה נכון .אני ילדה גדולה ,עוז ,אני לא צריכה שיגנו עלי  .זה שטויות  -לא כבוד  .לא צריך לעשות
עניין מכל דבר .
עוז
מה ?
מיקי
אם היית שומע לי במקום לצעוק  ,היה הרבה יותר טוב
יעקב
מה זה  ,אני לא מבין מה הולך פה – הרב קמע – זה נכון מה שהוא מספר ?
קמע
רק זה נכון ? אני הרי אשם בכל מה שקורה  -הכי שחור ,הכי מושחת ,הכי חוטא  ,כלי מלא בושה ,
מלא עבירות  ,מלוכלך ,מטונף  -למה לא – מוכן לקבל על עצמי באהבה רבה את כל האחריות .
כנראה מגיע לי  ,כנראה חטאתי במשהו ומקבל עלי ייסורים באהבה רבה  ,זה משמיים  .הקדוש
ברוך הוא משפיל ומרומם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא כמו שנאמר יום עסל יום בסל –זה לא
הוא או היא או הם  -זה מלמעלה  .אז אני מוריד את הראש אומר אמן .אל תכעס עליהם אדון
יעקב אם צריך לגרש אותי כדי שיהיה שלום בבית ושלום בית -עלי  .אני מוכן ללכת בשמחה .
יעקב
איך אתה מעז להמציא-
עוז
מה ? אתה מאמין לו ? אתה עוד מאמין לחרמן המסריח ה-
יעקב
שתוק ! שתוק או שאני הורג אותך !
קמע
לא  ,למה  ,תן לו  ,תנסה להאמין לו  -גם אם זה לא הגיוני ,תהיה שופט צדק ,אדון יעקב ,שופט
עליון ,אל תאמין למראה עיניים –אז מה אם אתה מכיר אותי כאיש ירא שמים ? אז מה אם ישבנו
ולמדנו והתפללנו ועשינו צדקה ביחד הקדשנו עצמנו למצוות ? מה זה – קצת זקן קצת שערות –זה
עוד לא הופך אותי צדיק  .אולי הכל העמדת פנים  ,אולי כל מה שהאמנת בו  -שקר  ,אולי טעית בי
לגמרי  ,מהתחלה עד הסוף  ,לא הבחנת בין צדיק לרשע – אולי אני רשע כמו שהוא אומר -
בבקשה אדון עוז הנכבד  ,סליחה ומחילה  ,אתה יכול להגיד עלי כל דבר  ,לקרוא לי זבל כמו
שקראת לי  ,וכלב ועוד חיות טמאות שאני לא רוצה לחזור עליהן כדי לא לחטוא בניבול הפה  .הנה
אני לפניך מוכן ומזומן –לא מתנגד ולא מכחיש  .סליחה ומחילה -
יעקב
די  ,אני לא יכול לשמוע את זה  .איך אתה לא מתבייש לעשות לי דבר כזה
עוז
אבא הוא משקר לך בלי בושה
יעקב
שתוק ! אל תוציא מילה  ,שתוק ! הרב קמע אני מבקש ממך -תפסיק לנשק לו את היד ! אפס אחד
מקלף ג'וקים !
עוז
איך אתה –
יעקב
סתום !
עוז
אבא ! הוא עובד עליך –
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יעקב
תוציא עוד מילה אחת ואת הלשון אני עוקר לך –
קמע
חלילה חלילה  ,במחילה רב יעקב  ,אל תפצע אותו חס וחלילה  ,אמנם כתוב" חוסך שבטו שונא בנו
" אבל אנחנו בדרכי נועם אנחנו נגד אלימות רב יעקב
יעקב
תקשיב  ,מפונק אחד  ,מושחת –
קמע
עזוב  ,רב יעקב  ,תן לי לבקש עליו  ,אני אבקש בעדו שיסלחו לו -
יעקב
מה פתאום ?! (לעוז) ואת האיש הזה האשמת  ,כלב  ,מי הוליד אותך בכלל
עוז
אין בעיות –
יעקב
סתום !
עוז
תן לי –
יעקב
שתוק אמרתי ! על מי חשבת לעבוד ? על אבא שלך חשבת לעבוד  -אני לא יודע איך כולכם
שונאים אותו  ,כמה הוא מפריע לכם  ,בני זונה  ,אני לא יודע שתעשו הכל לגרש אותו מכאן
תטמאו את הבית הזה  ,בית זונות תעשו ממנו ? – הנה תסתכל עלי  ,על הפה שלי – יותר מהבן שלי
,יותר מהבת שלי  ,יותר מאשתי  ,יותר ממני -הרב קמע פה ,גר פה ,חי פה ,אוכל פה  ,שותה פה ,
בתוך המשפחה ,בתוך הבית  ,בתוך השם שעל הדלת  ,בתעודת זהות אני אכניס אותו  .אתה רוצה
לדבר אתי -דרך כבוד הרב  .אחותך רוצה להמשיך לחיות פה –רק בתור גברת קמע  .למה ? -בא לי
.מה תעשה לי ?
עוז
אתה מכריח אותה להתחתן אתו ?
יעקב
כן .מה תעשה לי – תתפטר ? תתלונן עלי במשטרה ? עכשיו תבקש סליחה ממנו  .מהר ! תתנצל
ותבקש סליחה מכבוד הרב או שאתה בחוץ –
עוז
אני אבקש סליחה מהמניאק הזה ? ימות ולא ישמע סליחה
יעקב
איפה מקל ? תנו לי מקל ,אני הורג אותו – זוז ,כבוד הרב  ,אני הורג אותו עכשיו  .לך ,כלב ,לך אל
תחזור הנה -
עוז
לא איכפת לי ,אני הולך ,אתה עוד תלמד מי אוהב אותך ומי לא –
יעקב
לך מהבית  .אין לך חשבון בנק ,אין הקצבה חודשית ,אין כרטיס אשראי ,אין ג'יפ ,אין דלק לג'יפ
,אין כסף ללימודים ,הכספומט מת ! ותשכח מהירושה שלך כלב  -לכלב אין ירושה ! (כולם יוצאים
חוץ מיעקב וקמע)

תמונה 7
אני מצטער ,רב יעקב  ,סליחה ומחילה

קמע

יעקב
מה אתה יש לך להצטער
קמע
שבגללי נגרם לך צער כזה  ,שבגללי  ,בשוגג הבן שלך עבר על מצוות כיבוד אב –
יעקב
זה לא בגללך
קמע
שבגלל הגאווה שלי לא יכולתי להתאפק  ,לא יכולתי לקבל באהבה את הניסיון הזה ,פשוט אתהיקר לי מאוד ולשמוע מישהו מדבר עלי לשון הרע באזנך – זה הרג אותי וחטאתי
יעקב
די  ,אני מבקש ממך  ,נחש כזה גדל אצלי בבית  ,ממני ,מאשתי זכרונה לברכה יצא פושע כזה – (רץ
לחלון )
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וגם הסלולארי שלך מנותק מהיום  .ועכשיו אני מתקשר לסבתא שלא תכניס אותך הביתה  .עכשיו
נראה את החברים שלך מפרנסים אותך בן סורר ומורה –
(חוזר לקמע) מספיק כבוד הרב  ,אני לא רוצה שתתרגש יותר מדי
קמע
רב יעקב  ,אולי הכי פשוט  ,כמו שאומרים ,שאני אעבור מכאן ?לא חבל על כל השנאת חינם?
יעקב
מה ?
קמע
מנסים לסכסך בינינו  ,להפריד ,לזרוע מחלוקת ,רחוק מן העין רחוק מלשון הרע – עדיף ככה
יעקב
מי זורע ? שיזרעו – מה יצמח להם ?
קמע
בסוף יצמח ,רב יעקב  ,אתה תראה  .אנחנו רק בשר ודם אפילו סלע במדבר נשחק מהמים -יטפטפו
יטפטפו עד שיצליחו
יעקב
אל תדאג  .יש קשר דם ויש קשר בדם – ברוך השם שראיתי מי אתי ומי נגדי  .ברוך השם .
קמע
אז אתה חזק אבל הגברת מיקי – אשה דעתה קלה להטות לב בעלה  ,עניינים שבינו לבינה
לוחשת לו בערב  -בבוקר איש אחר
יעקב
אני כבר מזמן לא מתלחש אתה .
קמע
אולי בכל זאת כדאי שתגרש אותי מכאן .
יעקב
קמע  -אם אתה הולך ,גם אני הולך  .שימותו ברעב מצדי  ,שיקחו את הבית ,יקחו את העסק יקחו
את הכסף וייחנקו אתו .לא אכפת לי לגור באוהל ,לאכול לחם במרגרינה .בגליל .
קמע
מה יש לך כל הזמן עם הדרוזים בגליל ? חס וחלילה  ,אני לא מוכן שתפסיד הכל רק בגללי  .אני
מוכן להישאר -
תודה –
בתנאי-

יעקב
קמע
יעקב
מה התנאי
קמע
שאני לא משגיח יותר על גברת מיקי  .אתה משחרר אותי מהחובה לשמור על כבודך  ,לשמור
עליה שלא תתפתה ליצר הרע – כי מה יצא ? שמועות מכוערות .מעכשיו אני גוזר על עצמי לא
להיות בדלת אמותיה – מי יודע אולי אפשר לסמוך עליה .
קמע
מה עוד ? -מעכשיו אתה צמוד אליה מהבוקר עד הערב .איפה שהיא הולכת אתה איתה  .בית קפה
– איתה  ,מכון כושר  -איתה  ,באים חברים חברות –אתה לא זז ממנה  .שיקפצו עד השמים .
עכשיו שירכלו  ,יוציאו שם רע  .אתה מחליף אותי – זה מה שאני מבקש ממך .
ועוד משהו – כבר שיניתי את הצוואה שלי רשמתי אותך יורש ראשי
קמע
השם ישמור  ,אתה איש צעיר השם ייתן לך עוד שנים ארוכות וטובות -
יעקב
נכון ,למה לחכות עד מאה ועשרים – נעשה את זה עכשיו  .הנה אני מודיע  -כל המניות שליטה ,
זכות חתימה  ,דירקטוריון  ,הנהלת החברה הכל עובר אליך –רשמי ,בלי לחכות  .מקובל עליך ?
עכשיו נראה אותם קופצים – היה שלי  ,מעכשיו זה שלך .
קמע
לא שלי -לבתי יתומים לרשת חינוך לערוצי הקודש לצדקה
יעקב
מה שתחליט  .אתה לא צריך לשאול אותי יותר .
קמע
מה הכוונה? אני לא מבין בזה -
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יעקב
אין מה להבין – אתה הבעל הבית  .הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו – ככה אתה שליט בעולמי ,
ברור ? מאוד פשוט  -אתה מרים טלפון למנהל בנק מודיע לו לאיזה מצווה הולך הכסף  .חאלס .
החלטתי  .אני מתקשר לעורך דין  .עכשיו נראה אותם קופצים .

מערכה רביעית
תמונה 2
אדווה בראש גרם המדרגות  ,לבושה בשמלת החתונה הלבנה שלה מסורקת באופן גרוטסקי
אדווה –
אני אהרוג את עצמי  !...אני אהרוג את עצמיייי !
נכנסות מיקי ותקווה
אדווה  ,בואי מותק תרדי אלינו
אני אהרוג את עצמי
מה ?

תקווה
אדווה
תקווה
אדווה
אני אהרוג את עצמי
תקווה
נו  ,מה אני אעשה איתה ? מיקי  ,אולי את תדברי אתו
מיקי
אני מוכנה לעשות הכל אבל הוא מתחמק ממני ,הוא ישן בחדר אחר  ,הוא אוכל מחוץ לבית הוא
מסתכל עלי בעיניים של נקמות  -אני לא מצליחה להתקרב אליו .

תמונה 2
נכנס יעקב

יעקב
אני שמח שכולכם יחד  .יש לי הפתעה מאוד גדולה בשביל כולם  .אני בא מהעורך דין עכשיו –
(מנופף ניירות  .לאדווה ) תפסיקי רגע לבכות שתוכלי לקרוא  .עכשיו נראה אתכם חכמים.
תקווה
דברי אתו במקום לילל
אדווה
אני אהרוג את עצמי
יעקב
מה אמרת?
אדווה
אם אני לא מתחתנת עם סשה –אתה יכול להרוג אותי  .לא בכעס  -אני מדברת אתך בשקט –לא
רוצה לברוח אתו  ,להתחתן בסתר כמו יתומה בלי משפחה  .אתה אבא שלי אני רוצה שתברך
אותי לחתונה
יעקב
את לא תתחתני עם גוי – על גופתי המתה
אדווה
הוא לא גוי ! תפסיק עם הטמטום הזה .
יעקב
בסדר הוא לא גוי אבל חתן שלי הוא לא יהיה  .נקודה .
תקווה
אז מי כן יהיה ? בינינו ,יעקב ,הבת שלך קיבלה את האופי שלך -מי ייקח אותה  .תעשה בשכל
,יעקב
יעקב
מי ייקח אותה ? הרב קמע הביע את הסכמתו להיות חתן שלי
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אדווה
שים שומרים מתחת לחלונות  ,שים שומר ליד הדלת  ,שים מצלמות וידאו  12שעות –כי ברגע
שתהיה לי הזדמנות אני קופצת מהחלון -
יעקב
תקפצי  .אל תאיימי עלי
אדווה
… -או בולעת כדורים או נזרקת לכביש .
יעקב
לא עושה עלי שום רושם –אני טפלון .
אדווה
קמע ? אני אראה לך קמע  .כל הארץ תדע עליך .אבל לפני שאני הורגת את עצמי אני אהיה נערת
ליווי אדווה מוראד  ,עיסוי והרפיה  ,אדווה מוראד שירותי מין לחריגים  ,אדווה מוראד תהיה
שפחת המין שלך למה אדווה ?  -קלמנטין בת רבי יעקב מוראד בחצי מחיר עם כל החברים הכי
טובים שלך  ,המתחרים שלך  ,השכנים שלך ,העובדים שלך ,הספקים שלך  ,העובדים הזרים שלך
וכל הרבנים מבית הכנסת שלך  -אתה תראה ,אבא ,מה אני מסוגלת –
יעקב
את לא מסוגלת לכלום  .את מפונקת כמו אחיך – שבוע בלי הכסף של אבא ,שניכם תזחלו פה
במדרגות  .מה קרה ? אבא לא משלם את החתונה אז אי אפשר להתחתן ? ומה עם האהבה
,אדווה? תשכרו חדר  ,תאכלו פעם ביום – קדימה  ,תנקמי בי (אדווה יוצאת בחמת זעם)
תקווה
איכס  ,מה נהיה ממך-
יעקב
אותך בכלל אני לא רוצה לשמוע
מיקי
אני מתה עליך
יעקב
סליחה?
מיקי
מתה עליך  .כמו בתקופה שחיזרת אחרי –אתה פורח  ,מתלהב  ,מלא אנרגיה  -נעים להיזכר
יעקב
מיקי  ,מה קורה ?
מיקי
אתה מאוהב בקמע כמו באישה  -זה גדול  .מי היה מאמין שיעקב מוראד יתאהב בגבר .
יעקב
אה ,מיקי-
מיקי
איך אתה לא מתרגש מזה שדחפו לאשתך ידיים מתחת לחצאית אצלך בבית  ,הרב שלך .
יעקב
גם את עם הסיפור הזה ? ראיתי אותך מיד אחרי זה – לא נראית כמו קורבן של תקיפה מינית ,
היית מאוד רגועה ,מותק שלי  ,זה היה מאוד ברור .
מיקי
חמוד ,אז אתה בכל זאת מקנא  ,נעלבת שלא צרחתי – אם הייתי צריכה לצרוח על כל אחד
שמנסה להשכיב אותי הייתי מזמן מצטרדת  .יש לי דרכים אחרות – איימתי עליו שאני אספר לך
והוא מיד הפסיק .
יעקב
השתכנעתי  .עכשיו אני מאמין שכבוד הרב ניסה לאנוס אותך  .באמת  ,מיקי  ,תהיי יותר
מתוחכמת .
מיקי
אתה לא מאמין ?
יעקב
לא  .מה לעשות .
מיקי
ואם תראה במו עיניך – תאמין ?
יעקב
אם אני אראה מה ?
מיקי
אם תראה את מה שאתה לא רוצה לשמוע –תאמין ?
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קשקוש
הוא פוחד

יעקב
תקווה
יעקב
מי פוחד ? ממה פוחד ?
מיקי
אתה  ,פוחד  .לצאת טמבל אתה פוחד  .שעם כל המשקפים שלך אתה עיוור  .אני אשים אותך
שורה ראשונה באמצע  ,תא הכבוד  -תוכל גם להריח לא רק לראות .מה תגיד אז -
יעקב
לא יכול להיות
תקווה
אני מבקש משניכם להפסיק זה לא ייגמר טוב
מיקי
טוב  ,עכשיו באמת הרגזת אותי .מילא שאתה מתאהב בגברים עם זקן אבל לעשות ממני
שקרנית? עד כאן  .זה יהיה מגעיל אבל לא איכפת לי – העיקר שתרגיש אידיוט וטועה ועיוור .
יעקב
קדימה  ,נראה אותך .
מיקי
חכה ותראה ( .לתקווה) תביאי אותו .
תקווה
הוא לא פראייר ,מיקי  ,הוא לא יאכל את זה
מיקי
הוא יאכל ויבלע וייחנק ,תסמכי עלי  .יש לו ריר בעיניים  .גבר עם ריר בעיניים יעשה הכל להשיג
את שלו  .תמצאי אותו

תמונה 3
בוא  ,תעזור לי עם השולחן

מיקי
יעקב

מה את עושה
מיקי
אתה נכנס מתחת לשולחן שהוא לא יראה אותך
יעקב
למה תחת השולחן  ,אמרת שורה ראשונה ביציע .
מיקי
תעשה בבקשה מה שאומרים לך – אני מסדרת לך מקום על הבמה  .שלא תגיד שעבדו עליך .
יעקב
מעניין אותי לראות איך תצאי מזה .
מיקי
בסדר ..עכשיו זה המשחק – אתה מאוד לא תאהב מה שתכף תשמע ממני אבל תבין שאני בהצגה
לכבודך  .שב בשקט  ,תתאפק  ,אני מודיעה לך שאני אעשה הכל כדי שתראה מי הוא ושגם לי זה
קשה  .אבל שווה לי  .אני הולכת אתו עד הסוף –אתה תחליט מתי די .רק אתה תעצור מה שילך
פה  .אבל רק כשתהיה בטוח שזאת האמת  .ותזכור כל הזמן שאני אוהבת אותך אפילו אם תשמע
דברים אחרים  .רגע  ,וקח את זה ותקליט הכל כי אתה בטח תחשוב שזה סיוט וחלמת את זה .
קדימה  ,הוא בא  .תן לי נשיקה ותיעלם  .ואל תזוז  .אל תנשום .
תמונה 4
קמע
העוזרת אמרה שאת מבקשת לדבר אתי  .על מה יש לנו לדבר בדיוק ?
מיקי
יש לי איזה סוד שאני רוצה לספר לך  .אבל תסגור קודם את הדלת ותבדוק שאף אחד לא יכול
להפתיע אותנו  .כמו פעם קודמת  .אתה ,מרוב שאתה בטוח בעצמך אתה עושה שטויות -לא ראית
שהוא שם ? כמעט התעלפתי מפחד כשהוא יצא פתאום  .בלעתי את הלשון בקושי הצלחתי להוציא
מילה  ,כמו מטומטמת אמרתי לו – "עוז ,לא צריך לעשות עניין מכל דבר " מזל שיעקב סומך עליך
אחרת אלוהים יודע מה היה קורה  .צדקת  ,יש לך שם טוב של דתי  ,אף אחד לא חושד  .זה גדול .
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יעקב אמר לך שהוא רוצה שתהיה אתי כמה שיותר ? חשבתי שאני מתה ,איזה תמים האיש הזה .
הפוך על הפוך – שיראו אותנו כל הזמן יחד –יפסיקו לרכל  .טוב מה שרציתי להגיד לך זה ש –
בסדר אני מוכנה לעשות מה שביקשת  .תבדוק שלא עומד שם מישהו
קמע
מה הולך פה ?
מיקי
מה ?
קמע
מקודם לא דיברת ככה .
מיקי
אתה לא מבין כלום בנשים  ,מה ? מה אתה חושב שאני ? נערת ליווי ? אני אישה נשואה אני לא
בוגדת בבעלי  ,אפילו עכשיו אני לא מאמינה שאני מעיזה לדבר בצורה כזאת  .אשה זה לא גבר
שאיך שרומזים לו הוא נשכב לא משנה עם מי ועם מה  .עם אשה צריך להקשיב למה שהיא לא
אומרת ולמה שהיא לא עושה  .עשר דקות נתתי לך לבדוק לי את השעטנז לפני שאמרתי לך
להפסיק –עוד יש לך טענות ? אתה מכיר את השיר "כשאת אומרת לא למה את מתכוונת ?" צריך
חוש מוזיקלי לדברים כאלה  .אבל אתה מדבר יפה … -כל הלילה הרגשתי איך המילים שלך
מטיילות לי על כל הגוף  ...חשבתי שאני נמסה  .הייתי בהלם לא האמנתי שהתאהבת בי ,זה שוק .
קמע
אבל את איימת עלי  .את דרשת שאני אגיד ליעקב על הבת שלו
מיקי
כי אני לא רוצה שתתחתן איתה  .רגע אחד אתה המאהב הכי נפלא בעולם  ,מוכן למות בשבילי
לחלות במקומי –אחרי רגע אתה רוצה את אדווה  .מה זה צריך להיות ? אני לא מוותרת כל כך
מהר .
קמע
כן .חיים ומוות ביד הלשון  .אני שומע אותך ולא מאמין שזכיתי  .אבל האדם יראה לעיניים והשם
יראה מה שבלב  .ואם זה אחד בפה ואחד בלב זה מאוד כואב  .למרות מה שהיה הגיתי בך יומם
ולילה מבולבל  ,מאוכזב  ,באתי שפכתי את הלב בפניך הסגרתי לך את הסודות הכי כמוסים שלי
– ומה שמעתי ממך ? עשית אותי נער שליח ליעקב  ,שיבטל שלא יבטל כן תתחתן אל תתחתן .
מאתמול לא רחצתי את היד שנגעה בך .
מיקי
גם אני  .לא החלפתי תחתונים.
קמע
יכול להיות .אבל נשבר לי הלב  .מה אמרו בני ישראל כשקיבלו את התורה בהר סיני ?
מיקי
לא זוכרת  .זה היה מזמן .
קמע
אמרו "נעשה ונשמע"  .אז זה מה שאני אומר – קודם נעשה אחר כך נשמע  .ואמרו חכמינו "לא
הכוונה עיקר אלא המעשה " אז אל תכעסי אם אני לא כל כך מעריך דיבורים ומעדיף לגשת לגופו
של עניין .
מיקי
אתה לא מאמין לי ?
קמע
אפילו הקדוש ברוך הוא לא האמינו לו עד שהוציא את בני ישראל ממצרים  ,והכניס להם את היד
,ותקע להם את הים –
מיקי
(משתעלת כדי שיעקב יתעורר ויציל אותה מפלישת ידיו של קמע )
זהו ? ככה אתה עושה אהבה ? תיק תק נגמר המשחק .אני מרחפת לי בעננים כמו ילדה מאוהבת
בת שש עשרה ואתה -חייל מסתער קדימה  .תריח קודם  ,תיהנה ,תתענג  ,תזרום ,תתחבר
,תתמזג –
קמע
זרמתי ,התחברתי ,התמזגתי ,להריח הרחתי  -עכשיו אם לא אכפת לך אני רוצה לטעום .רוצה
ביס  .ועוד ביס  .בן אדם צמא נותנים לו לשתות  -לא אומרים לו תתמזג  .אני צריך להאמין לך
חזקי לי את האמונה שאני אאמין לך  -תפתחי אלי  ,את מתנגדת  ,תפתחי תפתחי פתח לנו שער
בעת נעילת שער –
מיקי
בסדר ,לא צריך אלימות  ,אתה אלים  ,תן לנשום רגע ,אתה חונק אותי  ,זה לא הולך ככה זה לא
יפה אתה מנצל את המשיכה שלי אליך להשתלט עלי  ,אני שלך אל תדאג ,תקבל הכל –
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במזומן
בתשלומים
בתשלום אחד .
תן לי אשראי

קמע
מיקי
קמע
מיקי
קמע
למה ? אם את מסכימה למה לא ביד
מיקי
ואם זה חטא ? כל כך שכנעת אותנו במצוות ובעבירות שאני חוששת אולי זה חטא  .זה "לא
תנאף" לא ? בעשרת המכות לא כתוב "לא תנאף" ?
קמע
כתוב "לא תנאפי" ? -כתוב "לא תנאף" –זה לא לנשים המצווה הזאת .
מיקי
אתה בטוח ?
קמע
עלי  .כל מצווה יש לה כביש עוקף מצווה ,אנטיביוטיקה  .טיל נגד טילים  .למשל "עין תחת עין"
מוציאים עין ? זין ! עושים קומבינה  .מצוות זה למען החיים לא שיפריעו בחיים.
מיקי
אתה עובד עלי  .אתה יודע שאני רוצה אותך אז אתה נהיה לי רפורמי
קמע
חס וחלילה
מיקי
בעצמי שמעתי אותך ברדיו אומר לאנשים לפחד מגיהנום ,גיהנם  ,כף הקלע  ,יצלו אתכם יטגנו
אתכם ,יקרעו אתכם –
קמע
 את החילוניים ,מתוקה שלי  ,לא אותנו .אנחנו והשם באותה קואליציה  ,מתקשרים אתותקשורת חיובית  .מה את חושבת עשינו כל השנים – התבטלנו ? זה חכמת הנסתר שמעת על
חכמת הנסתר  ,חכמת הקבלה – מה זה חכמת הקבלה ? זה סוד הכוונה הנסתרת של הדברים – על
פני השטח נדמה לך שאת נואפת חס וחלילה בוגדת בבעלך אבל אם הכוונה נסתרת שלך לטובה –
לא חטאת  ,.לא המעשה חשוב אלא הכוונה  ,הפנימיות של הדברים מה שנאמר "העיקר הכוונה "
להפך הוספת מצווה על מצווה  .אם הייתי יודע שמצוות כל כך חשובות לך ואת מתעניינת – מזמן
הייתי לוקח אותך לסמינר  .הייתי מלמד אותך – מה יצר הרע מה יצר הטוב איך הופכים יצר הרע
ליצר טוב  .בואי תפתחי תפתחי כמו שאמרת צריך להתענג על זה  ,לזרום עם זה  ,להתמזג עם זה
מיקי
אתה בטוח?
קמע
עלי  .הכל עלי  .בואי תעלי גם את עלי ( .מיקי מקבלת התקף שעול חמור)
מה זה  ,ברונכיט ?
מיקי
כן  ,שעלת מדבקת אני לא נפטרת מזה
יעקב
מכיר את הבעיה  .יש לי טבליות מציצה – רוצה אחת ?
מיקי
לא  ,זה עושה לי בחילה
קמע
אז יש לי ספריי נגד שיעול – שפריץ אחד והכל נגמר
מיקי
לא מציצה ולא שפריץ
קמע
למה ?
מיקי
זה לא יעזור  ,זאת דלקת כרונית  ,סטרפטוקוקוס
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חבל מאד  .זה לא דלקת ראות ? תני לי לבדוק
תמדוד לי דופק
בשמחה .תסתובבי אני אמדוד לך

קמע
מיקי
קמע
מיקי
בטוסיק ?  -מודדים ביד
קמע
כשם שאדם מודד כך מודדים לו אני אמדוד לך ותמדדי לי
בכל מקרה בקשר להתלבטות שלך בענייני הלכה והלכות ניאוף
אין לך מה לדאוג כי מבחינתך הרי מדובר ב"מתן בסתר"
ואף אחד לא ידע מה נתנה הנותנת ומה קיבל המקבל .
זאת דרגה גבוהה מאוד של גמילות חסדים
מיקי
(משתעלת)
טוב  ,אני רואה שכלום לא עוזר אתך
ועד שלא תקבל מה שאתה רוצה לא תרגע
ולמרות שאתה יודע שאני לא רוצה לעשות את זה
אתה בכל זאת מתעקש ,לא מוכן לשמוע לי ,
ואתה ממש דורש שאני אלך עד הסוף
ואתה ממש שומע שאני משתעלת
אבל זה לא מזיז לך ולא אכפת לך
אז אני נכנעת  .ואני מקווה שתהנה
אבל כל האחריות עליך כי זה מה שרצית .
קמע
בדיוק  .כל האחריות עלי וגם את בואי תעלי עלי
מיקי
רגע  ,תיגש קודם לבדוק אם בעלי לא מתחבא מאחורי הדלת
קמע
מה יש לך עם בעלך כל הזמן ? שיתחבא  .שיכנס .
פראייר כמוהו גם ישמח להחזיק לנו את הנר
גם אם יראה אותנו ערומים מתגלגלים לו מול העיניים
יהיה בטוח שאני שם לך מזוזה או משהו .
מיקי
בכל זאת תצא לבדוק  .אם כבר אני עושה את זה אתך
אני רוצה שזה יהיה ארוך ולאט ובלי הפרעות  ,זה ישתלם לך אל תדאג .
תבדוק בכל הבית .
(קמע יוצא )

תמונה 5
(יעקב יוצא תחת השולחן )
יעקב
איזה בן זונה  ....אני בהלם  .אני לא מאמין איזה בן זונה האיש הזה אני בהלם
מיקי
למה יצאת ? עוד לא התחלנו  ,כנס כנס מתחת למפה
אל תאמין עד שהוא לא יגמור מה שהוא רוצה
אל תצא עד שהוא לא גומר בפנים עמוק
אל תהיה פראייר ,יעקב  ,חכה להוכחה ,חכה תשעה חודשים עד הלידה
יעקב
זה בן כלב ,אני אהרוג את הבן זונה
מיקי
לא .אתה תחכה עד שתראה בעיניים ,עד שתשתכנע עד הסוף שלא תטעה עוד פעם.
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קמע חוזר
קמע
הבית ריק אין אף אחד שמתי את משיח בן דוד לשמור על הדלת
קדימה בואי אלי  -פעם ראשונה נעשה מהר אחר כך נעשה לאט –
יעקב
חכה חכה אל תרוץ כל כך מהר  ,עוד תאבד את הראש חס וחלילה
בוא אני רוצה להחזיק לך את הנר לראות איך אתה שם מזוזה לאשתי
או שאתה רוצה לחכות גם לבת שלי  ,לעשות מצווה כפולה –
מיקי
אל תאשים אותו  -הוא זבל ונשאר זבל
אבל אתה  ,אתה למה הכרחת אותי לעבור את הגועל הזה
קמע
זה לא מה שאתה חושב
יעקב
אתה צודק – זה לא מה שחשבתי  .חשבתי מעלילים עליך  ,משמיצים אותך  ,אני יושב פה למטה -
חשבתי עוד רגע תפסיק את זה  ,תגיד זה אי הבנה -זה מה שחשבתי  .עכשיו אני חושב איך לחתוך
לך את הביצים
קמע
הרב יעקב  ,תן לי להסביר
יעקב
לא צרך להסביר -קח את עצמך ועוף דרך הדלת או שתעוף דרך החלון
קמע
יעקב  -אני בסך הכל רציתי להראות לך שהיא מוכנה לעשות הכל עם כל אחד
יעקב
ואני תכף אראה לך מה אני מוכן לעשות  .קדימה עוף מפה  .עוף מהבית שלי ואל תחזור הנה .
קמע
מה זה עוף? אתה תעוף .והבית כבר לא שלך ,שכחת? אתה כבר לא הבעל בית אז אל תתנפח ,יעקב
 .משיח בן דוד !(נכנסים )
מה אתה  ,שולח את אשתך לעשות לי תרגילים ,להיפטר ממני ? אני נראה לך ילד  ,יעקב ?
עשו אותי באצבע של הרגל ? אתה עוד תזחל פה על הרצפה ותתחנן שקמע יסלח לך ,ירחם עליך .
בא להתחיל עם קמע ,הטמבל .תתחיל תתחיל להתפלל אתה ואשתך הפרוצה  .קדימה ,תיגשו
תפרקו את התחנה ( .יוצאים)
מיקי
מה הוא אמר יעקב  ,מה הוא מתכוון ? מה התייבשת פתאום?
יעקב
זה לא צחוק ,מיקי ,אין לי מושג מה עושים
מיקי
מה זאת אומרת?
יעקב
מה שהוא אמר  ,בקשר למתנה  ,עשיתי טעות  .אסון.
מיקי
מה בקשר למתנה ? איזה מתנה ?
יעקב
כן .אני העברתי על שמו … חתמתי לו – אבל זה כלום ,לא נורא  -מה שנורא זה משהו אחר
מיקי
מה –
יעקב
רגע  ,חכי אני אסביר לך  ,אני צריך לבדוק משהו  ,איזה תיק ,אני צריך לבדוק אם התיק נמצא
במקום
מיקי
איזה תיק לכל הרוחות
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מערכה חמישית
תמונה 1
מיקי
טוב תפסיק להתרוצץ כל הזמן  ,שב רגע בשקט נחשוב .
יעקב
אני לא יכול לשבת בשקט אני לא יכול לחשוב
מיקי
חכה  ,נראה מה אפשר לעשות  ,שב רגע
יעקב
התיק התיק  ,זה הדבר הכי מסוכן –התיק .השאר שטויות תאמין לי
מיקי
בסדר  .אתה יכול להגיד מה יש בתיק או שזה סודי ?
יעקב
מה יש בתיק  .כל הקומבינות  ,כל ההנהלת חשבונות האמיתית של העסק  ,פנקסי חשבוניות
פיקטיביים  ,מספרי חשבון בשוייץ  ,מפתחות לכספת –הכל .זוז ,אני קופץ מהחלון .
מיקי
אתה קצת מגזים ,לא ?
יעקב
לא.
מיקי
אז למה נתת את התיק לקמע ?
יעקב
שיכנע אותי  .הבן זונה שיכנע אותי  .בשביל האמינות בהכחשה  .שאם יחקרו אותי אני אוכל
להגיד שזה לא אצלי בלי בעיות במכונת אמת  .כי זה לא שקר  .אמר לי שים אצלי .
מיקי
טוב  ,זה רע מאוד  .לא הייתם צריכים לעשות לו את כל ההצגה הזאת עם מיקי  .הלחצתם אותו .
כשבן אדם מחזיק בביצים שלך ובשטר בעלות על הבית שלך–אתה מפיל אותו בשקט לא
בסקנדלים .
יעקב
אבל לא האמנתי ,אתה לא מבין ? מה אני  ,נכנסתי מתחת לשולחן להסתכל עליו מתמזמז עם
אשתי ? אם הייתי חושב לרגע שהמתחזה הזה  ,הטינופת הזה  ,הזבל הזה שאספתי מהרחוב –הוא
כזה מושחת הייתי עושה את זה ? אני יכולתי לדעת שזה דתי מלוכלך כמו כל החברים שלו ,
משתמט  ,פרזיט  ,אוכל חינם ,לא עובדים  ,עושים ילדים ,מוצצים למדינה את הדם –תן לי דתי
אני קורע אותו ,מיקי  ,עם הטנק אני נכנס בו –
מיקי
הנה אתה רואה – אתה מגזים  ,בום טראח  -רגע אתה מלקק כל זקן שאתה רואה ,רגע אתה רוצה
לדרוס את כולם  .אתה קיצוני  .מעכשיו כל מי שישים כיפה הוא מנוול ? כולם אשמים שאתה
פראייר ?– כולנו ראינו ואתה לא ראית
יעקב
אז עכשיו תשפוך לי מלח על הפצעים ?
מיקי
חס וחלילה  .תבין שזה מנוול בלי קשר לכיפה שלו או לזקן שלו  .זה תחפושת ככה היה לו לנוח
לעבוד עליך– בית אבא  ,עטרה ליושנה  ,דרכי נועם  ,במחילה  ,נשמה ,תעשה מצווה  ,תתחזק ,
עולם הבא  ,פתח את הארנק  ,תעשה צדקה ,תעשה תשובה  - ,תחפושת מצוינת .
יעקב
או  ,ברוך השם ,עוז ,טוב שבאת  ,תציל אותי מהאיש הזה
עוז
מה אבא זה נכון שהמזויף הזה הכפוי טובה מאיים עליך ?
יעקב
כן  .הורג אותי .
עוז
איפה הוא עכשיו -אני אקלף לו את העור עם הסכין של השרימפס אני אחתוך לו את הביצים
לחולה מין הזה .אלה מבינים רק כוח אז צריך לקרוע אותו במכות
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אתה ?

מיקי
עוז
אני  ,למה לא ?
מיקי
יפה  ,יעקב  ,אתה רואה ? זה צעיר חמום מוח  -יקרע אותו  ,יפרק אותו – מתאים  .אבל אתה לא
ילד  ,אתה מבוגר איש עסקים  -אנחנו לא במאפיה .צריך להילחם נילחם  -בשכל .
רגע  ,יעקב  ,איפה הטייפ – הרי הקלטנו אותו ,לא ?
יעקב
לא הקלטנו .
כולם
מה ?
יעקב
לא יודע  ,הסתבכתי עם הכפתורים  ,לא רציתי שישמע אותי  .לחצתי הפוך –לא יודע
צלצול בדלת
יעקב
מה זה ? מי זה בא עכשיו ? (לתקווה) לכי תראי מי זה ואל תכניסי אותו .

תמונה 2
תקווה פותחת  ,מופיע עורך דין נמוך ומבוגר
צ'יטיאט
שלום גברת  ,מר מוראד נמצא ?
תקווה
נמצא  ,אבל עסוק  .יש לו אורחים .
צ'יטיאט
זה בסדר  ,בשורות טובות  .הוא ישמח מאוד לשמוע  .תגידי לו בבקשה
תקווה
מה שמך  ,בבקשה ?
צ'יטיאט
צ'יטיאט
תקווה
איך ? אתה מוכר לי …
צ'יטיאט
לא משנה  ,במחילה  ,רק תגידי לו שבאתי בשמו של הרב קמע נרו יאיר  .כשיראה אותי מאוד
ישמח .
תקווה
(ליעקב) בא אחד  ,צ'יטיאט  ,בשם קמע  ,מלא כוונות טובות  .הוא אומר שתשמח לראות אותו .
מיקי
דבר אתו  ,יעקב
יעקב
אולי הוא בא להציע פשרה  .מה להגיד לו ?
מיקי
קור רוח .בלי עצבים  .תהיה רגוע ,תקשיב ,נראה –
יעקב
כן ,קל להגיד  .תכניסי אותו .
צ'יטיאט
שלום אדון מוראד  ,מה שלומך  ,מקווה שבסדר  ,בעזרת השם .
יעקב
הכל בסדר  .מה העניין ?
צ'יטיאט
אתה מוראד  ,שהיה גר בתקווה  ,אבא שלך היה מתפלל בבית כנסת "עולי בבל" בדרך לוד ?
יעקב
נו
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צ'יטיאט
זוכר אותך  .זוכר את אביך  ,היה החזן בחגים  .היה לו קול – עד היום בא לי בחלום  .אבא שלי
היה הגבאי –
יעקב
סליחה  ,אני לא זוכר את הפנים שלך  .היית ילד ?
צ'יטיאט
כן ילד  .קטן .נמוך זאת אומרת .
יעקב
גדלת  .איך קראו לאביך  ,תזכיר לי ?
צ'יטיאט
צ'יטיאט .נורי צ'יטיאט.
יעקב
נורי צ'יטיאט .נכון  ,היה הגבאי .מה שלומך ? מה שלום אבא ?
צ'יטיאט
בסדר .נפטר  .זכרונו לברכה
יעקב
שמח לפגוש אותך  .באמת גדלת  .מה אתה עושה עכשיו ? גבאי?
צ'יטיאט
לא  .הוצאה לפועל  .ארבעים שנה  .עוד מעט יוצא לפנסיה  .הבאתי לך צו בית משפט .
יעקב
מה הבאת לי ?
צ'יטיאט
צו מבית משפט  .האמת  ,בתור מנהל הוצאה לפועל ,בדרך כלל אני לא מביא צווים אבל ראיתי
"יעקב מוראד" על הצו אמרתי אולי זה מוראד  ,הבן של מוראד החזן  -נבוא ,נשב קצת ,נעלה
זכרונות  ,אולי נשיר גם איזה משהו מפעם .
יעקב
למה לא – אבל מה ..מה זה הצו הזה ?
צ'יטיאט
זה ? -שום דבר הנה – " בית משפט השלום  ,תל אדווה  ,עם קבלת צו זה עליך לפנות מיד את הבית
" הכוונה  -עליך ועל כל המשפחה – " להוציא כל דבר השייך לך ולמסור לידי השליח " -זה אני-
" את כל המפתחות לבית  ,שלך ושל בני המשפחה ,לאלתר וללא שום דיחוי " על החתום  -השופט
אפרים מנוח .
יעקב
למה לפנות את הבית ? אנחנו גרים בבית –
צ'יטיאט
כן  ,במחילה  ,מר מוראד  ,אבל הבית לא שלך – הנה צילום הנסח טאבו  ,השם שלך מחוק ,כתוב -
הבעלים כבוד הרב קמע  ,הנה החתימה שלך  ,חותמת  ,יש לך חוזה שכירות עם מר קמע
יעקב
חוזה שכירות ?
צ'יטיאט
ככה חשבתי – אז בקיצור הוא ביקש מבית משפט שיתן צו פינוי .
עוז
אתה מטומטם ,צ'יטיאט ?
צ'יטיאט
סליחה  ,אני דיברתי אליך ? מישהו פנה אליך ? אני מדבר עם אבא שלך  .מר מוראד  ,תרגיע את
הילד  .אני מצטער  ,לא חשבתי שתפגעו כל כך חשבתי
יעקב
מה חשבת ,לקבל נשיקה ממני?
צ'יטיאט
אני אשם ? ראיתי "יעקב מוראד" אמרתי נבוא  ,הרבה זמן לא נפגשנו  ,זוכר אותך עוד נער  ,שר
עם אביך בבית כנסת  .מה אתה  -נגד החוק ? זה צו בית משפט
יעקב
מה אתה רוצה עכשיו ?
צ'יטיאט
להוציא לפועל  .זה העבודה – שופט מחליט –אני מוציא לפועל  .אם אני לא מוציא לפועל הוא אין
לו מה להחליט  .ככה זה עובד
עוז
אני חונק את המטומטם הזה  .צ'יטיאט אני מוצ'יא לך את היד ואת העיניים
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צ'יטיאט
מר מוראד  ,אם הבן לא יפסיק  ,הבן יקבל תלונה גם על העלבת עובד ציבור  ,גם על הפרעה לעובד
ציבור בעת תפקידו ועוד הרבה סעיפים –
תקווה
אם היינו יודעים אז בשכונה שתצא ככה היינו מקצרים אותך עוד יותר
צ'יטיאט
אדוני  ,תאמין לי יותר טוב שאני באתי ולא הצעירים  .הצעירים גם לא היו מוסרים דרישת שלום
לאבא  .היו תופסים אתכם בצווארון אחת שתיים החוצה  .מזל שאני באתי  .ראיתי את השם שלך
"יעקב מוראד" על הטופס אמרתי נבוא-
יעקב
אמרת נבוא נשמח אותו  ,אולי גם נשיר משהו  .סך הכל באת לזרוק אותי מהבית –תשתה כוס
קפה אולי  ,עם עוגיות ?
צ'יטיאט
בשמחה  -אחד סוכרזית  .תראה מר מוראד ,לזכר אבא שלך ואבא שלי –מסמכותי לתת לך עוד
 12שעות בונוס  .אבל אז אני ואנשי אבטחה נצטרך להיות פה בלילה  .על אחריותי שלא יעשו
הרבה רעש  .אבל את המפתחות תתנו לי עכשיו ותזמינו דחוף חברת הובלה ועל הבוקר תוציאו
הכל –
יעקב
איפה אני אמצא עכשיו חברת הובלה מהיום להיום .
צ'יטיאט
הנה  ,קרוב משפחה שלי  ,א.א.א הובלות  .לא יקרע אותך במחיר תגיד לו אני שלחתי  .נשוי
לגיסתי  .אורז בנייר משי כפול  ,צמר סלעים וקרטונים שלוש שעות גומרים הכל -לא כמו ההוא –
יעקב
למה לא –
צ'יטיאט
זה העיקרון שלי בחיים  .אני אתך בסדר –אתה אתי בסדר – התחשבתי בך תתחשב בי ואל תעשו
בעיות והעלבות ולא נעים –מקובל ?
יעקב
מקובל  .הייתי מועך אותך עכשיו במועך שום חלוד  .יושב עליך דופק לך את הראש לתוך הפנלים
משיש שעשיתי כאן .
מיקי
תרגע  .אל תתחיל אתו עכשיו .
עוז
מה זה – מה זה המדינה הזאת ? איפה אנחנו חיים –עוד עוזרים לו ? תנו לי לשבור לו איזה עצם
תקווה
שתלבש שחור כל ימי חייך  ,צ'יטיאט  ,מהתקרה הייתי תולה אותך עם הראש למטה
צ'יטיאט
תגידי עוד מילה ואני מצרף אותך לתלונה על העלבת עובד ציבור  ,איומים  ,הסתה  ,והשפלה –
עכשיו אם את רוצה – תמשיכי .
מיקי
טוב  ,אדוני  ,גמרת להיום  .תן את הצו ועוף מפה  ,תודה רבה ושלום ,תשירו פעם אחרת .
צ'יטיאט
תמיד כועסים תמיד מתעצבנים – אני העברתי לו את הבית בטאבו ? מה אתם רוצים ממני .
יעקב
שתבוא רוח ותדחף לך את הראש לתחת .זה הכל .
צ'יטיאט
סליחה?
עוז
שתעשה תאונה קטלנית  .עכשיו עוף מפה

תמונה 3

תקווה
אין לך מה להתלונן ,מר מוראד  ,כבר לא נשאר לך הרבה ,כל מה שהיה לך כבר פיזרת לאלמנות
ויתומים ממשפחת קמע  - ,כבר בנו בתים ,קנו מכוניות דיברו בפלאפון נסעו לחו"ל עישנו סיגרים
דיברו ברדיו לקחו מוניות הזמינו ארוחות –העיקר שהזכיר לך את אבא שלך  .הנה ,גם צ'יטיאט
הזכיר לך את אבא –לך תן לו מה שנשאר
יעקב
מה שלא יהיה  -את הפה שלך תסתמי .
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בסדר .

תקווה
אדווה
אז מה עכשיו – להתחיל לארוז?
מיקי
אף אחד לא אורז אף אחד לא הולך – לא זורקים אנשים מהבית כל כך מהר
יעקב
אבל יש צו
מיקי
אז יש צו  .שמעת פעם שזרקו מישהו מהבית ? לא  .נלך אתו לבית משפט  ,נדבר עם השופט  ,יהיו
הצעות פשרה פעם נסכים פעם לא נסכים – זה יכול לקחת גם שלושים שנה  .בינתיים לא זזים
מכאן.
תקווה
טוב אני יודעת שאין לכם תיאבון מי יודע מה אבל צריך לאכול -אני אביא ארוחת ערב
אדווה
לא רוצה להישאר כאן  .איך נראה את הפרצוף בשכונה ,אנשים ישתינו במכנסים כשישמעו איך
אבא שלי רצה לחתן אותי עם הטנק מצוות הזה
יעקב
די!

תמונה 4
נכנסים קמע ומשיח בן דוד
תקווה
או ברוך הבא יסורים  ,המן  ,המן הרשע  ,אנטיוכוס
קמע
אז מה לא זזים מכאן  ,מר יו"ד מאזור המרכז ?
עוז
בדיוק מה ששמעת – לא זזים מכאן .
קמע
שמעתם  ,צדיקים שלי  ,הם לא רוצים ללכת מכאן.
יעקב
נכון  ,ועכשיו תתרחק אני מציע לך אם אתה רוצה להישאר בחתיכה אחת
קמע
אי יי יי מר מוראד לא מתאים לך לדבר ככה – אתה איש עסקים  ,לא ? חתימה זה חתימה מילה
זה מילה חוזה זה חוזה אי אפשר פתאום להתכחש לכתוב ככתוב-
מוראד
לא מעניין אותי מה כתוב
קמע
בכל זאת איזה דבר תורה קטן –
עוז
תגיד אתה לא מבין מה מדברים אליך ?
קמע
גם אתה רוצה להרביץ לי ,מר עוז ?
עוז
תסתלק מהבית או שאני-
קמע
רגע מה עם הנס !
איזה נס ?
הנה נס !
מה נס ?

עוז
קמע
עוז
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קמע
הנה נס  ,אני מראה לך נס – אני לא זז מהמקום ובכל זאת אתה לא תגע בי – תסתכל ,הוקוס
פוקוס – אני מוציא כמה ניירות דקים וכאילו חומת אבנים מקיפה אותי ואתה לא נוגע בי –
אחת  ,שתיים שלוש!
יעקב
עוז ! עזוב אותו –
קמע
אתה רואה ? משמים הכל משמים ,ישועת השם כהרף עין .
מיקי
מה זה יעקב  ,זה המסמכים ?
יעקב
כן .
קמע
עכשיו תראו כוחו של הכתוב – כמה דפים כמה מספרים וכמה יכולת שכנוע  -כל מה שלא הצליחו
ההוצאה לפועל לשכנע – אלה ישכנעו .
מר יעקב מוראד  ,רבי יעקב הצדיק –של מי הבית הזה ?
יעקב
שלך
קמע
שמענו רשמנו הקלטנו?
משיח
הקלטנו
אדווה
אבא!
יעקב
שקט אדווה
קמע
והעסק כולו כל המינימרקטים בכל הארץ – רבי יעקב מוראד ?-
יעקב
שלך  .הכל שלך
קמע
של מי שלך?
יעקב
קמע  ,הכל של קמע ,עקרב קמע
קמע
הקלטנו?
משיח
הקלטנו
קמע
כולנו שמענו? אנחנו הרי לא רוצים שרבי יעקב ילך לכלא חס וחלילה על העלמות מס ,חשבוניות
פיקטיביות  ,לא רוצים שאבא יעקב ישלם קנסות מיליונים דולרים – עדיף שהכל ילך לצדקה –לא
עדיף?
המשיחים
עדיף
קמע
מדינת חוק או לא מדינת חוק  .יפה  .אז יש לכם עוד לילה ובבוקר אין זכר מכם  .לילה טוב  .תעשו
תשובה .
פונה לצאת ואז עוצר ומסתובב
רגע  ,בעצם למה למהר ? מר מוראד –

יעקב
כן
קמע
מה דעתך -אתם נשארים לגור כאן אם תרצו  .הבית אמנם לא יהיה שלכם אבל תמורת סכום
חודשי סמלי תוכלו להישאר  .מה אתה אומר ? ולא רק זה – אתה גם נשאר מנהל העסק  ,כל
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העסק  .כמו קודם  .מישהו צריך לעשות את העבודה לא ? תמורת סכום חודשי סמלי – מה אתה
אומר ? אתה יודע מה – לא רק אתה  -כל המשפחה – זה העצבני ,עזרא  ,יעבוד נער שליח  ,זאת
המפונקת תהיה טלפוניסטית  .או קופאית -מה שתרצה  .והגברת מיקי -בשבילך משהו מיוחד –
מנהלת לשכה  .מנהלת לשכה אישית של בעל החברה  .אל תכעסו -ככה תהיו משפחה מאוחדת
מיוחדת מאושרת קמים כל בוקר לעבודת הבורא עם אבא בבית  .זה לא פשוט אבא בבית ולא
בכלא  .קדימה נתחיל מחר –
תקווה נכנסת עם מגש ועליו מצרכים לארוחת הערב .
רגע מה אתך ,תקווה אימנו ,את לא רוצה לעבוד איתנו ?
תקווה
לא.
קמע
ולא איכפת לך שרבי יעקב ילך לכלא
תקווה
לא .מגיע לו  .אם הוא היה טיפש מספיק לשים אותך בעל הבית על כולנו -מגיע לו כלא ויותר
מכלא  .כך שמצדי אתה יכול להיחנק עכשיו עם הניירות שלך .
קמע
(לוקח זית מהמגש בולע אותו ונחנק  .בעוד הוא משתנק האחרים חוגגים  .קמע מזדקף וצוחק )
מה חשבתם – הפי אנד ? (יוצא ובדרכו החוצה ) תרשום בן דוד  ,תרגיל מצויין  .בשבוע הבא אנחנו
באשדוד אצל איזה פראייר שמתגעגע לבית אבא בטוניס  .אה  ,ועוד דבר חשוב – אל תשכחו
נטילת ידיים .

תמונה 2
קמע ומלוויו יוצאים  .תקווה מניחה את ארוחת הערב על השולחן .הנוכחים בסצינה אילמת
מארגנים את השולחן עם כסאות צלחות וכוסות אין להם חשק רב אבל הם מעודדים בלי מילים
זה את זה לשבת .תקווה נכנסת שוב עם מצרכים פשוטים -ירקות חלב כיכר לחם ומניחה על
השולחן .בלי אומר מתהוה ליד השולחן תמונת משפחה רגילה בארוחת ערב -וכל מה שלא היה
בסעודת ליל השבת קורה עכשיו -מיקי בוצעת את הלחם ומעבירה לאחרים ,מישהו מוזג מישהו
מורח ,ראשו של יעקב שח  ,מיקי מניחה יד על כתפו הוא מרים את ראשו ורואה את משפחתו
לראשונה מזה שנים  .תקווה מתחילה לשיר בשקט  .האור יורד לאט .

סוף
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