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 על תוכן מוטעה אם קיים.העמותה אינה אחראית  ישראל. CdlS תעמות: המאמר תורגם בהתנדבות עבור ראשית דבר

וכן אינו הת . http://www.cdls.org.ilל המצויינת באתר במידה ונמצא תוכן מוטעה, ניתן לפנות אלינו לכתובת האמיי

המלצה כחוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא ועל כן אין לקבל מידע זה כייעוץ רפואי או מהווה 

  לטיפול ו/או תחליף לטיפול רפואי.

 מאבק ההורים: לקויות אצל ילדיםשל  ההשפעה

לימדו אותי  שהאופן שבו אנו מתמודדים עם קושי או כאב הוא להיות קשוח ולהתגבר. אם אתה יכול להימנע מלהפגין  

כאב, אז הצלחת "להביס את זה" והצלחת להתמודד עם הבעיה במיומנות. אני פסיכולוג שעובד עם אנשים שמתאבלים 

אובדן ההרסני והמתמשך של להיות הורה לילד עם על אובדנים קשים. רק מעטים יתווכחו על כך שהתמודדות עם ה

מוגבלות היא אחת החוויות הכואבות  ביותר שאיתן יכול אדם להתמודד. אחרי עבודה עם הורים של ילדים מוגבלים 

 במשך שנים רבות, התחלתי להאמין שקיבלתי עצה גרועה. התחלתי להאמין שכאב הוא הפתרון, לא הבעיה.

ים אל הילדים שלהם דרך חלומות, פנטזיות, אשליות, והשלכות אל העתיד. ילדים הם הורים, כל ההורים, מתחבר

ההזדמנות השנייה שלנו, "תוצרי החיים" האולטימטיביים שלנו,שיקוף והרחבה של עצם היותנו וקיומנו. לדעת שקיימים 

כניס מידה של רוחניות אפילו חיים אנושיים שצומחים מתוך הגנים שלנו, הגוף שלנו, שהם תוצאה של הקיום שלנו, זה מ

אל תוך האדם הקשוח ביותר. משהו בסיסי בתחושת הקיום שלנו נסער כאשר אנחנו עדים לפלא של המשכיות החיים. מה 

קורה כאשר חוויית היסוד הזאת נפגעת ללא תקנה על ידי מוגבלות/נכות? כיצד הורה שורד את ההרס שבנכות אצל הילד 

 ק? איך הם ממשיכים הלאה? איך הם יכולים לעזור לילד שלהם, לילדים אחרים? לעצמם? שלו, המנפצת את חלומו העמו

לפני שהתחלתי לעבוד בתחום הזה, שמתי לב לכך שאנשים שנתקלו בקושי הפכו בעיקרון לטובים יותר או גרועים יותר; 

סביב הנכות של הילד, ומרכזים את חייהם  מתעשתיםאף אחד לא נשאר כפי שהיה. מה עשה את ההבדל? יש הורים ש

אחרים מתפרקים לרסיסים. לפני חמש עשרה שנים, הדרכתי את קבוצת ההורים הראשונה שלי, שכללה אימהות של 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אימהות אלה העניקו לי עזרה עצומה כשהתחלתי לענות על כמה מן השאלות המתקשרות 

 להתמודדות עם מגבלות אצל ילדים. 

הקבוצה כשאני משתמש בשיטות פסיכותרפיה קבוצתיות מסורתיות, גישה שנועדה להתערבות התחלתי את 

בפסיכופתולוגיה. גישה זאת לא עבדה, מסיבה פשוטה: האימהות האלה לא סבלו מפתולוגיות, הן סבלו מקושי עקב 

רשיתי לעצמי להקשיב ההשפעה של היותן אימהות לילדים נכים. בהדרגה שחררתי את הדרך הישנה של עשיית דברים וה
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וללמוד מקבוצת ההורים האמיצה הזאת. לאט לאט הסתמן דפוס שהפתיע אותי. התברר שאנשים אלה הפגינו תהליך של 

אבל. זה הותיר אותי מבולבל. היה ברור שהן היו לסירוגין חרדות, כועסות, מכחישות, אשמות, מדוכאות או חוששות, אך 

ות התמקדו בחוויה של חרטות, בתחושה שאתה מוצף, ובתחושות נוספות השיח ".מופרעים"אלה לא היו אנשים 

שאופייניות לאנשים מתאבלים.  התהייה שלי הייתה: "מי מת"? באותה תקופה, ההבנה שלי מהו אבל הייתה פשוטה, 

 קונקרטית, והייתה קשורה אך ורק למוות.

מושגים שהובילו אותנו אל כמה אבחנות עוצמתיות לאחר מכן התרחש תהליך יוצא דופן. חברי הקבוצה נאבקו עם כמה 

האם זו ההפרעה לאורח חיים ה"נורמלי" שלך? האם זו תחושה "? לגבי אבל של הורים. האם זה האובדן של ילד "נורמלי

  של בושה או השפלה שנחווית ביחד עם משפחה, חברים, או עמיתים אחרים? 

לכאורה שלהם? ייתכן -אפקטיביות של קבוצת התמיכה-הלא האם זו האכזבה העמוקה שהיו כאלה שחוו מהתגובות

שהיינו חולקים מחשבות כאלה ללא סוף, עד שניסחתי שאלת מפתח שעזרה להכניס את התחושות והמחשבות המפוזרות 

והמעורפלות האלה לפוקוס. היא יצאה די בתמימות: "חישבו אחורה, על הזמן שבו ציפיתם ללידת הילד שלכם.מי או מה 

בעקבות השאלה הגיע מבול גדול של שיתוף אנושי חד, כואב, אשר עד עצם היום " ילד הזה אמור להיות בשבילכם?היה ה

 הזה משמש כבסיס לעבודה עם הורים של ילדים מוגבלים. 

הורים מתקשרים אל ילדים דרך חלומות יסוד, פנטזיות, אשליות, והשלכות אל העתיד. המוגבלות מנפצת את החלומות 

רך האלה. המוגבלות, לא הילד, מקלקלת ללא תקנה את ההשתוקקות העמוקה, היסודית, של ההורים. המוגבלות יקרי הע

מנפצת את החלומות, הפנטזיות, האשליות וההשלכות אל העתיד שההורים מייצרים כחלק ממאבקם להשלים משימות 

המפתח למשמעות קיומם, לתחושת  חיים בסיסיות. הורים של ילדים עם מגבלה מתאבלים על אובדן החלומות שהם

ההוויה שלהם.התאוששות מאובדן כזה תלויה ביכולת של אדם להיפרד מן החלום שאבד, ולייצר חלומות חדשים, יותר 

 השגה.-ברי

כאשר המוגבלות מנפצת בגסות את החלומות, ההורים מתמודדים עם משימה מסובכת, מדלדלת כוחות, מאתגרת, 

את הילד שיש להם, ותוך כדי כך לוותר על הילד שעליו חלמו. הם חייבים להמשיך בחייהם, ומפחידה. הם חייבים לגדל 

להתמודד עם הילד כפי שהוא עכשיו, לוותר על החלומות שאבדו, וליצור חלומות חדשים. כדי לעשות את כל זה, ההורה 

 חייב לחוות את תהליך האבל.

עצמית, ומוביל גם  -ב ממצבי רגש המספקים הזדמנויות לבחינהנלמד, ספונטני, עצמאי. הוא מורכ-אבל הוא תהליך לא

לשינוי פנימי וגם לשינוי חיצוני. מצבי ההתאבלות המאפשרים פרידה מחלום שאבד הם כדלהלן: הכחשה, חרדה, פחד, 
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- אשמה, דיכאון, וכעס. אנחנו משתמשים במילה "מצבים" במקום מילה "שלבים" כדי להדגיש שאבל אינו תהליך של שלב

שלב שמתפתח בצעדים נקודתיים. התיאור הזה של מה שהורה עובר הוא הצגה של תיאוריה, לא עובדה בלתי ניתנת -אחר

להפרכה. הכוונה שלו היא לעזור להורים למצוא דרכים משלהם להתמודד עם מה שבלתי אפשרי לומר. אני מסתכל על זה 

הם רוצים תוצאה מסוימת. מפה, לעומת זאת, היא  כעל מפה, לא כעל מתכון. מתכון אומר לאנשים מה לעשות אם

 התרשמות חלקית של אדם מן המציאות, שאדם אחר יכול להשתמש בה כדי שזה יעזור לו להגיע לאן שהוא רוצה ללכת. 

כאשר תיאוריות של אבל משמשות כמתכון ליצירת השלמה , יש שתי הנחות מופרכות שמניחים לגבי ההורים. ההנחה 

ע בתוך סדר ספציפי היא לגמרי לא מדויקת. דפוס עקבי אינו דבר שניכר אצל אנשים שמתמודדים עם שאבל יכול לנו

אובדן! וגרוע מכך, כאשר אנשים מאמינים שהם אמורים להתאבל  באופן מסוים, לעיתים קרובות הם מוצאים את עצמם 

. במשך כמעט  עשרים שנה של עבודה חושבים שהם עושים את זה לא נכון.שנית ,רעיון ההשלמה הוא לגמרי חסר בסיס

עם אנשים מתאבלים, וכן בהתמודדות עם האובדנים שלי עצמי, מאולם לא ראיתי מישהו מגיע לקבלה או השלמה של 

אובדן, רק להכרה. אמונה ברעיון ההשלמה מובילה  הורים לחוש שהם כישלון משום שאינם מצליחים להגיע להשלמה. 

 תכון אינו מומלץ.כל שימוש בתיאוריית האבל כמ

למרות שמצבי הרגש של האבל אינם דבקים בסדר קפדני כלשהו, ישנו דפוס רופף שניתן לאתר. הכחשה היא תמיד 

ראשונה, אך היא עשויה לצוץ שוב ושוב, בתדירות שבה ההורה חש צורך לחוות אותה. חרדה באה בדרך כלל לאחר 

רגש או יותר יחוו בו זמנית. משפחות -ם. זה לא נדיר ששני מצביהכחשה, אך היא יכולה לבוא גם אחרי מצבי רגש אחרי

שונות מרגישות יותר או פחות בנוח בנוגע להפגנת רגשות מסוימים או הסתרת רגשות אחרים. בקצרה, כל אדם שעובר 

 את תהליך האבל חווה כל אחד ממצבי הרגש, אך עושה זאת בדרך הייחודית לו ובסדר הייחודי לו.

נלמד הזה, תופס מקום מרכזי ברווחתם של הילד וההורה כאחד. זו הדרך היחידה -האבל הספונטני, הלאברור שתהליך 

שבה אדם מסוגל להיפרד מחלום יקר שאבד. אנשים רבים אינם מצליחים. החלומות שלהם מתנפצים עקב המוגבלות והם 

ת בפנים, מאשימים את עצמם או מתמוטטים רגשית תחת ההתקפה. הם מתנגדים לתהליך האבל, מחזיקים את הרגשו

אחרים, הופכים להיות מרירים, תלותיים, או אפילו מוזרים באינטראקציות שלהם. הם יכולים להיות החל ממנהל מסע 

צלב ועד לנוטש, האלכוהוליסט עד הוורקהוליק, מאדם תוסס מאוד ועד לאדם שבקושי זז או הולך. לא חשוב כיצד הם 

אלה הם אנשים שהפכו להיות גרועים יותר, ולא טובים  יותר, בתגובה שלהם על אובדן. מבטאים את התקיּעות שלהם, 

התרבות שלהם -אלה האנשים שלא יכלו או לא רצו לחוות את תחושות האבל.רבים מהם התנגדו לתהליך משום שתת

! אחרים  מתפרקים (המשפחה, שכנים, כנסיה, בתי ספר, חברים ) שלחו אליהם מסר עקבי: תחושות האבל אינן קבילות

משום שהם היו תקועים רגשית לפני שנולד להם ילד נכה. ללא קשר לרקע, אנשים נעשים גרועים יותר אם הם מתנגדים 
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לחוות ולחלוק את התחושות הספונטניות של אבל. כל מצב רגש, ולא חשוב עד כמה הוא שלילי, ממלא תפקיד ספציפי 

יב לחוות ולחלוק הכחשה, חרדה, פחד, תחושת אשמה, דיכאון, וכעס, בכל סדר ומסייע. כדי להיפרד מחלום אבוד, אדם חי

 או אופן שבו הרגשות צצים ועולים.

 מצבי הרגש של האבל

   הכחשה. 1

אנשים שמכחישים נחשבים טיפשים, מפריעים, או מרגיזים בכוונה בעיני אנשים רבים שצריכים להתמודד איתם. אולם, 

נכון. הורים של ילדים מוגבלים מפגינים הכחשה כמסלול נורמלי  של ניסיון להתמודד באופן שלם עם שום דבר מזה אינו 

אובדן. לא ניתן לחיות חיים באופן מלא תוך שמירה על מודעות לכל הדברים האיומים שעלולים לקרות לאנשים. רוב 

ם שקורים לאנשים אחרים אינם יכולים האנשים מגינים על עצמם באופן קבוע באמצעות מחשבות כמו "הדברים הנוראי

השיטה הזאת עובדת יפה כל עוד לא קורה שום דבר איום, אבל כשהוא כן קורה, אף אחד אינו  "לקרות לי, משום ש....

מסוגל להתמודד איתו. זה המקום שבו הכחשה בשירות האבל נכנסת למשחק. הכחשה קונה את הזמן שדרוש כדי להקהות 

של החלום שהתנפץ, לגלות את הכוחות הפנימיים הנדרשים   כדי להתמודד עם מה שקרה באמת, את ההשפעה הראשונית  

 ולמצוא את האנשים והמשאבים הנדרשים כדי להתמודד עם משבר שלא יכולת להתכונן אליו.

 . חרדה2

כאשר אדם   מאבד חלום שיש לו שהוא חלק מרכזי בקיום/הוויה שלו, הוא נאלץ לערוך שינויים משמעותיים בתוך עצמו   

ובתוך סביבתו. כדי להתמודד עם כך שיש להם ילד מוגבל, הורים עוברים שינויים דרמטיים שמשפיעים על הגישות שלהם, 

ים את שגרות יומיום. שינויים כאלה דורשים הרבה אנרגיה. חרדה העדיפויות, הערכים, והאמונות שלהם, וגם משנ-סדרי

מגייסת את האנרגיה הנדרשת כדי לבצע את השינויים  האלה. בנוסף, היא מעניקה מיקוד לאנרגיה הזאת, כך שהשינויים 

למת, יכולים לצאת לפועל. חרדה היא המקור הפנימי של הצורך לפעול.חרדה נתפסת בדרך כלל כהיסטרית, כבלתי הו

וכבלתי קבילה. המסר של החברה כאן ברור. ככלל, אנחנו מייעצים לאנשים חרדים "להירגע", לקחת תרופות, או 

פתרונות האלה מונעים מן ההורה להשתנות, ולעיתים קרובות -פתרון לבעיית" החרדה. הלא"להשתמש באלכוהול כ 

מציאויות צריך להתמודד, מלחיצות ככל שיהיו. לא לוקח גורמים לכך שהדברים יהיו גרועים יותר לכל הנוגעים בדבר. עם  

זמן רב לרוב ההורים להיעשות מודעים לכך שהם, ולא איש מקצוע כלשהו, הם המנהלים הרפואיים, חינוכיים וטיפוליים 

ות של הילד שלהם, גם אם יש להם אולי ידע מינימלי בלבד בתחומים אלה. זה לבדו אמור להביא את הצורך הדחוף באנרגי

  שצריך לגייס ולמקד, על ידי התחושה המכרעת של חרדה.
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 . פחד3

אנשים להתמודד עם שינוי, פחד הוא אזהרה המתריעה בפני האדם על הרצינות של השינויים  מגייסת כאשר חרדה

הפנימיים שנדרשים. תחושת האיזון והסדר של האדם מאותגרת מאוד כאשר הוא מתמודד   עם אובדן משמעותי. ההורים 

הבנה מלאה שתהליך השינוי  חווים את האימה שבידיעה שהם יידרשו להשתנות באופן עמוק ויסודי, כנגד רצונם, עם

 הפנימי הינו קשה מאוד. 

אובדנים משמעותיים מניבים תחושה עמוקה של נטישה ופגיּעות. יש לנו כמה אימרות להתמודדות עם רמה כזאת של 

פחד, למשל, "מוטב לאהוב ולאבד, מאשר לא לאהוב מעולם". כל אדם חייב למצוא את המילים שלו עצמו כדי להתמודד 

תחושת הנטישה והפגיּעות שנוצרת עקב האובדן המשמעותי. רוב ההורים חווים את פחד הפגיּעות בהקשר לרעיון ללדת עם  

הבטן לאפשר לילד הפגוע שלהם -את-הפחד ההופך ,יתר"-עוד ילדים לאחר שנולד להם ילד פגוע, או בהקשר ל"גוננות

האבל בא לידי ביטוי, לא קשה לראות שפחד הוא  לעשות משהו שנראה מסוכן. בהתחשב בדרכים שבהן החלק הזה של

 מחדש, לאהוב שוב, אל מול האובדן.-המדיום  שמעודד את המאבק להתחבר

 . אשמה4

הורים של ילדים מוגבלים מפגינים אשמה דרך מהלך נורמלי של אבל, ולעיתים קרובות מותחים עליהם ביקורת  על כך. 

אשמה היא מצב רגשי שהפך להיות מזוהה כל כך עם להיות נוירוטי, עד שאנשים חשים רגשות  אשמה על כך שהם 

שיפוט שלילי, ייתכן שיהיה קשה להורה מתוחכם מרגישים אשמה. מאחר ששיתוף של רגש כזה מעורר לעיתים קרובות 

לדבר בחופשיות על תחושת אשמה. על פני השטח, אנשים מלאי רגשות אשמה עשויים להיראות לא רק נוירוטיים, אלא 

נעימים, שלא נוח להיות -גם שטופי אמונות טפלות, בורים ופרימיטיביים. לעיתים קרובות הם נתפסים כאנשים לא

וכים לדחייה או יחס קשה מצד חברים, משפחה, ואנשי מקצוע. באופן כללי, הורים של ילדים מוגבלים איתם, ולכן הם ז

מפגינים אשמה באחת משלוש דרכים. דרך אחת היא על ידי כך שהם מספרים סיפור שמסביר איך הם אחראים על 

הדגש הנוכחי על מניעת ליקויי  הנכות של הילד. הסיפור שלהם הוא לעיתים קרובות מדויק, ובאופן כולל גם משכנע.

לידה הוביל הורים רבים לתחושה שהם גרמו לנכות של הילד שלהם. העניין כאן אינו ההיגיון, אלא תחושת האשמה. 

דרך נוספת שבה האשמה באה לידי ביטוי היא באמונה שהמוגבלות של הילד מהווה עונש על מחשבה, רגש או פעולה 

ת האשמה" הנפוצות ביותר היא חרטה על ההיריון בשלב כלשהו. כאשר משהו בלתי תקינים בעבר. אחת מ"מחשבו

משתבש לאחר שהמחשבה הזאת מופיעה, "זה הכל באשמתי" הופך להיות תוצאה טבעית. ולבסוף, רגש אשמה עשוי 

שום להיות מבוטא דרך האמונה של ההורה שדברים טובים קורים לאנשים טובים, ודברים רעים קורים לאנשים רעים. מ

שיש להם ילד מוגבל, הם כנראה אנשים רעים, ולכן כתוצאה מכך הם מרגישים בושה ואשמה. כיצד הסברים מכאיבים 
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כל כך לטרגדיה יכולים להועיל לאנשים מתאבלים? פשוט מעצם היותם הסברים. תחושת האשמה "מסבירה" את מה 

  שלא ניתן להסביר. 

כבר משלב מוקדם מאוד של חייהם. מה הם הכללים השולטים בדרך בני אדם החלו לתהות לגבי ה"למה" של דברים 

נכון ולא נכון"? אחד ה"למה" החשובים ביותר נוגע  לשאלה כיצד פעולות "שבה מתרחשים הדברים: גורם ותוצאה ו

"צודקות" או "לא צודקות" של אדם משפיעות על חייו. מה זה משנה אם אדם הוא מוסרי, אתי, פועל כחוק, דואג, 

פתן? חלק מאיתנו מצאו תשובות מוקדמות וקלות על שאלות אלה ולא חשבו עליהן מאז. לאחר אובדן, שאלות כאלה שא

לאבל שאליהם -אינן יכולות לקבל מענה באופן הרגיל. אלא, יש להתייחס אליהן באמצעות סוג המאבקים הקשורים

ם לגבי גורם ותוצאה, נכון ולא נכון, וההשפעה התייחסנו כאן. כאשר   אנשים מתמודדים עם אובדן, האמונות שהיו לה

שלהם על החיים, מתערערות מאוד. סדר הדברים  מתערער מאוד כאשר ילד תמים סובל. ההורה חווה כאב עמוק, כאב 

שניתן להשתמש בו כדי לסדר מחדש את ה"צדק" בעולם. רגש אשמה הוא מצב הרגש המאפשר את המאבק הזה ליצור 

אדם המלא תחושות אשמה אומר שהוא לוקח אחריות על הכול. ההרגשה היא שטוב יותר לעשות סדר חדש. בעיקרון, ה

מחדש את -את זה מאשר להאמין שאין לו שום השפעה על שום דבר! במובן זה, רגשות אשמה עוזרים לאדם להגדיר

 סוגיית הסיבה והאחריות במצב של אובדן.

  . דיכאון5

התייפחות עמוקה ומכאיבה. הורים מדווחים על כך שלפעמים ההרגשה   היא אחת התגובות הנפוצות על אובדן היא 

של ייאוש ויגון שוטפים את  כאילו הדמעות אינן מפסיקות לזלוג. יש מנוחה, אבל אז, בלי כל סיבה נראית לעין, גלים

השתיקה עשויים ההורה פעם נוספת. בין הדמעות, אדם עשוי לשבת לבד ולבהות בשתיקה. פרקי הזמן האלה של 

להימשך הרבה מעבר לפרקי הזמן של הדמעות. מחשבות של דיכאון משתלטות, מחשבות כמו: "מה הטעם לנסות, הכל 

נגמר", או "שום דבר שאעשה לא ישנה, משום ששום דבר לא ישנה את מה שקרה לילד שלי"! הדיכאון נדחה באופן 

 ",. כאשר אנשים מציגים רגשות  כאלה, אומרים להם "להתעודדסמוי ונשפט כפתולוגי על ידי חלק גדול מהתרבות שלנו

דעת. תגובות כאלה אינן מתאימות, משום שדיכאון הוא חלק מהתאבלות -נותנים להם תרופות, או מציעים להם הסחות

 נורמלית, הכרחית, ומצמיחה. הוא מטפל באספקט נוסף של מאבק אנושי בסיסי שהאובדן מעורר.

כאשר אנו מתבגרים, אנו מפתחים ומשנים את ההגדרות שלנו למילים הבאות: יכולת, מסוגלות, ערך, ופוטנציה (כוח). 

אלה מילים בעלות משמעות אישית עמוקה. הן הקריטריונים בהם משתמשים אנשים כדי להחליט אם הם בסדר או לא. 

עובד מוכשר, חבר מוערך, או אדם חזק? כל אדם קובע  באלו קריטריונים אדם צריך לעמוד כדי להרגיש כמו הורה בעל,
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את הסטנדרטים האלה באופן פרטי, אפילו בחשאי. כאשר הורים ניצבים מול ילד נכה, ההגדרות שהיו להם על יכולת, 

מסוגלות, ערך וכוח כבר אינן חלות יותר בדרך כלל. כיצד אמא יכולה להרגיש מסוגלת כשיש לה בת עם פיגור שכלי? היא 

א יכולה להשתמש במדדים של עמיתיה, כמו בת שמסיימת מכללה או נבחרת למלכת נשף הסיום. מה הוא הערך של אב ל

שאינו יכול "לתקן" את מה שמקולקל אצל בנו הנכה? מתוך המאבק הזה של האדם להגדיר את הערך של עצמו יוצאים 

זר אליך. אל מול אובדן, הורה מרגיש שאינו יכול הרגשות המפחידים של חוסר ישע, חוסר תקווה, ותחושה שהגורל התאכ

לפעול באופן אפקטיבי (חסר ישע), אינו מסוגל לדמיין שהדברים ישתפרו אי פעם (חוסר תקווה) ואינו מסוגל להאמין שיש 

לו גם מזל טוב בחיים. רגשות כאלה מבעיתים גם את ההורים וגם את האנשים סביבם. מסיבה זאת, קשה לראות שדיכאון 

וא חלק נורמלי והכרחי של תהליך האבל. דיכאון הוא המדיום שעוזר להורים להגיע אל הגדרות חדשות מה נדרש כדי ה

 ערך, וחזקים, גם אם לילד שלהם יש מגבלות שהם אינם יכולים לרפא.-להיות אנשים בעלי יכולת, מסוגלים, בעלי

 . כעס  6

בי הרגש. גם הוא חלק טבעי והכרחי של תהליך ההתאבלות. הורים כעס, עבור אנשים רבים, הוא המטריד ביותר מבין מצ 

חשים כעס על הנזק שנגרם לילד שלהם ועל התנפצות חלומם. כאשר אדם נתקל באובדן משמעותי, קרוב לוודאי שתחושת 

הפנימי שלו תאותגר קשות. כדי להמשיך לבטוח בעולם, אדם חייב שתהיה לו תחושת צדק שמאפשר את הסדר -הצדק

" בתוך !הוגנות באופן שבו פועל העולם. הורה יכול לדרוש בצדק לדעת מדוע יש לו ילד נכה: "למה אני, למה לא אתהוה

השאלה הזאת נרמז הרעיון שחייבת להיות סיבה טובה לכך שדבר כזה קורה להורה אחד ולא להורה אחר. תפיסת צדק 

חות של אדם זה.  כאשר הוא ניצב מול אובדן טראומטי של הורה, כמו ערך, היא עוד תוצר ייחודי של החשיבה וההתפת

של חלום, תחושת הצדק הפנימית הזאת מופרת. ההורה, שזועק אל מול העוול, מפתח דרכים חדשות להתבונן בצדק 

כעס הוא מדיום שדרכו הורה מגדיר מחדש הוגנות וצדק.  ?"בעולם. "מה, ככלות הכל, הוגן, אם דבר כזה  יכול לקרות

 ב אמונות חדשות בתוך הרמות הרגשיות העמוקות ביותר של ההורה המתאבל. הכעס משל

למרבה הצער, כעס הוא רגש שנדחה באופן אקטיבי על ידי התרבות בכלל ועל ידי האנשים הקרובים ביותר להורה. ההורה 

לך שליטה. כל זה הכועס חווה דחייה מצד אחרים, בלבול עקב תחושת הכעס והביטוי החיצוני של הרגש ,התחושה שאין 

מקשה מאוד לרגש החשוב הזה לפלס את דרכו. כעס מציב גם דילמות נוספות. בשונה ממצבי הרגש האחרים של האבל, 

כעס מכוון אל מישהו או אל משהו. מי (או מה) הוא האובייקט של הכעס של ההורה? השאלה הזאת גורמת מצוקה עמוקה 

עיתים כה מטרידה, עד שאנשים רבים נמנעים מלשאול את עצמם  את לרוב ההורים, משום שהתשובה האמיתית היא ל

השאלה הזאת. התשובה הבלתי קבילה, כמובן, היא שהילד הנכה הוא אובייקט הכעס. אחרי  הכל, מי הוא זה שנכנס אל 

  הזמן, האנרגיה והכסף של ההורה. את  ומכלה חייו של ההורה, פגע בהם, גרם לכאב עצום



  The impact of childhood disability: The Parents' struggleמ בהתנדבות המאמר תורגם 

disability.pdf-childhood-of-content/uploads/2018/10/impact-www.cdlsusa.org/wp 

https://www.cdlsusa.org 

     

 

8 

אמין שהרגשה שלילית והבעת רגשות שליליים לגבי הילד שלך זה טאבו. "הילד לא ביקש להיות נכה, רוב ההורים גדלו לה

ובוודאי שלא ביקש להיוולד. איך אני יכול לכעוס על הילד הזה"? אם הילד לא אשם, אז זה בוודאי לא הגיוני לחוש כעס 

ישים לבין מה שהם יכולים להרשות לעצמם למרות שההורה חש כעס! הקונפליקט בין מה שההורים  מרג –כלפי הילד 

לבטא עשוי לגרום לחזרה אל הכחשה.תוצאה נוספת של הקונפליקט הזה היא שההורה יכול להעביר את הכעס אל אחרים. 

 כל אלה הם יעדים אפשריים של הכעס המועתק הזה. -זוג, האחים הבריאים של הילד הנכה, ואנשי מקצוע  -בני

תחושה של האבל, במיוחד מצב הכעס, ההיגיון והחשיבה אינם רלוונטיים. היכן ההיגיון מאחורי כאשר חושבים על מצבי ה 

הקללות שמקללים שטיח שזה עתה נתקלנו בו ונפלנו? מהי המטרה בבעיטה בצמיג שיש בו פנצ'ר? מה זה עוזר לכעוס על 

רך להמשיך במשימה שעל הפרק פשוט מטהרת ומנקה את הד-מישהו לאחר שכבר עשה את הדבר הלא נכון? הבעת זעם

(למרות שביטוי של התנהגות זועמת מסיט את ההורה מן המשימה שעל הפרק). למרות שאין כאן היגיון, יש מטרה ותפקיד 

לביטוי של רגשות כעס. כאשר מתרחשים אירועים המפירים את תחושת הצדק של האדם, הזעם חייב לבוא לידי ביטוי. 

 להגדיר מחדש את מושגי ההוגנות והצדק שלו.הביטויים האלה עוזרים לאדם 

הורה של  ילד מוגבל נפרד מן החלומות שהתנפצו עקב הנכות, והוא עושה זאת דרך האבל. הכחשה, חרדה, פחד, דיכאון, 

כל אלה עולים. אם חולקים אותם עם אנשים אחרים, הרגשות האלה עוזרים להורים לצמוח ולהפיק  –אשמה, וכעס 

אולי הטרגדיה הגרועה ביותר בחייהם. את הצער יש לחלוק באופן עמוק ומלא עד שהסוגיות היסודיות תועלת ממה שהוא  

ייחשפו. פיתוח מחדש של סוגיות אלה משנה את השקפת העולם של ההורה. תפיסות חדשות של עצמם ושל עולמם 

להתמודדות עם הנכות וכבסיס לצמיחה אישית. כניעה לתהליך האבל עוזרת להורים למצוא את  משמשות כבסיס מוצק

החוסן הפנימי והתמיכה החיצונית הנדרשים להם כדי להתמודד עם אובדן עמוק; לגייס ולמקד את האנרגיות הנדרשות 

מחדש -נטוש  ופגיע; להגדירכדי לשנות את חייהם; להתחבר מחדש אל חלומות חדשים ואהבות חדשות למרות שאתה חש  

את הקריטריונים שלהם ליכולת, מסוגלות, ערך, וכוח; להעריך מחדש את תחושת המשמעות והאחריות שלהם, ואת 

תחושת ההשפעה שלהם על העולם סביבם; ולפתח אמונות חדשות אודות מערכת הצדק האוניברסאלית שהופכת את 

 –התרחש בו אובדנים איומים. במצבי התחושה שהתרבות דוחה העולם למקום נסבל לחיות בו, למרות שעלולים ל

כאשר חולקים באופן מלא  באופן מפתיע,ניתן להשתמש בדרכים חיוביות  –הכחשה, חרדה, פחד, דיכאון, אשמה, וכעס 

את הרגשות האלה. ייתכן שתוכל לראות כעת מדוע אני סבור שחוויה ושיתוף של הכאב הם הפתרון, ולא הבעיה. במהלך 

חיי חוויתי אובדנים רבים. במשך שנים רבות התמודדתי עם האובדנים האלה על ידי כך שהחנקתי את הרגשות, עבדתי 

המון (וורקהוליזם),ואין ספור דרכים אחרות שמנעו ממני לחוות את מה שקרה לי. הפכתי לאחד מאותם "פצועים 

צמי נולד ילד נכה התחלתי לקחת את העצות שנתתי מהלכים" שהייתי מחויב לעזור להם. באופן אירוני, רק כאשר לי ע
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באופן חופשי כל כך להורים אחרים. התחלתי להיכנע לתהליך הטבעי וההכרחי של ההתאבלות. כמו אחרים, גיליתי שרק 

עכשיו אני צומח ביחד  עם ההשפעה של האובדן. אני אמשיך להתאבל ולצמוח כאשר הילד שלי ואני מתפתחים וחווים 

 שים וחוזקות חדשות.אובדנים חד

 סוף

 

  ישראל. CdlSעבור עמותת תורגם בהתנדבות 

  


