
צעדיה  את  עושה  היא  לקוחה.  עם  ראשונה  פגישה 
שאלות,  אלף  שואלת  אני  בפוליטיקה.  הראשונים 
מרתקת  אישיות  מגלה  מולי.  הדמות  מי  מבינה 
שרה,  היא  שלה.  הקרחון  קצה  רק  זה  שפוליטיקה 
רצה  שפות,  חמש  דוברת  נטושות,  חיות  מצילה 
מרתונים, מקנחת בסרקאזם. בקיצור, מלאה ניגודים. 
אחת  כל  לדמיין  ממנה  מבקשת  אני  להון  הון  מן 
מהפוליטיקאית.  מתחילות  אנחנו  הללו.  מהדמויות 
לבנה,  חולצה  כהה,  חליפה  מדמיינת  כצפוי,  היא, 
נעליים אדומות, ומיד מתקנת עצמה: לא, לא, נעליים 

שחורות. צריך קונצנזוס, נכון? צריך שכולם יחבבו.
אני, כמעט מגחכת, האומנם?

תחשבי על זה רגע, את באה לזירה הפוליטית מתוך 
אמונה שיש לך משהו אחר לומר, משהו שאין בנוף 
העדר,  של  הדבק  העתק  נראית  את  אם  הפוליטי. 
איך העולם אמור לדעת, ויותר מכך, להאמין שיש בך 

משהו שונה?
דממה.

ג‹, במה  כיתה  זה ככה, כמו חשבון של  תחשבי על 
ומה  אחת.  בספרה  נכון,  המספרים?  כל  מתחלקים 
הנמוך  המשותף  המכנה  נכון,  האחת?  את  עושה 

ביותר.
שוב דממה.

המשותף  למכנה  אותך  הופך  זה  קונצנזוס,  את  אם 
שואפת  את  שואפת.  את  לשם  ולא  ביותר,  הנמוך 
ההפך.  אותך,  לאהוב  חייבים  כולם  לא  דרך.  לפרוץ 
מי שלא, לא רלוונטי, אבל מי שכן – ילך אחריך באש 
נותני החסות. הם  ובמים. אלה הבוחרים, התומכים, 
משהו  בך  יש  כי  מאחורייך  ויעמדו  בהמוניהם  יבואו 

אחר.
יכולתי כמעט לראות את האסימון נופל. 

אז גבירותיי, זה בסדר לבלוט במרחב ולהיות חריגות 
בנוף. אפילו רצוי! כן, חלק לא יאהבו את זה, וזה נהדר, 
את  רק  בפנים  שמותירה  אפקטיבית  מסננת  זו  כי 
אנשי  מאלפי  בכן  שיבחר  הנכון  הלקוח  את  שכן.  מי 
מקצוע וישלם את אשר תבקשנה, את המעביד שיבין 
איזה אוצר נקרה בדרכו עוד בטרם אמרתן מילה, את 
בן הזוג המדויק. למה? כי ״דומה מושך דומה״. כלומר, 
מי שכן, זה האדם שרוצה להיות אתן או להיות איתכן. 
פשוט  אתן  אחרת  כי  עבורכן.  ה-דבר  הוא  שכן  מי 
ניתן  לא  שכבר  מה  ביותר.  הנמוך  המשותף  המכנה 
לומר על הלקוחה מתחילת הסיפור. היא עברה דרכי 

בכל זאת.
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