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  סתו בזמן קורונה

 מירי לנגה

  

ערפילי בוקר עם בואם של בוהק, הקיץ הלאחר שוב אנחנו בסתו . 

  ...פנימה באופן כמעט בלתי מורגש כאב מוכרלו חל דזמ, קרירים יותר

, מודעות לזמן האוזלוהיא של תעתוע, עם חמיצות של סוף החוויה 

 . וררות לקראת הבאותעו להתחדשות הציפיי יחד

    השנה,  עת קורונה !ו

קורונה המודעות להתחלפות העונות והתקצרות הימים , ולמציאות ה

הרבדים הלא המאיימת, מתובלת וצבועה בטעמים ובריחות של 

 מודעים של הנפש והפנטזיות הלא מודעות.  

הכמיהה להקלה ורוויה והציפיה לחזרה לשגרה מוכרת ובטוחה , 

מוטחות אל על.  בין אם אל ההורה שבשמים , שכרת בריתו עמנו או 

 ו . אל זה הנושא בתפקיד הארצי, המחויב לשלום אזרחי

ובימים אלה של סגר חוזר, כשהמוסדות סגורים ובתי הכנסת מרוקנים 

עדר הורה מיטיב המיושביהם )לפחות בחלקם(, מועצמת חווית 

אין.  קולות התפילות וטקסי החגים מתערבבים  –ותחושת אחזקה 

 בזעקות התסכול והזעם של ההפגנות . 

ת , רפואי בו זמנית למציאות חיצונית של איום ממינתונים אנחנו 

על רבדיה הלא  ,וכלכלי, ללא הגנה וללא חסינות, ולמציאות  פנימית

פיצולים בין בבעיקר זו  מאופיינת בעת הזו נפשית מודעים. מציאות 

   .ניהרסזעם בוהטוב והרע, 

 ,האלימות והטחות האשמה בין חלקי החברה מתכתבים עם

ומהדהדים את המחזות הקולקטיביים המופנמים המועברים  

בשרשרת הדורות, כשבכל אחד מאתנו גם מומחזים התסריטים הלא 

 המופנמים  האישיים והמשפחתיים שלו.  טמודעים ויחסי האובייק

הבן שמנחתו אינה מתקבלת ושפני האב הוסתרו ממנו, עתיד לזעום 

עשיר בסיפורים  ךולשנוא את זה אשר זכה לאהבת ההורה.  התנ"

בל מתממש הזעם הרצחני. הממחישים זאת . בסיפורם של קין וה



בסיפור בניו של יצחק , יעקב זכה בבכורה  בעורמה ותוך ניצול 

חולשת אביו. את פגיעותו וזעמו  של עשיו , ותחושות  האשם של 

 יעקב, אנו נושאים בתוכנו דור אחר דור. 

והבנותינו המקצועיות מלמדים, שבמשפחות בהן ההורה "טוב  וניסיוננ

ו ועל אף הטעויות שהוא עושה, גם בתקופות דיו" , על אף חסרונותי

של איום ותנאים אובייקטיבים קשים, מתאפשר לצאצאיו לפרוע את 

חשבון העלבון והאשמה במסגרת היחסים איתו , תוך ניהול המשבר 

וויסות העוצמות הרגשיות במשפחה. אולם כשההורה נעדר, או חלש 

ילדיו , יהישרדות)גם אם חולשתו מוסתרת(, הורה השאוב למאבק 

 . והפנימית תמופקרים להרסנות ולתוקפנות החיצוניעלולים להיות 

  .המחייה והממיתעת זו מתעתעת בנו , בערבוב בין המיטב והמרע, 

בתוכנו , קמים בימים אלה לתחייה  קין והבל, יעקב ועשיו  המופנמים

  בתוך המציאות הנפשית שלנו. 

לתפילות ולהפגנות היא  גם מראה למציאות הכאוטית ההיצמדות 

נואש להתמודד איתן . אך בו זמנית  ןהחיצונית והפנימית, וגם ניסיו

היא  גם מאיימת להשאירנו תלותיים ופגיעים, נזקקים וחשופים. לנוכח 

דפוסי . בעת זו אנו עדים לוהעדר הורות מיטיבה  , הסכנה מבחוץ

יכולת להידבר האי וכחברה, ל שלנו כפרטיםהתמודדות נוקשים 

נמנע מאתנו להגיע להקלה ורווחה, וכך ולהבין אלה את אלה, 

 לבריאות והתפתחות. 

במרכז שלנו במהות , כמו גם במסגרות ציבוריות ופרטיות אחרות, 

מטפלות/ים יומיום ביחידים  ובמשפחות, המתמודדים עם  אנחנו

ודדות נוקשים ולא מציאות חיצונית ופנימית כאוטית, עם דפוסי התמ

מסגרת הטיפול המחזיקה והמיטיבה נותנת תיקווה אדפטיביים . 

 ומאפשרת גדילה והתפתחות אישית , הורית ומשפחתית. 

אל מול הסכנות החיצוניות והפנימיות בעת זו של סתו בזמן קורונה, 

  ?  כחברהמי או מה יטפל בנו  אני תוהה 

 ביטוילתת לחשוב והאפשרות והיכולת ממש כמו במשפחות , ואולי 

הנותנים תיקווה לריפוי ולהתפתחות . הם  ,בכתיבהו בהידברות

לנו זאת, בעיתוי זה של פתיחת שנה עברית חדשה, אני מאחלת  

כמטפלים ואנשי מקצוע, וכפרטים וכבעלי משפחות, כאזרחים שותפים 

 לאחראיות על עתידנו כחברה. 



 

 מירי לנגה

 פסיכותרפיסטיתעו"ס 

 מטפלת בפרטים, בזוגות ובמשפחות במהות ובקליניקה פרטית. 

 

 

 


