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 איציק אלוני :מאת    השיכור ואשתו
      i@bezeqint.net-aloni 

 

 משתתפים:

 השיכור.

 אשתו.

 קולות שכנים

 

 רחוב : המקום

 באשתו. מאוחר בלילה. איש ואשתו נכנסים, האיש שיכור, נתמך : זמן

 )מנער את אשתו ממנו( תעזבי אותי, תעזבי אותי מה את נטפלת אלי...  השיכור:

אני  ...יאת העניים... קומו עורו, אחי)צועק לכל עבר( זונות... דפקתם עוד פעם 

 מס הכנסה... אוהב אתכם... עוד פעם דפקתם את הזקנים... ביטוח לאומי!

 שיכור! שקט חתיכת קול: 

 אל תגיד לי לשתוק...  השיכור: 

 אני כן אגיד לך לשתוק!  קול:

 מה תעשה לי?! 

 תעלה להרביץ לי? 

 תעלה!בוא 

התעוררו בני אחד זה לא מספיק! הנה אחד התעורר... ואנחנו כל הזמן שותקים...  השיכור:

 ק( כולכם בני זונות... עזונות. אפילו הג'וקים למדו לעוף, ואתם מה? )צו

 שמו של ג'קי, נתן לי אלכוהול דפוק כמו האימא שלו.  יימח)מקיא( 

מהרגיל... גנב בן גנב. מחיר כפול )מקיא( את המעיים הוא מוציא לי ועוד לקח לי 

 גנב... גנב אותי וחשב שאני שיכור ולא ארגיש...  -בן -בן -גנב בן

 מלוכלך... 

 מחר אני אקרע לו את האימא שלו...

 )מנגבת לו במטפחת( ה?רלמה? מה ק ..., הגזמתהיום יותר מדישתית  אשתו:  

)צועק( בני זונות, המשיח הגיע, הוא כבר כאן התעוררו לראות. התקווה שנות  השיכור:  

אולי אתם לא יודעים אבל אני כסף...  נוזורק עלישיח בא מאמריקה... אלפיים. המ

 מפורסם מאוד... תשאלו את אשתי. נכון אשתי?

 כל יום אותו דבר! שקט! תשתוק! אתה שיכור מפורסם. שקט כבר! :  2שכן 
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ואם אני לא אשתוק, יה בן זונה? תקרא למשטרה המפליצה? כל היום יושבים  השיכור: 

חקירות, ומפליצים... פרצו לי את הדירה ב עשוקיםצנים, וכאילו ומפליצים הפל

 ולא נמצאו הפורצים. ומה עשו? תקעו נודות... )עושה בפה(

 שתוק, נבלה! :  3שכן 

 ... לך תראה איך אתה נראה. כמו מיטה אחרי זיון...החרה שלך שיפליצו לך בפה השיכור: 

 שטרה.תשתוק, יה חמור. או שאני באמת אקרא למ : 1שכן 

תקרא למג"ב שינגבו לך את התחת עם הפרונקלים... כל היום פלוצים וגרפסים  השיכור: 

 יה מיקרוב. פלוצים וגרפסים, הבת שלך מזדיינת בצעקות ואתה אומר לי לשתוק,

 בוא נלך. אשתו:  

 ( תשפוך עליו מים חמים.1)לשכן  :   3שכן 

       השיכור:  שישפוך לאימא שלך שתן חם.

 תבוא מחר כשאתה לא שיכור כדי לקבל מכות.לך כבר,    :2שכן 

רציתי ללכת אבל אני עכשיו דווקא למה לדחות למחר? תרביץ עכשיו אימפוטנט!  השיכור: 

 לא אלך. אני אחכה למשטרה שלכם. 

 . רצוף המסריח שמסתתר מאחורי התריס)פונה לאחד השכנים( בוא תראה את הפ

אנשים... יש חיוך מפלסטיק?... ג'קי נתן לי )לאשתו( שמת לב שלאנשים, להרבה 

אלכוהול מפלסטיק... הוא יהרוג אותי ואני לא אספיק לעשות סרט אחד 

מהתסריטים שכתבתי. סרט אחד, סרט אחד אני רוצה לעשות, סרט אחד, אחד... 

 פה.  אותי בואי נלך מכאן, כבר לא מצחיק

          )פונה לשכנים( אני הולך, להתראות חברים... היי, שכנים, אני הולך... 

 אתם רואים? 

 מחר אני אבוא לקבל מכות... אני הולך כבר לקיבינימט.

 )כל השכנים( לך כבר לקיבינימט... לך לעזאזל...  קולות:  

 עים מרוצים)לאשתו( את רואה איך שהם מרוצים, הם נהנים לקלל... הם נשמ השיכור: 

אני עצוב, לא קבלו אותי... לא קיבלו את התסריט שלי וכל כשהם מקללים... 

 החברים שלי אמרו שהוא מצוין. 

)פתאום מסתכל על המדרכה( אפילו המדרכה בוכה... מדרכה, למה את בוכה? 

)משנה לקול מדרכה( "השתינו וחרבנו עלי והערבי לא ניקה אותי, הוא לא הגיע 

 גלל הסגר"... היום לעבודה ב

כל הזמן? איזה מכות  לערבים מהשטחיםלאשתו( את יודעת מה עושים לוחש )

 מחטיפים להם במעברים... יותר טוב שלא תדעי... 
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 מדרכה( "ומה יהיה עם הלכלוך של היום, ככה יישאר?" של קול ל)משנה 

 )למדרכה( את יודעת שיש להם סגר. סגר, מטומטמת... 

 י אתה"... תוציא ממני את הלכלוך, כולרה". )קול מדרכה( "טאטא אות

 )למדרכה( מחר יבואו הרוסים ויטאטאו... 

 ". ו)קול מדרכה( "אני רוצה שיהודי שינקה את החרא של

ימח י)כועס( תשתקי, מדרכה מטומטמת, חכי לגשם. )נותן בעיטה למדרכה( איי איי 

 אייי... איייי..., נשברה לי הרגל... )צורח מכאבים( של שונאיי שמי וזכרם

 אולי תאשפזי אותו... הוא צריך אשפוז ולא להסתובב חופשי ברחובות...    :1שכן 

 וכו'...{ על הבמה מתחילים לעוף שקיות זבל, עגבניות, ירקות}

 את רואה? חבורת הזבל זורקים זבל.  השיכור: 

 זבל!זבל זורק ? מהמרפסת )לשכנים( גם אתם זבל. למה אתם לא זורקים את עצמכם

 ..תחיל להסריח.מ)לאשתו( בואי, נלך הזבל 

 )מתחילים ללכת ונעצרים( 

את יודעת שתל אביב נקיה רק  .מלוכלכתאביב ה-רגע, אני מת להשתין על תל

 בחורף?

 אתה לא יכול להתאפק עד לבית? אשתו: 

 למה לכלבים מותר ולי לא? אני רוצה פה, פה. כולם משתינים בחוץ גם אני רוצה, השיכור: 

 , תחזיקי לי אותו.הזין אין... אין לי כוח להחזיק את

כמה פעמים אני צריכה להחזיק עוד  .אתה כל הזמן משתיןקשה!  קשה ללכת אתך, אשתו:  

   ...עד לבית?לך את הזין 

     לו בהשתנה(.         מסייעת)  

שותה  )תוך כדי השתנה( אני אומר לך צריך לפטר את ראש העיר הזה... אני השיכור: 

 ומשתין... למה לא קיבלו את התסריט שלי המניאקים... 

)באמצע ההשתנה השכנים שופכים עליהם מים( בני זונות! אתם חושבים שאני 

המכשפה מארץ עוץ? אתם נראים כולכם כמו הקפיצים של המיטות שלכם חורקים 

 ומעוותים. תקפצו לי )עושה תנועה גסה( נא! בואי נלך... 

 צצו לכם הקונדומים!)לשכנים( שיתפו

 . סוףהשיכור ואשתו יוצאים

 


