
ג3ז דתונו שנכנסים בסל
למו שלו המשאית את שהפך גשר, דינו התפאורות

המשאית את מגדיר דינו בחצר, מנוחה של ברגע עדון,

 זרים לתוכה נכנסים שאנשים אמנות כיצירת שלו
 שבע המשאית לבניית הקדיש דינו חברים. בה והופכים

 אוהב, שאני לאנשים מקום לשכור כסף לי ״אין שנים.
זרקו.״ שאחרים מגרוטאות המשאית את בניתי לכן

לגרגר מסביב
לגלגל

 וכריות מחצלת על המשאית, בפינת
 מסביב צעירה חבורה יושבת זרוקות,

הריצפה. על לשבת מעדיף האורחים רוב שולחן. המשמש ישן,

 לאח. מסביב המשאית ריצפת על יושבת החבורההאח ליד
ישן, שמש דוד הקודם בגילגולו היה הזה התנור

לאנשים. קירבה הרגשת נותנת האש אח. ממנו שבנה דינו על־ידי שנאסף

משאית
ושמה

מועדון
 על קור־כלבים. שורר חדץ ך*
 יו־ הישנה המשאית ריצפת ■■

 אוחז אחד צעירים. חבורת שבת
 עסוק שני להנאתו, ושר בגיטרה
 האח לתוך עצים גזרי בזריקת
ה באמצע הריצפה, על הבוערת.

בג מלאה צלוחית עומדת מעגל,
 בה טובלים והחברה לבנה בינה

צ קולחת. השיחה חמות. פיתות
 החברה בחליל. מנגן אחד עיר

נכ פעם מדי לשירה. מצטרפים
 מצטרף אחר, צעיר למשאית נם

ה את מכיר הוא כאילו לחבורה
מימיס-ימימה. יושבים

 ערב מדי מתרחש הזה המחזה
 מועדון מעין המשמשת במשאית

 מאחורי נווה־צדק, פינת בשבזי
 חפ- גשר, דינו אסטוריה, מלון
אנ שאוהב לשעבר, סרטים אורן

משאי את לקח מכל, יותר שים
 ולא לנסוע שהפסיקה הישנה תו

 להפוך והחליט קונה, לה נמצא
אמנות. ליצירת אותה

שאנ גלגלים מיני כל ״לקחתי
 עצים רעפים, ברזלים, זרקו, שים

 מיקצו־ אשפה אספן אני זרוקים.
דינו. עצמו על מעיד עי,״

 שחשקה מי כאן. אין מלצרים
 ניגש כוס־בירה, בכוס־קפה, נפשו
 עצמו. יאה ומשרת למקרר או ■לבר
 לא ״אצלי עצמי. שירות הבל

ו שרוצים מה לוקחים משלמים.
משל הערב בסוף שרוצים, כמה

 כנידבת-ליבו. איש לקופה שלים
החב לפעמים כמה. בודקים לא

ועוגיות. קפה סוכר, מביאים רים
 רווחים, לעשות רוצה ״אינני

 רוצה אני שלי. הכוונה לא זאת
 טוב, ירגישו אלי שבאים שהאנשים

ול להקשיב יחד, לשבת ילמדו
לשני.״ אחד האזין
 החבר׳ה פוס. מוסיקת אין כאן

בעז המוסיקה, את לבדם יוצרים
 על כאן מדברים כלי־נגינה. רת
 מפוליטיקה, חוץ שבעולם נושא כל

 המשאית של הדלת וכסף. רכילות
פתוחה. תמיד

 למשאית מעל לעצמו בנה דינו
ב עוסק הוא שבה גלריה, קומת
תע כאן לערוך רוצה ״אני ציור.

 שאין מוכשרים, לציירים רוכות
 הוא גלריות,״ לשכור כסף להם

מכריז.
 קשהמשאית עול גילגולה

להאמין,
שיצאה משאית הקודם בגילגולו היה הזה המיבנה אבל

 הגלגלים. וגם ממנה הורד הנחי תא שימוש. מכלל
 טל הונחו רעפים ישנים, וחלונות דלתות בה הורכבו

אמיתית. חמד פינת קטנה. חצר הוקמה וסביבה גגה

גל נירה


