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 נשיקה וסצנת לב בצורת בלון זה שאהבה חשבתם
 סיפורי חמישה באב, ט״ו לכבוד מסרט? שבלונית

 הזה והשחוק הפופולרי המושג את שטוענים אהבה
השראה ומעוררת מרעננת במשמעות

ברקן נעם

 לבד נשארנו "שנינו
 צעירים מספיק צעירים,
מחדש" להתחיל

m ד?*־

 90ה־ בת נעמי נפטרו, ומרים כשחיים ומרים. עלי וחיים, נעמי טובים: חברים של זוגות שני היו הם
זוגיות שנות 26 חגגו הם אתמול אוהב. כזוג - מחדש השניה את אחד גילו 88ה־ בן ועלי

 ועלי 90 בת פוליצר עמי
m הזוג באב בט״ו .88 בן כהן 
 זוגיות של שנים 26 חוגג ■י

 הם אבל במינה, מיוחדת
 שניהם קודם; מהרבה מכירים

 לחיים נעמי באושר, נשואים היו
חב לרביעיית הפכו הזוגות שני למרים. ועלי
 יחד מטיילים יחד, מבלים היו הם קרובה. רים

 נעמי בצבא, עוד הכירו ועלי חיים ומשוחחים.
 קרובות. לחברות הן גם השנים עם הפכו ומרים
"כשע עלי. מספר דלק", בחברת עבד "חיים
 אחרי בירושלים, בית לקישוטי בחנות בדתי

 נכנסה נעמי השנייה, בתנו ולי לאשתי שנולדה
 מברכים שכולם ראתה היא לחנות. במקרה

הכרתי עוד אז למה. ושאלה טוב במזל אותי

 שנולדה לה סיפרתי אותה. לא בעלה, את רק
 יש לי ׳גם אמרה היא נועה. לה ושקראנו בת לי

 פולי- מכיר גם שאני לה אמרתי בבית׳. נועה
 אותה שזאת והתברר בבית נועה לו שיש צר

 "אפילו התהדקה, הזוגות בין החברות אחת".
 עד פעמים", כמה לחו״ל ארבעתנו יחד נסענו

 ומרים. חיים אחת בבת נפטרו 1986 שבשנת
 שהיה "המזל אלמנים. שניהם נותרו ונעמי עלי
 נשארנו ששנינו לנו, שהיה הביש ומזל לנו

 להתחיל בשביל צעירים מספיק צעירים, לבד
 נפטרה שמרים "אחרי מרים. אומרת מחדש",

 מבהיר הוא מיד", "לא - עלי״ את לשדך רצו
 נעמי, של בכיוון חשבתי לא "בהתחלה בחיוך.

 בסופו כי התבקש, אפילו זה שלב באיזשהו אבל
לאט. קרה זה טובים. מאוד חברים היינו דבר של

שנים". חמש לנו לקח
 עם יצא הוא שאתמול לי מספר היה יום "כל

 שהייתה אחת שמנה, מדי יותר שהייתה אחת
 הרבה מקשיבה. הייתי ואני שמאלנית, מדי יותר
 חיפש הוא אולי בעצם לי. מספר כך היה שנים
 כמעט ממנו מבוגרת ואני צעירה יותר אחת

עוקצת. היא שנים", בשלוש
 נעשה ׳אולי אחד, יום לי אומר הוא ׳91ב־ "ואז

 בידיים עצמי את לקחתי אני בברלין׳. טיול יחד
 אולי יחד, לברלין נוסעים אנחנו ׳אם ואמרתי

 "זו מחייך, כהן שניים?׳ במקום אהד חדר נזמין
 שלהם האהבה מאז ברוכה". מאוד יוזמה הייתה

 בשכנות גרו הם שנים תשע לפני עד פורחת.
 נופי מוגן לדיור עברנו משם הממשלה. לראש

נחמד". ממש מקום פה מצאנו ירושלים.

 אחד, יום לי אמר "עלי
 טיול יחד נעשה ׳אולי

 את לקחתי אני בברלין׳.
 ואמרתי בידיים עצמי

 לברלין נוסעים אנחנו ׳אם
 אחד חדר נזמין אולי יחד,

שניים?׳" במקום
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פרנ7!לשחף

באו"ההוריםמאיפהמשנה"לא

מיוחד?אופיהיהשלבםלחתונה

להתחתןרצינולא"בהתחלה
הביורוקרטיה,בגללברבנות

אותנושמכריחיםהרגשנו

לא,שאנחנומשהולהיות

סיבות,מינימכלבסוף,
אבלברבנותהתהתנו

אזרחיהיההחתונהטקס

׳פסטיבלעשינולגמרי.

חברעםכתבנואהבה׳

בכרםוהתחתנוטקס

בבנימינה".

ילדים?עםומה

עלהמזמן"לא
שלי,אבאלידהנושא
מן׳ביוםאמרהוא

יתחתנוכולםהימים

אםחשובולאכולםעם

אולבןשחור,ייצאהילד

אותונאהבאנחנומוקה

הדרך׳.באותה

אשכנזי,ממוצאבגברהתאהבהפשוטגורן־זינבהשלומית

פורסימזהלעשותלאלכםמציעהוהיא

חשבהגורךזינבהלומית

flשו־מקבלתהכלבסךשהיא

תף

$TS1$שותף$TS1$

$DN2$שותף$DN2$כשהיאאבללדירה,חדש

שלו,טובהכיהחבראתפגשה
היאשלמעשההבינההיאארז,

לעתיד.בעלהאתלחייהמכניסה
היאהברים",היינו"בהתחלהמיד.קרהלאזהאבל

דיברנוהיוםכלטובים,ממשחברים"אבלאומרת,

לשנייה".אחדודאגנו

זוג?לבנימחםריםפתאוםהשתנהזהאיך

געגועהתגעגע,שהואואמרחזרלהול,טס"הוא

זהיחד.שנהיהרוצהושהואהבריםלסתםמדיחזק

זהאתלהגידפחדנושנינופשוטכמובן,הדדיהיה

בינינו".שנבנתההטובההחברותאתלהרוסלאכדי

הישראליתהחברהאתשמכירמהחוץמתבונן

מכשולעםהתמודדווארזששלומיתלחשובעלול

הקרובההחברותאתלאבדמהפחדחוץנוסף
והואמאתיופיהלעוליםבתשהיאהעובדהשבנו

מבינהלאממשגורן־זינבהאבלאשכנזי.ממוצא

המהומה.מהעל

חשיבות",מדייותרלזהשנותניםחושבת"אני

לב־אדלרענת

מאיפהמשנה"לאחורצת.היא

מישהותמצאבאו,ההורים

אותוותאהבאותךשאוהב

לטובה".מתחברהכלבחזרה,

המשפ-תגובתהייתהמה

הזוגילקשרוהחבריםהה

בניכם?

הכי־כברשלו"המשפחה

רה

$TS1$הכירה$TS1$

$DN2$הכירה$DN2$הטלפוןשיחותמכלאותי
שליאמאבפייסבוק.והתמונות

הראשונהבפעםבוהתאהבה

שוםהיהלאאותו.ראתהשהיא

גםמעולם,בינינותרבותיפער

המשפ־שנתנובהרגשהלא

חות.

$TS1$.המשפחות$TS1$

$DN2$.המשפחות$DN2$אותוקיבלושליההורים

הראשון.מהרגעגדולהבאהבה
שה־אחרייוםהחברים,ולגבי

תחלנו

$TS1$שהתחלנו$TS1$

$DN2$שהתחלנו$DN2$היםלחוףהגענולצאת

היווהתגובותהבריםעםלשבת

ואמרופירגנוכולםמדהימות,

צפוי".היהשזה

וחופשאהבהסיפור
במקבילנוספיםקשריםמנהליםהםמאושריםמשפחהלחייהמפתחאתמצאושלההזוגובןהלוימאשה

אמא,44בתהלוי,מאשה

פור־אישההיאלשלושה,

צת

$TS1$פורצת$TS1$

$DN2$פורצת$DN2$היאומוסכמות.גבולות

אבלשנה,15כברנשואה

הילדיםבעלה,חבר.גםלהיש

אותםשמכיריםמיוגםשלהם

נוסעתאיתו,מבלהשהיאיודעים
לבעלהגםלמיטה.איתונכנסתוגםלטיוליםאיתו
נשוי,מאשהשלהחברוגםחברה.ישמאשהשל
מסובך?כמובן.אחרתלמישהי

למשךמונוגמיבקשרלהישארמההכרחיותרלא
ללימודימרצההלוי,אומרתשנים,הרבהכךכל

איךזוגותללמדועברההסבהשעשתהאפריקה

ריבוי)מלטינית:הפוליאמוריהיסודותאתלאמץ

אהבה(.

אומ־היאשלי",החופשזהשלימהאושר"הלק

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$הזמן,כלאחדבנאדםעםלהיותיכולה"לא

חייבאינטימיהיבורלמהמבינהלאאותי.חונקזה

אחד".לאדםאמוניםשמירתעלבנוילהיות

הנורמה?זוכיאולי

כשישכיקיימתהיאאבלהנורמה,שזו"ברור

ואיזהלמי,שייךמייודעיםשבומוגדרמשפחתיתא

חברהלנהלקליותרהורים,לאיזהשייכיםילדים

אלמנטמאשריותרלאזהבעיניי,ועולם.ומדינה

בי".שישלטומוכנהלאואנישליטה,של

בפועל?עובדזהאיד
פעםמדילנסועבמקוםלמשל,פשוט.עובד"זה
החבר,עםלחולנוסעתאניחברה,עםלחול
אינטימי".קשרמקיימתגםאנישאיתו

הני־אותלפתוחבקשתךאתקיבלבעלךואיך

שואים?

$TS1$?הנישואים$TS1$

$DN2$?הנישואים$DN2$

הודההואשנהחציאחריקשה.לוהיה"בהתחלה

ישלוגםכיוםבמונוגמיה.אנשיםלהביןשהפסיק

ולאשניםהמשכמעטכברככהחייםאנחנוחברה,

אחרת".אפשראיךמבינים

איתה?כשהואמקנאהלאואת

בפחדאולאבד,בפחדהואהקנאה"מקור

שאנחנומהלקבליכוליםאנחנואםלהינטש.

הואהענייןללכת?מהבשבילבחוץ,גםרוצים

עלבנו,שתלהשהתרבותהאמונותאתלפרק
מחוץשסקסאואוהב,לאמקנאשלאשמיכך

אחדשאדםזהעלאסור,זההיחסיםלמערכת

בפועלזהכלשלי.הצרכיםכלאתלמלאאמור
נכון".לא
מתה?המונוגמיהאז

מהותילשינויעדיםאנחנוהאחרונות"בשנים

משמעותיוהואזוגיים,וביחסיםהמשפחתיבתא
בהקשרגםאלאפוליאמוריהשלבהקשררקלא
חד־מיניות,משפחותשלמורכבות,משפחותשל
המ־ההגדרהבליגםלגיטימיותחייםצורותשל

סורתית

$TS1$המסורתית$TS1$

$DN2$המסורתית$DN2$וכלב".ילדיםשגיעםזוגשל
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ברקןנעם

הקשתצבעיבכלאהבה
אספרגר,תסמונתעםנולדהמירי

חברתי.מבידודסבלהחייהוכל

קבוצההקימהעולהכעואמארק
אספתרעםלצעיריםמיוחדת

מצאההילדהתקשורת,וקשיי

הלבעכשיו"גםחייה.אהבתאת

מהתרגשות"פועם

עםשנולדה,(35)מאיירי
כבראספרגר,תסמונת

לאשלעולםבטוחההייתה

שנותכלבמשךלאהבה.תזכה

היאובתיכוןבחטיבהלימודיה

כמהחברים.להשאיןהרגישה

לעגוצחקו,מהכיתההחבריםלהתקרב,שניסתה
נותרההיאה־61הולדתהביוםממנה.והתרחקו

וקישוטיםבלוניםמלאבסלוןמשפחתה,עםלבד

Jamp;C־

אףיומולדת.ועוגתממתקיםעמוםשולהןועם
הגיע.לאחבר

כשאמההפיצוי,הגיעמכןלאחרשנתיים

אוטיזםאספרגר,עםלצעיריםקבוצההקימה

שלהראשוןלערבנוספות.תקשורתובעיות

ערב,באותוכברמיכאל.גםהגיעהקבוצה

יחד,הםשנים16מאזהניצוץ.השנייםביןנדלק
דמיינתי"לאנישואים.שנותעשריחגגווהשנה

זה"עכשיואומרת.היאהאחד",אתשאמצא

הראשוןבערבגדולה.מאודאהבהעםהפיצוי
מאוד.חמודשהואחשבתימיכאל,אתשראיתי

מכלומרשיםיפהחתיך,הכילינראההוא

מבטיםהחלפנוקליק,בינינוהיההבחורים.

הזמיןהואערביםכמהאחריהתקרבות.ונוצרה
זאתבהתחלהבקניון.לבילויאיתולצאתאותי

מיכאל

מאי־זרומירי

גדולה.מאודלאהבההתגלגלוזההברות,הייתה

עכשיו,וגםשלנובזוגיותואהבהחוםהרבהיש
הלבניצוצות.ישנישואים,שנותעשראחרי

מהתרגשות".פועם

אתתמידכאבהמירי,שלאמהמאי,אלישבע

פעםאף׳למהשאלה,תמיד"היאהחברתי.מצבה

המורים,עםלדברניסיתיאותי׳.מזמיניםלא

היאעזר",לאזהאבלהחבריםועםההוריםעם

נשבר.שליהלבההוא,ההולדת"ביוםאומרת.

מהמנהלוביקשתילמתנסיםבחברהעבדתי

להקיםיהודית',׳ביתעבדתי,שבובמתנס
תקשורת.ובעיותאספרגרעםלאנשיםקבוצה

ויחדצעיריםמאודהרבההגיעוהראשוןלערב

להחיכיתיאחדערבמיכאל.גםהגיעאיתם

זוגוראיתיגשםירדבמתנס.המפגשבתום

לעברהתקרבוהםמטרייה.תחתיחדהולך
חשבתישלי.הבתשזאתקלטתיולאהאוטו

לידפקהכשמיריורקיפה,מראהאיזהלעצמי

אמרההיאשלי.הבתשזאתהבנתיהשמשהעל

בהמשך,שלי׳.החברהואמיכאל,זה׳תכירי,לי

תוכניתיצאהשלי,לבתחברהלחפשמהרעיון

זוגותכמהמהתכניתשיצאושמחהאניארצית,

חברויות".ונוצרות

הח־של׳רעים׳תכניתמנהלתקריים,טליה

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$,הסיפורמהתוצאות.מאושרתלמתנסים"

דוגמא"הואאומרת,היאומיכאל",מירישל

לצ־שמאפשרת׳רעים׳תוכניתשללייחודיות

עירים

$TS1$לצעירים$TS1$

$DN2$לצעירים$DN2$מת־לצאתהצליחולאמעולםשרובם

חושת

$TS1$מתחושת$TS1$

$DN2$מתחושת$DN2$צעיריםלפגוששלהם,החברתיהבידוד
לצאתחברתיות,מיומנויותלפתהגילם,בני

יציאותליזוםואפילולמסיבותלטיולים,יחד

משותפות".

קליגרליפשיץאיריס

ש7יעיניים
בההתאהבהואשנהעשריםלפנישטרןאביבהאתפגשאמריוכשמשה

לרגעלוהפריעהלאעיוורתשהיאהעובדהראשון.ממבט

זהרונכדתה,אביבהמשה

פגשאמריושמשה

שטרןאביבהאת
מיד.בההתאהבהוא

שהיאמראש"ידעתי

מס־הואראייה",כבדת

פר.

$TS1$.מספר$TS1$

$DN2$.מספר$DN2$הייתהעדייןהיא"אז

היאהיוםצללים,רואה

לר־התלבטתילאלגמרי.עיוורתכבר

גע,

$TS1$,לרגע$TS1$

$DN2$,לרגע$DN2$חכמה".ומאודיפהפייהאישההיא

שלושהעםגרושהשהייתההעובדהגם

גרוש,67אמריו,לו.הפריעהלאילדים,

שחוגגתאביבה,אתהכיראחדפלוס

עשריםלפני,60הולדתיוםבדיוקהיום
דבר"איןלרגע.נפרדולאהםמאזשנה.

"המגבלהאומר,הואעושה",לאשאביבה

אתלהגשיםלהמפריעהלאהראייהשל

עלמקצועיתרוכבתהיאחלומותיה.כל
שמורכ־ולא""כןבקבוצתטנדםאופני

בת

$TS1$שמורכבת$TS1$

$DN2$שמורכבת$DN2$ומרוכביםעיווריםאופנייםמרוכבי

מפקדרגב,מוטיהקיםהקבוצהאתשרואים".
היש־המרכזבמסגרתבפלמחים,לשעברטייסת

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$צמודהעצמהאביבהנחייה.כלבילהכשרת

טובי.לשםהעונהנחייהלכלב

גאווה,מלאענקחיוךעםמשהמציין"אני",
קבוצתאתשמלווהכנהגהיתרבין"משמש

במק־משאיתנהגאניעליהם.ושומרהרוכבים

צועי,

$TS1$,במקצועי$TS1$

$DN2$,במקצועי$DN2$ההגה,לידבקבינהשנינושלתמונהלייש
לינותןזהשלי.בעינייםאביבההזמןשכלככה

עלבולהשנהיצאבאבטובעבודה.כוחהרבה
חגיגהזאתאביבה.שלהשישיםההולדתיום

בשבילנו".כפולה
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