
גבי זוהר: ערב טוב נאווה סמל.
נאווה סמל: ערב טוב גבי. מצחיק לשמוע את זה.

גבי זוהר: לא, זה כל כך מתוק, כל כך מתוק, איך מתחילים
אהבה, זה שם הספר אגב.

נאווה סמל: נכון.
גבי זוהר: ניתן קרדיט, זה הוצאת פרוזה שירה, נכון? בהוצאת

ידיעות אחרונות?
נאווה סמל: פרוזה, לא שירה, פרוזה הוצאת ידיעות אחרונות.

גבי זוהר: כן, נכון, אוקיי. נאווה, בהמשך מסתבר שאף אחד לא
רצה את שייקספיר, נכון?

נאווה סמל: בטח, הם רוצים טלנובלה בנוסח המורדים, הם לא
רוצים הצגת סיום של שייקספיר והם לא מבינים שהוא כתב

טלנובלות יותר מוצלחות. ובעיקר הוא כתב על אהבה, כמו שאנחנו
כותבים היום, בשבילי לכתוב היום על אהבה זה לכתוב עם חץ
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אחד פונה לילדים שלי, התאומים שלי שהגיעו לגיל הזה ואמרו...
פעם ראשונה הוא אהבה והחץ השני פונה אלי לתוכי פנימה,

למקום שאף פעם לא שוכחים.
גבי זוהר: ולמרבה השמחה הם בוחרים בחלום ליל קיץ.

נאווה סמל: מישהו מכריח אותם, זה במקרה וזה אני, אני קצת
כופה עליהם את ה...

גבי זוהר: רציתי שאת תגידי את זה.
נאווה סמל: אני יכולה לעשות את זה בספרות, אני לא תמיד

יכולה לעשות את זה במציאות.
גבי זוהר: על כל פנים, זה רעיון מאוד יפה בעצם שמוכר לרבים
מאיתנו שאולי חיפשו להם איזה שהוא תפקיד ואפילו היו מוכנים
לגלם חמור בלבד שגיבורת המחזה בסופו של דבר, מלכת הכיתה

או השחקנית הכי טובה או מי שלא תהיה, תנשק אותו בסוף
ההצגה.

נאווה סמל: גבי, אתה תתפלא איזה תפקידים אנחנו מוכנים לגלם
בשביל לאהוב ולהיות נאהבים. אנשים, חמור זה עוד התפקיד

הנאצל, אנשים משטתים באהבה, ובצדק, אגב, זה הדבר הנהדר בה.
ולא ישנים בלילה, אחד הגיבורים שלי אומר, אני לא מבין למה

זה נשמע כמו סבל כזה גדול. זה האושר הכי גדול או הסבל הכי
גדול, זה גם וגם. חלק מהרצון שלי, אתה יודע, ל... את האהבה
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על ילדים ועל צעירים, ובאמת לפתוח את זה, זה קודם כל לא
להמתיק אותה מידי, לא להפוך אותה ל... הם שמים, ה... אתה

יודע, אמצעי התקשורת השטוחים ובעיקר הטלויזיה ובאמת
הטלנובלות יוצרת מצב מאוד רדוד, אוהב אותה, לא אוהב אותה,

שחור, לבן, דרמתי וזהו.
גבי זוהר: ואני משתגע מזה שזה המודלים של הילדים שלנו, את

יודעת, למערכות יחסים וכולי.
נאווה סמל: אז אנחנו צריכים, ואחר כך מה קורה, הם יוצאים אל

החיים והחיים הרבה יותר מורכבים, אין יפהפייה טוטאלית, יש
חמודה, יש, ואין נסיך מדהים על סוס לבן, כי הסוס קצת צולע

והזנב שלו אתה יודע, לא לבן, אלא קצת עם שערות אפורות. חלק
מהעניין שלי הוא באמת לפתוח את הילדים, אבל גם את עצמי,
למקום... היא מקום הרבה יותר מורכב, הוא מכיל גם הרבה צער
וגם שברון לב וגם באמת איזה סוג של אומללות ושזה לא על

חשבון אותם רגעי אושר והתרוממות רוח, כי מה בסך הכל כולנו
שואפים, לרגע ההוא, לטיימינג הזה, באמת, הנדיר, זה הדינגו

בחיים, הפיס הזה, הסומסום היפתח הזה של הרגע שבו מישהו
אחד אומר לך אני אוהב אותך ואתה אומר לו בחזרה אני אוהב

אותך.
גבי זוהר: אוי וויי אם זה לא, את יודעת, אם אתה לא מקבל את
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אותו פידבק.
נאווה סמל: אבל רוב החיים לא נקבל, זה לא יקרה תמיד בו

זמנית.
גבי זוהר: נכון. שבעת סיפורי אהבה לצעירים.

נאווה סמל: וגם למבוגרים.
גבי זוהר: וגם למבוגרים, זהו, אני רוצה להגיד לך שזה ממש כיף
לקרוא את הספר שלך, פשוט, איך מתחילים אהבה. קודם כל, למי
שכבר חווה אהבה בוגרת, מבוגרת וכבר אחרי, אז אולי זה יזכיר

לו משהו, דרך אגב.
נאווה סמל: אני מקווה, זה מה שרציתי.

גבי זוהר: זה עם המון חיוך על השפתיים. המון חיוך על
השפתיים. מפגש, יש שם מכל הזמנים, מפגש אסור בין נערה

לצנחן אנגלי.
נאווה סמל: נכון.

גבי זוהר: תגידי לי, הסיפורים...
נאווה סמל: אפילו מפגש אהבה בין שני בנים.

גבי זוהר: בסגנון... זהו, זה...
נאווה סמל: שהסבתא שלהם מלמדת אותם לכתוב מכתב אהבה

אחד לשני. לא באס אמ אס.
גבי זוהר: זהו, אפרופו אס אמ אס, את כמובן, לא... גם את פרסי
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המחשבים, נכון? והאהבה דרך המחשב. יש לך קצת תגובות לספר
החדש?

נאווה סמל: יש לי תגובות רבות מאוד ממבוגרים, יש לי את
התגובות הכי הכי נסערות דווקא מאנשים שהם בני 25, 26 ו-27,
מישהו מהם אמר לי מאוד יפה, הוא אמר לי, אני עוד מספיק
קרוב למקום ההוא, אבל אני כבר מספיק רחוק כדי להתגעגע

אליו.
גבי זוהר: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, שורה לספר הבא.

נאווה סמל: נכון.
גבי זוהר: כתבת הרבה ספרים, אבל איך מתחילים מאהבה זה

האחרון בהם, נכון?
נאווה סמל: כן, זה האחרון. לצערי הרב אנחנו כל כך הרבה

יודעים מה, איך מסיימים אהבה, או בעיקר איך היא מסתיימת,
אז חשוב גם לעצמי קצת לפתוח את העולם מחדש.

גבי זוהר: איזה יופי, נאווה סמל, היה כיף לשוחח איתך כרגיל.
אנחנו באמת, גם... למי שככה, לא... שומע אותנו עכשיו, אבל גם

ל... זה לא רע, את יודעת מה? איך מתחילים אהבה, זה...
נאווה סמל: אני אגיד לך מה הספרים הכי כייפיים שלי, זה אלה
שאני יכולה לקרוא יחד עם הילדים שלי ואנחנו רבים מי יקרא

ראשון.
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גבי זוהר: אגב, זה בדיוק הספר שהייתי ממליץ עליו. אני מאוד
מודה לך ושבת שלום נאווה.

נאווה סמל: שבת שלום גבי ולכולכם.
גבי זוהר: ביי.

נאווה סמל: ביי.
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