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נישואין זה דבר מצחיק
תרבות

מאת: דניאלה ותיקאי

חרי יותר מ-36 שנים של עבודה יומיומית קשה בתחום 
הגירושין, מגוון כיום עו”ד בני דון-יחייא את חייו 
במופע בידורי מיוחד. הוא משוטט ברחבי ישראל 
ומממלא אולמות בערב שכולו הומור מטובל ברגש, 

על זוגיות בהיבטיה השונים. 
בין קטעי הסטנד-אפ לסיפורוני פואנטה, משבץ דון-יחייא טיפים 
לשיפור הזוגיות, תובנות על מאבק המינים הנצחי, וגם מדובב את 
הקהל לומר אמת: האם נישואין זה חכם או מטומטם? מי מדבר 
יותר ולמה, גברים או נשים? מי מפר יותר את חובת הנאמנות 
הזוגית?את המופע מלווה פסנתרן שגם מנעים בשירי אהבה וזוגיות, 
ולעתים - אמן אורח. באחרונה מופיעה בתוכנית סי היימן עם 

מיטב להיטיה. 
רגע לפני שהוא עולה לבמה במוצאי שבת, 16.6, בשעה 21.30, 
באולם עינן שבקניון עזריאלי, אמרנו לו: “אתה כל כך טוב בלייצג 
אנשים אחרים. אולי נראה פעם איך אתה מייצג את עצמך”? הוא 
לא הבין בדיוק, אז אמרנו: “אולי נראה איך אתה מראיין את עצמך”? 

בני נשם לרגע עמוקות, ו...לקח את האתגר והתוצאה לפניכם:
-מה הכי משמח אותך במופע שלך?

“לראות את הקהל צוחק, נהנה וגם מתרגש מסיפורים שנוגעים 
ללב. חשוב לי גם שאנשים יפנימו את עמדתי על מוסד הנישואין, 
והיא חיובית. העולם היה ויהיה בנוי כמו תיבת נוח - שניים שניים. 
המילים הקדומות מפרשת בראשית, “לא טוב האדם לבדו”, נכונות 

כיום כאילו נכתבו עכשיו”.
-אבל המוסד הזה בצרות קשות...

“נכון, אבל זוגיות היא דבר נפלא, שמתאים למרבית האנשים. 
אני יודע, קשה איתו, ולכן בעיני זהו אתגר להצליח לקיים את 
התא הזה לטובת שותפיו וילדיהם. במופע אני מספר שלפעמים 
באים אלי זוגות לפני הנישואין ומבקשים טיפ לשמירת האהבה 
ביניהם. אני מאחל להם להמשיך ולאהוב אחד את השני כאילו 

לא התחתנו בכלל”.
-מה גרם לך להעלות את המופע ההומוריסטי הזה

“שנים רבות אני מופיע, אבל בבתי המשפט, ללא קהל רב וללא 
מחיאות כפיים ופרצי צחוק. הרגשתי כנראה צורך לשדרג את 

יצר המשחק שבי”.
-איזה טיפים הקהל אוהב?

למשל: לפקוח את העיניים לרווחה לפני הנישואין, כדי לבחור נכון 
את בן הזוג - אבל לעצום אותן למחצה אחריהם. טיפ אחר: מומלץ 
לבעלים אחרי המשפט המרגש בערב הגדול, “הרי את מקודשת 

לי”, לומר מפעם לפעם לבת הזוג: “הרי את מחודשת לי”. 

-אתה עוסק הרבה בהומור, גם במופע, גם בספריך ובמאמרים שונים 
שאתה כותב, בשיחות רדיו, בדף הפייסבוק שלך. למה?

“הרבה יותר נעים וקל לעבור את מצוקות החיים בעזרת התבלין 
הנפלא הזה. מי שצוחק - ממריבה מתרחק. אם אנשים יתייחסו 
יותר בקלילות ובחיוך לבעיות שונות, שנראות להם כצל הרים, 

חייהם וחיי הסובבים אותם יהיו טובים יותר”. 
-איך שומרים לאורך זמן את האהבה שקיימת בתחילת הדרך?

“במופע אני מאתגר את הקהל בשאלה הזאת. רבים עונים לי שאהבה 
היא נתינה ללא חשבון, היא קבלת האחר ללא תנאי, היא פרפרים 
בבטן או בלב. קשה להגדיר את הרגש המרכזי ביותר בחיים. אני 
מצטט אמרה שהצופים מסכימים לה: אם אתה מאוהב - נסה לא 

לדבר שטויות. אם הצלחת - סימן שאתה לא מאוהב”.
-יש דעה שאתם, עורכי הדין לגירושין, רק מלבים סכסוכים. זה 

נכון?
“מרבית עורכי הדין מנסים לעזור לבני הזוג או לחזור לשלום בית, 
או להתגרש בכבוד, במשא ומתן וללא הקזת דם ממושכת בבתי 
המשפט. אבל נכון, יש בינינו מיעוט שפרנסתו מעבירה אותו על 
חובתו המקצועית והמוסרית, להנמיך את הלהבות. אתה יודע איך 
הסתיימו פעם האגדות? בני הזוג התחתנו ומאז הם חיים באושר 
ובעושר. האגדות בימינו מסתיימות במילים: בני הזוג התגרשו - 

ומאז עורכי הדין שלהם חיים בעושר ובאושר”.
-בספריך האחרונים קיבצת מבחר סיפורי הפתעה על זוגיות. מה 

המסר שאתה רוצה להעביר בספרים? 
“אני בוחן את המתרחש מתחת למסכות שכל בן זוג עוטה לא פעם, 
וחשוב לי להאיר את האחווה האנושית המצויה בבסיס כל נישואין 
טובים. אני לא מתעלם מהצללים שמלווים כל חיי נישואין, אבל אין 
מוסד שמפיק את המיטב והמירב מבני האדם כמו זוגיות. איכפתיות 

והדאגה ההדדית, עדיין מרגשים אותי”.

בני דון יחייא הוא עורך דין מוביל בתחום 
דיני המשפחה, שטיפל ברבים מאמני 

ישראל ובמתגרשים אחרים מהעשירון 
העליון. לאחרונה הוא גם מעלה מופע 

הומוריסטי שנקרא “טובים השניים” 
שמגיע לאולם עינן ב-16.6

דון יחייא בפעולה. לפקוח עיניים לפני הנישואיפ
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