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אלא שבמקום הכיכר הרגילה נמצאת כאן , אני עומד ומחכה כרגיל למיכה ליד הבית
  .התחנה המרכזית של חיפה שבה קבענו להיפגש

. אביב מאשר לזו בחיפה-התחנה דומה יותר למה שבמציאות היא התחנה המרכזית של תל
. אבל אני בטוח משום מה שאני במרתף, נמצא בקומה השביעיתהשלטים אומרים שאני 

  .ומדי פעם דורסים אנשים או חנויות צעצועים ורדרדות, האוטובוסים נוסעים בתוך התחנה
ידי - ורק אני מפחד להידרס על, האנשים אדישים לאוטובוסים העומדים לדרוס אותם

 כדי להסתכל בשעון שכרוך לי אני מרים את המכנס. אני מקווה שמיכה כבר יגיע. אוטובוס
-והשעה כרגע ארבע, עשרה-עשרה שעות במקום שתים- יש לו שמונה. סביב השוק השמאלית

  .עשרה וחצי
זבל -אני מסתכל ופתאום מגיעה משאית. ההולדת שלי- זאת אומרת שמיכה שכח את יום

. ועהיא נעשית קטנה יותר ויותר עד שהיא הופכת למכונית צעצ, כשהיא מתקרבת. גדולה
  .אני מרים אותה

חלון הראווה שלה . אז אני שומע צפצוף חזק ומבחין באוטובוס המתנגש בחנות לידי
אני . ומסתכל דרכה על משאית הצעצוע כאילו הייתה מגדלת, אני מרים זכוכית. מתנפץ

, פתאום אני נמצא באוטו של מיכה. זה עבור מיכה' מ- ומבין ש, על המשאית" מ"רואה אות 
  . מוניתשעכשיו הוא

ורק אז מבחין שלא מיכה יושב לידי אלא , שהיא גומיה, אני שם את חגורת הבטיחות
ולכן , כי עופר לא מורה לנהיגה וכי אני עיוור, אני פוחד. הוא אומר לי להתחיל בנסיעה. עופר

האוטו נוסע הצידה . זאת אני מעביר לחמישי ומתחיל בנסיעה- בכל. אני חושש לעשות תאונה
  .הבמקום קדימ

. כי בתור עיוור יהיה לי סיכוי רב לנצח אותו, אני שמח. עופר מבקש שנשחק שח עיוור
כל . ומוציא מתוך כיס החולצה שלו כלי אחר כלי, פתאום עופר מחזיק לוח שח משולש

  .עופר מצווה עליהם להסתדר על הלוח. ויש להם צורות של פרחים, הכלים צהובים
כי עכשיו המלכה שלי , אני פורץ בבכי. יהיה הצרחההוא מודיע לי שהמהלך הראשון שלו 

אני מפעיל . אבל לא יכול לראות מבעד לדמעות, אני נזכר שעלי להסתכל על הכביש. אבודה
, אנחנו נמצאים כבר בפרויד. שמותקנים על העיניים שלי ולא על השמשה, את המגבים

  .ומתקרבים למעבר חציה
שפר ! חתול"שכתוב עליו , פני מעבר החציהברגע האחרון אני מבחין בתמרור מתומן ל

. ומבצע בלימת פתע, אני מחליט שבגלל שצורתו מתומן מדובר בתמרור עצור". הופעתך
ומבחין שבמושב האחורי יושבות , אני מסתכל. עופר מזכיר לי להסתכל במראה כשאני בולם

  .דאפי וטלי ומתמזמזות
ובינתיים מגיע , בים ומחכיםאנחנו יוש. שורה של צבים מתחילה לחצות את הכביש

יש . ולכן היא מורידה אותה, דאפי מתלוננת שהיא לא מסוגלת להירדם עם חולצה. הלילה
  .לה שלושה שדיים

את המראה . ולכן אני מכוון את המראות כלפי מטה, אני לא רוצה שעופר יראה את זה
צא לקנות מראה עופר יו. והיא נופלת מהמכונית ונשברת, השמאלית אני מכוון למטה מדי

  .אבל בינתיים המכונית כבר נוסעת ולכן הוא נופל החוצה ונמרח על הכביש, חדשה
לקצין לא קורה . והדלת הפתוחה מתנגשת בו ונופלת, אני חולף ליד קצין בחיל המודיעין

הרובה . אני לא פוחד. אך הוא כועס ומתחיל לרדוף אחרינו ברגל ולירות לעבר המכונית, דבר
  .אבל אני בדיוק קיבלתי חיסון נגד קרחת לפני שבוע, ק על חדיש הגורם לקרחתשלו הוא נש

אני מסתכל במראה כדי לבדוק האם טלי ודאפי עפו דרך . אני נוסע בזיגזגים, למרות זאת
, המראה נפגעת מיריה של החייל. ובאמת הן כבר לא במכונית, החלון בשל הנסיעה הפרועה

  .היא נסדקת ומופיעה עליה קרחת
היא שואלת אותי אם אני רוצה להיות . תאום אני מבחין שטלי יושבת לי על הברכייםפ

  .אני פותח אותו. ומגישה לי שאלון רצונות של הצבא, מאהב
. והתפקיד היחידי בה הוא קצין נקיון שירותים, הקבוצה הראשונה היא קבוצת הקצונה

  .ועובר לקבוצה הבאה, אני לא מעוניין בתפקיד זה
אני מחפש בה את האשכול שאני רוצה ולבסוף . ניה נקראת קבוצת ההלוגניםהקבוצה הש

 ואני מקיף מספר זה בעיגול 53מספר האשכול הוא .  תפקידי פקידות קרביים–מוצא אותו 
  ".המאהב של טלי"התפקיד היחידי באשכול זה הוא . באמצעות הציפורן



פשוט מוסיף ליד את אני , היות שאין בטופס תפקידים אחרים שאני מעוניין בהם
  .היא אומרת שאני צריך לעבור מבחני קבלה. ומחזיר את הטופס לטלי, 55 – ו 54המספרים 

אבל הנקודות הן זו מתחת לזו ולא , הקוביה נוחתת על שתיים. היא מטילה קוביה
. ולכן הפסדתי אבל הייתי קרוב, 56היא אומרת שהקוביה נחתה על . באלכסון כפי שמקובל

 מתחלק 56 –הסיבה שאני חושב כך היא ש . ואומר שלא קיים מספר כזה, אני מתעצבן
  .ולכן הוא בום, בשבע

והיא מראה לי את , "לא"המחשבון עונה . 56 : 7= ולוחצת , טלי מוציאה מחשבון
ויוצאת , היא מסבירה שנכשלתי במבחנים ולכן לא אוכל להיות המאהב שלה. התשובה
אבל היא לא ולכן אני מבין , רח על הכביש כמו עופראני מצפה שגם היא תימ. מהמכונית

  .שהמכונית עצרה
אני . אני מפוצץ אותו בעזרת סירקוק. ואז קולט שבלם היד מורם, אני תוהה למה עצרנו

אף על פי שאינני יודע מה , משוכנע שהדבר שבעזרתו פוצצתי את בלם היד נקרא סירקוק
  .exהמכונית מתחילה לנוע בוקטור . הוא היה

ניגש אלי אדם לבוש כליצן ומבקש שאציג לו רשיון . ני מגיע למחסום משטרה ונעצר שובא
ולכן אני מראה לו במקום , אין לי רשיון. נהיגה ותעודת סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה

  .דוד המלך, הוא בוחן אותו ואז מדבר בקשר עם שר הביטחון. זאת את האף שלי
הוא מודה לדוד המלך ואז . ף הרשיון הוא לצמיתותאני שומע שבקשר מודיעים לו שתוק

אני לא יכול . ותולש לי את האף בעזרת פלייר, ניגש אלי ואומר שהרשיון שלי פג שלשום
. וטוען שגנבתי לו את המכונית, מיכה מופיע מבין השוטרים ומצביע עלי. לנשום בלי האף

  …אני נחנק
אני :  מחשבה שממלאת אותי תקווהפתאום עולה בי. אני מבין שמתתי. הכל נעשה שחור

אני . ולכן אני מבין פתאום שתיכנתו אותו בפרולוג, "לא"נזכר שהמחשבון של טלי אמר לי 
  .ואני קולט שהוא לא מבין ערבית, הוא לא עונה". ?הל אנָת קומפיוטר"שואל אותו 

עס וכו, אני רוצה כבר לחיות שוב. ויודע שאני אאחר לשיעור שחמט, אני שומע צלצול
אבל מה , אני מנסה לצעוק עליו שיאמר לי האם הכינו אותו בפסקל. מאוד על המחשבון

ומאוד , אני יודע שהמחשבון צוחק עלי בלב". ?האם אתה אוהב חומוס"שיוצא לי זה 
  .מתבייש בעצמי

אני חושש . הנוף מדברי אבל אני יודע שאני בתוך המעי הגס של גבריאל, אני מסתכל סביב
פתאום . מ מעל לקרקע כדי שהם לא יכישו אותי" ס30 –ולכן נזהר ללכת כ , םשיש כאן נחשי

  .אני נופל ארצה ומתחיל ללחך את החול. תוקפת אותי תשוקה עזה לשכב עם נחש
, חיילים רצים בבהלה. אני יודע שפרצה מלחמת שוורים, יש קולות פיצוצים מסביב

אני מקשיב לשיחות . ל השנימנסים לדבר זה עם זה אבל לא מבינים אחד את השפה ש
  .לבסוף אני מצליח להבין שהם מחפשים מי החפרפרת. שלהם ומנסה ללמוד את כל השפות
אני . ולכן אני מתחפר בחול הלח והחם ובונה בתוכו בית, אני נזכר שבעצם אני החפרפרת

 המורה שלי –מיכה גרסטל "כתוב עליה . שבתוכו חונה המוריס של מעוז, נכנס לבית
 .אני נשכב ונרדם. STANברדיו שלה משמיעים את ". דלריקו
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