
 משה ופניק סטודיו למשחק
 vapnik.moshe@gmail.com  , דוא"ל052-2225324לפרטים:  .ת"א 32לה גרדיה 

 

 

 

 פרטי בלבד. מונולוג זה מיועד לשימוש
 מומלץ לקרוא את המחזה כולו כחלק מתהליך העבודה על המונולוג.

 להכוונה בעבודה על מונולוג זה, ניתן לקבל עזרה בהתנדבות

 03-6875590 בטלפון  הסטודיו למשחק מתלמידי

 

 

 

 

 

 המחזה: הלילה השניים עשר, או כרצונכם

 המחזאי: וויליאם שייקספיר

 סוג: קומי

 גברים

 

 אורסינו הדוכס: מוסיקה את אהבתי מזינה,

 על כן נגנו לי עוד ועוד, בשפע, עד לרוויה ושובע, כדי פגיעה אנושה בתיאבון, עד כלותו. 

ושוב הצליל הזה! הוא כבר דעך, הו, הוא חלף על אוזני ערב כלחן נושב ב'ערוגת סגליות', אוסף בשמים 

 ומפיץ אותם.

 עננה!די, מספיק; הוא לא ערב עכשיו כמו שהיה פעם. הו, רוח האהבה, כה ערה את ור

 מעמקייך, כמו הים, כל הבא אל קרבם, בכל מעלה ותוקף, יושחת וייגרע מיד. 

 כה רבים הם מראות האהבה, שדמיונה לבדו נעלה הוא.

 אני יוצא לציד האיילה. האצילית מכולן.

 הו, כשעיני אך ראו את אוליביה, דומה כי האוויר סביבה זוכך; מיד אני לאיילה הפכתי,

 ודפת אותי מאז כ'עדת כלבים נזעמים ו'עזי פנים.טרף קל לתשוקתי, הר

  -הו, זו שחדרי ליבה פנויים רק להכיל חובת אהבה לאח

איך היא תאהב כשחץ הזהב של קיופיד יפלח את שאר רגשותיה; ליבה ומוחה יתלכדו אז להכניע את 

 יישותה השלמה, הנהדרת, להמליך עליה מלך אחד!

 הרחק אלך לי, אל פרחי הגן! 

 האהבה תשגה, לא כאן.רק שם 
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 המחזאי: וויליאם שייקספיר

 המחזה: רומאו ויוליה

 סוג: דרמטי

 גברים

 

 אך הס מלספר! הכל שמעתי. שנאה טורפת בנו מסביב,

 רומאו: האהבה, אורבה בסנורים,

 חפצה מוצאת במסתרים!-אך שלל

 היכן נסעד? אהה! קטטה נפלה פה?

 ואהבה טורפת שבעתיים.

 זו אהבה רודפת ריב!אכן, 

 אבוי, שנאה רוחשת אהבה!

 הכל שראשיתו באפס ובאין!

 תפארת!-קלות כבדה וריקנות מלאה! הו, תוהו מאוכלס צורות

 עופרת! בריאות חולה!-הו, אש קרה! עשן צלול! נוצת

 שינה שבהקיץ, שאין בה שום דבר ממה שיש בה!

 וזהו אהבתי, כך אחושנה,

 האהבה איננה. -אך באהבה
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 שם המחזה "יחסים מסוכנים" 

 מאת כריסטופר המפטון 

 שם הדמות המרקיזה דה מרטיי 

 

 וכבר אז הבנתי שהתפקיד שהיה מוטל עלי,  15כשנכנסתי לחברה הייתי בת 

 זה לשתוק ולעשות מה שאומרים לי. וזה נתן לי הזדמנות להקשיב ולשים לב. 

 לא למה שאנשים אמרו לי, דברים שהיו חסרי עניין כמובן, אלא לכל מה 

 שהם ניסו להסתיר. התאמנתי בהתנתקות. למדתי איך להיראות עליזה בזמן 

 שכעסתי ואיך לחייך בחביבות בזמן שנעצתי מזלג בתוך כף היד שלי. נעשיתי 

 לא רק בלתי חדירה אלא גם רמאית וירטואוזית.

 לא גילה לי דבר באותו שלב, ושלא חיפשתי אז את התענוג מיותר לציין שאיש 

 אלא את הידע.

 אבל כאשר לצורך קידום והרחבת הידע שלי, סיפרתי לכומר הוידוי שלי 

 שעשיתי את "הכל", התגובה שלו היתה כל כך נדהמת שרק התחלתי לקבל 

 מושג עד כמה עצום התענוג יכול להיות.

 אמי על נישואיי, וכך הגעתי לזרועותיו של  רק עליתי על התגלית וכבר הכריזה

 מסייה דה מרטיי כשאני עוד בתולה.

 בסך הכל לא היתה לי סיבה להתלונן על מרטיי וברגע שהתחלתי לראות בו 

 מטרד, הוא ברוב התחשבות מת. 

 ניצלתי את שנת האבל שלי כדי להשלים את לימודיי. נועצתי בשומרי המוסר 

 ד כיצד יש להיראות, בפילוסופים כדי לדעת מה הקפדניים ביותר כדי ללמו

 לחשוב, ובסופרים כדי לראות ממה אני יכולה לצאת בשלום. ולבסוף הייתי 

 ממוקדת היטב כדי לשכלל את הטכניקה שלי. 

 פלרטטי רק עם אלה שבדעתך לדחות. בדרך זו את יוצרת לעצמך שם של מי 

 שאינה ניתנת לכיבוש, בעוד שבעצם את יכולה לחמוק בשקט ועם מאהב לפי 

 בחירתך. בחירה לא מוצלחת היא פחות מסוכנת מבחירה גלויה לעין. לעולם 

 אל תכתבי מכתבים. תדאגי שהם יכתבו מכתבים. תמיד עלייך לוודא שהם 

 ני חושבים שאין לך אף אחד חוץ מהם. נצחי בכל מחיר. כשאני רוצה גבר א

 לוקחת אותו. כשהוא רוצה לפתוח את הפה הוא מגלה שהוא לא יכול. זה כל 

 הסיפור.
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 שם המחזה "לחלום" 

 מאת אורן נאמן 

 

 הוא גרם לי להרגיש מיוחדת. אף אחד חוץ ממנו, לא גרם לי להרגיש כך.

כשאמרו לי שהוא מת לא האמנתי. לא יכולתי להאמין. שהוא עזב, שהוא נטש אותי. כל כך הרגשתי 

נבגדת. שנאתי אותו ואת כולם. את כל מי שרק התאפשר לי לשנוא. התנתקתי לחלוטין, מהעולם החיצוני, 

כאילו היה  התנתקתי מאמא. מאוחר יותר הוא התחיל להופיע בחלומות שלי. לילה אחרי לילה. שם דיברנו

אני כל היום מחכה שרק יגיע  בחיים.אני רואה אותו בחלומות שלי, הוא מופיע שם, מתגלה אלי מדי לילה.

הלילה כדי שאוכל לראות אותו שוב. זה בדרך כלל קורה אחרי חלום או שניים שהוא מופיע פתאום. תמיד 

כשהוא הולך, כל פעם מחדש. אני מופתעת מחדש לראות את הפרצוף שלו שם. תמיד אני נעצבת כל כך 

לפעמים גם בוכה מרוב עצב וכעס על זה שהוא עוזב אותי שוב. אבל כשהוא מופיע בלילה שלמחרת, ואני 

 רואה אותו והוא מחייך אלי, אני שוכחת שהוא עזב, ושיעזוב שוב, ושאני עוד מעט אתעורר והוא שוב לא 

קצת אחרי שהוא נפטר. במשך התקופה שהוא היה יהיה אתי. הקפיצות שלו לביקור בחלומות שלי התחילו 

חולה התרחקנו. יותר נכון אני התרחקתי ממנו, התחמקתי כמה שיותר מלבקר אותו בבית החולים, ורק 

אבל בקושי מסתכלת לו בעיניים. אבל הוא הבין. הוא לא לחץ  –כשכבר הייתי חייבת לבוא, הייתי מגיעה 

י, לתי מסוגלת לראות אותו במצב כל כך נורא. האח הגדול שעלי לבלות זמן איתו, הוא ידע שלא היי

 שתמיד הערצתי, פתאום נראה כל כך עלוב ומסכן, וכל כך פתטי. חשבתי שהוא יתגבר על זה, והכל יחזור 

לקדמותו, והוא ישוב אלי ואל אמא, כמו שהיה לפני זה, אבל הוא מת. כמו שאנשים אחרים מתים כל יום. 

בטלביזיה, רואים את שמותיהם בעיתונים, כך סתם מת. והשאיר אותנו מאחור.  אנשים ששומעים עליהם

אמא אומרת שיש לזה סיבה. דברים לא קורים ככה סתם...היא אומרת את זה לעצמה כדי שתוכל 

להתמודד עם דבר כל כך לא הוגן, שאיבדה את הבן האהוב שלה, שאהבה יותר מהכל, אפילו יותר ממני. 

לי כל כך שהיא אהבה אותו יותר. אני ידעתי בדיוק למה. אני לא מיוחדת כמו שהוא  זה אפילו לא הפריע

היה. הוא היה אדם שונה מאחרים. על ידו, אנשים אחרים נראו תפלים וסתמיים, וכל כך רגילים. היה לו 

מין זוהר פנימי. לא משהו שאפשר להסביר במילים. הוא היחיד שאמר לי את חכמה. יום אחד, תהיי 

 רת מפורסמת.סופ
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 שם המחזה הומור גרדום

 מאת ג'ק ריצ'רדסון 

 שם הדמות מרתה 
 

פיליפ, תמצא לך משהו פחות יקר להשתעשע בו ממטחנת הפלפל הזאת. זו הייתה מתנת יום ההולדת שאמי נתנה 

הייתי מבקשת ממך להתיישב עכשיו ולגמור את דייסת הקוואקר )מביטה אל  לך!בטח עלה עשרים וחמישה דולר.

אז  -אחת הקעריות שעל השולחן( היא מתחילה להתקרש ולהידבק לדפנות פיליפ, אם אתה נוטש את הדייסה הזאת

שאכין לך חביתה כשתרד שוב אני באמת לא חושבת שאתה יכול לקום ולעזוב היום, פיליפ. אתה יודע למה? בגלל 

חניכיים? -שיניים מחר בבוקר. אתה לא זוכר? השן הטוחנת שצריך לעקור? גורמת דלקת-שיש לך תור אצל רופא

ערב ביום שישי ואתה יודע שאתה מת על -שבגללה אתה לא יכול לאכול ממתקים? אנחנו מוזמנים לאחותי לארוחת

כבישים בסופשבוע והמהומה לא נראה המוס שוקולד שלה. אני הודעתי שנגיע. נעניתי להזמנה. ועם כל הפקקים ב

-ג'ונגל טורף-לי איך תוכל לתכנן לעזוב לפני יום רביעי הבא. אני יודעת שאתה מתכנן להפוך ל)מרירה וחדה( צמח

אדם, כן, אני יודעת. יופי. אז תחכה עד אחרי הארוחה אצל אחותי בשביל להתחיל לפרוח. ועד אז יהיו עוד דברים 

ף שלי לא מפתה אותך לבוא למיטה אבל אתה תסתכל עליו, תדבר אליו ואפילו תנשק שיעכבו אותך.אולי הפרצו

אותו בענייניות עסקית כל יום ויום בחיים שלך. כי גם אם הפרצוף הזה מרוח בקרם לחות או בשומן, זה הפרצוף 

קט איתו רק -געפעם, פיליפ, אותו ר-המנהל שלך, יותר מאי –עם גונדר הכלא  -של אשתך, פיליפ. גם כשבגדתי בך

למרות הגרביים האדומים שלך שהתחלת לפזר מתחת לספה, ונעל הבית שפתאום  -הזכיר לי כמה נוח היה לי איתך

מצאתי מתחת  החיים שלי תלויים בכל הפעולות הקטנות שאתה מבצע. אתה כמו טלפון, חשמל או הצנרת. מבחינת 

 הם  –החיים שלי אתה פשוט מובן מאליו, ובלעדיך 

ם.  משהו אפילו חזק  שאי אפשר לקרוע. זה רשמי ומצמיד אותנו זה לזו למרות פילגשים, חלומות, חשבונות אבודי

וטוסטים שרופים. בעל ואישה. זה העולם שלנו, פיליפ, וכל מה שיש בו כבר מזמן התגלה, סומן. קיבל שם ומקום 

 אותי ואת בפינה הייתה לך הזדמנות, פיליפ. למשך אותה שניונת קצרצרה כשתפסת 

הגונדר ביחד, אז הייתה לך ההזדמנות. אבל מה? אתה נשארת ועזרת לי עם שטיפת הכלים. כוח המשיכה סחב אותך 

בחזרה ישר לאדמה חמודי. לעולם לא תצליח לפתוח את הדלת הזאת, פיליפ. אתה יודע בדיוק מה יש בצד השני. אל 

היית צריך ללבוש כשנתקע לך הדיסקוס אחרי שעשית תתאמץ יותר מדי. תזכור את חגורת הגב המגעילה הזאת ש

לדלת הזאת יש מהירות האור. תחום  סדר בבוידעם בשנה אתה, אני והדלת יודעים בדיוק לאיזה צד אתה שייך.

אתה יודע בדיוק  היא לא נפתחת בגלל שאתה לא רוצה שהיא תפתח. ניתנת להריסה.-עביר. בלתי-וגודל בלתי

הג'ונגל  פרקים.-אתה חולם לברוח אליו, אתה בסך הכל תחטוף גרבצת, שלשולים ודלקתשמהג'ונגל  הטרופי הזה ש

היחידי שיש לך איזשהו סיכוי להכיר בחיים שלך הוא היהודי הנודד בעציצים מעל המיטה שלנו. ודרך אגב, תורך 

 להשקות אותם בשבוע הבא, 

 ואתה תטפל בהם כל שבוע שני כל עוד אתה חי על פני האדמה.
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 -ויולה: לא השארתי אצלה שום טבעת. מה כוונת הגבירה? ישמור האל

כך, שעיניה, דומה, בלבלו את לשונה, ודיבורה -אם מראיתי לא הקסימה אותה! היא בחנה אותי כדי

 השתבש.

 היא אוהבת אותי, בטוח.

בעורמה מזמינה אותי אהבתה עם שליח מגוחך זה. ואת טבעת אדוני היא דוחה! מובן, הוא לא שלח לה 

כלום. אני הגבר: אם כך, כי כך הוא, גבירה אומללה, חלום תעתועים אהבתה. מרושעת את, תחפושתי, כי 

 צר ואויב יכול לי. 

 מה קל לחזות גברית כוזבת לטבוע חותם בלב אישה דונגי!

 ולשתנו היא הסיבה, לא אנו, כי כאשר נוצרנו, כך אנו.אבוי, ח

 כלאיים, מחזרת אחריו, והיא בשגגתה, מאוהבת בי.-מה יקרה עכשיו? אדוני אוהב אותה מאוד, ואני, יצור

 מה ייצא מכל זה? כגבר, אהבת אדוני לא לי היא;

 אנחות שווא לרוב תגנח אוליביה בגללי. -אבוי ליום הזה! -כאישה

 לפתור התעלומה, כי לא לי כעלמה זאת המשימה. עליך, זמן,
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וגם  –ו"ו  -כ"ף –מאלווליו: )מרים את המכתב( בחיי, זה כתב היד של גברתי: כאלו בדיוק האותיות שלה 

 הסמ"ך שלה, וכך בדיוק היא מעגלת את הזי"ן שלה. למעלה משיא הספקנות שזה כתב היד שלה.

 אל אהובי החשאי, מה שכאן, וכן מיטב איחולי.)קורא:( 

לי, חותם שעווה. רגע! הרי זה חותם לוקרציה, הוא היא נוהגת לחתום בטבעתה: -בדיוק הסגנון שלה! סלח

 זו גברתי! למיזה מיועד?

 אלוהים עדי,:( )קורא

 כי אוהב,

 אך מיהו דודי?

 נשאר סודי,

 לא אגלה, לא.

 מה הלאה? –'נשאר סודי, לא אגלה, לא'! 

 זה יכול להיות אתה מאלווליו! –החרוז משתנה! 'לא אגלה, לא'! 

 בביתי אני מלכה,)קורא:( 

 אך כמו לוקרציה דמי נגר:

 קשה בי אהובי פגע,

 . את ליבי שבר. . וו. ל. אמ

 כול אנ'צריך לראות, אנ'צריך לראות, אנ'צריך לראות.-עם זאת ראשית –'מ. וו. ל. א. את לבי שבר.' 

'בביתי אני מלכה.' ובכן, היא יכולה להיות מלכתי: אני משרת אותה, היא גברתי. ובכן זה תואם לגמרי את 

הבריא. אין שום מניעה לכך. והסיום: מה פשר סדר האותיות שם? לו רק יכולתי למצוא בכך דמיון  ההגיון

  -כלשהו לעצמי! בעדינות! 'מ.וו.ל.א.'

 מאלווליו! 'מ'! ברור, זאת ההתחלה של שמי! -'מ'

 אבל הרצף בהמשך פגום, לא עומד במבחן: ו:ו מקדימה את ל. ואין 'יו'. -'מ'

 אחרונה.ואף זאת, 'א' ניצבת 

'מ. וו. ל. א. הצירוף כולו קשה מחלקיו. אך אם נדחוס במקצת את הכתוב, הוא יתאים את עצמו אלי, כי 

 כל אחת מהאותיות נמצאת בשם שלי. שקט! עכשיו תור הפרוזה.

 )קורא:(
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יש אם זה יגיע לידיך קח אוויר. כוכבי מתנשאים מעל שלך, אך אל תחת מפני גדולה. יש הנולדים אל הגדולה, 

המשיגים גדולה, ויש שמעטירים עליהם גדולה. גורלך שופע ברכה, קבל את פניו באומץ ובגבורה, וכדי להסתגל 

לקראת הצפוי לך, הסר מעליך ארשת הצניעות ושנה מן הקצה את הופעתך. נהג בתקיפות עם שאר בשרך, לא כל שכן 

לך גינונים ייחודיים. כך מייעצת לך זו שנאנחת  כלפי משרתך. הנח ללשונך ללהג על נושאים שברומו של עולם, ואמץ

בעבורך.  זכור מי החמיאה לגרביך הצהובים ובקשה לראות אותך תמיד בביריות צלובות. אני חוזרת, זכור. עלה 

והצלח, מגיע לך, אם רק תרצה בכך. ולא, לו אראה בך סוכן הבית בלבד, אחד המשרתים, ולא מי שראוי למוש את 

 לך, אצבע המזל. שלום

 זו שמוכנה לראות בך אדון לה,                                                                 

  האומללה המאושרת.                                                                                         

 

-רא פרשנים מדיניים, אתנער מידידים גסי הכל ברור כשמש וכמרחב שדות! זה שקוף. אנהג בגאון, אק

 המעלות, כנאמר במכתב. -רוח, אהיה כליל

 אין כאן הונאה עצמית ולא שום דמיון מתעתע. הרי כל הראיות מצביעות על כך שגברתי אוהבת אותי. 

היא באמת החמיאה לאחרונה לגרביים הצהובים שלי, היא באמת חלקה שבחים לרגלי העטורות ביריות 

 , ובכך היא מסגירה את עצמה לאהבתי, ובהנחיה מסוימת מכוונת אותי ללבוש מה שחביב עליה. צלובות

אני מודה לכוכבים שלי, אני מאושר. אהיה מנוכר, מתנשא, בגרביים צהובים וביריות צלובות, אחת 

 ושתיים על רגלי, השבח ליופיטר ולכוכבים שלי! והנה גם נ.ב.:

 )קורא:(

ע מי אני. אם תשיב לי אהבה תתגלה נא זו בחיוכים שלך,  החיוך כל כך הולך אותך; על כן אין שום אפשרות שלא תד

 בנוכחותי חייך וחייך, אהובי היקר אני מפצירה בך.

 יופיטר, תודתי לך!, אני אחייך! אעשה כל מה שתבקשי ממני!
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 המחזה: הלילה השניים עשר, או כרצונכם

 שייקספירהמחזאי: וויליאם 

 סוג: קומי

 גברים

 

 -סבסטיאן: זה האוויר, זו השמש המאירה, זו הפנינה שנתנה לי, ואני חש ורואה ואף כי חידה אופפת אותי

 אין זה שיגעון. אז איפה אנטוניו? 

 לא מצאתי אותו באכסניית ה'פיל', אף כי שהה בה, גם נמצא רשום שם, כי הפך ת'עיר כדי לאתר אותי. 

תסולא בפז: אף כי נפשי וחושי כבר הסכימו כי כאן אולי טעות, לא שגעון, הרי תקרית זו עצתו כעת לא 

ומטר העושר שהורעף עלי סותרים כל סברה, עד שאיני סומך על מראה עיני ומוכן לקרוא תיגר על הגיוני 

 או בגבירה. -הטוען, על פי שיקול כלשהו, ששיגעון דבק בי

ומתנה באורח נינוח, יעיל -ולטת בפמלייתה, מנהלת את משאהאם כך, איך מנהלת היא את ביתה, ש

 ומחוכם כל כך כפי שנגלה לעיני? משהו כאן מתעתע. אך, הנה היא, הגבירה.

 אלך עם האיש הטוב, ואיתך, ושבועת אמוני לך לא אשכח.
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 שם המחזה יום במותה של ג'ו 

 מאת פיטר ניקולס 

 שם הדמות פאם 

 

 זה לא היה הרעיון שלי לבוא הנה. אבל ברגע שפרדי נתפס על 

 איזה מוכה גורל אז לכי תדברי לקיר. אני כל הזמן גונבת מבטים לכיוון הדלת 

 וחושבת שהנה היא נכנסת עם המפגרת הקטנה. אני יודעת שזה מזעזע, אבל 

 ני קטע שלי. אף אחד לא מושלם. אני לא יכולה לסבול דברים... א –נו  –זה 

 מם. דברים שהם ממש ממש מגעילים. נו, מכוערים. זקנות -מם-קוראת לזה מם

 ים. ומחלות עור. ונכים זקנים שנראים כמו הומלסים, שיורקים, ושערות -בבגד

 צומחות להם מהאוזניים. לא עוזר כלום, אני לא מסוגלת להסתכל עליהם.

 רור שזה מזעזע. אני יודעת שפרדי צודק בקשר לפתרון הסופי של הנאצים וב

 ובכל זאת, אני מודה שאני מסכימה עם בראיין. אתם לא? אני לא מתכוונת 

 לאיך שהוא תיאר את זה. אני חושבת שצריך לעשות את זה באופן ממוסד. 

 כמו מדיניות הסעד. ואז אולי ניפטר סוף סוף מכל ההומלסים האלה שישנים 

 כאלה. אבל יש לו  מתחת לכספומטים. פרדי לא מוכן לשמוע על דברים

 חולשה למוכי גורל.

 כל שנה יש הגרלה באגודה לקידום ילדים ספאסטים, והוא קונה כל כך הרבה 

 כרטיסים שבסוף הוא גם זוכה בטלביזיה וכל שנה הוא תורם את הטלביזיה 

 לאיזה בית אבות. פעם הוא היה מנסה לגרור אותי איתו לבקר שם, אבל 

 לי והוא ירד מזה. אמרתי לו שזה ממש לא מתאים

 שבאנו אליו, והיו כל מיני מעוותים מסכנים עם, נו, אתם  –היה איזה מקום 

 ואתה חושב רק: אוי אלוהים, שמישהו  –ראשים ענקיים וכאלה  –יודעים 

 ישחרר אותם מהסבל הזה. הרי הם לא היו שורדים חמש דקות בטבע, זה רק 

 ית תעזור להם לגמור. שיקימו בזכות הרפואה המודרנית, אז שהרפואה המודרנ

 ועדה של רופאים ומתנדבים מתוך הקהילה, כדי לוודא שהכל מתנהל בצורה 

 אבל אני מתכוונת  –אם אני אומרת תא גזים זה נשמע מזעזע  –מוסרית ואז 

 שצריך להרדים אותם.

 כשפרדי מתחיל לנאום על הנושא הזה, אני אומרת, בייבי, תסלח לי, אבל אם 

 ים שלנו היה גוסס והיתה תרופה אבל היית יודע שגילו אותה אחד מהילד

 במעבדות של הנאצים, היית מסרב לתת לו אותה? אני בהחלט הייתי 
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 משתמשת בה.

 אני אוהבת את המשפחה שלי וזהו. לא יכולה יותר מזה. אני רוצה לחזור 

 הביתה ולראות אותם. אולי הם לא הכי חרוצים בעולם, אולי הם לא גאונים 

 דולים או ילדים למופת, אבל אין אדם נורמלי שיגיד שהם ממש ממש ג

 מגעילים.
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 שם המחזה "רווקים ורווקות" 

 מאת חנוך לוין 

 שם הדמות זניידוך 

 

 ()זניידוך יושב עגום, בבגדים תחתונים, על המיטה, כתפיו שמוטות 

 ()לקהל

 מתחתנים. ככה זה. )נאנח(אותה אני לא אוהב. בעוד חודשיים אנחנו 

כך ממשי, -כשהו הכל לא כליהיא לא ממש יפה. לא ממש מושכת. לא, לא ממש. גם אני לא ממש משהו. וא

 וכל החיים קצת, איך לומר... אתה חי נכון, אבל הממשות כאילו בורחת. שטות. חבל.

 חד אחרי החתונה. היא, כל הזמן רוצה ביחד, ביחד, ביחד. אני אומר לה: אחרי החתונה! נישן י

 הכל אחרי החתונה. והיא רוצה עכשיו. מקשקשת מילים כמו יחד, שלי, בשר אחד, נפש אחת...

 "יחד, יחד!" מיום שאני מכיר אותה אני לא מפסיק לשמוע על יחד ועל איחוד עם האף שלה שתישן יחד!

 ()תוך לבישה של מכנסיו מהמיטה

למה לא התחשמלתי בגיל חמש, כשהכנסתי מסרגות לשקע, הייתי מת עם עתיד פוטנציאלי מזהיר, וגם 

 הייתי ישן לי כבר עשרים וחמש שנה ברציפות; 

אני הייתי שקוע לי בתרדמה עמוקה, יפה, נצחית, ובעיקר: לבד!  –היתה יכולה לצווח "יחד!" אלף שנה 

 חבל. שטות.

 (מהדלת)מסיים ללבוש מכנסיו ויוצא 

 ()פונה לעבר מורד המדרגות, נעצר

ותמיד הן גרות, הנקבות הבודדות, בקומה רביעית בלי מעלית, ואתה לך טפס על ההימלאיה, תגיע בלי 

נשימה, תוציא את שארית נשמתך בעבודות מין, ושוב תתגלגל ארבע קומות למטה בלי ארוחת ערב או 

 וי.פיסת שוקולד, ובסוף לך ספר לחברים שחזרת מביל

 ()חוזר ופונה אל דלתה כמבקש לפתוחה בחזרה ברחש

 )פאוזה(

 היא רצתה להתחתן. אז הסכמתי. היא עשתה הכנות, לא התנגדתי. 

 וכשאמרתי לה לא; נו, ראיתם נבלה? זרקה. אבל לגשת ולעשות את זה בסוף באמת? לא עולה בדעתי!

 ()משנה מצב רוחו למין ציניות כואבת( )מגחך בנעימות

שנתיים עד שתגיע למישהו שיזכיר לה -מבין את מי ה י א תיקח... במקרה הטוב תחפש לה שנהאני לא 

אדם? זה רגש? כולם הרי בהמות כאלה, -אותי, שקצת דומה לי. ומי בכלל דומה לי? זה גברים? זה בני

תונים אחד שותה את הקפה לא כמוני, שני מחליף תח –ביצים וגרביים מסריחות, לכל אחד סטיות מגוונות 
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פז כמוני -לא כמוני; ואיפה הנשמה, איפה הלבטים והרגישות והצחוק שלי... איפה עוד יהיה לה בחורון

 שבאמצע ההזדווגות עוצר כל פעם ושואל: מה הטעם? וממשיך קצת ושוב שואל: ולאיזו תכלית? וגומר, 

 

 

לי בעצמה לא יודעת אבל היא ואוכל משהו. אין, אין היום מהמודל הזה.לא לא, היא שלי, שלי, המנוולת או

 שלי. היא רק תתגלגל לה קצת על בטן של מישהו אחר, וההבדל מייד יצעק לשמים.

 )נשכב על הגב(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


