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 התפלשות עצמי, תיעוב בה, התעניינו שלא הורים עם מופרעת ילדות לקחה יער תום
 מתפוצצת כשהיא עכשיו נדיר. קומי לזהב אותם והפכה ואלכוהול אוכל גרוע, ןס7בס
 היא ישראל', שביל את עושה יער בשם'תום פרועה וסדרה נהדרת׳ ׳ארץ קמפיינים, עם

הכעס את לא גם שבפנים, האפלה את מגרשת לא החלומית שההצלחה מסבירה
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בהרליה גבריאל צילום: ס 1זי 1נב

 בבוקר שקמות המעצבנות הילדות את "מכיר
 לגן ללכת להן ובא נמרי׳ אני ׳היום ואומרות,
 נזכרת אני", אז בפורים? ולא נמר כמו מאופרות

 אז 30 בת היא היום בדיוק בילדותה. יער תום
 את מרימה שהיא לפני טובים זיכרונות כמה גם לזרוק לה בא

יותר. האפלים הבורות מעל המכסה
 זורקות ממש שלי, אמא עם אוכל מלחמת של זיכרון לי "יש

 על קטשופ לי שופכת שהיא - אחד ועוד השנייה. על אחת אוכל
 שתינו את מצחיק זה כי למה? צורחת. ואני לי וחופפת הראש

 את לי להוריד בא ה׳ בכיתה ילד ב׳ בכיתה וכשהייתי לאללה.
 אני המכנסיים את לי תוריד לא אם ׳רגע, לו, אמרתי המכנסיים,

הס הילדים והלך. ׳איכס׳ אמר הוא זנב׳. לי יש - סוד לך אגלה
 לה, אמרו הם אותי לקחת באה שלי וכשאמא היום כל עליי תכלו
 בדיוק אנחנו זנב, לה יש ׳דווקא ענתה, והיא זנב?׳ לה שאין ׳נכון

 ׳ישששש׳". כזה, ואני עכשיו׳ אותו לספר למספרה הולכות

מקפים.
 כשהייתי שלי, אמא עם מגניבות מאוד חוויות זוכרת "אני

 פגשתי שנים כמה לפני לארה״ב. אותי לקחה היא 5-4 בת
 התחילה ממש והיא נסענו שאליה שלה החברה את ברחוב

 שלום ומה אחרייך. עוקבים אנחנו חמודה, איזו ׳תום, לבכות:
 יופי, 'איזה אמרה, והיא בקשר׳ לא ׳אנחנו לה, אמרתי אמא?׳

 למה יודע "אתה בעצמה. לבכות ומתחילה מספרת היא עדיף"׳,
פעם. אף עליה מדברת לא אני כי זה?

 זה על מדברים לא אנחנו שם וגם טיפולים במלא "הייתי
 של תפקידים המשחקי את יש שבזוגיות זה את מכיר בכלל.
היל אני תמיד זה אצלנו אז והילד? האמא או והילדה האבא

 אני - כסף לי יש עושים. מה יודעת לא סתומה, מפגרת, דה.
 אז ילדה, כשהייתי ילדה להיות לי נתנו לא כי אותו. שורפת
 עושה שאני הדברים מפגרת. להיות חזרתי האחרונות בשנים

 בת אני אז אמיתי. פיגור אבל לבזק, פרסומת הרי. פיגורים, זה
 בצורה יחסית זה על מסתכלת ואני בלה, בלה ובלה לי וטוב 30

 שלי. החיים כל על לאללה. כועסת אני במקור אבל מפויסת,
מאוד". כולם. על
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השנ מהצלחה. - מכעס לא מתפוצצת. יער שבו הרגע וזה
 אלמוני קומיקאי שבו מופרך קליפ כמו נראות האחרונות תיים

 מערכונים שלו: המקצועיים החלומות כל את פתאום מגשים
 של הרדיו בתוכנית פינות אלפי, גורי של הלילה לתוכנית

 לבזק היסטריים אינטרנטיים קמפיינים וזרחוביץ׳, טייכר

 שבעונה אחרי נהדרת׳. ׳ארץ - והשיא הסטודנטים, ואגודת
של בנו הנער, גילי את מערכונים בסדרת שיחקה הקודמת

 ככוכבת ויראלית לסנסציה הפכה הזו בעונה כושי, המציל
 צעד עוד עושה היא מחר קימל. אגס ראשל״צ, ונסיכת הנוער

 שביל את עושה יער ׳תום עם צעדים, אלפי נכון יותר קדימה,
קו חצי רוקו, חצי ובוי־או״די: קומדי yes^ שעולה ישראל׳

 ישראל. שביל לאורך דמויות והרבה סטנדאפ קצת עם מדיה,
 עצוב, מצחיק, גס, ייחודי, - שלה הסטנדאפ מופע את ויש

קבוע. לסולד־אאוט זה כל בזכות שהפך - מלוכלך מרגש,
 משם" אני במקור כי לעזאזל אוהבת"להגיד היא הבמה על

 יותר כבר היא עכשיו השרון. רמת הולדתה עיר על צוחקת ואז
המגעילה". השרון "רמת - ספציפית

 אני אותי, רצו לא "באמת
 מרגישה ואני זה את יודעת

 העיפו שלי ההורים זה. את
 החתול כמו לשני. מאחד אותי

 כשהם עונס בלוני והחרא
 אף - פצצה עם מתמסרים

 אצלו. זה את רוצה לא אחד
 התנהגו שלי ואבא שלי אמא
 לו שווה. באופן חרא אליי

 החתונה לפני לא. ולה סלחתי
 שנים. חמש לפחות דיברנו לא

 פשוס וזה שניסיתי. באמת
אפשרי" לא זה איך מדהים

 ומתוך מזעזע, משהו לי קורה היה מצחיקה. הייתי "תמיד

 ההורים משהו׳. זה עם אעשה ׳אני אמרתי, הזאת הפסיכיות
 היינו שלי ואמא אני בהתחלה שש. בת כשהייתי התגרשו שלי

 שורדת, עבודות, מיני בכל עבדה היא טובות, מאוד חברות
 בהרצליה. לדירה עבר - שנה 14ב־ ממנה מבוגר - שלי ואבא

 את הכירה היא ואז שלב. איזשהו עד נהדרת אמא הייתה היא
 רוצה לא באמת אני שעליו שלה, הבעל שנים מלא שהיה מי

 אני עליה וגם אשתו, שהייתה מי את הכיר שלי ואבא לדבר,
שלי". בחיים טובות לא דמויות לדבר. רוצה לא ממש

אופן? באיזה
 רצויה. לא שאני הזוגות שני מצד תחושה הייתה הזמן "כל

 הכירו, רק כשהם שלי אבא של לאשתו שאמרתי זוכרת אני
 בטוח׳. מגעילה תהיי כשתתחתנו אבל אליי חמודה את ׳עכשיו

 גם היו קרה. שזה עד אותנו, ליווה וזה בטירוף מזה צחקה היא
 האלה האנשים ארבעת מכל אבל אחלה. הייתה שהיא תקופות

 אם עניין לא אחד אף את קשבת. אוזן אף הורה, אף מצאתי לא
 את יודעת אני אותי, רצו לא באמת לא. או טובה תלמידה אני

 - רבים הם לשני. מאחד אותי העיפו זה. את מרגישה ואני זה
 הסיפור, ונגמר לאמא אותי מקפיץ ואבא - ביניהם או איתי

 חפץ כמו הייתי הסיפור. ונגמר אליו אותי מקפיצה אמא או
 כמו הרגשתי אותי, שאלו לא למקום. ממקום אותו שמעבירים

 אף - פצצה עם מתמסרים כשהם טונס בלוני והחרא החתול
 בלגן". ילדות אצלו. זה את רוצה לא אחד

בית? לך היה פן איפה
בש ובעלה שלי אמא עם גרתי ו׳־ז׳ בכיתות לי. היה "לא
 כשגדלתי בחיים. לי שעשו נורא הכי הדבר במוסקבה, ליחות
 לי שייפתח כדי סמים והמון ואיוואסקה טריפים צריכה הייתי

 גרנו במוסקבה! גרנו במושב! גרנו - אה ההן: מהשנים הזיכרון
 ממש לא ח׳־ט׳ בכיתות בכלל. זה את זכרתי לא חרבון! באיזה

 שעליתי עד ואשתו שלי אבא אצל גרתי לגור. איפה לי היה
 אמא עם רבה הייתי ואז אותי. העיפו ואז העצבים על למישהו

 בכיתה לעשן מתחילה ח׳. בכיתה שנה איתה דיברתי לא שלי,
 הילדה הייתי י', באמצע אותי העיפו ספר, לבית הולכת לא ט',

 אדמות". עלי מופרעת הכי
עוללת? בבר מה

לשי נכנסת לא מעליבה, מישהי, של תיק בתוך קקי "שמה
 דינים של מפגרים קומיקסים מציירת צעיר ממש מגיל עורים,

 עם אחד ומזדיינים הורגים וכולם אלימים ואנשים מעופפים
אנ הראש, את לשים פעם, אף להיות איפה לי היה לא השני.

 אלמד?" אני איך פה׳. תהיי כן פה, תהיי ׳אל בטירוף, רבים שים

מהתיכון? אותך שהעיפו אחרי עשית מה
 מהבית דקות ארבע הירוק, הכפר לפנימיית אותי "שלחו

 הייתי ממש לא שבוע בסופי גם שם, גרתי שלי. אבא של
 הרוסות ממשפחות מופרעים ילדים עם ספר בית זה יוצאת.

סר ורואים ספרים ומקריאים יין שותים אצלנו אבל שלי, כמו
 הייתי כבר בי״ב מאוד. אבודה והייתי למדתי לא שם גם טים.

 יוצאת המורה הפנימייה. של המופרעים של המופרעים בכיתת
 לה מעשנת - באה היא סיגריה. מדליקה אני דקות, לחמש
 המון עשיתי נורא! מצחיק היה זה לי. אכפת ולא הפרצוף. בתוך

 של קלאסית בריונית באווירה כולם, של חברה הייתי צחוקים,
בריון". נהיה הוא ואז בבית לו טוב שלא ילד
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המצב?עםהתמודדתעודאיד

יודעיםלאהםעודההוריםי/בכיתה"אני

בצו־היוםכלואניספר,מביתאותישהעיפו

פים,

$TS1$,בצופים$TS1$

$DN2$,בצופים$DN2$ילדותקושרתערכיהכיהדברלאאבל

לסי־אותילוקחתשליהמהממתהמדריכהלעץ.

נמה

$TS1$לסינמה$TS1$

$DN2$לסינמה$DN2$להםנתנושלהםההוריםחברים.עםסיטי

כאילועושהאניאזכסף,איןליאבלשקלמאה

ולוקחתסיני?'רוצה׳אתהאומרת,מלצרית,אני
ואוכלתהשולחןעלהשאירושאנשיםסיניאוכל
ואוכלתלוקחתמקדולנד׳סהשאירוואםאותו.

מצחוק".מתיםוכולםמקדונלד׳ס,
לאכול.בדיהזההדבראתוהמצאת

שמנה,לאבוי.טוםחמודה,הייתיכילדה"נכון.
אמרתיהזמןוכלמגעילההרגשתיתמידאבל

לתוךעצמיאתוהשמנתיומגעילה׳.שמנה׳אני
ביקור־מאודהיושליבחייםנשיותדמויותזה.
תיות

$TS1$ביקורתיות$TS1$
$DN2$ביקורתיות$DN2$שהקומדיההסיבהשזוחושבתואניכלפיי
עצמית".בביקורתמתרכזתכךכלתמידשלי

אמאעםבקשרלאשאתמספרתאתבמופע

ואבאאתושביוםהפנימייה,מימיבערךשלך

ביחד.המוןומבליםטוביםחבריםשלך

באופןחראאלייהתנהגושליואבאשלי"אמא
למהנורא.עצובוזהלאולהסלחתילושווה.

חושבתואנילי.שנשארהאחרוןהואלו?דווקא

אנישלו.הסתומותהבחירותעלמרחמתשאני

ביחסיםאנחנולו,סלחתימאודאבלעליו,כועסת

בביתאצלימלאהואשנים,חמשכברמעולים

מאודהבכלניסתהשליאמאבסבבה.ואנחנו

היועקום.כךכללהיצאוזהאלייטובהלהיות

החתו־לפניובת.אמאלאחברות,שליחסיםלנו

נה

$TS1$החתונה$TS1$

$DN2$החתונה$DN2$ולקראתשנים,חמשלפחותדיברנולאשלי
שניסיתי.באמתשנה,חציבקשרהיינוהחתונה

לאאניעובדת,מבוגרת,שונה,שאניאמרתי
וזההכלעללהסולחתלי,שיקשיבוצריכה

אפשרי".לאזהאיךמדהיםפשוט

עצוב.

לע־מספרתאניאםיודעתלאאניהיום"עד
צמי

$TS1$לעצמי$TS1$
$DN2$לעצמי$DN2$לייהיהשלאכדיקשהכךכלילדהשהייתי

שפשוטאואותי,רצולאשפשוטזהעללבשברון

סתםשאוליאוקשה.נהייתיואזאותירצולא

מאודשלושתםקשה.הייתיולאאותירצולא

עצובים".

בחורהיצאההגבולותוחוסרהמופרעותמכל

רקולאהזמן.לפנישעהרבעלראיוןשמגיעה

האנשיםאחדמקום,לכלמקדימה"אנילראיון

שליהיומןלאללה,נקישליהביתמסודרים,הכי
סבי־בניתימופרעת,בצורהצבעיםעםמסודר

בי

$TS1$סביבי$TS1$

$DN2$סביבי$DN2$הכיהיוםרוצהאנימופתי,בסדרצוותמערך

הדרךאבלבהכל".רגיללאכךכלהיהכירגיל

אחריבלגן.בהמוןכרוכההייתההזהלתקתוק

לאומיבשירותשנתייםשלושירותהפנימייה

אבלאיתם,מופרעת)"מאודילדיםעםבמסגרות

נפלטהיעראחראית"(,מופרעת
עצמם.לחיים

אב־לתל־אביבעברתי

דון,

$TS1$,אבדון$TS1$

$DN2$,אבדון$DN2$,נפרדתיאבדון.אבדון

שנים,ארבעלישהיהמחבר
בדי־גרתישנים,כמהשטרראיתילא

רות

$TS1$בדירות$TS1$

$DN2$בדירות$DN2$עםמגעילותהחרא,שלחראכלבים

ומגעילמבוגרביתובעלג׳וקים
השכנהאתמיניתשהטרידנורא

והואעליואיימההיאואזשלי,

אלאבל׳סתמי,מיןלהאמר
הזמנתיאזשכירות׳תשלמי

שהואבתקווההביתהאלייאותו

קרה.לאוזהגםמיניתאותייטריד
כסףליהיהלאמטורפת.הייתי
באחתמתעוררתוהייתילכלום

מסיבות,סמים,בצהריים
פעמיםשבעיוצאת

עוברתבשבוע,

!{.איןזיונים,ברים,
כסףאיןעבודה,

עיקו־חובות,רירה,לשכראולסיגריות

לים,
$TS1$,עיקולים$TS1$

$DN2$,עיקולים$DN2$.מגעילהשותפיםבדירתמינוסים
שירותוחדרגדוליםחדריםשנילנוהיו

שבאווכמובןשקלבאלףשהשכרנוקטן

הכניסאיתי,הזדייןמהםאחדאפסים.

מז־היההפלה,עשיתילהיריון,אותי

עזע

$TS1$מזעזע$TS1$

$DN2$מזעזע$DN2$לו,אמרתיחזרתי,קשות.ברמות
חשמל׳.חשבוןוגםההפלהעל׳תשלם
׳נכנ־לי,ואמראיתילריבהתחילהוא

סת

$TS1$׳נכנסת$TS1$

$DN2$׳נכנסת$DN2$׳הראיתיוגםשמנה׳אתכילהיריון

עםאלהאמר,והואלחברשלךתמונה

אליהןמחייךרקאתההשמנות,הירכיים
הז׳אנר".זהלהיריון.נכנסותוהן

שלך?הבחוריםשל
ועד,30בתאנימלא.ליישטוביםלאזיונים

עלמדברותהיוכשחברותירון,אתשהכרתי
׳ומהאליימגיעותוהיובבניםשלהםהטעם

שליהטעם׳אה,כזה,ואניתום?׳אוהבת,את
אסו־הייתהבאמתזואליי׳.שנמשךמיכלהוא

פה

$TS1$אסופה$TS1$

$DN2$אסופה$DN2$מהחושבת,אניעכשיומגעילים.אנשיםשל

כשהםמגעילות,חוויותאיתישחוולאנשיםקורה

עזובהסדרה?עםחוצותשלטיעלאותירואים

המ־האישעםמהכאפה.לושהבאתיההואאת

בוגר

$TS1$המבוגר$TS1$

$DN2$המבוגר$DN2$מהפעם,בטעותאיתושהזדיינתיהמגעיל

אתה׳איךאותה!׳מכיר׳אנילאשתו?יגידהוא

היאאחת׳פעםאשתו.ציפישואלתאותה?!׳מכיר

קרושמע,איתה׳.והזדיינתיאבודהכךכלהייתה
טובים".לאדבריםלי

דוחים?לגבריםמגנטחיית

להגעילקשהמינית.בנים,אוהבתמאוד"אני
אניאזסטנדרטיםיותרליישכברהיוםאותי.

הואבןכלכמעטאבלמגעיל׳,הוא׳איכס,כזה

בבקשה.סאונדמןבכלל,תאורןבעיניי,סבבה
סביבשניםכמהעודניפגשבטחלהם.מציקהאז

׳למהלהםשאמרתיסאונדמניםשלמקרים12
אזזה?אתלילהדביקרוצהאתהמחייך?לאאתה

תפחד"׳.אלזה,אתליתדביקבוא

כולםאתבלחצחיקבעיקרעבדתהזההזמןובל

ועצמך?
ואומרתמגשמפנהבמסעדה,עובדת"הייתי

אוכלתלה־לה־לה־לה,ושרימפס׳,פיצההנה׳אה,
ונגעלים!עליימסתכליםבמטבחהסודניםזה,את
הביתה׳.ותלכיהסינראת׳תורידיאומר,הבום

אזאבלזונה!׳שלךאמא׳יש!לו,אומרתאני

לשלםיכול׳אתהעכשיו?אעבודאניבמהרגע,
מחדשפעםכלפיתה?!׳איזולילתתלפחות?לי

מקום".בכלאותםמצחיקהוהייתיאותי,פיטרו
לקרות?מתחילמהואז

ללכתרוצהשאניחשבתי21בגילהומור.
אתאעשהאני׳אוליאמרתי,בשנקר.איורללמוד

מפתחדמותאזהכרתיוהכלום׳.הסמיםמתוךזה

)יחדמהסדרההתסריטאיםאחדגםשהואבחיי,

ויעראדרדניאלשושני,נטעחגואל,עידןעם

מאיירתתהיי׳מה,לי,שאמרנ.ז(,עצמה,

בל־לעבודצריכהאתלא,מצחיקה?

ספר

$TS1$בלספר$TS1$

$DN2$בלספר$DN2$מספ־שאתכמוסיפורים

רת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$.אני׳נכון,אמרתי,לנו׳

היהוזהסטנדאפ׳.אעשה

גי־שליפהמאודרגע

לוי.
$TS1$.גילוי$TS1$

$DN2$.גילוי$DN2$בדור!Y7מלאיש
אתמצאושלאאנשים

לעשותרוציםשהםמה

אשכנז

לשם".קרובהוהייתי

התחלת?איך

שאל־קלאב,קומדיבקאמלאחתפעם"עליתי

תי,

$TS1$,שאלתי$TS1$

$DN2$,שאלתי$DN2$שליהגוףשלהאינטרסמהפיפי,לייש׳אם
חולמתאנינגידשינה?מתוךאותילהעירלא

המעו־השעוןואזאיתימדברתוהיאג׳ירפהעל

רר

$TS1$המעורר$TS1$

$DN2$המעורר$DN2$,המעוררהשעוןאתשרההג׳ירפהאזמצלצל

שנייה,אותיתעירובחלום.אותישישאירוכדי
עלכזהמשהובעיה׳.איןואחזור,פיפיאעשהאני
לאשםעשושאחריםהדבריםעבד.לאחלומות.

עשיתיו...׳.בחורהעםבדייט׳אניאותי,הצחיקו

עבד.ולאאחרים,אנשיםמולפעםעודשליאת

חב־רקמצחיקהשאנילהיות'יכולאמרתיואז

רים?׳

$TS1$חברים?׳$TS1$

$DN2$חברים?׳$DN2$ואנישליבביתערבאארגן׳אניאמרתי,אז

את׳מהאמרתי,ואזאותם׳.ואצחיקחבריםאביא

ואניהביתהחבריםאלייבאיםבמילאסתומה?׳

10ליתביאולהםאגידאניאזאותם,מצחיקה

מקרה".בכלכסףמהםמלווהאנישקל?
כמהבמשךפעמייםרקשהופיעהלמרותוכך,

ערבלהפיקהחליטהיערגרועממשוהיהדקות

מצחיקיםאתם׳אםבפייסבוק"כותבתסטנדאפ.
פגי־היענות,קורהזהרגעותוךאיתי'דברו

שות,

$TS1$,פגישות$TS1$

$DN2$,פגישות$DN2$.ומתפוצצת.באוזןברלבמהעולהאניהפקה

משחקיםהיובמימדיוןשכולםזהעלסיפרתי
זרמיםעםבריכהגםשםושישגליםבבריכת

ושאנייאוננוהדחוייםשהילדיםבשבילחזקים

וכאלה".לזרםנצמדתהזמןכלשםהייתי
עובד.וזה

בוכרים,אבירםמגיעהרביעיתבהופעה"כן.
יצי־הכיהיחסיםמערכתהואומאזאותישמנהל

בה

$TS1$יציבה$TS1$

$DN2$יציבה$DN2$זהחודש,כלערבעושיםאנחנושלי.בחיים

עוב־ממשיער',תוםשלהסטנדאפ׳ערבנקרא

דת

$TS1$עובדת$TS1$

$DN2$עובדת$DN2$הייתלאמופיעיםעשרהזה.אתבלהפיק

מכזהשקל2000עשיתיאותך.מעיפהמצחיק?

ארוכים,תוריםהיומהמם.היהזהבשביליערב,
המקומותואזאחד.בערבהופעותשתיעשינואז
עוב־באוזןברהרצפהעלאנשיםומ־071גדלים

רים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$009בקומפורט".אנשיםל־
שהעיתונותמהאתהמציאהיערהדרךעלוכך

הישראלי"הסטנדאפשלהחדשכדורמיתגה
במופגן.תל־אביביאךמרענןמאודענייןוהיה
אישיתגישהעםצעיריםקומיקאיםשלחבורה

השבטממדורתשבורחמופרעסטנדאפשמגישים

לאפאנצ׳ים,יוריםלאהקהל,עליורדיםלא

נעימותלאבאמיתותנובריםעדות,עלצוחקים

לאמצחיק,כללבדרךלהםשכואבומהוכואבות.
הזה.החדשהגללנסיכתהוכתרהיערסתם

רצתהלאכבריערשלהחבורהשנתייםאחרי

יצאהוהיאבלעדיה,והמשיכהבצילהלחסות

להופיע"התחלתיניסתה.לפחותסולו.להופיע
מס־מכרתילאקשות.מאודשנתייםונפתחולבד

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$.התופעהעלכתבותמלאהיומסביבכרטיסים

לגרביים.כסףליואיןתופעהליישלבד,אניאבל
פגישות,ומתחילותלתופעהלבשמובטלוויזיה
שאנימהאתמתרגמיםאיךמביןלאאחדאףאבל

בטל־זהאתלשיםאי־אפשרכיהבמה,עלעושה
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 אדמות. עלי מופרעת הכי הילדה "הייתי
 מעליבה, התיק, בתוך חקי למישהי שמה

 צעיר ממש מגיל לשיעורים, נכנסת לא
 זיינים של מפגרים קומיקסים מציירת

 הורגים וכולם אלימים ואנשים מעופפים
 יוצאת המורה השני. עם אחד ומזדיינים

 היא סיגריה. מדליקה אני דקות, לחמש
 הייתי הפרצוף. בתוך לה מעשנת ־ באה

 שלא ילד של באווירה כולם, של חברה
בריון" נהיה הוא ואד בבית לו סוב

 החרא. של חרא כלבים בדירות "גרתי
 שקל באלף שהשכרנו קסן שירות חדר

 הכניס מהם אחד אפסים. שבאו וכמובן
 לו, אמרתי הפלה, עשיתי להיריון, אותי

 חשמל׳. חשבון וגם ההפלה על ׳תשלם
 ׳נכנסת לי, ואמר איתי לריב התחיל הוא

 ׳הראיתי וגם שמנה׳ את כי להיריון
 עם אלה אמר, והוא לחבר שלך תמונה

 אליהן מחייך רק אתה השמנות, הירכיים
הז׳אנר" זה להיריון׳. נכנסות והן

f׳ •

 הקריירה את הרים נהדרת׳? "׳ארץ
 הבינו לא אותי. מזהים ילדים לאללה.

 אם חינוכי. לא אדם בן אני פארודיה. שזו
 לא אני באינססגרם אחריי עוקבים הם

 כל שלהם. החמודה נשיקות אליענוש
 של הזין בתוך וזין זין, זה שלי שנייה מילה
 תום׳ ו׳תום, ברחוב אותי רואים הם הזין.
 אל - ילדים והולכת. חמודים׳ ׳שלום ואני,

לי" תניחו פשוס שלי, להופעה תבואו

ם:
לו

צי
 

אל
רי

גב
 

יה
רל

בה
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 קיצים׳ ב׳תוכנית פינה לעשות אותי הזמינו ורזיה.
 היו שודר. אחד ניסיון ואולי ניסיונות כמה ועשיתי

 וזה לפאנלים אותי להכניס ניסיונות ארבעה איזה
 הדוגמה מקללת. גסה, נורא אני הצליח. לא ממש
 לפיד, יאיר אצל יושבת היא אשכנזי, עדי היא שלי
 ׳זה אומרת, ואני מצחוק ומתה זה את רואה אני

 אני מהמם! טלוויזיוני, נראה זה כולם׳. על עובד
 ובאיזשהו טסט ועוד טסט עוד לזה. מסוגלת לא

סר אעשה שאני כנראה ׳אוקיי, אומרת, אני שלב
 ליוטיוב׳". טונים
עושה. ואת

 גם ממני לצאת התחילו הדיכאון "מרוב
 סרטונים מלא ועשינו אותי צילמה חברה דמויות,
הסו כלים השוטף ואני קפה בבית שאני כאלה,

 תמיד אחלה. היה וזה המנהלת, האחמ״שית, דני,
 מישהו רואה אני לי. שקרה ממשהו מגיעה דמות
 ׳אינעל אומר כשהוא משהו אצלי מדליק והוא

 תעופה בשדה בתור מישהי שעומדת או שורלק׳.
נדי מנה הייתה זאת 'תקשיבי, בטלפון, ואומרת

 ישר ואני - מפחיה׳ משהו בציפוי, סולומון דה,
אותה". מבינה

★ ★ ★

 לה שבא מה את לעשות יער של ההתעקשות
 עצמו לעולם - תשתנה שהיא במקום השתלמה.

הס את ראתה הסטודנטים אגודת האסימון. נפל
סרטו סדרת מזה יצאה גם. ורצתה שלה רטונים

יותר טוב לפצח התחילו ב׳קשת׳ וגם מבריקה נים

 גורי יער. של הקומי בכישרון משתמשים איך
 רוצה". שהיא "מה אצלו לעשות לה מציע אלפי

חלום. נו,
 והוא טלוויזיה', לעשות יכולה ׳לא לו, "אמרתי

 אדר, דניאל הבמאי את לי משרכים שגב ומולי
 מהמם. ויוצא לגורי פינות עושים אנחנו ויחד

 קצת תעשי ׳בואי אומרים וזרחוביץ׳ טייכר
 אין זמן. המון איתם הייתי ברדיו', אצלנו דמויות
מצ דמויות, עושה לי, שבא מה אומית צנזורה,

 ׳פרזנטו־ נהיית אני בזק, מתחיל ואז למות. חיק
 שם". לזה יש דיגיטל', רית
אמרה? מה לך. קוראת נהדרת׳ ׳ארץ ואז

 בוא חרא, אני גרועה אני רוצה לא "׳יאבאללה
 אני תנסי׳. ׳בואי לי אומר ומולי ביי׳. נתאבד,
 ׳בואי אומר הוא חרא׳. אני רוצה, ׳לא אומרת
 זו 'לא, אומרת אני גילי׳. שתעשי רוצים תנסי,
 יש אז ׳בסדר, אומר הוא גריעה׳. אני חרא, רמות

 ׳סבבה׳". אומרת אני צילום׳. יום
 קימל. אגם עם הלהיט כסר את שאחרי וטעונה

ההשלכות? מה
 שינה שזה הדבר לאללה. הקריירה את "הרים

 הצעות המון היו אותי. מזהים שילדים זה מאוד,
 רוצה לא להכל, סירבנו קימל, אגס של להופעות

 פא־ שזו הבינו לא ילדים בכלל. ילדים של קהל
 אדם בן אני הבינו. שמבוגרים מקווה אני רודיה.

 באינסטגרם אחרי עוקבים הם אם חינוכי, לא ממש
 כל שלהם. החמודה נשיקות אליענוש לא אני

הזין. של הזין בתוך וזין זין זה שלי שנייה מילה

 למעל שלי ההופעה את הגבלנו קימל אגס אחרי
 ואני, תום׳ ו׳תום, ברחוב אותי רואים הם .18 או 16

 - ילדים והולכת. חמודה׳ חמוד, חמודים, ׳שלום
 אוקיי?" לי, תניחו פשוט שלי, להופעה תבואו אל

 צועדת את שטה משלד תוכנית לד יש ועכשיו
 מה משונים. דטרים לך וקורים ישראל כשכיל

משונה? הכי
 כיף הכי הדבר היו הצילומים עצמה? "בתוכנית

 אני שמע, באופוריה. והייתי השתוללתי בעולם,
 הולכת אוונגליסטים, של במקום ישו כמו צלובה
 עושה בסוף, אותה והורגת אשכנזי עדי עם מכות

 מתחפשת הביניים, מימי לקרבות היסטורי שחזור
 אני שבו מחדש לידה טקס עוברת דיין, למשה
 דתיים פוגשת עצמי, של האמא להיות הופכת

עי ואני מוזרות. סדנאות עושה סוגים, מיני מכל
 על גם yes עם עובדת אני עכשיו לשנייה. רומה
דרמה". סדרת

★ ★ ★

 המהומה, כל בתוך שנים, מחמש למעלה לפני
 מעדיפה שהיא איך או - ירון בעלה את פגשה היא

 שהיא מסבירה היא במופע שלי". "חבר לו: לקרוא
 שהייתה חתיך כך כל ארם "אם מאמינה: לא עדיין

 אני - בי בחר בחיים לעשות אחת בחירה רק לו
 לי מספרת היא עכשיו עליו". לסמוך יכולה לא

 כלב הנחת באמצעות בפאב איתו התחילה איך
 מהסרטוגים, אותה זיהה הוא "תחזיק". - בידיו
 לכתוב אם וחשבה הפייסבוק מול כשישבה ובבית

הודעה. ממנו קיבלה - משהו לו
 עשינו נפגשנו, ואז ולהתכתב לדבר, "התחלנו

הש בפעם שלי. בחיים היחיד הדייט אולי דייט,
 אנחנו מאוהבים. ׳אנחנו לו, אמרתי שנפגשנו נייה

בעו מהממת הכי יחסים מערכת ונוצרת נתחתן׳.
 הזה אדם שהבן מצב שאין לעצמי אומרת אני לם,
 מכיל. מפרגן, מצחיק, שקט, מתון, רגוע, כך כל
 אני שלב באיזשהו לי. קורה שזה מאמינה לא

 בגלל תנאים, בלי אהבה מכירה לא שאני מבינה
 כדי משהו להיות או להצחיק צריכה תמיד שאני

 ׳אתה לו, אומרת הזמן כל אני אליי. שיתייחסו
 חושב אתה אותך, מצחיקה לא אני אותי. שונא
 אכפת ׳לא לי, אומד הוא חרא׳. שאני

 אותי מצחיקה את אם לי
מוש לי נראה הוא לא׳. או

שו שאני ברור מהמם, לם,
 מסוימים ברגעים אותו נאת

 הכי האדם שהוא וחושבת
 כמו אבל בעולם. משעמם

 בין נע זה יחסים מערכת כל
 המושלם־מושלם־מלאך־מלאך

 הוא ולמה הזה האפס זה ל׳מי
פה?׳".
 ככה עליו מתה שהיא כמה

 עליו לרדת מפסיקה לא היא
 חיי אוננות, פלוצים, במופע:

 הכי שהיא החומרים אבודים, מין
 שלה הגוף על מלדבר חוץ אוהבת,
 ציצי היום ש״הבאתי לציין כמובן,

 השמלה את להרים פזור", ולא אסוף
 המחטב את ולהראות לובשת שהיא

אותה. שאוסף
 דיאטה, מגוף? אכפת למי גוף, "זה

 אותי מצחיק נורא תחי. שמנה, תהיי דיאטה, לא
 אומרת היא קומי", ככלי שלי בגוף להשתמש

 ק״ג שמונה השילה כבר כי בבעיה שהיא ויודעת
חלילה. רזה, להיות ברצון להיחשד עלולה והיא

 כבר ואני שרואים, יודעת אני מאוד, "רזיתי
מת אנשים באינסטגרם, תגובות זה על מקבלת

 ישמע. מי מרזה׳. היא אז התפרסמה ׳היא עצבנים,
 גוף דימוי על יפה כך כל שדיברת ׳את לי: כותבים
בצילו כושר?׳ בחדרי את עכשיו שמנה, ולהיות

 ממתקים, רסן. כל איבדתי ישראל שביל של מים
 סיגריות, מלא פיצה, פתאום בלילה ממתקים, עוד
 שאני והרגשתי שם משתוללות ואני אשכנזי עדי

 את ואפילו אדומה נהייתי לב, התקף לקבל הולכת
 אני עכשיו אז להגיד. הצלחתי לא ׳מיון׳ המילה
רעבה. כשאני רק אבל רגיל, ואוכלת כושר עושה

 כי אלא כוסית, להיות רצון מתוך לא במבה. ולא
מהסי חצי הורדתי למות. הולכת שאני הרגשתי

 טוב מרגישה אני כיף. נורא הכושר וגם גריות,
יכו שאני חדשים דברים המון מייצר וזה זה עם
 שמנה, ׳שמנה, ולהגיד לעמוד רק לא להגיד, לה

 להיות כדי שמנה מספיק הייתי לא גם שמנה׳.
 שמן, תחת רק לא אני מצחיק. באופן שמנה באמת

 מצחיק זה כי שמן תחת גם להיות אשמח אני אבל
 המבנה לא זה כי גם באמת רזה אהיה לא אני אותי.

שלי". גוף
 שמתמלא כחזה חוד לד שיש פעם אמרת

;ידיין? מתרוקן. שום ואז כפיים ממחיאות
 שלי טובה ממש חברה עם זמן כמה לפני "הייתי
 בוכה אני למה וואי, לה... שאין זה על שדיברה
 לא היא בקיצור, - שלישית פעם כבר פתאום?
׳תק לה, אמרתי למות. לה ובא עצמה את מוצאת
 ׳תקשיבי׳. לי תגידי אל ׳תום, לי, אמרה היא שיבי',

 ממש התחלתי ואז שלך׳. החלום את מגשימה את
 פשוטים חיים לא שזה ׳באמת לה, ואמרתי לבכות
 שלא משהו בלהשיג קשה כך כל עבדתי בכלל'.
 הוא ועכשיו אותו רוצה שאני בכלל בטוחה הייתי

 סתם כאן? קורה מה רגע, רגע, ואני קורה כבר
 קרה". מה תראו ופתאום להצחיק רציתי

קרח? מה
 בחילה. תחושת בזה יש מספק, לא כך כל "זה

בעו משעמם הכי אדם הבן שאני מרגישה אני
 תבין, לי. טוב לא רצונות, שום יותר לי שאין לם,

הול אני מזה. יוצא לא אתה בפנים, היא האפלה
 לא ירון שלי, הראש בתוך אני כי לבד לישון כת
 ברבדים נזכרת ואני ושם שלי. בראש איתי גר

 לי שיוצאת מילה כל שינאת לאללה, מבאסים
 אאוט־ כולם, כמו לא טוב, לא מרגישה מהפה,

 אפסה". ילדה אותה סיידרית,
אותה? רוצים שלא שהרגישה

 ותטא גרינברג - אפשרי טיפול בכל אני ״כן.
 זה באסה ואיזה רגילה, ופסיכולוגית הילינג

 פשוט זה שיט מיני וכל פסיכולוגיה שלפעמים
מכיר אתה החיים. שזה זה מאכזב איזה נכון.

 את החמה
 יער הקריירה.

נהדרת׳ ב׳ארץ

yes יח״צ אליהו, קוני שני, רם צילומים:

׳אה, אומר, אתה ואז חי אתה שלפעמים זה את
 וחתול וכלב ספסל יש רגע. רגע רגע החיים?׳ זה

 כסף ויש בעיתון עובד ואני וצלחת ואופניים
 כיף הכי מה זהו?! וואו, וזהו? ויוצא לבנק שנכנס

 אוכלים. בחו״ל? עושים מה חו״ל! להיות? יכול
 זה סמים? מה? ואז בים? שוחים מה? ואז מדברים.

 רגע אז מסטול. שאתה יודע ואתה סטלה סתם
 פריסה אוכלת אני כן. החיים? כל זה רגע. רגע
אג אני כלום. כלום. ריק. יש ואז נגמר זה ואז

 לא - חלומות לי אין שלי? החלומות כל את שים
 ההגשמה עשירה. להיות או מפורסמת להיות

 ואני להצחיק אוהבת נורא אני לעבוד. זה שלי
 שיותר דבר שום מצאתי ולא פגמים רק רואה

וברי וצחוק וכלבים מאוכל בחיים אותי מספק
בריכה". אוהבת אני כה.
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