
 יואב אנטמן מאת / כלבים על 

הגבריות היא . אטומים בקסדות גבריותם. אזוקים בכבלי פגיעותם. חמשה גברים מחפשים גאולה

נכלא ונחטף אלמלא  ,גור כלבים רך וטוב היה פעםכל אחד מהם . מקור כוחם אך היא גם קללתם

ך הם נעים כ .'גבר גבר', 'כלב כלב'עד זוב אנושיותו וכך הפך ל בכלוב בחושך סומם הורעב והוכה

, וינטים'ג, ממלאים פיהם מים. ומטיחים אותם בקיר, מנים ראשיהם בדליטו. במרחב רדופים ורודפים

לרגעים נותנים עיניהם . בריהם הזקורים ללא פורקןילא מוצאים מנוח לא. קללות, פיצוחים ,אלכוהול

ף ואוזל מעל הזמן מטפטושעון . ומיד מכסים אותן במסכות תהום השחורה הנפערת תחתםב

מבול על  יביאות עצמם ועוד מעט ויטביעו אראשיהם והם נושאים דלייהם רצוא ושוב כשוליית הקוסם 

 . כולנו

גילי  .הגברי כובל אותו בהם שגורלולגאול את השני מהכבלים  נסההם מבחיבור ביניהם כל אחד מ

ולרכך את  מהאזיקים רביע תלשחרר אעאבד מנסה ,  את הקסדה חרהוריד לשוניסים מנסים ל

רביע ושחר , השקות את עאבד בבירה ולחברו חזרה לגופניותולרביע ,  מאבקו ההרסני ביהודים

וכן הלאה וכן הלאה . לפייס את ניסים עם אביו האלים ולאפשר לו להשתחרר מקורבניותו המזרחית

   .  ם של חמלה ואלימות שתמיד נגמרים על הקרשיםבמעגלים אינסופיי

מרוח , לברוא יש מאיןמסיר שחר את קסדתו ,  חמלהשל ספונטנית ישועית ואז ברגע של מחווה 

מרגע חסד זה . באמצעות המחזמראולי את כולנו , את יתר הגיבורים, להציל את אחיו, הקודש

געגוע הזמרת . רים הגברים ליסודות נשיים לטפטף לתוך חומת גבריותם ולסדוק ולרכך אותהאפשמ

סיונות השירה ינ, קולות המים הנשיים המפעפעים ומתגברים בפס הקול, בפי שחר היהודיהלבנונית 

ביום הזה "שירת האב לביתו , תנועות הריקוד הגמלוניות, פפיםיהמהוססים בגרונות צרדרדים מזי

 . וסיפור האהבה הרומנטי הטראגי של רומיאו ויוליה, "ממש הדליקי פמוטים שלושה

ל האימהות הנשית ההולך ותופח ביניהם כהפנמה שלימה של הנשיות אל גוף סמ, ריוןיהה ,ומעל לכל

חיים ויוצרים לפרוץ  לחיות כגברים שלמים ווכלי ייתנו לנשיות להתבסס ולתפוח בתוכםרק אם . הגבר

 . את החומות ולהביא אהבה ושלום

גברים לא ה. מכישלוןוזרע גם הפחד מאכזבה יהתקווה מתחיל לה מרגע שמתחילה לצמוח ,ואולם

הם מרגישים . לא מאמינים בכוחה של גבריותם להסתדר בלי אישה של ממש, יכולים להשתנות

ומה אם ניסים לא יתרכך ויתיר את רביע לאחר וידויו .  מרומים ומנוצלים הם חוזרים לזעמם התלותי

 ומה אם תשוקתו של עאבד תתעורר ולא יקבל את האישה? על כמיהתו האנושית ליחס מהיהודים

? ומה אם שחר לא יכיר וייקח אחריות על ההתעללות שהתעלל באחיו בילדותו? שהמחזה מבטיח לו

הזעם והתסכול , "פה נחיה ופה ניצור חיי חופש חיי דרור"ברגע השיא של המחזה בשיר הסיום 

ובמחול מוות בלתי נמנע המחזה עומד להסתיים בגוויות גברים , הכלבים משתחררים, מתפרצים

 .אלמלא ירידת המים .קיות קבורה שחורותמוטלות בש


