פנים .הסלון של משי .לילה.
שחר ומשי יושבים על הספה .שניהם בגילאי העשרים לחייהם.
למשי יש כוס יין ביד .לשחר אין כלום.
שחר
אם אני לא אעשה סקס בקרוב אני פשוט אתפקע באופן
ספונטני .ימצאו אותי מפוזר איפושהו כמו קונפטי.
משי
דדי מתקלט הערב בחריץ ,אולי תבוא איתי לשם שינוי?
שחר
עזבי ,אני עייף .בכל מקרה אני לא אפגוש מישהי.
משי
למה בפסימיות?
שחר
לא פסימי .בחורות שמעוניינות לשכב איתי מגיעות
במחזורים של שישה חודשים ,פחות או יותר,
והאחרונה הייתה לפני חודשיים.
משי
אז על מה אתה מתלונן?
שחר
זה היה די רע.
משי
וואי ,אני אבכה תכף.
שחר
צריך להכיר בעובדות .רוב הבחורות לא רוצות
אותי .אני פשוט מוזר מדי.
משי
אויש נו .זאת תל-אביב ,יש פה הרבה
אנשים מוזרים.
שחר
כן ,אבל אני מוזר מהסוג הלא נכון.
משי
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נו ,שחררררררררר-
סמאש קאט ל-
פנים .בר .לילה
בר קטן ,ארוך וצר ,אפלולי ,עם רחבת ריקודים קטנה בכניסה ,עמוסה בבני אדם .דיג'יי
דחוס בפינה עם ערימת דיסקים דופק צלילים פופיים נידחים.
שחר עומד ליד ה”רחבה” ,לא הכי בקטע.
שחר
הייתי צריך להישאר בבית...
מוש?
הוא מחפש את משי .היא כבר על הרחבה ,רוקדת עם בחור ,עושה לו עיניים.
שחר נאנח עמוקות.
פנים .בר – מסדרון מחוץ לשירותים .לילה
שחר מחכה מאחורי מישהו בתור לשירותים .קרן ,בת שלושים וחמש שכזה מגיעה ונעמדת
בתור.
שחר
היי ,ברוכה הבאה לתור לשירותים!
קרן
תודה תודה.
שחר
את מוזמנת לשתות משהו.
קרן
)מרימה בירה(
יש לי כבר.
אתה בא לפה הרבה?
שחר
לצערי כן .יש לי שלפוחית קטנה.
קרן
אני שמחה לשמוע.
אברי רוזן-צבי
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שחר
בשביל זה אני כאן.
הדלת נפתח ויוצא מישהי מהשירותים
קרן
תורך.
שחר
את יכולה לעקוף.
קרן
באמת? איזה ג'נטלמן!
שחר
אני באמת משהו.
בהצלחה.
הוא עומד שם כמה שניות.
דלת השירותים נפתחת קצת ,קרן מציצה ,מסמנת לו בהססנות/מבוכה להכנס -
פנים .בר – שירותים .המשך
תא יחסית רחב ,יחסית אפלולי .שחר נעמד מול קרן ,כל אחד צמוד לקיר שלו.
שחר
היי
קרן
היי.
ביט.
שחר
אז...
קרן
זה היה רעיון גרוע.
שחר
למה?
קרן
סתם ,הראש שלי הפוך.
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שחר
אוקיי
שתיקה.
שחר
עניינים עם בחור?
קרן
)מגלגלת עיניים(.
משהו כזה .מה לעשות ,קלישאה.
שחר
עוזר לדבר על זה .או את יודעת ,לגרור בחורים זרים
לשירותים.
פאוזה.
קרן
די ,איזה פדחנית אני...
)פאוזה(
אני לא הולכת לעשות איתך סקס
שחר
לא חשבתי .גם אם היית רוצה זה לא היה קורה.
זה דוחה .מי רוצה להזדיין בשירותים?
קרן
אז למה נכנסת?
שחר
כי הזמנת אותי.
חוץ מזה ,יש עוד דברים שאפשר לעשות בשירותים
חוץ מסקס.
קרן
למשל?
שחר
למשל ,לדבר .למשל...
שחר מתקרב אליה ,נצמד אליה .קרן טיפה מופתעת ,אבל לא בקטע רע.
אברי רוזן-צבי
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קרן
היי.
שחר
אהלן.
הם מתנשקים ,נשיקה קצרה ,טיפה מגושמת אבל כנה.
אחרי רגע ,מפסיקים .שתיקה .קרן מחייכת במבוכה.
קרן
נראה לי שאני שיכורה מדי בשביל זה...
שחר
כנראה בגלל שאנחנו בבר.
שתיקה .מבוכה.
קרן
אני חושבת שאני אצא עכשיו.
שחר
אוקיי.
אני בכל מקרה ...צריך להשתין...
קרן פונה לצאת ,נעצרת לרגע.
קרן
אבל ...תודה.
היא יוצאת ,סוגרת אחריה את הדלת.
שחר נאנח שוב .אחרי רגע ,מרים את מכסה האסלה ופותח את הרוכסן.
פנים .מועדון .לילה.
שחר עומד בצד .כולם שותים ,צוחקים .זוגות רוקדים .כולם נהנים
ואז הוא שם לב למישהו שעומדת לבד גם ומקשיבה למוזיקה .הוא ניגש אליה ,נוגע בכתפה
להשיג את תשומת לבה.
שחר
היי ,את הילה נכון?
הילה
)מופתעת( כן ...אנחנו מכירים?
אברי רוזן-צבי
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שחר
יצאנו פעם לדייט .לפני שש או שבע שנים.
הילה
וואלה?
שחר
כן) .ביט( היה ממש גרוע .ממש ממש גרוע.
הילה
)נבוכה( .אוי ,מצטערת ,אני לא זוכרת אותך.
שחר
אין לך מה ...אני פשוט לא שוכח פרצופים.
הילה
ודייטים ,מסתבר .אז מה היה כל-כך גרוע?
שחר
סתם ,לא התחברנו בכ-לל .נגמר אחרי ארבעים דקות.
שתיקה.
שחר
האמת שנראית לי קצת יהירה.
הילה
מה אתה אומר...
שחר
כן ,אבל אני כבר לא מקבל ממך וייב כזה בכלל.
הילה
)צוחקת(
אוקיי...
שחר
מה את עושה עכשיו?
הילה
מנהלת פרוייקטים בחברת היי-טק קטנה
שחר
מה זה אומר?
אברי רוזן-צבי
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הילה ,מסתכלת ימינה שמאלה ,לוחשת -
הילה
אף אחד לא ממש יודע.
שניהם צוחקים.
חוץ .בר .לילה
שחר מחפש את משי ,מוצא אותה יושבת שעונה על הקיר עם משקה.
משי
אני ממש שיכורה
שחר
מה את אומרת.
משי
אבל ממש.
שחר
שוב ,אני מופתע לחלוטין.
משי
מה הולך?
שחר
נראה לי יש עניין.
משי
איזה עניין?
שחר
עניין עניין .בחורה עניין.
משי
אתה בעניין או שהיא בעניין?
שחר
נראה לי שנינו .אחרת אין עניין.
משי
אז למה אתה כאן?
אברי רוזן-צבי
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שחר
אני -
משי
כי התגעגעת אליי? כי אתה חולה עליי? כי אתה לא
יכול שנייה בלעדיי?
שחר
אני ...חושב שאני אחזור לעניין שלי
פנים .בר .המשך
שחר ניגש לבר ,מזמין משקה .הוא לוקח שלוק .רואים שלא טעים לו.
מה ששחר לא רואה הוא שמאחורי גבו ברקע הילה מדברת עם הד'יגיי ,צוחקת ,היא נותנת
לו נשיקה שמבהירה שיש ביניהם משהו היא מגיעה לכיוון הבר ושחר מבחין בה.
שחר
היי שוב.
הילה
היי!
שחר מחייך.
שחר
הדיג'יי ממש טוב
הילה
נכון?
שחר
לא מתחכם יותר מדי .לא שמעתי אפילו להקת סינת-פופ
איראנית אחת כל הערב.
הילה צוחקת.
הילה
חבל ,דווקא יש להקות סינת-פופ איראניות מעולות.
שחר
תקשיבי ,אני לא מאמין שיש עקרון מארגן ביקום ובטח לא
מאמין בגורל ,זה קונספט דבילי ,ותל אביב זאת עיר קטנה
בסך הכל אז זה מפתיע שלא נתקלנו אחד בשנייה קודם
האמתי ,אבל אני מרגיש שקיבלתי מין הזדמנות שנייה לפגוש
אותך ואת נראית לי ממש מקסימה.
אברי רוזן-צבי
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במהלך המונולוג הילה מתחילה להראות חוסר נוחות.
שחר
אני ממש שמח שפגשתי אותך שוב.
שחר מניח עליה יד.
הילה
אההה...
הילה מתנערת מזיזה את היד.
הילה
תקשיב ,אתה ממש מתוק וזה מאד מחמיא...
אבל יש לי חבר.
הילה במבט "לא נעים לי" מצביעה לעבר עמדת הדיג'יי .שחר מביט לעבר הדיג'יי ,שמצידו
מחייך אליהם חיוך מושלם.
חוץ .בר .לילה.
משי מתמזמזת עם בחור על שפת הכביש .שחר יוצא מהבר אבל וחפוי ראש .משי מרימה
את הראש מהמזמוז.
משי
היי! זה שחר!
שחר
נראה לי אני זז.
משי
כבררר?
שחר מהנהן הנהון קטן ונחרץ.
משי
טוב ,תמתין לי רגע.
בחור
אל תלכי עדיין...
משי מחייכת חיוך כזה של .awwww
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משי
אתה חמוד אבל אני לא עומדת לשכב איתך.
)פאוזה(
אני הולכת עם חבר שלי עכשיו.
משי קמה ,מועדת בקטנה ,מצחקקת וניגשת לשחר ,משלבת זרועה בשלו ,קצת נשענת עליו.
הם צועדים במורד הרחוב.
שחר
מה עם הבחור?
משי
הוא? סתם אחד.
)ביט(
מה איתך? מה קרה עם העניין שלך?
)פאוזה(
שחר
כן ,עוד ארבעה חודשים בערך.
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