
המחולות,יצירתתואומנ
חינוכי,ומטפלפסיכולוגבעיני

ביןמענייניםקשריםהרואה

נפשיוטיפוליצירה

זיידריוסימאת

הטיפולבתחוםהחשוביםהתאורטיקניםאחד
קדושין,אלפרדהדגולהפסיכולוגהמשפחתי,

המשפחתיהמטפלעבודתאתפעםהגדיר
לריקודחדשהאפיהאוגרכוריכ"יוצר

כאלזולאימרההתייחסתיתמיד .המשפחתי"
מעניין.אינטלקטואליוניסוחמטאפורה

הרגשתימרתקת.חוויהליהזדמנהלאחרונה
אתעמקותה.במלואקדושיןשלכוונתואת

 .המחוללעולםחייבאניזולתובנההתודה

 .מחוליצירתתהליכיאחרילהתחקותביקשתי
הכוריאוגראפיה.שלהפסיכולוגיהאותיעניינה

המחול.בנייתתהליךהתפתחותאותיסקרנה
באיםמנין :שאלותמיליוןבמוחיהתרוצצו

הכוריאוגראףהרקדןמרגישמההרעיונות?

מודעים?תהליכיםאלההאםעבודתו?בעת
חזקהרגשיתמחוויהנובעליצורהדחףהאם

אואיתה,מתמודדשהרקדןבעבר,מחייו

האםבהווה?וסוערטעוןפסיכולוגימחומר
אוהדמיונותהמשאלות,בעולםהואהמקור

לתנועה?המוסיקה ?למהקודםמההחלומות?

נפשיבמצבנתוןרקדןהאםלהיפך?ושמא
היאהיצירההאםהיצירה?בעתמיוחד

נתון?ברגעחייונסיוןשלרציונאליתהשתקפות
אתהרקדןרואההאםתנועה?נקבעתכיצד

מראש?דמיונובעיניהסופיהתוצר

למסעיצאתיאחרותורבותאלהשאלותעם
עומדאניכאילומבולבל,הרגשתי .התבוננות
איזויודעואינידלתותהרבהבושישבפרוזדור,

מהןאחתכלולאןתחילהלפתוחמהן
 .מובילה

יוצריישראליםלשלושההתוודעתילאושרי
 .מודרנימחול

עבודותראיתיהכוריאוגראפים,אתכשראיינתי

שעותמספרביליתיואףבוידאושלהם
שאףלדעת,נוכחתימהם,אחדשלבסטודיו

שאיןמשום-רלוונטיותאינהמשאלותיאחת
היצירהתהליךהואהמענהתשובה.להם

המשחקיםמשתניםשלבלילמשמע, .עצמו
 :ןגומליביחסי

 ,צבעיםצלילים,מסרים,מחשבות,רגשות,
לביןהרקדניםביןגומליןיחסיהגוף,תנועות
לביןרקדןכלביןאינטראקציהעצמם,

שליהידעשחוסרגורמיםועודהכוריאוגראף

 .בקיומםשהרגשתיאבללזהות,ליאיפשרלא

~~-

יוצרים,שלאמירתםאתהבנתי
נפשי.צורךהיאעבודתםכי
בעצמם.אותומביניםהםתמידלא

משליטתם.חזקהוארבותפעמים
וכיבוש. Lניתתמידלאהדחף
הםבו.ישלוטמנסיםלאגםהם

ליצורחייבים

פיהפסיכותן
אפיהוןכןויאן

 ,מרתקבטיולנתוןעצמיאתמצאתי
מתחיליםמוגדר.כווןלוהיהלאשבראשיתו

לפנותמנסים .ההליכהמעצםונהניםללכת
מימדיםמיניבכלנתקליםושמאלה,ימינה

פסיפס.להבנותומתחיל

קשובוגםרקדניואתמובילהכוריאוגראף
אחתתנועהמציעהואהטבעיות.לתגובותיהם

סוףאין .זוואוליזוושובאחרת,כךואחר

 .לתחילתההמוסיקהאתמחזיריםפעמים
פיצוץ,ולפתע ,ומנסיםמנסיםקץאיןבסבלנות

זהזה".ש"זהומרגישהיוצר .נורידזיקוקין

בעיניים.ברקואיזהלהיות.שצריךמהבדיוק
נוצרה .רוחבהתרוממותהרקדניםוגם

 .נכונההסתדרהפאזל .כולםביןאמתתקשורת

 .החסרההחתיכהשנמצאהספק,אין

אבל .במחולכמביןעצמיאתרואהאינני
מצליחאניגם .בחגיגהנסחףמרגישאניאפילו
מושגליואיןהפנימית.האמתאתלחוות
זה .נכוןשזהיודעאניגם .מגיעזהמהיכן

 .אחרתאפשרילאכמעט .הנכון

 .שליעיסוקיעםהחיבורחלוכאן

תהליךלמהותנשאלתירבותפעמים
ליועץהנועץביןקורהמההפסיכותראפיה.

 ,משלמצאתיהשניםובמשךהטיפולים.בחדר

המורכב,הענייןתמציתאתלהעבירהיכול
 .פסיכותראפיהששמו ,והרגישהעדין

אתלמטפלמספרכשהמטופל
עלמניחכאילוהואקותיו,וומצקשייו

בכלחרוזיםשלמאותמאותהשולחן
וצורהגודלבכלהקשת,צבעי

מודאג,חר,ד ,מבולבלכשהואלמטפלבאאדם

רגשותועודכועסכואב, ,עצוב ,מתלבט

והמבוכההמועקהאתנדמייןהבה .בוביהבעיר

 ,בגרוןהחנקאובחזהלחץאותואתחש,שהוא
זהונתקליםמתרוצציםבתנועה,חרוזיםכאלפי

קשייואתלמטפלמספרכשהמטופל .בזה

מאותהשולחןעלמניחכאילוהואומצוקותיו,
גודלבכל ,הקשתצבעיבכלחרוזיםשלמאות
גםוישעכורים,חלקםשקופים,חלקםוצורה,
אינםהחרוזיםכן,עליתרמוגדרת.צורהחסרי

שלבועותכאותןומפזזיםקופציםהםשקטים,
בהנמזגעתהשזהכוסמעלהמקפצות ,סודה

החרוזיםצורמת.מוסיקהגםישנההמשקה.

בגדליםחרוזיםשלומפגשיםבזה.זהמתנגשים

עוצמה,בעליצורמיםצליליםמפיקיםשונים
הואהדיסהרמוניהרעש .משוניםוגובהגוון

העברלחוויותלסבל,לכאב,הציוריהביטוי
מפחידים,לדמיונותלמחלות,הטראומטיות,

לאובדנים,לפרידות,מאיימים,לרגשות
לכעסים,למשאלות,לחרדות,לכמיהות,
לכל-לנקמנותלקנאות,לתקוות,לחלומות,

 .אנושירגש

מתחילשהרישלו.מחרוזיותורםהמטפלוגם

אנושי.מגענרקם .אנשיםשניביןגומליןתהליך

שולףהוא .המטופלמביעלאשרמגיבהמטפל
בלנדלמטופלגירויהיאתגובתו .חרוזיםעוד

המטפלמצדגורריםואלה ,נוספיםחרוזים
הולכתוכךאחרים.מקפציםשלתוספת
 .תוססיםחרוזיםגבעתהשולחןעלונערמת

ללאלעיתיםמסויים,ברגע .הקסםקורהוהנה
ו,ןרשמיןדימיוני,חוטמגיחמוקדמת,התראה

חצוףנחשכמוהחרוזים,ביןלהתפתלשמתחיל
ומאגדםהצהוביםהחרוזיםאתהמלקטונמרץ,

חוטמופיעזמן,לאחרברורה.אחתלחטיבה
ליואמקודמו,שונהבקצבשנעכזהאולי ,אחר

כלאתלאסוףמצליחאבל ,משהומהסס

 .ןחהשוללקצהומעבירםהמשולשיםהחרוזים
המקרים,במרביתהראשונים,החוטיםאת

המטופלמתחילמהרהעדאבלהמטפל,אורג

בגימגום,בהיסוס,אוליתחילהמשלו.שרוך
תאוותומתפתחתהקצבגוברמהרהעדאבל

 ,מדלגהשרוךהשולחן.שעלהחרוזיםביןריצה
עיניומול .החרוזיםלאלפיבינותחודרעולה,

מחרוזתנוצרתוהמטופל,המטפלהשניים,
 .דיםוווראוסגוליםירוקים,חרוזיםשליפיפיה

אתה .) insight (תובנהמכניםשאנורגעזהו
 .מסתדרשהפאזלויודעבטחוןמרגישפשוט
תנאיםנוצרוסדר.להיותמתחילזהומרגע
נסיבותארועים,ביןהפנימיההגיוןאתלראות

אנרגיהומשתחררתהחרדהנרגעתומסובבים.

אדם .חוריןבת-חדשהחשיבהונובטתרבה,

עלתחילהחייו.עלשליטהמחדשמפתח
חייונסיבותעלואחר-כךהפנימיעולמו

החיצוניות.

לפתע .המחוליוצריעםבמפגשיהרגשתיכך

ואז .מדהיםחיבורונוצרבעולמםעולמיהשיק
איכות.מאותה ,להערכתימימ,דבעודנגעתיגם

לפרסםנתבקששנתייםלפני .שיריםכותבבני
כתבמסירתאתעיכבהוא .בספרמשיריוחלק
בשנימילים,שתילושחסרומשוםלדפוס,היד

ב"חדרהבחורהסתובבימיםבמשךשירים.

 .וניסהמייןוברר,ישב .היצירהשלהצירים"
 .משקלוזהותתוכןשוותאפשרויות,הרבההיו

אך .הבחינותמכלמתאימותמיליםלכאורה,
התענההמשוררוהנער .ייזה"היהלאזה

 .המהומהמהעלהבנתילאקשים.עינויים
נמצאה .יייש"שומע:אניהיסטריבפרץולפתע,
ברגע ,האמתעללהודות .הגואלתהמלה

זומלהמיוחדתבמההבנתילאהראשון
משחקשהואחשבתיאפילוובליבי .מחברותיה

בקריאהאבל, .הרומנטיהמשוררדמותאת

המלהכיצדקלטתישלישית,אושניה
אתמחברתאחרת,ולאהיאהזו,המסויימת

 .וזוהרתיפה ,ברורהלמחרוזתהחרוזיםכל
במקומהשתהאיתכןלאכללרגעומאותו

ובטוח.ברורטבעי,כךכלזהאחרת.מלה

-אצורלא"אםלי:אמרמישהו
ואמר:לכתהרחיקאחראחלה".

תואמ-עבודתיאתאעשהלא"אם
נפשית"מבחינה



כייןצרים,שלאמירתםאתהבנתיהנה
מביניםהםתמידלא .נפשיצןרךהיאעבןדתם

חזקהןארבןתפעמיםבעצמם.אןתן

הםלכיבןש.ניתןתמידלאהדחףמשליטתם.
 .ליצןרחייביםהם .בןלשלןטמנסיםלאגם

אחראחלהיי.-אצןרלאייאם :ליאמרמישהן

עבןדתיאתאעשהלאייאםןאמר:לכתהרחיק

לאהיצירהאםנפשיתי.'מבחינהאמןת-
 .פשרןתללא .נןראיפנימיסבלישצןמחת,
ןגידים,עןרקןרמתכשהיצירהזאת,ןלעןמת

אןרגיאסטית.חגיגהאיזן .מזהגדןלאןשראין

לרובנשארתהאומנותיתהיצירה
החלוםכמומוךעת.שאינהברמה
אלמסעבבחינתבהקיץ.וההזיה
נוסעתהיאהפנטזיה.ארצות

הרמזיםהסימליות,במחוזות
היאשלמים.הבלתיוהחיבורים
ההגיוןמבקרתמשוחררת

שתיביןהמשןתףעלדברתיעתהעדאם
ןפסיכןתראפיה,כןריאןגראפיההדיסציפלינןת,

אח,דיסןדיהבדלגםשישמכ,ךנתעלםבל
 .השתייםביןלפחןת,

כןריאןגראפיהביןהמהןתיהשןני

הנפשישהטיפןלבכ,ךהןאןפסיכןתראפיה

ההןיהאלהרציןנאלי,המןדע,אלשןאף

 ,האמיתיתהמציאןתקרי:האמפירית,החןשית,

פטןרההאןמנןת,ןאילןהאןבייקטיבית.

לרןבנשארתהאןמנןתיתהיצירה .כזןמחתירה

ןההזיההחלןםכמןמןדעת.שאינהברמה

היאהפנטזיה.ארצןתאלמסעבבחינתבהקיץ.

ןהחיבןריםהרמזיםהסימליןת,במחןזןתנןסעת

 .ההגיןןמבקרתמשןחררתהיאשלמים.הבלתי

אכןהמתבןנןשזןלתןלכ,ךמחןייבןתאיןליןצר

גםהןא .ליבןצןלפיפןעלהןא .שפתןאתיבין

אמתעלמבןססתשפתןשאםבבטחןן,יןדע

 .מקצתןאןכןלן .אליהיתחברהצןפהפנימית,

שפתלפחןתתהןןהפשרה,אתיביןלאןאם

למסעלצאתאןתןןתמריץלצןפהגרןיהתנןעה

שנזרקהבפרןבןקציהתלןיבלתימשלן,פנימי

 .הכןריאןגרףידי-עלאלין

בהיכליהמתייצביםשהאנשיםמאמיןאני
ייהקהל",ההכללהבלשןןשקרןימה ,המחןל

רגעיאתלחפשהמןטיבציןת,שארביןבאים,
האלה.החסד

 ,הצלילים ,התנןעה .במהמןליןשבאדם

לעברןזןרקתאשראןןירהיןצריםהצבעים,

ןמתחילשלןחרןזיןעםמתנגשיםאלה .חרןזים

אלהןיב ,בעיני ,המשמעןתיהאמיתי,הריקןד
ןכאן .הבמהעלהמתגלגליםהחרןזיםלביןשלן,

לןקןפץמסןייםןברגע .הדמיןניהמסעמתחיל

שיכנןיש .המחרןזתאתןמשחילהשןבבהחןט

שיגדירןיש ,אסתטיתייחןןיהייהזההרגעאת

למהפתאןםהבנתייי :שיאמרןיש '.יזיכןךייאןתן
יגידשהיןצר(למרןת '.יהכןריאןגראףהתכןןן

 .)יידברלשןםהתכןןנתילא" :לך

התחןשה.חשןבהההגדרה.חשןבהלאלטעמי,

המחשמל.הפנימיהרטט .ההתעלןתרגע
שבניברגעים ,דמעןתתעלנהקרןבןתלעיתים

כייגדןליםהמןדרניתבעבריתיציגןהנןער

מהחייםיי

שזולתולכך,מחוייבותאיןליוצר
פועלהואשפתו.אתיביןאכןהמתבונן

ליבוצולפי

ההמתנהשןןהשכאלהרגעיםמספרןבעבןר

כמעט .פלןניתמחןליצירתלאןרךשעןתבת

יצירתבכלמסתתריםהםכיאןתם,תגלןתמיד
העיןאתלאמןאפשר .למידהגםןיש .אמת
לצןרןתין ,מחןליןתרשתחןןככל .ןהלב

אתלזהןתשלכםהיכןלתאתתשכללןהשןנןת,

לשניםאןתכםיעשירןןאלה .הנכספיםהרגעים
-rf .רבןת

 ,משפחתימטפלפסיכותראפיסט.הואזוודריוטידייר
ומנחהכותב .וחינוכיקלינייאליצסו-עובד .נייומזוגי
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