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םכמםי שמקםיםים כבר שנםי מערכות �חס�ם רצ�י
נ�ות עם ד�אטנ�ות ומכונ� כושר, הבנת� מזמן שהאו�ב�ם 
הגדול�ם ב�ותר של� הם הסוכר�ם ועוזר�הם. המתוק הוא 

יאו�ב מר ובע�קר משמ�ן, לא בר�א ועושה חור�ם בש�
נ��ם - אבל גם עושה נע�ם בפה ומשפר את מצב הרוח. 
בנ�גוד למאכל�ם מורכב�ם כמו צל� עגל או בצלצל� 
שאלוט ברוטב ��ן אדום, שאתה לומד לאהוב כאדם 

מבוגר, קוב��ת שוקולד קטנה ומתוקה ה�א לה�ט 
חוצה קהל�ם, שסוחף גם ת�נוק בן �ומו וגם קש�ש 

בן 90 בל� ש�נ��ם. 
ה״מתוק�ם״, כפ� שהם מכונ�ם בפ� כל, לא רק 

שלא עוזב�ם אותנו בשעות הקשות, הם משרת�ם 
יאותנו במ�וחד ברגע�ם הקש�ם, בע�תות דכדוך וב
ד�דות. א�שה �כולה לעזוב אותך, אבל קוב��ת 

יהשוקולד תמ�ד תה�ה שם לצ�דך, מנחמת ומ
שמחת. אם החברה עזבה אותך, אם הקורונה 
גרמה לך לשבת חודש�ם בב�ת מול הטלוו�ז�ה 
או אם המפלגה שלך הפס�דה בבח�רות, א�ן 
יכמו ג׳ארה של בן אנד ג׳ר�ס או א�זה מ�לק

ש��ק ב�ת� להעלאת המורל )והמשקל(. 
אבל מתברר שנפש האדם סבוכה )או אול� 

פשוטה במ�וחד(, וגם כשהוא שמח וטוב לב הוא 
יממת�ק את �ומו, כמאמר הש�ר. בכל מס�בת �ומול

דת בב�ת או במשרד, או בפר�דה מחבר לעבודה, �ש מ� 
שמב�א עוגה, ואתה - רק כד� לא להעל�ב את מ� שהכ�ן 
אותה או את חתן השמחה, לך הר� ממש לא בא על הקצפת 
הזאת עם הפרל�נ�ם - נאלץ לאכול אותה, ואפ�לו לקחת 

מנה שנ��ה כד� לוודא שאף אחד לא ��עלב.
יהק�ץ מזוהה עם חופש, שחרור, בגד� �ם וארט�ק�ם, ול

מרות שדווקא כשאנ� בבגד �ם אנ� אמור לה�זכר שא�ננ� 
אנחל בוננ� ושעד�ף לה�מנע מסוכר�ם, אנ� בוחר לבלף 
את עצמ� שאול� כשהמאכל קפוא הוא פחות משמ�ן, כ� 

גם הפחמ�מות והסוכר�ם שבו קפוא�ם ומורדמ�ם.
אחת הבע�ות המרכז�ות בנ�הול המלחמה במתוק�ם ה�א 
התדמ�ת הח�וב�ת שהם נהנ�ם ממנה. א� אפשר להפוך אותם 
לאו�ב אם בשפה ובתרבות שלנו הם משול�ם לא�רוע ח�וב�, 
משמח ואהוב. בבואנו לתאר ת�נוק חמוד אנחנו אומר�ם 
על�ו שהוא מתוק, שר�ם לו את "אדון שוקו" ולאחותו את 

י"�לדה סוכר", ומוס�פ�ם "מתוקה, כמה את �פה". בכל מו
דעה שנ��ה ב�ד 2 כתוב שהד�רה או המכונ�ת בונבונ��רה, 
וכשמ�שהו נהנה מהח��ם באופן חר�ג, אומר�ם לו שהח��ם 
שלו דבש. הנ�צחון והנקמה מתוק�ם, ההפסד הוא מר, ומ� 

שלא �ודע לקבל אותו הוא חמוץ.
המת�קות משתקפת לא רק בחוש הטעם, אלא גם ברא��ה 
ובשמ�עה. בספר קהלת נכתב: "ּוָמתֹוק ָהאֹור, ְוטֹוב ַלֵע�ַנִ�ם 
ֶמׁש". �ש אפ�לו ש�ר כזה של רחל שפ�רא  ִלְראֹות ֶאת ַהשָּׁ
בב�צוע שש� קשת, שכולו אור ואופט�מ�ות. בשמ�עה, 
המת�קות מתבטאת בכך שאתה �כול לדבר אל אוזנו של 

מ�שהו במתק שפת��ם. 

החקלאות והמדע מחפש�ם כל הזמן תחל�פ�ם 
בר�א�ם לטעם הממכר, אבל נכון לה�ום, התחל�פ�ם אמנם 

יממת�ק�ם קפה או עוגה, אבל לא עוש�ם את העבודה הת

דמ�ת�ת. אם נג�ד למ�שה� שה�א �לדה סט�ב�ה, או נג�ד 
ילהור�ם ש�ש להם ת�נוק סוכרלוז )או �לד שוקולד חרו

ב�ם(, לא בטוח שזה �תקבל בהבנה. ואם נש�ר ל�לד ב�ום 
ההולדת "א�פה א�פה א�פה הסלט?", זה לא ��גמר טוב. 

גם החג�ם שלנו מסוכר�ם למד� וא�נם ש�ר הלל לטופו 
יאו לאצות. בראש השנה אנח

נו מצּוו�ם לאכול תפוח בדבש 
יומברכ�ם ״שתה�ה שנה מתו

קה״, ולא ״שתה�ה שנה בטעם 
פר�כ�ות אורז״. בחנוכה אוכל�ם 

יסופגנ��ה ו״לב�בה חמה ומתו
קה״, ובפור�ם אוכל�ם אוזנ� המן 

יממולאות בפרג מתוק או בשו
קולד, למרות שכולנו �ודע�ם 
שזה לא באמת הטעם של מה 

ישה�ה באוזנ��ם של הצורר. במ�
מונה אנחנו חזק�ם במופלטה ובספ�נג׳, ואם קפצת לכפר 
ערב� לצהר��ם, �פנקו אותך בבקלאוות ובכנאפה, שא� 

אכ�לתן תעלוב במארח�ם.
גם רשתות הש�ווק לא עושות לנו את זה קל. ס�ור 

יאקרא� בכל סופר ב�שראל �למד כל אחד תחת א�זו הפ
גזת סוכר אנחנו נמצא�ם, ומד� ק�ץ �שראל נמצאת תחת 

מתקפת ט�לונ�ם )שבשנ�ם האחרונות מתקרב�ם לגודל 
ישל ט�ל פג'ר(. נכון שהמד�נה מאלצת את ה�צרנ�ם לכ
יתוב על מוצר�ם אם הם עת�ר� סוכר וכמה, אבל כשא

נ� רואה את כמו�ות דגנ� הבוקר, הממתק�ם, המשקאות 
הממותק�ם והעוגות שקורצ�ם ל� מהמדפ�ם, אנ� מרג�ש 
שמנס�ם לחסל אות�, ולא עוזר ל� ש�ש על�הם מדבקות 

של צבע אדום.
העולם המודרנ� מנסה לעזור לנו באמצע�ם שונ�ם. �ש 
אפל�קצ�ות ש�עזרו לנו לנהל את צר�כת הסוכר, ממל�צ�ם 

ילנו לה�כנס לכושר ולהר�ם משקולות, ו�ש מ� ש�ברח לע�
שון ס�גר�ות, רחמנא ל�צלן, כ� זה מקט�ן את הת�אבון. 

ינשאלת השאלה אם המעגל הזה - ממתק�ם, השמנה, ס�ג
ר�ות, קש�� נש�מה, כושר, צורך בנחמה, ממתק�ם, השמנה 

יוחוזר חל�לה - הוא לא מז�מה משותפת של חברות הס�
גר�ות, �צרנ� הממתק�ם, רופא� הש�נ��ם, מאמנ� הכושר 

ומכונ� הגמ�לה.
יכולם אומר�ם לנו כמה הענ��ן הזה מז�ק לנו, אבל סו

מכ�ם על�נו שלא נצא מהמעגל, אלא שבעוד שנה נחזור 
אל�ו ובגדול, כלומר עם עוד 15 ק�לו. להזכ�רכם, פעם נהגו 
לעשן לא רק בסדרות על פרסומא�ם בטלוו�ז�ה. ע�שנו 

יבאוטובוס�ם ובמטוס�ם, ומור�ם ע�שנו על תלמ�ד�ם בכ�
תות ב�ת ספר, עד שמלחמה ע�קשת של מתנגד� הע�שון 

דחקה את הס�גר�ות מחוץ לקונצנזוס. 

םאנשםים רבםי מנהל�ם מלחמת התשה �ומ�ומ�ת פרי
יט�ת בתשוקה לצרוך מתוק�ם, אבל אול� הג�ע הזמן שהמד�

נה תפס�ק להפק�ר את אזרח�ה המלא�ם מד� לנפשם ותרכז 
את המאבק בעצמה. הממשלה החדשה �כולה למנות שר 
מ�וחד לתפק�ד, ש�כול לה�קרא השר לב�טחון פנ�םיהק�בה, 

או פשוט שר הסוכר, והוא �וב�ל את המאבק. 
בדומה לס�גר�ות, אפשר להכר�ז על א�סור מכ�רת מתוק 
18, למכור ממתק�ם רק מאחור� הדי  למ� שטרם מלאו לו
ילפק בעט�פה אח�דה בצבע דוחה, כשעל העט�פה תמו

נות מפח�דות של ט�פול� ש�נ��ם, מותנ��ם עם ״צמ�ג�ם״ 
ופרצופ�ם עם חצ'קונ�ם.

בכנ�סה לב�ת קפה �שאלו אותך ״מנשנש או לא מנשנש?״ 
ו�קצו אזור נפרד לאוכל� מתוק. 
לחדר  לצאת  ��אלצו  אנש�ם 
המדרגות בעבודה כד� לאכול 

ימקופלת. הש�מוש בסוכר�ם במ
טוס�ם ��אסר, והד��לת מט�סת 

יהשוקולד, שס�רבה למכור שו
קולד לאחת הנוסעות, תוכרז 
כג�בורה פורצת דרך, כמו רוזה 

יפארקס, שס�רבה לפנות את כ�
סאה לאדם לבן באוטובוס. 

יאנ� מצ�ע גם להעב�ר חוק ש�
ח��ב מפרסמ�ם של גל�דה ומשקאות ממותק�ם בטלוו�ז�ה 
לצ��ן בתחת�ת המסך ש״המצ�ג החטוב ה�נו דוגמן שלא 
נגע בסוכר ובפחמ�מה מאז הת�כון״. ולחלופ�ן, לח��ב אותם 
להשתמש בפרזנטור�ם שבאמת אוכל�ם הרבה ארט�ק�ם, 

וגם נרא�ם כמו פר�ג'�דר. √
yairn@israelhayom.co.il
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התחליפים לא עושים את 
העבודה התדמיתית. לא נגיד 
למישהי שהיא ילדה סטיביה, 

או להורים שיש להם תינוק 
שוקולד חרובים. ובימי הולדת 
לא נשיר "איפה איפה הסלט?"

יאיר ניצני
מרים גבה

מתוק לו מתוק לו
אני קורא לממשלה החדשה לסייע לאזרחים מול טרור המתוקים, עם מינוי שר לביטחון פנים־הקיבה או שר הסוכר
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