
שהיא בדיכאון אחרי לידה...”
הידקתי את האחיזה בכף היד הקטנה 
של התינוק שלי, ששכב בחיקי. הדברים 
שהאישה הזרה אמרה הכעיסו אותי 
מאוד. רציתי למצוא את החברה הזו 
שלה, לרוץ אליה ולהגיד לה שזה ממש 
בסדר, שהיא לא לבד, שיש עוד נשים 
שמרגישות כמוה. רציתי להגיד לה 
שהיא לאו דווקא בדיכאון אחרי לידה. 
רציתי להגיד לה שאני מבינה מה עובר 
עליה, אבל שהיא צריכה להיות מוכנה 
לפגוש בהרבה מאוד נשים שלא יבינו, 

או לפחות שיגידו שהן לא מבינות.
כעסתי מאוד, אבל המשכתי לשבת 

 לא הייתי אמורה לשמוע את השיחה 
הזו, אבל שמעתי. ”אני רוצה להתייעץ 
אתך באיזה עניין”, אמרה האישה בקול 
נמוך לאחות בטיפת חלב. ”חברה שלי 
חודש,  לפני  הראשונה  בפעם  ילדה 
וההתנהגות שלה מדאיגה אותי. בכל 
פעם שיש לה הזדמנות היא שמחה למסור 
את התינוק שלה לידיים אחרות - לכל 
מי שרק מוכן לקחת. אני זוכרת שאחרי 
שילדתי רק רציתי להיות כמה שיותר 
קרובה לילד שלי, בכל רגע, כל הזמן. 
לא רציתי להניח אותו מהידיים. אבל 
היא נראית לי מרוחקת, כאילו בכלל לא 
מתלהבת מהתינוק שלה. אני חוששת 

רציתי למצוא 
את החברה 

הזו שלה, לרוץ 
אליה ולהגיד 
לה שזה ממש 
בסדר, שהיא 

לא לבד, שיש 
עוד נשים 

שמרגישות 
כמוה. רציתי 

להגיד לה 
שהיא לאו 

דווקא בדיכאון 
אחרי לידה

בתור  ולחכות בשתיקה  על הספסל 
לאחות. גם אני, בכל פעם שרק הייתה 
לי הזדמנות, שמחתי למסור את התינוק 
שלי לידיים אחרות: אבא, סבא, סבתא, 
דודה, חברים - מי שרק היה מוכן לקחת 
אותו ממני, ולו לכמה דקות, היה מנוצל 
עד תום - ואני שמחתי בכל רגע שיכלתי 

להיפטר מהעול הזה. 
כן, עול. כן, להיפטר. מילים קשות, לא? 
לא נעים לשמוע אימא שמדברת ככה 

על התינוק שלה. 
מאז שילדתי את הבן הבכור שלי, לפני 
פחות משנתיים, הרגשתי שאנשים נעים 
באי נוחות כל אימת שאני משתפת 
אותם בגילוי־לב ברגשותיי המעורבים 
כלפי ההורות הטרייה שלי. התגובות 
שקיבלתי - ואני עדיין מקבלת - לאמירות 
כאלה נעו בין שתיקה מובכת ל”אל תדברי 

דברים 
שלאימא 

אסור 
להגיד...
מה אמורה לעשות אימא בישראל שלא מרגישה 

שהיא מרחפת בענן ורוד של אושר מרגע הלידה? 

ומה בין זה לבין התאצ’ריזם הישראלי?

נעה יחיאלי

>>>

Steve Snodgrass :צילום
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התגובות 
שקיבלתי - 

ואני עדיין 
מקבלת - 
לאמירות 

כאלה נעו בין 
שתיקה מובכת 

ל”אל תדברי 
ככה” ואפילו 
כמה ”תחסכי 

כסף, הילד 
שלך יצטרך 

הרבה שנים של 
פסיכולוג”

הטוב ינופפו מולן בקלף הדיכאון־אחר־
אני חושבת שלא כל  לידה הלגיטימי. 
קושי אחרי לידה הוא ”דיכאון אחרי 
לידה”, ושאם נשים היו מקבלות תמיכה 
וסימפתיה גם כלפי הרגשות המורכבים 
ואפילו הקשים שלהן כלפי האימהות, 
מצטמצם  שלהן  האונים  חוסר  היה 
משמעותית - ואתו הרגשות הקשים 

עצמם.
מסתבר שהחברה הישראלית, גם חלקיה 
המתקדמים והשוויוניים  לכאורה, קשוחה 
למדי בציפיות שלה מאימהות - ומקלה 
מאוד עם אבות. כשרענן שקד מתלונן 
בטור הקבוע שלו באחד מהמוספים 
הגדולים על כל הרע והנורא שבהורות, 
הקוראים צוחקים ומצקצקים בחיוך ”אח 
איזה אבא זה”. כשאני מתלוננת בטור 
הקבוע שלי באחד מהפורטלים הגדולים 
על כל אותם הנ”ל, הטוקבקיסטים סופקים 
כפיים בתדהמה וכותבים בדאגה כנה 
לשלומם של ילדיי - ”מי נתן לך להיות 
אימא?” יש דברים, ככה אני מבינה מהם, 

שלאימא אסור להגיד.
גיליתי שההשתקה של הנושאים הכאובים 
הכרוכים בהורות טרייה מגיעה  בעיקר 
מכיוונן של נשים. אני תוהה - מדוע זה 
כך? האם בכל אישה מצוי הכאב הזה, ואולי 
הפיכתו לבלתי לגיטימי והדרתו מהשיח 
הציבורי מסייעת להדחקה שלו? האם 
השתקתו אצל אחרות עוזרת למדחיקות 

להרגיש טוב יותר עם עצמן? 

אימהות, משפחה, מדינה, 
חברה

ואולי, כמו כל דבר, מדובר אחרי הכול 
בביטוי של מציאות פוליטית? הלא אתוס 
האם המבטלת את עצמה ואת צרכיה בפני 
יוצא חלציה היה שונה בדור המייסדים 
של המדינה. אז היתה ההורות שותפות 
בין התא המשפחתי לבין מבנים חברתיים 
רחבים - המדינה, התנועה, ולעתים 
הקיבוץ - וערכם של מבנים אלה עלה 
על ערכו של התא הפרטי־משפחתי. 

משבר אחרות שחוותה, היולדת מוצאת 
את עצמה לגמרי לבד. כאשר סבלה 
בשעון  הדקות  את  וספרה  בעבודה 
עד שתוכל ללכת הביתה - היא היתה 
מתלוננת על כך בקול ומקבלת אהדה 
רבה מבן הזוג והמשפחה. כשנתקלה 
בקשיים בזוגיות - החברות סיפקו לה 
ברצון אוזן קשבת. ועכשיו, היא מגלה 
שאין לה עם מי לחלוק את הרגשות 
השליליים שלה בנוגע להיותה אימא. 
בתחום הזה היא נכנסה לאזור האפל, 
לאזור האסור - היא הרי אמורה לרחף 
בענן וורוד של אושר ולגלות את הסיפוק 

שבמילוי תפקיד חייה.

”החוויה האימהית” או 
איפה הוא ענן האושר?

2013 אין מקום  בישראל הנאורה של 
לאמביוולנטיות כלפי החוויה ההורית. 
למרות שמתבקש שהחוויה הזו תהיה 
שונה אצל כל אדם, והיחס אליה יכול לנוע 
על ציר רחב מאוד של רגשות, הגישה 
הציבורית לביטויים שלה נובעת עדיין 
מלב הקונצנזוס השמרני והפטריארכלי. 
גם בקרב חוגים ”נאורים” - אנשים 
שתומכים בנישואים חד מיניים, מעודדים 
נשים קרייריסטיות ומערערים באופן 
עקרוני על החלוקה המגדרית הקלאסית 
ועל תפיסות מסורתיות ומיושנות של 
המשפחה - גם אלה מתקשים להיות 
רגשותיה  בעצם  לכפירה  סובלניים 
הטהורים של אם כלפי תינוקה. אפילו 
בחוגים אלה ירצו לשמוע מהאם הטריה 
על האהבה האינסופית, הסיפוק שבנתינה 
ללא קבלה ומציאת המשמעות לחיים.

הבעיה בעיני היא בחוסר הסובלנות, באי 
היכולת להכיל את המורכבות שברגש 
האימהי, שהיא כשלעצמה - לדעתי, 
כמובן - טבעית ונורמלית לחלוטין. 
פגשתי וקראתי נשים שהרגישו, כמוני, 
מצוקה אמיתית בשנה הראשונה שלהן 
כאימהות, אבל לא ממש דיברו על זה. 
הן ידעו שהחברה מסביב לא תקבל יפה 
את מה שיש להן להגיד, ושבמקרה 

ככה” ואפילו כמה ”תחסכי כסף, הילד 
שלך יצטרך הרבה שנים של פסיכולוג”. 
תהיתי, בשלב מסוים, האם אני האימא 
הראשונה בעולם שנתקלה בקושי אמיתי 
במפגש שלה עם האימהּות? ואולי, 

תהיתי, אני בדיכאון אחרי לידה?

קשיים שמותר וקשיים 
שאסור

בינתיים עברתי דרך ארוכה. הספקתי 
להתאהב בתינוק שלי, ללדת עוד אחד, 
ללמוד דברים על עצמי, ללמוד דברים 
על נשים אחרות מסביבי - ולנסח כמה 
מסקנות בקשר לסיפור האימהּות המורכב 
הזה: מה היא גורמת לנו, הנשים, להרגיש? 
מה היא גורמת לאנשים סביבנו להרגיש 

כלפינו?
קשה להיות אימא טרייה, את זה כולם 
יודעים. הגוף דואב מהלידה, הנפש 
מיוסרת מחוסר איזון הורמונלי, הטיפול 
בתינוק תובעני ומתיש והמחסור בשינה 
רק מוסיף לכל אלה. הסובבים את היולדת 
מכירים ומבינים את הקשיים הללו, והם 
גם מזכים אותה ברוחב־לב באמפתיה 
המתבקשת. ”זה קשה, אבל זה משתלם”, 
הם חוזרים ואומרים לה. ”חיוך אחד 
שלו - ותראי שזה שווה את הכול”, 

הם מבטיחים. 
ואז הוא מחייך, וזה לא משתלם. ובמקום 
דמעות של התרגשות, מנגבת מלחייה 
היולדת הנסערת דמעות של תסכול; 
הפרסומת לתחליפי החלב בטלוויזיה 
מספרת לה שהיא היתה אמורה להתאהב 
בעולל מהרגע הראשון, ובעלון המידע 
שקיבלה בקופת החולים היא קוראת 
שהימים הראשונים עם התינוק החדש 
מביאים איתם אושר גדול, לצד רגעים 
של קושי. אבל אצלה יש קושי גדול לצד 
רגעים קטנים של אושר. היא מרגישה 
ששום דבר לא מתגמל את העבודה הקשה, 
וגרוע מזה, המילה היחידה שמתארת 
בשבילה את חופשת הלידה שלה - ואבוי 
לאוזניים שישמעו - היא המילה סיוט.

אלא שבסיוט הזה, להבדיל מבתקופות 

נועה יחיאלי היא כותבת ועורכת באתר mako מבית קשת, חברת קיבוץ 
noanoasof@gmail.com   :אילון, נשואה ואם לשניים /// דוא”ל> >> 
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”ילד מאושר 
הוא ילד 

עם אימא 
מאושרת”, 

נדרשות אני 
ושכמותי 

להצטדק כל 
אימת שאנחנו 
בוחרות לתת 

בקבוק במקום 
להניק / לסיים 

מוקדם את 
חופשת הלידה 

ולחזור לעבודה 
האהובה / 

לצאת לחתונה 
במטרה ליהנות 

בלי הילדים

של הציבור - שתעשי את זה הכי טוב, 
שתעלי את העשייה הזו על נס, ושתיהני 

מכל רגע.
האמירה של תאצ’ר מנוגדת לחוויית 
ההורות שלי בעוד עניין אחד מרכזי: 
הורות - או אימהּות, אם תרצו - מוכרחה 
להיות, לדעתי, חוויה קהילתית מאוד. את 
חופשת הלידה הראשונה שלי העברתי 
לבד, והיא הייתה עבורי סבל נצחי; 
בשנייה, לעומת זאת, נהניתי מחברה 
דינאמית של נשים נוספות שילדו, כמו 
גם מסביבה משפחתית וחברתית תוססת. 
לאלה היה מקום מרכזי, בעיני, בשינוי 

המהותי של החוויה שלי. 
אימא לא צריכה להיות לבד עם תינוקה. 
היא צריכה מסגרות תומכות: נשים 
מנוסות ממנה, ולא רק אימא שלה, שיחנכו 
אותה בתפקיד החדש, מעגלי שייכות 
בהם תחלוק את הקשיים והשמחות עם 
נשים אחרות במצבה, וֶחברה - שמעצם 
היותה ֶחברה תקל עליה את ההתמודדות 
היומיומית ואת העבודה הסיזיפית. 
בחברה האורבנית ובמציאות העכשווית 
שלנו, נשים רבות, לצערי, חסרות את 
החוויה הקהילתית המקלה הזו. בעולם 
מופרט בו איש־איש עושה לביתו, להיות 
אימא לתינוק הוא תפקיד המזמן חוויה 
קשה מאוד של בדידות - והחוויה הזו 
שונה לחלוטין מייצוגי ההורות הנשגבת 
שנמסרים לאם המתוסכלת מכל עבר, 
ואף מעצימים את התסכול שלה. ”אם 
הפער בין מה שאני מרגישה וחווה לבין 
מה שכולן מרגישות וחוות הוא כל כך 
גדול”, היא חושבת לעצמה, ”בוודאי 

משהו לא בסדר איתי”.
הייתי שמחה אם זה היה אחרת. הייתי 
שמחה אם בישראל של 2013, אם צעירה 
היתה יכולה להרגיש צער עמוק על אובדן 
השליטה בחייה, קושי עצום להתמודד 
עם העמימות וחוסר הוודאות שמביא 
אתו סדר יום של תינוק קטן, או סתם 
שעמום במשחק אתו - ולא להתבייש בכך. 
הנאמנה  החברה  אם  שמחה  הייתי 
של אותה אם מטיפת חלב לא היתה 
מודאגת ממנה, אלא פשוט מציעה לה 
תמיכה, הכלה וכתף לבכות עליה. אני 
משוכנעת ששתיהן היו מרגישות הרבה 

יותר טוב. ///

מבטים ביקורתיים של נשים אחרות, 
כל אימת שאנחנו בוחרות לתת בקבוק 
במקום להניק / לסיים מוקדם את חופשת 
הלידה ולחזור לעבודה האהובה / לצאת 

לחתונה במטרה ליהנות בלי הילדים. 
אותן עיניים רעות מבטאות, יש להניח, 
ההפרטה:  עידן  של  רווחת  תפיסה 
המשפחה - בהיעדר כל יחידה אורגנית 
אחרת - מצויה במרכז התודעה, ולכן 
הילד, כמהות הקיום שלה, צריך להיות 
מתועדף ראשון כצרכן למשאבים של 
באין מסגרות ציבוריות אחרות  הוריו. 
שיטפחו אותו - הרי שהוא תלוי בהם 
ובהם בלבד. העתיד שלנו, או אם אהיה 
דרמטית, של האנושות כולה, תלוי, אם 
כן, ביכולת שלנו להיות הורים טובים 
ומסורים. טוב, האבות מרוויחים יותר, 
ולכן מוטב שהם יצאו לעבודה - וכך 
חוזרת האחריות הבלעדית לכינונו של 
דור ההמשך אל חיקן של האימהות. ועם 
האחריות באה גם הציפיה השמרנית 

ומאוחר יותר, בדור הראשון של ההורים 
ילידי המדינה, נהנו חלק מהאימהות 
משירותי מדינה חזקים, כמו גם מרוח 
מודרניות של שחרור האישה וקידוש 
ההגשמה העצמית. ואילו היום עומד 
התא המשפחתי בשיא מעמדו, ונדמה 
כאילו ההורות היא מוסד מקודש שאין 
לפגוע בו; אסור לבטא חוסר שביעות 
רצון ממנו ואסור, חלילה, לערער עליו, 
ולהגדיר את עצמך ככל סוג של סובייקט 
לפני היותך אם. זהו, למעשה, התאצ’ריזם 
בהתגלמותו: אין דבר כזה חברה, ישנן 

משפחות וישנם פרטים.
של  הישראלית  החברה  לתחושתי, 
תחילת המאה ה-21 רואה בעין רעה 
מאוד כל ביטוי הורי של אני־עצמאי, 
הבא, כביכול, על חשבון הילדים. ”ילד 
מאושר הוא ילד עם אימא מאושרת”, 
נדרשות אני ושכמותי להצטדק בפני 
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