מכתב אהבה  -אלעד חן
לוקיישנים  :חדר ,מגרש כדורסל ,לוקיישן נוסף לבחירה.
זמן התרחשות :יומיים.
ז'אנר  :קומדיית טעויות.
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חוץ .רחבת אכסניה .ערב.

אנחנו נמצאים במדשאה ליד אכסניית נוער .נערים עומדים בתור אחרי אחת המורות שמחלקת
מפתחות לחדרים .אחת מהבנות שעומדות לקבל את המפתח היא איילת ( ,71מעתה תקרא
איילת א') ,נערה יפה ועדינה עם חיוך תמידי על הפנים ,השנייה ,גם שמה איילת ( ,71מעתה
תקרא איילת ב') ,היא נערה מלאה וקשוחה עם מבט רציני וזועף קבוע על פנייה.
מורה
קרן ,איילת ,איילת( .מגישה מפתח) חדר .117
איילת א' לוקחת את המפתח.
מורה
רון וחן .חדר .113
רון ( ,)71נער צנום עם חיוך ממזרי על פניו ,וחן ( )71נער שרירי וקשוח ,מגיעים לכיוון המורה.
הם נראים כמו צמד מוזר – כדור בשר ומקרוני .המורה מגיש להם את המפתח אך רגע לפני
שהם לוקחים אותו היא מושכת אותו לאחור.
מורה
אני מאוד מקווה שלשים את שניכם באותו החדר זו לא
טעות...
רון
(מיתמם) אותנו המורה?...
מורה
דיר באלק אתם עושים בלגן...
רון
אנחנו? את מעליבה אותי.
רון לוקח ממנה את המפתח .איילת א' מביטה בהם בחיוך ,איילת ב' מזעיפה פנים.
חן
את יכולה להיות רגועה המורה ,הכול הולך להיות רגוע
ובעיקר שקט...
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איילת ושאר הילדים כובשים את חיוכם.

.2

קאט ל –

פנים .חדר רון וחן .לילה.

בניגוד מוחלט להבטחתם רון וחן נמצאים בתוך חדר הפוך לגמרי כשברקע נשמעת מוזיקה חזקה
ורועשת .חבורת ילדים רוקדים בטירוף ,מגשי פיצה מפוזרים בכל מקום ,בקבוקי שתייה זרוקים
על הרצפה .בפינת החדר חבורת ילדים משחקים קלפים .על כל החגיגה מפקחים רון וחן
מבסוטים .הם עוברים בין כולם ומוודאים שכולם נהנים.
חן
מה קורה חברה ,חסר משהו?
הוא מוזג כוס שתייה ומגיש לאחד מהם.
חן
יאללה ,מסיימים י"ב רק פעם אחת...
רון בעצמו רוקד בטירוף עם איילת א' .ברקע נשמע השיר "אין מקום אחר" של משינה .הוא מגיע
לפזמון .חן מושך את איילת ורון אליו .הם צועקים ביחד:
איילת א' ,חן ורון
כן הזמן הזה אבוד אבל לא בשבילי
הוא תלוי על עמוד ולא בגללי
אין מקום אחר אין אחר...
הם צורחים את זה בהתלהבות .חן מצמיד את הראש שלו לזה של רון ומחבק אותו.
רון
אוהב אותך אחי!
איילת א' מביטה בשניים בעיניים בורקות .ברקע יושבת איילת ב' לבדה וצופה בהם במבטה
המדוכא תמידית .לפתע נשמעות דפיקות על הדלת .כולם מביטים אחד בשני בלחץ .חן מסמן
לכולם להסתתר .כולם מנמיכים את עצמם ונצמדים לקיר .רון מנמיך את המוזיקה במהירות.
רון
שיט...
חן מסמן לו שיסמוך עליו .הוא ניגש לכיוון הדלת ,דפיקה נוספת נשמעת .הוא פותח בחשש .כולם
מביטים בו בלחץ ובציפייה .לפתע הוא מחייך .הוא פותח את הדלת לחלוטין .זה שליח עם קסדה
ומגשים בידיו.
שליח
אתם הזמנתם המבורגרים?
כולם צוחקים .חן מוציא שטר ומביא לשליח .הוא מגביר בחזרה את המוזיקה.
חן
אין ,זה הטיול הכי טוב בעולם!
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כולם ממשיכים לרקוד .רעש ובלגן ברקע .התמונה לאט לאט מטשטשת.

.3

פנים .חדר באכסניה .בוקר.

מוקדם בבוקר .השקט שאחרי הסערה .החדר נראה כמו סדום ועמורה ,שאריות של זבל ואוכל
מפוזרים בכל מקום .רון וחן מעורבבים ביחד איתם – שרועים על הרצפה בין פיצה לכוס פלסטיק
משומשת .השעון המעורר נשמע .הם לא מתעוררים והוא הולך ומתחזק .חן הראשון להגיב אליו.
הוא מביט בו .לוחץ עליו גמור .הוא ניגש לרון ומנער אותו קלות.
רון
יאללה אחי ,צריך לקום.
חן מתחיל לקום בקושי .רון מנער אותו.
רון
עוד שעה השכמה ,חייבים לסדר פה לפני שעופרה
מגיעה.
חן קם בקושי.
רון
אחי ,אתה נראה כמו תחת.
חן
וואלה...
רון
לך תתקלח ,אני מסדר פה בינתיים.
חן מביט סביבו עפוץ .הוא ניגש לכיוון המקלחת ,נכנס פנימה.
חן
תודה אחי ,שתי דקות אני מצטרף.
רון מתחיל לסדר .הוא עדיין מזמזם לעצמו את השיר מאתמול.
חן (מהמקלחת)
זה היה אחד הלילות ,אה?
רון
חבל על הזמן...
רון ממשיך לסדר .הוא וחן ממשיכים לדבר דרך המקלחת.
חן
(שר) כן הזמן הזה אבוד ,אבל לא בשבילך.
רון מצטרף אליו לשירה .תוך כדי סידור החדר רון רואה לפתע דף צבעוני ומפתיע .הוא פותח
אותו ומבט בו מופתע .המכתב כתוב בכתב יד נשי ועגול .אנחנו שומעים את קולה של איילת
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מקריא את הפתק:
איילת א'
(נשמעת ולא נראית) "רון (הר' והח' צמודות כך שלא
ברור אם כתוב חן או רון) ,עכשיו כשהסוף מתקרב אני
מרגישה שאני לא יכולה יותר להסתיר את זה ,כבר
שנים שאני מרגישה ככה ולא יודעת איך להגיד לך .אז
אני פשוט אכתוב :אני אוהבת אותך! איילת".
רון מביט המום בפתק .הוא מביט סביבו מבולבל .רק דבריו של חן מחזירים אותו למציאות.
חן
אחי ,איפה שמת את המגבת שלי?
רון
(שקוע במכתב) מה?
חן
המגבת.
רון
אה ...ב ...תראה על הארון.
רון מביט שוב במכתב המום .קולות נשמעים מכיוון המקלחת .חן עומד לצאת משם .רון מחזיק
את המכתב כמו תפוח אדמה לוהט ,לא יודע איפה לקבור אותו עד שברגע האחרון הוא מחביא
אותו במהירות מתחת לכרית המיטה .חן יוצא לבוש במגבת סביב מותניו.
חן
אחי מים סוף .כנס אני אחליף אותך.
רון
מה? ...לא זה בסדר.
חן
מה לא? תראה איך אתה נראה ,אין מצב שעופרה
רואה אותך ככה ולא מעיפה אותך הביתה.
רון מהוסס אבל חן לוחץ עליו:
רון
זה בסדר ,בוא נגמור את הניקיון.
חן
אני סוגר את זה צ'יק צ'ק .יאללה...
רון עוזב בעל כורחו למקלחת .חן מתחיל לנקות.
חן
נראה לי אני נרדם באוטובוס כמו מת.
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חן מתחיל לסדר את הדברים ,רעש מים נשמע מהמקלחת .לפתע הוא רואה את הפתק שרון
החביא מבצבץ מתחת לכרית .הוא מרים אותו וקורא מופתע.
איילת א'
(נשמעת ולא נראית) "חן (עכשיו הדמיון בין הר'+ו' לח'
מטעה את חן) ,עכשיו כשהסוף מתקרב אני מרגישה
שאני לא יכולה יותר להסתיר את זה ,כבר שנים שאני
מרגישה ככה ולא יודעת איך להגיד לך .אז אני פשוט
אכתוב :אני אוהבת אותך! איילת".
חן תופס את הראש המום .הוא חושב מבולבל ומחייך .רק הקריאה של רון מעירה אותו:
רון
אחי ,לקחת את השמפו?
חן קופץ ,הוא מחביא במהירות את המכתב בחזרה מתחת לכרית.

.4

חוץ .רחבת אכסניה .יום.

חבורת נערים יוצאת מתוך כיתה .עופרה המורה פונה אליהם:
עופרה
רבותי ,רבע שעה הפסקה ,לא יותר .ואני רוצה
שתחזרו קצת יותר רעננים.
מבין הנע רים שיוצאים החוצה יוצאת גם איילת א' ,רון יוצא מיד אחריה .ברקע ,מבלי שאנחנו
שמים לב מדי איילת ב' צופה עם פרצופה הקודר והעצבני.
רון
איילת?
איילת מסתובבת אליו מחייכת ,הוא ממשיך קצת נבוך.
רון
מה קורה?
איילת
(לא מבינה) בסדר...
רון
קטעים היה אתמול ,אה?
איילת
כן .הרגת אותי מצחוק.
איילת טופחת על חזהו באגביות ,רון מחייך.
איילת
אתם פשוט דפוקים לגמרי.
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רון
כן ...מה אני אגיד לך ,שנה אחרונה ,יש הרבה
מחשבות .את יודעת גיוס ,בגרויות ,אנשים שפספסת
בדרך ,דברים שאתה רוצה להספיק...
איילת מביטה בו ומחייכת.
איילת
רון ,הכול בסדר?
רון
בטח ,בטח ...פשוט היו לי כל מיני מחשבות...
עוד לפני שרון מסיים את דבריו חן מגיע למקום .הוא מחבק את רון.
חן
מה העניינים?
רון מהנהן .לא תקשורתי מדי .חן פונה אליו:
חן
אחי ,יש מצב שאתה מקפיץ לי אקמול? הראש שלי
מתפוצץ.
רון מוציא את המפתח לחדר.
רון
קח ,זה בתיק שלי.
חן
עזוב ,אני לא רוצה לעשות לך בלאגן בתיק.
רון מביט בו לא מבין ,חן עושה לו פרצוף רומז .הם לא מבינים אחד את השני.
רון
מה אתה דפוק? איזה בלגן אתה יכול לעשות?
חן
אני לא יודע ,עד שאני אמצא את זה( .לאיילת) את
יודעת איזה בלאגניסט הוא...
איילת מחייכת חיוך נבוך .רון מביט בו לא מבין.
חן
יאללה אחי ,תעשה טובה .הראש נגמר לי.
רון מביט בו לרגע ארוך .חן לא משאיר לו ברירה .רון עוזב לכיוון החדר .חן מחייך לאיילת חיוך
טיפשי .הוא מביט בה.
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חן
היה אחלה לילה אתמול ,אה?
איילת מחייכת לא מבינה.
חן
תכלס יש כל כך הרבה דברים שצריך להספיק עד סוף
שנה...
חן ממשיך לדבר עם איילת בגמלוניות שיחה שלא נשמעת ,אנחנו מצטרפים לרון שהולך לכיוון
החדר ורואה את חן מפלרטט עם איילת.

.5

פנים .כיתה .יום.

מדריכה עומדת מול הכיתה .כל הנערים והנערות בכיתה יושבים בח' מולה.
מדריכה
טוב ,מה שנעשה עכשיו ,אני רוצה שתתחלקו לזוגות.
לכל זוג צריך יש חמש דקות בדיוק לדעת כמה שיותר
דברים אחד על השני .שמות הורים ,מקום מגורים,
חוגים ,חלומות ,כל דבר עד צבע התחתונים .הזוג
שעובר את המבחן בניקוד הגבוה ביותר מנצח .חמש
דקות מעכשיו ,צאו לדרך.
כל הנערים ניגשים אחד לשני .חן ניגש לאיילת.
חן
את...
עוד לפני שחן מספיק לומר מילהרון מפתיע אותו וכבר עומד מולה.
רון
יש לך זוג?
איילת
(מביטה בחן) עדיין לא.
רון
יאללה ,נתחיל בשאלות? שמות של הורים אני יודע,
מקום מגורים ,אני לובש תחתונים סגולים...
איילת צוחקת .חן מביט בו המום .נועץ בהם את מבטו הכועס .עופרה ,המחנכת ניגשת אליו.
עופרה
חן ,למה אתה לא עובד? קדימה ,תמצא זוג.
חן מביט לכל עבר .היחידה שלא עובדת עם אף אחד ויושבת בצד זו איילת ב' ,שמביטה בכולם
בבוז המאופיין שלה .הוא מביט בעופרה.
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חן
אני אוותר.
הוא מתיישב בצד עצבני ,רואה את רון ואיילת צוחקים.

.6

פנים .חדר באכסניה .יום.

חן יושב בחדר עצבני .הוא קורא את המכתב שוב ושוב .קולות נשמעים מתקרבים לכיוון הדלת.
חן זורק את המכתב על המיטה .אל החדר נכנס רון ,כולו שמח ומאושר.
רון
(מדבר החוצה) ברור ...טוב ,חמש דקות אני בא.
רון נכנס לחדר וסוגר את הדלת מאושר .חן מביט בו כועס.
חן
תגיד ,מה הקטע שלך?
רון
מה?
חן
מה אתה מיתמם? מה זה היה?
רון
אחי ,על מה אתה מדבר?
רון שם יד על כתפו של חן ,חן מעיף לו אותה.
חן
תעשה לי טובה ובלי כל האחי הזה.
רון מביט בו מופתע.
רון
הכול בסדר?
חן
הכול בסדר חוץ מזה שאתה נדחף לי לכל מקום.
רון
מה?
חן
אל תיתמם לי.
רון
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
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חן
אה ,כן? ...מה היה הקטע בכיתה?
רון
איזה קטע? על מה אתה מדבר?
חן
היית חייב להיות זוג דווקא איתה?
רון
(מחייך) עם איילת? זאת הבעיה?
חן
מה אתה מחייך .דווקא שיש לי מצב איתה?
רון
אחי אני ממש מצטער ,אבל נראה לי שאתה קצת
טועה.
חן
תאמין לי שאני לא.
רון
אתה חושב שיש לך סיכוי איתה?
חן
אני בטוח.
רון
תשמע ,אני ממש לא רוצה לבאס אותך אבל היא לא
בקטע שלך.
חן
וואלה?...
רון
וואלה.
חן
אז תן לי להפתיע אותך ,היא מאוד בקטע שלי.
חן שולף את המכתב ומציג אותו לרון.
רון
תגיד אתה דפוק?
חן
מה?
רון
מה?! היא כותבת לי מכתב ואתה חושב שבא לה
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עלייך?
חן מושך מרון את המכתב.
חן
לך?! זה חן.
רון
זה רון.
חן
אתה עיוור?
רון
באמת נראה לך שהיא תלך איתך?
חן
מה זה?
רון
תשמע ,לא נעים לי לבאס ,אבל אין מצב בעולם שהיא
רוצה אותך.
חן
ואותך כן?
הם עומדים להמשיך להתווכח אלא שנשמעות דפיקות מדלת החדר .הם משתתקים .הדלת
נפתחת .זו איילת .חן מחביא במהירות את המכתב מאחורי גבו.
איילת
מה קורה? אתם מגיעים?
שניהם מהנהנים .איילת מחייכת לכיוונם ויוצאת.

.7

פנים .חדר כיתה .יום.

זו פעילות כחלק מהטיול שנתי.כל הכיתה יושבת שוב מול המדריכה.
מדריכה
טוב ,לפעילות הבאה אני צריכה שני מתנדבים.
אף אחד לא מרים יד .עופרה ,המורה ,מנסה לנדב בכוח.
עופרה
קדימה ,לא להתבייש.
אף אחד עדיין לא מצביע ,היא עוברת בין כולם .נעצרת ליד רון.
עופרה
רון אחד ו...
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היא נעצרת ליד חן.
עופרה
מי אם לא...
חן
די ,אין לי כוח.
עופרה
קדימה ,קדימה ...תתחילו לישון קצת בלילה במקום כל
המסיבות שלכם ויהיה לכם כוח...
חן ורון קמים בעל כורחם.
מדריכה
יפה ...מה שנעה עכשיו זה משחק תפקידים קטן .רון,
אתה מת לצאת הלילה למסיבה אבל אבא שלך
(מקרבת את חן אליה) לא מאפשר לך אחרי שנכשלת
בכל המבחנים האחרונים שלך .קדימה אקשן...
רון וחן נעמדים אחד מול השני לסיטואציה ומתחילים לשחק בהתאם להוראת המדריכה.
רון
יאללה אבא ,אני זז.
חן
לאן זה?
רון
יש לי מסיבה היום.
חן
אני מצטער ,אבל אתה לא יכול לצאת.
רון
מה? למה?
חן
(מראה לו דף) עם ציונים כאלה?!
רון
נו ,אתה לא יכול לעשות לי את זה .אתה יודע שאני
חייב ללכת.
חן
למה? בגלל הבחורה הזאת שלך?
כולם צוחקים.
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רון
כן.
חן
עזוב ,בכל מקרה אין לך סיכוי אצלה .היא לא סובלת
טאמבלים וגם ככה אתה לא נראה משהו.
כולם נקרעים מצחוק ,כולל איילת .רון מביט בחן בעצבים.
רון
וואלה ,אבל אפילו אותך מישהי לקחה למרות שאתה
סתם גוש של שרירים עם בדיחות קרש.
כולם שוב צוחקים .הפעם רון מביט בחן עצבני.
חן
כן ,אבל אותי לפחות מישהי הסכימה לקחת ואני לא
אשאר בתול לנצח...
כולם נקרעים מצחוק .רון מחזיר לו.
רון
אבא ,אני מאומץ .אני חושב שגם אתה בתול...
כולם כבר לא יכולים להפסיק לצחוק .כולם חוץ מרון וחן הזועמים.
חן
תירגע באיך שאתה מדבר לאבא שלך.
רון
למה? מה תעשה לי? תרביץ לי?
ניהם נעמדים אחד מול השני עצבניים .כל הכיתה צוחקת .המדריכה נעמדת ביניהם.
מדריכה
ו ...קאט ...יפה מאוד .זה לא בדיוק הכיוון שחשבתי
עליו אבל יפה מאוד ...מתנדבים הבאים?
עכשיו כולם כבר מצביעים .רון וחן מביטים אחד על השני עצבניים.

.8

חוץ .רחבת אכסניה .ערב.

כולם יושבים בחוץ פזורים .איילת יושבת לבדה וקוראת ספר .חן ניגש אליה.
חן
היי...
איילת מרימה את עיניה מהספר.
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איילת
היי...
חן מביט אחורה ומופתע לראות שרון עומד לצדו.
רון
תגיד ,אתה לא רוצה לנוח קצת .הראש שכואב וכל זה?
חן
לא ,אני אחלה.
רון
וואלה.
חן
וואלה.
הם עומדים אחד מול השני ומביטים עצבניים .איילת מביטה בשניהם.
איילת
הכול בסדר?
חן
כן.
רון
אחלה.
איילת
טוווב.
היא מביטה בשניהם לא מבינה.
איילת
הרסתם אותי מצחוק קודם.
רון וחן לא עונים לה .רק מביטים אחד בשני במבטים זועמים.
איילת
אתם בטוחים שהכול בסדר?
רון
אחלה.
חן
מצוין.
איילת עומדת מובכת לידם .הם שותקים ,כל אחד מפקח על השני .מיכאל ( ,)71אחד הנערים
מהכיתה מגיע לכיוונם לבוש בבגדי ספורט.
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מיכאל
אתם באים לשחק ,חסרים לנו שניים לחמש על חמש?
רון וחן עדיין לא עונים .איילת פונה אליהם:
איילת
לכו ,נראה לי שכדאי לכם להתאוורר קצת.
חן ורון מביטים אחד בשני בכעס .הם מביטים באיילת .רון לוקח ממיכאל את הכדור .הוא מתחיל
להתקדם לכיוון המגרש כשהוא לא מפסיק להחליף מבטים עם חן.
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חוץ .מגרש כדורסל .ערב.

משחק כדורסל .רון וחן במגרש ,שומרים זה על זה בפיזיות מוגזמת ,איילת יושבת בצד וצופה .גם
איילת ב' יושבת רחוק וצופה בהם באדישות .הכדור מגיע לרון .הוא מכדרר ונכנס לסל ,תוך כדי
הכניסה הוא נותן מרפק לחן .חן נופל.
רון
.3-1
מיכאל
נראה לך? היה פאוול תוקף.
רון לא מתייחס אליו .הוא זורק את הכדור ליד חן .חן לוקח את הכדור ונכנס בעצמו לכיוון הסל .רון
מנסה לעצור אותו .הכדור עף הצדה ,חן נכנס ברון .רון נופל ומיד קם עומד להחזיר לחן .כולם
נעמדים ביניהם מנסים להפריד.
רון
אל תתחיל איתי.
חן
למה? אולי ככה סוף סוף מישהו יתחיל איתך ותפסיק
לדמיין דברים.
רון עומד לתקוף שוב את חן אלא שאז איילת מגיעה.
איילת א'
תגידו לי ,השתגעתם?! מה יש לכם?
רון וחן מביטים בה ואחד בשני עצבניים.
רון
כלום.
הוא עוזב בעצבים .איילת פונה לחן.
איילת א'
מה קורה פה?
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חן מביט בה .לא אומר דבר ועוזב.

.11

פנים .חדר אכסניה .לילה.

רון יושב בחדר שלו ואורז את התיק שלו .חן נכנס פנימה .מתיישב על המיטה ממול בעצבים.
שניהם שותקים שניות ארוכות .דלת החדר נפתחת .זו איילת והיא כועסת.
איילת
מישהו מוכן להסביר לי מה קורה כאן?
שניהם שותקים ,מה שרק מעצבן יותר את איילת.
איילת
תענו לי! (הם שותקים) תענו לי!
רון הראשון להתעשת .הוא הולך לכרית ומרים אותה ,מוציא משם את המכתב ומגיש אותו
לאיילת .איילת קוראת אותו מופתעת .היא מחייכת.
איילת
מה אני אמורה לעשות עם זה?
רון
מה זאת אומרת? דברי ,למי התכוונת.
איילת
אני?!
שניהם מביטים בה מופתעים.
איילת
נראה לכם שאני כתבתי את זה? אתם קצת מחמיאים
לעצמכם אבל אתם לא בדיוק הטעם שלי.
רון וחן מביטים אחד בשני ואז באיילת .חן קם.
חן
מה זאת אומרת?
איילת
בתור אהובים פוטנציאלים אתם אמורים לזהות את את
הכתב שלי?
רון
מה? אז מי...
דפיקה נשמעת על הדלת .השלושה מביטים אחד בשני .איילת א' ניגשת לפתוח את הדלת.
כשהיא פותחת אותה היא מחייכת .רון וחן לא מבינים למה.
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איילת א'
היי איילת...
כשאיילת א' פותחת את הדלת הם מבינים .איילת ב' עומדת שם במיטב בגדיה ומביטה בהם
בחיוך מאוהב .רון וחן מביטים אחד בשני אבודים.
סוף

