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יאיר ניצני
מרים גבה

יום הולדת 60

מכיוון שבגילי כבר לא מבזבזים זמן יקר על שטויות ,ניגש ישר לעניין המרכזי :אילו מתנות אני רוצה לקבל
חברים וחברות ,יש לי עבורכם בשורה טובה וב
שורה רעה .הבשורה הטובה היא שבימים אלה אני חוגג
יום הולדת .הבשורה הרעה היא שזה יום הולדת  .60מדובר
בגיל עגול ויפה ,שמאפשר לי לשיר ״הופ הופ טרללה,
גדלתי בעשור״ ,ושם אותי בסך הכל במחצית הדרך ל״עד
120״ .אבל זה כנראה לא מקרי שאת השיר הרשמי של
הגיל ,״בת  60פוקחת עין״ )כנראה עם קטרקט( ,שרים
הגבעטרון ולא סטטיק ובןאל.
מכיוון שבגילי כבר לא מבזבזים זמן יקר על שטויות,
ניגש ישר לעניין המרכזי :באיזה אירוע אני רוצה לחגוג,
ובעיקר  -אילו מתנות אני רוצה לקבל שם.
מכירים את המנהג המצוין שנפוץ ברחבי העולם ,שבו
לפני חתונה או ברית אתה מעביר ליקיריך רשימת מת
נות שהיית שמח לקבל מכמה חנויות ספציפיות שאף אחת
מהן אינה "הכל בדולר"? אז למה לא לנהוג ככה גם בימי
הולדת? בכל זאת ,לא עברתי שישה עשורים כדי לקבל
בסוף חמישה חולצי פקקים ושלושה מעמדים למלחייה.
אז אחרי שחבריי ישלחו לי ברכות בפייסבוק ,בווטסאפ
ובמייל ויעברו לשלב המתנות ,חשוב לי לסלק מראשם
כל מחשבה פסולה בסגנון ״מה נותנים למי שיש לו הכל".
אצלי אין שום חשש לבעיה כזו ,ויש עוד המון דברים שאין
לי .כל מתנה מהרשימה תתקבל בברכה ולא תיתקל בשום
בעיות אחסון.
כדי למנוע עוגמת נפש ,חשוב לציין שאין לי שום עניין
במתנות "דחקה" ,שמהן כבר קיבלתי מספיק בחיים .אנשים
חושבים כנראה שמאחר שמדובר באדם חובב הומור ,הוא
גם יאהב מתנות משעשעות כמו סיפולוקס ,קרש גיהוץ
או חלקת אדמה על הירח .אז זהו שלא .כמו שהסנדלר לא
רוצה לקבל נעליים ליום ההולדת ,כך למצחיקן אין שום
עניין במתנות הומוריסטיות ,מה גם שבגילי יום הולדת
הוא כבר לא אירוע משעשע.
אתם לא בעניין של מתנות אמיתיות? אין בעיה ,אני
מקבל גם צ׳קים ,כולל הוצאת חשבונית על "תרומה לק
שיש במצוקה" ,שתזכה אתכם בפטור ממס .אני מקבל גם
באפליקציית פפר או בהעברות בנקאיות.
מי שלא מרגיש בנוח עם צ׳ק יכול להשתמש במ
קצועו כדי לשמח אותי ביום חגי .למשל ,מכר רופא שי
ניים יוכל להעניק לי ברכה בסגנון :יאיר היקר ,לכבוד יום
הולדתך אני מעניק לך טיפול שורש חינם .מתנות דומות
יכולים להעניק גם מכרים שהם אינסטלטורים ,חשמלאים
או מנתחים פלסטיים .עורך דין יכול להעניק לי במתנה
צוואה ערוכה וייעוץ משפטי חינם לחודש ,כולל כתיבת
מכתבי תלונה על דו"חות חניה ואיום תביעה נגד אנשים
שכתבו עלי דברים לא יפים בפייסבוק .גם תלוש עתירה
לבג"ץ יכול להיות מתנה יפה .חבריי מעולם הקונפק
ציה יכולים להרגיש בנוח להעניק לי כמות נדיבה של
חולצות ,אבל החברים מתחום המספרות ויצרני השמפו
 צ׳קים בבקשה.בניגוד למתנות אחרות שעשויות להיקבר בבוידעם,
כאן יש משהו שמעניק המתנה תמיד יוכל להתגאות בו:
"ראית את השיניים של ניצני? מתנה ממני ליום הולדת!"
או :״נכון ניצני לא נראה יום יותר מ ?50זה בזכות מתיחת
הפנים שנתתי לו ליום הולדת 60״.
מכיוון שאני מכיר באופן אישי כמה רופאים ,חשוב לי
לציין שבדומה לשוברי המתנה הפופולריים לספא ולמ
סאז׳ ,אפשר להעניק גם שוברים לטיפולי קולונוסקופייה
או לניתוחי קטרקט עתידיים.
לחבריי מתחום הנדל"ן אני ממליץ ללמוד משיטת "קבו
צות הרכישה" ולאחד כוחות לכבוד יום ההולדת .כאמור,
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איור :טל לזר

נדל"ן על הירח פחות מדבר אלי ,לפחות עד שיסללו לשם
כבישים ויפתחו שם ארומה .אבל מכיוון שספרתי ואתם
שמונה אנשים ,אם כל אחד מכם ייתן לי חצי חדר בפ
רויקט בנייה כלשהו במרכז הארץ )מה זה בשבילכם?(,
אזכה לדירת ארבעה חדרים.
כל אלה שעולים במוחם מחשבות מלוכלכות על מת
נות מתחום הספורט האתגרי  -קורס צניחה חופשית,
בנג׳י וכיוצא באלו  -רדו מזה .יש סיבה שלא עשיתי את
כל הדברים הללו עד היום ,וקוראים לה פחד .פחד גבהים,
פחד נמוכים ,פחד מוות ופחד להזיע בחוץ בזמן שאני יכול
לנמנם על הספה במזגן.
פה ושם אני שומע על אנשים בגילי שיצאו לטיול בהודו
ובדרום אמריקה עם ילדיהם המתבגרים ,מה שמכונה "טיול
אתגרי" )זה בהחלט אתגר לקבל התקף לב במקום שבו הרו
פא היחיד הוא שאמאן אינדיאני( .טיול כזה אמור להוות
סוג של בונדינג מקרב עם הילד .בפועל ,מדובר בטריק
חדשישן של הילדים להוציא את עצמם לטיול על חש
בונך .אז בנות יקרות שלי ,אם אתן רוצות טיול מקרב,
בואו ניסע קודם לסחנה.
לגבי העניין הפופולרי בימי הולדת  -הפת
עות ,תנו לי להפתיע אתכם ולהגיד שאין צורך .מי אמר
שהפתעות הן דבר טוב? גם המתקפה בפרל הארבור היתה
הפתעה ואף אחד לא ממש נהנה מזה .עבור אנשים בגילי,
כל תזוזה מהשגרה עשויה לגרום נזק ,שלא לומר כאב גב.
אין לי עניין להיכנס לחדר חשוך ואז לפגוש שם את כל
החברים מהגן ,מבית הספר ומהצבא עומדים עם נר ,וגם
להעמיד פני מופתע או פני שמח .יש סיבות שבגללן לא
שמרתי איתם על קשר ,ולא ברור למה דווקא ביום הכי
שמח שלי אני אמור לפגוש את האנשים שביאסו אותי
כבר לפני  40שנה.
אם מישהו מבני המשפחה בכל זאת מרגיש צורך לעשות
אירוע יום הולדת גדול ,עדיף שיהיה על פסגת המצדה
עם מופעים גרנדיוזיים וקייטרינג עשיר ,כולל טיפוס על
שביל הנחש .אני אמנם לא אוכל להגיע ואראה טלוויזיה
בבית ,אבל תיהנו באירוע.

יום הולדת יכול להיות גם ערב אינטימי של כמה חב
רים עם כמה בירות וחטיפים ,וזה דווקא נחמד .בערב כזה
מקובל לכתוב שיר יום הולדת עם מנגינה של שיר ידוע.
לאירוע שלי אני מתלבט בין ״אתה תותח״ ל״שיר הט
מבל״ ,את שניהם אפשר לבצע במילים המקוריות .או
שעדיף להישאר עם ״בת  60פוקחת עין״ ,בכמה שינויים
קלים .בדרך כלל זו מטלה שזורקים עלי .הפעם אני הוא
חתן השיר והמבוכה ,אבל מכיוון שאני כבר מורגל במלא
כה ,אני בכל זאת אעזור עם כמה רעיונות לפתיחה ,ואתם
תוכלו להמשיך משם.

בת 60

את ראשו של הניצני
הוא מגלח מדי יום
לא בגלל שיום הולדת
הוא נראה בלון
בן  60ולו עדיין טענות ומענות
לא מוכן להסתפק במתנות קטנות
יום גדול עומד בפתח
תנו לו תשר או דורון
ואפשר גם להפקיד לו כסף בחשבון
תביאו צ׳קים
ולא ספל
ולא ואזה או פותחן
אייפון  8זה סבבה
מקבל גם מזומן...
פזמון ):(x2
כי אמיתי הוא
וקצת טמבל
אובססיבי ותלותי
הוא חוגג  60שנה
אבל פלגמט וילדותי √
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