
1 

 

 ©כתב: איציק אלוני    המכונית התקועה

       i@bezeqint.net-aloni  

           

 

 משתתפים:

 איש. 

 אישה.

 גבר.

 קולות שכנים.

 

 שלא מוצא מקום חניה לאוטו.רחוב. איש כועס מאוד  המקום:

 .ויוצא ממנו אוטו באמצע הרחובה עוצר את

זהו. אני אראה להם, אני לא זז מפה, תביאו משטרה, תביאו  )מזוקן( האיש:

  !     משטרה...

 ( בעצבים. צועק מסביב לשכונה)הולך וחוזר 

 תביאו משטרה... אני רוצה משטרה! אני לא זז מפה, לא זז מפה! 

 ( שבאות מאחורי הרכב שלו )נשמעות צפירות מכוניות

אף פעם אין  ...תביא משטרה! אין לי חנייה !אדוני, יש לך בעיות, נכון?

 לי פה חנייה... תביא משטרה קיבינימט!

 משוגע... זוז כבר... אני ממהר... )נשמעים קולות של נהגים( קול:

אני שואל אם יש לך תענה לי? יש לך בעיות?! יש לך בעיות?...  האיש:

ני חוזר תלך לראש העיר. אני אראה לכם מה זה... כל יום א ...!?בעיות

אולם חתונות. כולם, כל פה מהאוניברסיטה ואף פעם אין לי חנייה... יש 

 !לא זז מפה המכוניות עוברות פה, וכולם חונים פה. קיבינימט

 זוז כבר... קול:

 לא זז! אני לא זז מפה! האיש:

 משוגע, זוז... קול:

 אתה משוגע! האיש:

 תקבל מכות! קול:

אתה פוחד? תן לי מכות תן. אני רוצה  בוא תיתן לי מכות. בוא למה האיש:

 תן.ישת
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כל הכבוד... מישהו היה צריך סוף סוף לדבר... כל  )מצטרפים לטובתו( שכנים:

 הכבוד... אל תוותר...

 ולמה אתם שותקים? למה אתם שותקים?  )לשכנים( האיש:

 )צופרים( 

. אתה מוכרח להצליח. חורמהאל תזוז, אל תזוז, זאת מלחמת  )לעצמו( האיש:

 שתגיע משטרה ושיעצרו אותך... 

 )צופרים( 

תקראו למשטרה! אין לי איפה ומוחלט! אני לא זז, זהו. באופן סופי  האיש:

 להחנות את האוטו...

יה בן זונה... לך למוסד חולי נפש... לך תתאשפז... מופרע... אשפיסט...  קול:

 כו'...

רואה? אתה אפילו לא יוצא מהאוטו להרביץ אתה  )לנהג שיושב באוטו( האיש:

לי אין חנייה  !לי. למה? כן, למה? כי אתה פחדן עלוב. כן, פחדן עלוב...

 למשטרה.  שמפחד לקרואואתה פחדן 

 )צפירות, קללות מכל עבר(

)לעצמו( נהדר... נהדר... אני לא אוותר, סוף סוף זה קורה. אני אראה  האיש:

 ..לבני זונות מהעירייה.

 חיל לפנות לכל עבר כאל הרבה מכוניות, ומסביר לנהגים( )מת

 אני פרייר... אני פרייר... אני פרייר... אתה פרייר... וגם אתה פרייר...

... עולים חדשים נתקלים בקשיי )קולות של רדיו, טלוויזיה, חדשות( קול:

 קליטה...

ני לא... א )עולה למדרכה(העולים. בתחת גם אני עולה חדש, שישקו לי  האיש:

 לא... )פאוזה. מרוב כעס נתקעת לו המחשבה, מאבד את הריכוז(

 )של אישה( אבל האוטו שלך גדול וקשה למצוא לו חנייה. קול:

 גם הזין שלי גדול אבר(אוחז והבליט את מקום ה)תוך כדי דיבור הוא  האיש:

 ואני מוצא לו חניה..., וקשה

  תחליף לקטן. קול:

 עליך?למה הוא גדול  האיש:

 ? לאוטו מטומטם לאוטו! קול:
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 הלוואי שישימו לך סנדלים באוטו. קול:

יעזו! אני רק שאני לא אקבל סנדלים, סנדלים? שאני אקבל סנדלים? לא!  האיש:

אמק אני לא -לא מפחד כמוכם נמושות. תביאו את ראש הממשלה, כוס

 זז! תקראו לשב"ק, תקראו למד"א, אני לא זז. בן זונה מי שזז! 

. הכול ביחד רעש והמולה והאיש עומד בטלוויזיה צפירות. צעקות חדשות)

 כמנצח 

 על תזמורת. מרוצה מאוד( 

 איזה יופי, יש חיים...  האיש:

אתה אל תגיד לי מה לעשות... אתה יושב באוטו  )פתאום פונה למישהו(

אתה כי ולא אכפת לך. למה? אתה שאלת פעם את עצמך למה? 

 מטומטם! זה למה.

 אתה אל תגיד לי מטומטם! קול:

 אני אגיד! יש לך בעיות, נכון? תקרא למשטרה. האיש: 

 ...אקרא למשטרה אני דווקא לא קול:

 רביץ לי? בבקשה. אתה גבר תרביץ לי... )רוצה להאתה  האיש:

 פונה לשכנים וצוחק( 

 אתם עצים, עצים! יש לי שכנים עצים! עציצים... ציצים... ציצים...

 {נראה די בריון}גבר נכנס 

 הלו...! )מתקרב לאיש( גבר:

 (מראה סימני פחדוהאיש לא  לאיש,)הגבר קרוב 

 בבקשה תרביץ לי... תרביץ בבקשה, אתה גבר לא?... ) האיש:

כאן רואים שהאיש מתחיל לחשוש מהגבר ומנסה להסתיר את פחדו. 

 פונה לשכנים וצועק( 

 . הנה גבר שבא להרביץ לי ואתם עצים, אתם עציצים

תרביץ נו... תהרוג אותי במכות נראה אותך... )מחכה( אתה פחדן  )לגבר(

מתגרה בגבר( כן, אתה פחדן, נמושה, נפולת, זבל, תופס ביטחון ו)

סמרטוט... )מתחיל לקבל יותר אומץ( עושים ממך סמרטוט רצפה ואתה 

 שותק. 

 היום אצלי, מחר אצלך, חביבי. אתה פיפי...
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הכותו. אך לא מעז ונשאר קפוא. במקום להכות הוא )מרים יד למעלה ל הגבר:

מתחיל לנהום כמו כלב פראי, חושף שיניו ומתחיל להתנשף ולהתנשם בקול 

  כשכל גופו רועד(

 גרררר... גגגרררררר גררררררררר..... יש לך מזל שאני בגמילה.

 }לבמה נכנסת כרוח סערה אשת האיש{

תרביץ, תרביץ לבעלי... פחדן עלוב. אם היה ערבי משטחים  )פונה לגבר( אישה:

 מזמן היית מרביץ לו... 

-וק לו אותה בראש, דפוק יה)פונה לחפש אבן ומוצאת( הנה קח, דפ

 מניאק.

 אני לא עושה עבודה של אחרים. הגבר:

אתה לא זז מפה עד שלא תבוא העירייה ותדפוק לנו רפורט.  )לבעלה( אישה:

 שלהם!  שידפקו את האימא

 )האיש והאישה עומדים ומחכים(

אנחנו לא זזים, נמושות...  )משנה את פרצופו ופונה לשכנים בקריאות( הגבר:

 זבל... אתם פיפי.... 

 .הזוג מצטרפים לקללות באופן חופשי

 , עד שהאור יורד.כולםמקללים את כולם 

 

 

 

 

 

 

 


