ראיינה:שירמנור

נ

ניסיתם פעם לתרגם חלום
למילים?משימהלאפשוטה...
ד"ר דפנה מוריה ,מטפלת
באמנות ,אמנית ומרצה במדרשה
במכללת בית ברל ,מציעה הסבר
לקושי .לדבריה ,כיוון שהלא מודע
מורכבמתמונות,קשהלנולתרגםאותו
למילים .לתאר את החלומות שלנו
בדימויים ,בציורים ,קל הרבה יותר.
למעשה,טוענתמוריה,אםמפריזים
בכוחןשלהמיליםבאופןכללי,ואם
ברצוננולחדורלעומקםשלנושאים,
כדאישנשקולאלטרנטיבה.
"ישטעותנפוצהבמחשבהשרקאם
מדברים על נושא כלשהו
אפשרלהתעמקבו.למעשה,החוויות

החזקות ,הרגשיות ,נעשות רדודות
כשמתרגמים אותן למילים .לפעמים,
כשאנחנומנסיםלמצואמיליםלנושא
שמטרידאותנו,אנחנוחוזריםעלדקלום
ידוע מראש ולא יוצאים מהפלונטר.
בציורים,לעומתזאת,ישהמוןמישורים.
הרובד המיידי של הדימוי שהתכוונת
לצייר,הגודלשלו,הצבעשלו,הסביבה
שלו...כלאחדמהםמספרמשהואחר
עלהמטופל".

צמיחהספונטאנית

בפגישות הטיפוליות שלה מציעה
מוריהלמטופליהדפים,צבעיםוחומרים
ליצירה,ומספקתלהםמרחב":לעבודה
היצירתית יש השפעה מרפאה של
צמיחה",אומרתמוריה .מלבדהשאלה
"מהשלומך?"בתחילתהפגישה,מוריה
לא שואלת דבר ,אלא אם כן תהליך
היצירהלאמתנהלבקלות".אנינוכחת
בפגישותברמהשלעדה,לאברמהשל
מנחה,ומתערבתבצורהשלשאלותאו
המלצותרקכשהמטופלנתקע.שאלות
רבותמדייעלולותלעצוראתהתהליך.

"אנימספקתהולדינג)החזקה(,מקום
בטוחומוגןשבוהמטופלירגיששהוא
יכוללבצעאתהעבודהשלו.בתנאים
נכונים ,המטופל יגיע לצמיחה באופן
ספונטני.מפתיעמהמאפשריםמקום
בטוחואפשרותליצור.לפעמים,כשנגמר
שלבהציור,אנחנומדבריםעליו.אני
שואלתאתהמטופלאיךהרגיש,מההוא
רואהבציור,אילואסוציאציותעולותבו".

רקקצתשחור

מוריה מספרת על ילדה אפרו-
אמריקנית בת  11שהיא טיפלה בה
במשךשנה.הילדה,שסבלהמבעיות
קשב,נולדהלאםמכורהלסמיםשישבה
בכלא ,ואומצה בידי משפחה לבנה.
באחתהפגישותציירההילדהציפורים,
ותוךכדיכךשהיאדוקרתאותןבטושים
שבידיהאמרה":עכשיוהואמת,עכשיו
זהמת".בפגישהאחרתיצרהערמות
תלתממדיותמחפציםשהיובחדר.היא
שפכהעליהןצבעוציינהשהיאמוסיפה
רקקצתשחור,כיהיאשונאתשחור.

בפעםאחרתכיסתהבגואשלבןפסל
צבעונישיצרה.
"בצורה הזאת היא התמודדה עם

"

הילדההרגישהנוחלבטא
במיליםאתמהשיכלהלבטא
קודםרקבציור.אוליזהנבע
מכךשנושאיםהמוגדרים
בחברהכטאבו,כמוסקס
ואלימות,לאנדחיםכשהם
מובאיםבציור

"

חוויותטראומתיותשהעסיקואותה,כמו
ההזנחההקשהשחוותהבתקופההפרה-
ורבלית,לפנישידעהלהתבטאבמילים",
מסבירהמוריה".בשלביםמאוחריםיותר
בטיפול,כשהילדההחלהלדברעלבעיות
אופייניות לילדה מתבגרת ,בת גילה,
הבנתי שהטיפול הסתיים" .הילדה
הרגישה נוח לבטא במילים את מה
שיכלהלבטאקודםרקבציור.אוליזה

נבעמכךשנושאיםהמוגדריםבחברה
כטאבו,כמוסקסואלימות,לאנדחים
כשהםמובאיםבציור.הלאמתקבלעל
הדעתהופךלמקובלכשמביעיםאותו
בציור).(3,2
לדברימוריה,ישמטופליםשערוץ
התקשורתהיחידשאפשרלנהלאיתם
הואלאמילולי":כסטודנטית,טיפלתי
בקבוצהבביתחוליםפסיכיאטרי,ואחת
הנשיםישבהתמידבצד,מחוץלקבוצה.
בכלפעםהנחתילצדהדףשציירתי
בו קו .בפעמים הראשונות היא לא
התייחסהלזה.אחרכךהיאהוסיפהקו
משלה ,ולאט לאט הוסיפה עוד ועוד
צורות וצבעים .זו הייתה מעין
התכתבות בין שתינו .בסוף השנה,
כשנסתיימהההתלמדותבביתהחולים,
היאקמהוחיבקהאותי.התפקודשל
הבחורה הזאת היה נמוך מאוד וכל
הצוותבביתהחוליםחשבשהיאלא
מסוגלת לתקשר .רק אחרי שנוכחו
בתקשורתהלאמילוליתהזאתהצליחו
להביןשטעו".

כוחותהבריאה

מוריה היא לא היחידה הטוענת
ששימושבמיליםבלבדלצורךטיפול
הואמוגבל".איןדברחזקיותרלמטופל
מליצורמשהוחדש.מישלאהתנסה

"

בחרתילהביאערכהבתחום
האלקטרוניקהשאפשרהגם
לאבלהביעאתהמיומנות
שלוולחלוקידעעםבנו.
המסגרתקירבהאתהאב
לבנווסיפקהרשתביטחון
לחששותולפחדיםשמנעואת
הקשרביניהם

"

בכך,לאיביןזאת",אומרתנטעאורן,
דרמה-תרפיסטית,מטפלתבתיאטרון
בובותובשללכליםיצירתייםאחרים,
ואמנית".הטיפולבאמנותמציעלמטופל

לעבודבאמצעותכוחותשישבכולנו-
כוחותהבריאהוהיצירה.הטיפולעוזר
לגלותאתהכוחות,לפתחאותםולהביא
אותם לידי ביטוי .כך אפשר למצוא
חלקיםשהלכולאיבוד,לרפאולשקם
חלקיםרגישיםופגיעים,וליצורחלקים
חדשים".
אורן מספרת על ילד שפנה אליה
לטיפולוסיפרשהוריוגרושים,והקשר
שהואמנהלעםהאבמינימלי-טכנימאוד,
ולארגשי.אורןבחרהלהזמיןאתהאב
לעבודהמשותפתעםבנו.
"חשבתי שהאב לא ירגיש נוח עם
אמנותלשמה,למרותשהילדדווקאנטה
לכיוון,וניסיתילמצואכליאחרשיקשר
ביניהם",מסבירהאורן".בחרתילהביא
ערכהבתחוםהאלקטרוניקהשהייתה
אומנםמותאמתלילדים,אךאפשרהגם
לאבלהביעאתהמיומנותשלוולחלוק
ידעעםבנו.המסגרתקירבהאתהאב
לבנו וסיפקה רשת ביטחון לחששות
ולפחדים שמנעו את הקשר ביניהם.
בעבודהפשוטה,סביבמשימהעניינית
שלבנייתמשהוביחד,גילוהשנייםזה
את זה .הילד גילה שאביו מוכשר

רותבןאשר,פסיכולוגיתקליניתומטפלתבמים

ושאפשר להיעזר בו .האב גילה את
היצירתיותשלבנווגילהמשהומענג
שלאידעבעבר-לשכוחמהכולולבלות
יחד".

הגוףזוכר

לעתים,כשאיןלנומיליםלבטאאת
החלקיםהרגישיםוהפגיעיםשלנו,הגוף
יכול,ובאופןראשונייותר".הגוףמשדר
מסרים,גםאםהםלאנקלטובתודעה",
אומרת עליזה רוזן ,פסיכותרפיסטית,
מטפלתבתנועהובאמצעותחלומות,
מנחתסדנאותורקדנית".ישמשהובגוף
שקולט,שזוכר,שאוגר.אפשרלראות
זאתבמחלותפסיכוסומטיות.
"בעיהקשהשלנובניהאדםהיאשיש
לנוהמוןביקורתעלעצמנו.פתרוןטוב
לבעיהזוהיאלהתחיללהתחברלחלקים
הטוביםשלנו.העבודהעםהגוףהיא
אמצעילהגיעלחלקיםהאלה".
רוזןנזכרתבמטופלשלה,בחורבן
,30שהתלונןעלאםשתלטניתומגוננת.
האם היתה זקוקה לדיווח תמידי על
מעשיו ,ולא אפשרה לו כל פרטיות
בילדותו".היאשמהאצלואתהחרדות
שלה",מפרשתרוזן.כתוצאהמכך,פיתח

המטופלפסוריאזיס-העורשלוהגיב
לכלתנודהרגשית,והואעצמולאידע
מהינטייתוהמינית,מההואמרגישומה
הסביבהמרגישהכלפיו.
"הואאיבדזהות,מסבירהרוזן".הדרך
לטפלבוהייתהלחבראותולגוףשלו,
לכאןועכשיו,לאפשרלולהקשיבלגוף
שלוברמההכיבסיסית.לאפשרלולקחת
יותר בעלות על עצמו ,שעד כה אמו
התעקשהלנהל.באחתהפגישותביקשתי
ממנו לשבת ולהבין איך כל אחד
מהאיברים שלו ממוקם ,האם הוא
משוחרראומכווץ,האםנוחלוואיזו
תנוחהתהיהנוחהיותר.
"אניחושבתעליוכעלתינוקשעושה
צעדיםראשוניםבעולםומתחיללהרגיש
דבריםסביבו,כיווןשאמולאהעניקהלו
אתהביטחוןהדרושלגלותאתהעולם
לבד.אנימאפשרתלולהתנסות,להרגיש
משקלשלחפציםואתהמגעשלהםכנגד
הגוףשלו.אנימבקשתממנולהבחין
כיצד משתנה נקודת הראות שלו על
העולםכשהגוףשלומשנהתנוחה.אני
מנחה אותו כיצד לחוש את היכולות
והמגבלותשלהגוף,אתההנאהמןהגוף.

מאז תחילת הטיפול חלה הקלה
משמעותיתבסימפטומיםשלו".

ממיסיםאתההגנות

ממקוםדומה,אםכיבשיטהאחרת,
פונה אל הגוף גם רות בן אשר,
פסיכולוגיתקליניתומטפלתבמים.בן
אשרהיאמטפלתרבתחומיתהמטפלת
במיםבשלוששיטות)Watsu, Water,
.(Jahara, Danceהיאמטפלתגםבתוך
המיםוגםמחוצהלהםבכמהתחומים:
פסיכותרפיהפסיכואנליטיקה,ביו-אנרגיה,
פסיכותרפיה בודהיזם ועוד" .הצורך
לחקוראתהגרעיןהעמוקבנפשדורש
שילובשלגוףונפש,מתוךהכרהבכך
שהפצעיםהעתיקיםביותרמאוחסנים
ברקמותהגוף",אומרתבןאשר.
העבודההטיפוליתבמיםמבוססתעל
ההנחהשמנגנוניהגנהגופניים-נפשיים,
הקשוריםבטראומותראשוניות,שמרו
עלהעצמימלהתפרק,ובובזמןהביאו
לעצירת התפתחות העצמי" .מטרת
העבודההטיפוליתבמיםהיאלהביא
להתמוססותמנגנוניההגנה,וכךלאפשר
למטופללחזורלמקוםהטראומה,למצוא
שם דפוס חדש ,ובאמצעותו לצאת

מהטראומהולהמשיךהלאהבהתפתחות
העצמית",מסבירהבןאשר.

"

בפגישהה12-הםבאועם
חיוךרחבובישרושהאישה
בהיריוןושהחליטולהישאר
בטיפולעדהלידה.שניהם
העידועלכךשהטיפולבמים
הביאלשחרור,להרפיה,
להרגעהולהורדתהלחץ
והמתח.בבריכההםחוו
חוויהשליחד,שלקרבה
ושלאינטימיות

"

"במים המחוממים של הבריכה
הטיפולית,המטופל,המוחזקלאורךכל
הטיפול הן באמצעות המים והן בידי
המטפלת,יכוללזכותבחוויהעמוקה,
מכילה,מזינה,מרככתומנחמת.התקופה
הזאתיכולהלהועילבמידהרבהלזוגות,
בייחודלזוגותשעובריםחוויהקשהשל
טיפוליפוריות.הטיפולהזוגיבמיםיוצר

תחושהמוגנתבמרחבשביןשניאנשים,
שלאכמובאוויר".
בןאשרמספרתעלזוגשפנהאליה
לאחר שנה וחצי של טיפולי פוריות.
הטיפולבהםלאהוקדשכלללהיריון,
אלאלמנוחה,להזנהולקשר".בפגישה
ה 12-הם באו עם חיוך רחב ובישרו
שהאישהבהיריוןושהחליטולהישאר
בטיפולעדהלידה.שניהםהעידועלכך
שהטיפולבמיםהביאלשחרור,להרפיה,
להרגעהולהורדתהלחץוהמתח.בבריכה
הםחווחוויהשליחד,שלקרבהושל
אינטימיות".
בן אשר" :טיפול זוגי יעיל מאוד
לסובליםמטראומותבכללומטראומות
מיניותבפרט,ולסובליםמהפרעותאכילה
ושונאים את גופן .המים יעניקו להם
אהבהללאתנאי.המיםמשדריםקבלה
של המטופל את עצמו ,שמתחילה
לחלחללאטלאטפנימה".

מתאיםלך

בניגודלמסגרתהקבועה,המאפיינת
אתהטיפולהפסיכולוגיהקונבנציונלי,
הטיפוליםבאמנותוהטיפולבמיםמציעים
למטופלהתאמהאישיתלצרכיו,ובלשון

פילוסופית  -בחירה חופשית .שתיים
מהמטפלות באמנות )אורן ורוזן(
מתמחות אמנם בתחומים טיפוליים
)דרמה ותנועה( ,אבל הן מאפשרות
למטופלים שלהן לבחור את הכלים
החביביםעליהם-משחק,ציור,דרמה
אותנועה,ללאהגבלה,ככלשמאפשר
מרחב הקליניקה/הסטודיו .שלוש
המטפלותבאמנות)אורן,רוזןומוריה(
מאפשרותבחירהבחומרים,בצבעים,
בסוגיהדפיםוכןהלאה".אנימעודדת
אתהמטופליםלבחורבמגווןחומרים
ושיטות" ,אומרת אורן" .גיוון מאפשר
התרחבות,ומשמעותההתרחבותהיא
פיתוחשלמשאביםנפשיים"".המטופל
בוחר",מוסיפהרוזן".ואניהולכתאיתו.
עםמהשנוחלו.זואחתהדרכיםשלי
לרכוש את אמונו וליצור עמו
אינטראקציה".
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