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ר ב ד ־ ח ת  פ
 יוסף־צח בן

 

 

 ?מבין אתה? כן, בנאדם לוקח עבודה :הסתכל על זה ככ'  
אתה . להיות מה שהוא היא הופכת, תומרת'ז, והעבודה 
 .אתה עושה משהו וזה מה שאתה, תומרת'ז ?מבין 

 )תרגום העורך; 1976" (נהג מונית"מן הסרט , וויזרד   -

 

 

 

 

כנראה שצדק וויזרד כשאמר מילים אלה לדמותו של    
חושניות , צבעוניות, טירוף." נהג מונית"רוברט דה נירו בסרט 

ואומללות נשקפים מחלונות המונית של טראביס וחודרים 
, נוכלות, אלימות; למרקמן של הדמויות הנכנסות ויוצאות מחייו

ציג מ" סיפורי מוניות"המחזה . סקס וייאוש שולטים בחייהם
שעל־אף שאיננה ממוקמת באותו הנוף העירוני , חוויה דומה

  הדמויות המגוונות בו חולקות עם אלו, והפסימי של הסרט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסרטו של סקורסזה את היצרים הבסיסיים ביותר של האדם 
מפעפעים אל פני השטח , אלה שסוערים בתוכו –באשר הוא 

דם לכבוש ועליהם צפויה ביותר ואותם מנסה הא־גם בעת בלתי
 . מטילה החברה טאבו

תופעות עם שמנת־חלקם היא להתחכך  ,נהגי מוניות  
עומדים במוקד  ,אנושיות אלו ולנסות למקמן ביחס אל עצמם

העבודה של הנהג  סוג, כפי שטוען וויזרד, אם. המחזה הנוכחי
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שסימניו הם היצרים , רושם את המקרא למפת הווייתו וקיומו
הרי שמפת , הבסיסיים של הטיפוסים העולים ויורדים מרכבו

 .ליבם של אלו איננה של ארץ זרה מזו של הנהג

יצרים אלו באים לידי ביטוי בחייהם של דמויות הנהגים   
אה במחזה שחיברה דורית קדר בשנות התשעים של המ

חסרת כ. הקודמת מתוך חוויותיה בעת נסיעות במוניות
, נדרשה המחברת להעביר זמן רב בחלל המונית, נהיגה־רישיון

כפוי , הנהג. בחוויה אינטנסיבית של אחד־על־אחד עם הנהג
שופך ליבו בפניה , כמעט כמו הנוסעת למסגרת זו של זמן ומקום

צמה בעל מצאה ע, מתוך יכולתה המיוחדת לשמש מאזינה, וזו
בארבעה־עשר . כורחה על מושב המטפל המתמחה בנהגי מוניות

הקטעים שבמחזה נהגים שונים חושפים סיפורים אישיים בפני 
מנקודת־מוצא , בכל קטע נפתח מחדש מסע טרגי־קומי. הנוסעת

בה הנהג הוא כלי להבאת הנוסעת מנקודה אחת לשנייה אל 
ולמצבים  עבר יעד בו נחשפים סיפורים הנוגעים ליצרים

 . הבסיסיים של הקיום האנושי

 

 

 

החל " הסימטה"המחזה הוצג במשך כשנה בתיאטרון   
הצגת היחיד ." מסעות במונית"תחת השם  2002ממאי 

במינימום . בהשתתפותה של המחברת בוימה על־ידי עירית פרנק
. תנאים תיאטרליים הובאו מקסימום תכנים יומיומיים אל הבמה

על במה ריקה נמסר הגיוון האנושי האינסופי המתבטא בדמויות 
 . מימיקה וקול, פורי נהגי המוניות דרך שימוש בתנועהשבסי

מעשה  ,2002משנת  "שבעת החטאים"סדרת הציורים   
, היחידה להצגה" תפאורה"שימשה כ, ידיה של המחברת גם־כן

הסדרה מהווה אינטרפרטציה . כאשר בכל קטע הוקרן ציור אחר
לשבעת החטאים הקרדינלים הידועים וכל אחד מתקשר לטבעו 

היצירות מובאות כאן יחד . ו של הסיפור הנגלל בכל קטעואופי
כולן בוצעו בצבע שמן על־גבי עץ וגודלן . עם מלל המחזה

היוצרת טוותה אירוע רב־תחומי . שבעים על מאה סנטימטרים
בדיוק כמו זו , תנועה וקול ברשת מפותלת, דימוי, השוזר טקסט

לכוד בה מסתבך האדם יום־יום בניסיון נואש וחסר תועלת ל
  .את מאווייו הכמוסים הזולגים מבין סיביה
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 ביפו" יפת"ל לגלריה "החי־מרמת
 

 !כמה זמן לא ראיתי אותך *!היחַ אִ    :נהג
 )בת - היחַ אִ ; בן - יחוֹ אִ : יתמספרד; בהכינוי חי(*   

 
האחות  ,מה עם ההיא? מה קורה, וגם אני אותך  :הנוסעת

 ? אתה עוד איתה? חולים־יתבב
 

 ,יש בעיות, איתה ולא איתה, איחה, מה לעשות ,נו  :נהג
בואי תראי , נסעתי לנכדים לאמריקה. את יודעת

 והיא לא רצתה? איזה בובון, מה תגידי ,מה. תמונה
מזה היא ובתי זה ־גם לה יש נכדים וחוץ. לבוא איתי

 הכרתי !אל תשאלי ,איחה ...ואת יודעת ...כך־לא כל
איזה  !בונבון ,תאילנדית יפיפייה ,הזאת עירהצאת ה
. משהו־משהו ?לך גידאני אאיך ! אין לך מושג. חיים

 ?מה שלומך את. סם חיים, כן, סם חיים

 

 .פתחתי את הראש לפני שנה, יחוֹ אִ , אני בסדר :הנוסעת

 

 ?מה זה פתחת את הראש  : נהג
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 .גידול בראש : הנוסעת

 

 !לא  : נהג

 

 !כן : הנוסעת

 

בחוט  ,גם לי היה גידול. לך משהו ספרואי אני אב  : נהג
אל , הקרנות ,עברתי ניתוח. גידול סרטני. השדרה
היום יום ? את מבינה, בריאות, הצעירה הזו .תשאלי

אבל אני כבר , תסלחי לי שאני מספר לך. שישי
את לא יודעת מה זה כשיש לך אישה . ממהר הביתה

. אישה נבונהאת נראית , מה אני אגיד לך. תאילנדית
אני בא . עדן־גן, זה חלום. אין כמו אישה תאילנדית

אוכל , מאכילה אותי, היא רוחצת אותי, הביתה
יש לי אישה . כך אנחנו נכנסים למיטה־אחר, ואוכל
אבל אני שם לה , תסלחי לי שאני מספר לך, קטנה

 הגידואז מה ל, שיהיה יותר גבוה תחתכרית מתחת ל
 !עדן־גן ,לך
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 הביתה ,בלילה, ל"חיה־צפון לרמתמרכבת 
 

ההוא מחפש זונה וחתך , סליחה על הברקס! תיזהרי  :נהג
מה את חושבת , כל הקשת הזאת מלאה זונות. אותי

 ?על זונות

 

 .מצב קשה, מוכות גורל : הנוסעת

 

 ?14,000אם הייתי מציע לך   :נהג

 

מעט מאד  ,אתה יודע ,יש? בשקלים או בדולרים : הנוסעת
 .ניתן לקנות אותם לא – זאת־ובכל

 

אבל אילו היית , לא יודע איזו ילדות הייתה לך  :נהג
 .יודעת מי היה אבי היית פותחת את החלון ובורחת

 

 ?נכון, אתה לא עבריין .אבל אתה זה לא אביך : הנוסעת
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אבל אבי בשנות החמישים . חס וחלילה, נכון, נכון  :נהג
בלילה . שירותיםגרנו בצריפים בלי . היה עבריין ידוע

, בחושך, היה צריך לצאת לעשות את הצרכים בחוץ
האחיות שלי היו . ילדים האנחנו תשע. בקוצים

רק אבא שלי . פוחדות מהחושך והשתינו במיטות
היה עושה בסיר ומכריח אותן לזרוק את צרכיו ואם 

מאז . נתן להם כפות והכריח אותן לאכול, לא רצו
. שהוא יקום מהקברפוחד . שמת אני עוד לא מאמין

אבא הכה אותו בקרש עם . חולה נפש, אח אחד שלי
. מסמר ובהלוויה ביקשו ממנו שיבקש סליחה מאבא

אתה " ,אומץ לומר לגוף המת ,לאח שלי ,והיה לו
גם . מוות־פחדנו ממנו פחד" .צריך לבקש סליחה

. מתה צעירה, הרג אותה, מסכנה, אימא שלנו פחדה
אחד מאתנו לא ־אף .את הכל אנו חייבים לה

פעם אבא שלי שרף . אנשים טובים, עובדים, עבריין
את הבית באש ואמר לאימא שהוא ישרוף אותה 

בריון  ,ובא בעל הקיוסק, היא צעקה. ואת הילדים
אבל אנחנו , ים ונכנס לבית הבוער וצעק שנצא־מבת

בעט ודחף אותנו , והוא קילל אותנו. מפחד לא זזנו
כך קילל את אבא ־אחר .וככה הציל אותנו, החוצה

אבל הוא לא שרף את , ואמר לו שישרוף את עצמו
הפניה , תוכלי לקרוא מה כתוב כאן, סליחה. עצמו
מחר אני עובר . אני חולה, משהו בריאות, לרופא

, סליחה .בחיי שאני צריך להפסיק לעשן. בדיקה קשה
 ?אולי תקראי מה כתוב פה

 

קה וכדאי כתוב כאן שאתה צריך ללכת לבדי : הנוסעת
ריח סיגריות  .שתעשה זאת והעיקר שתהיה בריא

. ברשותך ,אני פותחת את החלון, כבד מאד כאן
אני מאד מבקשת ממך ? אתה מדליק סיגריה, סליחה

 !לא לעשן

 

 ?אז למה שלא אעשן, אבל אמרת שמסריח   :נהג

 

אתה . כי זה יסריח עוד יותר וזו מכסה שמספיקה לי : הנוסעת
אות שלי שרופות על יהר, חבוב ,מהמראהמתבונן בי 

שתיתי נפט  כשהייתי ילדה. כך שאל תכעס, מקרהכל 
ואמי לא ידעה שאסור להזיז מי ששותה נפט ותפסה 

 . אותיאותי ברגלים והפכה אותי והנפט שטף את הר
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את יודעת כמה . אות שלך בטוח לא כמו שלייהר  :נהג
, זה פחדאי. אני לא מרגיש את היד? שנים אני מעשן

מזה אני בבדיקות ־וחוץ. היד מלמעלה נרדמת לי
יש לי גם דימומים מהחניכיים והכל בגלל . קיבה

 .הסיגריות

 

חבר שלי מת ? אז אולי כדאי לך להפסיק לעשן : הנוסעת
 .מגנגרנה וזה עלול לקרות לך

 

 .בחיי שאני מפסיק לעשן, אני על הפנים  :נהג

 

 ? אכמה סיגריות יש לך בקופס : הנוסעת

 

 .שתי סיגריות אחרונות ודי, שתיים  :נהג

 

 .את אלה תזרוק, לא אחרונות ודי, לא : הנוסעת

 

 ?לזרוק  :נהג

 

אני כבר יורדת ויש פח ? רוצה שאני אזרוק לך אותן : הנוסעת
הסתכל עלי איך בטקסיות אני זורקת את . ענק מולנו

 ?רוצה, שתי הסיגריות האחרונות

 

אולי את . שתהיי לי בריאה. נשמה, תזרקי ,תזרקי  :נהג
 !תהיי המפנה בחיים שלי
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 יבאב־לל למרכז ת"החי־מרמת
 

אבל תדעי לך שאני , בלי להעליב את הנמצאים  :נהג
חושבים שהם קונים . זבל נכנס לי למונית. אוטו זבל

אין  ",עצור" ",סע". שאתה עבד שלהם, אותך
 האחת הגיע. מטנפים, מעשנים ",סליחה"אין  ",תודה"

לא לוקח , תיזהרי: "אמרתי לה, מהסופר עם דג מלוח
ישבה , אמרה לי ",אל תדאג, לא" ";עם מצרכים

ופתחה לראות אם הדגים טריים ונפלו לה הדגים 
כמה . וכל היום הרחתי דג מלוח, והמים ישר לריפוד
ואז הייתי צריך , זה נכנס לתוכו, שניקיתי לא עזר

בטח שהקונה המסכן לא ידע . המכונית למכור את
, שעוד מעט יעבור הדיאודורנט והדגים יסריחו לו

 ?להישאר עם הדגים? אבל מה לעשות

 

 .תכף אתבשם ויהיה ריח נפלא במונית : הנוסעת

 

 ?אולי תשימי על הריפוד  :נהג

 

 .מספיק ריח של אווירה. זהו בושם יקר? ולי הגזמתא : הנוסעת

 
 

שמפזרת בושם על , קליינטית אחת קבועהיש לי   :נהג
, כך שהיא יורדת. המושבים ואפילו לתוך המאוורר

 .אני פותח את החלונות

 

 ?אז למה אתה לא אומר לה לא לפזר בושם : הנוסעת

 

. היא עובדת ותיקה בבנק. אבל זה לא עוזר, אומר  :נהג
, בת חמישים, מסכנה. לא התחתנה. נשמה טובה

מסוגלת להזמין מונית . באחיה, מטפלת באימא שלה
עולם "לחלק למישהי כמה ביטאונים של , ים־לבת

 .מסכנה, נשארה רווקה, תמימה. ולחזור חזרה "האישה

 

 . רווקה ,אני למשל. לא כל הרווקות מסכנות : הנוסעת

 

והיא נורא , אבל את בטח רווקה מתוך בחירה, כן  :נהג
 .רוצה להתחתן
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 ?נו : הנוסעת

 

ובכלל אנשים שמנצלים  ,עם האימא והאח, איפה  :נהג
 !בשביל הטורפים התמימים זה לחם. את התמימים
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 אביב־ל למרכז תל"החי־תמרמ
 

, עכשיו את רואה אותי נהג מונית ואיזה אוטו ישן  :נהג
פתחתי . ואני הייתי איש עשיר עם הרבה חברים

. הרבה חברים, נהנינו, שתינו, אכלנו, שולחן
, אחד לא עוזר־אף. כולםרגל ונעלמו ־פשיטת

 .אין לך חברים, יום אחד. אחד לא בא־אף

 

הרי . נראה שהבחירה שלך בחברים לא הייתה טובה : הנוסעת
פי מי ־היית צריך לבחור על, אם אכלתם ושתיתם

 .שהם ולא בגלל מה שאתם עושים ביחד

 

אני מודה לאלוהים שפשטתי את , גבירתי ,תשמעי  :נהג
את לא יודעת כמה נכון , אלוהים נתן לי ברכה. הרגל

יש לי עכשיו חברים אחרים . מה שאת אומרת
סוף ־סוף, פשוטים וישירים, לגמרי אחרים, סביבי
 .אנשים

 

 ?מתי אתה מסיים את העבודה היום : הנוסעת

 

 
 

 .ביוםעשרה שעות ־אפשר לעבוד שתים־אי, תראי  :נהג
היה ? את זוכרת את זה שבא במקומי להסיע אותך

לא . התחתן ונכנס לבית וגם נכנס למונית. לו הכל
חלק , א מקבל ליד לא שלוהבין שהכסף המזומן שהו

חלק , חלק לביטוח, חלק לתיקונים, הכנסה־הולך למס
, העיקר ההוא שלא הבין מכר את הבית שלו, לבלאי
כך מכר את ־ראח, כך מכר את המכונית שלו־אחר

 .המספר שלו ונשאר עם כאב גב

 

מסיטים אותם ויש , טוב שיש לך את הווילונות האלו : הנוסעת
 .זה נהדר ,צל

 

את לא יודעת איזה בעיות עושים לי הווילונות   :נהג
הקליינטים נכנסים ושואלים בשביל מה . האלו

, שואלים אם אני מסיע אנשים חשובים, הווילונות
 "?ממשלה־ראש ,מה אני: "םויש כאלה ששואלי
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 ?ומה אתה אומר להם : הנוסעת

 

את לא , מה: "שואל בחזרה? מה אני יכול לומר  :נהג
נכנס לי אחד  ?מה אני אתחיל אתם" ?ממשלה־ראש

מזיז את , יושב בכיסא על ידי, לפני כמה ימים
, ידים על התסרוקת ועושה ככה'שם ת, המראה שלי

ואחת נכנסת עם שני ילדים וכל ? מה תגידי ,נו. ככה
הנסיעה היא עם הראש מחוץ לחלון והם צועקים 
ובוכים ונוגעים בכל הכפתורים ועוד מעט היו עפים 

לא , לא שומעת ,לי החוצה והיא עם הראש בחוץ
 .ועוד הכניסה לי כלב קטן ,רואה
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 אביב־ל למשכן האמנויות בתל"החי־תמרמ
 

חיכיתי לך יותר מעשרים רגע ואני לא אראה את  : הנוסעת
 .תחילת האופרה

 

אבל אני אספר לך שחיכיתי שמונה שעות , סליחה  :נהג
אני בולגרי . לסופיהוצלצלתי כל הזמן , תעופה־בשדה

, הכרתי אותה בפעם שעברה. ויש לי חברה בסופיה
. מלון מפוארים מאד־היינו בבתי, נסענו בכל בולגריה

. תי בשדה התעופה שמונה שעותהעיקר חיכי .זול שם
צלצלתי וצלצלתי אליה וגמרתי את הכרטיס  .תקלה

כך רציתי לנסוע ־כמה ימים אחר. וחזרתי הביתה
ניקתה . חולים־ואמרו לי שהיא בביתאליה לבולגריה 

אז . נפלה ושברה עצם, את הארון למעלה בשבילי
לא יכולה , חולים־היא בבית? אני אסע אליה, מה

אז חיכיתי עוד קצת ותכננתי את , טוב. לעשות כלום
. הייתה לי פריצת דיסק, ולא תאמיני. הנסיעה אליה

אבל , ביקשתי ממשרד הפנים רשות להביא אותה
, נו. לא נותנים לבוא לגויות, פנים בלאגןבמשרד ה

 . עכשיו יש לי ישראלית אחת? אז מה לעשות
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ותה שהבית שלי לא אבל החתמתי א, היא גרה אצלי   
 ?אז מה לעשות .היא כועסת. שלה

 

 .תתחדש, יש לך מכונית חדשה : הנוסעת

 

 .גם אני חדש  :נהג

 

, מחומצן? ראית איך שההוא נראה .אני רואה : הנוסעת
, ו'הליכה של מאצ, עם נעלים גבוהות, פרוע, מקועקע

 .הרבה אלימות משתקפת ממנו

 

לא קראת בשבוע . הכל גראס, גבירתי ,הכל גראס  :נהג
זה  ,בעמוד עשרים ושש" ,שבעה ימים"ב, שבעבר

. זה מעלה ומוריד את מצב הרוח, דופק את המוח
הגראס דופק את תאי . דפרסיה־משהו כמו מאניה

 .אני יודע, חהמו

 

 ?איך אתה יודע : הנוסעת

 

חמש שנים נשוי לאחת שמעשנת גראס כבר עשרים   :נהג
 .שנה

 

 ?וכשהתחתנת ידעת : הנוסעת

 

התגרשתי . אלוהים אוהב אותי. ידעתי ולא ידעתי  :נהג
את יודעת כמה טיפולי . לפני שלושה חודשים

היא גם עובדת . הכל מהגראס, והכל אפס? הפריות
מתחילה עם הסדרן כדי שיתן לה , דפוקה .בתחנה
, ידאיזו אפשר להעביר עליך ־למה אי, תגידי .נסיעות

מה אכפת לך שאני אבוא ? למה לא. הייתי מת
 .נו באמת, תראי איזה תענוג? אליך

 

כבר , מכל ההצעות של נהגי המוניות, חבוב ,תראה : הנוסעת
אבל קשה . בושת נייד־הייתי יכולה לפתוח בית

מה אתה , תאמר לי ברצינות. מקצוע בגילי להחליף
 ?מה יש לך? כך מיוחם־כל
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בפעם ? ןקָ זָ את רואה את ה, מותק. אני פוחד למות  :נהג
אח שלי מת . ןה זקשעברה שלקחתי אותך לא הי

 . דם־גם לי יש לחץ. דם־לחץ, לפני שבוע

 

 ?מדוע אתה לא הולך לייעוץ פסיכולוגי לעזרה : הנוסעת

 

 .נתנו לי גלולות, הולך, הולך  :נהג

 

 ?ואתה לוקח אותן : הנוסעת

 

?לא רוצה, מותק ,אז מה ,נו, אבל זה לא עוזר, לוקח  :נהג
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 בלילה ,יושבת בתחנת ארלוזורוב
 

 .כך מאוחר בלילה־טוב שאת יושבת לידי כל  :נהג
  .מוניות ואין אוטובוס והאזור מלא זונות בינתיים אין   

 

 ?כמה  :הנוסעת

    

ובדרך חזרה , ים־פעם הסעתי מישהי לבת. נסתדר  :נהג
אבל , רצתה ליפו ,בחורה צעירה. עצרה אותי מישהי

בגלל שהיא הייתה בדרך  אבל. שקל חמשהיו לה רק 
באמצע הנסיעה " .תעלי ,יאללה ,טוב" ,שלי אמרתי

קפצתי . םשלה בין הרגלי אני מרגיש את היד
פתחתי את הדלת " .עופי" ,אמרתי לה, ונבהלתי נורא
" !אתה לא גבר" ,קוירדה והתחילה לצע, לגרש אותה

עוד יחשבו שאני , איזו פדיחה ,ולקלל ואל תשאלי
מי יאמין שהיא תקעה לי ידיים בין . אנסתי אותה

, אז סגרתי מהר את הדלת וברחתי משם ?הרגלים
 .פדיחה

 

 ?אולי הייתה זונה : הנוסעת

 

 
, למה שלא תיקח חמישים, אם זונה? מה פתאום זונה  :נהג
 .הייתה חובבנית? שבעים שקל   

 

 ?כך זול־כל? שבעים שקל, חמישים : הנוסעת

 

לא , יש תחרות, יש הרבה זונות? מה את חושבת, נו  :נהג
שלוש  ,יש זונות צמרת. כך קצת־לוקחות כל םכול

, נקייה ,והיא באה למלון מאות דולר ללילה
יש כאלה במאתיים דולר שמקבלות . סטייליסטית

 .בדירה בצורה מסודרת

 

 ?איפה הן גרות  :הנוסעת

 

ומי , אביב יש זונה אחת לפחות־בכל בניין בתל  :נהג
את , את לא נראית רע. יודע מי נכנס ומי יוצא 

 ?יודעת
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 .תודה : הנוסעת

 

 ! בחיי  :נהג

 

 !בחיי שאני מאמינה לך : הנוסעת

 

לפני כמה . 25יותר טוב אישה מאשר בחורה בת   :נהג
הבת . וילדה קטנה 25ימים הסעתי אימא ובת בת 

ראיתי שהיא עושה לי עיניים . ישבה לידי 25בת 
אימא שלה כבר , ובסוף הנסיעה. והיה נחמד וצחוקים

ספר ואז היא הכניסה לי לידיים פתק עם מ, ירדה
. לא צלצלתי? ואת חושבת שצלצלתי. הטלפון שלה

חבר . מה שקרה לחבר שלי, בואי אספר לך סיפור
פעם לא ראה חזיה ־אף. אבא של חמש ילדים, שלי

יום אחד קראו לו לתיקון . אחרת מזו של אשתו
ופותחת לו את , הולך החבר שלי. צנרת ברמלה

החבר שלי מתחיל לתקן . הדלת אחת בחלוק שקוף
. נזילה וההיא מתחילה ללטף לו את הראשאת ה

 ? ומה קרה תגידי! ושכב איתה, והוא בשר ודם

 

 ?מה קרה : הנוסעת

 

או שאתה נותן אלפייה או שאני קוראת " ,אמרה לו  :נהג
ולא נתן " .למשטרה ואומרת שאתה אנסת אותי

, סוהר חמש שנים־והיום הוא יושב בבית. אלפייה
אז מה אכפת , נו. עולמוואשתו התגרשה ממנו וחרב 

נלך . אני סטייליסט. לא במועדון רועש, לא? לך קפה
 !מפסידה? לא רוצה. בשקט ",הילטון"ל
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 "דיזינגוף סנטר"ביפו ל "יפת"מגלריה 
 

אחרי שירד עצרתי . במונית שלפני היה נרקומן : הנוסעת
הנהג  ".דיזנגוף סנטר"סיע אותי ליוביקשתי ש, אותה
, כמדומני, עוד מונית אחת עצרה וממנה ירדו. סירב

. וגם במקרה זה הנהג סירב להסיע אותי. שתי זונות
 ?מה אתה חושב קורה כאן

 

מכאן . יש מוניות שמתמחות בנרקומנים וזונות, תראי  : נהג
אק ללוד וחזרה במאה 'צ־יק'ביפו מסיעים אותם צ

. קבלהבלי , בלי מונה, זה כסף טוב. שקלחמישים 
סלחי לי שאני . אבל זה יעלה להם יום אחד ביוקר

אפשר , אבל לאיזה חורים הם נוסעים, מדבר ככה
אחד לא ־ואם תקראי לעזרה אף, לרצוח אותך

ויום אחד , וגם תסיעי נרקומן עשר שנים. ישמע
 ?בבית שלך תכניסי כל אחד, תגידי .יתקע לך סכין

 

 .לא : הנוסעת
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 ,נרקומנים? למונית כל אחדאז למה שאכניס   :נהג
הם לא . אני כבר מכיר את הטריקים – שיכורים
כך ־ואחר ".רמלה, לרמלה"אומרים  ",ללוד"אומרים 

כמעט מגיעים ואז אומרים לך לפנות קצת בפסי 
, לא. ואז אני מוריד אותם מהאוטו, הרכבת ולחכות

פעם עלה . גם יש לי אקדח, אני לא מפחד, לא 
מר שהוא יתלונן במשרד שיכור ואיים עלי וא

! רעיחול .התחבורה ורצה את מספר המונית
את . דמיםמזה הם נר־וחוץ, השיכורים לא משלמים
. כמו קרש, לכי תעירי אותו? שןיודעת מה זה שיכור י
אני אומר " !אל תשלם! תרד", והוא לא רוצה לרדת

אומר לי לעזוב אותו . והוא לא משלם ולא יורד, לו
. לך לעזאזלאזה הבית שלו ושאני , כי זו המיטה שלו

. לא סתם, לא. אז כבר מהתחלה אני מוריד אותם
אבל לא לוקח , אני שם אותם ברחוב במקום בטוח

 .זה יעלה לך עשרים וחמישה שקל. אותם
 

 .שים מונה, לא, לא :הנוסעת
 

כי יש לך פרצוף של , רואה למה לא עוצרים לך, זהו  :נהג
 .קבלה
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 ביפו "יפת"ל לגלריה "החי־תמרמ
 

עמדתי , כמה שאני מצטער שחיכית לי? זו את ,אוי   :נהג
 .בעולי הגרדום ולא בהרוגי המלכות

 

 .עמדת בהרוגי המלכות במקום בעולי הגרדום, לא : הנוסעת

 

? מה קורה לי היום שאני מתבלבל ודווקא אתך, נו  :נהג
את . אני אוהב את הלב שלך, נשמה ,את כמו אחותי

למכשיר [. אני קורא לו גאטּוָטה? מכירה את גאטוֹ 
אולי , תנחש? מי יושבת כאן, גאטוטה ,הלו] הקשר

היא , כן. כטהאנזמין אותה בשבת בבוקר לדייג בי
 .בשמחה היא אומרת, אומרת שכן

 

לא . אני שונאת דיג. לא אמרתי כן? מה קורה לך : הנוסעת
 .חיים־ובכלל לא אוכלת בעלי, אוכלת דגים
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מה . מתקן הרשתות, הייתי אצל עבאס ,גאטוטה  :נהג
אל, הרע־בלי עין, המוניםבהדגים באים ? להגיד לך

בטח הכינה ? הבאת לאשתך מהדיג! בלי עין! תדבר 
אז סיכמנו לקחת ! בלי עין, אבל אל תדבר, מטעמים

 !נעשה, מה שתרצה? את דורית ביום שבת

 

אמרתי לכם שאני לא אוכלת דגים ולא קמה  ,אורי : הנוסעת
 .בשבת בבוקר

 

כל . אבל זה סוד. אין דגים, טהכאין יא, אל תדאגי  : נהג
. כולם רוצים לבוא ליאכטה, המוניות משתגעות

טה והם חושבים אכאפילו הראנו להם צילום של י
אנ. איזה צחוק, שזה אמת

י סתם נולדתי להיות 
רוצה לעשות קטע , בעצם אני שחקן, נהג מונית
רק נעלה , תזמיני את אורי ואת גאטוטה. בתיאטרון

נסתכל אחד , על הבמה ואנחנו שנינו באותו גובה
, דורית ,בחייאת, תעשי לי טובה. תפקעיוהקהל , בשני

תצלצלי לקוני הסדרן ותאמרי לו שאת מחפשת את 
קוני הוא בחור . הוא ימות. אורי לקטע בתיאטרון

ידיעות "ב ",הארץ"מודעה בעיתון ישים הוא , טוב

תספרי לו סוד וכולם . איפה שאת רוצה ",אחרונות
צלצלי  !לא מהמונית, לא. אל תשכחי. יודעים עליו
 .שלא יחשוב שזה בא ממני, אליו מהבית

 

בחום הנורא הזה נאלצתי לרוץ עד הרוגי המלכות  : הנוסעת
כל . רו לך שאני בעולי הגרדום וכלוםוכבר הסבי

והפעם יש לי פגישה , פעם אתם עושים לי את זה
אתם לא מבדילים בין עולי הגרדום . ואין, חשובה

פה מתים ופה ? ולמה שתבדילו. להרוגי המלכות
 .מתים

 

 . אני מתנצל, אלף סליחות, אלף סליחות  :נהג

 

וא הרי ה. כבר שיגעתי אותו, תאמר לסדרן שטעית : הנוסעת
. רק שכמובן שברחוב אחר, אמר שאתה עומד למטה

 !איזה חום

 

 ? את מתאפרת  :נהג
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 .אחרי שהתייבשתי ונזלתי, דאיו, כן : הנוסעת

 .את אישה יפה  :נהג

 

 .תודה : הנוסעת

 

 .אבל אני לא מתעניין בנשים  :נהג

 

 !אתה מתעניין בדגים : הנוסעת

 

 ... סחתיין  : נהג

 

 !?מתעניין בגבריםאתה  :הנוסעת

 

 !אני מתעניין בך, לא  :נהג

 

אני לא האישה , לא כדאי לך. הכלל־מן־יוצא? בי : הנוסעת
 .האידיאלית

 

 .אני רואה  :נהג

 ?מה זאת אומרת אתה רואה : הנוסעת

 

כמו שאני רואה שאת , אני רואה שאת לא אידיאלית  :נהג
אז אפשר לחזר , נו. אבל גם אני לא אידיאלי. יפה

 ?אחריך

 

 ?תלך לאופרות? מה אתה חושב לעשות איתי : הנוסעת

 

למדתי . יסט'מזה מסאג־וחוץ, אני מוזיקאי ,כן  :נהג
בתאילנד שנים ואני אענג אותך בכל פינה בגוף 

אתן לך ? את תפוסה? אז מה את רוצה, נו. שלך
 !כדאי לך ,את תתחרטי. כרטיס

 

 !נכנסתילא  …עצרה לי מונית עם שלושה גברים  :הנוסעת

 

. החיים יפים! מזלך? שלושה גברים ואת לא נכנסת   :נהג
אני מקווה . נשים עושות לי את זה. אני אוהב נשים

אבל עם מי , גם שבגיל שמונים נשים יעשו לי את זה
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מה ? עם נשים בגיל שבעים? אני אלך בגיל שמונים
, נשים בגיל שבעים יודעות להרים ידיים! פתאום

 .םאבל לא להרים רגלי

 

 ?אז אתה צריך כל הזמן נשים : הנוסעת

 

 .עושים חיים, עוצרים את המונית? מה רע, כן  :נהג

 

 ?ואשתך מה : הנוסעת

 

לא , לא שותה, אני בעל טוב. אשתי זו לא בעיה  :נהג
 !מפרנס, קלפן

 

לא , אבל אתה יכול להיות מפרנס. זה יפה מאד : הנוסעת
כך ־כל ?אז מה. לא קלפן ולא רודף נשים, שתיין

הרבה נשים נענות לך כשאתה עוצר את המונית 
 ?ועולה לעשות חיים

 

 . לא? את האמת  :נהג
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 ל למשרד הגישור במשרד המשפטים"החי־מרמת
 

 .בתיאבון על הגזר : הנוסעת

 

 .תודה  :נהג

 

אני עצמי , טוב שאני רואה שאתה מכרסם גזר : הנוסעת
בקילו עליתי בגלל הסופגניות . צריכה לעשות דיאטה

 .כדאי שאתחיל רמדאן. וחצי

 

אשתי לא . אסור לאכול, אין! תיסגרי את הפה  :נהג
אם היית רואה אותה . פשוט לא אוכלת, אוכלת

אבל אני אוהב . נראית מצוין, אחרי שלוש לידות
לאחרונה אני לא אוכל  .אוהב לאכול הכל. לאכול

 .אכלתי, אבל אכלתי, כך הרבה בשר־כל

 

אוכלי בשר מובהקים יותר ? אז אולי תתעדן : הנוסעת
 .אלימים 
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 !אני לא אלים  :נהג

 

 ?אתה לא : הנוסעת

 

 .אני גר בראשון, אני רק מתאים עצמי לסביבה! לא  :נהג

 

 .עיר נחמדה : הנוסעת

 

 .ַעם חרא ,עיר נחמדה  :נהג

 

 "?עם חרא"? זה אפיון של ראשון : הנוסעת

 

 .נחמד, אבל לא נורא. בכל מקום עם חרא, לא, לא  :נהג

 

 ?זאת אלים־אז איך ומתי אתה בכל : הנוסעת

 

דוגמה . רק שמסתובבים לי הפיוזים בגלל משהו  :נהג
 .לא אוהב שחונים בחניה שלי ,קטנה

 ?כי קנית אותה? היא שלך : הנוסעת

 

ויום , רוצה לבוא ולחנות. שילמתי כסף וקניתי, כן  :נהג
עמדתי באלכסון . אחד אני מגיע ומישהו חונה אצלי

, אחד מהבניין לא יכול היה לצאת־שאף, שכזה
תברר שזה היה העד שאיתרו את החונה ו. סוהר־בית

, כולם צרחו, לי לא אכפת. אורח של אחד הדיירים
. אחד לא חונה אצלי־אבל היום כולם יודעים שאף

באתי לגור בראשון לקומה , תראי? עוד דוגמה
ר את רביעית ובקומה החמישית מישהו מנע

. אחד מהשכנים לא אומר כלום־ואף, השטיחים עֵלינו
דיברתי עם , דיברתי עם האישה, עליתי למעלה

לא עוזר . דיברתי עוד הפעם עם האישה, הבעל
ואז באסיפת השכנים לכלכתי עליהם כמו . כלום

הבעל אמר שהוא ירביץ לי . קראתי לה זבל, שצריך
לפני , מתי אתה רוצה להרביץ לי: "ואז אמרתי לו

והיו צעקות ובאה " ?מתשאתה מת או אחרי שאתה 
סיפרתי לשוטר על השטיחים ואמרתי שאני . משטרה

, מוכן להביא בקבוק ויסקי וסולחה לזבל מלמעלה
שהגיעו משכונת התקווה ורגילים לקומה אחת ולנער 

ואז השוטר אמר לי שלא . שטיחים על האדמה
, אני עוזר לו, סתדרהאבל היום הכל . אעלה למעלה
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לו את המכונית והם עוזרים  מתקן, מחליף לו גלגלים
בואי אתן לך עוד ! איזה פקק. והכל בסדר, לי

חושבים שזה מגרש כדורגל , מעלינו שכנים, דוגמה
הלכתי לדבר . אני יושב בסלון ומשתגע. או כדורסל
לא עוזר . עם האח הגדול, עם הבעל, עם האישה

יושב בסלון ובום בום  ,ואז כמו שאמרתי לך. כלום
האישה רצתה לטרוק לי את . להרצתי למע. מעלי
. נתתי לה מכה עם הדלת והבעל שלה לא קם, הדלת

היום אני חי כאילו שגילחו לי . חכם, וטוב שלא קם
? את מבינה. לא שומעים כלום, את הקומה מלמעלה

אני רק מגיב ומסגל את . אני בשליטה, אני לא אלים
ביא אאני , לא, לא? איפה רצית. עצמי לסביבה
 .שלא יהיה לך קשה, קוםאותך עד המ
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 ביפו" יפת"ל לגלריה "החי־מרמת
 

אל . ש את הרדיו ואת הקשרחלהבבקשה ממך  : הנוסעת
אני כבר מפצה אותך במסטיק ואפילו , הנה, תדאג

 .בסוכריית דובדבנים עם מנטה

 

אצלי . אני לא יכול בלי רדיו! כבר היה לי כדאי  :נהג
ו הילדה אם אשתי א. שעות ביממה 24הרדיו פתוח 

אומרת " ,אבל ישנת. "מכבות את הרדיו אני מתעורר
ואפילו כשאני עוצם . בלי רעש לא יושן, כלום. אשתי

 .עיניים אני שומע את הגול

 

 ?אוהב כדורגל : הנוסעת

 

עשרה שנים שאני לא הולך ־אבל כבר חמש ,מאד  :נהג
 ?היית פעם במשחק כדורגל. לאצטדיונים

 

 .זה מהטלוויזיה אבל יודעת מה, לא : הנוסעת

 

 
 

באצטדיון רק אצלנו יש גדרות . טלוויזיה זה לא זה  :נהג
. גבוהים שמפרידים בין הקהל לשחקנים כמו חיות

איחוד הכדורגל האירופי רוצה . באירופה אין את זה
. אבל אצלנו צריך גדרות, שנוציא את הגדרות

עורכי , נהגי מוניות, ומדובר על כל הקהל, הקהל
כולם מקללים וצועקים ואחרי , יםבנק מנהלי, דינים

ולא מעיזים להוציא קללות , המשחק חוזרים הביתה
, זה בגלל המלחמות. אפילו לבדם באמבטיה, כאלה

את , אני בגדוד צנחנים. אנחנו נעשים אלימים
צריכה לראות אנשים מכובדים כמו מנהלים ועורכי 

, והכל נוטף, כמו חיות, דינים וכולם אוכלים בידיים
אבל מוזיקה קלאסית וכינורות אני . ה מה שמיוחדוז

. וגם צפצפות אני נורא שונא, אוהב לשמוע חלש
לקרוא לחבר שלו ? בשביל מה הישראלי מצפצף

 ?את רצה לעבוד. מעבר לכביש

 

 .עוד לא זכיתי בלוטו, עובדת, עובדת, כן : הנוסעת

 

 ?את משחקת  :נהג
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מקסימום בעשר  ",מפעל הפיס"יש לי כרטיס קבוע ב : הנוסעת
 .מאהאולי , עשרה שקליםשנים 

 

 .זה מה שאת, מנחוס  :נהג

 

 ?ואתה : הנוסעת

 

למשל חבר , אבל יש אנשים שיש להם מזל, גם אני  :נהג
מי , אבל מה. שלי זכה פעמיים ובסכומים גדולים

 !מנחוס –שמנחוס 

 

 ?אתה ואני ,אולי נשחק יחד : הנוסעת

 

לא יעזור , מינוס זה מינוסמינוס ועוד ? מה פתאום  :נהג
אם למשל תבטלי : סביר לך משהואאני . דבר־שום

 ,את המספר שלך והחבר שלי ישחק עם אותו מספר
לא , ואם המספר של חבר שלי היה אצלך! הוא ינצח

שלום  ,שלום! כי מנחוס זה מנחוס. היה הולך כלום
  .לך
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 אביב־ל למוזיאון תל"החי־מרמת
 

הזה של ארבעה גברים שתוקפים אונס הקבוצתי ה  :הנוסעת
 .נערה אחת זו קטסטרופה

 

, היה צריך לחתוך לכולם כמו שחותכים יד לגנב  :נהג
 ? מה ,אבל מה היה שם

 

קנו , עצרו, רמהוארבעה בחורים חטפו נערה בע : הנוסעת
 .קנו סמים ואנסו אותה אחד אחרי השני, אלכוהול

 

 ?אז הם היו מסטולים  :נהג

 

 .כן : הנוסעת

 

 .זה לא נקרא אונס  :נהג

 

 ?לא : הנוסעת

 
 

 !אמרת, הם היו מסטולים  :נהג

 

המוזיקה הטכנית הזאת , ך בבקשה את הרדיונמה : הנוסעת
 .רועשת מאד

 

 ?כואב לך הראש  :נהג

 

אבל אני יורדת עוד . סתם לא אוהבת רעש, לא : הנוסעת
 .אל תדאג, מעט

 

. עובד כל לילהאני , אני חייב רדיו כדי לא להירדם  : נהג
נשמע [ .יותר שקט אבל משעמם, בלילה יותר טוב

, בקשר זה היה הבן שלי] רעש דיבור במכשיר הקשר
כל . קשר יקרים מאד־קניתי לו ולבת שלי מכשירי

 .שקלאחד יותר מאלפיים 

 

 ?לא ,אתה גרוש? קשר במקום ביקורים־מכשירי : הנוסעת
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, ובאמת אין לי זמן ללכת לבקר אותם, אני גרוש ,כן  :נהג
 .תם בקשריאני משקיע בעצמי אבל אני מדבר א

 

אתה יודע שזה לא תחליף ואתה יודע שזאת לא  : הנוסעת
 ,שמה שלא תשקיע עכשיו סיבה ואתה בטח יודע

 .תפסיד

 

. מאז שאימא שלי מתה אני לא רואה אותם הרבה  :נהג
, היא בישלה, בשביליאימא שלי הייתה כמו אישה 

 .הילדים באו אליה, עשתה כביסה

 

אתה צריך להיות , אבל אתה אבא של הילדים : הנוסעת
אתה חייב . בשבילם מה שאימא שלך בשבילך

 .לעבור את מחסום הבן כדי להיות אבא

 

אולי ... באמת הילדים שלי מבקשים שאני אבוא  :נהג
 ?אפשר לבוא לייעוץ אליך

 

 .י לך בלי כסףכבר יעצת : הנוסעת

 ?רוצה כרטיס כדי שתפני אלי בנסיעות  :נהג

 

 .תודה, כבר יש לי נהג קבוע : הנוסעת

 

 .עוד קרצייה? אז מה  :נהג

 

, כרטיסאת התן  ,תן? למה קרצייה, חלילה ,לא : הנוסעת
 .אפשר לדעת־אי

 

 .את יכולה לצלצל אלי גם בלי קשר לנסיעות  :נהג

 

 ?ליווי למשל־נערת? כמו מי ומה? למה : הנוסעת

 

אולי את . ליווי לא תצליחי־כנערת, חבובה ,לא  :נהג
 .ליווי עושה דוקטורט־אבל גם נערת ,דוקטור למשהו
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 .אבל כרגע ביקשת שאצלצל אליך : הנוסעת

 

תי מסביר לך מהו היי, חבל שאת יורדת, תשמעי  :נהג
 .ואיך אין לך את זה, ליווי־דוקטורט של נערת
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 לתיאטרון הסמטהל "החי־מרמת
 

 ?זה אתה, לוםש : הנוסעת

 

המספר הטוב , כמו חוזה המדינה, הרצל ,זה אני, כן  :נהג
 .ביותר בתחנה

 

 ?אז אתה מרגיש טוב : הנוסעת

 

 .שימותו כל שונאי. מצוין  :נהג

 

 ?ויש לך הרבה : הנוסעת

 

. יש לי שמירה מלמעלה, אבל לא יכולים עלי... אוהו  :נהג
כשחזרתי . ואני חי, עמדתי למותשלוש פעמים 

אני עוסק בהרבה מאד ( ב בזמן האחרון"מארה
, בא לי החיידק הטורף) שימותו הקנאים ,דברים

חולים בלי הכרה חודש ויצאתי מזה ־שכבתי בבית
  המקובל שלי אמר שזה בזכות. והכל בזכות אבות

 
 

. שנה אמרתי עליו קדיש, לברכה־הסבא שלי זכרונו   
 "מעריב"עבדתי ב, מלחמת המפרץבפעם השניה ב

שן במיטה ובא ולילה אחד אני י. ום בלילהכל י
מלאך בגלימה לבנה עם זקן לבן ארוך ושיער לבן 

קום " ,וכובע כזה כיפה אדומה על הראש ואומר לי
א רוצה לקום והמלאך לא ואני ל" ,תצא מהבית, קום

קמתי ויצאתי ומיד " .תצא מהבית ,קום" ,עוזב אותי
 .טיל נפל על הבית והרס אותו! אתי פיצוץאחרי שיצ

 

 ?והפעם השלישית : הנוסעת

 

עמדתי ברמזור אדום ואחרי עמדה בחורה ובאה   :נהג
ש בתוך העיר ונכנסה בבחורה "קמ 140־מכונית ב

 –י ואנ, םיוכל המכונית נמעכה והלכו לה הרגלי
. העמוד נתקע לי בגרון והלכו לי הרגלים והראש

הוא , הישראלי יוצא בבוקר לא לנהוג בכיף, ככה זה
 !וואחש –יוצא למלחמה 
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 "?וואחש"מה זה  : הנוסעת

 

זה  "וואחש", פפפפפחחחחח? מה ,את אשכנזיה  :נהג
 .טרף־חיות

 

 ?ואתה ,אני נולדתי בארץ וגם אבא שלי : הנוסעת

 

? אז מה אני, רוסיה-מגבול אירן 6ל אני עליתי בגי  :נהג
 ?ישראלי

 

 .אתה וואחש ,מותק : הנוסעת
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 ל"החי־מיפו העתיקה לרמת
 

 .ערירי וחולה, עשיר, יקרתי אצל איש זקןב   :הנוסעת

 

 ?ואת מבקרת אותו  :נהג

 

אני משתדלת מאד כי כל העשירים נעלמו לו , כן : הנוסעת
העיר לי היום הוא . כך נחמד־מזה הוא לא כל־וחוץ

יותר מדי שרשראות , שיש לי יותר מדי פסים עלי
שורות של , שרשרת מיותרת במשקפים, על הצוואר

אבל הזקן , ורווחים בין השיניים, שיער לבן בשיער
 .אני לא עונה לו – הרשע הזה

 

אחד כזה אין לו למי לתת , תוציאי ממנו כסף, וואלה  :נהג
 .סף בביתאולי יש לו כ, תתחמני אותו. שיתן לך –

 

 .יש לו כסף בבנק, לא : הנוסעת

 

 .ולקבר ולקנות שיש, אז תאמרי לו שתדאגי לקבורה  :נהג

 
 

 .אני כנראה סתם אמשיך לבקר אותו, לא : הנוסעת

 

אני ערבי , זה מה שאת אומרת לי, אהבת האדם  :נהג
. אפילו הומוסקסואלים, ובשבילי כולם אותו דבר

בא להם להרוג את  ,הערבים ,אצלנו
אני מסתכל עליהם  .איזה טיפשות, ההומוסקסואלים

זה עניין  .הם נראים כמו נשים, ביום הגאווה
 גם לסביות לא  .הם לא אשמים, הורמונלי

לא רצתה , אחת תהיה לי עניין עם לסבי .אשמות
רק , כלום, כלום, כלום. שאגע בה ואמזמז אותה

 . רצתה למצוץ

 

 !נעמן? נעמן? מה שמך !לסביתאז היא לא  : הנוסעת

 

פעם לא ־ואני אף, אולי לא לסבית אבל מוצצת  :נהג
ההיא , אבל מוכרח להודות שנהניתי. עשיתי את זה

 .לא מרגישים את השיניים ,מקצוענית
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 ?אז מה קרה : הנוסעת

 

אני נשוי ויש לי אישה . הייתי כמה פעמים וחאלס  :נהג
 .חברות, נכדים, יפה

 

 ?מתי אתה רואה את החברות? חברותגם  : הנוסעת

 

? איך התחלנו לדבר על העניין הזה. מתי שאני רוצה  :נהג
 ?איך
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 ברל־ל לבית"החי־מרמת
 

בואי אני אספר לך  ?מה עם ספר המוניות, שלום  :נהג
לילה אחד נכנסת אלי למכונית שעמדתי . סיפור

בתחנה אישה צעירה יפיפיה וריח אלכוהול כבד 
 ,יוצא לה מתוך הפה והיא מתקרבת אלי ושואלת

אני  ,מותק" ,אמרתי לה" ?רוצה לעשות חיים ,נהג"
מה זו " ,אבל יש אחד רווק ואולי הוא רוצה, נשוי
קשר את החבר שלי מיד שאלתי ב. יפה יפה ,יפה

כי יש לי מתנה , הרווק אם הוא רוצה לגשת לתחנה
והחבר שלי בא ולקח אותה והשתגע , בשבילו
איזה שישה באו  !כך דיבר בקשר ולא תאמיני־ואחר

 .אליה באותו ערב

 

 .יצא לה ערב עבודה פורה : הנוסעת

 

 .היא לא זונה, לא  :נהג

 

 ?מה ,נו : הנוסעת
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מאותו לילה . אוהבת את זההיא , בשביל הכיף  :נהג
אחד לא ־כאילו בלעה אותה האדמה ואף, נעלמה

פעם , וזה לא כלום. פשוט נעלמה, יודע איפה היא
. אני נוסע ונכנסת בריצה למכונית אישה ערומה

אבל " ?מאיפה תוציאי את הכסף" ,שאלתי אותה
 ,טוב .היה לה כסף והיא לא נסעה רחוק, תתפלאי

מקווה שנהנית , להתראות, היה נעים מאד
  .מהסיפורים
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 אפילוג

 

 ?מה עניינים, נו! איחו : הנוסעת

 

כמו שביקשתי , האחות, לחברה שלי, דורית, צילצלת  :נהג
 ?ממך   

 

 

 
הסברתי לה . ולא רק פעם אחת, בטח שצילצלתי : הנוסעת

כך חבל לי על הצער ־שאני לקוחה טובה שלך ושכל
, גם אמרתי לה שאתה כמובן מתחרט. והכאב שלך

שאתה לא תתנהג כמו טיפש מופלג ושאתה מתחנן 
ולקח לי . היא כמובן כבר לא מאמינה לך. שתחזור

. הפך רצינימכמה שיחות לשכנע אותה שעברת 
 .אדם־אני מקווה שבאמת תהיה הפעם בן, איחו
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 על המחברת

 

 

מבקרת , תיאורטיקנית, יוצרת, ילידת ישראל. דורית קדר' דר
, ספרות השוואתית, בעלת תארים בתרגום, אמנות ואוצרת

תולדות האמנות ואמנות , פילוסופיית המזרח הרחוק, פילוסופיה
.מעשית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cab Storyתחת השם  תרגום המחזה לאנגלית זמין לרכישה

 

 :בעברית ובאנגליתכותרים נוספים זמינים לרכישה 

The Book of Inter-religious Peace in Word and Image 

 ?מהו מודרניזם: יו כמודרניסט'קרוואג

 שלבים להעצמת המודעות ביומיום: קלפי טארוט

 

http://doritkedar.wordpress.com 

 

http://doritkedar.wordpress.com/

