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הוא נולד עם תסמונת גנטית נדירה, והרופאים 

חזו לו תוחלת חיים קצרה ורמות פיגור קשות. 

היום, בגיל 24, נוי גילת הוא מומחה לתשבצי 

היגיון, נהנה מידע אנציקלופדי באינספור 

תחומים ומתקשר עם הסובבים אותו באמצעות 

חידות. בראיון מיוחד מספרת אמו, אסתר, 

שכתבה ספר על מסעם המשותף, למה אסור, 

פשוט אסור, לשאול אותה "מה יש לו" 

“זה נוי. מה זה ‘מה יש לו?’ 
מה יש לך? תרדו לשטיח 

לשחק איתו". נוי גילת



מבינה לשונו, / בקשתו, / שליחותו: / דובר 
הוא בשפה של הלב. / אותה יש לתרגם / 
ולה יש לעשות / יחסי ציבור, / שכן היא 
מילותיה  ואוצר   / פשוט,  דבר   / מבקשת 

־קטן: / אהבה / ומקום בעולם” )מתוך “מד
ליק האורות”(.

מגיל  ברורים:  כותבת  שגילת  הדברים 
לא  בנה  של  הדיבור  ששפת  הבינה  פעוט 
יחסי  גם  צריכה  היא  תרגום;  רק  צריכה 

מתחי מכאן  התכנסנו.  כך  “לשם  ־ציבור. 
הסיפור  את  להצהיב  לא  שלי  הבקשה  לה 

שלנו”, היא מבקשת להדגיש כבר בראשית 
השיחה, כשאנחנו נוסעות במכוניתה לעבר 

המושב.
איך בדיוק אפשר להצהיב סיפור כזה? 
אבחנה  עם  נבון,  מקסים,  ילד  נוי.  נולד 
ילד שמדבר אלייך בחידות. את  עלומה. 
צריכה לצאת איתו למסע משותף לפתרון 

החידות, ולחידות האלה אין חוקיות.
שלך  התיאור  כבר.  אותך  עוצרת  “אני 
התבנית  לתוך  שלנו  הסיפור  את  מכניס 
שאומרת: הנה עוד סיפור על אוטיזם. אני 

־מרגישה שזה מטה את הסיפור. אני מעדי
פה את הניסוחים שמדברים על ילד מיוחד, 

־ילד אחר, ילד שמתקשר אחרת, ילד שמד
בר בחידות”. 

נוי הוא איש ספר. מגיל צעיר הוא מדקלם 
ספרים כמו “דירה להשכיר”, שמוליקיפוד” 
ו”מיץ פטל”. מגיל צעיר הבינה אמו כי כדי 
שיאכל משהו, צריך לדקלם באוזניו סיפור. 
הקשבה  להיות  צריכה  הייתה  זה  “בשביל 

של ממש. פיין טיונינג”, היא אומרת. 
־“משחקי השפה ליוו אותנו עוד מההתח
־לה, עם שירי ע’ הלל ודתיה בן דור”, משח

זרת גילת. “עם תשבצי ההיגיון היה תהליך. 
ותפזורות,  רגילים  בתשבצים  התחיל  זה 

הי לתשבצי  הכניסה  מאוד.  צעיר  ־בגיל 
גיון הגיעה לקראת גיל 12. גילינו במרוצת 
הזמן שיש לו ידע עצום. כשנתקענו, נוי היה 
עושה סקנדלים כי לא יכול היה לשאת את 

הרעיון שיש הגדרה לא פתורה”.
מצעדיו.  צעד  בכל  שזורות  היו  החידות 
כשהיה בערך בן שלוש וחצי, על מפתן דלת 
במשך  טופל  שם  “קשת”,  לבית  הכניסה 
המטפלות:  אחת  לו  אמרה  ארוכות,  שנים 

־“נוי, אתה צריך לבחור אם אתה נכנס פני
יוצא החוצה. אתה לא יכול להיש ־מה או 

אר כאן”. תגובתו הייתה: “אני רוצה להיות 
במקום שבין בפנים לבחוץ”. 

“זמן מה לאחר מכן, ואולי שמתי לב לכך 
־מתוך הקשבתי שהתחדדה, חיפש את ההגד

אנציקלופדיית  כרכי  בין  ל’כרומוזום’  רה 
“עוד  אמו.  מספרת  שבבית”,  לנוער  יבנה 
בטרם שלף את הכרך המתאים הוא זיהה את 
בין  ‘זה  ואמר:  שחיפש,  הערך  של  מיקומו 
בתמציתיות  סיכם  שוב  הוא  ללשון’.  כאב 
את מה שרצה לחקור על התסמונת הגנטית 
הזו, שעמה נולד. או שהוא היה זורק חפצים 
קטנים למקומות מחבוא, במשחק שחוזר על 

־עצמו, ומחפשם שם ללא לאות. פעם, כשפ
תח את מגירת שולחן התפירה שלי כמחפש 
שם דבר מה, ענה לשאלתי: ‘אני מחפש את 

האין ששם’”.
אליו  להתייחס  היה  אפשר  תאורטית, 

כאל סוג של אניגמה. 
“לא. בשום אופן לא. ואז מה אני עושה 

ומס שלי  הילד  על  מוותרת  אני  ־בזה? 
זה לא קשור  תפקת בתחזוקה שלו בלבד? 
לנוי בכלל. זה קשור למה הם חיים. בשבילי 

־חיים שווה אהבה שווה אמונה, ולא כסלו
גן. מהרגע הראשון שפגשתי את נוי עשיתי 

־כל מאמץ להגיע אליו, כמו כל אמא. הבנ
תי את זה מגיל אפס: יש בכי לרעב, בכי 
לכאב, בכי לעייפות. אנחנו לא מדברים על 

אוטיזם, אנחנו מדברים על תקשורת, ולפי 
־תפיסתי זו המטרה של הספר הזה. אני מכ

וונת לכך שאם יש לנו איזושהי השתוקקות 
בעולם הזה, מעבר לכך שהגוף שלנו יישא 
אותנו ונהיה בריאים, הרי היא שתהיה נפש 

־שתבין אותנו, שלא תוותר עלינו, גם במ
קומות שזה נראה לא אפשרי”.

בחרת לצטט בספר את ויקטור פרנקל, 
־שאמר: “אם יש לך ‘למה’ ראוי וחזק מס

פיק, תוכל לעבור כמעט כל ‘איך’”.
שבהם  הרגעים  את  ליצור  העניין:  “זה 
אנחנו נזכרים ב’בשביל מה’. ילדים כמו נוי 
מזמנים לנו את זה עירום וחשוף. זה כל כך 
מאיים לפעמים, שאנחנו פשוט לא רוצים 
לראות את זה, אז אנחנו הולכים לתבניות. 

־נכון שזה טבעי, אבל אני מזמינה פה להז
אחיזה  נקודת  הייתה  ‘לא  כתבתי:  דמנות. 
בתבניות המוכרות’, כי נוי אילץ את כולנו 
לפגוש שוב ושוב את נוי, ולא איזה אוסף 

של מאפיינים”. 
למרות ההזמנה הכנה, בני אדם הם בני 

־אדם, ומתקשים לעתים קרובות להבין דב
־רים שאינם מתיישבים בתוך תבניות מוכ

רות. “אבל תקלי עלינו. תגידי לנו מה יש 
־לו”, ביקשה אחת האמהות שנקרתה בדר

כה של גילת. את הבקשה הזו היא מכירה 
הייתה: למה שאגיד?  היטב.”התשובה שלי 
עליי הקלו? זה כאילו מתגרה, לא מתחשב, 

־לא מוכר ולא משתדל למצוא חן, ולא כנק
מה או מתוך קטנוניות, אלא כי אני באמת 

־רוצה לתת לכם משהו מהמתנה שאני קי
זה  את  להפוך  פשוט  היה  לא  וזה  בלתי, 

למתנה”. 
את פותחת את הספר במילים “תודה, 
אמן והללויה”. בקלות אפשר להטיל ספק 

עם איזה “נו” מבטל.
“אני באמת חיה את זה, ובקלות זה יכול 
ללכת למקום הניו־אייג’י. יש לי יתרון אחד, 
שאולי הוא גם חיסרון: יש לי רזומה אקדמי. 
זה גם לרועץ, כי גם על פסיכולוגים יש כל 

מיני דעות, אבל אני בעיקר אסתר”. 

לא יכולה לברוח
24 שנה אחורה. שני אנשים מוכש־  נחזור

רים – היא בת קיבוץ נגבה וילידת ברזיל, 
־הוא חיפאי - צועדים לחיים משותפים ומ

ביאים ילד לעולם. היא בטוחה שתהיה לה 
לידה קלה, כמו חמש הלידות שחוותה אמה. 
העתיד צופן רק טוב. “יותר מזה”, מבקשת 
סופר־ אהיה  שאני  “האמנתי  לחדד,  גילת 
אמא, אתמלא כל כולי בזה ולא יעניין אותי 
שום דבר אחר, שיהיה לי חיבור מדהים עם 
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בת בבוקר. בבית רחב ידיים במושב צרופה, 
בין עבודות הפסיפס ליצירות האמנות של 
אמא אסתר והספרייה שאבא איתי בנה במו 
ידיו, שרועים בני משפחת גילת על הפופים 

מנו והחתולים  הכלבים  בסלון.  ־הפזורים 
מנמים והציפורים מצייצות בחצר. כמיטב 
המסורת המשפחתית, הם מקיימים דיון ער 

־סביב הגדרות תשבץ ההיגיון של אמנון בי
רמן. “יש לי!” צוהל נוי בן ה־24. אף אחד לא 
מופתע. הוא כבר הראה לכולם מי המומחה 

בבית הזה בפתרון חידות היגיון. 
המשפחה,  ילדי  משלושת  הבכור  נוי, 
הוא מדבר  נדירה.  גנטית  סובל מתסמונת 
אל העולם בשפה לא ברורה ובחידות מאז 
היום שבו נולד. ההגדרה הקלינית מדברת 
P18 מינוס”, כלומר “חסר בזרוע הק־ “על 
18”. כשהרופאים אבח־  צרה של כרומוזום

נו את התסמונת, בהיותו בן חמש, לא ידעו 
עליה דבר. הם ידעו לספר להוריו - אסתר, 
פסיכולוגית קלינית, ואיתי, מהנדס תוכנה 
- שקיימים 100 אנשים בעולם עם תסמונת 

כזו. וזהו, בערך. 
הרפו עולם  שהציע  המוגבל  הידע  ־עם 

אה והרבה מאוד אהבה, יצאו הוריו למסע 
עם  משותפת  לתקשורת  הדרך  למציאת 
את  העפעפיים.  ושמוט  הרזה  הקטן,  הילד 
עיקרי המסע הזה ארזה אמו בשמונת פרקי 
עצמית(,  )הוצאה  האורות”  “מדליק  הספר 
קורים בכל  “הנסים  נרות החנוכה.  כמניין 
המקומות שבהם נמצא לבנו”, היא כותבת, 
“ובדיוק כמו בפתרון תשבצי היגיון, בספר 
הנסתרות  המשמעויות  לגילוי  חתירה  יש 
שמאחורי הדברים. כדי ליצור קשר עם בנה, 

־להכירו ולהבינו, מניחה אמו בצד את המו
כר, הבטוח או המקצועי, לטובת התקרבות 

אמיתית, נטולת דעות קדומות ופחדים”.
“מעבר לזה שאנחנו אוהבים את השפה, 
את הגירוי האינטלקטואלי ואת המשחקים, 
לראות את נוי פותר תשבצי היגיון זו עלייה 
על תדר משותף”, מחייכת אמו, אסתר. “יש 
פה עבודה עם התודעה בשירות הרגש. נוי 

־הביא את הפן החידתי לידי אמנות. בתשב
צי היגיון, הפותר נדרש להיכנס לראש של 
אחר.  תודעתי  גל  על  לרכב  אחר,  מישהו 
מדובר ביכולת אמפתית, והיכולת של נוי 
לעשות את זה, למרות מה שמכונה ‘קשיים 

לע איך  לכולנו:  שיעור  היא  ־בתקשורת’, 
זוב את שלנו ולעבור למגרש של האחר כדי 

־לשחק איתו. זו לא רק יכולת אינטלקטוא
לית, אלא יכולת רגשית מעוררת השראה”. 
כך, בספר מופיע תשבץ פתור, בכתב ידו 

של נוי, הממחיש את האתגר.
עם השנים והתשבצים ההולכים ונפתרים 
ידע.  נוי לאנציקלופדיה מהלכת של  הפך 
“בכל פעם אנחנו מופתעים מחדש”, אומרת 
ידע עצום בפוליטיקה,  “נוי מפגין  אסתר. 

במושגים  משפטיים,  יועצים  של  בשמות 
מתחום הנהיגה. דברים שלכאורה לא היה 

מצופה מבחור כמוהו להיות בקיא בהם. 
מסוג  בו  לראות  היא  הטבעית  “הנטייה 
שמושכים  והמשונים  המיוחדים  הגאונים 
כותרות, אבל הספר בא להדגיש דווקא את 

־ההפך: שאפשר למצוא את היכולת והאפש
רות שנמצאות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. 

־נוי מחדד אותן בגלל המוגבלויות שלו, וב
דרכו הייחודית”. 

על עטיפת הספר מופיעה תמונה של נוי, 

בזמן שהוא שולח את ידו למנורה קריאה. 
את התמונה צילמה אמו כשהיה בן שלוש. 

־היום הוא זוכר כל תמונה ותמונה באלבו
־מים שנערמו בבית, יודע היכן היא ממוק

מת ומאתר אותה בקלות. “הספר הוא ספר 
על בחירה. בחירה באור”, כותב על הספר 
נמרוד.  רוגני  חגי  ד”ר  לספרות  המרצה 
“והרי האפשרות האחרת, של ‘הליכה ללא 

־פנסים במנהרות חשוכות של תודעה’, היי
־תה הנגישה יותר, הקלה יותר, אך היא נדח
־תה מפני דרך האור. חיפוש האור הוא החי

פוש אחר האמת. נוי מדליק ומכבה ומדליק 
את המנורות. תמיד בהדליקו ובכבותו היה 
נוי מתבונן אל המנורה, מקור האור. הוא לא 
הסתפק בליצור אור, אלא חיפש את הנקודה 

שהוא נובע ממנה”.

בלי סלוגנים
“בני נשלח אליי / דובר שפה זרה. / ואני 
כאן, / שליחה / של השליח, / מתורגמנית 
/ ויח”צנית. / מכיוון / שזכיתי לאהבת אמי, 
/ והכרתי גם דבר או שניים / על שונות, / 

“הרופאה והאחות מסתודדות בחדר וחוזרות עם 
התשובה: את אמא היסטרית. תירגעי. מצד שני 
מתחילים אבחונים, ונוי מתחיל לצבור מינוסים. 

כשסיפרתי על החוזקות שלו - כמו הקשבה 
למוסיקה והתבונה - קראו לי אמא מכחישה”

“קרן מרגלית, שיצרה את הסדרה ‘פלפלים צהובים’, אמרה 
באחד הראיונות שהסדרה הזו היא לא על אוטיזם אלא 
על תקשורת. זה ההבדל הדק אבל הכי משמעותי. הרי 

מה אנחנו רוצים? תקשורת, אהבה וחום. מה זה משנה אם 
אנחנו אתיופים, אוטיסטים או P18 מינוס?”

“הנסים קורים 
בכל המקומות 

שבהם נמצא 
לבנו”. אסתר ונוי 

גילת

"לא לקרוא לו 
‘אחר' או ‘שונה', כי 

זה נמצא בכולנו". 
הסדרה "פלפלים 

צהובים"
 צילום: צחי צלינקר, 

יח"צ קשת



הכרחי  שהוא  הכמעט־בלתי־אפשרי  השיח 
־כחמצן, והוא לב לבה של האהבה שרבי עק

יבא מדבר עליה” )מתוך הספר(.
בשלוש השנים האחרונות נוי חי בקיבוץ 
נחל  באזור   1982 בשנת  שהוקם  הרדוף, 
קבוצת  ידי  על  התחתון,  בגליל  ציפורי 

קהי לייסד  שביקשו  ומשפחות  ־צעירים 
הת בהשראת  חדשה,  ברוח  קיבוצית  ־לה 

פיסה האנתרופוסופית. הקהילה המרפאת 
בית אלישע שפועלת במקום קמה ב־1995 

ומעלה   18 מגיל  למבוגרים  לחיים  כבית 
־בעלי צרכים מיוחדים, לקויות וקשיי הת
־נהגות והסתגלות, עם סדר יום עשיר ומו

בנה הכולל למידה, חוגים ועבודה בגן ירק. 
“נוי חי את מה שאני הייתי רוצה. עם חיבור 
לעונות השנה, לקציר, לתבואה, לפירות, 
ודגש על התקשורת וחיי החברה”, אומרת 
יום  בכל  איריים  ריקודים  “יש ערב  אמו. 
רביעי בגלריה בבית הקפה, מפגשי שיחה, 

־חגים וקבלות שבת, והמון עבודה על היח

סים בין האנשים ביומיום”. 
בחרת להוציא את הספר באופן עצמאי. 
יכולת במקום זאת לבוא ממרומי הניסיון 

־שלך כפסיכולוגית קלינית שצברה מוני
טין, ולפרסם מאמר מקצועי כמקובל.

“אני לא מאמינה בהפרדות האלה, ובכל 
מקרה הייתי מביאה נימה אישית. הספר הוא 
אוסף של דברים שנכתבו במרוצת השנים 
ועברו עריכה. יכולתי לגשת לזה רק שלוש 
שנים אחרי שהוא עבר להרדוף. הסבירו לי 

־את הקשיים שכרוכים בהוצאת ספר, ובא
 – ספרים  הוצאות  ל־12  אותו  מת שלחתי 
התגובות  ורוב   - הקטנות  ועד  מהגדולות 
היו ‘מרתק, מרגש, אבל לא מסחרי’. דיברו 

־איתי על להנגיש את הספר, אבל לא יכול
־תי לוותר על הדרך שלי. אמרתי: אני הו

לכת על זה. אני משקיעה בזה את הכסף כי 
חשוב לי. זו תרומתי. אני רוצה שהדבר הזה 

יהיה בעולם”.
להבין  אותך  אילץ  שנוי  כותבת  את 
הטבעי,  המסלול  זה  תמותה.  בת  שאת 
אבל זו מחשבה לא פופולרית, לחשוב מה 

יהיה על ילדינו כשלא נהיה כאן.
“זו מחשבה משותפת להרבה אנשים שיש 
להם ילד שזקוק לתמיכה במשך כל החיים, 
כי מי יהיה שם? מי יראה שהוא לא מכוסה 
24? אתמול דיבר־  בלילה, אפילו שהוא בן
תי איתו בטלפון. הוא שאל מתי אני באה. 
מיד חשבתי: אולי משהו עובר עליו? אולי 

־זו שאלה מעבר לשאלה השגרתית? ההב
נה שאני בת תמותה מחייבת אותי ליצור 
יותר של ערות, מסירות  מעגלים רחבים 
ואהבה. זה לא קשור רק לנושא התחזוקה, 
כלומר שהוא יהיה בריא, וזה לא קשור רק 
לכך שאני אמות. זה קשור לכך שאני רוצה 

־שיתייחסו אליו כמו שאני רוצה שיתייח
סו אליי”. 

־יכולת להרים ידיים ולהגיד: אני לא מבי
נה אותו. הוא מדבר במשפטים סתומים. 

“זה קרה הרבה פעמים, אבל החלטנו שלא 
נוותר. אני חושבת שככה זה בכל תקשורת. 

־גם פה, עכשיו. יש דברים שנאמרים במי
ששו ורוחני,  רגשי  סאב־טקסט  ויש  ־לים, 

קע למטה ועושה את הדבר. הרבה פעמים 
אנחנו לא ערים לו, אבל הוא קיים. זה מה 
שעושה את ההבדל בין להיפגש באמת ללא 
להיפגש. בדיוק לשם כך כתבתי את הספר: 
הוא מיועד למי שמוכן לפתוח את הלב שלו, 
במובן הכי פשוט, ולמי שמוכן לחשוב קצת 
מעבר ליומיום ולפשוט. למי שמוכן להיות 

מאותגר לחיים עם משמעות”.
־אולי זה הרבה יותר פשוט ממה שנד

בסיסי  משהו  הזכיר  הספר  לי  לנו?  מה 
מאוד: שהכל מתחיל ונגמר בקשב אמיתי 
עמוק, שהוא כלי בסיסי מאוד להתנהלות 

בעולם.
“אני אמרתי את זה מסובך, ואת פישטת 
את זה. זה פשוט, אבל דורש עצירה. החיים 

־הביאו לי מורכבויות אבל אני יודעת לח
יות את הפשוט, באה לעצור רגע ומבקשת 

לספר סיפור שייגע בלב”. 
את  קראו  נוי  של  הצעירים  האחים 

הספר. מה עם נוי?
־“הוא קרא הכל. הוא נזכר בכל מיני דב
־רים וצחק. הוא מאוד גאה. מיד אחרי שע

רכנו את ערב ההשקה, הוא התחיל לשאול 
־כל עובר ושב: ‘מה אתה חושב עליי’. תגי
חוש את  מה  לו  אכפת  מה  אוטיסט.  ־די: 

במודעות  משהו  עורר  זה  אבל  עליו?  בת 
אחרים.  לצד  שלו  ובקיום  שלו  העצמית 
כולנו עלולים ליפול למקומות של ‘אין לי 
אחת  ועל   - הזה’  בעולם  ערך  או  תפקיד 
שכל  מוגבלויות,  עם  אנשים  וכמה  כמה 
הזמן פוגשים את זה. כשאתה מדליק אור 
על  אלומה  שם  אתה  מפגש,  באמצעות 

האחר וגם על עצמך”. ב
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הילד שלי והכל יהיה נפלא”. 
בשבוע 43 להיריון הגיעה לחדר הלידה. 
21 שעות, שלוש מנות אפידורל וזריקות זי־

רוז, ואז הוא בא לעולם. “משהו קמאי שהיה 
שפגשתי  ברגע  הפנטזיות.  את  בנה  שם, 

־אותו הרגשתי את הנעילה הזו של השות
ואז  אליו,  והאהבה  פות 

שמבחינ מסע  ־התחיל 
הקשיים,  כל  עם  תי, 

המוש לילד  אותו  ־הפך 
לם. הייתי בעמדת הגנה 
לא  אחד  מטורפת: שאף 
לי שהעיניים שלו  יגיד 

העפע כי  נפתחות  ־לא 
או  צנוחים  שלו  פיים 
מבט.  מישיר  לא  שהוא 
היינו עושים איתו הכל. 
שהייתי  נזכרתי  הבוקר 
הולכת איתו לים, אוחזת 
אותו בזרועות ומנדנדת 

עפע רזון,  במים.  ־אותו 
יום אחד  פיים שמוטים. 

־חלפה לידנו אישה שא
מרה: ‘את לא רואה שהוא ישן?’ אמרתי לה: 
‘כן, ואני מענה אותו’. זו הייתה העמדה שלי 

כלפי העולם”.
כשהיה בן שבועיים הגיעה איתו לטיפת 

־חלב ושטחה בפני האחות והרופאה את חש
־שותיה. “הייתה לי תחושה שמשהו לא מס

תדר. לא הגיוני שלא יסתדר בהנקה, שלא 
־ייווצר קשר עין, ובדחילו ורחימו אני אומ

רת שאני דואגת. הן מסתודדות בחדר השני 
וחוזרות עם התשובה: את אמא היסטרית. 

־תירגעי. זה מהצד האחד. מהצד השני מת
ונוי מתחיל לצבור מינו ־חילים אבחונים, 

כמו   – החוזקות שלו  על  סים. כשסיפרתי 
התבונה  כמו  למוסיקה,  הקשבה  יכולת 
שהרגשתי אצלו מהרגע הראשון, התחילו 

־לקרוא לי אמא מכחישה. מצד אחד היסט
רית, מצד אחר מכחישה”.

המשפ של  הדאגה  ריחפה  הכל  ־ומעל 
חה המורחבת, ואיתה השאלה החוזרת: “מה 
יש לו?” “התשובה הייתה אחת”, מתרעמת 
גילת גם בדיעבד. “זה נוי. מה זה ‘מה יש 
לו?’ מה יש לך? רדו לשטיח לשחק איתו. 
זה נוי. מה, משום שהעיניים שלו עצומות 

תס אליו?  תיגש  לא  בחידות  מדבר  ־והוא 
תקרן. אל תלכו על החיצוני, על מה שנדמה 

לכם שאתם רואים פה וכבר יודעים”. 
מצד שני היה ברור שיש שוני, ולא היה 

לזה שם.
“מה זה לתת שם? תמיד הייתה לי בעיה 

־עם התוויות, גם במסגרת לימודי הפסיכו
־לוגיה. אני מרגישה שיש לי שליחות במו

בן הזה, של מפגש. לא לקרוא לו ‘אחר’ או 
‘שונה’, כי זה נמצא בכולנו. קרן מרגלית, 
שיצרה את הסדרה ‘פלפלים צהובים’, אמרה 
באחד הראיונות שהסדרה הזו היא לא על 

־אוטיזם אלא על תקשו
רת. זה ההבדל הדק אבל 
מה  הרי  משמעותי.  הכי 

תקשו רוצים?  ־אנחנו 
זה  מה  וחום.  אהבה  רת, 

אתיו אנחנו  אם  ־משנה 
 P18 פים, אוטיסטים או

מינוס?”
מי־  P18 ה ־מאחורי 

תחזית  הסתתרה  נוס 
תוחלת  מאוד:  קשה 

פי רמות  קצרה,  ־חיים 
דב “אלה  קשות.  ־גור 
־רים שאם הייתי מתחב

רת אליהם, זה היה גומר 
לא  מראש  אבל  עליי. 
באתי דרך המקום הזה”, 
אומרת גילת. “בשתי נקודות בחיים פתאום 

־הבנתי שהדברים לא הפיכים. אחת בטירו
נות, האחרת בחדר הלידה. בשני המקומות 
אדון  הייתי  שתמיד  שאני,  הבנתי  האלה 

לגורלי, לא יכולה לברוח”. 
תני לי לנחש מה הייתה השאלה השנייה 

אחרי “מה יש לו”.
־“אני מניחה שאת מנחשת נכון: אם היי

תי יודעת, האם הייתי עושה הפלה. אנשים 
שואלים את זה בעדינות. אני ניחנת בפאק, 

־שאני לא צריכה שישאלו אותי. אני שוא
לת את עצמי קודם. אני הופכת כל אבן ולא 

תמיד זה מוסיף בריאות. זה הילד שלי”. 
תלויות  המראה,  על  השירותים,  בחדר 

“למד גולדברג  לאה  של  שירה  ־מילות 
יהי  “לבל  בבקשה:  המסתיים  אלוהיי”,  ני 
יומי / עליי כתמול שלשום / לבל יהי עליי 
בדיוק  זו  חיים.  אנחנו  “כך  הרגל”.  יומי   /

־התמצית”, אומרת גילת. “כשהדברים הופ
לאיבוד”.  הולכת  המשמעות  להרגל,  כים 

־אל תוך המשמעות הזו, שמתחדשת מבחי
נתה בכל רגע נתון, היא יוצקת שמאניזם, 
פסיפס  עבודות  היפנוזה,  תקשור,  קלפים, 

־ואמנויות נוספות. “אם אמצא קוץ של דור
בן פה, אני יכולה להתעלם ממנו, אני יכולה 
להיבהל ואני יכולה להגיד: יש פה סימן”, 
היא מצביעה על הקרקע בגינה המטופחת 

־של הבית. “אני בוחרת את המשמעות. בסו
פו של דבר, הבחירה היא בידיי”.

לפרשנות  בהתאם  עולם  לברוא  שזה 
שאנחנו נותנים לכל מצב בחיים.

מי מצליח לשנות  בצניעות:  אגיד  “אני 
משהו בעולם הזה, אם לא משוגעים לדבר? 
יש בי חלקים שרוצים להיראות מוצלחת, 
ושלא יטילו בי ספק. היו מי שאמרו לי שהם 
לא התחברו בשום אופן לקטעים המיסטיים 

־בספר. חלק אמרו שזה נראה להם כמו חי
ומ לגיטימי  שזה  במצוקה,  אדם  ־פוש של 

עורר אמפתיה. ויש כאלה שמעזים להיכנס 

עוד רגע לתוך הדבר הזה ולנסות להבין”. 

לא מסחרי
“’אני רואה אותך רואה אותי, שנינו יחד 
בגיל  האוטיסט־לכאורה  בני  אמר  בראי’, 
זו של רבי  4 או 5. כל התורה כולה. כמו 
שבני,  אלא  כמוך’.  לרעך  ‘ואהבת  עקיבא: 

מז ומתבונן  השטיח  על  צדו  על  ־השרוע 
ווית עינו העצומה למחצה בראי, הביא אל 
אותו ‘ואהבת’ את האור והראייה, והאיר את 
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“זה לא קשור לנוי בכלל, זה קשור למה הם חיים. בשבילי 
חיים שווה אהבה שווה אמונה, ולא כסלוגן. עשיתי כל 

מאמץ להגיע אל נוי, כמו כל אמא. הבנתי את זה מגיל אפס: 
יש בכי לרעב, בכי לכאב, בכי לעייפות.  נוי אילץ את כולנו 

לפגוש שוב ושוב את נוי, ולא איזה אוסף של מאפיינים”

"זו תרומתי. 
אני רוצה 

שהדבר הזה 
יהיה בעולם". 
כריכת הספר. 
למטה: הסרט 
"נער החידות 

ממומביי"
צילום: באדיבות יח"צ 

שרית בירן

"נוי קרא את הספר 
ונזכר בכל מיני 

דברים וצחק. הוא 
גאה מאוד" 

“ברגע שפגשתי אותו הרגשתי את הנעילה הזו של 
השותפות והאהבה אליו, ואז התחיל מסע שהפך 
אותו לילד המושלם. הייתי בעמדת הגנה מטורפת: 
שאף אחד לא יגיד לי שהעיניים שלו לא נפתחות 
או שהוא לא מישיר מבט. היינו עושים איתו הכל”


