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 מלון של פולטיה
 

 

 מאת ג'ון קליז וקוני בות' 

 

 

 

 

 ועיבוד לבמה עברי  נוסח

 אמיר לביא 
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 העל הסדר

 
הטובה   סדרה הקומיתכ ( Fawlty Towers" )המלון של פולטי"סדרת הקאלט הבריטית נבחרה  2019 ב

רקים והן בכל עונה שש פ .פרקים 12ך הכל כלל בסזיוני סיטקום הטלוויה  ביותר שנעשתה בבריטניה.

. וגיבורה המרכזי ג'ון קליז מחבורת  בסדרות הקומיותלאבן דרך  קום הפך. הסיט 1979וב 1975ו בשודר

נוצרו במסך הבריטי. ג'ון קליז כתב את הסדרה יחד  מונטי פייטון היה לאחת מהדמויות הקומיות הגדולות ש

 שיהם. עם אשתו קוני בות'. והם המשיכו לעבוד יחד על אף גירו

 

 מתוסכל, חצוף ושמרן מלון בזיל פולטי הוא בעל.  יהבריטית טורק החוףשת בעיירת מתרח הסדרה

שהוא יכול היה לנהל מלון מוצלח אלמלא היו האורחים כל הזמן מפריעים.   (ג'ון קליז שחושב )על פי

ה הקטן שלי" בפי בעלה, היא שמצליחה לנהל אנ הדרקון" או "דג הפירסיביל, הזוכה לכינויים כמו " אשתו

 .בלה בטלפוןאת המלון, למרות שנראה שאת רוב זמנה היא מ

פולי, המלצרית, היא קול השפיות במלון, ועם זאת היא זו שמנסה לעזור לפולטי לצאת מהמצבים  

ובקושי דובר אנגלית,   ,ספרדב  נהברצלומנואל הוא מלצר שהגיע מ המביכים אליהם הוא נקלע בכל פרק.

 .על בשרות את התקפות הזעם של פולטי ווועקב כך זוכה לח

 

 על המחזה

 

ברחובות   בימת הנוער" המחזה התחיל בעצם כניסיון לחפש חומרים קומיים עבור קבוצת נוער בכיתה י' ב

ה את צעדיו  . בקבוצה זו נכח דניאל מורשת שלמד כבר כמה שנים בבימה ועש"ה של איה לביאיסודמ

תלמידים מלאי   יזיוניות אליהן לוהק. זו היתה קבוצה חזקה שלווהראשונים בעולם המקצועי בסדרות הטל

 ליז דרושל ג'ון קתפקידו ששכדי לעשות את אבל ידעתי  וטיבציה ומוכשרים שלמדו אצלי מספר שניםמ

יוכל להחזיק על כתפיו את  מורשת היה הבחירה הטבעית מתוך ידיעה כי הוא דניאלו שחקן מוכשר במיוחד

עם הנתון הבסיסי הזה חשפתי את הקבוצה לחומרים של המלון של   י הזה.ענ בווהת ד הנוירוטי התפקי

 והחלטנו ללכת על זה.  הקבוצה התלהבה. פולטי

לעבד את הסדרה למחזה בימתי. האחד אורכו הקצר של כל  עמדו בפניי כשהחלטתי שני אתגרים עיקריים 

ם הבולטים בסדרה הוא ההתייחסות  ירוהשני היה תרגום ההוויה האנגלית להוויה ישראלית. אחד הדב פרק

ות באנגליה. ישראל אינה חברה מעמדית אבל היא חברה רב תרבותית וחלק מההומור בה  להבדלי המעמד

צות השונות מהן הגיעו הישראלים. לכן החלטתי לשים יותר דגש על הפן הזה. המחזה נשען מתייחס לאר

יעו בפרקים אחרים ומשתלבים בעלילה  פועל הפרק "הדג והגופה" אך הוא מכיל דמויות שהבעיקר 

ל המחזה. כך שלצד טקסטים קיימים שהועתקו מילה במילה נוספו טקסטים מקוריים על מנת המרכזית ש

כל הפאזל ביחד. בנוסף דמותו הנפלאה של מנואל הספרדי מברצלונה המשמש שק חבטות בידי   לחבר את

זיכרון הקולקטיבי ההיסטורי של היריבות  הש הייתה חייבת מקבילה ישראלית תואמת. מכיוון  פולטי

ורית בין אנגליה לספרד אינו תקף בארץ, וספרד המשגשגת של היום אינה ספרד של התקופה ההיסט

פליט סודני. גם   -שהייתה תחת שלטון פרנקו הדיקטטורי, שונתה דמותו של מנואל למחמוד  ההיא, 

ואחרון חביב בשל "הצל הענק" שמטיל השחקן  .הד  אין לאן לברוח ועליו לשאת את גורלו בהכנעלמחמו

יאל בהתאם לגובהו של דנ )"הנמוך"(   פולטיון קליז. שונה גם השם של באזיל פולטי עצמו לשם מוטי ג'

 חזר השם פולטי.  סח לפניכם הובנו בניגוד לג'ון קליז שהתנשא בגובהו מעל כל השחקנים האחרים.מורשת 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93


  המחזאי אישור© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במחזה ללא ורות לאמיר לביאשמ  למחזההזכויות כל 

   0528328468תל אביב  42י ציון רחוב חובב  . הסדרהשל  בעלי זכויות היוצריםו

 3 

 על ההצגה 

 

יתה לאחת ההפקות המצחיקות והמוצלחות ביותר בבימה. הקהל י. והימת הנוערבב 2010 ב ההצגה עלתה

דבר על תהליך העבודה המהנה א לשל וזה היה תוצר שהקבוצה ואנוכי היו מאד גאים בוהגיב בהתלהבות 

 .ששיחקו בני הנועראלו היו והמשעשע. 

 
 שולי החדרנית    –ספיר בשארי 

 מר לבונאי    –איתי נתן  

 מר קדוש, וכן בתפקיד הטבח     – אלון ליאופולד

 גב' רבינוביץ' החירשת    –גל בן נדב 

 מחמוד העובד מסודן    –אביתר עדיקא 

 בעלת המלון  .אשתו של מוטי .שרה   –אלון קדמון 

 בעל המלון  .פולטי   מוטי   –דניאל מורשת 

 צ'רלי בוזגלו    –אלעד קדוש 

 גב' צבי עם הכלבלב    –עמית מרגלית 

 הסובל גם מעט מאלצהיימר  ,צביקהמוס יד סא"ל ב   –יובל אמיר 

 ד"ר קליניקה    –שרון סירוטה 

 אבישג חברתו של צ'רלי    –שובל תנעמי 
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 הדמויות  

 

 

   בעל בית המלון  פולטי מוטי

 

   אשתו –שרה  -  פולטיגב' 

 

  ובדת בית המלון שולי החדרנית ע

 

      מחמוד המשרת פליט סודני עוד לא שולט בעברית

 

   זקנה נרגנת עם בעיות שמיעה 'וביץינ רבגב' 

 

  )עם הכלבלב( צביגב' 

 

    ימרסובל מאלצהידייר קבוע ה טר במדליות לרב. לשעבר מעו קצין גבוה  צביקהל "סא

 

   גבר כובש נשים וכריזמטי –רלי בוזגלו 'צ

 

 רתו של צ'רלי  חב –אבישג 

 

  ההרופא קליניקהד"ר 

 

  )ידידו של מר לבונאי( מר קדוש

 

   המת – ונאיבלמר 

 

   הטבח

 

 



  המחזאי אישור© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במחזה ללא ורות לאמיר לביאשמ  למחזההזכויות כל 

   0528328468תל אביב  42י ציון רחוב חובב  . הסדרהשל  בעלי זכויות היוצריםו

 5 

 

 תפאורה

 

 במה שעליה צריכים להיות אזורים מסומנים שונים  

 , ושלושה חדרי אירוח האוכל, מטבחהקבלה, חדר 

 אחר(  יכולים להיות אותו חדר המתחלף במצעים, תמונות ומסמנים כל פעם חדר וןהמל)חדרי 

 

 

 הקבלה 
 

 נמצאת מאחורי הקבלה  עובדת בבית המלון שולי

 

 

 ומר יחזקאל לבונאי  מר קדוש סיםנכנ 

 

 .צר לי על מה שקרה מר לבונאי:  

 

 . נפגשים מחר בבוקר זה לא משנה אנחנו :  מר קדוש

 

 .ארוכהנסיעה  זו תהיה מר לבונאי:  

 

 אתה בטוח שאתה מרגיש טוב?  :  מר קדוש

 

 .ן רק קצתכן... כ מר לבונאי:  

 

בבוקר נשתה קפה ונלך  תשע וחצי תך בכן, כמובן לך מייד למיטה ואני אאסוף או :  מר קדוש

 שר. עלפגישה ב

 

 רכות( בסדר גמור. להתראות )לחיצות ידיים תוך כדי ב מר לבונאי:  

 

 שתהיה לך שינה ערבה. .רבן מוקדם העתפרוש לישו :  מר קדוש

 

 להתראות בבוקר.  מר לבונאי:  

 

 בדיוק נכנסת גב' רבינוביץ'(  צא)יותשע וחצי ב :  מר קדוש

 

 העומד מול הדלפק( במה אפשר לעזור לך? ונאיבל)ל   :שולי

 

 את הכסף? )גב' עם בעיות שמיעה( ילדה! האם בבקשה תוכלי לפרוט לי    : 'רבינוביץגב' 

 

 .לבונאיבעוד רגע אני רק מטפלת באדון הזה. כן מר   : שולי

 

 מה? :  'רבינוביץגב' 

 

 לדעת...תודה. אפשר  :  לבונאימר 

 

 ט את השטר הזה.כה לפרואני צרי :  'רבינוביץגב' 

 

 . אני מטפלת באדון .בעוד רגע  : שולי
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 תפרטי לי. רק אם אני בטוחה שהאדון לא יתנגד  .אבל נהג המונית מחכה לי :  'רבינוביץגב' 

 

 אכפת לך?  : שולי

 

 אין בעיה. :  לבונאימר 

 

 (פורטת לה שולי)

 

 .בבקשה  : שולי

 

 .תודה :  'רבינוביץגב' 

 

 ...יש אפשרות?אם י להגיד ל את יכולה :  לבונאי מר

 

 אני הזמנתי חדר עם חלון לים ואמבטיה לשלושה ימים ולילות.ב( )מתפרצת שו :  'רבינוביץגב' 

 

 אפשרות למה?( ת ממנה)מתעלמ  : שולי

 

 ל… :  לבונאי רמ

 

 את עוד לא סיימת אתי.   :  'גב' ר

 

 ... ברתג  : שולי

 

 . 'רבינוביץגב' אליס     'רבינוביץגב'    :  'גב' ר

 

 . אני מטפלת באדון כרגע.גברת רבינוביץ' לבונאימר  ,לבונאימר   'רבינוביץב' ג  : שולי

 

 מה?  :  'גב' ר

 

 לבונאין ני מטפלת כרגע באדו)מגבירה את הקול( א  : שולי

 

 .י אני לא חירשתאל תצעק  גב' ר:  

 

 היה כאן לפנייך. לבונאימר   : שולי

 

 . אבל את טיפלת בי  גב' ר:  

 

 עוד לא סיימתי לשרת את האדון הזה. אבל   פרטתי לך את השטראני   : שולי

 

 שאני...אין כאן עוד מישהו חוץ ממך? באמת זהו השירות המזעזע ביותר   גב' ר:  

 

 'רבינוביץהאם תוכל בבקשה לעזור לגב'  דמומח בדיוק נכנס( רעיון מצוין ...  מחמוד) : שולי

 עם ההזמנה שלה?

 

ים. ציינתי זאת בפירוש במכתבי אז תדאג לכך תי חדר שקט עם אמבטיה ונוף להזמנ אני  :  'רבינוביץגב' 

 שאקבל חדר כזה.

 

 ערבית(ב -"? מה") ?ּוׁש  :  מחמוד 

 



  המחזאי אישור© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במחזה ללא ורות לאמיר לביאשמ  למחזההזכויות כל 

   0528328468תל אביב  42י ציון רחוב חובב  . הסדרהשל  בעלי זכויות היוצריםו

 7 

 ?שו    גב' ר:

 

 ?שּו  :  מחמוד 

 

 מה?  גב' ר:  

 

 בערבית( –" נכון") !םע  נ    :  מחמוד 

 

 לומר?? מה אתה מנסה עםמה נ   מהנהנן בראשו( מחמוד? )עםנ    גב' ר:  

 

 מה?– שולא. לא לא.   :  מחמוד 

 

 מה? שו  גב' ר:  

 

 מה? -  נעם שו    :מחמוד 

 

 . הוא המנהל?נועם שומהזה  ? מיהנעם שומ  גב' ר:  

 

 אה.. המנהל?   :   ד מומח

 

 כן.  גב' ר:  

 

 פולטי מר   :  מחמוד 

 

 מה?  גב' ר:  

 

 . פולטי  :  מחמוד 

 

מה קורה כאן? שאלתי אותו על חדרי והוא  (שולי)פונה ל דיוט?יעל מה אתה מדבר א גב' ר:  

 . טפולוהוא  נועם שומהמדבר על המנהל ששמו 

 

 .פולטי !לא !לא  :  מחמוד 

 

 ?תבשה עליו? דעתו השפולטי    גב' ר:

 

 מסודןהוא  'רבינוביץזה בסדר גב'   : שולי

 

 ?מסודןהמנהל   גב' ר:  

 

 .מישראללא. הוא   :  מחמוד 

 

 . נייםעשרים ושואת ב  :שולי

 

 מה?  גב' ר:  

 

עשרים  כך בבקשה את המזוודות האלו לחדר  מוד חמ  ים.עשרים ושניחדר )מטעימה(  : שולי

 . ושניים

 

 לי? הכול בסדר שו  (נכנסת)  :שרה
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 האדון כאן צריך עזרה.  שולי: 

 

 את יכולה לקפוץ לתא דואר ולבדוק אם יש לנו מכתבים?  .י לי טובהתעש  שרה:  

 

   .בסדר גמור )יוצאת(  : שולי

 

 ? עזור לך מר לבונאיפשר לבמה א  שרה: 

 

 . ודה. תפולטיגב'  לא משנה  לבונאי: 

 

 האם אתה חש בטוב?  שרה: 

 

 לא כל כך.  : לבונאי

 

 להביא לך משהו חם לשתות? .אוי לא  שרה: 

 

 ין צורך.לא. לא תודה א  : לבונאי

 

 אל תהסס לבקש אם תרצה משהו.  שרה: 

 

 תודה. )הולך(  : לבונאי

 

 לילה טוב! )ומחכה לתגובה( אמרתי "לילה טוב".  (מר לבונאיפני ולף על בדיוק ח)  : פולטי

 

 . ה טובליל   :לבונאי

 

נכון? ממשיך ללכת תוך כדי אומר לאשתו: "נימוסים  ת( זה לא כאב )לעצמו בציניו :  פולטי

 סף".טובים לא עולים כ

 

 .הוא לא מרגיש כל כך טוב מוטי   שרה: 

 

 את "התקווה". ד לילה טוב. לא לשיר הוא רק היה צריך להגי  :  פולטי

 

 כשלא מרגישים טוב...  מוטי  שרה: 

 

 . משוש חייט אושר לעולם ות  המביאות מעילים קטנטנ רק שתי מ  :  פולטי

 

 . סלחי לי  לבונאי: 

 

 במה אוכל לעזור לך?. מר לבונאי ,כן  שרה: 

 

 תוכלו להגיש לי את ארוחת הבוקר למיטה בבוקר?  נאי: לבו

 

 למיטה?)מופתע(   :  פולטי

 

 כן.  לבונאי: 

 

 כמובן מר לבונאי.   שרה: 

 

 . כמובן. אנחנו יכולים להסתדר עם זה)בציניות(   :  פולטי
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 פון( אני אחזור אלייך.בן. )לטלכמו  שרה: 

 

 . סליחה  לבונאי: 

 

 י...ב האורחים שלנו מדדים לחדר האוכל במדרגות... סתם תהיתור  :  פולטי

 

 לית?או קונטיננט בוקר ישראליתארוחה   שרה: 

 

 אה...  לבונאי: 

 

 לחם מטוגן. ,יהיעגבנ ביצים, נקניקיות,  עם מצוינת קונטיננטליתהשף שלנו מכין ארוחה   שרה: 

 

 ישראלית.  : נאילבו

 

 תרצה דג מעושן?  שרה: 

 

 הא מצוין. תודה.  לבונאי: 

 

 טוסט, חמאה ריבה?  שרה: 

 

 כן תודה.  לבונאי: 

 

 תה או קפה?   שרה:

 

 תה תודה.. כן  לבונאי: 

 

 עיתון?  שרה: 

 

 "ישראל היום".   לבונאי: 

 

 אבל של מחר.   :  פולטי

 

 מה?  לבונאי: 

 

יהיה "ישראל היום". וזה לא "ישראל  ה בעצם את "ישראל מחר" כי מחר זה צאתה רו :  פולטי

 היום.  היום" של

 

 ."תביא לי עיתון "הארץ  לבונאי: 

 

 שמאלני. סנוב)לעצמו( בים". "העיתון לאנשים חוש  :   פולטי

 

 )יוצאת(  לילה טוב. אנחנו נביא לך את העיתון.  שרה: 

 

 לילה טוב.   לבונאי: 

 

 שחור, מהגוני או טיק?  עץ  :  פולטי

 

 סליחה?  לבונאי: 
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 ץ אתה רוצה אותו?ך מאיזה עהמגש של  :  פולטי

 

 לא משנה לי.  לבונאי: 

 

ת. גם אני אחטוף תנומה וינ אתה בטוח? מצוין. ובכן גש לחדרך ושתהיה לך שינה מצ :  פולטי

. אם תישן בפה ךה שלחת בוקר למיטואשכים מחר בבוקר ואגיש לך אר .מאוחר יותר

חמאה אם תנשום  פעור אפילו לא תצטרך להתעורר אצניח פיסות של דג מעושן מרוח ב

מחקה אותה ונותן  בכיוון הנכון ישר לתוך הוושט שלך. )מסתכל לראות אם אשתו לידו

 !!!טיוממכה לכף ידו( 

 

 בחור גברי כריזמטי(  - רלי'צלקבלה נכנס )

 

 ללילה.ערב טוב אני הזמנתי חדר   : רלי'צ

 

 סליחה?  :  פולטי

 

 אני הזמנתי חדר ללילה.   : רלי'צ

 

 ? ליחיד  :  פולטי

 

 ר עם מיטה זוגית. דח  : רלי'צ

 

 (צ'רלי קולט אותה .עוברת שולי)

 

 אני כבר אדאג למלא אותה.  צ'רלי: 

 

 ניחה בדלפקת המכתבים. מתי אמיינ   שולי: 

 

 של "איזה פצצה"(  sub textהלו!!! )ב   : רלי'צ

 

 בוקר טוב!  מסמיקה:   לישו

 

 ( המום פולטי)

 

 אני צוחק.  : רלי'צ

 

 לא. אין לנו.  :  פולטי

 

 מה?  : רלי'צ

 

 כנראה נפלה טעות לא נשאר לנו חדר.  :  פולטי

 

 פנוי.  7בטח שיש לנו חדר מספר   )נכנסת(  :שרה

 

 מר הורוביץ נמצא שם.  :  פולטי

 

 את המכתבים בתיבות האורחים? ן לשים אתה מוכלא. הוא עזב כשהיית בשירותים.   שרה: 

 

 )כולה נמרחת(  ערב טוב מר...   שרה: 
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 בונד. ג'ימס בונד.  : רלי'צ

 

 צוחקת( אוהו... )  שרה: 

 

 .  רלי'צ. בוזגלו רלי'צהאמת היא שקוראים לי   : רלי'צ

 

 חדר. אתה אכן הזמנת זה נשמע אפילו יותר אקזוטי...   שרה: 

 

 תגידי הגיע המשלוח של הבננות היום? (ושואל את שרה רלי'צמסתכל על )  : פולטי

 

 זה בעלי. מנהל המלון.  שרה: 

 

 כן. הבנתי.  : רלי'צ

 

 . פולטי מוטי באזיל  שרה: 

 

 ???  :רלי'צ

 

צרור ק מצאו אותו פעם לועס וה תינ א היכשהומוטי זה השם שלו אבל כן אני יודעת...  שרה:

 אזיל. בלו השם ק מהגינה. ומאז נדב  של בזיליקום

 

 ן...ושם המשפחה שלו פולטי זה לא באשמתו אני מבי צ'רלי:

 

 ( אתה שנון מר בוזגלו. מצחקקת)אשמתו... ,   Fault פולטי פולט....    : שרה

 

 זה חדר עם מיטה זוגית? לענייננו.   :רלי'צ

 

 כמובן. כן עם מיטה זוגית. מי המאושרת?  שרה: 

 

   מי שלא תהיה...   :רלי'צ

 

 (.מגיב כל הזמן באי נחת פולטי, קתשרה מצחק)

 

 ?יש לי במקרה הודעות  : רלי'צ

 

 גלו?מכתבים למר בוז יש   מוטי  שרה: 

 

 כן שלוש מכתבים. )מסנן לעצמו( הוא יודע לקרוא?  באזיל:   

 

 שלושה.  : רלי'צ

 

 מה?  באזיל:  

 

 שלושה מכתבים לא שלוש.   : רלי'צ

 

 מה?  באזיל:  

 

 נקבה. מכתב זה זכר לא   : רלי'צ

 

 את המכתבים האלה כתבו נקבות.  באזיל:  
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 כולן מחפשות אותך. )נמרחת( שלושה מכתבים?  שרה: 

 

 את מחמיאה לי.   : רלי'צ

 

 אתה רווק רק פעם בחיים.   שרה: 

 

 אפשר לסדר שזה יקרה פעמיים.  :  פולטי

 

 יש לך מזוודות?   שרה: 

 

 כן אחת.  : רלי'צ

 

 (מסתכל לא רואה אותה פולטי)

 

 היא נמצאת בתוך המכונית הספורט הלבנה.   : רלי'צ

 

 . (צהמחמוד מגיע ברי, שרה לוחצת על פעמון השירות ."מעקם את האף" פולטי)

 

 מחמוד האם אתה מוכן לקחת את המזוודה מהמכונית של האדון לחדר שבע?  :  פולטי

 

 זה לא קל לי.  מוד:  חמ

 

 ?מה  :  פולטי

 

 מבין… לא   מחמוד:  

 

קל לך להבין מה אני אומר. מחמוד הוא מחרטום זה בסודן. אנחנו מאמנים   לא אה… :  פולטי

 )מראה לו( אותו. בבקשה קח את המזוודה. 

 

 מה?  מחמוד:  

 

 .(לו ללא הצלחה בערבית קלוקלת להסבירמנסה  פולטי)

 

 לא יכול.  מחמוד:  

 

 מה?  :  פולטי

 

 לא מבין.   מוד:  חמ

 

 מאד. )מתעצבן( זה פשוט   :  פולטי

 

 (למחמוד ומסביר לו בערבית שוטפת פונה ילר'צ)

 

המזוודה שלי ) .בידה. חוד'ה מן פאדלאכ אילה רורפה שבעה סיארת אליל אל שמטתי ב  :רלי'צ

 . (אותה לחדר שבע נמצאת במכונית הלבנה קח

 

 )במאור פנים( יה סעידי תחכי ערביה?  מחמוד:  

 

 ה(השפאת נעם באס נסיתו אל לורה. )כן. אבל שכחתי   : רלי'צ
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. )אני מביא את המזוודה  חליה שמטהיב אל 'תחכי קוואיס. )אתה מדבר מצוין( אנא בג מחמוד:  

 עכשיו(.

 

 איזה מזל ששניכם מצפון אפריקה.  :  פולטי

 

אני צריך להרים כמה  גדלתי בארץ. אני בלשן. אני דובר כמה וכמה שפות. דווקא אני  : רלי'צ

 טלפונים.

 

 (פוןטלשרה רוצה להגיש לו את ה)

 

 זה מסביב בקצה המסדרון.  :  פולטי

 

 )יוצא(. תודה  : רלי'צ

 

 למה שלחת אותו לטלפון ההוא?  שרה: 

 

 ח בחברתם של גורילות. ובניגוד לך אני לא מרגיש נ   :  פולטי

 

שהוא נראה כמו  ת השאלה על הבננות. כי אתה חושבבגלל זה שאלת אאה... אז  שרה: 

 גורילה?

 

 מסוימות.   רק מזוויות  :  פולטי

 

 ית שלי הוא די מושך. מהזוו  שרה: 

 

 ..מושך.  :  פולטי

 

 כן הוא משעשע, מקסים ויש לו סקס אפיל.   שרה: 

 

 . השלים את התהליך האבולוציוני לא פיל או גורילה זה לא משנה הוא עדיין  :  פולטי

 

 . רואים שיש לו לב של זהב  שרה: 

 

יצה שהוא חייב להיות הגורילה הכי אמרבה הוא מלא בכל כך ה .מזהבגם שרשרים  :  פולטי

 בארץ. 

 

מדוע? זה משום שנשים נמשכות   .מאד מאיימים עליך מזרחייםתגיד לי באזיל טיפוסים  שרה: 

 אליהם?

 

 שרה!  :  פולטי

 

   יבין?ים  חי ? אוביבי נתניהום כמו לדעתך נשים אמורות להתלהב מטיפוסי  שרה: 

 

 בשרשרים. פתוחה מכוסים כולם  ה לדמיין אותם עם חולצה לאנשים כאלה יש כבוד. קש  :  פולטי

 

אני מניחה  אני מניחה שאתה משווה אותם לקופים כי הם יודעים ליהנות ולעשות חיים שרה: 

 שזה מה שעושה אותם סקסיים. 
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בתנועה של האוכל )באזיל יוצא  שי לי אני יוצא לחדררתאם זה מה שעושה לך את זה.  :  פולטי

 .(גוחךו ופולטי משנה את התנועה לריקוד מזר רואה אותכשצ'רלי חו קוף

 

 )חוזר(   : רלי'צ

 

 טלפנת?  שרה: 

 

 .הקו היה תפוס  : רלי'צ

 

 לפחות אחד משניכם תפוס...   שרה: 

 

 מה?  : רלי'צ

 

 הקו ולא אתה...  שרה: 

 

 ב.ת שואני חושב שאני אלך לנסו  צ'רלי: 

 

 אתה יכול להשתמש בטלפון הזה.  שרה: 

 

 תודה )מטלפן(  : ילר'צ

 

 עם הכנפיים? אני יכולה לשאול אותך מה זה השרשרת הזאת  שרה: 

 

 אני הייתי בצנחנים.   : רלי'צ

 

 בצנחנים. החלום שלי היה להיות מקפלת מצנחים. אבל אז התחתנתי אתו...  שרה: 

 

 ?ישגבאהלו. אני יכול לקבל את   : רלי'צ

 

 ? זו אימא שלך? אבישג  ה: רש

 

 (לא עונה  רלי'צ)

 

 בת כמה היא?  שרה: 

 

 מי?  צ'רלי: 

 

 אימא שלך.  שרה: 

 

 .50וחיה ובועטת כמו בת  80ת בהיא    :רלי'צ

 

קנים הם אנשים נפלאים כשהם עושים חיים. מעניקים לנו תקווה זמדהים לא? ה 80בת  שרה: 

 נכון?

 

 ן(סוק בשיחת הטלפוע )מגיב בחיוך  : רלי'צ

 

 ,ח המניע זה מצויןואתה יודע כשהחיים הם הכ .את מאד מכבידהאימא שלי לעומת ז ה: רש

 יע שלה. היא דאגנית.ח המנ ואבל אצל אימא שלי המוות זה הכ

 

 אני אמתין על הקו. .זה בסדר)לטלפון(   : רלי'צ
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לתות, ציפורים, גבהים  ד יש לה פחדים חולניים ממשאיות למשל, עכברושים, ידיות של שרה: 

ה למצוא לה את החלל הנכון בשבילה. גורים, האמת היא שקשם ס ללי חללים פתוחים, ח

וקבים אחריה אני לא יודעת מה  והיא תמיד מתלוננת שגברים ע כדורגל, אופניים, פרות 

 היא חושבת שהם יעשו לה באזיל אומר שהם יקיאו עליה 

 

 ?ספר שלי שתצלצל אליהמאני אשאיר לך את  )לטלפון(  : רלי'צ

 

 ומוות.    שרה:

 

 ן. אני מבי )לטלפון(  : ילר'צ

 

היא פוחדת מהמוות. אמרתי לה שזה לא בשליטתה אבל היא כל הזמן מדברת על זה.   שרה: 

 כול לקוות שלא תסבול מכאבים אבל זו בקשה מוגזמת. הטבע יעשה את שלו. אתה רק י

 

 מחכה לך.וקי אני א הגעתי. ?הלו )לטלפון(  סליחה.  : רלי'צ

 

 (רב משמעות שרה מסתכלת עליו במבט)

 

 אני בטוחה שתהנה משהותך כאן. אז זאת לא אימא שלך.   שרה: 

 

 היא בכנס.  את לא מבינה...  : רלי'צ

 

  מילה. יש פה ממש מעבר לפינה בית מרקחת. צ'רלי אני מבינה היטב. אין צורך להוסיף  שרה: 

 בו".  רו ור ם אז קצת הלאה יש את חנות הסקס "פלהוליד זה גם פיצוציה. ואם נגמר 

 

 תודה.  צ'רלי: 

 

 זה עושה לנו סתימה בצנרת. את זה לפח ולא לשירותיםאם אפשר רק לזרוק   שרה: 

 

 בסדר.   צ'רלי: 

 

 

 חושך
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 תמונה שנייה
 

 בחדר ההסבה )לובי(

 

דורי גבינה. נכון כ הוא אוהב אגוזי מלך ואגוזי פקאן והוא חובב   בלב()עם הכל   :צביגברת 

 ה?יפיפ חמודי שלי? נכון שהוא

 

 מאיזה גזע הוא? .כן ברנש נאה ביותר :  ל צביקה"סא 

 

 הוא שיצו קטן.  :  צביגב' 

 

 באמת? איזה גזע זה? :  ל צביקה"סא 

 

 הם כלבי שעשועים.   :  צביגב' 

 

 ועשע. הוא בהחלט נראה מש :  ל צביקה"סא 

 

 כוסית? ודתרצה ע סגן אלוף צביקה    : פולטי

 

 א?למה לא? למה ל :  ל צביקה"סא 

 

 ? צביולך גב'   :  פולטי

 

ריכים לפרוש ם חלב חם כי אנחנו צרוצה צלוחית קטנה ע שוקישום דבר. תודה. אבל  :  צביגב' 

 לישון.

 

ו. בשעה כזאת  יטפל בכל צרכי מחמוד( צבי. )לגב' מחמוד, מחמוד )קורא למלצר( כן :  פולטי

חמוד  מ) וסקופיהכלב המיקר .בבקשה מחמודועמך הסליחה. ם אני נאלץ לטפל באנשי

 .מן פאדלכ אל כלב אל מיקרוסקופי . (פולטי חוזר בערבית לא מבין 

 

 לשתות? י. מה תרצ קליניקהערב טוב ד'ר   : שרה

 

אני  הייתה לי משמרת נוראה. הרבה חולים מתו. אני פשוט הרוגה.  .וודקה אשכוליות  :קליניקה ד"ר

 מגישים את האוכל.  לאבר כ שאתם השהחמצתי את הארוחה. ואני מניח תששחו

 

 מה רצית לאכול?  : שרה

 

 חשבתי אולי נקניקיות. : קליניקהד'ר 

 

ה  או יעם נקניק, עגבני מקרר. אוכל להכין לך סנדויץ'אני חוששת שהשף נעל אותם ב : שרה

 גבינה. 

 

 נקניק תודה. : קליניקהד"ר 

 

 באזיל!  מוטי! (פולטיקוראת ל) אני כבר אדאג לכך.  : שרה

 

 יקירתי? ,כן  :  טילופ

 

 אתה מוכן להכין סנדויץ' עם נקניק?  : שרה
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 אבל...  :  פולטי

 

 קליניקהלד"ר   : שרה

 

 . הו כמובן, כמובן. מיד  :  פולטי

 

 .קליניקהלי ד"ר  י)יוצאת( תסלח  :שרה

 

 . צביקהאת כוס הויסקי( בבקשה סא"ל )מגיש ל  :  פולטי

 

 (סוגר עוד וילון  מחמוד)

 

 עוד רוח פרצים? ו אנ צמ :  צבילגב'  פולטי

 

הוא לא כלב חזק. כל רוח פרצים קטנה תגרום לו   .כן אנחנו צריכים להיות מאד זהירים :  צביגב' 

 ך. ינזק בלתי הפ

 

 רק יכולנו לשים אותו במיכל אטום. ול  :  פולטי

 

 אבל הוא לא היה נושם... :  ל צביקה"סא 

 

 יים?כריך אחד? שנ "ר( )לד כול לנסות. הוא י צביקההוא יכול לנסות.   :  פולטי

 

 . אחד בלבד בבקשה :  קליניקהד"ר 

 

 בעונג רב )יוצא למטבח(.   :  פולטי

 

 . (יידין מבאופו נכנס צ'רלי בוזגלו ד"ר קליניקה נדלקת עלי)

 

 ערב טוב.   צ'רלי:

 

 ערב טוב. אני אירנה קליניקה. ד"ר אירנה קליניקה. ד"ר קליניקה: 

 

 גלו. . צ'רלי בוז אני בוזגלו .ערב טוב ד"ר  צ'רלי: 

 

 ממרוקו?  ד"ר קליניקה: 

 

 ממרוקו.   הוריי  צ'רלי: 

 

 ים. י אז אתה סברס עם שורשים אקזוט ד"ר קליניקה: 

 

 מקזבלנקה.  צ'רלי: 

 

טית גם רומנטית. נראה לי שזו יכולה להיות תחילתה של אקזו נקה. לא רקבלקז ד"ר קליניקה: 

 יזיזות… ידידות נפלאה.

 

 נכנס פולטי

 

 ....אפשר לקבל   צ'רלי:
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 ראק.אין לנו ע  :  פולטי

 

 וודקה מרטיני?   צ'רלי: 

 

 וודקה מרטיני? מנוער לא מעורבב.    ד"ר קליניקה: 

 

 מה?  :  פולטי

 

 "מרוסיה באהבה".  ך.אני מזמינה אותבונד.  כמו אצל ג'ימס shaken not stirred  ד"ר קליניקה:

 

 אין צורך תודה.  צ'רלי: 

 

 מתעקשת. י אנ  ד"ר קליניקה: 

 

 (.ורילהמנסה לרמוז לה מאחורה שלא תתחיל אתו. ועושה תנועות של ג פולטי)

 

 )צוחקת( ד"ר קליניקה:  

 

 מה קרה?  צ'רלי:  

 

 ף.כיר לי קוכל כך מז פולטילפעמים מר  ד"ר קליניקה: 

 

 (מנער את הוודקה בידו פולטי  .תכל מאחוריוצ'רלי מס)

 

 (ויוצא לצ'רלי את הכוסאני מנער. )מוזג ומגיש   :  פולטי

 

 תגיד לי מתי בפעם האחרונה היית חולה? ד"ר קליניקה: 

 

 . מן כבר לאמז  צ'רלי: 

 

 ברצון.   בך  הייתי מטפלת .חבל ד"ר קליניקה: 

 

 ב ד"ר קליניקה.קליניקה( ערב טווא נמשך לד"ר מתקרב ניכר שה) ה:  סא"ל צביק

 

 לי בוזגלו. ערב טוב סא"ל צביקה. תכיר זה צ'ר ד"ר קליניקה: 

 

 אני זוכר אותו הוא היה הטבח שלנו בצבא. סא"ל צביקה:  

 

 ים. בצנחנ הייתי מפקד אני   צ'רלי: 

 

 פילוסופיה?בברת ההרצאה שהע ך הייתהאז אי  באמת? אז זה בטח היה בוזגלו אחר. סא"ל צביקה:  

 

י רופאה ל צביקה כמה פעמים אני אגיד לך שאני לא ד"ר לפילוסופיה אנ סא" ד"ר קליניקה: 

 רדיולוגית.  ק

 

 גם אני הייתי בלוחמה ביולוגית נכשלנו במאבק במדוזות.  סא"ל צביקה:  

 

 לוגית. אני רופאה קרדיולוגית בעיות של לב. קרדיו קה: ד"ר קליני

 

 ומתי את באה לבדוק לי את הלב?ן... אה נכו "ל צביקה:  אס
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את כולנו. המשאבה שלך פועלת כמו  סא"ל צביקה בדקתי לך אתמול. אתה עוד תגמור ר קליניקה: ד"

 שצריך.

 

 כן תמיד יש לי פיפי בזמן.  סא"ל צביקה:  

 

 י ללב.התכוונת ד"ר קליניקה: 

 

 חשבתי ללבלב.  סא"ל צביקה:   

 

 באמצע שיחה עם...תסלח לי אבל אני   ד"ר קליניקה:

 

 ( בשם אבישג של צ'רלי בוזגלו. בחורה נאה וצעירה החברה תנכנס היא מסובבת את הראש בדיוק )

 

 הי כוסון!  אבישג:  

 

 טוב שבאת את מצילה אותי.)בלחש( מה העניינים?  חתיכההי   צ'רלי: 

 

 שלום! ד"ר קליניקה: 

 

 כירו זאת אבישג. ת  י: צ'רל

 

 אבי מה?  ה: ליניקד"ר ק

 

 ג.  אביש  אבישג:  

 

לא  מעצור והוא אבל היה לו ,ל דויד המלךנו אבישג השונמית שניסתה לטפל בנשק ש סא"ל צביקה:  

 ירה. 

 

 סא"ל צביקה אז לא היו רובים.  ד"ר קליניקה: 

 

 מי דיבר על רובים? סא"ל צביקה:  

 

 את אשתו? ד"ר קליניקה: 

 

 לא.  עוד  אבישג:  

 

 ים לבלות. צאיו. תסלחו לנו אנחנו חברה שליהיא   צ'רלי: 

 

 .(לוקח אותה מהר כדי להיעלם)

 

 דמות מה אני עושה עם זה?לפניי מטרת  יקה אני רואהסא"ל צב ד"ר קליניקה: 

 

 לא זזה ויורה לה בין העיניים.נשק שישים מעלות. את מכוונת לדמות.  סא"ל צביקה:  

 

 חן החשוב בחיי. לפני המבסא"ל צביקה אני עומדת  ד"ר קליניקה: 

 

 איזה? :  סא"ל צביקה

 

 או אני או היא.  מבחן בוזגלו. ד"ר קליניקה: 
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 חושך

 

  

 

 ית תמונה שליש
 

 

 בקבלה

 

הוי זה נורא... זה נוראי... זה ממש לא סימפטי...כן.... כן.... אני מבינה...  )בטלפון(  :שרה

לא אני מניחה שאת לא  ממש באמצע? רוני איך תמיד קורים לך כל הדברים האלה?

א שקל? איך הצלחת אתו טופס א.ק.ג.? כמה הולבקש מכל גבר שאת שוכבת יכולה 

הטלפון היה בהישג יד. לא נכון... ך? לא הצלחת? כן באמת מזל שלהוריד אותו מעליי

מילא לא היה לאן מאני לא מאמינה... את בלתי נלאית. עם האיש של האמבולנס? נכון 

 שעשית את הדבר הנכון.למהר. אני מניחה 

 

 לא אוהבת את החדר שלה.רבינוביץ' גב'   .פולטיגב'  .פולטי גב'  :  מחמוד 

 

 ! מוטי  שרה: 

 

 כן משוש חיי!  :  טיפול

 

 אתה מוכן לבדוק? .בעיה עם גב' רבינוביץ' יש איזו   שרה: 

 

 מה שתגידי.   :  פולטי

 

 בחדר

 

 טוב גבירתי אפשר לעזור לך? ערב  :  פולטי

 

 אתה המנהל?  גב' ר:  

 

 אני בעל המלון.  :  פולטי

 

 מה?    גב' ר:

 

 .אני הבעלים  :  לטיופ

 

 .אני רוצה לדבר עם המנהל  גב' ר:  

 

 אני גם המנהל.  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 נהל.אני גם המ  :  פולטי

 

 . המודירהוא   :  מחמוד 
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 ?אה.. אתה מה  גב' ר:  

 

 אני המנהל.  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 מנהל. -אני ה( )מרים את קולו בחוסר סבלנות    :פולטי

 

חדר עם אמבטיה הזמנתי  ב. אניכן את זה כבר הבנתי. מה יש לך? עכשיו תקשיב לי טו גב' ר:  

 ה אני מצפה לקבל חדר כזה.וכשאני מזמינה חדר עם אמבטי 

 

 . יש לך אמבטיה  :  פולטי

 

 . לי אמבטיהב ,לא כולל מע"מ ,במאה שקליםאני לא מזמינה חדר   :  גב' ר

 

 )מראה לה את חדר האמבטיה( הנה האמבטיה.   :  פולטי

 

 בושה!עכבר.  זו אמבטיה. אי אפשר אפילו להטביע בה   גב' ר:  

 

 )לעצמו( הלוואי והיית עכבר הייתי מראה לך.    : פולטי

 

 .ועוד משהו. ביקשתי חדר עם נוף  גב' ר:  

 

 הנה הוא. .הו הנוף. כןעד כמה שזכור לי ז )אליה( שוגעת ועיוורת.מ ,חירשת)לעצמו(   :  פולטי

 

 כשאני משלמת עבור נוף אני מצפה לנוף יותר מעניין מזה.  גב' ר:  

 

 הרייה"(-טא זאת "זונה)אפשר לב .יהינהרזו   :  טיפול

 

 וב. מספיק טזה לא  ,ובכן  גב' ר:  

 

את בית האופרה של  ?יה ינהרמה את מצפה לראות ממלון במקום כמו  לדעת אפשר  :  פולטי

 רב הדר? עט בהשו זברותבבל? עדר ב ים סידני? הגנים התלוי

 

 הים.תפסיק לדבר שטויות. אני רוצה לראות את   גב' ר:  

 

 הנה הים.  הוא שם בין השמים לארץ.  :  פולטי

 

 .תוראות אובשביל לאני צריכה טלסקופ   גב' ר:  

 

 או בתוך הים. )לעצמו(  ,אז אולי כדאי שתעברי למלון קרוב יותר לים  :  פולטי

 

צה. אבל החלטתי להישאר כאן מכל מקום אני מצפה רומ ובכן תקשיב לי אני לא גב' ר:  

 להנחה.

 

 ?את מצפה לצונאמילמה?   :  פולטי

 

 פועל. האמבטיה קטנה מדי, הנוף בלתי נראה והרדיו לא .בגלל שקר בחדר  גב' ר:  

 

 את לא. )לעצמו(  לא. הרדיו פועל.  :  פולטי
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 מה?  גב' ר:  

 

 אתקן אותו זקנה נרגנית שכמותך.  :  פולטי

 

 (ורוקד עם המוסיקה סותם אוזניים מודמחהרדיו פועל חזק )

 

 .נראה לי שהרדיו פועל  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 הרדיו פועל!  :  פולטי

 

 מה אתה עושה? (מחמוד)מסתכלת על   : גב' ר

 

 (במחמודחובט  פולטי)

 

 אבל האם במקרה יש לך מכשיר שמיעה? ,רוחני  גס  חשבי שאגבירתי שלא ת  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 מכשיר שמיעה?  :  פולטי

 

 . שמיעה יריש לי מכש .כן  גב' ר:  

 

 ?את רוצה שאתקן לך אותו  :  פולטי

 

 . הוא עובד מצוין  גב' ר:  

 

 .לא נכון  :  פולטי

 

 הוא לא דולק כרגע.  גב' ר:  

 

 למה לא?  :  פולטי

 

 אקבל? אניחה ו הנ איז זה מבזבז את הסוללות.  גב' ר:  

 

 .אם תדליקי אותו 60%ן בין השיניים( סנ )מ  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 . שא אין לי ספק שחברתך תנעם לה ביותראשתי תשמח לשוחח אתך בנו  :  פולטי

 

 אני אדבר אתה אחרי הארוחה.   גב' ר:  

 

 את זה שמעת, הא?  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 וקר. מונה בבהארוחה כבר הוגשה. ארוחת הבוקר תהיה בש  :  פולטי
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 וחסר לכם שלא תהיה טובה.   גב' ר':  

 

 (.צהומחמוד יוצאים החו פולטי)

 

 ון במלון תבדוק אם הכל בסדר ותלך לישון.מחמוד תעשה סיבוב אחר !כלבה  :  פולטי

 

 מה?  מחמוד:  

 

 . תעשה סיבוב  :  פולטי

 

 . (מחמוד מסתובב סביב עצמו)

 

 לא. לא. תלך לבדוק שהכל נקי.  :  פולטי

 

 מה?  מחמוד:  

 

 !תסתובב    :יפולט

 

 ( מחמוד מסתובב)

 

 !תתכופף  :  פולטי

 

 נותן לו בעיטה בתחת.  פולטיכופף ומחמוד מת

 

 הבנתי.  מחמוד:  

 

 טוב. לילה   :  פולטי
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 ת תמונה רביעי
 

 

 לילה - חדרו של צ'רלי בוזגלו

 

עים מבחוץ נשמ ד"ר קליניקה פותחת את הדלת נכנסת עם קומבינזון לתוך המיטה של בוזגלו ומתכסה.)

 .(יםזמזים ומתנשקיים מתמ ישג שתוים נכנסים בוזגלו ואבצחקוק

 

 . אני ניגשת לשירותים לרגע  אבישג:  

 

 . (מתיישב על המיטהו עם תחתוני בוקסר נשאר  ,. )צ'רלי מתפשטקחי את הזמן מאמי  צ'רלי: 

 

עוד לא מאמינה שהצעת לי רק שתדע לך שאני ממש חוץ במה(  המקלחת)מאחורי דלת  אבישג:  

 ואים.ניש

 

 ד? ן להתמסאת לא חושבת שהגיע הזמ  צ'רלי: 

 

 ביחד.   הולכיםאתה יודע... צ'רלי בוזגלו ומוסד הנישואים לא ממש     שג:אבי

 

 התבגר. מתישהו צריכים להקים משפחה. לא?אבישג. צ'רלי בוזגלו   צ'רלי: 

 

 לדעתי אתה שיכור. אתה תקום בבוקר ותכחיש את הכול.    אבישג:  

 

 . ךשתי ממשתוכיחי לי בבוקר שביק  .זה נתתי לך את הטבעת ללבג  צ'רלי: 

 

 אני עוד לא אמרתי לך כן...  אבישג:  

 

 עד הבוקר תגידי.   צ'רלי: 

 

ים את השמיכה ולפתע מגלה את ד"ר קליניקה. הוא קם צ'רלי נכנס למיטה מר, אמבטיהאבישג צוחקת ב)

 . (בבהלה מהמיטה

 

 !אימא'לה  צ'רלי: 

 

 בוא לאימא.. כן ד"ר קליניקה: 

 

 )מבפנים( מה קרה?  אבישג:  

 

 כלום.לא קרה  .רק עכבר הז  צ'רלי: 

 

 עכבר? )היא צורחת(  אבישג:  

 

 ב.אל תצאי אני אטפל בזה. ד"ר קליניקה עשית לי התקף ל !תישארי שם  צ'רלי: 

 

 רופאה קרדיולוגית אני אטפל בלב שלך.אני  בשביל זה אני פה.  ד"ר קליניקה: 

 

 ן!הוא דופק. את חייבת לצאת מכא .זה בסדר  צ'רלי: 

 

 . דופק כמו שצריךאם לב  ך לראותאבל צרי ,לב דופק ה: ד"ר קליניק
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 עם מי אתה מדבר?  אבישג:  

 

 צא החוצה!!! )לד"ר קליניקה( עם העכבר.)לאבישג(   צ'רלי: 

 

 מתאכסן...  הבאיזה מלון את  אבישג:  

 

 את מספרת לי?   צ'רלי: 

 

 אני חייבת אותך.  ד"ר קליניקה: 

 

 הארוסה שלי פה.  צ'רלי: 

 

 גם אני הרוסה. הרוסה עליך. אתה הגבר עליו חלמתי.   קה: ד"ר קליני

 

 יוצאת אם אתה לא הורג אותו. י לא אנ   ג:  ישאב

 

 אם את לא יוצאת מכאן. ,אני אהרוג אותך)לד"ר( אני כבר הורג אותו. )לאבישג(   צ'רלי: 

 

 אהיה הדסדמונה שלך. תחנוק אותי ואני  .אותלו שלי קליניקה:  ד"ר

 

 !מפהתצאי   י: צ'רל

 

 בסדר אז לא חתונה. אני אסתפק בלילה אחד בזרועותיך.  ד"ר קליניקה: 

 

 אם לא תלכי עכשיו. ,י זה הכאפה שאני אתן לךשתרא היחידה הזרוע  צ'רלי: 

 

 בבקשה תכפכף אותי. ד"ר קליניקה: 

 

 נו מה קורה?  אבישג:  

 

 אל תצאי הוא קרוב לדלת של המקלחת.)לאבישג(   צ'רלי: 

 

 ....הא  אבישג:  

 

 . (צ'רלי מתנפל עליה מנסה למשוך אותה. ד"ר קליניקה אוחזת חזק במיטה ולא מרפה)

 

 זה עכבר גדול?  אבישג:  

 

 !את עוזבת עכשיו )לד"ר( ך מושג כמה.אין ל)לאבישג(    צ'רלי:

 

 )מראה לו את הלחי( ם תיתן לי נשיקה.ארק  ד"ר קליניקה: 

 

 אתן לך נשיקה ותלכי?אני   צ'רלי: 

 

 מבטיחה.  יניקה: קל ד"ר

 

  .מנשקת אותו בפיוו היא אוחזת בו בחוזקהצ'רלי מתקרב אליה כדי לנשק בלחי היא מסובבת את הראש  )

 .(בדיוק אבישג יוצאת מהמקלחת 

 

 לא מאמינה! אני  :  אבישג
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 זה לא מה שאת חושבת.   צ'רלי: 

 

 אני פשוט לא מאמינה שאתה עושה לי את זה.  אבישג:  

 

 תי כלום.א עשיאני ל   צ'רלי:

 

 את הפרעת לנו באמצע הנשיקה.  ד"ר קליניקה:

 

  .אה באמת? אני ממש מתנצלת. )אבישג אוספת את הדברים שלה(  אבישג:  

 

 אבישג לאן את הולכת?  צ'רלי: 

 

 פה אתה חושב שאני הולכת? לאי  :  אבישג

 

 אבישג את לא מבינה. ד"ר קליניקה תגידי משהו.   צ'רלי: 

 

 חולה.יד לי ששיחקתם ברופאה ותגמעט עוד   אבישג:  

 

 הוא דווקא מאד בריא. יש לו ריח נהדר מהפה. ד"ר קליניקה: 

 

אתה תמסד?" "את לא חושבת שהגיע הזמן לה (מחקה אותו )מוציאה את הטבעת מידה  : אבישג

אותך למוסד יה רודף שמלות. )זורקת עליו את הטבעת( כל דבר  ק צריך לשלוחצוד

 .התיק והולכת( את. )נותנת לו מכה עםכוערת הזשזז. אפילו את המ

 

 את צודקת היא באמת מכוערת.   צ'רלי: 

 

 . ב()צ'רלי אוחז בראשו בכאבנדיט אני מכוערת? יה חוליגן )נותנת לו גם מכה(  ד"ר קליניקה: 

 

 אבישג? אבישג! אל תלכי. אבישג. )צ'רלי רוצה לרדוף אחריה(.   לי:צ'ר

 

. )היא אוחזת ברגלו צ'רלי  . צ'רלי צר ליאל תעזוב אותי'רלי מתנצלת. צ צ'רלי. אני ד"ר קליניקה: 

 מנסה להשתחרר(.

 

 .תעזבי אותי! )הוא משתחרר ורודף אחרי אבישג(  צ'רלי: 

 

אעשה לך ביקורי בית על  טיביוטיקה ללא מרשם. אני נ אחינם. אני אתן לך רצפטים ב ד"ר קליניקה: 

 ()יושבת בוכה !צ'רלי ,חשבוני.  צ'רלי

 

 ( מופיע פולטי)

 

 ל בסדר ד"ר קליניקה?כה  :  יפולט

 

 כן. ד"ר קליניקה: 

 

 זה לא החדר של הגורילה?  :  פולטי

 

 (.  בבכי לא. זה החדר של החבר שלה. צ'רלי. )היא קמה ורצה לחדרה ד"ר קליניקה: 

 

 



  המחזאי אישור© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במחזה ללא ורות לאמיר לביאשמ  למחזההזכויות כל 

   0528328468תל אביב  42י ציון רחוב חובב  . הסדרהשל  בעלי זכויות היוצריםו

 27 

 

 ייהה שנמערכ
 

 תמונה ראשונה 
 

 בוקר -חדר האוכל

 

 

 .נקניקיות בבקשה :קליניקהד"ר 

 

 רק נקניקיות?  : לישו

 

 כן. רק נקניקיות. : קהקליניד"ר 

 

 תה או קפה?  : שולי

 

 קפה בבקשה. : קליניקהד"ר 

 

 אפשר להצטרף? .בוקר טוב ד"ר קליניקה סא"ל צבי:  

 

 בבקשה. ד"ר קליניקה: 

 

 ו בשר?בר עכשיבוקר. כשמעתי שאת רוצה נקניקיות על ה סא"ל צביקה:  

 

 על הבוקר.רעב לנקניקיות  משום מה ה יש ליכן סא"ל צביק ד"ר קליניקה: 

 

 לא היית צריכה נקניקיות על הבוקר.  ,ת אוכלת נקניקיות אתמול בערבאם היי סא"ל צביקה:  

 

 אתה מספר לי?  ד"ר קליניקה: 

 

 מה סיפרתי לך? סא"ל צביקה:  

 

 לא סיפרת לי שום דבר.  ד"ר קליניקה: 

 

 לנו? הייתהמים זה המלחמה הכי יהודית שסיפרתי לך למה מלחמת ששת הי    :צביקהסא"ל 

 

 נו למה? ד"ר קליניקה: 

 

שבת קודש לא תירה. "אל תירה ישראל אל ככתוב ששת ימים תעבוד וביום השביעי  צביקה:  סא"ל 

 תירה".  

 

 צביוגב'  מחמוד

 

 לא. לא. לא צלוחית. ביקשתי קערה?  :  צביגב' 

 

 קרה?    :מחמוד 

 

 לא? קשתי חלב פושר תר מדי קר. אני ביוזה קר מדי. זה יו  :  צביגב' 

 

 . מחמוד... כביר (בערביתומסבירה לו   מחמודניגשת ל)  :שולי
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 אה...  :  מחמוד 

 

 . הוא עלול לחלות בדלקת ריאות. ותביא לו עוד כרית הוא לא מספיק גבוה. )נביחות(  :  צביגב' 

 

 

 מטבח

 

 .הקערה(לו את  )מגישה מחמוד ,גדול הז שש.נקניקיות לשולחן  )לשף(:  שולי

 

 צים לגרש את העובדים הזרים. רו שוב נכנס:  פולטי

 

 את הדג למקרר.  )נותנת לו שקית( תחזיר  : שרה

 

 באמת היחס לעובדים הזרים במדינה הזאת מזעזע. איזה מזל יש למחמוד.   :  פולטי

 

 למקרר!  : שרה

 

 ? שישיכבר לא פג התוקף של הדגים? מתי היה ה  :  פולטי

 

 ר. בסדזה    :שרה

 

 ה.זה כתוב על העטיפ  :  פולטי

 

 . פולטיזה בסדר מר   הטבח:  

 

 ?יהשישאבל   :  פולטי

 

 יחים את עצמם. ככה הם מבט זה רק העטיפה.  : שרה

 

 חדר האוכל

 

 ביצה ונקניקיות )יוצא אל חדר האוכל עם הכרית והקערה מניח את הקערה על הרצפה(  :  מחמוד 

 

 על השולחן. על השולחן.  :  צביגב' 

 

 (.ל השולחןית עמניח את הכר  מחמוד)

 

לא. את זה )מצביעה על הקערה(. )מרימה את הכלב ( עכשיו שים את זה מתחתיו.   :  צביגב' 

את הכרית!!! )הוא שם את הכרית  ה על הכיסא( את הכרית!שם את הקער מחמוד)

 היא מניחה את הכלב והכלב נושך אותו(.  .מתחת לכלב

 

 הוא נשך אותי!  :  מוד מח

 

 ותו.הפחדת א אתה  :  צביגב' 

 

 ??מה זה?  :  מוד מח

 

 עשית תנועה פתאומית ולכן הוא נשך אותך. אין לכם כלבים בכלכותה?  :  צביגב' 
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 יקשת ביצים ונקניקיות?את ב  ,סליחה מגיעה:   שולי

 

 כן. הנקניקיות בשבילו.  :  צביגב' 

 

 (מכאב נאנק מחמוד)

 

 ? מחמוד מה קרה  : שולי

 

 הוא נשך אותי.  :  מחמוד 

 

 יכות קטנטנות.אותם לחת . תחתכיכי אותםתחת  :  צבי גב'

 

 .(מתחילה לחתוך את הביצים שולי)

 

 שלי. לא את הביצים שלי. את הנקניקיות. לא את הביצים  :  צביגב' 

 

 הכלב נושך גם אותה( .מצטערת. )פונה לחתוך את הנקניקיות  : וליש

 

 איי...   : שולי

 

 ! רואה?שוליהוא נשך גם את   :  מחמוד 

 

צרים צריכים לדעת לפחות איך מתנהגים  המל ,ם לחדר האוכלכלבים אפשר להכניס א :  צביגב' 

 אתם.

 

 .אחתוך אותן במטבח. )הולכת עם הצלחת()עצבנית אך כובשת את כעסה(   : שולי

 

 ת קטנטנות.)צועקת( לחתיכו  :  צביגב' 

 

 . (שוליך אחרי נובח על הכלב והול מחמוד)

 

 

 במטבח

 

 נים. הדגים המעושנים מוכ  הטבח:  

 

 ?שוליהוא הכאיב לך  :  ולישל מחמוד

 

 תה עושה?מה א  מוטי  : שרה

 

 ?שרהאת יודעת מתי היה השישי     :פולטי

 

 אתה מוכן לעלות את זה למעלה?  : שרה

 

 . פולטיהם בסדר גמור מר   הטבח:  

 

 בע שלהם?זה הצ  :  פולטי

 

 מה קרה ומחמוד()נכנסים שולי  אתה מוכן סוף סוף לקחת את זה לחדרו. באזיל : שרה

 ? מחמוד
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 היתוש השעיר הזה נשך אותנו.  : שולי

 

 מה?  : שרה

 

 ככה בחדר האוכל.זה לא בסדר   :  מחמוד 

 

כבר אחרי   מוטיהיא משלמת אקסטרא בשביל הכלב. )לבאזיל שעדיין בוחן את הדג(  : שרה

 שמונה.

 

 לא? ,ן בגדר פשעזה עדיי הרעלה  :  פולטי

 

 איש של הכביסה מגיע.ה  .לי יום עמוסיש  !תזוז ,נו כבר  : שרה

 

 האיש של הכביסה... לא פלא שאת עמוסה...  :  פולטי

 

 (טבסקו לנקניקיות שולינתיים שופכת יב)

 

 מה אתה עושה?  : שרה

 

 כל נקניקיה אש!!!רק מכינה נקניקיות.   : שולי

 

 . (לגב' צבי מחמוד לוקח את הצלחת)

 

 

 קבלה

 

 

 (היוצאת לקבל וליש מצלצלת בפעמון ' בקבלהגב' ר)

 

 לא? .בשביל זה משלמים לך ?למה את לא בודקת דברים כאלה .ר בחדרייהלו. אין ני  גב' ר':  

 

 .דר ההסבהאלא בח ,ת זה בחדראנחנו לא שמים אקולטת שמדובר בנייר טואלט( )לא   : שולי

 

 בחדר ההסבה?  גב' ר:  

 

 כתובת שלנו.את רוצה נייר חלק או נייר עם ה .אני אביא לך נייר  : וליש

 

 בת שלכם?הכתו  ר:   ב'ג

 

 כמה דפים את רוצה?  : שולי

 

 דפים?  גב' ר:  

 

 בכמה דפים תשתמשי?   : שולי

 

 מנהל! (לוחצת בחוסר סבלנות על הפעמון)  : גב' ר

 

 לי!  לאחד? תגידי  : שולי
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 !ל! מנהלמנה  גב' ר:  

 

 היינה שנתמו
 

 

 לבונאי בחדר של 

 

 (דלתמגיע עם המגש ודופק ב  פולטי)

 

 בוקר טוב ארוחת בוקר!   :  פולטי

 

 .(שוכב מת במיטתו בחדרו לבונאי)

 

המדינה  (לבונאימניח את המגש על ברכי  .)דופק שוב( ארוחת בוקר! )פותח את הדלת :  פולטי

עם שביתת עוד פ יש זרים אזדרדרת. לא רק שרוצים לגרש את העובדים התהזאת מ

והם שובתים. )ניגש  ליונים ים להם מ רכבות. "יוצא מן הכלל". משלמי המיסים משלמי

ילון לא שם לב שהאיש מת( קוראים לזה סוציאליזם. היו צריכים להרוג  לפתוח את הו

אותם כשעוד שיחקו ברכבות מלגו. הלוואי וייתקעו בקונצרט ארוך שיש בו ארבע 

ניין אותם שום דבר חוץ מלשחק בכסף שלי. אכפת נים. לא מעהם בטלהפסקות באמצע. 

וצא ומייד חוזר נוזף( הנה מארוחת הבוקר. בתיאבון. )יכבה את האור. תלך אם א

סליחה? לא שמעתי... )מחכה לתשובה( על לא דבר לא היה צורך. )יוצא( לא יאמן! לא 

הוא כדי ש ,בוקרב 5:30יאמן! )חוזר למטבח( אף לא מילה מחורבנת אחת. אתה קם ב

 . וכה למילת תודהיוכל לרבוץ לו עד הצהרים במיטה. ואתה אפילו לא ז

 

 במטבח

 

אני עושה לו את ארוחת הבוקר מביא אותה כל הדרך   ?ם )נכנס למטבח( הייתם מאמיני

לחדר שלו. מגיש לו. נותן לו עיתון, מסדר את החדר ונחשו מה הוא אומר? )הטבח  

ם דבר! החבר שלך בחדר  ו מה הוא אמר? שונחשלא מגיבים( ביקשתי שת שרהו

? . הלו? מישהו מוכן כאן להקשיב לי? הלואפילו לא מילה שמונה. לא אמר שום דבר.

 את רואה אותי? שרה, שרההאם איני קיים? האם הפכתי בלתי נראה? 

 

 לא.  : שרה

 

 יופי. טוב אלך לנוח.  :  פולטי

 

 מנהל!!! :  'רבינוביץגב' 

 

 ביץ לכמה אורחים. עצם אלך להרב. לא    : פולטי

 

 שומע עבור! .תייםש תאח -תכן. אח (יוצא מהחדר לעבר הקבלה)   : פולטי

 

לתי בחוצפה כזאת מימיי. ירדתי כדי לבקש ממנה נייר  אני מעולם לא נתק .הנה אתה גב' ר:  

טואלט והיא התחילה לשאול אותי שאלות מעליבות. שאלות אישיות שבחיים לא שאלו  

 אותי.

 

 ה נייר מכתבים חשבתי שהיא רוצ  : לישו

 

 . אני מדברת אליך  ב' ר:  ג
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 מה?  :  לטיפו

 

בחוצפה כזו היא אמרה  אתה חירש? אמרתי שאני מדברת אתך. אני מעולם לא נתקלתי  ' ר:  גב

 שאנשים משתמשים בזה בחדר ההסבה. 

 

 היא חשבה...   :  פולטי

 

 . ואז היא התחילה לשאול אותי שאלות איומות  גב' ר:  

 

 ...שאת רוצה לכתובהסבר. היא חשבה  יש לכך  'בינוביץר )במקביל( בבקשה גב'   :  פולטי

 

 לחטוף? אני אחטיף לה.  גב' ר:  

 

 לא. לכתוב.  :  פולטי

 

 מה?  גב' ר:  

 

 לכתוב על הנייר.  :  לטיפו

 

 למה שאני ארצה לכתוב על נייר?  גב' ר:  

 

 !מחמודץ על הפעמון( )מתייאש( אשלח נייר לחדרך מייד. )לוח  : פולטי

 

 ד.גם הפעמון הזה לא עוב  גב' ר:  

 

 )מתכוון למכשיר השמיעה(. .י אותויקתדל  :  פולטי

 

 מה?  ר:   גב'

 

 .קי אותו–לי  -תדליקי אותו. )כותב לה( תד  :  פולטי

 

 את זה אני בלי המשקפיים. איפה הם? אני לא יכולה לקרוא   גב' ר:  

 

 .הם על הראש שלך  : שולי

 

 .אני לא יכולה לקרוא בלעדיהם .איבדתי אותם. זה הזוג היחידי שיש לי  ר:  גב' 

 

 סלחי לי...   :  פולטי

 

 . אני בטוחה בזה .הבוקר י אותםהרכבת  ' ר:  גב

 

 . 'רבינוביץגב'   :  פולטי

 

 . 'רבינוביץגב'   : שולי

 

 . הרכבתי אותם בצהרים  גב' ר:  

 

 המשקפיים שלך שם! 'רבינוביץגב'   :  ולטיפ

 

 שם? )הולכת לכיוון חדר האוכל( מי שם אותם שם?   ב' ר:  ג
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 לא. על הראש שלך. ,לא ,לא  :  פולטי

 

 מה?  :  'גב' ר

 

 .(דוכן הקבלהדופק את ראשו על  .לה נזכר שהיא לא קוראת. תסתכלי. )רושם על ה..  :  פולטי

 

 . פולטיאני מצטערת על זה מר    :שולי

 

 . לבונאיר ב למנדמה לי ששכחת את החל ,מוטי  : שרה

 

 אני אביא לו.  : שולי

 

קח הרבה   !מחמוד נוטשת את המערכה. רק אל תתחילי לדבר אתו. הוא חתיכת פטפטן. :  פולטי

 יים. נ עשרים ושלט לנייר טוא

 

 לא ראית? .יו על הראש שליהם ה ?עיוור האת (לחוזרת מחדר האוכ)    :'גב' ר

 

 .כן  :  פולטי

 

 ?לך עיניים בשביל מה אלוהים נתן  גב' ר:  

 

 לא משתמשת בהם כי אני מתקמצנת בסוללות. אבל אני ( מחקה אותה ,)לעצמוכן.   :  פולטי

 

 תשלח לי את הנייר ומייד.   :  'גב' ר

 

 מום ה פולטיטואלט   יוצא עם מלא נייר  מחמוד

 

 .  עשרים ושתייםאמרת   :  מחמוד 

 

 בחדר האוכל

 

 !'י מסכנוני  שליהו קוצ'י פוצ  :  ביצגב' 

 

 במטבח 

 

 .קליניקההנקניקיות של ד"ר  :  מחמוד הטבח ל

 

 (פורצת למטבח נסערת שולי)

 

 ?שוליה קרה מ  : שרה

 

 הוא מת.  : שולי

 

 מה, מי?   : שרה

 

 מספר שמונה.  : שולי

 

 לו רק עכשיו ארוחת בוקר.בל באזיל הגיש ? אלבונאי  : שרה
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 .הוא קר  : שולי

 

 אוי לא.  : שרה

 

 ?יש לכלבמה  (נכנס למטבח)  : פולטי

 

 הוא מת!  )המום מהבשורה(   : מחמוד 

 

אוכל... מדריך התיירות יוריד לנו  אין ספק שהוא נאבק על חייו כרגע. כלב מת בחדר ה :  פולטי

 כוכב על זה.

 

 מת.  לבונאי לא. לא. מר  :  מחמוד 

 

 טוב עכשיו הכל ברור.   :  ולטיפ

 

 כרגע אמרה. שולי . זה מה שפולטיבאמת מר   הטבח:  

 

חושב שיש קשר בין הדג   פולטיקשקשים? הרגע הגשתי לו דג מעושן. )מה אתם מ   :פולטי

 .שרה. בדרך הוא פוגש את והמוות( הוי אלוהים! )הוא רץ לחדר(

 

 .קליניקה אני קוראת לד"ר .מת לבונאי  : שרה

 

 . )ממשיך לחדר( !חכי  :  טיפול

 

 

 בונאי בחדר של ל

 

תוחב  את הצלחת של הדג חוטף  פולטיעושה? )הנחתי את החלב על המגש... מה אתה  : שולי

 אותה מתחת למיטה ומחזיק בידו את הדג(. 

 

 שנה בכלא. יםעשרף השישי. אנחנו נחטוהתאריך של  אמרתי לה שעבר   :  פולטי

 

 מה?  : שולי

 

 !!!המעושן )רץ לחלון מנסה להיפטר ממנו( אלוהיםדג הדג. ה  :  פולטי

 

וא  מה שעות טובות. ההוא קר. הוא כבר מת כ פולטימר   אבל הוא מת כבר כמה שעות. : שולי

 !!!פולטיבטח מת בשנתו. מר 

 

 מה? מה?  :  פולטי

 

 !( גע בולבונאיר הוא לא נגע בדג המעושן. תסתכל! )מתכוונת למ  : שולי

 

 דג( מה?ל ה)מסתכל ע  :  פולטי

 

 !גע בו  : שולי

 

 )נוגע בו( הוא קר כקרח.  :  פולטי

 

 בדיוק.   : שולי
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י. אני כל כך שמח. יש!!!! אלוהים. איזה יופ)רווח לו( איזה אושר. איזה מזל. תודה  :  ולטיפ

 משנה את שמחתו לבכי( עצוב מה?  פולטי .הד"ר ת)קופץ משמחה בדיוק נכנס

 

 .(לבונאיאת הדופק של מר  תבודק ימהשבעבודתה היא רצינית עד א הד"ר)

 

 מאחורי גבו(. פולטיהדג שמסתיר ברצוני לשאול מי.... )הוא מריח את   הד"ר: 

 

 ן.אני אפתח את החלו .חנוק כאן  :  פולטי

 

 מי?...  : שרה

 

 מי מצא את הגופה?   ד"ר: ה

 

 .שולי  : שרה

 

 הבאתי לו חלב. שכחנו להביא לו.  : שולי

 

 בוקר.ה עם ארוחת  חלבהבאתם את ה  : הד"ר

 

 לא. ארוחת הבוקר כבר הוגשה לו.  : שרה

 

 גיש לו את הארוחה? מי מצא אותו?אז מי ה  הד"ר: 

 

 דג זורק לרצפה(מצליח להיפטר מה אני הגשתי לו את הארוחה )לא  :  פולטי

 

 מה זה?  הד"ר: 

 

 מה זה?  :  פולטי

 

 זה.  הד"ר: 

 

 אה זה חלק ממנה.  :  פולטי

 

 ?ממה  הד"ר: 

 

 מהארוחה.   :  ולטיפ

 

 אתה הגשת לו את הארוחה.  הד"ר: 

 

 כן.  :  פולטי

 

 ואמרת לה שהוא מת.   הד"ר: 

 

 כן  :  פולטי

 

 אז למה הבאתם לו את ה.. למה הבאתם לו את החלב?  ד"ר: ה

 

 למה?  : לישו
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 ן למה?כ  ד"ר: ה

 

 אמר שהוא מת חשבתי שהוא מת לחלב.  פולטיכשמר   : שולי

 

 בדיוק אמר שהוא מת. לא הוא   : שרה

 

 אמרתי שהוא היה שקט.   :  טיפול

 

 שקט?  ד"ר: ה

 

 . בדיוק  :  פולטי

 

 על מה דיברת באזיל? על השביתה לא?  : שרה

 

 .שרהנכון. תודה   :  פולטי

 

 עות.הוא כבר מת עשר ש .נהאני לא מבי  ד"ר:  

 

 סופי? זה   :  פולטי

 

 !!!מוטי  : שרה

 

 ר. סוף הדרך.ני ביותנראה לי שזה סוף סופ  :  פולטי

 

 לא שמת לב שהוא מת?אתה רוצה להגיד לי ש  ד"ר:  

 

איזה יום שמח  " אנשים לא נוהגים לדבר בבוקר. הבאתי לו מגש לא? אם האורח לא שר   :פולטי

ר הזיכרון זה  ויש עוד שם בספ ,הלי היום" אני לא מייד קולט שעוד אורח התפגר לי פ

 מלון זאת לא תחנת רכבת בבורמה.

 

 באזיל!   : רהש

 

ים לפרט שזה מלון לאנשים  מלון. אולי אנחנו צריכבחוץ עומד שלט ועליו כתוב בית  :  פולטי

צ'אנס לעבור את הלילה בשלום. למה את מסתכלת עלי   חמישים אחוז שיש להם יותר מ 

 ככה?

 

 מתוך הסוודר.  באזיל דג מציץ לך (ניגשת אליו)  :שרה

 

 הנה הוא חיפשתי אותו. זה השני.  :  ולטיפ

 

 מטה.אנחנו נמתין ל  : שרה

 

 לטלפן לקברן?  : שולי

 

 . יולשבבקשה   : שרה
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 שלישית תמונה 
 

 בקבלה

 

 בבוקר את יודעת את זה? 5:30אני ער מ  :  פולטי

 

 הוא היה אמור לעזוב היום. החדר שלו הוזמן לצהרים.   : שרה

 

 נשים אותו בחדר אחר.   :  פולטי

 

ר מהדג הזה? )זורק את הדג( תכניס את הגופה טפלי כבר תיחדרים תפוסים. אוכל ה : שרה

 עו. רד עד שהקברנים יגילמש

 

 עכשיו?  :  פולטי

 

 .כשהרופא יסיים. )ניגשת לשולחן הקבלה(  : שרה

 

 מה את עושה?  :  פולטי

 

 מכינה את החשבון שלו.  : שרה

 

 ?למי תתני אותו  :  פולטי

 

א נחייב אותו עבור ארוחת  . להו ימצא את זהנשים את זה בארנק שלו. אולי מיש : שרה

 הבוקר.

 

שמישהו מת   . אני חוששתפולטילון של מי מדברת מה אנ  ?חברה קדישא( בטלפון) :שולי

 הלילה כאן. מתי תוכלו לקחת את הגופה?

 

 מישהו לא משנה. כן, תודה.  שולי: 

 

 מחמוד!!!   :  פולטי

 

 (.לוחץ על הפעמון נלחץ פולטי. מומהבוכה כולה ה ניגשת לקבלה  צביגב' , מחמוד יוצא עם הדג)

 

 הוא מת.  :  צביגב' 

 

 ?יודעת איך את  :  פולטי

 

 

 .(כשהכלב שמוט גב' צבי אוחזת את הכלב בזנב )

 

 תסתכל!  י:  גב' צב 

 

 את יודעת כל כלב בא יומו.  אה...    :פולטי

 

 . ּוהמ'י יו  יג  ּב ּבל  ל ּכ  ּוהבנתי. ּכ  מחמוד:  

 

 .(מכה את מחמוד פולטי)
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 .נקניקיותאחרי שהוא אכל מהזה קרה    גב' צבי: 

 

 ?ת פג תוקפןגם הנקניקיו (לשולי)  : פולטי

 

 א תיארתי לי שהוא ימות מזה.ל ,שמתי קצת חריף בנקניקיות)בלחש לפולטי(    שולי:

 

 הוא לא מת. אולי הוא רק התעלף? שימי אותו על הדלפק.אולי   שרה: 

 

 .(שרה נשענת על הכלב גב' צבי שמה אותו על הדלפק)

 

 שלו פועם. גב' צבי הלב   שרה: 

 

 באמת?  גב' צבי:  

 

 נה תקשיבי.ה  שרה: 

 

 .(הגב' צבי פונה אלי  ,לפתע עוברת גב' רבינוביץ', צבי מקשיבה גב')

 

 את יכולה להקשיב אם הכלב חי? ,סליחה  :  גב' צבי

 

 מה?  :  'גב' ר

 

 גב' צבי אין צורך.   שרה: 

 

 את יכולה להקשיב אם הלב שלו פועם?  גב' צבי:  

 

 (מתקרבת שמה את האוזן שלה על הכלבינוביץ' גב' רב )

 

 כלב.  הוא מת כמו  ':  גב' ר

 

 )לשרה( את רואה?   גב' צבי:  

 

 ני רואה. אני רק לא שומעת. )הולכת(בטח שא  ':  גב' ר

 

 ואת תראי שהכול יהיה בסדר.  ,אני אזמין לכאן וטרינר ,גב' צבי  : שרה

 

ג הד לא נותן לו פולטימנסה לברוח   מחמודלהביא את הגופה ) אנחנו הולכים !מחמוד :  פולטי

 !שולי .(יועובר אל

 

 (.הד"ר דג שוב כשהוא רואה אתהזורק את  פולטי  .עולים למעלה מחמודו פולטי)

 

 ר עם חוקר מקרי המוות. אפשר לטלפן מכאן? עלי לדב  הד"ר: 

 

 חוקר?  שרה: 

 

 אז הוא בכל זאת מת.   גב' צבי:  

 

 כמובן!  הד"ר: 

 

 למה צריך חוקר?  שרה: 
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ן עלי לדווח עליו תעודת פטירה. ולכלהעניק לו  הואני לא יכולשלו  האני לא הרופא הד"ר: 

 לחוקר.

 

 י רצח את שוקי שלי?!מאת צודקת צריך לחקור   גב' צבי:  

 

 מה? ד"ר קליניקה: 

 

 בואי תטלפני מהמשרד.  .זה בסדר ד"ר קליניקה אני אסביר לך אחר כך   :שרה

 

 .(לוקחת את הכלב ועולה למעלהגב' צבי ) 

 

רוצח. אבל אני אשמור  י שלא ימצאו את הם רוצים להיפטר מהגופה שלך שוקי כדה גב' צבי:  

 .עליך עד שיגיע החוקר. )עולה לחדרה(

 

 

 

 של לבונאי  ליד החדר

 

 פנוי?  :  פולטי

 

 פנוי!  : שולי

 

 הוא כבד!  :  מחמוד 

 

 בוא כבר.   :  פולטי

 

 ( עם הכלבלב ב' צביגבדרך הם פוגשים את ,  בסדינים ומגבות עוברת דיירתהגופה מכוסה )

 

 . הוא זז .הוי..  גב' צבי:  

 

 מי?  :  פולטי

 

 י. הוא זז. הוא לא מת. שוקי של  גב' צבי:  

 

 . יופי  :  פולטי

 

 !רלווטרינ עומד כמו בול עץ? תתקשר אז מה אתה   גב' צבי:  

 

 מייד.   :  פולטי

 

 . האישה מרימה אותם( מגבות מהגופה, ות)נופל

 

 . רלווטרינ תלך תקרא אני אעזור לכם.   גב' צבי:  

 

 זה בסדר, תעזבי, תעזבי את זה. זה כבד.   שורט:  

 

 יח אותן. ה בסדר אני רק אנ ז  :  צביגב' 

 

 .מנוצאנחנו נסתדר בע .אל תטרחי  :  פולטי
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 שלי.. שוקיואני אקח מגבת אחת בשביל   :  צביגב' 

 

 ה. תעזבי את ז  :  לטיפו

 

 ..אני יודעת. אם אני אקפל אותן ככה. :  צביגבי 

 

  נתיים אוספת את המגבותיב  גב' צביזוז. )הם זזים הסדינים נופלים,   מחמודלכי מכאן!  :  פולטי

 .(חשה לעזרתה שולי

 

 . צביאני אעשה את זה גב'   : שולי

 

 זה בסדר.   :  צביגב' 

 

 (תא מתרוממת לפתע מגלה את גופת הגבר. צועקהי)

 

 אה, הוא מת!!!)צורחת( אאא  :  צבי גב'

 

 יע לך!מג  :  פולטי

 

 !!אלוהים! אלוהים! (בהיסטריה מתחילה לבכות)  :  צביגב' 

 

 תשתקי! ,תשתקי! נו כבר  :  פולטי

 

 (תממשיכה לבכו  צביגב' )

 

 תסטרי לה.  (שולי)ל    :פולטי

 

 )מה?(  : שולי

 

 טירה.תחטיפי לה ס  .היא היסטרית  :  פולטי

 

 כלב ועכשיו...סדרתי. הוא רצח לי את היש כאן רוצח  צח! רצח!ר  :  צביגב' 

 

 תני לה סטירה!   :  פולטי

 

 . (מתעלפת. כולם המומים צביגב' סוטרת לה.  שולי)

 

 .  עשרים וחמשעוד  רק ונשאר ספק מת.כלב אנשים ונפלא. פשוט נפלא כל הכבוד שני   :  פולטי

 

 ( יוצאת גב' רבינוביץ)

 

 ות האלה?כל הצעק מה זה גב' רבינוביץ':  

 

 עת.את זה היא שומ  :  פולטי

 

 )רואה את מר לבונאי המת( מה קרה לו?    ':גב' ר

 

 הוא מת בשנתו.  :  פולטי
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 ( מה קרה לה?מעולפת  צבי)רואה את גב'  גב' רבינוביץ':  

 

 היא התעלפה.  :  פולטי

 

 זה קשה.היא לקחה את   שולי: 

 

מתחילים  עכשיו  .דהלנצח? שתגיד תו שבעלה יחיהמה היא מצפה  קת?אז מה היא צוע גב' רבינוביץ':  

 . לה החיים. אני דוגמא לאלמנה מאושרת

 

 כבר אלמנה. צביהוא לא בעלה. גב'   שולי: 

 

ביל זה לעשות  בש  .י חמישה גבריםאז מה היא מתרגשת מגבר שמת? אני כבר קברת גב' רבינוביץ':  

ועוד פעם  פריעה באמצע המסדרון.נורא מכזה רעש. ותקימו אותה על הרגליים היא 

 חזרה לחדר(.נכנסת עטת ומעיפה אותו. בו )? הכלב הזה

 

 .מגיע זוג במסדרון  :  פולטי

 

 איך יכולת לחשוב שאני בוגד בך עם הקלינקה הזאת?  צ'רלי: 

 

 אני כל כך מקנאת לך.  אבישג:  

 

 אין לך סיבה. אנחנו מתחתנים לא? אבל כבר  צ'רלי: 

 

 כן.  אבישג:  

 

 מהרי!  ישול  :  פולטי

 

גב'  גורר את  מחמודמכניס את המת.   פולטי. םלעלות לחדר יםהרוצ  גלי ואבישצ'ררצה לעצור את  שולי)

 .(בדיוק לחדר של הזוג העולה צבי

 

פריעה  יא! מצטערת אני מנפלה לי טבעת. הנה ה )מעכבת מחפשת כאילו טבעת שנפלה(  :שולי

 לכם.

 

 לא קרה כלום.  : צ'רלי

 

 ללכת פונים שקיםבעת חדשה. )מתנ תקבלי ט  .תמצאי גבר כמוהו )נמרחת עליו( אם אבישג:  

 (.מונעת מהם את הגישה לדלת שולילחדרם 

 

 האם זה החדר שלכם?  : שולי

 

 . כן  : צ'רלי

 

 זה חדר יפה לא?  : שולי

 

 תו.לא ממש היה לנו צ'אנס להכיר או  :  אבישג

 

 ם מארוחת הבוקר?נהנית  : שולי

 

ל והכאבל קה אחת יבגלל איזה קלינ טן איזה ריב קהיה לנו  .הגענו לארוחת הבוקרלא  : רליצ'

   הסתדר על מקומו בשלום.
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 בכל זאת תצטרך לשלם על החדר.  שולי: 

 

 אנחנו יכולים להיכנס?  .בסדר  צ'רלי: 

 

 לא ממש.   : שולי

 

 סליחה?  : צ'רלי

 

 קה את החדר.מנ  ולטיפמר  .אותו עכשיו ובכן... מנקים  : שולי

 

 החפצים שלנו.ת את כן. אבל אנחנו רוצים לקח  :  אבישג

 

 החוצה.  אנחנו פשוט יוצאים  : צ'רלי

 

 זה ייקח רק כמה דקות.   : שולי

 

 אבל אנחנו מאחרים. סליחה!  :  אבישג

 

 ?פולטי. מר פולטיסליחה. )דופקת בדלת(. מר   : שולי

 

 )מבפנים( השטח פנוי?   :  פולטי

 

 ! ולטיפמר   : וליש

 

 יש שם מישהו?   :  ולטיפ

 

 להיכנס לחדר. רוצים וזגלו ועוד מישהיצ'רלי ב  : שולי

 

 את זה עכשיו?הם חייבים לעשות   :  פולטי

 

 שתיקה

 

 )מבפנים( רגע אחד!   :  פולטי

 

 שלום! (מופיע בדלת מחויך)  : פולטי

 

 אנחנו יכולים להיכנס?  : צ'רלי

 

 את החדר.הסברתי להם בדיוק שאתה מנקה   : שולי

 

 עוד חמש דקות.כן. רק   :  פולטי

 

 אולי תנקה אותו אחר כך?  : יצ'רל

 

 נשמעת חבטה 

 

. את מחמודתרים את המאפרה  (וישמע אות הנמצא בתוך החדר )צועק כדי שמחמוד :  פולטי

 אם נוכל לנקות אחר כך? ?רה הגדולה. מה שאלתהמאפ
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 . את הדבריםכן אנחנו רוצים לקחת   :  אבישג

 

 . זה ייקח כמה דקות  : שולי

 

 ים שלנו. צים לקחת את הדבראנחנו בסך הכל רו ר פולטימ)חסר סבלנות(   : צ'רלי

 

 .נכון. כן תודה רבה. )סוגר את הדלת(  :  פולטי

 

 )המום( הוא נעל את הדלת.  : ליצ'ר

 

 רק אמצעי זהירות. זה   : שולי

 

 (ניגש דופק בדלת צ'רלי)

 

 נעלת את הדלת? אתה  : צ'רלי

 

 .רק טיפ טיפונת)מבפנים(   :  פולטי

 

 אם לא תיתן לנו להיכנס... !בוא הנהלת( ק בכעס בד)דופ  :צ'רלי

 

 עוד רגע!)צועק(   :  טיפול

 

 (.לארונות ,לפתמעווגב' צבי ה  ,את מר לבונאיבחדר מכניסים   מחמודו לטיפו)

 

 מעילים. תוציא את המעילים. תוציא את ה  :  פולטי

 

 לדלת( מה קורה? )מחוץ   : אבישג

 

 הוא פרפקציוניסט.   : שולי

 

 מוכנים!   :  פולטי

 

 .(שבידו המעילים עומד כ מחמוד)

 

 מה קורה כאן?( מתפרץ)  צ'רלי:

 

 המעילים.  מחמודסתדר. בל זה לא כל כך הרצינו לסדר מחדש את הרהיטים א  :  פולטי

 

 . (אתוקופצים  פולטיו שולי. לקפץ לגנוח ולשירמתחיל   מחמוד נשמעת גניחה מהארון)

 

 . מסודןזה בסדר הוא    :  פולטי

 

 מה זה הרעש הזה?    :אבישג

 

 זה הגב שלי.   : שולי

 

 .לא זה. הגניחות האלו )מצביע על הארון( .לא  : צ'רלי

 

 רך החלון(.)מציץ דמוזר  .כן  :  פולטי
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 .מהארון זה מגיעלא. לא.   : יצ'רל

 

 . שיהיה לכם יום נעים.אה אז נשמן את הצירים  :  פולטי

 

 שהו. יש שם מי  :  אבישג

 

 מה?  :  פולטי

 

 !כן. תקשיב  : ליצ'ר

 

 לא יכול להיות.  :  פולטי

 

 (יש דפיקות בארון)

 

 אלוהים! באמת יש כאן מישהו.   :  פולטי

 

 תוציא אותו.  : צ'רלי

 

 ין.רעיון מצו  :  פולטי

 

 ז תוציא אותו כבר. נו א  : צ'רלי

 

לכם  כדאי נו. להתראות. ואגב אם יהיה לכם זמן פנוימייד זוהי בדיוק המטלה הבאה של :  פולטי

 ללכת למוזיאון.

 

 1!תפתח אותו עכשיו!  : יצ'רל

 

 טוב בסדר. )מנסה כאילו לפתוח( הוי הוא נעול. לכל הרוחות.  :  פולטי

 

 ?איפה המפתח  : צ'רלי

 

 איפה המפתח? ,ולישבאמת   :  פולטי

 

 כנראה השארת אותו למטה.  : שולי

 

 ?איפה המפתח  :  פולטי

 

 .הוא בכיס שלך  :  ד מחמו

 

 .הוא לא)למחמוד(   :  פולטי

 

 ! בכיס. תביטהוא  .כן    :מחמוד 

 

 . (ושולף לו את המפתח מהכיס פולטימנסה להגיע למפתח נאבק ב  מחמוד)

 

 אני מאד מודה לך.  מחמודכל הכבוד  " אותו(להרוג")רוצה   :  פולטי

 

 (מיםכולם המו  .בוכה ביציוצאת משם גב'  .פותח מחמוד)
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א בארונות של חבאי בארון שלך ולאותך עשרות פעמים. תתאת רואה אני כבר הזהרתי  :  פולטי

משעמם לה בחיים והיא חייבת להעסיק   .ני מתנצל בפניכם אפשר להבין אותהאחרים. א

 את עצמה.

 

ע לכן ( יש לה בעיות עם הזרולבונאי)מנסה לרמוז על הזרוע המשתלשלת מהארון של  :  שולי

 לארון.היא נכנסת 

 

 בדיוק!  :  פולטי

 

 את מרגישה טוב יותר?    :אבישג

 

 ה נתקעה בארון!!!הזרוע של  : שולי

 

 . תמיד קורה להזה   :  פולטי

 

 הוא מת!!!  :  צביגב' 

 

 שנה. קשה לה בלעדיו. 30זה בעלה הוא מת לפני   :  פולטי

 

 תה נשענת על זרועו.יהיא הי  : שולי

 

 . )מתעלפת(בארון  :  צביגב' 

 

 .לד"ר קליניקהנצטרך לקרוא   :  טיפול

 

 עוד נפשם בם.כל  לא!!! שניהם בורחים משם צ'רלי ואבישג:  
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 מערכה שלישית 

 

 תמונה ראשונה 

 

 

 1 במשרד

 

 . (תה צבילגב'  מגישה שרה)

 

 . אין לך מושג.פולטי: זה היה כל כך נורא גב' )מלטפת את הכלבלב שלה(   : צביגב' 

 

 אני יודעת. ,הו  : שרה

 

 לא היה לידי.  שוקיו שלו... ה עם הידדבר הזמצריים וה היה שם חושך  :  צביגב' 

 

 שיו תנוחי ונסי לחשוב על דברים אחרים. אני יודעת. ועכ  : שרה

 

 .אבל היה יכול לקרות אסון  :  צביגב' 

 

   .מת הוא כבר היהאבל   : שרה

 

מי מתוקי תוקי תוקי   ?אבל הוא לא. נכון מתוקי שלי ,מת   שוקיבהתחלה חשבתי שגם  :  צביגב' 

 ל אימא? תוקי ש

 

 רק נכנס לקומה. אבל מר לבונאי מת ממש.  וקיש  : שרה

 

 יחלים מהטראומה שהוא עבר? שוקיחושבת שאת   גב' צבי:  

 

 בהחלט.   שרה: 

 

 .אני צריכה לדבר אתו על זה  :  צביגב' 

 

 לדבר?  : שרה

 

 . ככה לא מתייחסים לאורחים קבועים. פולטיעם מר   :  צביגב' 

 

 קודם תנוחי.  : שרה

 

 י ככה אני חייבת לדבר אתו. צריך להבהיל אות לא היה  :  צביגב' 

 

 (נכנסות אל המשרדתרגישי קצת יותר טוב. )תדברי אתו יותר מאוחר כש  : שרה

 

הם  ומתעלפת צורחת גב' צבי .אחורי הקלעים, אשר נמצא ממביאים את הגופה למשרד פולטיו ודמחמ)

 .(במהירות מהמשרד ושרה אחריהםיוצאים 

 

 באתם אותו לכאן?למה ה הוי לא.  : רהש 

 

 
נוסף גב' צבי נכנסת אל המשרד לאחר  סדרת הטלוויזיה שהוא לוקיישן ואילו ב. המשרד נמצא מאחורי הקלעיםבהצגה  1

לכן יובאו כאן שתי . שונה במקצת סדר האירועים התפאורה השונה בהצגהבשל . אלטי הניחו את הגופה על הכיסושמחמוד ופ

  .הגרסאות. האחת הבימתית והשנייה הטלוויזיונית
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( בוא )הם לוקחים  מחמודרות כבר מלאות. )לצרה מדי וכל המגינו מה לעשות הכספת  :  פולטי

 ת.ם שלנו עושים לנו את המוות גם אחרי המוואת הגופה( האורחי

 

 לאן אתם לוקחים אותו?  : שרה

 

 למטבח.   :  פולטי

 

 (.פוגשים את סא"ל צביקה בדרך)

 

 בוקר טוב.   :  צביקהל "סא

 

 . צביקהשלום   :  פולטי

 

 גיע?העיתון ה :  ל צביקה"סא 

 

 ?צביקהאצלך  הוא  :  פולטי

 

ן נכון. )שם לב לגופה( הוא לא אצלי? )מסתכל ורואה שהעיתון תחוב לו בחיקו.( כ :  ל צביקה"אס

 ודע מה... נראה מי י

 

 אל תספר לאף אחד אבל הוא מת. צביקה  :  פולטי

 

 אה... ירו בו נכון? :  הל צביק"סא 

 

 לא. הוא מת בשנתו.  :  פולטי

 

 א עמד על המשמר. בשנתו? זאת אומרת הוא ל   :ל צביקה"סא 

 

 כן.. כן...  :  פולטי

 

 משאיר אותו כאן.אתה יודע אני לא הייתי  :  ל צביקה"סא 

 

 עים לקחת אותו.הקברנים מגי ,כן  :  פולטי

 

 כי הם מושכים זבובים.  :  ל צביקה"סא 

 

 (. הקלעים מחמוד ופולטי יוצאים עם הגופה אל מאחורי)

 

,  שהביאה מהמטבח ,עם צלחת נקניקיות חדר האוכל /לחדר ההסבהד"ר קליניקה נכנסת בינתיים )

הוא נוטל את הצלחת של  .נכנס ומתחיל לפנות את השולחנות מחמוד  ומתיישבת אתה ליד השולחן.

 (. הד"ר

 

 תעזוב את זה.   הד"ר: 

 

 א. לא. אני לוקח את זה.ל  :  מחמוד 

 

 תניח את זה.  הד"ר: 

 

 קשה. בבקשה. לא זמן בבלא.   :  מחמוד 
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 פה. תאני יושב  הד"ר: 

 

 . 12אבל הצהרים זה רק ב  :  מחמוד 

 

 עוד לא אכלתי ארוחת בוקר.  הד"ר: 

 

 נגמר. הלך. ארוחת בוקר קפוט.  :  מחמוד 

 

 ( הזמנתי נקניקיות.נוטלת חזרה את הצלחת)  הד"ר: 

 

 את המזלג( הזה אסור )לוקח ממנ   :  חמוד מ

 

ואני רוצה לאכול  ה. אני רופאהרופאמסרב( תראה. אני   מחמודתחזיר את זה חזרה. ) הד"ר: 

 את הנקניקיות שלי.

 

 .לצאת( הבבקשה ביי ביי. )מסמן לרופא חלאס נגמר.  אמרתי לך זה   :  מחמוד 

 

 .ת המפהחוטף א מחמודחת סכו"ם משולחן סמוך. כדי לק מההד"ר ק

 

 תראה...  הד"ר: 

 

 !חלאס  :  מחמוד 

 

 תן לי את זה. קדימה. קדימה.   הד"ר: 

 

 .אני לא יכול  :  מחמוד 

 

 (. קים על המפה כל אחד מושך את המפה לכיוונושניהם נאב)

 

 נססא"ל צביקה נכ

 

 ת שלי.צביקה הוא לא נותן לי לאכול את הנקניקיו ד"ר קליניקה: 

 

 קיות.מהנקני תן לה לאכול סא"ל צביקה:  

 

 ! חלאס ,ארוחת בוקר  מחמוד:  

 

 מחמוד אני אכלתי אלף כמוך לארוחת בוקר. תן לה לאכול את הנקניקיות. סא"ל צביקה:  

 

 לאא.  מחמוד:  

 

רים  חד, עש"עשרים וא)כזורק רימון(  שחררי נצרה, ספירה שליד"ר קליניקה. ל סא"ל צביקה:  

 .ץצ  ּוּפמחמוד נופל( רת את האחיזה )ד"ר קליניקה משחר .ושניים עשרים ושלושה"

 

 הכל בסדר? : פולטינכנס 

 

 לה בביצוע המשימה. הוא הפריע סא"ל צביקה: 

 

 כשיו.לאכול עא רוצה יה  :  מחמוד 
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 מזיז את המפה של השולחן שלי. הואת אבל מנסה לשב אני : ד"ר קליניקה

 

 אני מצטער.  :  פולטי

 

 קר!הוא לא מבין שלא אכלתי ארוחת בו  הד"ר: 

 

לו אצבע לעין  להסביר לך. )דוחף. )לוקח ממנו את המפה והסכו"ם( תן לי מחמוד :  פולטי

 י דקות.תמגיב בכאב( הבנת? זה יהיה מוכן תוך ש  מחמוד

 

 . 'זו גב' רבינוביץ  !פולטי)נכנסת(   שרה: 

 

 .אני מקווה שזו תאונה קטלנית  :  פולטי

 

לי היא נסערת ואני לא מצליחה לדבר אתה.  היא אומרת שגנבו לה כסף. עליך לעזור  שרה: 

אנחנו נעשה חיפוש אבל היא החדר. אמרתי לה שנגנבו לה מ שקלים 400ש היא אומרת 

 א לא מפסיקה לדבר?ה הימה נעש רוצה להתקשר למשטרה.

 

 כמה טוב לראות אותך. האם את נהנית כאן? 'גב' רבינוביץ  :  פולטי

 

 יעה שלי פועל.אין צורך לצעוק. מכשיר השמ  גב' ר:  

 

 כרגע הסברתי...  'גב' רבינוביץ  שרה: 

 

 400ארנק שלי אותו הסתרתי מתחת למזרון גיליתי שנגנבו מההרגע הייתי בחדר ו  גב' ר:  

 .שקלים

 

 כן?  :  פולטי

 

 יום. איזה צוות אתה מעסיק כאן?זו בושה וחרפה. רק הגעתי הנה ה  גב' ר:  

 

 . 'גב' רבינוביץ  שרה: 

 

 לא היה קורה לו הבנת בניהול בית מלון. ובכן מה יש לך לומר להגנתך.זה   גב' ר:  

 

 ( ציא קוליים בלבד בלי להוהזועם מזיז שפת פולטי)

 

 מה? (יעהבודקת את מכשיר השמ)  : גב' ר

 

 באזיל... אל תעשה את זה)בלחש(   שרה: 

 

 .צריכה להגביר את הקול רגע אני  גב' ר:  

 

 ... באזיל  שרה: 

 

 עק את זה לתוך מכשיר השמיעה שלה( אמרתי שאני מציע.)צו  :  פולטי

 

 (נבהלת חוטפת כאב ראש בינוביץ'גב' ר)

 

 אש שלי.הראש שלי. הר  גב' ר:  
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 נפל לך?  :  פולטי

 

 (  קיבלת מכה בראש?פולטיזיזה את )מ  שרה: 

 

 .כן ,כן    גב' ר:

 

 תני לי לראות.  שרה: 

 

 .שהו נוסף יקרהלפני שמ ,י שתלכי לשכב לישוןכדא  :  פולטי

 

 למה אתם לא מטלפנים למשטרה?  גב' ר :  

 

 . נעשה זאת אחרי שנעשה חיפוש בחדרים  שרה: 

 

 .הכסף שלי נגנב  גב' ר:  

 

 .לדבר לא יודעת. תשתדליאני   שרה: 

 

 ? )מרים את מכשיר השמיעה( האם זה חלק מהמח שלך  : פולטי

 

 . (שרה בועטת בו)

 

 שקלים 400  גב' ר:  

 

 עני עלי.היש  ה: שר

 

 נתיים אני ארד לחדרי. יאני לא זקוקה לעזרתך. תודה. רק תמצאו את הכסף. ב  גב' ר:  

 

 ר.קביורדת? החדר שלה למעלה. אם כבר את יורדת תרדי עד ל  :  פולטי

 

 ! באזיל  שרה: 

 

 .(יוצא להביא עם מחמוד את הגופה שבסל הכביסה)

 

. היא קנתה אצלכם את האגרטל  רחת כאן..מתא 'כן. כן. גב' רבינוביץ  (וןעונה לטלפ) שרה:

 כן אתם יכולים להביא את האגרטל לכאן. מצוין אני אודיע לה.שקלים  500 בוושכחה 

 מאה.   הרווחנויופי...  )הולכת לחדר של גב' רבינוביץ'(

 

 קה וד"ר קליניקה יוצאים שלובים יד ביד סא"ל צבי)

 

 צדי. יה כל כך אצילי מצדך לעמוד לזה ה ד"ר קליניקה: 

 

 מה אני לא אעשה בשבילך ד"ר קליניקה. צביקה:  סא"ל 

 

 יש לי כמה רעיונות.  ד"ר קליניקה: 

 

 את עוד לא גמרת את הנקניקיות שלך. סא"ל צביקה:  

 

 יקיות....מי צריך נקנ  ד"ר קליניקה: 

 



  המחזאי אישור© אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במחזה ללא ורות לאמיר לביאשמ  למחזההזכויות כל 

   0528328468תל אביב  42י ציון רחוב חובב  . הסדרהשל  בעלי זכויות היוצריםו

 51 

 

 מונה שנייהת

 

 קבלה

 

  מחמודו  יפולטוניגש לדלפק.  וכובעתולה את  אוה. של מר לבונאי מהלילה הקודם החבר מר קדוש)

 .(ם עם סל הכביסה כשבתוכו הגופהכנסינ 

 

 סליחה? :  מר קדוש

 

 ! למשרד)למחמוד(   :  פולטי

 

 סליחה? :  מר קדוש

 

 כן?  :  פולטי

 

תה יודע איפה את סל הכביסה( א שומטים חמודמ ו פולטי. ) לבונאייש לנו פגישה עם מר  :  מר קדוש

 הוא?

 

 ני לי לחשוב... ה( תאיפה הוא? )מתיישב על סל הכביס  :  פולטי

 

 מניד בראשו(  פולטיחדר האוכל? )האם הוא ב :  מר קדוש

 

 . לאסוף אותו תייכול להיות שהוא בחדר שלו? בא :  מר קדוש

 

 סליחה?  :  פולטי

 

 לאסוף אותו.  תיבא :  מר קדוש

 

באת לאסוף אותו אל  ה( אה.. אתרה קדישאמחב שהוא? )הוא חושב לאסוף אותו באת :  פולטי

 .בגד מודרניההבנתי.  עמיו. אני לא

 

 מה? :  מר קדוש

 

 מאד מודרני.   שלךהבגד   :  פולטי

 

 איפה הוא? מר קדוש:  

 

 ששש.. )מצביע על הסל(  :  פולטי

 

 ?הוא למטה :  מר קדוש

 

 לא. הוא בסל.  :  פולטי

 

 תסלח לי...  :  מר קדוש

 

 הוא בסל.   :  פולטי

 

 בסל? :  ר קדושמ
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 כן.  :  לטיפו

 

 ה בסל?מה הוא עוש :  מר קדוש

 

 אתה שואל אותי.לא הרבה אם   :  פולטי

 

 ר?על מה אתה מדב :  מר קדוש

 

 .לי? תסתכל ןלא מאמי האת  :  פולטי

 

 .(מגלים שזה סל הכביסה הריק  מחמודו פולטי .שום דבר הלא רואניגש ומסתכל ו מר קדוש)

 

 א?לם! איפה הוהוי אלוהים הוא נע  :  פולטי

 

 כביסה נקייה...  (: )מופיעה שולי

 

  הוצאים החוצה להביא את סל הכביסה עם הגופי מחמודו פולטיהם לקחו אותו. )  : פולטי

 .(וחוזרים אתו

 

 זה בסדר. פתרנו את הבעיה. הוא בסל הזה.   :  פולטי

 

 עלינו להשאיר אותו במטבח. אז הכנסנו אותו לסל. האסר ההרופא  :שולי

 

 י. יותר היגיינ זה   :  פולטי

 

 .(נכנסת לקבלה לישול בקבלה. מצלצ מר קדוש)

 

 את עובדת כאן? :  מר קדוש

 

 כן.  : ישול

 

 המנהל. לדבר עם הרוצי ובכן אנ  :  מר קדוש

 

 אני המנהל מה הבעיה?  :  פולטי

 

 הוא באמת המנהל.  : שולי

 

 עיר. לפגישה ב לבונאילקחת את אחד מהאורחים שלכם. מר  תיחלה כאן אי הבנה. בא :  מר קדוש

 

 פגישה?  :  פולטי

 

 כן פגישה. :  שמר קדו

 

 עם המנכ"ל שלנו. :  מר קדוש

 

 ! לבונאי! מר אני מבין  :  פולטי

 

 כן! :  מר קדוש

 

 ו שאמרת לבנים. חשבנ   : שולי
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 מבריק! זה בדיוק מה שחשבנו לבנים.  :  פולטי

 

 סליחה שהתעכבת.  נכנסת:  שרה

 

 )נשען על הסל( שלום יקירתי!  :   פולטי

 

 תה עושה?באזיל מה א  :  שרה

 

 לבנים. בא לקחת ואחושב שאנחנו חשבנו שה אומסובך יקירתי. חשבנו שההעניין די   :  טיולפ

 

 .הלבניםבא לקחת את  ואוחשבנו שה לבונאיבשביל מר  באא והלא. זה לא מה שקרה.   : שולי

 

 ?לבונאימר   : שרה

 

 אני אקח את הלבנים. ובכן. אז תטפלי   :  פולטי

 

 ה באזיל.תוד( הבנתי. מקבלת על עצמה בחוסר רצון לבשר את הידיעה הטרגית)  : שרה

 

 בר.על לא ד  :  פולטי

 

 לגשת למשרד לרגע? מוכן האת  : שרה

 

 ל צביקה"סא ופה כשעל פניהם חולף מעלים את הסל לחדרים. הם מוציאים את הג שוליו מחמודו פולטי

 

 ?פולטי ,עוד אחד :  ל צביקה"סא 

 

 . זה אותו אחד. צביקהלא   :  פולטי

 

 יו? " פתוחה עכשורבו אתה יודע אם החנות  של "פרו סא"ל צביקה:  

 

 זה פתוח יותר מאוחר. .לא ??מה?  :  פולטי

 

 חזרה(  )חוזר טוב נסתדר בלי סא"ל צביקה:  

 

 )הריק( !לסל ,מהר  :  פולטי

 

 .אני לא יכול  :  מחמוד 

 

 !קדימה  :  פולטי

 

 .קשה לי להרים  :  מחמוד 

 

 . מישהו בא  :  פולטי

 

 .אני לא רוצה לעבוד פה יותר פולטימר   :  מחמוד 

 

 פתח את הסל!!!  :  פולטי

 

 לא!    :מחמוד 
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 נכנס לסל( לא מחמודהולך לפתוח את הסל( עכשיו פנימה ) חמודמפתח את הסל! ) :  פולטי

 אתה. הגופה!

 

 . אני מתפטר  :  מחמוד 

 

 !צא משם    :פולטי

 

 .אני שובת  :  מחמוד 

 

 !תיזהר  :  פולטי

 

 (מסתתר בתוך הסל) אני נשאר פה. יותר טוב.    : מחמוד 

 

 ע על הגופה( אתה רואה אותו? אתה הבא בתור.)מצבי  :  פולטי

 

 (.קרהשמה  ה למר קדוש אתפרישסמהמשרד לאחר  יוצאת  שרה)

 

 .להתראות .אני נורא מצטערת על מה שקרה  : שרה

 

 .להתראות :  מר קדוש

 

. פולטי לא יודע  אות )כשמאחוריו הגופה יושבת על כיסא מתחת למתלה הכובעיםלהתר  :  פולטי

 .(כובעהחוזר לקחת את   מר קדוש ששרה כבר עדכנה את מר קדוש על מה שאירע

 

 כן?  :  ולטיפ

 

 אני יכול לקחת את כובעי? :  מר קדוש

 

 ך?הכובע של  :  יפולט

 

 .הוא תלוי במתלהכן  :  מר קדוש

 

 אני אדאג שישלחו לך אותו.  :  פולטי

 

 מה? :  שמר קדו

 

 ת?יש לך כרטיס ביקור? כתוב  :  פולטי

 

 אפשר לקחת אותו? :  מר קדוש

 

 אתה חייב לקחת אותו ברגע זה?  :  פולטי

 

 כן :  מר קדוש

 

 ונניח שתאבד את זה. רוח חזקה נושבת בחוץ.   :  פולטי

 

 ני רוצה אותו.)בתחינה( א  :  מר קדוש

 

 מהסל אוקי?   מחמודיאי את תוצ שוליחוזרת(  שולי! הוא בסל. )מחמוד! מחמודטוב.    :  ולטיפ
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 . מחמוד  : שולי

 

 נו... כן תיזדרזי. מה יש לך?  :  פולטי

 

 הוא לא שם.  : שולי

 

 כן הוא שם.    :פולטי

 

 .לא נכון  : שולי

 

 !תחפשי .כן נכון  :  פולטי

 

 (מסתכלת מתחת לכביסה  שולי)

 

 הנה הוא. .נכון  : שולי

 

 את שקרנית גדולה!)מגיח מהסל(   :  מחמוד 

 

 ו?הכובע שלאת  ון הזהלאדאתה מוכן לתת  מחמודרואה? )לשולי(   :  פולטי

 

 איפה?  :  מחמוד 

 

 על המתלה.  :  לטיפו

 

  פולטיאת הכובע וגם עוזר ל לוקחאת הסיטואציה  הגופה מבין  פולטי יושב על רואה את מחמוד)

 .(להסתיר

 

 מה צבע הכובע? חום?  :  פולטי

 

 לא. זה לא הכובע הזה. :  מר קדוש

 

 (.חרן לו את הכובע האנות פולטי)

 

 תודה :  מר קדוש

 

 ר אתך במשרד שלך. אני רוצה לדב פולטימר  נכנסת:  צביגב' 

 

 לך נח?כן. מתי יהיה   :  פולטי

 

 79מרת לשלושה( אני בת )פונה לעבר המשרד או :   צביגב' 

 

 .אני מצטער על שמיכת הפוך  :  פולטי

 

 לו אותו.הם הרעי .כמעט מת הילד שלי  .הילד שלי  :  צביגב' 

 

 ?הילד שלך   :ר קדושמ

 

 !שרה  :  פולטי
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 וטרינר.והוא הבטיח שהוא יתקשר ל  :  צביגב' 

 

 טרינר?ולו :  מר קדוש

 

 ?שרה  :  פולטי

 

 חטף התקף לב. ה מהר אמבולנס אני חושבת שסא"ל צביקהאני צריכ (נכנסת) :יניקהד"ר קל

 

 ה.  שוט למות מזהאגרטל כבר הגיע? אי אפשר לסמוך על אף אחד היום. פ גב' רבינוביץ':  

 

 בדלפקמופיעה  שרה

 

מוכנה היו לנו המון פאשלות הבוקר   הכביסה.הו הנה את יקירתי. גבירותיי ורבותיי  :  פולטי

  שאשתי תעשה זאת. ...ר לכםואני שמח לבש ,לכם הסברמגיע 

 

אשר בתוך סל   פולטישני פועלים נכנסים ולוקחים את  נכנס לסל הכביסה.  פולטיכולם ניגשים אליה. )

   . (ביסה למשאיתהכ

 

 (חוזרת וקוראת שרהובבת רואה את הגופה ומתחילה לצרוח. ומסת   צביגב' )

 

 זיל, באזיל, באזיל. בא  : שרה

 

 

 

 חושך.

 

 

 

 סוף

 

 אמיר לביא ר להפקה בבימויקישו

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYdZnrbbw_g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYdZnrbbw_g
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 נספח

 

 . הככתבה ולשונה על פי הסדר במערכה השלישית הראשונההתמונה 

 

  צביבחדר של גב' 

 

 . (תה צבילגב'  מגישה שרה)

 

 . אין לך מושג.פולטי: זה היה כל כך נורא גב' )מלטפת את הכלבלב שלה(   : צביגב' 

 

 אני יודעת. ,הו  : שרה

 

 לא היה לידי.  שוקיו שלו... ה עם הידדבר הזמצריים וה היה שם חושך  :  צביגב' 

 

 שיו תנוחי ונסי לחשוב על דברים אחרים. אני יודעת. ועכ  : שרה

 

 .אבל היה יכול לקרות אסון  :  צביגב' 

 

   .מת הוא כבר היהאבל   : שרה

 

מי מתוקי תוקי תוקי   ?אבל הוא לא. נכון מתוקי שלי ,מת   שוקיבהתחלה חשבתי שגם  :  צביגב' 

 ל אימא? תוקי ש

 

 רק נכנס לקומה. אבל מר לבונאי מת ממש.  וקיש  : שרה

 

 יחלים מהטראומה שהוא עבר? שוקיחושבת שאת   גב' צבי:  

 

 בהחלט.   שרה: 

 

 .אני צריכה לדבר אתו על זה  :  צביגב' 

 

 לדבר?  : שרה

 

 . ככה לא מתייחסים לאורחים קבועים. פולטיעם מר   :  צביגב' 

 

 קודם תנוחי.  : שרה

 

 י ככה אני חייבת לדבר אתו. צריך להבהיל אות לא היה  :  צביגב' 

 

 תרגישי קצת יותר טוב. תדברי אתו יותר מאוחר כש  : שרה

 

 .(נכנס צביקהמביאים את הגופה למשרד מניחים אותה על כיסא ה פולטיו חמודמ)

 

 במשרד 

 

 בוקר טוב.   :  צביקהל "סא

 

 . צביקהשלום   :  פולטי

 

 גיע?העיתון ה :  ל צביקה"סא 
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 ?צביקהאצלך  הוא  :  פולטי

 

ן נכון. )שם לב לגופה( הוא לא אצלי? )מסתכל ורואה שהעיתון תחוב לו בחיקו.( כ :  ל צביקה"אס

 ודע מה... נראה מי י

 

 אל תספר לאף אחד אבל הוא מת. צביקה  :  פולטי

 

 אה... ירו בו נכון? :  הל צביק"סא

 

 לא. הוא מת בשנתו.  :  פולטי

 

 א עמד על המשמר. בשנתו? זאת אומרת הוא ל   :ל צביקה"סא 

 

 כן.. כן...  :  פולטי

 

 משאיר אותו כאן.אתה יודע אני לא הייתי  :  ל צביקה"סא 

 

 עים לקחת אותו.הקברנים מגי ,כן  :  פולטי

 

 )ממשיך לדרכו(  כי הם מושכים זבובים. :  ל צביקה"סא 

 

 (יוצא לקבלה פולטי)

 

 חיכיתי בחדר האוכל.אני   :  ד"ר

 

 מה?  טי:  פול

 

 עוד לא אכלתי ארוחת בוקר.   : ד"ר

 

 הוי אני מצטער אני כבר מגיע.   טי:  פול

 

 כולה ביקשתי נקניקיות...  ד"ר:  

 

 (נתיים בקבלהיטי נכנס למטבח מטפל בנקניקיות בפול)

 

 קבלה

 

 )נכנסת אל המשרד(. טי! אני רוצה לדבר אתך.פולטי! מר פולמר   :  צביגב' 

 

 בחדר האוכל

 

 . ר האוכלבחד תהיושב קליניקהטי מגיע לד"ר פול

 

 צר לי על האיחור אנחנו נשרת אותך בהקדם האפשרי.  :  פולטי

 

 )המגלה את הגופה( .צבילפתע נשמעות צעקות היסטריות של גב' 

 

 . עוד קפה? תה? אני אנמיך את הרדיו  :  פולטי
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 (.בבהלה  מגיעים גם הם שרהו מחמוד. מעולפת ליד הגופה  צביאת גב'  במשרד הוא יוצא ומגלה)

 

 . צביגב'   :  מחמוד 

 

 הוי לא.  : שרה

 

 מאמינה? היית  :  פולטי

 

 למה הושבת אותו כאן?  : שרה

 

( בוא )הם לוקחים  מחמודנו מה לעשות הכספת צרה מדי וכל המגירות כבר מלאות. )ל :  פולטי

 את הגופה( האורחים שלנו עושים לנו את המוות גם אחרי המוות.

 

 לאן אתם לוקחים אותו?  : שרה

 

 למטבח.   :  פולטי

 

 

 במטבח

 

 (.תהד"ר נכנס. יקיותנתיים נשרפו הנקנ י מכניסים את הגופה למטבח ב)

 

 הנקניקיות נשרפו קלות נשלח אותן למשרפה.  :  פולטי

 

 מה זה? אתה לא יכול לשים פה גופה ליד האוכל.  הד"ר: 

 

 לא?  :  פולטי

 

 כמובן שלא.  הד"ר: 

 

 בוא נעביר אותו לסל הכביסה. )שמים אותו בסל(  מחמודי. קאו  :  פולטי

 

 !לא כאן  הד"ר: 

 

 מה?  :  פולטי

 

 לא במטבח.   הד"ר: 

 

 אה. נכון.    :פולטי

 

 (מגיע לקבלה  אחד מהדיירים .מוציאים את הסל לאזור הקבלה

 

 !שרה)שאינו יכול לשרת אותו(   :  פולטי

 

 בשוק(  צבי. מה שלומך? )גב' צביאני בפנים עם גב'   : שרה

 

 .עוד שתי דקות אוקי? )נכנס חזרה למטבח( מצטער ד"ר)לאורח(   :  פולטי

 

 תרחץ ידיים לפני שאתה נוגע באוכל.  הד"ר: 
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 כן )ניגש ליטול ידיים(   :  פולטי

 

 זור נקי לפני שתכין לי אוכל.שהא ותוודא  :הד"ר

 

 בהחלט   :  פולטי

 

   )יוצאת לחדר האוכל( להסתכן נהאתה תטגן אותם עכשיו אני מוכ .חוץ מהנקניקיות  הד"ר: 

 

 כמובן תיכף ומייד.   :  פולטי

 

  מחמודאל השולחן מנסה למנוע מ צההד"ר ר. מפנה את השולחן של הד"ר  מחמודבינתיים בחדר האוכל )

 (לקחת את המפה

 

 תעזוב את זה.   הד"ר: 

 

 לא. לא. אני לוקח את זה.  :  חמוד מ

 

 תניח את זה.  הד"ר: 

 

 לא. בבקשה. לא זמן בבקשה.   :  מחמוד 

 

 פה. תאני יושב  הד"ר: 

 

 12אבל הצהרים זה רק ב  :  מחמוד 

 

 עוד לא אכלתי ארוחת בוקר.  הד"ר: 

 

 נגמר. הלך. ארוחת בוקר קפוט.  :  מחמוד 

 

 ( הזמנתי נקניקיות.ת)יושב  הד"ר: 

 

 את המזלג( הנ זה אסור )לוקח ממ  :  מחמוד 

 

ואני רוצה לאכול  ה. אני רופאהמסרב( תראה. אני רופא  מחמודתחזיר את זה חזרה. ) הד"ר: 

 את הנקניקיות שלי.

 

 לצאת( הבבקשה ביי ביי. )מסמן לרופא חלאס אמרתי לך זה נגמר.    :  מחמוד 

 

 (חוטף את המפה מחמודכדי לקחת סכו"ם משולחן סמוך.   מההד"ר ק)

 

 תראה...  הד"ר: 

 

 !חלאס  :  מחמוד 

 

 תן לי את זה. קדימה. קדימה.   הד"ר: 

 

 אני לא יכול.  :  מחמוד 

 

  מונה ככתובכה התומכאן ממשי

 


