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הערת המחבר

יצירה זו ִהנה בעיקרה מחזה בדוי. רבים מן הפרקים והאזכורים מבוססים 
על עובדות אמיתיות מחייה של יולי כהן, במאית קולנוע דוקומנטרי, אך 

אחרים הם המצאות או מעשה בדיה.
כדי לכתוב את היצירה ערך המחבר מחקר היסטורי מקיף, נועץ בספרים 
וכך גם בסרטים  ובמאמרים על הנושא )שמותיהם מוזכרים בסוף(, 
הדוקומנטריים "המחבל שלי" ו"ישראל שלי" מאת יולי כהן, שלהם היא 

מרגישה מחויבת מבחינה מוסרית.
למרות כל זאת, זוהי יצירה בדויה וכך צריך לפרשה.
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מערכה ראשונה

הבמה בנויה משלושה חצאי עיגולים קונצנטריים, בשלושה מפלסים, 
שהסצנות השונות מתרחשות בהם. כל הדמויות נשארות על הבמה 
במהלך ההצגה, ממוקמות במפלסים השונים, כמה מהן בעמידה וכמה 
מהן ישובות. רק יעל עוברת בין המפלסים. הדמויות האחרות מקשיבות 
וכן מגיבות קלות ברגעים מסוימים, אך לא מתערבות בפעולה שאינן 

משתתפות בה.

חושך. נשמעות יריות של מקלעים ונראות כמה קרני אור, הדומות 
לאלה של כדורים נותבים, שחוצות את הבמה. עוד יריות. נשמעת 
אזעקה של ניידות משטרה ושל אמבולנסים. מלמולי אימה. צרחות.

קריין טלוויזיה:
"התוקפים פתחו באש מקלעים וזרקו רימונים ברגע שבו עשרים ואחד 
חברי צוות הטיסה אל על 061, שהגיעה מניו יורק, התכוונו להיכנס למלון 
אירופה, בעיר הבירה הבריטית. אחד המחבלים נהרג מיד כשרימון שהחזיק 
בו התפוצץ לפני הזמן המיועד. המחבל השני, חסן אל-פאווזי, בן העשרים 
ושתיים, נעצר זמן קצר לאחר מכן. במתקפה נהרגה אחת מדיילות המטוס, 
נירית גולן, בת העשרים וחמש. דיילת אחרת, יעל אלון, בת העשרים 

ושתיים, חולצה פצועה".

האורות נדלקים.
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יעל מחכה באולם הקטן, ישובה לפני שולחן, במפלס הכי גבוה. בצד 
שמנגד עומד כיסא ריק. דלת בלתי נראית נפתחת ונכנס חסן. הוא 

מתבונן בה לרגע ומתיישב מולה, ידיו נסתרות מאחורי השולחן.

יעל: הלו! אני יעל.
חסן: ואני חסן.

יעל: אני יודעת. אני מזהה אותך )היא מושיטה לו את ידה( נעים מאוד!
חסן )נותן לה בביישנות את ידו(: נעים מאוד, גם לי.

הפסקה.

יעל: מה שלומך?
חסן: את כבר רואה. )הפסקה( ואת?

יעל: עצבנית. זה טבעי.

הפסקה.

חסן: הייתה לך נסיעה טובה?
יעל: כן, טובה מאוד.

הפסקה.

יעל )ממשיכה(: אתה ודאי לא מקבל הרבה מבקרים.
חסן: לא.

יעל: אין לך משפחה?
חסן: לא. אין לי אף אחד.

הפסקה.

יעל: אני מניחה שבקשתי הפתיעה אותך.
חסן: עורך הדין שלי אמר לי שהיה לך משהו חשוב לשאול אותי.
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יעל: טוב, כן. חשוב בשבילי, לפחות.
חסן: במה מדובר?

יעל )תופסת אומץ(: לפני עשרים ושלוש שנים ניסית להרוג אותי, כך 
שהחלטתי לבוא עד כאן כדי שתסביר לי מדוע.

שקט.

חסן: לא ניסיתי להרוג אותך.
יעל: יש לי עדיין צלקת די מכוערת בזרוע. )היא מראה לו אותה( והרגת 

את החברה שלי, נירית.
חסן: אני לא ניסיתי להרוג אותך, וגם לא את החברה שלך. ניסיתי להרוג 

את מה שייצגתן.
יעל: מה ייצגנו?

חסן: האויב, הכיבוש )הוא שולט בעצמו(. אבל זה היה לפני הרבה זמן. אני 
כבר לא אותו בן אדם.

יעל שומרת על שקט.

חסן )ממשיך(: היה לי הרבה זמן לחשוב. זה מה שבן אדם עושה כאן.
חושב. לפעמים הוא חושב כל כך הרבה עד שהוא מרגיש שהראש שלו 

הולך להתפוצץ.
יעל: ומה אתה חשבת?

חסן: הרבה דברים. חשבתי על מה שהתרחש באותו יום ועל הסיבות שהובילו 
אותי לעשות את מה שעשיתי.

יעל: ולאיזו מסקנה הגעת?
חסן: האלימות לא מתקנת שום דבר. זה לענות על אי-צדק באי-צדק אחר.

שקט.
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יעל: הייתי בת עשרים ושתיים.
חסן: גם אני.

יעל: זאת הייתה נסיעתי הראשונה ללונדון.
חסן: גם שלי.

יעל: אחרי זה, לא העזתי לחזור לכאן. זאת הפעם הראשונה שאני באה מאז.
חסן: אני, כפי שאת רואה, נשארתי לכוד כאן.

יעל מוציאה תמונה ממעטפה. היא מראה לו אותה.

יעל: תראה, הנה, זאת אני, אז.

חסן לוקח את התמונה. הוא מעיף בה מבט מהיר. משאיר אותה על 
השולחן.

יעל )ממשיכה(: אני זוכרת שראיתי אותך כשירדת מהאוטובוס. נשאת תיק 
שחור. מבטינו נפגשו. ידעתי שאתה הולך לעשות משהו. דיברתי על כך 

עם אחד מחבריי.
חסן: אני לא זוכר הרבה מהפרטים. הייתי מאוד עצבני. כל גופי רעד.

יעל )מוציאה תמונה נוספת מהמעטפה(: זאת נירית. הבחורה שהרגת. אתה 
רוצה לראות אותה?

חסן לוקח את התמונה, בוחן אותה כמה רגעים, חסר הבעה, ומחזיר 
אותה מבלי להגיד דבר.

יעל )ממשיכה(: היא הייתה בת עשרים וחמש. היא עמדה להתחתן. )הפסקה( 
אני עדיין מרגישה מאוד אשמה כלפיה.

חסן: מדוע את מרגישה אשמה?
יעל: כיוון שמעולם לא ביקרתי את הוריה. דחיתי ודחיתי ובסופו של דבר 
התביישתי. היינו זו ליד זו. ההרוגה יכלה להיות אני. )הפסקה( מפריע לך 
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שאני מדברת על כל זה?
חסן: כבר אמרתי לך, אני אדם אחר. החסן שביצע את הפשעים הללו אינו 

קיים עוד.
יעל: אתה באמת חושב כך?

חסן: בקשר למה?
יעל: שמי שעשה את כל זה הוא אדם אחר.

חסן: כן. ודאי שאני חושב כך. )הפסקה( זה לא היה קל. עברו המון שנים 
עד שהבנתי את זה. )הוא לוקח שנית את התמונה של יעל( זאת מי שאת היית 
אז, וזאת מי שאת היום. חשבי על כל מה שעשית מאז. הדברים שקרו לך. 
היו לך חברים, התחתנת, נולדו לך ילדים, נסעת, הלכת לקולנוע ולרקוד... 
כל מה שאני ראיתי בעשרים ושתיים השנים האלה הוא הקירות של תא 

בית הסוהר שלי.
יעל: נירית לא ראתה אפילו את זה.

חסן: אני מצטער על כך, מאוד, באמת. מה אני יכול להגיד לך? שלא עובר 
לילה אחד מבלי שאתחרט על מה שעשיתי? לפחות עכשיו היא נחה.

יעל: הבחור שהיה אמור להתחתן ִאתה לא חזר לאיתנו.
חסן: כולנו קורבנות, יעל.

אילן יושב במטבח, קורא את העיתון. יעל מופיעה. היא לובשת חלוק.

יעל: כבר אכלת ארוחת בוקר?
אילן: שתיתי קפה. את רוצה כוס?

יעל מסכימה. אילן מוזג לה קפה.

יעל: לא עצמתי עין כל הלילה.
אילן: אני מצטער. אני אשם בכך?

יעל: לא. זה כבר כמה ימים שאני לא ישנה טוב. אני נרדמת לכמה שעות 
וביתר הלילה אני שוכבת בעיניים פקוחות כמו ינשוף.
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אילן: משהו מטריד אותך?

הפסקה. יעל שותה את הקפה שלה.

יעל: אתה זוכר את האיש שביצע את ההתנקשות בלונדון? חסן אל-פאווזי?
אילן: בוודאי.

יעל: כתבתי לו מכתב.
אילן: הוא חופשי?

יעל: לא. הוא עדיין בכלא.
אילן: אז למה כתבת לו?

יעל: כי כבר כמה זמן שאני חושבת על זה.
אילן: מה כתבת לו?

יעל: לא הרבה. שאלתי אותו איך הוא מרגיש. סיפרתי לו קצת על עצמי.
אילן )תמה(: למה?

יעל: כי התחשק לי, זה למה.
אילן: למה לא אמרת לי כלום?

יעל: אני אומרת לך עכשיו.
אילן: לפני שעשית את זה, היינו יכולים לדבר על זה.
יעל: כי היית מנסה לשכנע אותי שלא לעשות את זה.

שקט. אילן חוזר לעיתון.

יעל )ממשיכה(: אתמול הוא ענה לי.
אילן: כן? ומה הוא אמר?

יעל: הוא מודה לי. הוא אומר שהוא הופתע מאוד לקבל מכתב ממני.
אילן: אני מתאר לעצמי.

הפסקה.

יעל: הוא מבקש שאבקר אותו.
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אילן: באמת? מעולה!

הפסקה.

יעל: אני חושבת שאעשה את זה.
אילן )מרחיק את העיתון(: תעשי מה?

יעל: אלך לפגוש אותו. הוא נמצא בבית סוהר ליד לונדון. )הפסקה( מה 
אתה חושב?

אילן )נעלב(: מה אני חושב?
יעל: כן.

אילן: פתאום מעניין אותך מה אני חושב?
יעל: בוודאי.

אילן: אני חושב שזה טירוף. )הפסקה( מי הכניס לך את הרעיון הזה לראש?
יעל: אף אחד לא הכניס לי כלום לראש.

אילן: האם זאת אחת מהנשים הפלסטיניות בקבוצה הזו שאת נפגשת ִאתן?
יעל: אל תהיה טיפש. אין להן שום קשר לזה.

אילן: אז מי, אם כך?
יעל: יש לי הסיבות שלי.

אילן: מה זאת אומרת?
יעל: שזה משהו שאני צריכה לעשות.

אילן: למה עכשיו, עשרים ושתיים שנים אחרי?
יעל: כי עכשיו אני מרגישה את הצורך.

אילן: אבל למה? קרה משהו?
יעל: לא, לא קרה כלום.

אילן: אז מה?
יעל: כלום. חשבתי.

אילן: חשבת.
יעל: כן.

אילן: חשבת על מה?
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יעל: חשבתי על עצמי.
אילן: לפחות, פעם אחת, את צריכה לחשוב קצת גם על אחרים.

יעל: אני חושבת גם על האחרים!
אילן: לא! את חושבת על האחרים באופן מופשט. הפלסטינים, הכיבוש, 
השלום! כל זה טוב מאוד ואת יודעת מצוין שאני משתתף בזה. אבל מה 

שאת הולכת לעשות עכשיו שונה מאוד.
יעל: באיזה מובן זה שונה?

אילן: זה שיגעון, ומה שיותר גרוע, זה לא יתקן כלום.
יעל: זה יתקן אותי.

אילן: אה, כן? ומה לגבי הבנות שלנו? מה לגביי?
יעל: אין לכם שום קשר לזה. זה קרה לי ואני צריכה להתמודד עם זה.

אילן: אין לנו שום קשר לזה?
יעל: לא. כשזה קרה, אפילו לא הכרתי אותך.

אילן: וכשהסיפור הזה יתפרסם, כשהעיתונות תתחיל לכתוב, כשהאנשים 
יתחילו להסתכל עלינו כעל משהו מסקרן, כשהחברים שלנו יפסיקו לברך 
אותנו לשלום, או כשיעלה בדעתו של מטורף אחד לתקוף אותנו, גם אז לא 

יהיה לנו שום קשר לזה?
יעל: אני חושבת שאתה מגזים.

אילן: אני מגזים?
יעל: אני חושבת שכן.

אילן: כאן שווייץ! אנחנו גרים בשווייץ!
יעל: לא, אנחנו לא גרים בשווייץ, אבל זה לא אומר שאני מרשה שיפחידו 
אותי, רק כי חבר אחד מחליט לא לברך אותי לשלום. יש בארץ הזו הרבה 
אנשים שמסתכנים, וישנם אחרים שלא אוהבים מה שאלה עושים. אבל אם 
ניתן שמה שאחדים לא אוהבים יקבע מה שאנחנו חושבים או מה שאנחנו 

רוצים לעשות, הם ינצחו וזו תהיה מדינה פשיסטית.
אילן: יעל, האיש הזה הרג את נירית בדם קר ולא היה חסר הרבה שיהרוג 

גם אותך.
יעל: אני יודעת את זה טוב מאוד. אתה לא צריך להזכיר לי שוב.
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אילן: ותסלחי לו?
יעל: לא אמרתי שאסלח לו. )הפסקה( כמה מהחיילים שלנו גם הורגים 

בדם קר.
אילן: איך את יכולה להשוות?

יעל: יגאל עמיר הרג את רבין בדם קר.
אילן: והוא כלוא בבידוד כבר חמש שנים בגלל זה!

יעל: אז שאל את עצמך כמה מאלה שלא ידברו ִאתנו עוד היו מארגנים 
מערכה בעד שחרורו.

אילן: כמו תמיד, את מבלבלת בין דברים.
יעל: כמו תמיד!

אילן: את מדברת ִאתי כאילו אני נמצא במדרכה ממול, כאילו אני אחד 
מהם. זה מעליב! אני רוצה להזכיר לך שהייתי עם "שלום עכשיו" מהרגע 
שהתנועה קמה, שהלכנו ביחד למחות נגד הפלישה ללבנון, סברה ושתילה, 

ונגד מדיניות ההתנחלויות.
יעל: אז, מה הבעיה?

אילן: הבעיה היא שזה שונה מאוד.
יעל: אילן, האיש חי יותר שנים כלוא מאשר חופשי. ואין לו אף אחד.

אילן: ואת מרגישה אחראית?
יעל: כן, במובן מסוים.

אילן: למה?
יעל: כי במשך זמן רב התעסקתי במסקנות ולא בסיבות.

הפסקה.

אילן: איך את יודעת שאין לו אף אחד?
יעל: אני יודעת.

אילן: איך?
יעל: ביררתי.

אילן (מבוהל(: ביררת עם מי?
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יעל: זה לא חשוב.
אילן: זה לא חשוב?

יעל: יש אישה בקבוצה. יש לה קשרים.
אילן: איך קוראים לה?

יעל: אל תלחץ עליי, אילן! אני לא יכולה ולא רוצה לדבר על זה.
אילן: את שמה לב שמה שאת עושה מאוד מסוכן?

יעל: אני שמה לב.
אילן: אבל זה לא חשוב לך.

יעל: לא.
אילן: יכולים להאשים אותך בכריתת ברית עם האויב.

יעל: היא לא האויב שלי.
אילן: יעל, עצרי, חשבי קצת: האישה הזאת משתתפת בקבוצת נשים למען 

השלום ויש לה קשרים עם המחבלים?
יעל: אני לא אמרתי שיש לה יחסים עם מחבלים!

אילן: ואיך לעזאזל נודע לה מצבו של איש שנמצא עשרים ושתיים שנים 
בכלא בריטי?

יעל: לא יודעת. לא שאלתי אותה.
אילן: איך זה שפתאום היא הופיעה עם המידע הזה?

יעל: זה לא היה פתאום. יום אחד דיברנו ואני סיפרתי לה מה שקרה לי. 
היא הקשיבה לי ולא העירה שום הערה. אני זו שאמרה שאשמח לדעת מה 

קרה לו.
אילן: ומה היא אמרה?

יעל: כלום. היא הציעה לברר.
אילן: את טיפשה!

יעל: למה אני טיפשה?
אילן: כי ברור שהאישה הזו היא מרגלת שהוחדרה לקבוצה. ותעשי מעשה 

טוב אם תזהירי את האחרים ממה שקורה.
יעל: אני חושבת שאתה פרנואיד.

אילן: ואני חושב שאת עיוורת. כל אחת מהנשים הפלסטיניות בקבוצה הזו 
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מסומנת. כי ה"כאילו" חברה הזו שלך בטח מעבירה לאנשים שלה דיווחים 
מדויקים על כל מה שנאמר בכל מפגש.

יעל: זה מגוחך! רוב הזמן אנחנו בכלל לא מדברות על דברים כאלה. אנחנו 
בוכות, אנחנו מחבקות זו את זו, אנחנו מעודדות זו את זו.

אילן: תאמיני לי, הם לא מבינים סוג כזה של דקויות.
יעל: הם? מי זה הם? מי זה אנחנו? האמנתי שאנחנו עובדים דווקא כדי 
שלא יהיו יותר הם ואנחנו. )היא מתקרבת אליו( מה קורה, אילן? אני לא 

מבינה מה קורה לך.
אילן: אני מאמין שאנחנו מאוד תמימים. אנחנו מתגייסים, אנחנו מפגינים, 
אנחנו מוחים, אנחנו מאשימים את הממשלה שהיא פשיסטית, מניפים את 
דגלי השלום והאחדות, אבל מהצד השני אין אף אחד. זה ִמדבר. אין הד. 

ומה שאת הולכת לעשות זה הכי גרוע.

אולם המבקרים בכלא. יעל וחסן יושבים זה מול זה.

יעל: איך זה שהשתתפת בפעולה כזו?
חסן: רציתי לעשות משהו.

יעל )באירוניה(: לעשות משהו?
חסן: הרגשתי מתוסכל, מלא זעם, מלא אין-אונות. היית פעם במחנה פליטים?

יעל: הייתי בכמה מהם. במשך תקופה מסוימת ליוויתי כתבים זרים למקומות 
הכבושים.

חסן: טוב, זה לא אותו דבר. אבל את יודעת למה אני מתכוון. הצפיפות, 
הזבל, הבוץ, ההשפלה, הייאוש. זאת הייתה הילדות שלי.

יעל: מאין היו הוריך?
חסן: מיפו. כל משפחתי משם. אבי, הסבים שלי והסבים שלו.

יעל: מה עשה אביך?
חסן: הוא היה סוחר. הייתה לו חנות רהיטים ליד מגדל השעון. חנות הרהיטים 
הגדולה אל-פאווזי. כל העולם הכיר אותה. מאוד כיבדו את אבי בקהילה. 
הוא ומשפחתו גרו בבית גדול מאבן, עם גינה גדולה שבה גדלו עצי פרי. 
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כשהיהודים הגיעו בארבעים ושמונה, הם נאלצו לעזוב הכל ולברוח. הם 
לעולם לא הורשו לחזור. הם גמרו את חייהם במחנה פליטים ברמאללה. 

שם נולדתי. )הפסקה( ואת?
יעל: אני?

חסן: איפה נולדת?
יעל: בתל אביב.

חסן: וההורים שלך? מהיכן באו?
יעל: אבי נולד בחיפה; ִאמי בתל אביב. אני דור חמישי בארץ.

חסן: באמת?
יעל: זה מפתיע אותך?

חסן: חשבתי שכל היהודים באו מאירופה.
יעל: אז הידע שלך מוטעה.

הפסקה.

חסן: אני בטוח שהילדּות שלך הייתה הרבה יותר טובה משלי.
יעל: בטוח.

חסן: החיים במחנה היו גיהינום. את לא יכולה לתאר לעצמך. אבא שלי לא 
התאושש מהנכבה, מהאסון. הוא היה אדם גאה מאוד. הוא שנא לראות את 
עצמו פתאום הופך לפליט, חי מהנדבות של האומות המאוחדות. קודם בא 
הדיכאון, אחר כך השתייה ואחר כך האלימות. כל ויכוח, כל אירוע, אפילו 
חסר ערך, היה סיבה להכות את אמא שלי ואותי. )הפסקה( הדבר היחיד 
שהשאיר אותו בחיים היה השנאה שלו לציונים, שגזלו ממנו את כל רכושו 
וכבודו, והתקווה שיום אחד יוכל לחזור ליפו. אבל הוא היה פחדן מכדי 

למרוד, כך שהעביר את רוב זמנו שיכור והוציא את התסכול שלו עלינו.
יעל: אהבת את אבא שלך?

חסן: האם אהבתי אותו? לא, לא אהבתי אותו. שנאתי אותו. היחיד שאהבתי 
באמת היה סבא שלי. הוא היה אדם מתוק. היה מספר לי סיפורים.

יעל: איזה סוג של סיפורים?


