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שהשניםבכל^\

החילוניםעוברות,

בהתחלהאותי:מגדילים

אחרישדרנית,

אחרירדיו,טכבתזה

טלוויזיכוכבתזה

תרבות־אייקוןזהאחרי

כל

$TS1$תרבותכל$TS1$

$DN2$תרבותכל$DN2$נהייתאניהזמן

מפורסמתיותר

אםיאללה,ונעו־־צת.

טובלכםעושהזה

n7 riinwrn niTnnשכולולעולםירוךדייןנועהאתהעבירה

בזכותהאבלנורמטיבי.לאדםאותההפכהלאגםהיאאור.

המשיח.ימישלפמיניזםועםבצניעותהקצהעלללכתלמדה

יהיולא'מקימי/שלה,רב־המכרפיעלהחדשהבסדרהלכן

להשהתגנבהמאחתחוץנשיקות.לאואפילומיןסצנות

ברחייםגבי בהרליהגבריאלצילום:ברחייםגבי

עלקטןשלטתלויירון־דייןנועה

אשוב.תכףלגלות,יצאתיהלב:

בתשובהחזרההיאשנה18לפני

הרגישהלאומאזמתוקשר,במהלך

הרגעאתזוכרתעדייןוהיאבבית.

שגםלראשונההבינהשבוההוא,

אתתמצאלאהיאהחרדיבעולם

למו־שליהילדהאתלרשום״רציתימקומה.

סר

$TS1$למוסר$TS1$

$DN2$למוסר$DN2$״הייתימספרת.היאנחשב״,מאודחסידי

והתבזיתי.לשםהגעתיהכל.לעשותמוכנה

למהלפה?באהאתלמהלי,אמרההמנהלת

אתםאצלנו?שלךהילדיםאתלשיםרוצהאת

וישב־לאוטוהלכתיאחרים.אתםכמונו.לא

תי

$TS1$וישבתי$TS1$

$DN2$וישבתי$DN2$.בשבילאיט!פאקלעצמיאמרתיובכיתי

הצ׳ולנט.לתוךכיוונתילמה?הכל?עשיתימה

יכולהצ׳ולנטבתוךשנולדמישרקהבנתילא

לשם״.לכוון

ולאאחדעולמעזבתגדולה.מאודבדידותזו

אחר.לעולםלגמריהתקבלת

היינוהזה.בעולםגלותשלסוגזה״נכון.

אאוט־ואנחנוחילוניםכשהיינואאוטסיידרים

סייררים

$TS1$אאוטסייררים$TS1$

$DN2$אאוטסייררים$DN2$.אתהלקיתישניםוהרבהכחרדים

אישהלהיותלהפוךחייבתשאניזהעלעצמי

שהסתכלתיהחרדיותהנשיםכמומכובדת,

דורותטוב־טובששתולותבהערצה,עליהן

לאשלי.התשובהבתוךנכשלתיבעיקראחורה.

תמידאניהאלה.הנשיםכמולהיותהצלחתי

לשנותניסיתלעצמך,אומרתאתאחרת.אהיה

אתלאהובתלמדיאזנכשלת.והריעצמךאת

העצמית״.השנאהעםתפסיקיעצמך.

ידיימ?מרפהלאכבישלוןמגדירהשאתומה

אזחיי,אתלהפוךהצלחתיאניאםכי״לא.

וכלקטן,כךכלארםבןאניכייכול.אחדכל

איכותי״.ולאמחונךלאכךוכלגרועכך

נו.די,

לה־יודעתלאואנימחונכתלאאני״באמת.

תמיד.

$TS1$.להתמיד$TS1$

$DN2$.להתמיד$DN2$מקולקלת״.ואנילפעמים.מפונקתואני

שהייתמיכלומר,קלאסית.עצמיתשנאה

שתהיי?מיגמהוא

עםלהתמודדלמדתיאבלכן,שאריות,״יש

שלהזוהתבניתאבלמשבר,רגעישישבטחזה.

ואניטובליונהיהבתשובהחזרתירע,לי׳היה

אושרהעיקר.לאזההאמת.לאהיאמאושרת׳

בתשובה.חוזריםזהבגלללאקטנים.רגעיםזה

אםהתחדשות.זהברסלבשלאחדמספרהנשק

תמותי".אתאתמולשהיהמהעלתחשבי

בחייט?להישארכדיחושבתאתמהעלאז

אתעזבתילאהעומק,שלבעומק״שבאמת,

חרדיתולהיותצדלעבורכדיהחילוניהעולם

שאנימהשזהנדמהליהיהאםגםנורמטיבית.

לחיותחיפשתישלי.בפנימיותלאזהרוצה,

המנהלתאזהקצה.שלהקדושומהצדהקצהעל

תהיהלאשלךהבתלי,אמרההיאצדקה.ההיא

ידעתיולאסנובית,אמרתי,ואנימאושרת.פה

הםהבדל.שישוזההיום,יודעתשאנימהאז

לאאנחנוגםמה,אזאיתנהלהתחתןרוציםלא

איתם!להתחתןרוצים

סוגאנחנומה,אזלעצמי,אומרתתמיד״אני

פרי־לזהקוראיםהיותל־אביביםשוליים?של

נג׳.

$TS1$.פרינג׳$TS1$

$DN2$.פרינג׳$DN2$שפ־למהאזפרינג׳,הייתיתמידאניאבל

תאום

$TS1$שפתאום$TS1$

$DN2$שפתאום$DN2$איכותי,נורמטיבי,לאדםאהפוךכחרדית

הבית,בוועדהייתילאבחייםבקונצנזוס?שחי

לא!״בתשובה?חזרתיכיזהעםאתחילאניאז

היאהמהפך.אתעשתהמאזעברושנה18

אותוכמעטחיההיאהיום23בתאזהייתה

השני,בצדהחילוני,בעולםשחיהשניםמספר

יל־שבעהפלוסברםלבכחסידתבבית־שמש,

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$מתחתאבלוחצי(.17בתשבהם)הגדולה

לגמריזוהשרווליםארוכתולשמלהלשביס

והטלוויזיההרריוטאלנטיתירון,נועהאותה

<«10111המעון





ד״ןיובלבעלהעםבחילוניתיכול.אחדכלאזחיי,אתלהפוךהצלחתיאיכותי,ולאמחונךולאוגרוע,קטן,כךכלאדםבןאני,אם

7nהרגשתילאלחרדים.בימקימי'ניחנתי״לא 77 w1wגםזהאותם.ללמד

כשקיבלתיהופתעתינוראנישואים.בליויחסיםמחשופיםשםישכיאסור,

ליד״מידשחורותבשקיותעוברשהספרושמעתיחכמיםמתלמידיתגובות

זהמהראיתיאישישבאופןרקעבודה.שעושותמיכאלימרבכמונשים״צריך

יציבה,וזוגיותמשפחהלךלבנותכדיהזההכוחכלאתלוקחתכשאתשווה

בריקדות״עלבלעלותהתעסקתכיילדיםבלי40בגילעצמךאתמוצאתולא

<«מ₪והמעון

העצ־ההומורהכריזמה,המהיר,הדיבורמהניינטיז:

מי.

$TS1$.העצמי$TS1$

$DN2$.העצמי$DN2$בלעגעצמהאתמכנההיאמייק־אפ"׳׳הרבנית

כללבדרךנדיר.זה"אבללכתבה.הצילומיםאחרי

מטבוחה״.הרבניתאני

לר־מטרידהמאור,משכנעתרטוריקהלירוןיש

געים,

$TS1$,לרגעים$TS1$

$DN2$,לרגעים$DN2$בעיקרוהיאברסלבית.לדברעוברתכשהיא

מכ־הייתההזאתהבערהפעםאש.בהשישאישה

תנת

$TS1$מכתנת$TS1$

$DN2$מכתנת$DN2$אח־לדבריםמוקדשתהיאהיוםטיים,לפריים

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$ילדיהמולעצמה,מולרוחנית,לעבודהבעיקר

לאשאתהלזההוכחההיאירוןועדיין,קהל.ומול

להשתדרגהואהמקסימוםמעצמך.לברוחיכול

החדשה.בתוכנהגםיישארושהבאגיםבידיעה

חבריהאתהרעישהשלהבתשובההחזרהבזמנו

נרקיסיסטיותבריותארם,בניהתקשורת.בעולם

עלירוןשלהרוחנימהאקטהשליכוישרמטבען,

אותהשהכירוכמהשאמרוכמוונעלבו.חייהם,

דווקאאיךלהביןאפשריבלתילהםהיההשבוע,

לה־בחרהושכל,ויופיוכסףקריירהלהשהיוהיא,

פנות

$TS1$להפנות$TS1$

$DN2$להפנות$DN2$בפנים״,יריקהכמוהיה״זהעורף.זהלכל

מהם.אחדסיכם

לבונקר״,ירדתיבתשובהלחזור"כשהתחלתי

לגמרי.״הסתגרתיההיא.התקופהאלירוןחוזרת

אחדשאףדהרהבכזוהייתיגםקשרים.ניתקתי

מה־חוץאיתי,קשררצהלאשליהקודמיםמהחיים

משפחה.

$TS1$.מהמשפחה$TS1$

$DN2$.מהמשפחה$DN2$מהשזהחשבתיבהתחלההכרחי.היהזה

הכלואעשההכלאתאכריתשאנימשמייםשרצו

טיפוסהואבמה,שלטיפוסשהואמיאבלמחרש.

זההזה,ובמובןזהאתמאפשרנחמןורביבמה.של

הח־עלצעקנחמןכשרביהחרדית.מהחברהשונה

סידים

$TS1$החסידים$TS1$

$DN2$החסידים$DN2$פירותתעשויבשים,עציםתהיואלשלו

תפעלוהמילה.שלהרוחניבמובןפירותהתכווןהוא

עצמך".שלרצהכמוזהאחרתבעולם.

הספרהיהירוןשלהראשוןהציבור־הפרי

אוטו־חציבצורהוגולל2007ב־שיצא׳מקימי/

ביוגרפית

$TS1$אוטוביוגרפית$TS1$

$DN2$אוטוביוגרפית$DN2$בעלה,ושלשלהבתשובההחזרהאת

מתוארתשתל־אביבכפיהמאפליה,מלבריין,יובל

אחרת.חייםלצורתפתחשקייםהגילויועדשם,

החילונייםהסטריאוטיפיםעללהתווכחאפשר

מדכ־זיוניםזיונים,רכדכת,סמים,משמעות,)חוסר

דכים(

$TS1$)מדכדכים$TS1$

$DN2$)מדכדכים$DN2$עללאאבללמטרה,המחברתשלוהמגויסות

מצוינת.כותבתהיאשירוןהעובדה

שנ־לשעבר,החילוניתשלהפרטיהכליםניסוי

צרך

$TS1$שנצרך$TS1$

$DN2$שנצרך$DN2$חובהלמוצרהפךהלא־אמוני,בעולםגםיפה

״זההחרדית.בחברהולנחשקהרתי־לאומיבמגזר

גאה.היאבתשובה״,חוזריםשלכזהקאלטספרנהיה

אתשקראואנשיםשזהמקימי׳׳ילדתמושג״נהיה

לאלחרדים.כיוונתילאואנישינוי.ועשוהספר

כיאסור,גםזהאותם.ללמדמהלישישהרגשתי

ותיאוריםמקובל,לאדברשזהאהבה,סיפורשםיש

נוראנישואים.בליויחסיםמחשופיםשלחילוניים

וש־חכמיםמתלמידיתגובותכשקיבלתיהופתעתי

מעת־

$TS1$ושמעת$TS1$

$DN2$ושמעת$DN2$ליד״.מידשחורותבשקיותעוברשהספר

להמ?עשהזהמה

כמוהפנימית.הנקודהאתאצלםריענן"זה

פעמיםהרבהחרדי.נולדאדםחילוני,נולדשארם

הלמה.אתשוכחאתהבא־ךמתעסקשאתהמרוב

לאכינבהלתיואניבבטן.בעיטהלהםנתןהספר

אנידבר.שוםשלחברתיתמנהיגהבעצמיראיתי

כלאניגסה.מילהזולהנהיגאצלנוברסלבית

אחריי״.שתלכוראויהלאאניאומרת,הזמן

אורלהיותשרציתחושבתכןאנימצטנעת.את

נבהלת.קרהכשזהפשוטבדרך.

הרו־האג׳נדהעליי.גדולשזההרגשתי״נכון.

חנית

$TS1$הרוחנית$TS1$

$DN2$הרוחנית$DN2$משהויששליאחדלאףלשקרלאהיאשלי

לאהתשובהלי.ששייךאוראיזהשראיתיאין,שלו

בת־מזה.ונבהלתיהמפתחות.מחזיקעלל־תלויה

כנון

$TS1$בתכנון$TS1$

$DN2$בתכנון$DN2$עושהשלי,מהמטבחיוצאתשאניחשבתישלי

כיקרה.לאזהלמטבח.וחוזרתציבוריחס־שבועיים

ושהיאמשלהכוחיששליצירהבחשבוןלקחתילא

הקורא".עלמאשרפחותלאהיוצרעלפועלת

לך?עשהזהמה

חרדיהמאודמהבונקראותיהוציאזהכל״קורם

מס־לאנשיםעשהשזהמהגםמענייןבו.שהייתי

ביב.

$TS1$.מסביב$TS1$

$DN2$.מסביב$DN2$טוב,אמרו,לי.האמיןלאאחדאףשניםכמה

גחמהאזאלינו.חוזרתאתמעטועודמסעעושהאת

עומדתואתילדיםשבעהלךיששנים,עברוגחמה,

שםמצחיק!לאמטבוחהשלפרצוףעםבמטבח

רצינית״.אנישכנראההבינואנשים

הפריהתהווההראשוןהפרימתוך

שתעלה׳מקימי׳הסדרההשני:

העי־אתבהוטבנובמבר20ב־

בוד

$TS1$העיבוד$TS1$

$DN2$העיבוד$DN2$ירון־הזוגבנייצרולמסך

ריין

$TS1$ירוןריין$TS1$

$DN2$ירוןריין$DN2$נהרירםהבמאיעםיחד

סוגמרום.תמרוהתסריטאית

כמופרפרזה,עלפרפרזהשל

כדיבבהלהאותהמתארתשירון

אותהיקשרולאוחלילהשחס

עלדמותםבניעםיוכלבעלהואת

זאת,עםומיקי(.פוליאקוב)יעלהמסך

ברסלבחסידבתפקידיובלשלהופעתו

כלשעםמבהירה,הגיבוריםאתבתשובהשמחזיר

מפלר־בהחלטהזוגבניעליהם,שהסדרהההכחשה

טטים

$TS1$מפלרטטים$TS1$

$DN2$מפלרטטים$DN2$האישי.לסיפורםהדמיוןעם

החלל',את׳למלאכמוליצירותבניגוד

שלהניסיוןהחרדי,העולםאתשחושפותו׳שטיסל',

לתארמנסהשהיאמכיווןיותרשאפתני׳מקימי׳

בת־חזרהשלומורכבפנימיתהליךטלוויזיונית

שובה.

$TS1$.בתשובה$TS1$

$DN2$.בתשובה$DN2$המילה:שלהטובבמובןפשוטה,לאהתוצאה

עושיםלאריין(יובלשלדמותו)בןומוקיפוליאקוב

ובמשפחה.בשני.ואחדבעצמםנאבקיםאלאחיים,

״אמרוחיפוש.ישאנד.האפיאיןובעולם.ובקריירה.

צוחקתבתשובה״,לחזורהשקעושהלאשזהכברלי

מהסדרהבטןכאבילייששניםארבע״כברירון.

ועדייןטובות,בידייםשל־הבייביאתנתתיהזאת.

שלי״.זה

לאבידייםשלךהבייביאתלהפקידחששתלא

מאמינות?

והכלדתיים,מיוצריםהצעותהרבה״קיבלתי

מו־היולאהאנשיםכילאומגזרי.קטןבעינייהיה

כשרים,

$TS1$,מוכשרים$TS1$

$DN2$,מוכשרים$DN2$גםאניאולינכון.ליהרגישלאזהאבל

יותרזהאתורציתיבלרינהופרימהמפונקתקצת

האלה.הפריקיםותמר,רםאלייהגיעוואזבגדול.

היתרביןהספר,וכשיצאמגל״צ,הכרתיתמראת

אותם,ששאלתיזוכרתאנילה.גםאותושלחתי

עלסיפוררואיםאנחנואמרו,בזה?רואיםאתםמה

מצאזהזה.עםמזדהיםאנחנומלחמה.עלמאבק.

בעיניי.חן

מתחב־שהםקלטוהםכיעזרהצריכיםהיו״הם

רים

$TS1$מתחברים$TS1$

$DN2$מתחברים$DN2$ויובלהפנימיתהמהותאתהבינולאאבללזה

ואזולהסביר.להסבירוהתחלנואיתםישבנוואני

רצינוגםלהסביר,רקיכוליםלאשאנחנוקלטנו

פהואומרת,דראפטקוראתאתמזה.חלקלהיות

התחילומתוקים.כךכלהיוגםהםמדויק.לאזה

חסידית.ממשבשורהגרנוואזהביתה,אלינולבוא

אבנים!עליהםיזרקושלאיהיה?מהאמרתיואני

)צוחקת(״.

חשובים?לךהיושמלכתחילהדבריםהיו

היית*לאאישור.לילתתצריךשהיהרבלי״אין

אומ־שניםשכבררבניםליישאבללבקש.צריכה

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$הולכתאנילרם,אמרתימההתחלהתעשי.לי

שאיןאהבהסיפורעושהאותךנראהאותך.לאתגר

בליהפה,עלאחת,הייתהנשיקות.אפילומין,בו

ומצפוןדתמטעמיוזהנוזליםמיניכלשלערבובים

אותו.הדליקוזהאותך.נראהלו,אמרתי)צוחקת(.

השוטעםאעמודאיךדמיינתישבהתחלהכמובן

שאחרימשנהלאהעסק,שלהכשרותמשגיחואהיה

לגמרי״.קרסה.הקונספציהזה

שלך?הקהילההסדרה?אתיראושלךהילדים

המייקינגאתראתהכברשליהגדולה״הילדה

קצתהואכיממנה,אעליםשאניאחדקטעישאוף.

מהכלשלימהניסיוןהקהילה?מבחינתי.חשוף

שמגי־אנשיםהרבהישלדת,וקשורשבאינטרנט

עים

$TS1$שמגיעים$TS1$

$DN2$שמגיעים$DN2$.זה".אתלמצואכדיהאקרלהיותצריךלאלזה

להתפ־שיכוליםקטעיםישבסדרהגםבמפר,במו

רש

$TS1$להתפרש$TS1$

$DN2$להתפרש$DN2$.חוזריםשלאבעצמךאמרתאתכמיסיונריימ

דווקאלאוזהאבלמאושרים,להיותבדיבתשובה

המסך.עלשעוברמה

רברשוםמביןלאהואזהאתיגידמישהו״אם

פעמיםעשרותברכייםפיקליהיהשלו.מהחיים

הכיהדברהיאהזוהסדרהכיהעבודה,כריתוך

לחזרהמטיפהלאהיאהאור׳.את׳ראיתיעלחשוך

כלאתלוקחתהיאהפוכה.היאלא.ממשבתשובה.

אפש־הבלתיהדבריםהדילמות,הכיעור,הקשיים,

ריים

$TS1$אפשריים$TS1$

$DN2$אפשריים$DN2$שבעיקרשמהחושבתואניאליהם.להתגבר

למסע.חבריםהםהזוגובןשעלמהזהבהעובר

באדיר.

שק־מהבכלהתעוררותישהאחרונותבשנים

שור

$TS1$שקשור$TS1$

$DN2$שקשור$DN2$החרדית.החברהעלמציצנילמבט

חיובי?תהליךזה

לח־הצצותעלמתיםאתם״איך

רדים,

$TS1$,לחרדים$TS1$

$DN2$,לחרדים$DN2$?התעוררותהריישהא

תרבותשלהאחרונותבשנים

עםרנדשוליהיהיהודית.

ל׳מקימי',שקדם׳האושפיזין׳

טובה׳.׳נקודהעםשוליהיהואז

סדרהבעיניי׳שטיסל׳אתיש

רוסיזהכיראיתי?למהמהממת.

את׳למלאאולי.לשלוחודאגו

בורשטיין.רמהחברתישלהחלל׳

אתכשהתחלנומהזבל,עודמכירותאנחנו

שונהאבלמדהים,שלההסרטיחד.גרנוהתהליך,

אחר.חילוניאץלגמרי.דוסיהואמ׳מקימי׳.לגמרי

רמה.לי,חנוקלה,אמרתיאותולראותכשגמרתי

החילונים?״איפה

בנאי,אביתראתישהחוזרים.שלחברותא״יש

הםבעלי.שלטובהכיהחברהואושוליהרזאלים.

ברסלבחסידהואאופן.באיזשהונשואיםבכלל

קצתאופןבאיזהכולנודרור.מעור.שבור.אמיתי.

מעוכים״.

האמונה?מכובדמעוכים?למה

בשמחהלהיותגדולהמצווהאומר,נחמן״רב־

אתוהמיואשיםהריכאוניםכלאתואיכשהותמיר.



המרה,שלשיעוריםלהעבירבזמנוליהציעובתשובה.מחזירהלא״אני

תביאולכם,באאםלשבתתבואוושקרי.יומרניזהבעיניילדתימחילוני

האחר״עלדעתיאתולהשליטלבואשלימצחהעזותכאןעדלילדים.קרמבו

הוארנדושוליהרזאלים.בנאי,אביתראתישהחוזרים.שלחברותא״יש

ברסלבחסידהואאופן.באיזשהונשואיםבכללהםבעלי.שלטובהכיהחבר

מעוכים"קןצתאופןבאיזהכולנודרור.מעור.שבור.אמיתי.

p11M811nyn»>

אצלו״.מוצאת

שלכמ..נהואאולי

והואהזה.לדוריתברךהשםשלהציפרלקס״הוא

לאאחראףכיכמונו,אנשיםעםלעשותמהיורע

לילאחריםשקלמהאצלי,איתנו.לעשותמהיודע

רקלהיות.עצמי.אתלהריםבבוקר.לקוםקשה:

קשה״.זהלהיות.

וב־היאשפתחו׳התהוות׳,במרכזיושבותאנחנו

עלה

$TS1$ובעלה$TS1$

$DN2$ובעלה$DN2$מוס־באזוריפהלופטברםלב.תורתללימוד

כים

$TS1$מוסכים$TS1$

$DN2$מוסכים$DN2$:שלסטיקריםספות,גדול,שולחןבתל־אביב

לשיעורהולמתתפאורהנסעת״.נגעת״ברסלב

היאהאחרונותבשניםמעבירה.שירוןלנשיםקבוע

לביןהילדיםגידולביןמתזזתעמלניתדבורה

כתי־בהדרכתה,לאומןנסיעותלנשים,הרצאות

בה

$TS1$כתיבה$TS1$

$DN2$כתיבה$DN2$בשםשלהסטנד־אפערבחרדיים,לעיתונים

הסדרה.עלהעבודהגםוהייתהגברים׳,׳הדרת

שמההיאאםגםטאלנט,נשארתטאלנטבקיצור,

הראש.עלמטפחת

מתחילהכשירוןיותרלברורהופךהעניין

אמו־עלמרצההיאויצא׳.׳פרשתהנושא:לדבר.

נה

$TS1$אמונה$TS1$

$DN2$אמונה$DN2$בתנועותחולץבעניינימפטפטתשהיאכמו

החדרבבהירות.עסיסי,בהומוררחבות,ידיים

שנקשרוראשבכיסוייבתשובהכחוזרותמלא

בה־בירוןשנתקלולאומיותובדתיותבהססנות,

רצאה

$TS1$בהרצאה$TS1$

$DN2$בהרצאה$DN2$הביאהמישהיבקסמה.ונשבואחרתאוזו

בירוןתולהאחרתבלהיטות.כותבתמישהיעוגה.

מעריצות.עיניים

בתשו־להחזירכוונהלךשאיןאומרתאת

בה,

$TS1$,בתשובה$TS1$

$DN2$,בתשובה$DN2$לצאתהרצוןעלמדברתאתבשיעוראבל

הש־עלבו.תקועותמרגישותשאנחנוממקופ

חרור

$TS1$השחרור$TS1$

$DN2$השחרור$DN2$.לב־הטפהכמונשמעקצתזהשבתפילה

חורות

$TS1$לבחורות$TS1$

$DN2$לבחורות$DN2$סמכות.בךשרואות

בנא־לוקחתלאאניבתשובה.מחזירהלא״אני

רם

$TS1$בנארם$TS1$

$DN2$בנארם$DN2$אנ־ישאור.ישכאןחושך,יששםלוואומרת

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אניממטר.רואיםלאבכיף.זהאתשעושים

המרה,שלשיעוריםלהעבירבזמנוליהציעולא.

נכוןזהושקרי.יומרניזהבעיניילדתימחילוני

ממלאים.טובים,נפלאים,הםמצוותשלשחיים

אתשיעבורשמיזהלהגידיכולהשאניהמקסימום

הוא״.יותריהיההזההתהליך

קי־היאשמטרתובזמנוהספרעלאמרתעדיין,

רוב

$TS1$קירוב$TS1$

$DN2$קירוב$DN2$.שליחזקהכי״המניעאצטט:ואנירחוקים

שבשמיים,לאבינוישראלביןשלוםלעשותהוא

תשובה״.הרהורלעורר

לאדםלתתזהתשובה.לאזהתשובה״הרהור

בפריזמהחייועללהסתכלמחשבהאותובנה

בתשובה.החזרהממניתקבלולאטו.סהאחרת.

לילדים.קרמבותביאולכם,באאםלשבתתבואו

דעתיאתולהשליטלבואשלימצחהעזותכאןעד

אבלפעם,מדיבזהחוטאתלאשאניולאהאחר.על

וזומפתה.מקוםזהזה.עלתשובהעושהתמידאני

פרנסה״.גם

עליכםשעברמהניתבתםויובלאתבאמת

לעבודתביזנסביןהגבולמהלפרנסה.

השם?

זהמלוכלך.דברלאזה״כסף

כלשהואובגללקדוש.דבר

כול־מסוכן.הואקדוש,כך

נו

$TS1$כולנו$TS1$

$DN2$כולנו$DN2$מהבגללאליו,מתאווים

מת־לאאניהדבר.בתוךשיש

ביישת

$TS1$מתביישת$TS1$

$DN2$מתביישת$DN2$מתפרנסתשאניבמה

לקחתיבאוטו,דלקשמתיממנו.

הג־מהללמד.ובאתיבייביסיטר

בול?

$TS1$?הגבול$TS1$

$DN2$?הגבול$DN2$עוליםהקירותבחינם,התורה

מהעלאבלהתורה,היאהמהותכסף.

הקי־המים,החשמל,עלמשלמים:שמסביב

רות,

$TS1$,הקירות$TS1$

$DN2$,הקירות$DN2$.אי־אפשרסחורה.לאבאמתזוכיהקפה

הזמןאתלתתיכולכןאתהבכסף.תורהלמכור

שלך.והכישרון

עלמאשרדתיותבמותעלשניםיותר״אני

שהש־שככלאותישמצחיקומהחילוניות.במות

נים

$TS1$שהשנים$TS1$

$DN2$שהשנים$DN2$,יותר:עודאותימגריליםהחילוניםעוברות

רדיו,כוכבתזהאחרישדרנית,הייתיבהתחלה

תרבותאייקוןזהאחריטלוויזיה,כוכבתזהאחרי

ונערצת.מפורסמתיותרנהייתאניהזמןכל

טוב״.לכםעושהזהאםיאללה,

ילד?
קורטצעיר.למותזההאלהבעסקיםטוב"הכי

60בגילהתבזושלאאלהמוריסון.ג׳יםקוב־ין,

כוכ־להרבהשקורהכמובוקר,תוכניתוהגישו

בים

$TS1$כוכבים$TS1$

$DN2$כוכבים$DN2$.מג־הגיהינוםזהבוקרתוכניותאדירים(

חכת(.

$TS1$.)מגחכת($TS1$

$DN2$.)מגחכת($DN2$ואזצעירה,מתתיהחילוניםבשבילאז

מחדש״.נולדתי

מפ־הילדים,עםחייתואתלמדשיובלשניב

רנסת.

$TS1$.מפרנסת$TS1$

$DN2$.מפרנסת$DN2$ללמוד?יכולהלאשאתלדחרהלאזה

בו?קינאתלא

עלי־מפרנסת.קצתהילדים.עםאניאז״לא,

תי

$TS1$עליתי$TS1$

$DN2$עליתי$DN2$במטבח,הסיריםמביןרוחניותמדרגותאלפי

ותמירמשם.גדלתיוהלירות.הטיטוליםומתוך

הפריעלאזהארגונים.מיניבכלעבדתייצאתי.

בדיוקואנייוםאיזהישבשהואזוכרתאנילי.

הריםוהואתהילים,אמרוהואבניקיונותהייתי

הדםכלישרקפה.ליתעשיואמר,העינייםאת

ליבאהפתאוםואזלראש,עלהשליהפמיניסטי

אנ־אבלקפה,לךאעשהאנילו,אמרתימחשבה.

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$כן?״בתהילים,חצי־חצי

פמיניסטית?את

׳׳מאוד״.

בדרכך.

משיח״.ימישלפמיניזםזה״כן.

אומר?זהמה

לאוזהנשים.שלבכוחמאמינהשאניאומר״זה

אומרים:הםנשים.שלבכוחמאמיניםחז״לאני,

אומר?זהמהממצרים.נגאלוצדיקותנשיםבזכות

נשים״.זה?אתיביאמיעולמי.כללשינויזהגאולה

ילדו?הןכימה?בי

לאגבריםבמצריםכיהפירושים.אחדזה״גם.

זבל״.חייםזהלמה?אמרו,ילדים.להביארצו

פה?הפמיניזםאיפהסליחה,

הש־להןשישבזהנשים,שלבכוחמאמינה״אני

פעה

$TS1$השפעה$TS1$

$DN2$השפעה$DN2$נדלקתיבעולם.שקורהמהעלגדולהמאור

שהל־ממונטריאולויז׳ניץחסידתפולק,מינדיעל

כה

$TS1$שהלכה$TS1$

$DN2$שהלכה$DN2$.השאלההכל.לעשותיכולהאישהלפוליטיקה

לה".נכוןזהאםהיא

נשותאתלשמוראוהבבארץהחרדיהממסד

באןמונטריאול.לאאנחנוקטנטנות.שלוהחיל

יקרה.לאזה

מחזיקהאנימונטריאול,לאשאנחנוובגלל״נכון.

פולי־לאשאיפותליאיןאותי.מצערלאזהממנה.

טיות

$TS1$פוליטיות$TS1$

$DN2$פוליטיות$DN2$היחסמורכבת,מאודסוגיהזוהנהגתיות.ולא

לרעה.אותןמפלהלאוהיאלנשים,היהדותשל

השנים7080ב־בעולםבעלייהנמצאהנשיהצר

אבלהגברי,בממסדלהילחםבעדואניהאחרונות,

מקבלתכשהיאלאישהמסוכןנוראשזהחושבתאני

העולם".אתלפוצץורוצהכוח

מסו־זהולאישהכוחמקבלכשגברבסדרזהלמה

כן?

״כי

$TS1$מסו״כי$TS1$

$DN2$מסו״כי$DN2$שרירים?יותרלהם?נתנומהחלש.יותרגבר

לש־כדילהםשישמהזהגבוהות?יותרמשכורות

לוט

$TS1$לשלוט$TS1$

$DN2$לשלוט$DN2$שמותראומרשוויוןשישזהכביכול?בעולם

ללדתלךמותרגבר.רקלאאישה,להיותגםלך

לאכוללךמותרשנה,להיניקלךמותרשנתיים,כל

פמיניסטייותרבעינייזהעוגיות.חבילת

לק־משועבדותהיוםנשיםמלהנהיג.

ריירה

$TS1$לקריירה$TS1$

$DN2$לקריירה$DN2$שלהם".ולרזוןשלהם

עלאומרתאתמהפמיניזם,אגב

לשעברחברתךשלהקריירה

מיכאלי?מרב

מעריכהמאודאני״מעולה.

מי־מרבכמונשיםצריךאותה.

כאלי

$TS1$מיכאלי$TS1$

$DN2$מיכאלי$DN2$בעדאניעבורה.שעושות

שוויוןושיהיהשוותמשכורות

אישישבאופןרקהזדמנויות,

לוקחתכשאתשווהזהמהראיתי

זוגיותלךלבנותכדיהזההכוחכלאת

משפ־לךלבנותבשבילשנים,שתחזיקיציבה

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$כמושלךהעצמיתההגשמהעלמפרפרתולא

40בגילעצמךאתומוצאתממתקיםבחנותילדה

בלעלותוהתעסקתומימשתהגשמתכיילדיםבלי

בריקדות״.על

מתגעגעתשאתמשהוישעולמות.ביןעברת

אליו?

מת־אנידתי.אוחילונילמשהוקשורלא״זה

געגעת

$TS1$מתגעגעת$TS1$

$DN2$מתגעגעת$DN2$ואףבערבבששברחובהולכתשאנילזה

לזהמתגעגעתאנימקום.בשוםלימחכהלאאחד

ומסביבוגנרטוראניהיוםכיבי,תלוילאאחרשאף

מקום.בשוםלימחכהלאאחרשאףמצבאיןכולם.

מתגע־כולנושלנו.לנעוריםמתגעגעים״כולנו

גים

$TS1$מתגעגים$TS1$

$DN2$מתגעגים$DN2$,אומהאולפנההבנותהןאםמשנהולאלחבר׳ה

שאיןלמקוםמתגעגעתאתמתל־אביב.הסטלנים

ולאילדיםולאמשכנתהלאהראשעלכלוםלך

כו־אנושית.אמירהזודתית,אמירהלאזועבודה.

לנו

$TS1$כולנו$TS1$

$DN2$כולנו$DN2$לאהםאבלהעליזים.החופשלימימתגעגעים

לעשות״.מהאיןעליזים.שהםחשבנולאואזיחזרו,

gabibarhaim79graail.com


