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םבחודשםים האחרונםי נפל ד�ר �משפחתנו: ה�ב
כורה והח�ר שלה הכניסו ל�יתם כל�ל�ה חמודה. מטעמי 
סודיות רפואית וצנעת הפרט לא אציין את סוגה, מוצאה 
וגילה �שנות כל�, רק אומר שהשניים �חרו לקרוא לגורת 
הפודל הקטנה והמתולתלת �שם פני )Penny( או �שמה 
המלא - פני ליין יעק�, כדי שיהיה לה גם שם ע�רי תנ"כי 
וגם כזה שנקרא על שם שיר פופולרי )למרות שזה קצת 

כמו לקרוא למישהו פול מקרטני ח�קוק(.
בהטיפול �כל�ל�ה החמודה הוא �החלט ה�קרו� של טי

פול �תינוק, ו�לי שמד�רים על זה, יש מס�י� לזוג הצעיר 
תקווה שהפיילוט עם ה״נכדוג״ יוכתר �הצלחה ויתפתח 
��וא העת לילד של ממש. מכיוון שכך, גם ע�ורנו מדו�ר 
�סוג של אודישן לתפקיד הס�ים, והציפייה היא שנסייע 
לזוג הצעיר �גידול הרכה, נארח את פני ��יתנו, נתפקד 
כשמרטפים ונק�ל �אה�ה את התנהגותה המופרעת, כולל 

בריצה �טירוף �רח�י ה�ית, ישי�ה על הס
פות והשתנה על השטיחים.

בכמו �כל משפחה נורמלית, כולם מס
גאונה,  �כל�ה  שמדו�ר  �טוחים  �י� 
היו מתק�לים למכללות  כל�ים  ושאם 
פני היתה על מלגה  ולאוני�רסיטאות, 
�הרווארד ללימודי משפטים או נ�יחות. 
מכיוון שמדו�ר �זוג צעיר ומעודכן, לכל�ה 
כ�ר יש עמוד �אינסטגרם, כולל תמונות 
)אם כי היא עדיין לא �נויה לעשות סלפי( 

בוהפניה לסוכן שלה לצורכי מסחור ופרסו
מות. �עמוד אפשר לראות את פני נוהגת, 
פני �פיקניק, פני חוגגת יומולדת אר�עה 

בחודשים, פני מנגנת �פסנתר ימאהה )�ע
תיד היא אולי תלמד את "כל�ל� הו �ידי 
�ם �ם"(, כשאת התמונות מלווים טקסטים 

בשנונים וציטוטים של הוגי דעות, פילוסו
פים ושירים ידועים. 

לּפני יש כ�ר שמות חי�ה, כמו קזם )קוף 
זעיר ננסי(; יעקודוג; ראש משולש; ופנפניקו, 
שנשמע כמו דמות �סרטי �ורקס. יש אפילו 
פועל על שמה, לפנפן, שמשמעותו לעשות 
ד�רים חמודים �מיוחד. הזוג הצעיר מ�ז�ז את 
מיט� כספו על מספרות ועל ספא, ויש מצ� 
שאף יקנו לה קולר משו�ץ א�ני ס�רו�סקי.

בנעורםיםי, היה �משפחתנו כל� נמרץ 
ואהו� �שם פלוטו, ואני מכיר היט� את מערכת היחסים 
המורכ�ת ש�ין אדם לכל�ו. אין ספק שכאשר חיות אחרות 
�ט�ע מ�יטות �מערכת היחסים הזו, הן משתאות, ואולי 
אפילו מקנאות: לכל� יש תנאי שירות שכל חיה היתה רק 

יכולה לחלום עליהם.
�כל פעם שאני רואה כל� הולך ולצידו אדם שמחזיק 
�שקית ניילון כדי לאסוף את צרכיו, אני תוהה מי כאן 
�אמת ה�עלים של מי ומי עו�ד אצל מי. אין לי ספק ששאר 
החיות לא מ�ינות איך ייתכן שדווקא הכל� זכה �סטטוס 
"ידידו הטו� �יותר של האדם", ולפיכך זוכה ממנו לטו�ות 
הנאה כמו שירותי ליווי לשירותים פלוס איסוף הצרכים 

לשקית )טו� שאנחנו גם לא מנג�ים להם(.
לכל� אין הר�ה ציפיות מ�עליו. הוא חוש� שמגיעה לו 
ארוחה לפחות פעם �יום, ומדי פעם מקווה שתזרוק לו איזו 
עצם. הוא מצפה לטיול מחוץ ל�ית כדי שיוכל להתפנות 
�חיק הט�ע, ועל הדרך אולי גם להספיק לרחרח אחוריים 
של כל� אחר. ומ�חינתו, כל העניין הזה עם השקית והאיסוף 

בשל ״הסחורה״ הוא לגמרי �עיה שלך מול הרשות המקו

מית. הוא כן ישמח לקצת יחס, ליטוף פעםבפעמיים �יום, 
ושלא תפריע לו כשהוא מתחזק את המפשעה עם הלשון.
מכיוון שרו� הכל�ים לא פקדו את מערכת החינוך, הם 

בלא מודעים לצורך �חיסונים, �דיקת רופא, תספורת ור
חיצה, ולמרות שאחרי שהם יוצאים ממים הם מנערים את 
עצמם �דיוק כמו הסמרטוטים המסתו��ים �מתקן לרחיצת 
מכוניות - כל נושא ההיגיינה, הריח והתחזוקה הרפואית 

הוא לגמרי עניין שלך.
הציפייה של האדם מהכל� מגּוונת יותר, אם כי הוא 
מתקשה �הע�רת המסר ל�ן לווייתו. �מקרים ר�ים האדם 
לא מסתפק �תפקיד ״הידיד״ ומצפה מהכל� לשמש גם 
ח�רת א�טחה פרטית, לשמור על ה�ית ולה�ריח גנ�ים 
וחורשי רע. זה ג׳ו� שיכול להתאים לחלק מהכל�ים, א�ל 

בכמו שלא כל אחד מאיתנו מתאים לשרת �יחידה לא�ט
חת אישים, כך לא כל צ׳יוואווה מתאים לרי� עם מסיגי 

ג�ול ולנשוך פורצים.
ּפני, לדוגמה, היא כל�ת פרחים שכולה חיו�יות, שמחה 

בוק�לת האחר, ואני מניח שאם חלילה י�וא פורץ ל�ית
נו, היא תזמין אותו להיכנס ותכוון אותו �נ�יחות לכיוון 

הכספת.

צםיפםיםיה אנושםית אחרת מהכל�ים ה�יתיים היא 
בלהעניק לך אה�ה ויחס, תפקיד שרו�ם ממלאים �הצל

חה ו�שמחה. כשאתה חוזר מהע�ודה, הכל� שמח מאוד 
לקראתך, �לי לשאול קודם ״קנית לי משהו �קניון?״ או 
״זכרת לאסוף את המעיל שלי מהמכ�סה?״. הוא סתם 
רוצה שתראה עד כמה הוא מרוצה שהגשמת את עצמך 
�ע�ודה )למרות שיאה� אותך �אותה מידה גם אם �ז�זת 
את כל הזמן �פייס�וק(, ואולי גם אתה תעזור לו להגשים 

את עצמו ותוציא אותו לטיול.
בכנראה שלכל�ים יש זיכרון קצר, אחרת אי אפשר לה

ס�יר את זה שהם מ�יעים אותה התלה�ות כשאתה נכנס 
ה�יתה עשר דקות אחרי שיצאת. מ�ני ה�ית האחרים לא 

תוציא התלה�ות כזו גם אם תחזור ה�יתה אחרי עשר שנים 
�כלא הסורי, ולא רק כי אין להם זנ�.

האדם מצפה שהכל� ישלוט �שפה ש�ה הוא מד�ר, גם אם 
זו ע�רית והוא �כלל רועה גרמני, ויגי� למילים כמו "אסור", 
"�וא הנה", "ש�", "קום" או "�וא לטיול". אני ה�נתי מזמן 
שלמרות שלכל�ים יש שמיעה מצוינת, הם לא מ�ינים שום 
שפה, ואפשר �אותה מידה לתת להם הוראות �סווהילית.
כמו חוג ריקודי עם או ק�וצת רכי�ה על אופניים, כל� 
יכול להיות טריגר לרומן מחוץ לנישואים. אין כמו טיול 

בעם כל� ופגישה מזדמנת עם �עלת כל� �גינה הצי�ו
רית כדי לייצר שיחה �ענייני גזעים ונ�יחות, שמתפתחת 

לליטופים ולנשיכות שאינם כוללים את הכל�.
משום מה נוהגים להמעיט �איכות החיים של הכל�ים, 
לשייך להם �דידות ולח�ר אותם לאמירה ״הוא חי כמו כל�״, 
א�ל כל�ים הם �כלל לא ל�ד, והחיים שלהם ד�ש. למרות 
שהם חיים לצידנו, הם פטורים ממטרדים 
כמו תשלום מסים, מילוי טפסים, קריאת 

במיילים, קניות, ואפילו ספורט. הם כמו יל
דים נצחיים שאף פעם לא צריכים להת�גר. 
אני לא אתפלא אם כשכל� רוצה לתאר הולך 
על אר�ע שהגורל התאכזר אליו, הוא אומר 

״תראו אותו, הוא חי כמו �ן אדם״. 
אנחנו �אמת נוטים להגזים עם הפינוק 

בשל הכל�, ולפעמים הד�רים חורגים מג
�ולות ההיגיון. יש מי שיקנו לכל� מלונה 
ממוזגת, ש�ני אדם ר�ים היו שמחים לגור 
�ה. הם יל�ישו אותו �סוודרים ממותגים, 
ישלחו אותו לפסיכולוג שיטפל �פחדים 
שלו מרעש של שוא� א�ק )לטעמי, מי 

בשעושה ד�ר כזה זקוק �עצמו לפסיכו
לוג(, ו�טלוויזיה יהיה ערוץ מיוחד לכל�ים, 
שחלילה לא ישתעממו כשהם ל�ד ��ית 

או ייאלצו לזפזפ לחדשות.
אני ממליץ לשקול גרסת כל�ים ל"האח 
הגדול", ש�ה כל�ים ממקומות שונים יהיו 
סגורים ��ית אחד �תוכנית �שם ״הבה� 
הגדול״. �כל מקרה, אני ממליץ לכל מי 
שהכל� שלו צופה �ערוץ הכל�ים להחזיק 
VOD, כדי שלא יחב בקרו� את הקוד של ה
זור ה�יתה וימצא את כל�ו צופה �סרטים 

שעולים כסף מחוץ לח�ילה.
לדעתי, ראוי לנסח מחדש את ההסכם 
הלא כתו� �ין האדם לכל�, ש�ו הם נהנים ממיט� הפינוקים 
והפסיליטיז א�ל לא ממש מ�צעים את תפקידם המסורתי 
כחיות שמירה וציד. אני לא אומר שהגיע הזמן להעניק 
לחיה אחרת את תפקיד "ידידנו הטו� �יותר", א�ל אולי 
הגיע הזמן לרמוז לכל�ים, שנהיו קצת מפונקים לאחרונה, 

בשיש לנו עוד אופציות. החתול, למשל, יודע לתפוס עכ
�רים וגם לעשות את צרכיו �ארגז חול, �לי לגרור אותנו 
לגינה עם שקיות קקי. התרנגולת, למשל, מטילה �יצים 

מדי �וקר, ומתפקדת גם כשעון מעורר. 
�ינתיים, היחסים שלי עם ּפני עומדים למ�חן. אין ספק 
שאני אוה� אותה כמו שס� צעיר אוה� את נכדתו, א�ל גם 
כאן אני תוהה מהי ההתנהגות המועדפת כדי להיות נאה� 
על ידיה: להפגין כלפיה התלה�ות �לתי מסויגת, למלא 
אחר כל רצונותיה ולהסתכן �הפיכתה לכל�ה מפונקת 
שחוש�ת שהכל מגיע לה - או לשחק אותה קשוח, כדי 
שת�ין ששום ד�ר לא �א �קלות, והחיים זה לא פיקניק 
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