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 "   דייט ראשון, תעמוד למבחן "  
 מחזה אהבה קומי מאת: גיא באומהקר. 

אנה ורועי נפגשו בתור באם פם. לאחר שיחה קולחת על סוגי סופגניות רועי מבקש  

   ,ממנה את הטלפון. אנה משאירה לו מספר. והם נפגשים לדייט ראשון אחרי שבוע

 מחוץ למסעדה שרועי הזמין מראש.  

 אנה?  רועי:

 . היי אנה:

 היי.   רועי:

 מה שלומך?   אנה:

 אני רועי.   ..מעולה רועי:

 השם שלך.   מה אני יודעת  אנה:

 רשמי יותר.   ..להציג את השם זה ..אבל עדיין ..כן רועי:

 . אנה. אז.. היי אנה:

   .היי רועי:

 חיבוק מביך.  

 אממ.. נשב ונזמין משהו.   רועי:

 נשמע מעולה. רק חשוב לי שתדע.   אנה:

 מה?  רועי:

 אנחנו מתחלקים בחשבון.   אנה:

 .  הבעי כאן אוקיי. אז יש לנו  רועי:

 למה בעיה?   אנה:

 כי אני הזמנתי אותך.   רועי:

 אז?  אנה:

 ראשון.  האז תני לי להיות ג'נטלמן לפחות בדייט  רועי:

 אתה יודע.   , אתה יכול להיות ג'נטלמן גם בלי לשלם אנה:   



 Ⓒכל הזכויות שמורות  מאת: גיא באומהקר.  

 

2 
 

מרגשת. אז  ומלחיצה  סיטואציהיש לי פרפרים בבטן.   , התלבשתי  ,אבל התארגנתי רועי:

 לא יוצא לדייטים ראשונים.   אני תני לי קצת קרדיט לזה שבדרך כלל

 בדרך כלל אתה לא יוצא לדייטים?   אנה:

 כל העניין הזה עם ההגדרה הזאת.   ..אוף. רועי:

 הגדרה?  אנה:

  ..כזה או פרסומת לאתר היכרויות ראליטישל דייט ראשון. זה כזה מרגיש כמו  רועי:

   "..עד עצם יום זה  לאב מי חיים באושר ובאושר" : סיטואציה הזאת

 . .אהה אנה:

 צליח לעבור את זה בשלום.  א וזה כאילו אני חושב בראש איך אני  רועי:

 סטופ סטופ סטופ.. אנה:

 מה קרה?   רועי:

 אתה מאוד שכלתני.   אנה:

 פאוזה.

 ... דף חלק?   רועי:

 דף חלק?   אנה:

 כאילו מהתחלה.   רועי:

 זורמת.   , אהה אוקי אנה:

 אז היי אני רועי.   רועי:

 היי אני אנה.   אנה:

 הבה נעבור פנימה ונשב לנו בשיחת נעימים.   רועי:

 היית חייב לעשות מבטא שייקספירי.   אנה:

 מהתחלה.  רועי:

 היי אני אנה.   אנה:

 היי רועי.   רועי:

 ? נכנס להזמין לאכול אנה:

 כן.  רועי:
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כינורות בלחן צרפתי.   רועי ואנה יושבים בתוך מסעדת יוקרה מפונפנת. מוזיקת

  בוהיםו יושבים בשולחן כולם מסביבם נראים טופ קלאס לאישיות שלהם. הם  

 שתיקה ארוכה.. בריכוז. בתפריט

 .  "אני מתקשה להבין " אנה:

    ? במה את מקשה ,אני אסביר רועי:

מוגש על טרטר אצות חופש. וסביצ'ה ארבעת   , מה זה: פוקי בול במרינדת ים אטלנטי אנה:

 הדרין?  קציפת וּו 'הנסיכות בליווי ז

 במרינדת אטלנטי כתוב?   ...זה כזה פוקי בול רועי:

 כן.  אנה:

וקציפת אצות לוקחים קציפה ו..   ..כאילו אני יודע שזה בא מהאוקיינוס האטלנטי רועי:

 מלצר!

 העיקר ניסית.   )מגחכת( אנה:

 זה מבחן בלשון.   רועי:

 ניגשת מלצרית.  

 אפשר לעזור?   מלצרית: 

 מה זה?   )מצביע על התפריט( כן. רועי:

האוקיינוס האטלנטי. והטעם שלו הולך ממש  מזה פנקייק יפאני עם נגיעות אצה שבא  מלצרית: 

 .. טוב ברגע שיש בזה נימוחות וקריספיות.

 זה טעים?  )קוטעת(  אנה:

   .מרנג העוף הכחול. ו יצה על אגדשיבאופן אישי אני ממל  מלצרית: 

 אני אשמח ליין בינתיים.   אנה:

 .  פעמייםגם אני.  רועי:

 ? פסיפס  ?אדום, שרדונה מלצרית: 

 שרדונה.   אנה:

 .  מי טו רועי:

 .  כבר מגיעה מלצרית:  

 מלצרית הולכת.  

 צריך תואר כדי לקרוא את התפריט הזה.   רועי:
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 ם משהו לא טעים.  אאשים אותך  אאני   אנה:

 פאוזה.

 מה את עושה בחיים?  ... אז..  רועי:

 שחקנית.   אנה:

 יפה.   רועי:

 מה אתה עושה בחיים?   אנה:

 סתם סתם.. . )פאוזה( לפני שבוע אני השתחררתי מהכלא ,כרגע שום דבר רועי:

 .  כמעט לעבוד עליהצלחת  אנה:

 ? שחקן טוב אני אהה רועי:

 )מוציאה פלאפון( האמת האמנתי. אוי שיט.  אנה:

 מה קרה?   רועי:

 שכחתי להגיד לילדים שלי לילה טוב. אני חייבת להתקשר רגע.   אנה:

 יש לך ילדים?   רועי:

 פחחח.. נראה לך?   אנה:

 מגיע לך אוסקר.   , יפה  רועי:

 תודה תודה. אז מה אתה עושה?   אנה:

 עובד על אפליקציה.    אני מלמד עיצוב תוכן באתרים. ובנוסף רועי:

 אתה עשיר?   אנה:

 לא. כלומר. מרוויח סבבה אבל.. למה שאלת?   רועי:

 אם יהיה לי שווה להתחתן איתך. אני גולדיגרית.   אנה:

 אני בעל מכה.   רועי:

 אני לסבית במסווה.   אנה:

 לא התגיירתי.  רועי:

 עשיתי שינוי מין.   אנה:

 יש לי אצבע בעצם הזנב.  רועי:

 יש לי רגל של עז.  אנה:
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 אני נרדם שאני תלוי על התקרה.   רועי:

 אני נרדמת עם אגודל בפה של מישהו אחר.   אנה:

 אני נותן כיפים לתמרורי עצור.  רועי:

 ברחוב אני מנסה לתפוס את הצל שלי.   אנה:

 ברחוב אני הולך רק על הקווים.   רועי:

 שאני רואה חתולים אני נובחת.  כ אנה:

 ( מדגים חתול)שאני רואה כלבים אני עושה  כ רועי:

התחביב שלי זה להתקשר להוט. להמתין על הקו. וברגע שמישהו משירות לקוחות   אנה:

 עונה לי אני מנתקת לו בפרצוץ.  

 יש לי פוסטרים בחדר של סטפן.   רועי:

 של דודו פארוק.   אצלי  אנה:

 כולל מקום שני ושלישי. עד היום.  66משנת   ןבאירוויזיואני מכיר את כל הזוכים  רועי:

 אני בוכה תוך כדי.    , שאני אוכלת שווארמהכ אנה:

 זהו קנית אותי עם השווארמה.   רועי:

 טבעונית אבל.   אנה:

 אהה..  רועי: 

 סתם נראה לך.   אנה:

 יאאללה שווארמה.   רועי:

 יאאללה שווארמה.   אנה:

 אל תאיימי.   רועי:

 בא לי להוריד לאפה מחשוון.   אנה:

 אז למה לא עשית את זה עד עכשיו?   רועי:

 כי.. חיכיתי לגבר שיתמוך בי.   אנה:

 אז הבה ונלך.   רועי:

 הולכים.   אנה:

 עפנו.   רועי:

 היידה.  אנה:
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 סלאמטק.   רועי:

 מגיעה מלצרית ומגישה להם כוסות יין.  

 הנה השרדונה של שניכם.    מלצרית: 

 רועי שם שטר.רועי ואנה דופקים את היין כמו שוט טקילה. 

 זה כולל השירות.   רועי:

 אתה רוצה מכות?   אנה:

 לא כדאי לך. גדלתי על דרגון בול זי.   רועי:

 גדלתי צ'ק נוריס.   אנה:

 אז תזמיני אותי לשווארמה. במילא זה אותו מחיר של הכוסות יין.   רועי:

 מי היה מאמין שכוס יין שווה ערך ללאפה שווארמה. אנה:

 כן אהה. כנראה מישהו מתסיס אותו במחסן פה.   רועי:

 אשכרה.   אנה:

 עוזבים. מלצרית נעמדת מבולבלת במקום.   רועי ואנה

מעץ   ספסל ם בקבוק יין ומתיישבים על  הולכים ע חוץ רחוב תל אביבי. רועי ואנה

 אחרי שדפקו שווארמה של דעבוש.  

 שדפקת עכשיו את הלאפה.  כאת לא בכית  רועי:

 נתת לי להרגיש בטוחה בעצמי.   אנה:

 איך?  רועי:

לא יודעת. זה גם מוזר לי העניין הזה של דייטים. בדרך כלל מי שמציע לי לצאת איתו   אנה:

 הוא איזה יצור שבור עם פרופיל פיקטיבי. 

 את מקבלת הרבה הצעות.   רועי:

   ..אממ.. בלי להשתחצן. קצת אנה:

 ? קצת רועי:

 כלומר הרבה כן.   אנה:

 מחמיא אבל לא?   רועי:

 .  מישהו באיזשהו שלב שאני לא רוצה להתפשר על הדרך שלי להכירכן. אבל אני  אנה:

 .  עכשיו  מבחן  לסוג של  שאני עומד  קצת  אני מרגיש)רגע(  רועי:
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 ההיפך.  אנה:

   ?מה ההיפך רועי:

 ? אתה חושב שאני לא עומדת למבחן עכשיו? שהסיטואציה הזאת לא מלחיצה אותי אנה:

 אממ.. את פשוט.  רועי:

 מה? אנה:

 נראית מהמם.  רועי:

 תודה.  אנה:

 .  איתךוכאילו יש משהו בשיחה  רועי:

 מה?  אנה:

 כאילו טעם של עוד.  רועי:

 כי כבר שברנו את המוסכמות של הדייט ראשון.   אנה:

 אז את לא רואה אותי בתור דייט כבר?  רועי:

  אתה אחי. אנה:

 מה?  רועי:

 כאילו בקטע טוב כזה. אח שלי.  אנה:

 י.  אוקי רועי:

 פעם ראשונה שקורה לי שאני מרשה לעצמי לדפוק מולך לאפה.   אנה:

 עדיין לא קרה לי שהחמיאו לי, כי נוח לדפוק מולי לאפה.  תודה מחמיא.   רועי:

 שתיקה ארוכה. רועי בוהה ברצפה בשקט.  

 אתה בסדר?   אנה:

 כן כן.. פשוט מוזר.  רועי:

 מה מוזר?   אנה:

 אני לא יכול להגיד את זה עכשיו.   רועי:

 למה לא?   אנה:

 כי.. עזבי זה לפעם אחרת.   רועי:

 לא יהיה דייט שני.   , אני רוצה שתגיד לי. אם לא  אנה:
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 אם אני אגיד. אז בטוח לא יהיה דייט שני.   רועי:

 אז תגיד.   אנה:

 את לא יכולה לאיים עלי.   רועי:

 מולך שווארמה!  ידפקת  אנה:

 . אוקי זה.. פשוט מעניין אותי לדעת האם את ככה בדרך כלל? פייר אנף רועי:

 איך ככה?   אנה:

 קולית כזאת. כיפית.   רועי:

 אני לא יכולה לתת על עצמי חוות דעת.   אנה:

 הכוונה שלי עם גברים אחרים שיוצאים איתך לדייטים.   רועי:

 אתה רוצה לשמוע את האמת?  אנה:

 רק את האמת.  רועי:

אני שונאת לצאת לדייטים. איכס! זאת ההרגשה הכי סאחית בעולם. כאילו אני   אנה:

בריאיון עבודה במשרד שידוכים, ותמיד יש את השאלות האלה: " מה את עושה?  

במה את עובדת? בא לך לקפוץ אלי לקפה בדירה?". אני מרגישה כאילו הוציאו אותי  

ול הבחור שמולי, נשמעות  מתוך דמות במשחק מחשב. והמילים שיוצאות לי מהפה מ

ל טרנסלייט תוך כדי. שיש לי אוזנייה באוזן שאומרת לי  עברו שינוי קול של גוג  ןכאילו ה

 מה להגיד עכשיו.  

 . .וואוו רועי:

 מה? אנה:

 מסכים עם כל מילה.  רועי:

 גם לך זה ככה? אנה:

 דייטים ראשונים זה כמו חשפן שעושה מסיבת רווקות לאקסיות שלו.   רועי:

 איך הגעת לזה?  ה:אנ

 שזה מביך הכוונה.   רועי:

 אתה מובך?   אנה:

 לא.  רועי:

 גם אני לא.   אנה:

 יש לנו התקדמות משמעותית.   רועי:
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 אבל לא יהיה נשיקה היום.   אנה:

 זה בסדר אני שומר את עצמי ליל הכלולות.   רועי:

 אנה מדביקה לו נשיקה במפתיע.  

 כופרת!  רועי:

 סליחה שיואו איזה טמטום.   אנה:

 ממש לא. אני.. כאילו מבחינתי.. לכי עד הסוף!  רועי:

   ?מה עשיתי עכשיו  אנה:

 זה בסדר.. קיבלת ציון עובר.   רועי:

 עמדתי במבחן?   אנה:

 כן.  רועי:

 אתה עדיין לא.   אנה:

 אוקי. רועי:

 אוקי.   אנה:

 טוב. רועי:

 טוב.  אנה:

שתיקה  ן המגורים שלה. הם נעמדים זה מול זאת ברועי מלווה את אנה לכניסת בניי 

 בחיוך.   ומסתכלים

 דייט שני?   רועי:

 נדבר.  אנה:

   ?עכשיו אני במבחן רועי:

 אולי.  אנה:

 רועי ואנה מתחבקים.

 ביי. היה כיף.   רועי:

 מאוד.   אנה:

ורועי כל  יום אחר. שניהם נמצאים בצדדים שונים של החלל. כל אחד בדירתו. אנה  

 הזמן עם הפלאפון בידם.  

 נו.. תתקשר כבר.  אנה:
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 מה להתקשר? .. לא.   רועי:

אוקי אני מתקשרת. )לעצמה( היי רועי זאת אנה. היי רועי בא לך מבחן שלי. לא לא   אנה:

 לא! מה אני סתומה הוא צריך להציע לי. 

 אני יודע. לשחק אותה קשה להשגה.   רועי:

 אל תתקשר. יש לי דברים חשובים יותר לעשות חוץ מלספר לך על יום קקי שהיה לי.   אנה:

יי אנה. היי אנה. אנה היי. ממצב אחי. איזה דפוק אני. אני  אוקי. נתקשר. )לעצמו( ה רועי:

במבחן. יאאללה אני אתקשר. רועי אתה גבר. רועי אתה ג'נטל, רועי אתה מלך. רועי  

 אתה סמכותי.  

 אוף. טוב אני אתקשר. לא..  אנה:

 פאוזה.  

 )מחייג( רועי:

 )עונה(  אנה:

 היי אנה.   רועי:

 מי זה?   אנה:

 אממ זה.  את )פאוזה( מה? רועי:

 אני צוחקת רועי שאוהב דרגון בול זי ונותן כיפים לתמרור עצור.   אנה:

 תודה אנה שנובחת על חתולים.   רועי:

 אזז..  אנה:

 ? בא לך.. לצאת איתי רועי:

 כן.  אנה:

   .יופי רועי:

 יופי.  אנה:

 אז ביי.   רועי:

 ביי.   אנה:

 מנתקים.  

 איפה אנחנו ניפגש איזה דפוק אני.   רועי:

 רועי מחייג.  



 Ⓒכל הזכויות שמורות  מאת: גיא באומהקר.  
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