"עופו גוזלים" – תסריט
מאת מתן פלד

 .1חוץ – רחבת בית הספר  -יום
עדן ( ,)71יושב עם חבריו ללהקה טל וצחי בחצר בית הספר .הוא עם הגיטרה על
ברכיו.
צחי
מה אתה גנוב? צריך לנגן את זה הרבה יותר מהר
עדן
מה פתאום מהר ,תקשיב
הוא מתחיל לנגן בגיטרה ואז נשמעת קריאה במערכת הכריזה" :עדן וקסמן ,נא
להגיע למשרד המנהלת" .טל וצחי נקרעים מצחוק .עדן שם את הגיטרה על הגב
והולך למשרד המנהלת.
 .2פנים – משרד המנהלת  -יום
עדן יושב שיחה מול המנהלת .היא עוברת על גיליון ההתנהגות שלו במבט מזועזע.
מנהלת
מה קורה אדון וקסמן?
עדן
ברוך השם מה איתך?
מנהלת
אתה קצת עליז מדי יחסית למצבך ,אני רואה פה
חיסורים וחיסורים ועוד חיסורים ושלא נדבר על
הציונים שלך .איך אתה מתכנן ללמוד בלי להיות בכיתה?
עדן
אבל המנהלת תביני אני לא צריך לדעת את כל הדברים
האלה אני הולך להיות כוכב רוק .את חושבת שברי סחרוף
יודע מי רצח את הלורד מוין או מה השורש הריבועי של
מאתיים ושבע עשרה?
מנהלת
עדן אני שמחה שיש לך חלומות אבל בינתיים אתה עדיין
תלמיד ואם אתה לא רוצה לעשות את כיתה יא שוב אז
תיקח את עצמך בידיים
עדן
(נבהל) את לא רצינית? המנהלת אני לא יכול להישאר כיתה
זה יהיה הסוף שלי ואבא יקח לי את הגיטרה.

המנהלת
תקשיב אני מוכנה לתת לך צ'אנס אחרון אבל זה אומר
שמעכשיו אתה תלמיד למופת ברור?
ברור

עדן

עדן קם ללכת ,רגע לפני שהוא יוצא המנהלת קוראת לו
מנהלת
רגע ,לפני שאתה הולך אני צריכה ממך משהו .אתה
מכיר את צורי שתמיד מנגן בטקסים?
לצערי כן

עדן

המנהלת
בקיצור הוא שבר את האצבע ביד ואני צריכה שתחליף
אותו בטקס סיום .אתה מכיר את "עוף גוזל"?
עדן
מה עוף גוזל המנהלת אני לא מנגן את הבולשיט הזה...
המנהלת
עדן! כדאי לך מאוד לא לעצבן אותי בזמן הקרוב מבין?
עדן
כן המנהלת
המנהלת
יפה .שעה חמישית תגיע לחדר מוזיקה .יש לך חזרה.
 .3פנים – חדר חזרות  -יום
חדר מוזיקה .עדן נכנס עם הגיטרה שלו ,בגבה אליו יושבת גלי ( )71ועושה תרגילים
לחימום מיתרי הקול ,לא שמה לב שהוא נכנס.
גלי
(שרה) מה מה מה מה מה....
עדן מכחכח בגרונו .גלי מסתובבת בבהלה מופתעת לראות אותו ונבוכה.
עדן
מקסים באמת .זה את כתבת את המילים?
גלי
לא זה לחימום המיתרים ,אנחנו תמיד ...רגע ,מה
אתה עושה פה?

עדן
צורי הטמבל שבר את האצבע וסחבק מחליף אותו
גלי
אהה ...או קיי ...בוא נתאמן אתה מכיר את השיר?
עדן
מכיר בטח מכיר אני מנגן אותו בעיניים עצומות
עדן מחבר את הגיטרה למגבר ופוצח בסולו גיטרה אימתני .הוא מסתכל על גלי
במבט מתגרה אבל להפתעתו היא מתחילה לשיר עם המוזיקה.
עדן
סחתיין לא הייתי מדמיין שחננה כמוך מכירה את
פינק פלויד חשבתי שאת יותר בקטע של לודוויג פון
מוצרט או איך שלא קוראים לחבר'ה האלה...
גלי
אבא שלי מעריץ מטורף שלהם .כשהייתי תינוקת
הוא היה מרדים אותי עם "וויש יו ור היר" וחוץ מזה
אני אוהבת כל מוזיקה אם היא טובה
עדן
אז מה יש לך לחפש במקהלה?
גלי
יותר קל לי ככה לשיר יחד עם עוד בנות .אני חושבת
על לשיר לבד ורועדות לי הברכיים .בחיים לא שרתי סולו
עדן
טוב מה את דואגת יש איתך כוכב על הבמה
אתה מדבר על עצמך?
ברור שעל עצמי

גלי
עדן
גלי
אז יאללה יא כוכב בוא נתאמן אני לא רוצה שנעשה
פאדיחות מול כולם.
הם מתחילים להתאמן על השיר
 .4חוץ – רחוב  -יום
עדן והחברים בדרך הביתה מבית ספר.
צחי

מה רצתה ממך הדיקטטורית?
עדן
סתם עוד שיחת נזיפה ,שטויות אני לא רואה
אותה ממטר
טל
אתה זוכרים מחר בארבע עושים חזרה בחדר מוזיקה
צחי
ברור כל החננות יהיו בטקס סוף סוף אפשר יהיה לנגן כמו שצריך
אהה ...מחר...

עדן

צחי
עדן אתה לא מבריז לנו בטעות? חייבים להתאמן,
אנחנו לא נשמעים טוב
עדן
לא לא מבריז פשוט אולי אצטרך לצאת מוקדם יש לי איזה
אירוע משפחתי...
טל
עזוב אותך אירוע משפחתי ...מחר נותנים בראש!
 .5פנים – חדר חזרות – יום
עדן וחברי הלהקה מנגנים יחד ,הם מלאי התלהבות ומרוכזים בנגינה .טל מתפרע על
התופים ,עדן עם הגיטרה וצחי שר .הם מסיימים את השיר.
צחי
יאללה בואו נעשה עוד פעם הסי פארט עוד לא עובד טוב
עדן
אתם זוכרים שאני הולך בחמש? מה השעה?
טל מסתכל בשעון ואז מחליף מבט עם צחי.
ארבע ורבע

טל
עדן
טוב אני הולך להשתין ונמשיך
עדן יוצא לשירותים .הפלאפון שלו מצלצל בתוך התיק .צחי ממהר לכבות אותו.

 .6פנים – מאחורי הקלעים – יום
על הבמה הטקס החל .מאחורי הקלעים גלי בלחץ ,מנסה להתקשר שוב לעדן אבל
הוא לא זמין .היא מסתכלת בשעון :חמש ועשרה .תכף תורם לעלות לבמה .היא
נושמת עמוק ומנסה להתקשר שוב.
 .7פנים – חדר חזרות – יום
הלהקה מסיימת עוד ביצוע .עדן לוקח את הפלאפון שלו ,מגלה שהוא מכובה .הוא
מדליק אותו ומסתכל בשעה :חמש ואחת עשרה דקות .הוא רואה "שבע שיחות שלא
נענו" מגלי .הוא נלחץ ,ממהר לארוז את הגיטרה וללכת.
עדן
יואו אני באיחור מטורף.
עדן נלחץ ממהר לארוז את הגיטרה בתיק.
טל
נו עדן עוד ביצוע אחד זה עוד לא נשמע טוב
עדן
אין לי ברירה אני חייב לרוץ יש לי אירוע
צחי
עלאק אירוע ,אתה הולך לטקס עם כל החננות
עדן
טוב מה אתה רוצה אין לי ברירה ...הבטחתי למנהלת...
צחי
יאללה מה אתה חייב לה? תקשיב טוב אם אתה עוזב עכשיו
אתה מחוץ ללהקה
עדן מהסס לרגע ,טל וצחי מסתכלים עליו מתוחים ואז עדן לוקח את הגיטרה ורץ
החוצה.
 .8חוץ – רחוב – יום
סיקוונס :עדן רץ ברחובות שונים בעיר עם הגיטרה על גבו.
 .9פנים – מאחורי הקלעים – יום
על הבמה מסיימת נערה להקריא ברכה לסיום השנה .גלי עומדת מאחורי הקלעים
בקושי נושמת .במאי הטקס מזרז אותה לעלות לבמה
במאי
קדימה גלי תעלי אין ברירה תשירי א קאפלה

גלי עולה לבמה ברגליים רועדות ונעמדת מול המיקרופון .היא לוקחת נשימה עמוקה
ומתחילה לשיר את "עוף גוזל" אך יוצא לה קול חנוק ,כמעט לחישה ,מתחילים
צחקוקים מהקהל וגלי מנסה להמשיך לשיר אבל שום קול לא יוצא .הקריאות
והצחוקים מהקהל מתגברים עוד ועוד .היא עומדת קפואה לרגע ואז עוזבת את
הבמה בריצה לקול צחוקי הקהל .עדן בדיוק נכנס לאולם ,רואה אותה בורחת.
 .11חוץ – שער בית הספר – יום
עדן עם הגיטרה על גבו ממתין בכניסה .גלי מגיעה בין התלמידים ,הולכת מבוישת
ומתעלמת מהקריאות לעברה" :הנה הזמרת האילמת"" ,איך ריגשת אתמול" ועוד.
עדן מבחין בה ורץ אחריה
עדן
(צועק על הילדים) חלאס מטומטמים מי שיצחק עליה
יהיה לו עסק איתי
גלי
(עוצרת ופונה אליו) אני לא צריכה את העזרה שלך
עדן
תקשיבי אני מצטער אני פשוט...
גלי
ידעתי שאי אפשר לסמוך עליך
גלי ממשיכה ללכת פנימה .עדן נשאר לעמוד .בכריזה נשמעת קריאה" :עדן וקסמן
נא להגיע למשרד המנהלת".
 .11פנים – משרד המנהלת  -יום
עדן ממתין עם הגיטרה ליד משרד המנהלת .המנהלת יוצאת ממשרדה מסתכלת
עליו בכעס.
מנהלת
חכה לי פה אני כבר חוזרת
המנהלת יוצאת .עדן מציץ למשרדה רואה את הרמקול של הכריזה .הוא נכנס
למשרד ,מדליק את הרמקול ומודיע בכריזה" :גלי שולמן ,אנא הגיעי למשרד
המנהלת".
 .12פנים – משרד המנהלת  -יום
גלי נכנסת למשרד ,מופתעת לראות שם את עדן .הוא מושך אותה פנימה ונועל את
הדלת מבפנים.
גלי
מה אתה עושה מטומטם? תן לי לצאת.
עדן מתיישב ולוקח את הגיטרה ומתחיל לנגן את עוף גוזל

גלי
(בתמיהה) מה יש לך? אתה שפוי?
עדן
הגיע הזמן לסולו הראשון שלך.
הוא מסמן לה אל הרמקול ,היא מתיישבת מולו ומתחילה לשיר ,בהתחלה בהיסוס
אך בהדרגה מקבלת בטחון .ברחבת בית הספר מתקבצים תלמידים רבים אל מול
חלון המנהלת ,מקשיבים לשיר .גלי מסיימת לשיר והתלמידים פוצחים במחיאות
כפיים סוערות .גלי ועדן נעמדים בחלון משקיפים עליהם .עדן נותן לה יד והם
משתחווים.
סוף

