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  אנתולוגיה

     

)זלמה, המגולמת על ידי סמדר יערון, היא דמות של קשישה ניצולת שואה. הפסנתר, המוסיקה ובנה מנשה הם כל 

מדברת בהגייה אשכנזית. פעמים רבות עם שיבוש בהטעמה, בין מלעיל למלרע. ס' במקום צ'. מערבת  עולמה. זלמה

 מילים וביטויים מהשפה האנגלית, הגרמנית, היידיש והערבית(.

 

לאורך כל החלק הראשון . קהל נכנס ומתיישב לצידה בחצי גורןת ההצגה זלמה ישובה ליד הפסנתר ומנגנת. הבתחיל

  הקהל(. ולם על ידי מוני יוסף, מסתתר מתחת לפסנתר. רק בחלק השני מנשה יוצא אל מנשה בנה, המג

 

 (בשיח עם הקהללאחר מכן ו מתחילה במונולוג, מכחכחת בגרונהזלמה )

 .לך לישון בני הקטן .ןש   .ןש.. ש.. ש.. ש     זלמה:

 אמא תספר לך סיפור מאוד מאוד...  

 לך לישון. ש...ש.. 

 אתה יודע בני הקטן איך הכל התחיל? אמא תגיד לך בדיוק איך הכל התחיל. 

 ה בהתחלה. יתבהתחלה היה המון של לא כלום, לא היה זמן, רק אור. רק אור הי

 ואז.. אתה עדיין שומע אותי בני הקטן או שאתה כבר נרדמת?

 אתה יודע מה קרה אחר כך? אלוהים הטוב יצר את הזמן. והבעיות התחילו. 

 ביום הראשון הוא יצר את ה.. וביום השני הוא יצר את ה.. וכך הלאה. 

 וביום הרביעי הוא יצר את הבועות הקטנטנות בקוקה קולה, וכולם היו מרוצים. 

 ואז אלוהים הלך לישון והתעורר יום למחרת ויצר את השמיים, ואת האדמה, 

 '?בני יחידי אשר אהבתי'אתה שומע אותי 

 את הגנטיקה,  ,יצר את הדנ"א וביום החמישי הוא

 את הגזע האדום. את הגזע הצהוב. את הגזע השחור. את הגזע הוורוד.  .את הגזע הלבן

איך אומרים את זה  רעש, נו ולמחרת אלוהים הטוב פתח את עיניו, הוא התחיל לשמוע את ה..

עים , הוא התחיל לשמוע ולראות את כל הזרמים של הכעס מגי"שיממיםימח יה"בשפה של 

 מהאדמה, מכדור הארץ עולים לשמיים. 

 .הייטק .שנאה. אלימות .חרדה .מאניה דפרסיה .פרנויה .נוירוזה .פסיכוזה .הרבה הרבה כעס

  ' ]גבוה לשמים[איה סק  נ ד  היי היי היי י  ' .הייטק .הייטק

 . 'בני הקטן יחידי אשר אהבתי'

 ואז הגיעה השבת המלכה. ואלוהים הטוב ישב על ענן. 

 או שכבר נרדמת? ' ]יקירי[ שאצי'אתה שומע אותי 

 , [עצביםהיא קיבלה 'נרווים' ], ואלוהים ישב על ענן ורעד 'טוק טוק טוק טוק'

 (שנמצאת על כנף הפסנתר )מוציאה סיגריה מחפיסת הסיגריות

, הוא החזיק את הסיגריות והיד שלו כל כך 'בקו'הטלייצר את הניקוטין ואת  הכשהוא מיד הפסיק

 עדה. ר

 מה עשיתי?  הוא הביט למטה ואמר: אוללה 'אוי מיי גוד'

 )שקט(

 )מדליקה סיגריה(
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 .. ?למה ?.. מה?. מה עשו?.. מה עשינו?.או אלוהים, מה עשיתי

 .. ואז אלוהים הסתכל ישירות, ככה.. ?... מה?.. עד מתי?לאן כל זה מוביל

 וראה חברים...שלום מה שלומך?   )פונה לקהל(

  )מחייכת(

 "אני זוכר כשבראתי אתכם, זה היה לפני הרבה שנים", אמר אלוהים הטוב. 

 האם אתם שומעים אותי? אתם יכולים לענות, אבל רק כשאני מבקשת ממכם.   )לקהל(

 כשאני נותנת רשות. רק אבל  אפשר להתבטאת באופן חופשיה לגמרי

 שומעים אותי נכון? רואים אותי?

נוצר  [האירוע] י צריכה לדבר אנגלית, בגלל שכל האיוונט'אני מבקשת ממכם לסלוח לי שאנ

 . ל'אקספורט' ]לייצוא[זה הכל  ,שעלי ספוט'ולו הפהמצלמות והתאורה, ו' ,אתם רואים ...במיוחד

לצערי, אנשים מכל רחבי העולם משתמשים על פי רוב באנגלית כשפה משותפת. אבל זה לא ייקח 

שהשפה  [יודעים טוב מאוד'וויס זייר גוד' ]זה ישתנה. כי אנחנו יימשך הרבה זמן, כי כל עוד אני חיה 

 . [עברית] 'איברייש'הראשונה הייתה 

 ידיש. ה הייתה היאם להיות יותר ברורה, השפה הראשונ

 וזכרם, כן? יש להם החוצפה,  וימח שימיואז הגרמנים, אתם יודעים הגרמנים 

 ידיש יצאה מהגרמנית. הם יכולים להרשות לעצמם להגיד שהי

הם  [איך אומרים[אגט מאן' ז'וי ידיש, הלוחות הברית, יודעים טוב מאוד, שקודם הייתה הי כשאנחנו

ידיש. ואז... הגרמנים הגיעו וגנבו את הפרטיטורות ה ביבא לוחות הבריתהנפלו ארצה מהשמיים, 

[ בגלל שאין לנו הרבה זמןזייט' ] 'וויל ויר נישט פילוכל השאר זאת היסטוריה אבל אני לא אכנס אליה 

 הזמן הולך הולך ונעלמת כן? 

 אתם רואים אותי טוב? רואים אותי?   )לקהל(

 צריכות לקחת טוב טוב בחשבון את האור שבחדר]הגברות[ ליידיז' 'שהגיל מסוים, אני אומרת מ

אם  'ליידיז', אני מעדיפה תמיד את האור של הנרות, זה אפילו עדיף על ניתוח פלסטי. וכשהן נכנסות

 . האתן מוצאות נר תדברו אליו, אל תשאירו אף פעם נר לבד

 , [לא חשוב] 'נישט ויכטיג'אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, זה באמת לא כל כך 

 . [הסיפור]את כל  ה גאשיכטה''די גאנצ'כי מה שבאמת חשוב זאת המוסיקה. המוסיקה מספרת 

 אה.. אה.. אה.. "... הויי הויי הויי"  )מנגנת(

הוא 'ערבר'  [אגט מאן' ]איך אומריםז'וי  .לי יש במיוחד מעצב תאורה שבאה איתי לכל מקום. נו הוא..

 .[ערבי]

 הטובים ביותר הם ערבים. מאוד נחמדים, כמה מחברי אנשים הם הערבים 

אבל אני לא אכנס לזה כי מה שמשגע  דנ"אזה משהו גנטי מה]מסריחים[ 'שטינקיאלים' הם קצת 

 ...אותי זה שאני מנגנת את הקטע הזה 

 מה הקטע הזה? ומה הם עונים לי?  -ואני שואלת אנשים    (מנגנת)

 מה אתם אומרים?נו  ?לי ותמה הם אומר

 הזאת?  ' ]הקטע[הפיס'מה זאת 

  (מנגנת)

 . ' ]תרבותיים[קולטורלים'נו בוודאי אתם יודעים, אתם אנשים 

 ? בבקשה תגידו לי. האת התרבות פה. אז מה זה היצירה הז ותאתם מכתיב
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אל תגרמו לי ללחוץ עליכם כי אני לא אוהבת את זה. אתם מכירים את היצירה הזאת לא? בבקשה 

 אל תגידו לי שאתם לא יודעים מה זאת היצירה הזאת. 

 .אבל לא עד כדי כך 'קולטורלי'יודעת שיש אצלנו הידרדרות אני 

  .(מנגנת שוב את אותו קטע כדי שהקהל יזהה) 

. ואני יכולה 'איברייש' ]עברי[ה אבל האמת שזה ההמנון 'זה המולדובה נכון? המולדבה מסמטנק

 להוכיח לכם.

  (, עוברת לשפה העבריתרה יחד עם המנגינהש)

 כל עוד בלבב פנימה"

 . "נפש יהודי הומיה 

 ה, 'כי, סמטנק'צ-האמת היא שהמלחין הסלובקי

 נגד העם הסלובקי,  'פרסונאלי' ]אישי[הוא היא איש מאוד נחמד אין לי משהו 

 יש להם ריח. 'איינבישכן' ]קצת[ קצת אתם יודעים הם קצת 'שטינקן' ]מסריחים[ 

 ...זה משהו עם הפיגמנטציה, אבל חלק מחברי הטובים

נפתלי הרץ 'של המלחין הגאון שלנו  'רבקה הוא היה ממזר, הוא בא באמצע הלילה ל'צמנטהסמ

. וכמובן שהוא עשה את כל ההון ואת כל הכבוד 'התקווה'והוא גנב את הפרטיטורה של  'אימברט

לוקחים לי כל דבר , והכל הלך, אבל אנחנו כבר רגילים לזה שאנחנו נשדדים כל הזמן, ונשדדים

אההה.. אבל כל עוד שאני חיה, אני אעשה כל דבר, כדי לדרך ם באו לקחת אותי ולוקחים לי, ה

איך אומרים את זה. אנשים חייבים לדעת את האמת כי עד שהם לא ידעו את  ולהחזיר עטרה ליושנ

 יע. תגהאמת המשיח לא 

 סליחה מה השעה? מה השעה בבקשה?   )לצופה(

 .. .רבע לחמש אוי

, כי אני חייבת לקחת את הכדורים נוספת שעה רבעלהזכיר לי בעוד  אתם יכולים בבקשה ...אפשר

שלי בזמן כי אחרת אני חושבת שאני המשיח או הבודהה או הבן של אלוהים או ישו הנוצרי או 

 מוחמד. 

פיל ורי, אתם כולכם יכולים לראות את הפאינדרה גנדישו היה יהודי לא? הוא נולד יהודי ומת יהודי. 

כשאני שומעת את הצעירים ששואלים אותם מי יצר את  זה לגמרי משגע אותיו של אינדרה גנדי.

  .הבלוז, את 'הגוספל' המוסיקת נשמה

 מי המציא אותו? 

האנשים היפים מאמריקה עם השפתיים הגדולות גדולות הם ? 'די שוורצה חייה' מה המשותף? שוב

חיו על העצים עד שהורדנו אותם בגלל שרצינו לתרבת אותם. חלק מחברי הטובים והקרובים, הם 

 אנשים יפים מאוד 

 ( מנגנת)

 אני לא אכנס לזה, אני לא אכנס כי אם אני אכנס אני לא.. קצת,  'איינביסכן' אבל הם

אני כבר נכנסתי בזה פעם ואני יצאתי אבל אני יצאתי ואני חיה אני לא רוצה רק זה דוגמה כן? רק 

קת נשמה כמובן המקור שלה אחת. אנחנו יודעים טוב מאוד ש'גוספל' מוסי 'ביישפיל' ]דוגמה[

 בעבריזם וציונזם. מהיהדות 

 . ארץ אחרת, אין לי אין לי אין לי אין לי

 !מנשה )בקול רם(
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 הוא הבטיח לי להיות כאן בזמן. מסתובבת.  אלוהים יודע איפה הילד שליאוי 

אמרתי לו שזה מסוכן כאן ללכת ברחובות של תל אביב, יש הרבה  'מיינה קליינה זון' ]בני הקטן[ 

 רוסים. הרבה זרים בלילה, כל מיני מינים של תאילנד. ויש לנו  'וי זאגט 'מן ]איך אומרים[זרים, 

 יש כאן מישהו רוסי בקהל?  ה לקהל( )פונ

זה משהו מהדג מלוח משהו  [קצת מסריחים'איינבישכן שטינקן' ]הרוסים מאוד מאוד נחמדים נכון? 

 שהם אוכלים כל כך נחמדים 

יש לי חברים טובים רוסים הם מנקים את הדירה שלי כל כך יפה אבל אני לא אכנס לזה. אבל למה   (מנגנת)

לצ'מבר לאקדמיה שלנו של מוסיקת הנשמה ולגנוב את באמצע הלילה האמריקאים היו צריכים לבוא 

 , את היידיש, טיטורה, את מקור הנשמה העבריהפר

 ואני יכולה להוכיח לכם. אני יכולה לנגן לכם את הפלגיאט ואז את המקורי. 

 אה?נשמה באנגלית?  'ליד' ]שיר[איך אפשר לשיר ווהפלגיאט הוא באנגלית, 

 . תאלוהים יודע

 (. יתרגנת ושרה, לאחר כמה משפטים באנגלית עוברת לשפה העבמנ)

א".   ב  ֵמּה ר   יתגדל ויתקדש.. "יתגדל ויתקדש שְׁ

 ? ותאפילו בגרסה האנגלית, אתם רוא 'יתגדל ויתקדש'הוא לא יכול היה להתנגד ל

 אבל בגרסה המקורית זה לגמרי אחרת 

  .. הוייי... הויי(.יהוי שרה)

 הכל מובן, כולנו יכולים ללכת הביתה.  'הויי', אחרי שאני אומרת  אתהז 'הויי'ה

'וי זאגט מן' ]איך , [השמחה והיגון'פרויידה אונט טראוואר' ]היהודי מחזיק בתוכו יחד את  'הויי'כי ה

  '. הויי'הכל נמצא ב אומרים[ 'צוזאמן' ביחד. 

 )ממשיכה לשיר הויי הויי... (

. אפילו המוסיקה תהיהודי 'הויי,ממוסיקה הטיבטית הם כולם מושפעים כל המוסיקה המערבית, כל ה

  .המודרנית

 (מתרגמת ,)שרה בגרמנית

 ?"למה אתם מענים את ילדכם" 

 אתם יכולים להרגיש את ההבדל כשזה באנגלית.    

 לאחר מכן בתרגום לאנגלית()מדגימה את השירה ביידיש ו

 ?"למה אתם רוצים לקבור אותי" 

 וכאן מגיע משפט מאוד פונדמנטלי 

  (ומתרגמת)שרה ביידיש 

 ."אם רק היית יודע כמה לא טוב לי לא טוב לי"

 ?אלוהים יודע איפה הילד הקטן שלי מסתובב עכשיו  )לקהל(

אלוהים, כל כך מסוכן ללכת כאן לבד ברחובות של תל הוא הבטיח לי להיות כאן בזמן. בזמן בזמן. 

שלי.. יש הרבה הומ... הומו .. הומוסקסואליים ברחוב לא? אנשים נחמדים  אביב בימנו. הסיגריות

לחו לי שכחתי לגמרי ים... אני לא רוצה להיכנס לזה. סמאוד, ההומוסקסואליים, חלק מחברי הטוב

  .את הנימוסים שלי

 ויסקי(  הם כוסיות עםלמחלקת פונה לקהל וכיסא הקמה מ זלמה)

 מה שלומכם? איך אתם מרגישים בימים אלה? 
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 איפה הימים הטובים לפני הדמוקרטיה, שלא היה צריך לחלק כוסית לכולם? אה? 

 עכשיו כשאני נותנת לאחד צריך לכולם ואז יתלוננו לי, 

 שלא שילמתם, נכון? לכם אבל אני מזכירה 

 בבקשה.  'קונצים'אז אל תעשו לי 

  עם שתי כוסיות( עומדת בידיים פרושותנעצרת, )

 ?מי ראשון? מי אסרטיבית ?קדימה מי לוקחת

  וצו על חייכם, קדימה תתכבדו. קחו.ר

 .נותן כל הזמן הזדמנויות חדשות. בכל רגע 'האקזיסטנס' ]הקיום[

 ( צופה מהקהל ניגשת לזלמה ולוקחת כוסית) 

 אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.  .יופי את היית מסתדרת שם.. ?אתם רואים

 מה ששלי של כולכם. לקחת. ללמוד לקחת. לקחת. 

 שלי ]לערבי[  ר'ערב'עוד כמה ואקרא לרק בכל זאת אני אתן 

 'ריבויינע של עויילם'.כדי שרק יאהבו אותי  .שיעזור לי לחלק לכולם

 )פונה למספר צופים שיושבים רחוק(

 הנה פה יש צעירים, למה אתם כל כך רחוקים? 

וכל מיני  'קוקאינים'קלח", צ'ם לשתות חשיש ולוקחים כל מיני מינים של "פיהיום הצעירים יותר אוהבי

 דברים כאלה שאני לא רוצה לדבר על זה. 

 מה השעה בבקשה? יש לי עוד זמן?   )לצופה(

 דקות.  5טוב מאוד יש לי עוד תודה.   

  ?הטנגוזה מטריף אותי כשאני שואלת את הצעירים מי המציא את 

 הטנגו?אז מי המציא את 

 הארגנטינאים, הלטינים הגברים היפים. 

 אצלם זה משהו אפילו לא "פיגמנטטיבי", אני לא יודעת אפילו מאיפה זה בא. 

 .זה אולי "כימולוגי" מההורמונים

אני  ,כמה מחברי הטובים הם ארגנטינאים אבל למה הם היו צריכים לבוא באמצע הלילה, בסירות

 של פלשתינה, ליפו תל אביב. ופלשו לחוף  ...זוכרת את זה כמו

מאתנו את הפרטיטורה של כמו גנבים, והם באו לאקדמיה של המוסיקה וגנבו  ,באמצע הלילהכן, 

 נגו. תבצר היריעה כן? הט

 שכולם ממקור יהודי.  ו וואלסיםגנולים לשבת כאן כל הלילה, לרקוד טאנחנו יכ

 צרת. אחד בגלל שהזמן מתק [דוגמה'ביישפיל' ]אני אתן לכם רק 

 נגו(שיר ט)מנגנת 

 נגו ממקור יהודי. ת, טנגו אמיתיאת שיר של טז

 (.ממשיכה לנגן ושרה בגרמנית, מסיימת בהבהרות)

 "הויי הויי הויי הויי ...."  

 נכון?  זה תמיד ככה,

 "שמרץ" ]הכאב[ בפנים. נגו תמיד יש לנו את האפילו כשאנחנו רוקדים ואלס או ט

 איפה הילד? איפה אישתך? כן? . בגלל שאיבדנו משהוזה 

 כי החור השחור.  כי משהו התמוטט תמיד אנחנו מחפשים את הקרובים אצלנו
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 אתם יודעים את החור השחור? 

 אצבעות מתחת ל"פופיק". הארה. חמש  .הוא כאן

 יש לנו ואקום גדול ששואב את הכל ואף פעם כלום לא מספיק. 

 יותר סמים. יותר דיסקוטקים. יותר ניקוטין. יותר אלכוהול. יותר שוקולדים. 

 שקרים. יותר אה.. יותר 

 )קוטעת את עצמה ומרימה את הקול(

 מנשה? מוני? 

 איפה הוא? 

 מסתובבת בין הקהל(קמה ו)

 מישהו לקח לי את הילד.

 סלחו לי רגע. אני כבר חוזרת.  

 בבקשה. בינתיים מי שרוצה לקחת קצת קוניאק. 

 )מדברת לחלל החדר(

 תעשי לי טובה תיכנסי בבקשה לה.. נו מנשה 

 מוני! 

 אל תהיו בפאניקה הכל בשליטה.   )לקהל(

  ?רוצה קצת קוניאק בבקשה

 הוא חושב שאני צריכה לעשות כאן כל העבודה לבד. 

 (וצועקת, פותחת הולכת לדלת היציאה של האולם)זלמה 

 מוני! 

 באולם ומחפשת אותו(שוב )מסתובבת 

 . ומנגנת( חוזרת לפסנתר)

 ילד קטן.  .לפעמים כשאני עוצמת את העיניים אני יכולה לגמרי לראות אותו

 . [אדולף הקטן]"דה קליינה אדולף" 

 ומתבונן באגם.  'לאנד'שוורצאני רואה אותו עומד שם ב

 ו זורחות, יית עם תלתל קטן כאן, ועינאדולף, ויש לו בלור ארבעוהוא רק בן 

 פה וכובע עם נוצה  'שלייקס'ו 'ז'מסים'עיני ילד קטן, ויש לו מכנסיים מ

 . והוא עדיין.. מה אתה רוצה היטלרק'ה? ארבעואין לו שפם כי הוא רק בן 

מה אתה רוצה? מה הילד הקטן רוצה? הוא רוצה להיות נאהב. כל כך כל כך באנלי. הוא רוצה 

 ק בן ארבע.נאהב. הוא רוצה ליצור. הוא מאוד יצירתי, הוא ר להיות

 הנה הברווזים הקטנים באגם, והוא שר. 

 ?מה היטלר הקטן שר עכשיו ללא השפם

 כשאני עוצמת את העיניים אני כמעט שומעת אותו. 

 )שרה שיר ילדים בגרמנית(

 . .הוא שר משהו כזה.. דומה.. אל תתפסו אותי ב.

 (עם אותה מנגינה ממשיכה לשיר בגרמנית ועוברת לשיר ילדים בעברית)

 . . אחת שתיים שלוש"לא אכלו ולא שתו רק ישבו ופטפטו"....

 רמנים. האוסטרים. כולם. הם באו באמצע הלילה. הג
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 תנו את הפרטיטורה של שירי הילדים. וגנבו מא

 מנגינה(ועוברת לשיר ילדים בעברית עם אותה )שרה בגרמנית 

 "האוטו שלנו גדול וירוק.

 האוטו שלנו נוסע רחוק...."

כשצועדים. אחת '...הטם טם טם'. איך שהם היו משתמשים עם 'האס. אס'זה אפשר לשמוע ש

 שתיים שלוש ארבע מגרמניה היטלר בא. 

 (ושרה)מנגנת  

 "ערבי זקן, צולע ומסכן. 

 התחתן עם ערביה צולעת ומסכנה. 

  ". ...עקומים ומסכניםנולדו להם בנים 

 זה שיר ילדות. 

 )מנגנת ושרה(

 "קח הולכים השותלים

 רון בלב ואת ביד   

 מן העיר ומן הכפר..."

 )מרימה את הקול, מדברת לחלל החדר(

 מנשה! מונינק'ה תעשה לי טובה, תקפצי אחת ושתיים. 

 )קמה והולכת לכיוון דלת היציאה(

 אני לא עם פאניקה. הכל בסדר.  .לא

 דלת(. את ה)טורקת 

 מוני! 

 )שקט( 

 

עולה ויורדת. יוצא מתחת לפסנתר כשפניו  משמיע קול של אזעקהפתאום מתחת לפסנתר. בכל הזמן הזה  )מוני שוכב

 מכוסות במסכת גז(

 מה שעה?   :לצופה() מוני

 חמש וחמישה? מלחמת העולם נגמרה כבר? אז אני יכול לצאת? 

 איפה אמא שלי? 

 אזעקה()ממשיך בקולות 

 מסיר את מסכת הגז ומשאיר אותה תלויה על צווארו( .)נעמד מול הקהל

 איך קוראים לך? אין לך מסכת גז?

 ?מה את לא יודעת שהמלחמה לא נגמרה עדיין

 תוך חמש דקות יכולה ליפול פה פצצת אטום. 

 את לא יודעת את זה?מה ואם תיפול פצצת אטום כולם ימותו. 

 אשכנזייה? את מעשנת חשיש?מאיפה את מגיעה? את 

 יש לך תמונות של נאצים להחלפה?

 אם תתני לי את מנגלה אני אתן לך את יאסר ערפאת בלי בגדים. 

 את יודעת שיאסר ערפאת הומוסקסואלית. הוא גם אוהב ילדים קטנים. 
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יקה. אתמול בבוקר ישבתי בגן הציבורי ליד הבית שלנו בעכו ואיזה ערבי אחד ישב לידי ונתן לי נש

 אני יכול להיכנס להיריון מזה? 

 איזה מזל כי אם אני אכנס להיריון מערבי אמא שלי תהרוג אותי לגמרי. 

 יך קוראים לך? א )לצופה נוספת(

 )שומעים את קולה של זלמה שעומדת מאחורי הקהל(

 מוני!  :)בלחש( זלמה

 )מוני מתעלם וממשיך לשוחח עם הקהל(

 כי אמא שלי לא מרשה לי להתחתן עם תימניות.  !? איזה מזלתימניתאת    מוני:

 אשתי צריכה להיות עשירה, אשכנזייה וספונטנית. גם אני ספונטני. 

 רוצה להתחתן איתי?

 אני מאוד סקסי. יש לי גם חוש הומור. רוצה שאני אספר לך בדיחה? 

 את יודעת מה ההבדל בין רוסיה לשווארמה? 

 שני שקל. 

 מצחיק?

 פעם קולות( )זלמה משמיעה מידי

... או     מוני:  אני חושב שאמא שלי פה בסביבה.  .. או 

 איך קוראים לך?  )פונה לצופה(

 ?ועדיין בתול. רוצה לעשות איתי סקס 44את יודעת שאני עוד מעט בן 

 מנשה  בלחש(:) זלמה

 הם חושבים שאני משוגע אבל אני  ?את יודעת שאף אחת לא רוצה להיות חברה שלי    )מתעלם(: מוני

קצת שונה כי אני גאון. אני גם עובד במוסד. וגם המצאתי את הפצצת אטום. את יודעת שמלחמת 

  ?העולם השלישית עוד לא התחילה

 מנשה  (:שבלח) זלמה

 אני אהיה נשיא ארצות הברית.  44ן את יודעת שאמא שלי הבטיחה לי שכשאני אהיה ב    )מתעלם(: מוני

 אבל היא אמרה לי שאני צריך קודם כל ללמוד לעשן סיגרים. 

 מנשל'ה.  :)בקול רם( זלמה

 ורואה את אימו זלמה(.  פנה את ראשומוני )מ

 אהמ.. אוי.. אני מצטער, אני לא עשיתי שום דבר.   : מוני

 היא התחילה איתי ורצתה לאנוס אותי.   )מצביע על צופה(

 אני אמרתי לה שאני מצטער ושאני לא יכול להתחתן איתה. 

 אימא אני חייב לעשות פיפי. 

 מנשה בואי הנה.   : זלמה

 אבל לא עשיתי שום דבר. אני.. אני... אני מצטער אני חייב לשירותים.    :ונימ

 

; קטורת, נירות, במה מפנה את האביזרים שנמצאים על כנף הפסנתר-וטורק את הדלת. איש מהאולם מוני יוצא)

 פמוטים, סיגריות, בקבוק קוניאק מגש וכוסות(. 

 

  :)מצביעה על איש הבמה( זלמה
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 , הם קצת קשים בתפיסה אבל בסוף הם עובדים. זה 'ערבר' ]ערבי[

 . 'ערברים'מאוד נחמדים 

 מנשקל'ה! אחרי כל מה שאני עברתי, אחרי כל מה שאני סבלתי.  )פונה למוני(

 לוחות הברית ואחד אלוהינו  2הפלות,  3מלחמות,  4סלקציות,  5

 שייקח אותי אליך. קח אותי אליך. קח אותי אליך. בחתיכה אחת. מתי? מתי? 

 ?מתי אני אשתה אמברוסיה ואשתה בשר לוויתן מתי

 מנשה איפה כדורים שלי? לקחת לי אותם? 

 (. (Q 1'קיו'צריך לתת לו 

 (צליל רועםנוחתת על הפסנתר. נשמע  מרימה יד גבוה.זלמה )

 מוני!

 מאמי. מאמי אני חזרתי. היה לי פיפי קצת צהוב כי לא שתיתי הרבה מים.    :ונימ

 מתחבאת למוני מאחורי הפסנתר(זלמה )

 הייתי כל הזמן מתחת לפסנתר. אני אמא אני לא עשיתי שום דבר רע.   : מוני

 אמא אני מפחד יש הרבה ערבים בחוץ. 

 אני מבטיח שאני אשאר מתחת לפסנתר.  ,נו אמא

 אני לא אעזוב את הפסנתר אף פעם. תצאי החוצה. 

 תחיל להיות מאוחר פה ואני...מ

  אמא!  )צועק(

 ? אמא ?אמא   :מוני

 מחפש אותה( וני)זלמה מסתתרת מאחורי הפסנתר מ

 תיזהרי.  .אם לא תצאי החוצה אני אתחתן עם ערבי

 ואני אהיה רקדן בלט. את יודעת שאני קיבלתי אתמול מכה ברגל ויש לי נמק. 

 מתחבאת מאחורי הפסנתר(עדיין זלמה )

  ?מאמי. מאמי. נו תצאי החוצה כבר. אם לא תצאי מי ייתן לי לאכול   :מוני

וד אני לא אכלתי מהבוקר. אני גם לא התרחצתי שבועיים כי אמרת שאנחנו צריכים לחסוך במים כי ע

מעט תהיה מלחמה. ואני נורא מסריח ואף אחת לא רוצה להתחתן איתי בגלל זה. ואת הבטחת לי 

 כשאני אהיה בן ארבעים ושלוש את תביאי לי רוסיה במתנה. 

 מאמי. נו אמא תצאי החוצה נו.   

שערפאת אמר שאם לא תצאי החוצה הוא יבוא לפה ויחטוף אותי. אמא אני  בטלוויזיהאמא ראיתי 

 אשחק באינטרנט אני מזהיר אותך. מאמי. מאמי? 

 

 .ומזנקת גם היא על כנף הפסנתר זלמה מתגנבת מאחוריו. הפסנתרכנף על  מטפס וני)מ

יורקת על הפסנתר צוחקת. מתנשמת.  . זלמהמרעיש בקלידיםנופל מטה תוך כדי שהוא  ,""אמא :צועקונבהל  מוני

 . (מנגבת עם השרוולו

 

  דנ"א. הוא קצת מסריח כאן. מנשה, יש כאן פיגמנטציה. יש כאן     זלמה:

 )זלמה מייללת ונובחת. מנשה מתחת הפסנתר מתנשם בכבדות(

                                                           
1
 ותו השחקן יודע מתי להיכנס לבמה. שבאמצע (מילה, צליל או פעולה) סימן במה 
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 הב....מיאו. הב הב 

 . [ארצי, ארצי, ארצי] 'בילאדי בילאדי בילאדי'  )שרה(: זלמה

 קולות של צפירה(. וני עושה )מ

 ארץ קטנה עם שפם   :)שרה( זלמה

  (.צוחקת בפראות)

 בחצוצרה(.  מנגן )מוני

  !די, די מנשה. צא מתחת לפסנתר. מנשה צאי החוצה   זלמה:

 אני לא מעוניין.    :ונימ

 מנשל'ה. [ החוצה] 'ראווס'צאי זקוף.   : זלמה

 אמא חיה?  בשביל מימנשה, 

 אבל אני לא עשיתי כלום. אני הייתי כל הזמן מתחת לפסנתר.    :ונימ

 מנשה, תגיד שלום לאורחים.   : זלמה

 .עוד רגע זה בא  לקהל(פונה )

 לקהל, לאחר שהתחבא מתחת לפסנתר( יוצא ונימ)

 מה ביקשתי ממך?   :זלמה

 שלום לכולם מה שלומכם?   מוני:

 בקיץ ואני עדיין בתול.  44, אני עוד מעט בן לתאילנדאמא אמרת שתיקחי אותי 

 ?...באמריקה יש הרבה הרבהמנשל'ה, מנשל'ה,    זלמה:

 )מוני משלים את המשפט(

 בחורות.   מוני:

 . יעבוד במוסד ויהיו לי בחורותאני 

 מנשה, בשביל מי אמא חיה?   זלמה:

 בשבילי.    :ונימ

 ?ומי יהרוג את אמא   זלמה:

 אני.    :ונימ

  ?בבקשה תעמוד ישר, איך יקחו אותך כך לצבא   :זלמה

 נו מה אתם אומרים על הגאון שלי?  )לקהל(

 נו מה אני אעשה עכשיו?   מוני:

 את הטוסיק תכסה. מה תעשה?    זלמה:

 ?תגיד לאורחים ולמצלמות, מה אימא עברה במלחמת העולם השנייה

 אני לא מעוניין   :ונימ

 ומה שביניהן מנשה.  , סוביבורנקה, מיידנקבאושוויץ, בטרבלי   זלמה:

 את החצוצרה( יורק על ממחטה ומבריק איתה וני)מ

 אני לא מעוניין.   :ונימ

 מנשה, פעם אחרונה.   : זלמה

 אוי.. אוי.. יש לי כאבים.. 

 בסדר בסדר מאמי, אני עושה את זה פעם אחרונה.    :ונימ

 אז תספר מה אימא עברה במחנות   זלמה:
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 ...אני קצת מסריח אמא את יודעת, הבטחת לי שאני יתקלח   :מוני

 מנשה. מנשה.   )צועקת(: זלמה

 בסדר.    :מוני

 )מוני מטפס על כנף הפסנתר(

  רייט, קונסטרייט קונסטריישן קאפמ'קונסטתתרכז '   זלמה:

 ט ו ב    :ונימ

 אמא שלי עברה סלקציה. 

 לא ככה, תעשי עם כל התנועות והמבטא.   : זלמה

 

הם מבצעים את אותן תנועות, כאשר  סצנהמעתה והלאה לאורך ה. וני)ישובים על כנף הפסנתר, זלמה מאחורי מ

 (. , לפעמים יחד איתו בעברית לפעמים בתרגום לגרמניתזלמה ממלמלת את הטקסט של מנשה בעל פה

 

 בסדר, הנה, אחת שתיים שלוש ארבע, מגרמניה היטלר בא. אני מתחיל.    :ונימ

 פעם אחרונה בשבילי. יופי,    זלמה:

  .הוא כל כך כישרוני מנשה שלי, הוא יהיה שחקן כשיהיה גדול אבל אני לא אתן לו

 חלק מחברי הטובים הם... 

 (... , יאסר ערפאת, יהודי במבטא יידישבמבטא גרמנינאצי  שונות; דמויות הסצנהמחקה לאורך  וני)מ

 אני עברתי סלקציה. מנגלה עמד, עם הפוזה המפורסמת, עם הרגליים והיד.    :ונימ

 ימינה. שמאלה. חיים. מוות. ואני ראיתי אותו. 

 והחולים.  הזקנים הולכיםצד שני הולכים הצעירים וללצד אחד פתאום אני רואה ש

 ואני רציתי לחיות אז ביקשתי מהצעירים שיעשו לי מקום ביניהם. 

 

 מתרגמת חלק מהמילים לגרמנית(, )במקביל זלמה

 (")שרה בעברית  "חי חי חי עוד אבינו חי, שר אותו לאבא... 

 

 יופי מנשה.    זלמה:

 איפה יש פה יהודים? ]יהודים[.  'יודן. יודן'   :ונימ

 (שמתחנן על חייו... גרמני נאצי, יהודי גליצי  ;שוניםהבמבטאים ממשיך )

  (מחקה את מוני)חוזרת  :זלמה

 איפה יש פה יהודים?

, הם למטה ואנחנו למעלה, למעלה היו חמש עשרה יהודים. הם למטה אני רציתי להתחיל לבכות  :ונימ

אנחנו צריכים  מראל והוא אמר והוא דואני לא מפסיק לבכות ושם היה אחד זקן שהוא היה מנ

 . ..כולנו

 יופי. יופי.    זלמה:

 בנגינת פסנתר( וני)מלווה את מ

 אז הם לקחו מעיל ושמו לו על הפה והוא נחנק.    :ונימ

 )בכי ומיד מעבר למבטא גרמני כבד בקול בס נמוך(. 

 . 'פאפה. פאפה'  : ונימ
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 ידיש תוך כדי שהוא יורק מידי פעם במהלך השיר ומצחצח את החצוצרה(. יי)שר ב

 ומנחה אותו(צטרפת בשירה מ זלמה)

 "לו"  : זלמה

 "לו לו לו לו לו..."  : מוני

 "בוי"   זלמה:

 "בוי בוי בוי בוי..."   :ונימ

 "ני"   זלמה:

 "ני ני ני ני ני..."   :ונימ

 נו. זה היה כל כך קשה מנשה? לעשות לאמא ולאורחים קצת שמח. מה כבר ביקשתי.   : זלמה

 עכשיו מנשה ידגים לך בדרך וירטואוזית את השורד האולטמטיבי, בקובסקי חיים. 

 

י מוטות ברזל כך שנוצר תיפוף בהתאם לקצב נשדופק עם  .מרופטתו עם עניבה ימכסה את עינ ונימ .מנגנת)זלמה 

את החצוצרה מתחת לחולצתו כך שנוצרת מעין גיבנת. רוקע ברגליו ואומר את הטקסט תוך כדי  חביאמהוא הפסנתר. 

 סיבוב איטי סביב עצמו(

 

 

 שתי סובלת מלחץ דם גבוה. בלילה. א אני הייתי שש שנים במחנה. אני לא ישן   :ונימ

 תרקוד.   : זלמה

 ? אין לי אבא?אמי דואג לי. איפה אימא? איפה אימ   :ונימ

 .תרקוד   זלמה:

 הויי הויי הויי הויי ....( – שיר חסידי וני שרמ)

 )זלמה מצטרפת לשירה(. 

 כולם. בראבו. ידיים סיבוב.   : זלמה

 לומדים תורה.  מנשה תראה לאורחים את הילדים הקטנצי'קים  

 (""איי איי איי.... חסידית בשירהממשיך  ונימ)

 תראה לאורחים מה קרה בבית כנסת.   : זלמה

  "טוק טוק טוק"   מנשה:

 (על הפסנתר )דופק עם הרגל

 ?מי זה   זלמה:

 נאצי    מנשה:

ה..ה... איפה אימה? מאמ   ( קולות של בכי)  מאמ 

 לאושוויץמנשה תראה לאורחים, את כל הילדים היהודים הקטנים נוסעים ברכבת    זלמה:

 "טו. טו. טו."   : ונימ

  )קולות של צופר רכבת(.

 איפה אימא? בבקשה? אני רוצה מים? בבקשה?

 ("איי איי איי איי .."  מייבבת ושרה זלמה)

 מנשה הרכבת עוצרת.   : זלמה

 . "טווווו. טוווו"  : ונימ
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 דלתות נפתחות.   : זלמה

 (מוני מדבר בגרמנית, דמות של קצין נאצי)

 איפה אנחנו?  : זלמה

 באושוויץ. באושוויץ.    :ונימ

 ומה אנחנו רואים?    זלמה:

 כלב. כלב דוברמן. אייי ... מאמי.    :ונימ

 )נביחות(

 מנשה תראה לאורחים את תאי הגזים.    :זלמה

 . (קולות של חנק שיעולים,)

 עכשיו מנשה תראה לאורחים את הירושימה ונגסקי   זלמה:

 יפנית(חיקוי של שפה )

 יופי, תראי לאורחים מנשה את האפרטהייד בדרום אפריקה.    זלמה:

 תראי להם קוסובו. 

 ה, 'תראי להם סברי ושתליק

 תראי להם. יופי, תראי להם את יוסף עראפת.  67, 48תראי להם 

 קים תראי להם. יהאינדיאנתראי להם את יערות הגשם של 

 

"אוי  הסצנה זלמה מנגנת שיר חסידי לאורך כל  .ויבבותלקהל את הבקשות של זלמה, תוך כדי חיקויים מדגים  וני)מ

עוברת למנגינת זלמה בהדרגה ומתכנס בעצמו. בוכה ומתנשם בכבדות.  מתקפל " לקראת סוף הסצנה מוניאוי אוי....

 נרדם... ( וניהבכי נעשה חרישי ומ לאט לאט שיר ערש.

 

ש  ... .... ש  ש  ש     זלמה: ש    .לך לישון..ש 

 אמא תספר לך סיפור טוב רע לפני השינה. 

 ביום השמיני אלוהים הדליק לעצמו סיגריה, שתה קצת קוניאק, אכל קצת שוקולד, 

. ואז האל הטוב יצר את היום השמיני וכולם סלחו והיו כולם מאושרים ללהוהוא הסתכל למטה. או  

 והלכו הביתה. 

ש     )לקהל( ש   ... אתם יכולים ללכת הביתה, אבל בשקט כדי לא להעיר את הילד. ש 

 בשקט רק שלא... 

 )פונה בלחש לאיש הבמה(

 . שש... הוא חולם. תוציא את האנשים שילכו הביתה

   )הקהל יוצא מהאולם למנגינת הפסנתר(. 

 

 -סוף-

 


