
 חיים בזבל 

 

גדול הסתיר את  עץ  .  8קלט מספר  נכבד ממגרש החניה ליד מ  מכולת האשפה הירוקה תפסה חלק  

הצטייד בפנס קטן    , שטרם שיער מה מצפה לו בהמשך אותו ערב,אורןהשביל ו האור שהפיצו פנסי  

 .  מהביתשיצא  לפני 

לפתח    האחרונה  שקית הזבלזכר שהשליך את    הואועשרה פתחים,  קבועים  היו    הענקיתמכולה  ב

תה בנחיריו הצחנה האופיינית של מכולת  כ ה    את המכסהשהרים  כ  .שבקצה המרוחקביותר  הימני  

בפנסו.   מאיר  כשהוא  פנימה  והציץ  באצבעותיו  אפו  את  סתם  הוא  ריקה  היתה  המכולה  אשפה. 

ככה זה בקיבוץ,    .להפליא זו לזו  מודרבות מהן      ,לא מעט שקיותעל תחתיתה היו פזורות  רובה, אך  ב

יחד עם זאת הוא הבין, שאם הוא רוצה למצוא    כשכולם קונים באותה מרכולית. חשב לעצמו אורן,  

, שאף  ו לאחורשאין לו ברירה אלא להיכנס פנימה. הוא הפנה את ראש את הדבר שבשבילו בא, הרי 

 המכולה. תוך  ב ונבלעדילג   ובזינוק קל  ,נקי חמצןיד ביצטמהכצוללן שאיפה עמוקה 

מאשר למצוא את עצמך   ושכז  דפוקה תשּבסיום יותר משכנע ל   היה לחשוב עלאפשר    לא,  ללא ספק

 מכולת זבל.  קרביה שלבנובר 

 

  . ונחתו, כצפוי, לארוחה ממושכת  יקפצו מתישהו לקפהמחברים שהודיעו שהבוקר התחיל בטלפון  

 וכיור מלא כלים.   , הררי זבלשולחן מבולגן נותרו אחרי שכבר ממש החשיך,  , בתום הביקור

לה  תבוא לעזור  שוביקשה  שוב התקשרה  ה  שאמ  ואמרהליאורה    הופיעה האורחים    כשעזבובדיוק  

ביקשה  היא  ו  בחופזה  שארזה  קטןתיק    בידה כבר היה.  בבוקרלמרפאה למחרת    יהאת אב לקחת  

למאורן   אותה  השיקפיץ  כדורסל  התקוות  .  רכבתתחנת  קצת  לשחק  ללכת  אורן,  של  האחרונות 

הוראות  דף ובו    לידו  מסרההיא  מהבית,  שניהם  לפני שיצאו  .  , אך הוא נעתרבמגרש, נגוזו סופית

   .להשכבת הילדיםמפורטות 

בערב,   יותר  הכלים  אורן  סיים  כשמאוחר  אחרוני  את  לאחתלשטוף  קרובה  היתה  עשרה  -השעה 

ידיו הרגיש בחסרונה של טבעת הנישואין שהקפיד   לנגב את  ורק כשפנה  כל   משךבלענוד  בלילה, 

לליאורהעשרה  -תיםש נישואיו  אורן  שנות  את  הביאה  וסביבותיו  המטבח  של  קצרה  סריקה   .

בנחישות    הערב.שפינה מהבית במהלך    למסקנה שהטבעת מצאה את דרכה לאחת משקיות הזבל

לקח את  ואז  ,  נרדמושהילדים    ראשית   וידא  לפיכךהאופיינית לו החליט מיד ללכת ולחפש אותה.  

 הפנס ויצא. 

ל זקופה.  נוע בתוכה  עומקה של המכולה החשוכה איפשר לאורן  תחילה  סרק    הואבקומה כמעט 

, כמו  שחורות ואטומותברובן  סה לשקף אותן ברנטגן, אך הן היו  יכאילו נ בפנסו את השקיות סביבו  

הוא השליך    היה לו ברור שכל השקיות האחרות לא רלוונטיות עבורו וכןיחד עם זאת,  .  השקיות שלו

בחר אחת  לאחר מכן  .  מהשחורות ההןר  לידו נותרו רק כעשעד ש  ,של המכולה  הרחוקלצד    אותן

אל תוך הניילון ושיסע    אגודליוי  נשאת  תחב    על תחושת הגועל,  וכשהוא מתגבר בקושיבאקראי,  

   לרגליו.תפזר ה  ומצחין רבזבל  .אותו

  ,ספקותיו במהירות  נמוגו ובכל זאת, לגבי השקית הזו  לך תבדיל בין הזבל שלך לזבל של אחרים!  

מבצבץ.   משומש  טמפון  בחודש  והרי  כשראה  היתה  לו  –  להריונה  השלישיליאורה  בישרה  ,  כך 



הני   התכופף,  . אורן לפני שבוערק    לשמחתו הרבה,  נזהר שלא תתפזר  יאסף את שולי  לון הקרוע, 

. השקית נחתה על משהו  לצד המרוחק של המכולהוהשליך גם את השקית הזו    ,האשפהשארית  

של הפנס יכול    קלוש . גם לאורו ה הניילון  ביצבצו מבעד לקרעיושברי אגרטל    ,נקרעקשה, צידה השני  

אולי  אם כך  את הבית אמש.    הסידרליאורה  כש  שנפל ונשברהיה אורן להבחין בקלות שזהו האגרטל  

למרות השאלה הבלתי    ?טמפון המשומשה   אז מה עושה שםואם כן,    בכל זאת זו השקית שלהם?

 לנבור בשקיות האחרות.  ועבר  זהתעלם מעניין הוא החליט שלעת עתה יפתורה  

ישנה מימי  חבילה גדולה של ניירת  היתה בה  לא היה לאורן כל ספק.    , לגבי השקית הבאה שפתח

  ין לו ברירה אלא שאהבין  אורן  מוכתמת בשמן צ'יפס ונוטפת מיץ אבטיחים.  התואר הראשון שלו,  

חשב שחבל שלא הביא  גם  חוכמה שלאחר מעשה  הבזק של  וב   ,שקית זותכולתה של  את    לחקור היטב 

   .פעמיות-איתו כפפות חד

בדק שאפשר לשבת עליו איכשהו  רב אותו אליו,  יהוא ק   .רעועלא הרחק ממנו היה מושלך שרפרף  

את החל  ואז   המוכתמים,    למיין  העוף,  את  הדפים  והירקות,  את  עצמות  הפירות  את  קליפות 

השימורים   וקופסאות  דבק  .  התפוחיםעוגת  שיירי  את  הריקות  הוא  אבל  לא פחתה,  הזבל  צחנת 

 . חיפוש היסודיבנחישותו והפנה את כל תשומת ליבו ל

לא  מאחר ו.  ' 0.5אלפרליד  '  עם כיתוב ברור:   של תרופה   למחצה   הוא נעצר כשנתקל בחפיסה ריקה

פרש את עלון המידע שהיה תחוב בתוך החפיסה וניסה לקרוא את הכתוב    הוא  לו מושג מה זההיה  

, והצטרפה להרהור הקודם על  משקפי הקריאה שלולו את    ההזכיר   התנסות זולאור הפנס החיוור.  

יכלו להביא אותו בקלות לכתוב את "המדריך למחטט    עד כה  התובנות שהלך וצבר הכפפות. נראה ש

  לאחר מאבק לא קטן הצליח   היה פנוי באותו רגע למחשבה מוזרה שכזו.  מן הסתם, לא   בזבל", אבל, 

זאת הקטנות:    בכל  האותיות  את  ומתחב להקלה  'לפענח  חרדה  מי  .  'מצבי  לחשוב  ניסה  הוא 

כזו?   בתרופה  להשתמש  עלול  ובמשפחתו  הוא  מיד  לא  הגיע  ולכן  מהילדים,  מישהו  לא  בוודאי 

 שימתו. במ חזר להתרכזהוא נוספת ו תהיה ספק כלשהו או  לא היה לו ליאורה. למסקנה:  

קרע דופן  הוא  הטבעת, בכל אופן, לא נמצאה בתוך השקית, אבל כל תכולתה היתה מפוזרת כעת.  

, כשהוא משתדל  בעזרתו גרף את האשפה הצידהששל ארגז קרטון וכפף אותו בצורת כף של מחפרון,  

   הצחנה.להרחיק את אפו ממקור  ככל שאפשר 

והתרוקנה הלכה  הפנס  החליט  ו  סוללת  ולכן  יותר  עוד  פחת  את  ילי  שעליו  אורן  עכשיואורו  על 

  את השקית של השקית הבאה. הוא התיר את קשר השרוך, פתח   בלבד התהליך ע"י בדיקה מדגמית

שלה אותו וניסה לפענח את הכתוב. זו היתה  הוא  פתק נייר.    ראה  התכולהמעט והציץ פנימה. בראש  

זו איננה  שימת קניות: "לחם, חלב, מלח בישול, קילו פלפלים". את כתב היד לא הכיר, ומכאן שר

 בצד.  ּהאין סיכוי שהטבעת תימצא בשקית זו. הוא קשר אותה מחדש, והניח לכןשקית שלהם, ו

לפח בחדר האמבטיה.  בוקר  באותו  את בקבוק השמפו הריק שהשליך  אורן  שקית הזבל הבאה זיהה  ב

החליט לאסוף את   הוא ,האחרונה של שאריות הארוחההגדולה  לפני שארז את השקית שהוא נזכר 

שליד שולחן הכתיבה של ליאורה  נזכר שכשרוקן את סל הניירות  גם  הזבל משאר הפחים בבית. אז  

הטיפה שצצה בקצה מראה  ללכן,  . אורן לא אהב לראות דם, וואצבע  שדקרה את    סיכה קטנהב  נתקל

 הוא אץ לחדר האמבטיה לשים פלסטר.   אצבעו,

כבר לא שכשחבש את האצבע הטבעת    ,לב  לשיםשלא    פשי מצידו  יציין לעצמו שהיה די טעכשיו  

,  אותה שקיתב הבחין בקרע דף נייר שהיה מונח  כשאולם מחשבה זו נגוזה בבת אחת  היתה עליה.  



לאורו הדועך  הרים את הנייר ו   ,ייצב את ישיבתו על השרפרף הרעוע  . הואטרד את מנוחתוומשהו  

 בברכיו הלך וגבר עם כל מילה: הרעד  .שבוריםהחל לקרוא את המשפטים ה של הפנס 

 ליאורה יקרה שלי, 

 ברגשות מעורבים קיבלתי את הבשורה...   

 ...מה עובר עלייך בתקופה זו...       

 ...  שלומו של הילד... הכי חשוב לי כרגע      

 ... אני רוצה להיות בתמונה כל הזמן...  

 .. לשלגמרי יום אחד אולי תהיי סוף סוף ...  

 באהבה ובדאגה, ...      

 ג.                

,  דמיון התחיל להשתולל במוחוהקור רוחו של אורן החל לפנות את מקומו לחרדה בלתי נשלטת ו

והם    ,יש לה מאהב, ועכשיו היא בהריון ממנו  תרחיש שתמיד טרח להדחיק:    תווהמהולך וכשהוא  

החלו ללבות  וביחד הם  ,  שאפף אותוהצטרפה לריח הנורא  המחשבה הזו  תוכניות לעתיד.    כבר בונים

כל שנות אהבתם המשותפת והמחשבה על בגידה אפשרית הביאו    כבזק  לנגד עיניו חלפובו זעם עצור.  

ידיו    אפילו  מוכן  זה היהכעין    נוכח מעשהש   ,אותו לתחושה . אותה  השמנוניותלחנוק אותה במו 

את מקומו של   יטולל חזרה חשיבתו התכליתיתלא יהיה. זה  הזה, מי שאת ג. ואת... את מי, בעצם?  

הוא חייב לגלות מי המניאק הזה. לא חלפה שניה נוספת כשחש פתאום איך כדור המועקה  הזעם:  

קשר מעט קודם  שב והוא משך אליו בחזרה את השקית ששבגרונו צונח בבת אחת למעמקי קיבתו.  

 לכן. באצבעות עצבניות קרע הפעם את השרוך, הוציא את פתק הקניות והאיר עליו בפנס:

 לחם    

 חלב    

 מלח בישול    

 קילו פלפלים    

  את מבטו העביר  הוא  .  הפתקים זה מול זה  שני  בשתי ידיו אחז את והוא תחב את הפנס לבין שיניו  

האות למ"ד,  בעיקר  הכתב בשניהם היה כמעט זהה, ותאמת:  לך והוניחושו ה  חזור ביניהם הלוך ו

הוא דמיין את ליאורה, אשת    והדגל הקטן המסתלסל בראשה. דמעות גדולות החלו לזלוג מעיניו.

 יאוש עמוק. יהתחלף בלך וחיקו, בזרועותיו של גבר אחר, וכעסו הגובר ה

מורגל במצבים של חוסר אונים, כמו זה שהיה שרוי בו    אורן  בעל בטחון עצמי לא מועט לא היהכ

מדובר  הוא חייב לגלות על מה    תבונתו ונחישותו לא דעכו לגמרי:  ,יאוש בו היה שרוייב ולכן, גם  ,  כעת

בדיוק. לרגע חשב כי ינסה לשחזר את שאר קרעי המכתב שנמצא בסל הניירות של אשתו, אבל היה  

 הגבר ההוא.    הולו יותר חשוב לגלות קודם מי

מצא בשקית  יהתשובה עשויה לה ו  ,רמז אחד כבר היה לו: מדובר בשכן קרוב, ואפילו קרוב מאד

אותה ושפך  הפך  רק הציץ לתוכה ומצא את הפתק בראשה, אולם כעת    לכן   קודםפתק הקניות.    שּבה

וניירות  רטובות  כמות אדירה של ממחטות טישו    היא הכילה  .תחתית המכולהאת כל תוכנה על  



וניסה להמשיך  ו  אך הוא הצליח לעצור בעד בא לו להקיא,נזלת. ב ם, מן הסתם,ספוגי לחים טואלט

בבוקר סיבוב מהיר    תמחרליהיה לצאת ולעשות  שוט ביותר  כי הדבר הפ  סברלרגע  לחשוב בהגיון.  

השכנים   הבוקר?  ו בין  עד  להמתין  סבלנות  יש  למי  אבל  חולה,  מי  שני,  לראות  נחמה  מצד  היתה 

בעובדה ה  מסויימת  חוזרת  לא  באותו  שליאורה  הזעם, מצד אחד, כי    ,לילהביתה  לאור תחושות 

 לא ידע כיצד עליו לנהוג. ממש וחוסר האונים, מצד שני, הוא 

קטן    מצא  אורן הצידהמקל  לסלק  החל  האשפה   ובעזרתו  שאר  המטונפות.  הממחטות  כל    את 

הבחין בשתי פיסות קרטון תכולות.    פתאוםהיתה שגרתית ולא הצביעה על שום כיוון.    שבשקית

עדיין הספיק כדי לזהות שני כרטיסי נסיעה הלוך    הקלוש  דעוך, אבל האור ל  המשיכהסוללת הפנס  

 .  לחיפהיהושע  -ושוב מבית

אחד מהם ראה בבירור את  שהפך  כהכרטיסים היו לחים והתאריך על פניהם היה מטושטש, אבל  

בו  שהיום  היה  זה   .  הקודםישי יום של כלומר,  .  10:34    30.5.2016החותמת האדומה של הכרטיסן: 

היא צלצלה מהעבודה ואמרה שהיא יוצאת ברכבת ותחזור מאוחר   את הרגל. נקע אבא של ליאורה 

? האמנם? אולי ליאורה נסעה באותו יום לחיפה  נקע את הרגלשוב החל לכרסם בו ספק נזעם:  בערב.  

אי שם עם אחד השכנים שלו    מבלהאשתו האהובה  ברגע זה ממש    אפילואולי  ו  עם המאהב שלה?

יש לא מעט    ! אפופת צחנה   אורן, רובץ כאן בתוך מכולת אשפה   שהוא,  בעוד   , תחזור אולי רק מחרו

כבר  ידע ששום דבר  אורן  ו,  להחרידמוחשי הזה היה רגע אבל ה רגעים בחיים שבנאדם מרגיש בזבל,  

 ת כל האמת.  וא  – מלחשוף את האמת  בעדולא יעצור 

בוחן את פיסות הזבל  ומפריד  החל    תנועות עדינות וב   ,ירד על ברכיוהוא  כשהפנס עדיין בין שיניו  

חשב שאובדנה היווה איזשהו  אפילו  כבר לא עניינה אותו כלל. ברגע זה    הנישואין  טבעתאחת לאחת.  

 : ניתחשבובצורת התגלית הגדולה לא אחרה לבוא, איתות עלום עבורו, שלא השכיל להבין.  

 מלון "דן פנורמה", חיפה

 שטרודל תפוחים 

 פאי פקן 

 קפה הפוך 

 סודה 

כרטיס  היה מהודק שובר תשלום ב  פאי פקן וסודה. ההזמנה הקבועה של ליאורה. אל החשבונית 

לע  .אשראי שובר  שוב  רפל הדמעות שמבעד  על  מוטבע  בשם שהיה  להבחין  עליו הצליח  השתלטו 

 .ד"ר ג. פירסטנברגהתשלום: 

פרופסור גדעון פירסטנברג. המרצה המהולל    סטנברג.  רדעון פיגהתמונה התבהרה פתאום באחת:  

מגרונו  איך הוא מעז?! עכשיו זעמו גבר עוד יותר.    .  שכנו מזה עשר שנים  –  גידילפיזיקה בטכניון.  

לשכנו הבוגדני, אבל עדיין    בייסורים   איחולי חולי ומוותשלל  גוש של קללות נמרצות ו  איים לפרוץ

שבה  אותו    נטשהלא   לעצמו,זהו.  התנהלהתכליתיות  אמר  מעשים.    ,  לעשות  הזמן  כשיצא הגיע 

הצטער על שלא    הוא שובאת הסלולרי, אולי ליאורה תתקשר. תמימות שכזו!    לקח איתומהבית  

. הוא קינח את ידיו המטונפות במכנסיו ובשתי אצבעות זהירות שלה את הטלפון מכיסו  כפפות  הביא

דפדף ברשימת  הוא ידע שהוא עומד ללכלך את צג הטלפון אבל בכל זאת  .  00:20  –והסתכל בשעה  

כדי לחסום את    43*. חייג  'גידי'. אחר כך נמלך בדעתו וחזר אחורה ל'ורהליא'ועצר על   אנשי הקשר



הזימה   תרחישיבדמיונו כל שוב זיהוי השיחה ולחץ על מקש החיוג. לאחר המתנה ארוכה, בה חלפו 

חייג שוב. הפעם נענה  ברגע זה ממש בצידו השני של הקו, ענה לו המשיבון. הוא ניתק ו   יםהמתחולל

רפה ה  .ב"הלו"  של  הגוש  בגרונוקללותהאדיר  תקוע  שהיה  שענה    איים  ,  מרגע  אבל  להשתחרר, 

 הטלפון הוא הרגיש כמשותק.

 "תן לי אותה", לחש למכשיר.

 . נשמע חלש, אם כי לא ממש מנומנם"הלו, מי זה? את מי אתה רוצה?", הקול 

 "מי זה, גידי"?, נשמע קול נשי ברקע. 

 . רועמת יותר בלחישהחזר אורן על תביעתו "תן לי אותה מיד!", 

 הוא הפעיל את רמקול המכשיר, והיא שאלה: ך"."לא יודע. מישהו רוצה אות  

 "הלו, מי זה?" 

למה?  "מי זה את שואלת? את לא יודעת מי זה?  .  האופיינית לו  שהוא מאבד את השליטהחש  אורן  

 שכחת? במה היית עסוקה? במציצה? בליקוקים? ב..." 

 למיטה".  חזורכבה את הטלפון ו " ,וא שמע ה  ", ה איזה סוטה "עזוב, ז

הקשיב בקוצר  לכן  אין לה משיבון, כך ידע, ו  הוא חייג את מספרה של ליאורה.כעת    .אורן לא ויתר

זיהוי   חסימת  את  לחייג  ששכח  שנזכר  לפני  אחת  שניה  ענתה,  היא  לבסוף  רבים.  לצלצולים  רוח 

 המספר. 

 " .אחרי חצות"קרה משהו, אורן? כבר 

 . אורן השתהה לרגע, נבוך. אמיתית לו  הדאגה שבקולה נשמעה

 הכל בסדר?" ", היא שאלה שוב, ""אורניק, מה קרה?

 "אני.. לא... כן... הכל בסדר. בטח. סתם... התגעגעתי... איפה את?" 

 שבע, אצל אמא ואבא". -"מה זאת אומרת איפה? בבאר

 ך... איפה היית ביום שלישי?" ל   "אני... לא יודע... משהו פתאום... דאגתי

זה לא היום שאבא נקע את הרגל ונסעתי לראות מה שלומו?  מה נזכרת ביום שלישי?    "ביום שלישי?

 למה אתה שואל?" 

של   הקופסה  את  ה...  את  במקרה...  ומצאתי  נורא  לך  דואג  אני  סתם,  לא,  שכחתי.  נכון.  "אה, 

 הכדורים" 

 היה רגע של דממה מעבר לקו.

שהתחלתי לקחת כדורים נגד חרדה. אני לא יודעת    אל תכעס שלא סיפרתי לךרת, אורן.  אני מצטע"

  אני   עכשיו ו   ,אבל הכדורים לא עשו לי טוב, אז הפסקתי  ..הייתי קצת במתח בזמן האחרון.  מדוע

 הולכת לשיחות עם גילה" 

 "גילה? איזו גילה?" 

 ". סיכולוגיתהיא פש פירסטנברג. אתה יודע"גילה, השכנה שלנו. אשתו של גידי. ד"ר גילה  



 . "אז ביום שלישי נפגשת איתה? בחיפה?" "אהה... אני מבין...", מבוכתו של אורן הלכה וגברה

"מה פתאום בחיפה? אמרתי לך שביום שלישי נסעתי לאבא. האמת היא שקבעתי להיפגש איתה,  

ענתה והשארתי לה הודעה.  . היא לא  אבל אחרי שאמא צלצלה התקשרתי להודיע לה שלא אבוא

 סיפרתי לה שאני בהריון." 

 "ומה היא אמרה?" 

המורה  היא אמורה לנסוע עם  "היא השאירה לי מכתב בתיבת הדואר. גם היא שכחה שבאותו יום  

ברגשות מעורבים   שלי . היא כתבה לי שקיבלה את ההודעהבחיפהפנורמה - בדןלכנס  לחינוך מיוחד

כי היא דואגת לי, שהיא יודעת מה עובר עלי בתקופה זו, ושאולי יום אחד אהיה סוף סוף לגמרי  

 ועם כל מה שעובר עלי". שלמה עם עצמי  

כעסו התפוגג באחת ואת    .מגע אחרהדמעות החלו לזלוג שוב מעיניו של אורן, אך עכשיו היה להן  

 מקומו תפסו ייסורי מצפון. 

אני דואג לך. אני רוצה שיהיה לך טוב. לך, לי, לילדים ולתינוק החדש    אותך, ליאורה שלי.  "אני אוהב

 שיהיה לנו עוד מעט". 

משהו שלא הספקתי לומר  עוד  "גם אני אוהבת אותך, אורניק". היא השתהתה מעט. "אבל יש לי  

 ". שלקחתיורים  לך. הבוקר חזר לי המחזור. אני לא בהריון. כנראה שהכל היה בגלל המתח או מהכד

 לאורן נגמרו המילים. 

 "לילה טוב, מתוקה שלי", לחש וניתק. 

הטמפון    ומצאנ , היישר אל השקית הקרועה בה  בשארית אורו של הפנס זחל לצידה השני של המכולה

הקרוע  ושברי הנילון  את  הצידה  משך  הוא  את  .  האגרטל.  ראה  ואז  חרישי  בצלצול  הבחין  לפתע 

עד    רצפת המתכת של המכולה  על  וכעת התגלגלה    שגלשה לאיטה מתוך השקית הקרועההטבעת  

ענד  ו   נטל אותה בזהירות, משתדל שלא ללכלך אותה יתר על המידה,  . הואשנפלה על צידה ונעצרה

 ביד רועדת.אותה 

ל, שקוע בהרהורים. הוא כעס על עצמו. על  שעה ארוכה עוד המשיך אורן לשבת בתוך מכולת הזב 

השעה   ,. כשהתעשתשהסיק , על המסקנות החפוזותשהפגין כלפי אהובתו , על החשדותשלו הקנאה

והרים את    בתנופה אחת הניף כלפי חוץ את המכסה הקרוב אליו   ,קרובה לאחת. הוא קםהיתה  כבר  

 . ראשו כדי להביט החוצה

"יואו, אורן, איך הבהלת אותי! תגיד אתה נורמלי?    מבוהלת מבחוץ."אמא'לה!!!!", נשמעה צווחה  

 מה אתה עושה בתוך המכולה?" 

שקית ובידה  בחלוק  לבושה  בחוץ,  עמדה  פירסטנברג  ממחטות  שקופה  נילון  גילה    ניר  מלאה 

 . משומשות

לחפש..." וניסיתי  חשוב  משהו  איבדתי  אה...  את  "אני..  בחזרה  לאסוף  מנסה  אורן,  גמגם   ,

 תיו. "ואת, מה? נדודי שינה?" החזיר בשאלה משלו.מחשבו

 "רדם כשאני לבד.יקשה לי להאני נורא מנוזלת. אבל גם "כן. 

 



חש הקלה רבה, ורוח    הוא  אחרי שהשתחרר מכל המועקהמופתע, אך  מעט  אורן נשמע  ,    ""לבד?

 בשעה זו?"  ,ירום הודו ,ואיפה פרופסור פירסטנברג "  ת קלה התגנבה אליו.בדיחּו

רק הפטירה בשקט: "האמת היא  ו  היא השפילה את מבטה  .אך נסגר מחדש  לרגע  נפער  של גילה  פיה

 . שאין לי שום מושג"

 


