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 פנים. חדר שינה בארמון. יום .1
חדר בארמון. גבר צעיר עומד עם ידיים מונפות אלעל. הוא באמצע לבישת חולצה,  

שתקועה לו באיזור הצוואר. פניו מוסתרות על ידי החולצה. מאחוריו עומדת אימו, בת 
 שבע. היא מנסה להלביש אותו, מושכת את החולצה כלפי מטה. הם מתקשים.  

 בת שבע 
 תכניס את הכרס! 

 שלמה  
 אבל זה כואב אמא! 

היא מושכת את החולצה חזק ומצליחה להלביש לו אותה על הגוף. רק עכשיו רואים 
זה שלמה המלך הצעיר, עם תסרוקת האימו (ממערכוני קהלת). בת שבע   –את פניו 

 בוחנת אותו, מרוצה. 

 בת שבע 
 נו איך? 

 שלמה 
 חולצה מכוערת!

 בת שבע 
מה פתאום?! חולצה גזעית, זה מחתך 

! אתה נראה כמו הזמר הפלישתי הזה  אותך
 דלאראס! 

 שלמה 
 איזה מביך...  100את בת  יו אמאאאא!!!

 בת שבע 
אם אתה רוצה להיות מלך, אתה  -חוץ מזה 

 צריך להיראות כמו מלך. 

 הם מסתובבים לצאת. שתי דלתות ענקיות נפתחות מולם. הם צועדים החוצה.  

 שלמה 
 אני לא רוצה להיות מלך. 

 אותו בחום אימהי.  בת שבע מנשקת

 בת שבע 
 אתה רוצה.  

 הם יוצאים.  

 פנים. חלל מרכזי ארמון. יום .2
חדר האוכל של הארמון. מסביב שומרים ומשרתים. בראש השולחן יושב דויד המלך.  

הוא כבר זקן, שיבה זרקה בשערו הג'ינג'י. מצידו האחד יושבת בת שבע, ולידה  
שיקה שלה מקודם כמו לילד. שלמה. בת שבע מנקה לשלמה כתם ליפסטיק מהנ 

מצידו השני יושבת חאגית, אשתו הפרחה, ולצידה אדוניה, הבן שלהם, בלבוש מלכותי 
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ומפואר מדי, משדר יהירות, אוכל בתאווה בידיים. לצידו אבישג השונמית, היא יושבת  
כמעט עליו, שמה עליו יד. מלצר מגיע ומוזג יין לגביע של דויד. המשרת שופך חלק 

 ל המפה.  מהיין ע

 אבישג
ווי. שפך יין. לא מקצועי. וואי וואי, מה אני  

 הייתי עושה לו על זה...

 אדוניה
אבא, אני יוצא עם חברים לאונס וביזה. אז 

   אני חותך לפני הקינוח, סבבה?

 אבישג 
וואי וואי, ככה הוא מודיע? ברגע האחרון? 

 לא מכבד בכלל בכלל.  

 דויד 
  תשכח מזה! שום אונס! רק ביזה!

 אדוניה
 מה??? אבל כבר התלבשתי לאונס!  

 אבישג
 וואי וואי מה ככה הוא מדבר אליך? 

 חאגית
 טוב אבישג, מה באת לסכסך פה עכשיו?  

 אבישג 
בשביל זה הביאו אותי, בשביל לחמם את  

 המלך. 

שקט ואכילה של כמה שניות. בת שבע מרימה קערה עם עוף בגריל. חאגית תופסת 
 את הקערה מהצד השני. 

 חאגית
 רגע! גם אדוניה רוצה פולקה. 

 בת שבע 
פולקה    –את יודעת טוב מאוד איך זה עובד 

 אחד הולך אלי, פולקה אחד לשלומקי שלי. 

 בת שבע מורידה פולקה לה ופולקה לשלמה. 

 שלמה 
 אבל אמא, אני צמחוני.  

 בת שבע 
 תאכל.  

 שלמה מרים את הפולקה ומביט בה בעצב. 
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 שלמה 
אוי, זושקה, רק היום בבוקר דיברנו על כמה 

 שאת אוהבת תולעי משי. 

 אדוניה
אה, גם עם חיות מתות אתה מדבר עכשיו  

 יא יוצור? 

 בת שבע 
סליחה??? אתה מדבר פה על החכם 

 באדם! 

 אדוניה
 החננה באדם!

 חאגית 
 הבתול באדם. 

 אדוניה
 טוב! אימא!

 אדוניה וחאגית צוחקים. בת שבע רותחת.  

 בת שבע 
 עוד מילה אחת על הבן שלי ואני... 

 בת שבע מסמנת לה עם הפולקה על הצוואר שלה כמו סכין. 

 אבישג
וואי וואי ככה אתה נותן להן להתנהג ליד 

 השולחן? מה אני הייתי עושה להן...

 דויד 
נות, עם כמה שזה מדליק אותי  אה בנות, ב 

לראות אותכן רבות, רררר.... יש לי הודעה  
כמו שאתן יודעות, אני כבר לא  –חשובה 

ילד. אמנם כוחי עדיין במותניי, אם אתן 
יודעות למה אני מתכוון... אני עוד נותן 

עבודה, אם אתן יודעות למה אני מתכוון... 
 (מאבד חוט מחשבה) למה אני מתכוון? 

 בת שבע מסתכלות עליו. הוא מראה סימני דמנציה לא רגילים. חאגית ו

 דוד
 איפה הייתי? 

 אבישג
 אתה מקריפ וגוסס. 

 דוד
 נכון! גוסס! בגלל זה רציתי...
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 אבישג
 יורש. 

 דוד
 נכון יורש! 

העיניים של חאגית ובת שבע נדלקות. שתיהן מסתכלות כל אחת על הבן שלה. הבנים 
 סקרנים גם, שלמה הכי פחות מעוניין. הוא מדבר בקירקורים עם הפולקה. 

 דוד
מי שיחליף אותי על כס המלכות כמלך על 
כל הממלכה, הוא... היא... הוא... היא...  

סתם על מי אני עובד, איך זה יהיה "היא"?  
-שה לא יכולה להיות מלכה. מלכה? מלא

כה. זה אפילו נשמע מוזר. אז המלך הבא  
 הוא....  אמנון!  

 כולם מסתכלים אחד על השני מבולבלים והמומים.

 שלמה 
 פקה?!

 חאגית + בת שבע 
 מה?! 

 אדוניה
 אבא אמנון מת, אבשלום הרג אותו.

 דוד
מה?! אבשלום הרג את אמנון? אני בחיים  

! טוב, אז מי שימלוך  לא אסלח לו על זה!!
 אחרי הוא... אבשלום! 

 כולם מסתכלים אחד על השני מבולבלים והמומים עדיין. 

 שלמה 
 גם אבשלום מת. יואב הרג אותו. 

 דוד
 אז רפי! 

   חאגית
 אין לך בן כזה. 

 דוד
 אז דוד!

 בת שבע 
 דוד זה אתה!

 דוד
יש אני המלך!!! איפה הזונות??? (מביט  
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 בנשותיו) אה הנה... 

 חאגית
 דוד עמדת להכריז על היורש שלך...

 דוד
  נכון! חשוב!... רגע, מי הבן הבא בתור?

 חאגית
(חוגגת את נצחונה) הבן הבא בתור שלך  

 הוא כמובן... 

 בת שבע 
(נלחצת) דויד! אתה נראה לי קצת עייף. 

 אולי כדאי שתישן על זה? 

 דויד 
כן. לישון. צודקת, אני אלך לנוח במיטה 

ניירו, - קצת. (קם) אז זריז, תעשו אבן
תחליטו מי באה איתי כי פה למעלה (מצביע  
על הראש) אני אולי קצת עייף, אבל למטה 

  אני... אני... אני... על מה דיברנו?

 חוץ. ארמון. לילה  .3
פארטי  -מסיבת על האש בחצר הארמון. אדוניה שם עם כמה חברים. אווירה של פראט

 בקולג'. יואב שם, עומד ומנפנף על המנגל. אדוניה מחלק דרינקים לכולם. 

 קריין
..  .ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר, ֲאִני ֶאְמ��-ֲאֹדִנָּיה ֶבן

א, ֶאת ָּכל  ַוִּיְזַּבח ֲאֹדִנָּיהּו, צֹאן ּוָבָקר... ַוִּיְקרָ 
 ְׁש�ֹמה ָאִחיו לֹא ָקָרא.-ֶאָחיו ְּבֵני ַהֶּמֶל�... ְוֶאת

 קלואוז על אדוניה יונק נוזל מתוך צינור שקוף, כשמסביבו חבורה מעודדת

 כולם 
 עוד! עוד! עוד! עוד!

השוט נפתח ורואים שהצינור מחובר לאגן מלא בענבים, כשאיש תשוש דורך עליהם 
 כדי להדביק את הקצב.  

 שאי
(דורך ומתנשף) אני לא מרגיש טוב! לא טוב  

 לי! נימלול ביד!! נימלול ב... 

 האיש קורס, אישה שולחת יד לצווארו ומכריזה בשמחה. 

 אישה
 הוא מת!

 כולם 
 יש!!!!
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 אדוניה
 (מרים ידיים בניצחון) מי המלך??? 

 כולם 
 אדוניה!!! 

 אדוניה לוקח גביע מלא ביין, לוגם את כולו בשלוק אחד ומשחרר גרעפס ענק. 

 אדוניה
גרעפס של מלך! ו... (מרים יד, מחכה כמה  

 שניות) גם נוד של מלך! 

 אדוניה ניגש ליואב, שר הצבא הקשוח, שעומד על המנגל. 

 אדוניה
 –חבר'ה, תנו ריספקט לאיש על המנגל 

ך! (ליואב)  יואב בן צרויה, שר צבא של מל
 נראה לי את זה כדאי להפוך כבר... 

יואב תוקע בו מבט זועם אדוניה מבין שעדיף לו לא להתעסק איתו. שלמה מגיע  
למסיבה. הוא נראה שם נטע זר לחלוטין. נזהר שהשיכורים שסביבו לא ידרסו אותו 

 וקורא לאדוניה.  

 שלמה 
 אדוניה... סליחה שניה, אדוניה... 

 אדוניה
 ו מי פה! הבתול באדם! הופה, תירא 

 שלמה 
אדוניה, אני מנסה לכתוב קצת משלים, 

והרעש הזה שאתם קוראים לו מוזיקה נורא  
 מפריע. 

 אדוניה
(בציניות) הרעש נורא מפריע. חברים! 

תעצרו הכל! אנחנו מפריעים לאחי הקטן 
 בערב רומנטי עם הכרית שלו!  

 שלמה 
מה? לא, אני כותב משלים אומרים לך! ואני  

ע כבר שעה על אותו משל. יש לי לך אל תקו
 הנמלה עצל... וזהו שם אני תקוע. 

 אדוניה
לך אל הנמלה עצל ו... (מרים   –מה עם 

שקית זבל) קח איתך את השקית הזאת 
 כשאתה יוצא..(מנסה לחרוז בכל זאת)..ל?  

 שלמה 
 אקיצר, אתה מנמיך?  
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 אדוניה
 להנמיך. חכה, תן לי להתייעץ. יואב! 

אדוניה מסמן ליואב, שמגיע בהליכה מאיימת. הוא מתחיל להסתובב סביב שלמה, 
ות, לגעת בו קצת, למשש אותו. מודד אותו עם מטר, מרחרח, לוקח לבחון אותו בקפדנ

 לו את הזרוע ודופק כמו אחות שמחפשת וריד. 

 אדוניה
 התחת באדם רוצה שננמיך קצת. 

אדוניה נעמד בצידו האחד ויואב בצידו השני. שניהם בוחנים אותו ומדברים מעל 
 הראש שלו. 

 יואב
(ממשש לשלמה את הצלעות) יש לו מפתח 

גדול בין צלע שלוש לארבע. סכין קומנדו  
 תיכנס שם בקלות. 

 שלמה 
 מה? מה הגורילה עושה? 

 יואב
(לשלמה בנימוס) סליחה שאני...(ממשש לו  

החזה) חזה רך כמו של עגל חלב. דוקרן  
 ייכנס שם בלי להפעיל כח בכלל.

 שלמה 
 מה הוא עושה??? 

 יואב
 ה יפה אתה יודע? יש לך יציב 

 אדוניה
שלמה, אתה יודע שאני הולך להיות מלך 

 נכון?  

 שלמה 
 הגיוני. אתה האח הבכור עכשיו.  

 אדוניה
ואתה יודע מה האח הבכור בדרך כלל  

 עושה לכל האחים שלו כשהוא נהיה מלך.

 שלמה 
(מתחיל לחשוש) אה... מכניס להם אצבע  

 רטובה לאוזן? 

 אדוניה
האצבע בחרב, ואת בדיוק! רק תחליף את 

 האוזן...לא, על האוזן אני זורם איתך.
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 שלמה 
 אבל אנחנו אחים! 

 אדוניה
ככה זה עובד, אחי. אפילו אם לא הייתי  
רוצה להרוג אותך, הייתי חייב. אבל אני  

 רוצה.  

 יואב
(עדיין בוחן, נוגע בעורף) יא ראבי איזו 

 מפרקת פריכה, אני שובר אותה בקריצה. 

 שלמה 
 מת הולך להרוג אותי? (מבין) אתה בא

 אדוניה
 כן. אבל לא היום. היום חוגגים.  

 שלמה 
 אה אוקיי 

 אדוניה
 אבל לא אתה. אתה לא מוזמן. 

 שלמה פונה ללכת. 

 אדוניה
 שלמה? השקית...

 לוקח את השקית ויוצא מושפל

 פנים. חדר בארמון. לילה .4
רות שלמה באמבטיה (יכולה להיות גיגית גדולה מכסף באחד מחדרי השינה). נ

מסביב. אווירה אפלולית. הוא נסער ממה שקרה עם אדוניה. בת שבע מקלחת אותו. 
 מסבנת אותו עם ליפה, כמו ילד קטן. 

 שלמה 
 אמא זה דפוק ברמות אוקי? זה פאקט אפ. 

 בת שבע 
מה? גם רבקה אמנו קילחה את יעקב עד 

 .90גיל 

 שלמה 
לא זה. כאילו גם זה. אבל אני מתכוון לזה 

 רוצה להרוג אותי. מה נעשה? שאח שלי 

 בת שבע 
נו אמרתי לך, אם אתה תהיה המלך זה לא 

 יקרה. 
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 שלמה 
אבל אני לא אהיה המלך, אדוניה הוא כאילו  

 הבכור, הוא הבא בתור. 

 בת שבע 
 אל תדאג לי ולנתן יש תכנית...

 שלמה 
לא יופי, נתן הנביא? הדביל הזה עם המשל 

על הכבשה? זה המשל הכי ליים  
 ה. בהיסטורי 

 פריים נפתח ונתן מתגלה. 

 נתן
 יופי כל אחד נהיה לי פה מבקר ספרות.

 שלמה 
ושלא תחשוב שכבשת הרש לא סיפרה לי  
 מה עשית לה אחרי המשל. יצאת הכי דוש.

 נתן
זו הייתה תקופה אחרת, ככה התייחסנו  

 לכבשים. 

 בת שבע 
אני הולכת   –אוקי אז התכנית היא כזאת 

יח לי שאתה  לדוד ו"מזכירה" לו שהוא הבט 
 תהיה המלך אחריו. 

 נתן לוקח גם לופה ומתחיל גם לסבן את שלמה.

 שלמה 
 הוא הבטיח?! ידעתי שהוא הכי אוהב אותי! 

 נתן
 החכם באדם...

 בת שבע 
 שלומצי, אבא שלך לא זוכר איך קוראים לו. 

 נתן
אחרי שאמא שלך "תזכיר" לו, אני אעבור  

וואי   –שם במיקרה ואגיד (משחק מוגזם)  
 נכון, איזה קטע, אני גם זוכר שהבטחת!

 בת שבע 
כן, רק תשתדל לעשות את זה קצת יותר 

 אמין.  

 נתן 
אל תדאגי. סחבק שחקן. עשר שנים 
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בהצגות ילדים, חמש שנים אבטלה ומאז 
 נביא, וקואוצ'ר. 

 שלמה 
רגע, ואם התכנית הגאונית שלכם לא 

 תעבוד? 

 בת שבע 
ת אם זה לא יעבוד נשלח את בניה להרוג א

 כולם. 

 שלמה 
הבבון הזה? השריר בלי מוח הזה? מה 
הוא יודע לעשות חוץ מלפצח קוקוס על 

 המצח?  

פריים נפתח ובניה יושב שם גם. הוא בדיוק התכוון לפצח קוקוס על המצח אבל 
 מתחרט בעלבון. 

 בת שבע 
 בניה? ליפה? 

 בניה
 תודה 

 מסבנים אותו. בניה לוקח גם ליפה ומתחיל לסבן את שלמה. שלושתם 

 בת שבע 
אל תדאג. כשאני אסיים עם דוד, אתה 

 תהיה המלך.

 שלמה 
 לפחות אז אני אוכל להתקלח לבד.

 בניה
לא בשביל משהו, אני מרגיש שזאת צריכה  

 להיות החלטה משותפת.

 חוץ. חצר הארמון. יום .5
 דוד יושב בחצר הארמון ונח. אבישג בחיקו.  

 קריין
ַהֶּמֶל� ַהַחְדָרה, ְוַהֶּמֶל�  -ֶׁשַבע ֶאל-ָּתבֹא ַבת

- ָזֵקן ְמֹאד; ַוֲאִביַׁשג, ַהּׁשּוַנִּמית, ְמָׁשַרת, ֶאת
  .ַהֶּמֶל�

 דוד
תגידי, אני סיפרתי לך פעם איך הרגתי את 

 גוליית?  
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 אבישג
ק. וואי  כן. תגיד מנקים פה בכלל? הכל אב 
 וואי מה הייתי עושה למנקה שלך. 

 דוד
 כלום לא טוב בשבילך הא? 

 אבישג
אני? רק תלונות! כל היום! תלונות תלונות 
תלונות. לא מפסיקה לחפור. וואי וואי מה  

 הייתי עושה לי...

 בת שבע מגיעה. 

 בת שבע 
 דוביד! יו טוב שאני תופסת אותך.  

 דוד
 (לא מזהה אותה) שלום בשר טרי! רכבת

 פעם על שור (מוציא שיעול עמוק)

 בת שבע 
 זו אני. בת שבע אישתך.

 דוד
תגידי, אני פעם סיפרתי לך איך הרגתי את 

 גוליית? 

 בת שבע 
כן. תקשיב, נורא לא נעים לי מחאגית.  

אדוניה מסתובב בארמון ומכריז על עצמו 
שהוא מלך בזמן שאתה הבטחת לי  

 ששלמה יהיה המלך.  

 דוד
 אני הבטחתי לך? 

 בת שבע 
אל תגיד לי שאתה לא זוכר דוביד? אני  

יודעת שאתה זוכר. הזיכרון שלך מעולה.  
 זה לא שאתה איזה...

 מסמנת מישהו קוקו. 

 בת שבע 
 ...כי אתה הכי...

 מסמנת "זיין" עם הידיים.

 דוד
 ברור. הכי. 
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 מוגזם. -נתן נכנס, כולו בתצוגה של משחק סופר

 נתן
מוגזמת) הווו  (משתחווה בתיאטרליות 

 שלום לך אדוני המלך, רבותיי, גברתי!!!

 דוד
 (לא מזהה אותו) שלום בשר טרי... 

 בת שבע 
 (קופצת מיד) זה נתן! נתן! הנביא! 

 דוד
נתן!! אני סיפרתי לך פעם איך הרגתי את 

 גוליית?  

 נתן 
די! אתה??? את גוליית??? זה מדהים! זה  

מפרק! לא, זה היסטרי! אתה הקטן את 
 הענק??? אללי!! חי נפשי!   גוליית

 בת שבע  
 (מסננת) תקטין נתן, תקטין.  

 נתן מסמן לה שהוא יקטין קצת. אבל מייד ממשיך באותה הגזמה. 

 נתן
אז מה חדש בממלכה? מה הדיבור  

 בארמון? מה המלל בחצר המלך? מה ה...  

 בת שבע 
(קוטעת אותו) דוביד בדיוק נזכר איך הוא  

 הבטיח ששלמה יהיה המלך אחריו.  

 נתן 
 שקרנית! את רצינית? לא, זה היסטרי!  

 בת שבע 
 (מסננת) תקטין נתן, תקטין.  

 נתן
מה הסיכוי?   -כאילו, צאו כבר מהראש שלי 

מה הצ'אנסה? מה ההסתברות שאני ואת, 
בשני מקומות שונים, בלי שדיברנו על זה 

ודם נחשוב על אותו הדבר? בלי שתכננו  ק
את זה, מה פתאום תכננו את זה? למה 

שנתכנן דבר כזה? לקלח את שלמה? הוא  
 גבר בוגר למה שנעשה את זה?? 

 בת שבע 
 זה בסדר, הוא זוכר.  
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 דוד
 זוכר מה?  

 בת שבע 
שהבטחת לי ששלמה יהיה מלך אחריך. 

 ברור שאתה זוכר, אתה הרי לא....  

 מוגזמות.-ן של קוקו עם הידיים. נתן מצטרף אליה בתנועות סופרבת שבע עושה סימ

 בת שבע 
 אתה הכי...  

 בת שבע עושה תנועות של גבר גבר/זיין. נתן מצטרף אליה בתנועות סופר מוגזמות. 

 דוד
 לא, אתם צודקים, אני הכי.... 

 דויד מצטרף אליהם לתנועות הגבר גבר המוגזמות. שלושתם עושים תנועות מוגזמות.
 אבישג מגלגלת עיניים. לפתע דויד מפסיק וצועק. 

 דוד
 רגע אחד! 

 דויד מתעשת. בת שבע ונתן נדרכים. 

 נתן
 כן מלכי?  

 דוד
אני סיפרתי לכם פעם איך הרגתי את 

 גוליית? 

 בת שבע 
אז אני יכולה להגיד למשרתים לשפוך על 

 שלמה שמן ולעשות ממנו מלך?

 דוד
 מה שתרצי דובשנית 

 בת שבע  
 תודה דוביד. 

 נתן ובת שבע יוצאים במהירות, נותנים כיף חשאי אחד לשניה. נתן עדיין מדבר מוגזם.

 נתן
 איך הייתי?  -שכה אחיה 

 בת שבע 
 אתה יכול לדבר רגיל

 נתן
 הו נדמה לי ששכחתי איך!!
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 דויד ואבישג נשארים לבד.  

 דויד 
אני יכול לגלות לך משהו? לא באמת הרגתי  

 את גוליית. 

 צר הארמון. יוםחוץ. ח .6
אדוניה ויואב ישנים גמורים מהמסיבה. הם מתעוררים עם האנגאובר מטורף. 

 בהתחלה רואים רק את אדוניה.  

 קריין
ָהֹאֶהל, - ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן, ִמן-ַוִּיַּקח ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ֶאת

ְׁש�ֹמה; ַוִּיְתְקעּו, ַּבּׁשֹוָפר, ַוּיֹאְמרּו -ַוִּיְמַׁשח, ֶאת
 .י ַהֶּמֶל� ְׁש�ֹמהָהָעם, ְיחִ -ָּכל

 אדוניה
 וואי איזה כאב ראש. יואב מה אתה לובש? 

 יואב נחשף, הוא מתרומם הוא לבוש בבייבידול.

 יואב
 לא יודע. אבל האמת זה דיי נעים על הגוף.  

 אדוניה מרים יד אחד מחוברת לאזיקים, לא רואים למה הוא מחובר.

 אדוניה
 באזיקים? מישהו זוכר למה אני קשור  

הוא מרים את היד ונחשף שבאזיק השני יש יד נשית קטועה. הוא מביט בה ועובר 
 כמה שלבים של היזכרות.  

 אדוניה
(תמה) אה?.. (ניזכר) אה!! (נדלק) אה!!! 

(נחרד) אווווו........ (משלים במשיכת  
 כתפיים) נה..

 יואב
וואי יש לי טעם של קיא בפה (טועם) וזה  

 לא הקיא שלי.

 האדוני
 (מסתכל מסביב) מה זה איפה כולם? 

 חאגית מופיעה. 

 חאגית
 כולם במסיבה של שלמה.

 אדוניה
וואו, כנראה האוזן שלי סתומה מרוב  

אלכוהול, חשבתי שאמרת "המסיבה של 
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 שלמה" 

 חאגית
דוד המליך את שלמה. הנקניקייה באדם 

הוא המלך החדש! אתה מבין מה זה 
 אומר? 

 אדוניה
 למה יש פה זונה מתה? 

 ואבי
 שיט. שוב רצחתי מתוך שינה. 

 אדוניה
רגע, מה זה מלך? מלך מלך? כאילו משחו  

 אותו בשמן? 

 חאגית
 שימנו, ביצלו ושמו על הכס.

 יואב ואדוניה מסתכלים אחד על השני מופתעים וקצת מבוהלים.

 אדוניה
טוב אוקי. אומנם זה לא בדיוק מה שתיכננו,  

כרגע, ונכון שכולנו בסכנת חיים ממשית 
אשב על כס  אניאבל אנחנו לא נעצור עד ש

 המלכות. יואב אתה איתי??? 

 יואב
האמת שאני חייב ללכת... לרצוח עוד זונה. 
אני חייב לרצוח מספר זוגי. זה לא אני, זה 

 . OCD-ה

 יואב קם ובורח.  

 אדוניה
 יואב? אמא? 

 חאגית
(בודקת קשר בחבל) טוב, מתאבדים? לא?  

 תתבשל עם זה...

 

 חלל בארמון. יום פנים. .7
יואב עם תיק ארוז בחופזה מחפש את דרכו החוצה. הוא נתקל בבניה. בניה לא נותן 

 לו לעבור. 

 יואב
 סליחה. 
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 בניה
 אין על מה. 

בניה לא זז. מתחיל מין ריקוד בו יואב מנסה לעבור אבל בניה עוצר אותו. הם נתקעים  
 ת.  אחד בשני. יש מין צחוק מבוכה למרות שברור שזה לא בטעו 

 יואב
 אה! (מצביע) תראה זונה מתה!

 בניה מסתכל לשנייה יואב מתחיל לרוץ בניה רץ אחריו.  

 בניה
 היי! עצור! 

 פנים. חדר שינה בארמון. יום .8
דוד שוכב על ערש דווי על מיטתו. לצידו אבישג, בת שבע, ושלמה, שעל הראש יש לו 

לם מקשיבים. שלמה גם כתר שגדול עליו בכמה מידות. דוד באמצע הכתבת צוואתו. כו
 כותב את דבריו על מגילת קלף.  

 קריין
ְׁש�ֹמה ְבנֹו,  -ָדִוד, ָלמּות; ַוְיַצו ֶאת-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי

 ֵלאֹמר...

 דוד
...את אוסף עורלות הפלישתים שלי אני  
תורם למדע. אולי בזכותן יצליחו למצוא 

 תרופה למחלה הארורה, קלקול הקיבה.  

 שלמה 
 אוקי אבא, רגע. (כותב) עורלות.. אוקי יש. 

 דוד
ואת הכינור שלי, כינור דוד אני מוריש 

 לאבשלום. 

 שלמה 
 אבא אבשלום מת... 

 להעיר לו את זה. שלמה מפסיק לכתוב. בת שבע מסמנת לשלמה שאין טעם  

 דוד
את החצוצרה שלי, חצוצרת דוד אני מוריש  

לאמנון ואת קסטנייטת דוד, אני מוריש 
 לתמר.

 שלמה 
 (לא רושם) אוקי.. רשמתי.

 דוד
את המאפרה שלי, שעשיתי מהגולגולת של  

 גוליית, אני מוריש לעיריית ירושלים. 
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 אבישג
 האמת לא מגיע להם. 

 דויד 
י סיפרתי לכם פעם שהרגתי את  אגב, אנ 
 גוליית? 

 כולם 
 כןןןן. 

 פנים. חדר המזבח. יום  .9
חדר ריק, באמצע המזבח. שקט. רעש נשמע מבחוץ. יואב נכנס בריצת אמוק, אחריו  

בניה עם חרב שלופה. יואב רץ וישר נאחז בקרנות המזבח. הוא מתנשף בטירוף, 
ם מנסים להסדיר את שניהם. כואב להם בצד מהריצה. הם מדברים תוך כדי שה 

 נשימתם.

 קריין
ֹאֶהל ְיהָוה, ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות -ַוָּיָנס יֹוָאב ֶאל 

 . ַהִּמְזֵּבחַ 

 יואב
זהו... קרנות המזבח... אתה לא יכול.. 

 להרוג אותי. 

 בניה
זה מה שניסיתי לצעוק לך. אנחנו לא עושים  

 את זה יותר. 

 יואב
 מה? 

 בניה
להרוג אותך גם  זה של פעם. אין לי בעיה 

 כשאתה מחזיק בקרנות המזבח. 

 יואב
 מה? אבל זו מסורת 

 בניה
 בסדר דת זה משהו שמתפתח לא? 

 יואב
כן, דת חייבת להתאים את עצמה כל הזמן 

 למודרנה. 

 בניה
 לגמרי. טוב אז איפה היינו. 

 בניה מרים את החרב להרוג את יואב.

 יואב
שר    אתה יודע, אני גם הייתי פעם כמוך.
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צעיר, מורעל. מוכן לעשות הכל ולהרוג  צבא 
את מי שצריך בשביל בית דוד. ואיך הם  

שולחים מישהו להרוג אותי.   גומלים לי?
אתה מבין? עבודה מאוד כפויית טובה 

 בחרנו לעצמנו. 

 בניה
יכול להיות. אבל מה לעשות, זאת העבודה  

 שלנו.  

 בניה שוב מניף את החרב. 

 יואב
 שרות אחרת?  ואם אני אגיד לך שיש גם אפ

 בניה
 אפשרות אחרת? 

 יואב
כן, אם אני אגיד לך שאתה יכול במינימום 

השקעה, מהבית, לייצר לעצמך הכנסה  
פאסיבית, שרק מייצרת עוד הכנסה ועוד  

 הכנסה, וחוזר חלילה.  

 בניה
כל הניסיון שצברתי בחיים אומר לי שאין  
סיכוי שזה אפשרי, אבל איתך זה מרגיש  

 אחרת. אתה יודע איך לדבר חביבי.

 יואב
 ? הקפה עלי.  אז יש לך חמש דקות

 בניה
 דבר עד שאתה מרגיש דקירה בבטן.

 יואב
 מה הדבר הכי מבאס בלהרוג מישהו? 

 בניה
הסיוטים בלילה? הבכי של הילדים? הכסף 

 שנזרק על הפסיכולוגים? 

 יואב
הדם. הדם והאיברים הפנימיים שנשארים  

 לך על החרב. 

 בניה
 וואו כל כך! 

 יואב
 ! קאט-בדיוק בגלל זה המצאתי את קלין
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יואב מרים את החרב שלו. עכשיו אנחנו רואים שליד הידית של החרב מחובר ספוג  
 שמקיף את החרב. הוא מראה לבניה שמתרשם.

 יואב
 שם טוב אה? אני המצאתי. 

 בניה
 איך זה עובד? 

 יואב
שמח ששאלת. מה שקורה זה כשאתה 

דוקר מישהו, ברגע שאתה מוציא את החרב  
הלהב של החרב)  (מדגים איך הספוג זז על 
 והופ! החרב כמו חדשה. 

 בניה
 פששש העתיד כבר כאן! תביא רגע לראות 

 יואב מביא לו. בניה בוחן את החרב.

 יואב
עכשיו בשביל שימוש חוזר כל מה שצריך  

 לעשו.. 

לפני שהוא מספיק לסיים את המשפט בניה תוקע בו את החרב. יואב נופל מת על  
לאה בדם. הוא מעביר את הספוג שבאמת  הרצפה. בניה מוציא את החרב, היא מ

 עובר אורח חולף בחדר, נדמה שהוא ממהר לאנשהו. מנקה אותה. 

 בניה
 אדוני! חמש דקות מזמנך? הקפה עלי.

 פנים. חדר שינה בארמון. יום .10
המשך הסצנה אבל עברו כמה דקות, דוד שוכב על ערש דווי על מיטתו. נראה יותר 

 גוסס קצת. לצידו אבישג, בת שבע, ושלמה. 

 דוד
 אוי.. זהו זה הסוף...

 שלמה נעמד.

 שלמה 
אבא, האמת היא שגם אני כתבתי לך כמה 

 מילים.  

 שלמה נעמד. הוא מוציא מגילה מגולגלת. פותח אותה ומתחיל להקריא. 

 למה ש
(מכחכח) אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר  

 עליך... 
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 בת שבע 
רגע מאמי זה שיר מפאזת הקהלת שלך או  

 שיר השירים? 

 דוד
שנדע למה לצפות, חפירה על השמש או  

 סונטה לציצים? 

 דוד ובת שבע צוחקים. 

 שלמה 
אני שונא אתכם אני שונא את שניכם אתם 

 ההורים הכי גרועים בעולם!!!!! 

 שלמה יוצא זועם. הם צחוקים. מהצחוק דוד משתנק. 

 דוד
וואי אני לא מאמין שהבכיין הזה הוא הולך  

 להיות המלך 

 בת שבע 
תגיד למה באמת אחד מהבנים חייב להיות  

 המלך? 

 דוד
 אז מי? 

 בת שבע 
 אני? 

 דוד
 (מגחך) את? 

 בת שבע  
אני. מלכה. למה אישה לא יכולה לשלוט  

 אלת...בממלכה? בעצם, את מי אני שו

 דוד
 אני מת על נשים!  אני? אני חולה על נשים!

 בת שבע 
כך יפה לנשים -ברור. הרי התייחסת כל

בחיים שלך. רצחת את אוריה שלי והבאת  
אותי לארמון, כאילו אני איזו כורסה. עם 

מיכל התחתנת כדי להתקרב למלך, אבל 
לא עשית לה ילדים כדי לחסל את בית 

שביל שאול, ואת אבישג הבאת לפה ב
 שתחמם אותך, כאילו היא איזה כירבולית. 

 אבישג
 באמת לא לעניין.  וואי וואי, ככה עשה לי?
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 דוד
 אל תאמיני לה! אני לא שונא נשים.  

 בת שבע 
לא שונא. מפחד. אתה מפחד מנשים. 
כולכם מפחדים מנשים. בגלל זה אתם 

מתעקשים להקטין אותנו כל הזמן, לדחוק 
וך אותנו  אותנו למטבח או למיטה, להפ

לאימהות, או לזונות. כשאנחנו מביעות 
רגשות, אתם אומרים שאנחנו הסיטריות, 

כשאנחנו חזקות אתם קוראים לנו ביצ'יות.  
כשאנחנו רוצות כח אתם אומרים שזה לא 
נשי. אבל מה שבאמת מפחיד אותכם זה  
לא שאנחנו נהיה לא נשיות, אלא שאתם  
תצאו לא גברים. שנסרס אותכם, שתיראו  

טנים לידנו. כי אין דבר שיותר מפחיד גבר  ק
מלהיראות קטן ליד אישה. להרגיש שהכח  

נמצא בידיים שלה, להיות שוב כמו ילד  
 בידיים של אמא שלו. 

 דויד  
אני דויד  נראה לך שאני מפחד ממך?

  פאקינג המלך! אני הרגתי את גוליית! 

 בת שבע 
 באמת? (מתקרבת לאוזנו) מחזור.  

 דוד מתכווץ בחוסר נוחות.  

 בת שבע  
 מחזור. מחזור. מחזור. ביוץ.  

 דוד נע בסבל אחרי כל מילה שלה, מתחיל להשתנק.  

 דויד 
 דיי... דייי... 

 בת שבע  
 מחזור. מחזור. נרתיק. 

 דויד 
 (חלוש) לא....  

 בת שבע  
(לוקחת אויר, ואז, בלחישה, מנחיתה את 

 האחרונה) וסת!   המכה

דויד משתנק ואז מפסיק לנשום. עיניו פעורות בהלם. הוא מת. לפתע ראשה של  
 אבישג נכנס לפריים מהצד. נותנת לבת שבע כיף של ניצחון. 

 פנים. חלל בארמון. יום .11
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שלמה יושב על כס המלוכה. לידו, על כסא מרשים לא פחות, יושבת בת שבע. אבישג 
שרתים ושומרים. מולם עומדות שתי נשים עניות אחת יושבת למרגלתיו. מסביב מ

 אוחזת תינוק.  

 קריין
 .ְׁש�ֹמה-.... ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה, ְּבַיד

 שלמה 
תקשיבו, הדבר האחרון שמעניין אותי זה  
להכריע במריבות המעפנות שלכם. מצידי  

 תחתכו את התינוק לשניים. 

 1אישה
 אבל... 

 שלמה 
 שום אבל! הבא בתור!  

שומרים מוציאים את הנשים. בניה גורר פנימה את אדוניה מעמיד אותו מול שלמה 
 ונעמד לידו ומסתכל עליו במבט מאיים.

 אדוניה
שלמק'ה! שלומקולי, שלופי... אחשלי על 

, My brother from another motherמלא, 
 תביא חיבוק איזה מלך אתה! הגאון באדם! 

 שלמה 
 הבתול באדם

 אדוניה
 מה? 

 שלמה 
 כה אתה קורא לי, אולי שכחת. כ

 אדוניה
כן לא, בקטע טוב כאילו, בתול כזה שזיין כל  

כך הרבה שנגמר והוא מתחיל סיבוב שני, 
אז טכנית הוא בתול של הסיבוב השני, אבל 

בעצם ביחס לכל השאר... כאילו, זה טוב.  
 בעצם.

 בת שבע 
נראה לי שכדאי שתהרוג אותו לפני שהוא  

 ממשיך להביך את עצמו.

 אדוניה
 מה להרוג? 

שלמה מסמן לבניה שלוקח פגיון ביד ומסתובב סביב אדוניה ובוחן אותו. כמו שיואב  
 עשה לו.
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 שלמה 
מישהו פעם אמר לי שהמלך חייב להרוג  

 את האחים שלו. 

 בניה עושה כאילו הוא עומד לדקור את אדוניה, אדוניה מתקפל כמעט בוכה.

 אדוניה
 לאאאא!

 שלמה 
 אני לא אהרוג אותך.(צוחק) אל תדאג 

 אדוניה
 יו! איזה מלך!

 שלמה 
 או שכן? 

 בניה שוב עושה כאילו הוא בא לדקור אותו שוב, אדוניה מתקפל. 

 אדוניה
 אמא!!!! 

 שלמה 
(צוחק) טוב די די, לא הורג אותך. כל עוד 

תכבד את זה שאני המלך ולא תעשה שום  
 דבר שיעצבן אותי, אנחנו סבבה. 

 אדוניה
 איזה מלך! 

בניה מוריד את הפיגיון. בדרך הוא עושה עוד תנועת דקירה לאדוניה שנבהל. בת 
 שבע מסדרת לשלמה את הכתר על הראש. 

 שלמה 
 דיי אמא! דיי כבר! 

 בת שבע 
 איך יפה לך! גזעי! חתיכי!

 אדוניה
 טוב אז אנחנו קול? 

 שלמה 
 קול.

 אדוניה
 מעולה. אז אה... אני זזתי. 

 משהו ומתחרט. נראה שאדוניה רוצה להגיד עוד

 שלמה 
 מה? 
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 אדוניה
 לא, כלום כלום. 

 שלמה 
 מה? רצית להגיד משהו 

 אדוניה
 לאאא, זה לא חשוב 

 שלמה 
 נו. תגיד 

 אדוניה
 כן? 

 שלמה 
 תרגיש חופשי מה, אנחנו אחים. 

 אדוניה
טוב. חשבתי אולי.. אם סיימת איתה, אז יש  

 סיכוי שאני יכול לקחת איתי את אבישג? 

 אבישג
 וואי וואי... אותי? וואי 

שלמה מסמן לבניה שתוקע באדוניה פיגיון והורג אותו במקום. הוא משתמש בספוג  
 "קלין קאט". הוא מרוצה. 

 בניה
(לעצמו) עכשיו רק איך מנקים... (נזכר  

 שהרג את הממציא) שיט!

 בת שבע 
טוב, יפה. כל האיומים חוסלו. הממלכה  

 בידנו. 

 שלמה 
אט? אני  אני עדיין בשוק שזה קרה, כאילו וו 

 שלמה, המלך. איזה מיינדפאק.

 נתן 
(עדיין מוגזם) אתה רואה מלכי היקר? כל 

מה שצריך זה להאמין. אלוהים גדול! 
ישתבח שמו לעולמי עד! צריך פשוט  

 להאמין ולהתפלל. הלא כן מכובדיייי??? 

 בת שבע 
כן להאמין, להתפלל, ומדי פעם להתקלח 

ערומה על הגג כשאת יודעת שהמלך  
 מסתכל.
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 שלמה 
 איכככסס אמא... רגע! את תכננת ש... 

 בת שבע  
 (קוטעת אותו) יחי המלך שלמה! 

 כולם  
 יחי המלך שלמה! 

 שלמה 
 טוב. אז מה עושים עכשיו?  

 בת שבע 
עכשיו מתחילים למלוך.  –או, טוב ששאלת 

הדבר הראשון שאני רוצה זה זכויות. שיוויון  
זכויות. נבנה ממלכה שלנשים יהיה מעמד 

שווה לגברים, ממלכה מודרנית, מתקדמת,  
אנחנו נשנה את פני ההיסטוריה, נהיה 

הממלכה הראשונה שלנשים תהיה זכות על 
גופן, עם מי הן מתחתנות, מתי הן 

ת, הן אפילו לא יהיו חייבות מתחתנו
 להתחתן! כן! 

 בת שבע מסיימת את  הנאום. שלמה מביט בה בזלזול. 

 שלמה 
 סיימת? אחלה. 

שלמה פונה לעוזריו ולפמליה שלו, מתעלם לגמרי מכל מה שאמרה בת שבע. תוך כדי 
המונולוג הוא קם מכיסא המלך ומתחיל לצאת מהחדר. כל הפמליה שלו הלכת אחריו, 

 עם נוצות על קלפים כל מילה שיוצאת מפיו.   רושמים

 שלמה 
אוקיי, הדבר הראשון שאני רוצה זה נשים.  
מלא נשים. אלף! וחיות! אני מת על חיות.  

אבל לא קואלות, כי אלה מטרחנות, כל 
סיפור שלהן זה שנה. נשים וחיות. זה מה 

שאני רוצה. ותינוקות, אבל לא פרוס מראש! 
שים, חיות אני אוהב לבד. אז אמרנו נ

ותינוקות. ונשים! אמרתי כבר נשים? אז 
 עוד נשים! מלא נשים!

שלמה וכל הפמליה יוצאים מהמקום. בת שבע נשארת שם לבדה. על הכיסא שליד  
 כיסא המלך הריק. 

 קריין  
--ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוָחְכָמתֹו-ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְׁש�ֹמה ְוָכל

 י ְׁש�ֹמה.ֵסֶפר ִּדְברֵ -ֵהם ְּכֻתִבים, ַעל-ֲהלֹוא
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 בת שבע 
 ובת שבע. 
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