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)עם ההתחלה נראה כליפה, לבוש מכנסי צבא וגופיה, יושב בגפו בחדר חשוך ומעשן  

ם". תיכף לכך נראית רוני פריילינג, "כאן השריוני –סיגריה. נשמעת נגינת מפוחית פה 

ועובר סמלת במדים, מרכיבה משקפי ראייה. בידה תיק גדול. היא דופקת בדלת. כליפה קם 

  (.לקדמת הבמה

 כליפא

ירונות, צמ"פ, מקצועות. עכשו ט, עשה 8.4.72-. רב"ט. חוייל ב2183193שמעון כליפה, 

 ,117/4מסילת ישרים. גבעת משה . בניגוד להמלצה, סרב ללכת לקמ"ט. 1טען קשר ב ב' 

 ... 03-911824 –טלפון ציבורי 

...ארבעה אחים קטנים. אחות גדולה. אם חולנית ועובדת כעוזרת בית. אב פועל דחק 

שעות ביום. אלכוהוליסט כרוני. ביקש תמיכת סעד. הגיש טופס  5ב"המשקם". עובד רק 

 7-והיא פילגשו של קלפן, אב ל. היה בראיונות מג"ד... האחות הגדולה יצאה מהבית 60

יצא  6.9.73-. לא הגיעה תשובה. ב55ילדים. לא מסוגלת לעזוב אותו... הגיש טופס 

לנפקדות. ביום כיפור מעריקה . במשפט הוסבה האשמה ולא חזר למיוחדת של שבועיים

על נותר יחיד מצוות טנק שנפגע. שאר הצוות נטש וברח. על אף שהוא היה רק טען קשר, פ

כתותחן, חיסל חמישה טנקי אוייב ובלם את חוד השריון הסורי בגזרה. המלצה חמה גם 

 לפני שלושה שבועות... נעלם מהבסיס... אולי נמצא בבית הוריו...  5.5.74לצל"ש. 

 ()היא ממשיכה לדפוק בדלת כמה וכמה פעמים

 כליפה

 כן? 

 רוני

 סליחה. פה זה משפחת כליפה? אדוארד וניקול כליפה?

 כליפה

 ה את רוצה?מ

 רוני

א הו איפהן דחוף מאד. אולי ידוע לך יאני מהצבא. אני מחפשת את שמעון כליפה. זה עני

 ומה קורה אתו?

 כליפה

ה אדוארד וניקול כליפה הם לא פה. גם כן אני לא יודע איפה הבן שלהם שמעון ומה קור

 אתו. זה הכל? 

 רוני
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 סליחה, אני יכולה להיכנס לרגע?

 כליפה

 בשביל מה?

 רוני

 דבר.שום ? אי אפשר לראות פה למה אין אור בכניסהכאן חושך. 

 כליפה

 וך. שלום. האור טוב בשביל לראות את כל הלכלהחושך טוב בשביל מחשבות. 

 רוני

 ? אני מוכרחה לבדוק אם הגעתיבחוץ מה... אבל רגע! אתה אולי מוכן להדליק את האור

 לכתובת הנכונה. בבקשה, תדליק את האור!

 . רוני מציצה בפתק שבידה(.בחוץ ופותח חריץ בדלת ה מדליק את האור )כליפ

ת אמרימה את עיניה וסוקרת פותחת את הדלת לרווחה, ? )117/4... כאן זה מסילת ישרים 

 כליפה בפתיעה( כליפה! זה אתה.

 כליפה

 סוגר את הדלת בפניה(.תחפף מפה חת שתיים. )העכשו, שזיהית אותי, את יכולה ל

 רוני

ין ירת לדפוק בדלת, נואשות. בסוף מתחילה לדבר אליו מעבר לדלת( אתה לא מעונ)חוז

 מה באתי? בשביללדעת 

 כליפה

 בכלל לא מעוניין. תלכי מפה.

 רוני

 .לא פותרת שום דבר שלך התנהגותהכליפה. אל תשכח מי אתה ומי אני. 

 כליפה

 .באת ואת כל הזין על הפתרון שבשבילושם זיין על ההתנהגות ועל הבעיה 

 רוני

. אני צריכה לברר מה עם הבקשות לחופשה ארוכה ומה עם כליפה. אני באתי לעזור לך

 שמילאת ומה עם הקל"ב שהגשת לשלישות. 60הטופס 

 כליפה

 כן?! מה את אומרת?!

 רוני
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 שמי רוני, אם שכחת. תפתח לי את הדלת, בקשה!

 לא מניח לה להכנס(ו ניצב מולה)כליפה 

 כליפה

ז עכשו תפני את המקום למה אני לא מקבל א. זה את? 181-. סמלת ת"ש בגינילירוני פר

 עכשו קהל ולמה עוד מעט יש לי פגישה ואת מפריעה.

 רוני

 ?להתחצף ככהאתה מרשה לעצמך  איךמנומס, כליפה.  אתה לא

 כליפה

 . אני אומר לך ישר. כאן זה לא המשרד שלך. כאן זה הבית שלי.מתחצףאני לא 

 רוני

 של נפקדות? ה העונש עבור שלושה שבועותאתה יודע מ

 כליפה

 שלושה חודשים כלא שש. כל אחד יודע. מה עוד?

 רוני

האחות גם ו שלך הקטנים םאחיהאיפה ו? איפה האבא שלךוהאמא שלך?  למשל איפהו

 ?את זה אתה כבר יודע הגדולה?

 כליפה

 מזה. את הבטחת לעשות פה ביקור בית כבר לפני ארבע חודשים. גם המג"ד ידע

 רוני

כליפה. מחרתיים מתקיים טקס הענקת הצל"שים. אתה מוכרח לחזור מיד לבסיס. המג"ד, 

בל החטיבה, כל הפיקוד, כולם על הרגליים בעניין הזה. אני לא יכולה להגיד לך הכל, א

 מיד!תיכף ולבוא  בצד שטויותה לשים אתאתה מוכרח 

 כליפה

אבארים שבאים באזרחי, חמישה חמישה איפה הג' ,את פה במקום משטרה צבאית?! איפה

בשביל לעצור עריק דפוק אחד, איפה? צ.ה.ל לא מתבייש לשלוח פה סמלת ת"ש מחורבנת 

במקום החוליית בראסו? בכלל, תגידי לי, סמלת, את לא מפחדת לבוא פה בחושך? לא 

 כתובשזה דיקים, אז גומרים עליהם בלי צ-דת? את יודעת שפה, אצלנו, כשרואים מםחמפ

 ? את באת פה לבד?ניםותבעי
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 רוני

 אתה לא. ף אחדיודעת שאתה נפקד. אין פה א בכלל לאאני.. כן. לבד. המשטרה הצבאית 

 מאמין לי?

 כליפה

נו בטח שלא. אבל אם יש פה רכב עם חיילים באמבוש, אז לא צריך שאני יבדוק. תיכף אנח

 יבד, אז תקחי אלייך ממננשמע את החגיגה שגומרים עליהם. אבל אם את אולי באמת פה ל

מהכורסה. אם יעשו לך משהו, אל תצעקי ואל תעשי מזה עסק גדול. גם כן שלא  עצה

 תתנגדי. ככה אולי לא יחתכו אותך סטייקים. 

 רוני

ייה, לי להכנס!!! )רוני מתפרצת ונכנסת. עדיין אפלולית בחדר. היא, קצרת רא תןאני... 

נשמטים משקפיה( אה! החושך הזה! המשקפיים  נכשלת בחפץ כלשהו ונופלת. תוך כדי כך

שלי! איפה הם? מה זה!? )היא מגששת נואשות אחר המשקפיים( אני לא רואה כלום... 

 די!!! )בהסטריית בכי( תדליק את האור...!

 

 )כליפה מדליק את האור. רוני עדיין כורעת על ארבעתיה, מסונוורת. הוא מגיש לה את

י קמה ומתיישבת ליד השולחן. ראשה נופל נכחה והיא המשקפיים וחוזר ומתרחק. רונ

 פורצת בבכי(

 כליפה

 )בשקט( את כן מפחדת, סמלת רוני. את כן מפחדת.

 רוני

ם ע)מקנחת את עיניה ואפה בידיה. כליפה ממציא לה קופסת ממחטות נייר( כליפה, תפסיק 

 ית.בן את הביקור ו...תירגע. אני באתי לכאן כדי... לברר מה אתך. אני חיבת לבצע כא זה

 בהזדמנות הזאת, אני מוסרת לך שהמג"ד מוכן להתייחס בסלחנות למה שעשית, אם תחזור

 תיכף ומייד לבסיס, אתי.

 כליפה

, גדודבאני יחזור לבסיס והוא יגיד לי סלאמתק יה כליפה, אתה החייל הכי חיילי שיש אצלי 

 הא?! מלוכלכים...

 רוני

 ? )קמה(בא. אתה ? כליפה, בחייך..בא)בחרדה( אתה 
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 כליפה

 את יודעת מה השעה?

 רוני

. )מתיישבת במחוות יאוש( כבר יותר משעתיים שאני בלילה )מציצה בשעונה( אחת עשרה

 מתרוצצת ומתרוצצת עד שהצלחתי למצוא אותך.

 כליפה

 עם עיתונאי אני יש לי פגישה עוד מעט.

 רוני

. הצל"שניקים? אתה בין חמשת )שולפת דף עיתון( ראית מה כתבו עליך בעיתון, כליפה

 שההמלצה הגיעה וזהאתה היחיד מחיל השריון שיקבל צל"ש! כל הבסיס מדבר רק על זה! 

 ה את מפקד של אוגדת מילואים שהיה פעם מועמד להיות רמטכ"ל, רק מעל  הדוקא מ

הרגליים. כבר שבוע  על 181הצל"ש הזה. כליפה, מחרתיים מעמידים את כל של  היוקרה

ים מהעיתונות ומהרדיו וגם מהטלויזיה. שמעתי שמתכוונ ונאליאת הבסיס. יבואו מלקקים 

 .הזאת לראיין ולצלם אותך גם בבסיס עם חברים וגם במקום עצמו, שם ביצעת את הגבורה

 עכשו. .שטויות ולצאת אתיה לזרוק אתאתה חייב  בחייך, כליפה,

 כליפה

 כל רגע. עיתונאי אחד כבר היה פה מקודם. השני צריך לבוא 

 רוני

ד הם באים הנה בשעה הזאת? כליפה... אתה רואה איזה סקופ גדול אתה... כל כך חשוב ע

... את הסקופ לפני שעיתון מתחרה יגנוב להםגם , ונושהם טורחים לגלות אותך אפילו לפני

 באמת, כבוד גדול, לא?

 כליפה

 כלא ולמה תפש.העיתונאים האלה זה המניאקים שכותבים בעיתון שלהם על מי שתפס 

 רוני

 כליפה? אתה ישבת בכלא? זה לא רשום אצלי.

 כליפה

ני עוד לא, סמלת רוני. אבל אני ישב. בשביל נפקדות ובשביל עריקות. מתי זה הצל"ש שא

 הולך לקבל?
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 רוני

ב מחרתיים. )מביטה לצדדים כמחפשת( כליפה, אין זמן. אתה צריך להגיע לבסיס ולהתייצ

 לזוז? כבר תחילתובמפקדת החייל עוד לפני הטקס. אולי  גם בחטיבה וגם באוגדה

 כליפה

 זין על כל הצל"ש. אל תעשי את עצמך סתומה.

 רוני

 )שוב מביטה לצדדים( סתומה... למה? אני יכולה... בבקשה...

 כליפה

, תגידי הוא פלב! למה לקח לך ארבעה חודשים ןמה יכולה? מה בבקשה?! מספיק דאווי

 לי?

 רוני

 כה... להסתדר...אני... צרי

 כליפה

 סדרים וכל החרא. תגידי לי למה?ה אין מ  פשּו להסתדר? 

 רוני

 אני צריכה לשירותים...

 כליפה

מניח  אה.. אה.. זה שמה. )מצביע לכיוון המקום. רוני יוצאת. הוא מוזג שני ספלוני קפה.

. רוני הו וגם פיתה. אחר כך יוצאשעל השולחן. נזכר במשהו. מביא צלחת ובה מאכל כל

 ך.( בתיאבון לאחרי כמה דקות חוזרת, רואה את האוכל ועטה עליו ברעבתנות. כליפה חוזר

 רוני

 .כלוםרעב. כל היום לא אכלתי מ מתהאממם... תודה. אני ממש 

 הכליפ

 זה אוכל שרק אמא יודעת לעשות.

 רוני

 לא אכפת לך שהיא תדע מהצל"ש הזה? טעים. איפה אמא שלך? 

 כליפה

 התקשר מהקפה של ג'מילי אל העיתונאי השני שיבוא מחר. לא עכשו.אני הלכתי ל

 רוני

 אבל אני שאלתי על האמא שלך.
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 כליפה

 אני שמעתי. מתי שאלת את זה, מתי?

 רוני

 שעה. שניות ופעם אחת לפני חצי 30פעם אחת לפני 

 כליפה

אבא ני שאלתי איפה האמא שלי והבאמת?! זוכרת, יה חנטרישית, כל מלה שאמרת, מה? א

 פעם אחרונה י והארבע אחים שלי וגם כן האחות הגדולה שלי, כבר לפני ארבע חודשיםשל

וקודם בעשר רעיונות מג"ד ומ"פ ועשרים ראיונות סמלת ת"ש, את זה את זוכרת או לא 

 זוכרת?! או אולי עכשו שאני מזכיר לך, את כבר נזכרת?!

 רוני

כל החטיבה, שיש לו בעיות כאלה בוגם  181-היחיד ב אתה לאכליפה, אנחנו עמוסות. 

 זה ובוא נזוז... עזוב אתחמורות. באמת כליפה, יותר ואפילו בעיות 

 כליפה

ין יש בעיות יותר חמורות מהבעיות של כליפה? בחייך, טוב אז למה את באה פה, איפה שא

 בעיות כל כך חמורות? תלכי איפה שיש בעיות חמורות. קדימה!

 רוני

 כליפה....

 כליפה

מה הלכתי לספר לעיתונאי שעכשו לא בא וגם מה שספרתי לעיתונאי את לא רוצה לדעת 

 בר היה פה הערב?כש

 רוני

היתה מלחמה. היו פצועים. יש נכים. יש משפחות שכולות. עם זה אני מתעסקת  כליפה,

 כבר שמונה חדשים.  

 כליפה

 את זה. אני ספרתי לו על הצל"ש שאני הולך לקבל וגם כן בדיוק איך עשיתי

 רוני

? לעיתונות מה עם כל המשפחהיפה. את שאר העיתונות תוכל לפגוש מחרתיים. כליפה, 

 עוד יהיה זמן.

 כליפה

 .קיבינימאט כולכם
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 רוני

 סליחה?

 כליפה

 סמלת רוני, למה באת כאן היום, למה?

 רוני

 מתכוונת להשיב יותר על שאלות.  לאכליפה, אני 

 כליפה

י ארבעה חודשים כתוב לך ביומן שצריך לבקר אצל כליפה את באת פה מפני שכבר מלפנ

 בבית שלו, בשביל זה באת, לא?

 רוני

 לריב... בשבילאני לא באתי הנה 

 כליפה

אבל את מלוכלכת כמו כולם. די. תלכי מפה. תלכי מפה. המשטרה הצבאית כבר ימצאו 

 אותי בשבילכם. )רוני לא זזה( נו! תלכי!

 רוני

 קור בית.ביהאת  קודם אני אסיים

 כליפה

 מוכרחה?...

 רוני

  פרטים.את כל התרמילה( בוא נרשום מ)שולפת תיק משרדי שב כליפה... תרגע! 

 כליפה

כליפה, יה מנייאק... תראה איך עובדת זאת על השכל של עצמה ואיך חושבת לעבוד 

ו נל ק שיהיהזעליך... )לרוני( טוב! אנחנו נתחיל, בובה'לה. נתחיל. רק תתחילי להתפלל ח

 כוח לגמור כמו שצריך את החלק הזה של ביקור הבית, הא?!

 רוני

ת, וירונט, עשה 8.4.72-. רב"ט. חוייל ב2183193( ... שמעון כליפה, התיק)קוראת מתוך 

. בניגוד להמלצה, סרב ללכת לקמ"ט. מסילת 1צמ"פ, מקצועות. עכשו טען קשר ב ב' 

 ... 03-911824 –, טלפון ציבורי 117/4ישרים. גבעת משה 

 כליפה

 כבר אין טלפון ציבורי. עשו עליו רוורס עם משאית. כמו על תחנת האוטובוס
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 רוני

 אפשר להתקשר אתך? אז איך

 כליפה

 אי אפשר. אפשר להתקשר אתי רק עם פה נקי ועם לב לא מלוכלך.

 רוני

ב די עם זה.   ...ארבעה אחים קטנים. אחות גדולה. אם חולנית ועובדת כעוזרת בית. א

שעות ביום. אלכוהוליסט כרוני. ביקשת תמיכת סעד.  5ועל דחק ב"המשקם". עובד רק פ

. היית בראיונות מג"ד... האחות הגדולה יצאה מהבית והיא פילגשו של 60הגשת טופס 

-. לא הגיעה תשובה. ב55סוגלת לעזוב אותו... הגשת טופס מילדים. לא  7-קלפן, אב ל

וסבה אחרי שריצית עונש על עריקה. במשפט ה יצאת למיוחדת של שבועיים. 6.9.73

. שנפגע. שאר הצוות נטש וברח טנק נותרת יחיד מצוותהאשמה לנפקדות. ביום כיפור 

חיסלת חמישה טנקי אוייב ובלמת את חוד השריון הסורי בגזרה. המלצה חמה לצל"ש. 

מה .. )מרי.ךנמצא בבית הורי אתה לפני שלושה שבועות... נעלמת מהבסיס... אולי 5.5.74

רת אח ,אחותך להורייך וע לעמה אתה יודע  לשאול אותךעיניה מהתיק( כליפה, אני חייבת 

 לא נתקדם.

 כליפה

 זה הכל כתוב שם. למה את חייבת לדבר עוד?

 רוני

 סעד ולהעברה.לבכדי לעזור לך. שאוכל למסור ליחידה דיווח מאומת על בקשותיך 

 כליפה

? דו"ח המאומת שלך, שהוא יהיה יותר מאומת מאמיתיאכלת אותה. עם מי תדברי בשביל ה

  עם אלה שמעלייך, כוס אימם?

 רוני

 סליחה?

 כליפה

המג"ד נלחץ מהמח"ט. המח"ט נלחץ ממפקד החייל. מפקד החייל נלחץ עוד יותר למעלה. 

 ת מתחת לכל הערימה...עוד יותר למעלה נלחצים מהעיתונות ואת, יה מנייאקית, נדפק  

 רוני

 עם זה ותענה לי!סיק סליחה? תפ
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 כליפה

, למה?! למה את די!!! אני שמעתי אותך מספיק. את מברברת כל הזמן שאני לא עונה

בלחץ, סמלת רוני?! למה המג"ד יודע שמה שכתוב לך בנייר הזה, זה מלפני שנה ועוד 

יותר... איפה היית שנה שלמה כשהאחות שלי עוד היתה בבית?! איפה היית שנה שלמה 

לי עוד החזיקה את כל הבית כאן?! איפה? קפה שתית על הברכיים של השליש? כשאמא ש

 כמה לילות לא ישנת בשביל כליפה, כמה? )חוטף את התיק, קורע ורומס(

 רוני

 כליפה, מה אתה עושה?

 כליפה

שיכורים! את רוצה לראות לאת רוצה לראות את האבא שלי, את רוצה? הוא בבית מחסה 

לעבוד בבית אבות פרטי, מבשלת ומנקה והלילה היא גם כן  את האמא שלי? היא הלכה

עושה שם תורנות לילה בשביל לעשות עוד כסף לשלם בשביל המוסד של אבא! את רוצה 

לראות את האחים שלי?  הם אצל הדודה שלהם במושב. את רוצה לראות את אחותי?! איך 

הקלפן שלה ושניהם יש לה? היא הלכה אל תראי אותה? מה יש לה פה? פרצוף בשכונה 

 ביחד הלכו לחוץ לארץ בלי השבעה ילדים שלו.

 )רוני מנסה לאסוף את קרעי התיק. כליפה מונע בעדה בכוח(

 רוני

ה אתבשביל זה . די! תפסיק! נגמור עם זה ונחזור. עזוב את הניירותכליפה, השתגעת... 

 תלך לכלא ליותר משלושה חדשים...

 כליפה

 למה לא מאה? )תוך כדי מאבק( רק שלושה? 

 רוני

ק )מצליחה להינתק ממנו. שניהם סוקרים זה את זו. היא מנסה להגיע אל הדלת. הוא מזנ

 .מה אתה עושה?וחוסם בפניה את הדרך( 

 כליפה

 מה העניינים, מותק? את לא יכולה לסבול את היד של כליפה עליך?

 רוני

 כליפה, יש לך מספיק צרות. אל תעשה את עצמך...

 כליפה

 בלי לקחת בחשבון הכל מה שיכול להיות. ככהתק. אל תגידי שבאת לפה מותרגעי 
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 רוני

 שלא תעיז להתקרב אלי. אתה מגעיל.

 כליפה

 כליפה, מפני שאתה ,לך ביקור בביתשמעת כליפה? אתה מגעיל. זה למה לא עושים אצ

 זה גם כל כך הגיוני, לא? איך אמרת, כלבה קטנה, איך? מגעיל...

 רוני

 ? מה אתה חושב שאתה?איך אתה מדבר

 כליפה

)שוב, לעצמו( שמעת, כליפה? מה אתה חושב שאתה... ועוד למגעיל כמוך רצים לתת את 

 הצל"ש... נו, יה מלוכלכת... אולי כבר תגידי לי מה שאני באמת, הא?

 רוני

 קרעי התיק שעל הרצפה. כליפה תאתה פחדן, שמעון. )ניגשת בנחישות ומתחילה לאסוף א

 (.הלא מונע בעד

 כליפה

 דן?חאני? שעושה מדורה מחמישה טנקים סוריים והולך לקבל צל"ש, מאיפה אני פ

 רוני

)משתמשת בכוונה בסגנון דיבורו( מאיפה? מאיפה שמלוכלך כמוך מחכה כל הזמן שאני, 

 ווסווסית מלוכלכת, שאני יגיד לך צ'חצ'ח. זה למה שאתה מגעיל נשבר לי ממך הזיין.

 כליפה

 א אמרתי עליך ווסווסית. כזה מלוכלך אני לא....אני לא... ל

 רוני

מספיק על השולחן וניגשת אליו( אבל היית  ן)מסירה בשלווה את משקפיה, מניחה אות

ם עמלוכלך בשביל לנסות אותי ולבדוק אם אני מלוכלכת. תגיד לי כליפה, למה כל ההצגה 

אתה יודע, כליפה, הידיים? למה אתה לא רוצה את הצל"ש אפילו שישימו אותך בכלא? 

 . בחורהאני יודעת שאני לא רק סמלת ת"ש. אני גם 

 על הספור הזה של הצל"ש? מה בדיוק ספרת לעיתונאיטוב. אז 

 כליפה

 לא אכפת לך. אני פחדן מלוכלך.

 רוני

 )מתישבת לידו( למה? מפני שפתאום... איבדת את הראש?
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 כליפה

שסחבתי את המצב של המשפחה שלי )מתרחק ממנה( בכלל לא. אני פחדן ומלוכלך מפני 

ן אל תוך החרא ורק אני לבד צריך לשבת בו ואין לי אומץ לשבת בו לבד מפני שאני פחד

 מלוכלך.

 רוני

שכל היום התרוצצתי בכל הארץ, לנסות  שמעון... הגעתי כל כך מאוחר, פשוט מפני

פז לה, בו מאושיתי היום במוסד לגמיל, זאת אומרת, לתקן את ההזנחה. היולהשיב את הגלג

אביך. שוחחתי עם הרופאים. גם עם אבא שוחחתי. אם תקבל את הצל"ש ואבא יהיה שם, 

אומרים הרופאים, זה יתן לו כוח נפשי לעמוד ביסורים האלה. אני הייתי גם במקום 

עבודתה של אמא וראיתי מה עובר עליה. גם במושב, אצל אחותה של אמא הייתי היום 

ם שלך. הם מוסרים לך הרבה אהבה ודרישת שלום. סיפרתי להם וראיתי את האחים הקטני

 על אחיהם הגיבור והם גאים בך מאד.

 כליפה

איך  מפוצחים ונשרפים וראינו 3וגם  2ומספר  1)בוהה נכחו( ... אחרי שראינו איך מספר 

 .המקלעים שלהם מטווחים אותנו.... אף אחד לא אמר אבל כולנו נטשנו וברחנו מהטנק..

 רוני

ני יודעת שזה מאד לא הוגן... לצוד אותך עם מה שכתוב בתיק הקרוע הזה ועם מה א

 שראיתי היום...

 כליפה

פתאום היה שם גיהנום. מכל העולם ירו עלינו ואריה וג'קי ושיינפלד נקצרו לי מול 

 העיניים.

 רוני

 )מתקרבת אליו( אתה לא היית מסוגל לעשות לי משהו רע באמת.

 כליפה

דן. רק היה לי בראש שאני לא רוצה להיקצר. כמו פחדן פתאום בא לי הכל מזל של פח

 לחשוב שהכי בטוח זה לרוץ חזרה לתוך הטנק.

 רוני

ת לחצו עלי. אמרו לי שבגלל שאני הזנחתי את התיק יעיפו אותי מהתפקיד ואולי מהשירו

 עם כתם בגליון הכישורים...
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 כליפה

 שמעתי רעש וראיתי אותם עוברים קרוב אחר כך, כשרציתי עוד פעם לברוח קיבינימאט,

 אד ולא יכולתי יותר לברוח.מ

 רוני

 אני אומרת לך את כל זה ונדמה שיותר קל לי כך.

 כליפה

אז אני ידעתי שזה או אני או הם. הם חשבו שאני סתם טנק מפוצח ושרוף, אז עשיתי 

ינפלד רשום עליהם מטווח כמו בלונה פארק. עכשו אני יקבל צל"ש ועל אריה וג'קי ושי

 שהם ברחו ונטשו באמצע. הגידי, סמלת רוני, את מאמינה לי?

 רוני

 עכשו אני מרגישה כמו, איך אתה אומר זאת? כמו מלוכלכת אמיתית.

 כליפה

 עכשו הפה שלך נקי. אני מאמין לך.

 רוני

 .)משעינה את ראשה על כתפו( תודה לך

 כליפה

ך מה שיקבל צל"ש בשביל שהוא גם מלוכלכת אמיתית, איך זה לשבת על יד מלוכל רבתו

 מלוכלך וגם פחדן?

 רוני

 ד י !!!! )מתמוטטת ומשעינה את ראשה על כתפו(.

 

 כליפא

ושאבא שלו ישתפר אם הוא ידע על הצל"ש? טוב, עכשו שלוש בבוקר. תשני קצת, אחר 

 כך אני אבוא אתך.

יושב ליד  )מניח לה להשתרע על הספה, מייטיב כר למראשותיה, מכסה אותה בשמיכה,

 השולחן ומדליק סיגריה. האור דועך(.

 כליפה

ירונות, צמ"פ, מקצועות. עכשו ט, עשה 8.4.72-. רב"ט. חוייל ב2183193שמעון כליפה, 

. בניגוד להמלצה, סרב ללכת לקמ"ט. ...ארבעה אחים קטנים. אחות 1טען קשר ב ב' 

 עה תשובה.. לא הגי55גדולה. אם חולנית ועובדת כעוזרת בית. הגיש טופס 
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