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בניגוד למה שחושבים, 
אבל הוא לא מחלה 
שעוברת. זה משהו שנמשך כל
החיים, שנוןַײקליין

ביום השנה הראשון למות בתה, לקחה ד"ר הניה שנּוןַײקליין את
עשרות כדורי השינה שאספה ובלעה אותם בזה אחר זה. "כל אותה שנה
הרבה נשמות טובות סביבי, כולל פסיכולוגים וחברים לעבודה, אמרו
'אני לא יודע איך את נשארת בחיים. אם זה היה קורה לי, הייתי מת'.
אחת מהם אפילו אמרה במפורש, 'אני בטוחה שביום השנה, את תנסי
להתאבד'. הרגשתי לחץ חיצוני הולך וגובר, ואשמה נוראית שאני חיה.
בעיקר, כשגם אני אמרתי לעצמי תמיד שאם יקרה משהו לאחד
הילדים שלי, אני לא אמשיך לחיות. והנה זה קרה ובכל זאת אני חיה.

"הרגשתי שהעולם סוגר עליי, ואמרתי, אני חייבת להוכיח
לעצמי שלא נשארתי בחיים רק משום שאני פוחדת למות. גם כך,
הרצון להיות עם גילי היה כל כך עז, שאמרתי לעצמי, אם כדי להיות
איתה אני צריכה לעבור דרך הפתח הזה, דרך שער המוות — יהי כן.
ביקשתי ממנה סליחה ומחילה, אמרתי לה, חינכתי אותך לערכים,
שאדם לא פוגע בעצמו כשהוא לא יכול להתמודד עם הכאב. סילחי

לי, אני מתביישת שאני לא יכולה יותר".
ברגע שבלעה את הכדור האחרון, הרגישה שנוןַײקליין שעשתה
טעות נוראה. כשצנצנת הכדורים הריקה בידה, העירה את בעלה
והורתה לו לקחת אותה מיד לבית החולים. "שרטטתי לו את הדרך
הקצרה ביותר ואמרתי שייסע באורות מלאים ויצפור כל הדרך. הוא
לא האמין לי — נראיתי כל כך צלולה ומפוכחת — אז צעקתי שהוא

חייב למהר, כי בעוד כמה דקות אתחיל להרגיש חשיכה ועילפון".

חייה ניצלו ברגע האחרון. "הורים שכולים נמצאים במצב מאוד
פגיע, וכל כך מתגעגעים לילדם, שאמירות מסוכנות כמו אלה
שאמרו לי יכולות לדחוף אותם אל מעבר לסף. רבים אחרים
מתביישים להתאבד, אבל מבצעים התאבדות פסיבית: מפסיקים
לטפל בעצמם או נגררים לסמים או לשתייה, כי הם אומרים, אהרוג
את עצמי בשקט, בלי שאף אחד ירגיש. הפיתוי למות ולהצטרף אל
הילד לא נפסק אף פעם. עדיין אני מפנטזת לפעמים להיהרג
בתאונת דרכים או סתם להירדם ולא להתעורר — בצורה ערמומית

כזו, בלי דרמה, בלי דם — אופס, איזה יופי, עברתי אל הבת שלי".
אטַײאט התגבשה בה ההכרה כי הדרך שבה מתמודדת
הפסיכולוגיה עם הורים שכולים אינה נכונה. שנוןַײקליין,
פסיכולוגית ייעוצית ושיקומית, התמחתה בטיפול במצבי משבר,
ניהלה מרכז לשיקום מוגבלים של משרד העבודה והרווחה, ובשנות
הַײ70 עבדה עם ילדים חולי סיסטיק פיברוזיס — מחלה שהיתה אז

קטלנית מאוד — ועם בני משפחותיהם.
"אבל כשהיכה בי האסון ונוכחתי לדעת עד כמה השיטה
המקובלת שגויה, ואפילו מזיקה, תהיתי אם אני עצמי בכלל הבאתי
תועלת להורה שכול כלשהו בטיפול שנתתי". מהתוהו ובוהו של

בנובמבר כתבה גילי שיר על תאונות דרכים. 
בדצמבר החלה לחלום חלומות מוות. בסוף החודש מתה בתאונת

דרכים. מאז עברו 15 שנה, אבל אמה, ד"ר הניה שנוןַײקליין, עדיין
מתקשה להתאושש. "אני מפנטזת לפעמים להיהרג בתאונה 

או סתם לא להתעורר. אופס, איזה יופי, עברתי אל הבת שלי", 
היא אומרת, ומסבירה שהסיפור שלה מייצג הורים שכולים רבים, 

שהממסד אינו יודע כיצד לטפל בהם. השבוע היא תעלה
ב"תיאטרונטו" הצגה שכתבה אורנה יקיר, שדרנית קול ישראל

הנאבקת בסרטן. יחד הן ינסו להיאחז בחיים
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חייה ומהנגיעה שלה עצמה במוות צמחה תובנה מקצועית ואישית
בפסיכולוגיה של השכול. המחזה "גילי", שמשתתף בפסטיבל
"תיאטרונטו 2005", הוא עיבוד שעשתה אורנה יקיר לספרה של
שנוןַײקליין, "הספר של גילי". זכריה טובי ביים, ולאה שבת כתבה את
המוזיקה. "התפקיד הזה היה קשה לי רגשית, בעיקר שהשם של הילדה
שלי, ג'וי, זהה לשם גילי", אומרת שרית וינוַײאלעד, שמגלמת את
הפסיכולוגית והאם השכולה. קולה של הילדה אלה ארמוני, בתה של
דפנה ארמוני, משמש כקולה של גילי בת הַײ11, המהדהד לאורך

ההצגה, שתעלה באולם מסקין בהבימה בַײ9 ובַײ10 באפריל.

פרפר על הקבר
גילי קליין נולדה באשקלון בַײ25 באוגוסט 1978. כשמלאו לה
שלוש, ואחיה הגדול שי, מנישואיה הראשונים של אמה, היה בן 12,
יצאה המשפחה ללימודים מתקדמים בארה"ב. כמה שנים אחר כך
התגרשו ההורים אחרי מאבק משפטי כואב על אחזקת הבת המשותפת.
הניה שנוןַײקליין נעשתה פרופסור באוניברסיטת ג'ורג'יה, נישאה
לפרופ' נורמן קגן, פסיכולוג נודע, ועברה איתו ליוסטון, טקסס. גילי,
שהיתה ילדה מחוננת, ציירה וכתבה והחליטה להיות פסיכולוגית

כאמה. כבר בגיל עשר ביררה את ציוני הקבלה לאוניברסיטת ייל,
שבה שאפה ללמוד, ועשתה תוכניות מפורטות לעבוד כמלצרית

במקדונלד'ס במהלך התיכון ולחסוך כסף ללימודים.
"בפסח, גילי סיפרה לי שבלילה היא שומעת את הציצים שלה
גדלים. קניתי לה את החזייה הראשונה וראיתי אותה מתגלגלת מצחוק
ומודדת אותה מאוחר בלילה, נבוכה אבל מאושרת שאני חשבתי שהיא
כבר מספיק גדולה בשביל חזייה", משחזרת הניה שנוןַײקליין.
"באוגוסט, בשבוע שלפני יום הולדתה הַײ11, השארתי לה כל יום מתנה
מתחת לכרית. לא עשיתי את זה אף פעם קודם, אבל הרגשתי צורך

להציף אותה במתנות, והמשפט 'כאילו אין מחר'
היכה בי כל הזמן. הלב שלי התרחב כששמעתי את
גילי שוחה בבריכה שבחצר, צוחקת ומתיזה מים.
וכששרנו 'היום יום הולדת לגיליגולי', כמעט
נחנקתי. היא היתה ילדה עליזה ומלאת הומור, אבל
כעת נראתה לי עצובה, וכששאלתי, אמרה שמפחיד

אותה לגדול ולא להיות ילדה יותר".
בנובמבר כתבה גילי שיר על תאונות דרכים,
ובדצמבר, שלא כדרכה, החלה לחלום חלומות מוות.
"לילה אחד התעוררה בצרחות אימים. כשחיבקתי
אותה ושאלתי מה קרה, היא אמרה, 'אמא, מישהו רדף
אחריי. הוא ניסה להרוג אותי'. כששאלתי אם הצליח,
היא היתה מבוהלת מכדי לענות, ובסוף אמרה, 'כן, הוא
הרג אותי'. והיא סיפרה איך נפלה מתה מהאופניים
שלה. היא שאלה אותי, 'אמא, מה זה פגיעת ראש?'
וכשהסברתי לה, אמרה בקול שקט שעשה לי צמרמורת

בכל הגוף, 'אני מקווה שאף פעם לא תהיה לי פגיעת ראש'". היא החלה
לצייר ציורים של יד בוקעת מתוך תל של עפר או ידיים שמנסות לגעת

זו בזו בחלל, אבל קו אלכסוני מפריד ביניהן".
בסוף דצמבר הגיע אביה של גילי מישראל ליוסטון כדי לראותה.
לפי ההסכם, היה עליה לבוא בכל יום לבית המלון שבו התאכסן.
בלילה, לפני השינה, שאלה גילי, "אמא, מה תעשי כשאמות?" הניה
הנחרדת התחננה, "אל תדברי כך, אין לי חיים בלעדייך, אני אמות!"
וגילי אמרה, "אני לא רוצה שתמותי, אמא. אל תפחדי, אני אחיה לנצח.

תבטיחי לי שלא תמותי".
גילי לא הרגישה טוב בַײ29 בדצמבר, אך מחשש לאיַײעמידה בתנאים
וחידוש מאבקי האחזקה, הסיע אותה נורמן, אביה החורג, למלון. הניה
היתה חסרת מנוחה כל אותו יום. "הרגשתי שמשהו רע הולך לקרות,
והתחלתי לבשל כמו משוגעת את כל המאכלים שגילי אהבה. שרטטתי
דוגמאות של עגילים שרציתי לעצב אצל צורף לבת מצווה שלה,
ובידיים רועדות ציירתי ובישלתי, בישלתי וציירתי. ערכתי את כל

המאכלים על השולחן וסידרתי את כל תשעת הנרות בחנוכייה, שהיינו
אמורים להדליק בעוד כמה דקות, כשנורמן וגילי ייכנסו הביתה".

בשבע בערב שמעה האם חריקת בלמים, קולות פגיעה של מתכת
במתכת. הטלפון צלצל — "היתה תאונה". היא רצה החוצה. גילי שכבה
בתוך שלולית דם עשרה מטרים מביתה. היא היתה חגורה בחגורת
בטיחות וישבה במושב האחורי, אך מעוצמת החבטה — מפגיעת מכוניתה
של נהגת שיכורה — היא הועפה דרך חלון המכונית. חמישה ימים היתה
מחוסרת הכרה עם פגיעת ראש קשה. בַײ3 בינואר 1990, כשנקבע מוות
מוחי, לחשה הניה לבתה, "לכי ילדה שלי, אם את עייפה. זה בסדר איתי.
אל תפחדי ללכת. אני אוהבת אותך לעולם ועד". היא
הסכימה לתרום את לבה, "כי לגילי היה לב טוב, היא
היתה רוצה לעזור למישהו אחר לחיות". ליד הבית,
במקום שבו נספג הדם, שתלה גינה בצורת לב, "הגינה
של גילי קליין". אף שהוכחה אשמתה, יצאה הנהגת
הפוגעת בלא עונש בגלל טעות טכנית של השוטרת

שרשמה את דוח התאונה.
בהלוויה של גילי, ביום חורף מצמרר, ריחף
פרפר צהוב וגדול במעגלים מעל קברה. "כל
הנוכחים בהלוויה ראו אותו, זה היה הפרפר היחיד
בכל בית הקברות. פרפר בינואר! בכל פעם שאני
מגיעה לבית הקברות, הפרפר הזה מופיע. התברר
לי שהרבה הורים שכולים חווים תופעות מיסטיות,
סמליות, שמבטאות את הקשר עם הנפטר, אך
מתביישים לדבר עליהן כדי שהסביבה לא תצביע
עליהם כעל מטורפים. הורים מדווחים, למשל,

שבליל ההלוויה נכנסת ציפור הביתה, מתחבטת ורוצה לצאת.
"אמא אחת סיפרה שהיא — וכל הנפשות בבית — שמעו את המים
יורדים בשירותים, למרות שהם לא הפעילו את מתקן השטיפה. שלא
לדבר על הורים שממש רואים את הילד יושב בקצה המיטה או שומעים
את קולו. כאשר אני מטפלת בהורים שכולים, אני שומעת את זה שוב
ושוב. אחד האפיונים של אבל עמוק הוא שחשים את הנפטר ויש
התגלויות של תופעות שמוגדרות כיוצאות דופן. אני מקבלת את זה
כתופעה נורמלית בנסיבות הבלתי נורמליות האלה, של אובדן ילד".

הגישה המסורתית, המתבססת על זיגמונד פרויד, קובעת שאבל
הוא תהליך לינארי ומדורג, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. לפי אליזבת
קובלרַײרוס מדובר בחמישה שלבים: הכחשה, כעס, התמקחות, דיכאון
והשלמה. לפי חוקר אחר, בולבי, מדובר בשלושה שלבים: מחאה,
ייאוש והתנתקות, שמאפשרים להורה להתחיל להשלים עם האובדן.
חוקר אחר, שניידר, מונה שמונה שלבים. "כל זה מבטא מודל רפואי,
כאילו האבל הוא מחלה, ואחרי פרק זמן של כך וכך חודשים, שנה,

שנתיים, מגיעה ההחלמה: פסיכיאטר אחד אמר לי במפורש, 'נו,
מספיק ליילל, גרואו אפ'", אומרת שנוןַײקליין.

הדימוי הכפול של הילד
ד"ר הניה שנוןַײקליין תופסת את האבל כתהליך נורמלי בעיקרו,
שכמעט כל התנהגות בו היא לגיטימית וסבירה לנוכח גודל האסון.
בניגוד לגישה שאומרת ש"אבל הוא אבל הוא אבל", היא מבחינה
בתגובות אבל ייחודיות לסוגי האובדן השונים. בניגוד לגישה
הרפואית, היא רואה את האבל כמשהו שנמשך כל החיים, ואינו
לינארי, אלא מתקיים בצעדים פנימה והחוצה: האדם מתחבר לעולם
החיצון, חוזר לעבודה ולחברה ומפגין התנהגויות "בריאות", ובמקביל,
יהיו רגעים ותאריכים או מראות שיחזירו אותו אל הכאב בכל
עוצמתו, כאילו אירע רק עכשיו. והגילוי, אולי, המנחם ביותר:
לטענתה נוצרת אצל ההורה השכול זהות חדשה, שכוללת בתוכה

רכיבים מזהותו של הבן או הבת.
זמן קצר אחרי מותה של גילי החלה לחוש כמו שחקן שמפנים
לתוכו דמות: "הקול שלי נעשה פתאום רך וילדותי, והמשפטים,
שהייתי רגילה לסיים אותם בהחלטיות, בסימני קריאה פסקניים,
החלו להתעגל מעלה, בסימני שאלה ילדותיים. גילי נהגה לגעת בכל
דבר בקצות אצבעותיה, מרפרפת מעל כמו כנפי פרפר, וכעת
התחלתי לחקות אותה. התחלתי לקרוא את 'העץ הנדיב' וספרים
אחרים שאהבה, התחלתי להתעניין, כמוה, בצמחים ובבעלי חיים —
דבר שלא עשיתי קודם. הפסקתי לעשות סקס: גם בגלל שלא היתה לי
שום אנרגיה, כאילו כל המיצים זלגו החוצה מתוכי ואני התייבשתי
ואיבדתי את החיות שבי, אבל גם משום שהרגשתי כמו ילדה בת 11,

וילדות בנות 11 לא עושות סקס".
אנשים נעלמו מחייה, אפילו בני משפחה ניתקו לגמרי כל קשר,
ואנשים שחשבה לידידיה הפסיקו להחזיר טלפונים ומחקו אותה
מחייהם. היו כאלה שעברו לצידו השני של הרחוב. "כל הורה שכול
מכיר את זה. הרי אין דבר מאיים יותר על הורה של ילד חי מאשר מפגש
עם הורה של ילד מת. זה מעורר את הפחדים הכי עמוקים. הרגשתי

שהעולם זנח אותי בבת אחת, הקרקע נשמטה לי מתחת לרגליים".
היא סירבה לעבור דירה, כי לא רצתה להתרחק מפיסת הקרקע
שספגה את דם בתה. "אדם שנפגע ועובר טראומה אישית בדרך כלל
מתרחק מהמקום שבו זה קרה. אצל הורים שכולים, התופעה הפוכה.
הם רוצים לגרות את עצביהם החשופים שוב ושוב, אולי כדי להכאיב

(המשך מעמוד קודם)
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לילה אחד גילי התעוררה בצרחות אימים. כשחיבקתי אותה ושאלתי מה קרה, היא אמרה, 'אמא, מישהו 
רדף אחריי. הוא ניסה להרוג אותי'. כששאלתי אם הצליח, היא היתה מבוהלת מכדי לענות, ובסוף אמרה, 'כן, הוא הרג אותי'. והיא סיפרה

איך נפלה מתה מהאופניים שלה. היא שאלה אותי, 'אמא, מה זה פגיעת ראש?'

מדמיינת אותה ככלה, גילי קליין

פסיכיאטר אחד אמר
לי "נו, מספיק לייל,
גרואו אפ", שנּוןַײקליין



ולהעניש את עצמם. פעמים רבות הייתי מביטה בעד החלון אל תחנת
האוטובוס של ההסעה לבית הספר, מתבוננת בילדות שיורדות,
מחפשת ילדות רזות עם משקפיים, כמו גילי, ומכאיבה לעצמי כל

פעם מחדש כשזו לא היתה היא".
בַײ1994 חלה בעלה בסרטן ריאות אלים. הוא אמר לה שהוא רוצה
למות בזרועותיה, וכיוון שהאוניברסיטה סירבה לתת לה חופש — היא
כבר נעדרה סמסטר שלם אחרי מות בתה — היא התפטרה ממשרתה
כדי לסעוד אותו במחלתו. "ידעתי שאני שורפת את הגשרים, אבל
נורמן היה אהבת חיי ולא יכולתי לסרב למשאלתו". כשנפטר, מקץ
ארבעה חודשי מחלה, היא נותרה בלי בת, בלי בעל ובלי מקום עבודה.
הייאוש מהמקצוע הביא אותה לצלילה פנימה. "אמרתי, אם נדונותי
לחיות, אני צריכה לעשות הכל כדי למצוא משמעות חדשה לחיים שלי
ולא לעבור אותם כמתהַײחיה. בעובדה שלא יכולתי להתאבד קיבלתי

שיעור בעוצמת הרוח האנושית: עד כמה החיים חזקים מהמוות. הכוח
המניע הוא הרצון לחיות". היא למדה טנאטולוגיה, מדע המוות, טיפלה
במתאבלים ופיתחה את התאוריה שלה שראתה אור ב"ספרה של גילי"
(הוצאת אוניברסיטת קולומביה). שנוןַײקליין אינה יחידה בעמדותיה
אלא חלק מקבוצה של חוקרים, קצתם הורים שכולים בעצמם, שעמדו

על הקשר המתמשך של הורים עם ילדיהם המתים.
"הורים אבלים יוצרים לעצמם דימוי כפול של ילדיהם", מסבירה
ד"ר שנוןַײקליין. "הדימוי הראשון הוא של הילד כפי שהיה באמת

ומבוסס על תמונותיו, על החפצים
שלו, דברים שאמר, פתקים שכתב,
פתקים שההורים כתבו לו, תעודות
מבית הספר. הרי ברגע שהורה
מאבד ילד הוא נעשה ההיסטוריון
של ילדו ומתעד את כל מה שהיה,
מתוך חרדה שהילד יישכח. וכך, אני
ההיסטוריונית של גילי בת הַײ11,

ארבעת החודשים וחמשת הימים.
"וזו דמות תלתַײממדית, כי אני
זוכרת איך היא נשמעה, איך צחקה.
במקביל, הולך וצומח דימויַײצל של

הילד: הפנטסיה איך הוא היה היום. והדימוי הזה הוא דינמי ומתפתח
ומושפע מהתבוננות בבני גילו של הילד. גילי היתה צריכה היום
להיות בת 26. אני מדמיינת איך היא היתה נראית, מה היה קורה
בחיים שלה, איזו מערכת יחסים היתה לנו כאמא ובתה הבוגרת. אני
יכולה לשמוע, ממש בפועל, את ה'טהַײטטטה' של 'מרש החתונה' של
מנדלסון ולדמיין את עצמי בתור האמא של הכלה. אני יכולה לראות
את טקס סיום לימודי הפסיכולוגיה שלה בייל, את הגלימה השחורה,
את הכובע. אם שכולה לא מפסיקה להיות אמא של הילד המת שלה,

אלא הופכת לאמא לשני ילדים, המציאותי והדמיוני". 
וכששואלים אותך כמה ילדים יש לך, מה את עונה?

"אני אומרת, שניים, בן ובת. כששואלים מה הם עושים, אני
מספרת על שי, ואז אני אומרת שהבת שלי נהרגה. אבל הכרתי אמא
שלא סיפרה בעבודה שלה שבנה מת. היא הציבה תצלום שלו על
שולחנה, וכשאנשים עברו והתעניינו מה שלום הבן, היא היתה

ממציאה עליו סיפורים, מה הוא אמר, מה הוא עשה. היא לא היתה
משוגעת, היא פשוט רצתה קצת הפסקה מהאבל שלה. וכמו שהורים

מתפארים בילדיהם, גם היא לא רצתה להפסיק להתפאר בו".
שנוןַײקליין מצאה שכמעט כל הורה מפנים את ילדו המת באיזושהי
צורה. יש שמוסיפים את שמו לשמם. יש שמתחילים ללבוש את בגדיו,
לענוד חפצים שהיו שייכים לו, לשמוע את המוזיקה שעד אז נשמעה להם
כמו רעש טורדני וכעת הם מתחילים לאהוב אותה. הורים רבים נרתמים
לפעילות התנדבותית נגד תאונות דרכים, או נגד המחלה שקיפדה את
חיי הילד. "יש בזה משהו סמלי:
ההורה שהוליד את הילד, מחזיר
אותו אליו. האם אוספת אותו אל
הרחם, האב אוסף אותו אל קרבו.
אתה אוצר את הילד כדי שלא
יישכח, כי זו החרדה הכי גדולה
של ההורים: הם אומרים, העולם
שכח אותו, כאילו לא היה
מעולם, ואני לא מוכן שזה

יקרה".
במה קשה יותר אובדן ילד

מסוגי אובדן אחרים?
"כי זהו אובדן כל האובדנים. בהורות הנורמלית יש לנו כל מיני
אובדנים קטנים: כשהילד עובר מהבית לגנון, ומהגנון לגן חובה, ומשם
לבית הספר, ואחר כך גר לבד ופורח מהקן. בכל פעם זהו סוג של אובדן". 

עלבון וצער בלי גבול
ההבדלים שהחוקרים מוצאים היום אינם רק בין סוגי שכול, אלא
שבכל קבוצה יש תתַײקבוצות שקשורות לנסיבות המוות, למידת
פתאומיותו, לגיל הילד במותו, ליחסים שהיו להורה איתו, האם הילד
היה "הבן של אמא" או "של אבא", ועוד ועוד. "יש הבדל בתחושות
הורים שילדיהם מתו במחלה, לבין אלה שילדיהם התאבדו, או מתו
מאיידס", אומרת שנוןַײקליין. "מוות סטיגמטי משפיע על ההורים עד

כדי כך שהם נמנעים מלדבר על הנסיבות.
"הורים שילדיהם נרצחו, או נהרגו בתאונות, נוטים לייסר את עצמם

בתחושה, אילו ייסורים עברו על הבן או הבת ברגעיהם האחרונים. אני
עצמי התעניתי כשניסיתי לדמיין מה עבר על גילי ברגע של התאונה,
והאם קלטה את האורות הבוהקים והמתכת המתרסקת. הורים שתרמו
את איברי ילדיהם חשים שהאיבר שנתרם מסמל את הילד השלם, והם
יגלו סקרנות לדעת מי קיבל את האיבר והאם נשאר בחיים. כשהמושתל

מת, זהו מוות נוסף וסופי עבור ההורה".
את יודעת מי קיבל את לבה של גילי?

"לקח לנו זמן לגלות שהוא הושתל בגופו של שופט בן 57, בתור
לב שני, לצד לבו החולה. כתבנו מכתב ודרשנו בשלומו אבל מעולם

לא קיבלנו תשובה. זה היה עלבון וצער בלתי נתפס".
אתר האינטרנט של ד"ר הניה שנוןַײקליין, "גילי'ס פלייס", מספר
את סיפורה האישי ומונה את התמחותה המקצועית. כתובת האימייל
שלה נושאת בתוכה את שם בתה. "החלום של גילי היה לפתוח איתי
קליניקה משותפת: היא תטפל בילדים, ואני במבוגרים", אומרת ד"ר
הניה שנוןַײקליין. "באופן לאַײמודע עשיתי את זה: אני עובדת ב'גילי'ס

פלייס', אני עובדת אצל הבת שלי".
שנוןַײקליין מחלקת את חייה בין ארה"ב וישראל ורוצה לחזור
לארץ לצמיתות, לחיות ולעבוד כאן. היא אישה פנויה ואטרקטיבית,
אבל נדמה שאף שחלפו 15 שנים מאז שמתה בתה, המטען העודף של
השכול הוא כזה שעלול להרחיק כל בן זוג אפשרי. "גילי היא חלק
ממארג החיים שלי, והיא נוכחת. תמיד הייתי גאה בשני הילדים שלי
ואהבתי לדבר עליהם. היום אף אחד כבר לא שואל אותי עליה,
שואלים רק על אחיה, שי. לכן עשיתי פעולה מודעת, לחייב כל אדם
שבא במגע איתי להכיר גם את הבת שלי. אני מזכירה את שמה

יוםַײיום בכל מיני הזדמנויות.
"כשאני רואה קריקטורה, אני יכולה לומר, 'זה דומה לציור
שעשתה גילי'. אני מוצאת שיש לזה השפעה חיובית: אנשים נמנעים
מלדבר על ילדיהם בנוכחות הורה שכול, כי לא רוצים לפגוע. מכיוון
שאני מדברת על גילי, צוחקת חופשי, בוכה חופשי וגם שואלת על
הילדים שלהם, אנשים קיבלו לגיטימציה לדבר על הילדים שלהם,
והם הפסיקו להתנהג סביבי כאילו הם דורכים על ביצים. אני מאמינה
ששרדתי ומצאתי משמעות להישרדות, ברגע שגיליתי שהייעוד שלי
הוא לעזור לאבלים. וחלק מהמשימה הזו היא חינוך: לגרום לעולם

0להתייחס אחרת להורים שכולים". 

(המשך מעמוד קודם)
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לחזרה הגנרלית של "גילי", שהתקיימה בשישי שעבר באולם "אניס" ביפו, הגיעה המחזאית
אורנה יקיר מהמחלקה האונקולוגית של בית החולים איכילוב בכיסא גלגלים. עבור יקיר, 40,

שדרנית מוכשרת ברשת ב' וג' של קול ישראל, ההצגה הזו היתה הגשמת חלום.
"אני מחוזקת ושמחה", אמרה בתחילת השבוע. "המחלה שהתגלתה לא מעיבה על השמחה
הגדולה: שיש לי הצגה בהבימה, ואני מרגישה שהיא יצאה בדיוק כמו שחלמתי עליה. אחרי החזרה
הגנרלית ניגשה אליי זהרירה חריפאי ואמרה, 'המחזה שלך הוא זך וצלול וטהור, כדמעה שקופה
התלויה על ריס'. אני באופוריה. אני שוכבת במחלקה אונקולוגית, אבל אני האדם המאושר ביותר

בעולם. שום מחלה לא יכולה להעיב על זה".
יקיר הגיעה אל המחזה הזה בעקבות צירוף מקרים: בשנה האחרונה, לאחר שהתגרשה מבעלה
ונשארה עם בתם בת העשר, מכרו את ביתם המפואר במושב לזוג צעיר עם תינוקת. "כשגמרנו את
המכירה, נזכרתי שהשארתי שם את הגרניום היפה שלי שכל כך אהבתי. צלצלתי לקונה, בחור נחמד

ששמו שי, וביקשתי לקחת את הגרניום", משחזרת יקיר. "הוא אמר, בואי".
כשהגיעה, פגשה שם את אמו של שי, ד"ר הניה שנוןַײקליין, שבאה מארה"ב, לראות את נכדתה
הראשונה. השתיים החלו לשוחח ונוצר קליק מיידי כשיקיר סיפרה שכתבה ספר ילדים על מוות

במשפחה, וד"ר קליין סיפרה על "הספר של גילי".
מהמשפט הראשון נשבתה אורנה יקיר בקסם הספר וקיבלה את רשותה של האם השכולה לתרגמו
מאנגלית ולעבד אותו למחזה. "בכל פעם בכיתי מחדש", אומרת יקיר. "זה היה חומר נפץ. התחלתי
לחלום על גילי בלילות. יש במחזה גם הרבה הומור, כי אני רוצה לעשות לקהל אמבוש, לפרוץ את

השריון ולתת מכה בבטן".
המחלה של יקיר התגלתה בחודש שעבר, והיא מתפשטת במהירות, בקצב כמעט יומיומי. יקיר,
שסובלת מכאבים, מקבלת תרופות ועוברת טיפולי הקרנות, ביקשה מהרופאים לחכות עם טיפולי

הכימותרפיה עד שיסתיים ה"תיאטרונטו", בשבוע הבא.

הורים שכולים רוצים לגרות את עצביהם החשופים שוב ושוב, אולי כדי להכאיב ולהעניש את עצמם. 
פעמים רבות הייתי מביטה בעד החלון אל תחנת האוטובוס של ההסעה לבית הספר, מתבוננת בילדות שיורדות, מחפשת ילדות רזות

עם משקפיים, כמו גילי, ומכאיבה לעצמי כל פעם מחדש כשזו לא היתה היא

ההצגה מחייבת
אורנה יקיר, מחזאית ההצגה "גילי": "אני שוכבת במחלקה אונקולוגית, אבל אני האדם המאושר ביותר בעולם"

אמבוש לקהל, 
מימין: שנוןַײקליין,
וינוַײאלעד, יקיר
צילום: שאול גולן


