3
מופעים

הת הגות כשפה

באיזה אופן יציג את עצמו לעולם ילד ה ושא ב פשו אזורים של פגיעה ראשו ית? כיצד יתבטא עולמו הפ ימי? כש פגוש
בילדים זהה מופע של היבטים תוך -פשיים ,ובי יהם היבטי הפגיעה .הת הגות הילדים היא שפה אשר דרכה אפשר
להקשיב לסיפורם; צוהר שבעדו מתאפשר מגע עם מילו ם הפ ימי .במפגש עם רבים מהילדים א ו יחשף לקוצר
מילותיהם ולכך שהם יודעים לספר על תחושותיהם באופן מוגבל .לעתים הפער ה וצר בעטיו של חוסר המילים יוביל את
הילד לתסכול מייאש ,לתחושה שאי ו מובן .לבדידות .בהיעדר יכולת להמשיג ,להסביר ולהבהיר לעצמו ול ו את שב פשו
פ ימה פגוש לא אחת ילד המתקשה לשכך את חרדתו ומת הג את מצוקתו .אצל האחד יתגלו לעי י ו התפרצות או
התקף זעם ,אצל האחר – שקיעה ,ויתור ,דכדוך .התכוו ות ו אל כל ילד ,ב יסיון להתחקות אחר המשמעות הייחודית
של מופעיו ,היא חלק מרכזי בטיפול .כך מתחיל הילד לחוש שכמטפלים א ו מ סים להבין ולהכיר אותו ,מתאמצים
למצוא יחד אתו את הסיפור המבקש להישמע דרך מופעיו.

חרדה

אט-אט ,בת ועה בלתי-מורגשת ,החלו השמים להתקדר .ללא אזהרה מוקדמת ,התקבצו מעל
ע ים ,מלוּוים ב המה מוכה שאת מקורה אין לדעת .השמים החשיכו .משהו מזדחל; מ בא
רעות .הגוף דרך.
אין טעם לחפש סביב .כבר אין שמים .בעלטה המאיימת אי אפשר לראות .הוודאות היחידה,
האופפת מכל עבר ומח יקה את ה שימה ,היא כי דבר מה עצום ממדים אורב .לברוח! אך
ממה? ולאן?

ילד שהחל את דרכו מלוּ ֶוה בהורות מיטיבה פוסע בעולם בביטחון יחסי .הוא צועד כשהוא סומך על רגליו כי יישאו אותו,
מכוון את פסיעותיו ויודע שרגליו יישָ מעו לו ומאמין שהאדמה מוצקה דיה כדי לצעוד עליה בבטחה .ילד שלא זכה
בי קותו להורות כזו צועד לא אחת בפסיעות כושלות על קרקע שעבורו עלולה להישמט מתחת לרגליו .התמודדות עם
רגעי פחד וחרדה היא חלק מחוויה פ ימית שאותה חווה כל אדם .בהתפתחות בריאה יש ם רגעים רבים שבהם חווה
התי וק חוסר וחות ,כאב או מצוקה היכולים להתפתח לתחושת חרדה .אם מצבים אלה מווסתים וממות ים על ידי
האם ,דרך טיפולה המרגיע והמספק ,החרדה שוככת .כשזהו מהלך הע יי ים מפ ים התי וק אט-אט את היכולת לפגוש
חרדה בלא להתכלות; לפגוש חרדה ולהוסיף להתקיים .תי וק שלא זכה דיו לסביבה מווסתת ומפחיתת חרדה עלול
i
לגדול לילד השרוי בחרדה יומיומית מתמשכת.
ילד שגדל בסביבה ראשו ית לא מותאמת ולכן לא מיטיבה חווה מצוקות כאיום על קיומו ,ומצוקות אלה אף עלולות
להיחוות כטראומטיות .טראומה מוגדרת כאירוע פתאומי ולא מוכר )הרמן  (1994המאיים על החיים או על שלמות הגוף
והמציף חרדה וחוסר או ים בעוצמות גבוהות .זהו אירוע שאי אפשר להתכו ן לקראתו ,המערער את יציבות המב ים
הקיימים.
וי יקוט ) ([1967] 1995bמ סח את אחד מהיבטי הטראומה כ גזרת של גורם הזמן ii.לדידו ,ככל שאירוע כואב של אי-
התאמה לצורכי התי וק מתמשך או חוזר על עצמו ,כך וצרת מציאות חיים טראומטית .ריבוי חוויות שבהן האם
מרגיעה ,מתק ת את הכואב ומשיבה את וכחותה בָ זמן מרפא את חוויות הטראומה ומאפשר לתי וק "להתחיל
מהתחלה" .ב יסוח זה טראומה משמעה שהתי וק חווה שבר בהמשכיותם של החיים .סביבה ראשו ית המפגישה את
התי וק עם חוויות שבר במי ון ובעוצמות גבוהים משביכולתו לשאת תהיה סביבה מעוררת ומעצימת חרדה עד כדי
פוגע ות )וי יקוט  .([1967] 1995bילדים הממשיכים לפגוש בהמשך חייהם מציאות טראומטית מפתחים חרדה רבה עוד
יותר ,וזו עלולה להתפתח ולהפוך אותם לילדים פוסט-טראומטיים.
בבוא ו לטפל בילדים שבשורשי חווייתם טועה טראומה ,א ו באים במגע עם חרדה קיומית בסיסית :חרדת כיליון .זו
חרדה חסרת צורה וחסרת שם ,מכיוון ששורשיה טועים בתקופה י קותית טרם היות שפה ומילים ,המאפשרות לווסתה
ולמת ה .ברגעים רבים הווייתו הבסיסית של ילד כזה היא כת ועה בצלם של שמים מאיימים ,שאין לדעת מהיכן יכלו
אותו .אין לדבר מילים ,אין לו פשר ,הוא אי ו יתן לחשיבה .וכשאי ך יודע ממה לברוח ,גם אין לאן לברוח .בעולם כזה
כל דבר וכל אדם עלולים להכאיב ,ללא אזהרה ,בכל רגע שהוא ,בלא סיבה ראית לעין ובלא שתהיה ברשות הילד
היכולת להישמר מפ י הפגיעה .עולם חרדה.
במהלך הטיפול בילדים אלה א ו פוגשים לא פעם ילדים הממשיכים לחיות את עוצמת החרדה הי קותית ,הממשיכים
לחוות את העולם כלא מוגן וכמסוכן .ילד כזה עשוי לחוות מצבים יומיומיים ולא מזיקים לכאורה כאיום ממאיר
ואימת י על שלמות גופו ,על פשו ועל התקיימותו .ברגעים רבים הוא עסוק בהישרדות מפ י סכ ות בלתי-ידועות ,אשר
בחווייתו אורבות לו בכל פי ה ,ועליו לעשות זאת ללא יכולת מספקת לארגן את המתרחש סביבו ,ללא די אמון בדמויות
הסובבות אותו וללא חוויה מגובשת דיה של יכולתו להשפיע על העולם .זהו ילד שברגעים רבים מהיממה אלץ להגיב
לסביבתו :להתגו ן ,לתקוף ,להתכ ס.

במפגש עם ילדים שגדלו במציאות חיים רוויית טראומות ושעולמם הפ ימי גדוש חרדה מצא את עצמ ו לא אחת
מופתעים ל וכח התפרצויות זעם ,בכי ,הת תקות ,אלימות ,בהלה ,אימה או ריסוק עוצמתי של הסביבה ,אף שעל פי
הב ת ו המצב לא אמור היה לעורר מצוקה עוצמתית כזו .התקיימות יומיומית תחת כובד משקלה של חרדה כזאת
משמעה פגיעה יכרת ביכולתו של הילד להתפ ות להיבטים שו ים של צמיחה ,כגון למידה ,משחק ,שי ה רגועה ,ה אה
פשוטה או יצירת קשרים מיטיבים עם סביבתו.
החרדה ,אין לה מילים .שורשיה טועים בחוויות טרום-מילוליות .מכיוון שלא הוכלה דיה בי קות המוקדמת ,הילד
החרד אי ו יכול להסביר ול סח אותה ,לחשוב אותה ולדבר אותה .איך יוכל לחלוק אותה? איך לא יישאר בתוכה לבדו?
עולם החרדה הוא עולם בדידות ,וקצרה ידן של המילים העומדות לרשותו כדי לתקשרו .כל ש ותר לו הוא לפעול את
החרדה דרך הת הגותו .הת הגויות שמקורן במצולות חרדה דמות כפורצות מהילד ללא חופש לבחור אחרת .הן בעלות
עוצמה שמטרתה להשמיד ,לחסל ולכלות את כל העומד בדרכו ,והן מעוררות ב ו ,ה יצבים מולו ,אימה גדולה .ייתכן
שברגעים אלה חוש כי הילד "לכוד בפי ה" ,כחיה פצועה המתפרעת ו לחמת על חייה ,בעוד שבחווייתו אין לו כל מוצא
אחר .הת הגויות אלה של תקיפה ,בריחה או קפיאה ) (fight, flight, freezeעשויות ללמד ו שהילד מוכה חרדה ,שכן
מדובר בתגובות פרימיטיביות ,הישרדותיות ,המתעוררות באורג יזם כשהוא מצא במצב שאותו הוא חווה כאיום קיומי.
כשהחרדה היא המפעילה את הילד ייתכן שלא רק הוא יחוש לכוד ומותקף; גם א ו עלולים למצוא את עצמ ו משותקים,
מבקשים להימלט על פש ו או לתקוף חזרה ,והכול בעוצמות המפתיעות אף אות ו .רגעים אלה ,שבהם א ו חווים
לשבריר ש ייה את הבהלה ואת חוסר האו ים ,את חשיבת ו המותקפת והמשתבשת ואת היעדרן המפחיד של המילים –
רגעים אלה מספרים ל ו מעט על חרדתו של הילד.
בצלה של החרדה מתפוגגות המילים ,מתכווצים המרחבים ומצטמצמות אפשרויות התקשורת .אולם ברגעים שבהם א ו,
מטפליו של הילד ,מצליחים להבין את מקורות הת הגותו ,לא לראות אותו כילד כוח י המת גד ל ו אלא כילד מבוהל,
וכל לזהות את אזורי החרדה ,להרגישם מבלי להתכלות באימה ולזכור עבורו שאפשר לשרוד את החרדה ,ולא להיהרס.
כך וכל לשמש עבורו אי קטן של שקט .אם צליח לעמוד לצדו כך וכל אולי להגדיל את המרחב שהצטמצם ,ובתוכו
להכיל ,לווסת ולמתן את החרדה .ככל שיצטברו עוד ועוד רגעים שבהם חווה הילד חרדה אך וכח שאפשר להתקיים
אחריה ,כך יוכל לב ות איים של ביטחון ,מעין מכלים שבתוכם יכיל הוא עצמו את חרדתו ,וכך יפ ים את הדרכים לווסת
אותה ולשכך אותה מעט.

פחד מקרבה

שקט ,המיה רכה .גל רוחף ,וגע ו סוג .שוב ושוב פורש החוף את מרחביו ,זרועותיו
רחש ֵ
מושטות .מזמי ות.
שוב ושוב וגע הגל ,אסף אל חיקו של החוף .ו סוג.
האומ ם וגעים הם? המסכים הגל להיוותר קרוב? להיאסף ,לשים מבטחו בחוף? הקצף
האי סופי מספר את רגע המפגש.
מספר – ו עלם.

אם המע יקה לתי וקה יום-יום ובטבעיות אי סוף רגעי מפגש משמעותיים ומיטיבים מאפשרת לו לבסס בתוכו תחושת
ביטחון .ריבוי רגעים של קרבה מרגיעה ומ חמת ,של היות יחד בצורה מותאמת ,היות האם עוגן בטוח המאפשר
התקרבות והתרחקות ,היע ות האם וקרבתה לילדה מחד גיסא ויכולתה לאפשר לו מרחב ו פרדות מאידך גיסא – כל
אלה יחד מאפשרים לילד ליה ות מקרבה .במציאות כזו תוכל לצמוח יכולתו של הילד להאמין .לתת אמון .לסמוך.
להיות סמוך .להיות קרוב .וי יקוט ) (1958מתאר את היכולת להיות לבד ,להתקיים לחוד ,כהישג ה ובע וצומח מהיות
יחד ,משורשי אחדותיותם של האם והתי וק .תי וק החווה ביטחון ,היודע שלצדו מצאת אם שאליה יוכל לשוב ,יהיה
מסוגל להיות קרוב אליה ,וכמו כן "לפרום את עצמו" ממ ה בעדי ות ,בהדרגתיות ובאופן מיטיב .התמסרותה הטבעית
והפשוטה של האם מלמדת את תי וקה קרבה מיטיבה מהי ומאפשרת לרשום ערך זה במילו ו הפ ימי .מהו אופן
הת הלותו של ילד שאי ו מכיר דיו חוויית קרבה בטוחה ,מיטיבה ,אמי ה? מהי חווייתו של תי וק שקרבה משמעה עבורו
כאב ,פוגע ות ,חוסר מוג ות? שכבר בראשית חייו ,בשעה שעדיין בצר ממ ו לדאוג בכוחות עצמו לכל מחסורו ,הוא תקל
פעם אחר פעם בהיעדר ובחסר?
על קרקע כזו ,ה וצרת לא פעם בסביבה שהווייתה היא הז חה מתמשכת ,עדרות ,חודר ות יתר או תעתוע ,לומד התי וק
לחשוש ולהירתע ממתן אמון .היכולת לתת אמון ובעת מקרבה מיטיבה ,ובה בעת היא יוצרת ומעצימה אותה .האם
יחפש קרבה? היוכל לתור אחר דבר שאי ו מכיר דיו? האם יהיה מסוגל לסמוך על סביבתו ,לבטוח במטפליו ,לחוש בטוח?
להיות תלוי באחרים ולקבל מהם?
ילדים למודי כאב משחר י קותם מסגלים דרכים שו ות להגן על עצמם .מאחר שהמפגש עם הכאב התרחש בשלב
התפתחותי כה מוקדם ,שבו הסביבה הפוגעת היא כל עולמו של הילד ,לא אחת מצא ילדים המבקשים להתגו ן מפ י
העולם כולו .ילד שהפ ים בשלבי חייו הראשו ים ובהמשכם יחסים פוגע יים ומז יחים יסתמך על הפ מות אלה במפגשיו
הבאים עם הדמויות הסובבות אותו .כשיפגוש אדם הוא יצפה שגם הוא יהיה פוגע ומזיק ,וכדי להישמר ממ ו ולהתגו ן
מפ יו ייתכן שיסרב להתקרב אליו או להיע ות ל יסיו ות הקרבה שלו .הערכים הרשומים במילו ו הפ ימי יקשו עליו
להיות בקרבה עם מטפליו ויובילו אותו לייחס להם תכו ות וכוו ות פוגע יות .אלה בתורן יקשו עליו לגשת אל מטפליו
מתוך אמון שטובתו ל גד עי יהם .במקום זאת ,סביר שיהיה מלא חשד ות ב וגע למ יעיהם .לעתים יהיה עסוק באיסוף
רמזים על כוו ותיו של המטפל בו ,ב יסיון להישמר מפ יו ולהבטיח את מוג ותו שלו.

האמו ים על פי סדרי העולם התקי ים על ביטחו ם
במקרים מסוימים ילדים אלה הפ ימו דרך מטפליהם הראשו ייםָ ,
ועל רווחתם ה פשית ,את התפיסה שבמי שמבקש את קרבתם חבויים הרע ,ה וטש והמאכזב .לעתים פגוש ילדים
ה מ עים ו רתעים מהקרבה דרך אמירות גלויות שאי ם זקוקים ל ו או לאף אחד אחר .לעתים תכופות עוד יותר הילדים
מעמידים אות ו במבח ים ,ודרכם הם מבקשים לבדוק אם כשיהיו בידי ו כוח וקרבה צלם גדם? לעתים הקושי לקיים
קרבה בריאה ומיטיבה מוביל דווקא להתמסרות בלתי-מובח ת ,להידבקות ,או לגילויי חיבה מוקצ ים מצד הילד .חוסר
יכולת להיות בקרבה ,כמו גם קרבה בלתי-מובח ת ומותאמת – הם ש י צדדים של חוסר יכולתו של הילד להיות בקרבה
מיטיבה .בהיעדר יכולת זו ,הילד עלול להיות חשוף יותר לפגיעה וספת בתוך קשר.
פעמים רבות ,דווקא בעת שבחווייתו של הילד בוקעים רמזי יצ ים ראשו ים של תחושת קרבה כלפי ו ,מטפליו ,הוא
ייבהל וי סה להדוף אות ו מעליו .לא פעם יסיו ותיו להרחיק את מטפליו מלוּוים בזעם ובהאשמות .עוצמות אלה
מלמדות על חרדתו מפ י הלא-מוכר" .קרבה מיטיבה" היא ערך עמום במילו ו .הוא מסרב למצוא את עצמו שוב בעמדה
שבה הוא תלוי באחרים ,מכיוון שכפי שלמד על בשרו הם עלולים להכאיב .לכאב זה פ ים רבות .לפעמים יצפה שמטפליו
ימעלו באמו ו ויאכזבו אותו לאחר ששם בהם את מבטחו .יצפה שייהרסו ,ייעלמו ויותירו אותו לבדו .פעמים אחרות
יעדיף לרחוק מקרבה ,לבחור מראש בבדידותו .כך יוכל להבטיח שלא ייאלץ להתמודד עם מרחבי קרבה שאי ם מוכרים,
שלא יי טש או ייבגד בש ית.
לא אחת חוש תסכול כמטפליהם של ילדים אלה מכיוון שתגובתם ל יסיו ותי ו להיטיב עמם תהיה דחייה וחוסר אמון
עיקשים ובלתי-מתפשרים .א ו עשויים למצוא את עצמ ו בוכים ומבולבלים אל מול השכ וע הפ ימי העמוק של הילד,
תוהים מהיכן להתחיל להוכיח שא ו חפים מרצון להרע לו.
למעשה ,במרבית הפעמים אין בידי ו להזם את תחושותיו ,מכיוון שאלה שע ות בעיקרן על חוויותיו המוקדמות
הצובעות את הת סויותיו בהווה .אט-אט בין שחשד ותו ,האשמותיו והתעקשותו שלא לסמוך עלי ו אין משמען בהכרח
שאי ו רוצה לעשות זאת; לעתים הוא פשוט אי ו יודע כיצד .אז וכל גם להבין שפעמים רבות אין תועלת להכריע בשאלה
אם כו ות טע ותיו במציאות ,שכן אלה לא ישוככו על ידי הזמתן או אישושן .חשיבותן עבורו אי ה ב כו ותן או
בשקריותן ,אלא בהיותן הדרך שלו לקיים דיאלוג מחד גיסא ול סות להבטיח שיישמר המרחק בי ו ובי י ו מאידך גיסא.
א ו עשויים גם למצוא את עצמ ו תוהים אם יש אמת בדבריו :האם חשד ותו אכן מוצדקת וא ו מרעים לו? מאחר
שיחסים הם ע יין מורכב ,הרי שאין ב מצא מגע רגשי שאי ו מערב קשת שלמה של מ יעים ,תחושות ומבעים .בדיאלוג
בי י ו לילד יש ם מן הסתם גם ביטויי תוקפ ות ,כעס או כל תגובה אחרת שבה א ו חשדים או מואשמים .ואולם עם
זאת ,האיכות של הימצאות ו עמו והטיפול שא ו מגישים לו רחוקים ש ות אור מחוויית הי קות שלו .בשו ה מהילד
ה"חי" באופן ממשי את מילו ו הפ ימי ,מוטלת עלי ו האחריות להכיר את אופ י ומרחבי הקרבה של ו ושל הילד ולהבחין
בין הש יים.
לעתים יתעוררו ב ו שאלות ותחושות ה וגעות ליכולת ו לייצר קשר ולשאלה האם קרבת ו באמת מיטיבה עם הילד.
כמטפליו א ו מחויבים לא ליפול לדפוסי הקשר הפגועים שלו ולמתקפותיו על הקרבה .עלי ו להתעקש להצליח לקיים
קרבה מיטיבה .אחריות ו היא ל סות לא לז וח ,לא לוותר ולא להכאיב ,ותוך כדי היכרות מחודשת להתעקש לקיים
חוויה של קרבה מיטיבה.
העובדה שהילד חווה קרבה כְ מה שטומן בחובו סכ ה אי ה מבטלת את הצורך העז שיש לו באותה קרבה .ככלל ,ילד
זקוק לקרבה ,קל וחומר ילדים חסוכים .הכמיהה והצמא למגע בכלל ,ולמגע רגשי מיטיב בפרט ,אי ם בטלים רק משום
שמגע זה רשם בראשית החיים כמאיים וכמעורר חרדה .למעשה ,ילדים אלה תו ים לא אחת בקו פליקט בלתי-אפשרי
– הם משוועים לקרבה ובו בזמן חרדים לקיומם בעת שהיא וכחת .ילדים אלה עים בין התקרבות להתרחקות; בין
הקמת חומות גבוהות שעשויות לרפות את ידי המ סה לחדור בעדן ,ובין סדיקת בקיעים המבקשים מאת ו שלא תייאש,
שלא לך שולל אחר החומה הבלתי-עבירה לכאורה ,אלא וסיף להאמין ש יתן להגיע אל המסתתר בתוכה .אלה ילדים
ההודפים ומזמי ים כל העת ,חושפים דרך הת הלותם את הבלבול הקיומי ואת האמביוול טיות שב פשם .ת ועה
הפכפכה ולא תמיד מוב ת זו בין קרבה להתרחקות ,תעתוע של הזמ ה ודחייה ,עשויה להותיר אות ו מבולבלים וכועסים
– האם דמיי ו את הזמ תו של הילד? האם שגי ו כש ע י ו לה? האם באמת בכל הזמן הזה ,כשחש ו קרובים אליו ,כל
רצו ו היה ש תרחק? לאיזו משתי הבקשות עלי ו להקשיב?
דמה שת ועה זו בין התקרבות להתרחקות מעידה על קיומן של כמיהה ותקווה ב פשו של הילד – כמיהה לקרבה
ותקווה להפיג את בדידותו .עלי ו להקשיב לשתי הבקשות :לשאת בשבילו את הקו פליקט המתקיים בתוכו; לזכור
עבורו את הצורך הקיומי שלו בקרבה יחד עם חרדתו מפ יה; להכיר בת ודותיו בין השתיים ולראות בהן את דרך
התמודדותו עם מצב בלתי-אפשרי .הימצאות כזו לצד הילד מאפשרת עוד ועוד מפגשים של קרבה מיטיבה ,אשר בכוחם
לב ות ב פשו את היכולת להתרחק ולהתקרב לא רק מתוך מג ה וחרדה ,אלא גם מתוך ביטחון ואמון .על ידי הסכמת ו
להיות לו לחוף – חוף לגלים הקרבים ו סוגים כל העת; חוף הזוכר את הגל בהיעדרו ויודע כי האחרון עוד ישוב – אולי
וכל להפוך לחוף מבטחים.

עצב ,ריק ות ,היעדר רצון

כדור השמש התגלגל והחליק לאטו לעבר המפגש הבלתי מ ע; עוד רגע ו ושקים קצותיו לקו
האופק .דמה היה כי ריצודי השמש השוקעת מ ָפ ים מקומם אט-אט לגוו י דממה רכה .גלגל
האש אסף בהכ עה אל קצה העולם.
הזהב הכתום סוג ,מותיר שמיים דהויים ,זרועים בהבהובי אור אחרו ים .צעיפים אפורים
ארוכים מתחים בקו הרקיע תחתם הולכת ומזדחלת החשכה,
קצו של היום .והמחר?

אצל תי וק המתפתח במערכת יחסים מיטיבה ובטוחה ,המקבל טיפול אוהב של אמא ופוגש את פ יה מאירות לקראתו,
מתפתחת תחושת מלאות :תחושה שהוא רצוי ,אהוב ובעל ערך .בכוחו של הדיאלוג בי יהם לבסס בילד את התחושה
והאמו ה שמהותו בעלת ערך ומשמעות .תחושות אלה יב ו בהדרגה יכולות רגשיות שו ות ,ובהן ה אה ,סקר ות,
יצירתיות ,רצון.
מהי החוויה ב פשו של ילד שלא זכה בי קותו לסביבה שהאירה לו פ ים? שלא זכה דיו למגע אוהב? האם תוכל להיב ות
בתוכו החוויה שהוא ישות מלאה ויוצרת? כי יש בכוחו לזרוח ולהאיר? לייצר רצון? בהיעדר חוויה מספקת של טיפול
י קותי מסור ואוהב דמה ש פער חלל ,תהום של ִריק .בחלק מהילדים הסובלים מפגיעה ראשו ית ראה שבמקום חוויות
של סקר ות ,שמחה וה אה הם חווים חסר ,ריק ות ועצב .במקום חוויה של קיום או מלאות מתקיימת חוויה של אין.
לעתים ילדים אלה דמים כבויים ,כמו טרם וצקו לתוכם החיוּת והמשמעותיות המע יקות לאדם את חוויית המלאות.
ילד שאחד מביטויי פגיעתו הראשו ית הוא ריק ות והיעדר רצון הוא ילד עצוב ,אך לא במובן הרגיל של המילה .ייתכן
שאי ו מכיר שמחה ,צחוק וה אה באופן הדרוש לו לשם התפתחות בריאה ותקי ה .היעדרם לא מילא אותו בהכרח רק
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בעצב ,רגש המוכר ל ו יותר ושאתו וכל להזדהות בקלות יחסית; דמה שבהיעדרם ותר הילד בחוויית ריק ות פ ימית.
לא תמיד עצבו ם של ילדים אלה מצליח לגייס אות ו המטפלים ,ולא תמיד ביטוי הפגיעה הראשו ית הוא עצב :לעתים
הוא דמה כשעמום וכריק ות ,לעיתים ראה הילד ככבוי ,ולא פעם ידרש להתאמץ כדי להסכים לראות את הת הגותו
של הילד גם כביטוי לכאבו.
לעתים התחושה שמשהו בילד מת בפ ים מקשה עלי ו כמטפלים להתגייס עבורו .ילד כבוי וחסר חיות עשוי לעורר
תחושת חוסר או ים במטפלים וקושי לשהות עמו בחוויה המרוק ת .באיזור זה עלי ו להתגייס לחוויה של היות יחד,
לפגוש את ה"בור" ,לשאת את הכאב ואת הריק ות אתו ועבורו iv.כשהווייתו של הילד עדרת חיות א ו עשויים לחזות
ברגז ות ,בתגובות תוקפ יות או בתסכול אל מול ייאוש מרפה ידיים .לעתים י סה ילד כזה למלא את הריק ות שבתוכו
על ידי אכילה אי סופית ,כמבקש את ה חמה הקו קרטית הרגעית שבמילוי החלל הריק ,הפצע הפעור .פעמים אחרות
כדי להגן על עצמו מפ י אותה ריק ות הילד יצמצם את המפגש אתה .הוא יכול לעשות זאת על ידי יצירת "רעש" אי סופי
סביבו או על ידי שי ה מרובה .במקרים מסוימים הוא יפגין הת הגויות מי יות שאי ן מותאמות לגילו וכל תכליתן לייצר
מפגש ,מגע מחיה שיטשטש את הריק ואת חוסר החיות .את תחושת האין-קיום.
חלק מהילדים יפגי ו פסיביות ,דלות וחוסר ע יין בסובב אותם .הם יהיו חסרים ה עה פ ימית מפותחת דיה וייעדרו
אמו ה בעצמם וביכולותיהם .לעתים דמה שהילד מת הל בכבדות ,במעין עייפות ששי ה לא תפיג .פעמים אחרות פגוש
תלו ות בלתי-פוסקות על שעמום .בין השורות שמע ילד המספר שהכלום והאין ק ו חזקה על חלקות רבות ב פשו ,כי
חלל פעור בתוכו והוא אי ו מתמלא אלא ותר ריק ,עדר תחושות חיו יוּת וממשות ,תכלית ופשר .בעת ששוהים
במחיצתו א ו עשויים לחוש שא ו דרשים לייצר עבורו את החיוּת ,את הרצון או את התזוזה שאי ו יכול לייצר מתוכו.
האם זהו ילד מדוכא? מהו שדוכא בתוכו? המושג "דיכאון" קשר במוב ו הרחב לעצב ,לכאב ,לאובדן החיוּת .ילדים
שסבלו מפגיעה ראשו ית מעוררים את התחושה שהם חוֹוים אובדן מתמשך .האם זו תחושת אובדן של משהו שהבליח
לשבריר רגע ואי ו עוד? געגוע למעט רגעי חום גוף ,לזרועות מחבקות ,למלמולים רכים שלהם זכה ואבדו בטרם עת? או
שאולי זהו אובדן של דבר מה שמעולם לא היה – אובדן של האור שאם טובה דיה מאירה ב פשו של ילדה ,של האהבה
הדרושה לו כדי להתקיים ,של תקווה ,של חוויית קיום מלאה .לעתים דמה שא ו מבחי ים בתהליך אבל על דבר מה
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חסר :על אור שאמור היה לזרוח בילד ולמלאו ,על חיוּת שאמורה הייתה להיות מ ת חלקו.
כיצד מבקשת פשו של ילד כזה ש יגע בה? אפשר לדמות זאת ל שיאת גחל מפויח ה ראה חסר חיים .כשא ו מביטים בו
עלי ו להאמין שעמוק בתוכו עוד מהבהבת אש ,גם אם אי ו יכולים לראותה? מכוח אמו ה זו יש ביכולת ו ל שוף לעברו,
עוד ועוד ,בעדי ות אין קץ :שיפה חלשה מדי לא תספיק ,שיפה חזקה מדי תכבה את שביב האש .בכוחה של אמו ת ו
בקיומו של ה יצוץ למלא את הריק ות באור ,בחיוּת ,בתקווה ובאופק .אם מלא את הילד ביכולת ו א ו לרצות אט-אט
ב ה בו דרכה את התחושה שהוא אהוב ,רצוי ,מלא ומשמעותי יותר .משם הוא יוכל להתפ ות לרצו ות ,למאוויים
ולחלומות.

מחשבה שאי ה חשבת

מרחבים אדירים של שלג הקיפו את כל שיכלה העין לראות .קרחו ים דוממים דמים
וקשים ובלתי-חדירים .ממתי ים לקר י השמש המחיות ,המחממות והמפשירות .חלקיקים
שהופשרו התמוססו – אפשרו למה שקפא תחתיהם להת ער ,להזדקף ולחזור ל וע.

"זרם מחשבות אי סופי" " ,קטע לי חוט המחשבה"" ,מחשבותיו דדו" – חשיבה היא ת ועה .ת ועה זו משמשת מצע
בסיסי לקיומם של חיים פשיים .בהיעדר היכולת לחשוב את החוויה ,ותר רישומה החושי כקלט חיצו י שלא יתן
לעבדו ,להסמילו ,ל וע אתו ברבדים רגשיים שו ים ולספרו לעצמי ולאחר .אפשר לדמות פגיעה ביכולת לחשיבת מחשבות
למעין חוויית קיפאון.
בראשית חייו התי וק חווה את עצמו דרך מב יה ה פשיים של אמו .יכולתה לפ ות את מחשבותיה ואת עתותיה עבורו,
להעמיד עצמה לרשותו ,לחוות את תחושותיו ולחשוב אותו – היא הציר שסביבו מתפתחת יכולתו שלו לחשוב ,יכולתו
שלו לתפוס את עצמו כקיים .פו גי ועמיתיו ) (Fonagy, Allen and Bateman, 2008מגדירים זאת כ"אמא חושבת
משמע א י קיים" .האם ייתכן שתי וק ה אלץ להתקיים בהיעדר אם החושבת אותו מפ ים חוויה של אי-קיום?
למעשה ,התהליך שבו אם חושבת את תי וקה מתרחש בפשטות ובאי טואיטיביות באמצעות הטיפול היומיומי .פעמים
רבות א ו שומעים אם הממלמלת כבדרך אגב לתי וקה משפטים כגון אלה" :מה קרה ,אתה בוכה כי לא עים לך? אתה
צודק – הטיטול רטוב"; "אתה לא רוצה לצאת מהאמבטיה ,היה לך עים?"; וכן הלאה .בספרה לתי וקה את תחושותיו,
את רצו ותיו ואת מ יעיו קושרת האם בין אירועים חיצו יים לפ ימיים ומע יקה לתחושות חסרות צורה שם והגדרה.

חלק מכריע בתפקודה טמון בכך שהיא עוזרת לתי וק לעבד את חוויותיו ולהע יק להן פשר ומשמעות על ידי הפיכת
מחשבותיו ל ית ות לחשיבה )אלווארז .(1992
פעמים רבות הילד מגיב לסביבתו כשאין ברשותו הכלים והדפוסים לעצור לרגע ,להשהות את תגובתו ,להתבו ן במצב
ממרחק מה ול סות לקשור את פיסות האירועים לכדי מציאות שלמה יותר .לילדים אלה עשויים להיות מושגים לקויים
או מבולבלים של סיבתיות או התכוו ות .ברמה הפשוטה ביותר ,הם לרוב אי ם יכולים לספר במילים סדורות שקרה
משהו )אלווארז  .(1992ברגעים אלה שאיל לו א ו את הלך חשיבת ו ,עצור עבורו ,חשוב אתו את רגשותיו ,את האופן
שבו תרגם את מה שקרה סביבו ו תאמץ להבין עמו את תגובתו .כך ישא אותו באופן המיוחד שמגדירה אולא ייה
) .(Aulagnierהיא מכ ה את האם  ,Porte-Paroleשמשמעו "דוברת" ,ובתרגום מילולי של צירוף המילים " :ושאת
המילה" .על פי אולא ייה ,כשהאם מגישה לתי וקה את השפה ,את המילים ,את השיח ,היא ושאת את מילותיו בטרם
היו מילים; " ושאת המילה" ושאת למעשה את קיומו ה פשי של תי וקה ,ובכך היא מאפשרת לו להתהוות לאדם חש,
חושב ומדבר )טרואזייה .(15–14 :2002
כפי שמתואר וידוע ,כל תי וק זקוק לטיפולה האוהב והמסור של אמו .ביון הרחיב את המשמעותיות של טיפול מעין זה.
הוא הפ ה את אור הזרקורים אל פו קציה וספת המתקיימת באמצעות הטיפול האימהי :עיבוד החוויה .לדידו ,האם
היא המע יקה לחוויה משמעות על ידי כך שהיא "הופכת את מחשבותיו ל ית ות לחשיבה" )ביון  .(2003אלווארז מציי ת
בספרה ש"טיבה של החוויה הרגשית הוא בעל חשיבות מרכזית להתפתחות בריאה ,אולם חשוב גם האופן שבו התי וק
עשה מסוגל לחשוב על החוויה ולעבד אותה" )אלווארז .(137 :1992
פו גי ) (2008מע יק למושג השיקוף ) (mirroringשל וי יקוט מש ה חשיבות .הוא מתאר כיצד על ידי שיקוף רגשותיו
וחוויותיו מב ה האם ב פשו של תי וקה את התשתית לחייו הפ ימיים – למחשבותיו ,לרעיו ותיו ,לאמו ותיו וכן הלאה.
כשהאם "מספרת" לתי וקה במילותיה ,במ גי ת קולה ,בת וחות גופה או בהבעות פ יה את שהוא עצמו חווה ,היא
מסמ ת לו את המתרחש ב פשו פ ימה ומע יקה לדבר שם .דרך מב יה ה פשיים יוכל התי וק להפ ים את הידיעה שיש בו
רגשות ,שרגשות אלה שלו הם וש יתן לחשוב עליהם )בשו ה מלחוש אותם בלבד(.
על פי ביון ,חסכים מתו ים במי ו ים סבלים הם ת אי הכרחי להתפתחות החשיבה .הוא סבור שהאין וההיעדר הם
המגרים את התי וק לדמיין את הדבר ה חשק אך החסר ,כלומר לחשוב .טיפול אימהי שאי ו מאפשר חסכים ותסכולים
סבלים ומדודים ,בין שבשל סיפוק מוגזם של הצרכים ובין בשל יצירת טראומות עקב אי-סיפוקם ,מעכב את התפתחות
היכולת לחשוב.
ילדים הסובלים מפגיעה ראשו ית מפגי ים פעמים רבות קושי יכר לחשוב .דמה שבהיעדר טיפול אימהי ה ע עם התי וק
בין החוויה החושית עצמה לבין המשגתה ,המשקף לתי וק את המתרחש בעולמו הפ ימי וקושר את חוויותיו למציאות
החיצו ית ,פגעת יכולתו לרכוש ולפתח יכולות אלה בעצמו ,יכולתו לספר סיפור .בהיעדר ת ועה בריאה דיה בין אופ ויות
החשיבה פגוש לא פעם מעין קיפאון ,שממה וריק ות .האם סיק מכך שעולם רגשותיו ,מחשבותיו ודמיו ותיו של הילד
שמול ו דל ומצומצם? הייתכן שעולמו אי ו דל ושלמעשה פשו עמוסה תחושות ,כמיהות ורשמים ,אלא שהם ותרים
כלואים בתוכו מכיוון שיכולות החשיבה שלו פגועות ומצומצמות?
עולמו הפ ימי של הילד יכול לרחוש אירועים ,דמויות ותחושות ,אך אלה יהיו מאיימים ומבלבלים מדי .לעתים חוסר
היכולת לחשוב משמש למעשה מ ג ון הג ה המבקש למ וע מתכ ים בלתי -סבלים להיכ ס למחשבותיו של הילד .פעמים
ראה שילד מתפרץ ,בורח או בוכה ,אך אי ו יודע מדוע .האם אי ו יודע מדוע משום שהדבר אי ו יתן לחשיבה? האם הוא
יודע אך כשל לתת מילים לדבר? שאלות כמו "למה?" או "בגלל מה?" עשויות להיוותר חלולות ותלויות באוויר בשל
חוויית "אין הסבר" ו"אין מילים".
המפגש עם צמצום ומקובעות ,מעין קיפאון מחשבתי ,עם ילד המוגבל ביכולתו לחשוב את הרגשות ,את המ יעים ואת
הסיבות להת הגותו עשוי לייצר תסכול עמוק הן בילד והן במבוגר המטפל בו .התסכול וחוסר האו ים מתעצמים כשהילד
פוגש סביבה שאי ה ערה לחסר וללקות בתהליכי החשיבה שלו ואי ה מכוו ת להע יק לו מילים ,ליצור עבורו רצפים
ולהסביר את הת הגותו .בסביבה המפרשת את הת הגות הילד המתוסכל כהתרסה ,מועצמת חוויית חוסר המוב ות .זו
בתורה עלולה ליצור כדור שלג ולהסלים את הת הגותו הקשה .אולם כשמטפליו של הילד מ סים להע יק שם ,הסבר
ומשמעות להת הגותו ,יכר בו שהוא מופתע .כל זאת מכיוון שדרך המבוגר החושב אותו ,את רגשותיו ואת פשו ומדבר
אותם באמצעות השפה ,מתאפשר תהליך שלא יתן לו דיו בי קותו ,ודרכו הוא יכול לרכוש אט-אט את היכולת לחשוב
את עולמו הפ ימי.

"הייתי אומרת שבמקרים מסוימים ,תיקון החסר עשוי הוביל לכך שהילד יחווה חוויה חדשה ,וחוויה חדשה זו עשויה
להיות כרוכה לא רק בהרגשה חדשה אלה גם בתחילתה של דרך חדשה לחשוב מחשבות" )אלווארז  .(136 :1992דרך
כו ות ו ויכולת ו להתאמץ לחשוב את פשו ,לתת לדבר מילים ,שם וצורה; דרך כו ות ו להיות אתו מבלי לוותר גם
במקומות שבהם אי ו מובן – שם מתחילה להיווצר ת ועה לעבר מוב ות ,שם הילד יכול לדבר ,לחשוב ולהיות מובן.
הת ועה הלוך ושוב בין הילד לבי ו מפשירה את הקיפאון ומארג ת את הבלבול .היא יוצרת עבורו התבו ות ,שפה
והיכרות שלו את עצמו ,ומתוכה הוא מתקשר את עצמו לעולם ומפיג את הבדידות.

הרס וכיליון

שקט .דממה לא טבעית .ה ותר מה שירעיש? שברים; פיסות; קרעים .יד עלמה סחפה,
מחקה .האומ ם היה כאן לפ י הרף רגע כל שהיה?
בתוך הדממה זוכר השקט ההלום את השתוללות הסערה ,את אלימות כוחה שאין עוצר לו,
את יפוצה .מרחבי אדמה חשופים ,גזעי עצים גדועים ,עדויות לשהיה ו הרס.
זרד .ועוד אחד .אחוזים במקורה של ציפור .הלוך ושוב .פו ה היא פעם אחר פעם .יודעת
הציפור כי תשוב ותאסוף את קי ה שפוזר.
מחר – ייאספו הזרדים; יימצא הכוח; ייב ה הקן.

חיוּת ,וכחות והתקיימות על צורותיהן השו ות מצריכות בערה כלשהי ,כוח מ יע .התי וק מוצף בכוחות כאלה – דחפים,
יצרים ,חוויות גופ יות השוטפות את חושיו ומעוררות את ישותו vi.במפגשיו עם העולם שסביבו קיימת תוקפ ות שמדרך
הטבע; תוקפ ות בעלת ערך הישרדותי ,קיומי .במהלך צמיחתו והתפתחותו של הילד עוברים דחפיו ויצריו ,ובהם גם
תוקפ ותו ,עידון ,יתוב ,התאמה .אלה מתאפשרים באמצעות יכולות שו ות המתהוות אט-אט ב פשו :יכולת ויסות,
עיבוד ,הכלה; יכולת לזהות את תחושותיו ,לתמללן ולשתף בהן את האחר; יכולת לחשב את מעשיו ,לבלום את עצמו;
יכולת לתת אמון בעצמו ובאחר ,לתקשר באמצעות קשת מבעים רחבה.
תוקפ ות ה ותרת כדחף הישרדותי קיומי ו כשלת להפוך לכוח ה יתן לויסות עלולה להפוך להרס ות ,שהיא כוח מחרב.
לא פעם תוקפ ותם של ילדים כשל ו פורצת מתוכם ללא יכולת לווסתה .הם מפגי ים אגרסיביות ,פירוק ואלימות; זעם
מוחק המבקש להכחיד; מבט עי יים כועס ,יד מכה ,רגל בועטת; גוף משתולל; סופה המותירה אחריה חורבן והרס.
להרס ות ולכיליון אלה מקורות עמוקים .מופע ההרס מבטא ומכיל את המופעים הקודמים שתוארו ,ולא פעם ובע
מהם ,ממסך אותם ומחפה עליהם .כפי ש אמר לעיל ,אלה ילדים חרדים ,החווים קרבה כמאיימת ומסוכ ת וברגעים
רבים אי ם מבי ים את סביבתם או חשים שלא מבי ים אותם .ולעתים כל אלה מובילים ללחימה .ועוצמת לחימתם
כעוצמת החרדה שהם חשים לקיומם .כך ,למשל ,כשילד כזה חווה תסכול ,בין שמכיוון ש מ ע ממ ו משהו ובין שחש
עלבון ,הוא עשוי לתרגם את העולם כמאיים על קיומו ,על שלמותו ועל פשו ולכן להגיב כמי ש אבק על קיומו .לא אחת
קצרה ידו מלמצוא לו מילים .הפער בין עוצמת תחושותיו ובין היעדר הכלים לבטאן מותיר עבורו מוצא מוכר אחד –
להת הג את אשר ב פשו.
ברגעי השתוללות משולחת רסן הילדים חיים במלואה את החוויה שהרס ותם קטל ית ולא יוותר דבר אחריה .הרס ות
זו ובעת מהתחושה של הילדים שאין להם מה להפסיד .במוב ו העמוק ,ההפסד אי ו חומרי אלא רגשי ,עמוק ומשמעותי.
ילד המשולל חוויית קיום בתוך קשר מיטיב ומשמעותי חי את האין ומרושש את הקיים .בעוד שבחווייתו לא מתקיימת
תחושה של יש ,ובעקבותיה הרצון לשימורו ,מתקיימת בו ומשתלטת עליו תחושת האין והדחף להמשיך להרחיבו .לכן
א ו פוגשים לא פעם ילד המשתולל כחיה לכודה ,אשר בתוך סערתו המ פצת את כל שהוא פוגש אי ו מסוגל לשמוע,
לראות ,לעצור.
רגעי התוקפ ות ,המציפים את הילד ו ובעים מתחושת היותו הוא עצמו מאוים ,הופכים באחת לאיום עבור ו ,סובביו.
מתוך חווייתו כ תון תחת איום ,הופך הוא עצמו לגורם המאיים; למכלה ,להורס ,למחרב .בעברם של הילדים אי סוף
מפגשים שבהם אכן חרבה סביבתם במפגש עם הרס ותם .הם למודי מבוגרים שע ו על תוקפ ותם בתוקפ ות ,שהשיבו
מלחמה שערה; מסגרות שבחרו להרחיקם מעליהן; סביבה שהרימה את ידיה וויתרה עליהם .הם למודי מפגשים שבהם
כשלו ה יסיו ות לווסת ,לבלום ,לעצור אותם .אלה הם ילדים שאכן חווים את עצמם לא פעם כבעלי כוחות הרס שאין
להם עוצר .הם זקוקים לפו קציה מווסתת ,ממת ת ומשהה ,שתהפוך להיות אי של יש בתוך ים האין ותתעקש להמשיך
להתקיים .כשייאספו די רגעים כאלה היא תהפוך להיות דמות משמעותית שעליה יוכלו לבסוף להישען ,שדרכה יוכלו
לפגוש את תוקפ ותם ואת הרס ותם בלי שאלה יכלו אותם ואת סביבתם .ילדים אלה כמהים למצוא בעומד מולם
הוויית חוסן ועמידות ,הם כמהים למפגשים שבכוחם לשאת תוקפ ות והרס ות .כך ,אט-אט ובאמצעות דמויות שאי ן
מתכלות למולם יוכלו לב ות את עצמם .וי יקוט ) (1971השתמש במו ח "הרס האובייקט" כדי לתאר משאלה זו של
התי וק בשלבי ההתפתחות המוקדמים ,כלומר להרוס את האדם המשמעותי המטפל בו )האובייקט-האם( מתוך משאלה
שתשרוד ותמשיך להתקיים עבורו .עצם הישרדותה מייצרת אצל התי וק אמון ,יכולת להאמין וליצור קשר vii.ביטוי
לעוצמות ההרס ולכוחה של ההתקיימות והאהבה מצא בדבריו של וי יקוט ):(1995a
מעשים של אמי ות א ושית יוצרים תקשורת זמן רב לפ י שלדיבור יש משמעות :התאמתה של האם את עצמה כשהיא מ ע עת את ילדה,
ימת קולה ,כל אלה יוצרים תקשורת לפ י שהדיבור מובן.
כול ו א שים מאמי ים .א ו יושבים באולם הגדול הזה ,ואיש אי ו חושש שמא תיפול עליו התקרה .יש ל ו אמון באדריכל .א ו א שים
מאמי ים ,משום שהתחל ו את דרכ ו כראוי בעזרת מישהו .במשך זמן מסוים קיבל ו מסר שאוהבים אות ו ,וכתוצאה מכך למד ו לסמוך
על הסביבה שתספק את צרכי ו ,ויכול ו להתקדם בגדילה ובהתפתחות.
ילד שלא חווה טיפול טרום-מילולי במו חים של החזקה ומגע – אמי ות א ושית – הוא ילד מקופח .כל שאפשר להע יק לילד מקופח הוא
אהבה ,אהבה ,באמצעות החזקה ומגע .קשה להע יק אהבה בשלב מאוחר יותר בחיי הילד ,אבל עלי ו ל סות לעשות זאת ,בטיפול מוסדי,
למשל.
הקושי ובע מן הצורך של הילד לבחון את האהבה הפרימיטיבית .כשהכל מת הל כשורה ,תעבור ההרס ות סובלימציה ,ותוסב לפעילויות
אחרות ,כמו אכילה ,בעיטה ,משחק או תחרות .ואולם ,הילד המצוי בשלב פרימיטיבי בהתפתחותו ,מגיב בהרס למראה אדם שיכול לאהוב.
אם תצליחו לעמוד בהרס ותו ,היא תוחלף ברעיון של ההרס; אבל בראש ובראשו ה קיים ההרס ,ואם תתחילו לאהוב ילד שלא זכה להיות
אהב בשלב הטרום-מילולי ,אתם עלולים להיקלע למצב קשה :הוא יג וב את רכושכם ,י פץ את חלו ותיכם ,יע ה את החתול ,ועוד דברים
וראים כיוצא באלו .עליכם להתמודד עם כל זה ולשרוד ,ובזכות ההישרדות תזכו לאהבה )וי יקוט .(121 :1995a

בצד גבולות מציאותיים וברורים המשדרים לילד סדרי עולם שאי ם מקבלים את ההרס ואת הכיליון שמעשיו מייצרים,
א ו ותרים קשובים לתוקפ ותו כשפה .א ו מתאמצים לחפש יחד איתו את שמספרת הסופה המשתוללת בתוכו ,מ סים
להרחיב את הב ת ו אותו ולפרוץ את בדידותו .ההתמודדות מול מופע זה היא מהקשות ביותר .לשם כך דרשים א שי
הצוות להסכים להתמודדות קשה שבה יחוו רגעי בהלה ואימה ל וכח תוקפ ותו המכלה של ילד משתולל – כמו גם את
תוקפ ות הילדים ואת תוקפ ותם הם המתעוררת בעוצמות אל מול מרחב רווי חרדה ,איום והרס ות – ויסכימו ל סות
להתמיר חוויות קשות מ שוא אלה לכדי עשייה טיפולית .אם ישא את התוקפ ות מצד אחד ו בלום אותה מצד אחר ,אם
סה להיות עם הילד בתוקפ ותו ולגעת בכוחות ההרס והכיליון שבתוכו ,עשויה להתהוות בתוכו חוויה שהוא מובן יותר,
סבל יותר ויכול להיות ראוי לאהבה .אז י בט רצו ו לשמור את שהשיג ,להגן ,לקיים .כש צליח להפחית את חרדתו,
להרחיב את חוויית היותו מובן ולב ות אמון – או אז תלך הרס ותו ותפחת.
תחילה א ו עשויים להיות אלה שיאספו עבורו את הפיסות והשברים ש פוצו לכל עבר .אלה שיידרשו לחיות את הידיעה
שלמרות ש ראה שלא ותר דבר – יש מה להפסיד .אלה שיידרשו לשמור עבורו בחירוק שי יים על כל ש ב ה בתוכו
ואת ו; לקיים בתוכ ו המשכיות ,ביטחון ,אמון ושאר מרחבי ו הפ ימיים המאפשרים לשרוד ולמתן את ההרס ות ואת
הכיליון .זהו תהליך שבו א ו דרשים לשאת את האמו ה ואת הידיעה שלמרות החורבן ,מחר ייאספו הזרדים; יוסיף
וייב ה הקן.
***

המופעים שדרכם מספרים הילדים את שב פשם – רבים ומגוו ים הם .זו קשת הת הגויות המובאת לפ י ו ,מטפליו של
הילד ,ומזמי ה אות ו למפגש ולמגע .כל ילד ומופעיו המיוחדים לו .אצל אחד ראה מופע מסוים בקדמת הבמה ,אצל
אחר מארג מופעים השזורים זה בזה .בתקופה מסוימת חוש שהת הגות אחת מפ ה את מקומה לאחרת .ובאחרת בין
שהילד מפגיש כל איש צוות עם מופע שו ה .למעשה ,כל מופע שזור באחר וצובע אותו באופן המיוחד לאותו ילד .ואולם
התבו ות ו במופעיו ו יסיו ותי ו להבי ם ב פרד וכמכלול הם חלק חשוב ביותר בתהליך הטיפולי .התחקות ו אחר עומק
סיפורו של הילד ,הסיפור המצוי תחת הת הגותו ,עומדת בליבת המעשה הטיפולי ,ובאמצעותה וכל להעמיק את הב ת ו
את הילד כאדם שלם ,כמכלול .בדיאלוג כזה ,ה רקם בין הילד לא שי הצוות ,מתהווים היכרות ,זיהוי ,קשר .בהדרגה,
דרך הקשבת ו אליו ,לומד הילד להכיר את עצמו ,להקשיב לעצמו ולהתבו ן במופעיו הוא – לב ות בתוכו עַ ְצ ִמיוֹדֵ עַ .

 iהחרדה היא מו ח מרכזי בתיאוריה של פרויד וקליין .פרויד מ ה סוגים שו ים של חרדות ,והבחין בין חרדות המתעוררות בתגובה
לאיום במציאות ובין חרדות המתעוררות בתגובה לקו פליקטים פ ימיים .קליין הדגישה חרדות המתעוררות בתגובה לדחפים
תוקפ יים מולדים של התי וק ,ובתגובה למתח בין דחף החיים לדחף המוות .ש יהם התייחסו גם להבח ה בין חרדות י קותיות
מולדות ,המתקיימות כבר מראשית החיים ,ובין חרדות מאוחרות יותר .פרויד וקליין רואים בחרדה גורם מקדם בהתפתחות :פרויד
סבור שהפחתת החרדה היא הדרך ל ורמליות; קליין גורסת שלא ההפחתה הכמותית היא המוקד ,אלא השי וי באיכות החרדה,
שי וי שתלוי ביכולת האגו לווסת אותה .לאם ודע תפקיד מרכזי בוויסות ובמיתון חרדת התי וק.
 iiשלא כדרכו מתאר וי יקוט אי-מותאמות זו ב וסחה מתמטית :הרגשת קיומה ורישומה של האם ב פשו של תי וקה משכת X
דקות .אם האם עדרת למעלה מ X-דקות ייכ ס התי וק למצוקה ,אך זו תבוא על תיקו ה ,כשהאם תחזור כעבור  X+Yדקות .בפרק
הזמן של  X+Yדקות לא חל שי וי בתי וק ,אבל אם יחלפו  X+Y+Zדקות ,התי וק יחווה טראומה.
" iiiדיכאון א קליטי" )מושג שאותו טבע ר ה שפיץ בתום מלחמת העולם הש ייה( הוא דיכאון המופיע בתי וקות בשלבי התפתחות
מוקדמים .הוא ובע מאובדן של הדמות החשובה לתי וק ,אובדן שממ ו לא התאושש .ייתכן שילדים המבטאים בדרכים שו ות עצב
וריק ות חוו בתחילת התפתחותם דיכאון א קליטי.
 ivבספרה וכחות חיה ) (1992אלווארז טובעת את המו ח "השבה" בהתייחסה לילדים שאיבדו את התקווה ,את הרצון ואת היכולת
לחיות .לדבריה יש לשלשל חבל אל תוך הבור שבו מצאים ולהשיבם אלי ו ,להחיותם.
"אבֵ ל" ש י פירושים) :א( שרוי בצער על המת; )ב( שומם ,עזוב ,חרב .לע יי ו חשובה המילה "אבלות" במוב ה
 vבשפה העברית למילה ָ
הש י ,המתארת חוויית שממה ,עזובה ,היעדר וריק ות.
 viבמרכז התיאוריה של פרויד מצא מושג הדחף .פרויד רואה את האדם כרווי דחפים המוּ עים מיצרים גופ יים ,וההתמודדות עמם
תפסת כמרכזית בהתפתחותו .הוא מבחין בין דחפים הורסים )אי סטי קט המוות( לדחפים בו ים )אי סטי קט החיים( .ש יהם
משמשים כוח מ יע לפעולה )פרויד מציין שהמו ח הגרמ י למילה –  – triebפירושו לה יע ,לפעול ,להרגיש לחץ לעשות דבר מה(.
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