
 – עומרה לוי חזן14.7.16מצעד הגאווה בבאר שבע – 

לפני יומיים סיפרתי לבני בן השנתיים שביום חמישי לראשונה נצעד יחד במצעד הגאווה

בבאר שבע. ניסיתי ללמד אותו לומר "מצעד גאווה". ביקשתי שיחזור אחריי: מצעד, "מצעד"

הוא חזר וחייך,  ואני המשכתי: גאווה, "אהבה" הוא אמר והניף את ידיו. "מצעד גאווה"

התעקשתי איתו, בכ"ז פעם ראשונה שזה קורה בעירנו אז יש על מה להתעקש. "מצעד

אהבה" הוא אמר וחייך. שלא תבינו לא נכון, הוא יודע להגות את האות ג' והדגשתי אותה

באזניו, אבל אני חושבת שההתעקשות שלו לחזור על המילה "אהבה, אהבה, מצעד אהבה"

מדגישה את התבונה שבו לראות את הדברים החשובים באמת. כי במה אנחנו בעצם גאות

וגאים? אם לא על הזכות לאהוב, להיות נאהבות ונאהבים, לאהוב את הדרך שלנו גם

ובעיקר כשמתעקשיםות לומר לנו כל הזמן שהיא לא לגיטימית, שאין לה מקום ובכך

מנסיםות בכל הכוח להכניס אותנו שוב ושוב עמוק לארון.

    שמי עומרה לוי-חזן, אני גרה מעל לעשור בבאר שבע, חיה בזוגיות עם אהובתי יעל,

אמא למעיין שהולך על שתיים ולדילן שהולך על ארבע. אני עובדת סוציאלית באיגי-ארגון

הנוער הגאה, אחראית תחום הטיפול בקהילה הגאה בת.ל.מ (תחנה לבריאות המשפחה)

באר שבע, ומתנדבת בחוש"ן. 

נולדתי בסורוקה וכשהייתי תינוקת הוריי עברו מדימונה לראשון לציון. סבתי גרה בדימונה

עד יומה האחרון, ונדבך משמעותי מילדותי ומנעוריי העברתי ברחובותיה של דימונה בעיקר

בגלל הקשר הקרוב שלי אליה. בימיה האחרונים בבית חולים סורוקה אני זוכרת אותי

נכנסת לבקר אותה ומביטה על האוניברסיטה, ידעתי ששנה קדימה אלמד בה והנחתי

שהלימודים ישנו אצלי הרבה דברים וירחיבו את אופקיי בתחומים מגוונים. אך לא תיארתי

לעצמי עד כמה מרחיק לכת יהיה השינוי. בשינוי שעברתי יותר משלמדתי שאני שונה לי,

למדתי כמה בעצם התקרבתי לעצמי וליסודות שבהם האמנתי, אך לא הכרתי אותם ככה

ולא ידעתי אז איך לקרוא להם. החקירה הזאת של עצמי והיכולת לממש את אהבתי לזוגתי

לא רק בשערי האוניברסיטה, אלא ממש כאן ברחובות הראשיים והצדדיים, התאפשרה לי

דווקא בגלל המרחק מבית הוריי. אילולא גרתי כל כך רחוק מהם לא בטוח כלל שהייתי

מרשה לעצמי להתאהב אחרת, להזדהות אחרת ולהיות גאה שהיא אחרת. המרחק אפשר לי

לחיות חיים מקבילים שמצד אחד היו צבעוניים, מאושרים, מלאי תשוקה וצימאון לעשייה,

למעורבות, חיים לגמרי מחוץ לארון, ומצד שני חוויית הכפילות לחזור בסופשים להורים,

לארון, להפנמה ולהסתרה היו קשים מנשוא. למזלי, התמיכה ואהבה הרבה שקיבלתי הן

מהבית האישי שהקמתי והן מהמשפחה הנבחרת שלי אפשרו לי להתמודד עם היציאה

מהארון מול הוריי ולאחד את הפיצול הזה שהיווה קרע עמוק בחיים שלי. 

    על כן, במעמד זה אני רוצה להודות לעיר שלי באר שבע שאפשרה לי זאת, שבזכותה

יכולתי לחיות את חיי כמו שהם באמת, לאהוב מכל הלב באופן שלא יכולתי לחלום שארגיש

ככה, להודות לעיר הזאת על החירות שאפשרה ומאפשרת לי ולאחרות ולאחרים להטבקים,

שרבים מהםן בוחרותים לעבור לבאר שבע כדי לחיות את חייהםן כמו שהםן חפציםות,
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שלרביםות מהםן באר שבע אפשרה בכלל את האופציה לצאת מהארון גם אם היציאה

מהארון המשפחתי ביולוגי התרחשה לעתים אחרי שנים ולעתים כלל לא. 

    על זה ועוד אני צועדת היום. על זה ועוד נלחמתי ואלחם יחד עם הבית הגאה והקהילה

הגאה בבאר שבע על קיומו של מצעד. אל תטעו, לא העיר באר שבע חשוכה, אלא מקבלי

ההחלטות בדרגים הגבוהים הם אלה שמחשיכים אותה ודואגים להשאירה בחושך, רחוקה

שנות אור משאר הערים במדינה ומשאר העולם המערבי. הם דואגים להחשיך ולהכניס

לארון את באר שבע על ידי אי מתן תקציב לפעילות הענפה בבית הגאה שמתקיימת שם

כבר שנים, הם דואגים להחשיכה על ידי מחסור צורם במענים טיפוליים לאוכלוסייה הגאה

בבאר שבע, הם דואגים להחשיכה על ידי היעדר עידוד לסובלנות לתעסוקה לאוכלוסייה

הטרנסית ואי מתן תמריצים ליצירת מקומות עבודה טרנספרנדלים, הם דואגים להחשיכה

על ידי העדר מענים למשפחות גאות והיעדר הסברה במסגרות חינוך, ולצערי היד עוד

נטויה.  

    הבחירה שלי ושל זוגתי לגדל כאן את ילדנו היא בחירה מתוך אהבה, מתוך זכות,

מתוקף היותנו תושבות גאות של העיר הזו שלא תצליח בחיים להכניס אותנו לארון, להפך.

העיר באר שבע צריכה להתגאות במשפחות כמונו, בחברי וחברות הקהילה הגאה, אלה

שמחוץ לארון ואלה שלא יכלו לצעוד איתנו כאן היום כי הןם עוד לא מסוגליםות לנפץ את

הארון שסוגר עליהןם. 

אני רוצה לסיים במילים של המשוררת פאט פארקר בסיפורה הקצר "מוזרה" המופיע בספר

"איפה תהיו" בהוצאת רעב: "לא ידענו איך קוראים למה שהיינו, ולמה שעשינו, אבל ידענו

שזה מוכרח להיות סודי. קיבלנו את המפתחות הראשונים לארון. אבל האמונה, או הזמן,

או אלוהימה, הניחו אותנו בתקופה בה דלתות הארון קודם יחרקו, ואחר כך יחליקו, ואז

יפתחו לרווחה". 

תודה רבה!
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