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 .702פנים .משרד מנהלת .יום702/א .פנים .שוקולטרי .יום .העובדת הסוציאלית שובתת
מירי ,העובדת הסוציאלית ,ניגשת לדלת המשרד הפתוחה של מנהלת הכלא ודופקת
בביישנות על המשקוף.
כן?

מנהלת

מירי
היי ...אפשר לדבר איתך דקה?
הטלפון מצלצל
שניה רגע..

מנהלת

העובדת הסוציאלית נשארת לעמוד ליד הדלת .נפתח חלון עם ניתאי בשוקולטרי
ניתאי
ביייב ,זה מדהים! זה סופסוף קרה.
מנהלת
מה קרה ניתאי? יזהר אשדות חזר אליך?
ניתאי
לא .ואני לא אוהב את טון הדיבור שלך
מנהלת
אני מצטערת ,אבל זה נשמע לי מגוחך שהוא כתב את
"איש השוקולד" עליך
ניתאי
נכון .הוא סתם הוציא את השיר הזה שלושה חודשים
אחרי שהוא עבר מולי בעזריאלי .את לפעמים כל כך
תמימה
מנהלת
טוב ניתאי ,מה קרה?
ניתאי
חיסלתי את כמעט את כל המלאי שהכנתי היום
מנהלת
מה? זה מדהים .איך זה קרה?
ניתאי
מסתבר שיש שביתה בבית ספר אז כל ההורים שבאו
לאסוף את הילדים באו לקנות שוקולד.
מנהלת
מה איזה שביתה? ומה עם יועדי ועלמה?
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ניתאי
אה ,כן .צריך שתבואי לקחת אותם.
מנהלת
אני לא יכולה לבוא ,אתה יכול לקחת אותם בעצמך.
ניתאי
הלוואי ,אבל אני צריך להכין עוד פרלינים למחר,
למקרה שתהיה עוד שביתה
מנהלת
אוקיי ,אז תיקח אותם אליך .הם גם יעזרו לך
ניתאי
נראה לך? מה יש לילדים לעשות פה עם כל
השוקולד? זה מסוכן .יש פה לקקנים ומאנג'טים .עדיף
שיבואו אליך לכלא
מנהלת
כלא נראה לך יותר בטוח?
ניתאי
קיי ...בואי נראה .אצלי אין אפילו שומר חמוש אחד
ששומר עליהם ,אצלך יש שלושים .אם זאת לא
ההגדרה לביטחון אני לא יודע מה היא
מנהלת )נושמת עמוק(
ניתאי ,בוא נעמיד פנים שלא אמרת את זה ,קיי?
אמרתי את מה?

ניתאי

מנהלת
יודע מה ,אני אקח את הילדים .גם ככה יועדי רוצה
שחבר שלו נבו אשדות יבוא
הבן של יזהר??
לא אמרתי את זה

ניתאי
מנהלת

ניתאי
יודעת מה בייב? תישארי שם .אני אלך לקחת אותם.
אחרי הכל ,כמו שאת תמיד אומרת ,גם אני אבא
שלהם
מנהלת )בפיוס(
רק אתה אבא שלהם
המנהלת מסיימת .העובדת עדיין שם .לא יודעת מה לעשות עם עצמה.
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אהמ....
כן?

עובדת
מנהלת

עובדת
עדי ,אפשר לדבר איתך?
בבקשה

מנהלת

נכנסת בנחישות מבוישת למשרד ,מוציאה נייר מכיס וקוראת.
מירי
)קוראת( "אני נמצאת כאן היום כדי להתריע מפני מצב
חירום :הגעתי מתוך רצון לסייע ,אך התנאים אינם
מאפשרים זאת עוד .האלימות שאני חווה ,ההשפלה,
השכר הנמוך – הביאו אותי לזעוק .לדאבוני ,הזעקה
נפלה על אוזניים ערלות ועל כן ,החל ממחר ,אפתח
בשביתת מחאה ללא הגבלת זמן עד שייענו
דרישותיי".
העובדת הסוציאלית מקפלת את הנייר בחזרה לכיס.
או וואה...

מנהלת

מירי
אני מצטערת שזה הגיע לכדי כך.
כן ,גם אני.

מנהלת

מירי
אבל הייתי חייבת להתריע.
מנהלת.
בטח .רק שאלה אחת...
כן?
מי את?...

מירי
מנהלת

העובדת הסוציאלית נראית המומה מהשאלה.
אני מירי...

מירי

מנהלת
)חוזרת אחריה ,מנסה להסתיר שאין לה מושג(
מירי...
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מירי
המשרד שלי צמוד למשרד שלך.
מנהלת
)עדין אין לה מושג( המשרד של...
מירי
מירי .העובדת הסוציאלית.
מנהלת
יש לנו עובדת סוציאלית?
מירי
ברור שיש בכלא עובדת סוציאלית! מי לדעתך הביא
לשיפור התנאים של האסירים?
איזה שיפור?

מנהלת

מירי
כאילו ,הגשתי בקשה ...את יודעת ,הדברים האלה
לוקחים זמן .אני לא צריכה לספר לך שהכל מתנהל
פה נורא לאט .וזה גם תלוי באישור של הוועדה...
גולזנוב נכנס במהירות למשרד ומדבר עם המנהלת בלי לשים לב למירי.
גולזנוב
קיצר ,שומעת? אני צריך את המפתחות של החדר
בידוד ,נתקעתי בלי בייביסיטר.
מנהלת
גולוזנוב! אתה רואה שאני פה עם מישהי!
גולזנוב
)למירי( אוי ,סליחה! לא ראיתי אותך .נעים מאד ,צחי
גולוזנוב...
מירי
)משלימה ביחד איתו( גולזנוב ...אני יודעת .גולו! זאת
אני!
גולזנוב
)עושה כאילו הוא מכיר( אה! נו ,ברור שזו את.
מירי.

מירי

גולזנוב
)מנסה להיזכר( מירי...
מירי
נתתי לך טרמפ מהצומת הבוקר...
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גולזנוב
)עדין אין לו מושג( באוטו של מירי...
מירי
אני העובדת הסוציאלית!
גולזנוב
)למנהלת( יש לנו עובדת סוציאלית?
מנהלת
)בעצבים( ברור שיש לנו עובדת סוציאלית!
מירי
אני מטפלת בתלונות של האסירים.
גולזנוב
אה ,יופי ...איך הולך עם זה?
מירי
כאילו ,אני מגישה בקשות .לוקח קצת זמן עד שאנחנו
מקבלים מענה ...וגם לא תמיד הוא חיובי ..וגם אם כן
זה תלוי באישור של הוועדה..
גולזנוב
)קוטע( קיצר ,אפשר את המפתחות של החדר בידוד?
מנהלת
גולזנוב ,תעשה לי טובה ,צא מפה.
גולזנוב יוצא .מירי מנסה נחישות.
מירי
תראי ,אני מצטערת שזה ככה ,אבל אם לא ייענו
הדרישות שלי אני אאלץ לשבות.
מנהלת
בטח ,לא ,ברור ,מה .אני לא רוצה שתפסיקי ל...
אה ...לעשות אההה...
עבודה סוציאלית.

מירי

מנהלת
עבודה סוציאלית ,ברור .בואי ספרי לי מה הדרישות
שלך.
מירי
קודם כל אני חושבת שמגיעה לי העלאה בשכר.
מנהלת
אה ,אני גם משלמת לך???
מירי
כן!! אני העובדת הסוציאלית של הכלא!!
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מנהלת
בואי נבדוק כמה את מקבלת ,רגע...
מנהלת הכלא מוציאה קלסר שכתוב עליו "משכורות" ומתחילה לקרוא בקול רם.
מנהלת
)קוראת( אני לא רואה פה "עובדת סוציאלית" .אולי
אַ ת זה "קייטרינג סוזי"?
לא.
)קוראת( "ניקיון"?
לא.

מירי
מנהלת
מירי

מנהלת
"שירותי תמיכת אינטרנט"?
לא.
"קייטרינג סוזי"?

מירי
מנהלת

מירי
)פאוזה(  ...היינו שם כבר.
"רואה חשבון"?
לא!
"אחר"?
תראי לי רגע...

מנהלת
מירי
מנהלת
מירי

מירי מסתכלת בקלסר.
כן" ,אחר" .זה אני.

מירי

גולזנוב מתפרץ בחזרה לחדר המנהלת ומצביע על מירי.
גולזנוב
נזכרתי מי את! את לא הבחור הזה שהיתה לו פינה
מצחיקה כזאת ב"סיבה למסיבה"?
שלמה ניצן?...

מנהלת
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כן! בדיוק.

גולזנוב

מנהלת
אתה שואל אם הבחורה שעומדת פה לידי היא שלמה
ניצן?
כן.
צא מפה.

גולזנוב
מנהלת

גולזנוב שוב יוצא.
מנהלת
טוב ,תראי .אני הבנתי מה את אומרת ,ואני בעדך.
באמת .אני חושבת שבסך הכל כלא לא יכול להתנהל
בלי) ..קוראת מהקלסר( "אחר".
מירי
)מתקנת בייאוש( עובדת סוציאלית.
מנהלת
עובדת סוציאלית ,בדיוק .אני אומרת  -בואי נתחיל
לטפל בדברים כבר) .מתחילה לחפש במגירות( אני
אגיש בקשה ,הכל יהיה בסדר.
עובדת סוציאלית
יופי .תודה ,באמת .זה נהדר שסוף סוף מישהו שומע.
מנהלת
רק כדאי שתדעי שהדברים לוקחים זמן ,איך שהם
מתנהלים פה הכל נורא לאט.
כן ,בטח.

עובדת סוציאלית

מנהלת
וזה גם תלוי באישור של הוועדה...
עובדת סוציאלית
ברור ,ברור) .מאושרת( אז לא צריך שביתה!
מנהלת
)בחביבות ,עושה כאילו מוחה את המצח מזיעה( פיו...
מירי מתחילה לצאת מהחדר ,כשמני נכנס דוחף עגלת דואר.
מני
דואר לגברת מנהלת הכלא.
עובדת סוציאלית
אז אני חוזרת לעבודה שלי.
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מנהלת
)מוכיחה שהיא יודעת מי מירי( בתור )מצביעה על
מירי( עובדת סוציאלית!
מני
מה ,גם את רואה אותה?
אני לא מתה!!!!!

עובדת סוציאלית

 .104חוץ .חצר הכלא .יום .כרוז  - 3השואה הארמנית
חוץ ,חצר הכלא
כרוז
ערב טוב לכולם ,לרגל יום השואה הארמנית לא ישודר
הסרט "מכוניות  ,"2במקומו יוקרנו סרטים תיעודיים
על העם הארמני לכבודו של האסיר הארמני שלנו,
גורדו.
מצולם מלמעלה .רואים את גורדו ,מישהו ניגש דוקר אותו ורואים אותו נופל.
כרוז
עדכון ,הסרט מכוניות  2ישודר כרגיל ,האם ספידי
מקווין וחבריו ינצחו שוב את הרשע? בואו לראות.
כולם צוהלים
 .705פנים .תא של אליעזר .יום .האסיר הכי מפחיד בכלא
אליעזר ,זקן חמוד ,יושב בתא שלו ,קורא ספר .ציקי נכנס.
איפה הטוסטר?
סליחה?

ציקי
אליעזר

ציקי
השמיעה כבר לא עובדת סבאל'ה? יש פה טוסטר
ארבע פרוסות ,תביא אותו.
אליעזר
מה זה תביא אותו? הוא שלי .לך מפה.
ציקי
סוהר!!! מרביצים לגמד בעל שונות מגדרית עם
מוגבלות ....מקפחים אותי
ציקי לא מסיים את המשפט ואליעזר דופק לו בראש את המקל הליכה .ציקי נופל ואליעזר
מתחיל לבעוט בו.
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אליעזר
על מי אתה מאיים? גמד קוקסינל סע מפה אבו גלגל!
ציקי
הלו  2019אתה לא יכול...
אליעזר
יאללה  2019לך תזדיין עם ערבים ג'ינג'יים יא פיגור.

 .706פנים .תא של ראש הממשלה .יום .ראש הממשלה  -הסוס השחור
שטיינהוף עומד בחדר ,פלסטר על האף ,עמישי מכניס את רוה"מ קשור ועל עגלה לחדר.
עוצרים ,עמישי מניף טלפון לסלפי עם ראש הממשלה.
עמישי
עכשיו תגיד – בת מצווה שמחה יהלי ,את ילדה
מתוקה.
רוה"מ
מממממממממממ )בת מצווה שמחה יהלי ,את ילדה
מתוקה!(
עמישי
מלך אתה ,מלך! אתה לוקח בהליכה עוד חודשיים.
שטיינהוף
צהריים טובים ראש הממשלה ,תן לי לחתוך ישר
לעניין :יש לנו חודשיים לבחירות ,אתה בכלא ,עומדים
מולך אישומים פליליים חמורים ובציבור יש תחושה
של סוף עידן ,אין סיכוי שאני אוכל לעזור לך לנצח
בבחירות האלה........בלי תוספת תשלום של שלושים
אחוז.
רוה"מ
)מזלזל( מממממממממ )אני לא באמת צריך אותך(
שטיינהוף
או ,אבל אני חושב שאתה כן צריך אותי.
רוה"מ
מממממממ!!! )העם איתי ,לא ראית?(
שטיינהוף
העם איתך? אוקי ,בוא נשאל את העם ,בוא נראה מה
המטומטם ברחוב חושב .אתה )לעמישי(.
כן?
למי תצביע ?

עמישי
שטיינהוף
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עמישי
פוטרוך איזה שאלה? מאה אחוז ,מי בכלל יש שיחליף
אותו?
רוה"מ
)מרוצה( ממממממ) .רואה?(
שטיינהוף
מעולה ,מעולה ותגיד לי ...מה אם שחץ היה
מתמודד?
עמישי
שחץ? הוא רץ? לא ...אם כי ...אבל ...אה...
רוה"מ
)כועס( מממממממ!!!!!! )שחץ? למה מי זה השחץ
הזה?(
שטיינהוף
כן ,תודה אתה יכול להפסיק.
עמישי
...כי בביטחון זה ברור שהוא מבין ,ויש בו משהו
מישראל היפה ,מהאשכנזים האלה שהיו הבוסים של
אבא שלי...
רוה"מ
)כועס( מממממממ!!!!!! )חתיכת אפס(
שטיינהוף
אמרתי תודה! קח מאה שקל תביא לי קולה ....איפה
היינו אדוני?
עמישייוצא
מממממ )(20%

רוה"מ

שטיינהוף
עשרים וחמש וסגרנו ...יופי ...אז בוא נדבר על שחץ
)מראה מצגת – גרף עולה ועולה(
– הגרף שאתה רואה פה ,זאת התמיכה שלו בסקרים
הגרף שאתה לא רואה זה כמות החשיפה שלו .הבן
אדם פשוט נעלם מעל פני האדמה מאז השחרור שלו
מצה"ל.
רוה"מ
מממממממממ? )אז מה הבעיה?(
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שטיינהוף
אתה לא מבין? בדיוק בגלל זה הוא כזה איום! הוא לא
מדבר ,לא כותב בפייסבוק ,אף אחד לא יודע מה
דעתו על כלום ,במילים אחרות הוא המועמד
המושלם ,אם הוא ימשיך ככה הוא יקח את הבחירות
בהליכה ,מי שמייעץ לו הוא גאון.
מממממ ? )אתה?(

רוה"מ

שטיינהוף
לא ,זה לא אני ,אתה מעליב אותי אדוני ,יש לך את
הנאמנות המקצועית הבלתי מסוייגת שלי כל עוד
הכסף מגיע בזמן ובלי חשבונית .למרות שניסיתי
אסטרטגיה כזאת פעם ,עם ליפקין שחק...
)מחליף גרף עליה מטורפת ואחריה ירידה של צוק – קו חד(
אלה אחוזי התמיכה שלו מאז השחרור ,פה )מצביע
על נקודת הצניחה( יצאתי לירח דבש במונקו,
כשחזרתי הייתי גרוש וליפקין היה היסטוריה )עושה
חיקוי( "לא כיף פה" ...דביל.
רוה"מ
מממממממ )אפ אפ אפ ,הגזמת .לא יפה(
שטיינהוף
צודק ,too soon ,בכל מקרה ,שחץ ,הדרך היחידה
שלנו להביס אותו היא להכריח אותו להגיד משהו.
רוה"מ
ממממממ) .זה לא יקרה(
שטיינהוף
תשאיר לי את זה ,זה כן יקרה.
רוה"מ
ממממממ )אין סיכוי ,הוא כלוא במרתף שלי(
שטיינהוף
הבנתי ,פחות אידאלי אבל אפשרי ...אז נשחרר אותו
מהמרתף שלך ואז הוא ידבר.
רוה"מ
ממממ! )הוא לא יכול לדבר .אכלתי לו את הלשון(
שטיינהוף
אכלת לו את הלשון? את כל הלשון?
רוה"מ
מממממממ )לא הכל .הבסיס לא טעים(
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שטיינהוף
כן ,בסיס הלשון באמת נשמע קשה ולא לעיס ,ראש
הממשלה ,אני לא יודע מה להגיד לך ,אתה יצרת את
היריב הכי גדול שלך במו ידך) ,מתחיל זום דרמטי על
פניו של שטיינהוף( הסערה המושלמת ,הסוס השחור
 :גנרל לשעבר שלא מדבר ,לא מתבטא ,אין לו דעות
והוא לעולם לא יגיד משהו שירגיז את הבוחר
הממוצע ...מעולם לא פחדתי ככה בימי חיי.
ראש הממשלה מוציא מהשרוול חתיכת ברזל דקה ופותח את האזיקים ביד אחד.
שטיינהוף
אוקי ...אולי עכשיו) .מסתכל סביב(סוהר תעצור אותו,
סוהר?סוהר?איפה הוא?
רוה"מ
)מוריד את המסיכה( מביא לך קולה.
יוצאים מהפריים .שטיינהוף צורח.
קאט
 .710חוץ .חצר הכלא .יום .כרוז - 4אלרגיה
כרוז
הודעה חשובה לכל האסירים ,אנחנו שוב מזכירים
שהנהלת הכלא עורכת חיפושי פתע בתאים ותעניש
בחומרה אסירים שימצאו אצלם סכינים ,טלפונים,
סמים מכל סוג ,וכמובן שקיות במבה .יש פה אסיר עם
אלרגיה לבוטנים וכולנו צריכים להתחשב.
 .606פנים .חדר )זה שאילן נמצא בו תמיד( .יום .כרמל הכהן הכהן  -לא פדופיל
עורכת דין כרמל הכהן הכהן ,לבושה היטב ,מחויטת יושבת ליד שולחן.אילן מגיע,
מופתע.
עו"ד
אילן ברקן!!!איזה כיף להכיר ,קראתי עליך המון ,וואו
ָתראה אותך רגע -מדליק! אין ,יש כאלה שפשוט יפה
להם כתום.
אילן
אה ...תודה.תזכירי לי?...
עוד
תגיד ,איך אתה שורד פה? איזה מקום מסטריס אללה
איסתור ,סוגר סוגר ...אתה לא מבין מאיפה הגעתי
עכשיו .השלום ,על רכיבה בקורקינט חשמלי ללא
קסדה ,אני שואלת אותך ,אם זה לא היה אושרי כהן
מישהו היה עושה עניין מגמד על קורקינט?
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אילן
)מתרשם( את עורכת דין של אושרי כהן?
עוד
מתוק אתה! אין ,אתה חמוד שאין דברים כאלה!...
אתה בטח שואל את עצמך למה עורכת דין כרמל
הכהן הכהן ,עם כל הקילומטראז' שלה וה112 -
זיכויים שלה והמזראטי בחנייה בחרה דווקא לייצג
אותך!
אילן
רגע ...את תייצגי אותי? ...למה?
עוד
למה אילן? כי אני מאמינה לך
באמת?

אילן

עוד
זה לא משנה .אבל הנה ,האמנת שכן
אילן
תראי ,אני מאוד מודה לך אבל אין לי כסף ל...
עוד
אילן ,תסתכל לי טוב בעיניים .אתה רואה שם דולרים?
אתה שמעת אותי מדברת על כסף?
אילן
מה ,את תייצגי אותי בחינם?
עוד
בדיוק .אתה יודע מה אנשים אומרים לי? "כרמל איך
את יכולה לייצג את החארות האלה?"
)מתבאס( אה כן?

אילן

עוד
ואתה יודע מה אני עונה להם? ...שמתחת לבגדים,
מתחת לעור ולשרירים ,איפה שהשלד -כולנו בני אדם.
אז מה אתה אומר אילן ,מה עם זיכוי בבית-משפט,
אתה בעניין?
אילן
)נרגש( את תייצגי אותי? סופסוף! אני ניסיתי להסביר
להם שאני פה רק בגלל העורך-דין האידיוט
מהסנגוריה.
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עוד
תשמע אילן .אני לא מכירה אותו לטוב ולרע ,אבל אני
מניחה שהוא עשה את הבסט שלו.
אילן
אני ממש לא בטוח .הוא אפילו לא הבין שאני לא
פדופיל.
עוד
ברור שלא! הרי אם הן לא היו רוצות את זה לא היה
להן חשבון אינסטגרם .בוא רק תחתום לי פה ונתחיל
מה זה? יפוי כח?

אילן

עוד
ריליס .זה אומר ששלושה ראיונות טלוויזיה ראשונים
על הקייס שלך  -רק אני מתראיינת.
אילן
אם זה מה שצריך) ...חותם( את לא מבינה איך אני
מודה לך שאת מסכימה לייצג אותי.
עוד
איזה חמוד .בוא נתחיל ופשוט ותספר לי מה קרה
מילה במילה )שולפת דפדפת ,מתחילה לכתוב(זה
היה ביום...
אילן
חמישי ,יש חנות חיות במרכז מסחרי שאני קונה שם
אוכל לכלבה.
עוד
)כותבת( "מרשי עושה לילות כימים למען בעלי חיים
נטושים ,דרוסים ו/או מנוצלים מינית".
אילן
הגעתי לשם ולא היתה חנייה .עשיתי סיבוב ,עוד
סיבוב ,התחלתי לאבד את הסבלנות ,אז פשוט חניתי
בחניית נכים.
עוד
"כשראה חתול בן יומו באמצע הכביש ,עשה מרשי
את המצופה מכל אדם והסית את רכבו לצידי הכביש
לבל יפגע בחתלתול האומלל".
אילן
חניתי שם גג רבע שעה וכשחזרתי לאוטו מצאתי על
החלון קנס של  1000שקל.
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עוד
"מרשי מיהר לצאת מהרכב כדי לוודא שגור החתולים
בחיים כשבאותו רגע "...תסלח לי רגע ,הסיפור מרגש
והכל אבל ...מתי השלב שאתה מוצץ לילד?
אילן
לא מצצתי לשום ילד.
עוד
אז אתה טוען שהילד תקף אותך בכלל?
אילן
לא! לא היה כלום .אני לא פדופיל!
עוד
ברור שלא! הרי אם הם לא היו בעניין לא היו קוראים
לחנות הזאת מוצצים ,זה גם זה לא ענייני .אבל אני
צריכה לדעת מה היה כדי להיות מוכנה לראיון אצל
אילנה דיין.
אילן
את מתכוונת למשפט.
עוד
אין מצלמות בבית המשפט.
אילן
אוקי ,אז אילנה דין ,אבל תסבירי לה שזה הכל בגלל
הסנגור הציבורי המטומטם הזה שבילבל ביני לבין
איזה בני שהוא הפדופיל .אני לא פדופיל!
היא מקשיבה לו כמה שניות ,חושבת.
עוד
אילן ,אתה יודע מה אני קולטת?
מה?

אילן

עוד
שאתה בכלל לא פדופיל.
תודה רבה!

אילן

עוד
אתה סתם איזה עבריין תנועה
אילן
תראי ,אני לא יודע אם...
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עוד
)קוטעת( ומה שיותר חמור ,זה ששרפת לי עכשיו
עשר דקות מהחיים שזה בעורך-דינית  300דולר
ולאנץ' בטאיזו עם ציון אמיר )קמה(.
אילן
רגע ,לאן זה? ...הבטחת שתייצגי אותי.
עוד
נראה לך? לייצג מישהו שחונה בחניית נכים? תתבייש
לך .אנשים כמוך מגעילים אותי!
 .1004חדר פסיכולוג .יום .מאיר ופינקי  -ייעוץ זוגי
אהרון שלוש ,פסיכולוג פסיכולוג הכלא יושב בחדרו ,כשאסיר אחד ,מאיר ,נכנס.
מאיר
כבוד הרב ...אפשר להיכנס ,כבוד הרב?
אהרון
אני לא כבוד הרב ,אני פסיכולוג .היכנס ,מר...
מאיר ,כבוד הרב.

מאיר

אהרון
תראה ,הרב יחיאל עבר משבר ...אמ אישי ,אבל אולי
אני אוכל לעזור .איך אמר יונג? "פגישה בין שני
אנשים היא כמו מגע בין שני חומרים כימיים :אם
קיימת תגובה כלשהי  -שניהם עוברים תהליך שינוי".
יונג זה "תרי עשר"?

מאיר

אהרון
לא ממש .אולי תספר לי מה הבעיה?
מאיר
אני מפחד שהזוגיות שלי עומדת להיגמר ,כבוד הרב.
אני צריך טיפול זוגי.
אהרון מרים עט ומתחיל לכתוב בבלוק כתיבה צהוב פרטים על מאיר.
אהרון
ובכן שמע ,אדון מאיר :אנחנו צריכים להכיר במגבלות
שיכולות להיות לטיפול זוגי בכלא ,שכן פה בכלא אין...
מאיר
)משלים(  ...עוד מלבדו!
אהרון
לא ...אין אפשרות לשמוע את הצד השני.
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מאיר
אה! בטח שיש ,כבוד הרב! רגע ,אני אביא אותו.
מאיר יוצא מהחדר וחוזר עם פינקי ,shell of a man ,שנראה גמור .לא מגיב.
זה פינקי.

מאיר

אהרון
אה! אה ...אתם ...אתם ב ...אתה יודע מה? כל
הכבוד לכם! באמת! נעים להכיר אותך ,מר פינקי.
אהרון מושיט יד ללחוץ את ידו של פינקי .פינקי פשוט עומד שם ,מביט בריק.
מה ,הוא מתבייש?

אהרון

מאיר
לא ,פשוט לכתף עדין לא חזר לו הטווח תנועה.
אהרון מנער מעצמו את הרגע המוזר.
אהרון
אולי תספר לי במילים שלך למה אתם פה.
תראה ,כבוד הרב...
אני לא כבוד הרב.

מאיר
אהרון

מאיר
לפעמים אני מרגיש קצת כאילו עם כל האהבה שלנו
לאדוני אלוקים ,קצת הזנחנו את האהבה שלנו אחד
לשני ,אתה מבין? אני מפחד שזה הסוף.
אהרון
מאיר ,אני יכול להבטיח לך שגם אם נדמה שאתה
ופינקי הגעתם לקצה הדרך ,תמיד אפשר לתקן .צריך
לשמור על ראש פתוח...
מאיר
בטח ,הראש של פינקי כבר פתוח .לפחות עד שייסגר
לו המרפס עוד פעם.
אהרון
אנחנו יכולים לנסות ולהיזכר מה הביא אתכם אחד
לשני מלכתחילה.
מאיר
סבבה .אבל פינקי זוכר רק שבועיים אחורה ,לפחות
עד שייסגר לו המרפס.
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פינקי מסתכל בריקנות אל נקודה במרחק .העין שלו קופצת בטיק קטן .אהרון נראה
מבולבל.
אהרון
אתה יודע מה ,אולי ..אולי נתחיל מזה שתספר לי מה
בדיוק חסר לך במערכת היחסים.
מאיר
חסרה לי התרגשות ,כבוד הרב .אנחנו קמים בבוקר,
אני מוריד את פינקי מהחבל ,מוציא אותו קצת לחצר
להסתובב ,אוכלים ,חוזרים לתא ,הולכים לישון .כל
יום.
אהרון
רגע ,מה זאת אומרת "מוריד את פינקי מהחבל"?..
מאיר
וחיי הסקס שלנו ,שלא תדע ,כבוד הרב .על הפרצוף.
כשרק הכרנו לא היה לילה שלא הייתי אונס אותו.
היית מה??

אהרון

מאיר
לפעמים אפילו כמה פעמים באותו לילה .היום אני
אונס אותו בקושי פעם בשבוע ,כדי לשמר את
הלהבה ,אבל זה כאילו שאני לא בענין .אני ממש
מרגיש שאני צריך להכריח את עצמי גם.
אהרון
אתה מוכן לחזור על מה שאמרת?
שזה לא כמו פעם.

מאיר

אהרון
לא ,לא זה .אתה אונס אותו?
לא כמו פעם.

מאיר

אהרון
אתה לא יכול לאנוס אותו!
מאיר
אני יכול ...אני פשוט לא בטוח שאני כבר רוצה
פינקי מביט בריקנות אל נקודה ברקע .אהרון קם באסרטיביות ומרים את מאיר מהכסא
שלו.
אהרון
מר מאיר ,אני מבקש שתעזוב את החדר.
19
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מאיר
אבל אז יהיה לך קשה לשמוע אותי ,כבוד הרב.
אהרון
מר מאיר ,אני עומד לעשות משהו שלא עשיתי לאורך
שלושים שנות קריירה .אני מסרב לטפל בך .אני יודע
שאני מחויב לנסות ולסייע לכל מי שנפש אנושית
בקרבו ,אני יודע שנדרתי להקשיב באוזן שאינה
שיפוטית ולעוץ בפה שאינו מתלהם ,אבל אני מסתכל
על האדם היפה שהוא פינקי .
פינקי עומד בפינת החדר ומסתכל על נקודה במרחק.
אהרון
ואני מסרב .בשמי אני מסרב .בשמה של
הפסיכולוגיה ,אני מסרב .בשמותיהם של פרויד ,יונג,
קוהוט ורות ,אני מסרב! ל� ,מר מאיר ,אין תקנה.
ועכשיו ,אני מבקש שתקום ותצא מפה ,או אני נשבע
לך שאני...
מאיר
)משלים( ֵ ...שחרחורת ששיזפתני השמש!
אהרון זורק את מאיר אל מחוץ לספרייה ופונה לפינקי .הראש של מאיר מציץ שוב
מהדלת
מאיר
רק אם לא אכפת לך להחזיר לי את פינקי ,אנחנו
עושים היום ארגון בכל השטחי אחסון בתא.
אהרון
אין שטחי אחסון בתא.
העין של פינקי חוטפת טיק עוד פעם .אהרון טורק את הדלת.
אהרון
זהו פינקי .אתה בטוח עכשיו .עכשיו יכול להתחיל
הריפוי .בוא ,שב.
אהרון מנסה להוליך את פינקי לכיסא ,פינקי נשאר ומביט בריקנות אל נקודה ברקע
אהרון
אני מבין .אתה יודע מה? אולי ננסה משהו פשוט,
אנחנו לבד פינקי ,אתה בטוח ,בוא ספר לי על עצמך
קצת .מי אתה ,לפני שהיית אסיר ,מה היית?
לפתע פינקי מנתק את מבטו מהמרחק ומתחיל להתקרב לאהרון.
אנס...

פינקי
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 .711פנים .תא של אליעזר .יום .אלה תנאים שאותי משמחים
עמישי מכניס לתא אסיר מבוגר ביותר )עבר את  (80מבואס ,קוראים לו קאי .האסיר
שכבר נמצא בתא ,זקן לא פחות ,אליעזר .הוא מאושר.
אליעזר
ברוך הבא לאגף הזקנים של כלא ענבים .נעים
מאוד...אליעזר )מושיט יד ללחיצה(
קאי.
)מתפלא( קאי?

אסיר
אליעזר

קאי
ההורים שלי לא חשבו שיום אחד אני אהיה זקן וזה
יהיה פאדיחה.
האסיר הזקן מתיישב על המיטה ואז נשכב עליה מבואס.
אליעזר
מה קרה קאי? למה אתה נראה כאילו הפיליפיני בעט
אותך מהמרפסת?
קאי
הלך על החיים שלי .אני אמות בכלא!
אליעזר
נו? מדהים! זה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לך!
קאי
אתה דפוק?! איך כלא זה הכי טוב שיכל לקרות לי?
אליעזר
החיים הטובים שלך רק התחילו קאי...
שלוש ארוחות ופירה בכל ערב,
)מתחיל לשיר( נייר טואלט ,אוננות לתוך גרב
מנוי על הארץ ,דבר לילדים
סחיטה של סיגריות מעבריין מין
ללכת בכיף בלי לחשוש מאופניים
שעה מתקלח ,אנ'לא משלם מים
רופא שבודק בלי לקבוע לו תור
תרופות בחינם וטמפון למחזור
כבר לא מתחנן שהנכד יסביר
איך מחליפים ערוצים בממיר
ושני סוהרים שאותך מקלחים
אלה תנאים שאותי משמחים!
כשעצוב לי כשרקוב לי
כשמתחיל סיוט
חושב כמה באסה היה לי בחוץ
ואז אני שוב מבסוט!!!!
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אליעזר מחבר תנור ספירלות לחשמל .הוא מכין עליו טוסט גבינה.
אליעזר
בחורף מדליק לי חימום בלי לחשוב
ולא מנתקים לי חשמל בגלל חוב
מגע אנושי כל חיפוש בתאים
איפה בחוץ יש כאלה תנאים?
אליעזר
כשעצוב קצת כשרקוב קצת
)שולף חולדה מהצלחת( כשמוצא חולדה
חושב כמה חרא היה לי בחוץ
ואז רק אומר תודה!!!!
עוברים לשיחה
אליעזר
אתה מבין קאי? לא נתנו לך עונש ,נתנו לך פרס
קאי
אבל מה עם החופש שלך? אתה סגור כל היום ,אף
אחד לא בא לבקר אותך
אליעזר
למה מי ביקר אותך בחוץ?
הנכדים!

קאי

אליעזר
רק כשהם חשבו שתתן להם כסף.
קאי
האמת שיש בזה משהו...
אליעזר
תקשיב לי קאי ,לא יכולת ליפול טוב יותר
אליעזר נכנס אל תוך המיטה של קאי ומתכרבל איתו.
אליעזר
כאן בחיים לא תרגיש שוב בודד!
אסיר )שר(
כאן כבר אותי אף אחד לא שודד.
יחד
בחוץ סתם הרגשנו כמו מסכנים
בכלא נותנים עוד כבוד לזקנים!
כשעצוב פה ,כשרקוב פה
כשנהיה פה קר
חושב על זקנים שחיים שם בחוץ
ואז אני מאווושר!!!!
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מסיימים לשיר בהנפת ידיים
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