אוקטובר 2021

על תסריטים ועל תרבות ,ועל התחרות
"ספר יוצא לאור ,סרט יוצא לחושך (של אולם הקולנוע) ,והתסריט? התסריט מוצא להורג" ,כך כותב התסריטאי
והבמאי שמי זרחין בספרו "ההגדה של לילסדה" .אני עד כדי כך אוהב את המשפט הזה ,שאני מרגיש רע עם עצמי
על כך שאני לא עושה בו מספיק שימוש.
אז הנה ,הזדמנות יפה להשתמש בו ,וגם לשאול :האמנם תסריט "מוצא להורג"? או שמא התממשותו על פני
המסך מעניקה לו מעמד של יצירה נצחית ,אף שיצירה זו איננה עומדת בפני עצמה? תהיה התשובה אשר תהיה,
השאלה שלטעמי ראויה להישאל בהקשר זה היא מה לגבי כל אותם תסריטים אשר אינם מתממשים על פני המסך?
לאן אלה יוצאים?
תשובה אפשרית אחת :לאפור .לאזור אי הוודאות המדכדך ,שלעתים נדמה כי אין מפלט מפניו .יבשת התסריטים
האבודים ,אם תרצו .כמעט לכל תסריטאי יש מן "יבשת" שכזו  -בין אם היא במגירה ,בהארד-דיסק של המחשב ,או
על ענן של גוגל.
תשובה אפשרית נוספת :תסריט יוצא למסע .עשרות עיניים בוחנות אותו היטב בשלבים המתקדמים שלו – בעיקר
בין הדראפט הראשון לדראפט הסופי .קולגות ,לקטורים מטעם קרנות הקולנוע ,יועצי ועורכי תסריט ,בני משפחה,
חברים קרובים ,ואנשים רגישים ומיוחדים שאנחנו סומכים על דעתם ועל טעמם .המסע הזה בין קהל של עשרות
זוגות עיניים הוא קשה ומפרך ,והוא גם מפחיד ,ולעתים מענג ,והוא בעיקר תכליתי .אין זה אומר שבסוף המסע
התסריט יופק ,אבל בסופו נדע אם התסריט ראוי להפקה (וכל עוד הוא ראוי ,יש תקווה) .אם הוא טוב ,או אף למעלה
מכך – לתקווה זו יש עוגן ממשי יותר.
אמת  -אף אחת מהתשובות אינה מלבבת .למעשה ,אלו הן שתי נקודות מבט רציונליות על (ומתוך) אותה חוויה .אך
אלו שעבורם כתיבה למסך היא בבחינת ייעוד ,ימשיכו לכתוב ,מצוידים בטענה הצודקת לפיה מלאכת התסריטאות
היא "מרוץ למרחקים ארוכים" ,וכי מדובר במאבק שעתיד להשתלם (רוחנית או כלכלית ,או גם וגם) .אני מאמין שמי
שמכיר בכישרונו ובנוסף חש שהוא 'נולד לכתוב' ,או שהוא מוכרח לכתוב ,שווה לו להיאבק .בכלל ,תרבות היא
מאבק ,ויש להכיר בכך (או לכל הפחות להכיר בכך שזוהי רוח התקופה).
זהו מאבק שהוא גם למען הכלל .אנחנו חיים פה ,יוצרים פה ,צריך להיות לנו אכפת מההווה ומהדור הבא ,ומכך
שתסריטים ייכתבו באופן שוטף ובסופו של דבר גם יופקו .לא חסרים כישרונות בארצנו .חסרה במה ,חסרה תחושת
עשייה כקהילה ,ובעיקר חסרים תקציבים נאותים להפקות.
כפי שכתבתי אשתקד במעמד זה ,אני מייחל ליוזמות דומות .שיהיו עוד חמש ,עוד עשר תחרויות כאלה ,עם פרסים
צנועים יותר או פחות .בסופו של יום ,הדבר תורם לפריחת התרבות המקומית.
זוהי השנה שניה לתחרות התסריטים השנתית ,וכמו שכבר אמרתי לא אחת (בלוויית חיוך הסמוי מן העין) :שנה
שניה זו כבר מסורת .הפקת התחרות היא עבודה קשה ,אך היא מאוד מתגמלת בסופה .איכות התסריטים שנשלחו
– רק עושה חשק לעוד.
האיכות הגבוהה של התסריטים הזוכים השנה הובילה להחלטה להגדיל את הפרסים :הזוכה במקום הראשון יוכל
לבחור בין השתתפות בחממה לפיתוח תסריטים (הפרס המקורי ,בסך  850שקל) לבין השתתפות בסדנה לפיתוח
דמויות (במתכונת זום) בסך  1,800שקל.
התסריט שזכה במקום השני נכתב על -ידי שתיים ,ולכן הוחלט שהפרס (שובר לרכישת ספרים בחנות "תולעת
ספרים") יגדל מ 250-שקלים ל 400-שקלים.
במקום השלישי זכו שניים ,והפרס  -שובר בסך  120שקל לקפה אנסטסיה (טבעוני!) ,יוענק לכל אחד מהזוכים.

ואלו הם הזוכים:
במקום הראשון זכה התסריט "תסתובב" מאת דוד נוריאל
במקום השני זכה התסריט " "Wake Up Callמאת נטע שניצר וסהר ויזל
במקום השלישי זכו התסריט "ג'ודו" מאת שחר בלומנפלד ,והתסריט "טיגריס לבקן" מאת דקל כהן הוך

השופטות השנה היו התסריטאית ,המשוררת ומנחת סדנאות התסריטאות עדי תשרי,
והשחקנית והיוצרת הילה וידור.
תודה למשתתפות ,למשתתפים ולשופטות .כולי תקווה שהתסריטים ,אלה שזכו וגם אלה שלא זכו ,ייצאו לחושך
ממש בקרוב.

מתן שירם

© כל הזכויות שמורות למשתתפים

 .1חוץ .שטח – בין ערביים
פליקס ,18 ,בעל מראה צעיר לגילו ,נאה עם בייבי פייס ,מטופח ומגולח ,לבוש מדי צבא חומים נקיים ומגוהצים .הוא
אוחז בנשק ועל ידו השמאלית תפור סרט עם סמל המפלגה הנאצית .על ראשו יש קסדה שקצת גדולה עליו והוא
חובש אותה ברישול .לידו צועד עוד חייל צעיר ,לבוש באותם מדים גם כן .פליקס מביט סביב ,המקום אליו הגיע
פסטורלי ויפה ,שמש נעימה ,דשא ירוק ,עצים גבוהים תחתם יש מספר חיילים נוספים שמנמנמים ,יש אגם גדול ובו
יש עוד מספר חיילים שוחים .אל פליקס והחייל השני מתקרב בצעדים נונשלנטיים קצין מבוגר עב כרס והם מייד
נעמדים בדום מולו ומצדיעים והקצין משחרר אותם.
קצין
אתם החדשים נכון?
פליקס
כן המפקד
קצין
בסדר גמור ,עוד מעט מגיעים נוספים..יש לנו הרבה עבודה
קצין (לפליקס)
תסדר את הקסדה שלך חייל
פליקס מיד מסדר את קסדתו .הקצין הולך והם ממשיכים ללכת ולרגע פליקס מכוון את נשקו על חברו" ,משחק
אותה" כאילו הוא גיבור מסרט מלחמה ,יורה ועושה פעלולים ושניהם צוחקים.
 .2חוץ .שטח – בין ערביים
פליקס עומד במסדר עם עוד חיילים מסביבו .מולם עומד הקצין שקיבל את פניו של פליקס בסצנה הקודמת ,קסדת
ברזל עם צלב קרס על ראשו.
קצין
עמוד דום!
כל החיילים זזים בדיוק מושלם.
קצין
בטליון  ,63יש בדרך "משלוח" נוסף..אני יודע שחלקכם חדשים ועוד לא
לקחתם חלק ב..פעילות..אבל תזכרו ,אתם מצילים את גרמניה מהטפיל
היהודי שהרס אותה מבפנים! התרומה שלכם תיזכר לעד והדורות הבאים
לנצח יהללו אתכם בשירים ובסיפורים!
פליקס מאזין לקצין בקשב רב.
קצין (צועק תוך שמניף את ידו קדימה)
זיג הייל!
כל החיילים עם םליקס מיד צועקים חזרה בתיאום מושלם "זיג הייל" והנפת יד .הקצין ממשיך להניף את ידו
בדממה בהצדעת "זיג הייל" ולא מוריד אותה וכך גם פליקס וכל השאר .פליקס מעביר מבטו בדממה על כל חייל
וחייל מסביבו ,כולם עומדים כפסלים ,לא מעיזים לזוז הוא להוריד את ידם.

 .3חוץ .שטח – בין ערביים
פליקס נשען על אחד הגזעים ,הקסדה שוב חבושה עליו בצורה עקומה .הוא אוכל להנאתו ממתק שוקולד כשלידו
עוברת חיילת צעירה ויפה ,הוא קורץ לה והיא מחייכת אליו חזרה בביישנות ומסמנת לו לנקות את פיו ואז ממשיכה
ללכת .הוא מנגב במהירות את פיו בשרוולו וממשיך לעקוב אחריה במבטו .הוא קולט שהוא לכלך את מדיו ומיד
מנסה לנקות אותם ומחפש משהו לנקות איתו כאשר הוא שומע מטח יריות מתוך יער שנמצא ליד השטח .ציפורים
עפות במהירות מצמרות העצים ופליקס לרגע "קופא" במקומו .הוא שומע בכי וצעקות מתוך העצים ואז נעמד,
נושם קצת בכבדות וניכר שהוא קצת מבוהל .הוא קולט ילד קטן עם טלאי צהוב רץ במהירות מתוך היער ומנסה
לברוח .פליקס מתרכז על הילד ורואה חייל רודף אחריו ,מנסה לירות בו ומפספס .עוד יריה ושוב החייל מפספס.
פליקס לא מסיר מבטו מהמתרחש כאשר הילד מחליק ונופל ואז החייל משיג אותו ויורה בו מטווח אפס .פליקס
נראה די המום אך מנסה להסתיר זאת .הוא מביט סביב ורואה את החיילים מסביבו משחקים קלפים ,יושבים עם
חבריהם וצוחקים או מנקים את נשקיהם .הוא נשען חזרה על העץ בדממה .הוא רואה את החצי ממתק האכול על
הרצפה ונמלים רבות כבר עליו.
 .4חוץ .שטח – בין ערביים
פליקס מביט על שני חיילים שמפנים את גופת הילד .חייל אחר עם כלב גדול ושחור ,ענוד קולר של המפלגה
הנאצית ,עובר לידו .פליקס מלטף את ראשו של הכלב והכלב מגיב לו ,נצמד אליו ומלקק אותו .פליקס מחבק אותו
ומלטף אותו ונותן לכלב "להתכרבל" עליו כשאר יש רחש של משאיות מתקרבות .פליקס רואה מספר משאיות
עמוסות אנשים חונות באזור ,על כל משאית יש שני חיילים חמושים מכל צד .הכלב ,בפתאומיות שמפתיעה את
פליקס ,מיד מתנתק מפליקס ,הופך דרוך והחייל מריץ אותו לעבר האנשים .הכלב מתחיל לנבוח עליהם בנביחות
צורמות ללא הפסקה בעוד החיילים מסביב צועקים על האנשים בגרמנית .האנשים ,גברים נשים וילדים ,כולם עם
טלאי צהוב על בגדיהם ,יורדים במהירות מהמשאיות ומתחילים לרוץ לכיוון היער ,חלקם נופלים בדרך .פליקס נעמד,
מביט מהצד ולא יודע איך להגיב .חייל אחר העומד ליד המשאיות ,גבוה וצנום וברור שמדיו גדולים עליו ,מזהה אותו
מרחוק.
חייל
חייל! בוא בוא תעזור ,תוביל אותם פנימה
פליקס מתמהמה בתגובתו ונראה מבולבל.
חייל
נו!!
פליקס מתקרב למשאיות בצע דים לחוצים ומנסה לפלוט צעקה מגרונו אך קולו "נתקע" והוא קצת משתנק בעוד
הכלב שהוא מקודם ליטף נובח לידו בנביחות רמות ללא הפסקה.
 .5חוץ .יער – לילה
פליקס ,מדיו עדיין נקיים ,עומד בין עצים גבוהים ודקים ,קפוא במקומו והוא נראה המום ממה שקורה .לא ניתן
לראות מה הו א רואה ,אך ברקע נשמע מטח של יריות קצר וזעקות בכי .הקצין נעמד לידו ,מדיו מוכתמים בדם והוא
מזיע .הקצין מנקה עם מטפחת את מצחו ולוגם כמה לגימות מבקבוק שיכר קטן בעודו מביט על פליקס במבט
אדיש .הוא מקרב את הבקבוק לפליקס כמציע לו לשתות גם .פליקס מביט על הבקבוק ואז על הקצין ולא ממש מגיב
ורק חוזר לצפות במתרחש .נשמע עוד מטח יריות.
קצין
(תוך שהוא "מסדר" את הקסדה על ראשו של פליקס)
אל תדאג..רק בפעם הראשונה זה קצת קשה ,אחר כך זה כבר...
הקצין מסמן עם ידו "זורם".

קצין
אתה בסדר? הפלוגה שלך הבאה בתור.
הקצין תופס את פליקס ההמום ,מסובב אותו אליו ומביט ישירות לעיניו במבט קשוח.
קצין
הפיהרר סומך עלייך!
פליקס עדיין לחוץ ולא עונה לקצין ומבטו של הקצין מתרכך.
קצין
אתה יודע מה?
הקצין חושב לרגע ,נעלם מהמסך ואז חוזר לאחר כמה שניות ,אוחז בחוזקה בילד כבן  ,12טלאי צהוב על חולצתו .יש
עוד מטח יריות ברקע וצעקות בגרמנית.
קצין
תקשיב ,קח אותו לבד ,כנסו יותר ליער ,תתרגל עליו..אחריו יהיה יותר קל
אתה תראה..לך
הקצין דוחף את הילד לפליקס שלא יודע בדיוק איך להמשיך .הוא מסמן לו "קדימה" ופליקס מהנהן בהיסוס
להסכמה ,מחזיק בילד ומעמיק איתו לתוך היער.
 .6חוץ .יער – לילה
פליקס אוחז בילד ומושך אותו איתו ,הקסדה שוב עקומה על ראשו והם מתקדמים בצעדים מהירים בין העצים ועוד
מטח יריות נשמע ברקע .הילד מביט אחורה ואז על פליקס במבט מתריס .פליקס עוצר בין מספר עצים ומעמיד את
הילד מולו בעודו ממשיך לאחוז בו .הוא מזהה עוד חייל באזור ,נשען על אחד הגזעים .החייל רועד ובוכה ,ראשו בין
ידיו .כאשר החייל מזהה את פליקס והילד הוא נעמד מיד ומנסה למתן את עצמו ,ניתן לראות שמדיו מלאים בדם .יש
עוד מטח יריות ברקע ,החייל מביט על פליקס בדממה ,דמעות בעיניו ואז מרכין ראשו ונעלם בצעדים שקטים חזרה
לאזור הירי .פליקס חוזר להביט על הילד בלי לומר כלום .הילד מביט ללא חשש על פליקס ואז מביט סביב ,רואה
שאין אף אחד באזור .פליקס מהדק את אחיזתו על הילד.
ילד (בטוח בעצמו ,מישיר מבט לפליקס)
אין פה אף אחד...אני ארוץ הכי מהר שאני יכול אני פשוט אעלם מפה...
פליקס לא מגיב ורק ממשיך להביט בדממה על הילד ,מתקשה להביט בעיניו חזרה.
ילד
חושך...אף אחד לא יראה אותי..בבקשה..
פליקס מביט סביב ורואה שאין אף אחד באזור ואז מביט על הילד ,המבטים שלהם נפגשים לשנייה ואז פליקס מסיר
מבטו ממנו.
ילד
תן לי ללכת...תגיד שעשית את זה...מי ידע...
פליקס שוב מביט לרגע בעיניו של הילד ואז מבטו "נודד" לטלאי הצהוב והוא מתרכז בו לכמה רגעים .הוא נושם
עמוק ,פניו מרצינות והוא מזדקף במקומו.

פליקס
על..הברכיים..
ילד (כועס אך גם מפוחד)
לא לא!..לא..מי ישים לב אף אחד לא פה..הם לא ידעו..בבקשה!
יש מטח יריות ברקע .פליקס לא מגיב וגופו נע באי נוחות ולחץ במקום .הוא "דוחף" את הילד למטה באיטיות כדאי
שיירד לברכיו.
ילד (תוך שהוא יורד לברכיו)
תרחם עליי...אף אחד לא ידע..אמא שלי שם...ואחותי...
עוד מטח יריות .הילד על ברכיו ,מביט אל פליקס במבט מתריס והוא מתנשף מלחץ .פליקס ממשיך להימנע מליצור
קשר עין עם הילד ובאיטיות שולף את האקדח שלו .האקדח מנצנץ תחת אור הירח ונראה חדש .הוא לוקח צעד
אחורה ומתחיל לכוון את האקדח לילד .הילד רועד במקומו אך מביט ישירות על פניו של פליקס שמהסס ללחוץ על
ההדק ולרגע המבטים שלהם נפגשים שוב.
פליקס (בכעס ,מסיר מבטו מהילד)
אל תסתכל עליי! תוריד את הראש למטה!
הילד ,הבעת פניו קשוחה ,ממשיך לנסות לתפוס את עיניו של פליקס עוד כמה רגעים ואז מרכין ראשו ומביט על
האדמה .פליקס לוקח צעד אחורה ומכוון את האקדח לראשו של הילד אך לא יורה .הוא מתנשף נשימות קצרות
מלחץ ולרגע קולט שיש בכיסו של הילד חצי ממתק שוקולד אכול .הוא מביט על הממתק כמה רגעים ואז מוריד את
האקדח.
פליקס
תסיים את זה...
ילד (עדיין מרכין ראשו)
מה?
פליקס
את השוקולד..תסיים..
בידיים רועדות הילד מתחיל לאכול באיטיות את השוקולד ונראה שכל בליעה מלווה בכאב .פליקס מביט בו עד שהוא
מסיים ואז מצמיד את האקדח לראשו ומתמקד בשוקולד שנמרח על פיו.
פליקס (נשימות קצרות ולחוצות)
תסתובב
ילד (תוך שהוא מסתובב)
תן לי ללכת..בבקשה..אתה לא חייב...
פליקס ,אקדחו מכוון לראשו של הילד ,ידו רועדת ודמעה יורדת מעינו .הוא ממשיך להסס ועומד ככה מספר רגעים.
יש רחש של מלמולים בגרמנית וצעדים שהולכים ומתקרבים לעברם .פליקס מביט לעבר האזור ואז חזרה ליד.
הצעדים גוברים ופליקס ממשיך להתמהמה .מתוך השביל מופיע הקצין עם עוד חייל לידו .הקצין נעמד ומביט על
המתרחש בפנים רגועות .פליקס מביט עליו חזרה ,מביט על הילד לעוד כמה רגעים ואז מסדר את הקסדה על ראשו.
המסך הופך שחור .יש רעש של מטח יריות

 .7חוץ .יער  -לילה
פליקס ,בפנים אדישות ,יורה ללא היסוס לעבר אנשים אותם אנו לא יכולים לראות.

 .1פנים .חדר – יום
נועה ( ) 36שוכבת על מיטה ומסתכלת על התקרה ,נראה שלא נח לה( .מצולמת בקולז אפ ,לא ברור היכן היא
נמצאת).
אירנה (45) o.s
תזכירי לי בת כמה? ?38
נועה
.36
אירנה
טוב 38 ,36 ,זה אותו דבר ..רווקה?
נועה מהנהנת.
אירנה
וסת סדירה?
נועה
כן .ב  18:00מתחיל לי שיעור פילאטיס ,נראה לך שנסיים עוד  5דק'?
החלל נחשף ,רואים את אירנה ) (45רופאה גניקולוגית ,מחייכת חיוך קטן ומהדקת את המשקפיים על אפה .נועה
שוכבת על כסא הגניקולוגית ,תמונות של ואגינות ותינוקות מקשטות את הקירות .אירנה מבצעת בדיקה
גניקולוגית לנועה ,מלבישה קונדום על מקל האולטרסאונד ,שמה עליו ג'ל סיכה ומחדירה את המכשיר .הטלפון
של נועה מצלצל ,על הצג מופיע "אמא ",נועה מסננת.
אירנה
את צריכה להיכנס היום להריון.
נועה
לא! מה פתאום!
אירנה
אז הקפאת ביציות.
נועה
למה אני צריכה להקפיא?
אירנה
אני חושבת שאת צריכה לשקול את זה ברצינות ולעשות את זה כמה שיותר מהר.
נועה
כמה שיותר מהר? יש לי עוד מלא זמן.
אירנה
אין זמן .כבר אתמול היית צריכה להקפיא.
נועה נאנחת בכאב מהבדיקה ,תוך כדי מקבלת שיחת טלפון מאמא שלה ומסננת אותה.
אירנה
בגילך רמת הפוריות יורדת באופן דרסטי בכל חודש .זה הדבר הכי טוב שאת יכולה
לעשות בשביל עצמך או להיכנס להריון .את יודעת שאת נולדת עם מספר הביציות
שיהיו לך כל החיים ,ובכל מחזור את מאבדת עשרות ביציות.
נועה מסתכלת חסרת סבלנות על אירנה ומהנהנת ,מדי פעם מסתכלת על השעון .הטלפון של נועה שוב מצלצל.

נועה (מראה את צג הטלפון לאירנה)
סליחה ,זה כנראה דחוף.
נועה עונה לשיחה ואירנה מגלגלת עיניים.
נועה
אמא ,מה קרה? אני באמצע בדיקה.
מהצד השני נשמע בכי תמרורים.
נועה
אמא! אמא! מה קרה? הכל בסדר? אמא תעני לי?
 .2פנים .סופר – יום
רּומי ( )63מתחבאת ( מצולמת בקלוז אפ ,לא ברור היכן היא נמצאת) היא בוכה ומנסה להסתיר את
הבכי.
*מתקיימת עריכה מקבילה בין הקליניקה לבין רּומי.
רּומי
היית יכולה להיות אמא היום! את קולטת? ואני סבתא! מה יהיה איתך?
נועה
תגידי? מה יש לך?
החלל של רּומי נחשף ,רּומי מתחבאת מאחורי אחד מטורי המדפים בסופר (סופר גדול בסגנון "יוחננוף")
ומסתכלת מעבר אליו ,על תום ) (36מסיע ילד ( )5בעגלה ,לצידו אישה נאה (.)35
רּומי
אני פה בסופר ,רואה את תום עם הבן שלו ואשתו .וזו היית יכולה להיות את .אני
לא מבינה למה אתם לא ביחד.
נועה
על זה את בוכה? חשבתי שמישהו מת .את משוגעת!
רּומי
אני משוגעת? את משוגעת שנפרדת ממנו.
נועה
נו באמת אמא ,זה לא התאים .את אולי הסתדרת איתו אבל אני לא הסתדרתי איתו.
יאללה אני מתנתקת ,נדבר אח"כ ביי.
רּומי
חכי רגע .שנייה.
נועה מסתכלת על אירנה במבט מתנצל ,אירנה מתעצבנת ומצקצקת בלשונה .במקביל רּומי עוקבת אחרי תום
בסופר ושמה לב לדברים שהוא מכניס לעגלה ,האישה שהייתה לידו מתרחקת למחלקת הקפואים .תום מבחין
ברּומי שמיד מנגבת את דמעותיה ,תום מתקרב לרּומי ,הם מתחבקים ,חיבוק מוזר ,לא חם ומאוד מביך.
תום
רּומי ,וואו שנים לא ראיתי אותך ,מה שלומך?

רּומי
בסדר ,בסדר גמור ,מה שלומך?
תום
האמת שהכל טוב ,זה הבן שלי גוני ,תכירי.
מחווה בראשו לילד בעגלה .רּומי מחייכת ,מתאפקת לא לבכות.
גוני
אבא אני רוצה שוקובו!
נועה
אמא אני מנתקת באמת .ביי
אירנה מכניסה את מקל הפאפס ,נועה נאנחת בכאב.
רּומי
חכי שנייה (לנועה) אויש איך הוא דומה לך (לתום).
תום
באמת? כולם אומרים שהוא קופי של אשתי.
רּומי
זה אתה בקטן.
גוני
אבא אני רוצה שוקובו.
נועה מנתקת את השיחה.
תום
רגע חמוד.
רּומי (עדיין אוחזת בטלפון ,כאילו היא בשיחה)
בדיוק נועה פה איתי על הקו ,היא בהריון .אתה יודע?!
גוני
אבא! נו! שוקובו!
תום
(לגוני) שניה ,אתה רואה שאני מדבר כאן.
(לרּומי) איזה יופי ,תמסרי לה מזל טוב וד"ש ממני.
רּו מי ממשיכה לשוטט בין מדפי הסופר ,ומתקשרת שוב לנועה .נועה לא עונה.
 .3פנים .קיוסק – יום
נועה ,על כתפה מזרן יוגה ,מתבוננת במקפיא הגלידות ,ומחייגת "אמא" בעצבים.
*מתקיימת עריכה מקבילה בין הקיוסק לסופר.

נועה (עצבנית)
נרגעת?
רּומי
למה ניתקת לי?
נועה (עצבנית)
לא הבנת שהייתי באמצע בדיקה!?
רּומי
איזו בדיקה?
רּומי מסתכלת על תום וגוני שמתרחקים למחלקת הקפואים.
נועה פותחת את מקפיא הגלידות.
נועה (נאמר בעצבים ובקול רם)
גניקולוגית! אני עושה הקפאת ביציות!
המוכר ( )50בקיוסק ועוד קונה ( )20מסתכלים על נועה .נועה לא שמה לב לקיומם.
רּומי
את מה? למה? השתגעת?
נועה (נאמר בעצבים ובקול קם)
כי הרופאה אומרת שעוד שנייה פג התוקף של הביציות שלי.
רּומי (בוחנת מדף ביצים בסופר ,מנסה להרגיע)
מה פתאום נועל'ה ,יש לך עוד זמן ,את עוד צעירה ,יפה ,מוכשרת ,יש לך ביציות
זהב.
רּומי מכנ יסה חבילת ביצים נוספת לעגלה.
רּומי
אולי תצאי לדייטים? ככה תכירי מישהו .גם יש מלא באינטרנט .ככה הבת של מימי
מצאה את בעלה .אני אדבר איתה עכשיו.
נועה מוציאה שלגון שוקובו מהמקפיא מסתכלת על התוקף ,כתוב .10.01.19
נועה (פונה למוכר בקיוסק)
זה לא בתוקף!
רּומי
זה כן בתוקף!
המוכר בקיוסק
זה כסתח נשמה ,אבל אם את דואגת קחי אחד אחר.
נועה ,מגלגלת עיניים ונוברת בתוך מקפיא הגלידות ומוציאה שוקובו חדש והולכת לכיוון הקופה.

נועה
אמא ,את לא צריכה לדבר איתה ,הכל בסדר ,אני באמת בסדר (עצבנית ואז הקול
מתחיל לרעוד)
אולי זה באמת מה שאני צריכה לעשות( .נאמר בשקט)
רומי בקופה מעבירה את המוצרים ,לא מגיבה.
נועה (קצת דומעת ,אומרת בשקט)
אני רוצה שתהיה לי משפחה.
נועה משלמת על השלגון,
רומי רואה מרחוק את תום ,אשתו וגוני יוצאים מהסופר.

 .4חוץ .גן שעשועים  -יום.
נועה יושבת על ספסל ואוכלת שוקובו.

.1פנים .דלת הבית של גל – יום
אמא של גל ( ) 50בכניסת הבית לידה טיגריס גדול ולבן .מתבוננת ישר קדימה.
.2פנים .סלון הבית של גל – יום
אנה ( ) 22חוצה את הסלון .בסלון חלון הזזה על כל הקיר .פונה לגינה .בנערכת מסיבת תה .אנשים סביב
שולחנות עגולים קטנים .עד ארבעה סביב שולחן .בידי האנשים קפה תה ועל השולחנות קאפ-קייקס וקלאב
סנדוויץ .כולם צוחקים .פוקוס על אישה מבוגרת עם משקפיים וידיים מלוכלכות מגיר .פוקוס על בחורה צנומה עם
ילקוט .פוקוס על בחור עם עניים כחולות במדי צבא .אנה עולה במדרגות לקומה העליונה.
.3פנים .חדר של גל – לילה
אנה עומדת בכניסה לחדר של גל .החדר חשוך .ריצפה מבטון חשוף ובמרכז החדר בתוך שקע מרובע ובתוכו
מזרן זוגי לבן .על המזרן שוכב גל ( )23בתחתוני בוקסר בלבד ,גוף מפוסל שיער ככה קצת מתולתל כמו פסל של
אל בתנוחת הסבה .יש קיטוע בזמן ,אנה לצד גל על המיטה ,בבגדים תחתונים מתכסה בסדין לבן דק.
גל
איך נכנסת?
אנה
אמא שלך והטיגריס שלה פתחו לי את הדלת
גל
והיא נתנה לך להיכנס?
אנה
היא אמרה שאתה ישן .ביקשה שלא אבוא היום.
גל
אז למה באת?
אנה
חשבתי שזה בסדר.
גל
אסור להפריע לי כשאני ישן .אם לא אשן אהיה עייף,
אם אהיה עייף לא אעשה את מה שאני אוהב ורוצה.
אנה
אתה לא אוהב לשכב איתי? אתה לא רוצה
שאהיה פה?
גל
זה לא משנה מבחינתי .העיקר שלא תפריעי לישון.
אנה
אז ללכת?
גל
רגע! קודם תתפשטי.
.4פנים .חדר של גל אחרי טרנספורמציה – יום
הק ירות של החדר הופכים לשקופים .המסיבה שנשקפה קודם מהחלון בסלון עכשיו נשקפת מבעד כל צדדי

החדר .שוב רואים את הדמויות הצוחקות כמו קודם.
אנה
אבל מה עושים פה כל האנשים?
גל
הם אורחים של אמא שלי ,היא עושה מסיבת קפה.
אנה
כמה הרבה מוזמנים .הינה המורה שלי מהיסודי,
רותי .הבחורה הזו גם מוכרת לי ,היא לומדת
איתנו? האיש הזה היה מפקד שלי בקורס קצינים,
זו דומה לבת דודה רחוקה של אמא שלי.
איך אמא שלך מכירה את כל האנשים האלה?
ולמה הקירות שקופים?
גל
את יכולה להיות בשקט? אני רוצה לישון
אנה
אבל כל האנשים..
גל
איזה אנשים?

.5פנים .חדר של גל – לילה
שוב קירות בטון
אנה
של מסיבת הקפה..
גל
על מה את מדברת?
אנה
של אמא שלך
גל
אמא שלי ישנה עכשיו ,זה אמצע הלילה ,לכי לישון.
אנה
רגע!
גל
מה עכשיו?
אנה
תן לי נשיקה.
גל

די כבר! לכי לישון .את לא חברה שלי ,את לא תהיי
בת זוג שלי אף פעם ואת ישנה כאן רק בגלל שאת
גרה רחוק .ואם עוד פעם תנשקי אותי בגב,
אני נשבע שאני אשכב איתך בלי קונדום ,אז די.
ולאמא שלי אין טיגריס לבקן יש לה אסקי לבנה.
לילה טוב.
אנה
גל ,אתה זוכר שפעם ישבנו יחד בשיעור?
גל
גם אז לא הפסקת לדבר והפרעת לי להקשיב.
אנה
הצעת לי לבוא אתך למסיבה ,אמרתי לא.
גל
אני לא זוכר.
אנה
לפני שנה לקחנו עוד שיעור ביחד .אז ישבת בשורה
הראשונה והיית מוזר .היית המוזר של השורה הראשונה.
גל
אני לא זוכר
אנה
מי היה מאמין שנשכב .ועוד ארבע חמש פעמים.
ושתגרש אותי ככה מהמיטה באמצע הלילה.
גל
שכחת גם שהכנתי לך פסטה ברוטב עגבניות,
שעשינו פיקניק בחורשה .שהתקשרת אלי מתחנת
הרכבת בוכה ואחרי שבועיים שלחת לי מייל
ואני עניתי שאמא שלי שואלת לאן נעלמת.
אנה
לא ,לא ,זה לא בסדר הנכון! קודם הצעת לי
ללכת למסיבה ,אחר כך שכבנו והכנת לי פסטה
ופיקניק ואז נישקתי אותך בגב .הרכבת והבכי
זה רק מחר בבוקר .עכשיו אתה תירדם אני לא
אשן כל הלילה ,דמעות ירדו על הלחיים אבל
אתה לא תשמע ,כשיעלה האור אני אתלבש בשקט,
אקח את התיק שלי ואצא ,כשאחפש את המפתח
לדלת אמא שלך תתעורר ,היא תקח אותי לתחנת
הרכבת ,בדרך נדבר על ספר שהיא קראה לאחרונה,
אז אגיע לתחנת הרכבת ,אתה תתקשר ,אני אבכה.
גל
זה לא משנה לי כל כך.

.1חוץ .נחל ביער – יום
המוני דגים שוחים בנחל רדוד ,הזורם ביער טרופי .הדגים שוחים לכל עבר; מדי פעם דג קופץ מעל פני המים.
להקות של דגים נעות ביחד ,כזרמי מים.
.2פנים .סלון בית – לילה
שולחן מרובע גדול ,סביבו משפחה גדולה 14 ,אנשים .הנוכחים בגילים משתנים – מגיל  55ועד גיל  .5צוחקים.
שעון קיר מעיד על השעה –  .20:25על השולחן אוכל בצבעים חזקים ,ובמרכזו צלחת גדולה עם דג שלם ומבושל.
רועי ( ,)24צנום וגבוה ,אוכל בשקט .בוהה בשולחן .הוא מביט לשמאלו ,לכיוון אביו ,שלמה ( ,)55שאוכל וצוחק.
רוטב אדום מרוח על קצה השפה השמאלית של שלמה.
רועי ()V.O
לאבא שלי יש יכולת מדהימה לא לשים לב לאוכל שמרוח לו על
הפנים.
מחשבה רעה .לא משנה.
רועי חוזר להביט בצלחתו ,אוכל .מגרד בשיער.
רועי ()V.O
לפני שנה הופיע לי כתם לבן בשיער.
.3פנים .חדר השינה של רועי – יום
חדר שינה בהיר ,מצעים בצבע תכלת ,ארון ומראה .שעת בוקר מוקדמת .רועי ,לבוש בחולצה ובבוקסר אפורים,
בוחן שערה לבנה.
רועי ()V.O
חלמתי בלילה על יתושות שאוכלות פילים ,והתעוררתי עם שערה
לבנה שבקושי הצלחתי לראות.
.4פנים .אוטובוס נוסע – לילה
רועי יושב בקו אוטובוס עירוני .לבוש חולצה קצרה ומכנסיים ארוכים .מגרד בקודקודו ,ולאחר מכן מביט בידו.
שערה לבנה.
רועי ()V.O
ואחר שבועיים ,שוב שערה לבנה.
.5פנים .רכבת – לילה
רועי עומד ברכבת בשעת לילה מאוחרת .לבוש מעיל .מביט בשערה לבנה בידו.
רועי ()V.O
ועוד אחת.
.6פנים .סלון בית – לילה
בחזרה לארוחת הערב בסצנה .2
רועי ()V.O
וככה לאט נוצר כתם לבן.
רועי משחק לאט ובדכדוך באוכל בצלחתו במזלג .מביט בדג במרכז השולחן .רוטב כהה מטפטף לאט על הדג,
מייצר כתם כהה על הצלחת .הדג המת מחייך בשיניו הצלויות .רועי בוהה.
אישה ()O.S
רועי? יכול להעביר לי את הקטשופ?
רועי מתעורר מבהייתו בדג המת.

רועי
כן ,בטח.
רועי מעביר את הקטשופ ,מגרד בראשו.
רועי ()V.O
בכל מקרה ,ניסיתי בהתחלה לצבוע את השיער.
.7פנים .מספרה – יום
מספרה קטנה ושקטה .רועי יושב על כיסא בר נמוך ,מול המראה ,עליו חלוק לתספורת .מאחוריו הספר (,)63
מבוגר ומחויך ,בעל שיער שחור ,מחזיק קערית ומברשת לצביעת שיער.
רועי ()V.O
אבל רק את הכתם.
הספר
מה שתרצה ,חביבי.
רועי צוחק .הספר מתחיל לצבוע את הכתם הלבן על שערו של רועי.
רועי ()V.O
הספר היה מאוד נחמד ,אבל...
.8פנים .חדר השינה של רועי – יום
שעת בוקר .רועי מתיישב על קצה המיטה ,לבוש בחולצה ובבוקסר אפורים ,מוציא שערות מקודקודו ובוחן אותן.
רועי ()V.O
הכתם חזר.
.9פנים .משרד הרופא במרפאת עור – יום
משרדו של הרופא ( ,)46קירח ,חיוור וממושקף .לבוש חלוק לבן .המשרד אפור אך מרווח .רועי יושב על כיסא
קטנטן ,ומצידו השני של השולחן – מסך מחשב וכיסא גדול .מאחורי כיסאו של הרופא ,קיר מלא בתעודות
ממוסגרות .בקיר המאונך לו ,בין הרופא לרועי ,איור רפואי המציג את שכבות העור.
הרופא עומד מאחורי רועי ,בוחן את שערותיו.
רועי ()V.O
אז הלכתי לרופא.
הרופא מסיים את בחינת השיער ,וחוזר לכיסאו.
הרופא
תשמע ,גנטיקה.
רועי ()V.O
הוא אמר דברים כמו זקיקים ומלונין ו DHT-ו STFU-אבל אני
שמעתי רק חלק.
הרופא
אין מה לעשות .קבל את זה.
רועי
אתה בטוח?

הרופא
אני רופא.
רועי
זה אולי בגלל משהו נפשי?
הרופא
אתה מוזמן לגלח את הראש.
רועי
תעזור לי.
הרופא
תעזור לי ותצא מהחדר.
רועי ()V.O
אני די בטוח שזה מה שהוא אמר.
קיללתי אותו ויצאתי מהחדר.
.10פנים .סלון בית – ערב
בחזרה לארוחת הערב.
רועי ()V.O
זהו .מאז הכתם גדל כבר שנה .בחגים הוא גדל מהר יותר .כשאני
רעב זה לבן ממש.

כתם הרוטב על הצלחת הלבנה ממשיך לגדול.

רועי ()V.O
זה בא בתקופות .לפעמים מגרד יותר ולפעמים פחות.
.11חוץ .נחל ביער – יום
בחזרה לנחל בסצנה  .1הדגים שוחים עם הזרם ונגדו.
רועי ()V.O
לא יודע .אני כבר לא יודע מה לחשוב.
.12פנים .זירת היאבקות – לילה
זירת היאבקות עגולה ומוארת חזק ,בעוד שאר הסביבה מוחשכת לחלוטין .בזירה נמצאים שני ג'ודוקאים,
בחליפות ג'ודו לבנות .הם עומדים אחד מול השני ,קדים לקראת קרב.
רועי ()V.O
לפעמים אני מרגיש שכל המחשבות שלי הן כמו לוחמי ג'ודו
עיוורים.
שני הלוחמי ם מתחילים להיאבק ,אבל לא מצליחים למצוא אחד את השני במכותיהם .הם נאבקים באוויר.
רועי ()V.O
אני מנסה לכוון אותן למקומות טובים אבל אז באה עוד מחשבה
וכולם מטומטמים והוא מסריח והיא כלבה ואני כל כך הרבה יותר
טוב אבל אני בעצם הכי גרוע .זה הכול מאבק שלא מצליח להגיע
להכרעה כי הם כולם עיוורים.

.13פנים .חדר שרתים – יום
חדר שרתים עצום בגודלו ,המכיל ארונות תקשורת בגבהים זהים אך בגדלים משתנים .כל ארון תקשורת עומד
בפני עצמו .רועי מטייל בין הארונות השונים ,בוחן אותם .אור פלורסנטי.
רועי ()V.O
הייתי רוצה שהכול יהיה מסודר בשרתים שעושים מלא תהליכים
חישוביים שאני לא מספיק לעשות לפני שמגיעה עוד מחשבה
רעה.

.14פנים .סלון בית – לילה
בחזרה לארוחת הערב.
רועי ()V.O
אבל עד אז ,אני פשוט אשתוק .אני אתן לכתם להשתלט על
העולם.
רועי מביט שמאלה ,רואה את אביו ,עדיין עם רוטב אדום על השפה השמאלית.

רועי ()V.O
אמא ,יכולה להביא לי מהדג?
רועי מגיש את צלחתו ,ומקבל מנת דג .רועי מתחיל לאכול את הדג.
.15פנים .חדר שרתים – יום
חזרה לחדר השרתים בסצנה  . 13רועי ,אשר ממשיך בטיולו בין בחדר ,עוצר ובוהה בארון תקשורת אחד .הוא
עוצר ,ודוחף את הארון .הארון מפיל את הארון שאחריו ,וכך הלאה.

