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בהורות״.חשובהמאודיכולתזויותר.חיובילמקום

הזאתשהיכולתעכשיוכברלהדגישחשוב
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שב־לאמהותובעיקרלהוריםהכוונהכללבדרך

פועל

$TS1$שבפועל$TS1$
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לו״.קשוביםשלאהעולם,

בללי.באופןטובהאורעדואפשרותפהאין

לילדמתאימההביאפשרותאיזוהיאהשאלה

רגע.באותו

חושביםאנשיםהרבהכימאוד,חשובוזה״נכון,

לילדמאודקשובהשאתאומרתהוריתשמנטליזציה

אםמאוד.קשהבעיהזובמיוחדבארץאחריו.והולכת

לע־להנותנתואניבשיערלימושכתשליהתינוקת

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$כךכיפשוטשלי,מהאי־נוחותומתעלמתזהאת

אותיוישאותהשישתלמדהיאאיךאזרוצה,היא

חשובהכל?לקבלמוכנהלאושאניאחריםאנשיםאו

עצמו״.אתינכיחשההורהמאוד

הסופר־האמאתפקידאתמגלמתשישבוהשלבזה

נוכחת

$TS1$הסופרנוכחת$TS1$

$DN2$הסופרנוכחת$DN2$אמה.בעינינראיתבלתילתינוקתאותיוהופכת

להביןקשהכמבוגר.גםלי,נעימהלאמאודהסיטואציה

אואפשריבלתימשחקשלהלתינוקתתציעאמאלמה

qqאתלילדיהןהורידואמהותשבההדרך

המנטליזציהעלהמוןסיפרהבגןהמעיל*</<

הורידהאובכוח,המעילאתמשכההיאאםשלהן.

כלבעצמו.שיורידעודדהאוהליכה,כדיתוךאותו

לגמרי״שונהורגשיתגופניתחוויההיאאפשרות

שהיאנואשותמסמנתכשהיאמשחקעליהלכפותתנסה

טי־בעבודהזהאתלגלותיהיה״אפשרהפסקה.רוצה

פולית

$TS1$טיפולית$TS1$

$DN2$טיפולית$DN2$,היאמנטליזציה״כעיקרוןשי.אומרתמעמיקה״

שהואמביןגבוההמנטליזציהבעלהורהמשליטה.ההפך

מענייןמהבשבילולהחליטיכולולאבילדשולטלא

בסו־זעםהתקףשחווהשנתייםבןילדניקחבואיאותו.

פר,

$TS1$,בסופר$TS1$

$DN2$,בסופר$DN2$שה־הורהלמות.זהלעשותרוצהשההורהמהוכל

מנטליזציה

$TS1$שהמנטליזציה$TS1$

$DN2$שהמנטליזציה$DN2$בכוח.בסיטואציהלשלוטירצהנמוכהשלו

זה!׳.עםתפסיקומיד!תכףלבכות׳תפסיקיגידהוא

עוררמהלהביןינסהגבוההיותרמנטליזציהבעלהורה

אותו.ומתישהמפדחתהסיטואציהשכלאףההתקף,את

בשליטתו״.לאשזהמביןהואאבל

לפעולותרבותדוגמאותנותנתשיהראיוןלאורך

באופןנעשותשחלקןויומיומיות,בסיסיותהוריות

משמ־להןלהיותעשויהאבליד,כלאחראוטומטי,

עות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$.איךלמשל,דבר.בכלביטוילידיבא״זהעצומה

לפהכפיתלומגישהאניהאםהילד:אתמאכילהאני

הכפיתעםמשתההאניבהדרגה?אולאטבמהירות,

כמהפנימה?בכוחאותהלדחוףמנסהאוהשפהעל

מברישהאניאיךאולבים?ביםביןמחכהאניזמן

עלהיאבמחקרהתצפיתרוחצת?מחתלת,השיער,את

אטי,אומהירהמשחקאםמסתכלתאניחופשי.משחק

ממנו״.רחוקאוהתינוקלגוףקרובהואאם

שנהחציבןתינוקבספר.משחקהיאאחרתדוגמה

לדפ־אמורהואשבעבריתיודעואינוכמובןקוראאינו

דף

$TS1$לדפדף$TS1$

$DN2$לדפדף$DN2$מאיפההעמודיםאתמעבירהואאזלשמאל,מימין

שירחיקוהורים״ישנוגע.מלקק,שיוצא,לאןשיוצא

אומרתבמקומו״,וידפדפו׳לא׳יגידוהספר,אתממנו

אחרישולט׳.׳אנילהגידהניסיוןיהיהמזה״חלקשי.

אתלראותיכוליםאנחנוכזאתטובהלאאינטראקציה

ולהירגע,מוצץלקחתאואצבעלמצוץמבקשהתינוק

השליטהאתלקבלמנסהשהואמאודחזקסימןשזה

מאייםלהיותעלולזהוגםעצמואתולהרגיעלידיו

שלהשהתינוקתביןאמאהאופטימליבמצבהאם.עבור

שה־אמאאבלעצמו.אתלהרגיעצריךוהואמווסתלא

pem

$1ST$השpem$1ST$

$2ND$השpem$2ND$בכוח.מהפההמוצץאתלותוציאמאודנמוךשלה

שמ־אמאאחרינמשךשלוהגוףשכלאחדתינוקהיה

שכה

$TS1$שמשכה$TS1$

$DN2$שמשכה$DN2$וזההמוצץ,אתPEMלהיות״.שיכולנמוךהכי

בבה?המוצץאתלותמשוךשהיאלמה

להמראהשהתינוקאוהבתלאשהיאלהיות״יכול

עליה.מאייםשזהבעצמו,להסתדרקצתיכולשהוא

יודעתהיאכיאשמה,מרגישהשהיאלהיותיכול

יכולהלאוהיאהגזימה,שהיאמודעולאמרומזבאופן

כלהרגע.אתלמחוקומנסההזאתהאשמהאתלהכיל

המסוג־אבלטובות,אמהותלהיותרוצותהאמהות

לות

$TS1$המסוגלות$TS1$

$DN2$המסוגלות$DN2$להיותהופכתכאמא,את,ואםמוגבלת.לפעמים

חוסראתמחריפהאוהתינוקשלמווסתהלאהגורם

מע־שלשליליתלהשתלשלותאחראיתאתהוויסות,

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$.היחסים״

150עלכאלהתצפיותשיעשתהשלהבדוקטורט

בגילאליהםחזרההיאשנה.חציבניותינוקותאמהות

המנט־רמתהשפיעהכיצדלבחוןכדיחודשים15

ליזציה

$TS1$המנטליזציה$TS1$

$DN2$המנטליזציה$DN2$שלהפסיכולוגיתההתפתחותעלהאםשל

יכו־שלו.ההתקשרותיכולתעלובמיוחדהתינוק,

לת

$TS1$יכולת$TS1$

$DN2$יכולת$DN2$שלהנכספתהזהבמדלייתהיאגבוהההתקשרות

במקרהלהוריולפנותבטוחמרגישכזהתינוקהורים.

אתולחקורלצאתביטחוןחשהואוקושי.מצוקהשל

לחזור.לאןלוישישתבשמשהושאםויודעהעולם

בביטחון,בעולםשיתנהללמבוגרלהפוךצפויהוא

מצאשישלהמחקרבו.להצליחיכולשהואבתחושה

שמ־גבוהה,מילוליתלאמנטליזציהבעלישהורים

סוגלים

$TS1$שמסוגלים$TS1$

$DN2$שמסוגלים$DN2$והתנועתיתהפיזיתההתנהגותאתלהתאים

שי־ילדיםמגדליםשלהם,התינוקותלצורכישלהם

כולת

$TS1$שיכולת$TS1$

$DN2$שיכולת$DN2$יותר.גבוההשלהםההתקשרות

אסטרט־שישהיאבטוחהלהתקשרות״המתכון

גיה

$TS1$אסטרטגיה$TS1$

$DN2$אסטרטגיה$DN2$להשתמשקושי,מצביעםלהתמודדותיעילה

אתלחקורלחזורואזביעילותלהירגעכדיבהורה

לאהתקשרותשל״במצביםמסבירה.היאהעולם״,

העולם,עםבהתמודדותביטחוןחסרהתינוקבטוחה

כזהבמצבלהירגע.יכולולאלהרגעהזקוקהוא

התי־הימנעות.היאהראשונהאפשרויות.כמהיש

נוק

$TS1$התינוק$TS1$

$DN2$התינוק$DN2$לסמוךאפשראיאמין,לאשלושההורהחושב

יימנעאבלהעולםאתיחקורהואבעתידעליו.

כמקוםנתפסתלאהיאכיבין־אישית,מאינטימיות

אוהתנגדותהיאאחרתהתקשרותלהירגע.שעוזר

אותיתרגיעשאמארוצהמאודאניאמביוולנטיות:

מצליחהלאאניאבלאליה,פונהאנימצוקהוברגעי
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מרחק

נוצריותר,מתקרבתוהאםמתרחקכשתינוק

לעצמאותיסייעויתורעצמאות.מאבק

מגע

זאתובכלנשיקהעודרוצהלאכשתינוק

אותולהביןאפשרשאימסיקהואמקבל,

אלך.לאאבלואבכהואבעטאכעסאניאזלהירגע.

מצומצם״.יהיהבעולםשליהעיסוקמבוגרבתור

יכו־ביןקשרשאיןהראוערכהששיהמשךמחקרי

לת

$TS1$יכולת$TS1$

$DN2$יכולת$DN2$״זההילד.שללטמפרמנטהאםשלהמנטליזציה

אםאוקשהאוקלטמפרמנטישלילדאםחשובלא

להתאיםהאםשלהיכולתחשובההיפראקטיבי,הוא

מסבירה.היאהילד׳/שללזהשלההקצבאת

היפראקטיביתהאפפערביניהםישואם

לישון?ואוהבנינוחוהתינוק

תגידהיאגבוההמנטליזציהיכולתישלאם״אם

קשה,זהלפעמיםממני.שונהשליוהילדאני׳זאת

מאתגרוהואלישאיןהסבלנותכלאתצריכהאניכי

מנט־יכולתישלאםאםאבלבעיה.פהאיןואזאותי׳.

ליזציה

$TS1$מנטליזציה$TS1$

$DN2$מנטליזציה$DN2$אותותעירוהיאשוניםשהםתביןלאהיאנמוכה

עלחושבתאםשבהםהמקריםגםישנםאותו.ותעורר

רוצהאתכילישוןהולכתלאדווקא׳אתדווקא:מצבה

שההורהמהתמונהכימסוכניםמצביםאלהלי׳.לחבל

עצמו״.שלמאודמכוערדימוימגלההואלילדמשקף

ביןי־דוריקסנזיםנזעגל

מו־היאמרושע:יסודישמילוליתהלאלמנטליזציה

טבעת

$TS1$מוטבעת$TS1$

$DN2$מוטבעת$DN2$שלאקעקועכמולעד,התינוקשלהגופניבזיכרון

שכעתצולקה,שהתפתחותויודעאינוהואלמחות.ניתן

לוושכשייוולדונמוכה,מנטליזציהיכולתנושאהואגם

כיאלאבזדון,לאהוריוכמובדיוקיתנהגהואילדים

אחרת.לנהוגמסוגלולאאחרדברשוםמכירלאהוא

סובייקטיביכיצוראותיראהלאשליההורה״אם

מע־מישהוביראהולאאותו,שמניעפנימיעולםעם

ניין

$TS1$מעניין$TS1$

$DN2$מעניין$DN2$ככזו״,עצמיאתאתפוסלאאנילהכירששווה

ואנ־העולםאתכךאחווהלאאני״ולכןשי.מסבירה

שים

$TS1$ואנשים$TS1$

$DN2$ואנשים$DN2$,זיכרונותהיום.בבואשליהילדיםכוללאחרים

להורההופכתשכשאניכאובים,כךכלשליהילדות

המקרהאותם.משחזרתואנימחדשמתעורריםהם

המח־אתרואיםאזהתעללות,הואביותרהקיצוני

זוריות:

$TS1$:המחזוריות$TS1$

$DN2$:המחזוריות$DN2$ההיגיוןנגדלמקרבן,הופךקורבןשהיהמי

נעים,לאזהכמהלדעתשאמורהראשוןאתההבריא.

שישהייצוגזהאבלזה?אתועושההולךאתהאיךאז

בקשר״.להתנהגותלו

מצדהריכאמא.אותימלחיצהמאודהזאתהשיחה

קריטיהינקותבגילשלנושהמגעאומרתשיאחד

עליו,שליטההרבהלנואיןשניומצדממילים,יותר

מודעת.לאבצורהאותוומורישיםיורשיםואנחנו

שלי׳.אמאכמואהיהלא׳אניכזהדבראין

כוחותמנחיםשלנווהתגובותהמגעאת/</<

אתשמחזירטיפולהיאלהשתנותוהדרךחזקים,

רקאליו.ופנוייםלוקשוביםשבולקשרההורה

שלנרלילדלפנוייםאותנויהפוךזה

כברחוקריםכמהשטבעויפהמאודמונח״יש

Ghostsב־ in the Nursery בחדררפאים)רוחות,5791

אורחיםהלידהאחרימידאירמתאריםהםהתינוקות(.

ההוריםאלההתינוקות.בחדרמתיישביםקרואיםלא

להם,עריםלאאנחנושלנו.הפנימייםהייצוגיםשלנו,

המילו־שלנו,ההתנהלותאתמאודמעצביםהםאבל

לית

$TS1$המילולית$TS1$

$DN2$המילולית$DN2$לה־לנוגורםבאמתהזההתיאורמילולית.והלא

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$גםבזהישאבלכהורים,שלנוהאחריותגודלאת

כמואהיהלא׳אניאומרת,שאתנניחמשחרר.משהו

לאשלךהרצוןואמיתיכןכמהמשנהלאשלי׳.אמא

מוצאתאתשלך,השליליותהילדותחוויותאתלשחזר

מכוחותמושפעתאתכידברים,אותםעושהעצמךאת

זה״.אתלשנותכדילעבודצריכהואתחזקים,מאוד

נלמדשבובקורםמהשתתפותיגיעלאהשינוי

אומרתהישועה״,תבואמשם״לאבילדינו.נכוןלגעת

הת־דבר.יפתורולאסימפטומטימאודיהיה״זהשי.

נועתיות

$TS1$התנועתיות$TS1$

$DN2$התנועתיות$DN2$מהמשנהשלאעדבמודעלאכךכלנעשית

מאודחוויותיוצרתהתנועתיתהתקשורתבמודעות.יש

ורכישתחינוךמילים,לכןבגוף.שנטועותראשוניות

יעזרו״.לאידע

יעזור?בןמה

קשרחווהאםשבמהלכוטיפול,שלמחודשת״חוויה

הראשו־הצרכיםאםאליה.ופנוייםאליהקשוביםשבו

ניים

$TS1$הראשוניים$TS1$

$DN2$הראשוניים$DN2$ההתנהלותאתלשנותתוכלהיאימומשו,שלה

Ghostsשלה.הממשילילדיותרפנויהולהיותשלה

in the Nurseryבוכהשהיתהתינוקתשלדוגמהיש

בדיעבדאותה.להריםניגשהלאשלהואמאשעות

לאאליהגםובכתה,תינוקתהיתהשכשהאםהתברר

שהבכישמשוםהסיקהאיתהשעבדההמטפלתניגשו.

שלהבכיאתלשמועיכלהלאהיאנשמע,לאשלה

בחדר.בוכותתינוקותשתיהיוובעצםשלה,התינוקת

יכלההיאכתינוקת,לאמאעזרהשהמטפלתוברגע

האמיתית״.לתינוקתלהתפנות

הורה־לקשרבמכון)בחינם(נעשיםכאלוטיפולים

תינוק

$TS1$הורהתינוק$TS1$

$DN2$הורהתינוק$DN2$הטי־היחידהבמסגרתהבינתחומישבמרכז

פולית

$TS1$הטיפולית$TS1$

$DN2$הטיפולית$DN2$עלמתבססתהגישהסגל.יעלד״רשמנהלת

טיפולדיאדי,לטיפולפרוידאנהמרכזשלהמודל
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