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 חוץ. כניסה לאצטדיון טדי. יום  

תור ארוך לכניסה ליציע הדרומי של אצטדיון טדי. המוני אוהדים של קבוצת "הפועל  

  ,ם, חובשים כובעיםושחור, לובשים צעיפי  , לבן אדום -קטמון", לבושים בצבעי הקבוצה

.  "אני מקטמון" -ו , "הכדורגל שייך לאוהדים"ים כגון: שלטו  דגליםומחזיקים בידיהם 

האוהדים כניסה.  חוסמים את ה מאבטחים ניידות של אמבולנס ומשטרה חונות בצד.

  (,25גאיה ). וצועקים שירי אוהדים בקולי קולותבתורים לכניסה  נדחפים בצפיפות

לבושה בשמלה לבנה, יפה וחגיגית מדי בשביל בחורה נאה בעלת שיער חלק וארוך, 

משחק כדורגל, עליונית אדומה, ונעלי עקב בצבע אדום, לצווארה צעיף שקנתה  

היא צועדת   , בולטת בזרותה על רקע האוהדים השרופים.בדוכנים שמחוץ לאצטדיון 

  תוך כדי שמדברת בטלפון.ומחפשת מישהו במבטה,  התורבהתרגשות בצד ימין של 

 גאיה      
 קוראים לו נמרוד. אנחנו נמרוד וגאיה.  אני כאן. כן.

 
 ( off) כרוז     

 ?להצעה  חשבת על נוסח   
 

   גאיה     
אולי נגיד לו שאני בהיריון, ונראה אותו נלחץ כזה, ואז נגיד לו "סתם"  

 ואז אני אציע לו.
 

 כרוז      
 את בהיריון?  

 
 גאיה      

גם  זה תכלס    זה מצחיק, לא? זה ישבור את הקרח.. ש חשבתי  לא אבל
לפני שאנחנו    בסיטואציה כזאתמתפקד יך הוא חשוב לראות א

 לדעתך?  טו מאצ'זה    )נלחצת(מתחתנים. 
 

 ( off) כרוז     

"מכל האהבות שיש לחלום, ביקשתי לי אותך נמרוד. תתחתן   אולי:
 איתי? גאיה" 

 
 )סקפטית(  גאיה     
 כן? זה לא קצת סאחי?   

 
אוהד שרוף של  רזה וגבוה,  אשכנזי  (,26נמרוד ) את רואהמביטה הצידה ו  גאיה

 . תרגשותבה  במקומה תהיא קופא .צעיף בצבעי הקבוצהלובש הפועל קטמון, 

 בלחץ( ) גאיה     
  שהו טוב. תבחר מ  סומכת עלייך,אני חייבת לסיים. טוב, 

 



 נמרוד קולט אותה. הוא מופתע ומבוהל לראותה.  גאיה מנתקת. 
 

 )בהלם(  נמרוד
 מה את עושה פה? ?גאיה   
 

 )מחייכת(  גאיה
 לא? טירוף.  ,גמר  !נמרוד! איזה קטע  

 
 נמרוד בוחן אותה מלמעלה למטה.  

 
 )בטון מעט עצבני( נמרוד     

 ממתי את אוהבת כדורגל? 
    
 גאיה      

    כל פעם שהייתי מתגעגעת אלייך הייתי רואה משחק. נפרדנו אחרי ש
 

 גאיה מנסה לתפוס את המבט שלו, הוא מתחמק ממנה.  
 

 נמרוד  
 לגמר? את מאלה? מה, החלטת להיות אוהדת של קטמון כי עלינו ו 

 
 גאיה )נבהלת(

   עקבתי אחרי כל העונה.  מה פתאום?
 

 ( בטון חשדני) נמרוד     
 מי ניצח במשחק מול הפועל עפולה? כן?   

 
 גאיה צועקת את התשובה כמו מי שהתכוננה למבחן בבית מראש. 

 
   גאיה     
 .    93אחד אפס לנו, גול של ערן לוי בקרן בדקה   

 
 מחייך אבל מהר מאוד כובש את חיוכו.  נמרוד 

 
 נמרוד      
 מגניב. טוב יאללה, תיהני מהמשחק.    

 
 נמרוד זז באי נוחות.  לא מורידה ממנו את העיניים.גאיה 

 
 נמרוד      
 יאללה..     

 
 גאיה       
 חשבתי שאולי נשב יחד.   

 
 נמרוד       



   לא יושבים בכדורגל גאיה.   
 

   גאיה
 . , נצרח, מה שתרצה ביחד אז נקפוץ  

  
 ולא מצליח לא לחייך.   מסתכל עליהנמרוד 

 
  )מגמגמת(  גאיה     

 פשוט חשבתי, בגלל שאבא שלך... שלא תהיה לבד.  
 

 נמרוד מהתור השני. ל צועקבחור ג'ינג'י, אוהד של קטמון, . נמרוד מפסיק לחייך
 

   ג'ינג'י 
"אלי,   -לפי המנגינה של "אלינור" של זוהר ארגוב )מתחיל לשירנימי! 

 לוי עולה, ערן לוי עולה".   , ערן ( "ערן התאכזבתי קשות"
 

 .  מצטרף לשירה בכל זאת , אבללשיר ליד גאיה מובךנמרוד 
 

 נמרוד )שר בחצי כוח( 
". )לגאיה( כמו שאת רואה,    , ערן לוי עולהעולה , ערן לוי "ערן לוי עולה

   לא מקרה סעד. יש לי פה חברים. אני 
 

   גאיה
   מי זה הג'ינג'י? אני רוצה להכיר את חברים שלך.   

 
אוהדת מבוגרת באזור גיל החמישים,  ונעמדת לידו בתור. נמרוד   גאיה מתקרבת אל

 בעצבים.  גאיהב ביטהצפצפני שעומדת מאחוריהם, מאישה מלאה עם קול 

   אישה
 הלו, הלו, גברת, מה את עוקפת?   

 
 )מצביעה על נמרוד(  גאיה

 אני אתו. זה בסדר,   
 

 )לאישה(  נמרוד
 אנחנו לא ביחד.   

 
 האישה מצביעה בידה לכיוון סוף התור במבט של ניצחון.  

 
   אישה

 גברת, לסוף התור.    
 

 גאיה מנסה לתפוס את המבט של נמרוד.  
 

   גאיה
 . אני חייבת לדבר איתךבבקשה.   



   . נכנעואז ממושך  חסר אונים במבט מסתכל עליהנמרוד 
 

 )לאישה(  נמרוד
 זה בסדר, היא איתי.    

 
 .באי שביעות רצון  את ראשה יעההאישה מנמבט של הקלה עולה על פניה של גאיה. 

 
 )ממלמלת(  אישה

   .  בית"ר ( בטון של קללה) מה נהיה מהאוהדים של קטמון? ביזיון...
 

 .  הה רגעת שמסמן לה להתחיל לדבר, גאיה מו  גאיה מסתכל עלנמרוד 
 

 גאיה 
   אף פעם לא הקשבתי לך. הייתי בת זוג לא טובה.

 
 נמרוד זז באי נוחות.  

 
 נמרוד      
 אפשר לדבר על זה אחר כך? זה לא זמן טוב עכשיו.    

 
 גאיה      

גבר  ה  של כל החיים היה לי בראש מין דמות כזאתשנייה רגע. 
 )מסמנת מרכאות עם הידיים( עם העבודה המסודרת זה  אידיאלי,ה

 . ו"המראה הנכון"
 

 נמרוד מסתכל לצדדים, הוא מת שזה ייגמר.   
 

 גאיה     
 .  אותך אבל טעיתי. אני רוצההייתי בטוחה שזה מה שאני רוצה, 

 
   נמרוד     
 מה זה אותי? מכוער בלי עבודה?  

 
 גאיה      

אני חושבת עלייך כל הזמן. אני לא מצליחה להדחיק את המחשבה  
 להיפרד צריכיםאם היינו  בחיים.שהרסתי את הדבר הכי טוב שהיה לי 
 לא הייתי מתגעגעת אלייך ככה, לא?  

 
,  הם מגיעים לבידוק הביטחוני . מתחמק מהמבט שלהבו בציפייה, נמרוד ביטה גאיה מ

לא מורידה את מבטה מנמרוד ומתקדמת בטעות לכיוון עמדת הבידוק של   גאיה

טת שהתבלבלה, הבודק בעמדה מסמן לה ללכת עמדת הנשים. גאיה קול .הגברים

ניגשת  גאיה   .בלי שהיא שמה לב היא מובכת. נמרוד מסתכל עליה ומחייך בחיבה

. נמרוד ניגש לעמדה  בידוק גופני  הה לבצע באישה מלאה מתחילעמדה של הבנות, ל

  בודק אותו. עם כובע של הגברים וגבר נמוך



 גאיה )תוך כדי בדיקה( 
 אתה לא מתגעגע אליי?   

 
, הוא בא לענות ואז הבודק הביטחוני מסמן לו להסתובב בחוסר אוניםנמרוד מביט בה 

   גאיה מסתכלת על הבחור שבודק את נמרוד.  והוא מפנה לגאיה את הגב. 

 גאיה )לבודק( 
 כתף הימנית שלו, הוא פרק אותה שלוש פעמים. תיזהר על ה  

 
 )מובך(  נמרוד

 . )לבודק( לא צריך להיזהר, הכל טוב
 

גאיה מסתכלת עליו  הכרטיסים.   מכונתהם מסיימים את הבדיקה ומתקדמים לכיוון 

הם מגיעים לעמדת הכרטיסים, ומעבירים את הכרטיסים שלהם במכונות.   בציפייה.

 . ביט בגאיהנמרוד מ, הם יוצאים

 נמרוד 
 אני יוצא עם מישהי.   

 
 גאיה קופאת.  

 
   גאיה

 איך קוראים לה?   
 

 )מתחמק(  נמרוד
 גאיה..     

 
 גאיה 

 תגיד, אני רוצה לשמוע.   לא באמת,  
  

 נמרוד 
 י. ליה  

 
 )מדברת בשטף אובססיבי(  גאיה

בסדר, גם אני יצאתי עם אנשים, מה  . ידעתי בת זונה.  השכנה שלך?
 ( זה רציני?  בחשש )מסתכלת עליו זה טבעי. אתה חושב? 

 
 נמרוד 

 זה רציני, אני חושב. לא יודע.. כן.   
 

 ופח לנמרוד על הגב. טונעמד לידם, הוא  מגיע מכיוון הבידוק הביטחוני  הבחור הג'ינג'י 
 

 ג'ינג'י
 יש לך חברה? נימי  מה זה  

 
 )בחיוך(  גאיה



 היי, גאיה.  
 

 הוא בוחן אותה תוך כדי. גאיה לוחצת לג'ינג'י את היד. 
 

 )קורץ לגאיה(   ג'ינג'י 
 אח שלי. התברכת ?כדורגל י משחקאיתך ל באהש חברה  

 
 נמרוד  

 היא לא חברה שלי.   
 

 ג'ינג'י
 ? מה הסטטוס? פתוחהאז מה, אתם ב  
      
 במבוכה(   )מחייכת גאיה     
 ה אנחנו בדיוק על ז  

 
 ( קר) נמרוד

  אין סטטוס.   
 

 ג'ינג'י מסתכל על נמרוד ואז על גאיה, ואז שוב על נמרוד. 
 
   ג'ינג'י 

 אני רואה שהתפרצתי פה לדלת, לא התכוונתי אח שלי, אני יוצא. 
 

  קולטת את מצב החירום. גאיה ש, ונמרוד אחריו רג'ינג'י מתחיל להתקדם לכיוון המג

 ל נמרוד וחוסמת את הכניסה.  . היא נעמדת מו ונבהלת

 )מבולבל(  נמרוד
 מה את עושה?   

 
 גאיה לא זזה. 

  
 נמרוד  

  , תני לי לעבור מתחילהמשחק   
 

 )בלחץ(  גאיה
   סיגריה לפני המשחק.  נעשה תה יכול לבוא איתי שנייה החוצה?א

 
   נמרוד     
 !  חלאס כבר גאיה  

 
אוהדים עוקפים אותם ונכנסים לאצטדיון. הם חוסמים את הכניסה. האישה שעמדה  

 מאחוריהם בתור, חולפת על פניהם.  

 אישה  
 סליחה, אתם חוסמים את המעבר.   



 
 נמרוד )צועק על גאיה( 

 אנחנו חוסמים את המעבר!  
 

 לוקחת לו את היד ומנסה לגרור אותו הצידה, נמרוד משתחרר מהאחיזה שלה.  גאיה 
 

 )בעצבים(  נמרוד
זה כזה קלאסי גאיה    כמה חיכיתי למשחק הזה? בכלל את מבינה

   !להגיע לכאן דווקא היום
 

   גאיה
   . באתי לכאן בשבילך  

 
 ד  נמרו

  המריאההזאת   האונייה? סבבהמאוחר מדי,   נזכרת !אותי עזבת את 
 מזמן.  

 
 גאיה עוצמת את עיניה בתבוסה. זה מאוחר מדי.  מגרש,מהנשמע קול של קריין 

 
   קריין 
  )הכרוז מקריא בפאתוס(  .הודעה מרגשת  רגע לפני שריקת הפתיחה,

כמו דייג עקשן עם רשת עשויה חורים, בסירת עץ קטנה מיטלטלת  "
והלב שלי חזר לפעום   ,לא אמרת נואש , במים סוערים, לא ויתרת

". נמרוד? גאיה שואלת אם תסכים להתחתן איתה, ולגרום ללב  מחדש
 שלה לחזור לפעום מחדש. 

 
,  באצטדיון הקהל שנמצא  -גאיה מסתכלת לצדדים. , הוא קופא במקוםנמרוד המום

, מתחילים לשיר וג'ינג'י שעומד לפניהם כולל האנשים בבידוק הביטחוני שמאחוריהם

מביטה היא  רוצה לקבור את עצמה.גאיה  : "תגיד לה לא, תגיד לה לא". בקולי קולות

 ג'ינג'י ניגש לגאיה. . מבולבל מסתכל עליה בחזרה, הוא בנמרוד בעיניים דומעות

 ג'ינג'י  
 . הוליווד. )לנמרוד( מזל טוב אבא.  ליגהאיזה הצגה הרמת פה!   

 
שר לעצמו "תגיד לה  ו  מרים את הצעיף שלו, רוקד ג'ינג'י נכנס למגרש תוך כדי שהוא

, הוא ללא הצלחה מנסה לעצור אותה , נמרודמסתלקת משם  לא, תגיד לה לא". גאיה

גאיה צועדת במהירות, עיניה מלאות דמעות וראייתה מעורפלת,   .ה החוצהרודף אחרי 

מגיעה אל עמדת הבידוק, בכוונה לצאת החוצה.   היא נמרוד מנסה להדביק את הקצב.

 עוצר אותה. ולא מושך במונחים המקובלים, גדול ממדים ,מזרחי  -המאבטח

   מאבטח 
 יפה?  ילדה למה את בוכה  

 



. הוא נעמד  ומביט בגאיה ואז במאבטח בדאגה מגיע בריצה לעמדת הבידוק, נמרוד

 .  בתנועה מגוננת  בין גאיה לבין המאבטח

 )למאבטח(   נמרוד
   הכל בסדר, היא איתי.   

 
 גאיה )למאבטח(      
 אתה מבין?  הוא איתי.עכשיו   

 
 המאבטח מתקרב אל נמרוד באיום.  

 
 )לגאיה(  מאבטח 

   ?את בוכההזה מעוז' ה בגלל
 

 נמרוד נרתע מעט אחורה, הוא מסמן עם הידיים למאבטח שהוא נכנע. 
 

 מאבטח     
 הייתי שם טבעת על בחורה יפה כמוך.    

 
 )למאבטח(  גאיה

)לנמרוד( אתה יודע כמה גברים היו מתים להתחתן   ! לך ו! תודה רבהא
 איתי? 
  

 )מסנן(  נמרוד
 בואי הצידה, אנשים מסתכלים  

 
   גאיה

 . בלומנטללליהי  אתה מתבייש בי? לך  
 

   )מתחנן( נמרוד
 הצידה.אני לא מתבייש בך, בבקשה בואי   

 
   מאבטח 

   .ואני גומר אותו  רק תגידי   
 

, המאבטח מסתכל על נמרוד במבט מאיים, נמרוד בחרדה, מסיט את מבטו ממנו 

 . ומסתכל לגאיה בעיניים

   נמרוד
 תסתכלי עליי שנייה.   בקשה.ב, גאיה

  
 מסתכלת עליו.  ו  לוקחת נשימה גאיה

 
 נמרוד    

 ני לי חמש דקות, בסדר? ת אני מתחנן. 
 



היא מסמנת    .מהנהנת לבסוףו במבט בוחן ממושך,  בעינייםעמוק  מסתכלת לו  גאיה

 למאבטח במבטה שהכל בסדר. 

   גאיה
    אני חותמת עליו בינתיים.  ,בסדרזה   

 
  ., גאיה לא מסתכלת עליו בשתיקה צועדים . הם ם מעמדת הבידוקהולכי  גאיה ונמרוד

נעצר   והעיניים שלו נוצצות. הוא קולט את הדוכן   נמרוד ליד דוכן נקניקיות. עובריםהם 

 בהפתעה.  את מבטה  אליו  רימהמתקרב לדלפק, גאיה מ ו 

 )למוכר(  נמרוד
 שניים נקניקייה בלחמנייה.  

 
 )לנמרוד(  גאיה

 אני לא רוצה, תודה.   
 

 נמרוד 
שאת   הטעםקניקיה בלחמנייה של משחק כדורגל זה לא נ. אין דבר כזה

 .  י מכירה. זה אגד
 

. הוא נותן ביס , היא לוקחת אותהמשלם למוכר ונותן לגאיה את הלחמנייה שלהנמרוד 

  .לאכול בעצמהגאיה מסתכלת עליו אוכל בלי  ומתענג עליו. בשלו 

 נמרוד )תוך כדי ביס(      
 איזה דבר... אין. אלוהי.  

  
 . בהתלהבות מצביע על הלחמנייה שלה הוא

 
 נמרוד 

 את חייבת.    
 

 ( לא נעים לה) גאיה
 אני לא אוהבת נקניקייה בלחמנייה.   

 
 נמרוד מהסס.   הם מסתכלים אחד על השנייה. .פאוזה

 
 נמרוד 

 . התחלתי לאמן קבוצת ילדים  
 

   גאיה
 )פאוזה( ידעתי את זה.  ? )נמרוד מהנהן( איזה יופי. וואלה  

 
 נמרוד 

 אני יודע שאין בזה כסף, אבל אני מאמין שאבא שלי היה שמח שאני    
 עושה משהו שאני אוהב.   

 



   גאיה
 הוא היה גאה בך.    

 
 מתלבט איך להתחיל לדבר.    ,ובךמ הוא. הנהנן במבט מרוצהמו  מסתכל עליה נמרוד

  
 נמרוד 

 ריגשת אותי מקודם.    
 

 )מהנהנת(  גאיה
  . , ברורבכיף  

 
   נמרוד     
 אבל הכרוז.. הגזים קצת.. אמיתי. )אומר בזהירות(    

 
 גאיה       

 לא השאיר לי סיכוי. . שם שחט אותי  הוא ו.ווא
 

 נמרוד )מחקה את הכרוז(     
 אותך גאיה.." "כמו דייג זקן.. דגתי   

 
הם מסתכלים אחד על השנייה ומתחילים לצחוק. בהתחלה בשקט, לאט לאט הצחוק 

  .ונרגעים בהדרגה . הם מסדירים נשימות נקרעים מצחוקשלהם מתגבר והם 

 נמרוד    
שעוברים את החוויה אין הרבה גברים בכל מקרה העיקר הכוונה. 

 הזאת וחבל.  
 

 גאיה 
  אמרתי!זה גם מה שאני   

 
 עוצם עיניים.  . נמרוד בחזרה, יש בניהם רגע גאיה מחייכתנמרוד מחייך, 

 
 נמרוד 

 את לא אוהבת נקניקייה בלחמנייה.  )פאוזה( .אנחנו לא מתאימים  
 

 גאיה 
 זה טעם נרכש.   

 
 גאיה לוקחת ביס מהנקניקייה שלה, ונראית כאילו זה הדבר הכי דוחה שאכלה בחייה. 

 
 )מנסה לכבוש את הגועל( גאיה

 אני שונאת כדורגל.  ( פאוזה)  קא.זה בסדר דוו   
 

 נמרוד 
 .  אני עדיין אוהב אותך )פאוזה( זה מי שאת.  זה בסדר,

 



היא מתקרבת אליו, הוא לא זז. היא מתקרבת יותר   עיניה של גאיה מתמלאות דמעות.

ואז   בדמעות גאיה מהנהנת ומנשקת אותו. נמרוד עוצם עיניים ולא משתף פעולה. 

 .  מתרחקת ממנו 

 גאיה 
 תיכנס למשחק.    

 
 נמרוד לא זז. 

 
 גאיה 

 תיכנס למשחק. אני בסדר, באמת.    
 

 נמרוד )מהסס( 
 את בטוחה?  

 
 נמרוד בוחן אותה.גאיה מהנהנת בדמעות,  

  
 )מחקה קול של גבר(  גאיה

 תשברו אותם. ככה אומרים?  
 

 )מחייך(  נמרוד
   את נכנסת?)מהסס(  אפשר להגיד.  

 
 גאיה מתלבטת לרגע ואז מניעה את ראשה לשלילה. 

  
 נמרוד      

 את תמצאי את היציאה? 
 

 גאיה 
 אני אסתדר.    

 
נשארת באותו מקום ומסתכלת   גאיה .כניסה למגרשלהתקדם לכיוון הנמרוד מתחיל 

 . הוא מסתובב לכיוונה ומנופף לה עליו מתרחק. 

   (צועקת לעברו ) גאיה
   יאללה בית"ר!! סתם.   

 
   רקע השיר "תגיד לה לא, תגיד לה לא"., ב מסך שחור. כתוביות של סוף הסרט

 
 
 
 
 
 
 


