
ארבע על ארבע 
בן אבנר הכט 

רקע 

שי חוגג יום הולדת ארבעים ואורי חברו הטוב מהצבא התעקש בלחץ להיפגש איתו כדי לדבר על משהוא חשוב. 
שניהם נמצאים באוטו ארבע על ארבע החדש של שי שנקנה לכבוד יום ההולדת. אורי מתוודה שהא שכב עם 

סיוון, אשתו של שי. אך מסתבר שזו הייתה רק מתיחה בין חברים לכבוד יום ההולדת של אורי. (המונולוג הוא 
חיבור של דיאלוג בלי התגובות של שי). 

מונולוג 

אורי: זה סיוון. אני וסיוון. אני מצטער. אני ממש מצטער... אני מניאק שצריך לחסל אותו בחניקה טיבטיינית... 
אבל רציתי לספר לך את זה... לא רציתי שתשמע את זה ממישהו אחר, ובטח לא מסיוון. יש לך את האישה של 

החים... אני אומר לך. האישה של החיים... שכבתי עם סיוון. זיינתי את סיוון... סיוון זיינה אותי. היא הכל... אני 
שרוף עליה... יש לה חזה מקסים... אגן ירכיים דבש... הריח בצוואר שלה מביא לי רק... החיוך שלה... והתשוקה 
שיש לי לבת חווה הזאת (בוכה) זה לא בשליטה... אני אשם... היא שיתפה פעולה חייב להודות... ובהתלהבות... 

ובכמה צורות ו... פשוט נתנה, נתנה את עצמה חייב להודות. ואני לקחתי... כמו חזיר, בהמה שמתי – הידיים 
האלה חפנו את השדיים המקסימים של אשתך... הפרידו בין שני הפלחים של הישבן המתוק והאפרסקי... בערב 
הסעודית היו כורתים לי את הידיים האלה מזמן. שי, תשבור לי אותם. תשבור לי את הידיים. שי בבקשה. תרסק 

לי את האצבעות ככה שאני בחיים לא אוכל לגעת בחצי מחשב... תהרוג אותי... תהרוג אותי אבל לא לגמרי כי זה 
סתם יסבך אותך... (מתחילה מוסיקת היום יום הולדת – אורי מוציא טייפ מהתיק ובקבוק עטוף) יום הולדת שמח! 

מזל טוב אחי! ג'וני ווקר. בלק לייבל! אחי! ארבעים לא חוגגים כל יום. חשבת שתתחמק מזה. יה מטורף! אוהב 
אותך. אכלת את זה ובגדול! מה אתה חושב שסיוון בכלל מסתכלת לכיוון שלי? יה מטומטם. היא מוכנה לדבר 

איתי רק בגלל שאתה חבר שלי. היא מאוהבת, משוגעת, מוטרפת עליך... שיחקת אותה, אה? יאללה, לך תחגוג. 
ארבעים, יה חרה! 






