
 זהויות על בסים
 קינמון וזנגביל

ת המייצגות את פני ו י  הסיפור מתמקד בדמויות עוונות המתפקדות מהו

 החברה הישראלית העכשווית על שלל גוניה. הדמויות האלה מתארות

 מציאות חיים מסוימת מגקודת מבס ספציפית. לאורן הסיפור הדמויות

 נאמגות לזהותן הפרטית והאישית ומותירות אתריהן שובל המורכב ממעט

 מקום לדמיון והרבה מקום למחשבה.

 לרדת על ארבע ןלבזא אלין. הןא ישב על הרצפה עם חבר

 שלן. שניהם עיש מ סיגריןת. ידעתי שעדיף לב1א מאשר לנסזת

 להתחמק. הורדתי את הילקוט מהכתף, הנחתי mm ליד הדלת.

 ירדתי על ארבע. בלי לחשזב הרבה הלכתי עד אלין, על ארבע.

 נעמדתי לידו. הוא אמר ל׳ לחייך. חייכתי. הוא התכופף ופתח

ת הכפתור של הנ׳ינס, הפשיט אזתז רק קצת מאחזרה זגם  לי א

ת התחתזנים וכיבה על הטוסיק שלי את הסיגריה שלו. אחר  א

ת זיזתר מאןחר ע מ  כך הוא אמר לי שהתחת שלי הזא מאפרה ש

 נראה מה עוד אפשר לעשות אתו.

: לטזבת צזפינן נחסוך את יתר תיאורי ת נ י י א ר מ  ה

 הזחעה האל?.

 די: תיאןרי הזןןעה האלן, שאת מבקשת לחסןך מעצמך

 ומאנשים אחרים, ר׳ם החיים שלי. הזוועה הזאת היא

 החיים שלי.

ת מתמודדת : אז אןלי באמת תספרי למ איך א ת נ י י א ר מ  ה

 אתם?

ת הנפש מהגוף. בזמן שמתעללים  די: אני פשוט למדתי לנתק א

 נגזף שלי הנפש שלי מטיילת. היא נמצאת בשחת אן בים

 ולמרות שהיא נכנסת למערבולזת, היא לא מתנפצת כמן

 הגלים. הנפש שלי חזקה. אחר כך היא חמרת למף ןמנחמת

 אן תן.

: קשה להאמין שאדם מסיגל לעולל דברים איןמים ת נ י י א ר מ  ה

 שכאלז.

 די: זאת רק הנפש שלן מעןללת. גם הגוף שלן ממתק מבחינה

- אני מחפשת סיפור עם אמירה.

- מה הכוונה סיפור עם אמירה?

- סיפור עם ערך מוסף, עם מסר ערכי, או חברתי, או פוליטי.

- לשם מה?

- לשם העברתו לאומה.

 ־ אני מבין. סיפור עם מסר... עם אמירה... לשם העברתו

 לאומה. אין לי כרגע אחד כזה בראש, אבל אחשוב. אולי

 אמצא. מה שלומך ככה?

 ־ בסדר, תודה. ושלומך?

- שלומי יופי. ידעת שמקור תבלין הקינמון בדרום סין?

- לא. לא ידעתי.

- כן. האמונה הסינית העתיקה ראתה בו את ען החיים ובמחקר

 שגערך לאחרוגה, התגלה שתבלין הקינמון מסייע בהורדת

 ריכוזי הסוכר והכולסטרול בדם. הקינמון ידוע גם כממריץ

 וכמעורר את פעילוח העיכול.

- מה אתה אומר.

- כן, וחוץ מזה לשמן האתרי המצוי בקיגמון מייחסים סגולות

 של שיכוך בחילות.

: נחשפה פרשת התעללות מינית אכזרית ט ב מ ב ב ר ע  ה

 בילדה כבת 21 מאזןר הצפון. הילדה, ששמה שמור במערכת,

 מתראיינת כשפניה מטןשטשים מחשש שתזוהה, קולה נועזות,

 שערה שחןר ןמבשר רעות, מלש על כתפיה, כפזת ידיר׳

 חובקות זז את זן, כממנמת האחת על השנייה, נפרשןתלפתע

. ת ח ע מ  מול המצלמה וחושפות שזרה של צלקות מ

: ספרי לי על מקרה התעללות אחד מתון שןרת ת נ י י א ר מ  ה

 המקרים שסבלת בשנה האחחנה.

 די: בשמע שעבר חזרתי הביתה מבית הספר והוא אמר לי



 איך מפרידים בין הנפש והגוף וככה היא חוכל להמשיך להחיות

 את הנפש שלה בגוש קטיף ואת הגוף שלה להזיז לכיוון הגגב

 או הגליל,״ שרית אומרת, תוך כדי לנימות של שנינו מספלי

 התה שלנו. אין כמו לשבת מול הטלוויזיה ולהתענג על כוס תה

 ירוק עם מקל קיגמון, אחרי שיעור יוגה. אתרי שנגמר לי התה

 אני מוצץ במשך שעה ארוכה אח מקל הקינמון החמים, ספוג

 בתה. זו הסטייה שלי. אין ריח מועדף עליי מניחוח קינמון. אני

 מכור לקינמון. בעוגות, בםרקים, בתה, בבושם. שרית, לעומת

 ואת, שותה רק תה עמ זנגביל אחרי שיעור יוגה, בקביעה

 שקשה לאמת וקשה להפריך, לפיה ״הזנגביל מגביר את

 זרימת הדמ בגוף אמרי מאמן ומאפשר הקאה גדולה יותר של

 רעלים החוצה.״

 יותר מאוחר בערב איתן ודנית מגיעים אלים. איתן מביא אתו

 בקבוק ממוספר של שמפניה איטלקית משובחת לרגל הנפקת

 החברה שלו בבורסה, וקפיצה של המניות שבחזקתו במאות

 אוזו: מיכל מגט

 מסוימת. הוא נמצא רוב הזמן בכיסא גלגלים בגלל פגיעה

 במפרקי הברכיים.

 הריאיון הבא במבט מדבר על סיפור אישי קורע לב בנושא

 ההתנתקות. דבורה, בשנוח ה־30 לחייה, ילידת נוש קטיף

 ותושבח המקום, היא אחת מתוך מאות הנשים המסרבות

 להתנתק מביתה. המייחד אותה הוא שבחודש הקרוב היא

 מצפה ללידת תאומים, בן ובח, אחרי למעלה משמונה שנים

 של טיפולי פוריות. אולם דבורה טוענת שיותר מהלידה עצמה,

 היא מפתדת להתאשפז בבית החולים ולהפקיר, לדבריה, את

 ביתה. שכן, אם לא תעמוד על המשמר, המדינה עוד עלולה

 לנצל את המצב ולהרוס את ביתה ואז לא יהיה לה אפילו לאן

 לחזור עם ילדיה. ״לפיכך,״ היא מודיעה, ״אהיה מוכנה לקחת

 את כל הסיכונים הכרוכים בלידת תאומים בבית אבל לעולם לא

 אסכים לקחת את הסיכון שאפונה מביתי בניגוד לרצוני.״

 ״המתנהלת צריכה ללמוד מהילדה שעברה התעללות מינית



 מחר בבוקר לחברות טלה בחדר כושר.

 טוני בדיוק עלה חזרה מטיול הערב עם שלג. אין כמו סוני,

 גבר כבן חמישים ממוצא הודי, נמצא בארץ מזה ארבע שנים,

 מתוכן שנתיים וחצי אצלנו. איש נהדר. מנומס, אדיב, חרוץ,

 תרבותי. כדאי לי אפילו לשלם קנס של עשרות אלפי שקלים על

 אחזקת עובד זר ללא רישיון ולא למהר לוותר עליו לטובת איזו

 סבטלנה או סמירה, שתעשה לי טובה שהיא באה ומחזיקה מגב

 או מנהץ ביד ובכל מקרה, תהיה תמיד בחזקת השודה בגנבה.

 למחרת בבוקר, במשרד, אני נזכר שהבטחתי ליפעת לחשוב

 על סיפור עם אמירה. אני מתקשר אליה ומתנצל בפניה שלא

 עלה שום רעיון בראשי.

 בערב הלכנו, שרית ואני, לערב הפתיחה של תערוכת פיסול

 ועיצוב גדרות תיל, של אמן אנונימי, הומוסקסואל תרדי,

 שמתחבא בארון פעמיים; פעם על כך שהוא חזר בשאלה

 ופעם על נטיותיו המיניות. האמת היא שאיני חובב של פיסול

 מופשט. נם השמות שהאמן נתן לכל אמת מיצירותיו לא עזרו

 להבין את המסר שהוא מנסה להעביר בפסלי התיל שלו. אבל

 היה גחמד לפגוש שם את יואב ודלית, שהיו שכנים שלנו, לפני

 שעברו לגור בדירה משופצח ביפו. אחר כך הלכגו יחד לאכול

 פירות ים.

 אחוזים. אני ממהר להזמין מהיפנית מרק סרטנים וסושי עם

 טונה אדומה, שלדעת כולם מתחככים נכון עם המתיקות

 החמצמצה המבעבעת של השמפניה. אני מסדיר מראש תשלום

 נוסף של עשרה אחוזים על הסכום הכולל תמורת משלוח

 אקספרס, כי לא נעים ״לייבש״ את איתן ודנית ומבקש גם

 חשבונית מם על ״אירוח״ למשרד שלי. כתיל הזמנתי פי

 שניים יותר ממה שאנחנו יכולים לאכול, כי אני אף פעם לא

 זוכר לקחת בחשבון את הרנלי האכילה של דנית ושרית, שהם

 כשל ילד בן ארבע. ״חבל לזרוק,״ אני אומר. ״תיתן לשלנ, הוא

 יטרוף את זה בשמחה,״ שרית עונה.

 לפתע דפיקה בדלת. שרית נינשת. מולה שתי בנות כיתה

 ח׳ מבית הספר אליאנס, שמתרימות לאנודה למלחמה בסרטן.

 ״בטח שאנחנו רוצים לתרום״, היא עונה להן בחיוך המושלם

 שלה ושולפת לעברן שטר של חמישים שקלים תמורת קבלה.

 השיחה, כמו תמיד, לא יכולה שלא להתגלגל בסופו של דבר

 לערוצים פוליטיים. ושוב יש הסכמה שבפעם הבאה גם אנחנו

 חייבים לצאת לכיכר להשתתף בהפגנה ליציאה מהשטחים

 הכבושים ושוב ברור לנו שברנע האמת נישאר בבית או

 נהיה בדיוק ביונה או בקונצרט של הפילהרמונית. איכשהו

 זה תמיד קורה ככה. בגלל זה הליכוד בשלטון. כי ה׳עמך׳

 נמצא בליכוד. הם אנשים חמים, שמסרבים בתוקף להיפרד

 מהסםמאות הצבאיות על אף ששוחררו מהצבא מזמן. ״כולם

 בשביל אחד ואחד בשביל כולם״ הם עדיין משננים, משוכנעים

 שהקלישה אכן משקפת מציאות. חדורי אמונה איתנה חרף

 ניסיונם העגום, שבשעת הצורך, ראש הממשלה או לכל הפחות

 שר האוצר יעמדו לצדם ועל כן, עתה, הם מצווים להתגייס

 לעזרתם. כך או כך, התוצאה ברורה, אנחנו נדחקים משנה

 לשנה לשוליים החברתיים. אמנם שוליים נוחים ומרווחים,

 אבל שוליים. למרות זאת, אני באופן אישי לא רואה את עצמי

 עומד בכיכר עם שלט ״אחיי בעבודה״ או משהו בסננון. רק

 המחשבה שמנהל הבנק שלי, יראה אותי עומד ככה, יוצרת

 אצלי אי־נוחות. ננם שרית מודה, שהדבר האחרון שחסר לה זה

 שנבי, הספר שלה, והיא יעמדו ביחד להפגין.

 אפרופו כיכר, דנית מספרת לנו בדיהה נדולה על קבצן

 שעומד בצומת רמת אביב ג׳ ומבקש נדבות. הוא ניגש לנבר

 נאה שנוהג במרצדם מפוארת ומבקש ממנו שני שקלים לאוכל.

 אותו גבר אומר לו שהוא לא נותן לו אפילו שקל כי הוא מפחד

 שישתמש בזה לאלכוהול או לסםים או לזונות. הקבצן מצדו

 נשבע שישתמש בכסף רק בשביל אוכל ושהוא לא מעשן,

 לא שותה ולא הולך לזוגות. הגבר המופתע מכניס את הקבצן

 לרכבו המפואר, מביא אותו לביתו ומציג בפני אשתו איך

 נראה בן אדם שלא שותה, לא מעשן ולא הולך לזונות! כולנו

 מתפקעים מצחוק. שרית רצה לרשום את הפואנטה כדי לספר


