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       הפרטיזן 

 ש תמונותחמדרמה קאמרית ב
 

 : תקציר שאינו מסגיר

חיילת צעירה אל קצין בכיר שהוא מפקדה הישיר, מדאיג את אמה. אחרי שהאם מקבלת מבתה מידע  יחסה של 

מביא להתפתחויות במהלך  תרחש עקב כך, שמחדש על אותו קצין, היא דואגת לשתף בו גם את בעלה; ומה 

  החיים העתידים של כל אחד מאלה.
 

 אביב, שנות החמישים.-תל :מקום וזמן

   אוכל ומטבח בדירה. -פינת :האתר בכל התמונות

 ( ממול –פתח כניסה ויציאה )    

 : משתתפים

 זוג בגיל העמידה – בה  ל  ש  לאה ורפאל 

  19חיילת, כבת  – אוריתהבת 

 מפקד חטיבה  – ק צֹוחיים מ  אל"מ 

 

 אפיית העוגה  זמן תוך –תמונה א' 

 . (משוחחים רפאלו לאה)

אתה צריך לצאת  רפאל,   העוגה שאוריתי הכי אוהבת.העוגה בתנור. זאת  (לתנור)מכניסה עוגה  :לאה

  לאסיפת הדיירים.

   ? אני רוצה לחכות לאורית. היא היתה צריכה כבר להגיע, נכון :רפאל

 היא אמרה בטלפון לשכנה, לפני שיצאה מהמחנה.לפי מה שכן,  :לאה

. אני מכיר כאלה שביקשו אחרינו וכבר משלנו טלפון קו כמה זה מרגיז שעדיין אין לנו  :רפאל

אחרי פחות משנתיים. היינו יכולים לדבר איתה   חיברו אותם אפילוויש כאלה ש –קיבלו 

 בעצמנו.

"האויב   :הרבה. היא אמרה לשכנה שעל הטלפון הצבאי מודבק פתקלנו לא היתה מספרת  :לאה

 מאזין". 

 פתק צבאי...  ככה! ובעוד האויב מאזין היא מוסרת לה תוכן של :רפאל

  ; הם בטח מחכים לך.מהאסיפה אתה תראה אותה כשתחזור :לאה

 במדים, כמו חיילת בצבא העברי...עדיין אני רוצה לראות אותה כשהיא  :רפאל

        מה כל כך חשוב לך החאקי? :לאה

ממש  הבנות האלו לא מבינות כמה הן חמודות דווקא לפני שהן עוברות לאזרחי. המדים  :רפאל

  היא הכי מיוחדת. –מיוחדת. ושלנו  כל אחת היא עד כמהמבליטים 

ם;  את יודעת, לאה, כשהיא באה לחופשה מהטירונות, היא הזכירה לי את הבחורה שאת היית, ש  

 היית נהדרת! 
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םהאף פעם לא אמרת לי את ז :לאה    ..., ש 

 . חלוצית שלנוה העוד בתנוע – אבל תמיד הערצתי אותך –לא העזתי להגיד  –לא אמרתי  :רפאל

, אני גם זוכרת שהיה לך  , היית אחד מהחבורההערצת? עוד בתנועה? כן, ראיתי אותך שם :לאה

כי בינינו נדבר רק בעברית,  בעצם אתה היית מהראשונים שהחליטו   ...שם תפקיד עם הנוער

    שנהיה מוכנים לקראת ארץ ישראל. 

 –עזבנו אותם  פתאום הזכרת לי את התנועה, את החברים שלנו, הבחורים והבחורות שהיינו...

 ואחרי זה כבר לא פגשנו אף אחד מהם...  

 ,כיוםאת כל מי שאנחנו מכירים הלא ולא את המשפחות שלנו. האלה לא את החברים  :רפאל

   .  שם והאחת שאהבתי –צה שלנו, אני . שנינו נשארנו יחידים מהקבובארץ פגשנו רק כאן, 

  לא חשבתי ששמת לב אלי... אני בכלל בקבוצה? ?כבר אז? אהבת :לאה

ך, כי באמת לא אמרתי לך אליכמה שאני היבטתי  ; לא ראיתאת שלא שמת לבהיית זאת  :רפאל

מי מגלה מה שהוא מרגיש? רק באופרה עומד זמר ושר שיר אהבה   אני שתקתי, כי... כלום...

ואני  לבהאת לי ממלאת ככה, בלי להתבייש... אני לא העזתי להגיד לאף אחד שאת בקול גדול 

 חושב עליך כל הזמן.

גם בכל השנים  – ולא סיפרת ליהמשכת לשתוק, עוד  בעצםוככה חשבת עלי, כל הזמן...  :לאה

עוד אבל ככה?  –האלו שאנחנו ביחד... תמיד חשבתי שאתה טוב אלי, שבאמת אתה אוהב אותי 

אני מרגישה יותר מיוחדת, שהסיפור שלנו הוא כמו רומן  ,עכשיו ,פתאוםתשמע רפאל:  מאז?

היום, עכשיו, שיוצא לך לספר   ממש... וותו חשוב לי לדעת אבהחלט דבר שזה  וזה... גדול...

מפני   – ?זה קורהלמה ו מתעורר מחדש בחיים שלי...משהו ש ...ש ...כמואני מרגישה  ...לי

 שאורית קצת דומה לי...

  שתיכן מיוחדות ונפלאות... –יותר מקצת. גם באופי  :רפאל

חיילת, אבל בסוף שלחו  -רצתה להיות מורהמקודם היא יחידת שדה.  חבל שהיא ביקשה :לאה

  ...ביחידה הזאתדווקא , ואחרי זה שיבצו אותה תאותה בתור בוגרת גימנסיה לקורס פקידּו

 מזה?  לבסיס אחר. מה יצאמשם אתה אמרת שתנסה להוציא אותה 

דווקא הגעתי למישהו עם קשרים, והוא התחיל לברר, ואז אמרו לו שהיא בפירוש ביקשה:   :רפאל

  . אני לא ידעתי מה להגיד...לא קרוב לבית

 – היא אמרה לי שהיא רוצה שירות רציני ומועיל, אני גם מאמינה שהיא תהיה חיילת למופת :לאה

 אבל למה לשרת בסוף העולם?

 . רחב עולם יותרסביבה חדשה, רצתה לפגוש היא מבין שאני  :רפאל

כמעט אף פעם לא  היא לאן לנסוע להתארח; לה אין  –תזכרי שאין לה שום סבים, שום דודים 

כך מחנכת כל  -ת כלשא   , כזאתאולי גם קצת נמאס לה להיות בת יחידה ה מחוץ לבית. נ  ש  י  

 ולדאוג לעצמה. – נפלאה כמוך מהמשענת של אמא הזמן? היא רוצה קצת להתרחק

 לבוא היא רגילה  יעץ אתי על כל דבר.יהיא שבאה להת זוי. ת  אני חושבת שדווקא נוח לה א   :לאה

היא  לספר לי מה שהיא חושבת, מה שהיא מרגישה. אנחנו ידידות טובות. נדמה לי שאולי ו
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שלך. איזה אבא רק מחפש כל הזמן איך לעשות טוב ונעים לבת  המשוגע ה מהפינוק ע  ב  ש   וקאוד

 שלו?  

שצריך  ערך- פקדון יקר זה לקבל – הילדה הזאתזה לא עניין של פינוק. להיות אבא של  :רפאל

 . זאת לא רק אהבה, זאת ממש חובה.לשמור ולטפח

תך מאד. אתה הוא זה שמצליח להרגיע ובאמת אתה אבא נהדר, והיא אוהבת ומעריכה א :לאה

להכין את   היא הורים נו בתורהחובה של. יחד עם זה, אותה בכל פעם שתופס אותה הכעס הזה

  אולי קצת מגזים בפינוק, אבל אתה רעעשינו לא אנחנו זה  אתאני חושבת ש. אוריתי לחיים

   ". הילדה הזאת לא שומעת ממך אף פעם את המילה "לא. שלך

 יד סמכתי עליך.מ; תבדיוק במידה הנחוצהזה ו  –כבר מספקת לה  תא  את ה"לא"ים  )צוחק( :רפאל

זה ל ראויהממש  היאלגמרי, שאבל  ,בטוחה  רגישתלדאוג שהיא תמיד  , זהנשאר לימה ש

  . אותהשיאהבו 

 מה מיוחד בזה? –לכל אחד מגיע שיאהבו אותו. גם לי, גם לך  :לאה

אבל אורית   –כך ראוי לאהבה -כלל לא בטוח שאני עצמי כלבעל פי האמת, אני לכל אחד?  :רפאל

כל מגיעה בגדול  –כמו גם לך  – להש –שהיא תרגיש, שאין שום ספק הכל כדי אני עושה  –

  האהבה שאתן מקבלות.

 . מעריכים אותךגם ואוהבים  ממשאנשים  ריאיך אתה מדבר? אתה לא ראוי? ה :לאה

 מה כבר הם יודעים עלי? –"אנשים מעריכים"  :רפאל

יודעים  .וגלוי לב שאתה אדם שאפשר לסמוך עליו, מאד ישר – תיודעמרגישים מה שאני הם  :לאה

 תמיד אתה מודה על האמת ומתקן.  –שאם קרה שטעית או פגעת במישהו עליך 

 לא מתאים לי. ממש אין לך מושג כמה שזה  :רפאל

אין שום  –דואג, עוזר, נדיב  :כל כך מיוחדאיש אתה  דווקא מתאים מאד. רפאל, הלא :לאה

   .לא יאהבו אותךש אפשרות

  רק שאין לי הבטחון שזה באמת מגיע –אוהבים אותי. אין לי טענות בכלל  לא אמרתי שלא :רפאל

 לי.

 אתה והתסביכים שלך... :לאה

  .(, במדי צבא, על השרוול דרגת טר"שנכנסת אוריתנשמע קול מפתח במנעול. )

  שלום! :אורית

נו לך".  דאג כך חיכינו לך". "איך השתזפת". "   "כל  "ברוכה הבאה!"   "שלום בת"  :רפאלו לאה

   "ממש כבר התגעגעתי".

 בואי תני חיבוק לאבא. :רפאל

 אני מלאה אבק ומזיעה...  :אורית

 דווקא עכשיו אני רוצה להרגיש את הריח שלך. :רפאל

 גם כשהיית תינוקת הוא אהב להריח אותך... )צוחקת( :לאה
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 –את כל כך חסרה מאז שיצאת לצבא. איך החיים במחנה? איזה תפקיד קיבלת שם?  )מחבק( :רפאל

  ..." כמובן אם זה לא "סוד צבאי

 אני עכשיו הפקידה של המח"ט. :אורית

  של המח"ט? :לאה

צֹוק משנה חיים-כן, מפקד החטיבה, האלוף :אורית  .מ 

 ככה סיפרו. –אנחנו שמענו עליו. היה פרטיזן. די נועז  :רפאל

  ובארץ היה מדריך ב"הגנה" ומפקד בתש"ח. היה מצטיין. :אורית

   גם את זה יודעים. היללו אותו מספיק. אז הוא מספר לכם על זה? :לאה

  מה פתאום? זה מדובר בין הבנות. הקצינים סיפרו עליו... :אורית

רצית   את הריאת יודעת, אורית, חשבתי שאולי אפשר לסדר לך יחידה יותר מעניינת.  :רפאל

גם   –ה. לחבר שלי יש קשרים, ואפשר לסדר לך העברה למשהו יותר מתאים לך להיות מור  

 כך רחוק...-לא כלמקום 

   אבא, עזוב את זה. אני עכשיו בדיוק איפה שאני רוצה להיות. :אורית

  ך באסיפה.מחכים ל –רפאל  :לאה

ושאני אשאיר אתכן לבד. בסדר, אני  –בנות -אתן רוצות לעשות שיחת –הבנתי את הרמז  :רפאל

  ()יוצא   .כבר הולך

של החבר'ה שלך. יצאתי אליהם לחלון  שריקהמבחוץ את ה מקודם שמעתי :, אוריתינזכרתי :לאה

והם שאלו עליך. אמרתי להם שעוד לא הגעת והם ביקשו למסור לך שהם יהיו במועדון. אולי 

 ?ותלכי אליהם תתקלחי, תחליפי

הבאתי היום  ספר שלקרוא ב   ,, יותר טובלא יודעת. יהיה לי יותר מעניין לשמוע רדיו או :אורית

הוא נקרא "אנשי פאנפילוב". אמרו לי    .ספריה הקטנה של המח"טב מצאתי אותו  מהבסיס.

 ,. זה על גדוד שהגן על מוסקבה נגד הגרמנים. התחלתי לקרואחובה לקצינים-שהוא ספר

ולא רק   –יש תיאור על איך מכינים חיילים למלחמה  ;ופגשתי שם דמות מיוחדת של מפקד

די מותח אותי   עכשיו להביט על חיי הצבא בעיניים קצת אחרות. גורם ליכמו זה באימונים. 

  לקרוא את ההמשך.

   .וזה יותר דחוף מללכת למועדון..אפילו שאת לא מחויבת בדרגה שלך, מה?  :לאה

החבר'ה. כנראה קצת התבגרתי, והם    בין מרגש אותי יותר מהדיבורים מעניין וגם  ספר כזה :אורית

ילדותיים... למדתי בחודשים האלה שיש דברים חשובים, שיש עבודה שצריך  כאלהעדיין 

לעשות, שלא לכל שטות יש ערך... כן, גם לדבר אתך ועם אבא יותר מעניין לי מאשר השיחה 

 של הבנות והבנים. 

 ככה הצבא השפיע עליך? הלא גם החברות שלך התגייסו יחד איתך.  :לאה

לי לא מתאים להסתובב  –. אני וזה לא אותו הדבר –אבל הן נשארו על יד הבית  –זה נכון   :אורית

   עם סמל של "חיל כללי" על הכובע...
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ם ביחידה. שלי החברות כאן כל כך לא כמו החברות  שהן כאילו  מיוחדות יש לי עכשיו שתיים ש 

על החיים שלנו בחוץ, על  זו לזו מספרות אנחנו  .במגורים ביום ובלילהאחיות שלי; שותפות 

   בחיים של היחידה.שלנו חלק   יש לנו, ושלנו  אנחנו נפגשות גם בעבודה , על הרגשות.המשפחות

  משנה הזה?-אז נוח לך ששלחו אותך לשרת על יד האלוף  :לאה

י עשיתי לו סדר במשרד ובתיקים. הכל היה מעורבב והיה קשה  ואנ –הוא בסדר גמור   :אורית

 למצוא דברים.

    איך זה קרה?מעורבב?  :לאה

התאים   לאהוא שבמשרד בן אחד, שלא עבר קורס, אבל עשו ממנו פקיד מפני  לפניי היה  :אורית

הוא אומר   –להיות רובאי. אז החייל הזה עשה שם... חיים לא מרשה להגיד "ברדק שלם" 

 שזאת מילה גסה...

 איך את קוראת לו? ככה "חיים"? בשם הפרטי שלו?  :לאה

כן... המח"ט ביקש מהחיילים בלשכה שלו, שבינינו נקרא לו "חיים". זה נותן לו הרגשה   :אורית

 מר. ככה הוא או –של משפחה 

 אז אתם ביחסים טובים? איזה מין בן אדם הוא? :לאה

אבל אני לא יכולה לתאר לי מתי עוד בחיים שלי אני אפגוש  –אמא, אני באמת צעירה מאד  :אורית

  איש כמו זה.

   כמו מה? :לאה

הוא עשה הכל כדי  ,כל המחויבות שלו לחיילים. את יודעת שאחרי שהתמנה למח"ט-קודם :אורית

 ?רחוקכי של הגדוד הלמחנה נה להיות שכשהמפקדה שלו תעבור 

 אה! אז בגלל זה לוקח לך שעות להגיע מהצבא הביתה. לא הכי נוח, מה? :לאה

חיים טוב, ואותם  שהמפקדים הגדוליםככה אנחנו קרובים לחיילים, והם לא מרגישים  :אורית

 למקום שבקושי רואים אותם. ו נזרק

צֹוקאלוף משנה חיים  אני שומעת: :לאה דואגים שניהם להיות   ,בה  ל  ש  וטוראית ראשונה אורית  מ 

 . זה נחמד...קרובים לחיילים

לעבודה, וזה מאד  שותפים כמו מרגישים  ,ת יכולה לצחוק, אבל באמת אנחנו שעל ידוא :אורית

  מיוחד.

שאולי לא   ,שאיאיזה מין אבל את דיברת עליו אפילו בתור  – הבנתי שבאמת הוא מפקד טוב :לאה

 כזה... עוד  תפגשי

  אולי לזה קוראיםנכון. זה מה שמשפיע עלינו לעבוד קשה, באמת להיות שותפים.   :אורית

 . "אישיות" 

 כך משפיע? -כלש ,מה יש בו :לאה

אבל דואג לאנשים.   –דורש תוצאות  –השקט הזה שלו, איך שהוא עומד על עקרונות   :אורית

 ואחר כך מתייחס יפה כמו אבא טוב.  –אבל רק בצדק  –לפעמים נותן עונש 

  כמו אבא טוב... אז הוא נתן לך עונש? :לאה
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והוא...  לא. נדמה לי שהוא קצת מוותר לי... אבל אני באמת משתדלת שיהיה מרוצה. –לי  :אורית

עד שהוא   –כזה שחיוך מין את יודעת, אמא, שמתי לב שכאילו כשהוא נכנס ורואה אותי, עולה לו 

 ה רציני....יתופס את עצמו ונהי

אף  כזה שזהו איש שקט? אז מה,  ";שלוהזה השקט " את דיברת על : משהוני אשאל אותך א :לאה

 פעם לא כועס? 

ממש  שקט שלו והמ אצ  שהוא י  ם לו וריג איזה עניין לקרות שלי שיכול את מזכירה  שיועכ  :אורית

 . סיכע

 על מישהו.  הוא ממש כועסאיך בטח אין לו סיבה לכעוס עלייך, אבל הבנתי שראית  :לאה

אבל הוא גם   –זה קרה אולי פעמיים  ,ומהזמן שאני שם –אם הוא כועס, זה ממש לא קל  :אורית

 נרגע די מהר. 

  ת; מה, הוא צועק ככה?קל", את אומרזה "ממש לא  :לאה

   דברים באמת מרגיזים.ביחידה אבל אני הבנתי אותו, כי היו  – שהוא צעק בלשכה זה קרה  :אורית

מהשטח   הכיתה אחת הביא פעם כל הגדוד שהוא פיקד עליו שמעו את הצעקות שלו.סיפרו לי כי 

, וצעק: "לא מכל אלוף צריך לקחת תפוזים שקטפו באיזה פרדס. אמרו שהוא היה לגמרי אדום

שיבקשו סליחה וישלמו על   ן שלואדם וחייל!". הוא שלח אותם עם הסג  -דוגמה איך להיות בן 

   הנזק. אני מאד מבינה את זה.

 אז הוא מוצא חן בעינייך, מה?  :לאה

  ידו.לנעים לי בסך הכל  בן אדם טוב. –נו, כן   :אורית

ת בצבא צריכה לשמור על עצמה מפני  ב  אז עכשיו אגיד לך, ש   –אולי לא דיברנו על זה  :לאה

שאיר שם וא מיחסים קרובים עם קצינים כאלה. הקצין ישן מחוץ לבית שלו ימים ושבועות, וה

 בסךבילוי כזה, הבנות שמעריצות אותו הן בשבילו כמו... כמו משחק  – אשה ומשפחה; ובמחנה

 הכל.

צֹוקלמח"ט חיים  :אורית  אין משפחה.  מ 

  אין לו משפחה? :לאה

גם  בערב זאת האשה שלו. באמת הוא נשאר ביחידה  –אין לו. בחטיבה אומרים כי הצבא  :אורית

 ,חברים ,לשחרר קצינים בשבילמקבל עליו תורנויות  המח"טאחרי שכל הקצינים כבר הלכו. 

  . שלהם ותשיבלו עם המשפחכדי 

צֹוקאז החיים  :לאה     י...הזה לא נשו מ 

בחו"ל. הבנות ביחידה אמרו שהוא פעם סיפר לקצין אחד, איך   ,מספרים שפעם היה נשוי :אורית

  .בזמן שהיתה לו אשה, היא בגדה בו בצורה קשה, והם התגרשו

   והוא לא מצא אשה אחרת? :לאה

 דיברו שהלב שלו נשבר, ומאז הוא פוחד להתאהב שוב.  :אורית

  ה?אחרי כמה שנים ז :לאה
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גדולות גם   ותשנכנס לסכנאמיתי, לא יודעת, אולי עשרים. באמת פלא. זהו איש גיבור  :אורית

ב, בעוד כא   לא מוכן לסכן את עצמו אמרו שהוא  בלא – חייל לוחםשהיה פרטיזן וגם בתור כ

  כזאת שמחליטה לבגוד בו, בסתר. – נפש אהובהד ב  א  שעוד פעם י  

 ... שבגדו בו בסתר –אז ככה הוא מספר  :לאה

  את יודעת, אמא, אני ממש לא יכולה להבין אשה כזאת. איך אפשר לבגוד באדם כמו חיים :אורית

צֹוק  ? אני בוודאי הייתי נשארת נאמנה לו לכל החיים.מ 

הזה הוא  המח"טמה? את היית נאמנה לו? תפסיקי לחשוב בצורה כזאת! את צריכה להבין ש :לאה

  בגיל של ההורים שלך!  האיש הזה הואלא בשבילך, 

יע עלי  השפששמעתי עליו  הסיפור הזהרק תביני שאמרתי בעניין הבגידה. בסך הכל אני  :אורית

 .מאד

דה בהם. לפעמים זה רק  בכלל, לא תמיד צריך להתרשם מדיבורים של גברים על אשה שבג :לאה

 הם.  בדמיון של

 איך זה? :אורית

ואז לא   –אני מכירה מקרים של גברים שמכניסים לעצמם לראש שהאשה שלהם בוגדת בהם  :לאה

 והנישואים מתפרקים.  – הגבר נשאר בדעתו –יעזרו כל ההכחשות 

גם אז , כועסהוא ממש אפילו אם קורה דבר קשה וראיתי ש למח"ט שלנו זה לא מתאים. :אורית

, הוא מתאיםמשהו לא הוא רואה אם  העניין.  בדיוק  מהב מהרהוא תמיד תופס  .לא מתבלבלהוא 

 זה לא איש "שמכניס לעצמו דברים לראש". המצב מתברר.חוקר ושואל עד ש

הוא איש  שלך  המח"טג. מי יודע? זום של את לא יכולה להיות בטוחה כשמדובר על יחסי :לאה

ואם זה ככה, אז בחורה צריכה   – , לא הכי יציבהוא בכל זאת אחד כזהבזוגיות אולי  ;גרוש

  חיים שלו.ל לקשור את עצמהלהיזהר מאד שלא 

גם לא יכולה להאמין דבר כזה  אני לחיים שלו"?... ו לקשור את עצמהמה את רומזת פה, "  :אורית

 על איש כמו חיים... 

 . (נכנס רפאלנשמע קול מפתח במנעול. )

 להשתתף בזיפות של הגג.   מרו את העניין מהר. יעלה לנו ג   :רפאל

  את יודעת כמה שהם הולמים אותך? –את עוד במדים  –אורית 

  לא הספקתי להחליף. דיברנו. :אורית

  אז כבר סיפרתן את כל הסודות? :רפאל

 כן, בדיוק הגעת בסוף הסוד האחרון... :לאה

 אז מה עכשיו? אני מריח את העוגה. :רפאל

   ()מוציאה את העוגה מהתנורהוי נכון! צריך כבר להוציא אותה.  :לאה

 

ך    – ס    –  מ
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  נישואים בהישברות  –תמונה ב' 

  )לאחר כחודש( 
  (נכנסת לבושה אזרחית אוריתמנגבת כלים. עומדת ולאה )

את נראית נהדר. כמה טוב שקיבלת חופשה באמצע השבוע. ראיתי בחנות באלנבי שמלה,   :לאה

וחשבתי שהיא מאד תהלום אותך. אני מציעה שנצא לשם ותראי בעצמך, אולי גם תרצי למדוד 

  אותה עליך.

 עניין שדיברנו עליו בחופשה הקודמת. כך. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו ב  -אולי אחר :אורית

 אני שומעת, אוריתי. מה היה? :לאה

צֹוק  היתה לי תורנות לילה עם אל"מ חיים  :אורית   .מ 

  רק את והוא? בלילה במשרד? :לאה

 נו, כן. מישהו צריך להישאר ער, ושנינו לא היינו מנומנמים...   :אורית

 אז מה קרה? זה עבר בסדר? :לאה

 כזו...  הכן, בטח. והיה לנו הרבה זמן שבו יכולנו לשוחח; ואת יודעת, היתה בינינו מין קירב  :אורית

 את אומרת? ה כזוקירב :לאה

 כמו חברים. אני שכחתי לפחד ממנו...אולי כן. דיברנו כמו...  :אורית

 ככה! :לאה

כאלה והלא אין לי שום סיפורים  –הוא התעניין מאד במה שאני סיפרתי לו על החיים שלי   :אורית

נעים   יזה היה למסעירים. אבל הוא אמר לי שהוא לא יודע מספיק על החיים של הנוער בארץ. 

 והרגשתי שהוא לומד על דברים שלא בדיוק ידע.  ,שאלות  היו לו ;לספר לו

 מה סיפרת לו על עצמך?   :לאה

, על הפציעה של אבא במלחמת  אביב-סיפרתי על המשפחה הקטנה שלנו, על החיים בתל :אורית

   החברים. , על, על הלימודים שליהעצמאות

כל בפולין,  -קודםגם המח"ט מצידו כאילו נפתח, והוא סיפר לי דברים ממה שעבר עליו, ואז 

 . אצל הפרטיזנים, ואחר כך במבצעים של ההגנה והצבא בארץ

 ואת מאד התרשמת, מה?  :לאה

ת  אלכתוב  מישהו צריך פעם כאילו זכיתי ב... באיזו מתנה מיוחדת.  ;כן; זה היה מרתק :אורית

 .  ה למדתי מזה; כל כך הרבהסיפור שלו

הוא אחרי שאני הזכרתי שאין לנו בכלל שום קרובים, הוא סיפר לי שגם הוא איבד את כולם; 

, אבל לא מצא ניסה לחפש קרובים אחרי המלחמההיה שם, והצליח להימלט בזמן שלקחו אותם. 

 אף אחד.  

 א נשאר לבד...ואז גם ה :לאה

לא זה מה שרציתי  ... בעצםאבל  .התחתן לא הוא גם  ריהשום משפחה, כי ממש אין לו וכן.  :אורית

 לספר לך.

 מה את רוצה לספר?  :לאה
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על גברים שמדמיינים כאילו האשה בוגדת בהם, וחשבת שאולי    שדיברת אתיאת זוכרת  :אורית

צֹוק חיים אני אמרתי לך אז שזה לא מתאים לו, אבל בכל זאת זה נתקע לי בראש, הוא מאלה?  מ 

   אצלו. היהושאלתי את עצמי מה 

 רר את זה איתו?בהלכת ל מה, אז :לאה

פתאום עלה בדעתי לנצל את השיחה ... כזה אומץ תימצאאני לא יודעת איך באמת כן.   :אורית

שלך, שמא חיים שייך לאותם  הזה  דאם יש מקום לחש דעת פעם לתמידל בשביל ,בלילההזאת 

 . בגידה, סתם ככה בלי שום יסודאיזו  גברים שמדמים 

 ביררת את זה? – מהו :לאה

הוא אמר לי  אז ו – לארץ-, שהוא התגרש בחוץהעזתי להזכיר לו מה שמספרים עליו ;כן  :אורית

  . והלא זה בדיוק מה שרציתי שיהיה – שהוא מוכן לספר לי יותר, ככה בינינו

  והוא פשוט סיפר לך מה היה? :לאה

 שתבין אותו..  ,קרובהנפש  ...מצא בי חייםהרגשתי כאילו סיפר לי.   :אורית

   על אשתו?לך ומה הוא סיפר  ...ככה... נפש קרובה, מה? :לאה

כמה משך ת אתו לתוך בית לס  גם נכנ  וראו אותה שהיא מבלה עם גבר כלשהו, סיפר ש :אורית

 . אליו, אל חיים ,ואחר כך ממהרת הביתה –שעות 

 ? מה אמרה לו על זה ,? והיא" ראו אותה" את אומרת  :לאה

הכי פגע בו, זה היה שאשתו טענה שזה בכלל לא קרה. כאשר הוא שאל אותה איפה היתה,   :אורית

  היו לה סיפורים אחרים לגמרי.

 איזה סיפורים היו לה? :לאה

ממש בדיוק וזה  –ועל אנשים אחרים שכאילו פגשה  על מקומות אחרים שכאילו שם היתה  :אורית

 .  באותם זמנים שהיא היתה עם הגבר הזה

, והיא היתה עם אנשים  ואולי הוא באמת דמיין את זה, כמו שאני אמרתי לך שיכול לקרות :לאה

 מה זה "ראו אותה"?  אחרים?

ל חבר אחד שעקב בשבילו  היו לו עדויות ברורות ש דווקא ביררתי אתו ממש את זה. לא. :אורית

   .היו הולכים אליהלא  בדרך כללסביבה שהבחין בה ב   , החבר,הואאחרי שזה היה  ;אחרי אשתו

 חבר אחד? איזה מין חבר?  :לאה

היה ממש אמר לי שהוא מסורים זה לזה;  ,ביחד יםנ  ש  זה היה החבר הכי טוב שלו; שהיו   :אורית

זה כאילו הוא בעצמו  –בטוח, שמה שהחבר הזה ראה ממש ה זחלק ממנו. הוא הסביר לי שכמו 

 . ראה

 לו?החבר הכי טוב? ראה וסיפר  ( )  :לאה

ים  :אורית נ  כי אם היא היתה אומרת את  אמר לי  וזה היה קשה.  –כן. והיא פשוט שיקרה לו בפ 

אולי אפילו היה סולח  הוא אמר שלהבין אותה, ככה כמו חבר לחברה.  האמת, היה יכול לנסות 

 אבל היא החליטה לשקר לו, במצח נחושה ממש.  –לה והיו חוזרים לחיים שלהם 
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שראה דברים וסיפר... טוב כזה חבר עוד ו  ,אני שומעת פה על גבר, אשהזה מה שהוא אמר?  :לאה

 זה נגמר?  אז איך

כמעט חלה מרוב כעס. המריבות היו איומות, ובסוף הלכו לרבנות של העיר  אומר שהוא   :אורית

  והתגרשו.

 וזה, החבר הטוב?...  :לאה

במצב הזה היה  באמת הוא אמר ש – עם כל הפרשה הזאת חיים עבר תקופה קשההחבר...   :אורית

אבל בדיוק אז הגיע אל החבר   – שהיה יכול להבין אותוהחבר שלו הטוב  יכול להישען רק על

  והוא נסע. – זה רשיון עליה לארץ ישראל –סרטיפיקט 

 ה? ואיפה הוא עכשיו, החבר הז :לאה

  . הוא חיכה למכתב מארץ ישראל, אבל בינתייםחיים לא הספיק לשמור על קשר עם החבר :אורית

נשאר  והוא חיים די מהר לקחו את המשפחה של מנים פלשו לפולין ופרצה מלחמת העולם. הגר

   הלך ליער והצטרף לפרטיזנים. לבדו,אז 

לבד בתוך הלילה   ,מפקד בוגרבמקומך, חיילת צעירה, יושבת עם כאילו אני רואה את עצמי  :לאה

 ... מה הייתי מרגישה?... איך את קיבלת את זה?   סיפור כזה ושומעת 

 וכל השיחה הזאת... פתאום האיש נפתח אליוגם.. גם מפתיע.  – ! זה היה מאד מיוחדאמא  :אורית

ראיתי את    לי דמעות בעיניים. תמדוועהרגשתי ש. עשתה לי משהו חזק מאד –תשמעי אמא  –

 כאילו הכל טרי.   :הפנים שלו בזמן שסיפר

   .שלו אני רואה שהאמנת לכל מילה :לאה

שתף אותי בכאב בוחר בי לכזה מיוחד שאדם זה  רגיל. איך -משהו לאפה תראי, קרה לי   :אורית

 . שלו

  ...אחרי כל השנים זה עוד כואב לו אזב... כא   :לאה

אבל הרגשתי שהחבר  –שבגדה בו הזאת מתגעגע לאשה  עוד ברור לי אם הואלא היה  :אורית

 צריך חבר קרוב...   איש כזההאלו. חשבתי לי: כמה  חסר לו כל השניםממש הטוב 

מה קורה   ... זה?של חבר כך את התפקיד עצמ  את לא חושבת במקרה לקחת על ככה?  :לאה

 ביניכם עכשיו?

לא  אנחנו  ...נשאר קיים אבל מה שעברנו יחד –יום שלנו -כלום לא קורה. חזרנו ליום :אורית

  . ..חברּותאיזו יש פה באמת אולי אבל אני מרגישה ש –אומרים כלום 

 הוא לא כזה שמדמיין דברים. אני סיפרתי לך את כל זה, כדי שתדעי מה שעבר עליו, ש

, מה שהם  יותר עניין בין גבריםנראה זה  אבל לי –את התרשמת מאד מה אגיד לך אוריתי?  :לאה

 ...איך פתאום סיפור כזה מגיע אליך? . מספרים אחד לשני

תחשבי על זה: יש שני חברים, ופתאום אחד מהם מתנדב להיות בלש ולעקוב אחרי אשת החבר 

על איפה היא היתה ומה שהיא עשתה, ולפי זה הבעל מחליט  שלו, ואז הוא בא עם סיפורים

משהו ה זזה מה שהיה, לא? ומאז הוא נשאר לבד ולא מוצא אשה אחרת.  .לגרש את אשתו

   בל על דעתך?קשמת
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אני היא   ,ינּות  ין ש  ב  מ  אבל  – יותר ממניהרבה מכירה את החיים שאת וודאי  זה; , אמאתראי :אורית

 ים המח"ט, עכשיו גם קצת מקרוב. אני ממש יודעת שהוא אמר לי את האמת. שמכירה את חי

  ובתוך זה החבר הטוב שלו גם כן אמר לו את האמת, לא? :לאה

אבל  –חבר או חברה שיכולתי לסמוך עליהם במאה אחוז לי ו האמת היא שעד עכשיו לא הי  :אורית

שהוא גם חבר להסכים שיש דבר כזה. אני מסתכלת על היחסים שלך עם אבא  דווקא את צריכה

לגמרי על כל דבר שהוא יספר לך. גם לחיים היה  סומכת היית ואני בטוחה שאת מאד טוב שלך, 

  חבר כזה.

אבל   –באמת לפעמים צריכים לסמוך על חברים  לגמרי.  אבא נכון. תמיד סמכתי עלזה  :לאה

לו  שתספרי הזכרנו עכשיו את אבא; אולי כדאי  את יודעת מה? . גדול עלישסיפרת סיפור הזה ה

 .ת הערבאחרי ארוח :הכי מתאים  , ונראה מה הוא חושב על זה.עניין האת 

משמחים מאשר הסיפור  לאלנבי ונראה שם דברים יותר עכשיו אני חושבת שאנחנו הבנות נצא 

    הזה.

 )יוצאת(     טוב, אמא. רק אלך להביא את התיק שלי. :אורית

עכשיו צריך   ...מביאה פה מהצבאמה שאורית כבר רוצה לדעת מה הוא יגיד על  אני לעצמה() :לאה

 סבלנות.

  הו, אמא? רת משאמ)נכנסת עם התיק(   :אורית

   ...לפעמים אנשים מדברים עם עצמםאת יודעת,   רק דיברתי עם עצמי. :לאה

ישבנו במגורי חיילות וכמה בנות    י עם עצמי.תקרה לי ממש בשבוע שעבר, שדיבר  זה  מעניין;  :אורית

תתארי לך איזה בעיות יש במשפחות. לאחת יש אבא    אמא, את לא    יברו על ההורים שלהן.ד

שעדיין מרים עליה יד; לאחת יש הורים מסוכסכים והבית מלא צעקות; אחת בכלל יתומה ממלחמת 

 . העצמאות

זה לשק"ם  ,אחרי  הלכו  נשארתי  ;הבנות  עצמי  ואז  לבד,    אני  עם  לדבר  בקול, ממש  התחלתי 

ותנים לי כל כך הרבה"; ואז גם  ננהדרים שחיים בשלום והורים זוג  –זה מזל יש לי ואמרתי: "אי

יודעים שאני  ודאי אתם  אבל לא הייתם שם לשמוע את זה... –אמרתי: "תודה אמא, תודה אבא" 

אבל אף פעם לא הזכרתי   – אתם עושים בשבילי שמעריכה את מה אני ממש מאד אוהבת אתכם ו

 .את זה

, שלךהיפה  הצמיחה את לראות. את לא צריכה להגיד – , אבל זה בסדראמרת לנולא  נכון, :לאה

 היא התודה שאנחנו מקבלים.   זאת – בת שלי

   .עירהצבינתיים גדלת להיות אשה איך כדאי שגם תראי בזמן הזה, אבל עכשיו, אוריתי, 

ה נגמרתילדּוכן,  האמיתיים  ת  החיים  מביאים;    –   ומתחילים  שהם  מה  כל  מה  תביני  עם  שכל 

בלי התמיכה    גםויהיה לך הכוח לעמוד בקשיים    –  חלק ממך  הוא עכשיו שלך לתמיד,שהשקענו בך  

 שלנו.

 אף פעם לא דיברת ככה. הכל בסדר? יש בעיות בבריאות שלך או של אבא?  :אורית

 מוכנים להפתעות. תמיד צריכים להיותהבריאות בסדר; אף אחד לא חולה, אבל  :לאה

 מדברת?הפתעות? על מה את   :אורית
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 אבל אני יודעת שאת מצוידת כמו שצריך. –בחיים האמיתיים הרבה דברים לא בטוחים  :לאה

 השפיע עלייך!שמשהו יש בזה כמו  ?מה שסיפרתי זה בגלל  ת? את מדבר על מה  :אורית

 בואי נצא.  ה אנחנו מחכות?מ  סתם באופן כללי. ל   דיברתי :לאה

  )יוצאות(

 

ך    – ס    –  מ

 

 

  אהבה ועל כחשעל  –תמונה ג' 

  (באותו יום בערב)
  (אוריתו רפאל, לאהיושבים ביחד, )

 זאת היתה ארוחה מיוחדת. ממש מעדנים.  :רפאל

  יש לה כשרון בישול.המנה העיקרית זאת עבודה שלה. אורית עזרה לי להכין.  :לאה

    הכל למדתי ממך.  :אורית

 ואני נהנה לי מהפינוק הזה.  :רפאל

צֹוק  אוריתי, אולי תספרי עכשיו לאבא מה שסיפר לך המפקד חיים :לאה   על הנישואים שלו. מ 

   מה? המפקד מדבר אתך על דברים כאלה? :רפאל

 . את יכולה לספר עכשיו? כן, ורצינו לדעת איך אתה רואה את הדברים :לאה

הדבר, ואז הם רבו  כל את  לגמרי הכחישההיא . אז אשתו בגדה בו ואחר כך ..טוב :אורית

 .והתגרשו

  ואיך הוא ידע על הבגידה של האשה? :לאה

 סיפרה סיפורים אחרים.  , אשתו,אבל היא –זה החבר שלו הטוב ראה אותה עם גבר אחד   :אורית

אמא לא כל כך    לשכנע אותו שכלום לא קרה. הצליחהנפש שלו, ולכן היא לא - זה היה ידיד

    ר.במבט של גבב... בנו שאתה תסתכל על זה זה, וחשהעניין המקבלת את 

 ה. אני מבין... א   :רפאל

לבגידה של אשתו, אבל היא שיקרה לו שלו  היו לו הוכחות ברורות מהחבר הטוב   :אורית

 ? נכון, אבא ;הגיוניסיפור זה אני אומרת ש –והנישואים נהרסו 

 ( )מסתכל על לאה ועל אורית ושותק  :רפאל

 אבל היא התעקשה להכחיש – הלא הוא נתן לאשה הזאת הזדמנות להתוודות על מה שהיה :לאה

 .  רתח מזעם. אפשר להבין אותו; לא כן? זה לא פלא שהוא הכל
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מעולם לא היה לי חבר יותר טוב ממנו. היינו קשורים זה לזה מאז   )אחרי שתיקה נוספת( :רפאל

אבל אותך, לאה, אהבתי והערצתי יותר,  –אהבתי אותו מאד  ,אהבתי את חייםאני ילדותנו. 

   לא תהיי אשתי.את ו הזמן לא הייתי מוכן להשלים עם זה שובאות

אני זקוקה   לזהבחרת ללכת עם האמת. בדיוק עכשיו אני מאד מעריכה את זה ש ;רפאלתשמע  :לאה

אז אתה כנראה באמת עקבת אחריי, וכאשר עזבתי את הבית   נראה מה שקרה. ,הנ  ה    עכשיו.

ועם גבר   – הייתי במקום אחראני לספר לחיים שוללכת ללכת למשפחה שלי, ניצלת את זה, כדי 

  אחר.

  ()נדהמת ולא מוציאה מילה   :אורית

  של התאהבות ושל קנאה. שגעון באותם הימים הייתי במין התקף  מה לעשות?... כן... :רפאל

היום  אני התעלמתי מהחברות היקרה שהיתה לי עם חיים;  ההגינות הפשוטה שותקה אצלי אז.

     להשיג אותה. מגויסקשה לי להבין את זה. הייתי נעול בחוזקה על המטרה שלי, והייתי ממש 

אמרת לי  ת  א      לא יכולתי עוד להביט בעיניים שלו והייתי מוכרח לברוח משם.  ל זה אניכ  יואחר

נו, עלינו לארץ עזבנו את העיר,אנחנו  אז  .לראות אותו יותר וצהת לא רגם א  ש ת  ח  ת  וככה גם   –  ה 

  שנינו לבדנו מהמשפחות שלנו. – נמלטנו מהשואה

 זה... זה... איך זה?... זה אתם שניכם בסיפור של חיים?  ...מה? :אורית

ואז  – חיים נשאר בשואה והיה פרטיזן. אחרי המלחמה נודע לנו שהוא הגיע לארץ )לאורית( :לאה

 כדי שחיים לא יגיע אלינו. ,הרנו לבחור לנו שם משפחה עברימי

חיים לא סיפר לך מאיפה הוא  :, אמאמשהו אני לא מבינה  )עיניה זולגות דמעות, ממלמלת(  :אורית

 , זאת שלא היתה באמת? יודע על הבגידה שלך

  הסיפור הזה איך התגלה לואני השבעתי אותו שלעולם לא יגלה ללאה האמת...  )הוא שעונה( :רפאל

 לא גילה. והוא –

 ... שהיתה שם בגידה בכל זאת נחרבה בשל חיים ושלי שלהזוגיות  ,ועם כל זה :לאה

עד   .שליבגידה ה  לעקשה אני חי עם הזכרון הכל השנים פה אני מוכרח להסכים...  ...כן  :רפאל

 ... הנה הגזלן  :לפעמים אומר לעצמיאני  ,כשאני מביט בראי ,עכשיו

שהוא סתם מדמיין, רציתי להפגיש אותו עם אחי  חייםתי להוכיח להשתדלכל הזמן אני ו :לאה

לשמוע, ודרש כל הזמן שרק אספר לו מי הגבר שהייתי  אבל הוא לא רצה  –יעיד איפה הייתי ש

  איתו...

 חיים סמך עלי לגמרי, והוא לא חשב שיש עוד מה לברר...  :רפאל

דרך הבת שלי, אורית, את מה   – ככהגילה לי, סוף  -סוףהוא עכשיו והנה, בלי לדעת את זה,  :לאה

  שבאמת היה.

 בכלל לא דומים למה שידעתי כל הזמן...  ,עד עכשיו ,שלישלכם, ובעצם גם אז החיים  :אורית

היום, כשנבהלתי או פחדתי או דאגתי מאד, עד   .קשה לינורא גם  זה ו... זה מאד מבלבל אותי

 ... אבל עכשיו... אין לי... ממש אין  –הייתי יכולה לבוא אליכם שתרגיעו, שתעודדו אני 

  .. במצב כמו עכשיו. עוד לא היינו כן. :רפאל

 אין ברירה.   .שאת תתגברי גם בלי העזרה שלנו עצוב, אבל אני מאמינה בך,קשה וזה  :לאה



ה  ט ו י  14                  16  ט

 

 ...ואת כבר אמרת לי היום משהו כזה...   :אורית

 הוא חיים שלכם..., ... ידעתם כל הזמן שהמח"ט שלישניכם אתםו

 הוא יגיע גם אלינו. דרכך דאגנו שמא  שנינו,  הגעת ליחידה שלואת נכון, ואחרי ש  :לאה

יחד,  ב. חששתי שאם הוא יראה שאנחנו , לאהיותר מודאג הייתי , אנישנינובין משאני מודה  :רפאל

ם הדברים    ואז אולי גם יתחיל לברר... ,שהוא האמין   כמוקרו לא  הוא יתחיל לחשוב שאולי ש 

אבל לא תיארתי לי מי זאת  –באמת אמר לי שאני מזכירה לו מישהי מהעבר שלו   חיים :אורית

  ואת, אמא, בעצם הזהרת אותי מפני חיים...יכולה להיות... 

 מה? את הזהרת את אורית מפני חיים?     :רפאל

לנסות לבדוק את  אוריתאני גרמתי ל ככה. מה שקרה לי איתו כלבערך כן; בעיקר לאור   :לאה

 .  שלנו הנישואיםשל הרס ל על הסיבה  ת האמתשהביא להתגלּו חיים, וזה מה

  אתי כל הזמן.נמצא זה   .שאני לא מתבייש בזה שהפרדתי ביניכם בדרך הזאתל תחשבי א :רפאל

 ועכשיו גם אורית כבר יודעת על זה... 

פקח שת , החבר שלו,אני פניתי אליך ,ההאשמותשהוא הטיח בי את  הקשים, כ ימיםאותם הב  :לאה

אמרת ואתה לצידי. מאד הרגשתי שאתה אני בזמן ההוא  . עזוב את השטות הזאתיש ,את עיניו

 .לא מבין אותו ולא מצליח להשפיע עליו..ממש לי שאתה 

ולא  באותו זמן היתה לי מטרה שמילאה אותיצריך להבין ש. ; ככה אמרתיזאת האמתכן,  :רפאל

   רעות מצד המצפון... נתנה מקום להפ

 הם התוצאה... – השגת את המטרה שלך, והחיים שלנו יחד .והצלחת לגמרי  :לאה

   ...מתגלהוהיום פתאום הכל נכון...  :רפאל

נ ה  :לאה אהבת אותי. האם לא הבנת את הכאב והסבל שגרמת לי שכמה לי מספר  , רפאל,אתהה 

  אז?

את מידת  באמת  יכולתי לתפוסאחרי הגירושין שלכם, יותר, כאשר התחלנו להיפגש  רק :רפאל

זה כבר היה מאוחר   באותו זמן אבל  –זה  על התיסרתי מאדאני ו –גרמתי לך ש הצער והכאב

השתדלתי  ,מאזוכל הימים  – ירפא את מה שעשיתי לכם ,מדי. לא חשבתי שגילוי האמת אז

  לפצות אותך.

  –לי נורא עאת כועסת  בטח –אני שם לב שאנחנו שנינו מדברים עכשיו מאד בשקט  –לאה 

  . , בקול שלךבדיבור שלך אני לא מרגיש את זהאבל 

את אני ממש לא יכולה להרגיש  ,היום מאז השיחה עם אוריתכה לצעוק, מה? אבל יהייתי צר :לאה

מספרת לי,   היאמה שוהבנתי תי תפסבאותו רגע ש כעס. בעצם אני לא מרגישה כלום עכשיו. ה

אחת את כל החיים שלי  -ור, וראיתי בבתאור מסנומין  קרה לי משהו חזק מאד. כמו היה פתאום

ממש באותה שניה,  ,ואז – לא היה אמיתיבכלל  – , היסוד שלהםבסיסשהזה עשרים שנה, איך מ

 .רגשות הרגיש שוםל בכלל כמו חדלתי מאותו רגע לי הלב וכאילו נחסם 

, ואני לא הרגשתי שקורה לך  ששמעת את זה ממני הייתי איתך באותו זמן אני אמא, הלא  :אורית

התיישבת על כסא, אבל  תא  כן... דווקא שמתי לב שבזמן שסיפרתי לך על החבר הטוב  משהו...

 , ואחר כך גם התווכחנו קצת... כרגילאתי המשכת לדבר  כאילו אתו – זה לא אמר לי כלום
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. מאותו רגע, ממש בבת אחת, השתלטה בי הכרה כזאת קשיחותמין מיד נכנסתי לאני נכון. כי  :לאה

נכנסו  ממש  הרגשותכל ו – , כנגד המציאות השקריתהאמתבשביל  – מוכנה לעשות הכל אניש

   ...אין פחד, אין צער, אין כעס: לשתיקה

   .לך כאילו הכל חדש , וגם דיברת אתי על זה,לךאת שמעת מה שסיפרתי  :אורית

  העמדתי פנים כבראני גם עד אז ש תביני .שלי יציבה יםנ  פ  ב    החזקתי את ההבעהנכון. גם  :לאה

  .הסתרנו ממך שאנחנו מכירים את חיים שנינו ;למולך

   .הראשונה דווקא מאבא ולא ממנישתשמעי את האמת בפעם  היה לי מאד חשובועכשיו 

  טוב שהוא הודה מייד. זה

  לא יודעת מתי אתחיל שוב להרגיש ממש – אני ו .רק לטובת האמת הכל מגויסומעכשיו  ;ככה זה

  אם בכלל... – רגשות

לא מצליחה גם ואני לגמרי מבולבלת. אני  –  , אמאשקורה לך דבר כזהקשה לי לשמוע   :אורית

 ? מרגישה עכשיו. מה נפל עלינו היום? מה קורה לנו אנילהבין מה 

 ואני עוד מנסה לחשוב מה עובר עכשיו על אבא...

 מה זה, רפאל? אני רואה מין חיוך על הפנים שלך... איך זה...   (מביטה על רפאל) :לאה

  – , זה כמו סיוט שהתממשממש רואים חיוך? לא, אני לא מחייך באמת. מאד קשה לי עכשיו :רפאל

ירד  כמו אחרי כל השנים האלו... פתאום  :כזאת מרגיש מין רווחהגם אבל באופן מוזר אני 

נושם פתאום אחרי שהסוד יצא, אני עכשיו, .  ישמרתי לגמרי לבדש ים שלי הסוד הקשהימהכתפ

  ויהיה מה שיהיה... –יותר בקלות 

ם את יכולה להאמין לי שהרבה פעמים הייתי מתעורר בלילה ומתייסר מרוב געגועים  אלאה, ה

 .  ת היציבה והנאמנה שלו חסרה לי עד היוםלחיים?... החברּו

אני למדתי  , מאז שאנחנו שנינו התחלנו להיות ביחד  ואצלי זה שונה. – אני באמת מאמינה לך :לאה

 . עגועים שליולהפסיק את הגלהשתיק 

  ומה עכשיו? :אורית

 רק לפעול בשירות האמת.  –עכשיו אני ממש לא מרגישה שום דבר  :אמרתי :לאה

- מזמן אבל  –לא הגון ודי מכוער מאד מה שעשיתי היה כי ויודע  מבין בכל השנים האלו אני  :רפאל

הצלתי מהתופת ההיא את שתי הנפשות היקרות לי מכל    זהב שבעצםניחמתי את עצמי לזמן 

אולי   –הצליח להישאר חי ולהגיע לארץ הוא ש ,חיים על חשבתי ליגם במשך הזמן העולם... 

  דווקא מפני שהוא נשאר לבד...

 אז מה? בסוף עוד חייבים לך תודה...  :לאה

שהנסיון הקשה של הבגידה שהוא האמין  אתה מזכיר שחיים נשאר לבד. אורית יודעת לספר 

   .זוג כל השנים-בלי בת ,נשאר לבדפחד להתאהב, וכבר גרם לו כאב כל כך גדול, שהוא  ,בה

לא רק גזלתי את אשתו, אלא השארתי אותו פגוע   ?!זה מה שעשיתי לחיים אהוב נפשי (נרעש )  :רפאל

 הקמתי לי את המשפחה של חיי... אני  ן ההפסד שלוועל חשבו – לכל העתיד שלוובודד 

  אוי חיים חיים...  .עכשיו זה ממש כואב לי (עוצר דמעות)
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ך  רכמה עבכלל לא ברור לי ; ועוול כל החיים החדשים שיצרנו לנו כאן בנויים על שקר כן, :לאה

   ...המשותפים שלנום חייב נשארעוד אמיתי 

  מה נשאר לי עכשיו? –מין ריקנות באה ואחריו  – ציף אותי ככה פתאוםהכמו גל ענק  :אורית

  –המון חזק ו – אנחנו אוהבים אותךשתמיד תזכרי  !ילדה שלי! מה אנחנו עושים לך היום? :רפאל

   אדם יקר ונפלא.-את ממשיכה להיות בן  – , של אמא ושלי . הבעיות הן רק שלנווזה לא משתנה

אותי  חזקידעת לאתה שאיך  נזכרת,גם עכשיו אני אבל  – רפאלזה אני מסכימה אתך,  לע :לאה

   .לצידי לעמוד שבחרתזה על הערכתי אותך  כל כך ...בשעת האסון שלי, אז דברים מעודדיםב

אפילו היית מוכן להתרחק מהחבר הטוב  בשביל להיות אתי  כי, ללב שליאז חזק נגעת  גםאתה 

  .שלךוהאהוב 

  – מפני חיים  אני בורח חלל ריק בחיים שלי. ועד עכשיו זה זה באמת היה לי הכי קשה. :רפאל

 חסר לי תמיד.   חייםבל א

 אבודה.  שאני שומעת אתכם אני מרגישה יותרכמה כל  :אורית

  כאבהרגשתי שהאני בזמן שהוא סיפר לי מה קרה, כשאתה מדבר על חיים, אני נזכרת שאבא, 

  שלו...  יקרהקשר עם החבר האת איבד על זה שבמיוחד הגדול שלו היה 

 זה... זה נורא קשה, המצב הזה... אני חושבת: מה יהיה מעכשיו?

לא יכולים   העתיד ענינים שלה; מהיחסבתוכי מרגישה ואני  –ת על מה שיהיה דואגאת כבר  :לאה

; עדיין  בעברמה שקרה לנו האמת על את  לעזוב מסוגללא  פשוטהראש שלי . להיכנס עכשיו

 . לא

ויתרת אתה שהחוב הזה,  תשלעולם לא אוכל לפרוע לך א אני חשבתי תמידאתה מבין, רפאל: 

  ם שלי... חיימה שנשאר מה אתך כדי שאני אוכל לשקם יחד אתכל כך הרבה על 

, למרות שכבר אשתךלהיות  זה שהיית מוכן לקבל אותיעל  הייתי מלאת תודה לךאבל במיוחד 

   הייתי בהריון מחיים.

תאהבי את חיים. עד היום הוא לא יודע שיש  ת  א  אוריתי, זה בהחלט צודק מאד ש   פונה לאורית()

צֹוק חיים  לו בת.   הוא האבא שלך.מ 

  ()משתתקת. מביטה אל לאה ורפאלמה?!!  :אורית

    לילדה? במכה? הביא את זהככה ל !מה את עושה, לאה? :רפאל

היית מספרת לי בינינו מה שנודע  לארגן פה,   שבחרתלא היה יותר טוב, אם במקום כל ההצגה 

   מחליטים מה לעשות עם זה?ביחד לך, והיינו 

 איפה קצת רחמנות עליה? .תראי איך היא יושבת

שום  –תבין, רפאל, אני לא מרגישה כלום; גם לא רחמנות. עכשיו הכל רק בשירות האמת  :לאה

   דבר לא יותר חשוב.

אותי, אלא שעוד לפני זה שכנעת אותי שלא צריך עכשיו זה חוזר אלי, שלא רק הואלת לקבל 

מצב מטורף, והילד שיוולד לא צריך אבא ואמא כל כך  ל נכנסהוא כי  ,ן ההיריועל  לספר לחיים

 כל כך מיואשת שהסכמתי עם זה.אז הייתי  מסוכסכים.
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הפתיעה אותי  הידיעה החדשה על ההריון נורא. גם אז זה היה רע מאד, לי עכשיו זה נשמע  :רפאל

אולי להשיג אותך. אם היית מגלה לחיים,  ,הזה  פושע, המאמץ ה מאמץבתוך ההייתי אני ש בזמן 

התכנית שלי, ואולי גם היה  כול לשבש את זה היה יהייתם שניכם חוזרים לדבר יותר בשקט. 

 מתברר מה שאני עשיתי.  

לקחתי על  גם . אבל יכלתי לתקן , ואת זה כבר לא כל כך חבר האהובחיים האני בגדתי קשות ב

 חיים שלי.כל הן הרבה טעם לגם נת זה הדבר הלא יחסר אבא. לך  שלילדה שנולדה ,עצמי

אבק. אני מרגישה עכשיו ככה. הכל מטושטש  - אתם יודעים, בצבא היינו פעם בתוך סופת :אורית

 אפשר לפקוח את העיניים... -ואי

 עכשיו החדר מסתובב... גם אתם וגם הקירות והרהיטים... לכל הדברים יש מין צבע מוזר...  

 אורית שלי! מה עובר עליך עכשיו! :רפאל

  קר לי פתאום. קשה לי לנשום.   :אורית

   ילדה שלי! (אורית)קם ועושה צעד לעבר  :רפאל

 !! אל תיגש אליהת  א   בעזֹו  :אורית

  אוריתי...  ,מה ()קמה :לאה

   ()קמה !אל תגעו בי – שניכם (צועקת:) ?!םת  א   ... מימי ם...ת  א   !תישארי שם – !גם את  :אורית

  (יוצאת)   רק עם עצמי. –עכשיו להיות לבד  אני צריכה

   (רפאל ולאה חוזרים לשבת ומביטים לעבר פתח היציאה)

 את המבט שהיא שלחה עכשיו? זה כל כך מזכיר לי... ראית לאה... :רפאל

 ההם.   בימים הקשים – ככהממש יך הוא היה... לא פעם הוא הביט אלי ז גם אתה זוכר אא :לאה

הפתענו    ...?עד לגילוי האחרון הזה – היתה חזקה היאשמת לב הערב כמה  זה.ולא רק  :פאלר

סיפרה  מהר, ידעה לשאול שאלות,  ,התמונהאת   אבל היא קלטה – הכך קש-היה לה כלו – האות

    והכל בשקט כזה... – איך היא מרגישה

היא מזכירה  זה כבר שנים ש עצמית!  שליטהאיזו  –אפילו עכשיו, שזה כבר נכנס בה חזק מאד ו

 ...  שהכרנו אותושהוא היה כאותו, איך לי 

ואתה בטח מבין שעכשיו גם יוחזר  ... כן, נכון; גם אני תמיד ראיתי שיש בה לא מעט ממנו.  :לאה

 שאנחנו מחזיקים... חיים בכלל לא מעלה בדעתו ש זה  ,הפקדון לו 

אבל  – כלום קכל מה שעשיתי. אני לא מנסה להצדיאני יודע שמגיע לי עונש רציני על  :רפאל

אל תסלקי אותי   – ב... בכל השנים שעשינו ביחדקשה ממך, לאה, בשם כל מה שהיה יקר בב

שלא  רק  –אני מוכן לעשות כל מה שתדרשי  –ם שלך. הקשר שלנו הוא כל החיים שלי עולהמ

  תיעלמי ממני.

תבטיחי לי לאה שבשום מקרה לא תנתקי ממני את הילדה הזאת שגידלתי... אני   :ועוד יותר

 אני לא אעמוד בזה.  – ממש מתחנן! אם אאבד את אורית

ואני לא יכולה להגיד לך מה אעשה ומה לא אעשה. אני   –אני שומעת טוב מה שאתה אומר  :לאה

לא יכולה להחליט עכשיו על העתיד בחיים שלי, כי עכשיו אני ממש לא מרגישה שום דבר. 
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מה יותר חשוב,  י תוכב בחין הדברים מאד מסובכים עכשיו, ואני צריכה לחכות עד שאוכל לה

 .  אין החלטות ואין הבטחות –עד אז  לוותר. ועל מה כנראה אצטרך  – במה אני יכולה לעמוד

מה  ב – שגרם לך את זה הוא מיואני  –בהלם עכשיו לאה אהובה! אני מבין טוב שאת  :רפאל

-בלתיבאמת  ...מתוך טירוף – ... שילחה כל רסן שלישהאהבה כ ,יםימאותם שעשיתי אז, ב

 נסלח... 

  אותה... נּומ  באיזה מצב ש   –אבל הילדה   –מה שמגיע לי פה את מקבל ממש אני 

 כן, ומעכשיו...   מסתיימת. ת של אוריתאתה אומר "הילדה", ואני חושבת שהיום הילדּו :לאה

  (בכי-)קולה מאחורי הקלעים. היא מתאמצת לעצור פרצי  :אורית

 ( , אולי ללא תנועהאורית)משתתקים לגמרי. מקשיבים לקולה של   :רפאלו לאה

   (הבכי גוברים על העצירה, והופכים לבכי רצוף יותר-)פרצי  :אורית

  ( תאורת הבמה פוחתת בהדרגה)

)קול הבכי מתגבר, ולאחר זמן הוא נמוך יותר. לאחר מכן מתחילות הפסקות קצרות במהלך הבכי.   :אורית
 ( ומתארכות וקולות הבכי הופכים קצרים יותר ויותרההפסקות הולכות 

   (במה מזערית-תאורת)

ך    – ס  –  מ

 

 

  בוקר לא פשוט –' דתמונה 

  (למחרת בבוקר)
  (רפאלנס כנ .המונחים על השולחן \ באלבומי תמונות ומדפדפתיושבת לבדה  אורית)

 . קמת מאד מוקדם.. :רפאל

תי. גם  ררוהתעהרגשתי כאילו שאני נופלת מהמיטה ו בכל פעם שנרדמתי .בקושי ישנתי  :אורית

                                                                                                                                           איך היה לך?  חשבתי הרבה.

הנה  . ועכשיו נּות  וחשבתי. בעצם אני כמו מבוהל. לא ברור לי מה שיהיה א  גם אני חשבתי  :רפאל

 אילו באמת רוצה לדעת מה אתי? את כ

 , אבא.חשוב לי. וחשבתי לא מעט גם עליך זה  :אורית

 מה אני יכול להבין מזה?  ת לי "אבא". אעדיין את קור :רפאל

 התחננת לפני אמא שהיא לא תפריד בינינו. , איך בערב שמעתי אתכם כשהיתי מחוץ לחדר  :אורית

כמו משהו בתוכי הזה יכול להשפיע על החיים שלי, ופתאום כל הסיפור ך יראיתי א באותו הרגע

   י חזק... אתה יודע שאני לא בוכה  הרבה...כ  יצא ב  ונמס, 

 . תמיד היית ילדה גיבורה. .אני לא זוכר מתי בכית מקודם. :רפאל

   . ך לבינישלמרות הכל לא נגיע לניתוק בינברור ממש לי  :אורית

למדתי שאתה הרסת משפחה של   ;נוראממש אתה הודית במשהו לא יודעת מה יהיה.  עדיין אני

עוד לפני   בכלל גנבת מחייםאתה , וגם זה: שלמעשה אותי וגרמת הרבה כאב אנשים טובים
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עד  י ולךמה שהיה לאת כל לאפס לא הופך עדיין זה כל שבתוכי אבל אני מרגישה  – שנולדתי

 עכשיו. 

כל  לא נשאר לי כלום מ ברכשאולי  ,פחד הציף אותי .ה לי דמעות בעינייםמעל  ... זהזה :רפאל

 . נשארמזה עוד לי משהו ושאפה ואת מסמנת  – ינּונ  ב  ש   החיים

תזכור שעוד נפשות מעורבות הכל לא ברור. , אבל חוץ מזה עוד מעט-לא נשאר  י ובינךבינ  :אורית

 עם אמא? מה קורה כאן...

עוד  . עם כל השקט הזה אני חושב שהיאדםר חדלה לדבר אתי, מיהרה לשכב ולהיאמא  :רפאל

היא עוד   ריה פשוט...יהיה המצב לא אבל גם כשהיא תתאושש  – ממה שהתברר לה  הלםתוך ב

 כעסת עלינו מאד. את  וה כאילנרא  זה בערב   –ת לא התחילה לכעוס... וא  

 –כל הסיפור שלכם קודם לשמוע את  חזק. אזה תפס אותי נור .; מאדממש כעסתינכון;   :אורית

קשר להסתיר ממני  ביניכם קשרתם שניכם אתם לי ש קלטתיפתאום  מחליפים לי אבא...ובסוף 

עבודה   על זהתי שיכמו עאני  ,בלילה אבל  – נורא!מרגיז  זה דברבין שאתה יכול לה  .מי אני

 . שלמה

מחשבה לתוך הכעס  יםביאמאיך לימדת אותי תמיד אמרת לי שמותר לכעוס, אבל גם אתה 

זה עזר לי כמה פעמים, וניסיתי   יהיה נכון יותר. אותו הכעס, שככה לרוץ חופשי ופריע לשת

 .  הזה בלילהלעשות ככה גם 

באותם   היה חשוב לכם. מה שאני נולדתיבזמן איך שהיה נתתי לעצמי לחשוב על המצב שלכם 

 ככה במקומכם.   נוהגתאולי גם אני הייתי שלי אני חושבת עכשיו ? הימים

 כל השנים...   ,רגילכבר אני מה שאבל זה  –אני יכול לכעוס רק על עצמי  :רפאל

אבל בעיקר אני חושב על מה שכל הגילוי הזה   –ממש אין לי מושג מה ייגמר ביני ובין אמא 

 ים שלך. י  ח  יעשה ל  

אתה יודע?   אני די בטוחה שאצא מזה בסדר.אני עדיין מזועזעת כהוגן, אבל יחד עם זה   :אורית

פחות   למשפחה שלנו;שהיו נזכרתי איך אתה נהגת בזמנים קשים קשה לי, אבל שיו די המצב עכ

לשאול: מה  פניתבמקום זה  ו –נגרם כבר שאיך בדיוק קרה מה שקרה, בהפסד או בנזק  בעסקת 

תמיד   .עם כל הקושינהל את החיים שלנו ל הנכונה את הדרך  וחיפשת ?עכשיומנכון לעשות 

 .  הפעם אצלי התעוררש מש מהמ  זהמרגישה שאני   .מאמאגם ו ,דוגמהממך לקחתי 

בפעם  אני,   להתמודד... עוזרמשהו ש אז האהבה והמסירות שהיו בבית כל השנים הצמיחו :רפאל

מחפשת דרך להמשך... זה נכון: את באמת  אולי כבר ת והנה א   – עצות- די אובד עדיין  ,הזאת

  את העתיד אחרי מה שהתגלה.לך מחדש סדר לצריכה 

   . איתנו לארץ ובאלבומים האלה שהבאנ מסתכלת בתמונות הישנות תרואה שא אנימה זה? 

תמיד הרגשתי שאתם לא  מונחים.  . אני הורדתי אותם מהאצטבה העליונה ששם היוכן  :אורית

עכשיו   אפתח אותם. חשבתי שכנראה יכאיב לכם להיזכר ביקרים לכם שאבדו לנו. רוצים שאני

 שאני לא אראה... אני מבינה שהיו דברים שרציתם

 דורשות הסבר שלא היה נוח לתת... את מבינה נכון. יש תמונות שהיו  :רפאל



ה  ט ו י  20                  16  ט

 

להכיר למרות השנים   להואני יכאני באמת ראיתי כמה כאלו. כאן בתמונה הזאת זה חיים,  :אורית

 הוא עם אמא. שעברו. והנה כאן 

 ש לראות.בקם, והיה נוח לנו שהתרגלת לא ללא היינו מוכנים להוציא תמונות שלו מהאלבו :רפאל

 לא היו מכוסים באבק. היה להם טיפול. האלבומים  :אורית

אותם ודפדפתי שוב ושוב  כשהייתי לבד בבית, אני פתחתילפעמים  .כל השניםבמשך  :רפאל

  רחתי תמיד...ו ב. ומאד מאד לחיים שממנלמשפחה שלי ש... שנספתה – בהרבה געגועים

 אני מבינה שעכשיו הבריחה הזאת צריכה להיגמר.   :אורית

   כיוון. מאד קשה לי החלק הזה.ולא הצלחתי לתת שום . עניין חיים רדף אותי כל הלילה :רפאל

ן שניהם, כאשר הייתי די מטורף כדי לסכסך ביאהבתי מאד גם את אמא שלך וגם את חיים, ואני 

אלה שכל  הם, להקשחתי את עצמי כדי לא לחוש בעצמי את כל הצער והכאב שאני גורם לממש 

 .  יקרים ליכך 

שהוא עם הכאב של אמא, בזה שניחמתי אותה והשתדלתי לתת לה -במשך הזמן הסתדרתי איך

ני  א. שלא עזבה אותי אף לרגעקשה של חיים מילא אותי אשמה לעומת זה, הכאב חיים טובים. 

   את נפשי כל הזמן. שעינו ,אליושלי לגעגועים   ת הכאב על חיים גלגלתיאש מבין עכשיו

 שגדלתי לתוך זה לא הרגשתי בכלום...ואני  :אורית

עם הנפשות אותו  קזה היה הסוד הנורא שלי, שלא יכולתי לחלוסבלתי בבדידות גדולה.  :רפאל

  הקרובות לי.

- בת בלי ,השפיע על חיים להישאר לבד כל השנים מה שקרהכי אחרי שנודע לי  ,ובלילה הזה

 . הדבר הזה מעסיק אותי מאד.כמו היה שליאת הכאב של חיים בתוכי חזרתי להרגיש  אני זוג,

. אני לא יודעת אם ממש אקרא לו "אבא". יש אולי רק  הרבה חיים חשבתי על גם אני  :אורית

חודשיים מאז שהגעתי אליו, אבל אני כבר די מכירה אותו. ומה אגיד לך: הלילה מצאתי בלב 

 זה לא משהו שממש למדתי אצלכם...    –י יצאתי ממנו... גאווה שלי כמו גאווה על זה שאנ

י ת  מ  ב שאמא -שהוא אני אצטרך להחליט אם להישאר עם שם-חשבתי על זה, ש  ה  ל  המשפחה ש 

ש  יר  ב  לע  בחרה לנו כשהחלפנו  צֹוק, או אעבור ל   בחר לעצמו בארץ.   שאותו חיים ם מ 

 ל כן: את עכשיו של חיים... בא –לשמוע את זה אני ממש מבין אותך. לא הכי קל לי  :רפאל

אני מרגישה שבהחלט מתאים לי לאהוב אותו. בעצם, התחברתי גם לאהבה שיש בך לחיים  :אורית

עד היום. הייתי יכולה להיות בזה שותפה אתך, אבל זה לא מסתדר, כי אתה בגדת באהבה  

 הזאת...

  (לאהשותקים מספר שניות.  נכנסת ) 

 לפני שנכנסתי שמעתי שדיברתם על חיים. הלא הוא עוד לא יודע כלום... :לאה

האמין  שמהשקרים גם  ,לפני עשרים שנה נפגער הזה. הוא כל כך יש היק האתי על חשב :אורית

עוד  להיות, זאת יכולה אם תתגלה לו עכשיו האמתוגם ממה שחשב בטעות בתור שקרים.  להם

 מכאיבה.   דימכה בחיים שלו, 

אתמול  אני הנה   מה שעברנו כולנו עד עכשיו.  םע קורה לנו, קרה ולהבין מה ש זאת זכותו :לאה 

לא הייתי  אבל  – . זה קשההחיים שלי מה שבאמת קרה עם לעהזאת ההבנה את  בהפתעה יספגת
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האם  אבל  –לך  , ראיתי כמה קשה ואת, אורית  לגבי מה שקרה. של האמתמוותרת על הידיעה 

   ?בלי לדעת את האמת על עצמך היית מסכימה להמשיך בחיים

  –שאת עדיין לא כועסת, אבל חיים  ,ככה יצא  ;ם למצב שלךתשווי את המצב של חייאל  :אורית

   איש שיודע איך לכעוס... אני יודעת שהוא

 אבל רק אני ראיתי אותו בהתקף של זעם נורא...  –זה נכון מאד.  אתם מכירים את חיים  :לאה

 איש הזה. הם שלועולשביל השיהיה חשוב ב ם לשתף את חיים בכל דברחייבי אנחנולמרות זה 

 אי אבל –עכשיו גם  זהבכלל לא נחוץ לי שהוא ישלם על בלב תמים.  – עשה פעם טעות קשה

   מה שהוא היה בוחר.גם זה  –אם אני מכירה אותו  .שהוא ירגיש המכהאפשר למנוע את 

י... נו, זאת באמת הזכות שלך לנקות פר לו מה שעשיתאז את מתכוונת ממש... את תלכי לס :רפאל

איזה מין חבר טוב  :פתאום הוא יראה אותיאמרה את האמת... וש, שיבין שאת זאת את עצמך

 הייתי לו... 

בלב תמים. אני האמנתי   כן גם  ,שעשיתיקשה  על טעות אני שילמתי כשאני חושבת על זה, גם :לאה

  –שאם ידיד הנפש היקר שלו מזה שנים, לא מצליח לשכנע אותו להפסיק מהחשדות שלו נגדי 

   לוותר על האהבה הזאת... אין לי ברירה אלאו ,זה כנראה אבוד

זה נכון שכל השנים האלו . , במיוחד ממנידורשת את שלה האמתלא זה מה שקובע.  כרגעאבל 

כדי לחיות  ,בעצמיעולם ל  שיקרתי אני גם  ,למען האמת  – גדול י שאני חיה בתוך שקרתפסתלא 

  אבא שלה. תורגם בפני אורית, ב רפאל, אני הצגתי אותך, יותר בנוח:

, אפילו  אני רואה כאן את האלבומים שהרחקנו כל השנים מאורית. לא רק שלא היו לה קרובים

 התמונות שהצלנו מנענו ממנה. את 

אחרת אין טעם ש ,ההכרה שליזאת  –מוכרחים להפסיק לגמרי את השקרים וההעלמות עכשיו 

  לכלום.

 ה...אז את לא תתני להשאיר את חיים מחוץ לתמונ :רפאל

שפחה למרות הכאב מגיע לו למצוא קצת מ . זהו אדם בודד מאדאסכים לזה.  אני לאגם   :אורית

  נו משפחה של שלשאנחנו הייבתוך כל העולם : גם בשבילי צריכה את זה אנישיהיה. ובעצם 

    .כמו חיים ועוד כזאת מופלאה –לא מוותרת על תוספת  אני . קרוביםשום בלי  נפשות,

 לא רואה איך זה יקרה. עוד אני   ספר לו.לחשוב איך נצריך עוד  :אהל

 ה התפקיד שלי. זה יהי  :אורית

 פשוט.דבר ? זה לא ךדאת לב :לאה

כנית שצריכה תי בלילה היתה על הדרך איך לעשות את זה. יש לי מין רוב המחשבה של  :אורית

ראו. .להצליח. ואנחנו   ,אני פוגשת אותו כל יום היחידה מבינינו שחיים מכיר עכשיו; אני זו :ת 

 ביחסים טובים.  

 לו?ומה בדיוק תגידי  :רפאל

יש לכם   חשבתי עליה. בתכנית שלספר לו ישראני לא הולכת . .ט.לא יהיה פשו זה באמת  :אורית

 תזכרו שאניעלי. אתם מוכרחים לסמוך  באמת קרה. שילמד מה הוא שד בזמן . נהיה ביחתפקיד

   בינינו שעדיין לא עשתה טעויות בענין הזה...מהיחידה 
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 איך זה נהיה ביחד? :רפאל

 . א אותו לכאן להביאני חושבת  :אורית

  תביאי אותו? איך זה יהיה? את :לאה

אגיד לו , אבוא לחיים ואחזור מהחופש לפני הזמן סיפור שאני אספר לו. אני  המצאתיכבר  :אורית

כדי להעביר אותי מהיחידה הרחוקה שלו. אני די בצבא שההורים שלי מנסים לנצל קשרים 

  כדי לשכנע אתכם להשאיר אותי שם. אליכם מאמינה שהוא יהיה מוכן לבוא אתי 

  שקרים?עם עם ערמומיות ופה אז מה? נמשיך  :לאה

לפני   באמת חיפשתי דרך להעביר את אורית משם אנישקר גמור, כי יהיה זה בעצם לא  :רפאל

 שחיים יספיק ללמוד מי הם ההורים שלה. 

אבל זה   – אטעה אותושלכם. אני  קיים את הפגישהכדי שנ  ,בפני חייםעמיד פנים אני א  :אורית

  .נספר לו הכלאחרי ש התבטל מעצמוההטעיה ת ,יהיה שקר זמני

אני מכיר את   :ועם זה אני לא מופתע –התחכום שיש ברעיון של אורית אני ממש מתפעל מ :רפאל

אבל זה גם   –כיוון נכון  זה נראה –להביא את חיים לכאן   .הילדה הזאת.. השכל המעשי של

 .... לברוח מכאן לפני שהוא יגיע רצון מביא לי 

מה אפשר  –את מוכרחה להסכים, כי אם לא  ,אמא זה יהיה קשה לך אבל אתה לא תברח.   :אורית

 לעשת יותר טוב?  

 אני עוד צריכה לחשוב על זה.   י הצעה יותר טובה.אין לש האמת היא (חושבת רגע) :לאה

אני אביא מחברת   את כל הפרטים.בינינו לסכם  . עוד צריכיםעכשיו א מתכוונת למהראני ל :אורית

 (יוצאת)שתדל שלא לעשות טעויות. נ; נרשום באופן מסודר את כל המהלכיםאנחנו וועט, 

  ..  חשיבה אסטרטגית ממש. :רפאל

 ..  אולי היא צודקת. ריך להגזים. אני לימדתי אותה לרשום דברים. כן...לא צ :לאה

 ארוחת בוקר ונדבר. עכשיו  נעשה

 (עם מחברת ועט ביד נכנסת  אורית. מצטרף אליה רפאלעוברת לצד של המטבח.  לאה)

 

ס   –  –  ך מ
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 חוזרים לחיים  –' הונה תמ

  (אמצע השבוע, אחרי הצהריים) 
  (שניהם במדים חייםו אוריתקול מפתח בדלת. נכנסים )

  השכנים ותכף אקרא להם.כאן. אני יודעת שההורים כרגע אצל אולי תשב ים. כאן אנחנו גר :אורית

 תשתה כוס מים?  

יהיה לי מאד מעניין לפגוש  ז את גדלת בבית הזה? א (מוזגת מים לשניהם אורית)כן, תודה לך.  :חיים

מקווה שהם יבינו כי  שלי ממך. אני הטובה ל לספר להם על ההתרשמות  את ההורים שלך. אוכ

אני גם צופה לך התפתחות וקידום     תעשה לך טוב, למרות שהמקום רחוק.העבודה אצלנו 

   במסגרת הצבא.

 אמרתי לך שלפי דעתי כדאי שתיפגשו. כבר אני כן,  :אורית

 אז את קוראת להם?   :חיים

     על משהו עוד לפני שהם יבואו. לדבר אתך, אבל רציתי עוד מעט  :אורית

 ? על מה רצית לדבר ;טוב :חיים

שפעם אמרת לי שאני מזכירה לך מישהי מהעבר שלך. האם אתה מוכן לספר לי   זוכרת אני :אורית

 את מי הזכרתי לך? 

עכשיו  הנישואים שלי בחוץ לארץ, אני יכול על אז בלילה טוב. אחרי שסיפרתי לך נו,  :חיים

  היא היתה יקרה לישבימים ההם  את זו שהיתה אשתי, ,ולא במעט ,שבעצם הזכרת לי ,להגיד

 דמיון בינך ובינה.   שיש ממש אני יכול להגיד מאד.

 , נכון?  'לאה'והשם שלה היה  :אורית

 מאיפה את יכולה לדעת דבר כזה?   :חיים

 חיים, האם אתה יכול להבין שלאה היא האמא שלי?   :אורית

  !לאה?ת של את הבמרת! מה את או :חיים

עליך, והיה לי צורך לספר לה  דברים שאמרת לי, ואחרי זה היא גילתה לי   ּהת  דיברתי א    :אורית

 שאתה היית בעלה הראשון.  

באמת, אתן לא סתם  ניפגש אחרי כל השנים האלו... , לאה ואני,שנינועכשיו איזה סיפור! ו :חיים

אהבתי   . בזמן ההוא הערכתי מאד באמא שלך אז,אני דומות. בעצם הכרתי בך הרבה דברים ש

 . ולך יש אופי דומה –אותה לא מעט בגלל האופי המיוחד שלה 

פתאום התברר לי שהיא ואתה הייתם  ו –יו לה נישואים קודמים מקודם בכלל לא ידעתי שה :אורית

 באותו סיפור עצוב.  

הייתי חוסך ממך את הסיפור הזה. אני לא  ,מה אגיד לך? אם הייתי יודע שאת הבת של לאה  :חיים

עד עכשיו אני לא מבין בדיוק מה   אפילוסימפטי של אמך. -שמח על שהראיתי לך צד כזה לא

 ממנה רק דברים טובים.  ת  ר  כ  נכנס בה, ואני מקווה שאת ה  

את הצד שלה, ואתה צריך לדעת ששמעתי ממנה שהיא בכלל לא  גם בינתיים אני שמעתי  :אורית

   שיקרה לך, ורק אתה לא הסכמת להאמין לה. 
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אולי את צריכה להאמין לה. זה שאני לא האמנתי  יותר טוב,  אם זה גורם לך להרגיש, בסדר :חיים

גם  בטח גידלה אותך יפה, כפי שאני , לא מוכרח להשפיע על הכבוד שלך לאמא שלך. היא לה

כמו שאני    ואחריות רצינותלנתנה לך אהבה כפי שהיא ידעה לתת גם אז, וחינכה אותך  ;רואה

     וזה מה שחשוב. –מוצא אצלך 

 הלא גם זאת אפשרות.  ;היתה זאת טעות מצדך שלא האמנת להאולי שתחשוב כי רציתי   :אורית

  .הרסיםנ , לא היו הנישואים הזאת באותו הזמן   אפשרותאם הייתי יכול לקבל את הנו טוב,  :חיים

   .ולא הצלחתי –עשיתי מאמץ לקבל ממנה את האמת כדי שנוכל להישאר יחד 

  ...זה כאילו אתה בטוח שהיא שיקרה לך  :אורית

של הזמנים, של  יקהחבר שלי נתן תיאור מדוכבר סיפרתי לך איך אני  ביני אותי:תרור. זה ב :חיים

 לא העיזה לספר את האמת.  – והיא, של מה שהוא ראה ,המקומות

 אמת.ואתה ממש יודע שהוא, החבר, אמר לך את ה :אורית

אדם נהדר כמו -את מכירה את אמא שלך, ואני די בטוח שהיא נשארה בן מה? תראי:  לאא :חיים

לכן את גם ו –אני רואה גם עליך שהיתה לך אמא מצוינת  .למרות מה שקרה –שהכרתי אותה 

לא פגשתי מעולם אני  והוא דאג לי.  ,היה בוודאי נאמן לי הוא, מאמינה לה. אבל החבר שלי

מישהו שאהב אותי יותר ממנו. מה את מתארת לך, שהוא יספר לי סתם סיפורים שיהרסו לי את  

 החיים? 

   אתה אהבת אותו?גם ו :אורית

ב אהבה הוא היה גם מסוגל אבל זה לא כמו האהבה שלו. תשמעי, מרו –ותו כמובן, אהבתי א :חיים

להגזים מאד. פעם עשיתי תעלול בבית הספר וחשדו בי. הבחור הזה עשה הכל כדי שהאשמה  

רפאל היה  תיפול עליו. אני אמרתי לו לא פעם שאסור לתת לאהבה לנצח את השכל הבריא. 

   ממש אלוף באהבה.  

 .. רפאל אמרת?                                                                  .לוף באהבהא :אורית

 . הוא חסר לי עד היום.  , רפאלזה השם שלו :חיים

 את רפאל הזה...  ,ת רוצה לפגוש אותוחשת שהייאני מנ :אורית

 ולא פגשתי מישהו ,שאלתי הרבה אבל כבר התיאשתי. חיפשתי אותו בארץ, –י זה ודא :חיים

   שהכיר את השם שלו. 

כך סמכת עליו.  -סר לך, מישהו שכלזה מישהו שח .הזהמה נוגע בי הסיפור על רפאל -משום :אורית

 אף פעם לא רבתם?  

   ..לא בצדק. –ו פגעתי ב פעם ממש :חיים

   .זה הרבה שנים שלא דיברתי ככה עם אף אחד .דברים מהעברכל מיני תראי איך אני מספר לך 

א בחיים שלי לדבר ככה  צ  חשבתי שגם לי לא י    ,כל מה שדיברנו בנסיעה שלנו לכאן אחרי  :אורית

   אתה פגעת ברפאל? מה קרה? מה, . עם מישהו

עליו שהוא קנה לעצמו  ידוחבר אחד שקינא בו העוער שלנו, הנ  אחראי על הדרכתרפאל היה  :חיים

   .לזה החבר הזה הצליח לרגע לגרום שאני אאמין   ף של התנועה.סברים בכד
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. אמרתי לו התפרצתי עליו בכעס גדולו לקחתי את זה קשה, ,דווקא מפני שהייתי קרוב לרפאל

 והלך מאתנו.   מאד, קם ירו, והוא החודברים מעליבים מאד בפני כל החברים

התחרטתי מאד. העלבון   לי שזו היתה עלילה שפלה.התברר אני התחלתי לבדוק את הסיפור ו

 התביישתי.לפייס אותו. מאד  אם אוכלממש לא ידעתי ו ,שגרמתי הציק לי

                                                          ומה עשית?          :אורית

 – את לא יודעת איזה עיניים טובות היו לו –רפאל הביט אלי  .סליחהיו לבקש הלכתי אל :חיים

שוטפת את העוול שגרמתי לו.  רפאל זה, פשוט לא יודע כאילו  ת שלנו שהחברּווהרגשתי 

 לכעוס. 

 כמה שזה נכון!  :אורית

 .. מה אמרת? מה נכון?מה. :חיים

  דווקא כן יודע לכעוס... –, זאת אומרת... אני מתכוונת ש... למשל אתה אני :אורית

מאלה שיודעים איך לכעוס   תא  ספקתי להכיר אותך, נדמה לי שגם ממה שהאני? כן, זה נכון.   :חיים

 כשזה מתאים... 

יוצא שיש משהו  גם כשלא הכי מתאים... באמת אני יודעת... לפעמים  – םכשזה מתאי :אורית

 ואתה אומר שרפאל לא ככה, מה?שאנחנו שנינו דומים בו... 

אבל לא רפאל. את יודעת מה הוא אמר לי אז? "על כל   – , זה משהו שאנחנו יודעיםכעוסלאז  :חיים

 יש פסוק כזה בתנ"ך.  –פשעים תכסה אהבה" 

, חיים, אתה מאמין שאהבה אמיתית  מילים! תגיד לּוא  פשעים תכסה אהבה"! כ  "על כל   :אורית

 יכולה להתגבר על פשע שמישהו עשה?  

ת את זה? זה בגלל מה שקרה עם אמא שלך? אהבתי אותה מאד, והכעס שהיה את שואל למה :חיים

 אולי תקראי לה? אני כבר רוצה לראות אותה.   .עדיין חי ,הכאב שהיהרק  . כבר עזב אותי ,אז

 ה עכשיו. אלך לקרוא לבאמת אני  :אורית

  ושנינו ניפגש אחרי כל השנים... :חיים

  (יוצאת אורית)

    . משהו!הזאת..; והשיחה עם הבת לאה...כזאת דרישת שלום מיוחדת הבת של (לעצמו ) :חיים

 ( קם ממקומו חיים; ותנכנס לאהו אורית)

  חיים! :לאה

 . בה את יכולה להיות גאה אותי היום, אבל היא באמת דומה לך. אורית הפתיעה   .לאה :חיים

 ידעתי שאנחנו צריכים להיפגש. ,בסיפור י את הצד שלךל אני באמת גאה. אחרי שהיא הביאה :לאה

 וזה לא עזר.  –הרבה פעמים  ,אזמרתי לך אכבר ני את הצד שלי א :חיים

 יפור ששמעת עלי. סיפרת לי מאיפה הסרק לא  :לאה

יודעת שהבחור הזה היה  גם אבל את  – הבנת שהמקור היה רפאלאת נכון. עכשיו כנראה  זה :חיים

  ראוי לאמון. 
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ממש לא עולה על הדעת   – גם בזמן שהוא משקרבהחלט מעורר אמון. שהוא היה  זה נכון  :לאה

  אני הייתי הראשונה להאמין לו.  לחשוד בו...

, בפגישות האלו סוף מה באמת היה-ו נעמוד שנינו מול האמת. תגלי לי סוףז אולי עכשיא :חיים

 ושב שהייתי מבין אותך. היית יקרה לי מאד... חולמה היית מוכרחה לשקר לי. אני 

   אני לא שיקרתי לך אף פעם. – חיים  :כשיו אנחנו מול האמתע :לאה

    את לא היית מאמינה לו? תגידי:שיקר? בא וסתם היה זה ש , הוארפאלה? אז ככ :חיים

   .אני הייתי זאת שאמרה את האמתכשיו שתתפוס עבבקשה באמת גם אני האמנתי לו. אבל  :לאה

    בשביל מה?  – ?  אם הוא שיקרורפאל :חיים

 אתה יכול להבין שהוא רצה להפריד בינינו? האם  :לאה

הוא דווקא העריך אותך מאד,   ל שהוא רצה להוציא אותך מהחיים שלי.ול לקבני לא יכא :חיים

   הציק לו, והיה קשה לו לספר לי. ומה שקרה אתך 

 כי הוא העריך אותי. :לאה

   .ראיתי שזה ציער אותו מאד .ת יכולה להיות בטוחה בזהא :חיים

 ?ככה ראית את זה :לאה

שהוא זה שראה אותך, כי הוא לא רצה  שתדעי שהוא   ני לא לספר לךהוא אפילו ביקש ממ :חיים

 .  בגלל זה חסכתי ממך את הידיעה הזאתיודע עליך דברים לא טובים. 

. היית צריך לתת לי הזדמנות להתעמת עם רפאל.  לכבד בקשה כזאת מצדך היה נכון זה לא  :לאה

 הקטנה.  אולי ככה הוא לא היה מצליח לפרק לנו את המשפחה 

הוא   אבל עדיין ברור שלא היה לו משהו נגדך. בעצם –סיפרתי לך  תי שלאאולי לא צדק :חיים

 אולי לא יכולת להבחין בזה.  אפילו היה די מאוהב בך.

   ..שכשהחבר שלך אוהב, הוא עלול להגזים., ממך  אני הבנתי :אורית

 כוונה?למה ה :חיים

 .  לא הבחנתי בזהאני , ובאמת נכון שהוא היה מאוהב ביזה  :לאה

  ת.בית שלנו כדי לעקוב אחריי ברחובוהבאותו הזמן גם לא ידעתי שהוא גם היה מסתתר ליד 

חושב שלא צריך להיכנס עכשיו  י מה את עושה... אני , כדי לברר בשבילמתוך חברותזה היה  :חיים

 ר מזמן. בהפסקתי לכעוס עלייך; הריב שהיה ע; תאמיני לי שכבר מזמן  לעניין הזה

   רפאל לא בירר בשבילך מה אני זה מה שהוא התכוון להשיג, וגם הצליח. –בינינו  הריב :לאה

 עושה; הוא האכיל אותך בשקרים נוראים. 

 למה לו לעשות דבר כזה? נריב?ם כדי שאנחנו סיפר לי שקרי :חיים

 הוא רצה אותי לעצמו.  להוציא אותך מהחיים שלי.  כדידווקא זה היה  :לאה

 גם אתה וגם אני לא הבנו את זה אז. 

 שהוא רצה אותך לעצמו?   ככה את חושבת? :חיים

  כה אני יודעת.כ :לאה

 ?רצה רפאלשככה נודע לך זה שיך איודעת! תגידי לי: ממש  :חיים
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   .עלי הסיפוראת  קיבלתאתה זה נודע לי רק אחרי שאורית סיפרה לי מאיפה  :לאה

אולי   ?בינינו למה שקרה הזהההסבר  אצלךצמח   אז, שזה בא מרפאל אחרי שהיא סיפרה לךו :חיים

   נהיה מציאותיים ונעזוב את הויכוח המיותר הזה.

   ציאות הקשה היא שלא נוכל לעזוב את העניין הזה.המ :לאה

   מה קשה פה?? לא למה :חיים

תשמעי לאה: זה דבר טוב שנפגשנו אחרי כל השנים; ממש שמחתי להכיר את הבת הזאת שלך;  

מעכשיו נמשיך כל אחד בחיים שלו ונהיה בקשר. למה לחטט בעניין ישן? ממש לא צריך את  

 זה! 

 י. תנשום עמוק.  רפאל הוא בעל (יושב חיים). ובחיים, תשב ותחזיק ט :לאה

   והוא האבא של אורית? !מה? :חיים

   שארגנה את המפגש הזה... זאתוהיא  שנינו גידלנו את אורית, :לאה

   אתם רוצים להעביר אותה מהיחידה, והיא ביקשה שאדבר אתכם...שמעתי ש –כן  :חיים

 עד לזמן שבו התגלתה האמת.  –באמת רצינו  :לאה

 התגלתה האמת?  :חיים

  אחרי שאני הבנתי שרפאל היה המקור של הסיפור.  :לאה

   אני מקווה שתסלח על זה. .לכאן  זה היה כדי שתבוא אלינו , חיים.את האמת ָךלא אמרתי ל   :אורית

וזה היה השקר הראשון והאחרון שיצא  – לעשות את זה לאורית אני הרשיתי ם הזאת בפע :לאה

 נפרדנו.  אנחנו כמו שגם היה תמיד לפני ש –ממני. מעכשיו תשמע ממני רק את האמת 

אתך, ויצאו  שבאמת קרהשהוא ראה, מה ? שרפאל לא הבין מה טוענת! מה את רגע, רגע :חיים

  ?סיפורים אחרים

ביררת אתו בטח  עדכן אותי בקשר אליך,אז זה שהיה אחרי שנודע לך שהוא כי מתאר לי אני 

  ראה?באמת על מה שהוא 

 הרי הוא לא ראה כלום.; הוא הודה מיד. כן כן,  :לאה

 סיפורים שלו היו שקר?המה, הוא הודה בפנייך ש :חיים

בכלל  ,עלימה שסיפר שכל  על זהלא הייתי צריכה אישור כמובן אני   :ראשים, תכניס לך לחי :לאה

, וגם שהוא עשה את וריםפהסי תאהמציא ש  הוא היה זהבאמת היה כי  . מה שהוא הודה, לא קרה

   זה כדי לקחת אותי ממך.

... אז  שנים על שנים אהבה כל כך גדולה היתה ביני ובינו ריעשה לי דבר כזה? הולמה שי :חיים

  איך?...

לא הצליחה לעמוד בפני   םביניכתה ישבאמת הת הענקית החברּוש ,אני מוכנה להאמין לוכאן  :לאה

 . המטורפת שהשתלטה עליו באותו זמן תאהבות הה

של רפאל האהבה שבאותו ערב, הבנתי אצלנו בעולם, אבל מהשיחה אז עדיין  לא הייתי אני  :אורית

 ךסיבוככה הוא  לעשות מה שעשה, ותודחף אהזה  טירוףה .בפני הרגש הזה נסוגה אזכמו אליך 

  קשה את החיים של שלשתכם.
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גם עכשיו קשה לי לתפוס  ... איך יכולתי? – תי את זה אזתפסלא  ואניככה? מין טירוף כזה?  :חיים

   את זה, להאמין בזה.

 ותסמוך עליו.  ושאתה תאמין ל ציפההוא ההם   בימים :לאה

א לו ל, ואפילמרות ההכחשה החזקה שלך – ח שהוא זה שאומר את האמתאני הייתי בטו וככה :חיים

   שקיבלתי עלייך... הסברתי לך מאיפה הידיעות

כי מכל על החבר שסיפר לך עלי, פתאום תפסתי רת לאורית אמי הבנתי ממה שאחרי שאנ :לאה

שתבדוק אותם. באותו זמן לא  האנשים היה רק אחד שהיה יכול לספר לך שקרים כאלה בלי 

 היה לי השכל הזה... 

ת לאה, ... וו :חיים  התחתנת עם רפאל.     תא  לבד,  ת  ר  א  ש  שנ  שאחרי אני מבין א 

  כנית שלו, שכל כך הצליחה.והת יתהיצם העזאת בן; כונ :לאה

ובמשך אני למדתי לבטוח בו, עמד לצידי ותמך בי. כמו  רפאל ,זמן הקשה ההואמשך כל הב

 .אותולאהוב  הזמן גם

 לי בראש. הלא הזכרון של רפאל היקר, האוהב, מלווה אותי כל השנים... ה עוד לא נכנס ז :חיים

רק עכשיו אני יכול להבין מדוע הוא נעלם לי ולא שמר קשר, ובדיוק בזמן שהוא היה חסר לי 

 מאד. כל כך הרבה חיפשתי אותו מאז שבאתי לארץ. 

 את אורית אליך...   הצבא שלחעד ש –דאגנו להסתתר  , אני ורפאל,ואנחנו :לאה

מה! הלך והמציא  ...כזה... עשה לנוהוא עשה לי דבר ... שוט שועכשיו אני צריך לקלככה...  :חיים

  (קם ממקומו) !איפה הוא רפאל?! שיבוא לפה עכשיו!. .עליך סיפור כזה.

אני  גע אליך תמיד. והוא התגע ,אני מביאה אותו מייד. תדע שגם לו היה קשה מאד בלעדיך :אורית

 . לקראת הפגישה הזאת הוא חרד ופוחדיודעת שגם 

  (יוצאת אורית)

ביושר  הגיב מייד פתאום, הוא  הבין שהאמת התגלתהרפאל לספר לך, כי בזמן ש צריכהי אנ :לאה

 . אני מאמינה שהוא גם ימצא את האומץ לעמוד מולך.התחמק אלו

  (יושב)בבת אחת. כל כך הרבה ידיעות חדשות וקשות  אני מקבלתני לי לנשום רגע.  :חיים

איך את מקבלת   לי: תגידיעליך נפלה פתאום הידיעה על מה שקרה.  גם רילאה, ה (אחרי שתיקה)

 .  על רפאל עסתוכבטח את עכשיו את כל זה, מה את מרגישה, מה את צריכה? 

העולם  מראה כל  פרשה שלנו,הפתעה על התפקיד של רפאל בחרי האוט. זה לא כל כך פש :לאה

זה  ו ,התפוצץ פתאוםבלי להבין את זה,  חייתי אני אותו השקר ש בבת אחת;עלי  שלי התהפך

התקוות.  תאגם , לנו צער על מה שאבדאת הגם  – , משתיק אותםהרגשותכל לי את  חוסםממש 

זה יחזור  ,היוםשלנו אולי אחרי הבירור  .אני לא מצליחה להרגיש, גם לא על רפאלגם כעסים 

 אלי...

     ...ברגע הזה  יםנ  פ  לי ב  אצמבין מה שקורה בדיוק לא י אנמום, ם אני די ה ג :חיים

  (נכנסיםורפאל  אורית)

 ם. אחרי כל השנים.... נפגשי אתםהנה  :לאה

 עם לאה, מה? נכון... התחתנת  אז זה באמת  :חיים
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אבל  ;מה שעשיתי עשיתישקרה.  דבר הרעאני פה אשם לבדי בכבר סיפרו לך... תשמע:  :רפאל

... ישתי ויהתבאני כי אהבתי, ה שהלאל תישגרמלתי להביט על מה וכשיככל השנים,  אחרי זה,

   לא ידעתי איך לתקן... ...ק לעצמי, כישמרתי את זה ר אבל –מאד  יהתייסרת

אני  אני רואה אותך, ו –רפאל מה שאני מרגיש עכשיו: בדיוק את לא מבין  ממשאני ואני...  :חיים

 וגם לשבור לך את העצמות.  – גם רוצה לחבק אותך

 כך כעסת עלי... -. אני נזכרת שטעמתי משהו כזה כמעט, בזמן שכל.עצמות.לחבק ולשבור  :לאה

על כל מה שאמרתי ועשיתי לך בזמן שסמכתי על ידיד  – בכלל  ,ול רק להצטעראני יכ, לאה :חיים

   .זה עוד לא נקלט אצליההעניין  ... הזה נפשי

להביט עליך. עוד לא  ינו קרובים בנפש? עכשיו קשה לי אפילוזוכר כמה היאתה בכלל  (רפאלל)

 קרה דבר כזה.  בכלל לקבל שי מסתדר ל

ולאה יוצאת    –ואני סמכתי עליך כמו על עצמי. איך נפלתי כאן.  בסוף אתה יוצא רמאי ונוכל 

  . חפה מפשע, מסכנה כזאת, שכל כך התאמצה לשכנע אותי שדברים לא קרו

 . שלך קשה, ולא ידעתי מה לעשות כדי להפסיק את הכעס הה נכנס בךלא הבנתי מאני ו :לאה

, שאותה אהבתי כזאת ל איך לאהלא יכלתי לקב ממש לא הכרתי את עצמי.בזמן ההוא גם אני  :חיים

  נסבל- הכאב היה בלתי וגם לא מוכנה לספר לי מה קורה איתה. ,בי תגדופתאום בבלי גבול, 

 .הייתי מוצף בכעס נוראואני 

 ם אחרי שנפרדנו, כאילו אתה עוד כועס עלי מרחוק...ך ליווה אותי שניהכעס הזה שלתדע ש :לאה

כך באו  . אחר ני הרגשתי את הכעס פחות ופחותאואחרי שנפרדנו את חסרת לי מאד,  :חיים

  , ומהכעס כבר לא נותר כלום.המלחמה ואובדן כל המשפחה

  , אתה כבר לא כעסת עלי?להאמין שאני בגדתיכל השנים גם כשהמשכת  :לאה

 אני חושב שהרגשת היום שאני שמחתי לפגוש אותך.לא מרגיש כעס עליך. ם שאני כבר שני :חיים

   ..ריך לשפוט.צלימדתי את עצמי לראות בך אדם חופשי שאני יכול לאהוב ולא 

  , מהפציעה שבנפש.מכה שהרגשתיכל זה לא מפחית מהאבל 

ְךו... כן, אחרי מה שנודע לי היום, פתאום חוזר כעס לתמונה י  ל    , רפאל.יָךל  זה ע   כמובן; , לא ע 

 ועוד יקבל כיוון.  זה כבר נדלק בתוכי

נשארת לבד  גם   אתה שבגלל הבגידה שלי ,נודע לי בימים האחרוניםרק היה צודק מאד. זה י :רפאל

 כל השנים. אין לזה כפרה, ובוודאי לא מגיע לי שיסלחו לי על זה. 

  .שבעצם אינו מרפה עד היום השאיר בי כאב עמוקאז,  מה שקרה. ה שאתה אומרזה נכון, מ  :חיים

  מרתי על עצמי שלא להיסחף שוב באהבה.ש תמידלכן 

 ים ומתגרשים.  ב  ר   ,משהו שאני לא בדיוק מבינה. זוגות שהיו אוהביםזה  :לאה

 אחרי שכואבים על מה שהלך לאיבוד, כל אחד ממשיך בחיים ובונה לו קשר חדש. 

 זה גם מה שהיה אתי: הפסדתי את אהבת חיי, אבל הצלחתי להשאיר את האובדן מאחור.  

  המ  מפגש עםאותו מה שפגע בי קשה היה שהלך לאיבוד.  הכאב שלי לא היה רק על מה :חיים

  ך מאד.בטחתי בועד אז הבתי שכל כך א ,מצידך הסתרהשראיתי בתור בגידה ו
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 יצאתי ממנו... אני בכלל והכאב של אז חוזר אלי. איך ,רפ  ס  אתה מ   :לאה

שגם באסון קיוויתי ו תמיד נשענתי על התמיכה שלו,שזה חברנו רפאל,  רס  ח   ,אז , בדיוקולי :חיים

 לרשותך לעזור לך דווקא עמדהוא עכשיו התברר לי, כי  .יי ויקל עלל עזורהוא י הזה

   להתגבר...

אני מבין שהוא , ותמיד היו לו המלים הנכונות. מיוחדת להרגיע ולרפאלרפאל היתה מין יכולת 

אף כי הוא היה זה שגרם  אצלך לאה, זה כנראה פעל בר על הצער והאובדן, גלהתידע לעזור לך 

 לכל המצוקה הזאת...  

רפאל.  לא פעם, בזמנים של כאב, של קושי ורוגז, הוא ידע -ל אבאאני מכירה את זה אצ :אורית

לפעמים רק המבט הטוב שלו הספיק... שאלתי את עצמי   – בליטוף לעזור לי: במילים נכונות,

 שהוא שמתי לב שזה גם מתאים עם השם שלו "רפאל"...  -אם יש את זה גם לעוד אנשים. מתי

רפאל יוכל למצוא בתוכו יכולת לתת תמיכה , כשהכל כבר גלוי, כרגעלי, ש שבתוחפתאום אני 

 . את זה לנסות למרות הכלרפאל ל רשהי אולי חייםו לחיים כאן ועכשיו,

 בר כזה? אני לא יודע מה להגיד... על ד איך פתאום חשבת :חיים

, פתאום  חדשה י אתה חיים נמנעת מזוגיותערב שנודע לי כמאותו  (מדבר אל חיים מקרוב) :רפאל

כאילו ממש  את עצמי , וכמו התחלתי להרגיש בין שנינו נמחק הגבול שאני שמתי בימים ההם

איזה  , כאב הגדולמלווה את השמין בהלה פנימית אצלך  יכולתי לראותאז . , חייםהמקום שלךמ

ומכאן כמו אזהרה מפני היקשרות ושקיעה   – אליך תחזור קשהחשש סתום, שמא החוויה ה

 באהבה חדשה.   

 ד., אפילו פח... יש פה רתיעהזה נכון  :חיים

 תשמע דבר, חיים. עכשיו  :רפאל

  לאזאת ש עכשיו אתה מבין  אבל – ממך וגם הסתיר בך בגד באמת ,ובטחת בו מי שאתה אהבת

. זה דבר מר  לבד סר על זהיהשארתי אותך להתיברחתי ממך וזה הייתי אני, שגם  – היתה לאה

 . אין גבולממש לאשמה שלי ו ,מאד

כל  ה אותךתליווש עם אותה רתיעהלא ל אב – מאדלך  לכאוב האמורגם היא  ,הבגידה שלי 

 . חיי זוגיות ממך המנעו השנים

לא  שלמה, תמיד היתה  , לאה,הנאמנות שלך  –לא בגדה ולא הסתירה בכלל לאה  נכון. זה  :חיים

  .דומה בכלל לזיכרון הקשה שישב אצלי

 ... , מהיוםאצלי משהולשנות  המוכרחבאמת  אתהז  הבנהה

   קח לך רגע שקט. את החיים באור חדש. ךאיר ליכול להזה כן, חיים,  :רפאל

 ?מה אתה מרגיש (רגע שקט)

אני מאמין   .נחמהשל  ,רגיעה ...עולה בי גל של ;מציק לי פחות, אבל עוד ישנוהכאב  :חיים

   לאהבה היפה שהיתה לנו.למרות החורבן שנגרם  ,תימשך שאני מרגיש עכשיושההקלה 

אבל   – ההתנהגות שלי בימים ההםעל חרטה גדולה  בתוכי חילההת יחד עם זה (שתיקה קצרה)

  אז. הטעויות החמורות שעשיתיהאשמה על עם אני ממש מקבל עלי לחיות 

 נות נהרסה... אני לגמרי נכשלתי בתור בעל, בתור אוהב, והמשפחה שהתחלנו לב
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 גם אני אחראית. היה אסור לי לוותר לך.    :לאה

 האחריות היא רק עלי. אני השקעתי הרבה תחבולה בפעולה המטורפת שלי.    :רפאל

בארץ ישראל.  הלא זה גם היה נשאר ככה, אם אורית לא היתה פוגשת את    משפחהוהרווחת    :לאה

 חיים...

לא מעט: תמיד הרגשתי גזלן ובוגד,  אבל בכל השנים גם שילמתי על זה  –את צודקת  :רפאל

 ומהתחלה גם הפסדתי את החבר הטוב ביותר שבעולם. 

רק ככה נוכל להמשיך   .גם בשביל חיים ,מתבררתנפרשת והיום נגמרות ההסתרות והאמת  :לאה

 בחיים שלנו.

והפגישה שלכם מתקיימת. עכשיו אני עייפה מאד   ,תי את החלק שליני חושבת שעשיא :אורית

 וצריכה לנוח בחדר לפני שנחזור ליחידה.  

 ה היה ממש מבצע שארגנת פה. אורית! ז :חיים

 הבחנתי ביכולות שלך. אני לבחורה כל כך צעירה. כבר מזמן  תכנון חכם ...איזה

 למשימות רציניות.אני מחליט עכשיו לשלוח אותך לקורס קצינים. את מתאימה 

ה. אני אישן עכשיו. תעירו אותי בזמן שנצטרך לנסוע  לא יכולה להמשיך פממש אני  :אורית

 . לבסיס

לא  עוד יש לנו כאן  .זה לבשבייש לך זמן גם באמת עשית המון וזכותך לנוח. אורית יקירה!  :רפאל

  . לנוש אחרי הפרידה הארוכה דברים להחליף בינינומעט 

 וריתי; מגיע לך לנוח עכשיו אחרי המאמץ הנפלא שלך. אני מאד גאה בך. כן, א :לאה

   (יוצאת)טוב... להתראות עוד כמה זמן.   :אורית

שנפרדו  יו לי כל מיני חברים בכל השנים עד עכשיו, אבל מאזאיזו בחורה! תשמעו: ה :חיים

לי עם אורית; וזה לא פשוט: אני קצין  יששזה קשר טוב כמו לא הרגשתי  י ושלכם,הדרכים של

 ובכל זאת...    – כל כך צעירהוולוחם ותיק והיא חיילת חדשה 

  כל הצעירים כמוה. היא לוקחת את השירות ברצינות. לא  :לאה

אבל צמח   – בא בעקבות הריסת הנישואים שלי  הקשר בין שניכםאמנם ש ,ני חושב לעצמיא :חיים

 נהדרת.   , ממש... הבאתם וגידלתם בתממנו משהו טוב: אתם 

שהאנשים   ,, חלפה בי מחשבהסיפרה לי על ההורים שלה אוריתבזמן שש אני נזכר עכשיו

 ... עולם נסיכהל   האלה, אבא ואמא שלה, נותנים

וזה עם  את האהבה הגדולה ביותר, מאתנו שהילדה הזאת קיבלה  ,. תדעזה לא מפתיעאותי  :רפאל

 . נולדה עם אישיות מיוחדתראינו מההתחלה שהיא אבל גם  – לאה וההדרכה, בעיקר שלחינוך ה

-אחר נ ההשארת אותי בלי אשתי, וה  וגם בעצמך, עזבת אותי גם   . אתהפאלמה אגיד לך, ר :חיים

אני עוד אעשה אתך   חיים.כל הנשארתי לבד לאני ו ,הלכה לי כל המשפחהגם  , במלחמה, כך

 את החשבון. 

הגעת  תה שא ימפנ חושב כי אולי גםאני ולמה?   לא מצליח לי...לכעוס עליך, וזה  נסהאני מ

 אורית...  כזאת אבא של  להיות
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 אתה יודע בת כמה אורית בדיוק?  ד, חיים:תגי :לאה

.  הולדת שהבנות ארגנו להי כמה שבועות הזמינו אותי ליום נודע. לפבת כמה? בוודאי אני י :חיים

 אז... 

 פה... -ממתי זה התחיל. תמיד היית טוב בחישובים בעל ,ז עכשיו תעשה חשבון א :לאה

את באה להגיד לי? לאה! מה את מספרת לי    מהמה...   (חושב בשקט)... רגע... ?מה התחיל :חיים

 !פה?

יש אבל  –המשפחות שלנו הלכו נכון שזה  ממש לבד לכל החיים.  אני מספרת לך שאתה לא :לאה

יותר טוב ממה שאנחנו שך מלך הלא היית מבקש אתה אני חושבת ש .לנו דור המשך. גם לך יש

 ... פה מכירים

אני צריך לחשוב אדם בתוך פחות מ... מחצי שעה. -פשר לעשות לבן תראו כמה הפתעות א :חיים

   . (כסה את עיניו. אחר כך מדברמ) רגע על העניין הזה

עתי בך קשה מאד, לגמרי בלי צדק. אפשר להגיד  אני חושב לי, לאה, שבאמת בזמן ההוא פג

גיע  הה, נ  ה  ש  אולי בכל זאת היית צריכה לספר לי ש נראה ליעם כל זה,  .שהייתי ממש רע אליך

 . ההריון הזה ששנינו כל כך חיכינו לו

הזה   הריון על ה .עוול שאני עשיתי לךזהו  תי צריכה לעשות.מה שהיי. זה כך צודק-תה כלא :לאה

החיים   שלהמשך הלשאלות קשות על אז זה הכניס אותי  התגרשנו.שנינו ש כבר אחרינודע לי 

   אובדת דרך.לגמרי תי רגש, והבלעדיך צריך להיות שהיה כבר ,שלי

  זאת תהיהלהסתיר ממני וכי מה שאני לא אדע, גם לא כל כך יזיק לי,  חשבתאני מתאר לי ש :חיים

אז  : מה היה אם בכל זאת היית באה אני חושב אנשים מרשים לעצמם."מירמה לבנה" ש מין 

 ומספרת לי...

לשנות את כל   הלמביא לשיחה שיכ, הדבר אולי היה אזם אני מבינה שאם הייתי מספרת היו :לאה

עד  אפילו בתקופה ההיא, ובעצם מה לעשות? אחראית למירמה של ממש. באמת אני כאן המצב. 

 . לחיות רק איתהלדבוק באמת ו חובהה אתעדיין לא ידעתי להעריך לשבוע הזה, 

לאה  . ן ההיריו  אתה לא ידעת עלרק בגללי  . אני אשםרק ובמירמה הזאת   הזה גם בעוול :רפאל

  םגרהוא מי ששבעצם אני  הזה המשבר  בזמן  – על התמיכה שנתתי לה כחבר טובלגמרי נשענה 

 . אותו. דעתי היתה חשובה לה מאד

והיא הרגישה שאני מציל  ,הייתי הראשון שהיא סיפרה לו. אני ממש מייד הצעתי לה נישואין 

י שהיא לא תערב אותך ת  ע  צ  ה  גם ו ,עם כל מה שיש – טוביםהבטחתי לה חיים משותפים אותה. 

מייד זירזתי את הנסיעה שלנו לארץ ישראל כדי לברוח   ותסבך את החיים של כולנו.בעניין הזה 

 רחוק ממך. 

ית חסר לי מאד, כי נסעת ואבד לי הקשר אתך. , אתה היבזמן ההוא, כשאני נשארתי בלי לאה :חיים

 ביחד עם הבת הזאת.   וזה... רק עכשיו למדתי שאתה גם לקחת אתך את אשתי, 

השתדלתי לקיים מה    ,זה כל ם. עםכל השני בתוכיעל כל זה לא חדלה לכרסם ה שמהא :רפאל

   ג.אבא אוהב ודואתמיד שהבטחתי, ולאורית הייתי 



ה  ט ו י  33                  16  ט

 

שלנו והחורבן שהבאתי על המשפחה  היקרה ת הבגידה בחברּואני לא מצפה שתסלח לי על כל 

  לקחתי עלי להגיד את כל האמת כפי, ללאה אחרי שהדברים התגלוכיום, . שהתחלת להקים

  יכול רק להתבייש.אני ו ,היתהש

. עוד לא הייתי רעשעכשיו הראש שלי מלא  י אעשה לך, רפאל היקר!אני עוד לא יודע מה אנ :חיים

   .  ניקח רגע של שקט.חשבון הזה של העברנניח כרגע לממש בכל החיים.  במצב כזה

הלא כל   ?על זה : מה סיפרתם להוריתאשלי... לגבי  עכשיו לגבי... לגבי הבת   )רגע של שקט(

תם לה שהכרתם אותי. גילי. רק בימים האלה לא ידעה שאני קייםגם היא  עד לאחרונה השנים

 שבעצם אני האבא... זאת אומרת האמת בעניין הזה... את זה היא יודעת? ,זהאת אבל 

 תי לה באותו יום. סיפר. אני היא יודעת ,כן  :לאה

 לא נתנה לי להרגיש שום דבר...    היא  ובהתנהגות שלה –היום  נמצאת אתי כל היא :חיים

  הכנה?פר לך הכל בלי לס יכה לעשות?ומה היתה צר :לאה

  רוח...-עשתה נכון. איזה אופי, איזה קורלא... לא... היא דווקא  :חיים

עד   (:)בשקט לרגע, אני רוצה להביט בעיניים שלך. הנה אורית! אורית! בואי  (לכיוון היציאה: )

   אורית!    שיו  לא הרשיתי לעצמי...עכ

עשתה  בכל זאת היא ו ,היא עוד המומה מכל העניין תן לה לישון.   (חייםמניח ידו על זו של ) :רפאל

  (רפאליד של המסלק את  חייםבתוך כך ) רק היא יכלה.את המאמץ כמו ש

  לבסיס. בטח תדברו הרבה בנסיעה

צריך רק להיכנס אליו  נה כאן בחוץ; וודעים: הרכב שלי ח.. כן... אתם יהנסיעה לבסיס. :חיים

... תשמעו: זה משהו קורה לי; לא לגמרי ברור לי מה ;סחרחורתמין אבל אני עכשיו ב –ולנהוג 

כל  שמשנה את  הכנסתם אותי, שלשתכם, למשהו  אני צריך לעכל.  מאד חזק, הענין הזה. 

  החיים. אתם מבינים?

. עד עכשיו לא יצאתי מזה. וסנוורתי מכה חזקה הרגש  עה שלי,ני קיבלתי את ההפתבזמן שא :לאה

 אני אראה לך איפה תשכב לנוח. ,בוא .  אתה צריך לנוח עכשיוגם 

 יוק עכשיו... ... אני צריך לקוות שלא תפרוץ מלחמה בדכן, לנוח קצת :חיים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (חייםיוצאת עם  לאה)

 . הייתי צריך להיות מאושר...  כל מי שיקר לי ... עםתחת קורת גג עם כאן אני  (לעצמו ) :רפאל

    שפוחד מהעתיד... זהאני הוא אבל  – יצאה לאורש האמתן  ממבינינו, רק אני לא הופתעתי 

להבין לאן הולכים החיים   שלי תורהיגיע יחזרו לעצמם הם , ורק אחרי שכולם עדיין בתוך הלם

 בשבילי. 

   (חוזרת לאה)

  נה בשקט.ש  ראיתי שגם אורית י  מייד. ממש הוא שכב ונרדם  :לאה

החדשה  ואה לי שהוא לגמרי המום מגודל ההפתעות שהיו לו כאן: הפגישה איתך ואיתי, נר :רפאל

הוא יגמול לי על מה ; איך . אני לא יודע מה הוא עוד יעשה לי כשיחזור לעצמו בקשר לאורית

   שעוללתי לכם...
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 הזה עוד יכול האיש תי שיתפרץ עליך חזק.יכיאחרי שהתברר לו מה שקרה, ח .נכון  :לאה

 להפתיע... נחכה ונראה.  

 יכול לעשות עכשיו. אני לא יודע מה אני  :רפאל

 נתיים עשינו מה שצריך. אני חושבת שהאמת קיבלה את כל מה שמגיע לה. בי :לאה

מופלא הזה ...את האיחוד ה, ושלא ידע עליו חוזר אל חייםו היקר שהחזקנהפקדון עכשיו  :רפאל

   ...בשינהכל -קודםרים  שניהם עוב

 אל חיים?  ורזליטי לחידי, לאה, האם יכול להיות שתחתג. ו..

 האיש הזה נראה לי ממש במיטבו... 

זה   ,בחור שאני הייתי נשואה לואותו יפה לראות את האישיות שהתפתחה מ באמת ממש זה :לאה

   . עד שבגדת בו – אהבתממש אתה ש

 ולא חדלתי לאהוב אותו. ... :רפאל

מכוסה   י ושלוהעבר המשותף של י צורך לחזור אליו.תוכאם יש בלדעת  יכולהלא  יין אני עד :לאה

 גם לא ברור אם הוא היה רוצה שככה יהיה.   ... נן במין ע

   למרות מה שקרה? ,נישאר יחדאיך שהוא שנינו אנחנו שהיות יכול לגם עוד שאלה: האם  :רפאל

הספקתי לריב אתך על הדבר  אני בכלל לא   רי... רפאל! הממש קטנה – עוד שאלה – כן  :לאה

 ...הכעס שלי עדיין לא מוכן להתפרץ ו...הנורא שעשית לנ

לגמרי ד ידעתי שאני אני בכלל לא חושב שנריב. אני לא אסנגר על עצמי. תמיב אתי? לרי :רפאל

י  חלימתאת אז, כש : רקאומרת-לבקש חנינה והקלה בעונש... זאתרק וכל אבכל הפרשה.  אשם

 כך מגיע לי... -שכלזה  – עלי להרגיש את הכעסמההלם ותוכלי 

 באמת לא הייתי צריך לשאול עכשיו. 

  .לנו אני חושבת לא מעט על מה שקרה  עם כל זה, :לאה

הלא זה  ו – על מרמה איומהמההתחלה   היה בנוי י ושלךשלהחזק הקשר זה ברור עכשיו ש

נּו יחדש  לא יכולה לשכוחאני  ,יחד עם זה  .ערער אותי לגמרימה ש בדיוק ק  ל  עשרים שנה של  ח 

 .  בעצם די מאושרים ...חיים משותפים

  הזמן להחליט. זה באמת לא מה מתאים לי. ני עדיין לא יכולה להרגישוא – זהיש זה ויש 

 לאה, כל כמה שצריך.  ,אחכה אני  לחכות בסבלנות. לי נשאר רק אז :רפאל

יחזרו  רגשות שליהיתפזר הערפל, ו בקרובמאד ש אני מקווה.  מה לעשותאין כאן עכשיו כן,  :לאה

מה חשוב עכשיו, מה אני באמת   ,תנאים האלהב   ...ב   ,ל לדעתאוכ  אני כדי ש – אל המקום שעזבו

 צריכה, איזה חיים אני מבקשת לי. 

ומה יישאר לי  ,אבד מכל מה שהיה לימאני ך, מה לא ברור לי לאן אני הולבינתיים  – ואני :רפאל

בו הסוד  שכבר באותו ערב שהכל התגלה. זה מצטער על  לאאני כי אני רוצה שתדעי  אבל –

   להיות על יד חיים.אולי האפשרות עכשיו  נ הי ש  ו... ו   .הקשה שלי נחשף, ירד ממני משא כבד
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עד   כל השנים אותך הכרתים לי להרגיש שאני בעצם לא גרעל מה שקרה לוי האמת גי :לאה

נ ה  .עכשיו ה  איך  ומתבייש, אבל  תחרטאתה משכמה לא מעט  ממךשומעת ני א ,כל הזמן הזהו 

 מה קורה פה?  של מצוקה; ביטוי ,שלך המרא  ב עליך, אני לא רואהשהוא, 

 טעםאיזה מציאות שלי ל  .. .ל   אני מרגיש שיש  חד עכשיו,, ובמיוהאלההאחרונים  בימים  :רפאל

ימשמעות שלא ה  חדש,   ת  ר  עם   – לא ישתנהיישאר לי וגם הדבר הזה ואני יודע ש – הרבה זמן  כ 

   . גורל שליבקשר לתחליטי עוד  תשא  מה כל 

גם אם   –וזה טוב ככה  –אני כאילו נחלצתי מהמלכודת הזאת של הסודות, ואני חי נכון יותר 

 חיים שלנו ירצה לתת לי שוב מקום בעולם שלו וגם אם הוא יגרש אותי מעל פניו... 

אורית וגם חיים יהיו רעבים אחרי שיקומו מהמנוחה. צריך להכין  אני מאמינה שגם . ..כן  :לאה

 ארוחה.

 ארבעתנו סביב השולחן. היקרים לי;  ארוחה עם כלזה מאד מתאים: גם לי  :רפאל

 . חביתות לכולם אטגן ואני   אתה תחתוך סלט גדולוב. ט :לאה

 לאה. רכים אחריםצומ , ביציםמוציא מהמקרר ירקות רפאלמוציאה מחבת וכלים. באותו זמן  לאה)
   (ם מביא לשולחן צלחות, כוסות וסכו" רפאל .שוטפת ירקותאחר כך מביאה לחם ו

   (לקטון יותר ויותרמתחילה תאורת הבמה בתוך כך,  .כליםהונשמע שקשוק של  ההכנות מתקדמות)
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