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 "ארבייט מאכט פראיי מטויטלנד אירופה"

 1997על פי הסרט "גינונים אירופאים" חוני המעגל תיעוד 

 

 חלק א

בעיר  בסמוך לאולמות האביריםשנמצא משתתפים( מגיע לרחבת החניה של המרכז לתיאטרון עכו,  20הקהל )עד 

 בקיבוץ לוחמי הגטאות.  והמרד' שנמצא מוזיאון 'בית לוחמי הגטאות למורשת השואהמשם הוא נוסע ל. העתיקה

 

 : הנוסעים(-)פונה לקהל יוסף מוני

 לא להשאיר בבקשה שום דבר באוטובוס.  .כולם מתבקשים לרדתשלום, 

 לכולם. אנחנו נמצאים בקיבוץ לוחמי הגטאות. צהריים טובים 

 סיור בתוך המוזיאון. אנחנו נקבל עכשיו 

 בבקשה בואו אחרי. 

 

 במוזיאון, הקהל עובר להדרכתה של 'זלמה גרינוולד', המגולמת על ידי סמדר יערון. 

 קשישה ניצולת שואה. זלמה היא 

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

 מערבת מילים וביטויים מהשפה האנגלית, הגרמנית, היידיש והערבית. 

 

  : גרינוואלד זלמה

  .שלום לכולם, צהריים טוב

 ]שמחה[ לפגוש אתכם כאן שבאתם לעשות עבודה 'צוזמן' ]ביחד[.  גלוקליך'אני '

מצומצמת זה בשביל לשאול את עצמנו עוד פעם ועוד פעם איך זה ה' 'אנחנו נפגשים כאן לזמן מאוד 'פיצקל

 קורה שאנחנו הולכים בדרך, מגיעים ל'ג'נקשן' ]צומת[ וצריכים לבחור, 

 אונד צ'ו וייטר' ]ורע וכך הלאה[. 'אונד איוול  -טוב  ,מוות-, חייםשמאלה-ימינה

  ?יד' ]דם[ם שלם הולך אחרי מנהיג והופך את העולם לאמבטיה של 'בלאז למה ע  

 את הצופים(  מובילהזלמה )

  ,אם אתם יכולים להיות מאוד נחמדים ולבוא אחרי קצת

 שאנחנו ננסה לברר ה'אנקדוט' ]נקודה[ הזה. 

 'קומן זי' ]בואו[. 

 )לאורך כל ההדרכה, זלמה מצביעה על מסמכים, תעודות, תמונות וחפצים שונים במוזיאון(. 

 אפשר כאן להתבונן ל'פוטוגרפים' ]תמונות[ ולראות איך כולם הולכים אחריו. 

 מבוגרים נשים וטף. המון רב. 

 פונה למספר צופים שמתעכבים בסיור(זלמה )

 האחרונים קצת להזדרז בבקשה. 

  ס לעבודה...אם אפשר לעשות כאן פוקו

 בבקשה להתקדם. 

 במוזיאון שבה נראים אלפי חיילים נאצים צועדים בסך()זלמה מזמינה את הקהל להתקרב לתמונה 

 , כן? פטנטים של מנהיגיםכאשר אנחנו מדברים מ
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 ל הטכניקות של פשיזם ם כ  אנחנו שואלים את עצמנו מה ע  

מפני הם ידעו טוב טוב לעבוד ועוד הרבה  'ממיםימח שימי']דוגמה[ ואפשר שעות לדבר ולקחת 'אקזמפל' 

 אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

 של פשיזם כן?  אסתטיקהלמשל כאן בעבודה, אם אנחנו חושבים לרגע על האספקט של 

  ]הדובדבן שבקצפת[לקרם 'הקירש אוף דיזנה טורטה' 'קחו בחשבון שמיטב של הקרם דית

 כן? הלכו אחריו. אנחנו לא מדברים רק על ארחי פרחי 

  ,מדענים[, יקולוגים' ]פסיכולוגיםיספגם ' ' ]אמנים[,ארטיסטים'גם פילוסופים, גם 

 ' ]איך אומרים[...'וי זאגט מאן עיליתהכל מינים של 

 גאונים של דיזיינים ]מעצבים[,  ]פרופסורים[, פרופסיונאלים ' ]ארכיטקטים[,ארכיטקטורים'

  .'בלייבן' ]לחיים[ לחייםורה הזה מתעוררת תדמיינו ככה את כל התפא

 אדום לבן שחור. 

 של הבמות. ]ראוותנות[  'פומפוזיקה'עם ה 'קיטש'והקומבינציה של ה

 של היופי והדם והמוות ביד הלשון. כן? ]זוהר[ גלאנצ' 'העם 

 כן?  'הצוזמאן'וההתרגשות של 

 איך אומרים אצלנו, עם אחד ללב אחד. כן?

 לשמוע את המוסיקה שלהם, כן? ]ברקע[  'בבק גראונד'תנסו ככה 

  ...."אומצה אומצה אומצה צה "ה

 "אומצה אומצה אומצה צה "האני קוראת לו מוסיקת סטייקים. שזה כל כך מרגש את 

  ' ]חצוצרות[הטרומפטים'הפנימית של  ' ]הפעימה[הביט'עם 

 ]אם אתה לא יכול להביס אותם הצטרף אליהם[. ' איף יו קנט ביט ט'אם אז ג'וין ט'אם' הזאת של וההדף 

 אה?  'הפיהרר?'אז מה אומר לנו 

  ]אתם משהו מיוחד[.  ספצייל'זייט אטווס  'איראתם משהו מיוחד. . אתם טובים. אתם יפים

 ם לסגולה. כן? זה לא פטנט חדשה מה שאנחנו המצאנו. אתם ע  

 ... אפשר כאן לראות

 )פונה למספר צופים שמתעכבים בסיור( 

 בואו גם אחרונות שלא נפספס את הקריקטורה הזה של האנטישמית הקלאסית. 

 כאלה.  ' ]ריבות[ונפיטורות'איזה מן פטנטים אני עושה כל מינים של ק

 . ' ]פופלריות[פופולציה'בשביל לקחת אחרי 

 בואו בואו. 

שאלתי את עצמי, ויש גם עכשיו באיזה עיתון אני קראתי  קודם כל אני עובד על כריזמה ולא מזמן אני

 או אם אפשר את זה לפתח.  ם זהשבודקים מה זה כריזה, אם זה נולדים ע  

 ליונים דולר. יגדול. של מ]שאלה[ גה' אוזה שאלה 'פר

 , לאחר כמה שנים של עבודה יכול לעמוד על הבמה ' ]ראש המדינה הנאצית[יררההפ'אבל הוא 

 . י[ההמונים ביד]ולהגיד 'די מאסה זינט אין מיינה האנד' 

 אני ממש יכולה להרגיש אותם. 

ם הרגשת נחיתות משותף של כולנו ואיזה רצון להיות ם פחד ע  אולי קצת ע   ,מהופנטים יושההמונים בידי

 באמת משהו מיוחדת, אז אנחנו יוצאים החוצה. כן? מתרחבים. 

 ח מחיה. ם סגולה צריך הרבה שטמפני ע  
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 אני לא צריכה ללמד לכם היסטוריה. אנחנו לוקחים את 'האוסטריה' ]אוסטריה[. 

  יופי עשיתם לי שיעורים. . ]סיפוח[ איך אנחנו קוראים לכיבוש הזה? אה? נכון 'אנשלוס'

 . אני מספח את 'האוסטריה' ]אוסטריה[. 'אנשלוס זאת אומרת סיפוח'

 אור חבצלות קצף שושנים ברצפה. 'מבלומן' ]מהפרחים[ הרחובות מווינה 

 ואיך אנחנו קוראים לכיבוש הזה?  'קייצכו'סלוב  'אני ממשיך ל

 בוודאי אתם מכירים טרמינולוגיה של המילים שעל יד. 

  טוייבה' ]טובה גדולה[. ה יס  ימה אני עושה לצ'כים? עושה להם איזה 'גרו  נו 

 אתם יודעים? 

 סליחה?   )לקהל(

 . מבן יהודה. ...יש מילה בעברית נו ...אהמ

 סליחה?  )לקהל(

 [ מזה. נדיבנרוסי' ]'חסות. אני עוד יותר 'גשאני מגן עליהם. אני לא רק לא רק 

 אני משחרר אותם. אז אני מספח ואנחנו משחררים. 

 'פיסס אוף לנד' ]חתיכות אדמה[.  ועוד וככה בעזרת השם אנחנו לוקחים עוד

האלה של השחרור והסיפוח והם נלחמים.  'הלוקשים'לא לוקחים את  ניםלין. והפולעכשיו אנחנו הולכים לפו

 ?ורבותי גבירותיחמים אבל איך הם נל

 שימו לב כאן לסוסים. חיל פרשים בערבות הנגב. 

 ]עימות[?תשע עשרה פולנים. מה קורה כאשר החיה עושה 'קונפרונטציה' מאה של ]מנטליות[ עוד 'מנטליטה' 

 . ]קרב הוגן[ זה לא 'פייר פייט' ,נכון

  .מי שמפסיד אני חושבת זה לא ה.. ]בטווח הארוך[ 'און דה לונג ראן'

 פולין מרים ידיים. ]בטווח הקצר[ 'או דה שורט ראן' 

מי שמשלם את החשבון אני חושבת זה כולם. בסופו  ?איך אומרים אצלנו]בטווח הארוך[ 'און דה לונג ראן' 

 של הדבר. 

 ]התיאבון[ייט' ט  פ  ם האוכל בא ה'א  שע   .]ובכן[ עכשיו מתחיל פסיכוזה של כיבושים'אלזו' 

יק[וכמה שאני לא אזרוק בפנים שם  הזאת עוד כיבוש ועוד אוכל ועוד סקס סמים ואלכוהול ועוד  לוקום ]ר 

 זה אף פעם לא מספיק. כן?כך הלאה[ ו]התרגשות ועוד 'וייטר אונד וייטר' 

 ועוד ועוד. והשמיים הם הג'רנצה ]הגבול[.אז אני צריך עוד 

 , ]צרפת[ , בלגיה, דנמרק, הולנד, פראנצ'' ]נורווגיה[נורוויז'הנה כאן אפשר לראות, 

 . ואנחנו מגיעים לרוסיה. ' ]שתי נקודות[דוז פואה' יוגוסלביים, בלקניים

 )פונה לצופה(

 . ' טובהקומפוזיציה'בואי רק אל תעבירי אותי שתהיה לנו 

 כי אנחנו עושים הנצחה. 

 שנים, אז היה נראית קצת יותר אה..  בל לא עשינו את ההנצחה הזה לפני חמשח

 ?מה נעשה ?מה אנחנו נעשה בחורות עם ההזדקנות

 ונטכס עצה. ל. את השואה והגבורה אנחנו כבר מכירים ונשב בואו נפסיק עכשיו הכ  

 ₪.  70אני רק היום קניתי קרם ובחיי זה עלה לי 

 חודשים.  3זה יספיק לך ל  'בפרפומרי'והיא אומרת לי 

 ככה קרם פיצקלה בחיי, בבני יחידי אשר אהבתי מנשה. 
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 ואנחנו מאמינות בזה כדי שיקנה לנו קצת זמן. כן? 

 . 'טראח'אז הזמן, מה שמתחיל בבום נגמר ב

 ואפשר כאן לראות את הסוף של ההתחלה של הסוף של הכיבושים. 

 . ]הידרדרות[ ומתחיל 'דגנרציה' ' ]רוסיה[רוסלנד'ל כאשר הצבא מגיעה

אנחנו מנסים לתת כאן משהו שהוא  ,אנחנו לא נספר היסטוריה כי כולם יודעים]וכך הלאה[ שלג ו'סו וויטר' 

 ]מעבר[ ההיסטורי כן? 'ביאונד' קצת 

ל כל מתי מלחמת אפשר לראות בו חישובים ש”. חשבון הדמים“)זלמה מובילה את הקהל אל קיר המכונה בשם 

 העולם השנייה(

 מיליונים, שש מאות אלף נפש.  55אנחנו הולכים כמה פסיעות ועוברים על טרגדיה של 

 כאשר המספר הפופולרי בטבלה הוא 'זירו' ]אפס[. נכון? 

 שלנו. אנחנו מעגלים ההיסטוריה שיהיה לנו קל לחשב.  ]דפוס[ זה 'פאטרן'

  ?הזה? בערך [עסקהגעשעפט ]יהודים מכל ]אחוזים[ כמה פרוצנטים 

 . נכון? 12%זה מיליונים.  55ליונים מכל ה ימ 6

ְסק עגרוייסאגויים אומרים אז למה אתם עושים 'אז לא פלא ש  [ ]מהומה גדולה' ְטר 

  ?ם סגולהע  משהו מיוחדת  , כולם סבלו, למה אתם צריכים להיות תמיד10%אתם בסה"כ 

 גם בחיים וגם במוות ביד הלשון. 

 . ' ]מילון[דיקשיינרי'נחנו נפתח אמה זה שואה? שואה זה אסון טבע אם 

 ספרות האלה יה, אם אנחנו מתבוננים כאן למ  איך שלא יה

ספרים אצלנו על צועני איך ה תמיד מזכיר לי איך היו מְ שז ' ]סטטיסטיקות[הסטטיסטיקים'ורואים כאן את כל 

, אז הוא עושה אחת שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שלא יודע לספורהפרימיטיבי סופר. הצועני  יאשה

 הרבה. 

 .אז עברנו על תערוכה ראשונה של כיבושים

 איך לכבוש ועכשיו נלמד מהם איך להחזיק שטח כבושה.  'ימח שיממיםימ'למדנו קצת 

 שזה עבודה לא פחות אולי יותר מורכב. 

 'קומן זי' ]בואו[. 

 זה האורגינל פה. [ ויטרינהאת ה ]להקיףאם אפשר 'טו סראונד את הויטרין' 

 . ]יצירת אמנות[ עכשיו זה ממש 'פיסס אוף ארט'

 אתם יודעים אם ניקח כל אחד מאנחנו ונשים מסביב לו כזה חבל של מוזיאון אנחנו נהפוך ליצירת אמנות. 

 אם אתם יכולים בקשה לתת לי איזו דוגמה לגטו שאתם מכירים? 

 מהעולם הרחבה בימים ההם בזמן הזאת. 

 )זלמה חוזרת אחרי תשובה שנאמרה מצופה(

 . "מאה שערים" 

 מאה שערים אומרת הבחורה. מאוד מעניין. יש עוד 'ביי שפילים'? ]דוגמאות[. 

 (צופהמ ה שנאמרהחוזרת אחרי תשובזלמה )

 "הארלם"

  ?הארלם. יופי. יש עוד

 מצופה()זלמה חוזרת אחרי תשובה שנאמרה 

 "העתיקה?"
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 "עזה?"

ולהגדרה של גטו. אז הם  'מח שיממיםילי'אנחנו עוד יכולים לדבר מה זה ההגדרה של גטו, אבל אם נחזור 

 קראו לו 'דה נטורל טוט', המוות הטבעי, כן? 

 וראים לגטו שיטת ההשמדה הראשונה,אנחנו כאן בבית ק

 שהייתה מאוד 'סופיסטיקייטט' ]מתחוכמת[. 

 כזה מוות לבן אדם. א לזה שיטת השמדה, אני רק עושה אני לא קור

כשאשתי  ,איך אומרים זה, שבן אדם שואל חבר שלו אם הוא מאמין בחיים אחרי המוות, אז הוא אומר לו כן

 מתה אני התחלתי לחיות. 

 שבר[מ] 'סעושה 'קריי]באופן פסיכולוגי[ אז אם אפשר כאן לראות דוגמאות לקיר, איך אני לוקח ו'סייכלוג'ית' 

  .אם נפש של 'הסוסייאטי' ]חברה[

 בלתי רגיל.  פטנטאנחנו יודעים שאפשר למות היום מדיכאון. וזה 

 ולמה היא חתוכה? כאן לראות את התפילין שלו חתוכה.  אתם יכולים

  ?אולי יש שם איזה מכשיר שידור

 לה[. כן? אבל איך שלא יהיה זה בוודאי עושה עבודה מאוד חזקה של 'הימיליישן' ]השפ

 ה ביסוייסה' בנוכחות העדה אז אם ההנהגה עושים לה ככה 'אויס

 ל או ינקל או ברל? כן? יישל או שלומיויאז מה יגיד מ

 מה חיים שלי שווים? שום דבר לא. וזה רק ההתחלה לה לה לה לה.  

 )הקהל מובל אל דגם קטן של גטו(

 לשבת.  הצ'ולנט ]חמין[לדמיין כאן את הגטו כמו שזה הסיר עם 

 . 'סטורפנס'ל כבר של י גזר ננסית. היום הכ  כאן יש ל .כאן יש לי קרטופלאך ]תפוח אדמה[

לוכאן יש לי עצם של פרה עם   הסחוסים והזה. ועכשיו אני סוגר.  כ 

 היום עם כל הלחץ של כל הפטנטים של הסירים שיש. אני עושה עוצר כזה סגר. 

 אז מה קורה? 

וכל ישראל ערבות זה לזה, בשלוש עותקים. בהתחלה זה לא רע כי כל אחד מקבל קצת טעם אחת מהשנייה. 

 ואנחנו מושפעים ומשפיעים ועושים 'שיירינג' כולנו ביחד בקצב אחיד. 

 אבל מה יקרה אם אני לא אפתח שם? יתפוצץ. ה'גרוייסה' פיצוץ יהיה. כן? חור שחור. 

ושום דבר לא יעזור. זה  מתאילנדמאתיופיה מסודן  ' ]רוסיה[מרוסלנאד'ואפשר אחר כך להביא עוזרת 

 חודשים למעלה בתקרה אקונומיקה וככה וככה. 

 כלו אחד את השני. אבלתי רגיל, איך אומרים אצלנו שי פטנטוזה 

ם מחתרת שאני משגעת לא נורמלי של השמדה ע   פטנטאם אפשר כאן לראות את הילדים ולקחת בחשבון 

 ם ילדים צריכים לקחת אחריות מפני הורים כבר נשברו. ה ע  את החבר

 אנחנו יודעים שכמה שאנחנו יותר מתבגרים אנחנו ככה בדרך כלל נחלשים.

 גם פנימית וגם פיזיקלית. 

 הזה את הכוחות להמשיך. ]חיּות[לילדים יש עדיין את 'הויטה' 

 מקבל כוח.  'תחתונאלי'אבל הפירמידה מתהפכת. העולם משתגע. עולם 

  ?אני יכול למצוא את עצמי גונב וחוטף בשביל להאכיל. כן
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לעצמם שביום  פקודה לא יחטפו מידיים של מישהו אוכל, כאשר ]התחייבות[ יכולים לתת 'גרנטי'  מאתנוכמה 

א בורחים, הם . כן? ומה הם עושים אחרי החתיכה שמצאו? הם ל'החאפרים'לא אכלתי כבר שבוע. זה 

 ככה ומכניסים את מה שהם חטפו לפה.  גחונו על פזצטהנופלים על 

 אפילו לא מחכים רגע בשביל לברוח. 

 מיד נופלים על הרצפה ומכניסים לפה ושייתנו לי מכות מוות. 

 כבר בפנים אי אפשר להוציא את זה.אבל זה 

 אבא, בת באמא, גיס בחמותי, דוד בדודתו. וככה אני משסע בן ב

 הפרד ומשול.  ?איך אומרים אצלנו

 מח שיממים עוד ועוד פטנטים של השמדה. יאנחנו יכולים עוד לשבת שעות וללמוד מי

 . ' ]עצירה[סטופ'אבל נעשה עם זה רגע 

 ונעלה למעלה קצת להתבונן באמנות שקשורים בנושא. 

 פסל של מוזלמן(לוקחת את הקהל ל)בקומה למעלה, באגף האמנות, זלמה  

 [ ]עסק' געשעפטפריטואלי ]רוחני[ שמדברים שכל 'הסאני קראתי באיזה קטלוג 

זה קונספירציה של איזה תת הכרה קולקטיבי כזה, איזה היפנוזה  שבעים, שמונים,ם של מוות בגיל הזה ע  

 . ]אמונה[כזה. כי זאת עניין של 'ביליף'

עושים  ]פחות או יותר[' מיינוס'פלוס  שבעיםואנחנו כמו שנולדים כבר עושים לנו תיכנותים כזה שאנחנו בגיל 

 וזה הסיבה שאנחנו הולכים עד שם ועצור גבול לפניך.  'ביי ביי'

 .ולחשוב שיש הרבה אנשים שיעשו כל כך הרבה מאמצים כדי להישאר כאן על הפלנטה

 אם אפשר כאן להתבונן בעבודה.  ?מה לא עשו

 ר ועצמות, יא מזלמנית עם עוהזאת שה ]היצור[ ר''יצלראות את 'הקר

 ל גופה כמשקל עצמותי ומוחה מסוידת. משק

 של מוות. ]תודעה[ החיה מתה הזה, שהיא כבר בקונססנס 

 שהיא כבר לא יכולה לעכל אוכל אבל היא עוד מחבא אותו בגופה. 

היא יכולה לחבא אוכל כשהיא עירום ועריה ואין לה שערות בראש. ששם גם 'ריבויינע של עויילם' איפה 

 היה לאנשים אז בשביל להישאר בחיים. כן?  ' ]יצירתיות[קריאטיביטי'אפשר. איזה 

ללא כמו הארטיסטים שרוצים להתבטא 'אקספרס מיי סלף', שבסך  אנחנו יודעים שכל הארטיסטים הם  הכ 

 ילדים שלא גדלו. שלא השתחררו משלבים ראשונות של התפתחות. 

לגמרי בלתי רגילה של חום לקחת יה[ ]אובססואובססן  ]ילדותיות[ יסיזם שם ואינפנטליקהקשיש הרבה נר

לאני אעשה 'ריבויינע של עויילם' ואהבה   בשביל לקבל קצת התייחסות. נכון?  הכ 

 )זלמה מובילה את הקהל ונעצרת ליד תא הזכוכית שבו ישב אייכמן במשפט(

  .יכמן, זכוכית משורייןיאשל  ם ליד ה'סל' ]תא[אנחנו עוברים חולפי

 ייכמן(. אמשפט של המתוך תיעוד  ,בתמונה מצולםישראלי שומר ש)זלמה מצביעה על 

 י בקבוצה בחורה שאמרה זה אבא שלי.לא מזמן הייתה ל

 . ' )מרוקאים(ריםאמרוקנ'והם כמובן כל מי ששמרו עליו הם היו 

 קשה להאמין אבל יש אנשים שעוד לא חיו אז כאשר ה'טרייל' ]המשפט[ היה בחדשות. 

 גם כאן בקבוצה בוודאי עוד לא נולדו. 

 מספרים כאשר תפסו אותו הוא צעק הוא צרח כמו חיה.  ...ולא מזמן אני קראתי

 מעניין למה? 
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 למה הוא צרח? 

ל מה בסך   ' ]טיול[ לארץ ישרואייל? ןביקשו לקחת אותו 'שפצירהכ 

 לפזר את האפר שלו על הכינרת. 

 אדם צורח?  מה כבר ביקשנו? אז הוא צורח? מה בן

 את הדין. הוא צועק. מה יש?  וילךפרד מהילדים שלו מהאישה שלו יאז שי

 עכשיו.  'לסינימה'ונתבונן כאן טוב, אנחנו נעשה ככה 'פיפס' בפנים לתערוכה של הלוחמים ואחר כך נחזור 

 של הבית,  ' ]המרכז[הצנטרום'זה  הזאת שניכנס שם 'הקומפלקס'

 זה המקום שמתאר את הלחימה היהודי הגאה כשאנחנו אומרים 

 ?שהם היו מעטים מול.. 

 (. להשלים את המשפטנותנת לקהל מחכה. פאוזה. )

 צלם...?בשהם שמרו על 

 )מחכה. פאוזה. נותנת לקהל להשלים את המשפט(. 

 ....?ל]כבשים[  'השיפ'שהם לא הלכו כמו 

 )מחכה. פאוזה. נותנת לקהל להשלים את המשפט(. 

 ?והם במותם ציוו לנו את ה.. 

 )מחכה. פאוזה. נותנת לקהל להשלים את המשפט(. 

 והם המגש..?

 )מחכה. פאוזה. נותנת לקהל להשלים את המשפט(. 

 כן.  

 )פונה למספר צופים שמתעכבים בסיור(

 לבוא גם כן.  לאינדיווידואליסטיםאפשר לבקש שם 

 האלה שלנו.  האינדיווידואליסטיםם כל מה אנחנו נעשה ע  

 שלנו.  ' ]תרבות[קולטורה'שימו לב אנחנו כאן מוקפים בנכסים של צאן ברזל של 

  ?מי לא מכיר את האיש שבקיר

 , ]ידיים מורמות[ שעושה 'הנז אפ'

 . "הילד הזה הוא אני"וכל שנה בא בן אדם ואומר 

 שולחים אותו לטייל בדשא של הקיבוץ. אז אנחנו נותנים לו כוס תה ו

 אנחנו יודעים שהילד הזה הוא עכשיו דוקטור באמריקה אם הוא עוד חי. 

לאם אתם תשימו לב זה  ,איך שלא יהיה  , זה לא האורגינל. שכפוליםהגדלות, זה  הכ 

ל כבר דוכי   . ]שיכפולים[ יקטיםלפהכ 

 אפשר כאן לראות איך אנשים היו חיות, מרתפים, עליות גג, כל מינים של בונקרים. 

 אם אתם יכולים להתקדם ולהתבונן כאן בעבודות. 

שהיא הולכת לטרמבלינקה. מי ]המשלוח[ , הטראנספורט ]במרכז[ אם אפשר להתבונן כאן במדונה בצנטרום

  ?אפ'לא מכיר כאן את העבודות של הקדושים שעושים 'הנז 

 אם אני אעיר אתכם באמצע הלילה, ואתן לכם שבע כפול שמונה ואת העבודות, 

 ?מי לא מכיר ומי לא ידע

  ?אפשר להתבונן כאן לבחורות, למה אני ככה מתלבשת

 שלא יהיה קר וגם אין לי איפה לשים כל הבגדים מפני שאין לי בית 
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 אין לי לגיטימציה לחיות אז כל מה שיש לי זה עלי. 

 . ' ]אופנה[מודה'אם היית לוקח אותי באותם זמנים ומטלטלת אותו מה שממנו היה נופל, וכך נוצרת 

 ]נחיצות[.  'טייסרות מופת נולדות ממקרה. מתוך 'הנסכאן זה מחוסר ברירה. יצי

 זה יצירת מופת. לא ככה?  מאתנוכל אחד 

 )ממתינה למענה מצד הקהל(

 שתיקה כהודיה. 

 הלוואי. 

לה את הקהל לחדר במוזיאון שמתאר את מנגנון ההשמדה הנאצי. מוקרן בווידאו קטע מתוך סרט פולני )זלמה מובי

ששמו "האמבולנס האחרון". בווידאו רואים ילדים שמוכנסים לתא הנוסעים של האמבולנס, ואדי המפלט שלו מוכנסים 

 לתוכו בעזרת צינור(

 טוב אנחנו עושים אחורה פנה קדימה צעד. 

 את הקולנוע שמתארת את השיטת השמדה השלישית. כדי לראות 

 שיטה השמדה ראשונה זה גטו. 

 . 'פונארי'שידת השמדה שנייה זה בורות מוות. 

 שיטת השמדה שלישי זה האוטומובילים של גזים כן? 

 ]צעד אחרי צעד[.  'פ'סטפ ביי סטל זה זה הכנה, אנחנו עולים בסולם הדרגות של ההשמדה, וכ  

שמדברים שזה לא חשוב הגוף הגשמי רק חשוב הגופית הרוחני את הנשמה שהיא ר כך יש לנו כל מינים ואח

 . ' ]עם הרוח[דה ווינד'מיט חיה לנצח ויחזור הנה, אולי נחזור בצמח או בקריסטל 

 טוב אנחנו נתחיל. 

 קחו בחשבון שאת העבודה הזאת הכינו ארטיסטים מפולין. 

 . אינטרפרטציהתי. זה זה אמנו דוקומנטאריזה לא 

על היהדות על הממון על בינלאומי שרוצה להיחרב  ' ]ברקע[בבק גראונד'מדבר  'הפיהרר'אפשר לשמוע את 

 את העולם וזה אומר זה הגיע לי כבר עד לפה. 

 בפעם הבאה לא נוותר יותר. 

  ]יחד[' צוזמאן', לגונגים של כנסיה לאינטרפרטציותשימו לב למוסיקה בעבודה, לאפקטים 

 ם מוטיבים יהודיות. ע  

 תאי הגזים.  .חופש '.אפ-המייק'השחקן עם  .הטכניקה .המשחקים של הילדים
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 חלק ב

 מורקוס )סייעת( רבעה

  )פונה לקהל(

 ערב טוב לכולם, אנחנו נכנסים עכשיו לחדר מעבר. 

 החדר הזה הוא חדר חשוך. 

 בחדר הזה אני ממליצה לכולם להשאיר את התיקים כדי לא לסחוב דברים כבדים. 

 ואני נועלת את הדלת. 

רואים את זלמה. ו נדלקת אלומת אור קטנהלאחר כמה רגעים שומעים צלילי גונגים. )הקהל נכנס אל חדר חשוך, 

מספר. היא  –עקוע שעל זרועה בפני הקהל את הקחושפת  זלמהבתנועה איטית ומסוגננת המושפעת מריקוד בוטו 

 מנסה למחוק אותו ללא הצלחה באמצעות ממחטה. היא נופלת ארצה ואט אט נעלמת בזחילה שוב אל החשיכה(. 

 

. השחקנים לבושים כתלמידי בית ספר בישראל. "השואה טקס יום"סצנת שבו מוצגת  חלל נוסףהקהל מובל אל ) 

 (המשחק הינו פארודי ומוגזם

 

 היום כ"ז בניסן יום הזיכרון לשואה ולגבורה.  : מוני

 עמוד דום.  .להורדת הדגל לחצי התורן המסדר יעבור לדום

 . (חצוצרה)

 . (תופים)

 המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. 

 : יחד מירי ונטע

 .בשנה זו שברו הגרמנים בתרועות שמחה את חומת ברלין

 לגה את האומה הגרמנית יופ השנייהחומה שנבנתה בעקבות מלחמת העולם 

 לגרמניה המערבית ולגרמניה המזרחית. 

 אבני החומה נמכרות עתה כמזכרות מעל מסכי הטלוויזיה. 

ראינו את ביטויי הרגש הלאומי של הגרמנים, הקריאה האדירה לאיחוד שתי הגרמניות עוררה חששות רבים 

  .מפני המפלצת הנאצית שאולי עוד זורמת בעורקי העם הגרמני

  .חהעם הרוצ

 הקורבן.  .העם הקורבןנוראי מפני השמדתנו זורם בעורקנו. כשם שהפחד ה

 "העיירה בוערת"( כולם שרים)

 אחים שריפה בערה עיירתנו בוערה כולה"

 בה רוחות שחורות יסערו להבות חורבן יבערו

 עקבותיה לא נשארו היא עולה באש

 ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה

 האש הלהב אש העיירהבלי כבות את 

 אחים שרפה בערה רק בידכם בלבד היא העזרה

 חיש הושיטו יד אוהבת והצילו מהמוות

 בדמכם כבו שלהבת חיש כבו בדם

 מרחוק אל תעמודו כי האש עולה
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 אל נא תחבקו ידיים השרפה גדולה. 

 לקריאת היזכור המסדר יעבור לדום. עמוד דום.  מוני:

 בתי העיר ואת בתי הכפר. את רחובות העיירה שסאנו כנהרות  נזכור את אחינו ואחיותינו את

 הבודד. נזכור את הטף. ואת הפונדק 

 את הטף.   כולם:

 את אלפי קהילות ישראל את כל עדת היהודים אשר הובלה לטבח אל אדמת אירופה   מוני:

 בידי הכורת הנאצי. 

 בידי הכורת הנאצי.  : כולם

 נזכור נזכור נזכור נזכור.   מירי:

 (, יוצר בליל של קולותעד שכולם אומרים יחד בו זמנית ,מצורף לטקסטשטקסט  עתה נאמר)מ

 יזכור אחי את מתיו כי הנה הם מנגד לנו.  -

 הנה ניבטות עיניהם סביב סביב ואל דומי אל דומי לנו עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם. 

נזכור את ילדי הגטו את הרשקה המבריח הקטן שפעם הרשקה יצא ולא חזר, שוטר ירה אל הרשקה פגע  -

 כדור בשכם ולא ידע כבר פחד אבל גם לא אזר הוד ולא הביא הביתה כל פעם קילו לחם. 

לנדרתי הנדר לזכור את  -  לזכור ודבר לא לשכוח. לזכור ודבר לא לשכוח.  הכ 

להיה לי שאהיה מוכן לראות כשיצאנו לדרך נדמה  - לאך הדבר לא היה פשוט כל כך. התברר ש הכ  מחריד  הכ 

בהרבה ממה שציפיתי. ראיתי צמות בלונדיניות של ילדות קטנות ליד גלילי בד שנעשו משערות ראיתי נעלי 

מיליון  ילדים קטנים. כל נעל וכל צמה סיפרו סיפור משלהם הרגשתי איך אסונם של שישה מיליון הופך לששה

 אסונות בודדים. 

 את מי רצחו לך כאן שאת כל כך בוכה? -

 התיישבתי במורד הדרך של מאיידאנק. הבכי הרעיד את גופי בחוזקה.  -

 ששה מיליון יהודים נספו בשואה.    מירי:

 ללא פנים. ליונים של בני אדם. ישישה מ

 בשואה נספון יהודים ושישה מילי

 מונים בחייהם קל וחומר במותם. ללא שם. אל

 שישה מיליון. שישה מיליון.

 (" אלי אלי" 'הליכה לקיסריה' הידוע גם במילות הפתיחה שלו יחד את השיר)שרים 

 אלי אלי "

 שלא יגמר לעולם

 החול והים   

 רשרוש של המים 

  ברק השמיים

  . "תפילת האדם

 המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח.   מוני:

 

* 

 זלמה ישובה ליד פסנתר כנף והקהל מתיישב סביבה. חלל שנקרא "המגורים",  מגיע אלהקהל 

 לחלל יש גג עץ נמוך. זהו כביכול ביתה של זלמה כיום. 
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 : (מנגנת בפסנתר) זלמה

 . "פה"זה . "מי". וזה "רה". זה "דו"זה 

 גם הפסנתר מבקש לנוח. 

םם אחת שאלתי מי ע   שֵּׁ   ?ה 

ם"מה עוד אבקש   :(שרה) שֵּׁ ת ה  אֵּׁ  . מֵּׁ

םמה עוד אבקש  שֵּׁ ת ה  אֵּׁ  .מֵּׁ

 . "כל ימי חיילשבת בבית השם. 

 ]אחת שתיים שלוש אחת שתיים שלוש[ 'וואן טו טרי וואן טו טרי'

  ' ]טקסים[ריטואלים'ו ' ]נשמה[גוספל'והמוסיקה  'הבלוזים'אתם חושבים שבאמת כל אם 

 באמריקה?]שחורים[ ס השוורצ, ]שחורים[ 'הנגרוז'זה המצאה של 

 האמת הוא שהם לקחו השפעה ממוסיקה שלנו. 

ואחר כך לאדפטציה שעשו לו, אתם ]טיפוסית[ אם אני יכולה לתת איזה דוגמה למוסיקה יהודית 'טיפיקלית' 

 יכולים לשים טוב את הלב להבדל ב'פלייבור' ]בטעם[. 

 אני אתחיל מאדפטציה

 וויל נוט מווב" ]אני לא אזוז ממקומי["פרום מיי פלייס אי   : )שרה(

 )עוברת מהשפה האנגלית לשפה העברית, עם אותה נגינה(

א"ויתקדש  "יתגדל ב  ּה ר   . ְשמֵּׁ

 (מוסיקה חסידית)

 ". אויי אויי אויי... בוי בוי בוי בוי בוי"

 הנקייה לגמרי.  'הבלוזית'אפשר להרגיש את 

 : (ומתרגמת )שרה ביידיש

 יודע לי כמה לא טוב לי אם היית"

 . מים"לא היית שופך את הדם שלי כמו 

ה? שהטנגואתם באמת חושבים   הוא המצאה של החברל'ך מדרום לטיניקה אמריק 

 )שרה ביידיש(. 

 בווינה?ך שם 'והחברל 'השטראוסים'זה המצאה של כל  שהוואלסאתם באמת חושבים 

 נור איינץבגרמנית " שרה)

 ( "צווי ...  

 ועכשיו הוא מזיז לה איזה תלתל.  )מתרגמת(:

 ]הכוונה לפסנתר[לא עבדה ועכשיו התחלף, כל פעם אני חושבת שהוא כבר מת.  "הפ  "קודם ה

  .תחיה, זה דווקא נותן לי תקווה שיש התחדשותכשאני באה אחרי כמה ימים הוא מ  

 ₪.  70ה הזאת שעלתה לי רמ  אולי עם הְק  .זה יכול גם העור הפנים היא יכולה להתחדש

 העוני הוא לא טובה. 

 זאת 'ליד' ]שיר[ שאני תמיד חוזרת אליה כשאני לא יודעת מה לנגן ומה להגיד. 

 )מנגנת(

 )שרה באידיש( 

 כזאת זה תמיד עובד.  'יידישקאית'זה ממש ככה 
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 )מתרגמת את המילים מיידיש(

 העוני הוא לא טוב. לא טוב. "

םאבל אסור לנו להתבייש ב  . "שלנו ד 

םשמדברות על ה]שירים[ איפה שאני לא זורקת אבן במוסיקה אני יכולה למצוא 'לידים'   . ד 

 יש לנו הרבה גם בשפה שלנו, היא אורגינלית. 

 "אהבה מקודשת בדם.   )שרה(:

 את תשובי ביננו לפרוח. 

 ונזכור את כולם, 

 הבלורית והטוהר.  יפיאת 

  "ליבנו... כי רעות שכזה לעולם לא יתן את

 אהבה מקודשת בדם, אני אוהבת את המשפט הזה. 

 בלתי רגיל ששם הם עושים ככה מישמש  ' ]שיר[ליד'ימח שיממים יש יל

ם גם של ה  וגם של האור והשמש והשמיים המעוננים. ד 

 ("נולדתי כאן נולדו לי ילדיי...")מנגנת כאן 

 נה" ]שמש[ לגמרי בפנים. ת את עיני ומרגישה אותו את "הזואיך שאני עוצמ

 (. "אור עולה בבוקר..")מנגנת 

 ימח שימם איזה מוסיקה הם כתבו. י

 (מתרגמתלאחר מכן שרה באידיש ו)

 חופש ושמש. זמן של  "

 אנחנו ביחד לחיים ולמוות

  ."מקדש אותנו בדםהוא האהבה 

 אם ואב הסוללה נקימה". אני מאוד אוהבת את הסוללה נקימה. בן ו"למען 

 ימח שימם איזה מוסיקה הם כתבו ככה עם יד על הלב. אה?י

 י, בעולם שכולה, אאני הייתי רוצה כשאני אלך לי, שאני אהיה בתוו

 עוד לא החלטתי אם נעשה לי את האפר בוואזה או כהלכתו. 

 אני עוד לא החלטתי וגם חשבתי אולי לתרום למדע. 

 אבל מה יש להם כבר לקחת שם?

 . ]הלוויה[ זה 'פונרלה'בכל אופן אם יהיה אי

 אתם צוחקים.   )לקהל(:

 מה אתם חושבים שלא תגיעו לאותו מקום?

 מלאות באנשים שאין להם החלפה. קברות  יהבתי

 לראות מי הפסיק לעשן.  בשביליש לי חברה שהיא כל בוקר פותחת את העיתון 

 ]שיר ה'הורסט וסל', המנון המפלגה הנאצי[.  "הורסט וסל ליד "אני רוצה את 

ס-הההמנון של   ה'-'א   א 

 )מנגנת(

ס-ה ה' -'א   צועד בצעדות שקטות ובטוחות. א 

 . 19-מנגינה עממית עוד מהמאה ה .במקור הוא צרפתית אתהז]השיר[  'ליד'ה

המח שיממים ועשו לו שיר זיכרון לחבר שנפל על איזה ילקחו אותה י א  'ְבל   ]גבעה[. ג 
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 למען בן ואם ואב הוא עשה את זה. 

 של שושנה דמארי(  "אור עולה בבוקרושרה ")מנגנת 

 שלו.  ' ]הלוויה[בפונורל'והשמיים המעוננות שמלוות אותו 

 ?אבל מה הוא שר כשהיה ילד

 כשהיה עוצם את עיניו ומרגיש את השמש עוד בפנים.  4שהיה בן כ

  ' ]קצין[?גנראל'לפני שגדל והיה 

   שרה(:מנגנת ו)

 "השקדיה פורחת להיטלר יש קרחת. 

 ים מראש כל ברוש....ציפור

 ו בשבת הגיע.. "ט

  .."אני עומדת במעגל ומביטה סביבי.

 . "אומצה אומצה אומצה צה "אם נקשיב טוב למוסיקה של ילדים אפשר כבר שם לשמוע את ה

  )מנגנת ושרה(: 

 האוטו שלנו גדול וירוק. "

 ". ...רחוק האוטו שלנו נוסע

 )ממשיכה ברצף(

 כך הולכים השותלים. "

 רון בלב ואת ביד. 

 בטו טו טו טו

 ימותו. ]ערבים[ ש'ערברים' 

 באיזה יום? 

 ביום שבת.

 באיזה שעה? 

 . "בשעה אחת

 למה דווקא בשבת שימותו? בשבת אסור לנסוע אסור להדליק אש. 

  "?אומצה אומצה אומצה צה "אז מי המציא את המוסיקה 

 מי המציא את המוסיקה הזה המרגשת שאנחנו יכולים לצעוד בסך ולהתגעגע תוך כדי לחברה, 

 'וי סאגט מאן' ]איך אומרים[

  מנגנת ושרה()

 "האמיני יום יבוא. 

 טוב יהיה מבטיח לך. 

 לחבק אותך אבוא". 

 יקות האלה? מי היה הראשונים? מי?מי המציא כל המוס

 רק אנחנו נהיה הראשונים. 

 איפה נולדנו? כאן. איפה נולדו לנו הילדים? 

 (, כאן נולדו לי ילדיי...."כאן נולדתיושרה ")מנגנת 

 כאן נולדנו? 

 )פונה לצופה(:
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 את נולדת כאן? 

 המשוחררת.  'בפלשתיין'פה 

 . הולדת[ארץ ] 'היימטלנד'לאצלי אני לא יודעת יש גם איזה געגוע כזה 

 לארצי מולדתו. 

 תה. בשמירה והוא מתגעגע הבי מח שימו לחייל שעומדיבלתי רגיל ביופיו י ' ]שיר[ליד'יש 

  (מתרגמת ולאחר מכן )מנגנת ביידיש

 עומד לו בשמירה. "

 עומד לו כוכב בשמיים. 

 . "מביא דרישת שלום מהמולדת

 מארצי מולדתי, כמה געגוע יש לבית הזה ממזרח ומים. 

והכובע  'השלייקלך'ם ע   'משיםז'עומד לו עם המכנסיים  'צקלה'פיכולה לראות אותו לפעמים כשהיה אני ממש י

 ברווזימצ'יקים''מתבונן לאגם ושר לנוצה. 

  שיר ילדים גרמני(מנגנת )

 אדולף הוא עכשיו בין ארבע. ]הקטן[ 'הקליינה' 

צקלה. שגידלו אותי עם למוות ואין לו שפם לאדולף הוא פיאשרי הגפרור שנשרף ונשרף וסביבנו רק גיא צ

 הרבה חופש בבית רק על דבר אחד לא ויתרו לי. 

 תנגני מה אנחנו כבר מבקשים ממך. שאני הייתי בגילך לא הייתה לי אפשרות. 

 את לא צריכה לדאוג לשום דבר רק לנגן. והפסנתר הוא תמיד יהיה חבר שלך. 

 הוא ישיר איתך הוא יבכה איתך הוא יקפוץ איתך. 

 למכור את הפסנתר גם אם אין לך מה לאכול. אף פעם לא 

תנקי טוב טוב את הפסנתר. ויום יום להתאמן. שביל שלא אף פעם לא קונים בכסף.  ' ]תרבות[קולטורה'

 דורכים בו יגדל שם יבלית. 

 . "דו". זה "מי"זה 

 

 בהמשך חלק זה יכנסו דמויות נוספות לחלל "המגורים":

 בנה של זלמה. השחקן מוני שמגלם את הילד מנשה, 

 ., ניצולת שואה גם היאפצ'קורינסקיהשחקנית מירי שמגלמת את גברת טובה 

 ערבי. פועל  והשחקן חאלד אבו עלי שמגלם 

 

 . (למעלהנשמעות דפיקות מחלל המגורים ) 

 בסדר בסדר. מה יש? : זלמה

 תסלחו לשכן שלי הוא לא אוהב מוסיקה קלאסית. 

 בסדר מה כבר ביקשתי. 

 לקהל()קמה 

 זה מאוד נקי אצלי. אין לכם מה לדאוג.  '?מרמלדים'קצת  תיקחואולי 

 )צועקת לשכן למעלה(

 מה יש? 

 אחת שתיים שלוש ארבע מגרמניה היטלר בא. 
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 שיכנס 'לבית' שלה(הפועל הערבי, )קוראת לחאלד אבו עלי, 

 מיחמיד. , מיחמיד

 בוא הנה. מיחמיד נו 

 לקחת כסף הוא אוהב אבל לעבוד לא.  )לקהל(:

 תעשי לי טובה. הוא ישן כל היום. 

 מתעייפים.  הם עובדים קצת ובאופן טבעי ]הערבים[ ,'הערברים'אתם יודעים 

 מאוד נחמד.  ', אבל הואגניטואלי' ',דניורי'אצלם זה משהו מאוד 

 (אליוזלמה פונה  .)חאלד נכנס

 ]מה שמך[ ?'שו איסמאק'

 חאלד.  : חאלד

 אתם תראו עכשיו זה ייקח לו שעות להבין את מה שאני בדקה אחת יכולה לעשות.   זלמה:

 חאלד.  : חאלד

 הורד הראש הרם הגב כי על הארץ אין זהב.  : זלמה

 איך אני יכולה לעשות הבדלה עם כל השמות שלהם שהם.. אבל הוא מיוחדת. 

 בלונדיני עם עיניים כחולים. 

 באן' ]עייף[. תאאמרתי לך אני '  חאלד:

 כן אני סיפרתי להם שאתה עייף.   : זלמה

 אני אקח רוסי במקומך. 

 ]מסריחים[ האמת שיש להם הרבה מחלות וקצת 'שטינקיאלים' 

 אבל אין לי משהו פרסונאלי נגדם. 

  ?צריך לקחת כאן את הלבן הזה אתה רואהתעשי לי טובה מיחמיד, 

 ולשים מאחורה איפה שאתה ישן כל הזמן במקום לעבוד.  לשחרר

 לקהל( זלמה)

 אני חשבתי לקחת במקומו איזה אתיופיני. 

 

 )נכנס השחקן מוני יוסף שמגלם את בנה של זלמה, מנשה(

 לשבת בארצי מולדתו ולשתות כוס תה.  ?מה אני כבר ביקשתי מוני   :זלמה

  מסתובב בין הקהל( מוני)

 את מנגלה להחלפה?יש לך  :  מוני

 ימח שיממים. יאתה יודע יש לי פה את כל ה

 אתה יודע שהבן של פלוצקי הומוסקסואלית. 

 הומוסקסואלית?  מה זה

 והבת של פלוצקי מסתובבת עם ערבים. 

 איך קוראים לך? 

 יש לך את מנגלה להחלפה? 

 אתמול בלילה חלמתי שמנגלה רוצה להרוג אותי וברגע האחרון התעוררתי. 

 אמא שלי בהיסטריה. 

 !מנשקה : זלמה
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ן אתה יודע שפלוצקי נוסעת  מוני:  'גרונדיג'גם היא קנתה טלוויזיה ו ובפֹוְלְקְסו ג 

 זה טלוויזיה גרמנית עם הסקס.  RTL -הוהם רואים שם את   

 אני גם שמעתי שערפאת הוא הומוסקסואלית והוא שוכב עם ילדים קטנים. 

 . בקרטהשאני אהיה גדול אני רוצה להיות אלוף 

 

 , מגולמת על ידי מירי לביא(פצ'קורינסקי )נכנסת השכנה הגברת טובה

 יש לי מספר על היד טוב?  : זלמה

 גם לי יש מספר על היד.  : מירי

 בטח תגידי לי תיכף שגם לך יש מספר על היד נכון?  : זלמה

 בואי הנה לאן את הולכת.  פצ'קורינסקיגברת 

 אין לך עם מי לפתוח את הרגליים. ]חיילים[  'הסולדטים'כבר נגמרו כל 

 . 'תרתי סלקציה. אתן שומעות. 'חוליגניאני עב

 גם אני עברתי סלקציה.  : מירי

 !יש לי את מנגלה! יש!  מוני:

 

* 

  .סביב השולחן כעת . הקהל יושבגדול ארוחת ערב שולחן מלמעלה נופלאל חלל המגורים )

 אשתו של הקצין. ,מדר מגלמת את בלההוסמאצ'ו  קצין ישראלימוני מגלם 

 אולם הקהל עדיין לא קיבל רשות להתחיל לאכול(. השולחן ערוך, עליו מונחים מאכלים שונים, 

 

 אני מבקש מכולם למזוג מים לתוך הכוסות.   מוני:

 שתיים שלוש זוז. ולהיכנס להאזנה. 

 אני רוצה לראות את כולם שותים כי אני לא רוצה לראות פה אף מקרה של התייבשות. אוקיי? 

 נו.  ,חבר'ה תביאו לכאן מים לי ולבנות. חבר'ה תתחילו למזוג מים

 אפשר לקבל פה איזה מגבת. 

 חאלד אתה יכול לסדר לי כאן מגבת, את החולצה שלך או משהו כזה. 

 שלך.  אני לא מבינה את הגישה : בלהה

 כל מי שיש לו כוס רזרבית להעביר אלי. שתיים שלוש זוז.  : מוני

 להרים כוס ביד 'כוס אוחתו'. 

 )צוחק בפראות(

 חברה נו אני רוצה לשתות. 

 )לבלהה אישתו(

 שתית את המים שלך כבר? 

 'לטש סטארט'.  'מנש, נו : בלהה

 חברה אני רוצה כוסיות למעלה.   מוני:

 'אוורי באדי גלאס אפ סטאר' למי שלא מבין עברית. 

 )צוחק בפראות(

 )פונה לצופה בקהל(
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 טל מה שלומך? 

 )פונה לבלהה(

  ?את מכירה את טל? הבת של גור מהיחידה? זוכרת אותו

 'אווקורס' ]בוודאי[ : מדי

  :)מרים את הקול( מוני

 דברי בעברית

 ]אני עושה ככל יכולתי[ אי דו מיי בסט''     מדי:

 )פונה לצופה בקהל(:מוני 

 ? 84רוני, זוכר את הפקידה שלך מ 

  )צוחק(מה יש למה אתם יושבים רחוק?

 כדי שנעמי לא תדע? )צוחק(. 

 ממזר. 

 זה לא מצחיק. חבר'ס זה לא מצחיק, 

 )צוחק( אישתי שתחיה היא אנטנה קולטת

 )צוחק(אנטנה לעומתה זה כלום בחייך. 

 אז כולם כוסיות למעלה, 'אוורי באדי גלאס אפ סטאר'. 

  ?רוני תגיד לי אתה מאמין בחיים אחרי המוות

 )צוחק( אתה יודע יש לי חבר שמאז שאשתו מתה התחיל לחיות. 

 אני לא מבינה את הגישה שלו.  : לההב

 )צוחק(. . ארוזלהה תעשי לי טובה לכי לאה.. ב  :מוני

 (מחייכת)אני כבר ארזתי   בלהה:

 תשכחי את הגרביים.  בסדר, אל : מוני

 )מחייכת(להוריד.  : בלהה

 )צוחק(מה לעשות כל אחד והמזל שלו מה שנקרא.  : מוני

 להה( )מצביע על בקיבל את שרון סטון ואני קיבלתי את אה...  ,יש אחד, את בן עזרא

 את ברג'יט ברדו )צוחק(

 אני לא מבינה את הגישה שלו.   להה:ב

 ככה אני רואה את זה.  : מוני

 ככה זה ועוד אומרים שיש הפליה בעולם.   מוני:

 )צוחק(שתי. עושה סקס עם א ן סטון? ואני חולם עליה כל לילה אבלמי לקח את שרו

 טוב כולם כוסיות למעלה פעם אחרונה. 'אוורי באדי גלאס אפ סטארס'. 

 מה קרה לא לומדים אנגלית בבית ספר? 

 המנה כבר קרה מנש.   בלהה:

  )צוחק( שנה קרה אז מה אני אעשה 20בלהה ואת כבר   מוני:

קס.   בלהה:  מה לעשות אני לא נהנית מס 

 )צוחק(שימי גרביים  : מוני

 אוקיי חבר'ה בואו נתעלם רגע ממנה ו.. בואו נרים כוסית למעלה רבותי. 

 סה"כ אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד לא קלה. 
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 קס'רוצה 'טו מייק לאב' לא 'טו מייק ס  אני  : בלהה

 להה מספיק. כולם כוסיות למעלה. אוקיי אוקיי ב : מוני

 סה"כ אנחנו עוברים תקופה מאוד לא קלה. 

 מח שיממים האלה. יאתמול בלילה הגעתי כולי עצבני אחרי שנשברו השיחות עם הי

 אותו.  ההוא תפס רגליים ונוסע לפינלנד. יש לו שום איזה בן אדם שידפוק

 הוא עושה את זה עם חיות אני שמעתי. 

 אני לא מבינה את הגישה שלו.   בלהה:

 ערפאת הזה בחייך. מה אני אעשה לככה הוא רואה את זה.  : מוני

אז אנחנו מתרפסים לו שמה כמו איזה דבילים. מתרפסים לו שמה, כולם לחוצים לחתום איתו שם על הזה, 

 . ..וההוא אומר גם אני צריך לחתום

 מנשה הם מאוד רעבים  בלהה:

 בלהה אני מדבר פה על דברים ברומו של עולם  מוני:

 תתחיל : בלהה

 . לא רוצה להתחיל אוקיי :)צועק( מוני

 ת למעלה פעם אחרונה. בואו נרים כוסית לחיים. כולם כוסי

 ראש ממשלתנו. שעובר תקופה דיי לחוצה. בית לחיי בית 

 חבר'ה זה לא מצחיק. 

 הייתי מחלק את הגברים בארץ לשניים. אלה שהיו ביחידה ואלו שלא היו ביחידה. 

 אז היום סוף סוף שמנו ראש ממשלה שהיה ביחידה. 

 והיה לנו שר פנים חוץ שהיה ביחידה. ובעזרת השם כל היחידה תהיה בממשלה. 

 מנש 'לטס דו איט'  בלהה:

 ... די די אה.. בלהה : מוני

 בית, שבאמת שיקבל ניסיון ויהיה ראש ממשלה טוב.  למעלה לחיי ביתאז כולם כוסיות 

 חברה אני לא אשכח, זה לא מצחיק, איך לפני המהפך הוא בא אלי. 

 קי, אאני ורוני חזרנו בדיוק ממלטה מהסיפור של שיק

 אני ישבתי מאחורה עם האקדח.  ,זה היה משהו, רוני ישב מקדימה

 אקדח בכיס או שאתה מתרגש ממני )צוחק(והוא אומר לי תגיד לי מ' יש לך 

 קי. אאולי נעשה דקה דומיה לזכרו, לזכרו של שיק  בלהה:

 די. בלהה בלהה     : מוני

 קי בו זמנית. אלשלום חבר ולשיקמשותפת בשבוע אחד אנחנו יכולים לעשות דקת דומיה  : בלהה

   .! מספיקבלהה בלהה יש גבול טוב  : מוני

 הזה כשהוא הגיע למעלה הוא פגש את י' למעלה,  'קאקי השיט'קי, אאפרופו שיק

 קי איך הגעת לפה? אז הוא אומר לו אל תשאל מ' מהמוסד סידר לי. אשיק אז י' אומר לו,

 קי אומר לו ואיך אתה הגעת לפה? אל תשאל ח' מהשב"כ סידר לי. )צוחק(אואז שיק

 'לטס סטארט'  בלהה:

 , 'פשלה'יאללה כוסות לחיים פעם אחרונה. חברה זה לא מצחיק הייתה שם  : מוני

 . 'פשלה'אני אמרתי לראש האגף שם של השב"כ יש שמה 

 אז הוא אמר לי מה אני אעשה זה ד' מחליט. 
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 אם ד' החליט, אז כולם כוסיות למעלה פעם אחרונה. 

 רנו ממלטה אז הוא אומר לי לחיים.. אה רגע מה שנזכרתי כשבית בית פגש אותנו בדיוק כשחז

 בסתר ואתה מקיים מגע עם האויב.  ערפאתמ' אני שמעתי שאתה נפגשת עם 

 בית בית הראשון שקיים מגע עם האויב זה אתה, ככה אמרתי לו. 

 )פונה לצופה בקהל(

 תשאלי את אבא שלך. 

אני לשם שינוי שמעתי על הקלטת הלוהטת שלך והבחורה שהיית איתה  ,למה אתה מתכוון מ'? אמרתי לו

 מגע זר עם האויב. ייתה ערביה אז אל תגיד לי מי מקיים ה

אז רוני ? אז הוא הסתכל עליי ככה ואמר לי מ' מאיפה אתה יודע שהבחורה שהייתה איתי הייתה ערביה

ביבי קטן ישר אנחנו יודעים שזה אתה.  שהיה לידי אומר לו, בית בית אחרי ששמענו שהיא אומרת איזה

 )צוחק( 

 אני לא מבינה את הגישה שלך.  : בלהה

 יש לו באמת קטן. נו בחייך.   מוני:

 אז פעם אחרונה, כוסיות למעלה. 

 חברים, משפחה, אחים, רעיי גיבורי התהילה. התכנסנו כאן הערב, 

 )פונה לקהל(

 אהלן מ', אהלן ר', אהלן ג', ד', אותיות אותיות אותיות. 

 אסור להתייאש בלי קרב ובלי אש. : בלהה

 תסתמי את הפה רגע מטומטמת.   :מוני

 מכירים אותנו הבנים כאותיות, והיום לרגל השלום שהולך ומתמסמס 

 יש לכם הזדמנות לראות את הפנים היפות שמאחורי האותיות. 

 דה, מ' מהיחידה, נ' מהיחידה, אותיות אותיות אותיות. תכירו את ר' מהיחי

 אף אחד. רק אנחנו יודעים.  ?אבל מישהו יודע שר' היה אחראי על מבצע אנטבה

 אף אחד, רק אני ואתה יודעים. ? קיאמישהו יודע שד' היה אחראי על מבצע שיק

 מנש הם רעבים.  : בלהה

  !בלהה שקט  :ונימ

 כולם כוסיות למעלה חבר'ה מצב רוב טוב. 

 חברים משפחה, אחים, רעיי גיבורי התהילה. התכנסנו להעלות זיכרונות שהיו ואינם, 

 לספר את הסיפורים היפים של פעם. 

 לחיי כל המיליונרים וכל הגיבורים.  .בואו נרים כוס לחיים

 אז בואו נרים לחיים לחיינו, לחיי כל החברה הנפלאה שלנו. 

 אני לא מבינה את הגישה שלו.  : בלהה

 אני רוצה לדעת.  ?מי רוצה להתגייס ליחידה קרבית? יש כאן בקהל צעירים  מוני:

 תרימו את היד. נו תרימו ידיים לא להתבייש. 

 תרימו גבוה את היד.  !תראי לאן הגענו, לא להתבייש ,הם מתביישים

 אוהבת את זה. נו מנש אני לא  : בלהה

 )צוחק(מעט יגידו לי שמצביעים כאן ליוסי שריד גם כן.  עוד  מוני:

 לחיים.  : בלהה
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יום אחד יוסי שריד בא לאבא שלו אומר לו אבא אני רוצה לספר לך על החוויה המינית הראשונה שלי. אז הוא   מוני:

 אומר לו יוסי שב. אבא אני לא יכול לשבת זאת בדיוק הבעיה. )צוחק(

 )פונה לצופה בקהל(

 מצביע למרץ תגיד לי? אתה רוצה להיות ג'ובניק אה.אתה 

 מנש  בלהה:

 '. נו מה אני אעשה יש כאן כמה תיירים. ס'אוורי באדי גלאס אפ סטאר : מוני

 בואו נרים קצת את המוטיבציה. כולם כוסיות למעלה. 

 לחיי כל הפקידות שלי לשעבר שנמצאות פה. 

 , )צוחק( שתי שעוד מעט תהייה לשעברולחיי א

 היא היום בלילה סוף סוף נוסעת לה לשוויץ. 

 אז סדרת כוסיות למעלה פעם אחרונה. 

 לחיים. יישר כוח.   בלהה:

 לחיי חיים שהיו ואינם. לחיי השירים היפים של פעם.   :מוני

 ככה זה מתחיל, זה מתחיל בהתחלה באי ציות בארוחה תרימי את הכוס כבר.  )צועק( 

 ואחר כך לא שומעים להורים ואחר כך לא שומעים למדינה שלנו. 

 סיפור קטן סיפור קטן... 

 הם צריכים לאכול ולגדול..   בלהה:

 היה לפני שבוע בטלוויזיה את מיס דיינה..   :מוני

  )צוחק( איך קוראים למיס דיינה שלהם, אמרנו להם חביבי עכשיו יש לנו את שרה פה.

 ן לכולם. לחיים בתיאבו  בלהה:

 לחיים פעם אחרונה.   :מוני

 אני אומר בתיאבון. רק בלהה 

 כוסיות למעלה פעם אחרונה לחיי שרהל'ה. 

 כולנו שרה'לה. 

 לחיים. )צועק( 

 לחיים! לא שומע. לחיים! 

 ן. בתיאבון חזק וטחו   : בלהה

 )צוחק(אף אחד לא נוגע באוכל בלי פקודה.  : מוני

 . 'תיסבחו ותירווחו'  בלהה:

 'נו באדי טאצ' דה פוד ביפור איי סיי'  :מוני

 שימו לב כל השורה של י' מתחילה לאכול את השקשוקה עם הסלט. 

 כל השורה של נ' מתחילה לאכול את האורז עם הצ'ולנט. 

 )צוחק(השורה שלי אוכלת מה שהיא רוצה כמה שהיא רוצה. 

 )צוחק(השורה של בלהה עושה כלים. שתיים שלוש זוז. 

 לכולם אני לא רוצה לראות פה אף אחד בלי צלחת. תעבירו 

 חבר'ה הפיתות נאפו בעיר העתיקה של עכו אז לא להיבהל אם תמצאו שערות או משהו כזה. 

ל  בעבודת יד.  הכ 

 חבר'ה לא להיכנס ללחץ. תרגישו בנוח. 
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 חבר'ה להרגיש בנוח. אוקיי חבר'ה כולם מסודרים? 

 )אוכלים(

אני אמרתי לביבי, אמרתי לביבי, תקשיב לי גם אתה יא שמאלני, אמרתי לו אם אתה מחפש את הצרות חפש  : ונימ

 ככה אמרתי לו.  חפש את האישה. את האישה. 

 דברי איתי יא מטומטמת.  לבלהה(:פונה )

 הגיע אלי חפ"ש, חייל פשוט,

חבר'ה סתמו רגע את הפה אני מדבר פה על משהו רציני עכשיו, אני מדבר על דברים ברומו של עולם ואתם 

 אמרתי להם חבר'ה איפה כל המלחמות מתחילות?הון' מן הון ל'מדברים. 

 איפה? : בלהה

 איפה? בלהה תפסיקי להתערב לי ב.. אוקיי?   :ונימ

 אני חוזר למה שאמרתי קודם. חפש את האישה. 

 אישה בלי אורגזמה רבותי, הבעל עצבני. 

 הבעל עצבני כל החברים שלו עצבניים. כל החברים עצבניים. 

 הוא עושה רעש.. הוא הגיע לי עד לפה.  : בלהה

 בלהה זה לא חשוב עכשיו. זה לא חשוב.   :מוני

 חבר'ה אני רוצה לעשות סקר דעת קהל, 

 מגיעות לאורגזמה.  מהנשים בארץ לאאני קראתי שלמעלה משמונים אחוז 

 במגזר הפלסטינאי.ותשעים אחוז   בלהה:

  תשעים אחוז! 

 חבר'ה אני מבקש, כל הנשים שמגיעות לאורגזמה בשולחן הזה להרים רגע את היד.   :מוני

 אני רוצה לראות. לא לא אני רוצה לראות אורגזמות. כל מי שמגיעה לאורגזמה. 

לבלהה   התחיל מזה שלא היו אורגזמות.  הכ 

ל להתחיל אצל חווה שלא הגיע לאורגזמה. שמה  הכ   .התחיל הכ 

 )מושמע השיר של גבעת התחמושת.

 השיר הולך ומתחזק בהדרגתיות, בהתאמה לוויכוח בין מוני לבלהה 

 (לשיא בסוף הסצנהעד שמגיע  שהולך וגובר גם הוא

 אני לא מבינה את זה. לא מבינה את הגישה שלך.  : בלהה

 ככה אני רואה את זה בחייך.   :מוני

 מה זה שייך? הרי מה היה עם אמריקה שמה בישיבה מה היה?

 מה היה? : בלהה

 מה זה מה היה? אני לא מבין את הגישה שלך.  : מוני

 ככה אני רואה את זה.  : בלהה

להבלהה בחייך הוא ויתר להם על  : מוני  , תראי מה קרה בחברון בחייך. כ 

 תראי איך הוא פחד, איך הוא התקפל. מה היה שם ברמלה בחייך. 

 ?מה היה  בלהה:

 ?על מה את מדברת  :ונימ

 ככה אני רואה את זה  בלהה:

 ?מה זה ככה את רואה את זה : ונימ
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 השדות והמוקשים מנש. נשארנו רק עם אטלנטה.  : בלהה

 בחייך בלהה אנחנו מדרדרים מרגע לרגע.   :ונימ

 לא מבין את הגישה שלך 

 לא מבין את הגישה שלך.  !בחיי

להרי איך התחיל   !בחייך?  73ב הכ 

 איך התחיל? : בלהה

 אני לא מבין את הגישה שלך. מה היה?  ?מה זה איך התחיל  :ונימ

 . פשלההייתה שמה 

 .מנשה  בלהה:

 ?בחייך אל מה את מדברת  :מוני

 .ככה אני רואה את זה אוקיי

 .ירדנו אל התעלות : בלהה

 ?? הרי מי התחיל שם67? נו מה היה ב67בסדר, הרי מה היה ב  : מוני

 . פשלההייתה שמה 

 הייתה להם הזדמנות לקחת ולממש אותה והם לא עשו את זה 

 שלה. אני לא מבין את הגישה שלך. אז אל תגידי לי שלא הייתה שמה פ

 ? בווייטנאם? בחייך, הרי מי התחיל 56 הרי מה היה ב

 מי התחיל בווייטנאם? .רגעלא לא לא. 

 .אני לא מבין את הגישה שלך

 לא לא לא, אל תעני לי.  

 מי התחיל בווייטנאם?

 מנש : בלהה

 ?מה את רוצה  :ונימ

 .איש לא שאל  : בלהה

 ? 48בחייך, מה את מערבבת, הרי מה היה עם   :ונימ

 בחייך.  ,עם פרס על מה את מדברת היה לה רומן בחייך

 למה היא רבה עם שושנה דמארי, מה היה?  ?הרי מה היה

 אני לא מבין את הגישה שלך

  יצחק שדה היה איתה. מה את מדברת. גם

 הרי במלחמת העולם הראשונה מה היה? 

 לא לא לא.

 על מה את מדברת? ? מה היה עם טרומפלדור

 מה היה עם טרומפלדור? מה הוא אמר שמה? 

 אני לא מבין את הגישה שלך

 ככה אני רואה את זה.  : בלהה

 מה זה ככה אני רואה את זה?   :ונימ

 .אל תעני לי אוקיי, אל תעני לי

 הרי מה היה עם המהפכה הרוסית? 
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 לא לא לא.

 מה היה עם המהפכה הצרפתית מה? 

 תעני לי. מה היה? מה היה? 

 מי הרג את ישו?הרי 

 תגידי לי את מי הרג את ישו? 

 הרי מי כתב למוחמד את הקוראן אה? 

 . מי כתב לו את הקוראן מי? לא לא לא

 מי מכר את יוסף למצרים? מי?

 מי בנה את הפרמידות מי?

 בחייך את מה את מדברת. 

 הרי מה היה עם עשיו? 

 לא לא לא. 

 .תשאל אותה מה היה עם עשיו

 היה עם עשיו? מה היה? מה היה?תעני לו. מה 

 את קין והבל מי הרג? אה? אל תעני לי. מי הרג את קין והבל? תגידי לי את. 

 הרי מה היה עם הנחש? מה היה עם בראשית? עם בראשית?

 )שקט(

 

 חלק ג

סמדר יערון, ד שוב במהירות ועליו נמצאת זלמה/יורהוא לאחר מכן אך עולה האוכל שולחן הארוחה מסתיימת ו

 . ערומה, בתנוחת המוזלמן. היא מוציאה מאיבר מינה פיסת לחם שהייתה מוחבאת שם

* 

 .חלל חדשדרך פתחים צרים אל  ,אחד אחד צופים עולים,העץ נפתחת וה תקרת

 נעשית דרך הכתובת "ארבייט מאכט פראיי" )העבודה משחררת(. אל החלל הכניסה 

 בחלל יש גדרות תיל, ערימות נעלים, עמוד תלייה, תאורה תזזיתית ומוסיקה רעשנית. 

 ישנה אווירה של מעין מסיבה גדולה או קרנבל. 

"סובי סובי ממטרה" ו"אור" של שושנה דמארי. הבמאי דודי  ישנן טלוויזיות המשמיעות שירים ישראליים: "כאן נולדתי",

 מעיין מתופף. 

 בוש כמדריך נוער ישראלי, יושב גבוה על עמוד, משנן טקסטים.השחקן מוני יוסף ל

בתוך קדרה ענקית אשר מסתובבת במהירות, תוך כדי הסחרחרה ערומות השחקניות מירי לביא ונטע פלוצקי נמצאות 

 הן מאביסות את עצמן בשיירי מזון, אוכלות ופולטות, אוכלות ופולטות. 

השחקנית סמדר יערון, מטפסת על גדר התיל, מבצעת תרגילי אקרובטיקה, שוכבת לעיתים בתוך ארגז חול. היא 

 חשופת חזה ורק בד קטן מכסה אותה. יש בפיה שיניים תותבות. 

השחקן חאלד אבו עלי רוקד על במת עץ קטנה, לידו יש בקבוקי בירה ועל הצוואר שלו תלוי פותחן. הוא מכה את עצמו 

 וט תוך כדי ריקוד. בש

* 

 בתמונת הסיום, זלמה/סמדר מצטרפת אל חאלד לבמה הקטנה. שניהם ערומים.

 היא מחבקת אותו והם יוצרים מעין תמונת פיאטה. 
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 מאחוריהם הכתובת "ארבייט מארט פראי". 

 הקהל מובל החוצה. 

 

 

 

 -סוף-

 


