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17.3.06

ע צ מ א ו ת < סופר דייטינג

 / 2:05יומנו של עומר ג'ונס
אני בן  22ואני מרגיש כמו ברידג'ט ג'ונס .לא ,ברצינות,
עוד רגע אני שועט אל המקרר ושולף את גלידת השוקולד
פצפוצים שנחה לה באין מפריע במדף השני למטה .בעצם ,לא.
אני בדיאטה .זה התחיל לפני שש שנים בערך ,כששקלתי 20
קילו יותר ממה שאני היום .רציתי להחליק ברכות לתוך הג'ינס
שלי ו ...אלוהים אדירים .אני באמת ברידג'ט ג'ונס.
אבל עזבו ,זאת לא הבעיה היחידה שיש לי עם היומן הזה.
אהבה בַײ 30יום? זה אפשרי בכלל? איריס אומרת שכן .איריס זו
איריס פרנקל ,הפסיכולוגית ויועצת הזוגיות הצמודה שלי,
שטוענת שאפשר לאלף את הרגש והלב ולכוון אותם לעבר
מטרות מוגדרות מראש.
אולי היא צודקת ,אבל הלב המעפן שלי ,לפחות מאז שאני
זוכר אותו ,עומד בחנות הרגשות הגדולה ומתעקש כמו ילד קטן
רק על אהבה בטעם תות טוטאלי .שום דבר ,חוץ מהחלום
ההוליוודי ,רצוי זה שנארז ב'נוטינג היל' ,לא יהיה מספיק
טוב בשבילו .גם אני רוצה לרחף ,הוא צועק .גם אני
רוצה לחייך כמו אידיוט כל היום .גם אני רוצה ג'וליה
רוברטס ומיץ תפוזים ועז קטנה שמנגנת בכינור.
עכשיו ,לך תאלף לב אינפנטילי כזה.

18.3.06

 / 4:00במבי הבימבו

בגדים :זארה ,קסטרוַײמן ,נעליים :זארה ,תכשיטים :פדני ,דיווה ,פרחים :פרחי הדס דיזינגוף  ,222כובעcelio :

מה קורה לבחור שאוכל יותר מדי מקדונלד'ס ,את זה
אנחנו יודעים .השאלה היא מה קורה לרווק שמאביס את עצמו בג'אנק
דייטינג במשך  30יום .שלחנו את עומר ברק ,סוג של חרפה
לבני מינו ,עם נשמה של ג'וליה רוברטס וחולצה בגוון אפרסק בוהק ,להתקיים
על דיאטה חריפה של בחורה אחת כל ערב ,חודש שלם ,עם ליווי צמוד
של מאמנת זוגיות ופסיכולוגית .שורה תחתונה :גם זה מסוכן ללב
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עומר ברק צילומים :ינאי יחיאל

גברת ,תפתחי
זה אני .עומר
מחמם מנועים

בדיוק כשהתכוונתי ללכת לישון ,אבי שלח לי הודעה" .בוא
נצא" ,הוא סימס .נצא? לאן? כמעט שלוש בבוקר עכשיו.
"יאללה ,יש לך חצי שעה".
חצי שעה ,שני ג'יימסון ,פינלנדיה קפואה אחת וליטר בירה
אחר כך ,גלית נוחתת לנו על השולחן .אין כאן ,אגב ,שום כוונה
להפריז בתיאורים ,בעיקר בגלל שהבחורה ,פשוטו כמשמעו,
התרסקה לנו על השולחן" .אההה ,"...היא גנחה" ,כאן זה לא
השירותים ,נכון?".
אחרי שהיא מסיימת עם הצחוק ההיסטרי ,היא מגרדת את
השיער השחור שלה מפלטת העץ הרטובה ,מחזירה את החזה
שלה למקומו הטבעי מתחת לסנטר ומתיישבת לשמאלי" .אני
שיכורה .ממש" ,היא מבשרת לי בחינניות של באפלו ששיכשך
בביצת מרגריטות.
בזמן שאני עסוק בנסיונות להתחבא מתחת לשולחן ,אבי
שובה אותה .שלא יובן כאן אחרת ,האיש נמצא במערכת יחסים
ארוכה ואוהבת .אלא שהוא פשוט כוריאוגרף מומחה בכל מה
שקשור לריקוד שבין המינים .הנה ,אפילו את הבאפלו המבוסם
שיושב כאן מולנו הוא הפך לבמבי.
אני ,לעומת זאת ,לחוץ כאילו הרגע יריתי באמא שלה .זה
לא שאני מעוניין בה ,לא באמת .זה פשוט שאני גבר ,וגברים
תמיד עוברים במצבים האלה להילוך האוטומטי שלהם .אילו רק
הייתן יודעות כמה מאיתנו מתחילים איתכן באותה מידת להט
שבה אנחנו מרכיבים ביצת קינדר בפאב ,רק כי אתן שם כבר
ויאללה ,בוא נקלף מכן את העטיפה ונראה מה ייצא.
גלית ,וזה ציטוט שלה ,היא "בחורה עצמאית ומגניבה" .היא
עזבה את הבית ,חזרה לבית ועזבה אותו שוב .שיואו ,אכן לב
פראי .עכשיו יש לה להקה ,ואם הם משיגים הופעה היא הבטיחה
לכולם שהיא עושה קרחת .חבר? אפשרי ,עם שניים סוכר והרבה
ספייס .הבחורה הזו פשוט לא "בקטע" של מערכות יחסים.
לא ,תודה ,אין לי הרבה סבלנות לבחורות הקטע .בעולם
שלי ,אהבה היא מפץ גדול ,בולע כל ,לא איזה גחמה טרנדית
שזורמים איתה בקצב הפאן טון .אבל רגע ,גלית אמרה עכשיו
משהו כמו סקס .היא עושה סקס .המון סקס .הַײמַײוַײן סקס.
"עשיתי סקס בכמויות שאי אפשר לתאר בכלל" ,היא מספרת.
רק סקס .כל היום סקס .אז מה ,אתה רוצה טלפון?
כן .ולא .כן ,כי מעניין אם בתוך הביצה הזאת יש באמת
נמרת מין .ולא ,כי אני יודע שיש שם בעצם גמדת פלסטיק
מקרטעת .בניגוד לכלל המּוכר בתיאטרון ,בבמה הגדולה של
החיים הכלל הוא :חזה מפואר שהפציע במערכה הראשונה
לעולם יישאר בתוך החולצה במערכה השלישית .לא .אני לא
רוצה את הטלפון של הפאםַײפאטאלַײדהַײלהַײשמאטע הזאת .אין
לי כוח להתגושש כל הלילה עם הפוזה שלה רק כדי לגלות
מתחת עוד פולנייה מבוהלת וריקה.

19.3.06

 / 1:46אין לי אחות
את רינת ,הבחורה שאיתה יצאתי היום ,הכרתי במסיבה של
ידידה .הרמתי לה טלפון ,דיברנו שש דקות וקבענו "דייט בלתי
מחייב" ,הגדרה שלה ,להיום בערב ,שזה סקסי בערך כמו
"מסלול ישיר לזכאות".
היא יפה ,רינת .יש לה עיניים בצבע ירוקַײבקבוק ,אף
הכפתור החמוד ביותר בעולם ,וגם תספורת קארה שפעם היתה
המשך בעמוד הבא <

ד' באייר תשס"ו  2.5.06מגזין החג 35

< המשך מעמוד קודם

אדומה והיום נוטה יותר לדבש .אני יודע דברים
כאלה ,כמו גוונים וסוגי צבעים .זה עושה אותי הכי
קוקסינל .היא נכנסת לאוטו ואומרת "סע .מצאתי
לנו מקום מצוין".
המקום המצוין ההוא ,פסגת הגאונות הנשגבת
שעליה היא חשבה במשך כמה שעות ,היה ,והרעיון
אולי יפתיע אתכם בחדשנותו ,ללכת לים.
עטופים בשמיכות ,לוגמים מבקבוק יין זול
שקנינו בפיצוצייה ומכרסמים קשיו ,שאלה רינת
אם אני רוצה שהיא תסביר למה היא ביקשה דייט
בלתי מחייב .בשעתיים הבאות היא לא הפסיקה
לדבר על האקס המיתולוגי ,זה שנטש את הספינה
לפני שמונה חודשים.
טוב ,האמת היא שאני קצת מגזים .היא לא
דיברה עליו כל השעתיים האלה .בחלק מהזמן היא
סתם בכתה" .אני מצטערת" ,היא מחטה את האף.
"פשוט ...אף פעם לא היה לי כל כך קל לדבר ככה
עם מישהו" .נתתי בה מבט עייף" .אתה יודע?" ,היא
חייכה והתקרבה אלי" ,אנחנו יכולים להיות חברים
ממש טובים ,לא?" .תגיד לא .תגיד לא" .בטח",
ליטפתי לה את השיער” ,זה בסדר גמור".
טוב ,האמת היא שזה ממש לא היה בסדר .האמת
האמיתית היא שנתתי מבט אחד ארוך בחול,
ותהיתי כמה מטרים צריך לחפור כדי להגיע בחזרה
למיטת הנוער שלי ברמת אפעל .רינת ,גם אם לא
התכוונה ,החזירה אותי לפינה הכי כואבת של
הילדות שלי — פינת הידיד.
 20קילו פחות ,חמש שנים יותר ,ושום דבר לא
השתנה .הבחורות שאני הכי רוצה ללטף עדיין
רוצות ממני רק דבר אחד :שאני אלטף את האגו
הפצוע שלהן ,ולא יותר מזה בבקשה.

20.3.06

 / 1:46נו מור סקס פור יו!
כבר שכחתי עד כמה אהבה היא עסק כושל
מבחינה סטטיסטית 99 .אחוז מהזמן חייבים
להיכשל ,ורק באחוז אחד מופיעה עז מנגנת
בכינור .אז אני מחליט ללכת לאסתה ברודצקי,
המאמנת האישית שלי ,כדי לראות איך אני הופך
את הסיכויים לטובתי .כן ,יש לי מאמנת אישית
לדייטים ,מה שמעלה אצלי את השאלה :האם השעה
הזו נחשבת לי כפעילות גופנית?
המאמנת אמרה שעם בנות שאני חושב שהן
איכותיות מדי בשבילי אני בורח אל המקום של
החבר הכי טוב ,כי זה מה שאני מרגיש שאני הכי
חזק בו .אני חושב עכשיו על בנות כמו רינת,
שמעולם לא הרגשתי שיש לי מה להציע להן חוץ
מלהיות סייד קיק .אני חושב שאולי יש פה נקודה.
קיבלתי מאסתה שיעורי בית :לא להגיע למצב
שבו סוחבים אותי לשיחות נפש ,לא להיות אמיתי,
כי אמיתי לא מוכר ,ולנסות להיות פרינס
צ'ארמינג במקום הסינדרלה הרטובה שאני .וגם,
הוסיפה וחייכה — אין סקס בדייט ראשון.
רגע ,בלי סקס? כאילו ,בכלל? זה לא שאני מכור
או משהו ,זה פשוט שאחרי שהיית  20קילו יותר,
אתה לומד לחיות כאילו כל יום הוא היום האחרון.
כשבחורה מציעה לך ללכת איתה למיטה ,ולמרות
שאתה יודע שזה יפגע לחלוטין במערכת היחסים
שנרקמת ביניכם ,אתה לא אומר "לא" .אתה יודע
שיש יחידת מרחק של מקדונלד'ס אחד ,של פרוסת
עוגה אחת ,בינך לבין הלוזר ההוא מהתיכון.
ועכשיו ,בגלל אסתה ,נגמר המשחק החולני
שאני משחק עם עצמי ועם עשרות מתמודדות
בשנה וחצי האחרונות .שעשועון ה"מתי אני אצליח
להכניס אותה למיטה" הגדול .נדמה לי שמישהו
בתוך המכנסיים שלי בוכה.

21.3.06

 / 17:44מסר לאומה
היום החלטתי לקחת צעד אחד קדימה בטנגו
הדייטינג ונרשמתי לשני אתרי היכרויות
באינטרנט .חשבתי שזה יהיה פשוט .בפועל מצאתי
את עצמי מתחבט שעות :האם מבנה הגוף שלי הוא
אצילי ,עגלגל או סתם רך?
מה זה ,לכל הרוחות ,מבנה גוף אצילי?!? פורשה?
סוס קווטר? קנצלרית גרמניה? עוד אילצו אותי
לשלוח מסר לאומה בַײ 150תווים .מסר? אנא עארף.
צאו מהשטחים ,תנהיגו שוויון חברתי ותעשו ,אם
אפשר ,קצת פחות רעש בין שתיים לארבע.
בנוסף הייתי צריך להגדיר מהי מערכת יחסים
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אידיאלית בשבילי ,אבל במשפט אחד .וואלה ,יופי.
ברוב הימים אני לא מצליח להגדיר את מצב הרוח
שלי במשפט אחד ,אז להגדיר בשבע מילים את
המשימה החשובה ביותר בחיי?
שאני .ארגיש .שייך .אליה .לא .כ"כ .זר.
חמש שעות אחר כך אני מלך העולם .חמש
שעות אחרי שפתחתי את החשבון הזה באינטרנט,
ויש לי שש הודעות חדשות .עכשיו ,כל מה שנשאר
לי לעשות זה לנסות להבין איך קוראים אותן,
משימה לא פשוטה למי שהגדיר בטעות את השפה
בפלאפון שלו לטורקית .שלחתי גם כמה הודעות
אתמול ושתי בנות גם טרחו להגיב .לאחת קוראים
דנה ,והיא מבקשת שאתקשר
אליה.
האמת היא שזה די משמח אותי,
ואני אפילו מרשה לעצמי לדמיין
אותה ואותי על ספסל בנוטינג
היל .כן ,אני יודע .האינטרנט הזה
וירטואלי לחלוטין .זאת פשוט
התקווה שלי שכל כך מציאותית.
שאלתי את דנה אם אפשר
להיפגש ,היא אמרה שהיא תבדוק
אם היא פנויה ותחזור אלי .סליחה,
תבדוק? עם מי בדיוק? עם מזכירות נאט"ו? אפשר
לחשוב מה היא עשתה עד עכשיו .ישבה מול
האינטרנט ,ניסחה מסרים לאומה והגדירה את
עצמה בעשר תכונות? הלו ,אנחנו באינטרנט פה.
כתוב לנו נואשים על כל הפיקסלים הוורודים של
המצח שלנו.

23.3.06

 / 00:37רציתי נס .הגיעה הפוכה
כדי שלא יובן כאן אחרת ,ובעיקר כדי שלא
אצטרך לשתות את הזיפזיף של עלית לשארית חיי,
אני אוהב בתי קפה .אלא שדייט בבית קפה הוא מין
הצהרה ,מין כותרת אודי סגל בוטחת .והכותרת
היא" :יש לי מה להגיד".
את סיפור החיים שלי ,גם אם לא מתאמצים,
אפשר לדחוס לַײ 12דקות אינטנסיביות.
נולדתיַײגדלתיַײלמדתי .לזכותי ייאמר שאני לפחות
משתדל לתבל אותו בקצת הומור
קרקרים יבש" .ואת ,דנה?" .אה,
באמת? אותו דבר בדיוק? מדהים.
שתיקה מביכה .עוד אחת ,זאת
אומרת.
אז זאת דנה ,בת  ,22טיילה שנה
בדרום אמריקה ועכשיו החליטה
שהיא רוצה ללמוד באוניברסיטה .מה
ללמוד? היא לא יודעת .באופן כללי,
היא לא יודעת די הרבה דברים.
איך היה בדרום אמריקה? "לא
יודעת .כיף" .יש להם שם אחלה סטייקים ,לא? "לא
יודעת .אני צמחונית" .אה ,אז מה אכלת? "לא יודעת.
אוכל?" .אני אחסוך לכם ,ובעיקר לי ,את שאר השיחה.
בעיקר ,אם לומר את האמת ,כי אני לא יודע איך
אפשר להמשיך בלי שתחשבו שיצאתי עם שומר מסך.
המשך בעמוד הבא <

אבל רגע ,גלית
אמרה עכשיו
משהו כמו סקס.
היא עושה סקס.
המון סקס.
הַײמַײוַײן סקס.
”עשיתי סקס
בכמויות שאי
אפשר לתאר
בכלל” .רק סקס.
כל היום סקס .אז
מה ,אתה רוצה
טלפון? זהו,
שכן .ולא

אם היא נוגעת בשיער זה
טוב ,לא? תמונות מהחזית
)למצולם ,למרבה הצער,
לא יצא כלום מהמצולמת(

< המשך מעמוד קודם

"היה לי ממש נחמד" ,היא אמרה בסוף" .נהנית?".
אה ,לא יודע" .תתקשר?" .לא יודע" .אני דווקא
רוצה שתתקשר" .נו ,בכל זאת הצליחה לגבש דעה.

24.3.06

 / 5:07האחיות פיק אפ
אתמול היה דייט רע במיוחד .איזו פרזיטית
שחיה על חשבון ההורים שלה ומחפשת בחור
אמביציוזי "שיודע מה הוא רוצה מעצמו" .שקלתי
אם להגיד לה שתיטול קורה מבין עיניה ,אבל
מהמקום שבו ישבתי זה נראה כמו חתיכת פיגום.
אז החלטתי לגרד את אביטל מהספה ולקחת את
שנינו לבר .התירוץ הרשמי היה שאני רוצה לדבר
קצת .התירוץ הלא רשמי היה שאני רוצה לדבר
קצת ,אבל לא עם אביטל .אני רוצה לדבר עם
בחורות זרות ולראות אם הן ירצו לדבר איתי גם כן.
במילים אחרות ,אני רוצה ללמוד איך להתחיל.
כן ,אני יודע לבד שזה די מפגר לקחת איתי
בחורה כשאני יוצא להתחיל עם בנות אחרות בפאב.
אנחנו בטח נראים כמו האחיות פיק אפ ,הנוירוטית
עם הזיפים וההיא שמחזיקה לה את היד.
"לך אליה ,לך" ,אביטל דוחקת בי .בדרך לשולחן
אני חושב לעצמי שזה לא פייר שמדענים ברחבי
העולם גילו איך לשבט עוברים ולהשתיל לבני
אדם פנים חדשות ,אבל עדיין לא הצליחו לרפא את
הרגשת הטמטום הנוראית שמציפה אותך בכל פעם
שאתה מנסה להתחיל עם בחורה.
כבר שנים שאני שוקד על פיתוח משפט הפתיחה
האולטימטיבי" .היי" ,אני מציג את עצמי ומחייך,
"אני עומר" .מה הן אמורות לעשות עם זה? בחיי שאני
לא יודע .בדמיוני הפרוע אני רואה אותן מציגות את
עצמן בחזרה ומחייכות .במציאות הקודרת ,הן
מסתכלות עלי כאילו אמרתי להן "שלום ,אני
סטניסלב .ברצוני לטגן את הכלב שלך במחבת".
בעידודה המסיבי של אביטל אני מתיישב ליד
קרן .קרן היא סטודנטית לכלכלה בת  ,24גרה
בגבעתיים ועובדת כתחקירנית .ומה עכשיו?
מה רצית להיות כשתהיי גדולה? באמת? גם אני
רציתי להיות צייר פעם .למה לא? כי גיליתי
שלציור צריך כישרון .חיוך .חיוך בחזרה .יוצא עם
מישהי? לא ממש .גם את לא? וואו .מה עכשיו?
בעצם אני יודע מה עכשיו .חלון הזדמנויות של
 2.34שניות שנפתח לי לבקש מספר טלפון ,ואני

”לך אליה” ,אביטל
דוחקת .בדרך
לשולחן אני חושב
שזה לא פייר
שמדענים גילו
איך לשבט
עוברים ולהשתיל
פנים ,אבל עדיין
לא הצליחו לרפא
את הרגשת
הטמטום הנוראית
שמציפה אותך
כשאתה מנסה
להתחיל עם
בחורה

מכיר אותו כל כך טוב ,עד שאני מכיר את צליל
הוווששש שהוא עושה כשהוא חולף על פניי .היא
משתתקת ונותנת בי את המבט המצפה שאני מכיר
טוב כל כך .דבר עכשיו ,או לנצח נצור את לשונך.
”א ,”...מילמלתי” .תצליחי בלימודים ,אה?” .וווששש.

 / 10:17שבירת צום
בחורות לא יודעות את זה ,אבל להיות גבר זו
הרגשה די מטנפת .חצי מהזמן אתה צריך ללכת
ולהתחנן לחסדים שלהן כמו איזה מתרים מטעם
אגודת 'פתחון חולצה' .בחצי השני אתה סתם מפריע
להן באמצע שיחה עם חברה בפאב .זה גורם לך
להרגיש כמו אידיוט :בשם איזה עקרון אתה מרשה
לעצמך להיכנס לה עכשיו בתוך המרגריטה? אתה
עושה את זה כי זה מה שציידים עושים .פולשים
למרחב הפרטי של האנטילופה בלי להגיד לה
"סליחה ,אני דורך לך על המעיל?".
וזה עוד כלום לעומת ההרגשה של לשבת מולן יום
אחרי יום בדייט .אתה יושב מולה ,שופט את חצאית
הסבתא ,החזה הנפול או העברית הקלוקלת ,ויודע
שמולך יושבת בתו האהובה של מישהו ,הנסיכה היפה
של אבא'לה שלה .אתה לא רוצה
לראות אותה ככה ,אתה בטח לא
רוצה לקחת אותה הביתה ,אז במקום
זה אתה חוזר הביתה ומתעלל בעצמך
מינית.
מדברים הרבה על תחושת
המיאוס שגבר מרגיש מיד אחרי
סקס מזדמן' .המוות הקטן'
הצרפתים קוראים לזה .תאמינו לי,
המוות הקטן זה כלום בהשוואה
לבחילה שעולה בך אחרי שסיימת
לבצע בעצמך את האיציק מרדכי .אחרי שלושה
ימים של משיכה עיקשת בשפן שלך ,פתאום בא לך
להתקשר ולהלשין על עצמך לאף.בי.איי" .יש פה
תמהוני מסוכן" ,תגיד" ,הוא לא עוזב את עצמו
לרגע ,מתנשף ,ומנגב במאחורה של ספת
הטלוויזיה".
אחר כך הכל כל כך חסר משמעות ,כמו זירת רצח
מוכתמת של כל החלומות שלך .אבא שלך בגיל הזה
שר 'השפן הקטן' לילדים שלו .אתה מורט את ארנבך
בלי בושה .אני חושב שזאת הסיבה שבגללה רוב
הגברים רודפים ככה אחרי נשים .הם פשוט יותר מדי
נגעלים ממה שהם עושים עם עצמם כשהם לבד.
אה ,והיה סקס עם אביטל .הוא היה לא מרגש
בצורה מדהימה .לפעמים אני נדהם מהעוצמות שבהן
סקס יכול להיות לפעמים ,ובכן ,חסר עוצמות.
עם נשים חדשות אני בדרך כלל מרגיש כמו
שירות לקוחות שלא עומד בקצב .אין לי מושג אם יש
עלי את הציוד המתאים ,אם אני יודע לעשות את
העבודה .בואו נודה :כשמדובר בסקס ,אנחנו האחרונים
שיודעים את העבודה.
אנחנו שוכבים בחושך ,גוף בקושי נוגע בגוף.
שנינו ,כמו  95אחוז מהאוכלוסייה ,חושבים שאנחנו
שמנים מדי .אני לא יכול אפילו לגשר על התהום
הזאת ,להגיד לה "גם את מרגישה לא יפה ,נכון?".

קל באימונים ,קשה בבית
קפה .עם המאמנת האישית
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25.3.06

 / 2:04סינדרלי
חשבתי להישאר בבית היום

ולקחת קצת חופש ,ואז ערן התקשר" .אני מגיע
היום למסיבה באזור תל אביב" ,סיפר" .זו אמורה
להיות מסיבה פרטית עם מלא אנשים שווים".
אנחנו מגיעים לדירה שמהבהבת ומרעישה מבחוץ
כמו מנחת חלליות אינטרגלקטי" .בוא" ,ערן מצביע
לכיוון הכללי" .לא נראה לי" ,אני אומר" ,אני מעדיף
להעביר ערב תרבותי ושקט בטי.אל.וי .בסוף נכנסנו,
והתברר לי שסתם שפטתי את האירוע .באמת,
בהערכה גסה ,לא היו שם יותר מַײ 30אלף איש.
במסיבות כאלה ,אין מה לעשות ,צריך לדעת איך
להתבלט .רצוי להתעטף בקּוליות ,לנוע בקלילות
למרכז החדר ולקצור את כל המבטים .בגלל שלצערי
אין בי אף אחת מהתכונות האלה ,החלטתי לעבור
היישר לתוכנית ב' ולמעוד על שולחן האוכל ברעש
גדול.
"צריך עזרה?" ,הופיעה מבין כולם בחורה עם
עיניים כחולות ושיער אדום והושיטה לי יד" .כואב
לך?" ,היא שאלה" .האמת?" ,חייכתי אליה" ,נראה
לי שלביסלי כאב יותר" .היא צוחקת .אח ,שנים של
חנוניות השתלמו סוף סוף .אחרי כל כך הרבה
פעמים שאתה נתקל בשולחנות ,אתה פשוט לומד
איך לאלתר.
ישבנו בחוץ במרפסת השכורה
שלה והשקפנו על המנוף שחסם
את כל הנוף .היא ,רלי ,שאלה
איפה אני רואה את עצמי בעוד
עשר שנים ,מה החלומות שלי,
איזה שיר אני הכי אוהב .נתתי את
כל התשובות שהיא רוצה לשמוע.
רלי זה בטח בא מסינדרלה,
חשבתי לעצמי ,הנה עוד אחת
שמחפשת נסיך אשכנזי משכיל.
זה לא שאני גבר החלומות האולטימטיבי ,כמו
שלסינדרלה יש ,לרוב ,אופי של פלסטיק .היא
שכחה שפעם היא רצתה לחיות בלונדון ולהיות
ציירת .במקום זה היא הלכה ללמוד מינהל עסקים
כי ההורים שלה שיכנעו אותה שזה כדאי .עכשיו
היא ממלצרת באיזו מסעדה וחיה בעיר האפורה
והלא נכונה .סינדרלה לא מחפשת חבר כדי לחלוק
איתו את החיים שלה ,בעיקר כי אין לה כאלה .היא
מחפשת מישהו שהיא תוכל לתפוס טרמפ על
החיים המרגשים שלו ,לעצום עיניים ולהינצל.

27.3.06

 ,she / 5:23או :האחת
קיבלתי היום עוד כמה פניות באינטרנט ,וגם
מין מכתב משונה מאתר ההיכרויות שלי שממליץ
לי על בנות מובחרות מהאורווה.
בתמונה הלפני אחרונה העיניים שלי נחתו
עליה .לא יודע בדיוק למה ,אבל משהו בכל הגוף
שלי התחיל לרעוד .הקשתי על הכרטיס שלה ,שהיה
בערך הדבר הכי שנון ואינטליגנטי שנתקלתי בו.
במיוחד כשהיא ביקשה שאם כבר אני פונה אליה,
שאשתדל לא לדבר איתה על מצב החסה בשטחים.
מסיבה בלתי מוסברת זה הצחיק אותי.
שלחתי לה ,אם אני לא טועה ,את המכתב הנואש
ביותר בהיסטוריה .משהו בסגנון "אני ממש מקווה
שעוד לא עזבת את האתר הזה".
הייתי בטוח שהיא לא תחזור אלי .אחרי הכל ,למה?
המשך בעמוד הבא <

< המשך מעמוד קודם

ותופס טראם מספר  4לדירה .אני מזנק במדרגות
ומתנפל על הטלפון" .מאיה!" ,אני זועק לתוך
השפופרת" ,חייב לדבר איתך".
דיברנו .הייתי בהיסטריה .אמרתי שבחיים לא
הרגשתי ככה ,שאני לא מצליח לחשוב על שום דבר
אחר .שאני רוצה שהיא תהיה חברה שלי .שקט.
"אני ...חייבת לרוץ לעבודה" ,היא מילמלה בחזרה.
"את עדיין באה לאסוף אותי מהשדה?" .שתיקה.
"בטח"" .אז נתראה בעוד יומיים?"" .ברור".

היא כל כך יפה ,כל כך מתוחכמת ,כל כך עדינה ,כל
כך עוברת אידיאליזציה מטורפת בראש שלי בהתחשב
בעובדה שנכון לשעות הבוקר היא היתה פיקסלים על
המסך .שעתיים אחרי היא חזרה אלי.
היה שם משהו ,בשיחה הזו .לא שיחקנו בשיט.
היא ישר נתנה את הטלפון ,אני ישר התקשרתי .זה
הרגיש בדיוק כמו שרציתי :כאילו הכרנו שנים.
היא עובדת במשמרות לילה ,אז שאלתי אותה איך
היא מרגישה לגבי ארוחת בוקר באחת וחצי בלילה.
היא אמרה שהיא מרגישה עם זה ממש טוב .השאלה
הבאה שעלתה לי בראש היתה מה היא מרגישה לגבי
חתונה קתולית ,אבל איכשהו נראה לי שכדאי לשתוק.
נפגשנו בשתיים ,על סלט פסטה קר ,ולא
הפסקנו לדבר .אחרי חצי שעה כבר הלכנו מחובקים
כאילו תמיד היינו זוג .היה לי כל כך כיף ,שאם
הייתי צריך לבחור להקפיא רגע אחד מהחיים שלי
ולהישאר בו ,זה היה הפרוזן מרגריטה שלי.
ואם היא באה כמו שהיא הבטיחה לראות איתי
את ליגת האלופות ביום שלישי ,אני באמת מציע
לה נישואים.

28.3.06

 / 1:00שוקו ברוטב אלף האיים
לא משנה עד כמה היה לי כיף עם מאיה )ככה
קוראים לה( ,החיים כבר לימדו אותי שאסור להיצמד
לאופציה אחת .חוץ מזה ,קבעתי עם מיכל כבר לפני
שבועיים שניפגש ,וממש לא נעים לי לבטל.
מיכל היא בת  ,23חברה של ידידה קרובה .גרה
אצל ההורים ,לומדת חינוך שנה ראשונה ומאוד,
ככה היא הצהירה ,אבל מאוד ,אוהבת את בית
השוקולד של מקס ברנר.
אני ,כמה לא מפתיע ,ממש נגד .מבית שוקולד
הפך מקס ברנר להיות בית לכל זוג בפגישה
ראשונה .כשאני כבר יושב שם ,אני מאוד אוהב
לשחק עם חברים את המשחק 'מי בדייט?' )התשובה:
כולם( .אלא שהפעם זה הייתי אני ,ולא יעזור עד
כמה ניסיתי להדחיק את זה .הרגשתי שכל שולחן,
גם אלה עם שלוש בנות הַײ ,11מסתכל עלי ומשחק
את המשחק שלי.
נדמה לי שאני יודע למה כל הבחורות גוררות
לשם את כל הדייטים .זה משהו
בצמד המילים 'שוקו חם'.
לבחורות תמיד נדמה שמקום שבו
מגישים קקאו מהביל בכוס 'חיבוק'
מיוחדת )בחיי שזה השם של
משתנת הקרמיקה הזו( זה מקום
שיהיה יותר קל להתאהב בו.
למקומות
למשל,
בניגוד,
שמגישים בהם אלכוהול פרוץ
ומעודד סטוצים וזנותי .פעם אחת,
רק פעם אחת ,הייתי רוצה להסביר
לבחורות שפריז ,שוקו חם ,חורף וכוסות כרבולית
זה לא מתכון לרומנטיקה .שלראות בחורה שותה
שוקו חם גורם לך לחשוב על ישבן שמן בטרנינג
וזיקנה.
גם המחשבות על מאיה לא עוזרות .אבל די עם
מאיה .עכשיו אני כאן ,עם מיכל ,שיושבת על כיסא
עץ במקס ברנר ושואלת אם יש להם ,במקרה ,סלט.
הם אמרו שאין סלט ולא חייכו תוך כדי .נקודה
לזכותם .אז בלית ברירה הזמנו פונדו שוקולד זוגי.
אולי הייתי צריך לצפות את זה ,אבל מיכל אכלה רק
את התפוחים שבאו עם הפונדו .הקטע ,ניסיתי
להסביר לה ,זה לאכול עם השוקולד" .אני יודעת",
היא החמיצה פנים" ,אבל לא בא לי"" .את רוצה
שנלך למקום אחר?"" .השתגעת? ממש נחמד כאן".
אחרי כמה פרצופי כלב שלי היא הסכימה
לטעום" .זה מתוק!" ,היא זעקה וירקה את זה לתוך
מפית .מתוק? במקס ברנר? אני בהלם.
שעה אחרי סיימנו עם הכל ,כולל עם החשבון,
ואני חשבתי לעצמי שלפחות זה היה קצר .בין לבין
הירהרתי שבחיים לא ביזבזתי  108שקלים על
משהו מיותר כל כך כמו היציאה הזו.

30.3.06

 / 11:45עיזים מנגנות בכינור
אני בחניית ביניים עכשיו ,וחוץ מזה שנאלצתי
לשלם  14.71דולר על סנדוויץ' מסכן בשדה
התעופה של איסנטבול ,הכל בסדר.
נפגשנו אתמול .לא אני והסנדוויץ' ,אני ומאיה.
האמת היא שהיו לי כל כך הרבה דברים לעשות
אתמול ,עד שלהיפגש עם מישהי היה ממש מחוץ
לתוכניות .הייתי צריך לארוז ,לדאוג לכרטיסים
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8.4.06

 / 2:30והתרסקות

ולהכין את עצמי נפשית לעובדה שאני ,משום
מקום ,נוסע לפראג כדי לבקר את לימורי ,שעברה
לגור שם לפני שלושה חודשים.
לא היה לי זמן לנשום ,אבל כשמאיה התקשרה
ואמרה שהיא תקפוץ בסביבות שש וחצי בערב כדי
להגיד להתראות ,אמרתי לה מיד שיש לי את כל
הזמן שבעולם .עצוב ,פתטי ,ברידג'ט .אני.
בשבע היא דפקה בדלת .נשיקה .חיבוק .מי
בכלל צריך סקס? היא נכנסה והתחלנו לארוז ביחד.
הסתכלתי עליה צוחקת עלי שאני לא יודע לארוז,
מפרקת ומסדרת את המזוודה מחדש ,וכל מה
שרציתי היה שהיא תארוז לנו גם את המזוודות
לקרוז למיאמי בגיל .70
אני לא יודע מה לעשות איתה .איפה התחכום?
איפה המשחקים הקטנים? איפה ה"להיות מקסים
ולא אמיתי" של אסתה? למה ,לכל הרוחות ,אני
מגמגם ונבוך ולובש את החולצה הוורודה שאני
אוהב ומתנהג ,ממש ,אה ,כמוני?
"אנחנו באמת חייבים לעשות משהו בקשר
לחולצה הוורודה הזאת" ,היא אמרה כשליוויתי
אותה לאוטו" .זה אפרסק" ,תיקנתי
אותה" .אתה אפרסק .זה ,מותק,
ורוד ,ואני אתחתן איתך אם תיפטר
ממנה" ,היא אמרה ונתנה לי את
המבט הכי רציני בעולם.
בטיסה לאיסטנבול מצאתי את
עצמי מדמיין אותה ומדבר אליה.
ולוחש לה .ומצחיק אותה .כאילו
שהיא יושבת במושב לידי .ראבק,
עוד שנייה אני תופס כאן נייר
מכתבים של טורקיש אירליינס
ומתחיל לשרבט סנופים קטנים מסביב לשם שלה.
טלפון .מאיה .מאיה! "אני מתגעגעת".
גם אני ,מתוקה שלי ,גם אני.

2.4.06

 / 16:45התקף חרדה
משהו רע עומד לקרות .משהו רע עומד לקרות,
משהו רע עומד לקרות .כדאי שאכין את עצמי לזה
מהר ,לפני שזה הולך לכאוב כל כך חזק ,עד שלא
בטוח בכלל שאתרומם מהמכה הזאת.
יש לי הרגשה שמשהו יקרה ,והיא לא תוכל
לבוא לקחת אותי משדה התעופה .לא ,רגע ,תיקון
— משהו יקרה ,והיא לא תרצה לבוא.
ג'יי.סי ,השותף של לימור בפראג ,ניסה לשדך
לי כאן מישהי .קוראים לה ג'ויאנה ,או קריאנה ,או
משהו שמסתיים באנה .היא יושבת מולי וממלמלת
בצ'כית .אני לא יודע צ'כית .למעשה ,המילה
היחידה שאני יודע בשפה זרה היא 'קרואסון' .זה
הזכיר לי שגם בארץ ,איפה שאני דובר שוטף ,היו
לי ערבים שבהם הרגשתי כאילו אני מנסה לתקשר
עם הבחורה מעבר לקסדת חלל .זאת אחת הסיבות
שאני כל כך רוצה את מאיה ,כדי לא להרגיש את
הזרּות הזאת שוב.
מה יש במאיה שגורם לי להתנהג ככה? אני לא
מכיר אותה! לא! מכיר! אותה! לא יודע איך קוראים
להורים שלה ,לא מצליח להבין מה היא עשתה
בצבא ,לא יודע איזה מאכל היא הכי אוהבת .והכי
גרוע — אני חושב עליה עכשיו ,ומבחינתי שזה יהיה
עיני קופים קרושות.
"אני לא מרגיש טוב" ,אני מגמגם ללימור

אני לא יודע מה
לעשות עם מאיה.
איפה המשחקים
הקטנים? איפה
ה'להיות מקסים
ולא אמיתי' של
המאמנת? למה
אני מגמגם ונבוך
ולובש את
החולצה הוורודה
שאני אוהב
ומתנהג ,ממש,
אה ,כמוני

כל כך רציתי שהיא תהיה היום בשדה .למרות
שהיא כבר שלושה ימים לא מדברת איתי וגם לא
מחזירה אס.אם.אסים רציתי תסריט אחר .כל
תסריט ,חוץ מהתסריט שבו אני מגיח באחת ורבע
בלילה עם מזוודה ובובת פרווה טיפשית של פו
הדוב אל אולם נוסעים .מלא באנשים ,וריק ממנה.
זה העונש שלי על הרצון באהבה אינסטנט ,אהבת
הרואין ,כמו שברק קרא לזה פעם .בחורות כמו מאיה
הן הכי מסוכנות ,כי הן הפושריות של הסם הזה.
במשך השבוע הראשון הן נותנות לך ג'וליה רוברטס
בחינם ,ואחרי זה לאט לאט מושכות את עצמן
החוצה .משאירות אותך מתחנן אליהן בטלפון" :עוד,
בבקשה ממך ,אני מוכן לשלם כל מחיר".
אני משרבט לעצמי פרופיל של פושרית
ההתאהבות הממוצעת :יפה ,מסעירה ,חופשייה,
כובשת .מפתיעה אותך בטבעיות שבה היא לא
משחקת משחקים או מתייחסת למוסכמות כמו שאר
בחורות העדר .פתאום אני מבין שיש סיבה שהיא
לא פחדה להראות לי את כל הצבעים שלה ,היא
ידעה באינסטינקט שהיא לא זו שתיפגע בסוף.
אני מתהפך במיטה ,לא מצליח להירדם לרגע.
בסוף אני קם בשמונה וחצי בבוקר ומתקשר אליה
הביתה .כן ,הידרדרתי עד לבזק .הספק של הלוזרים
שמסננים אותם בסלולר.
"היי" ,אני אומר לה" .היי" ,היא קרה" ,אני
מעדיפה שלא נדבר ,בסדר?" .קלאק .ניתקה.

11.4.06

 / 4:00ברק מכה בי

שאלתי את דנה
אם אפשר
להיפגש .היא
אמרה שהיא
תבדוק .סליחה,
תבדוק? עם מי,
עם מזכירות
נאט”ו? הלו ,אנחנו
באינטרנט פה.
כתוב לנו נואשים
על כל הפיקסלים
הוורודים של
המצח שלנו
"לפעמים ,עומר,
בנות הן פשוט
מטומטמות",
הכריע ברק אחרי
שקילת מילים.
"ברק" ,אני אומר,
"אמרתי לה שאני
אוהב אותה".
"אה” ,אמר ברק,
”לפעמים בנים
הם פשוט
מטומטמים"

עירית ,חיפאית חמודה ומקסימה שיצאתי איתה
אתמול בניסיון לשכוח ממאיה ,התקשרה בצהריים
להגיד שהיא נורא נהנתה אתמול ושאני נראה טוב
בעיניה .שיחקנו מין משחק כזה ,שכל אחד צריך
להגיד על השני שלושה דברים טובים ושלושה
דברים רעים .היא אהבה את העיניים שלי ,את החיוך
ואני לא זוכר מה היה השלישי .היא שנאה את
הטבעת שלי ,את החולצה המכופתרת שלבשתי ואת
משקפי השמש הוורודים" .זה אפרסק" ,אני מסנן
לעצמי ,בודד לגמרי ,הגבר היחיד בעולם שמבין
בצבעים.
מה לעשות שמאיה עושה לי את זה הרבה יותר?
זה לא בגלל שהיא רעה אלי ,זה בגלל שהיא משאירה
אותי חד ,בחיים .ילדות טובות כמו עירית בחיים לא
ייקחו אותי ללונה פארק רגשי כזה .במקום זה נשב
למטה על ספסל ,נלקק גלידת יוגורט דל שומן
ונצחק על כל המשוגעים האלה ברכבת ההרים.
היום בחמש ברק קפץ אלי כדי לשמוע את
סיפור מאיה ולשפוט .בסוף ,אחרי מה שנראה כמו
שקילה זהירה של מילים ,הוא אמר" :לפעמים,
עומר ,בנות הן פשוט מטומטמות"" .ברק" ,אני
אומר" ,אמרתי לה שאני אוהב אותה"" .אה .כל זה
כמובן גם לא סותר את העובדה שלפעמים ,עומר,
בנים הם פשוט מטומטמים".

17.4.06

 / 21:30סופר דייט מי
עברו  30יום מאז שהתחלתי לחפש אהבה,
ושישה ימים מאז ששמעתי בפעם האחרונה ממאיה.
אתמול בלילה נסעתי לעירית .הבאתי קולה וסרט.
דווקא כשהעניינים התחילו להתחמם ,עצרתי את
הכל" .אני צריך ללכת" ,מילמלתי ולבשתי את
החולצה" .אבל למה?" ,היא נראתה מבולבלת .למה?
כי אני צריך לאהוב אותך הרבה יותר.
כל כך רציתי סוף טוב לסיפור הזה .כל כך רציתי
שהיומן הזה יהיה איזו ורסיה גברית של 'אף פעם לא
התנשקה' .לפי המסלול שבו אני הולך כרגע ,נדמה
לי שאני כותב את הגירסה שלי ל'בתול בן .'40

