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הביקורת  /יקיר אלקריב

ניסוי באהבה  /אורין ויינברג

טאפסת מרובה

תשבור לי
את הלב.
בפקודה

במסעדת מורל שבחיפה הבלגן חוגג במובן החיובי ,המלצרים צעירים ולא
מכירים גינונים (אחד לועס בדרך לשולחן ,לאחר מבצבצים התחתונים
מהמכנסיים) ,אבל המנות מפתיעות וחלקן מצוינות ,וגם המחירים שווים

הפעם האחרונה שיעל אזולאי
שמעה מאלפרדו ,הצעיר השרמ־
נטי עם השיער המקורזל והמבטא
האיטלקי המתנגן ,הייתה בשיחת
טלפון .הוא התקשר ,הודיע שהוא בדרך אליה ,והיא
השאירה לו את דלת ביתה פתוחה" .פשוט תעלה",
אמרה .אבל הרגעים חלפו והוא לא עלה .צלצול
אינטרקום נשמע ,היא ירדה ,זר פרחים חיכה על
מפתן הדלת ,אפילו בלי מכתב ,רק עם פתק ועליו
צוין רק שמה .לצידו עמדה קופסה ובתוכה מצלמה,
וגם חשבוניות קבלה להחזר הוצאות — בכל זאת ,הוא
קנה יין וגבינות ,וגם נסע אליה לא מעט במוניות
כדי לקיים את הפגישות הרומנטיות שלהם.
יעל הבינה מיד ,התקשרה לידיד והחלה לבכות.
"הוא עשה את זה" ,אמרה מתייפחת" ,הוא זרק
אותי .חשבתי שיהיה לי עוד רגע ,לא חשבתי שזה
ייגמר ככה".
רגע לפני שתבכו על מות הרומנטיקה ותצקצ־
קו בלשונכם על הגברים של היום ,שעם הפרידה,
בחוצפתם ,גם מגישים קבלות להחזרי נסיעה ,ראוי
אולי לציין שיעל ( )34הביאה את זה על עצמה .זאת
אומרת ,פשוטו כמשמעו — היא ביקשה מאלפרדו
לשבור את ליבה ,ולא רק זאת — גם החתימה אותו
על חוזה שמחייב אותו לעשות כן .לא ,זו אינה דרך
מעוותת לחפש ריגושים בניו־יורק ההרפתקנית של
 ,2018או שאולי בעצם זו כן דרך מעוותת לחפש
ריגושים בניו־יורק ההרפתקנית של .2018
מבולבלים? בואו נעשה סדר.

אהבה מזוייפת

אזולאי ,אמנית ישראלית שגרה בתפוח הגדול,
הסתקרנה לשחזר ולהיזכר ,מה קורה לנו כאשר
הלב שלנו נשבר .לצורך כך היא גייסה את האמנות,
ויצאה למסע הרפתקני בשם Please Brake my
 ,Heartושבימים אלו מוצג גם בארץ במסגרת
פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל־אביב.
"דרוש שחקן ,גבר ,סטרייט ,לא בזוגיות ,לפרויקט
אמנותי במסגרתו יצטרך לפתח מערכת יחסים עם
האמנית .נ.ב ,השחקן לא יידרש להיכנס עם האמנית

"בסופו של דבר הוא החליט
מתי להיפרד ממני ,כי זה
היה חלק מהחוזה ושבר
לי את הלב" .יעל ואלפרדו
בצילומים מתוך הניסוי
באהבה

"נכון .אבל ידעתי שהוא כל כולו מחויב למשחק
הזה .ידעתי שהוא איתי במאה אחוז" ,אומרת אזולאי
ומוסיפה שהשאיפה לאותנטיות של הרגשות היא
גם הסיבה לכך שבמודעה שקראה לגברים להירתם
לפרויקט ציינה שהמועמדים חייבים להיות פנויים,
ולהעדיף נשים.
"כל הזמן שאלו אותי :את הרי מכניסה את עצמך
לתוך אשליה שאת יצרת .את כל הזמן תישארי
מודעת לכך שמדובר בניסוי אמנותי ,אז איך תצליחי
ליפול בפח של עצמך".
ומה ענית להם?
"שאם אייצר תנאים מספיק טובים בשביל לה־
שלות את עצמי שאולי יש לנו סיכוי להתאהב,
ושאם אצליח לייצר מספיק ספק כדי להיאחז בו
— זה יעבוד".
מאיפה נולד בעצם הרעיון לבדוק אם הלב שלך
יכול להישבר?
"עברתי תקופה בחיים שבה יצאתי עם הרבה
גברים ,ולא הצלחתי להיקשר לאף אחד .היה דייט,
הוא היה נגמר ,ולמחרת קמתי בבוקר ,עברתי הלאה
בקלות ושום דבר לא כאב .שאלתי את עצמי למה יש
לי כזו קהות חושים ,למה אני לא מצליחה להיקשר.
ומצאתי את עצמי גם מאוד רוצה שיישבר לי הלב,
כדי להרגיש משהו .התחלתי להתגעגע לשיברון הלב
שהיה לי בגיל  21רק כדי להרגיש ,רציתי בחזרה
את התחושה שיש מה להפסיד ,שיש משהו שהיה
יקר לי ושנלקח ממני .עדיין לא ידעתי איך זה קשור
לאמנות ,אבל כל הזמן אמרתי שאני צריכה שהלב

שלי יישבר ,ואם זה יקרה לי בחיים האישיים אז גם
אוכל לעשות אמנות טובה יותר".
וכיאה לאמנית טוטאלית ,אזולאי החלה נופלת
במחילת הארנב אל ארץ פלאות ושמה אלפרדו.
"אמרתי לך קודם שאני אוהב אותך ,עבדת עליי
לגמרי" ,הודה מול המצלמה באחד המפגשים ,או
שמא הפגין יכולות משחק אמינות מאוד? בכל זאת,
שחקן .כנראה לעולם לא נדע ,וגם אזולאי לא ידעה,
מה שלא מנע ממנה להשיב לו בכנות :גם אני אוהבת
אותך" .מאוחר יותר הוא אמר לי שלא הרגיש שהוא
משקר כשהיה איתי ,אלא שנכנס לזה ושהתמסר
לזה עד הסוף".
עד הסוף .או עד שהוא החליט ,בהתאם לפרטי
החוזה שלהם ,שהגיע הסוף.
"בסופו של דבר ,אלפרדו הוא זה שהחליט עבורי
מתי להיעלם ולהפסיק את הקשר ,ואני שמחה על
ההחלטה לתת לו את השליטה ,כי הצלחת הפרויקט
הייתה תלויה בו".
היה שלב שרצית לחתוך הכל ,וללכת עם הרגש?
"ברור .אמרתי לאלפרדו שאני פוחדת ,הטחתי
בו' :אתה רק משחק ,מה שאנחנו עושים פה זה
שקר' ,כדי לבדוק אם אצליח לחשוף את הרגשות
האמיתיים שלו".
כעסת עליו אחרי שהוא עזב?
"הייתי עצובה .לא כעסתי עליו כי זו הייתה יוזמה
שביקשתי ממנו .אבל כן ,ברגע שזה נגמר נשארתי
עם עצמי ועם החומרים ,והרגשתי שאני כבר לא
שולטת ברגשות או במציאות ,בלילה ההוא התחלתי

להתערער וצפיתי שוב ושוב בחומרים כדי לנסות
להבין האם הוא משחק כל כך טוב או שהוא באמת
התאהב בי .גם אני כבר לא ידעתי מה נכון ומה
לא נכון".

נכנסתי לפרנויה

מעבר לפאסון האמנותי ,אי־אפשר להתעלם מכך
שהעבודה הזו הצליחה להפעיל מחדש אצל אזולאי
את הרגש שקהה ולכן כשהיא מדברת על הפרויקט,
במרחק שנתיים מעשייתו ,היא לא מהססת להשתמש
במילה טראומה" :הייתי בתהליך החלמה מהפ־
רויקט .פחות משיברון הלב עצמו ,יותר מהערעור
של תפיסת המציאות .זה קצת קשור לפרנויה ,כי
יש מידה של חיפוש אחר כנות בכל זוגיות ,אבל
כשאת עושה עם עצמך פרויקט כזה ,אחריו כל
דבר קטן שיקרה לך בקשרים עם גברים ייראה
לך כמו העבודה שלך  -רגע ,אולי זה לא באמת
קורה ,אולי מישהו עובד עליי .חוץ מזה ,הפרויקט
היה מאוד אינטנסיבי ואישי ,והתעסק בדבר שאני
מאוד רוצה — אהבה .שמתי לב איך אמרתי דברים
מהפרויקט שלי גם לגברים אחרים שיצאתי איתם
אחר כך .זה גרם לי להבין איך אנחנו לא משתנים
אלא נשארים אותו דבר — זו מראה לעצמך .אבל גם
היה בזה משהו מאוד מרפא — למשל ,כשהסתכלתי
על עצמי מצולמת ,בהתחלה כל מה שראיתי היה
הקמטים שלי .אבל לאט־לאט התחלתי לאהוב אותם".
אז מה למדת מכל זה על אהבה?
"שאם התנאים טובים ,שני אנשים מסתדרים

וכיף להם ויש משיכה ,ההתאהבות היא עניין של
החלטה .בכלל ,כשאנחנו נכנסים לזוגיות ,מתאהבים
ונשארים בה הרבה זמן ,הממד של הפנטזיה נעלם
ואנחנו כל הזמן נתקלים במציאות — מוצאים את
הכלים לא נקיים ,את הבית לא מסודר — דברים
קטנים כאלה שאנחנו לא חווים אותם בתקופה של
ההיכרות המרגשת הראשונית .עניין אותי מה אנחנו
בונים לעצמנו בראש ,מה הקולנוע והטלוויזיה בונים
אצלנו .שאלתי את עצמי מאיפה רגשות באים .האם
הקולנוע והטלוויזיה מעצימים את הרגש ומחנכים
אותנו להרגיש ,האם יש רגש שהוא אותנטי או
שהכל חיקוי למה שאנחנו רואים בטלוויזיה? ואז
הבנתי שאני מסוגלת לשלוט על זה ולייצר תנאים
של התאהבות ושיברון לב".
במבה .זה היה השריד האחרון לקשר של יעל
ואלפרדו .כשבועיים לאחר הפרידה ,השניים נפ־
גשו — בכל זאת ,היה באמתחתה צ'ק עם השם שלו
עליו .אזולאי נתנה גם לו שקית במבה — "כשהיינו
ביחד כל הזמן הבטחתי לו שאתן לו את החטיף
הישראלי ,והוא מאוד אהב את זה .הלכנו ברחוב
והוא חיבק אותי ואמר לי' ,את יודעת ,זה מרגיש
לי קצת נוסטלגי'".
מה באמת קרה איתכם בפגישה הזאת?
"למה זה חשוב מה קרה איתנו אחרי שהפרויקט
הסתיים? החיים שלי רלוונטיים רק כשזה קשור
לאמנות ,ברגע שהווידיאו מסתיים ,כבר לא משנה
מה קורה .זה בגדר רכילות .אף אחד לא שואל מה
קורה אחרי שהסרט נגמר".

המסעדה :מורל .הוותק :ארבע שנים .הקונספט:
"טאפאס בר עולמי".
בתפריט :התפריט מחולק לשלושה חלקים –
"ים"" ,אדמה" ו"יבשה" – אבל בפועל הוא מציע
כל מיני מנות ,מכל מיני מטבחים ,בכל מיני
רמות מחיר ובכל מיני גדלים .ההגדרה טאפאס
("כובעים" בספרדית) מקורה במכסים הקטנים
שהונחו על כוסות השתייה בברים כדי למנוע
מזבובים ושאר מזיקים להיכנס אליהם .אחר כך
הברמנים הזריזים כבר הניחו על המכסים כל
מיני מטעמים קטנים לליווי השתייה .וכך נולד
מטבח חדש של מנות ראשונות קטנות ,בדרך
כלל עתירות שומן ומלח ,שכל ייעודן לאפשר
לסובאים לשתות עוד ועוד .מנות טאפאס יכללו
בדרך כלל ירקות כמו זיתים ,מגוון סוגי נקניקים,
פיסת גבינה ,דגים כבושים או פירות ים .במטבח
הבאסקי מנת הטאפאס מהודקת לפרוסת לחם
זעירה בעזרת קיסם ומכונה "פינצ'ו".
כך שבמקרה של מסעדת מורל ,ההגדרה
"טאפאס בר" פשוט לא נכונה ,אבל בערב שבו
ביקרנו במקום לא נראה שדקדוקי עניות גס־
טרונומיים כאלה הפריעו לאיש.
השירות :השירות במורל יכול להיות מוגדר
רק כמשעשע .כמו במסעדות רבות ,הוא מתבסס
על עבודתם של אנשים צעירים ,לפעמים מאוד
צעירים .אבל מלצר שמגיש מנה לשולחן בזמן
שהוא עצמו לועס במרץ ,או אחד כזה שתחתוניו
מבצבצים ממכנסיו – לא רואים כל יום .בכל
אופן ,למרות תחושה קלה של ברדק ,המנות
והשתייה הגיעו בזמן.
מה אכלנו? התחלנו בסלט קפריסאי ( 43שקל)
שהורכב מירקות ,זיתים ,עשבי תיבול וגבינת
פטה ,והיה רענן כנדרש .המשכנו בשרימפס
עם בייקון של טלה ( 51שקל) – מנה שהוגשה

פופקורן
בטעם פלאפל

מי שפופקורן משעמם אותו ,מוזמן
לנסות את הגימיק החדש שמוצג היום
בתערוכת "ישראפוד" :פופקורן בטעמים!
יש בטעם גריל ,בצל ,גבינה ,חמוץ־חריף
ועוד ,העיקר שלא יהיה לכם משעמם על
הלשון .ואם זה לא מספיק ,אז גם חברת
"סוגת" משיקה פופקורן למיקרו בטעם
פלאפל .עכשיו רק נשאר לבחור את
הסרט  /איריס ליפשיץ־קליגר

צילום :יפית בשבקין

מאוזנת מאוד.
מנת פיש טאקו
ב"מורל"

קח  800דולר כדי להתאהב בי .ועוד  200בונוס כדי לשבור לי את הלב.
האמנית יעל אזולאי החליטה להזמין שחקנים לאודישנים בניו יורק כדי
שינהלו איתה רומן מזויף וייעלמו מחייה ללא התראה .המטרה :להיזכר
איך מרגישים כשהלב נשבר .אבל גם היא לא האמינה שאלפרדו האיטלקי
יצליח לעורר אצלה כאלה רגשות עזים .לפחות יצא לה מזה פרויקט
אמנות מרגש שמוצג בפסטיבל הצילום הבינלאומי בתל־אביב
למצבים אינטימיים" — נכתב בהודעה שפורסמה
באתרי דרושים המיועדים לשחקנים .שיער ארוך,
אגב ,הוא יתרון 150 .עד  200מועמדים שלחו ליעל
תמונה ופרטים אישיים ,מתוכם היא סיננה את אלו
שלא נמשכה אליהם ,ולבסוף נותרו עשרה מועמדים,
שהוזמנו לאודישן מול מצלמה ובוחנים ,בהם גם
האמנית.
"אני רוצה לבדוק האם אוכל להרגיש רגש אמיתי
של אהבה ,ואז שהלב שלי יישבר" ,הסבירה אזולאי
לכל אחד מהמתמודדים .זה יימשך כמה שבועות,
לכל אחד מאיתנו תהיה מצלמה ואזדקק ל־ 37שעות
מצולמות שלנו יחד ועוד לשעתיים עד שלוש שלך
מדבר לבד מול המצלמה" .בהמשך היא הפנתה
לגברים שאלות כמו — מה המזל שלך? האם אתה
נמשך אליי? וגם — למה אתה אוהב לשחק?
"אני אוהב את האדרנלין" ,ענה לה אלפרדו בעת
האודישן" .והפרויקט הזה יספק לך את האדרנלין
הדרוש?" המשיכה" ,לגרום לך להתאהב בי ב־40
שעות? אקח את האתגר הזה עם המון אדרנלין",
השיב בביטחון" .אתה לא דואג מהאפשרות שתפתח
רגשות אמיתיים?" היא הקשתה" ,אם אני לוקח
משימה אני הולך איתה עד הסוף".
בסופו של דבר לפרויקט נבחר בכלל בחור אחר
בשם הנטר ,אבל הניסוי לא צלח איתו" :יכול להיות
שזה עניין של שמרנות מסוימת ,ואולי זה גם המ־
צפון ,אבל בעיקר הרגשתי שהוא לא היה בעניין
שלי ולא הצליח לזייף את זה".
אם כך מזל שאלפרדו ,שמלכתחילה שבה את
יעל כשהצחיק אותה מאוד ,עדיין היה להוט אחר
המשימה 800 .דולר עבור ההרפתקה 200 .בונוס
עבור שבירת הלב המיוחלת ועוד החזרי הוצאות.
כך הסבירה יעל עם החוזה ביד .אלפרדו חתם .איט'ס
אה דייט .השניים בילו יחד כחודש ,מדגמנים מול
המצלמה מה שנראה כשני אנשים שמסתכלים אחד
על השני במבט מצועף של תחילת קשר ,נמשכים,
מתאהבים ,מגלים.
"אלפרדו היה שחקן מספיק טוב בשביל שלא
ארגיש שהוא משחק איתי".
אבל מראש זה היה משחק.
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במחבת קטן עם אספרגוס ,שום ,יין לבן ומעל
פירורי גבינה כחולה .למרות שכל מרכיביה של
המנה הזאת איימו לייצר יחד איזה תפלץ וולגרי,
כשכולם התלכדו באותו מחבת קטן התוצאה
הייתה טעימה ומעודנת במידה מפתיעה (רק
לא ברור לי למה צריך היה להשתמש בבייקון
של טלה – ללא ספק אחת ההמצאות הגרוט־
סקיות ביותר של המטבח הישראלי .המסעדה
הרי ממילא אינה כשרה ,אז למה לא להשתמש
בבייקון אמיתי?) .גם הלחם שהוגש כמנה נפרדת
( 21שקל) ,עם שלושה מטבלים ,התגלה כפוקצ'ה
קטנה וקריספית מאוד.
המשכנו בפיש טאקו ( 39שקל) – טורטיות
קטנות שעטפו פיסות של דג קוד עם אבוקדו
ופיקו דה גאיו ,שהוא סלט עגבניות פיקנטי.
מנה מאוזנת ומדויקת מאוד .אחריה אכלנו גם
רביולי במילוי ארטישוק ירושלמי ( 45שקל)
עם נתחי סלמון ,אספרגוס ושמנת – שהייתה
כנראה הפחות טובה שאכלנו פה :הבצק עבה
מדי ורוטב השמנת גס ומגושם.
לעומת זאת ,המנה הטובה ביותר שאכלנו
הוגדרה כדואט של מיני־המבורגר ( 48שקל).
היו אלה שני המבורגרים ,בגודל של קצת יותר
מביס ,שהוגשו כשהם חפים מכל תיבול והצ־
טיינו באיזה ניקיון בתולי; הלחמניות קטנות,
לבנות ואווריריות ,מזן החלה המתוקה ,והק־
ציצות מבשר משובח ,פשוטות ורכות וכמעט
נאות במרכזן.
לסיכום :האוכל במורל לא רע בכלל ,וגם הדיל
סביר .עם מנות שאף אחת מהן לא עולה במחירה
על  50שקל ,זוג יכול לחלוק פה שלוש או ארבע
מנות ,ויחד עם יין או בירה לא לשלם יותר
מ־ 150שקל לאדם.
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