אמרתי לבעלי:

'תקשיב,
בספר
שכתבתי
יש המון
סקס'

"ברגע שאנחנו
בוגדים בעצמנו,
אנחנו מועדים גם
לבגוד באנשים
שאנחנו אוהבים"

ערב אחד התחלתי לחשוד שלדויד
יש מאהבת" .כך מתחיל סיפורה
של דיאנה ,מתווכת דירות בת 43
מצפון תל־אביב ,נשואה באושר –
או כך לפחות חשבה במהלך  19שנות נישואיה
לבעלה הפסיכולוג השרמנטי ,אבי בנם המתבגר.
נשלטת על ידי דחף בלתי ניתן לריסון ,היא מח־
ליטה לבדוק האומנם יש יסוד לחשד שמערער
את חייה הנוחים ויוצאת למרדף אחר האמת .היא
מוצאת את עצמה ניצבת בפני פיתויים
בלתי צפויים ואירועים שמסכנים את
חייה הזוגיים ואת עולמה שהיה עד כה
יציב ורגוע – אולי רגוע מדי.
"דיאנה ודויד" ,רומן חדש של שירה
כרמי (הוצאת אחוזת בית) ,הוא סיפור
מפתיע ,מתעתע וסוחף ,רב־שכבות
וחכם ,שצולל לעומקם של חיי נישואים

תקינים לכאורה ,בוחן את המתח שבין החזות
הבורגנית ובין היצרים המבעבעים ואת המפגש
הטעון שבין ראייה סובייקטיבית למציאות עצמה.

די שמחתי כשהוריי נפרדו
כשפוגשים את כרמי ,השאלה הראשונה שעו־
לה בראש היא אם מדובר ברומן אוטוביוגרפי.
"ממש לא" ,היא מבהירה" .דיאנה ,הגיבורה ,היא
האישה שהכי מפחיד אותי להיות".
כרמי ( ,)44תושבת רעננה ,נשואה
("בשנית ,ובאהבה גדולה") לְ ירון ,שהיא
מקדישה לו את הספר ,אם ליונתן ()14
ומאיה (שמונה) ,היא סופרת ומנחה
סדנאות כתיבה .עם זאת בספר ,שכ־
תוב בגוף ראשון ,אפשר לזהות פרטים
ביוגרפיים מחייה שלה .כך ,למשל,

כמוה ,גם דיאנה היא קולנוענית של סרט אחד,
שהוקרן בפסטיבל מונפלייה" .אבל דיאנה זכתה
שם בפרס ואני לא" ,היא צוחקת.
היא בת יחידה לענת וקובי ביאלי ,רופאה
ומנהל חברה ,היום בגמלאות .כשהייתה בת ארבע
עברה מרעננה עיר הולדתה למושב עולש בעמק־
חפר" .השנים שם עיצבו אותי .מאחר שההורים
עבדו שעות ארוכות ,הייתי ילדת טבע .הסתובבתי
עם החברים בשדות ,רכבתי על סוסים ,הייתי
נשמה חופשייה שצריכה מרחבים אינסופיים".
בגיל תשע עברה המשפחה לתל־אביב" .המעבר
היה לי מאוד קשה .אני זוכרת שהלכתי בגינות
העירוניות ,חיפשתי ריחות של שדה ולא מצאתי .זו
גם הסיבה לכך שלימים חזרתי עם משפחתי לחיות
ברעננה ,קרוב לשדות ,לפרדסים ולריח הפריחות".
כשהייתה בת  12התגרשו הוריה" .הם אחלה
אנשים .פשוט לא היו טובים יחד .די שמחתי שהם

נפרדו .לא היה נעים לחיות בבית שבו ההורים לא
מסתדרים ,וכבת יחידה לא היה לי עם מי לחלוק
ונשאתי בעול הזה לבד .אבל הוריי חברים טובים
עד היום .שניהם נשואים בשנית ,לאמא יש עוד
שני ילדים ,ואבא נישא לאישה שהביאה איתה את
ילדיה .אני נשארתי לגור עם אמא ,אך ביליתי
הרבה עם אבא .הכל התנהל בטוב .בהתחלה אפילו
עשינו חגים ביחד .הוריי הם בעיניי דוגמה טובה
לגירושים".
אחרי שירות צבאי כקצינה במדור מדעי
ההתנהגות ידעה שעליה לבחור תחום ללימודים
אקדמיים" .שם התחיל הבלגן" ,היא מחייכת.
"ידעתי למה אני שואפת יותר מכל :ללמוד קו־
לנוע וטלוויזיה .אבל להגיד בבית שזה מה שאני
רוצה ,זה בערך כמו להודיע שאני הולכת להרוס
לעצמי את החיים .בתיכון הייתי במגמת פיזיקה,
וההורים שלי ציפו שאהיה בעלת 'מקצוע עם

אחרי שגרה עם משפחתה שבע שנים
בזימבבואה ,שירה כרמי כתבה רומן
שבמרכזו בגידה" .הספר בא להגיד לנשים:

אל תתביישו ביצרים שלכן ,העזו!",
היא אומרת" .ומדובר בהכל :לימודים,
הקמת עסק ,וכן – גם מיניות"
צפורה רומן | צילום :אביגיל עוזי
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 100הזוכים בספר
איש הגיר

מאת :ק.ג‘ .טיודור
תשובה נכונה :ג .סידן פחמתי
מיכל אבנד רמת־צבי ,רבקה אבני נירית ,רות אברט
רמת־גן ,צפורה אברמוב כרמיאל ,ליליאן אדגאד
נתניה ,סימונה אדלר חולון ,תקוה אדמסו ראשון־ לציון,
רבקה אוחנה בית־שמש ,יעל אורבוך כפר־סבא,
אלגריה אלגרבלי אופקים ,מלכה אשרוב קריית־אונו,
גילה בזיני רחובות ,שולמית בן לולו רמת־ישי ,דורותי
בק כהני רמת־גן ,אורית ברוורמן תל־אביב ,מיכל
גורן יקנעם־עילית ,דניאל גיבלי באר־שבע ,עינת
גל הר־אדר ,טל גלוזמן חולון ,קלרה גרינברג נשר,
אביה גרסי ירושלים ,נתי דואדי תל־אביב ,ליאת דוד
ראשון־לציון ,חיה דור תל־ אביב ,רבקה דפנה חולון,
יהל הסנאר מתן ,תמר הרץ תל־אביב ,פרלה ואנונו
לוד ,ראובן וולמרק חיפה ,קרן וולף בנימינה ,אילנה
ויזל באר־יעקב ,נעמי וינברג עכו ,בל וקנין אילת ,אוה
וקסמן בת־ים דליה ורמונט פתח־תקווה ,אסתי זיגדון
נתניה ,שי זילברמן אדוד ,שלמה חיבה ראשון־לציון,
סימה חרותי גבעתיים ,רות חתוכה ראש־העין ,ענת
חתינה פתח־תקווה ,אתי טאוסי רעננה ,יהב טויג
רקפת ,חיה טומסיס רמת־ישי ,אריאלה טוקר ראשון־
לציון ,שושנה יונגרמן גן־יבנה ,לבנה יצחקי תל־אביב,
ענבר כהן חדרה ,חיה כהן מכבים ,לינוי כהן אופקים,
עפרה כהן ראשון־לציון ,אריקה לאוב מיתר ,יעל לוי
תל־מונד ,שרית לוי מודיעין ,תומר ליברמן רחובות,
זיוה למדן רחובות ,מלכה לרנר ראשון־לציון ,חנה לרר
פתח־תקווה ,יואב מאגן רקפת ,דליה מגן משגב ,רינה
מועלם קריית־אונו ,נועה מור חיפה ,אורי מזרחי חיפה,
מיכל מי נדב לוד ,נאוה מייטין רמת־גן ,ענת מנקי צוחר,
יהודית מסורי תל אביב־ יפו ,פנינה מסרנו אשקלון ,ורד
מרין גדרה ,משה נגאוקר רמלה ,מתי נוימן ראשון־
לציון ,מורן נוימרק רמת־גן ,יונה נוסבוים כפר־יונה,
לאה נחום הרצליה ,ליאורה נעמן חדרה ,ברכה נרדאה
טירת־הכרמל ,סמדר סגל קריית־עקרון ,יוספה
סולומון חיפה ,אפי סופר חולון ,אושרית סורני רעננה,
שלמה סמבול ניר־צבי ,רחל סנדר קריית־חיים ,סיגל
סעדיה רמת־גן ,שמחה עובדיה קריית־ים ,איילה עטיה
נתיבות ,מיכל עידן רמת־גן ,עירית ערה כפר־סבא,
טלי פנג-מגן יהוד־מונסון ,יעל פסטרנק רעננה ,מלי
פרטוש ראשון־לציון ,בתיה קניג גבעת־שמואל ,נאוה
קסלר תל־מונד ,זהבה קרן כפר־ורדים ,שרגא רון־
טל תל־אביב ,רחל שאלתיאל רמלה ,ציפי שגב חולון,
חנה שורין להבים ,אסנת שטיינמץ בית־נחמיה ,מזל
שמעיהו חולון  ,רבקה שניידר גבעתיים

הודעת  SMSלקבלת הספר בסניפי
תשלח לזוכים לנייד
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תעודה' .לכן מצאתי סידור ביניים .נרשמתי לחוג
לארכיטקטורה ,ששכן תחת קורת גג אחת עם
החוג לקולנוע ,ובכל פעם שעברתי שם בדרך
ללימודים הרגשתי שאני ממש מריחה את הפילם,
אבל בעצם הרחתי את הדבק שבו בונים מודלים
בחוג לארכיטקטורה – ריח ששנאתי ממש .הכ־
מעט הזה היה הכי מתסכל".
בגיל  24נישאה לבעלה הראשון ,שאותו הכירה
בעבודה משותפת .אחרי שנתיים וחצי של ני־
שואים התגרשה ,ללא ילדים ,אך עם תובנה חשו־
בה" :במהלך הנישואים הצלחתי להפריד את עצמי
מציפיות ההורים ,ולראשונה הרגשתי שאני בבית
במובן של ביטוי אישי .אחרי שנת לימודים אחת
בחוג לארכיטקטורה עברתי לקולנוע ופרחתי .שם
למדתי מה שרציתי באמת :לספר סיפור ,להתבונן
באנשים וללכוד ניואנסים ,לנסות לפענח את
החידה של בני האדם .במסגרת הלימודים עשיתי
סרט קצר בשם 'מכונת כביסה ,מכונת תפירה',
שהוקרן בפסטיבלים (וזמין לצפייה ביוטיוב)".
בתום לימודיה ניהלה את הפסטיבל הבינלאומי
לסרטי סטודנטים בסינמטק תל־אביב ,ולאחר מכן
ניהלה את סינמטק חולון" .מצאתי את עצמי
בתפקידי ניהול קולנוע במקום לעשות קולנוע,
זהירות ,פילים
אבל הלב שלי היה בכתיבה .גם בלימודי הקולנוע
הם יצאו לזימבבואה ב־ .2012ירון נסע לפניה
הכי אהבתי לכתוב ,להמציא את הדמויות ,לדמיין
כדי להכין להם מקום מגורים בהארארה הבירה.
בראש איך אביים .מה שפחות אהבתי זה את הפער
"חודש וחצי אחריו ,עם המזוודות ,ילד בן חמש
שנוצר בשל אילוצי ההפקה בין מה שיוצא ובין
וחצי ותינוקת בת חודשיים ,הגעתי למדינה שהיא
מה שהיה לי בראש כיוצרת .לעומת זאת ,ספרות
עולם שלישי אמיתי .מים וחשמל אינם דבר מובן
היא עולם החופש ,כמו השדות במושב".
מאליו שם ,אבל התאהבתי תוך שנייה .קודם כל,
את ירון כרמי ,מהנדס תעשייה וניהול בן
גילה ,פגשה אחרי גירושיה" .הוא מהחבר'ה שלי
בילדות התל־אביבית .כשנפגשנו התאהבתי
להרבהבו "אני ,הבורגנית מרעננה,
מיד .הוא מבין אותי ,יודע שאני זקוקה
חופש ,אבל גם שאני נורא נאמנה ,והוא מרגיש
מגיעה לזימבבואה עם
ביטחון לתת לי את החופש הזה".
עגלה ,מנשא ,שמיכות
בנם הבכור יונתן נולד כשהתגוררו ברעננה
והיא ניהלה את סינמטק חולון .ואז ,כשהבינה
פעילות ,צעצועים,
שהיא תקועה בתפקידי ניהול במקום ליצור ,הח־
מנקה בקבוקים,
ליטה להתמקצע בכתיבה" .ידעתי בתוכי שאני
סופרת ,אבל היה פער שצריך לסגור בין הידיעה
זה" .והאמהות האפריקאיות -
שלי ובין העובדה שהעולם עדיין לא ידע את
היא הצטרפה לסדנת הכתיבה של אשכול נבו
כל מה שהן צריכות
ואורית גידלי (שבבית הספר שלהם היא מנחה
זה מגבת שנקשרת על
היום סדנאות כתיבה)" .אבל אז נכנסה המפלצת",
היא אומרת" .היו לי בית ומשפחה ,תינוק ראשון,
המותניים ועל החזה
עבדתי בעבודה תובענית ,והרגשתי שאני סופ־
ובתוכה התינוק"
רת ,אבל לא מצאתי זמן לכתוב .כשאמרתי את
זה לפסיכולוג שלי הוא שאל,
'מתי את קמה?' ,וכשעניתי
בשעה שש ,הוא אמר' ,אם זה
חשוב לך ,קומי בארבע' .וכך
עשיתי .את הספר הראשון שלי,
'האהבה הכי גדולה בעולם',
כתבתי כל יום השכם בבוקר.
ירון היה מכין את יונתן לגן.
לפעמים כתבתי גם בערבים.
בין לבין ניהלתי את הסינמטק
ותפקדתי בבית .פעם בחודש
וחצי נסעתי לסוף שבוע בדירה
ריקה של ידיד המשפחה כדי
זיכרונות מאפריקה .עם בעלה,
ירון כרמי ,בזימבבואה

Antelope Park

להזמנות באמצעות
מוקד ההזמנות של

לכתוב .המחשב היה המאהב שלי".
"האהבה הכי גדולה בעולם" יצא לאור ב־,2015
והוצאת "אחוזת בית" התכוונה להגישו לפרס
משרד התרבות לסופרים מתחילים ,אך נבצר
ממנה לעשות זאת בשל התקנון שמחייב מגורים
בישראל  -ואילו כרמי ומשפחתה חיו אז בזימ־
בבואה שבאפריקה" .נסענו לשנתיים ,ונשארנו
שם שבע שנים" ,היא מספרת.
††איך הגעתם לשם?
"יום אחד ירון מתקשר אליי ואומר' ,קיבלתי
הצעה מעניינת .רוצה לצאת לרילוקיישן בזי־
מבבואה?' .עניתי 'כן' מיד ,בלי לחשוב .הייתי
אז בתחילת ההיריון עם מאיה ,וכששמעתי את
המילה זימבבואה ,הרגשתי שהחלום שלי מתג־
שם .ראיתי את עצמי נטולת צורך לעבוד כדי
להתפרנס ,יושבת כל היום וכותבת .ואז נכנסתי
לגוגל ,והתמונה שהתקבלה הייתה מפחידה :רודן
ששולט במדינה ,השחורים רוצחים לבנים ,ועוד.
כשהעמקתי מעבר לגוגל ,אנשים שנמצאים שם
ברילוקיישן הציגו תמונה שונה :שמדובר במקום
שלו ויפהפה .האמנתי להם".

יכולתי להריח סוף־סוף אדמה וצמ־
חים .הנסיעה משדה התעופה לבית
המרווח שחיכה לנו הייתה בכבישים
הרוסים ,מלאים בבורות מהגשמים.
בצדי הדרכים ראינו אנשים הולכים
לצד הדרך יחפים ,והנשים נושאות
את התינוקות על הגב .אני ,הבו־
רגנית מרעננה ,מגיעה עם עגלה,
מנשא ,שמיכות פעיל ּות' ,אוניב־
רסיטה' ,צעצועים ,מנקה בקבוקים,
והאמהות האפריקאיות – כל מה שהן
צריכות זה מגבת שנקשרת על המו־
תנייים ועל החזה ובתוכה התינוק.
במקביל הן סוחבות משאות על
הראש ,והבעל הולך מלפנים".
††נהניתם שם?
"בטירוף .הילדים היו בבית ספר
בינלאומי .הם קיבלו חינוך מעולה,
למדו המון על תרבויות בעולם
והיו מאושרים .אנחנו התיידדנו עם
הורים של ילדים מבית הספר ועם
מקומיים .לא סתם נשארנו שם שבע
שנים ,לא יכולנו לעזוב את הטוב
הזה .ירון פרח בעבודה ובעסקים ,ואני התמסרתי
לכתיבה .גרנו בבית גדול עם מדשאה ,והייתה לי
יחידת עבודה שבה ביליתי בכתיבה שש שעות -
לא הלכתי לקפה עם חברות בשעות הבוקר ,כלום.
רק כתבתי .ואחר כך יצאתי לקחת את הילדים.
"היו לנו גנן ,עוזרת ומטפלת ,שניהלו את
התחזוקה השוטפת בבית ונקשרנו אליהם .הפ־
ערים הכלכליים בינינו ובינם ממש הרגו את
ירון ואותי .מצד אחד ידענו שאנחנו עוזרים
להם בשכר שהם מרוויחים ,וגם צ'יפרנו אותם
באוכל ובבגדים וגם בתשלום עבור בית ספר
לילדיהם ושירותי רפואה .שמחנו שהם הרגישו
נוח לבקש ושאנחנו יכולנו לתת .אבל עם כל
הרצון הטוב לא הייתה שום אפשרות לגשר על
הפער הכלכלי בינינו".
††טיילתם שם?
"יצאנו הרבה לספארי עם הילדים ,אבל
ההיילייט מבחינתי היה מבצע 'ספירת עדרים'
 פעילות של מתנדבים שיוצאים אחת לשנהלשמורת מאנה־פולס כדי לספור כמה פרטים יש
בכל עדר – פילים ,אימפלות ,אריות ,לביאות,
גנו ,תאו ,צבועים ונמרים .ירון ואני אף פעם לא
יכולנו לצאת יחד ,בגלל הילדים .ירון יצא כמה
פעמים ואני רק פעם אחת ,אבל את ההתרגשות
לא אשכח לעולם .הקבוצה נוסעת לארבעה ימים,
מקימה מאהל על גדת נהר הזמבזי ,שבתוכו יש
היפופוטמים וקרוקודילים .מרגע שהשמש שו־
קעת אסור לצאת מהאוהל ,אסור להסתובב לבד,
כי אפשר להיתקל בפילים ,צבועים או אריות
שמסתובבים בין האוהלים ,והיו כבר מקרים של
תיירים שנדרסו על ידי פילים .יוצאים בקבוצות
של שישה אנשים מלווים במלווה חמוש ,ופתאום
את מבינה את המקום האמיתי שלך על פני כדור
הארץ ואת הצורך לכבד את החיות שסביבך .לא
לפלוש למרחב שלהן ,כי שם את לא הכי חכמה,
לא הכי חזקה ,ובאבחת עצבים של אמא פילה את
יכולה להיפרד מהעולם.

הפתעה במחשב

"היו לי בית ומשפחה,
עבדתי בעבודה
תובענית ,והרגשתי שאני
סופרת ,אבל לא מצאתי
זמן לכתוב .כשאמרתי
את זה לפסיכולוג שלי
הוא שאל' ,מתי את
קמה?' ,וכשעניתי בשעה
שש ,הוא אמר' ,אם זה
חשוב לך ,קומי בארבע'"
"לימדו אותנו ,למשל ,שאסור לחצות נתיב
של פיל .אנשים בקבוצה שיצאה במקביל אלינו
לא העריכו נכון שהם הולכים לחתוך נתיב של
אמא פילה והגור שלה .היא הסתערה עליהם ,והם
רצו לכל עבר ,שזה משהו שאסור .המלווה שלהם
ירה באוויר ,והם ניצלו בעור שיניהם .על ירון,
לדוגמה ,נפל נחש ארסי גדול באורך כמה מטרים.
הוא נבהל וקפץ לאחור ,אבל זה לא הרתיע אותו
לחזור לפעילות הזו כעבור שנה".
††אם היה לכם כל כך טוב שם ,למה החלטתם
לחזור לפני שנתיים?
"כל פעם דחינו ,אבל לקראת העלייה של
יונתן לחטיבת הביניים החלטנו שחוזרים ארצה.
רצינו שילדינו יגדלו כישראלים ,שלא יהיה להם
משבר זהות .חזרנו לשכונה שבה גרנו קודם .ירון
ממשיך לעשות פרויקטים של תשתיות ִמחשוב
ועסקים באפריקה ובעולם".
††ואת?
"מנחה סדנאות כתיבה וכותבת .היום אני
יכולה לומר בפה מלא שאני סופרת".

אבל הספר שעבדה עליו בזי־
מבבואה הוא לא זה שיוצא עכשיו.
"הגעתי ארצה עם כתב יד שלם
גדול ,אבל כל הזמן ראיתי בו רק
בעיות .לא הצלחתי להגיע לטיוטה
שאני מרוצה ממנה .ואז פרצה הקו־
רונה ,כולנו היינו בבית ,ואמרתי
לעצמי' ,שירה ,תהיי כנה עם עצמך
ושימי את הספר הזה בצד' .זה לא
היה פשוט .בעולם של כתיבה את
חיה בעולם פנימי שרק את מכירה,
עם אנשים שאף אחד חוץ ממך לא
יודע עליהם ולא מכיר אותם .מה
שמפריד אותך מלהיות סכיזופרנית
זה הספר .הייתי במשבר .פחדתי מל־
עלות על מסלול של חוסר מימוש.
"ואז מצאתי במחשב שני עמודים
שכתבתי בזימבבואה ,על אישה שחו־
שדת שבעלה בוגד בה .קראתי אותם
ואמרתי לעצמי' ,תכתבי את הסיפור
הזה' .ממש היססתי להתחיל בכתי־
בה ,אבל המשמעות של לא להעז הייתה להיכנע
לפחדים שלי ,וזה משהו שאני לא מוכנה לעשות.
וכך נולדה דיאנה".
††כלומר ,דיאנה שכן נכנעה לפחדים?
"היא מה שהייתי הופכת להיות אילו נכנעתי
לפחדיי :אישה שכובשת את יצריה ,שמפחדת
ומתביישת בהם ,ובמקום להתעסק בליבידו שלה
היא מתעסקת בליבידו של בעלה .במושג לי־
בידו אני כוללת כל מיני רבדים .הרובד הפיזי
הכי שטחי בעיניי .אני אוהבת אותה מאוד ,אבל
ממש לא הייתי רוצה להיות היא .הספר בא להגיד
לנשים :אל תתביישו ביצרים שלכן .אל תפחדו
מהם .העזו! ומדובר בהכל :לימודים ,הקמת עסק,
וכן – גם מיניות .אל תפסידו אף יום בלי לוודא
שאתן על המסלול שבו אתן רוצות להיות .ולא
לחשוב מה יגידו' .מה יגידו' זה האויב".
††בלי לעשות ספוילר ,יש שם בגידה .האם זה
לגיטימי בעינייך?
"חד־משמעית לא! בגידה זה דבר נורא .אני
נורא קיצונית .כדי לבגוד את צריכה להיות במצב
שאת לא חיה איך שאת רוצה לחיות ,וזה ממש
לא ערכי בעיניי .נאמנות היא אחד הערכים הכי
חשובים לי .האמירה שלי היא קודם כל :אסור
לבגוד בעצמנו .ברגע שאנחנו בוגדים בעצמנו,
אנחנו מועדים גם לבגוד באנשים שאנחנו אוהבים
ושחשובים לנו .זה הרסני ,וחבל".
††בספר יש קטעי סקס יפים ונועזים מאוד .מה
אמר על זה ירון?
"את צריכה להבין מי זה בעלי .הוא היה הרא־
שון שקרא את כתב היד השלם ,וכשנתתי לו את
הספר הכנתי אותו' :תקשיב ,יש שם המון סקס',
ומתי מפחד מתגובתו .כי אני ,שירה ,ביישנית
מטבעי .הייתי במתח נורא עד שהוא סיים ,ואז
הוא סגר את הספר ואמר' ,שירה ,זה ספר מצוין'.
הרגשתי שהוא מכיל אותי כמו שאני ,ואין סיפוק
גדול מזה עלי אדמות .זה היה כמו להחזיק יחד
איתו תינוק אחרי לידה"8 .
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