
1 

 כל הזכויות שמורות לרועי לירון ©

 םיאטירסתה דוגיאב רומש טירסתה

 

 לדוגמאפרק  - שמונה"-ענת חמש"

 חוץ, לילה, שכונה בצפון ת"א .1
 האביב בפתח. מונית מסוג קאיה מאטה ועוצרת בצידי הכביש, מכבה את האורות ואת המנוע.

 פנים, לילה, מונית .2
את  מלטף חלקמלאה טיפה, סקסית, שיערה ה [32]ענת  .אסיעם  יושבת במונית אזולאי ענת

רזה אשכנזי,  ,[25]גידרון אסי  .חושניותמלאות ושפתיה חייכניות ו פניהלא נוגע.  -נוגע  ,כתפיה
המונית מוארת באור תכלכל מכל המכשירים . אך תווי פניו יפות כשל דוגמן , ממושקףמאד

 ובילאיי, ג'י.פי.אס. ומצלמת דרך.האלקטרוניים המותקנים בו. פלאפונים, מ
 
 אסי

מה זוג . "ַשַזר –ֵזר "שאלה הבאה.  סבבה....
המילים שהיחס ביניהם הוא הדומה ביותר? 

 –כיכר " ?"גזז –צמר " ?"בגיבֵ  –מה עֵר "
 ?"יסמרמ   –מסמר " ?"סַר פ  

 
 ענת חושבת שניה.

 
 ענת

אז זה  ]תוך שהיא מדגימה בידיה[ זר. שזר.
 כי הוא גזז לצמר. ."גזז –צמר "

 
 אסי

היא  ענתי, המילה השניה [מתלהב ]בחיוך
הפעולה שהביאה למילה הראשונה. לכן זה 

, כי הצמר כבר "גזז –צמר "לא יכולה להיות 
 –ערמה "היה שם גם לפני שגזזו אותו. זה 

. הערמה לא הייתה שם לפני שגיבבו "גיבב
 ?קולטת אותה.

 
 .מבסוט מעצמו ,אסי מצחקק כמי שסיפר בדיחה טובה

 
 ענת

 [ אאאאאה.מאולץ בצחוק]
 
 אסי

להסיק . מה ניתן "ה והסקההבנ"טוב, 
אורית שחיה בשכונת פאר " מהמשפט הבא?

מספרת לחברתה שקנתה מכנסיים במחיר 
. כשסיפרה מציאה בקניון שליד ביתה

כמה שילמה, ענתה לה חברתה, 'מי  חברתהל
שגר ליד נפחיה, לא שומע את הלמות 

 ...שמהמשפט הזה ניתן להסיק  ."הפטישים'
 
 ענת

משנה כמה היא  שאם זה זארה אז לא...
 שילמה.

 
 בחושניות. מתקרבת אל אסי ומעבירה ידה על דש בגדוענת 
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 ענת
מה ניתן להסיק מהמשפט הבא? תגיד, 

מורה לפסיכומטרי חנאג' אבל יש ענת ל"
 ."בפניוקשה לה לעמוד למרות זאת 

 
 אסי

הייתי אומר [ בחיוך שהוא מתקרב לענתתוך ]
שאפשר לעלות אלי הביתה. שניתן להסיק 

ההורים שלי בחופשה בקאריביים. יש לי בית 
 ריק.

 ענת
 [ באמת? בקאריביים?באכזבה משהו]

 
 לפתע היא משתנה בבת אחת.

 
 ענת

 [ לא, לא, לא, אנחנו לא יכולים.בפסקנות]
 
 אסי
 ...אה?יהייתי אומר שניתן להס

 
 אסי מרוקן את ריאותיו מאויר ביאוש.

 
 אסי

תם ]הוא עוצר רגע[ רגע, זה אחד מאולמה? 
אישה רגע, אם  ...מחימים בחודש שאת ב

היא יכולה לעשות ס...ק... או שהיא אז  ב...
 ...לא יכולה לעשות

 
 ענת

מחזור ואם אישה ב...סקס? לא אני לא 
 במחזור אז היא יכולה לעשות סקס.

 
 אסי

ים וכל זה? -זה בגלל שאת מבתז אאז מה? 
 ים ]במלעיל[?-אז מה אם את מבת

 
 ענת

 . אז תזהר ממני]באיום מעושה[ 
 
 אסי

לא, אבל את צודקת, אני [ בענייניות מעושה]
צא איתי ומבין אותך. גם אני לא הייתי י

ים עלק, -את גם בנאדם פשוט מבתבמקומך. 
, אשכרה יכולה יותר מבוגרת ממניגם את 

 שלי... להיות אמא
 
 ענת

 !םֹסתו
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 אסי
יש  ...כלומרעם מלא גברי מנוסה ואת בחורה

 כלומר... לך הרבה קילומטראז'...
 
 ענת

צודק, אני בדיוק. בדיוק. אתה ]בהתרסה[ 
ללכת לעבוד ברחוב אני צריכה ו מנוסה
? ]תוך שהיא מסתכלת בסדר לך טוב? עכשיו

 'צכה להתחיל לעבוד.כבר אני ובשעונה[ 
 

 הוא מליט פניו בידיו. .צוחקים צחוק של יאוש שניהם
 
 ענת

 מצטערת.[ בהזדהות]
 

ענת מתניעה את  .לחיוב בראש מורכן כמקבל את הדין מהנהן בראשובעליל מתבאס ואסי 
 האוטו במהירות.

 
 ענת
 יאללה צא המונה דופק.
 

 . ומפסיקים בפתאומיות הם מסתכלים האחד בשניה ובפרץ של רגשות מתנשקים בלהט
 
 ענת

[ אני צריכה ללכת , ספק לעצמה]בלחץ
לעבודה. אני לעבודה. אני צריכה ללכת 

 צריכה ללכת לעבודה.
 
 אסי

או קי. או קי. אני יוצא אני ]מבוהל משהו[ 
 יוצא.

 
 .צמיגיםאסי יוצא מהאוטו. וענת מתחילה לנסוע בחריקת 

 פנים, לילה, המונית של ענת/חוץ .3
ת קטנות שלמונית שלה יש מלא דפיקוֹ ניתן לראות עכשיו רחובות. נוסעת בנסערת משהו, ענת 
 היא מחייגת בפלאפון. הכיוונים.מכל 

 פנים, לילה, דירתה של ליאת .4
יש  ליאתל. משהו בעירום, בניכור ובקרירות יושבת על ספה בסלון ביתה המעוצב[ 40] ליאת

שיערה אסוף נראית בהתאם. היא הגייה נקיה, ברורה, מודגשת ומתנשאת ודיבור מורתי ו
מוקפד על פדחת ראשה, היא מאופרת בדייקנות ובהגזמה משהו ולבושּה חסר חן ויש  לגולגול

היא מוחה דימעה מעינה כל הווייתה משדרת משהו היסטרי ופסיכוטי. בו דיסוננס עיצובי. 
 עונה לטלפון המצלצל.ו עזרת טישיו מקומט קפוץ בידהב

 
 ליאת

 היי ענתי.
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 עריכה צולבת

 מונית/דירתה של ליאת .5
 ענת

 .הלכה לי הדיאטה
 
 ליאת

טוב מאד ענתי אני גאה בך. עזבת אותו? 
על העניין הזה  אנחנו עובדות כבר הרבה זמן

הבנאדם מספר אחד. על לחשוב שאת צריכה 
אם . מה שטוב לענתילעשות ענתי צריכה 

ענתי יוצאת עם גבר שיגביל אותה, שיכביד 
אז  ,עליה, שלא יועיל לה, שלא יקדם אותה

להפרד ממנו. כל הכבוד ענתי צריכה 
 מה את מרגישה עכשיו ענת? ענתיל'ה.

 
 ענת

שאני  שהקואוצ'רית שלי מתנשאת עלי כאילו
 ?ילדה מפגרת

 
 ליאת

 מאמנת אישית ענתי. אז מה את מרגישה?
 
 ענת
  ?]בחיוך של הקלה[ הקלה
 
 ליאת

תגידי את זה בביטחון, בשמחה, בקול רם. 
ענתי. הרי בדיוק על זה אנחנו עובדים איתך 

 כל גבר הוא ילד. ,אחרי הכל
 
 ענת

מצלמת מצלמת את עצמה ב]תוך שהיא 
 הקלה. הקלה. הקלה.הדרך[ 

 
 ליאת

 כל הכבוד ענתי.
 

ענת מבחינה בגבר מרים את ידו, מאותת לה לעצור. היא מאטה ומתקרבת אליו. לפתע דמותו 
מאיצה את המונית, ילד אל מול עיניה. היא ממצמצת בעיניה כלא מאמינה ודמות של משתנה ל

 מתרחקת מהגבר שקורא אחריה, לא מבין.
 
 ענת

הוא [ אוף אבל ילדותי ]בקול בכייני
 איך יהיו לי חמישה ילדים?ך. וייייחתי

 
 ליאת

אני יודעת שאת רוצה הרבה ילדים ענתי, 
 אבל....
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 ענת
]בפסקנות[ לא הרבה. חמישה! אני רוצה 

 חמישה ילדים!
 
 ליאת

 והתוכניות התיכנוניםאוף תפסיקי את עם 
שלך. את לא יכולה לתכנן את כל החיים 

 ...אל תהיי כמו כל הלחוצות האלהשלך. 
כמה , יהיו לי כמה ילדים]כמחקה את ענת[ 

, באיזה אני אגור באיזה דירה, אני יעשה כסף
נכדים, באיזה גיל  יקומה, באיזה גיל יהיו ל

 מתי יהיה לך זמן לחיות?...מותאני א
 ?בנאדם

 
 מוציאה אויר של ייאוש. ענת

 
 ענת

תגידי, את יודעת איזה קשה זה למצוא 
מישהו איכותי, ברמה, עם קצת אינטליגנציה 

 בראש? 
 
 ליאת

אנחנו זה נכון, זה נכון, אבל בדיוק בגלל זה 
אם ננסה לשלוט  לשחרר שליטה.צריכות 

 בזה זה לא יבוא.
 
 ענת

]ספק לעצמה[ לשחרר שליטה. לשחרר 
 מה זה בעצם אומר לשחרר שליטה? שליטה.

 
 ליאת

זה אומר לתת לקוסמוס לדאוג לנו ולהביא 
 לנו את הדברים הכי טובים ונכונים לנו.
אסור לנו, לתת לרגשות שלנו להשתלט 

 עלינו!
 

 בעצבים. מהשולחן וחופרת בה החצי ריקשל ליטר וחצי גלידה  קופסתליאת לוקחת 
 
 ענת

לתת לקוסמוס להביא לנו מה [ ספק לעצמה]
שטוב לנו. אני אוהבת את זה. זה טוב, זה 

מה זה "אסור לנו לתת לרגשות אבל חיובי. 
"אסור"? מזה שלנו להשתלט עלינו"? 

את ליאת "אסור" זה שלילי. זה לא חיובי. 
אני  צריכה להתבטא רק בצורה חיובית.

 !קואוצ'ריתאת זה? את הלך צריכה להגיד 
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 ליאת
מאמנת [ אני כמעט פסיכוטית בהתפרצות]

 אני מאמנת אישית! !אישית
 

 ליאת מרימה כף גדושה של גלידה ומסתכלת עליה בייאוש.
 
 ליאת

לדעת לעבוד עם  צריכותאנחנו ]כמטיפה[ 
רגשות שלנו ענתי. הרגשות שלנו הם כלי ה

תעבדי על את לומדת פסיכודרמה,  עבודה.
  תךמדו אויכמו שלתעשי תרגילים  .עצמך

 .בקורס הזה שאת לוקחת
 

 ענת מניעה ידיה בתיאטרליות תוך שהיא מצלמת את עצמה במצלמת הדרך.
 
 ענת

 ]ספק לעצמה[ רגשות. לעבוד עם הרגשות.
 

  ה.ילפהכף הגדושה כולה מכניסה את  ליאת
 
 ליאת

]מדברת בפה מלא גלידה ומרימה עוד כף 
 ענתי, פייק איט אנטיל יו מייק איט.גלידה[ 

 
 הסדרן. קול כבוי, לאה ומחוספס. מנילפתע נשמע קול גברי בקשר. זהו קולו של 

 
 .v.oמני הסדרן בקשר 

 8צייטלין. צייטלין מי לוקח? צייטלין 
 ? מי נותן לי זמן?8. מי בצייטלין 8צייטלין 

 
 ענת

.. פייק איט. .פייק איטכן,  ]בהיסח הדעת[
 את אוכלת גלידה? מה? [קולטת]

 
 ליאת

]פיה מלא גלידה[ אני חייבת לזוז ענתי. תהיי 
 חזקה.

 
 ליאת מנתקת במהירות.

 סוף עריכה צולבת.

 ת"א פנים/חוץ, לילה, מונית/רחובות .6
 מושיטה ידה למכשיר קשר אבל בדיוק ברגע זה נשמע קול גברי ]אחר ממקודם[ בקשר.ענת 

 
 קשר

, חמש 8ארבע תשע, ארבע תשע, צייטלין 
 דקות.

 
 בשלב מסויםענת מחזירה את דיבורית הקשר למקומה באכזבה משהו. היא ממשיכה לנסוע. 

הקטנה אחותה  [27] אורליהיא מחייגת בפלאפון. קול נשי עונה בספיקר. הקול הנשי הוא של 
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נראית ופלוס בעל מודעות נמוכה, מטופלת בשלושה ילדים, מלאה פשוט, טיפוס  של ענת.
 .פשוטאיטי,  ,מיואשיש לה דיבור . משהו מוזנחת

 
 עריכה צולבת

 
 אורלי

 הלו.
 
 ענת

 איך הדיאטה?
 

 אורלי
 עזבת אותו? מה?[ קולטת]מה דיאטה? 

 
 ענת

  .]בחוסר ביטחון[ כן
 

 אורלי
ה ה קרה לך? מה את 'פגרת? אין לך ממ

 חיים?לעשות ב
 
 ענת

להיות עם אבל אני לא יכולה ]מתבכיינת[ 
שאין לו לעזור לי. מישהו  מישהו שלא יכול

אין לו ילדים, ניסיון, שלא היה נשוי, ש...ש...
 לא?ביט.  לא יודע לנהל משפחה...ש...ש...

 
 אורלי

]בציניות[ מה זה לא יכולה להיות... 
את  בעזרת השם. !גבר]בפסקנות[ את צריכה 

מה זה משנה אם בעזרת השם. ! בעלצריכה 
לא הייתה לו משפחה? הייתה לו משפחה או 

 ?זה אומרמה ואם לא הייתה לו משפחה? 
יודע  טחון בכסף? או שהוא לא שהוא לא

 ?מה עושים במיטה
 
 ענת
 "בעזרת השם"אורלי, אולי מספיק עם ה

? תפסיקי לדבר כמו "טחון"מה זה והזה? 
קודם כל הוא לא צריך איזה פריחה מהרחוב. 

באופן  הוא מצויד לדעת מה עושים במיטה
 בעי אם את מבינה למה אני מתכוונת.ט

 
 אורלי

לא  אנימאמי, עושה עוונתות? את נו? אז מה 
 רואה שעומדים אצלך בתור.

 
 ענת

  גר אצל ההורים שלו!אורלי, הוא 
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 אורלי
תחשבי על אז הוא קצת חנאג', אז מה קרה? 

זה, דווקא אחד כזה זה הכי טוב. הוא בא 
כזה. את  ]טאבולה ראסה[ פדולה ראסה

את  יכולה לעצב אותו כמו שאת רוצה.
שות אחרת תסבירי לו יפה מה הוא צריך לע

 הוא לא מקבל...את הדברים הטובים.
 
 ענת

רמת גן זה שלו והחצי אבל אבא שלו חצי 
השני זה של אמא שלו. הם יבעטו אותי 

מה הם 'צכים נהגת מונית  אלף עזאזלים.ל
 ים?-מבת

 
 אורלי

כל המילים המפוצצות  בואנה, דווקא את עם
שלך ועם כל זה שאת מטיפה לכולם מוסר 

יתועם כל הפוזה  יְגֶנט   ...האינטיל 
 
 ענת

 אינטלקטואלית.
 

 אורלי
דווקא את עושה הכללות ודווקא  ,כן, שלך

שההורים איך את יודעת . ישנותלך יש דעות 
ל יש להם לשלו לא ירצו אותך או שבכ

זאת , בואנה? השפעה על הבן שלהם
בואנה היא נכון? שלך הזאת  ריתצ'הקּו

אמרתי לך לא  .יא פוסטמה דופקת לך ת'ראש
 לה.לשמוע 

 
 ענת

אבל אורלי זה נכון שצריך לשחרר שליטה. 
אי אפשר לשלוט בכל דבר. אנחנו לא 

 אלוהים.
 

 .הסדרן בקשר מניקולו של לפתע נשמע 
 

 .v.oמני הסדרן בקשר 
מנדלי, מנדלי, מי נותן לי מנדלי? מי 

 במנדלי?
 

 ממשיכה לדבר. אורליושולפת את דיבורית הקשר.  יד ענת שולחת
 

 אורלי
האלה. רק כסף 'ריות הקּוצֶ עזבי אותך מכל 

לקחת אלה. אבל לחיות כמו  הם יודעים
רווקות שצריך? אין להם מושג. הם כולם 

 אשכנזיות זקנות, השם ישמור.
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 ישמור".בתגובה ל"השם חוסר שביעות רצון ענת עושה פרצוף של 
 

 אורלי
 יש עבודה? ,מה ככה

 
 ענת

מה אורלי מאמי, . ביותר יבש עד שרבי
 לי? שכחתי.שהמספר 

 
 ורליא

של  בת דודה מכירה את מזל את יודעת מה? 
? היא גם היה לה מהצד של משה איציק
א יהעשתה לו שאו משהו כזה. ית קוצ'רר

ה יותר טובה, בן אדם יותר שרוצה להיות אי
היה נותן לה המסכן הזה ואיציק וכל זה טוב 

יות שלו. כסף לשלם לו על כל הקואוצ'ר
, , היא עזבה אותוהזאתבסוף מכל העוונתא 

והוא נשאר  .לקחה לו חצי מכל מה שהיה לו
 בלי גרוש בתחת.

 
 ענת

אורלי עוז...דווקא כן זה  ,לא]בפיזור דעת[ 
 מה המספר שלנו נו?

 
 אורלי

מה את מה את לא יודעת את המספר שלנו? 
 'פגרת?

 ענת
[ אורלי בעצבים] ]כילדה קטנה[ שכחתי נו.

  אל תביאי לי ת'סעיף עכשיו.
 

 אורלי
 שמונה.חמש 

 
ענת באה לענות בקשר כשנשמעת בקשר קול מאחת  ע נשמעות צעקות וצרחות של ילדים.ברק

 המוניות האחרות.
 

 מונית בקשר
 מנדלי שלוש דקות.

 
 .v.oמני הסדרן בקשר 

 ות קיבלתי.מנדלי שלוש דק
 
 ענת

]צועקת על הקשר[ צריך להגיד קודם את 
 המספר שלך. ]לעצמה[ לא?

 
 מתבאסת ומחזירה את הקשר למקומו.ענת 
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 אורלי
אמא די לריב, ]בצעקה/צרחה לילדים[ 
 לרונניאורטל תני  בטלפון אתם לא רואים?

 הוא גם אוהב אותה, תני לו.את הבובה. 
 
 ענת

 ביי אורלי.
 
על כשבחור צעיר מאד כמעט ילד שנראה ערס היא ממשיכה לנסוע נת מנתקת את הטלפון. ע

 המדרכה בצד הכביש מרים את ידו ומסמן לה.
 
 ענת
 ]לעצמה[ יאללה סופתח.

 
 בחלון.ואת פחית הבירה שבידו הוא מכניס את ראשו  היא מאטה את האוטו ועוצרת ליד הבחור.

 
 בחור

רמת שקל לשלושים וחמש ]כמעט בצעקה[ 
 לאחד מחבריווואלה נהגת. ] מתאים? גן

 ידו[ נהגת אחי.לשעומדים 
 

 "אחרי כל השנים" של עומר אדם., ם הוא מתחיל לשיר שיר מזרחי עורגהחבר שלו מסטול ג
 
 חבר

אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, 
אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך. 

בחיי, אני אפשר לראות אצלי זאת בעיניים, 
מעולם לא ויתרת ..אוהב אותך יותר מדי.

 עליי.
 

 ענת נרתעת מריח הבירה שממלא את חלל המונית מפיו של הבחור.
 
 ענת
 מה שהמונה יגיד. חמישים שקל או מונה.

 
 בחור

, לא אחותי בואנה]צועק במסטוליות[ 
 .שלושים וחמשמתאים. 

 
 ענת

 חמישים או מונה. מה אתה בוחר?
 
 בחור

 ?רישיון. מי נתן לך את גם כןיאללה 
 

. היא עוצרת נוסעת לאורך רח' אבן גבירולענת  הבחור מתרחק מהמונית וענת ממשיכה לנסוע.
 ליד פיצוציה מסויימת.

 ענת
 .מלי]צועקת מהרכב[ 
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 המוכרת יוצאת מאחורי הדלפק, מוציאה קרטון גלידה מאחד הפריזרים וניגשת לריכבה של ענת.
 
 מלי

 קחי ממוש.
 

 מגישה לה את הגלידה בתוספת כפית פלסטיק. ענת מוציאה כסף מארנקה ונותנת לה.היא 
 
 ענת

 מה זה? כפית? אין לך כף?
 
 מלי

 , תרחמי על הדיאטה שלך טוב?מאמי
 

 ., מזיזה את מוט ההילוכים לדרייבענת מעקמת את פניה להבעת באסה
 
 מלי
 ביי מתוקה. אוהבת אותך.
 

 רחקת מהמקום.יקה באויר ומתשענת מפריחה לה נ

 ]ת"א[ גן העירפנים/חוץ, לילה,  .7
את קופסת הגלידה ומתחילה  היא פותחתאנשים. מ די ריקהרחוב  .גן העיר לידענת עוצרת 

ת הדרך שמקרינה את תמונתה בחזרה כמעין מראה מצלמכלת לתהיא מסבשלב מסוים לאכול. 
כשחקן המתכונן לעלות  ומתחילה לעוות את פיה ואת פניה ולהוציא קולות שונים ומשונים

 ...יא מתחילה ספק לזמרה . בשלב מסויםלבמה
 
 ענת

אני משחררת שליטה, משחררת שליטה, 
זוגיות. זוגיות. ומקבלת משחררת שליטה 

זוגיות. זוגיות באה אליי עכשיו. אני בזוגיות 
עם הבחור הכי טוב בעולם. הכי מתאים לי 
בעולם. הכי מקסים, הכי חתיך, הכי חכם, 

  תוק.הכי מ
 

 "קח אותי" ולהניע את גופה לקצב.]זמרת מזרחית[ לזמר את השיר של מירן מירן  עוברתהיא 
 
 ענת

קח אותי עד השמיים, גם באש וגם במים. 
יש  תשבע להיות שלי ותמיד תאהב אותי.
בינינו רגשות וכוח אמיתי. בדקות הכי 

אני חזקה, אני ים אותי...לקשות, אתה מש
בפני, יש לי אפשרויות, יכולה, העולם פתוח 

 הזדמנויות, אני מבוקשת בכל הארץ...
 

הם מתרחקים במהירות  זוג צעיר מתקרב למונית. ענת קולטת אותם אבל זה מאוחר מדי.
 מהמונית.

 
 ענת

זה רק ]קוראת אחריהם[ לא, לא, לא, 
 פסיכודרמה, אני עושה פסיכו...



12 

 כל הזכויות שמורות לרועי לירון ©

 םיאטירסתה דוגיאב רומש טירסתה

 

היא מחייגת  שממלאת את פיה. ושהגלידה ומרימה כפית גדקרטון הענת מחזירה את עיניה ל
 בטלפון.

 
 .סוף עריכה צולבת

 
 עריכה צולבת

 / מונית ביתה של ענת -פנים, לילה  .8
בגופיה ומכנסיים מדובלל, לבן אביה של ענת, עירקי עב כרס עטור שפם דקיק ושיער , שמעון

 בכורסא אל מול הטלויזיה. הטלפון מצלצל. הוא עונה.קצרות, שקוע 
 

 שמעון
]בצעקה, מנסה להתגבר על רעש הטלויזיה[ 

 הלו.
 
 ענת

 ?קורהאבא, מה 
 

 שמעון
איפה  ?אה ענתי בסדר, מה איֶתְך]בצעקה[ 

 ?את
 
 ענת

 .בגן העיר אניתנמיך ת'טלויזיה. 
 

 מביט בשעונו.ו הטלוויזיהמנמיך את  שמעון
 

 שמעון
 אין כלב בגן העיר.בשעה כזאת 

 
ומדובלל ונותן נביחה. שמעון מעווה את פניו ומסיט את  ברגע זה קופץ על ברכיו כלב פודל קטן
 ראשו בגועל מהכלב אבל לא נוגע בו.

 
 שמעון

 .לאלנבי תלכי
 
 ענת

 נכון אבא? ,. אתה מטפל בוצ'ווווצ'יייי]קוראת בקול לטלפון[ 
 

 שמעון
 כן בטח.

 
 .נזהר שלא לפגוע בכלבלוקח מהשולחן לידו מטהר אויר ומתיז לאויר שמעון 

 
 ענת

..עוד לא .סופלי עוד לא היה ]בבאסה[ 
 הייתה לי הייתה לי נסיעה אחת היום.
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 שמעון
רק לכיוון דרום.  ,אלנבי בשעה כזאת רק

 .העירדרום 
 
 ענת

 אבא?
 

 שמעון
 כן עיוני?

 
 ענת

 עזבתי את אסי.
 

 שמעון
 הזה? המורה לפסיכומטרי]חצי מהורהר[ זה 

 
 ענת
או שעזבתי אותו מה אתה אומר? זה בסדר 

 להמשיך איתו?שהייתי צריכה 
 

שמעון לוקח שפורפרת עם נוזל לניקוי ידיים מהשולחן, שופך מעט על ידיו ומשפשף אותן 
 היטב.

 
 שמעון

זה בסדר, זה בסדר, בטח בסדר ]בטון אבהי[ 
 בעזרת השם.

 
 ענת

הזה. אבא די כבר  "בעזרת השם"או הו עם ה
 עם הדיבור הזה. תתקדמו.
 

 שמעון
 הגלידה?עדיף בעזרת 

 
 ענת מניחה את הגלידה בצד.

 
 שמעון

מה את צריכה את כל הפרופסורים האלה? 
. מה את צריכה ברוך השם יש לך את אורן

 ?יפה שלייותר מזה 
 

, מנסה לגרש את הכלב מעליו אך ללא באויר אביה מנופף בידיו ענת מוציאה אויר של ייאוש.
 הועיל.

 
 שמעון

 ביי עיוני ביי.
 

 מחייגת מספר נוסף ומחכה.מנתקת, הוא מנתק. ענת 
 



14 

 כל הזכויות שמורות לרועי לירון ©

 םיאטירסתה דוגיאב רומש טירסתה

 

 .סוף עריכה צולבת
 

 עריכה צולבת

 תל אביבגן העיר, חולון/ , לילה,מונית פנים/חוץ .9
נוהג מעוצב בקפידה עשכווית,  ומעיל עור שחור, שיערבחור רחב, בריא ונמוך, לובש  [35] אורן

אוכל [ 7] עידןלידו יושבת פריחה שמעשנת סיגריה ומאחור יושב  .ברחובות חולון במונית
הטלפון מצלצל. ממנו והלאה.  אותו הוא מנסה לפזרו העשן באופן ברור מפריע לעידןגלידה. 

"ששש..." לבחורה שלצידו. הוא עונה באצבעו רואה על הצג שזאת ענת. הוא מורה  אורן
 לטלפון.

 
 אורן

 הלו ענת. מה קורה? יש עבודה?
 

 קולה של ענת נשמע בחלל הרכב.
 
 .v.o ענת

 ?איתך עידן איפה אתה?לא. 
 
 אורן

 כן לקחתי אותו מיוני.
 
 ענת

 הוא בסדר? שמת לו ת'סוודר? קר עכשיו.
 

 .אורן מסתכל על עידן שלובש חולצה קצרה
 
 אורן

 הוא בסדר. הכל בסדר.כ...כ...כן. ברור...
 
 ענת

 אתה לוקח אותו עכשיו הביתה כן?
 
 אורן
חשבתי לקחת אותו ]בהיסוס[ כ...כן. פשוט 

ורים כל הוא...הוא עשה שיע ובניו. לעזרא
 כך יפה וזה, מגיע לו.

 
ומצביע על הגלידה  ..." ועושה את עצמו מלקק גלידהששששעושה בפנטומימה לעידן "אורן 

הוא מנסה לסלק את העשן מסביבותיו תוך שעידן מחזיר לו מבט מבין  .שבידו של עידן
 מרוקנת בנשיפה ארוכה ומסולסלת את ריאותיה מעשן.במושב הקדמי חורה כשהב

 
 ענת

ת יהיובניו עכשיו? כבר מאוחר.  עזראאיזה 
צריך להחזיר אותו מיוני בשבע ישר הביתה. 

י אותך במפורש. ת   אני ֵהְנח 
 
 אורן

 ?מה עשית
 



15 

 כל הזכויות שמורות לרועי לירון ©

 םיאטירסתה דוגיאב רומש טירסתה

 

 ענת
לא  הבנת? אותו ישר הביתהתקח הנח...
 עידני? ]פונה לעידן[ הבנת? ולא בניו. עזרא

 
 עידן

 אמא.כן 
 

 ענת
אבא לוקח אותך הביתה עכשיו  עידנדוש,

 ?טוב
 

 גלידהעידן מסתכל על אביו ועל הפריחה שלצידו. אביו עושה בפנטומימה את עצמו מלקק 
עידן מחזיר לו בפנטומימה כאילו הוא מעשן תוך שהוא  .בתנועות תיאטרליות, גדולות ומוגזמות

מורה בעיניו על הפריחה שמעשנת. בפנטומימה, עידן לוקח את הסיגריה שבין שתי אצבעותיו 
בעזרת הבוהן והאצבע כדרך הערסים. אורן מבין את הרמז, שלצידו ומעיף אותה דרך החלון 

מורה לה לשתוק. הבחורה מוציאה  תוך שהוא מעיף אותה החוצהחוטף לבחורה את הסיגריה ו
ענת  .שלו התגלה התכנוןומבין שכל  קול מחאה בעוד אורן עושה כל מאמץ לגרום לה לשתוק

 קולטת מה קורה.
 
 עידן

 אבל בא לי עזרא ובניו. ,אמא
 
 אורן

תני לי  הנה את רואה גם לו בא עזרא ובניו.
]לעידן[  קצת, מה 'כפת לך?להפניק אותו 

 עידני, נוסעים לעזרא ובניו נכון?
 
 ענת

 ]בפקודה[ אורן תוריד אותי מהספיקר!
 

אורן שם אוזניית בלוטות' באוזנו ולוחץ על כפתור. נורית כחולה כראש סיכה נדלקת על 
 האוזנייה.

 
 אורן

 .נו
 

 ענת
איזה פריחה  תגיד, מה אתה עם]בתקיפות[ 

 בראש?? 'תה לא נורמלי? אתה דפוק עכשיו
 
 אורן

 ל...לא היא נוסעת שאני תיכף מוריד אותה.
 ענת

ית יכולה אתה יודע איזה השפעה פסיכולוג
 להיות על ילד מכזה דבר?
 
 אורן

 אני...הכל בסדר. הכל בשליטהמ...מה? לא, 
 נת. מה את דואגת?!-ע ]במלעיל[
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 ענת
. או ..ההערכה שלו לנשים יכולה לרדתאורן, 

ההערכה שלו לנשים יכולה יותר גרוע, 
? אז אתה יודע מה יקרהו יותר מדילעלות 

 יפחד מנשים.וא ה
 
 אורן

 איזה יפחד מנשים. .ַאַאַאַאַא]בביטול[ ל
 
 ענת

 אורן, הוא לא ימצא זוגיות.
 
 אורן

את עם כל השטויות שמכניסים לך לראש כל 
 הפסיכולוגים והפסיכופטים האלה שלך.

 
 ענת
הוא יהיה רווק כל  לא יהיו לו חברות אורן.

 החיים שלו.
 
 אורן
א וה]בחיוך מנצח[ איזה רווק בראש שלך? 

 תותח, מלך, מבער.כמו אבא שלו. 
 

 הפריחה שלידו עושה פרצוף ספקני.
 
 ענת

 אורן, הוא יהיה הומו.בלחץ[ ת לוחש]
 

 אורן
 .לא לא לא ?מה[ דופק ברקס]

 
 הוא פותח לפרחה את הדלת.

 
 אורן

?! מבינהאת לא תעשי מהבן שלי הומו את 
 עופי מפה!

 
 .סוף עריכה צולבת

 אביב-לת, פנים, לילה, גן העיר .10
 בדיוק יש קריאה בקשר.ענת מחייכת חיוך קטן. 

 
 .v.oקשר 

 ?נותן לי אלנבי מי מי פנוי באלנבי?
 

 אבל הפלאפון שלה שהיה ענת מנסה במהירות להגיע למכשיר הקשר. היא מצליחה לאחוז בו
מוחזק בין כתפה לראשה מחליק לה מאחיזתו מה שגורם לה להתבלבל ולשחרר את מכשיר 

את שני המכשירים בו זמנית ומסתבכת עם עצמה ועם ענת מנסה לתפוס  הקשר מאחיזה גם כן.
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בסופו של דבר כשהיא מצליחה הרעשים נשמעים אצל אורן במכונית.  כבל מכשיר הקשר.
 בקשר. לאחוז בשני המכשירים נשמע קול

 
 .v.oקשר 
 שתי דקות.קבל חמש אחד פנוי באלנבי. 
 
 .v.oקשר 

 קיבלת. שתי דקות.
 

 ענת מתוסכלת, משמיטה את שני המכשירים מידיה בבאסה.
 
 ענת

ספק לעצמה[ אני פנויה בקול שבור, ]
 באלנבי.

 אביב-חוץ/פנים, לילה, רח' אלנבי תל .11
מסתכלת על סביבותיה, עיניה מסתכלות לכיוון המדרכה לכיוון דרום, ענת נוסעת באלנבי 

 .מימינה
 
 ענת

[ אני משחרת שליטה, אני לעצמה/]למצלמה
אני  ה, אני משחררת שליטה.טמשחררת שלי

 נותנת לקוסמוס להביא אלי דברים טובים.
 

הבחור חובק את  מרים את ידו לכיוונה של ענת.יורדים מהמדרכה והבחור זוג צעיר לפתע 
 במן חיבוק לחץ משהו, חיבוק כוחני שכזה. הבחורה מעין נגררת אחריו.הבחורה 

 
 ענת

 .]לעצמה[ וואלה, אחלה קוסמוס
 

 הצעירים. הם נכנסים למושב האחורי.מתקרבת ונעצרת ליד היא 
 
 בחור

 הנביאים.ים, רחוב -לבת
 
 ענת

 הנביאים איזה מספר?]מתחילה בנסיעה[ 
 
 בחור

לנביאים אני תגיעי [ , בנימת ציווי]בגסות
 . תסעי.יגיד לך כבר

 
, גברתן הזוג נראה מוזנח למדי והמוני. הבחורה מלאה והבחורענת מסתכלת במראה האחורית. 

במן שוב ושוב  את הבחורהוחובק מרים ידו . היא מתחילה בנסיעה. הבחור וגרוזיני שרירי
. אידיליה הרמוניה אובאופן ברור אין ביניהם הבחורה פסיבית ו אליו. חיבוק כוחני ומצמידּה

הבחורה לא מפנה . נשיקה תוך שהוא מושך אותה אליו, מצמיד את פניה לפניו הוא מנשק אותה
ממלמל . הבחור ממנה ותופסת את ידו החובקת אותה בניסיון רפה להוריד אותה את פניה אליו

הבחור  ענת מסתכלת ללא הרף במראה האחורית. . היא מהמהמת משהו לא ברור.אליהמשהו 
לא משתפת פעולה  הבחורה לופת את סנטרה של הבחורה ומצמיד בכוח את שפתיה לשפתיו.
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מצליחה להוריד את ידו הלופתת אותה אבל הוא מיד  אהי ואף מנסה להתנגד התנגדות רפה.
 לופת את ראשה שוב.

 
 ענת

תאמין לי עם אלה רק בכוח אחי. זה  [לבחור]
 בחורה אומרת לך.

 
 מעיסוקו.הבחור עוצר לרגע 

 
 בחור

אה?...כן, נכון? ]לבחורה שאיתו[ הנה את 
ענת[ גבר צריך שהבחורה שלו לרואה? ]

 תפנק אותו, נכון?
 
 ענת

ברור! גבר צריך להרגיש גבר. הבחורה שלו 
צריכה לשים לו אוכל על השולחן שהוא 

 מגיע הביתה.
 

 הבחור מניע ראשו להסכמה ומסתכל על הבחורה שאיתו ששותקת.
 
 ענת

בכלל אחי, אני לא מבינה מה אתה עושה עם 
אחת כזאת? לא הייתי נוגעת בה עם מקל 

 זאתי.
 
 בחור

 אה?
 
 ענת

 גם שמנה בדחה. גם מכוערת כמו הלילה.
 
 בחור
 היא לא...היא לא מכוערת.
 
 ענת

מת וגם יש לה פוזה של דג גם שותקת כמו 
ְזֵקנה שכבר יש לה ריח של אדמה מרוב היא 

 .הולכת למות
 
 רבחו

]תקיף[ היא לא שותקת בכלל. את לא מכירה 
איך היא אותה. את צריכה לראות אותה 

אלה כל האק ייַ נַ מקללת את השוטרים המַ 
. לעצור אותיפעם שמעירים אותנו בלילה 

לא נותנת לי לשכוח לקחת את איך היא 
 לבית משפט. לפני שאני נכנסהכיפה 

 
 בהערצה. על חברתוהוא מסתכל 
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 בחור
שאיתו[ לא נותנת לי לשכוח את ]לבחורה 

הכיפה. איזה עוד בחורה עושה את זה לגבר 
 שלה?

 
 ענת

אבל כמו שהיא נראית, אחי כיפה זה חשוב 
מראה את הפרצוף שלה כשאתה היא לא 
 בפנים.

 
 בחור

לאאאא. מה את מדברת את? היא מביאה לי 
אוכל לבפנים. זאתי מבשלת יותר טוב 
 ככה. ממשחקי השף זאתי. אל תראי אותה

 מלכה בבישולים.
 

 הבחורה שאיתו מחייכת.
 
 בחור

הנה תראי איזה חיוך של נסיכות יש לה. 
]לבחורה שאיתו[ את החיים שלי הייתי נותן 

 אהבה שלי. בשבילך
 
 ענת

מה, אתה בא לעבוד . היאללה גם כן את
אני לא קולטת עליה שהיא  ,עלי? מה

 פריג'דר במיטה זאתי?
 
 בחור

על  שלך. דברי יפה בואנה תשמרי על הפה
תעצרי, תעצרי , בואנה שלי יא זבל. הבחורה

פה יא נבלה. מי את בכלל שתדברי עליה 
 ככה. ]לחברה שלו[ אל תעלבי ממנה מתוקה

הכי  אני אוהב אותך .של הנשמה שלי את
. את הכי יפה בעולם נסיכה שלי. אל הרבה

עכשיו , שלי חייםלה הזאתי. תפגעי מהאב
תח לך שולחן בעזרא אני לוקחת אותך, פו

שם לך עכשיו ובניו, הכל מה שאת רוצה אני 
 .על השולחן

 
 הבחורה מחייכת ומנשקת את הבחור.

 
 בחור

תגידי לי פה איזה חנות את רוצה, איזה חנות 
אני דופק לך עכשיו עגילים ן לך, חמוצא 

מזהב, מיהלומים, ממה שאת רוצה אני מביא 
חיים אני אין לי נשמה שלי את.  ,לך עכשיו
 יפה שלי הכי בעולם את. ,בלעדייך
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 ענת עוצרת בצד. שני בני הזוג יוצאים מהמונית. הבחור מחבק את הבחורה ברכות ובאהבה.
 
 ענת
ארבע עשרים ו]צועקת אחריו[ בואנה זה 

 שמונים.
 

תוך שהיא  ממשיכה בנסיעהמחייכת חיוך גדול. היא ענת ת. הבחור מחזיר לה אצבע משולש
צמה ומצלמת את עצמה במצלמת הדרך שלמולה. באופן ברור היא במצב רוח מזמזמת משהו לע

היא מתבאסת מוניות אחרות משלה. היא מפספסת כמה אנשים שתופסים בזה אחר זה  טוב.
 .ה קוהיא מתקשרת בפלאפון. אחרי שניה נשמע קולו של אביה מעברו השני שלקלות. 

 
 שמעון

 מה קורה עיוני?
 
 ענת

מצליחה לתפוס אף נסיעה. אבאאא, אני לא 
 .נסיעות אני כל הזמן מפספסת

 
 שמעון

לא נורא. לא נורא זה ככה זה. ]בקול מנחם[ 
הזאת.  ככה זה העבודה עיוני, ילדה של אבא.

את  .ילדה יפהאבא אוהב אותך עבודה חרא. 
יפה של קצת  ְךאיתֶ  רוצה שאני אבוא לנסוע

 ?אבא
 
 ענת

[ ת]משנה את נימת דיברה באח
..אבא, אתה שומע, הייתי אצל אאאאה.

 מושון במוסך.
 

 שמעון
]מרצין[ היית אצל מושון? ]בסמכותיות[ 

כמה שהוא רוצה צריך להוריד אותו בלפחות 
מאתיים שקל. כל מה שהוא אומר זה 

מאתיים שקל פחות. הדפיקה בטומבון 
מאחורה זה לא משהו מסובך, שלא יספר לך 

 סיפורים. על שאר הדפיקות זה כבר...
 

 עמוקה.רועדת והוא לוקח נשימה 
 

 שמעון
 את רוצה שאני אבוא לנסוע איֶתְך קצת?אז 

 
 ענת

]עונה במהירות[ לא, לא, זה בסדר אבא. הכל 
נימת ב ,]ממשיכה בסדר. אני מסתדרת.
הנה נסיעה. כבר , [ אושמחה מלאכותית

אין צורך  .סדר אבוצ'בתפסתי נסיעה. הכל 
 יאללה ביי בנתיים. שתיסע איתי.
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מוציאה אויר מלוא ריאותיה, מביטה היא  ענת מנתקת במהירות בלי שאביה מספיק לענות.
 .תוך שהיא ממשיכה בנסיעה ראשה על ידה, נשענת על אדן החלון הסגורבשעונה ומשעינה 

לפתע היא שומעת שריקה. היא מסתכלת לכיוון השריקה וקולטת מישהו מעברו השני של 
היא מסתכלת לצדדים שניה  .לבן הכביש מסמן לה. היא מסתכלת על הכביש ורואה פס הפרדה

היא מגיעה לבחור  או שתיים ובסיבוב הגה חד עושה פניית פרסה, חוצה את פס ההפרדה.
נדלקת ברחוב צדדי צ'קלקה כחולה. מתוך מכונית המשטרה לפתע  שסימן לה ועוצרת לידו.

מתרחק ותופס מונית הבחור שסימן לה,  יוצא שוטר ומתקרב אליה. ענת חופנת פניה בידיה.
 .ברקסר ווח ותאפרורינראה בגיל העמידה, בעל כרס קטנה וכולו אומר שגרתיות, השוטר . אחרת

 
 ענת

]לעצמה, למראה[ אני משחררת שליטה, אני 
 חררת שליטה, אני משחררת...מש

 
, מפזרת שהוא מגיע לענת, היא פותחת כפתור בחולצתה שניה לפני, ובמהירות ואז בתנועה חדה
 מגיע לענת. את חזּה השופע. השוטרהמלאות ומתפיחה  את שפתיהמבליטה מעט את שיערה, 

 
 שוטר

 ערב טוב.
 
 ענת

 ערב מצוין. [בחיוך]
 

 שוטר
 הפרדה רצוף? שמת לב שעברת עכשיו פס

 
 ענת

]בחיוך מאולץ ובפליאה מלאכותית ולאה[ 
 ? אה באמת

 
 שוטר

 כן. תני לי רשיונות בבקשה.
 

ת עענת מבחינה בטב השוטר מסתכל על הניירת. ענת מוציאה את רשיונותיה ונותנת לשוטר.
 נישואין על אצבעו של השוטר.

 
 ענת

 תגיד, אתה מאמין בלשחרר שליטה?
 

 שוטר
 לא.

 
 ענת

 נפרדתי בדיוק מהחבר שלי.
 

 השוטר ממשיך להתעסק בניירותיו. לא שועה לענת.
 
 ענת

איך יודעים [ , בנימה מהורהרת]ספק לעצמה
לפני שאתה  אם נתת מספיק צ'אנס לבנאדם
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איך יודעים שאתה לא  משחרר שליטה?
 מפספס משהו?

 
 ניירות.מרים לרגע את מבטו מהניירות, מעיף מבט בענת וחוזר להשוטר 

 
 שוטר

עם השאלות  בירתי מה את מסבכת אותייג
מתי מפספסים ומתי לא  אין לי מושג ?האלה

 .אני מפספסים. אני שוטר פשוט
 

 ממשיך לעלעל בניירות.
 

 שוטר
 ים?-את מבת ]ממשיך[

 
 ענת

 כן. גם אתה?]ניעורה משהו[ 
 

 שוטר
 ]משתהה בקשיחות[ כן.
 
 ענת

 מאיפה?
 

 שוטר
 רמת הנשיא.

 
 ענת

 באמת?
 

 עיניה של ענת מתרוצצות בחוריהן כמנסה להזכר במשהו. לפתע היא ניעורה.
 
 ענת

 מכיר את מושון?
 

 שוטר
 ]באדישות[ איזה מושון?
 
 ענת

 .מהמוסך
 

 שוטר
הגנב הזה? לא, לא  ?מהפחחות[ מחייך]

]מנסה לשחק אותה קּול[ את  .אותו מכיר
 מכירה את מושון הפחח?
 
 ענת

שתי אצבעות זו בזו[ אני  מחככת]תוך שהיא 
 והוא ככה.
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 שוטר
 וואלה?]בטחונו מתערער[ 

 
 ענת

כן. ]תוך שהיא מנסה בכל כוחה לא 
בעלה של להשתנק[ הוא הגיס של אחות של 

]בולעת את  ...חברה הכי טובה שלה
 ...לי.[רוקּה

 
 שוטר

]ממלמל[ גיס של אחות של...ואת מכירה 
 אותו?

 
 ר את ראשו לניירות ומעלעל בהן.מחזיענת מהנהנת בראשה לחיוב. השוטר 

 
 שוטר

רתי, נפלת על השוטר הלא נכון. תארי יביג
על לך כל המדינה הייתה מתנהלת 

 פרוטקציות?
 

 ענת פותחת את פיה לענות.
 

 שוטר
אני לא נותן פרוטקציות.  אל תעני לי על זה.

מצדי שסבתא של דוד של אחותך תכיר את 
 הבעל של גיסתו של חמתך.

 
 ילה מבט מיואש.ענת משפ

 
 שוטר

לי נתנה  מישהי פעם ]תוך שראשו בניירות[
אנחנו נשואים כבר עשרים  .עוד צ'אנס
בין שמבדיל זה מה ומבחינתי  שנהושתיים 
להיות פשוט פשוט לבין  בנאדםלהיות 
ת לא הולכת לעשות את עוד פעם א בנאדם.
 נכון?

 
 ענת מופתעת.

 
 ענת

ּה[ בעזרת   השם.]בולעת את רּוק 
 

 תוך שהוא תולש נייר מניירותיו ונותן לענת.
 

 שוטר
 נסיעה טובה. טוב מאד.

 
 מסתכלת בנייר.ענת השוטר מתרחק. 
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 ענת
 ?! חמש מאות שקל ספק לעצמה[בזעקה, ]

 היית אמור לתת לי עוד צ'אנס, יא בן אלף...
 .אמא שלך

 
 היא מניעה את האוטו, משלבת הילוך בעצבים ונוסעת.

 מונית/רחובותפנים/חוץ, לילה,  .12
היא מגיעה לרחוב כלשהו, עוצרת . מוזיקת אפליפט באפ ברקעאביב. -ענת נוסעת ברחובות תל

ליד המדרכה ומצפצפת. היא מצפצפת שוב ושוב ושוב ושוב. בשלב מסוים מופיע ליד החלון 
 אסי.

 
 אסי

 די די די, את מעירה את כל השכונה.שששש 
 

אסי מחבק אותה ללא  .ענת מתכרבלת בזרועותיו אוטו. אסי נכנס. ענת מסמנת לו בידה להכנס
 אומר.

 
 ענת

 אתה רוצה לחזור אלי נכון?
 
 אסי

  [ אה כן.מבולבל]
 
 ענת

  ואתה לא רוצה לפספס אותי נכון?
 
 אסי

 ה, לא.אֶ 
 
 ענת

 נכון? המַ ע   ואתה לא חושב שאני 
 
 אסי

 אה...לא, ממש לא.
 
 ענת
 ך עוד צ'אנס.ליתן אז אני יעשה לך טובה ו

 
 קולט שהמונה מורה מאתיים שלושים וחמישה שקלים.סי א הם מתנשקים ומתלטפים.

 
 אסי

 תגידי, מאיפה את באה עכשיו?
 

ונה. המונה מתחיל מכל מיני כפתורים ב לילה ללחוץ עחהיא מת ענת מסתכלת על המונה.
 להדפיס קבלה.

 
 ענת

זה הכל בגללך.  .לא לא לא אוי שיט שיט
 יא טחון. .אןיא מלי לשלם את זהתה צריך א
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 לפתע קול בוקע ממכשיר הקשר.
 
 .v.oמני 

 ?צפון ישן . מי נותן ליצפון ישן
 

 ענת קופצת וחוטפת את מכשיר הקשר.
 
 ענת

 [ מה המספר שלי?, לחוצהאה אה. ]לאסי
 
 .v.oמני 

את חמש שמונה. את לא יודעת את המספר 
 .92אוסישקין שלך? 

 
 ענת

 92אוסישקין ]בהתלהבות ובלחץ[ כן כן. 
 ]לאסי, דקות.אה...שלוש...חמש שמונה, 

[ אוי איזה כיף נוכל ובאיטיות ְבַרּכּות
לדבר...שיחות נפש...אינטליגנטיות...ברמה 

 גבוהה...זה כל כך חסר לי.
 
 .v.oמני 

 חמש שמונה דקה לאוסישקין.
 
 ענת

]בעצבים לקשר[ בואנה מה דקה? אני 
לוש דקות נכון? לא רוצה לקחת אומרת'ך ש

 את הנסיעה הזאת אתה יודע מה?
 אסי

להור... אז עולים  עולים]בחיוך זורח[ אז 
 ?אליי

 
 מבט של חוסר מוצא.בבו  מסתכלתענת 

 
 ענת

 בהכנעה לקשר[ דקה לאוסישקין.]
 
 נתע

ביי  [החלטהשב השלמהלאסי, בנימה של ]
 חמוד.

 
 אסי

 אז לא עולים?...
 
 ענת

 [ מצטערת. יש לי עבודה.החלטהבשקט של ]
 

 אסי יוצא מבואס מהרכב. ענת מתרחקת.
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 פנים/חוץ, לילה, מונית/רחוב .13
חטוב הוא לבוש במדי טייס של חיל האויר. הוא ענת עוצרת ליד בחור בשנות השלושים שלו. 

 .הקדמי ונראה טוב. הוא נכנס למונית למושב
 
 בחור

 לשדה דב בבקשה.שלום, 
 

 ענת קולטת את הבחור האיכותי שהתישב לידה. היא מחייכת את חיוכה המתוק.
 
 ענת

 תגיד, אתה מאמין בלשחרר שליטה?
 

 .עולה מוזיקת סיוםהמונית מתרחקת, . מבולבל משהו מסתכל עליההבחור 
 

 סוף.


