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סיבה  מספי קה ,  "קומפקטית"  בכרט יס  של ו  שה וא  מחפש  בחורה  הוא  אמנם  כתב.  את  גיל   מצאתי  באתר  ה יכר וי ות  אינטרנטי  לפ ני  שנ תיים  וחצי
  . התכתבויות החלטנו להיפגשאחרי שבוע של. כי התמונה שלי היתה מאוד מחמיאה,  הוא ממש התעקש שניפגשאבל, להתעלם ממנו לנצח

. בתקופות  נואשו ת  במי וחד  היי תי  נפ גשת  שם  בכל י ום ע ם  די יט  אחר  .זה  היה  המקום  הקבוע  שלי  –עשר  דקות  הל יכה  מהבית  ,  נפגשנו  בקפה  ביא ליק 
באחת  ה פעמי ם  אף  .    אלי   כאל  אחותן   הל חוצה והמלצריות  התיי חסו,  )קצת  משכר  ו קצת  מעורר  –הפוך  ע ם  ביי ליס   (  בדי וק  או תו  דבר  כל  פ עם  מ זמינ ה
  לש כך  מעט   את גם  ה פעם  הגע תי  מסטולה  במיד ה  הדרו שה  כדי,  כמו  תמיד.    קצב   תחלו פת  הדי יטים  שלי על,  מאחת  מהן "  סחתיין"קיבלתי  טפיח ת  

 .אך לא באמת מאמינה שאצליח, נחושה לעבור –כמו לפני בחינה , רעדתי מפחד, עם זאת. ייסורי הפגישה הראשונה

וחסרות  משמ עו ת  לא  "  רציניות"  אי  אל ו  מע רכות  יח סים  שכללו  גם,  עשרה  שנ ות  דיי טי ם  חסרי   משמעות-אם  יש  משה ו  ש למדתי  על  בשרי  בשתיים
או  על  מ ה ,    על  מי  מ האקסי םלספר,  למשל,  אסור.    בפגיש ות  הראשונות  חי יב  לע בו ר  צנזורה  הי סטרית  וש כתוב  קפ דנ יזה  שכל  מ ה  שנא מר  –פחות  

 ,ולא  מו מלץ   ב של ב  זה   ש כל  הגברים  שעברו  במ יט תי  בשנים   הא חרונות,  "אותי"  לה כיר  כיוון  שבפגישה   הראש ונ ה  הבחור  רו צה,  מהסטוצים  בע ברי
מזל  שא ני   וכל  חברותי  ע ומדות  בסט נדרט  הזה .    במיטה בחורה  צרי כה  ל דע ת  שג ברים  אוה בי ם  את  נש ותיהם  ב תולו ת  ונפלא ות.  יוצגו  כחלק   ממני 

 . בקלילות

, אחרת  הדייטים  יתפרקו,  לאט-רצוי  לטפטף  לאט"  לא  שגרתיים "  דברים".  לא  שגרתי"כדאי  גם  לדלג  על  כל  פ רט  שעלול  לה ית פס  כ,  בדייט  הראשון
מוטב ,  בקיצור.  דורשים  סינו ן  –  המיי נסטרי ם  או  דיעה  שא ינם  מתייש בי ם  עם,  תחביב,  התמכרות,  "מטורפת"כל  מחש בה  .    ויברחויילחצו,  ישתגעו
 . לשתוק

של  אלה  שלא  מתחילים  עם ,  המובחר,    אחד  שייך  לזן  הטובשמצד;  כמו  גיל,  אבל  מה  עושים  כשמדובר  בבחור  ביישן  עם  נטיי ה  מו בהקת  לשתקנות
לדבר  על  ח וויו ת ,  טוק-  הס מו לדווקא  במחיצתם  צריך  לה פעיל  את  כישורי,  ומצד  שנ י,    עצמ ם  ל בחורה   איכו תית  כמוניבחורות  ברח וב  ושו מרי ם  את

 . אך לא לחטט, להיות אמפטית וקשובה, סתמיות

אני  בד רך  כלל   נתקלת   בד ברים  .    לי יצב  את  עצמי   כדי  לא  ל יפ ול מנסה,  הוא  קם  לקראתי  כשנכנ סתי.  חיוך  רח ב,  פרצוף  ש ל  ילד .  גיל  חיכה   על  הב ר
, הזמנתי  את  המשקה  ש לי,    לי דוהתישבתי.  חשוב  מאוד   שזה  לא   יקרה  ב תחיל תה  של  הי כרות  עם  ב חור  מבטיח.    מתא ימיםונופלת  ברגע ים  הכי  לא

 . רמת הלחץ שאני חווה היא לא משהו שאפשר לשאת יותר מכמה דקות,  שיושב לידילא משנה כמה חביב הבחור. וחיכיתי שהפגישה תסתיים

ושנינו  ידענ ו  שיש  לנו  ש פע  ש ל  תח ומי  ע ניין  ,    הנושאים   שחשובים  לוהוא  כבר  הכיר  את  כל  ד עותי   המג ובש ות  ע ל.  גיל  ואני,  שבוע  שלם  החלפנו  מייל ים
הנהנתי  ופלטתי  קריאו ת  הזדה ות  ,    שלוהקשבתי  לס יפורים  על   החתול ים.  כשנפגשנו  ל ראשונה  לא  היה  ל י  מה   ל ומ ר  לו,    זאתובכל.  משותפים

  זרמה  והיתה  השיחה,  כשהקלדנו.    יכ ול תי  שלא  לתה ות  מדוע   במ יילים  ה תקש ורת  ביננו  ה רבה   יותר  קל הולא,  צחקתי  מדי   פעם,  במקומות  הנכוני ם
שלחנו  זה   לזו  .  דוברים  ב דיוק   את  אותה  ש פה,  יודעים  בדיו ק  מה  אנחנו  רוצ ים  ,דעתניים  אך  קש ובים,  סקסיים,  ספונטניים,  היינו  מ דה ימ ים.  משוחררת

 . ביננו שתיקה מעיקהעמדה –וכנפגשנו , כמו שירה, וכל אחד מהם היה מנוסח היטב,  חמישה מיילים ביוםלפחות

הרגשתי  ש אנ י  יכו לה  ,  יכולתי  ל הצח יק  או תו  במב ט  מביך,  )  הברמןולא  רק  ע ל(יכולתי  סו פס וף  להסתכל   לו   בע ינ יי ם  ,  כשעברנו  לשולח ן  שהתפנ ה
לא  הכיר  את  הח וקים  ,  משם  מה ,  הוא(  ואז  באמת  הוא  התח יל  להפתח  ולספר  על  מערכות  היחסים  הקצרו ת  והכושלות  ש היו  לו  .להתקרב  אלי ו  יותר

  שה וא  פ וג ש  מישהי  וכמה  בכל   פעם,  !)אני,  אני(רצינית  ,  יפת  תואר,  אינטליגנטית,    רוצה   מישה י  א חרתוכמה  היה,  )הנוקשים  של   הפג ישות  הראשונות
? לא  לימדו   אותו  ש אסו ר  להיחשף  ככה  בפגישה  רא שונ ה,  שאלתי  את  עצמי,    כאןמה  קו רה,  רגע.  יוצא  ש היא  לא  מעו ניינ ת  ב ו,  שנדמה  לו  שהיא  כזו 

לא  רצתה  "  מוצלחת"מדוע  אף  בחורה  ,  למה  אני?  ואולי  ל א  ,אולי  אוכל   ל הי ות  החווי ה  החי ובית  ה ראשונה  שלו.  מאתגר,  מרגש,  זה  חמו ד,    שנ יומצד
מוח  ממוסטל ,  וכידוע,    בעודו  מדברהמון  מחשבות  סו תרות  חלפו  בראשי?  "בחורה  מוצ לחת"  אני  בעצם  לא  מה   ש הו א  מכנה  ואולי,  לעשות  זא ת  לפניי

 .  המחשבות ליום למחרתדחיתי את. לא ערוך לשבירת שיאי חשיבה מהירה

והרגשתי  כמו   אבי רה  ש ל  ממש  כשנישקתי  את  לח יו ,    להאמין  לובחרתי.  הוא  חייך  ואמ ר  לי  שה וא   מאוד  נהנ ה,  בסוף  הע רב,  כשיצאנו  מבית  הקפה 
 ".תתקשר אלי. תהיה פגישה שניה ,אל תדאג: "ואמרתי
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זו  מ סקנתה .  צפו  לס יום  הקשר  –  שיח ה  כנ ה  ואמי תית  אם  חלפו  ש בועיי ם  מ פגי שתכ ם  ה ראש ונה   ועדיין  לא  הי תה   בי נכם 
  השתיקה אם  הצלחתם  לחצות  את  נהר ,  מצד  ש ני.  החיים  שצברה  בהרב ה  שנות   דייט ינג-  ניסיוןבעקבות,  של  שיר  מנור 

כמעט  הרס ה  לה  את ,  זוגה-  כ נה   בפ ני  בןהתוודות,  מצד  ש לי שי.  ייתכן  שי חסי כם  ני צלו  –והדיבורים  חס רי  המש מעות  
 האהבה 

אני  יוד עת  שזה  נש מע  מע ט  תבניתי  .    שלי  נמשכה  שבוע יים  בד יוקמערכת  יחס ים  ממוצעות,  כשיצאתי  עם  יותר  מ די   גברי ם,  במשך  ש נים  א רוכות  מדי
היה  דבר  משו תף  לכל  ,  ובכן?    ימ יםעשר-איך  יי תכן  שכל  מע רכות   היחסי ם  נמ שכו  ב דיו ק  ארבעה,    הגברים   היו  ש ונים  זה  מזההרי  –ולא  הג יוני  

 . בלמשוך ולרתק גברים לתקופות קצרותואני הייתי מומחית גדולה. אני –הקשרים שלי 

, בני  הזוג  המ תחל פים  שלי  הרג ישו .  נעמד  ב מק ומו  ו מס רב  לזוז  ,הייתי  מרגיש ה  שהקשר  יוצא  משלי טתי ,  בערך  עשרה   ימים  א חרי  הפגיש ה  הראש ונ ה
לפעמים  ה ם  אפילו  לא  טרחו  לש תף  או תי   .אנס'ולא  מתו ך  כוונ ה  ל תת  לי   עוד  צ,  כל  פע ם  מחדש,  ואף  סיפר ו  לי  על   כך,    הדברבדיוק  או תו,  לצערי

 . וסתם נעלמו מהאופק, בתחושותיהם

שאותן  הצלחנו  למ לא  בס יפורים   חסרי  ,    הראשונות  ש לנו אחרי  הפ גיש ות.  תקף  ג ם  את  הקשר  שלי  ע ם  גי ל"  סינדרום  הש בו עיי ם"מיותר  ל ציין  ש
מפלט  נהדר  מ תקש ורת (  שבהן  התנש קנו  וה תגפפנו  בלהט ,  ולאחר  הפג ישו ת  שבאו  אח ריהן;  שלנו"  האני  האמי תי "  ממשמעות  של א  חוש פים  דבר

 . היתה תחושה עזה של מיצוי –) מילולית

שגרם  לי  ל הבי ן  שמשהו  מסתתר ,    של ושת  החתו לים  שלוהחום  שהפגין   כלפי   –המשכתי  להיפגש   איתו   באותם  ימים   ראשוני ם  ב גלל  ש תי  סיב ות  
, נחשפים.    מרג שים   ומ דה ימ יםהיינו  מחל יפים  מיי לי ם,  רגע  א חרי  ש פג ישו תינו  חס רות  המל ל  הסתיימו.    המיילי ם  שלנ וותקשורת,  מתחת  לש תיקה  שלו

 מאוד.  גיל  כתב  ל י  ש קשה  ל האמין  ש שיר  שה וא  פוג ש  היא  א ותה  שיר  מה מייל ים,    המיי ליםבאחד.  משעשעים  זה  את  זו  ו מתאתגרים,  מתערטלים
אולי  בגלל   ששנ ינו  הרב ה  י ותר  ט ובים  ב פנטזיו ת ,    המ ציא ותשנינו  ל א  הצל חנו  להביא  א ת  הק סם  ש בהתכת בו ת  אל.  אבל  הוא  צדק ,  כמובן,  נפגעתי

 . מאשר בחיים

הצמודים  ש לנו -היתה  ל י  ה רגשה  שה מפגשים  הב ית יים .    בב יתקפה  ו לא-אמרתי  לו   שכ דא י  שני פג ש  ב בי ת,  עשר  יום  אחרי  מפגשנו  הראשון -ארבעה
, "מהות  הקש ר"  נלחצי ם  מהש יחה  ע ל  גם  גב רים  ו גם  נשי ם,  נכון".  ?הקשר  ל אן"  הבנ ו  ש בנקו דה  זו   צריך  לה כריע   בש אלת  ושנינו,  יובילו  ל שום  מק ום

 לפעמים  אחרי ,  לפעמים  ב פג ישה  ה חמיש ית  –השיחה  ה זו  מגיע ה  כמעט  ב כל  הת חל ת  קשר    ,אין  מה  לעש ות.  בעיקר  אם   הצד  השני  י וזם  או תה
המסקנה  המתבקש ת  היא  ל הימנע .    מצ וידים   בני סיון   רב  ועשירגם  אם  הם,  שני  הצדדים  מתוחים   מכדי  לנ הל  אותה  בהנאה ,  לא  מ שנה  מתי.  חודשיים

לפעמים  השיחה  ה זו  היא   הס יכוי  .    אפשראבל  לא  תמיד,  )מילה  נוראה  שמככבת  במו טו  של  מרבי ת  הג ברים   שפגשתי"  (לזרום"  ולנסות,  משיחה  כזו
 .למשל, כמו אצלנו. היחיד להמשך הקשר

רעדתי .  אף  ש התל ונ נו  על   כך  שו ב  ו שוב  באוזני  ה מלצרי ת-על,    עב דוהקור  הצליף   ב עו ז  והתנורים  ל א.  חשוך  ומדכא,  הקפה  היה  מ כוע ר  להפליא-בית
טוב  ונעים  ולא   יודעים  אם  וא יך "  משהו"  בינינו  מבינים  שיש,  בוהים  זה  בזו,  כך  ישבנו.  חיכיתי  שהוא  י דבר  והוא  חיכה  שאנ י  אדבר  ,מקור  ומפחד
אחרי (  להיפגע  שו ב  בגלל  שכל   הק שרים   שלי  הסתיימ ו  בא סון  וחשש תי  מאוד  –אני  .    לפגי שה   עמו סי  חרד ותשנינו  הגענ ו.  לקשר"  זה"לתרגם  את  

כי  לא  היה  לו  מו שג  מ ה   –הוא  ;  )  זה  ואילך  קשה  מאו ד  לחלץ  או תה  מההריסותומרגע,  התקווה  מפנה   את  מ קו מה  לפ חד,  כמות  מסוימת  של  א כזב ות
 . בזוגיותעושים

לסגנן  כל  א ות ,  כך  רגיל ים  ללכת  מס ביב-היינו  כל .    מלאכותי בהתחלה  זה  הרגיש  מאוד.  הצלחנו  ל דב ר  בפעם  הראשו נה,  בקור  וב חלח לה ,  רק  אז
רק  אז  ה צלח תי .    כמה   דק ות  ב רצףרק  בא ותו  ע רב  הו א  סיפר  לי  ע ל  עצמו  במשך.  היה  מ שונה  לדב ר  ב לי  מסננת.  אם  בכלל  ,שאנחנו  מו ציאים  מהפ ה
,   פני םפנים  מול,  בפעם  הראשונה   תקש רנו  באמת.  מה  אנ י  רוצה   שהוא  י רצה  ממני,    רוצה  מ מנו מה  אנ י,  מהם  ה פחדים   שלי,  לספר  ל ו  ק צת  מי  אני

 . יהיה קל לשנינופי שזה לא-על-אף, בלי לשתוק, יחד, והיה לנו ברור שננסה להמשיך משם הלאה

ומגיע  למי מדי ם  עצומים  שקשה  ,    שש ומרים  ב פנים  מתפוצץ  ב סוף כי  מ ה,  לא  לשמו ר  בפ נים.  אנחנו  מ נסים  ל דב ר  כמעט  ע ל  הכל,  מאז  הש יחה  ההי א
 . לשלוט בהם

אבל .  זה  כמעט  הרס  את  הק שר  ש לנו.    לגיל  שבעצם  התאה בתי   בו עד  ששבועיים   אחרי  ס יפ רתי,  שצריך  לספר  הכל,  הייתי  כל  כך  נ אמ נה  לגיש ה  הזו 
 . בפעם אחרתאת הסיפור הזה אספר
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?   יותר  ט בעי  מלחשוף  את  רגש ותיך  ב פני  אהוב ךכי  מה  –שיר  כתבה  לו  מכתב  אהבה  ,  כשהקשר  עם  גיל   נהיה  רציני

האם  יחסיהם  שרדו   את  ?  את  אהוב  ל יב ה"  להלחיץ"האם  היה  נבו ן  מצידה    ".אין  לו   מה  לה גיד "בתגובה  הוא  ענה  ש
  נגמר ה  לחתולה"ושצריך  ל קרוא  ק וד ם  את  הטו ר  הזה   ו רק   אחריו  את   ,    שמתם   לב  שדילגנו  על  פ רקהאם?  המשבר
 ? )שנמצא בהמשך הדף"(הסבלנות

קודם  את :  "  מע ורר  התנגדו ת  אצל  אנשים  שאוהב ים  את  המש פטכי  הוא,  אני  חוש שת  ל כתוב  את  ה משפ ט  הזה.  מעולם  לא  הייתי   טו בה   ב לה יות  לב ד
תוך  נ פנו ף ,    כלל  בהב עה  מאשימההמשפט  הזה  נא מר  בדרך".  ורק  אז  תו כלי  למצוא  בן   זוג,    עצמך  ו ליהנ ות  מ חב רת  עצמ ךצריכה  לדעת  ל אהוב  את

  מעצמי נשבעת  ש ני סיתי  ליה נות.  חברת  עצמ י  לא  מע נג ת  במיו חד.  שמדובר  במש ימ ה  אבו דה  מרא ש  ,אני  מ ודיעה   בה זדמנות  זו  לאו תם  אנשי ם.  אצבע
ניהלתי ,  )פעמיים  בשבוע(למועדונים  נוטפי   סקס  ול מאו רות  סמים     ,)פעם  ב שב וע(לסרטים  ,  לקחתי  את  ע צמי  ל קנ יות.  ולא  הצל חתי,  בהמון  דרכי ם

ייחלתי  למישה ו ,    הכיף  ה גדו ל  ה זהלצד,  ובכל  זאת  –)  שבע  פעמים  ב שב וע"  (סקס  ו הע יר  ה גדו לה "מרגשות  לא  פ חות  מא לה   שב  "שיחות  בנ ות"
 ?לא, דרישות בסיסיות". אני אוהב אותך: "וילחש באוזני,  הלילהכל, מישהו שיחבק אותי כל לילה. שיאהב אותי

לא ,  להיות  נאהבת ,    לגלות  שה בקשה  הכי   טרי וויא לית  והגיונית  ש ליהופתעתי  מאוד ,  והרגשתי  שה עניי נים  זזים  לכיו ונ ים  הנכ ונים ,  כשהכרתי  את  גי ל
גם השבוע  השנ י ל א תמיד . או סתם  סטו ץ,   אהבה יכולתי ל הבין  שב שב וע הראש ון  עוד לא  הי ה ברור ל ו  ולי  אם אנחנו  חווי ם  סי פו ר  .קרובה להתגשמות

  על  אהבתו   אל י  כבר  אף  שהח בר  שלי   בי מי  הצבא  הצה יר-על(שמקהות  את  הרגש ות  ,    מערכות  י חסים   רבו ת  מדיבעיקר  אחרי,  עוזר  להגדרת  הקש ר
 ). אבל אז הייתי ממש נאיבית, אחרי שבועיים

עמד  לפ ני  נסיע ת  עסקים ,  בן  זו גי  ה יק ר  והטרי,  גיל.    התאהב ותכבר  הבנתי   שיש   פה,  שידועה  ב ציב ור  כאיט ית  במיוחד,  אפילו  אנ י,  בשבוע  השליש י
חרדת  הנט יש ה  שלי  ע בדה  ש עו ת  נוספ ות   .ידי  הסובבים  או תי-שחוזקה  ע ל,  ואני  הייתי   בפ אנ יק ה,  לארצות  הברית)    בעקבותיהאחת  מני  רבות  שב או(

.   רגשו ת  עז ים והסקתי  מכך  ש הפחד ים  שלי  משקפים ,  ")רחוק  מהלב  –רחוק  מהע ין  ",  "  שוכח ים  מהרגברים",  "הוא  בטח  י כיר  שם  מישהי  א חרת("
ישבתי  לחשוב   –"  זה  שאני  יו צאת  אית ו"אלא  היה   בסך  הכל  ,  "חבר"  שבאותה  עת  א פילו  לא  זכה  ש אקרא  ל ו,  נרעשת  מתגל יתי  הח שובה  על   הבח ור

אין ל צפות  ממנו ש ינהג  כגבר  ויה יה  הראשון ,  על  כן  .וחושש ל ספ ר לי,  ייתכן מאו ד שהוא  חש  אותו דב ר כלפי י.  בחור  בי ישן ,  כידוע,    גיל הלא.  מה ע וש ים
עליי  ל היות .    גברי   מובהקנשים  רב ות  זנחו  בתי רוץ  שי וזמ ה  כזו   הי א  תפקיד,  שבאופן  מ פתיע ,    ביו זמה  פמיניסטי תעליי  לנ קוט.  שחושף  את  רגשותיו
 בלי  ל דעת  מה  אנ י,  כי  יש   סיכו י  שה וא  יפגוש  בניכר  מי שה י  אחרת,    זאת  לפני  שהוא  טסכדאי  מאוד   שאע שה ".  אני  אוהב ת  אות ך"הראשונה  שאו מרת  

 .  מה לקרוא בטיסהשיהיה לו. כתבתי לגיל מכתב. בחרתי באופן הביטוי שהכי קל לי איתו. חשה כלפיו

). בכל  אופן,  לא מע ניינת.    להגנתי ש לא  הית ה עב ודה  בא ותו יוםלמען ה פרוטו קול  אטען (באדיבות  המחש ב ב משרד  ,  כתיבת המכ תב  ארכה  שש ש עות
שקיוויתי  שלא  יחשוף  אותי   יותר ,    מספקבסוף  הצלחתי  לברו א  מ כתב.  חיברתי  נובלות  שלמות  שנמוגו   בלחיצ ת  כפתו ר.    מחקתישקלתי  כל  מיל ה  ואז

 . שישאיר אותי בחיים, מדי

כולם  אמרו  לי .  בנסיון  לגרד  חיזוקים,    כמה  חב רות  וחבריםבדרך  דיברתי  עם.  שמתי  את  המכתב  במעטפה  ונסעתי  ללו ות  את  גי ל  לשדה  התעופה
בעיקר ,    נשים  שמצויו ת  בתחילת  קשרעל  ה טי ותיה   השונ ות  מאוד  מ פחידה"  לחץ"המילה  ".  את  תלחי צי  או תו.  זו  טעות.    זהאל  תעשי   את:  "בנחרצות

  אטרק טי ביו ת נחשבות  פחות"  מעוניינות  יותר.  "  בש ום  אופ ן  להי ראות  מעוניינות  י ותר  מה גברהן  לא  רוצות.  כשהן  יו דעו ת  שלקשר  יש  פוטנציאל
או  כמו  ש אימ א  ש לי  ,  "בלי  משח קים"שתכליתה  ,  נדירה  מא וד  ב מחוזותינו   ,נקטתי  בגי שה  מנוגדת  לאינסטינקט,  במעשי  ה נמהר".  קשות  להשגה "מ

אבל  ל א  טרח תי ,    במערכות  ה יחסי ם  שליהיו  מכשולים   קבו עי ם,  פתיחות  ושנאת  מ שחק ים  ע זה,  כנות".    את  חיי בת  ל עשות  דו וקאתמיד:  "אומרת
 .דפקט, מה לעשות. אני לא מצליחה להסתיר את האמת,  יודעת לשקראני לא –גם אם הייתי מנסה . ללמוד לקח

הוא  שאל   שלוש  "  ?מה.  "  אומץ  ול חשתי   לו   שכתבתי  מכתבלפני  שאזרתי,  הזלתי  דמעות  וכב ר  נפ רדנ ו  לשלום  ח מש   פעמי ם,  הגענו  ל שדה   ה תעופה
.   אותי  ש עשיתי  טעותהתגובה  ה משונה   של ו  שכנעה.  כשהמכתב  ע דיין   בי דיי,  הסמקתי  ממבוכה  ומי הרתי  להסתלק  .וכשהבין  ה תחיל   לצחוק,  פעמים

 . המכתב חזר איתי הביתה .אבל לא הסכמתי לוותר, התעקש לקבל את המכתב, הוא בא אחרי

 . התקשרבתגובה הוא לא. יום אחרי שלחתי לו את המכתב במייל, השד יודע למה

אין  לי  מה ?  את  מ צפה  ש אגיד  מש הו:  "הוא  ענה".  ?נו  ":לפני  שהתק שרתי  לשא ול  את  הש אל ה  הפ ול נית  המורכבת,  חיכיתי  יותר  מש לוש  שעות
מה  עושים .  הרגשתי  חסרת  אונים  .שכיבה  חסרת  תזוזה  בחדר  חו שך  –שאני  חייבת  לנ תק  ועב רתי  ל פוזיצי ת  דיכאו ן    אמרתי  לו .  התרסקתי".  להגיד
 ?"לחצתי"האם איבדתי אותו בגלל ש? עכשיו

 . הבאועל הטקטיקה שהשאירה אותי בחיים אספר בשבוע" הקשר שאחרי המכתב"על 

מכתב גורלי
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או ל שמור  א ת ה קלפ ים  קרוב  לחזה ולהס תכן באוטם  ,  בדחי יה להתוודות על  א הב תך  לבן ז וגך הטרי ולהסתכן –מה כדאי 
עד ,    ק רהזה  לא.  וחיכתה  יותר   משנה  ש גיל  יואיל  לפשפש  ברגשות יו  ולענו ת,    ה תו ודתה   ר אש ונה שיר  מנור?  לב  ר גשי 

 שהחתולה שלה החליטה להתערב 

עדיף  ל היות   –ואין  לו  מה   לה גיד  ב תגובה  ,    התו ודת   על  א הבת ךבידו  מכתב  טעון  ש בו ,  שלוש  עש רה  שעות  טי סה   ממך,  ל"אם  ב ן  זוגך  הטרי  נ מצא  בחו
סיטואציה .  שבה  היי תי  לפנ י  כשנתיים   ,בטורי  הקו דם  סיפרת י  על  סי טו אציה  זוועתית  כזו ".  מי  צריך  אויבי ם,    חברי ם  כאלהעם"על  משקל  ,  סינגלית

 .שאין לי מושג איך הצלחתי לשרוד בשלום

האינסטינקט ".  לא  יודע  מה  הוא  מרגיש"או  ,  "אחרת"  מרגיש  וזה  כמעט  בלתי  אפשרי  כש בן  הזוג,  לא  קל  להיות  הראשונה  שחושפת  את  רגשותיה
אם  אפרד .  בטלפון.    ממנו  מידאמר  שע לי י  להי פרד ,    קשרי ם  ששאב ו  ממני   את  שארית  האמון  ב גברים  ו במע רכות  יחס יםשהתפתח  בע קב ות,  החד  של י

במקרה   .אבל  על  זה   ל א  חושבי ם  כש מלקקים  את  הפצעים,    שום   סיכוי   שה וא  ישמח  א ותי  אי  פעםאין  גם ,  נכון.  אין  שום  ס יכוי  שהוא  י פג ע  בי,  ממנו
". הוא  כנראה  לא  יבין  ל עולם,  אחרי  כל  מה  שעברנו  יחד,    עכש יו  מי   אניאם  ה וא  ל א  הבין  ע ד"בסגנון  ,  המוח  דווק א  נוטה  ל שדר  מ שפט י  ת סכול,  כזה

 .  כיכב במחשבותיי ללא הרףהמשפט הפולני, ובכל זאת. כי בחודש הראשון לא עוברים הרבה יחד,  משפט מאוד תמיםזהו, בדיעבד

אז  כשהוא  ב כל ,  "הבנתי  שא ני   מאוה ב  ב ך"ומצהיר  ,  אפס-אפס-  ארבעאם  ה וא  ל א  מתקשר  עד  השעה:  קבעתי  לע צמי  כל  מי ני  סימ נים  מ טו פשים  כמו 
  חמ ש  דק ות  לדבר  בין   פגישה   עסקי ת היו  לו   בד יוק,  הוא  הק פיד  להתק שר  פעם  אחת  ב יום.  כמובן  שזה   לא   קרה.    לו   בפ רצוף אנתק,  זאת  ייתקשר

 .  שלנו בטענות מדכדכותואני לא רציתי להרוס את זמן השיחה, לארוחה

מיום .  שהתיש  אותי  נפשית  יותר  מכל  קשר  שחוויתי  עד  אז   ,"הקשר  של אחר  המכתב"התחלנו  את  ,  ל"כשגיל  חזר  מחו,  חמישה  ימים   לאחר  מכן
  לתפקי ד  ולא  היה  אף  אחד  שיכין  לא  התכוננתי".  זו  שרו צה  י ותר"  לק חת  על   עצמי  את  ה תפקיד  המאוס  והבעיי תי  של   נאלצתי,  ששלחתי  את  המכתב 

  בע יקר  כך  ששיחות  התמיכה   שניה לתי  ע ם  חבריי  כללו,    הב ין  מד וע  חשפתי  א ת  רגשו תיי  ראש ונהאיש  מב ין  האנש ים  הקרובים  אלי י  לא.  אותי  אל יו 
להיעלם  לאלסקה  כ די   שגיל ?  אפשר  ל ייש ם  עצה  כזו,  למען  ה אל,  איך  ".קחי  צעד  אח ד  אחו רה"העצות  הע יקריו ת  שקי בלתי  היו  בנ וס ח  .  ירידות  הדד יות
 ? גל עוד שני בחורים כדי שגיל יקנא'לג ?יתגעגע אליי

ולהוביל  את   בן  זוג י  ה יקר  למצב ,  נטולת  כללים   ידועים   מראש  ,ולכן  הי יתי  צריכה  להמציא  אס טרטגיה  חדשה  לח לוטין ,  אני  לא  טובה  במשחקי ם
  שכ נה  בק רבי  האו ייב ת  ה גדולה  של אילולא,  המשימה  היתה   מוגדר ת  כבל תי  אפש רית  עבורי .  מה  ה וא  מרגיש  כל פי,  סוף  סוף   ,שיאפשר  לו   להגיד  לי 

בלי (  יותר  מ שנה   חיכיתי.  שבסוף  יה יה   טו ב,  למרות  פסי מי ותי  ה קי ומית,  משתדלת  להאמ ין,    האח רונ הסחטתי  אותה  ע ד  הטיפה.  הסבלנות:  הפזיזות
 . להרגיש נאהבת: לדבר הבסיסי ביותר בקשר) להגזים

, טובים  במעשים   –גברים  רבים  שהכרתי  היו   כאל ה  .    מילולי   לכךלא  קיבלתי  מגי ל  שום  חיזוק .  לא  יודעת  מ ה  ג רם  לי  לחשו ב  ש יש  סיבה  ל חכות
הוא  הכין  ל י  קפה   –  מחוות  מעשי ות   גיל  פ ינק  אותי   היטב  ב של ל.  או  סתם  חושבים   שזה   מיותר,  אבל  מתקשים  ל התבט א,    ממנילפעמים  הרבה  יו תר

  אמר  לי  שהוא אבל  הוא  לא  –)  מעולם  לא  הצטיינתי  בתחום  הביש ול,  מצידי(  ארוחת  גורמ ה  כל  ערב  הוא  בישל  למעני,  בכל  בוקר  ומרגריטה  ב כל  לילה 
שמעולם  לא  ,  הביטחון  הע צמי  שלי.  הוא  הש יב   שאינו  יו דע,    מרג יש  כלפיכל  פע ם  ששאלתי  אותו   מה  הוא ,  יותר  מ זה.  אוהב  או תי  אפילו  פע ם  אח ת

, מצד  שני.    מי שהי  אח רת  שמתאימה  לו  יו תרכי  הוא  ל א  ה כיר,  האמנתי  ש גיל  נשאר  איתי  כברירת  מ חדל .  איים  להתרסק,    מי וחדי םהמריא  לגב הים
 . ושאולי הוא יבין באחד הימים,  הרבה זוגות שמתאימים כמונושאין, היה לי ברור שאנחנו נפלאים ביחד

זה  ק רה  אח רי .  בלי  ל הצי ע  ל י  לע בו ר  לג ור  איתו ,    דירה   חדשהעד  ש חוזה   השכירו ת  של  גיל   הסתיי ם  וה וא  חיפש,  הצלחתי  לשרו ד  במצי אות  הע גומ ה
ואת  שא ר  הזמן  הפנוי  ,    שעות  ב יוםביליתי  איתם  רק   ארבע(שבמהלכם  שני   הח תולי ם  שלי  סבל ו  מה זנחה  נפשעת  ,    אינטנס יבי שבעה  חוד שי  ק שר

 מי.  לא  ב א  ב חשבון   שאהיה  הראשונה  שמדברת  ע ל  מגורים  משותפים,    שמביעה   את  א הבת האחרי  שנכווית י  מלה יות  הראש ונה ).  בדירתו  של   גיל
 .ועל כך אספר בטור הבא, ) נוח לי להאמיןאו שכך היה(שדיברה במקומי , שחילצה אותי משיברון לב טוטאלי היתה חתולתי היקרה

 לחתולה נגמרה הסבלנות
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ולא  שמע ה  ממנו  א ף  מילה  על  לעבור ,  )קוזי'עם  ג(  שיר  עזר ה  לו  למצוא  דירה  חד שה,  חוזה  השכירות  של  גיל  הסתיים

 כשהחתולה  שלה   ל א  עמדה.  היא  חרקה   שינ יים  וה תמ יד ה  כ או רחת   במעמד  ק בע,    ו העל בון על  אף  התסכול.  לגור  יחד
 ! שהצליחה, השתיים רקמו תוכנית קולוניאליסטית –יותר בגעגועים לאימא 

שנתיים  לפני  ש נפג שנו  ה תגוררתי   עם   אקס  אחד  במ שך .    אפ סיהניסיון  של י  במג ורים  מ שותפים  עם  בן  זו ג  היה  מצומ צם  עד,  לפני  ש הכרתי   את  גיל 
גדושה  ב חומ רי  עזר ,    פרו עה   ב מיוחד האקס  המד ובר  הב יע   נכונות  לעב ור  ל גור  איתי  א חרי  מסיב ה.    שגי ליתי   שה וא  בוגד   ביעד,  חודש  וחצי   בל בד 

נכון   ,עשרים  וחמש(בגילי  המתקדם   ,  להוטה  להתנסות  לראשונ ה  במ גורים   משותפים   –  למעבר  לא  התעניינתי  בנ סיב ות  והסכמתי  בש מח ה.  משמחים
האקס  ה תעצל  לחפש  די רה  ואני  הייתי   מאוהבת ,    למב וי  ס תוםההמשך  הע צוב  של   אותו  סיפור  הוא  שאחרי   שכב ר  ידענו  ש הק שר  ש לנו  הגי ע).  לאז

והמשיך (  סוף  סוף   מצא  די רה  לפני  שהצב תי  תארי ך  יע ד  והאקס,  הקשר  האומלל  ה משי ך  לענ ות  או תי  חוד שיים  נוספ ים   .מכדי  לג רש  או תו  מבי תי
 ).לאמלל אותי מכתובתו החדשה

מגיע  של ב  בקשר  שב ו  מבינים  שזה  לא  נו ח ,  אבל  ב כל  זאת,    גיל קל  לה בי ן  שני סיונ י  המר  ב מגורים   מ שותפים   לא   הלהיב  אות י  לשח זר  את   החווי ה  עם
הקביעה  הנחרצ ת  (  הראש ונה  לה גיע אליה  זוהי  מסקנה  שבדרך כל ל ה אישה  היא.  כשלמעשה מב לי ם כל  רגע  פנוי יחד ,    דירותולא  כלכל י  להחזיק ש תי

שלא  יחטוף  .    ושלוםחס,  מבלי  ל הל חיץ  או תו  יתר  על   המי דה,  ומנסה  לט פטף   אותה   לגבר  של צידה ,  )  הק רובי םמבוססת  על  מדגם  לא  מי יצג  של  חבריי
 .רגליים קרות ויימלט מהקשר לבלי שוב

מאוד  התעניינ תי  במעבר  ,  באופן  לא  מפתי ע.    לעבור  לד ירה   אחרתוהוא  עמד,  הסתיים  חוזה  הש כירות  ש ל  ג יל,  אחרי  שבעה   חודשי  קשר  אינטנ סיבי
המחשבה  על  ח מי שה ).    ולי  רק  ש נייםלגיל  היו  שלושה (  חלו ן  ההזד מנ ויות  כדי   לג רום  ל ו  ל הבין   שהגיע  זמננ ו  לאחד  חתולים   להוטה  לנצל  את,  הזה

  הזמן  אבל  מ סירו תי  האימהית  ל א  יכלה  לש את  את  העובדה  ש החתו לי ם  של י  נמצאי ם  רוב ,    אמנם אביבית  צפו פה  הבעיתה   או תי-חתולים  ב דירה   תל
 .מתגעגעים לאימא, בגפם

הלכתי  אי תו  ל ראות  כמה  וכמה  דירות .    שעומדות  ב סט נדרטי ם  שלימכוונת  אותו  לדי רות ,  בעיתונים  וב אינטרנט,  עברתי  עם  גיל  ע ל  כל  המודעות
 .קוזי' בגהיה לי ברור שאגור. קוזי מפנק'שהייתה מקסימה וכללה ג,  שאישרתי בשמחה אחת מהןעד, מעניינות

  שחברינו  ה משו תפי ם  שאלו  אותו  א ם  אנחנו  עוברים  לגור  יחד  בדירה כל  פע ם.  בכלל  לא  ה עלה   לדיון  את  נ וש א  המג ורים  המשות פים,  לעומת  זאת,  גיל
  בסב לנו ת  שהוא  יהי ה  זה  שיציע  את וחיכיתי,  הנחתי  שתגוב תו  הילדותי ת  נובעת  מבו שה .    מתג לגל   מצחוק   ומשפיל  את  עיני והוא  הי ה,  החדשה

 הייתי  מאוד  מד וכאת.  בחיפוש  מתיש   אחר  א רג זים  ריקים,  אביב-  שב ו  חרש נו  את  מרכז  תל המשכתי  להמתין  ממש   עד   היום.  המגורים  ה משותפים 
  שמציק   לי   זה  ש הוא  אפיל ו  לא  ה זכיר  מגורים  משו תפים  כאו פצי ה  והסברתי  לו   שמה,  כששבנו  ל בי תו  הארוז  למחצה .  וגיל  ל א  הבין   מדוע,  באותו  יום 

  הנוש א  כי  אני  לא  יוד ע  ע דיי ן  מה   אני  מרגיש לא  הע לי תי  את:  "שהצליח  לבט א  כלפי י  ע ד  לאותו  רג ע"  רומנטיים"  את  הדברים  ה כי  הוא  אמר  לי ,  לדיון
  תמי ד  הן  היו  בל תי כי,  בפעמים  ה קודמות  שהתאהב תי  זה  היה  הרבה   יותר  חזק.  אבל  אני  ל א  בטוח  ש זה  זה   ,אני  חוש ב  שאני  מאוהב  ב ך.  כלפייך
אהיה  ח ייב   להתנסות  בקש רים ,  כדי  ל דעת  אם  אני  מ או הב   או  לא.    להשי גאהבה  הי א  הרגש  ש חשי ם  כלפי  מיש הי  שאי  אפ שר,  מבחינתי.  מושגות
 ".אבל אז לעולם לא אדע אם זו באמת אהבה,  יכול להמשיך לקיים איתך קשראני. נוספים

אחרי  השי חה .    מש פטי ם  נ וראי ים  ומעל יבי ם  כאלה  בזה  אחר  זהאני  מאוד  מק ווה   בשביל  כל  אח ת  ואחת  מכן  באופן  איש י  ש לא  שמעתן   מימיכן,  בנות
 .וביקשתי שיסיע אותי הביתה, הודעתי לו שאם הוא לא יודע אז לא צריך.  הקשרהאיומה הזו חתכתי את

בתקווה  שיום  אחד  הו א  יבין  עד ,    שקרה  ונמש יך  הלאהוביקשתי  שנשכח  מ ה,  מושפלת  להפליא,  כשהתקשרתי  אליו,  לא  חלפו  אלא  שע ות  אחדות 
 . לנסות להמשיך את חיי בלעדיופחדתי. כמה אנחנו טובים ביחד

הבנתי  שלא  אני ח ,  מרגע  ש רגלי י  דרכו   על  ריצפת  די רתו  החדשה  ,אבל  איכשהו ,  הרבה  צלל י  ספק   עמדו  באו ויר.  גיל  עבר  דירה   בעזרתי  המס וייגת
פונה ,  כשלא  נותר  בו  מקום.    בגדיםולאט  לאט  המדף  התמלא,  מיד  פיניתי  לעצמי  מדף  קטן  בארון  ה ענק.  זו  הדירה  שלי  –  לאף  בחורה  לב לות  כאן

 אז  למה  שלא,  ואם  כבר  החתולה  ב אה  לביק ור.  היא  נורא  התגעגעה  לאימא.    בדירה  ה חדש החודש  אחרי  ג ם  החתולה  שלי  באה  לבקר.  מדף  נוסף
 ?כדי שיהיה לה קצת יותר נוח, אעביר את שאר החפצים שנותרו בדירה שלי

הסיפור  ה זה ,  נכון.  ושזה  אפילו  נע ים  ו נו ח  יות ר  לג ור  יחד ,  כך-  נו רא  כלוהוא  ה בי ן  כל  יום  קצת  יו תר  שהשד  לא,  שלנו,  כך  עברת י  ל גור  ב דירה   ש ל  ג יל
החיזוק  הגדו ל  ב יותר  לצעד .    הזמן  המ ון   אהבהאבל  אני  י כולה   להבטיח  שה יתה  שם  כל,  ואפילו  רחו ק  מאוד  מלהיות  רומנט י  –  רומ נטי   בכלל  לא

אמרתי  לעצמי .    הובלהולא  להיעזר  ב שירו תי ,  )קומה  שלישית  בלי  מעל ית(גיל  להוביל  את  כל   חפ ציי  בע צמו    הקולוניאליסטי  שלי  היה  הה תעק שות  ש ל
 . הנצחית שבסתר לבו הוא באמת מאוהב וחפץ בזוגיותנוכנראה, שאם הוא טרח לסחוב את כל מיטלטליי על גבו הדואב

כיבוש נאור
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 סגור

 
  מק ום  לה ניח  שתשרור  בינהם  הבנה   מ יוחדת   ב אותו יש  –למשל  ,הפרעת  א כילה    –כשבני  זוג  חול קי ם  בעיה  משותפ ת  

 אבל פחות , חשבון משקלה והיא מתעצבנת-גיל לא מפסיק להתחכם על .שיר מנור גילתה שלא בהכרח. עניין

ושמאותו  רגע   ואילך  חי וך  נ צחי  יקשט  א ת  פנ יהם  ואהבתם  ,  שלהם  "החצי  ה שני"שמשוכנעים  שיו ם  אחד  יתגל ה  ,  לכל  ה סינגלס  נט ולי   הביטחון   העצמי
מניסיוני  אני   יכולה   לד ווח  שכל   –יותר  מזה  .  זה  ל א  קרה,  מה  לעש ות,  לי.    לי  לגח ך  באי רוניה  ולקוות  שלכם  זה   יקרההרשו  –העצמית  תפרח  

 . אם בכלל,  להניח שלמציאת בן זוג תהיה השפעה מזערית עליהןוסביר, הנוירוזות המוכרות ימשיכו ללוות אתכם

זכיתי  להרמות  גבה  מרב ים  מחבריי  ו הס קתי ,    טוב  עם  עצמהכשעצם  קיומם  של  בנ י  הז וג  הקוד מי ם  שלי  לא  הפך  אותי   לא ישה  מאוש רת  שמרגי שה 
  לי   ספק  שהוא  ה איש  שנ ברא  שאין,  כשלא  נ רשמה   שום   תזוזה  במפל ס  ה בי טחו ן  העצמ י  שלי  גם   עם   בחי ר  לבי.    נכונ יםשאני  נמצאת  ב קש רים  לא

 . אחריםהבנתי שכדאי לי לחפש את התשובה במקומות, עבורי

 . אספר את הסיפור מתחילתו –במקום לקפוץ לשלב הסיכומים , אבל

 –אני  מבש רת  בעדינו ת  שאני  בדי אטה  וה וא  מח ייך  ב אוש ר  ,    ערב הוא  מציע  להכין  מש הו  לארוחת.  אנחנו  בדירה  של  גיל ,  פגישה  ש ני יה  או  ש לי שית
גם  אני  ו גם  גי ל  י דענו   תקופות .    האכי לההפרעת  –שבה  ש נינ ו  מתוו דעי ם  ל מכנה  ה משותף   העיק רי  ש לנו  ,    מתח יל ה  ש יחה  מדהימה מרגע  זה ".  גם  אני"

 . חטובים ורעביםוהיינו,  דרכינו הצטלבו אחרי שמנענו מעצמנו תענוגות קולינאריים משך זמן רבאולם, אפילו הרבה יותר, דשנות יותר

לצד  החי בה   הקיצונית  המש ות פת  שלנו .    בט וח  לחיבור  מי ידימתכון  –לכאורה  .  זהו  אושר  גדול  לג לו ת  שהדייט   ש לך  ס ובל  מה פרעה  דומה  ל של ך
  מש וכנעת  לח לוטין   שמאחר  שסוף  הייתי.  היתה  זו  נק ודת  הה שקה  המשמעותית  ביותר  ב ינינו  עד  א ז,    כבר   מה מייל   ה ראשו ןשהיתה  ברורה,  לחתולים

כמו   ,ברם.  כי  סב יר  להנ יח  שהוא  ינהג   בי   בכפ פות   של  מש י  בנושא  הזה   –  מעצמי  כמה  חו מו ת  אוכל  להשי ל,  סוף  פגשתי  מישהו  ש רגיש   למ זון   ול משקל
 .ציפיות לחוד ומציאות לחוד, תמיד

ושמעתי ,  חשתי  את  ידו  של  גיל   נוגעת  קלות  ב של י,  לתדהמתי,  והנה  ,באחת  מפגי שותי נו   אכל תי   פריט  מזון  מרובה   קלוריות  שה יה  מונח  על  הש ולחן
שאני ,  מה  אתה   מנ סה   להגיד:  "  אותוושאלתי,  חשבתי  שאני  מ דמ יינת".  אימא  של י  אומ רת  שזה  הולך  ישר  למותניים:  "  בגי חוךאת  קול ו  ממל מל

  אינ טליג נטי  ושקול  אדם,  קיוויתי  ש באו תו  רגע  ה וא  ה שכי ל.  ושינה  נוש א)  נורא  מצחיק,  כן"  (  איתיסתם  צחק "אמר  ש,  גיל  חייך  במתיקו ת"  ?שמנה
גם  אם ,  ואם  בכל  זא ת  מתע קשים,  נקודה  רגישה  שלא  נוגעים  ב ה  –  היא  פלונט ר  סוגיית  המ שקל  אצלי.  להבין  מה  שלצערי   לא   הב ין  קודם ,  שכמותו
לא  מש נה  מ ה  תה יה    –  מי שה ו  האם  א ני   נראית  שמנה  אם  אש אל.  אין  ש ום  ד רך  לעשו ת  זאת  מבלי  לע ורר  אצלי  תגו בות  קיצוניו ת,    או  בטע ותבצחוק

 .או בגלל שאני חושבת שהוא משקר לי,  שהוא חושב שאני שמנהאו בגלל! אני איעלב –תשובתו 

" מבדחות"כך  זכיתי  לשמוע  ממ נו  מדי  פעם  ה ערות  .    להדחי קההוא  הח לי ט  שצריך  ל התמו דד  עם  ה בעיה  ול א.  לגיל  היי תה  טקטיקה   מש ונה  ב יו תר
!) ויותר(  ליהנות  כמ וני   על  אף  שהוא  ה רשה  ל עצמו ,  ")?מה  את  ע וש ה  ליד   המק רר",  "את  אוכלת  כמו  עוגיפל צת("  הקשורות  במה  וכמה  אכלתי 

 ".?מתי תביני שאני רק צוחק: "וכל פעם הוא ענה בגיחוך ובמשפט,  הגבתי בזעםאחרי כל הערה כזאת. בלי לחשוב פעמיים, ממזונות שונים

ביקשתי  ממנו .  לא  הצל חתי  ל היכנס,  כמובן,  שלתוכו,    ודקי ק  במי וחדינס  מ דל יק'ל  ו הב יא  ל י  ג "השיא  היה  כשג יל  חזר  מ אחת  מנסיע ותיו   ה רבות  לחו 
בינתיים ",  הוא  אמר,  "  נוסע   בעוד  חודש אני":  " משעשע"הציב  בפני  אתגר  ,  בפרצוף  מחויך,  אבל  הוא,    המכנסיים  ב נסיע תו  ה באהשיחליף  ע בורי  את

  להתפרצות לא  קשה  ל נח ש  מה   היתה  תגוב תו .  לא  האמנתי  למשמע   אוזניי".    ול חסוך  לי  א ת  הטרחהינס'את  יכולה  להספיק   להתאים   את  ע צמך  לג
 . אמר ואני לא צחקתיהוא, "אני אלמד אותך לצחוק מהדברים האלה. זה היה בצחוק: "האדירה שלי

וכשמשהו ,    היחידים   שה פריעו  ל י  מאוד   בתחי לת  הקשר  שלנוהיתה  אח ד  הדברי ם,  ההתעקשות  של  גיל   להמשי ך  ל לחו ץ  על  הנקודה  הכי  רגיש ה  של י
,   גיל  לפי   ספרי  הפ סיכולוג יהגם  הפעם  י דעה  אח ותי  לקטלג   את.  פסיכולוגית  קלי ני ת  במק צועה  –  בפני  אח ותי  היק רה  אני  מעלה  אות ו,  מפריע  לי

 גיל  שוא ף,  הפרשנות  של  אחותי   ה ציעה  שבמקום  להתמ וד ד  עם   בעיו ת  האכילה  שלו  ".הזדהות  ה של כתית "והתוודענו  למנגנו ן  הגנה  הנקרא  
אחת  הבעיות  של   אנשים  .  "אלא  אני ,    לה תמודד  עם  הבעי הוכך  הוא  ל א  צריך,  הוא  מעיר  לי  –במקום  לה עיר  ל עצמו  .  שאתמודד  עמ ן  במ קומו

שיתפתי  א ת  גיל  בד ברי ".    בתוקףהם  יתנגדו,  וכשינסו  להאיר  את  ע יניהם,  היא  שהם  לא  מודעים  לכך",  אמרה  אחותי  ,"שמשתמשים  במנגנון  הזה
  .והוא אכן התנגד נחרצות, הפרשנות הפסיכולוגיסטית

ינס  של י  ו תכיפות   ב יקו ריי 'מידת  הג,  אכילה,  בענייני  מ זון "  שנונות"ה  היה  ל י  ק ל  י ותר  ל קבל  את  ה ערותיו,  מרגע  ש הב נתי  את  המנ גנ ון  שפועל  א צל  גי ל
ולמה  אנ י  לא  מ נסה   להי מנע  מלכתח ילה   .אבל  רמת  הפגיעות  של י  פחתה  מאוד,  מעולם  ל א  הצלחת י  לפתח   אדישות  כלפיהן ,  נכון  .בחדר  הכוש ר
לקחת ?    של יומה  הל קח.  גם  אם  זה  ב צחוק ,  תמיד  יאמינו  לכל   דבר  רע  שיי אמר  על יה ן,  כמוני  למשל  ,כי  בח ורות  ע ם  ב יטחון   עצמי  אפ סי?  מההיפגעות

תמיד  עד יף  להגיד  לבן  הזוג  כש משה ו ,  לא  כדא י  ל התי יאש,  בכל  מקרה  .לא  ב רור?  לבנות  בי טח ון  עצמ י  פנימי  ו לא  חיצוני ?  דברים  פחות  ב רצינות
 .הוא יפנים את המסר,  אני מאמינהכך, יום אחד. אני מקפידה להזכיר לו שזה מפריע לי,  שגיל מעיר לי הערה מעצבנתכל פעם. מטריד

בעיה קלה בנושא כבד



 להדפסה

 

 סגור

 
כפי  ש גיל תה  ,  בזוגיות.    ה נעל יים  שז רו קו ת  בכל  פינ ה  בבית אין  מי  שיעי ר  שהכיור  מל א  וש צר יך   לסדר  א ת,  כשגרים  ל בד

חלוקת   :הפתרון.    להתמוד ד  עם  התחשב נויו ת  לא  רומנטיות  על  ביצוע   מטל ות   הת חזוקה   ה שוטפתצריך  ללמ וד ,  שיר  מנור
 גיל אחראי על הסדר והיא על הבלגן  –תפקידים 

כמו מ י יש טו ף , "סקסיים" שסביר לה ני ח ש הם  מתדי ינים ע ל עניינים ולא  מעלה  בדעת י, הייתי מב יטה ב קנאה  בזו גות  חב וק ים ומצחקקים, בימי  רווקות י
  לא  נעות  ס ביב   גלי  הרגש   העזים   הפ וק דים  אותם רוב  שיחו תיה ם,  מפתיע  לגל ות  שכש בני  זוג  אוהבים  עוברים  לגו ר  יחד.    שהצטברו  בכיו ראת  הכלים

 .  סביב ענייני משק הביתאלא דווקא, כשהם רואים זה את זו

 :למשל, על זה? על מה אני מדברת
 ".  לפני חודש שהיא לא עובדתאמרתי לך כבר? סידרת את המנורה באמבטיה"
 ".  בסלאין כבר מקום לכביסה? עשית כביסה היום, ואת"
 ".?ולמה לא הכנת גם לי קפה? ומה עם המחשב ?תיקנת אותו. אמרתי לך שהמייבש מזייף לפני שבוע. יופי שהזכרת לי"

כך  יומיו מי   יחרי ד  את -כי  אב וי  אם   מ שהו  כל ,    לו קחים  אותו  ק שהלעתים  רחו קות  מ או ד  אנחנו.  תוך  צחקו קים,  לפחות  אצלנו,  פונג  הזה  מ תנהל-הפינג
יש  ל בצע .    הה תחש בנ וי ות  הלא  רומנטיו ת  הללוצריך  ללמ וד  להתמודד  ב אהבה   עם  –  דבר  שכדאי  לה תכונ ן  א ליו  מראש  בקשר  זוגי  כמו  כל.  שלוותנו

 .  גדולאחרת הוא יחוש מנוצל ויתמרמר בקול –לאלה שמבצע בן הזוג , פחות או יותר,  שוויםמטלות ביתיות בכמות ובדרגת קושי

כיוון  שגיל  ה וא  הגב ר  הראשו ן  ע מו  אנ י ?    חלק   קבוע  משגרת  חי ימי  הי ה  מא מי ן  שה נוש אים  הב יתיי ם  המש עממים   הלל ו  יהיו ,  עם  כל   הקבלה   וה הבנ ה
  הי ו  מספרים  לי  ברצינו ת  שבבי תי אם  פעם .  כך  הרבה   התעסקו יות  מע יקו ת-מעולם  לא  ש יערתי   שמגורי ם  מ שו תפי ם  כול לים  כל  ,גרה  יותר  מחוד שיי ם

  תליי ת גיל  אחר אי  על(על  השקי ית  עציצים  ,  )גיל  אחר אי  על  הקפה(על  הכנת  תה  ,  )  הכל יםגיל  אחר אי  על(שלי  אנ י  אהיה  אח ראית   על  הכב יסה   
וכך  ה יו ,  הייתי  פורצת  בצחוק   היסט רי  –)  והעוזרת  ביו ם  שי שי,    ראשוןגיל  אחראי  ביו ם(ועל  ש איב ת  אבק   בי ום  ש לי שי  )  תמונות  ותיק ון  מכשי רי  חש מל

 .  חבריעושים גם כל

שהיתה  מבקרת  א צלי ,  אחותי.  התיכון-  המב ולגנים  ביותר  ב מזרחשנודעה  כאחד  המקומות,  אביב-ושש  התג וררתי  בדירה  שכו רה  בתל -עד  ג יל  עשרים
על  הכלים  ,    שרכשתי   במי טב   כספיאף  ק יומו  ש ל  מד יח-על.    פע ם  ל א  התיי שב ה  לפנ י  שהשקיעה  לפחות  חצי  ש עה  בארגון   הביתאף,  לעתים  די   קרוב ות

 .  בושהיטיב להסתתר, )שמזמן פג תוקפו(מצחין ממיונז  –ועם זאת ,  ריק כמעט לחלוטיןהמקרר היה. שבכיורי גדלו פטריות שונות ומשונות

כמעט ,  הכנתי  פש טי דה  בט עם   מלח  מרו כז  שנותרה   זמן  רב  במק רר(  בגלל  טראו מה   ש הי תה  לי  בגי ל  צע יר,  וגם  ל א  ניס יתי,  לא  י דעתי   לבשל  שום  דב ר
תחביב  אח ר  שלי  היה  רכיש ת .    הבנ ק  ש ליבלי  ש ום  קש ר  למצ ב  חשבו ן,  כמעט  כל  י ום,  בעיקר  ס ושי ,  נהגתי  להז מין  או כל).    לפחעד  שנ זרקה ,  שלמה

  ת משיך  לנ קות הודיעה  לי  שלא ,  העוזרת  האחרונה  ש את  שירו תיה   שכרתי.  בעיקר  מתחת  למיטה,    בדירהשהיו  זרו קים  בה מון  פינות,  בגדים  ונעליים
העסקתי   –גם  כאשר  המש כורת  החודש ית  ש לי  שאפה  למי ני מום  ).    בה ןשממילא  לא   השתמ שתי(אצלי  עד  שאזרוק  לפחו ת  מחצית  מכמות  ה נעליי ם  

  לא  מי צית י  את  שלב  מרד בדיקה  בתת  מודע  ש לי   הע לתה  שכנראה.    פעם  ש החזקתי  מט אטא  הרגשתי  מצוקה  רגשי ת  עזהכי  כל,  עוזרת  בית
 והחיים  שלי  מ עו לם   לא  סבלו  מ עודף ,  שבלגן  בב ית  מש קף  בל גן  בחיים,    הי ום  ה זהכפי  שאנ י  מא מי נה  עד  עצם,  האמנתי  ב אמת  וב תמים.  הנעורים

 .סדר

 . משב רוח רענן ומתקתק בחיי –ואז בא גיל 

אמא  שלי  תמיד  אמ רה  לי .  הייתי  בשוק.    לסי יע  לי  בסידור  ה נעלייםהתנדב,  בחור  מאורגן  ש רגליו  תמיד   על  הקרקע,  גיל,  בערך  חודש   אחרי  שהכרנו
הוא  לא  ידע  לא ן .  גילה נכונו ת מ פתי עה,  מצדו  ,גיל.  ובטח ש לא  לס דר  אות ו,  ושאף  אחד  אחר  לא יס כים  לחיות  עם  הבלג ן שלי,    של ישלא  כול ם זה  אמא

הביקורת  הראש ונה   –  מה פך  היה  זה".  אני  מאוכזב  ממך:  "והוא  אמר  לי  ב קול   רועד,    בארו ן  האמבט יה   שברו  א ותוקורי  ה עכביש,  לבסוף.  הוא  נכנס 
 . המגונים לעתים די קרובותמאז הוא מרשה לעצמו לבקר את הרגליי! שהפנה כלפיי

או ,  ממתינות  לנזקק  שיא סוף  אותן  –  תועלת  וב נעליי ם  מרוטות  היו  מ ונחות  ל יד  הפח  שתי  ש קיו ת  זבל  מ לאו ת  בח פצי ם  חסרי,  אחרי  כמה   שע ות  עבודה
מי  שרגי ל  ל היות   ס ינגל  ).    להפ ריד  ב ינינ וגיל  ממש יך  ל האמי ן  שיצל יח(וגם  מה בלגן  ,  היה  ק שה   לה יפרד  מהנעליים.    שיבוא  קודםמי,  למשאית  ה זבל 
אבל  ב לתי  אפשרי   ,קל  לסבול  את  הבלגן  של   עצמך.  זה  כמעט  בל תי  אפשרי ,  בתוך  זוגיות.    חיים   מ בולגןלא  מתקשה   לק יים  א ורח,  במשך  רוב  חייו 

 .לסבול את זה של בן הזוג שלך

גיל  אחראי  על  יותר  ,  נכון.  כל  אחד  אחראי   על   תחו ם  אחר  בבית  ,לפי  ה שיטה   ה זו.  כמו  שאנחנ ו  עש ינו,  פתרון  אפשרי   לב עיה  הו א  חל וקת  תפקי דים
מרק ,  פסטות  ברוטב   ה שפית,    בתנ ורירקות,  סלט  ה שפית:  אני  אפיל ו  יודעת  לבשל  כמה  דברי ם.    מש תדלת  לעזור  ו לתרום אבל  אנ י  מאו ד,  דברים
 .תלוי איזה חומרים יש בבית, דברים מרק פטריות עם חלב ווניל ועוד כמה, עגבניות

הם  לא  האמינו  שאי  פע ם .  צבטו  את  עצמם  כדי   לו ודא  ערנות  ,שראו  א ותי  ב פעם   הראש ונ ה  מפנה   שולחן  ומציעה  מרגריטה   מעש ה  ידיי ,  חברים  שלי
 . עדיין נפעמת מעצמי ,בכל אופן, אני. ואף מצפים למקצה שיפורים נוסף, בינתיים הם התרגלו.  נהדרתאצליח להיות כזאת אישה

מלאכת החיים



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 

 סגור

 
היא   –?    ל הישא ר  מכורבל  על  הס פה  בס לון  ואין  מאוש ר  ממנותנו  לו  –ואילו  הוא   ,  מה  קו רה  כשהיא  א וה בת  לצאת  לרקוד 

הכי  אוהב   ,והוא  מ צידו,  שהכי  א וה בת  ריקודי ם  סקסיים  ור ומנטי ים  עם  בחיר  ליבה,    ש יר  מנ ורכמו  שעו שה  –!  מתלוננת
 אבל זה סיפור לגמרי אחר ,  העצלותגם היא חוטאת לא פעם בחטא, נכון. לרבוץ במקומו ולזוז כמה שפחות

אימא  שלי  היתה  חרד ה .  שלא  לו מר  פ תטי,  מצבי  ע גום   ביותר  ,מגיל  צעיר  מא וד  חש בתי   שאם  במ הלך  כל  סו ף  הש בוע  לא  יצא תי   מהבית  ו לו  פעם  א חת
היתה  אי מי   מונה  לש ווא  "  '?  להזמ ין  א ת  בחשבת'?  אולי  תת קש רי  לא.  "כשלא  הי ו  לי  תוכני ות  מפתות,    אותי  מ די   יום   שיש יבמיוחד  מ הד יכאון   שתקף 

,   ונשארתי   לב ד  בבי תאני  מ צדי  הרגש תי  המושפלת  באדם.  כאילו  שלא  חש בתי   על   כל  ה אפשרוי ות  בעצמי  –שכנותיי  ומכר יי  ,  את  שמות  כל   חב רותיי 
 . מתה משעמום

. אך  לא .    הנהיגה  ועזיבת  המושב  המבודד   שגרתי  בו  כילדהרשיון,  העצמאות,  הבגרות,  הרגוע  תח לוף  עם  השנים-השבוע-ציפיתי  שמצוקת  סו ף
  של אחר ש בוע  עבו דה  עמוס  ומתיש  אני  מאמינה  באמת  ובתמים.  ויהי מ ה"  לעשות  מש הו"שישי  חי יבי ם -  הח זק ה  שב חמ ישי נותרה ב י  התחושה ,  לצערי

 . לרקוד בטירוף, לספוג אווירה, לפגוש אנשים ,לנשום, להתאוורר, זוהי כמעט חובה מוסרית לצאת –

אנשים  של א מ תעי יפ ים אח רי שעה  של  . קפה-ולא רק ל בתי, כמוני ,נהגתי  לבחור בע יקר חברים  וידי דים ש אוהבי ם לצאת, לפני שהכרתי  את בח יר ל בי 
 . ושחשים צורך לצאת ולשחרר את הגוף ואת הנשמה לפחות פעמיים בשבוע ,ריקודים במועדון

הפעם .  יוצאת  מה בי ת  בעיקר  לפגי שות  ע בודה  ול חברים,    לש עב רבליינית,  שיר  מנור,  אני.  ההקדמה  ה ארוכה   נועדה  כדי  להמ חי ש  עד  כמ ה  השתנו  חי י
ואין  שום  ,  גיל  שונא  לרקו ד).    גילעם  חבר  ש ל,  יותר  נכון (רקדתי  בגפי  ,  כמו  תמ יד,  שגם  בה,    בחתונת  בת  הדודה  ש ל  גילהאחרונה  שרקדתי   הי תה

 . רגשית זולהכולל סחיטה, ניסיתי הכל. דרך לשנות את דעתו

בפגישותינו  הראשונות  ה וא  סיפר  שהוא   יוצא  לע תים  ד י  קרובות  ו אף    ,להפך.  הוא  לא  מי הר  לחש וף  בפניי  את  האמת  בעניין  חוסר  חיב תו  למס יבו ת
, ישבנו  ב צד  כל  הע רב,    לא  מוצלח  במיו חדאביבי-במועדון  תל,  במסיבה  הרא שונה .    הראש ון  שלנו  יחד   לקחתי  או תו   ל שתי  מסי בו תבחודש.  נהנה  מזה

כשההבדל  בין  אופן    ,במבוכה  קשה,  והוא  הסכים  בחו סר  חש ק  ב ולט,    לגרור  את  גיל  ל הצטרף   אל יי  ל ריקו דניסיתי.  צופים  בה מוני  אנשי ם  רוקד ים
 . חזרנו לשבת בצד ולאחר דקות אחדות נסענו הביתה.  את הרמזהבנתי. הריקוד שלו לבין עמידה בתור ניגלה לחדי אבחנה בלבד

. כמה  קי ווי תי   שגי ל  יצליח  ל יה נו ת  שם   כמונ י.    רגעי ם  מדהימיםשבו  ה יה   לי   רקורד  של   עש רות,  בירושלים  17המסיבה  ה שניה  היתה  במועדון  ה אומ ן  
ואז  הלך  לנוח  בצד ,    ברציפותהוא  הסכים  לרקוד  רבע  שע ה,  כשנכנסנו.  שארך  יו תר  משעה,    בשלב  ההמתנה  בתור  לכניס האבל  הוא  התייאש  כבר

 אבל  לא  רציתי,  יכולתי  לחזור   עם  החברים  ש איתם  באנו.    על יו  לקום  מוקד ם  ל לימו דיםכי  למח רת  הי ה,  כך  הו א  ה יה   צריך  ל לכת-אחר.  למשך  שעה
 . שייסע לבד הביתה

? מה  רע   לך  לרבוץ  על  הספה:  "ושאל,  עשה  פרצו ף,  והוא  סי רב  ,בערך  כל  שבוע  הצעתי  ל ו  להצטרף  ל מסיבה.  לא  מיהרתי  לוו תר,  אף  האכזב ה-על
  מה   אם  מזמן  הו א  לא  צריך  לקום אז"  (מחר  אני  צריך  לקום  מוקדם  בבוקר,  חוץ  מזה.    הרבה  יותר  נעים  והרבה  יותר  נוחזה  –נירדם  ,  ניקח  סר ט

  יורה   את הוא,  אם  אנ י  מעזה  לנ סו ת  לשכנ ע  או תו  לצאת  לרקוד.    לו   כמה  נוס פים  מוכנים   לש לי פה יש,  כתחליף  ל תירוץ  הזה).  מוקדם  ב בו קר  בימי  ש ישי 
אין  ט עם  ל השקיע  מאמץ  בשינוי  ,  מרגע  ש גיל   משוכנע  בצדקתו".    מק טרתכשאנחנו  י וצאים   למסיבה  את  תמיד.  גם  את  לא  נהני ת  מ זה:  "משפט  המ חץ 

 . אבודזה. עמדתו

ובמהלכן  נ אלצ תי   לה תמודד  עם  סבלו ,    עליהן  ה יו   גרועות  ב מי וחדשתי  המסיבות  ה יחי דות  שיצאנו  א ליהן  מאז  השתיים  שסי פרתי .  ברור  שאני  מקט רת
  להאמין  שאני  זק נה  מכדי   לי הנות אני  מסרבת.  אני  רוצה  לנסות  עוד  ו עוד .  אבל  אני  ל א  מ תיי אשת ?  איך  אפשר  שלא  לקטר  .של  בן  זוגי  האה וב 

 ...)! אבל זה סיפור לגמרי אחר,  נכנעת לה פעמים רבותאני, נכון(אני לא רוצה להיכנע לעצלות ! ממסיבות

? אי  אפשר  לי הנות  בלעדיו  –מרגע  ש יש  חבר  ,  מה?    יוצאת  בל י  גי לאז  למ ה  את  לא  –צפויה  לה זדעק  ב נקודה  זו  ו לש אול  ,  כל  אי שה  ע צמא ית   שפויה
  צריך  ל מדוד  ש מלה  אלוהית  ולראות  ב רקע   פרצוף מי.  הרבה  יותר  כיף   בלע דיו ,  למשל,  בחנויות  ב גדים.    לי הנות  ב לעדי ו  בהמ ון   מקומותאני  יכולה ,  ובכן

, לעומת  ז את,    למועדוני םיציאה.    מפגשים  עם  חברו ת  קרוב ות  יכולי ם  להיו ת  הרב ה  יותר  מה נים  ומצחיקים  ב לע דיו גם?  סובל  ש מחכה  שהעי נו י  ייגמר
 שיכולה  ליהנו ת  מריקודים  סק סיים   ורומנטיים  עם  מישהו,  או  כשא ת  חל ק  מזוג,    דייט כשאת  סי נג לי ת  שמחפשת  –יכולה  לע נג  בשני  מצב ים  בלבד  

, אנס  פעמים   רבו ת  וסב לתי 'נתתי  לזה  צ.  זה  מרגיש  בודד  ,זה  פשוט  לא  כיף  –לצאת  ל מועדון  בלי  ב ן  ה זוג  ו ללא  האופציה  להסתכל  ס ביב   .  אהוב
  בני  א דם  ט ורחי ם  לצ את  ולא  מב ין   למה ,  שלי  שמ חכה   ב פרצוף  תוה ה-שהתחרמן  בלי  הפסק ה  ו הזכי ר  לי  את  ה מתו ק  ,בעיקר  כש יצאת י  עם  עוד   זוג

  .מהבית אחרי שכבר המציאו את הספה

צריך שניים לטנגו
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 סגור

 
אחרי .  זה  מה  ש חשבה  שיר  מנור  כל  חייה   הבוגרים   .בלאו  ה כי  אחד  מכל  שלושה  ז וגות  מתגרש ים?  מי  צרי ך  להת חתן

 לא.  בעוד  שגיל  שומ ר  על  אדישו ת,  את  ש יר  הם  שיכ נעו .    לשאול  שוב  ו שוב   מתי  החתונ האנשים  התחיל ו,  שנתיים  עם  גיל 
 ... אלא לחכות ולחכות, נותרה לה ברירה

בני  משפח ה  ו גיבורי ,  ביניהם  מרבית  חב רי  ו חברו תי,    מתח תני םכבר  שני ם  כול ם  ס ביב י.  עשרים  וש מונה  שנים  תמי מות  האמנתי   שכנראה   ל א  אתחתן
  הרב ה  ז וגות  מח ליט ים   לו ותר  זה  על   זו  א חרי הרי.  אף  פע ם  לא  הבנתי  מה  הרעש  סב יב   חתונות,  ובכל  ז את  –  בט לו ויזי ה  ו בקולנוע  קומדיות  רומנטי ות

  נש ואי ם  מדווח ים  על  יותר  מדי  זו גות.    בנתונים   הס טטיסט יי ם  ועדיי ן  להאמי ן  שרעיון  ה נישו אים  הוא  נבון עד  ש קש ה  ל הביט,  הם  כה  רב ים.  הנישואים
ואומרים "  התפתחות  ה קש ר"הם  קוראים   לזה   .  ששואב  את  כל  תש ומ ת  ה לב,    ילדבעיקר  אם   נכנס  לתמו נה,  ירידה  באהב ה  ובתשוק ה  זה  כל פי  זו

 . ועצובאירוני, אבל הפרצוף שלהם משדר בדרך כלל משהו אחר, "לאו דווקא דועך,  משתנהרגש"ש

". ?מתי  מתח תני ם,  נו:  "התחילו  לש אול אותי,    הק שר ש לי  עם  גילגם  כשב חל וף  שנתיי ם מתחילת,  הייתי  שלמ ה עם  גישתי  הספקנית  למ וסד  הנישואים
תמיד  חשב תי .    בדי וק  מ או תה  ח טט נותשעד  לא   מזמן   סב לו,  גם  כשה גיעה  מחברינו  ה קרוב ים  –קצת  נוזף  ,    בטון  קצת  דוד תי השאלה  נשא לה  תמיד

,   שטרם  התחתנומלבד  סינגלס  ו זוגות,  נראה  שכמעט  כולם,  אבל  לא".  שדרוגים"  האינטי מי  ולהציע  שרק  משפח ה  מ רשה  לעצמה  לחדור  ככה   לק שר
. זה  י הי ה  נ ורא   מוזר,  ואם  לא  נתחתן  ממש   בק רוב  –  משה ו  שע ד  כה  נ עלם  מע ינינ ו  כאילו  שכו לם  רואים.  מבינים  משה ו  שג יל  ואני  ע דיי ן  לא  דיברנ ו  עלי ו

מגדלים  בא הב ה  ארבעה  חתול ים  ונ הנים  ,    רבים האנשים  ה סוב בים  אותנו  לא   הס תפקו  בעו בדה   ש אנחנ ו  גרים   יחד  כב ר  חו דשי ם.  לא  ב רור  ?למה
 . בבגדים חמודיםשאפשר להלביש, מייבבת, שתהיה הוכחה חיה, ואם אפשר,  להוכחה נוספת לאהבה שלנוהם היו זקוקים. מזוגיות מצטיינת

  איתם  ח וויו ת  ופ רטי  מידע  לא  חשו בי ם  כדי  לגש ר  על  פער  של ומחליפה,  ברחוב  או   בס ופרמרקט,  שהייתי  פו גשת  ב אקראי ,  אפילו  מכרים  רחו קים
 .  מהמוסכמותהרחק, הרגשתי שאני מדדה מאחור. רגע אחרי שסיפרו בגאווה על נישואיהם – התחתנתי שאלו אותי אם כבר, שנים

, לא  יכולתי   להימנ ע  מהתח ושה   ש מש הו  כנראה  דפ וק  א צלי  .מצאתי  את  עצמי  מסמיקה   י ותר  מאשר  מתנגדת.  בהתחלה  השא לות  האל ה  שע שע ו  א ותי
  שה זוגיו ת  שלנו  מוצל חת  ב מידה   כזו החמיא  לי   שאנש ים  ס ביב נו  חש בו ,  יחד  ע ם  זאת.    של  חיי   שאנ י  מעוניי נת  בנישואיםאם  אנ י  לא  מ צהירה  בשל ב  זה

  להשתעשע כשהפסקתי.  ואף  אחד  לא  ש אל  א ותי  ב עב ר  מ תי  אני   מתכנ נת  להת חתן,    זוג  לפ ני  גילהיו  לי  כמ ה  וכמה  בנ י,  אחרי  הכל .  שכדאי  שנתחתן
, שאני  לא  מב ינ ה  מד וע  זה  נחו ץ,  שאני  לא  בנ ויה  ל התמסדו ת"  מתעניינים"  ההשבתי  לכל.  מצאתי  את  ע צמי  מ נהלת  וי כוחים ,  מטרחנותם  של  אנשי ם

 . כשארגיש שאני רוצה להיות אימא – לגדל ילדים ביחד גם בלי להתחתן ושאפשר

אני  רוצה  שה וא   יגיד   לי  .  ושאני  רוצה  שה וא  י רצה  לה תחתן  א יתי  ,להתחתן  עם  גי ל  –קיטשי  ובנ אל י  ככל   ש יהיה    –הבנתי  שא ני   רוצה  .  ואז  זה  קרה
  ביטחו ן  כמוני  תמיד  צריכה   הוכחות  ובחורה  חסרת(כי  ז את  תהיה  ההוכחה  החו תכת  לאה בתו  כלפיי  ,    איתי  א ת  שארי ת  חייו שהוא  רוצ ה  ל בלות

  יחש וב  שאנ י שאף  אחד  לא,  שמלווה  אותי  מג יל  צעיר,    שסי בת  ה תנגדותי   לנ יש ואי ם  נובעת  מהחששהבנתי  שי יתכן).  שמכניסות  קצת  יציבות  ל חיי ם
פתאום  התחלתי  לק נא  בהם  ו באהב ה  ש חש ו  זה  כלפי  זו ,    זוגות  שמת חתנ יםאם  קו דם  ל א  ה בנתי.  מספיק  מוצלחת  כדי   לנהל  איתי  ק שר  חס ר  גבו לו ת

 . להחליט לחיות יחד לנצחוגרמה להם

הרגשתי  ש הע וב דה  שהוא  א ינו  מציע   לי  נ יש ואין   מ עיד ה ,    אותימרגע  ש הח לה   ל קנן  בי  ה תחוש ה  שאם  ג יל  יציע  לי  ניש ואים   הוא  כנראה  מ אוד  או הב 
' כנראה  ש הו א  לא  חש  כלפיי   מ ה  ש ג  ,כנראה  ש הו א  חוש ב  שה קשר  הזה  ה וא  זמ ני  –אם  ה וא  לא  מציע  .    אוה ב  א ותי  מספיק כנראה  ע ל  כך  שהוא  ל א

  לא  מציעי ם ומצד  שני   התחושה  שא ם,  מצד  אחד  הסטט יסט יקה  ע ל  ס יכויי   הזו גיות  בימי נו   –  מבולב לת  הרגשתי.  כשהציע  לה  נישואים '  הרגיש  כלפי  ט
 . לי נישואים לא אוהבים אותי

. ובזמן  הזה   הבנתי  כמה   נה דר  יהיה  ל הק ים  משפחה   ע ם  גיל,    לחכו תהיה  ל י  המון  זמן .  חיכיתי  וחיכי תי.  המתנתי  ש יבו א  הרגע  וגיל   יעשה  את  הצעד
 . למה הוא לא מגיע למסקנה המתבקשת הזו בעצמוזה, מה שלא הבנתי

ממתינה  ש הוא  ירחיב  את  הנוש א ,  דיברתי  על  זה  ע ם  גיל  ב חיוך  ,)שאלו  שוב  ושו ב  ו שוב,  ותאמינו  לי(כל  פעם  ששאלו  או תנו   מ תי  אנחנו  מתחתנים   
, הוא  ענה   שכן .    איתי  משפ חה  יום  א חדהרחקתי  לכת  ושא לתי  בעדינות  תק יפה  א ם  הוא  חו שב   שהוא  ירצה  להקי ם.  והוא  התחמק  ,לכיוונים  ה רצוי ים

אם  אפשר    .כמו  בס רטים ,  הוא  יהיה  זה  שיצי ע  ני שואים,  אמרתי  לע צמי  ש לא   משנ ה  מה.    על   ב רכיוובטח  ש לא   ירד,  אך  לא   טרח   לו מר  מתי,  מתישהו
מן  הרא וי  ש לפחו ת ,  לכן  –ואני  הייתי   זו  ש הצי עה  שנגור  ביחד  ,  אוהבת  או תו  אני  הייתי  זו   שאמרה  ראשונה  שאנ י.  מה  טוב,  שיהיו  הרב ה  בל ונים  ברקע

 ...אז חיכיתי וחיכיתי.  הנישואים הוא ייזום בעצמואת

 .המשך בשבוע הבא

תציע כבר,נו
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וגיל  התמהמ ה ,  שיר  חי כת ה  וחיכ תה ,  כזכור  –  ה יה   ק ל  לא  ש זה!  שיר  ו גיל  מתחת נים  בעוד  חוד ש  וחצי,  תגידו  מ בר וק 
 שמובילה,  אבל  התעו רר  החש ש  ש גיל  בוחן   את  המצב  ביסודיות  פת ולוגית,    די  מזמןהם  אמנם  דיברו  על  זה.  והתמהמה

טבעת :  התוצאה.    ולפעו לשיר  החליטה  לס יים  את   ההמ תנה,  בעקבות  המלצ ה  של   חברה   מנוס ה.  לחתונה  בב ית  אבו ת
 אירוסים על אצבעה 

כל  פעם   שגיל  הצ יע .  זה  ה יה   ע ני ין  של  ימים  ,לכאורה.  שבוששה  לבוא,  בשבוע  שעב ר  ס יפרת י  על   המתנ תי  לה צעת  ה ני שואים   של  גי ל
  שנ יהלנו  כי  השיח ה,  היה  ל י  ברור  לחלוטין  שזה   ה מצב .  הייתי  מ שוכנע ת  שה טבע ת  ב אמתחתו  ,או  שנצ א  לסו פשב וע,  שניסע  לאכו ל  משה ו

וגם  לו   יש ,  אני  פ יצי ,  כן"  (פיצי,  בטח:  "   אמ ר  בחי וך  ג דולהוא.  נשמעה  מ אוד   מבטיח ה  –"  ?מתישהו,  התרצה  שנ קים   משפחה  יח ד"בנושא  
". כך  הר בה  זמן  י חד-  הי ינו  כלאחרת  ל א,  ברור:  " והוסיף,  )אבל  ה וא  יהר וג  א ותי  אם  אחשוף  אותם   בציבור,    מדהימים המון  שמו ת  חי בה 

 !".אנחנו מתחתנים" ומבשרים לעולם ממש כאילו שבעוד רגע רצים –תודו שזה נשמע טוב 

 . דברים הולכים לאט וביסודיותאצלו –אני מכירה את האוצר המתוק שלי . אבל לא עם גיל, אולי עם כל אחד אחר

בין  חתולי ם  ל בי ן  ס פות  ל א  נרק ם .    הספות  שלנוהוא  סי פור,  סיפור  שממחיש  היט ב  א ת  ה קצב  הייחודי   של  גיל  בבואו   לקב ל  ה חל טות 
לשחק  בהנאה   ,למרוט  אותן,  היצורים  החמודים  הללו  מאוד  אוהבים  לשרוט   ספות.    שמכיר  חתוליםכפי  שיודע  מי ,  כלל  רומן  מוצלח-בדרך

לא ).  לגיל  ול י  י ש  א רבעה (  ב מהירו ת  עצומ ה  כשיש  ח תולי ם  ב בית  נוטות  לה תבלו ת,  מצידן,  ואילו  הספות;  סיבים  שתלשו   מה ן-עם  כדו רי 
אחרי  שכב ר  ידענו   איזה  בד  אנ חנ ו   .ולצורך  הענ יין  ערכנ ו  מחקר  מ עמיק,  עמידות  ב פנ י  ח תולים,  שחיפשנו  ס פות  ח דשות  ,מפתיע  איפוא 

  בא זור  וגם  על  כמ ה  ספ ות ,  דן-כי  גיל   חש   צורך   לשב ת  ע ל  כל  הספ ות  בג וש?  למה.    הקנ ייהחלפו  עוד  כמה  חו דשים  ע ד  שה תב צעה ,  רוצים
המוכרים  הר בי ם  שפ גשנו  הצה יר ו  שהם .    וד רומה   באותה  תקופה אני  נ שבע ת  שהיו  לי  כאבי  שרי רי ם  באזור  ה אגן.  השרון  וב וא כה  י רושלים

ננעצו  בהן ,    ב בי תנ וכבר  ביו מן  ה רא שון  של   הספות  ה חד שות   והי קרו ת,  ואכן.  מלבד  חתולים ,    מפ ני   כל   דב רמוכנים  ל בטח  את  הס פות
שהיה  משוכנע  שקנה  את  ה ספות  המוצ לח ות  ,  ידעתי  שגיל.  לבי  נשבר  .הייתי  מבועתת  כשגיליתי   את  החור  הראשון.  ציפורני  החתולים

 .אבל זה מאחורינו, כך אכן היה.  עצוב מאוד וגם יאשים אותי בענייןיהיה, ביותר ביקום

אולי  קצת ,  טוב(פרנסיסקו  שלא  ביקרנ ו  ב ה  -  וב סןאביב-לא  היתה  חנ ות   בתל.  סיפור  דומה  ארע  כשג יל  היה   זקוק  ל משקפי  ש מש  חדשים
ולבסוף  נבחרו    ,מדדנו  שוב  ושו ב  א ת  אות ם  שלושה  דגמ ים  בווריאציות  שונות).    אין  מה   להתוו כחאבל  עם  תחושת   חו סר   או ני ם,  הגזמתי

המון  זו גות  משקפי  שמש (ארך  שעת יי ם  ת מימות  ,  אגב,    ה רכי שהתהליך.  במחיר  לא  ה גי ונ י  בעליל,  זוג  משקפ י  שמש  סטנדרטיים  ל חל וטי ן
 .ממתינה לנס ,יושבת על תיבת דואר, חיכיתי מחוץ לחנות). ולבסוף נבחר הזוג הראשון שנמדד ,נמדדו בזה אחרי זה

בזמן  הזה   אני  .    י כולה   ל שהו ת  ב ה  יות ר  מ רב ע  שעה אני  ל א,  כשאני  נ כנס ת  ל חנ ות .  היסודית-אני  ל א  מסו גלת   להבין  את   תו פע ת  הצרכנות
לא   –  ג יל  לא  את .  חפשו  אותי  בחנו ת  ה בא ה,  אם  ל א  נדלקת י  מי ד  –כזו  אני  .  למדוד  אותם  ו לשלם   ,מספיקה  לסרו ק  את  כל   המו צרי ם

להתייעץ  ע ם  ,  לבחון  א ות ן  לעומק,    לב דו ק  את   כל  ה אפשרו יות הוא  צריך.  לא  במשקפ י  שמש  ו לא  בה צעות  ני שואים,  לא  בס פות,  בבגדים
 . לפעול ,סופו של דבר-בסוף, ואז, לנסות אותן, לבדוק שוב את כל האפשרויות,  עוד קצתלחשוב, להתלבט, אנשים

אולי  ה וא  ,    הו א  ה גיע  למסק נה  שלא   צריך  חת ונ האולי  במח שבה   שנ יה,  כבר  חשבתי  שאו לי  הו א  ה תחר ט.  חיכיתי  ו חיכיתי,  כאמור,  אני
יכולתי ?    מספ יקואולי  הוא  לא   או הב  אות י,  אולי  ה נושא  פשו ט  עבר   ברא שו  בלי  להשאיר  סימן,    מספ יקבכלל  שכח  כי  ל א  ד יב רנ ו  על  זה
  מת י  ה חתונ ה  ו גיל  המשיך  ל התחמק  כאילו  מעו לם   לא  די ברנו  אנשים  המשיכו  ל הת עני ין .  מלבד  ה אחר ונה,  להתמודד  עם   כל  ה אפ שרו יות

 .  מה שיכולתי לחשוב עליו הוא שגיל לא אוהב אותי מספיקכל. על להקים משפחה יחד

היא ,    שג יל   מתעכב  ו אצב עי  עדיין   נ טול ת  טבעתהיא  ה עלת ה  את  ה שאלה   הנצחית  וכשענ ית י,  באחד  מב יקו רי י  אצל  חבר ה  טובה  ונ שוא ה
  לגרום  להם הנשים  הן  אלה   שצריכות  –ואילו  במציאות  ,  היא  אמרה  לי,    דברים  כאלה  רק  בסרטי םגברים  יוזמים.  לא  נראתה  מופתעת
והיא  ה שיב ה  ב טב עיו ת ,    איזו  מת נת  יו מול דת   תשמח  אותההזוג  של ה  שא ל  א ותה-בן:  במקרה  ש לה  זה   עב ד  ככה .  להבין  מה  טוב   עב ור ם

היא .   ב אופן  מושלם ושם  על  אצבעה  טבעת  שהתאימ ה,  ממושמע  כפודל  מא ולף,   ה ולדתה  הוא  כרע  על   בר כיו ביום,  לפיכך.  טבעת: גמורה
 .ועד היום הם נשואים, נענתה להצעתו בחיוב

ושאם  א חכה ,  אבל  ידעתי  שאני   רוצה   בזה,    החיי םאומנם  מעולם  ל א  היית י  בטוחה  שנ ישו אים  ה ם  הדרך   המושלמת   לב לו ת  א ת  שארית
 .החלטתי לפעול. אבות- בחדר האוכל של ביתנתחתן קרוב לוודאי –לגיל שיציע 

אחד  המקומות  שהכי  כי ף  לנו  לה סת וב ב  בהם   –)  יעקב(  ביום  שישי  אחד  ביקשתי  מגי ל  להתלוו ת  א לי  לבי קור   במ דר חוב   הצי ורי  של  זי כרו ן
  לחג וג  את  י ום  לא  חשו ב  שה יי תי   אמו רה (הסברתי  לו  ,  "כדי  לקנות  לי  ט בעת  ל יומ ולד ת.  "   לנ סוע   עד  שםגיל  ל א  ה בין  מד וע  צרי ך.  יחד

 . נסענו לזיכרון.  לחכות יותרגיל הבין שכנראה אי אפשר, בשלב זה). הולדתי רק כעבור חודשיים

, קפה-גיל  ו אני  ישבנו  בבית.  שנראתה  לי  הרבה  יותר  מתאימה ,גיל  ואני  קנינו  טבעת  אחרת.  גיל  ואני  החזרנו  טבעת,  גיל  ואני  קנינו  טבעת
אני .    ג דולה   שתכנ ן  לה משך הוא  א מר  שהפס דת י  הפ קה,  בתשובה.  אמרתי  לו  שא ולי   כדאי   ש יציע.  גיל  שתק.    ה נישואי םוהמתנתי  ל הצע ת

 . הציעבסוף הוא. נאנחתי בעצב והמשכתי להמתין שיציע

!מתחתנים, יאללה
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אלא  ז כוכיות  ,  לא  יה לומ ים(  ב עצם   טבע ת  איר וסים  כי  הטבעת  ה שני יה   היתה,  שמרנו  את   הטבעת   השנייה  ו בכל   זא ת  קנינו  ט בעת  שלי שית
 . אני לא מסירה אותה מאצבעימאותו יום ועד עכשיו). צבעוניות

 . בעוד חודש וחצי אנחנו מתחתנים

 .ה'אימאל



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 

 
גם  שיר  מנור   גילתה א ת עו צמ ת  הט בעת  הענוד ה  על   –  לא  רק  גו לו ם  יוד ע  כמה   אושר  טו מנת  בחו בה  טבעת  קטנ ה  ו נוצ צת

יכול  ה יה  .  אלא  ילדה  טו בה  שנ והגת  לפי   המוס כמות ,    משונ ה  שמדא יגה   א ת  הוריהפתאום  הי א  כבר  לא   בריה.  אצבעה
העיקר   –  קטנ וניים  אבל  למה  לה יות ,    ממ ש  מרגש  אי לו   גיל  הי ה  קצת  פ חות  אדיש  לש ינוי  הדרמטי   בחייו להיות

 ! שמתחתנים

כל  עשר  שנ יות  ה בטתי .    נמרח  על   פניי  ו סירב   לע זו בחיוך  טיפשי.  הוצפתי  ב תחושת  רוגע,  רגע  אח רי  שג יל  ע נד   את  הט בעת  ע ל  אצ בעי 
  או תי   באשר שליוותה,  הרגשתי  כאי לו  דא גה   אחת  ס מוי ה.    לכו ח  עלי ון  כלשהו  ע ל  ה מזל  שנפל  ב חל קיבהתפעלות  בנ צנו צי  ה טבעת  והודתי

 .  הגדולה ביותר שזכיתי לה בחייחשתי שקיבלתי את המתנה. פינתה את מקומה לריק שקט ונינוח, הלכתי

נראה  היה  שהוא ".  ?מה  קרה:  " ושאל,    בי   במבט  א דישהביט,  לא  הבין  את  ה תקף  ה אושר  שלי,  שלמרות  כל  יתרונותיו  הו א  גבר,  בן  זוגי
 . זה שהוקדש לרכישת הטבעת, מעבר לסכום החסר בבנק,  שלשוםבאמת לא מבין מה נשתנה מתמול

,   ת יק  מד הי ם  על   כתפ ה  של  בחו רה   אחרת התלהבות  שמלווה  ב קנא ה  בגל ל.  יש  סוגי ם  ר בי ם  של   התלהבות  שגברים  מתקשים  להב ין 
אולי  זה  הזמן  לספר  ש בפע ם  ה אח רו נה   שהסתפרתי  (  מפ ורסמת   ששינ תה   תדמית  תדהמת  א מת  מ תס רו קת  אופנתית  של  שח קני ת

  כת וצא ה  מה תר חשוי ות  מ סעי רו ת זעקות  א מפת יה   הפו רצ ות,  )הוא  ה עלה  השערה   שא ול י  עשיתי  גבות,    ג יל  מה  ה שתנ ה  אצליושאלתי  א ת
 .  המצב המשפחתי אינה מובנת להם כללמתברר שגם התלהבות משינוי. בסדרת טלוויזיה אהובה

אבל  ד יב רנ ו  על  זה !".  " אנחנו  מ תחת ני ם.  "   או   שנייםשנראה  כ מי   שזקוק  לנ יעו ר,  השבתי  לגי ל,  "מצחיק  א חד ,  אני  א גי ד  לך  מ ה  נשתנה"
  ק יווי תי  שאולי  ה וא  צו חק עד  אותו  רגע .  הוא  ענה  בשיא  הר צינות ,  "  שה שתנה  ז ה  של קחת  א ותי  לקנ ות   טבע תכל  מה,  כבר  לפני  חצי  שנ ה

רק  אני   חשה ,  מה.    למס קנה   המ צערת  שהו א  ב אמת  ל א  מבי ן  מ ה  חדש  ב עול מנו אבל  ב חי נה   מח וד שת  של  הב עות  פ ניו  הביאה   או תי ,  איתי
 ?מגודל הבשורה) באופן חיובי( מזדעזע שעולמי

שיטת  ה מחקר  שב חרת י  פשוטה  בי ות ר  .    ה סוב בי ם  אות יביצעתי  תח קיר   מעמי ק  בקרב,  כדי  לו ודא  שלא  נפ גמו  כישו רי   בוחן   המציא ות  של י
 –  למי  שיי דע  להע רי ך  את  ה בשו רה   במיד ה  הרבה  בי ות ר?  ולמי  מס פר ים  ר אשו ני ם.    לה תרשמו תבישרתי  את   הב שור ה  והמתנתי   –

 ! להורים

חצי ,  אני"  ?מה  שונה  היום  מאתמול ?  מה  י ש  לספר:  " באפתיות  ,הוא"  ?שנספר  להורים  ש לך  כשנפ גוש  או תם  היום,  גיל:  " כולי  חיוכים,  אני
 –הוא  ".    ל שמועההורים  של ך  מא וד   י תרגשו.  אבל  הרבה  ה שתנ ה,  חמוד,  אולי  אתה  לא   רו אה:  "   א ופט ימיותאבל  שומרת  ע ל,  נעלבת

 .מושך בכתפיו

קל  ו חו מר   את   ההורים .    ק ל  ל י  בכלל  לאהו ב  א נשי םלא,  ראשית.  עובדה  שמפ תי עה  מכמה  כיוונים,  אני  מא וד  או הבת  א ת  הה ורים  של   גיל
  של   הצבא  נפ רד  החבר  שליווה  אות י  ב חו דשי ם  ה רא שונ ים.    ה תנ גשויות  ל א  נ עימו ת  עם  הור ים  של  אקסי םפעמים  רבות  חו וית י.  של  החבר 

אמו ).    לב לות  עם  הבן  הח יי ל  של ה  אחת  ל שלו שה  שב וע ותמתעקשת.  פושעת  שכמות י(ממני  כי  אי מו  ט ענה  שא ני   מפר יד ה  ביניהם  
מחיתי  ו שוב   הואשמתי   ,כצפוי,  אני.    לשרוד   בלי  שב נה   יי בקר   אותה  פעמ יים   בי ום  כד י  לאכול  מ תב שילי ההאוהבת  של  חבר  אחר  ל א  יכלה 

 .בניתוק בן מאימו

, רגע  אח רי  שאי מו  של  גיל  הזילה  דמעה).    ה הצגהמישהו  תמי ד  ח ייב  לגנוב  את (בישרנו  להו ריו  של  גיל  ב מהל ך  שבת  חתן   של   בן  דודו   
  וב פי ה סיפרה  לכל   מי   שחלף  בד רכה   ומיהרה  אל ינ ו,  הדודה  שמע ה  ב שיר ות ים   שאנ חנו  מתחת ני ם  .הבשורה  ה תפ שטה  ויצאה  משליטתנו 

זה .    נשתנה  וה תחיל  לשתף  פעולה   עם   הה תרג שות   שלי בערך  בשלב  הזה  נ ראה  ה יה  שגי ל  מבין   מה".  ?מה  שמעתי:  " השאלה  המקורית
  נ ישואינ ו כשהזמינו  או תנ ו  ל הרים  כוסי ת  לכבוד,  כך-אחר.    מא וד  לאר ח  אותו  בבו עת   האושר  שלי לכן  שמחתי,  לא  כיף  לה תרגש  לב ד

 . מאושרת ויותר סגולה ממבוכהכבר הייתי פחות, שאת רובם אינני מכירה, הקרבים בנוכחות חמישים איש

, השמחה  היתה  גד ולה  אצל   אי מי).  אימי  פולנ ייה,    הכלאחרי(לא  רצי נו  שיב ואו   בט ענו ת    –להורים  שלי  ולא חו תי  סי פר נו  עוד   בא ות ו  י ום   
, ממש  כמו ני  .היא  הסבירה   את  הסתייגותה  בכך  שהיא   מת נגדת  ל כל  הקו נס פט  של   חת ונ ה.    אצל  אחותימאופקת  אצל  אבי  ובלתי  נ ראית

שאנחנו  רוצים   לה קים  משפחה    –  שכבר  י דוע   וב רור  לכל  סביב  משהו ,  היא  לא   הב ינ ה  ב שבי ל  מ ה  צריך  א ת  כל  ה רע ש  הזה.  לפני  חודש
  ששמח נו  לח לוק  נקו דו ת כפי,  להחזיק  בגי שה  האנטיגוני סטית  הזו,  אחותי  ואנ י,  עד  או תו   רגע  מאו ד  שמח נו  .ולחיות  יחד   את  שארית   חי ינו

אמרה  לי ,  "סוף  סוף  את  ילדה  טובה  יו תר   ממני.  "מתחתנת,  האחות  הקטנה  ,אני,  לפתע,  והנה.  דמיון  רבות  המאפיינות  אותנו  כא חיות
 .צחקתי איתה ונדהמתי לגלות עד כמה היא צדקה.  אירוניבחיוך

זו ,    שמשמחת  את  הוריה  ונוה גת  ל פי  ה מוס כמות זו,  המיינסטרימית  –הפכתי  להי ות   הילדה  הטובה   ,  ברגע  אחד  של  ה כרזת  ני שוא ים 
לא .  השחורה  לא  עוד  הכב שה.  המנוגדת  לזו  שהי ית י  ב ה  כל   חיי,  מאוד  משונה   להיות  ב עמד ה  הזו   .שעושה  צעד  ראשון   למע ן  ד ור   הה משך

, "תמיד  היא  צר יכה  ל עשות  ד וו קא "כי  ,    לקיים   חתונה  דת ית אמנם  לא  מ וכנה .  ילדה  ל מופ ת,  מעתה  א ני  הב ת  שמ תחת נת ".  משונה"עוד  ה
 . אחראבל זה לפרק

אחוות הטבעת
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רגע  לפ ני  החת ונה   ה יא  .    ממ נה   כ מו   ממצו רעת החברים  ה סינגלים  ש ל  שיר   מ נו ר  מתרח קים,  מאז  שהיא  בקש ר  זוגי 

לא  בהכרח  תא בדו  את  ההומור  ו הש נינו ת ,  רווקים  יקר ים,    משעמם  ושגם  אתםמצהירה  שהיא  לא  מת כוונת  להפו ך  לאדם
 לפחות לא בהתחלה .  כשתהיו בזוגיותשלכם

אחרת  אין  לי .  אני  מתנ תקת  מר וב   חבר יי,    מ שיםמבלי,  ההתלהבות  מסמאת  את  ע ינ יי  ו לכן,  פעם  חשב תי  שכשאנ י  מת חילה   קשר  זוגי
,   הנ ית וקיוזמת  א ת,  המאוהבת  והמ רחפת,  חשבתי  שאני.    מת רחקים  ממ ני   כשאנ י  בעיצ ומו  של  קשרהסבר  לכך  שר בי ם  מיד ידיי  הסינגלי ם

ושוב  מצאתי  את  עצמי  נפגשת  רק ,  ואז  התחיל  עוד  קשר  .ושעליי  להתבייש  בעצמי  על  כך  ובשום  או פן  לא  להניח  לזה  לקרות  ב קשר  הבא
  לב לו ת  זמן  איכו ת אבל  ל פת ע  הם  מעדיפ ים ,  אני  ר וצה   לראות  א ות ם.  הסינגלים.    שלא   אני  אשמה  א לא  הםולאט  ל אט  הבנתי,  עם  ז וגות

 . בחברת סינגלים אחרים ולא איתי

אני  עדי ין ,  עם  ע צמי,  בפנים.    ה יית י  סי נגל   רוב  חי יכי  גם   אנ י,  הם  שו כחי ם  שגם  אני  יכול ה  לח וו ת  ב אמפתיה  גד ול ה  כל  ח וויה  בח יי הם
. וגם  עם  ח ברי ם.    לב דושנינו  נ הני ם  מזמן  איכו ת  גם,  אבל  אני  לא  קשורה  בשרשרת  ל בן   זוג י,    ז ה  מפ תיעאולי.  מרגישה  ל בד   פע מים   רבות

ולמרות  שיש  לי   בן  זוג   אנ י ,  אני  ע וד  ד ברים  מלבד  בת  זוג.    ה סינ גלים אני  לא  מסמ לת   כרגע  את  כל  מה  שחסר  ב חיי:  עוד  ת גלי ת  מסע יר ה
 .כמו פעם, וריגושים ,אני עדיין חווה עצב וזעם ועלבון והמון תחושות אחרות.  האושר עלי אדמותלא התגלמות

שבסופו  של  דבר  כב ה ,    שנ ים  לנ ר  זעי ר  ומג מג םדעך  מ אש  ג דולה   ו חיבור   מדהים   של'  הקשר  ב ינ י  לבין  חב רתי  ג,  לפני  שנת יים  בער ך
  נפ גשות היא  התלו ננ ה  שתמיד  כשאנ חנו,  כששאלתי  אותה  מ דוע   אנ חנו  ל א  נ פג שות  ב זמן  ה אחרו ן  ,זה  התחיל  כאשר   בע רב  אחד .  לחלוטין

ל "כי  הוא  נוס ע  לחו,    נאלצתי  לבלות  בחברת ו  רק  לס יר וגין מאז  תחילת  הקשר  שלי  עם  ג יל .  מאוד  התקומ מתי.  זה  צריך  לה יות  עם  גי ל
אבל  ל א  ח סר ו ,    ממ נוכאשר  ג יל  היה   חוזר  מנסיע ותיו  ר ציתי  ליהנות,  נכון.  לימים  א חד ים   ולפ עמי ם  לשבוע  ,בערך  א חת  לשב וע יים

מאז  שהפכת י  לחל ק  מזוג  .  שהיא  א פיל ו  לא   הייתה  מו דע ת  לכך,    ב עצמה היא  פ שוט  הי ית ה  כל  כך  מ רו כזת.  הזדמנויות  שב הן   היי תי   לבד
.   ה תו ודעתי  אל   כל   בנ י  הזו ג  שלהעל  אף   שא ני,  ובוודאי  שלא  ענ יין   או תה   ל הכי ר  ל עומק  א ת  בחיר  לבי,    ע ניי נת י  א ותהכבר  לא  כ ל  כך

היא  אמרה  בשיחה   שהחלה   את   הנ תק ,  "?למה  את   לא.  גם  א ם  יש  לה ן  ב ן  זוג  ,חברות  אחרות  שלי  מרגישות  צורך  לבלות  אי תי   לב ד"
  מח מישה   ניסי ונות  שלי  לקבוע  בעיקר  כשהיא  ה גי עה  לאח ר  שהתחמקה ,    הי ום   אנ י  זו כרת   כמ ה  ב ער תי  מזעם  מהשאל ה  הזועד.  שבינינו

 .איתה פגישה

עד , בחור  שעושה   רו שם  אינט ליגנ טי  ביותר,  א ונגר כשקראתי שו ב  את  הטור  השבועי  של  א רן , הנושא  הכא וב ה תע ור ר א צלי  מחדש ה ערב
קראתי .    שמת פשר יםשהפך  בן  רגע  את  כל   הח תונות  לזיוף  מו חלט  של  שני  אנשי ם,  קראתי  את  ה טור   .שזה  מגי ע  ל גי שתו   כלפ ינו  הז וגות

עוסקים  ב דיו ק  בנסיגה ,  כמו  ט ור ו  ה אח רון,  הללו,  "שלום  חב ר"ו"    ח בריםהיו  לי   פעם"ביניהם  ,  שוב  גם  כמה  טורים  שאר ן  כת ב  לאחרונה
 .  והאישיותית שהוא מניח שיש לבני זוגהמוחית

אני  ל א  חושבת .  יש  ל נו   עדיין  מה  לתרום  לע ולם.  באמת  ,אנחנו  ל א  מצורעים:  אני  חשה  צורך  ל נצל   את  הה זד מנ ות  כדי  ל זעוק  את  זעקתי
  ו לכן  י ש  לי  י ות ר  מה טוב  לי  יותר,  להפך.    ה ופכת  אותי  לאדם  מענ יין   פח ות   שנע ים   פח ות  לשהות   בחברתושהעובדה  שנקשר תי  בקשר  ז וגי 

יש  לי  המ ון ,  לא  תאמ ינו.  יש  ל י  ח יי ם  למרות   שיש  לי  חבר .    לספר   להםויש  לי  גם  ה רב ה  מה,  כן.  להעניק  מעצמי  לחב רי י  ו להקשי ב  להם 
 .וגם לא בפוליטיקה, ורבים מהם אינם קשורים בזוגיות שלי ,תחומי עניין

וזאת  על  אף  שב ן  זוגי  כבר  מד מיי ן  או תי   חי ה (  משע מם  אינני  מ תכוונת  לה פו ך  לא דם,  ואוליד  ילד   או  שנ יי ם,  גם  כשאתחתן   –ועוד  משהו   
אני  ב טוחה  .    וא ופן   לאבשום  פני ם).  ולא  ב חי י  ש לי,    בי לד יי  המת רוצצי ם  ב שבילי  היי שוב   הקהילתי  הקט ןמתעניינת  רק,  בבית  ב פר וורי ם

, ימשיכו  ל שמור  ע ל  שני נותם   ועל  חוש  ה הומור  של הם,    ז וגיו ת  מוצלחת  וי ציב האם  וכא שר  יהיו  שר וי ים   בתו ך,  שגם  אר ן  ו שאר  הסי נגלי ם
  שראוי ים  ר ק  לח ברה   של  מי  מחב ריהם אני  גם   בט וח ה  שה ם  לא  יחוו  את  עצ מם  כאנשים.  לא  רק  ב אפ ור ,    את  הע ולם  ב כל  הצבעיםולחוות

 .שהתחלקו לזוגות

אז  ל מה ,  אם  כך ".    ח ברי ם  נ שאר ים   איתך  כל   ה חייםאך,  בן  זוג  ב א  והולך:  " פעם  רו וחה  במ חו זות יי  אימרה  שהו לכת  פ חו ת  א ו  יות ר  כך
 ?אה ?למה אתם לא מוצאים בנו עניין יותר?  יקרים ואהוביםסינגלים, אתם מתרחקים מאיתנו

אנס'תנו לה צ
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  וסו כנות  נס יעות  שמעיז ה  לדרו ש  ס כו ם  אסטר ונו מי   מזוג  שגן בן  זוג  מעשי,  הורים  שקיימו  עד   הי ום  מצוות   רק   במק רה

  ק פר יס אי   שיכריז   ל פש וט  א ת  עורו   הם  רק  חלק   מ המכש ולים  שמפ ריד ים  בין   ש יר  מנו ר  לפקיד  עיריי האירועים  בד יוק   סי ים
  מתלבטת   אם  להילחם  בטחנ ות  הקמח  הביורוקרטיות שלושה  שבו עות  לפני  ה חתונ ה  והיא  עד יין.  ה"עליה  כנשואה   לבחל

  מרבנית או לקבל צרור עצות קיקיוניות

.   המשמחת  צל   עצו ם  ואפ לולי  שזעז ע  את  כל   המ שפחהשבכוונתנו  להינשא  בח תו נה   אז רחית  ליווה  את  ה הודעה ,  גיל  ו אנ י,  מאז  שה ודע נו 
לכפייה ,  כמונו  ,אכלו  א ת  כל  סוגי   ה חיות  והתנגדו,  קיימו  ע ד  כה  מצוו ת  ר ק  במקרה,    משפ חת ו  של  גיל כמו  גם,  על  אף   שהמשפ חה  של י

 . כדת משה וישראלמתברר שהפנטזיה התמוהה של מולידינו היתה לראותנו נישאים, דתית

למה  את ם :  " לא  חס כו  מ אית נו  את  חרצו בו ת  לשונם"  אדוקים"  הבנושא  הזה  הורי נו,  בעוד  שבכל  דב ר  ועני ין  הנ יח ו  לנו   ל נהוג   על   פי  ד רכינו 
  הה סכמה  בי ני נו  מפת יע ה  גם שלרוב  רמ ת,  עצוב  לומר  שג ם  בן   זוגי".  ?  אפ שר  לגמור   עם  זה  ב חצי  שעה   ברב נו תל  אם"צריכים  לנסו ע  ל חו 

מעדיף  ב כל  רגע  נ תו ן  להישאר ,  ל  ל צור כי  עבודה  לעת ים   תכו פות  מדי "שנוסע  לחו  ,הוא.  מצא  עצמו   נכנע   למ עשיו ת  המ אפי ינ ת  אותו,  אותנו
  ומרו ממי  רו ח  ברחבי  א יר ופה   וארצות לא  אשקר   אם   אכת וב   שברגעי ם  מופ לאי ם.  ל  ה יא  מטלה"חופשה  בחו,  מבחינתו.    מול דתובארץ

 הוא  לא  הבין  מדוע   בי ן.  שבפאתי  גבעת  שמ ואל,    מפתיע  לר בוץ   על  הספה  בסלו ן  שלנוהברית  מצאתי  את  גיל  מפהק   לצד י  ו מבי ע  ר צון 
  שפקיד  עי רייה   דל וח   יו איל  בטובו  להכריז  ע ל עד,  נסיעת  עסקים   לווינ ה  ל בי קור  לצו רך  עבודה  בבר זיל  צרי ך  ל עמו ד  ב תור  בקפ רי סין 

 . נישואינו

שקל  ולא   10,000.    עקר ונות ינו  הא תא יסט ייםמה  ע וד  שהר שויות   מאל צות   או תנ ו  ל עבור  מסכת  חתחתים  פ תל תל ה  לצ ור ך  שמיר ה  ע ל
  באותו  יום להינשא  כחוק  ולשוב  ארצה ,    חילוני  ישראלי  ל הוציא  מ כיסו  כדי  לנס וע  ל קפריסיןנדרש  זוג,  סכום  עצום  ל כל  הדעות,  פחות
 . עולה אף יותר, שכולל בית מלון ופינוקים, כל סידור אחר. ממש

  הוצ יאו  כבר  כמה   עשר ות   אל פי   שקלים   על  גן משרד  הנסיעות  שמא רגן   את   הנ סיע ה  ה מפת ה  ה זו  מע דיף  להת עלם  מהעובדה  שבני  הזו ג
. איפור  ו עוד   ועו ד  ,תסרוקות,  טבעות,  מזכרות  לא ורחי ם,  תלבושת  לחתן ,  שמלה  לכל ה,  הזמנות,  תאורה  ,יי'ג.די,  צלם,  קייטרינג,  אירועים

עלינו ,    בי דיהם   החמדניות  של  פרנ סי  גן   הא ירועי ם  והקי יטר ינג  שלנואלף  שקל  100-רק  באחרונה  התב שרנו  של אחר   שהשא רנ ו  י ותר  מ
מי .    י יאלצו  ל ברור   את   מזונ ם  בח ושך אחרת  אורחינ ו,  "תאורת  מזנונים"  ע וד  כמה  אל פי  שקלים  עב ור  סעי ף  קיק יו ני   של  להעביר  לי דיהם

 ?אמר שחתונה זה שמחה

  הסבלנות  לא נשי ם  המנסים  לס חוט  את  שא רי ת הריצות  אחוזות  האמוק  מס פק  לס פק  וההקשב ה  חסרת ,  לאחר  כל  ה הוצאות  המ טורפו ת
  של  מדינה רק  כי  א יננו  ר וצי ם  לבחור  ב ברירת   המחד ל,  שקל  מכי סנ ו  10,000  ישראל   להוצ יא  עוד  מאלצת  אותנ ו  מ דינ ת,  הכסף  שאין   לנו

 . כופת דת ולהינשא ברבנות

גם א נחנו ר צינ ו ב הת חל ה ל הת חתן  ני שואי ם : "  ואמ רהגיחכה האישה  בא יר ונ יה, כבר בשיח ה ה רא שונה שנ יהל נו  עם  זוג  חבר ים ע ל הנושא
".   מ מש  לא  מ סוב ךהסתכלתי  באינטרנט  וראית י  שז ה",  שאלתי  בתמ ימות  של  מ תח יל ה,  "?אבל  למה".  "  מ זה מהר  מאוד  יר דנו,  חילוניים

לבזבז  ה מון   זמ ן  ולהוציא  המון  כסף  כד י ,    ל השיג  מי ליו ן  אי שוריםצריך",  היא  ה שיבה,  "העקרונות  של נו   ה תגמ דו  א ל  מול  ה בי ורוק רטיה "
 ". זה עניין עקרוני אצלי.  ברבנותאני לא מוכנה להינשא", אמרתי בפסקנות, "ברור שכן". "נראה אם תעמדי בזה .למרוד בממסד

.   בע יניים  ד ומעות  על  ה מפגש  ה מבי ש  עם   הרבניתשסיפרה,  השיחה  הזו  התנהל ה  ב די וק  יו מיי ם  לאחר   שנפגשתי   עם  חברה  שהתחתנה
היא ה דר יכה   ,כמו  כן .  מי וחדו ת  שאית ן הי א  צרי כה  לנ גב  את אי בר  מינה  כדי  לבדוק א ם  היא נידהאותה  נשמה  צדיקה ה עני קה  לה  מטל יות

 .  תוכל לרצות את בעלה לעתידאותה בקפדנות לגבי התנהגותה הרצויה בליל הכלולות ועל האופן שבו

".   היינו  ח צי  שע ה  ב רבנות  וגמרנו  ע ם  כל   הס יפ וראני  ואבא ?  מה  זה   השטו יו ת  ה אל ה:  " אימא  שלי  סי רבה  להא מין   לסיפו ר  הכואב  הזה
  אחד  ממ כריי באמתחתו  של  כל.  מכל  עבר  נשלפו  לכיווננו  שמות  של  רבנים  מתירניי ם.    א ימו  של  גילחיזקה  אותה,  "שתי  דקות  וזה  נגמר"

לא  יכולים  "  צוהר"לא  עזרו  הסבר יי  על  כך  ש.    רבות  של  פעמי םאמרה  אימי   עשרות,  "'צוהר"הם  מאוד  נחמדי ם  ב.  " יש  לפחות  אחד  כזה
  א ותנו  מבלי   שאצטרך   לבקר שמוכן  להשיא ,  אבא  של  גיל  הצ יע  רב  חבי ב  ב מיו חד .    ה מכשולים  שצ רי ך  ל עבור  ברבנותלעזור  לי  ב מסל ול

גיל ".  הדבר  הי חיד  שתצטרכי  לעשות  ה וא  ל שוחח   עם   בת  הרב .  "  גיל  בשמחהסיפר,  "אני  זה  שא פת ח  את  הת יק  ברב נו ת.  " ברבנות  בכלל
 .  מבין מדוע סירבתי בתוקףעדיין לא

למרות ,  גיל  אומ נם   הסכי ם  שנתחתן  לפנ י  המסיבה.  ל"  ב חו ועדיין  ל א  נס ענו  להינשא,  שלושה  שב וע ות  ל פני  מ סיב ת  ה חתונ ה  הגדולה  שלנו 
מול  מאו ת  ,    שלי אני  ל א  מ בין  מ דוע   הצהרה).  " לעולם  לא ,  משמע"  (בהזדמנות  אחר ת"או  ,  ירח  הד בש  שהעדיף  ל עשות  זא ת  במ הלך

. לא  מדו יק".  ?את  לא   בוט חת  בי?  את  לא   סומכת  עליי,  מה",  אמר  ,"אינה  מספ יקה,  שאני  מ עונ יין   לבלות  א יתך  את  שארית  חי י,  אורחים
 ?צודקת או לא.  חוקכדאי שבסופה בני הזוג יהיו נשואים על פי,  מוציאים עשרות אלפי שקלים על חתונהאני טוענת שאם

למי  יש  זמ ן  לזה .  לפנות  לעורך  די ן  ול נס וע  ל קפ ריסי ן  ,עכשיו  ר ק  צריך  לעמ וד  ב תור   של  משרד  הפנים  לצורך  קב לת   אישו ר  ל רווקו תנ ו
 ? הדתיהאם גם אנחנו ניכנע לממסד? בסידורים ובהכנות,  בעבודהכששנינו לחוצים מאוד, עכשיו

ל משתלם"החו



 

 סגור



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 

 
לאחר  ת שעה  מפגשים   בני .    ה מאו שר   סדנ ת  זוגי ותלכבוד  החתו נה  הממשמשת   ו באה  ה עניק  אביו  של   גיל  במתנה  לזוג

מבקשים ,  התלמידים  המצ טי ינים  ש ל  הקורס,  שיר  מנור  ובן  זוגה,    מינ יותוסופשבוע  אחד   שלם  בנושא,  שלוש  שעות
  לאהוב בשקט שיניחו להם

למדתי  ע ל  בשרי   מ ה ,    י דעה   פשרה  מה ישלא,  כאישה  ע קשנית  ב רמ ות  קי צונ יו ת.  החיים  מלאים  בפ שרו ת,  כפי  שאו לי  שמ תם   לב 
 או  כפי ,  ברוגע  וב אה בה "  להתכופף"לדעת  ,  פעמים  רבו ת,    ל סבול  מה מונ י  תסכול ים   צר יךכדי  לא   –שההתבגרות  וה זו גיות   מאל צות  להבין  

לא  להתעקש .  לדעת  לוו תר:    לתת  לך   עצה   אחתתני  ל י.  אני  חי  ע ם  א שתי   הא הו בה   ארבע ים  וחמש  שנים:  " שאמר  לי  נה ג  מונ ית   השב וע 
 ".  לא תביא אותך לשום מקום טובוהיא, העקשנות היא מן השטן. על שטויות

היה  זה  כא שר  ה בע נו   תה יי ה  מי  .  חיה,    מימי  הגרעי ןעוד,  אחת  מ מתנות  החתונה  שנ תן  לנ ו  א בי ו  של   גיל  היתה  היכרות  עם  חב רתו  הטו בה 
  ו מלאת   קסם אמנית  ר וח נית,  השם  ה רא שון   שקפ ץ  לראשו  של  האב  היה   חי ה.    טקס   ה ני שואי ם  שלנ וימלא  א ת  מקו מו  של  הר ב  שינהל  א ת

 .  אהבה ונישואיםקל וחומר על, שיש לה מה לומר על מרבית הסוגיות בעולם הזה, אישי

. שאל  גיל,  "?בשביל  מה  אנחנו  צריכים  את  זה  " .שהיא  מקיימת  עם  בתה  PAIRSהאב  גם  רשם  אותנו  לסדנה  לזו גיות   מוצלחת  בשיטת  
,   המ דו יקות אינני  זוכרת   אם  אל ה  ה יו  מי לותיו ".  ?למה  לה כני ס  ראש  ב רי א  ל מיט ה  חו לה.    לה תחת ןהזוגיות  שלנ ו  כה  מוצל חת  שה חלטנו"

מבוקר  עד  ,  וסופשבוע  אח ד  שלם,    מ פגשים  בנ י  שלו ש  שעותתשעה.  " או  שמא  היו   אלה   מילותיי  של י  כאשר  הציג  ב פנ י  את   רעיו ן  הס דנ ה
 .תהיתי, "? מגיע לנולמה זה. בנושא מיניות, ערב

איך ,  חשבתי  שאולי   גיל  י למד   שלא   תמ יד  הוא   צוד ק  .הדבר  הי חיד  ששיכ נע  אותי  לנס ות   את   הס דנ ה  ה זו  הוא  המחשבה  שגיל  ישכיל   ממנ ה
  שמפגש  עם  אנשים עוד  הנח תי .  ולא  ת מיד   חייב ים  ל חשו ב  בדיו ק  או תו   הד בר ,    אנ י  ו הוא   שני  בני  אדם לא  לכל  רג ש  י ש  הסבר  ה גיוני  ואי ך

, מצדו,  אני  מנ יחה  שגיל.  כדי  לא  לשקוע  בביצות  שה ם  שקעו  בהן  מזמן  ,שחווים  בעי ות   בזוגיות  יגר ום  לנ ו  להב ין   כי צד  ל הי מנע   מבעיו ת
 .  העתיד המשותף שאנחנו מתכנניםותכין אותנו היטב לקראת, כיוון שכולי מורכבת מאמוציות,  תכניס בי מעט היגיוןקיווה שהסדנה

זכינו  להכיר  אמנם   כמה  אנשי ם .  לא  לי   ולא  לגיל ,   ק לההחוויה  לא  היתה.  כמה  חודשים  אחרי   הסדנה  אנ י יכו לה   לומר  שה תא וששת י  ממנ ה
  ב מים   עכורים  של  זוג יו ת הייתה  זו   טביל ה  קשה,  ועדיין,  שייתכן  שנא מץ  בי ום  מן   הימים ,    ח שוב ים   לזוגיותנחמדים  ול למו ד  כמה  לקח ים 

 . לחוותשלא היה זה הזמן הטבעי והנכון, ותיקה ופצועה

מי  היה  מאמ ין  שזו גו ת  שא והבים  זה ?    ת וך   כדי   מריבו תמי  רוצה  ל היכנ ס  ל קשר  נ ישוא ים  כאשר  לנגד  עינ יו  י ושב ים   זוג ות   שטורקים  דלתות 
עשיית ,    ה יכרותמי  היה  משער  של אחר  כמה  שנות?  ומפסיקים  לדבר  אחד  עם  השני  לפ עמי ם,  לפחות,    ב יוםרבים  פעם,  את  ז ה  מקללים

מדוע  א נשי ם ,  אם  כאל ה  הם  פ ני  הד בר ים   –והכי  ח שוב   ?    ק יו מהמחוות  רומנטי ות   הי א  מטלה  שצר יך  לתכנן  מר אש  כדי  לה בטיח  את 
 ? האם זו פשרה שנכון שאנחנו נעשה? האם זו פשרה שנכון לעשותה?  יחדמחליטים בכל זאת לחיות

בפעם  הרא שונה  הי ה  לנ ו  ברור  על .    מת ווכחים  ע לי הם  כל  הזמןעל  נו שאים  שאנ חנו "  קרב  ה וג ן"פעמים  רבו ת  ב סד נה   היינו  צריכים  ל תר גל  
  צ ריכה  לעשות  כביס ה  י ותר שחושב  שאני,    ס יפרתי  לכם  שנושא  ה סד ר  ו הנ יקיו ן  עו מד  פ עמים  רבות  ביני  ובין  גי לכבר  –מה  מתרג לים  
, מה  ל עשות.  בפעם  השנ ייה  כבר  ה יה  לנו   קשה  ל מצוא  נושאים  לוויכוח.    חתוליםומעדיף  לדרוך  על   רצפה  ולא   על   חו ל  של,  מפעם  בשבוע

כבר  י דענ ו  את  כל   השלבים .    שלו ש  פגישו תעל  נו שא  הניקיו ן  בער ך"  קרב  ה וג ן"אני  חושב ת  שניה לנו  .    ב אמת   מ סת דרים  זה   ע ם  זהאנחנו
 לנ ו  על  מה  כאשר א מרנ ו  שאין. וממתינים  בסב לנ ות  לשאר ה זוגות ,  מס יימ ים ראשונים  את   הוו יכו חהיינו, כמו  תל מיד ים מ צטייני ם. בעל פ ה
כאילו  אנחנ ו ,    ה מנח ות   הס תכלו  עלינו   במבטים  לא  מא מינ יםשלושת  הזוג ות  הא חרים  ושתי,  ובטח  שאי ן  לנ ו  על   מה   לריב ,  להתווכח

ניסינו ,    כמ תכחשיםכדי  לא  להיראות".  בקרוב  המריבות  יגיע ו  גם  אלי כם.  " אמרו  מבטיהם  של  כולם,  "חכו  ,חכו.  " נמצאים  בהכחשה 
נוצרת  אווירה ,  ובעצם  ה כל  על   מי  מנ וח ות "  משחק"גם  אם  זה  ,  וכשמתווכחים  .וכשמחפשים  מו צאים,  נואשות  לחפש  נושא  א חר   לו ויכו ח

 ". מכניסה לסרטים"ו, שחודרת לתוך האופוריה של זוג אוהב ומאורס,  נעימהלא

אז  מה  אם  אנחנו  לא ".  קנאות  ובגידות"  מלהיבים  כמו  נאלצנו  להתמודד  בפג ישות  עם  נושאים,  אם  לא  די  היה  בקרבות  ההוגנים  שלנו
די .  מחויכת  וקלילה  ,אין  שום  דרך  סבירה  לצאת  מ פגישות  כא לה  ב או וירה  חי ובית.    בוטחים  אחד  בשניי הכי  אנחנ ו,  מקנאים  זה  לזו

 . לדיכאוןבסיטואציות ההיפותטיות שנשלחות לחלל החדר כדי להכניס

הן  במילים  והן ,  והבענו  חיבה  גדולה  ז ה  לזה,    ה אחריםאנחנו  והזוגות,  פעם  בשבוע  נ פג שנו.  היינו  קב וצה  מאו ד  או הב ת,  על  פנ י  השטח
  ל פגישה בתאריך  שנקבע.  מפעם  לפעם,  כולנו,  כולנו  הת חייבנו  לשמו ר  ע ל  הקשר  ול היפ גש  שוב   בפגישה  הא חר ונה  של .  במעשים

. והפגישה  נדחתה  לתאריך   בל תי   יד וע  ב עת יד,    מ השרוול תירוצים  ועי סוקי ם  א חרי ם  נ שלפ ו.  המשותפת  הת ברר  שאי ש  לא  שש  לקיימה 
תנו  ל נו  לח יו ת  קצת  א ת   .כישלונות  ופשרות,  קשיים,  בעיות,    לפגו ש  שוב   את  א לה  ש יזכירו  לו  דיו נים  ע ל  כאבאבל  מי   רו צה,  כולם  נ חמ דים

רוצים  ל האמ ין  שהחלטנו .  רוצים  ל אה וב  בשק ט.  לא  רו צים  לחפש  פצעי ם.    ב פצעי םלא  רו צים  לחטט.  חיי  היו מיו ם  שלנו  ולי הנ ות   זה  מזה
 . וההתפשרותומה שמחזיק אותנו יחד הוא לא רק הוויתור, שיש לנו סיכוי ליהנות זה מזו תמיד ,נכון
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הם  עוד  מוקש  שצריך ,    על  שיעורי  חיטוב  במכוןמעצבת  שמלות  שטוענת  שאין  כלות  ש לא  מ רזו ת  וחב רים  שממליצים

 בתוך  כל .  זה  עם   הקייטרינג  והגן  אי רו עים  –  ה יל דות ית  והפסטורלית  לד בר   האמי תי  לעבור  בדרך   מ פנטזיית  ה חתונה
  א פשר  לש רוד   את  הייסורים אחרת  איך,  הלחץ  והבלגן  מגלה   ש יר  מנור  שדיאטת  רעב   היא  תנא י  ק בלה  לחי י  ה ני שוא ים

 ? שבקשר זוגי ארוך טווח

היה  לי  ברור ,  עמוק  בלב,  בפנים,  אבל  היכן  שהוא  ,לא  שבאמת  רציתי  להתחתן,  טוב.  מאז  שאני  ילדה  קטנה   יש  לי  פנטזיה  להי ות  כלה
 . כדאי שאני אתכנן כל פרט ופרט בתסריט הזה,  הולך לקרותואם כבר זה, שזה יקרה מתישהו

אם  פינטזתי ,  תלוי  בעונ ה(  ש ם  נעים  וחמי ם  ונפ לא  והכול,  מלבלב  ו זורח,  ירוק  ומב ריק.  מקום  החתו נה  נראה  תמ יד  מ מש  דומה  לגן   עדן
,   בי ותר   בעולםלבושה  בשמל ה  המדהימ ה,  מאושרת  ב טירוף,  אני  נ רא ית   כנסיכה   קס ומה...).    לה פלי אאז  מזג  ה אוויר   היה   ממו זג,  בקיץ

 .  בשנים האחרונות קיבל אישיותשרק, ששינתה סגנונות בהתאם לאופנה ולידי אביר חלומות נטול פרצוף

 .  הוא בערך כמו הסיכוי להישאר נשוי לנצחוהסיכוי שתגיע לשם חי ומתפקד, מי היה מאמין שהדרך לגן עדן רצופה במוקשים

מה  של א  סיפרתי  לכם .    חלקתי  איתכם  את  הנטל   הכלכל יוכבר,  כבר  סי פרתי  לכם  על   תל אותיו  של  זו ג  שמ תכו ון  ל הי נשא  בח תונה   אזר חית
.   מעבר  לי כולת ההרבה,  ולעתים  קרו בו ת,  זו  צריכה   לה יות  מ ושלמת   ככל  יכו לת ה.    הס בי בה  מכלה   לעתידציפיות  –הוא  הצרה   הקשה   מכל  

 .כמעט בלתי אפשרי לפנטז אחרת,  חיהמתברר שבמציאות ההזויה שבה אני. לא סתם הייתי נסיכה בפנטזיה

,   ל מני אקים   מז דמ ני ם  שנ קרו   בדרכה   חדשות  ל בקר ים אלא,  כמי  שהאמינה  מאז  ומ תמיד  שא ינה  ראויה   לגבר   מקסי ם  כמ ו  זה  שזכיתי  בו 
  לכיווני  ב חצי קל  היה  לי  לס פוג  כמו  טישיו  א יכותי  את   כל  הא מירות  שפוז רו ,    עצמה  יתר  על  ה מיד המעולם  לא  העריכה  את ,  ובאופן  כללי

מתחילים ,  נו:  " וכבר  הת חל תי   לזכות  ב הע רו ת  כמו,    ה קרב ים לא  חלף  שבוע  מר גע  שהו דעתי  לכל   מכרי י  על  ני שואי י.  השנה  ה אח רונה 
תוך  כדי   הצבעה  על (  את  צר יכה   להו רי ד  רק  כאן :  " או".  לא  נשא ר  עוד  הרבה   זמ ן  עד  הח תונ ה?    ה ולכת   למכוןלמה  את   לא"ו,  "?דיאטה

 )". האזור שצריך להצטמצם

התרעתי  באוזנ יה  והיא ,    לי   בה   מרוו ח  נשימהכאשר  שוב  ל א  היה,  במדידה  ה שלי שית   של  השמלה.  הגדילה  לעשו ת  מעצב ת  השמל ה  שלי
.   שלא  מרזו תאין  כלו ת.  " לא  עזרו   מח אותיי  שאנ י  ל א  מ תכוונת   לרזות".    ממילא  תר זי  עד   החת ונ האת.  אין  סי בה   להרחיב:  " אמרה  בידענות 

אבל זה  ".  כמו  תח ת"כי ה שקע שב ין  שד יי  נר אה לטעמה ,  ב קשתי למרות, היא לא  הסכימ ה גם  להגדיל  את ה מחשוף".  תאמיני ל י, מניסיון
 .  סתם הערת אגבזו, בלי קשר לשומניי

  א מורה  ל היו ת  א חד   הד ברים  הנפל אים  ב יותר  עד  אז  ה יית י  מ שוכנע ת  ששמל ת  ה כלה.  חזרתי  הביתה  מאותה  מדי דה   שבו רה   לח לוט ין
 . זההמעצבת הצליחה להרוס גם את. בחתונה

שלחוצה ,  למי  יש  כו ח  לעשות  דיאטה  ב תקו פה  כזו,  נכון  .חייבים  לרזות,  והבנתי  שאי ן  ב רי רה,  איחדתי  את  כל   ההערות  של  כל  ה סובבים
אז  התחלתי .    כלהנראה  כאילו  שכל ה  שא ינ ה  עושה  דיאטה  אינה  ראויה   לה יות.  אבל  אין  בר יר ה,    מת ישיםמאוד  ב עב ודה  ובסי דו רי   חתו נה

 .ושנינו רזינו קצת, בשיתוף בן זוגי האהוב, בדיאטת רעב

עכשיו  כדא י  לעשות .  " אמר  א בי ,  "את  ב דר ך  הנכונה  .תמשיכי  כך,  יפה  מא וד :  " כולן  מע ודד ות   ותו מכות,  הערות  ה סב יב ה  ל א  אח רו  ל הגיע 
אבל  זה ,    גילאמרה  דודה  של,  "השמנת.  " אמרה  חב רה,  "רק  ע וד  קצ ת  ו תהיי  מדה ימה.  " אמר  ידיד   טוב  ,"בשביל  החיטוב,  גם  קצת  כושר

 . הסיפור אודות נשים שלא יודעות לפרגן –כבר שייך לסיפור אחר 

היכולת  ל בי צוע  ד יאט ת  רעב   היא  ת נא י  קבלה  לחיי   ?אין  כל ות  מ כוערות?  אין  כל ות  שמ נות?  אין  כל ות  מ לאו ת?  מה  זה  הד בר  הזה
 ? לא תוכל לשרוד את הייסורים שבקשר זוגי ארוך טווח,  דיאטה בהנאהאם אתה לא יודע לסבול? הנישואים

, בכל  הסיפורי ם  ששמעת י  ע ל  חתונו ת.    מעו לם   לא אני?  ראיתם  פעם  א ת  ה חתן   והכלה  מ נשנשים.  גם  בח תו נה  אסו ר  לז וג  ה מתחת ן  לאכול
  שהא ור חים   פשו ט  מצפ ים או,  עדיין  לא  הב נת י  א ם  הענ יין  הז ה  מדוי ק.  מרוב  הת רגשו ת,    מסו גלים  ל אכול תמיד  נאמר  ל י  שה חתן   והכלה  לא

אני .  הם  ממ שיכים  לע שות   זאת  גם  ב זמן  החתונ ה,    ה רע ב  שלפ ני  החתונהוכמו  שהם  הגשי מו  את  ציפיות יה ם  ב די אטת ,  מהם  של א  יא כלו
 .לאחר שאחווה זאת על בשרי,  אתכם את האמת בעוד שבועייםמבטיחה לחלוק

סיפרה  שה יא  ,    ה שילה   א ת  כל  הקי לוגרמים  העו דפיםשילדה  לפנ י  זמן  קצר  ו כבר,  והאישה  הצ נו מה,  היינו  אצ ל  זוג  ח ברי ם  לפ ני  יו מיי ם
פתאום  ה בנ תי   ".לפחות  אני  דואג ת  ל היות  שבעה.  בגלל  התינוק,    שאנ י  לא  מצליח ה  לישון   כמו  שצ רי ךמספיק"כי  ,  אוכלת  כשמתחשק  לה

בלי ,  שבהם  אוכל  לאכו ל  ב לי  חשב ון ,    לרג עים  שאחרי  ה חתו נהאני  מחכה  בקוצר  רוח.  שחלף  זמן  רב  יח סית  מא ז  שהיי תי שב עה  ב אח רונ ה
ומסירה  ע וד ,  נכנעת  לה  בינתיים  א ני   פשו ט.  אני  מקו וה  שעד  אז  תהיה  ל י  מס פיק  אנרג יה   לה ילחם  בת ופע ה  ה זו  .להרגיש  כמ ו  קר ימי נל ית 

 . בחזהבלי מחשוף, מעט הדוקה מדי,  שמלה לבנה מדהימהשלובשת, בגן עדן, בפנטזיה, ועוד קילוגרמים מהאישה הזו

מרעיבים את הכלה



 סגור



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 
  ר גע  זה  ממש   הייתי   גוש  אחד  גדול  של  היס טר יה   וה נה  עד.  שנינו  לא   ה צלחנו   ל ישו ן  י ותר  משעה  בלילה.  יום  החתונה

 .11:00:  ספר.  9:30-ארוחת  בו קר   במל ון  ב.  8:30-סידור  צ יפ ורניים   ב.  7:30-השכמה  ב  .מתגנב  אליי   שבי ב  של  אושר
 לא פשוט להתחתן  ,קחו אוויר. שיר מנור עושה את זה סוף סוף. זה מתקרב... לה'אמא. 15:00: מאפרת

אותו  שבו ע   –מגיע  השב וע  שלפנ י  החת ונ ה    –  והנה,  עליות  לגב הי ם  ושקיע ה  בד כאונות  ו במת חים   בלא  קץ,  חצי  שנ ה  של  מ תח  מ טורף
שני  בני  הזוג    .כי  לא  ה ייתה  דקה  פ נו יה  ל טפל   בהם  לפני   כן,  הדברים  שנדחו   ממש  עד   הר גע  הא חרו ן  ,בלתי  אפשרי  של  ס ידורים  אח רוני ם

קחו  –ובזמן  שכל  הס בי בה   ממלי צה  ,  שנ חשב  רגוע  ו מחובר  ל קרקעגם  זה  מב ינ יהם,  נמצאים  באותם  ר געים  ב רמ ות  מתח  ב לת י  אפ שרי ות 
וממשיכים  לבלו ת  יחד  כל   ,בטוחים  שהא הב ה  ת נצ ח,  שני  עקשנים   שזוכר ים   ימים  ל א  רח וקים  של  חיים  בה רמ וניה  ,אנחנו.  מרחק  זה   מז ה

 המלווים,  מעוררת  די ונ ים   קשים  וחר יפ ים"  מי  יישב   ליד  מי   בשולחן"  הס וגיי ה  לא  יי אמן  כמה.  כמעט  רו צחים   זה  את  זו  מ עצבי ם,  רגע  פנ וי
מה  יהיה  כת וב  "גם  שאל ה  כמו  ,    ה מתח   ג בו הו ת  כל  כךכאשר  ר מות.  שנינו  משו כנעי ם  שמ דוב ר  בעניי ן  של  חיים   ומו ות .  בטיעונים  מחכימים

 .יכולה לעורר ויכוח סוחט דמעות ומחשבות שניות לגבי החתונה "?על השלט בדלת הכניסה לבית

נסיעה  איטית .  ללא  ה צלחה,    א ת  שפ יות   דע תי ואני  מחפשת  בכל   מקום ,  האחר  דור ש  שינ וי ים  בל וחות   הזמנים ,  דבר  אח ד  לא  מס תד ר
סידור   ,כביסה  –וכך  ג ם  כל  פע ולה   שגרתי ת  ופ שוטה   ,    לשחר ר  ממני  יב בו ת  נוגו ת  ופ תט יותבפקק  תנ וע ה  ב מכונית   העגלתי ת  שלי  יכו לה

שאסור  בשו ם ,  משימות  7-ל  5כל  י ום   מכי ל  בי ן  .    לפ רו יקטכל  ד בר  ה ופך").  במילא  צמים?  בשביל  מה  צריך  את  זה ("הבית  וה ליכה   לקניו ת  
כאשר  ג יל  ,  בטלפון  ,אחד  הוו יכו חי ם  הכואבים  ב יו תר   מת רחש  שבוע  ל פנ י.    עם  חברים  א ו  בא מבט יה  מפנקתאופן  להמי ר  במפגש  מרגי ע

 . מגלה להפתעתו שלא תיאמתי איתו מראש שאני הולכת לחבר
 ". ' של עאז צריך ללכת לחתונה, ואם לא, הרי היום צריך ללכת להביא את השמלה לשושבינה" -
 ". תלך לבד" -
 ". ? החתונות של החברים שלךאיך היית מרגישה אם הייתי אומר לך את זה על" -

 ?מי צריך להתחתן בכלל,  זה מה שתכנוני חתונה עושים לזוגיותאם. חמדנית שכמותי, כל מה שרציתי זה שעה של שקט

אך ,  לפרקים  גם  א ני,  כולם  נ הנ ים,    לא רו חת  ס ושימגיעים  לאחו תי )  גם  בנ ים ,  כן(כל  חב רי י  ה טוב ים   .  מסיבת  הרווק ות   עו בר ת  בהצלחה
  הב יתה אני  חוזר ת.  לא  מ צליח  ל הר גיע  אות י,  שמשעשע  אותי  מאוד,  גם  הק ריוקי.    בגו ף  שליהוא  ממל א  כל   פיס ה.  הלחץ  ל א  חול ף

 . מיד לבי מתחמם .איזה מותק. כדי לחבק אותי, 3:30בשעה , ורואה שגיל מחכה לי ער, שבורה

,  ר שימת   המוזמנים  שאישרו  את  הגעת ם  כבר  מוכנ הטבלת  האקס ל  עם. ומיד ה ם מצטמצמים   לארב עה  ולשלושה, רק  חמ ישה  ימים נ ות רו 
  כד י  לכו ון  את כמו  גם  הש לטים  שצריך  ל הכי ן  לת ליי ה  ב צדי   הדרכים,    ה אישו רי ם  ע ם  עשרות  האורחי םשיחות,  הכל  מוצ יא  או תי  מדע תי

כי  ה מעצב ת  לא  חו שבת   שכתום (  נראי ת  בד יוק  כפי  שר ציתי  וגם  השמל ה  ל א,  לא  הספ קנו  עוד   לתאם  דברים  אחר ונ ים  עם   הצלם.  הבאים
 . יומייםממש עוד. עוד רגע וזה נגמר. אבל עכשיו הגיע הזמן לפשרות, )נראה הרבה יותר טוב "'פיץ"ומשוכנעת ש, זה שיק

ורוב  הזמן   אנ חנו ,    בא מת   מצל יחים  לעשות  זאתאמנם  אנ חנ ו  ל א.  הוא  מא לץ  א ותנו   לנוח.  ראש  השנה  מתגל ה  כחג  גאוני   יו תר  מתמיד
 . הזמןהגיע, כיף לנו יחד.  מזדמן לנו לדבר על דברים יותר נעימים מסידורי חתונהאך, נעים בדרכים בין ארוחה לארוחה

  ג וש  א חד   גדול  של  ה יסט רי ה  ו הנ ה  מתגנב  אלי י  שב יב  עד  רגע  זה  ממ ש  הייתי.  שנינו  לא  הצלחנ ו  ל ישון  יותר  משעה   בל ילה.  יום  ה חתונה
זה ...  ה'אמאל  .15:00:  מאפרת.  11:00:  ספר.  9:30-ארוחת  בו קר  במל ון  ב.  8:30-  ציפ ור ני ים  ב סידור.  7:30-השכמה  ב.  של  א ושר 
הצלמת  מ זרזת   או תנ ו  ו אנ חנ ו  מ בצע ים  אי  אילו  תנ ועו ת  מגושמו ת   .ומגיעים  דקה  לא חר  ה שקיעה ,  אנחנו  מאחרי ם  לציל ומי ם  בג ן.  מתקרב
אני ".  "הוא  ב חור  זהב,    ע ליו תשמרי.  " אהבה.  מזל  טוב.  חיבוק.  נשיקה.  ואז  כולם  מגי עים .    ע פה  ל בר יכה   באחת   מהן אני  כמעט.  למצלמה

את ".  "?איפה  ה צלמת.  בואו  נצטל ם.  הגיעה'  הנה  ג".  "היא  למדה  א יתי  ב תיכ ון   '?את  מכירה  את  ד".  "שידכתי  בין  ההורים  של  הח תן   שלך 
תכבי  א ת ".  "'תגידי  שלום  ל דו דה  ג".  "?  ז את אולי  בכל,  טוב,  נו.  אני  לא   אנ שק  אותך  כ די   לא   להרו ס  לך  את   הא יפ ור".  "  כמו  מלא ךנראית

 ". זה לא מכובד, הסיגריה

. הטקס  קרב.  הבטן  מ לאה   בהתרגשו ת.    פריט   מזון אנחנו  ל א  מסוגל ים  ל נסות  שום ,  כמו  במי תו סים.  קבלת  ה פנ ים   חול פת  בדקה  אח ת
  דקו ת  של  עשרות.  אני  מתחילה   לב כות   מה תר גשות .  שביצעו  הח ברים  של   גיל,    הה ליכה   שלנ ו  ל חו פה ברקע  שי ר.  אנחנו  מתקשים  ל נשו ם

אבל  מפ יקת   הח תונה ,  אני  ר וצ ה  לנוח  קצת  בחדר.    לא כול  ולרקודכולם  נכונ ים ,  כולם  התרגשו .  אפשר  ל הת חיל  ליהנו ת.  נגמר,  וזהו,  טקס
,   צועדים  לרחבה  בחוסר   חשקאנחנו.  איזו א חריות  כבדה".  אף  אחד  לא  ירקוד  והחתונה  שלכם  תיגמר ,  מיד  לרחבה  אם  לא  תלכו:  "זועמת

 . והנה הכיף מגיע,  בסבלנות שהפסדובלה יתחלף בטראנסממתינים. קטע מדהים. ומיד הרחבה מתמלאת באנשים

, תמה  ח צי  שנה   של  מת ח.  נגמרה  הח תו נה ,  והנה  ,כמה  שע ות   של  אושר  גדול .  המון  א הב ה  ב או ויר .  מוזיקה  נהדרת .  הנאה  מושלמ ת
 שתהיי".  "אל  תשכחי  מי  אני ,  כשתראי  אותי  בפעם  הבאה".  "היה  מרגש".  "היה  נהדר  " ".תודה  שבאתם.  " ואפשר  להתחי ל  לחגוג

 . תודה". מאושרת

לא  שמ עת ם  על  נשים   ששו מרות  על   שם   המש פחה .  קים'  הצאו  לפחות  כך   כינו  אות י  על  גבי  מרבי ת,  אני  גברת  ג יל   רינגל ר,  נעים  מאו ד
לא  האמנתי   .לעשות  את  זה  ר שמי,  היום  נוסעים  לקפריסין ?  היש  מי לה  נור אה  מזו,  "בעלך"  איפה  בטלפון  כבר  שואלים   אותי?  שלהן

מארש החתונה



 

 סגור

. שמונה  שעות   של  תהילה .  יש  בזה  משה ו  מרו מם  רוח  .אז  א וכל  להיו ת  שוב  כל ה,  אבל  א ני   מצ פה  למ חרתיים ,  שאחשוב  כך   אי  פעם
 .כדאי לכם .הטריפ הכי נפלא שהיה לי בחיי



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 

 סגור

 
זוגיותם  הממוסדת  .    ל שבוע  קסום  של   חו פשה  מופלאהשהפכו,  לרגל  חתו נתם  נסעו   שי ר  וגיל  לשלושה  ימים  בק פר יס ין

או  מ יד ,  יש  זוגו ת  ש מתרסק ים  בחופשה  כזו .    שהז כי ר  לשיר   שזה  לא  ת מי ד  ככהמה  –עמדה  במבחן  החופש ה  המש ותפת  
  מס פר ת  בא ופ ן  שלא  כפי  ששיר,  יצאו  מ חוז קים  ומתכ וננ ים  לירח  ה דב ש  האמיתי   בתאילנד,  כאמור,  היא  וגי ל  .אחריה

 ! הבחורה מאוהבת –מותיר צל של ספק 

הרשו  לי  ל ספר  לכם ,    מ תפנק  על  א י  אקזו טיבמיוחד  לקט עים  המת קתקים  שבה ם  ה זוג  המא והב,  לכל  המ כורים  לקומ דיו ת  ר ומ נטי ות 
 שהרי  א ם  לא ,  תנאי  זה  חשוב  בי ות ר.  בתנאי  שמ דובר   בזוגיות  מוצל חת,    ב יותר   לז וגיותשחופשה  משותפת  היא   חוו יה  מענ גת  וחשובה

 . החופשה יכולה להיות שריקת הסיום מחרישת האוזניים של הקשר, יתקיים

חודשים  אח די ם ,  ל"  שלפ ני  חופשת נו  הראשונה  בח והתעקש,  מצויד  כנר אה  בנ יס יון   ובדעות  קד ומו ת  אוד ות  חופשות  משו תפ ות ,  גיל
על  אף  .    משו תפ תבטיולון  זה  נד רשתי  לה וכיח   את   כ ישוריי  כב ת  זוג  בח ופשה.  יומי  ב צפו ן  הא רץ-  ח דנצא  לגי בו שון,  מתחילת  הי כרו תנ ו

הוחלט  שאנ י ,  )הכרזתי  על   חזרה  ל מכונ ית ,    מעל ות   חום מטרים  של   הל יכה  ב שלושי ם  500אחרי  (שלהערכתי  לא  הצט יינ תי  במיוח ד  
 .ל" בחוכשירה לחופשה ממושכת

נגזר ,  אם  את  מתח ילה   את   החופ שה.  אין  לא ן  לס גת  ,בחופשות  אין  פתח  מי לוט.  אפשר  להבין  א ת  חששו תי ו  של   גיל  ל צאת   אי תי   לחופשה
 או  שעל ולי ם  ל הופ יע,  עלולה  לה יווצר  תח ושת  ק לסט רו פו ביה  עזה  עד  כד י  מחנק,    ב עייתיבמקרה  שהקשר !  עליך  גם  ל סיי ם  א ות ה

חופשות .    פעמים  רבות  כזרז  לסיום  הקשרתחושות  מס וג  זה  משמשות.  סימפטומים  של  מנת  יתר  מתכונותיו  השליליות  של  בן  הזוג
 ה ללו   עם שתי ה חו פשות. טורקיה ו קפריסי ן – ג רמו  ל י  לפס ול  לחלוטין  את  זירות  ההתר חשו יו ת  כמעט, גרועות  במי וחד  עם  בני  זוג  לשע בר

שהנסיעות  הכו שלו ת  בישרו ,  מיותר  ל ציי ן.    מר בי ת  המסעדותעל  כל  מסלול  טיו ל  ועל,  האקסים  ל וו  במריבות  בל תי   פוסקות  על   כל   קני ה
 .  לי לחשוב שוב אם להמשיך יחדבשני המקרים על כך שכדאי

בעיקר  לא חר  ת קופו ת  שגרה  לחוצו ת ,    ר ומנ טיקה  חד שיםאין  כמ ו  חו פשה   משותפת  כדי  לר ומם  או תה  ל שיאי ,  כשהזוגיות  תקינה,  מצד  שני
  מח וייבות  לא שום.  ואיך  הם   יכו לים  ל שמח  זה  את  זו,    לא  מעסי ק  את   בני   הזוג  מלבד  ה ם  עצמםדבר,  בחופשה.  ומתישות  במיוח ד

 . שלא החתולה שהשתינה במרכז הסלון או המיטהובטח, מייל מהעבודה לא מטרידים-אף טלפון או אי, מאפילה על ההנאה

אמבטיות  קצף ,  הם  מ ספקי ם  לך  מזון  גורמה.    ז וגך עוסקים  כל   ה ספ קים  וג רמ י  הטבע  סב יבך  ב גרי מת  א ושר  לך  ו לבן,  בחופשה  רו מנט ית
  שמפריע   לקסם אין  דבר,  )גם  ל חתולה  ה משתינה,  כן(מלבד  ה געג ועים  לכל  קרוביי ך  .    ותאורה  שמיי מיתנופים  עוצרי  נשימה,  נהדרות

 .  עם גיל עד סוף חייהייתי בוחרת להיות בחופשה אקזוטית, אם המציאות הייתה מאפשרת. הזה

שיועדה  לה ימשך ,  לא  פלא   ש נסיעתנו   לקפ רי סי ן.    יחד היינו  צר יכי ם  להיזכר  כמה   כיף  ל נו,  אחרי  ח צי   שנה  של  הכנות  לח וצ ות  ל חתונה
  שהחו פשה  הייתה שעל  אף,  לא  פל א  גם.  התארכה  לשבוע  שלם  של   ע ונג,    טו פסי   נישואים  וננוח  מעטשבהם  נח תום   על,  שלושה  י מים 

 .  מצפה בהתרגשות לירח דבש אמיתי וארוך בתאילנדואני עדיין, עדיין איני מחשיבה אותה כירח דבש, נפלאה במיוחד

  שמזכיר  לי   דב ר  נוס ף  שצר יך   לה בי א  בחשב ון   לפני מה.  אפילו  השמיים   בכו ,  כשתם  לו  השבוע  הקסו ם  בקפריסין   והגי ע  יו ם  הח זרה   אר צה
 ככה  א ומרת(אפשר  ל השוות  את   עוצמת  ה נפילה   לד או ן  הקשה  שא חרי   אקס טה  .    מהחו פשההקושי  שב חזרה  –שיוצאים  ל חו פשה   

במיוחד (  כמה   מדכא  לשו ב  לשגר ה  כבר  שו כחים  כמה  נ עים  הי ה  וזוכרים  רק,  שלושה  י מים   אחר י  ששבים  מה חו פשה).  השמועה
 ).  המיטהכשהחתולה מקדמת את פנינו בהשתנת התרגשות על

השגרה  האפ ורה ,  של  חו ויה   קסומה   ורו מנט ית"  היי"  האחרי.  עלול  ל דר דר  ז וגות  ל א  יצי בי ם  לפרי דה,  נפילת  ה מתח  הקשה,  גם  הד און   הז ה
  ח שוכה שאחריה  מ ציאות  הח יי ם  המשו תפ ים  נראתה,    ח ופשה   נה דרת   באמסט רד ם  עם  ב ן  זו ג  קודםזכורה  לי.  עלולה  להי צבע   בשחו ר

 .הבנו שזה לא זה ונפרדנו, בערך חודש מחזרתנו ארצה. ומאכזבת מדי

... מממ.    שנו תר  לנו   ה וא  להמ תי ן  ל חו פשה  הבאהכל.  גיל  ו אנ י  התמודדנו  בהצלח ה  ע ם  כל  אתגרי  הח ופ שות   והחזרות  מהן ,  לשמחתי
  .תאילנד

החופש לאהוב
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.   ממ הרים  לעטות  פ רצו ף  חמו ץ  ולא מץ  מניירות   דכאוניותשבועות  לפני  הם.  חגים  רומנטיים  עושי ם  לס ינ גלס   פריחה

מאבדים  המ ועד ים  האלה   א ת  ה אפ יל   ה רומנטי  ש להם  והופכים  לס תם  ימים  חסרי    ,כשאתם  בז וגי ות,  לעומת  ז את
הישמרו ,  רומנטיקנים  .אבל  בדר ך  דורכת  להם  על  י בל ת  כוא בת ,  שיר  מנו ר  מנסה  ל עודד   את  קו ראיה  הר ווק ים   .משמעות

 לנפשותיכם 

כיוון  שה סי בות  לתופע ה  באמ ת  לא  ברורות .    ב אופ ן  קי צונישמתי  לב  ל אחרונה  שסינ גלס  ואנ שים   בזוגיות  חווי ם  חגים  ומ ועדים  ב דר ך  שונה
.   מדגי מים  היטב   את   הע ני יןו  ב אב "ולנטיינז  דיי   וט,  מועדים  רומנטי ים   כדו גמ ת  סיל בסט ר.    אתכם  את   עיקרי האני  חשה  צו רך  ל חל וק,  לי

שדרני  הרדיו  מתייח סים  למ ועד ים  הא לה  ,    מבצ עים  ופר סומות  ליו ם  הר ומנ טיחנויות  הפרחים  ו הפרפומר יות  שו טפו ת  א ת  מ וחנו   בא ינסוף
בעוד  שבאות ו  ז מן   עוטים  סינגלס  מכל    ,  הס נטי מנטלית  ב יותר   ומ שמיעים  שירים  רו מנטיים  ס וחטי  דמעו ת  במשך  שעות  א רו כותבצורה

 .  דכאוניות ושוקעים בחיפוש נואש אחר בן זוג שעמו יוכלו לחגוגמאמצים מניירות, המינים פרצוף עצוב

מרגע  שנ כנס ים  ל קשר ,  אולם.    א לה  שח ול קים  זו גיותשעל  פנ יו  ה חגי ם  הרו מנטיים  הלל ו  נו עד ו  עב ור ,  האבסורד  ב כל  הס יפור   הזה  הוא 
אחרי  שנ קנה  לבן   .גם  א נו   הנשים   מפנימו ת  שאין   בהם  ממ ש,  ובסופו  של   דבר,    משמע ות   בעיני  הגבריםהמועדים  האל ה  מאבדי ם  –רציני  

שיתקשרו ,  רק  חב רינו   הסינ גלס.  נלמד  ל סלו ח  ול בס וף  לשכוח,  "שכחתי  ,מצטער"ונזכה  לחיו ך  נב וך   של  ,  הזוג  שו קולד  ו יין   בכל  חג  א הבה
ויוודאו  שלא ,    אמו רים  לח גוג   משהו יזכירו  לנו  שאנחנו,  כיוון  ששקעו  ברחמים  ע צמיי ם  כבר   שבו עות  ארו כים   לפ ני  ה מוע ד  ,אלינו  דומעים

 . באושרנוכי הם סובלים ומקנאים, נשמח יותר מדי

הוא  ה יה  מפ נק  אותם ,    מנ יח ים   שלו   היה   להם  בן  זוגכי  הם,  רבים  מהסינגל ס  מדו כאים  מאוד  ביום   הזה.  אותו  דב ר  קו רה  גם  בי מי  ה ולד ת
  אכזבה  שהייתה  לי אותה.  עדיין  מצפה  לאכזבה  הכבד ה  שתהיה  מנ ת  חלקי  באותו  יום ,    ל חשוב  כסינגליתשרגילה,  גם  א ני.  באופן  מיוח ד

, כשמגיע  יום  ההו לדת  שלי ,  בהיותי  חציו   של  זוג ,  אבל  עכשיו.    ל א  קרהושום  דב ר,  כשציפיתי  שמישהו  יקר   לי   יתקשר  ב אותו  יום,  כל  שנה
, בן  הזוג  ה ולך  לע בו דה   כבכל  יום  –  נוהג  עולם  כמ נהגו  –אין  אכזב ות   ואין  גם  ז יקוקין  .    לגלו ת  שהוא  מתנהל   כמו  כל   יו ם  א חראני  מופתעת

  אני אבל,  גיל  א מנם  אף  פעם  לא   שכח".  העיקר  הכוונה"הוא  שוכח  לרכוש  אותה  ו,    אחריםבמקרים.  ובמקרה  הטוב  גם  מעניק  מ תנה
  ב נק  מ שותף  ומקבלים   בסוף  ה חו דש  א ת  פ ירוט רכישת  מתנה  לבן  הזו ג  מאבדת  מעט  מ הזוה ר  של ה  כשמנ הלי ם  חשב ון.  פישלתי  לא  פעם

 ...בעיה שלו.  לקנות לו מתנות יקרותלא מרשה לי, לדוגמה, גיל. הוויזה

תופסים  חתו נה   כמסיבה  חב יב ה  בחלק ,  לעומת  זאת ,    ז וגבני.  שיכולים  ל הוצ יא  סינגלס  משל וו תם ,  חתונות  ה ן  עוד  ס וג   כזה  של   א ירועים
  ב חרי פות   בפ ניי חברה  סינ גלית   שלי   התבטאה.    ל א  יותר   מאשר  מ חו יבות  מ שעממת  ב מקום  רחו ק  מ דיובמקרים  אחר ים   היא,  מהמקרים

הייתי בכל כך  הר בה . " ואני התקשרתי כד י ל ווד א שה יא  בח יי ם,  שלימאז החתונה, היה זה ל אח ר  שלא  דיב רנו  שבו עיי ם. בתחילת השבוע
הסברתי  לה ם  שאני  פשוט  לא  יכול ה   .אבל  התקשרתי  ל בטל ,  והייתי  א מורה  לה יות   בעוד   א חת  ב עו ד  כמה   ימים,    הא חרון חתונות  ב זמ ן

 כמו  קורבן   פוט נצי אלי ,  הרגשתי  מ אוד  מוז ר  במה לך   השיחה  איתה.  היא  ה ודתה   בפנ י  ,"בא  לי  לר צוח  או תם.  יותר  ל רא ות  חתנ ים  וכלות
. קשה  אית נו   –החתנים  והכל ות    –זה  א נח נו  ,    א ניזו  ל א,  אחרי  ה כל.  ניסיתי  לשכנ ע  את   עצמי  לא   ל קחת  את  הדב רים  באו פן   אישי.  לרצח

 . כשמרביצים לנוגם לנו כואב. זה לא נכון. תתנערו. התגלמות המתיקות והוורדרדות,  האושראנחנו נראים למביטים מהצד כסמל

והם ,  גם  איתם   סינגלס  רב ים   מתקשים   לה תמודד  .שעברו  על ינ ו  בהמונ יהם  עד  לפ ני  שבוע,  אחרונים  חבי בים  בסקירה  הם  חגי  ישר אל 
  לא  קט ף איך  זה  שאף  אחד ,  נו"ואין  ל הם  כוח  לשמ וע  א ת  הדו דו ת  שש ואל ות  ,    משפחת יות  ו קיר בה תולים  זאת  ב כך  שהח גים   מסמל ים

משפטים  של  דודות  לא  ?  לדודות  לא  יהיה  מה   לומר  ,נראה  לכם  שכשתמ צאו  בן  זוג ?  מה  אתם  חושבים  שא נח נו  עוברים ".  ?פרח  כמוך
הן  מספ רות  ל נו    ,ובמקרה  ה רע ,  הדודות  ממל יצו ת  לנ ו  בעקיפין  וב מישר ין   להתח יל  לייצר  ילד ים ,    ה טוב במקרה.  הם  ר ק  מת חל פים  –מתים  

: עובדה.    שב חגי ם  חלק  מה זוגות  ס ובלים  אף  יותר  מהסינגלסהסטטיסטיקה  או מרת,  לא  תאמינו.  שצריך  לשמור  על  הגזרה  גם  ב חגי ם
 ?מה תגידו על זה.  להתגרש דווקא בחגיםזוגות רבים מחליטים

 כולנו  אחים   –  ב עלי   פוט נצי אל  רומנטי  יו תר  מכם   הגיע  הזמ ן  לשב ור   את   הסטיגמ ה  שאנ חנ ו  נהני ם  ממועדים,  חברי  הסי נג לס ,  בקיצור
 .לצרה

יש לי יום יום חג
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, וגם  קארי  ברדשו,    שיצא  עם  אר בע  בנו ת  בו   זמני תיש  לה  אקס,  היא  תפסה  את  הח בר  שלה   מנשק  ילדה  אחר ת  14בגיל  

 סומכת  על  עצמה  ו על  בעלה  הטרי  בעי ניים,  שיר  מנור,  ובכל  זאת,    בוגד נית  לא  קטנ ההיא,  הגורו  ה ניו  יור קית  ש לה
.   עושים  א ת  הבחירה  הנכ ונהאם  רק,  שאפשר  להימנע  מבגי דות)  ובעיקר  את  עצמ ה(עצומות  ומנסה  לשכנע  את  כולנו   

 אשרי המאמינה 

שבה  קארי  נאלצת  להפריד  בין  איידן  ובין  מיסטר ,  "  הגדולהסקס  והעיר"לא  מזמן  ראיתי  בטל וויז יה  בשידור  חוזר  את  הסצ נה  הפל אית  ב 
איידן  י דע  ש יש  לו   סיב ה   .אז  מה  אם  קארי  הבהיר ה  קו דם   לכן   לאי ידן   שהו א  הגב ר  שלה.  אכולי  קנאה,    ב בוץהמתגוששים,  ביג  הנצחי

...) ואולי  הי חי ד(מוסר  ההשכל   המרכז י  .    הא חרון   ב חרה   קארי  במי סטר  ב יגבפרק,  ואכן.  ועל  כן  הפגי ן  התנהגות   גברית  צפו יה,  לדאגה
 .  הזוג מגלה נטיות בוגדניותכאשר בן. כשיש סיבה לדאגה –הוא שקנאה מתלהמת לגיטימית במקרה אחד ,  בסיפור הזהשאני מוצאת

אחד  מהם  .  בלא  כל  סיב ה  נ רא ית   לעין,    מו גזמת  ב יו תר אין  פ לא  של א  ג ילית י  הבנה   מרובה  כא שר  מרב ית   האקס ים   שלי  היו  קנאים   בצ ור ה
  פעם אחר  היה  נ כנס  לסר טים  של  שע ות   בכל .    השע ה  ב כל  פ עם  שהייתי  אומרת  שלו ם  למכר   ברחובהיה  מפסיק  ל דב ר  איתי  לכמחצית

  ממש  מדמיין   א ות י  עם  א ות ם  בח ורים  כ אשר  אני הוא  טע ן  שהוא.  שהייתי  מס פר ת  סיפור  תמי ם  כלשה ו  שבו   כיכב  אח ד  מהאקסים   שלי
  הקנ אה   חזקה לעתים.  אבל  זה   ל א  עזר,  אמרתי  ל ו  שבס ופו  של   דבר  בחרתי  ב ו  ולא  בה ם.    משל וות וושזה  מוצי א  או תו ,  מדברת  עלי הם 

 .מההיגיון

ובוודאי  תסכימו   איתי  שבשלבים ,    הי ו  קצ רות  למדירוב  מער כות   היחסים   שלי.  הייתי  משו כנעת  שגם   אני  קנ אית,  עד  שהכר תי   את  גיל
  מצודד במיוחד  כאשר   מר אהו ,  קשה  לתת  אמ ון  במי שהו  שפגשת  לפני  יו מיים,  אחרי  הכל .    לחשודהראשונים  של   קשר  אי  אפשר   שלא

 . והתנהגותו פלרטטנית

החבר  ה רא שון  .    ר ציו נלי ות   של  ב וגדנות  ב ני   הזוגוהפעם  מס יב ות ,  גם  מ ער כות   הי חסים   הארוכות  שלי   היו  מלוות   בתחושת   קנאה   מת מדת
  ב כאב  גד ול   את עד  היום  אנ י  ז וכר ת.  טראומה  שתרמה  ר בות  ל ער עור  אמוני  במין  הג ברי ,    ח ברה   טוב הבגד  בי  עם ,  14אי  שם  בג יל   ,  שלי

 . בהתלהבותהרגעים שבהם הסתכלתי דרך חלון המטבח וראיתי אותם מתנשקים

לא  מ פת יע  שהוא   הי ה  מ שוכנע  שאני  קנאי ת  .    השנ ייהשלא  ידע ו  א חת  ע ל,  כולן  ח ברות,  אקס  אחר  ס יפ ר  ל י  שי צא  עם  ארב ע  ב נות  ב מקביל
הוא  י שן  איתה   ,הוא  לא   הבין  מדו ע  א ני  ע ושה  פרצופ ים  ע ל  כך  שכאשר   ה אקסי ת  שלו   באה  לבקר .    הד רךכי  חשד תי   בו  לאו רך  כל,  חולנית

זו  היי תה ("בסופו  של  דבר  ה וא   א כן  ב גד  ב י  .  נהג  לומר,  "  שמ סבכת   הכולזו  את.  הכול  פשוט.  " לבד,  באותה  מיטה  ואני  י שנת י  ב די רה   שלי
עבור  האקס ,  בכל  מקרה.    ל עולםלא  אדע?  האם  הייתה  זאת  נבוא ה  שהגשימה  את  עצמה").  ?מה  את  עושה  ענ יין....    נ שיקהרק

אבל  ר ק  חלקם   מוד ים  ,  כולם  בוגדים "כי  ,    שום  סי בה   לה תב יי ש  בה   או   לט פל  בהשאין,  בוגדנות  היא   ת כונת  א ישיו ת  מרכזי ת,  המדובר
  ".בכך

והנהגים  מוצא ים   לנכון  לספ ר  לי  ע ל  מ ער כות   היחסים    ,במיוחד  כאשר   אני  נ וסע ת  ב מונ יות,  לעתים  א ני   מתרשמת  כך ?  כולם  בוגד ים 
קראתי .  כמובן  ,אין  מד וב ר  רק  ב נה גי   מונ יות.    נ שותיהם  ועם  כל  ש אר  ה קו פצו ת  על   המ ציא ה  המפוקפקתהפתוחות  שהם   מנהלים  ע ם

היא ,  הגורו  הניו   יורקית  שלי,  גם  קארי  ב רדשו...    ר ק  בישראלולא.  באחד  האתרים  שבו גדנות  היא   הסי בה   המר כזית   לג ירושי ם  בישראל 
 ?  זה לזו לעולמיםאז למה בכלל אנשים מתחייבים, וכולם יודעים שכולם בוגדים, אם כולם בוגדים,  מהאז. בוגדנית לא קטנה

לא  עורר   בי  מ עולם ,  יצור  א מין   ומבט יח  שכמותו,  גיל.  שיחיה  ,לפחות  בכל  הנוגע  אלי י  ו אל  בן   זוגי   הי קר,  לעניין  ה זה   יש  לי  ד ווקא   תשובה
בהתחלה ".  אהה.    נ סע  כד י  לע בו דהוא:  " שבמהלכן  אמרו   לי  פ עמי ם  ר בו ת  חב רי ם  ומכרים,  ל"  ב נס יעו תי ו  הרב ות  מאו ד  לחוגם  לא.  חששות

 .זה ממש ממכר.  מזהאבל אין נפלא, חשבתי שזה מוזר לאהוב בלי לקנא

בהתחשב  בכך  ששני  הא קסים  שלי ,  עניין  מפתיע .    ק נא יהוא  ב עצמו   אי נו.  לא  זו   בלבד  שגיל  לא  מעור ר  את  נטיותיי  ה קנא יות  הבס יסיות 
  ב עייתיות   בכך  הוא  ל א  רואה   גם.  הוא  מ קבל  א ת  שנ יהם  באהבה.  בלתי  נפרד  ממע גל   החברים  שלי  הם  ח לק)  אחד  מהם   הו א  הבוגד ני(

אבל  י דע תי  ,    עם  אף  א חד  וללבוש  א ת  ת חתוני  הצנ יעו ת  שליאמנם  בפ עם   האחר ונה  ה וא   ביקש  ממני   לא  להת חיל.  שאצא  לר קוד   בלעדיו
 . שהוא צוחק

היא  שיש  גם  א נשי ם  שלא  ,    חווה   בש נים  ה אחרונו תהמסקנה  היחידה  שאני   יכו לה   להגי ע  אליה  מה מציא ות   המ שונה  ונטולת  הקנאה   שאנ י
  .ועכשיו כל מה שנותר זה להאמין. מצאת, יגעת –נאיבי ככל שזה נשמע , בוגדים

לי זה לא יקרה



 להדפסה

 שיר מנור> החיים בוורוד 

 

 סגור

 
. לעשות  דבר ים  לבד,  שרכש  א י  שם   בסבי בות  גיל  חמש  ,מי  ר וצ ה  לאבד  את  היכולת.  תלות  בין  ב ני  זו ג  היא  דבר  מאיים
 נשענת  בלאות  על  בן  ז וגה  בר געים,  שפעם  היתה  סינ גלי ת  עצמאית  ביו תר,    מנ ורובכל  ז את  מוצאת   את   עצמה   ש יר

שופ 'מערכת  קצ.  אבל  מאושרת  ,היא  נשא רת   ר עבה,  הדברים  הגיעו  לכדי   כך  שאם   גיל  לא  מבשל.  הטריוויאליים  ב יותר
 מרימה גבה ושותקת בנימוס 

שכל  חיי   לחמת י  ב קולנ יו ת  ע ל  ז כוי ות יי  ,  אני.    תלותאחד  הדברים  הזוו עת יים  ב יו תר  שעל ול  להת רחש  במע רכת   יח סים  הוא  ה יווצר ות ה  של
  פחות  לעבוד כשהייתי  אומרת  לגיל  שייסע,  פעם.    מחדש  לגלו ת  עד  כמה   גדולה  תלותי  בבן  זוג י  היקר נבעתת  בכל  פעם,  כאשה  עצמאית

, ביטלתי  תמיד  א ת  ד ברי ו  במחי  יד,    נטייתי  ה מובהקת  ל היע לבלמרות.  הוא  הי ה  מ בשר   לי   שהו א  לא  א וה ב  ל דע ת  שא ני  תלויה  בו,  ל"בחו
 . בי בדיוק באותה המידהכשהזכרתי לו שהוא תלוי

ומשבוע  לשב וע   מתרבו ת ,    מר בית  א ברי  הגוףהולכת  ופ ושה  ב שני   בני  ה זוג  לאו ת  קלה  שמשתלט ת  על,  מרגע  שנ כנס   ב ן  זוג  ל חיים
  עצמ אות ועד  כמה   גילה,  לא  משנה   כמה   שנ ים  ה עביר  כל   אח ד  מבני  ה זו ג  כס ינגל.    ב ן  הזוגהפעולות  שקשה  עד  בל תי  א פשרי  לב צע  ב לי 

 . העצמאות מתאדה מיד ברגע שמתאפשר לה. בכל תחומי החיים

. בלי  גיל ,  מדי  שבת,  מאז  שעזבתי  את  ה בי ת,    שני םזו  התב צעה  במשך  שש.  פעולה  אח ת  שקשה   לי   לב צע  בלי   גיל  הי א  נ סיע ה  ל הור ים
  א ם  ה ציג  אלא,  ולכן  ה וא  ל א  מקבל  מהם  פטו ר,  )אם  ל היות  פ ולי טיקל י  קורקט(  ל נעי מים   אף  יו תר  המפגשים  הפכו,  מאז  שיש  גיל,  אבל

רגע  לא חר  שבישרתי .  כיוון  שעזר  לחבר  לה עביר  ד ירה  ,שלא  בא שמתו,  נאלץ  גי ל  להיעדר,  באחת  ה שבת ות  האחרונות.  פתק  מר ופ א
  ה חב רים  של ו כדי  לה גיד  ל ו  שהיא  מ אוד   תשמח  לארח  גם  את  כל,  בלא  ידי עתי,    ל התקשר  לנ יי ד  של  גילהיא  מ יהר ה,  לאימי  על  כך

 .נראה שגם היא פיתחה תלות מסוימת. שעוברים דירה

וטיפלתי  בה ם ,  בכלוב  אח ד,  לקחתי  או תם  לבד  .את  צמד   החתול ים  מ אקי  וקלי או  אס פתי  לפנ י  חמ ש  שנ ים  מארגון  למען   בעלי  חיי ם
  ד ורשת כל  פעי לות   שקשור ה  לחתולים,  מרגע  שג יל   נכנ ס  לחיי,  והנה.  עיקור  וס ירוס,    ח יס וניםכולל,  בעצמאות  מוח לט ת  ב משך  שנתיים

וגם  החל פת  ה חול  בארג ז  המצחין   ה יא  פע ולה   שא י )    מד יכי  ה אח ריות  כבדה(הליכה  לוו טרינר  לא  יכו לה   להתבצע  בלעד יו  .  את  עזר תו
  פעולה   לא  כאשר  אחד  מאי תנ ו  מב צע,  באופן  כללי).    להרבה  פ חו ת  זווע תי   כשעוד  מישהו  נחנ ק  לצד ךהסירחון  הופך(אפשר  לבצע  לב ד  
זה  הופך .  עם  הרגל יים  למעלה,  חס  ושלום,    יישב  על  הספהולא,  כדאי  שבן  הזוג  יבצע  פעולה  לא  נעימה   במ קביל ,  נעימה  כלשהי  בבית

 . נוחאת הייאוש להרבה יותר

ולמעשה התחלתי את  ניסיו נותי י ב מטב ח זמן  ,  בשל ניתודאי הז כרתי פ עם שאי ננ י. פעולה נוספת שמעו ררת אצל י ת לות גד ולה  הי א ב ישול 
  מו צרי ם  קרים  שניתנים וכולל,  התפריט  שלי   ה ופך  לצנוע  ביותר ,    עד יי ן  לא  מסביר   מדו ע  כשגיל  לא   בארץזה.  רב  ל אחר  שה כרתי  את  גי ל

, וכן.  אינם מ וצלחים  במיו חד,  לרוב,  מה  גם  שהתוצרים  שלו ,   ל ומר  מיותרשלא,  הבישול  הארוך  במטבח  נראה  לי  מתיש.  לרכישה  במכולת
  עם  יכו לת   ליי צר   מז ון   גם  מכמ ות  אפ סית   של בשלן  מוכשר  ל הפליא ,  יצרתי  ת לות  קולינ רי ת  בגיל ,  לכן.    אוויי   סב יר   בגב עת   שמוא לאין  טייק
 . שלא ארעב, הוא משאיר לי כמה סירים מלאים, ל" לחולעתים קרובות כשהוא נוסע. מוצרים

. אני  אחרא ית  על  הכביס ה,    א חר אי   על  שטי פת   הכליםגיל  –אני  ל א  יו דע ת  אם  כבר  הז כרתי   שחל וקת   הת פקיד ים  בינינו  ברו רה  להפ לי א  
  ג רביי ם גם  א ם  יי אלץ  להשתמש  בא ות ו  זו ג.  הכביסה  מצטבר ת,  לעתים,  ועל  כן,    כמוע קה  א יומהמלאכות  הב ית   תמיד   נתפסות  בעי ני י

הוא ,  או  ללבוש  חל ילה  זו ג  תחת ונ ים   שהוא  לא   מח בב,  )  ז הי םכולם,  זוגות  50מאחר  שיש  בר שות ו  בערך  ,  מצב  הי פותטי   לח לו טין (פעמיים  
  הכב יסה  בשלוש  השנים בפעם  היחידה  שהפעיל  את  מכונת.  הוא  תלוי  בי,  אין  מה  לעשות.    מ כונת  הכביס הלא  יעיז  לה פעי ל  את

 . ירד הצבע מאחד מזוגות המכנסיים שלי, האחרונות

כנראה  שהתש ובה   לשאלה  הרטורית  שלי  היא .    מילהומתכוונת  לכל"  ?מה  הייתי  עושה  בלעדיך"שואלת  ,  לא  פעם  אני   מתהלכ ת  בבית
 . מניחהאני, גם פחות מאושרת, וכן, הרבה פחות תלותית, יותר עצמאית הרבה, שהייתי קרוב לוודאי שורדת

תלויה ואוהבת את זה



  שיר מנור>  החיים בוורוד

 
הפעם  היא  מפצירה  בק ור אים  ה רוו קי ם  ל יה נו ת .  שבוע  א חר  שבוע  חושפ ת  בפנ ינו  שי ר  מנור  את   נ פל או ת  חיי  הזו גיות  שלה

השקעה  מט ורפת  ומונעת  אק טים  ספונ טניים  , דורשת  תחז וקה  תמידי ת, מה  לעש ות, כי ה זוגי ות, מהחופש  להיו ת א גוא יסטים
אתם  מ וז מנים  ,  שלא  היא  בחרה,  בזמן  ש הי א  תנ מנ ם  עם  בן  זוגה  על  הספה  מו ל  ס רט  אקשן .  כמו  נס יעה  לא  מתוכננ ת  לא ילת

 מקרה קלאסי של אחת שתמיד מתלוננת . לקרוע את העיר בלי להודיע על כך לאיש

כמו ,  בכל  מקום  מחדי רים  לנו.  או  על  חדר  ה מיטו ת  של ו,  נראה  לי  שדובר   פחות  על   מצב ו  המ שפחתי .  כבר  דובר  רבות  על  ה דשא  של  הש כן 
. המחבק  והנפל א  ב יותר ,  החם,  ושזוגיות  היא  המקום   הנ וח ,  כמו  בתיבת  נ וח,  את  הה רגשה  שאנ שים   צר יכים  ל התחלק  לז וגו ת,  באינפוזיה

, מקנאה  בהם  על  אושרם  הזוגי,  שבהם  ישבתי  עם  זוגות  החברים  שלי,  אינני  יכולה  שלא  להיזכר  באותם  ימים  לא  רחוקים,  למרות  זאת
אמצא  א ת ,  ההוא  שמככב  ב כל  הרומנים  הרומנ טיי ם,  הייתי  ב טוחה   שמ רגע  שאמצא  את   האחד .  מייחלת  לי מים   שבה ם  תצוץ  רומנ טיקה   בח יי
 .דרכי אל האושר ולא אייחל לשום מצב אחר

עדיין  אנו ,  לאחר  שנים  של  ייס ורים  בעולם  הדייטים  האכזרי,  שגם  כאשר   מגיעים  אל  אות ה  מנוחה  ונחל ה  רומנ טית ,  העניין  התמוה  הוא
 .אוצרם של אחרים נראה תמיד נוצץ יותר משלך, אין מה לעשות. משוכנעים שיש משהו שמאוד קורץ בחיי השכנים הסינגלים

קשה  לי  מאוד  ל דמי ין  איך  א וכ ל ,  וכפי  שסיפר תי   לכם  בפעם  הקו דמת,  הזוגיות  טובה  ל י.  חלילה,  אני  לא   ק וראת  תיג ר  על  נ ושא   הז וגי ות  בכל ל
אני  מתג עגע ת .  שהשארתי  מעב ר  להר י  ה חו שך,  יש  בי  גע גועי ם  ל א  מעטים   לאו תו   מצב  נפשי  ר חוק,  למרות  שטוב,  אבל  עדי ין.  לשרוד  בלי  גי ל

 ".תמיד מתלוננת: "או כמו שאבא שלי אומר, לחיי הרווקות שלי

כמי  שחצתה  את  הקווים  ,  אבל.  שיש  ה מון   ית רונות  בח ייכם  הנוכחיים ,  ככאלה  שמחפשי ם  בן   זוג  בר געים  א לה  ממש,  אולי  קשה   לכם   ל האמ ין
 . הרשו לי להזכיר לכם, ונמצאת בצד השני

. יכולים  ל עשות   את   ז ה  גם   בהתראה  של  חצי  שעה,  הסינגלס,  אתם.  לדוגמה,  לנסוע  לא ילת .  מתחשק  לכם  לעשות  משהו  כי יפי   בסוף  ה שבו ע
אתם .  שום  דבר   –"  הבטחנו  להו רים  שלי   שנפ גשים  איתם  בסו ף  שבוע"או  ,  "אולי  ניס ע  ב שבו ע  הבא,  אני  עי יף"  –אין  אף  א חד  שי גיד  לכם  

פשוט ,  לאחר  מ סיב ה  מו צלח ת,  נזכרים  ב סו פשבוע  הזו י  אחד  שבו'  אני  ו חברי  הקרוב  ר,  עד  הי ום.  יכולים  פ שוט  לע לות  על  המכונית  ו לנ סוע 
 . וייצרנו לעצמנו זיכרון נהדר לכל החיים, במשך מרבית היום שכבנו על מזרוני ים שניפחנו בגבורה בעצמנו. נסענו לאילת

, ופעמים  רבות  הטלפ ון   הנ ייד   שלי   נשא ר  צמוד   למט ען  שלו,  אני  בחו רה  שכח נית  ל הפל יא.  הוא  ח ופש  מ חובת  ה דיו וח,  עוד  יתרון  בלהיות  ס ינגל 
באחת  מ נסי עו תי ו  הר בו ת .  נלחץ  מאו ד  כאשר  הוא  ל א  מצליח  לת פו ס  או תי ,  שרגיל  ל דע ת  מה  אנ י  עו שה  במרבית  שע ות  ה יום,  גיל.  בבית
, ועד  שהתקשר תי   אליו,  הוא  חיפש  אותי  א צל  א חו תי   וא צל  ח לק  מחב רי י.  גיל  כמעט  התקשר  למשט רה ,  כשהטלפון  שלי  לא  היה   איתי,  ל"לחו

 . במקומו הייתי עושה בדיוק אותו דבר. שלא תחשבו שאני לא מבינה אותו. הוא כמעט איבד את שפיות דעתו, בשעות הערב המאוחרות

זו .  אחת  מ המטלות  הא לה  היא   להס ב  א ושר  לב ן  ה זוג  שלנ ו.  יש  הרבה  מאוד   חובות  אח רו ת,  האנשים  הזוג יים,  לנו,  מעבר  לחובת  ה דיווח
, לפני  שני שאנו .  אבל  ל עתים  הצורך  ל עשות   אותו  מאו שר  על ול   לג זול  מ איתנ ו  הרבה  א נרגיות ,  כי  ב ן  הזו ג  מא וד  יקר  לנו,  כביכול,  חובה  נ הד רת 

כדי   –צודקים  ,  וואללה".  נישואים  זה  המון  ע בו דה "ש,  אחר  כך  טפטפו  לנ ו  מכל  עב ר  כב ר  בי ום   החתונה  עצמו ,  ידענו  שאה בה   זה  שמחה
לפנק ,  לזכור  להקליט  את  התו כנית  האהו בה   על  ב ן  ה זוג,  להכין  קפה  ותה,  ים'לעשות  מסאז.  לתחזק  קשר  זוגי  צריך  לה שקיע  ב לי   הפס קה

... לא  פשוט ,  לספר  לו  כל  הזמן  כמ ה  ה וא  חמוד,  לקנות  לו  מתנות   ק טנות   ומאוהב ות  לא ור ך  כל  השנה,  אותו  ביום   הה ולד ת  ובמוע דים  מיו חדים
לשטוף  כלים  לשני  אנשי ם  ולזרוק  זב ל  של  שני ,  כמו  ל כבס  לשני  אנ שים,  ומה  עם  ההשקעות  הפ חות  חביב ות .  ואלה  רק  הדברים  הנחמדים 

 ? אנשים

למשל  כשאני  מתה  ל ישו ן  ו גי ל  ב וחר  לקרוא  ספ ר  א ו  ל רא ות  .  גם  זה   חיסרון   ענ ק  של  ז וגי ות?  ומה  עם  הצו רך  ל הת פשר   בכל  תחו מי  החיים 
 . כשכל מה שאני רוצה זה להמשיך לישון, שלא לדבר על זה שהוא צריך להתעורר לפניי כל בוקר, במיטה, טלוויזיה לצדי

הצד האפל של הזוגיות
 11.24.2005 -פורסם ב

מודעה פרסומית



  סגור

שלהערכתי  סינג לים  מבלי ם ,  כתבתי  כאן   בע בר  על   הע ובדה  המצע רת .  אין  כוח  לצ את   מהב ית   –כשמשקיעים  כל  כך  הרב ה  א נרגיות  בזוגיו ת  
רוב  הא נשים .  מסיבות  אינן  מי ועד ות   לזוגו ת  –אני  יכול ה  לד ווח  לכם  בוודאות  ,  אחרי  שנ יס יתי  לל כת  למ סיבה  לפני  שב וע .  יותר  מחו ץ  ל בי ת

מה  שמני ע  א ותם  לה תל בש  בב גדים  ז וה רי ם  ופרו בוקטיביים  ולנענע  את  הישבן  זה   הסיכו י  ל מצוא   בן  זוג .  שיוצאים  ל מוע דונים  הם  צי יד ים 
המחמיא  לי  מא וד  לרא ות   המ ון  זוגות  ע יניים  גב רי ות   מ ופנות  א ליי   כשאני ,  כשהייתי  סי נגל ית .  בעיקר  ללי לה .  ללילה  או  לחיי ם,  פוטנציאלי

שלא  לד בר   על  .  זה  סתם  מצי ק  –ואין  לי  שו ם  א פשר ות   מוסרי ת  לח וו ת  א ת  ח וו יית  הצייד   ,  ממש  פנויה   להצע ות כשאני  לא    –היום  .  רוקדת
 .שלא משאירים הרבה מקום לדמיון, והקולות הבוקעים מהתאים המצחינים, התור הארוך מדי בשירותים

כי .  ליהנות  מהב לי ינו ת  החופ שית  ו למצו ת  אותה  עד  ת ום ,  אני  מצ יעה   לכל   מי   שמ וכן  לשמו ע,  כיוון  שלהי ות   סינגל  זה  בד רך  כלל  עניין   זמני
, גם  א ם  יוצא  שאנ י  צו פה   בס רט   אקשן  שאינ ו  לטעמ י,  מאוד  מפ תה  לה צטר ף  אלי ו  ו לסגו ר  ערב  מו ל  הטלוויזיה,  כשבן  הזוג  מבלה   על   הספ ה

 . ויודעת שזה האקשן היחידי שמחכה לי הערב



  שיר מנור>  החיים בוורוד

  סגור

 
וכעת כ שהם  סוף  סוף בעל ,  כסס א ת צ יפו רני ו  כשהחליטו  להי נשא ,  עם י שראל  עצ ר  את  נשי מת ו כ ששי ר  וגיל ה חלו לצאת  יחד

ים  מפנקים  'מסאז,  במקום  סיפ ורים  על  קוקט ייל ים  טרופ יים.  המתין  בקוצר  ר וח  לר שמים  מירח  הדבש  בתאילנד,  ואשה
. בחרה  שיר  מנור  להת רכז  בפתו לו גיה  של   השופ ינג  המ אפיינ ת  א ת  בני   ה זוג,  וצעידות  רומ נט יות  על  ה חוף   ב שעת  ה שקיעה

 עושה רושם שזוגות נשואים לא מלקקים דבש 

, ייתכן  שהמשפט  הא חרון  אי נו   מדעי.  נובעים  מאי  הסכמ ות   על  נוש אים   בסיסיים,  ובין  בני  זוג  ב פר ט,  החיכוכים  הרבים  בי ות ר  בין   אנ שים   בכלל
אין  משמעות  הד בר ,  ואף  על  פי  שב חרנ ו  ז ה  ב זו,  התחנכנו  על  ער כים   שונ ים ,  כולנו  גד לנו  בבת ים  שונים.  אך  הוא  נרא ה  לי   הגי וני   בה חלט

האמהות  של   שתינו  פול ני ות  .  אני  ו גי ל  לא  ג דלנו  בב תים  שונים  במי וח ד.  יש  א פיל ו  מישהו  שאמר   שנ יגוד ים   נמשכים.  שאנחנו  מ סכימ ים  על   הכל
 . קניות –ניכר כי לשנינו הגדרות שונות למושג העומד מאחורי אחד מתחביביי המרכזיים , עם זאת, אבל. וגם האבות דומים להפליא

הכוללת  מב ט  מטורף  בעי ני ים   וא יסוף  של  כל   הפריטים  המד הי מים  ,  שופינג  ה וא   פע ולה   מ הנה   של   שי טוט  בי ן  חנויות  ב גד ים  ואביזרים,  עבורי
אלא  אם  מחירו ,  אין  שום  מצב  שה וא  י ישא ר  בחנו ת,  כאשר  אם  הבגד  מ חמ יא  ל י,  מתבצעת  ה מדי דה,  לאחר  או תו   אי סוף.  הנקרים  בדרכי

ביקור  ב שוק .  בזמן  אי כות   השקול   לא כיל ה  במס עדה  ט ובה,  בבילוי  נע ים,  המניע  שלי   ל חוויית   הקניו ת  הו א  צורך  ס ובייקטי בי   בהנאה.  מופקע
כיוון  שבי קו ר חפוז  עם  טעם של  עוד  יוצר , במידה שיש  בר שותי כמו ת  השעו ת  הדרושה, יכול לה בי א  אותי לס יפו ק מו שלם, לדוגמה, המעצבים

 .אצלי תסכול שאין שני לו

אין  שו ם ,  ואם  קי ים   כבר  מו צר  כלשה ו  ברשותו,  אם  צר יך  משהו  אז  קונים  א ות ו.  הוא  צו רך  אובייקטיבי,  לעומת  זאת ,  המניע  של  גי ל  לקני ות
גם  א ם  עיצו בה   שונ ה  לחלוטין  או   שהי א ,  אין  שום  סיבה  שאקנ ה  גופ ייה  וו רו דה   אח רת,  אם  יש  ל י  גופ ייה  ורודה,  קרי.  צורך  לקנות  מ שהו  דומ ה

כי  אני  ,  שקלים  15גם  אם  הוא   עשוי  משי   ועלותו  ,  אין  שו ם  סיבה  שא רכוש  צעיף  נ וסף,  אם  י ש  ל י  צעיף.  מבליטה  ת וו ים  אח רי ם  לגמרי  ב גיזרתי 
הוא  חושב  שזהו  ביטוי  לכך  שאני .  אין  לגיל  את  היכולת  להבין   את  הקשר  הנפשי  ההד וק  שנוצר  ביני  ובין  הפר יט   הדורש  להי קנות.  לא  צריכה

 ". קצת משוגעת"

יש  ל צאת  ,  לגירסתו  של  ג יל .  ממוקד  ומתו כנן  מראש,  תהליך  ה קניות  צריך   לה יות   קצר ,  "צורך  הגיו ני "מכיוון  שעבו ר  גי ל  ה מניע  ל קניות  הוא  
הן  מעשה   פס ול  שיש  להו ציא ו ,  עבורו,  קניות  ספו נט ניו ת.  הלוקח  בחשב ון  את  מצ ב  חשב ון  הבנק ,  לקניות  ר ק  לא חר  שהוגדר   מר אש  תקציב

 .מרפרטואר ההרגלים האנושי

לאחר  שהס תו בבתי ,  גיל  א ינו  יכול  להבין  מדוע .  מתחילתה  ועד  ס ופה,  יש  לסרוק  או תה   במהירות,  אליבא  דה  גיל,  כאשר  מגיעים  לחנו ת
, עוד  אינו  מבין  מדו ע  רכישת  תחתונים  אורכ ת  יו תר  מעשרי ם  שניות.  עליי  להסתובב  בה  שוב  ושוב  ולבחון  בפליאה  את  מגוון  פריטיה,  בחנות

 . והתלבטות בין כמה דגמים

אלמלא  לא  היה   מתהפך   סד ר  ה דב רי ם  עם  כניס תנו  לחנויות  משמימות  לאביזרי   חשמל ,  הייתי  יכולה  לה בי ן  את   השו ני   הבס יס י  הזה  בינינו
הוא  י וכל  ליהנות  ,  אף  א ם  אין  לגיל   שום  כוונה  שבע ולם  לר כוש  פריט  בא חת  מאותן  חנו יו ת.  תיקים  י וקרתי ים  ושעונים  א יכו תי ים ,  ואלקטרוניקה

אני  לא   מסו גלת   להבין   אי זו  הנאה   אפשר  להפיק  מביקור  ממושך .  מקטרת  בלא   הפ סקה,  מהצד,  גם  א ם  אני ,  משהייה  מ מושכת  ב יותר   בה ן
לדעתי ?  מי  לעזאזל   המציא  א ת  המונח  ו וי נד ואו   שופינג.  זה  מתסכל .  בחנויות  המכי לות   עשר ות  פרי טים   שלעולם   לא   תוכל  ל הרשות  לעצמך

 .היה זה אחד מאבות אבותיו של גיל

הוא  פ שוט  נשאר .  בערך  ב חנות  השני יה  ה וא  מבי ע  את   מח את ו  ברגליו,  גם  כא שר  גיל  מחלי ט  ל התעלו ת  על   עצ מו  ולצ את   עי מי  למסע  קנ יו ת
מוכרות  רבו ת  אמר ו  ל ו  שה וא  יכו ל  להיכנ ס  ע ם ,  למורת  ר וחו".  אין  לי   כוח  ל הור יד   נעליים:  " בתאילנד  היה  ל ו  ת ירו ץ  נהדר  לעניין  הזה.  בחוץ

הוא  היה  סור ק  את   כל ,  הסברתי  ל גיל  שא ם  ה יה  שו תף  א ידיאל י  למסע  קניות.  ממתין,  יושב  על  כי סא,  ואז  הו א  מצא   את  ע צמו  בפנ ים,  נעליים
הוא  ט ען  שז ה  רק  מט רי ד  או תו   שאני ,  בתגובה.  כפי  שאנ י  עו שה  כשאני  נכנסת  א ית ו  לחנ ויות,  המדפים  ומח פש  פ רי ט  שיכול  ל התאים  לי 

 .ושהוא ישמח מאוד אם אמנע מכך בעתיד, מכריחה אותו למדוד בגדים מכוערים

טווח .  אני  מ נצל ת  את  ההזדמנות  כד י  לשאול  את  ד עת ו  באשר   לפריטים  שונ ים  שהתלבטת י  לגבי הם,  "אני  ב עו נש"בפרצוף  של   ,  בעודו  ממ תי ן
 ".נראה לי שזה קטן"וכלה ב, "כאלה 17יש לך "דרך , "זה סמרטוט"התגובות נע החל ב

כנראה  שהוא  ישתמש ,  ונראה  ש לאח ר  שהער תי  ל ו  עלי הן   כמה  ו כמה  פע מים,  במיוחד  הא חר ונה,  כל  ה תגו בו ת  שמנ ית י  מעיקות  ל הפל יא
 . במסע הקניות המשותף הבא שלנו) ?נרדפות(במילים אחרות 

זה  ל א :  " הראשונה.  שאף  אחת  מה ן  לא  משב יע ת  רצון ,  הוא  י בח ר  באחת   משתי  תגוב ות   מנו גדו ת,  לאחר  שא ני   כבר   מ ודדת   את  הפ רי טים
אבל  א ם  תקנ י  כל  מה ,  זה  י פה  לך  מאוד :  " השנייה.  גם  אם  נועדה  לסי יע  לי,  את  הב יט חו ן  ה עצמי תגובה  שמורידה  לי  מי ידית  ,  "מחמיא  לך 
 ?נכון מעצבן". את לא תגמרי עם זה אף פעם, שיפה לך
עדיין  אנ י  שמחה ,  ולמרות  הנ יגוד ים   הר בים  וה עצומ ים  ה מתגל ים  ב ינ ינו  במה לכה,  על  אף   הסבל  הכר וך   ביצ יאה  ה משות פת   לקני ות,  משום  מ ה

 ?נכון, כבר אמרתי שאני מזוכיסטית. תמיד לחלוק איתו את החוויה הזו

 הבורגנים
12.30.2005-פורסם ב
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