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םבלובמשרשנים
יי

..

לויורד

>ח־־..פריאילניתזעפרני,לימורהאחיות

....••'"'־■•....שניםבמשךסבלועיליתמנצרתאמסלם־נחמןולילך

פעולותלעשותהתקשוהןקיצונימשקלמעודף

למצואובעיקרבאוטובוסלשבתהנעליים,שרוכיאתלקשורכמוביותרשגרתיות

בביתקיבהלקיצורניתוחיחדלעבורשהחליטועדלמידתןשיתאימובגדים

לבד"זהעםלהתמודדמצליחותהיינו"לאבטבריהפוריההחולים

שאמותמפחדתשאנילרופאאמרתי

ליאמרהואאזהניתוחים,שולחןעל

שלבמשקללבמדוםשאמותשהסיכוי

הב־אזגבוה.יותרהרבההואקילו156

נתי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$בלילגדולעלולותשלישהילדות

מנצ־זעפרנילימורהשבועסיפרהאימא״,

רת

$TS1$מנצרת$TS1$

$DN2$מנצרת$DN2$,קילוגרם84ממשקלהשהשילהעילית

עםיחדקיבה,לקיצורניתוחשעברהלאחר

אחיותיה.שתי

פריאילניתואחיותיה,38זעפרני

שניםחיו(,37אמסלם־נחמןולילך39

לנהלוניסוקיצונימשקלעודףעםרבות

ואמהותמשפחהכבעלותחייהןשגרתאת

בע־הייתההיומיומיתהשגרהאךלילדים.

בורן

$TS1$בעבורן$TS1$

$DN2$בעבורן$DN2$בשיאמשמע.תרתיכברה,מעמסה

קילוגרם,156שללמשקלזעפרניהגיעה

קילו־5.131בשיאוהיהפרישלמשקלה

גרם

$TS1$קילוגרם$TS1$

$DN2$קילוגרם$DN2$,השלוש,מביןה׳רזה׳ואמסלם-נחמן

אחדיוםקילוגרם.116שללמשקלהגיעה

ובחרושינוירוצותהןכייהדהחליטוהן

היוםועדמאזקיבה.לקיצורניתוחלעבור

ממשקלן.ק״ג173כ-יחדשלושתןהשילו

לארב־אםכשזעפרני,החלהכול

עה,

$TS1$,לארבעה$TS1$

$DN2$,לארבעה$DN2$בעיהבגללהמשפחהלרופאהגיעה

הרופאמולכשהתיישבהקלה.רפואית

לע־מתכוונתהיאמתיאותהשאלהוא

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$קיבה.לקיצורניתוחולעבורשינוי

אתלעשותמפחדתשאנילרופא״אמרתי

הסתכלהואאזמסיבוכים,ולמותהניתוח

במ־לבמדוםלמותשהסיכויואמרעליי

שקל

$TS1$במשקל$TS1$

$DN2$במשקל$DN2$חטפתילרגעגבוה.יותרהרבהשלי

סטי־לךמכניסכשמישהוכמוממששוק,

רת

$TS1$סטירת$TS1$

$DN2$סטירת$DN2$.והבנתיהאסימוןלינפלפשוטלחי

היאאימא״,בלייגדלושליהילדותשאולי

השבוע.סיפרה

לבי־זעפרניחזרהמאורעדמזועזעת

תה,

$TS1$,לביתה$TS1$

$DN2$,לביתה$DN2$שלמילותיומהרהרותכשבראשה

היאאחיותיה,עםהבאהבפגישההרופא.

האחיות,הניתוח.רעיוןאתבפניהןהעלתה

שניםבמשךמשקלמעורףהןגםשסבלו

בגדולזהעלהולכותשהןהחליטורבות,

יחד.התהליךכלאתועוברות

לאהישנהבגרסתהזעפרנישלהחיים

הדבריםאתלבצעהתקשתההיאקלים.היו

במ־לטפסקשהלי״היהביותר.הבסיסיים

דרגות,

$TS1$,במדרגות$TS1$

$DN2$,במדרגות$DN2$מאמץודרשזמןלקחביתלנקות

זהליהפריעשהכיהדברובדיעבד,גדול,

לאילדיישלהילדותשנותכלשבמשך

לשבתשלבמובןכאימא,לתפקדיכולתי

פא־יחדלהרכיבהרצפה,עלאיתםולשחק

זלים,

$TS1$,פאזלים$TS1$

$DN2$,פאזלים$DN2$פשוטשעשועיםבגןאיתםלשחק

משפ־ובניילדותם,שנותכלאתהפסדתי

חה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$הייתיבזמנובמקומי.זאתעשואחרים

מסתבראבללמופת,שתפקדתיבטוחה

בעצב.מספרתהיאעליי״,הקשהדברשכל

ההרג־אתעמהחולקותאחיותיהשתיגם

שה.

$TS1$.ההרגשה$TS1$

$DN2$.ההרגשה$DN2$בחופשיותלבלותפשוטלאהיה״זה

אמסלם־נחמן.אומרתהילדים״,עם

שה־נוספיםדבריםהיוהשלוש,לדברי

ציקו

$TS1$שהציקו$TS1$

$DN2$שהציקו$DN2$קנייתמבטים,שנעצואנשיםלהן

ואפי־מקוםבכלהתאפשרהשלאבגדים

לו

$TS1$ואפילו$TS1$

$DN2$ואפילו$DN2$מסו־סיפורהייתהבאוטובוסהנסיעה

בך

$TS1$מסובך$TS1$

$DN2$מסובך$DN2$.לאוטובוסעולה״כשהייתיבמיוחד

משחזרתמבטים״,בינועציםהיואנשים

לאשאנשיםגדולהכךכל״הייתיזעפרני,

התחושהאתלהביןאפשראילירי.ישבו

אתהגדול,כךכל״כשאתההוסיפה.הזו״

בג־גםאותך.שיסתירמשהומחפשתמיד

רים

$TS1$בגרים$TS1$

$DN2$בגרים$DN2$לכסותמספיקגדוליםלאכברגדולים

מאחו־לשבתצריך״ותמירהגוף".כלאת

רה״,

$TS1$,מאחורה״$TS1$

$DN2$,מאחורה״$DN2$אחדאף״כיבהזדהות,פרימוסיפה

לידך״.לשבתיכוללא

לבצעהנשיםהצליחולאלכךבנוסף

לכאורה.ופשוטותשגרתיותמשימות

לבקשצריכהכשאתנעיםלאממש״זה

אתכינעלייםלךלקשורשלךמהילדים

״גםאמסלם-נהמן.מודהמסוגלת״,לא

מש־חוויה״,הייתהלאזובגדיםלקנות

תפת

$TS1$משתפת$TS1$

$DN2$משתפת$DN2$,במידהדברשוםמוצאים״לאפרי

גזרהמוצאתסוףסוףוכשאתהמתאימה,

הצב־כלאתקונהכבראתעלייך,שעולה

עים

$TS1$הצבעים$TS1$

$DN2$הצבעים$DN2$צבעיםלאוכמובןגזרה,מאותהשיש

חוםשחור,כמוכהים,גווניםאלאבהירים

וכחול״.

לאלבילוייציאהאפילומשקלן,בשיא

הל־שלאשנים״כברעבורן.מהנההייתה

כתי

$TS1$הלכתי$TS1$

$DN2$הלכתי$DN2$,אהד״אףזעפרני,מתוודהלסרט״

חששאתההבושהאתלהביןיצליחלא

בקול־לכיסאלהיכנסמצליחלאכשאתה

נוע.

$TS1$.בקולנוע$TS1$

$DN2$.בקולנוע$DN2$הכיסאכייכולתי,לאלחו״ללטוסגם

ממשיכההיאעבורי״,קטןהיההמטוסשל

שאנח־זהעלדיברנו״השבועומחייכת,

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$כילסרט,יחדסוףסוףללכתצריכות

הכי־עלבנוחונשבניכנסאנחנועכשיו

סא״.

$TS1$.הכיסא״$TS1$

$DN2$.הכיסא״$DN2$,בהקלהלחייךיכולותכברהןהיוםכן

כברזעפרניהעבר.בצרותנזכרותכשהן

נפר־לילךקילוגרם,84ממשקלההשילה

דה

$TS1$נפרדה$TS1$

$DN2$נפרדה$DN2$הורידהואילניתקילוגרם46מ-כהער

קילוגרם.43פחותמעטרק

׳שמןנשארהראש

האחיותקבעולהחלטהשהגיעולאחר

מנהלהמנתחהרופאאצלפגישהיחד

פוריה,החוליםבביתהכירורגיתהמחלקה

ועברויחדלשםהגיעוהןגרון.נסיםד״ר

והופנוהניתוחעלהסברקיבלוהייעוץ,את

עלמהןאחתלכלהמליץהרופאלבדיקות.

ואמםלם-זעפרנילה:המתאיםהניתוחסוג

לני־ופריקיבהשרווללניתוחהופנונחמן

תוח

$TS1$לניתוח$TS1$

$DN2$לניתוח$DN2$קיבה.מעקף

לעבורצריכותשהיינואשכחלא״אני

אלייוהתקשרוושט-קיבה,שלבריקהאיזו

שוקלת״,אניכמהלשאוללפני,מהמכון

הב־קילו,156״כשאמרתיזעפרני.מספרת

חורה

$TS1$הבחורה$TS1$

$DN2$הבחורה$DN2$יכולהלאשאניואמרהצחקהבטלפון

שהמכ־מאחרהבדיקה,אתאצלםלעשות

שיר

$TS1$שהמכשיר$TS1$

$DN2$שהמכשיר$DN2$קילו.120מעלמשקללשאתיכוללא

המחרידהמצבעללחיסטירתשובחטפתי

נמצאת״.אנישבו

לידי.ישבולאשאנשיםגדולהכךכלהייתימבטים,בינועציםהיואנשיםלאוטובוסעולהכשהייתי

אותךשיסתירמשהומחפשתמידאתהגדול,כךכלכשאתההזו.התחושהאתלהביןאפשראי

פרטיאלבוםצילום:הניתוחלפניופריזעפרניאמסלם־נחמן,לשמאל:מימין
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שנקבעלניתוח,רוחבקוצרחיכוהבנות

הוק־יותרמאוחרהשבוע.באותולשלושתן

דם

$TS1$הוקדם$TS1$

$DN2$הוקדם$DN2$חו־ושמונהזעפרנישלניתוחהמועד

דשים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$כעבוראמסלם-נחמן.נותחהאחריה

״ההמת־פרי.גםנותחהנוספיםחודשיים

נה

$TS1$״ההמתנה$TS1$

$DN2$״ההמתנה$DN2$פרי,מסבירהביותר״,קשההיאלניתוח

ראשערבלפנייומייםהפתעההייתה״לי

המש־אתלארחאמורההייתישבוהשנה,

פחה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$והודי־החוליםמביתאלייהתקשרו

עו

$TS1$והודיעו$TS1$

$DN2$והודיעו$DN2$בבוקרמחרלניתוחפנויתורשישלי

שאמ־ברורלהקדים.רוצהאניאםושאלו

רתי

$TS1$שאמרתי$TS1$

$DN2$שאמרתי$DN2$ואב־חגשזהשידעתילמרות׳כך,מיד

לה

$TS1$ואבלה$TS1$

$DN2$ואבלה$DN2$אצליהחגיגהאתביטלתיחולים.בבית

סי־חמותי׳/אצללחגוגכולםאתושלחתי

פרה

$TS1$סיפרה$TS1$

$DN2$סיפרה$DN2$.לימור

בהצל־הניתוחאתעברהזעפרניואכן

חה

$TS1$בהצלחה$TS1$

$DN2$בהצלחה$DN2$לביתה.שוחררהימיםשלושהואחרי

ראשבערבממשזהאתשעברתי״העובדה

היאכפולה״,משמעותלזהנתנההשנה,

מופ־היהזהחדשים,חיים״קיבלתימגלה,

לא״.

$TS1$.מופלא״$TS1$

$DN2$.מופלא״$DN2$,הייתההפיזיתההתאוששותלדבריה

ההתמודדותהיההקשההחלקאךסבירה,

החו־מביתהביתה״כשחזרתיהנפשית.

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$ולא־נוזליםרקלשתותחייבתהייתי

כול

$TS1$ולאכול$TS1$

$DN2$ולאכול$DN2$מאורקשהזהירק.בלימימיים,מרקים

אבלרעבהרגשתילאהזה.לשינוילהתרגל

רגשית״.קשהממשהיההראשוןהחודש

רומים.קשייםעלמדווחותאחיותיהגם

ליהורידולאאבלמהקיבההלקלי״הורידו

כש־חושבעדייןוהראשוהעיניים,המוחאת

מנה״,

$TS1$,כשמנה״$TS1$

$DN2$,כשמנה״$DN2$אכלו״כולםאמסלם-נחמן,מסבירה

אניבנהלים.להסתפקנאלצתיואנימסביבי

אתאכלושכולםאחרשישייוםשהיהזוכרת

מרקמיקערתעםישבתיואניהשבתמעדני

תחושה״זובבכי״.ופרצתינשברתיופשוט

פרי,מחדדתאותה״,להסביראפשרשאי

שאתהאחרירעב,איןפתאוםחסר.״משהו

שלך,טובהכיהחברהיום.כללאכולרגיל

ריקנות״.ממשישהלך.האוכל,שזה

לה־זעפרניהחלההראשוןהחורשאחרי

תרגל

$TS1$להתרגל$TS1$

$DN2$להתרגל$DN2$מתר־שהקיבה״עדבהדרגה.לשינוי

גלת

$TS1$מתרגלת$TS1$

$DN2$מתרגלת$DN2$ומהמותרמהללמודוצריךזמןלוקח

״זהמסבירה.היאכמויות״,ובאילואסור

מה־להגיעצריךוהשינויפשוטלאממש

ראש,

$TS1$,מהראש$TS1$

$DN2$,מהראש$DN2$טו־פריעוזר״.לאניתוחשוםאחרת

ענת

$TS1$טוענת$TS1$

$DN2$טוענת$DN2$תהליךאתלגמריעברהלאשעדיין

ירדתי״יחסיתאחיותיה.כמוההסתגלות

להפ־הצלחתילאעדייןמכולן.מעטהכי

נים

$TS1$להפנים$TS1$

$DN2$להפנים$DN2$מתוודה.היאהתהליך",אתהסוףעד

מצ־לאאנישמנה,שלבראשעדיין"אני

ליחה

$TS1$מצליחה$TS1$

$DN2$מצליחה$DN2$אוכ־ולאסיפוקיםהסוףעדלדחות

לת

$TS1$אוכלת$TS1$

$DN2$אוכלת$DN2$עםבחנותעובדתאנימסודרות.ארוחות

אניהיוםועוגיות.מתוקיםפיתויים,המון

לאעדייןאבלמפעם,פחותהרבהאוכלת

אחיותיי״.שללמקוםהגעתי

מהצלחתגומרותלא

שע־הניתוחאתמסתירותלאהאחיות

ברו.

$TS1$.שעברו$TS1$

$DN2$.שעברו$DN2$,״עודמאוד.בכךמתגאותהןלהפך

וחיכי־לכולםסיפרתיהניתוחלפני

תי

$TS1$וחיכיתי$TS1$

$DN2$וחיכיתי$DN2$שאני״יצאפרי.אומרתרוח״,בקוצר

במצבי.אחריםלאנשיםדוגמהמשמשת

שאניאנשיםשלי.מהניסיוןמייעצתאני

בתה־ומתענייניםמתקשריםמכירהלא

ליך״,

$TS1$,בתהליך״$TS1$

$DN2$,בתהליך״$DN2$אמס־לדבריגםזעפרני.מוסיפה

לם-נחמן,

$TS1$,אמסלם-נחמן$TS1$

$DN2$,אמסלם-נחמן$DN2$מתפעליםתמידמסביבאנשים

״אנשיםעברה.היאמהמספרתכשהיא

נראינואיךזוכריםמאוד,לנומחמיאים

ומשבחיםהפסקהללאמעודדיםופשוט

שלושתן.מספרותשלנו״,ההחלטהאת

בעליהניתוח,אתשעברתי״אחרי

TS1$$מספ:TS1$$מספ־זה״,עלהולךהואשגםהחליט

$DN2$:מספ$DN2$יחדהולכיםכשאנחנו״היוםזעפרני.רת

TS1$$לש:TS1$$לש־אחתמנהמזמיניםאנחנולמסעדה,

$DN2$:לש$DN2$,הכמויותמסיימים.בקושיאותהוגםנינו

פעםכלקטנות.ממשאוכליםשאנחנו

כשהמלצריות,נעימותאימרגישהאני

לאאםשואלותמלאה,צלחתשרואות

המנה.אתלהחליףומציעותלנוטעים

מקצההשתנושהחייםספק״אין

שהחל־העובדהלאורבמיוחדלקצה,

טנו

$TS1$שהחלטנו$TS1$

$DN2$שהחלטנו$DN2$אחרתיחד.התהליךכלאתלעבור

הןזה׳/עםלהתמודדמצליחותהיינולא

בקרובלעבורמתכוונתזעפרנימסכמות.

שנשא־העורעודפילהסרתנוסף,ניתוח

רו.

$TS1$.שנשארו$TS1$

$DN2$.שנשארו$DN2$קילוגרמיםלעשרהשמונהביןלי״יש

התהליךאתאשליםואניעודף,עורשל

גדולבחיוךמודיעההיאאותו״,כשאסיר

ומאושר.

דליפתהמרכזי:הסיכון

הבטןלחללנחלים

משקלעודףשלבמצבאלייהגיעוהאחיות״שלוש

בביתכירורגיהמחלקתמנהלהשבועמספרגדול",

האחיות.אתשניתחגרון,נסיםד״רפוריה,החולים

והניתוחיםהניתוח,אתלעבורמאודרצו״שלושתן

חלקהשילוהןסיבוכים.כלללארבהבהצלחהעברו

צריךועכשיויפההישגוזהממשקלןמאודנכבד

זה״.עללשמור

בשניםהפכוהקיבהקיצורניתוחיגרון,ד״רלדברי

סוגי״שניכיעילים.והוכחולנפוציםהאחרונות

יעיליםקיבהומעקףקיבהשרוולהניתוחים

אחו?80ל־דרביןזמן.לאורךמוכחt1מאוד,

יששלהם.המשקלירידתעלשומריםמהמנותחים

ולגשתהמהפךאתלבצעשהחליטומשפחותכמהלי

שלמה:משפחהואפילונשויזוגאחיות,לניתוח:יחד

המשפחהשבנימאודמועילזהילדים.ושניהוריםזוג

מוסףערךלזהשישספקאיןלמאמץ.יחדנרתמים

וכלמתגייסיםשכולםיותרקלזהבשני.תומךואחד

סיכונים:גםישכיוהוסיףההרגלים״,אתמשנההבית

סיכוןהבטן,לחללקיבהנוזלידליפתשלסיכון״יש

הכללית״.ההרדמהבעצםוסיכוןלזיהומים

לאחרונהזוכיםאלהמעיןניתוחיםגרון,ד״רלדברי

שמונהממתיניםאנשים״אצלנורבה.לפופולריות

אחדכללאוזן,מפהנעשההפרסוםלניתוח.חודשים

גםלגשתומחליטשירדהשכןאוהחבראתרואה

לניתוח״.הוא

שכולםאחד,שישייוםשהיהזוכרתאניבנוזלים.להסתפקנאלצתיואנימסביביאכלוכולם

בבכיוהתפרצתינשברתיופשוטמרקמיקערתעםישבתיואניהשבתמעדניאתאכלו

כניתוחמתגאותהיום.ופריזעפרניאמסלם־נחמן,לשמאל:מימין
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