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 כשאקדח מופיע במערכה ראשונה

  אמיר לביא

 

 

 

 

 

 

באוניברסיטת  2005" 4"כשאקדח מופיע במערכה ראשונה" זכתה בפסטיבל "סמולבמה

 ת"א בפרס הכתיבה, הבימוי )צוף פלאי(, וצל"ש לעיצוב התפאורה )אלי אלמקייס(.

אושרה ע"י "סל תרבות"  2006-2007ההצגה הציגה כעונה וחצי ב"צוותא" בשנת 

 אומנות לעם".ו"

 

 .אמיר לביא – )ומבקר התיאטרון( בתפקיד הבמאי

 .חיים עבוד -)הדרמטורג ואיש מן היישוב(  בתפקיד השחקן

 

 

 הערות המחזאי

 

 קישרהושפע המחזה מתרומתו של הבמאי צוף פלאי אשר  במפגש בין המחזה לבמה

סימנים  רצף משמעותי הכולל בתוכו סדרה שלאת שלושת המערכונים לכדי בבימויו 

 .היוצרים הקשרים שונים בין חלקיו השונים של המחזה

המערכון הרביעי שנכתב לאחר הפסטיבל כבר הושפע מתפיסת הבמאי וחיבר בעצם את כל 

ולכן אפשר לראות החלקים לפניו לכדי יצירה אחת המשליכה מהשלם על חלקיה השונים. 

 במחזה כרצף של מערכות ולא רק רצף של מערכונים.

להשמיט ככל האפשר הוראות בימוי וזאת על מנת לאפשר לדמיונם של הבמאים בחרתי 

 להכניס משמעויות או פעולות נוספות למחזה שאולי אנחנו עוד לא השכלנו למצוא. 

לדוגמא מכיוון שהיה לנו אילוץ של זמן בפסטיבל לא פיתחנו די והותר את העבודה עם 

קרב על הבמה כמיטב מסורת התיאטרון. חרבות הסיף. המטרה הייתה לארגן ממש סוג של 

 באותם קטעים בהם השחקן והבמאי אמורים להתאמן זה עם זה. 

בקו נטוי. אפשר לאמץ אותן  ותהתוספות של צוף פלאי החוץ טקסטואליות יהיו רשומ

חלק מהתוספות האחרות הן כבר חלק בלתי נפרד מהמחזה בחום ואפשר להציע דבר אחר. 

 עצמו. 

א פוסל גם החזקת סיגריה בפי הבמאי )כמו בסרטי הז'אנר האפל( אלא בנוסף... אני ל

 . שהמחזאי שגם שיחק בהפקה הזו לא מעשן 

 חשוב לא לפספס בבימוי את הדגש על הז'אנרים השונים המאפיינים כל מערכון ומערכון. 

 amir39@netvision.net.ilפון או אכל שאלה, כל תהייה, אל תהססו דרך הפל

 

 אמיר לביא

 

 

 

 

mailto:amir39@netvision.net.il
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 ןראשו וןמערכ
 

במה שחורה. המקום אולם חזרות. על הבמה בקדמתה ישנו פודיום ארוך היכול להיפתח 

במה  מאחור  שמאל)כמו ארון קבורה(. משמאל לפודיום כיסא המשמש את הבמאי. ב

תונח מאחור ישנו מעמד שעליו  כוסות ויסקי. במרכז הבמהשני מעמד גבוה לבקבוק ו

תיבה מהודרת. )נראית כמו תיבת אוצר(.  ( או כבר מונחת ראה הוראות במאי)

)שמלה זו תרמוז על דמותה של אופליה  במה מעמד לתלבושות ועליו שמלה לבנה, ימיןב

 שתי חרבות סיף.  ותחגורת כתף שעליה תלוי מ"המלט"(

 

אחרת. הקומפוזיציה המוצעת היא כפי )אין מניעה לסדר את הבמה בקומפוזיציה 

 "(4במהsmallשהתבצעה ב"פסטיבל 

 

 
בכניסת הקהל לאולם: קולות קהל הומה לפני תחילת הצגה + צלצול פעמון 

 + שיר פתיחה 
 סאונד תקתוק שעון. - במקבילהחשכה לפני ההתחלה + 

 
סאונד קולות רחוב ותאונה + קטע סידור במה. )האור עולה על כל הבמה, 

 כשבידו כוס ויסקי ועל ברכו כמעט שמוט ספר הבימוי. אי ישן על הכסא,הבמ
מנסה להבין  ספר הבימוי נשמט. )כתוצאה מקול התאונה(. בבהלה מתעורר

לרגע היכן הוא נמצא, קם ובודק בבהלה של אדם שהתעורר מחלום רע את 
י . הולך ומניח את כוס הוויסקיוכיסיו, מוציא את השעון מכיסו, ומתייחס אל

האקדחים  תיבתעל המעמד, ומביא את מעמד האקדחים למקומו ואז את 
בזהירות  וממקם אותה. חוזר למעמד הוויסקי וממלא לעצמו כוס )בקבוק 
הוויסקי כבר במקום וכמעט ריק!!(. בוחן משם את הקומפוזיציה הבימתית 
כשהוא פונה אל הקהל. אור נוסף עמום עולה על הקופסה לאורך כל 

וא הולך עם הכוס לכיוון כסא הבמאי, ומתיישב. מסקל רגליים המערכון. ה
ופונה לפי תנוחת הכסא. הוא מרים את הכוס כדי לשתות ולפני שהוא מספיק 
נשמעת דלת נפתחת ונסגרת. הבמאי נראה מגיב לדלת, מוריד חזרה את כוס 

 ההפוך מהמקום בו יעמוד השחקןפייס" מתבונן לכיוון -הוויסקי ועם "פוקר
טיפה מתגבר על כל הבמה. אל הבמה מתפרץ שחקן כשהוא נושם אור ש

 ומתנשף(.
 

 

 

מוציא שעון מחליפתו מציץ בו בחוסר  ובידו כוס ויסקי כמעט ריקה. הבמאי ישוב על כסאו

 שביעות רצון ומחזירו לכיס.

 

 

 אל הבמה נכנס בבהילות שחקן.

 

 שחקן: )נכנס( אני מתנצל על האיחור.
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 )לא עונה(במאי: 

 

 והיו פקקי תנועה איומים. אני נורא מצטער. הייתה תאונה בדרך : שחקן

 

נבחרת מבין ש אתה אני הזהרתי אותך שאם תאחר פעם נוספת זה יהיה הסוף שלך.במאי: 

ככה נראה . בפעם המי יודע כמה אחרלמרשה לעצמך המלט  גלם אתאלפי מתמודדים ל

 ?התיאטרון אצלכם בישראל

 

ה בשתיקה. השחקן אז יש איזה הסכמ .במצוקה אלי עכשיוהישר התיאטרוןתראה, שחקן: 

 , והתיאטרון שורד.מאחר, השחקן נקנס

 

אתה את המלט.  שחקנים ישמחו לגלםהרבה התיאטרון פורח.  לרוע מזלך כאן במאי:

 )הולך לכיוון מעמד הויסקי( משוחרר.

 

 זו פעם אחרונה זה לא יקרה יותר. .לא בבקשהשחקן: 

 

 זה לא יקרה יותר.ין לי ספק שאי: אבמ

 

 צ'אנס אחד.  שחקן: תן לי רק עוד

 

באה  ,. היא כבר שחררתיאליס  אתאני  מאוחר מדי, )חוזר לעבר מעמד התלבושת( במאי: 

  ...שלא חשה בטובלמרות  בזמן

 

 ...אל תסלק אותי מההפקה. אני באמת מצטער.. חקן:ש

 

ך עם אופליה לא נעבוד כי על התמונה שלו )ממשיך תוך כדי מאמר המשפט הקודם(: יבמא

 כבודו לא התעורר בבוקר.

 

  אולי אפשר לעבוד על המונולוג לפני הופעת אופליה.שחקן: אז 

 

 (לא עונה)במאי: 

 

אני זקוק לעבודה הזאת. אני במצב כלכלי תשמע,  …שחקן: תכננת לעבוד על זה היום לא?

 (.עונה, לא , מסמן לו להתחפףסטת יד')הבמאי עוצר את דיבורו בג …רע

 

הבמאי מפנה ראש . פונה אל עבר היציאהו , לוקח את תיקוהשחקן מבין שגורלו נחרץ

 .לכיוון השחקן

 

 (חרבשולף ). אני נותן לך בקשה אחרונהאוקי.  "להיות או לא להיותבמאי: 

 

  שחקן: אתה נותן לי צ'אנס?!
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טוב מלורנס  לוג היום יותראם תציג לי את המונו ..תקרא לזה איך שאתה רוצה. במאי:

  .אותך לחוןאז אולי אוכל  )מכוון את החרב לעבר צווארו( .. או לפחות מל גיבסון,אוליביה

 

  מל גיבסון? קטן עלי.שחקן: 

 

 למזוג תרשה לי ,ה מתחילרק לפני שאת )זורק לו את החרב( תתחיל את המונולוג.במאי: 

 יסקי? וו איזה כוס

 

 (ומהמחזיר את החרב למק) be my guest שחקן:

 

  זה "נשק קטלני"!במאי: אתה רוצה גם? 

 

 אני לא שותה לפני חזרה. ,לא תודה שחקן:

 

  !פודיוםהעל  תתחיל את המונולוג בעמידה על המיטה! כלומר,...  במאי: יפה!

 

וח חצי גורל לשאת באורך ר וזו השאלה: מה נעלה יותר: ,להיותלא "להיות או השחקן: 

" .. וקץ לשים להם. ,חמוש לצאת מול ים הייסורים, למרודאו אם  אכזר, אבני מרגמותיו,

 )ניכר שהשחקן מתקשה להמשיך את המונולוג(

 

 וקץ לשים להם...  ,למרוד )מנסה שוב(השחקן: 

 

 הבמאי: למות.

 

 וקץ לשים להם...  ,השחקן: למרוד

 

 אולי תמות כבר.במאי: 

 

  שחקן: אני מצטער. אני לא מסוגל

 

תראה, המפתח להצלחת המונולוג . בין את מקור ההתנגדות שלךאני לא מצליח להבמאי: 

  הוא ההודאה הטוטלית ברצון שלך למות. בלי זה אי אפשר להמשיך.

 

  .שחקן: אתה צודק

 

 במאי:  אתה רואה את התיבה על השולחן? 

 

 ...שחקן: כן

 

  !במאי: גש ופתח אותה

 

 . בתוכה נמצאים שני אקדחים פותח את התיבהוניגש  שחקןה
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 אמיתי?זה שחקן: 

 

 מקורי של קלינט איסטווד.האקדח ה. מהאוסף שלי בביתבמאי: אמיתי מאד.

 

 go ahead make my מחפש מטרה. מחליט לכוון לגב כסא הבמאי() .שחקן: אתה צוחק

day ... 

 

 ?!לעבוד להמשיך אפשרבמאי:

 

  וקי. אז מה אני אמור לעשות עם זה?שחקן: א

 

 תצמיד אותו למוח שלך ברגע שאתה אומר את המונולוג.ותו ותדרוך אבמאי: אני רוצה ש

 

 שחקן: אתה לא רציני.

 

תאמר את המונולוג ממצב  שחקן אמיתי "מתאבד" על הבמה. !אני רציני מאד במאי:

  ישיבה הפעם.

 

אני מקווה שהוא לא טעון. אתה מכיר את המשפט המפורסם: "אקדח שמופיע  שחקן:

 ."האחרונהמערכה ראשונה יורה במערכה ב

 

 במחזה שלנו יש רק מערכה אחת.... אתה יכול להיות רגועזה לא מדויק. בכל אופן, במאי: 

 

 שחקן: בהמלט?

 

  במאי: במחזה החיים שלנו.

 

 ... ?המשחקן: 

 

 במאי: דרוך את האקדח.

 

 דורך את האקדח(מהסס אבל )השחקן 

 

 ?, נכוןאין פה כדורים (., מהסס)מנסה להצמיד את האקדחשחקן: 

 

... או ?אני סומך על הבמאי שליהאם היות הכדור באקדח הנה השאלה? במאי: היות או אי 

 לא?

 

 נשק על אף אחד.זה הרגל עוד מהצבא הישראלי. אסור לנו לכוון שחקן: תשמע, 

 

 .אם אתה רוצה לבדוק אתה יכולטוב, ... לא מדויק גם זה אחד? אף עלבמאי: 

 

  מאי שליבומך על האני ס .בסדר ...זה: שחקן
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  תתחיל.... במאי:

 

 .(מתמהמהפאוזה. הוא שחקן מכוון את האקדח לראשו. )ה

 

 הבמאי: זה יקרה היום?

 

לשאת באורך רוח חצי גורל  :מה נעלה יותר , וזו השאלה:שחקן: "להיות או לא להיות

.. .! וקץ לשים להם ,למרוד או אם חמוש לצאת מול ים הייסורים,אבני מרגמותיו,  ,אכזר

 אני לא מסוגל.  לבטא את המילה "למות"(שוב מוריד את האקדח, לא מסוגל )

 

 .זו הייתה ההזדמנות האחרונה : חבל...במאי

 

 התאבדה כשהייתי ילד.נפטרה... אני חייב לספר לך משהו... אימא שלי  ()פאוזהשחקן: 

 

  עכשיו אנחנו מתקדמים. ,יופיבמאי: 

 

מזיז ידיו  –משתומם הת מתחת לראש השחקן )משכיב את השחקן לאחור. דוחף את הכרי

לצדדים בהשתוממות. הבמאי מסמן לו להמשיך לשכב ומתיישב לידו ורוכן מעליו כמו 

 פסיכולוג. הדיאלוג הבא מהיר וכאילו מקצועי(

 
 שחקן: סליחה?

 

 במאי: זו הפעם הראשונה שאתה מדבר על זה מאז שאנחנו מכירים.

 

 ל זה.שחקן: כן... אני לא אוהב לדבר ע

 

 אתה חייב להתמודד עם הקושי הזה. - במאי: זה מובן. אבל אתה יודע

 קורית לך מול העיניים לא מצליחים לשכוחי מתמודד עם זה יום יום. טראומה ששחקן: אנ

עלי שאני  מא שלי צורחתכל לילה. א רודף אותי אותו סיוט שאמא שלי מתה. מאז בקלות

 עד שאני מת. ...מזנקת ומוחצת אותי  ,מאחר ואז היא מתנפחת למימדים עצומים

 

 במאי: בן כמה היית אז? חמש?

 

 שחקן: כן!

 

 זה נורא לראות את אמך קופצת לכביש ונמחצת למוות ממשאית....במאי:

 

 מאיפה אתה יודע את זה? . רגע.....לאף ילד אני לא מאחל סיוט כזהשחקן: 

 

 מטופחת. רזה,  ,חטובההיא הייתה אישה במאי: 

 

  ??איך?שחקן: 
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התחקירנים  אני לא מצרף שחקן לצוות שלי לפני שאני מבצע עליו תחקיר יסודי.במאי: 

 )מדפדף בספר הבימוי(.שלי גילו עוד כמה דברים שאתה לא יודע. 

 

 שחקן: למה אתה מתכוון?

 

אימא שלך לא התאבדה. נכון שהיו לה נטיות אובדניות. אבל בפעם ההיא היא  במאי:

 ה אפילו. נרצחה ממש. בהזמנ

 

 מה?שחקן: 

 

 גם לך יש נטיות אובדניות לא? לא סתם שחררו אותך מהצבא.: במאי

 

שחקן: אין לי נטיות אובדניות, השירות בצבא לא עשה לי טוב. זה היה מקרה ממש בודד. 

 למה אתה אומר שאימא שלי נרצחה?!  ...אבל

 

אמריקאי שהיה אז  ם שלה היא בגדה באבא שלך עם במאיבמהלך הנישואי שב!  במאי:

בשביל האמריקאי הייתה מוכנה לעזוב בשבילו את הכל.  בביקור מקצועי בישראל. היא 

היא פתחה הוא ביקש להפסיק את הקשר אבל , זיון קבוע. היא הייתה סתם סידור נוח

ניסה להיפטר ממנה . הבמאי הייתה מגיעה אליו יום, יום למלוןהיא ביו. אובססיה לג

היא בייאושה  יותר ויותר. הוא החל להתאכזר אליהידו וכשלא הצליח בתחבולות שונות מצ

 .איימה להתאבד ופעם היא כמעט הצליחה אבל אבא שלך מנע את זה ממנה ברגע האחרון

 . )מניח יד תומכת על כתפו של השחקן(

את האוגר, חיית המחמד של  בישלההיא  - בהתקפת טירוף -יום אחד )מוסיקה מפחידה( 

שאל אותה מדוע כש  ארנב –הגישה אותו לבמאי בתור המאכל האהוב עליו , והאמריקאי

היא אוכלת רק אוכל כשר. משך לילה תרצה זאת בכך שהיא  עימו מצטרפת לארוחה אינה

רק אך אוגי לא שב. "אוגי, אוגי, חזור הביתה!"  שלם חתכה את דומיית הלילה זעקתו

 . ה הבין כי אוגי נמצא בתוכובבוקר כשגילה לחרדתו את שרידי הפרווה בפח האשפ

הוא שכר רוצח שכיר בעל משאית כבדה ומצא . ששבר את גב הגמל זה היה הקש האחרון

הוא לא תיאר לעצמו כי באותו יום ילווה  עבורו את הזמן הנכון והמקום הנכון לפגוע בה.

  ..אותה בנה הקטן.

 יסתה להתאבד.הסנגור הצליח להוכיח כי גם הפעם היא נ -מובן שהוא יצא זכאי 

 

יום והכל  -מא שלי. הסיוט הזה רודף אותי יום יא ... זוהמשאית ו אני קולט,שחקן: עכשי

הרסת  . אימא שלי הייתה בשבילך רק זיון? אתהזה אתה. יה חתיכת נבלהבגלל...  בגללך! 

 משפחה שלמה. אתה הרסת אותי!

   

 .זה לא ככה הבמאי: לא, לא.

 

ישראלי לתפקיד הזה. אז מה? תוקף אותך המצפון? ווקא בהשחקן: היה לי מוזר שבחרת ד

בודק אותו.  מביט לכיוון האקדח, רץ להרים) ..דורים.חבל שאין פה כאתה רוצה לכפר? 

חץ על ההדק ואפוצץ רצית שאני אל ,. יה בן זונהקולט לחרדתו שאכן יש כדורים באקדח(

 (.מאמצע הבמה אל הבמאי מכוון את האקדח)! את המוח שלי
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 במאי: אתה מדבר שטויות. אלה כדורי סרק. 

 

 שחקן: אז אולי כדאי שנבדוק אותם עליך.

 

 במאי: אתה טועה בגדול. זה לא אני. אני קיבלתי את האינפורמציה מהתחקירנים.

 

 שחקן: ספר את זה לסבתא שלך. חלאה. 

 

 האקדח! את  ד  י ר ו ת: במאי

 

 . ()יורה ז לפחות נשתמש בו.שחקן: למה? אם כבר הופיע לנו אקדח על הבמה א

 

לרצפה כשהוא מנסה בשארית על ברכיו , עומד המום לרגע וקורס הבמאי קופא במקומו)

כוחותיו להרים את ספר הבימוי לכיוון השחקן, כאילו רוצה להראות לו משהו ואז מתמוטט 

י מסרב להאמין שזה עתה רצח מישהו. בידו של הבמא ,השחקן המום. הוא מתקרב ..סופית.

 .(חזק ספר הבימוי פתוחמו

 

השחקן המגלם את המלט, מוכשר " (נוטל את הספר וקוראעומד ליד הגופה, )שחקן : 

. יש אמו ביותר. מתקשה להתחבר רגשית למונולוג ההתאבדות עקב מותה הטרגי של

אל המונולוג.  שנוצר תעל את הכעסות תעורר העתקה רגשיתיפולציה שלהפעיל עליו מנ

 א סיפור על רצח האם על רקע רומנטי... משהו בסגנון "חיזור גורלי"אולי יש להמצי

 "שווה בדיקה....

 

בחדר בהיסטריה מנופף באקדח  מפיל את הספר על הרצפה ליד הבמאי ומתרוצץהשחקן )

 .(בעצבנות, אוחז בראשו

 

כל זה מניפולציה?...."האוגר בסיר". איך לא עליתי על זה. מי מביא אוגר מה זה? שחקן: 

, אני הרגתי Fuckביקור בארץ? "חיזור גורלי"... ואללה.  גלן קלוז מבשלת את הארנב ל

 מה, הוא עושה עליהזה?  לחבר אותי למונולוגעשה בשביל  את כל זה הואבמאי שלי. את ה

  מונולוג...מונולוג?!!  פסיכודרמה?! בשביל מונולוג? 

, אכזר חצי גורלרוח באורך  מה נעלה יותר? לשאת "להיות או לא להיות, וזו השאלה: 

 .למות! וקץ לשים להם ,למרוד ,לצאת מול ים הייסורים או אם חמוש תיו,אבני מרגמו

 ( ויורה ראשולהוא מצמיד את האקדח  לפתע)ולא יותר.  ;לישון

 

 .(פאוזה ארוכה על הבמה)

 

, ו בזוז מנקה את ידיו קם מהרצפה, מנער קצת את בגדיו,מרים ראש לכיוון השחקן, אי הבמ)

 . (מתיישר , בודק את הדופק,מתכופף לעבר השחקן

 

אמרתי לך שאם תאחר פעם נוספת זה יהיה הסוף שלך. אבל הסטארים האלה  במאי:

חושבים שאם הם עושים את המלט אז הם גם יכולים להשתין על הבמאי שלהם בקשת. 

דור ראשון סרק כ אז אתה חולירע קטן ובוגדני מאחר לי לחזרה?עלי לא משתינים חביבי. 



.  03-6200965או  0528328468ת"א  42חובבי ציון © כל הזכויות למחזה שמורות לאמיר לביא 

 2005ישור בכתב של המחזאי. יוני אין לעשות שימוש כלשהו במחזה ללא א

 

9 

9 

. נו, בגללו אני שוב נאלץ להתמודד כבמאי כמוך, שחקן אמיתימאד...  אמיתי .והשני אמיתי

עם השאלה הנצחית: "איך מעלימים גופה מעל הבמה?" כנראה שאין לי ברירה. אני חייב 

 (לכבות את האור. )מסמן לאיש התאורה 

 

 חושך
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 ערכון שנימ

דחים מראש. התפאורה כמעט זהה עם אור עולה כולל חיזוק על ארגז האק
השינויים: קופסת האקדחים כבר במקומה, בקבוק הוויסקי התחלף לבקבוק 

 . מוזר. הכוס השנייה ביד הבמאי
קולות קהל מהדהדים )כמו בחלום( שמתחלפים לקולות רחוב וחריקת 

 בלמים זהים לתחילת ההצגה
בר מסודרת הבמאי מתעורר שוב. קולט להפתעתו שבאופן מוזר, הבמה כ

כולל קופסת האקדחים.  הוא מסדר את בגדיו והולך למלא לעצמו כוס 
וויסקי ומשתומם לגלות שהבקבוק שונה ומוזר )בקבוק סוריאליסטי(. הוא 

בעיניו ומוזג לעצמו כוס. הוא חוזר  ת חןמריח את תכולת הבקבוק שמוצא
מה  למקומו ובדרך מגלה שבחושך יושב קהל )אור עמום עולה על הקהל( 

שגורם לו לחייך לרגע לקהל וללכת יותר בהדרת כבוד לכיוון כסאו. הוא 
מתיישב, רוצה לשתות ואז נשמעת דלת נפתחת ונסגרת. אל הבמה מתפרץ 

 שחקן כשהוא נושם ומתנשף(. 
הערה: כל דמות שמגיעה במערכון זה אמורה לאיים יותר על הדמות 

 (.אגדי-הקודמת )כמו בחד

 מציץ בשעונו וכו'. כוס ויסקי כמקודם. הבמאי ישוב במקומו עם

 שחקן: אני מתנצל על האיחור.

 

ולפטר לזרוק אותו מכל המדרגות כבר שבא לי  ,קהל נכבד ,האמת היא )לקהל(במאי:  

ואגרום לו  אני אשתוק. יסבול.... ששחקנים שלא מדייקים אני מתעב. אותו לאלתר

 להתפתל. 

 

 פקקי תנועה איומים. הייתה תאונה בדרך והיו )לבמאי( שחקן:

 

 והיא ממש לאאשתך שכבתי עם אל תשאל, " :ימציא משהו מקורישלפחות  )לקהל(במאי: 

עם אותו משפט כל  אבל לא, למה לגוון? הוא חייב לשעמם אותי עד מוות  נתנה לי ללכת"

 אני אשתוק שתיקה רועמת ואגרום לו להתפתל בייסורי מצפון קשים.הפעם ... פעם מחדש

 

 אני באמת מתנצל. )לבמאי( שחקן: 

 

 חתומות. ,כפי שאתם רואים ,שפתיי )לקהל(במאי:  

 

 אתה סולח לי? )לבמאי( שחקן: 

 

אבל אני חייב ללמד אותו לקח בל בעל לב רחום וחנון. אני סולח לו כי אני  )לקהל(במאי: 

 יישכח כדי שלעולם לא יאחר יותר. לשם כך עלי להמשיך בשתיקתי הרועמת. 

 

 אתה רוצה שאני אתחיל במונולוג? לבמאי() שחקן:
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ה שיתחיל להתפשט. אם כבר כלאו אותי בתוך האמת היא שהייתי רוצ )לקהל(במאי: 

ט, אז לפחות שגם איהנה מההפקה בחור אקזוטי מזרחי שישחק את המל הבמה הזאת עם

 ., סתם בשביל לגוון. בינתיים אני שותקהזאת

 

 אני אוהב אותך. )לבמאי(שחקן: 

 

 מה? אבל אתה אוהב את אליס!  (, לשחקן)הבמאי מסתובב בהפתעה גמורהי: במא

 

עזוב אותך מאליס, אני אוהב   ?who the fuck is Aliceאליס?  אליס? )לבמאי( שחקן: 

האמת היא שהוא מכוער ואני מתעב אותו. הוא גוץ! יש לו ידיים קטנות  )לקהל(אותך. 

ואני חייב לנצל זאת לטובתי, אחרת הוא יזרוק  ומגעילות. אבל, אני יודע שהוא נמשך אלי

 אותי מההפקה.

 

 במאי: אתה אוהב אותי?

 

  הנה הוא בולע את הפיתיון. )לקהל(מאד.  )לבמאי( שחקן:

 

  לא? ,עם ידיים קטנות ומגעילות אבל אני גוץ )לקהל ולבמאי(במאי: 

 

 מאיפה אתה יודע מה... )מופתע(שחקן: 

 

 רת לקהל.מה אמטוב מאד במאי: שמעתי 

 

גם אני שמעתי מה אתה אמרת והעמדתי פנים כאילו לא שמעתי מה  , אבל,שחקן: אבל

ה שאני אומר... אתה שברת ואתה גם היית אמור להעמיד פנים שאתה לא שומע מ ...אמרת

  קונוונציה!

 

  ואם שברתי קונוונציה  )הולך לכיוון סטנד הוויסקי(במאי: 

 

 !( מוסכמהמסבירים .)לקהלשניהם: 

 

 אז מה. מה קרה? מת העולם? מת התיאטרון?  ()ממשיךבמאי 

 

 שחקן: אתה לא יכול לעשות מה שמתחשק לך.

 

גם אפטר אני רוצה אני  ואם כמה קונוונציות שבא לי. ואני אשבור, מאי: אני הבמאיהב

  !אותך

 

על  הבמאי המום עם חיוך מרוח במאי ומנשק אותו.אל ה פתאום)צועד שחקן: כן? אין בעיה. 

  פניו(.

 

 )המום(הבמאי: 
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לוקח את הבמאי וסאונד ריקוד  מסמן להתחלת מוזיקה )השחקן 
 רוקדים מס' שניות( לריקוד, הם

 

 שחקן: עכשיו אתה מאמין לי שאני אוהב אותך?

 

 אבל אתה מנשק נהדר.  ,הבמאי: לא יודע אם להאמין לך

 

אבל אני לא יכול  ,י עם הקהלתגובה כזאת גורמת לי רצון עז לחלוק את רגשותי...שחקן: 

ומסמן לאיש הסאונד לחתוך  הריקוד )השחקן מפסיק את לעשות זאת כי שברת קונוונציה.

 ( סאונד ריקוד cut את המוזיקה

 

 הבמאי: דבר עם הקהל אני מבטיח לא להקשיב.

 

 שחקן: תסתום את האוזניים.

 

אילו אתה מעוניין לחזור הבמאי: אם אני אסתום את האוזניים הרי זו קונוונציה חדשה. ו

 לקונוונציה הקודמת.

 

 ?שחקן: אתה מבטיח לא לצותת

 

 .)מתיישב על שולחן הארגז עם האקדחים( הבמאי: מבטיח

 

 יש לו ריח מסריח מהפה. )לקהל(שחקן: 

 

 למי אמרת שיש ריח מסריח מהפה.מה?!  (מהקופסה אקדח )שולףהבמאי: 

 

 אתה גם מחליף ז'אנר. ,קונוונציהלא רק ששברת שוב הופה! שחקן: 

 

 הבמאי: אני הבמאי! 

 

 השחקן: מה זה קשור?

 

אני יוצר אני זה שקובע פה! תקשיב, יה חתיכת דרק קטן.  (ובזעם מתגבר )בזלזולהבמאי: 

שמתחשק לי ואחליף  כמה קונוונציות אז אני אשבור פן טוטליטרי,טוטלי ואני מתנהג באו

, אבל כבר אולי שכחתתה יודע מה? יותר מזה! , רגע... ארגע ...לכמה  ז'אנרים שבא לי

אני  (גאווה)מצביע על עצמו ב. יותר מבמאי ויותר מאמיר השחקן שמשחק את הבמאיאני 

ואתה קובע את העלילה.  אני - תחתונההבשורה אז  ...!המחזאי שכתב את המחזה הזהגם 

. אז אם יאטרונישל הג'ונגל הת בשרשרת המזוןן האחרו הנחותמגזע השחקנים  ,כולה שחקן

 ...אפילו למחוק את הדמות שלך מהמחזהו חסל אותךלפטר אותך, מתחשק לי אני יכול ל

  ?את הקשר במוח הקטן שלך אתה מבין עכשיו

 

 ככה סתם בלי סיבה?לחסל אותי  שחקן:

 



.  03-6200965או  0528328468ת"א  42חובבי ציון © כל הזכויות למחזה שמורות לאמיר לביא 

 2005ישור בכתב של המחזאי. יוני אין לעשות שימוש כלשהו במחזה ללא א

 

13 

13 

כבר לא  היום )לקהל(. זה עושה לי טובכי ככה, . למה אני צריך סיבה במאי: בלי סיבה.

  בשביל להרוג.צריכים סיבות 
 

 שחקן: אתה כן צריך סיבה.

 

 במאי: לא צריך. 

 

 שחקן: אתה כן!

 

 במאי: אני לא!

 

 שחקן: כן!

 

 )דורך את האקדח( הבמאי: לא!

 

 לדרמטורג. אני אגיד אותךיד את האקדח או ששחקן:  אני מציע שתור

 

 אתה לא תעשה את זה. (ומיד מרים אותו חזרה מוריד את האקדח, )נבהלהבמאי: 

 

 השחקן: אני כן! הדרמטורג יראה לך מאיפה משתין הדג.

 

 כשאקדח מופיע במערכה ראשונה הוא יורה באחרונה. .הבמאי: אני מציע לך להיזהר

 

"זה לא  במערכה ראשונה( הבמאימה שאמר  אתבציניות צוחק מול הקהל. מחקה )שחקן: 

אמיתי ואתה כאילו  גם אני וגם אתה יודעים שזה לא אקדח בכל אופן)לבמאי( מדויק". 

 יורה בי ואני כאילו מת.

 

 .(. )יורה בואבל אני אוהב לשבור קונוונציות ,הבמאי: כן

  

 חזק סאונד ירייה

 

 ( מתנופל השחקן מופתע ו)

 

 הבמאי: יופי... מעולה. זו הייתה חזרה מצוינת. 

 

 (השחקן לא מגיב)

 

 חבל על הזמן. הבמאי: נו תקום כבר,

 

זורק את האקדח הצידה על , נבהל, השחקן ומוצא שהוא מת באמת הבמאי ניגש ובודק את)

 . (הכסא
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מסמן  ואז היסטרימסתובב ) ששמתי כדורי סרק( בטוח הייתי) ...במאי: איך זה יכול להיות

ת ורר את גופג אורה לכבות את האור אך ללא הצלחה. משלא מצליחנואשות לאיש הת

מאחורי השחקן מתלבש .  כיוון הוויסקילנסער השחקן ברגל אל מאחורי הקלעים, חוזר 

נוטל את האקדח   -כובע אחר ז'קט ומאופיין ע"י , הוא כדרמטורג הקלעים ונכנס בדלת הקהל

 . (שעל הכסא ויושב

 

)מרים את ספר הבימוי וזורק אותו חזרה על דרמטורג: אמרתי לך שאתה משחק באש. 

  .ח(בוחן את האקדיושב ו) אבל אתה עושה מה שבא לך הרצפה(

 

 תי להרוג אותו. זו הייתה רק חזרה... אני לא התכוונ )המופתע(הבמאי: 

 

אתה שובר כאן קונוונציות תיאטרוניות על ימין ועל שמאל ואתה  )צוחק בזלזול(דרמטורג: 

 מצפה שאני אעמוד בצד ולא אתערב?

 

 אתה חושב למי לכל הרוחותחתיכת נבלה!! אתה החלפת את הכדורים באקדח!! הבמאי: 

 את עצמך?

 

מתוך מודעות מוחלטת כי הקהל הוא  ,קהל נכבד )פונה לקהל(אני הדרמטורג. טורג: הדרמ

)מנסה הטרוגני ויש ביניכם אנשים משכילים שלמדו או לומדים באוניברסיטה וכאלה ש... 

מהו דרמטורג. תפקיד  ר לכםרגילים. אני אסבי (. פונה למישהו בקהללמצוא את המילה

  צם....הדרמטורג הוא בע

 

כשהוא מעל  הדרמטורג מכוון אותו אלחרב הסיף )הבמאי שהתגנב מאחוריו עם הבמאי: 

  לבלבל את המוח למחזאי ולבמאי. (הפודיום

 

 אתה תיכנס לפריז. .ה את הקונוונציהכשאני מדבר לקהל אתה לא תשנדרמטורג: 

 

 )הדרמטורג יורה בו(. לא רוצה! )מסייף מולו באיום(הבמאי: 

 

 .(קופא על מקומו בפריז הבמאי)

 

השתלת האקדח בידו של הבמאי והכוונת האקדח תוך כדי  לדבר לקהל )ממשיךדרמטורג: 

תפקיד הדרמטורג הוא  והולך לכיוון הוויסקי( הסייף למקומו לפיו, לאחר מכן הוא מחזיר

לשים גבולות לבמאים ומחזאים סוררים שרוצים לעשות מה ! היגיוןלהכניס סדר לדברים. 

ועוד יותר מכך לרצוח ללא סיבה מהותית. פלא הדבר בעיני שהסתדרו במשך  ,להם שבא

אלפי שנים בלעדיי. אבל האנושות הסתדרה גם בלי הגלגל במשך דורות רבים עד 

)מגיע אל הבמאי ומפיל אותו נשיפה, מרים את הבמה על צידה ומגלגל את אותו.  שהמציאו

עושים  גם אני וגם הגלגל על גלגול הבמאי(הבמאי פנימה וסוגר כשהוא מתבדח עם הקהל 

  את החיים להרבה יותר קלים.

 

הדרמטורג: הנה כאן על גופתה של המאה העשרים. המאה של הבמאים. נפתחת  תקופה 

 גלגלי המהפכה נעים שוב.  !תחי הדרמטורגיה חדשה,  המילניום הדרמטורגי.
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 ( מבקר תיאטרון יוצא מתחת לארון בתור הבמאי)

 

, מבהיל את מוחא כפייםפותח את הבמה מלמעלה ויוצא כשהוא ) התיאטרון:מבקר 

 ק!!! תיאטרון שמודע לעצמו. כל כךבראוו. מברי (. נכנס לבמה עם האקדח בידוהדרמטורג

 הדרמטורג. חשבת פעם להיות מחזאי?. עשית עבודה מצוינת אדוני פוסט מודרניסטי

 

 מי אדוני? סליחה?סס מגם(מגקולט את האקדח בידו, על הבמה, )דרמטורג: 

 

 מבקר התיאטרון: אני מבקר התיאטרון. גם אני מקצוע חדש יחסית. 

 

דרמטורג: אהה... מבקר התיאטרון. אני לא כותב מחזה מכיוון שזה עבודה קשה. הרי אתה 

חייב להסכים אתי שיש משהו קוסם ביכולת שלי לבוא ליצירה ולתת את הניצוצות 

טובה ליצירה גאונית. אותו כסף פחות עבודה. אתה נדמה לי  שהופכים את המחזה מיצירה

 מקבל עוד יותר כסף על פחות עבודה משלי. לא?

 

מבקר התיאטרון: אני שומע צליל של זלזול ואני רוצה להגיד לך שדעתי לא נוחה 

מתפקידך. כי עצם נוכחותך מבטיח שהיצירה העולה על הבמה תהיה מושלמת. ואם היא 

 יישאר לי לבקר?תהיה מושלמת מה 

 

 הדרמטורג: תוכל לחלק מחמאות כאוות נפשך.

 

 ירה זה תפקידי.תסלח לי שאני מבקר אותך אבל אין לי בר... ,מבקר התיאטרון: בכל זאת

צר לי אדוני  .. זה משעמם לקרוא ביקורת מתפעלתקהל הקוראים שלי אוהב לראות דם

בך  ימטיבית. ברשותך, אשלחגיע ליצירה האולטאך לא אוכל להרשות לך לה הדרמטורג,

 יורה בו(.המבקר ) חיצי בקורת.

 

סנטרו -עד שהוא נוחת לתוך כסא הקהל ומת כשראשו, הקהללכיוון נהדף לאחור הדרמטורג )

 (. שמוט על חזהו

 

גרוייסע  להיות או לא להיות... המלט... נו, א )מרים את ספר הבימוי ומדפדף(במאי: 

 . אמציע

 

  . כסא הבמאי ומרים את ספר הבימוי( צועד לכיוון, על במת המיטה המבקר מניח את האקדח)

בין רגע. הוא פושט בקריזה את הז'קט  הופכת ל"אדם מן היישוב"מתעוררת ודמות "הדרמטורג" )

, מחזיק מפתחות בידו ומשקפי על צווארו וחוטף מצופה שלידו שרשרת זהב שהוא תולה

 ויוצא בעקבות המבקר(. מהבמה קדחמתפרץ לבמה, אוסף את האהוא  על אפו. שמש

 

אני לא מבין. כתבת שזו אחלה  (מתפרץ אל הבמה. מפתיע את המבקר)אדם מן היישוב: 

 מה זה החרטה הזאת?שחייבים לרוץ לראות אותה.  ,הצגה

 

אינה הטרמינולוגיה שבה אני בודאי זו מבקר תיאטרון:  קודם כל לא כתבתי אחלה. 

אם תוכל  .. אבל לעצם העניין אני יכול להבין אותךכתבתי "מעוררת מחשבה"משתמש. 

 אתה למדת באוניברסיטה? ..להרשות לי אני מוכן להסביר לך.
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 אדם מן היישוב: לא.

 

. זאת בדיוק הבעיה )מרים את ידו באצבע מוכיחה, כמו אקדח מסומן ביד(מבקר תיאטרון: 

המחזה  יתיקונספצלגבי  משמעות הביקורת שלילהבין את אין לך את הכלים כדי 

  ..שלפניך.

 

מרים בבת אחת את האקדח מהמיטה ויורה, הירייה קוטעת את )אדם מן היישוב: 

המבקר נופל על גבו כשידו )בראש.  "נוקרא"את הכלים כדי לתת לך יש לי  אבל...דבריו(

 ( ממשיכה להיות מונפת עם האצבע המוכיחה

 

דח "אדם" רוכן מעליו, בוחן את תנוחת ידו קכשידו קפואה בתנוחת הא המבקר קופא ונופל מת)

מנסה באובססיביות להוריד את ידו המורמת של המבקר אך ללא . השחקן ואצבעו של המבקר

גועל נפש!!! מה זה ...  when you have to shoot shoot, don't talk(הצלחה

אז גם  הקונוונציזיציה הזאת?? כל שנייה יורים פה באקדחים. מה זה בעיה? כולם יורים

אני יורה. אלימות גוררת אלימות. חשבתי שאני מגיע למקום תרבותי. במקום תיאטרון אני 

זה טרגדיה מה שהולך כאן! אנשים  ?מה אתם צוחקים ..מקבל פשע מאורגן, וואלה יופי.

 !!איפה את? עליזה?? ?!עליזה אני הולך לסרט קולנוע. מתים ואתם צוחקים? יו, נמאס לי.

איפה זותי? בטח הלכה להצגה אחרת. למה תמיד היא תוקעת אותי עם ( זר)הולך לחפש וחו

איך מעלימים גופה באמת וואלה,  :("הגופה", מגרד בראש. פונה לקהל )מתבונן עלהזבל!? 

את הכובע על אצבע  ביב לגופה, מוותר בהרמת ידיים, תוקע)מסתובב מס? !באמצע הצגה

אמינו לי תעזבו אתכם מתיאטרון. תישארו ת החוצה(. פונההמבקר, את האקדח על גופו ו

 עליזה?? )יוצא(  )בדרך החוצה( עליזה?? בבית.
 

יכול להיות נתון לשינויי  האחרון של המונולוג קטעה הערת המחזאי:
שגילם את "אדם מן  מיקום ההצגה. חיים השחקןל בהתייחסאימפרוביזציה 

יחס לאירוע האירוע. אשר במקור התי למקום למשל היה מתייחס היישוב"
"צוותא לתרבות  –יחסות הייתה ל"צוותא".יהפסטיבל. כשעברנו ל"צוותא" ההת

מתקדמת", וכו'. במקרה ויש אירוע אחר באותו מקום אפשר להמליץ ללכת 
אליו ולעזוב את ההצגה באמצע. כשהיה למשל הארי פוטר בקולנוע הוא אמר 

ו טר שמונה עשרה "תאמינו לי תעזבו את ההצגה הזו שמעתי יש כבר הארי פ  
 וחצי לכו לראות"...

 

 חושך
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 ערכון שלישימ
 

תאורה עולה על האביזרים שנייה לפני אור שטיפה. התפאורה כמעט זהה עם 
השינויים: קופסת האקדחים כבר במקומה,  בקבוק הוויסקי ריק וכוס לצידו. 

 הכוס השנייה ביד הבמאי. 
שוב, הכוס הריקה בידו. סאונד קולות רחוב וחריקת בלמים. הבמאי מתעורר 

הוא מנסה ללגום את הטיפות האחרונות שבה ובודק את סביבתו, הפעם ללא 
הפתעה יתרה. הוא קולט ומתוסכל מעט. מתבונן בשעון בתסכול זועם, קם 

הוא הולך וקולט שהבמה כבר מסודרת )הפעם הוא כלל לא מופתע מכך(. 
לגימה, ואז נראה למלא את כוס הוויסקי בשארית שיש שם, שותה אותו ב

מחליט משהו והוא הולך להחליף את בקבוק הוויסקי בבקבוק מלא שרואים 
!! הוא משאיר את שתי הכוסות שם. הוא מסדר אותו סוגר את הפקק שלו

משהו באקדח )משהו שלא ברור לקהל( מסדר את בגדיו ומתיישב ואז נשמעת 
פייס" קדימה -דלת נפתחת ונסגרת. הוא מתיישב בתנוחה האופיינית "פוקר

 מסוקל רגליים ללא כוס. 
אור שטיפה מתגבר על כל הבמה. אל הבמה מתפרץ שחקן כשהוא נושם 

 ומתנשף(.. 
)הערה: רואים שהבמאי כבר מיואש במערכון השלישי מהלופ האין סופי  

 ו"הכלא הבימתי" שהוא נמצא בו.

 

הבמאי לפני ידו. וכוס לצכמעט ריק  התפאורה כמעט זהה עם השינויים: בקבוק הוויסקי

בואו של השחקן שותה ממה שנשאר ומוציא בקבוק ויסקי חדש הוא פותח ומריח. ומחזיר 

 ומתיישב על כסאו.את הבקבוק למקומו. 

 

 אני מתנצל על האיחור.שחקן: 

 

 )לא עונה( במאי: 

 

  שחקן: הייתה תאונה בדרך והיו פקקי תנועה איומים.

 

 במאי: אני מבין.

 

 שחקן: אליס הגיעה?

 

 במאי: כן.

 

 ...שחקן: אז אני אקרא לה. היא נמצאת בחדר איפור?

 

 במאי: לא. שחררתי אותה. 

 

 שחקן: שחררת אותה?

 

 היא קפצה לרופא. .היא לא הרגישה טוב הבוקר כן.במאי: 
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 שחקן: אז למה לא התקשרת להגיד לי שהחזרה מבוטלת?

 

 ני קונס אותך.הפעם  א... אבל אתה שוב אחרתהיא לא מבוטלת.  כי במאי:

 

 .קי-אושחקן: 

 

 נת הדו קרב.חשבתי שאולי נעבוד על סצ ,היה כאןת לאבמאי: מכיוון שאליס 

 

 (.ומתחיל לסייף שולף את הסיף מהנדן) שחקן: באמת לא יזיק לי אימון נוסף בסיף

 

 ממקומו(קם הבמאי מיד אילו השחקן דוקר את הבמאי בגבו, ואז כ בפרופיל נראה)

 

ימוי. זה לא החלטתי לשנות מעט את הקונספציה של הב... הפתעה בשבילךיש לי במאי:  

המלט יהיה יו יורק. ם בנשל המאה העשרי 30-אלא אי שם בשנות היתרחש בימי הביניים 

 .כמובן מצפוןבן למשפחת מאפיונרים, מאפיונר בעל 

 

 שחקן: אתה השתגעת?

 

 עם ניו יורק או עם המצפון.  ?במאי: עם מה יותר קשה לך

 

 בטח שניו יורק. איזו שאלה......שחקן:

 

מתמודד עם דברים יותר ? אני באופן אישי ד עם זהבמאי: אתה חושב שלא תוכל להתמוד

)משליך לכיוונו את  צטרך כבר להתאמן כל כך קשה על סיף...חוץ מזה לא תקשים מזה... 

 זה יהיה קרב אקדחים. הסייף. השחקן קולט אותו באוויר(

 

 שחקן: מה?

 

 קרב אקדחים.. מאי: כןב

 

 שחקן: אז איך בדיוק...

 

איך אני פותר את  )צועד לכיוון מעמד הוויסקי, השחקן עוקב אחריו בעיניו ממקומו( מאי: ב

וממשיך להחזיק את הבקבוק  )מוזג לעצמו וויסקי... אהה... ?אתה רוצה לשאול עניין הרעל

ות, ואז פונה לכיוון הבובה כדי השחקן מתבונן בו עוד שתי שני) .זו תהיה הפתעה  (ביד

 . (חרב הסיףלהחזיר את 

 

האמת היא שאני המום. זה שינוי של מאה שמונים  לכיוון הבובה( תוך כדי ההליכה)שחקן: 

 )ומחזיר את הסיף לנדנו(.אני לא יודע איך לעכל את זה. מעלות. 

 

 מטה במיוחד אם תופסים אותך עם המכנסיים ל במאי: הפתעה תמיד קשה לעיכול.

 

 תרצה לשתות משהו לפני שנתחיל?  (שנייה וויסקי כוס )ממלאבמאי: 
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 לא תודה, אני לא שותה לפני חזרה.שחקן: 

 

 ()משאיר כוס וויסקי אחת על הסטנד ולוקח את השנייה לעצמו !...יפהבמאי: 

 

 אתה רואה את התיבה שם? ממקומו ליד בקבוק הוויסקי(מסתובב ) במאי: 

 

 השחקן: כן.

 

 תפתח אותה. במאי:

 

 זה ממש אמיתי. "הנה-"בוא :השחקן

 

 במאי: אני לא מחזיק דברים מזויפים בבית. עד כמה שיש לי על זה שליטה.

 

 !אמיתי ממש זה )מוציא את האקדח מהקופסה(השחקן: 

 

 היינו פעם חברים מאד טובים. מאד נאמנים אחד לשני. .מקלינט איסטווד במאי: מתנה

 . (י שלא ילחץ בטעות על ההדקכד )מתקדם לכיוון השחקן

 

)מנסה לעשות השחקן: אני לא מאמין. אני אשכרה נוגע באקדח שקלינט איסטווד נגע בו. 

 go ahead (, הבמאי שולח יד זהירה להוציא מידו את האקדחמול הקהל פוזות עם האקדח

make my day!... 

 

בחור עבורך את תרשה לי ל (מהשחקן ללחוץ על ההדקבזהירות מנסה למנוע )במאי: 

 ( את האקדח מידי השחקן נוטל) האקדח?

 

 ...be my guest שחקן:

 

האקדח שאני רגיל לירות פשוט זה  )מוסר לו את האקדח השני( במאי: קח את האקדח הזה

 גב אל גב? כמו במערב הפרוע? ?בוא נתחיל את החזרה. איך נתחיל. אז בו

 

 שחקן: אתה מטורף.

 

, ביד ביד אחת נחזיק את האקדח (עם שתי כוסות הוויסקי ן)מתקדם לכיוון השחקבמאי: 

ויסקי. אני אהיה עצבני ומהונסתובב. אתה תלגום  נתרחק חמישה צעדים...ויסקיוהשנייה 

 קי?-או  ()מציע לשחקן את הוויסקי מעט. ואז נתחיל בדיאלוג.

 

  קי-שחקן:או

 

כוונים את האקדח זה הם עומדים גב אל גב מתרחקים חמישה צעדים מסתובבים שניהם מ)

 .(ויסקיולוגם מהמסמן לחיים והשחקן  -פאוזה   ..מול זה.
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 מזיין את אליס מהצד?כבר כמה זמן אתה הבמאי: 

  

 לא פולט את הוויסקי(. –, משתנק ומשתעל נבהלשחקן )ה

 

נעבור בוא  עכשיו. שה לעיכול. ישר מהבטן. אמרתי לך שהפתעה קמצויינת תגובה הבמאי:

 .לטקסט

 

 לרגע הבהלת אותי. חשבתי שאתה רציני. ",הנה-ן: "בואשחק

 

.. כמה מחזות נותרו לי לביים.אני חייב להיות במאי רציני. אני לא יודע עוד  ,במאי: תשמע

 כשנודע לי שאני נשא איידס. עכשיו, )פאוזה(

 

 (. לרצפה שומט את הכוס מידו)השחקן 

 

  .טובחבל... בזבוז של ויסקי  הא? ,הצלחתי להבהיל אותךשוב  )פורץ בצחוק(:במאי 

 

אני מרגיש קצת לא  ,שמע (מחזיק בקצה הכסא מתנדנד, ,)מתחיל להרגיש לא טובשחקן: 

 טוב.

 

 )מפנה את קנה האקדח לעומתו(. אתה רוצה כדור?במאי: מה זה? כולם חולים היום... 

 

 שחקן: לא. אין צורך.

 

הו שעוד לא גיליתי? משהו שיכול במאי: באיזו תנוחה אתה ואליס מזדיינים? יש איזה מש

 להפתיע אותה? לרגש אותה מחדש?  

 

 שחקן: אני לא... 

 

מניח את אותי עכשיו עם רצף של הכחשות ) במאי: לא... לא... לא... אתה לא הולך לעייף

  .כוס הוויסקי על גבי המעמד(

 

 שחקן: אני נשבע...

 

כמה זמן אתה כבר מזיין את  (מסתובב ומכוון את האקדח מול השחקן ביד מתוחה)במאי: 

  (מולו אקדח)ה ...לפני שאתה עונה טוב ותחשוב טוב ?אשתי

 

 .()השחקן מחפש לשווא אם יש כדורים באקדח שהוא מחזיק

 

 כמה זמן? ()דורך את האקדח ואומר בתקיפותבמאי: אני לא עד כדי כך מטומטם. 

 

 .שחקן: אני לא מאמין שהאקדח שלך טעון. אתה לא תעשה את זה
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 go ahead, make my day (הולך לכיוון השחקן חצי מרחק דורך את האקדח, )במאי: 

 )מתחיל ללחוץ על ההדק(.

 

 שחקן: חצי שנה.

 

ר חזרות? שם זה התחיל? או שזה במאי: חזרות טקסט אינטנסיביות של אופליה והמלט בחד

 כבר בהפקה של "סוף טוב הכל טוב"? התחיל

 

 על המלט. השחקן: רק כשהתחלנו לעבוד

 

 הבמאי: כמה מתחשב. זה גם משתלב יופי עם הז'אנר.

 

 .פונה לצאת() אני... אני פורש... השחקן: אני מצטער...

 

 פורש? מאשתי או מההפקה?אתה  )בולם אותו כשהוא מכוון את האקדח לכיוונו(הבמאי: 

 to fuck or not to fuck"  .מה? תוקפים אותך ייסורי מצפון? כל כך המלטי מצדך...

Alice  .:מתחיל לדחוף את השחקן  האקדח לראשו מצמיד בבת אחת את) הנה השאלה

הבמאי או לזיין את  לשחק תפקיד ראשי בהפקה של ?מה נעלה יותר  (בעזרת הקנה קדימה

מפיל אותו -)בועט. . גם לזיין וגם לשחקתכלית אליה ייכסף שחקןהנה היא ה ?אשתו

מתקרב אליו עם מתכופף אליו ו)   אפשר גם וגם! אי ,המכשלה , הנההא-אה    לקרקע(

את  עדיין מכוון אליו) המעצור!הנה  . פאוזה(דורך אותו מצמיד אקדח לראשו, ,האקדח

  ...!אנושבה לאורך ימיהם של ייסורי הנה הנסי מתייסר(. האקדח

 

 ...תירגעהשחקן: 

 

כי מי ישא את שוט " ממשיך(מוריד את האקדח ו)אל תפריע לי באמצע המונולוג  הבמאי: 

פטור הכל במחי אקדח אחד"... אם הוא במו ידיו יכול ל עצבת אהבה נכזבת הזמן ולעגו

 (לראש עצמואת האקדח  )מצמיד

 

 שחקן: אתה מטורף. אל תעשה את זה...

 

! אופליה הנאווה !אך הס עתה כאילו לעצמו(מתיישב על הבמה הקטנה, מדבר )  :הבמאי

 .(בידיו, נראה שהוא מתייסר מליט את פניו)הוא  ...ךעוונותיך בתפילותיי זכרי

 

מחליט לנצל את ההזדמנות שהבמאי ו משהו אבל מתחרט רוצה לומר לו מאחוריו השחקן)

 (.. לוקח בדרך את התיקלברוח "על קצות האצבעות" החוצהושקוע בעצמו נראה 

 

לאט את חט  סוהבמאי )  פר הרבעה עם כישרון משחק ..הבמאי: חבל... היית המלט טוב.

  .. נשמעת נקישה(ההדק

 

 בן זונה. ... קולט שאין כדורים חיים באקדח(פאוזה. השחקן )השחקן: 

 

 לי קרניים ואני בן זונה! אתה עשיתהבמאי: 
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אם זה לא היה אני זה  (, הולך לכיוון הבמאי בזעם. כאב בטן חזק)מרגיש רע מאדהשחקן: 

. שלא מתייחס אליה לו ממנה יותר ממך . כל אחד שאכפתהיה יכול להיות כל אחד אחר

לולא התיאטרון היא כבר מזמן לא הייתה  )נתפס כאב בטן חזק קרוב לבמאי, עוצר(כאילו... 

 נשארת אתך.

הז'קט  כיס)מוציא שעון יד מאגב זה שלך. .. .כבר אתמול כל זה הבמאי: כן. שמעתי את

היינו צריכים מנה  אליס ואני.. .תם סוערים במיוחד אתמול.כנראה שהיי (ומטיח בו אותו

מעז יצא מתוק. כנראה שהייתי  ,שלך. אבל ה של ויסקי אחרי שמצאתי את השעוןהגונ

צריך את האגרוף הזה לפרצוף כדי שתיוולד הקונספציה על משפחת מאפיונרים. ...אתה 

)מניח את  ...קספיריייודע מה קורה במאפיה כשבוגדים? אני למשל לא מוכן לבגוד בש

כמעט בלתי אפשרי למצוא תחליף  על הבמה והולך לכיוון הכסא, כוס הוויסקי בידו(האקדח 

 אם המלט ולארטס ...אבל .רעל על החרב כשמשתמשים באקדחיםבימתי הולם ל

)מנענע מול השחקן את כוס הוויסקי ... ....מחזיקים גם כוסות ויסקי במהלך הדו קרבלמשל

 .(הקטנה "הארון"על  מתחיל להתמוטטובועת, השחקן מסתכל עליו מ, , פאוזהשבידו

 

)הבמאי הולך ומתקרב אל הרי לך כוס התרעלה...  )מישיר מבט אל השחקן(הבמאי: 

)מרים את הכוס  .גוףשלא משאיר שום סימנים בשפועל יחסית מהר,  רעל השחקן(

 נכון? ..פתרון מושלם. כבר זה  .פוגגמתיוצר סימפטומים של התקף לב ו מהרצפה(

לא רציתי לאבד אותך. אני שוב חייב לציין שהיית הבחירה המושלמת באמת ש...

 . ליאטוט. שחקן אמיתי ..לתפקיד.

 

 אקדח שמופיע במערכה ראשונה לא חייב לירות בכלל. אתה רואה?)מהכסא( הבמאי: 

הבמאי. הבמאי נראה כאילו  )פייד החשכה על הבמה חוץ מספוט עדין שיישאר ממוקד על

  (.תאורה ממוקד עליואאוט -פייד -ת את הוויסקי ותוך כדי כך א אולי עומד לשתוהו
 

 

 חושך
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 רכון רביעימע
 

על דוכן הויסקי ישנו בקבוק מים מינרלים בלבד. התיבה קיימת ללא האקדחים. וכן המעמד 

 לשמלה ללא החרבות. אור עולה השחקן ישוב על כיסא הבמאי.

 

 לו...-לו-לו-האלו שו מוסתר מאחורי המכסה(קורא פנימה לתוך הארון, כשרא)השחקן:  

 Is there any-body out there -? out there? - out there?  מדמה בקולו הד(

 עמוק מתוך הארון(. 

 

)השחקן סוגר את המכסה ונע מצד לצד על הבמה כשהוא משחק עם השעון בידו ומתייחס 

ת דפיקות היסטריות בתוך לארון בציפייה ועונד את השעון על פרק ידו. לפתע נשמעו

הארון, השחקן מדגיש מול הקהל כי ציפייתו הגיעה לסיומה, מתמקם במהירות בכיסאו 

ומחפש את התנוחה המתאימה. הוא משלב רגל על רגל באותה התנוחה שהבמאי התמקם 

 בכל פתיחת מערכון לפני כניסת שחקן ומתמקם בעמדת שליטה(. 

 

 שחקן: פתוח!!!

 

 מבוהל ומבולבל עם גבו לשחקן(. בתוך הארוןי עומד )הארון נפתח, הבמא

 

 שחקן: איחרת!

 

 מה קורה פה? )מסתובב בבהלה, מתבונן מסביבו, יוצא מהארון, משאיר אותו פתוח(במאי: 

 

 שחקן: נו?

 

 במאי: מה נו?

 

 "אני מתנצל על ה...איחור..." )בהדגשה(שחקן: עכשיו תורך להגיד את המשפט: 

 

הבין מה הוא אומר ולמה, הוא נראה מבוהל ומבולבל לחלוטין. )מנסה לבמאי: מממה? 

 השחקן מתמוגג מכיסאו(.

 

   )קם מהכסא ומתקרב לארון(שחקן: אני מבטיח שזה... לא יקרה שנית... 

 

)יוצא מהארון לשמאל במה באימה כדי להתרחק מהשחקן, לא מבין כיצד יתכן שהוא במאי: 

 איך לעזאזל אתה...??  חי(

 

)סוגר את הארון ומפנה גבו לבמאי בהפגנתיות! ברור לקהל התשובה בגוף השאלה שחקן: ...

 מתגובותיו כי הוא יודע שהבמאי ירוץ לכיוון התיבה(.

 

 )הבמאי פוזל לכיוון תיבת האקדחים, רץ לעבר התיבה, מתבונן לתוכה ומגלה שאין אקדחים(

 

 איפה...? )משתומם(הבמאי: 
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 נעלם באחרונה.  פוף!רכה ראשונה... אקדח שמופיע במע )לקהל(השחקן: 

 

 הבמאי: אתה אמור להיות מת.

 

 מה.שהשחקן: גם אתה, נ

 

 הבמאי: זה לא יכול להיות. אני הרעלתי אותך. אתה גססת מול העיניים שלי.

 

 השחקן: נכון. 

 

 הבמאי: אני לא מבין. אמרו לי שזה רעל שפועל מהר...

 

 יה חרא.הוויסקי ה )לקהל(שחקן: הרעל היה מצוין. 

 

 הבמאי: אז לא הצלחתי להיפטר ממך?!

 

 שחקן: כן ולא.

 

 הבמאי: למה אתה מתכוון?

 

 שחקן: נפטרת ממני בעולם ההוא, אתה זוכה בי בעולם הזה.

 

 הבמאי: מה??

 

 שחקן: אתה בעולם הבא. 

 

 הבמאי: אתה רוצה להגיד לי שאני... שאתה.. מתים? 

 

 . ושבו בנים לגבולם )משתף את הקהל(שחקן: 

 

 הבמאי: אבל זה נראה בדיוק אותו דבר כמו מקודם 

 

 שחקן: ברוך הבא לגיהינום. בהצלחה.

 

 הבמאי: ואתה רוצה להגיד לי שאני תקוע פה אתך?

 

 תקוע אתך.  אנישחקן: לא! ...

 

... רגע... אם פה זה  )מתבונן לכיוון הבובה והולך לכיוונה(הבמאי: גם פה אתה מתחכם? 

 ליס?הגיהינום אז איפה א

 

 שחקן: היא לא נמצאת כאן.
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 הבמאי: אל תגיד לי שקבלו אותה לגן עדן.

 

 שחקן: לא, היא עדיין לא קבלה זימון. 

 

 הבמאי: אבל איך... 

 

...היא לא שתתה  )פאוזה. הבמאי מנסה להבין(שחקן: ...היא נשארה בעולם ההוא. 

 ידה פנים שהיא מתה. . היא קלטה שאתה מתכוון להרעיל אותה, והעמבביתמהוויסקי שלך 

 

 הבמאי: הבת זונה.

 

 שחקן: בת זונה אמיתית. 

 

 ?אותךהבמאי: רגע, אם היא ידעה שאני תכננתי להרעיל אותה, אז למה היא לא הזהירה 

 

 שחקן: כדי לדפוק גם אותך וגם אותי. 

 

 הבמאי: מה?

 

 שחקן: מסתבר שהזדיינה באופן קבוע עם דיק.

 

 את המלך "קלאודיוס"? ...ממש טייפקסטינג. הבמאי: דיק? הזין הזה שמגלם 

 

 השחקן: טוב תמיד היית טוב בליהוק

 

 במאי: אני, אני, אני לא מבין את זה. 

 

במהלך הנשואים שלה לבמאי  )הבמאי מתיישב על הארון( שב! )ואז פוקד(השחקן: שב, 

ייתה אמריקאי היא בגדה בו עם שחקן ישראלי שהיה אז באמריקה. בשביל הישראלי היא ה

אהבת חייו, בשבילה הוא היה סידור נוח, זיון קבוע. אבל כשהיא פגשה את דיק, היא 

התאהבה בו מעל הראש. היא אפילו פיתחה אובססיה לגביו. היא ניסתה להיפטר 

מהישראלי בתחבולות שונות אך הוא איים עליה כי יחשוף את הרומן שלהם לפני בעלה. 

 גם יחד. היא החליטה להיפטר מהישראלי ומבעלה

 )פונה לבמאי(  –יום אחד   )השחקן מסמן מאחורי הבמאי למפעיל להתחיל את הסאונד(

היא הורידה לישראלי את השעון בשקט  - הולרכלאחר שזייפה אורגזמה ה–אתמול בערב 

 כשנרדם לצידה והניחה אותו על המיטה כדי שבעלה יגלה אותו שם. 

תך מבפנים. היא ידעה שהחזרה בינינו לא היא הכירה אותך היטב, את הקנאה שאוכלת או

תיגמר טוב אם תגלה שהיא בוגדת  בך איתי, אז היא "לוותה" מעט מהרעל שהיה ברשותך 

במסגרת מחקר הרעלים שערכת כחלק מעבודת ההכנה על המלט ונסעה לבימת החזרות 

)מחקה ארנב! )לקהל(  –בזמן שאתה היית עסוק במטבח בהכנת המאכל האהוב עליך 

 ב(.ארנ
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כשחזרה הביתה, נכנסה על בהונות רגליה ואז, קלטה אותך שופך מהרעל לתוך בקבוק 

 הוויסקי האהוב עליה. היא חזרה בשקט אל הדלת, טרקה אותה והכריזה בקול רם:

  Hi darling, I'm home. כשחשבת שהיא שותה מכוס הוויסקי וראית אותה גוססת...  ...

ואתה...  האמנת! לא תיארת לעצמך שהיא שחקנית כל ומתה, היא בסך הכל העמידה פנים, 

 כך טובה, האא? 

...זה לא הדליק לך נורה אדומה כשראית שהפקק של בקבוק הוויסקי שהיה כאן לא סגור 

 בפלומבה? 

 

אני מבין! היא מזגה בעצמה רעל לתוך בקבוק הוויסקי שהיה כאן  עכשיוהבמאי: מופתע 

 נמות. ששנינוא עוד לפני שאני עשיתי זאת כדי לווד

 

השחקן: מי גאון של אמא! ...בקיצור, היא דוחפת לי רעל מצד אחד, אתה מגדיל לי את 

וידוא הריגה  -(  איך אומרים במקומותינו?! )מתרווח בכסא הבמאיהמנה לאקסטרה... 

 כהלכתו!  

 

 הבמאי: אוי! ועכשיו היא נהנית מדמי הביטוח. 

 

 .!Welcome to hell, babyהשחקן: ומהירושה ומקלאודיוס...  

 

על אותה במה? אותו  )מתנועע כארי בסורג או מסביב לעצמו(הבמאי: ואני תקוע אתך פה? 

 , אני מרגיש כמו תיאטרון בתוך תיאטרון.Fuckמקום? 

 

מרגיש כמו תיאטרון בתוך תיאטרון? כשנכנסתי לפה קיבל אותי איזה מבקר  אתההשחקן: 

 תיאטרון מטורף שלא הפסיק לקלל.

 

 הבמאי: איפה הוא?

 

דווקא היה דומה  ...  )מגלה משהו אצל הבמאי(פוף )לקהל(השחקן: נעלם לפני שהופעת, 

 לך.

 

הבמאי: מוזר... רגע... אני באמת נזכר עכשיו... אחרי ששתיתי מהרעל הופיע מולי אור 

 לא יכולתי להתנתק ממנו. )השחקן מכוון לפנס תאורה(לבן, חזק, מסנוור... 

  

 כזה. נכון? צביע על הפנס()משחקן: 

 

 הממ... כן. )מתבונן למעלה, מופתע(הבמאי: 

 

 גם פה יש קהל? (קם .)מוריד מבט ושם לב לפתע שיש מולו קהלהבמאי: 

 

 שחקן: כן. "ילדי גן העדן".

 

אה... בגלל זה יש  )צועד לגבול פרונט במה, מתבונן מלמעלה על השורה הראשונה(הבמאי: 

 ואנחנו משחקים לפניהם? ...בחינם?? ואין הרבה קהל ( מקרהב)פה כל כך מעט. 
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גיהינום או לא גיהינום!?  בקיצור, תתחיל את המונולוג.  )מסמן תנועת "בוודאי"(השחקן: 

 )צועד לכיוון מעמד הוויסקי ונשען עליו(.

 

 הבמאי: מה??

 

 שחקן: המונולוג של המלט כאילו?!

 

 השחקן. אתההבמאי: 

 

הבמאי, הפז"מ דופק, מותק. מי שמגיע ראשון, הוא מנהל את  אני. כאן היית מתשחקן:  

 )מרים את הבקבוק(.העניינים! תרצה לשתות משהו לפני שאנחנו מתחילים? 

 

 הבמאי: מים מינרלים? 

 

 השחקן: מהברז.

 

 במאי: מה??

 

 השחקן: תתחיל להתרגל לתנאים.

 

 הבמאי: אין סודה?

 

 ב,  תעשה את זה הפעם בעמידה על הארון. השחקן: הגזים לא מחזיקים בחום. פוף. טו

 

 )הבמאי מנסה לעכל את המצב החדש ומסכים בלית ברירה. רוצה לעלות על הארון(. 

 

 להבליט את החזה! להרים את הראש! ליישר כתפיים!! )כשהבמאי בדרך לארון(השחקן: 

 

 הבמאי: "להיות או לא להיות...."

 

)מתקשה עם "לא להיות",... תתחיל מ"למ... נשארנו רק  פהשחקן: עצור! עצור! עצור! 

 לומר את המילה "למות"(. 

 

 למות!במאי: 

 

 השחקן: תתחיל! 

 

 , לישון ולא יותר; ודעת: השינה הזאת תשבית מכאוב הלב ואלף הפגעים, למותהבמאי:..."

 הנהי התכלית אליה ייכסף אדם. למות, לישון; לישון! אולי לחלום. -זה חלק כל בשר 

 מכשלה: מה חלומות נראה בתרדמת המוות אחרי שננער חבלי עולם הזה...הא, זו ה

)ואז מתיישב בת זונה!!!...  )יורד מהארון וזועם(אך הס עתה אופליה......הבת זונה...  -

 בת זונה. כמעט בוכה( -חנוק 
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 שחקן:  יופי, יופי תוציא את זה. 

 

 הבמאי: שתמות הלוואי.

 

 תה רוצה לראות אותה?שחקן: שתמות? ...אתה בטוח שא

 

 הבמאי: השרמוטה. יש מישהו שהיא לא שכבה אתו בלהקה? 

 

 שחקן: האמת שכן, עם רוזנקרנץ וגילדרשטיין, אבל זה בגלל שהם הומואים. 

 

 במאי: באמת?

 

)פאוזה. הם יושבים זה לצד זה ומחליפים מבטים ביניהם, הכוונות ההומוסקסואליות של 

 להתעלם(.הבמאי ברורות. השחקן משתדל 

 

אז מה, איך אני  )הבמאי מחפש איך ל"חזר" אחרי השחקן, מפלרטט ומצמצם מרחק(הבמאי: 

 בתור המלט? 

 

 השחקן: חרא!

 

 תודה!)משתופף( הבמאי: 

 

 השחקן: אתה לא בדיוק הטייפקאסט!

 

 הבמאי: תראו מי שמדבר. 

 

 השחקן: אתה בחרת!

 

 הבמאי: אז מה? אני תקוע אתך פה לעולמים?

 

 זה המצב. )פאוזונת, מתרחק בעדינות( השחקן:

 

 )פאוזה ארוכה(

 

 הבמאי: כל העסק הזה מתחיל לשעמם אותי.

 

 קונפליקט בינינו. שום השחקן: בטח משעמם. אין כבר

 

להפעלת סאונד ריקוד. )מסמן זה אבסורד. תיאטרון אבסורד...  )קם בבת אחת(הבמאי: 

 פונה לשחקן ומזמין אותו לרקוד(.סאונד ריקוד 
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 ריקוד. פונה הצידה ממנו( cut)השחקן מסמן להפסקת המוזיקה 

 

)מסמן הבמאי: ...תשמע, אני לא מתכוון להיות תקוע פה לבד איתך בלי לשחרר לחצים.  

  ריקוד. מנסה לגרור אותו לריקוד(,שוב להפעלת המוזיקה המשך סאונד 

 

ן שוב להפסקת )נלחץ. קם ומתנתק ממנו, עומד לצד הארון בשמאל במה ומסמהשחקן: 

  !תירגע סאונד ריקוד(  cutהמוזיקה שוב 

 

נוצרת מלחמת הפעלה  –)הבמאי מסמן בעקשנות שוב להפעלת הריקוד סאונד ריקוד חוזר 

 מאיים על איש הסאונד באיום "שחיטה" פעמים. השחקן מסמן  שלוש –הפסקה של המוזיקה 

cut נע(.סאונד ריקוד. הבמאי מנסה להפעיל שוב ללא הצלחה ונכ 

  

)ממרכז פרונט הארון, מסתובב עם הגב לשחקן לרגע, מהרהר, מסתובב בחזרה ומפתה  

 אתה בטוח שאתה לא נמשך אלי? ...קצת?? ברוך(

 

 אתה גוץ קטן ומכוער!  )בהדגשה(השחקן:.כבר אמרתי לך: 

 

 אבל... )הולך צעד לכיוונו(הבמאי: 

 

 רד ממני!)חותך אותו בתנועת יד( השחקן:  

 

זה כבר מתחיל להיות  )מסתובב לכיוון הקהל וצוחק(הא, אתה רואה?  )עוצר(הבמאי: 

 מעניין, יש פה קונפליקט. 

 

קונפליקט בתחת שלך! אתה תוקע פה פיתרון פופוליסטי. תמיד  )מאבד סבלנות(השחקן: 

 כשנתקעים עם רעיון אז הולכים על סקס. 

 

 ה"(.מפנה מבט לקהל לשם "קבלת הסכמהבמאי: העיקר שנתקעים )

 

רות  )פונה לארון בתנועת ביטול סופית(גן נעול, מעיין חתום.  )לכיוון הבמאי(השחקן: 

ו, הגיעה ה )משנה נושא. מציץ לתוך הארון מצד ימין במה ופולט אנחת רווחה(סוף!! 

 האספקה.

 

בש. הבמאי מסמן לקהל כאילו בייאוש שהכל נראה -)השחקן מוציא מהארון פק"ל קפה ושש

בש -לגמרי. השחקן אוסף את בקבוק המים ומתיישב מול הקהל, מניח את הששכבר אבסורד 

 באמצע ומכין את הגזייה והפינג'אן למרגלותיו(.

 

 

 האאמ, יש לך אש? )מחפש בכיסים, ואז מסתכל לכיוון הבמאי(השחקן: 

 

 מה?! לא הבאת אש?! שתישרף!  )מופתע(הבמאי: 
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)זורקים לו מהקהל ואם לא, אז מישהו? יופי, גיהינום בלי אש. יש ל : )לקהל(השחקן

תודה, אתה פשוט  מעמדת המפעיל( )השחקן מדליק את האש ומכניס את המצית לכיסו(

 הקפה(. ערכת )מתחיל לתפעל אתמלאך. 

 

השחקן מודה לבעל המצית, ותוך כדי כך מכניס את המצית לכיסו. מתחיל להכין את הקפה. 

. הבמאי מוצא את עצמו בחוסר מעש בעמידה דממה ארוכה. רק רעשי הכנת הקפה נשמעים

נוחות. לאחר שהוא מתעניין בפעולות הכנת הקפה הוא מחליט להתיישב ליד השחקן. -וזע באי

. השחקן עסוק בהכנת הקפה. הבמאי מתבונן אליו לסירוגין בחוסר מנוחה, פאוזה ארוכה

 ק.מתופף באצבעותיו, בנעל. מחפש את הצעד הבא. השחקן מסמן לו שזה מצי

 

 נו, אז מה עושים? )מתפרץ מתוך הדממה הארוכה( הבמאי: 

 

 ממתינים בסבלנות לאלוהים. )ממשיך להכין באדישות את הקפה(השחקן: 

 

 הבמאי: אוי, שכחתי ממנו לגמרי.  מה, הוא כאן?

 

 השחקן: לא. אבל יש שמועות שהוא הולך להגיע.

 

 ד...הבמאי: האא. מחכים לגוֺ

 

)מסמן לבמאי לסדר את הכלים ללה, תארגן פה כבר את העניינים. ...טוב יא! דאאהשחקן: 

 בש(-על לוח השש

 

 במאי:  מה?! אין שחמט??

 

 ! זה מה יש!בש-שש )מדגיש(שחקן: 

 

...לחכות או לא  )נענה בלית ברירה. הוגה לעצמו תוך כדי סידור לוח המשחק(הבמאי: 

( אני מוכן להתערב אתך )לשחקןהוא לא יגיע...   )מהרהר לעצמו(לחכות? זאת השאלה...  

 על זה.

 

 

  !וקח קפה ,שחקן: עזוב שטויות כבר

 

 אחלה קפה, האא!  )צוחק(השחקן: 

 

 חרא קפה! ממש רעל. )משתנק(הבמאי: 

 

 השחקן: תרים ת'קוביה ותתחיל לשחק!

 

 האא! )מתרברב(( שש! ה)הקפה בידו, גומר להשתעל, זורק קובייהבמאי: 
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לוגם באדישות ונשמע נהנה ממנו, מתגרה בבמאי ואז זורק  את  )הקפה בידו, הואהשחקן: 

)הבמאי שש!! האא!  . הבמאי נראה במתח, השחקן מחקה את הבמאי באדישות(ההקוביי

 מתבאס(.

 

 שש! )זורק כשהוא מתוח ואז מתרברב(הבמאי: 

 

 )מסמן לו באדישות אצבע שלישית(.שש!  )זורק קוביה באדישות מופגנת(השחקן: 

 

 הממשיכים לזרוק את הקוביי בידו וממלמל אליה המתבאס. הוא מגלגל את הקוביי)הבמאי 

 לתוך החושך ותמיד יוצא להם שש.

 

 סוף
 


