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 "כמו בגן עדן"תהליכים קבוצתיים בסרט 

 מנהיגות מצמיחה ומנהיגות מצמיתה 
 גילה עפר

 

 
'If the analyst is prepared to listen, have his eyes open, his ears open, his senses open, his intuition open, it has an 

effect upon the patient who seems to grow.' (Bion, quoted by F. Bion on 1995) 

 

“O does not fall in the domain of knowledge or learning save incidentally; it can ‘become’, but it cannot be 

‘known’. (Bion on “Becoming”, 1977). 

 

 ןפסק זמלוקח  שבעקבות התקף לבמנצח תזמורת בעל שם עולמי  ,דניאלעל  ספרמ "כמו בגן עדן"סרט ה

תושבי המקום לא עובר זמן רב לפני שו בצפון שוודיה. ישלכפר  ,ילדותו ותמחוזתהילה ושב להמחיי 

לסרב, והופך  דניאל מתקשה .עצותלה  ישיאאזין למקהלת הכנסייה המקומית ופונים אליו בבקשה שי

 .כולה תה משתנים חיי הקהילהישל המקהלה. תחת שרביטו משתנה המקהלה וא הלמנצח

את  , הגורם לחבריה לכלואשמרנית המתנהלת תחת פיקוחו של כומר הקהילההחברה ה אתר הסרט מתא

המעכבים  יםבתפקידים סטריאוטיפי להינעל, וסביבם מתרחשכלפי הם לעצום עיניהיצריהם ורגשותיהם, 

 .מחוללת שינוילתמונה  דניאלכניסתו של כאמור, את התפתחותם האישית. 

בצפייה ש, עד ךכל כחזק  וינו קבוצות, התהליך הקבוצתי שמתרחש באהמוצהר הסרט פי שנושא על  אף

בתיאוריות של קבוצה ושל הנחיית קבוצות או טיפול  מצוי יוצרו אינולהאמין ש ראשונה התקשיתי

התפקידים הגבריים  בחינתב, יגדרימהבנושא  אפתחתמקד במספר נושאים: א שלי בסרט בדיון *קבוצתי.

נסה א ולבסוף ;ההשתנות של חברי המקהלה ק בתהליךעיסואעבור לאחר כך  ;ונשיים של הדמויות בסרט

 חברי הקבוצהאת טוב וכיצד הוא מוביל מטפל המטפל, מיהו \המנהיג\המנצח של ותפקידלשאול מהו 

ניתן לדון זה בסרט כי יש לציין מבט. ההקשבה והנושא  לעמיוחד דגש אשים בסיכום הדיון לשינוי. 

כוחה של ילדות ללא אב, טראומה והחלמה מטראומה, אהבה ושנאה,  מוכ ,היבטים נוספים רביםמ

 .בלבד שלו קבוצתייםהבאספקטים במסגרת זו אתרכז אולם  ,ועוד ,המוסיקה

אפיוניהם של חברי . 1 :למספר נקודותקבוצתית, חשוב לשים לב  מנקודת מבטסרט בוחנים את הכאשר 

עוברים תהליך ו ,יםכלוא והיים שבהם תפקידהמן קהלה חברי המ םנחלציהאופן שבו . 2 השונים.המקהלה 

עוברים  חברי המקהלהלא רק הכרוך בכך ש ,המנצח סביבה מאפשרתמעצב  התהליך שבו. 3 .של שינוי

 מבטים מרוחקים) סוגי המבטים השונים של הדמויות בסרט אלה על אלה. 4. מנצח עצמואלא גם ה שינוי,

הקשבה הוא  ההקשבה שלהם )מי מקשיב למי ואיזה סוג של רותצו , וכן(מקרבים או מבטים ומאיימים

  .מציע(

בהם, ששהאחרון  ,בלבד לפני הסרט הזה שלושה סרטים , ביים1938יליד , קיי פולאק ,הסרטבמאי 

 ,עשרה שנה-פולאק מעשיית סרטים למשך שמונה. לאחר מכן פרש 1986-ב הופק"אהוב אותי", 

 :Chance Encountersים: לפגוש את עצמך באחרים" )"מפגשים מקרי ספראת השבמהלכן כתב 

                                                 
, וכי (conductorחשוב לציין שבתיאוריה של האנליזה הקבוצתית אין מנחה הקבוצה מכונה "מטפל" אלא מנהיג, או מנצח ) *

 תר.הבחירה של פוקס, שטבע מונח זה, לא היתה מקרית. מבחינה זו מקבל מקצועו של גיבור הסרט משמעות רבה עוד יו
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Meeting Yourself in Others) .של  עצמך אצל האחר. אשתו אל המפגש עםעוד נחזור  בהמשך

לקראת הכנת הסרט במקהלה. שנים רבות במשך אהבה, שרה  אתגילה מה ז איתה הואלדבריו ש, פולאק

 חשים עצמם פעמים רבותמקהלה חברי  למד כיצד ומהםשלה,  חברי המקהלהערך ראיונות רבים עם הוא 

כמה עמוקה עד פולאק הדגיש  שנערכו איתואיונות ברכגוף אחד, נשמה מאוחדת, חסרי פחד ומלאי אהבה. 

אוסקר כסרט ההיה מועמד לפרס  הסרט .שיצר על הסרט עם חברי המקהלההמפגש היתה ההשפעה של 

ערים בעולם  יש .תבלרחבי צלחה אדירה בהזכה ל, והזהבגלובוס , זיכה את יוצרו בפרס הזר הטוב ביותר

  למעלה משנתיים ברציפות.במשך הוא הוצג  שבהן

בטרם מגיע  בכפרהשוררת אווירה הבסרט לתיאור  המשמשים דימויים מטאפוריים שניבחון אני רוצה ל

על רקע  .אופקנטול זהוב, שדה שיבולים בטבורו של נער הניצב  מספק את הדימוי הראשון .אליה דניאל

למראית עין  .תורמוניה מוחלטת עם סביבבהמתמזג ו, בכינור מנגןהזו הוא  טהורההו הנקייהתפאורה ה

רוע, המתפרצים  אידיליה הזאתאבל כמו במציאות, ל הזה, קסוםהרגע ן היכול לגרוע מ דבר אינו

שדה השיבולים א ששמתנפלים על הנער ומכים אותו. מתברר אפוילדים  עין בדמותהאכזריות וצרות ה

חוסר סובלנות וכוחנות, , יצרים אפלים, רוע מסתיר בתוכו ,תוםוהר ועל שקט, ט מלמדיכול כבש ,המוזהב

 .יש בו רכותש ,כלפי דבר שהוא שונה

שולפת מעומק היא  בעלה,מתעמתת עם  ,כאשר סטיג, אשת הכומר :בהמשך הסרט הדימוי השני מופיע

החסודה החזית השקטה ו המסתתרות שם. שוב, את חוברות הפורנו הקודש, אחורי ספריארון הספרים, מ

 אחר.במקום פורקן המחפשים להם  , תשוקות ורגשותמסתירה מאחוריה יצריםשל ספרי החוק הנוקשים 

 

  קבוצות:קשורים בנושאים המעסיקים אותנו כמנחי מרכזיים בסרט היבטים שלושה 

  .לההיגברים ונשים בקתפקידיהם הסטריאוטיפיים של  .1

לקיחת ו בחירההחופש  לאהישרדות דגש על מעבר מבעיקר ה –השתנות בקבוצה התהליכי  .2

 .אחריותה

 .דניאלזה של הכומר לעומת  המודל של .להנהגה מצמיחהמצמיתה בין הנהגה  – הנהגת קבוצה .3

האשמות. ו את הקבוצה בעזרת איומים, חוקיםמונע צמיחה ומנהיג ה הוא מנהיג מצמיתהכומר 

ממנצח של קבוצה לשותף  הופך, ושינוי משמעותיאל עבר  מוביל את המקהלה ניאלדלעומתו 

  .בכך ךעל כל הכרו בה,

 

 

 גברים ונשים בקבוצה

את  חנתמיגדרית הבו תיאוריהציג בקצרה לכפר, א בהגיעודמויות שדניאל פוגש השלל אסקור את לפני ש

ש לתיאור התחושות והרגשות הקשורים גדר משמי. המונח מהקיום הגברי והנשיהמשמעויות השונות של 

 נשית. לעומת זהות גברית  זהותהבניה של ל

אין  ההוא התכוון לעובדה שלאש "אנטומיה היא גורל",, כי ה ממאה שניםלפני למעל ,פרוידאשר קבע כ

מונחים בנשיות כבדן בגבריות ופרויד הבדלים נפשיים. חוסר זה מוליד שו ,משהושחסר לה  ,פניס
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בעיקר  ,פסיכולוגיתהמשמעות ברמה מולידים נתונים אך אותם , נתונים ביולוגים בבסיסםש ,מורכבים

מוסריות. השל הנרציסם ואגו, -הסופרואגו מידת חוזקם של האולם גם בפסיביות, /האקטיביותבשאלת 

טית יסיסקה, נרעצמ דעה משלנטולת , מהגבריותר  סיביתאפשהיא דמות נשית התיאוריה שלו הציבה 

 . ירודשיפוט מוסרי כושר  תבעליותר ו

טמון ההסבר להבדלים בין המינים כי וטענו נגד עמדה זו של פרויד היו מי שיצאו בתקופת חייו כבר 

מי יתרה מכך, היו גם (. Horney, 1926,1935)  קנאה גברית בנשיותבתרבותית, או -הטיה חברתיתב

האם  ת בשבילו אתייצגממשום שהיא קותו, עוד מינ הגברים אחרים, מפחד מהאשגם  כמושפרויד, טענו ש

 כיטענו חלק ממתנגדיו של פרויד היכולת להוליד ילדים.  בעלתהשדיים והחלב, היא בעלת  –ל יכולה והכ

 ;Thompson, 1940) כחסרה, כנחותה, כתלויה בגבר הלהציג את האשפסיכולוגי צורך לו היה 

Chassgeut-Smirgel,1976 ) . 

הנובעים מן תוצרים הנפשיים ה אתשל פרויד  ותיאורהפסיכואנליזה את  זנחה מאוחר יותר יםמאה שנ

בניסיון כלומר  ,גדריממתרכז כיום בשאלות של עיקר הדיון התיאורטי ההבדלים האנטומיים בין המינים. 

שר הק  את  .היא מכרעת תות או גבריות נשייושל זהו נןההשפעה שיש להבניה החברתית בכינוכי להראות 

זכר או נקבה, עם האם. ההזדהות, ההתקשרות והאהבה ממין התינוק, מכונן  שלו החזקוהראשון 

שאיננו עד כך מובנת ומקובלת בחברה שלנו, -. עובדה זו כללאמובין התינוק נרקמות שלו  הראשונית

 ודורובבנות. ננסי צ'למשמעותי ביותר בין בנים והבדל ראשוני מעצבת היא בו ש אופןלנותנים את הדעת 

(Chocorow,1978) , מתבססת על עובדה זו כדי להסביר את גדר, יהתיאורטיקניות של הממחשובות

היא שבגלל ההזדהות הראשונה והחזקה של שלה בנות. הנחה בסיסית לההבדלים ההתפתחותיים בין בנים 

 רית.קשה יותר לפתח את זהותו הגבאילו לבן קל יותר לפתח את זהותה הנשית, ולבת הבן והבת עם האם, 

דמות המטפלת בילדות ן הההבדלים בין בנים לבנות הם תוצר של הצורך להיפרד ממראה כיצד היא 

על השוני בין יחסי  מידה רבהמבוסס ב , וכי ההבדל בין גברים לנשיםאם(ה)שהיא בדרך כלל  המוקדמת

. את הבן מהבןשלה לבת והשוני  נהבגלל דמיו האם מתייחסת באופן שונה לבן ולבת בת.-בן ליחסי אם-אם

על ידי  מונעת מהבתהיא אותה שאולי מוקדמת מדי, מוקדמת,  תלאינדיווידואליוולנפרדות היא דוחפת 

תופשת היא גם . מאחר שהבת לודומה לה בכ שתהיהממנה  השתידרו ,באופן סמוי או גלויקירובה אליה, 

נימיים בינה לבין אמה והגבולות הפ, יותרממושך נפרדות שלה את עצמה כדומה יותר לאם, תהליך ה

יחד עם  .צפויות לה בעיות רבות יותרבתהליך של גיבוש הזהות האינדיווידואליות לכן , ומטושטשים יותר

לעומת זאת,  ברורה יותר.הופכת  ת הנשיות שלהשתפילכך ש הובילמהזדהותה הקרובה עם אמה , זאת

תהליך גיבוש הזהות המינית של  .חותפברורה תהליך הנפרדות של הבנים קל יותר, אולם זהותם הגברית 

 לאמוקדמת עם האם ה והזדהותלהעתיק לצורך כינונה את ון שעליו ושל הבת, כי ההבן מסובך יותר מז

לגבש את זהותו כגבר עליו לבטל תחילה זהות מינית מוקדמת הקושי בתהליך נובע מכך שעל מנת האב. 

של הבן עם הן משום שהקשר הראשוני  ,וטהזו אינה פש. משימה התפתחותית האםמהקשר עם  הנובעת

משום כך יותר.  בסביבתו נמוכהמשום שרמת הנוכחות של דמות ההזדהות הגברית  והן ,יותרבאם חזק ה

כמו  לאאני אהיה ") ולא על אימוץ הגבריות הנשיות ה שלתיהזהות הגברית על דחימבוססת פעמים רבות 

של כללית מאשר על הפנמה אוטיפ מאצ'ואיסטי יותר סטרי על ,("אני אהיה כמו אבא"במקום  ",מאיא
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הבת בעוד שלהוכיח שאינו ילדה, להמשיך להוכיח את גבריותו,  צריך להמשיךשהתפתח כך הבן  גבריות.

מבחינה  בצ'ודורו. בחברהפחות מוערכת יותר יציבה ההמגדרית  הזהותהעובדה שצריכה להתמודד עם 

הבת , בעוד שתוקף עשייתומ. הבן הוא בן doing-ו being יבין מצבתהליך ההיפרדות וגיבוש הזהות ב

שלה קשר ההוא  הבת פעולה, ומוטיב החיים שלוהוא עשייה  הבן מוטיב החיים של תוקף היותה.מהיא בת 

היא פונה פנימה, אילו הבת , ויאינסטרומנטלואקטיבי הוא פונה החוצה, הבן . העם עצמה ועם זולת

פחד ומנעות מרגשות, קשיחות נפשית, יל העהסטריאוטיפ הגברי  בנהנבדרך זו הווה. היא מתקשרת, 

של חולשה, תלות, כניעות, כולל מאפיינים ואילו הסטריאוטיפ הנשי המקובל  ,רבה ואינטימיותימתלות, ק

  שתלטנית.ות נית כאשה גברית, בולעשנתפמתאפיינת בתכונות אלה אשה שאינה . חוסר תוקפנות ופתיינות

שדניאל פוגש כאשר הוא מגיע  דמויות העיקריותה ןוכאלו הים הגבריים והנשיים בכלל, אלו הסטריאוטיפ

 ,של גבריות ונשיות הכופה עליהם התנהגות מסוימת סטריאוטיפיתה ששבויים בתפיאנשים ה :לכפר

 .של אחריםוקורבנות של עצמם להפוך ללהם גורמת ה

 

 הנשים בסרט

 לנה

צריך להתנתק ש כך שהגברצומח מתוך  אחת אשההזה בקרב הניגוד  או זונה?קדושה היא לנה האם 

הוא מפצל את דמות האשה לצורך זה . אמויכולה להיות  השאינאשה במיני אובייקט כמאמו, חייב לבחור 

כלפיה שאפשר לחוש אשה מצד אחר קיימת ה, כמו אמא, וקדושההאשה נה המצד אחד יש –לשתיים 

 את הפיצול הזה בסרט "כמו בגן עדן" מגלמתזונה. היא שמא, יאאינה דומה לזוהי האשה שומשיכה מינית, 

סיבת בכייה אינה נמסרת אולם . , לנה בוכהדניאל רואה אותה בפעם הראשונהבתחילת הסרט, כשלנה. 

כאשר פוגשת  .שיישאר למרות הבטחותיו ,אותההרופא עזב קשור לכך שהיה  בכישה להביןניתן בדיעבד 

על הצער, מקבלת על עצמה  את דמעותיה ומתגברתה מוחה אותה, היא לנה את אולגה הזקנה שמצחיק

מנקה  ,דואגת לטורה המפגרנראה אותה בהמשך . עם כולםמתקשרת ו לכולםזו שעוזרת  תפקידשוב את 

דמות לבין  מתנודדת בין רגעים של קדושה הדמות. שיירגעכדי  ,אותהולנשק לחבק  , ומניחה לואת ישבנו

 " את דניאל. לפתות" בני זוג, נוהגת להתפשט, ואף בוחרתמחליפה ה ניתמעין זנזונת פתיישל 

 

 גבריאלה

על עצמה ועל למענו  רומוכנה לוות ,את בעלה המכהאינה קמה לעזוב ש הכנועה ההאש היאגבריאלה 

 נמנעת מלהיעזר בהם או אפילו לדבריודעים על המכות, אבל  תושבי הכפר היא יודעת שכל עצמיותה.

שני  , ובמנהגה לסחוב אתלהיפרד מקוני באים לידי ביטוי בקושי שלהקשיי הנפרדות שלה  תם על כך.יא

להאמין שיש לה קיום  את כוחותיה, ומתקשהנכונה גבריאלה אינה יודעת להעריך לכל מקום.  ה איתהילדי

 ללא בעלה.  ,בפני עצמה

 

 אינגר
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אף על פי שהוא אינו מספק  ,תויתעמת אנמנעת מלהבמשך שנים שהכומר ו הנאמנה של אשתהיא אינגר 

לוקחת על עצמה את והיא  ,נסתריםחוכמתה והידע שלה  .ידועים לה האוננות שלוומעשי  תשוקתהאת 

 סרט היא נכנסת למצב קטטוניבהמשך ה ד האשה הטובה והמסורה על חשבון בריאותה הנפשית.יתפק

 .בעלהשל לשאת עוד את התנהגותו היא חשה שאין בכוחה להמשיך  , כאשר ממש

 

 סיב

. היא עד סופוו הסרטמתחילת משתנה  יא הדמות הנשית היחידה שאינהה , אשת סודו של הכומר,סיב

מאחורי  , ונחבאתבנות הקהילה אינה מעזה לתת דרור לרגשותיה, וכמו שאר שבויה בקנאתה ובקנאותה

לשאת את מתקשה ו ,מה מתאהבת בדניאלצהיא עלהבין כי לצופים במהלך הסרט ניתן . חסודהה החזות

בה לתת ביטוי גלוי לתוקפנות שמתעוררת כיוון שאין באפשרותה העובדה שהוא מתאהב דווקא בלנה. 

את מה במקומה שהוא יהרוס  התקוומתוך  לכומר על הרומאן בין השנייםהיא בוחרת להלשין  ,עקב כך

חלק היא גם שהיא מפגינה במעשה זה המוסווית תוקפנות המסוגלת להרוס. אינה שהיא עצמה 

, הרס ממשי בקבוצה יכול אכןו .התוקפנותלהפגין בגלוי את אין לה אומץ של האשה שמהסטריאוטיפ 

צורה אחרת קנאה או מכתוצאה המתעוררות פנטזיות הרסניות אין דרך לבטא במילים להתרחש רק כאשר 

 . , במקום חיבורחפש נקמהלפונים כן לו, תוקפנותשל 

 

 של הכפרהגברים 

 קוני

תחילה הוא מופיע כדמות חסרת פנים . אחרי דניאל והכומר פוגשיםהצופים הוא הגבר הראשון שי קונ

רובה של הכומר. עזרת היורה בארנבת בכמי שאחר כך , וכבישדרך מעשה ההשתוללות על ההמיוצגת 

 )ביחס לארנבת "זו נקבה, יריתי לה בתחת" כמוביטויים כוללת  שפתוקוני הוא הגבר המכה והשתוי, ו

. גברים מכים הם בדרך כלל "זה אחד מאותם אמנים?" המשפט המזלזל הנאמר על דניאל: שהרג(, או

בכך, ומתביישים  ,נפרדותהם מתקשים לייצר אינם יכולים לשאת את התלות שלהם בנשותיהם. שגברים 

ת וא ,גבריאלהאינו יכול לשאת את התלות שלו ב על נשותיהם. גם קוניואת תוקפנותם הם פורקים 

 יכול להביע את עצמוהופיע כמאצ'ו חזק מקפיד להועל כן  ,תהיה אשה עצמאית ונפרדתהיא האפשרות ש

הראשונה הוא פעם ב : קוניבוכה במשך הסרט פעמיים  כוח פיזי ומכות.אך ורק באמצעות  ואת קנאתו

תנה תקווה שהוא יש. התרגשותו מעוררת את הכאשר גבריאלה שרה את השיר הנפלא שלהמזיל דמעה 

לאחר שהוא היכה אותה  ,היא מופיעה במצב קשה עוד יותרמעט לאחר מכן אבל  ,ויפסיק להכות אותה

שואפת  להתבונן בעצמו קוני של ויכולתהתבוננות עצמית היא תנאי הכרחי לשינוי, וסמוך להופעה. 

בית ותו במגיעה לבקר אגבריאלה כאשר הוא בוכה  ההשנייפעם בהוא יכול להשתנות. אין לכן ו ,לאפס

פסיק מהוא רק כשסוגרים אותו מאחורי סורג ובריח חזור אליו. אין בכוונתה ללו שומודיעה  ,הסוהר

 .להשתנות יש בכוחוולא ברור אם  ,אותה להכות

 

 ארנה
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מכונית גדולה, זקוק להוא  :ביצועיסט"מצד אחד הוא ". ופני , על שניגבריהשבוי בסטריאוטיפ ארנה גם 

בקשתו . וצריך לחוש עצמו כמצליחן בכל רגע נתוןמוכר וקונה הוא ן הסלולרי, בטלפוהוא מרבה לדבר 

מתעניין בעיקר במספר הכרטיסים הוא  להצליח.נובעת מן הצורך שלו  למקהלהשיבוא לייעץ מדניאל 

הוא . את מכירת הכרטיסים מתא מקדיהלשיר בעיקר כי  גבריאלהב קודוח ,הופעהכל לפני  יםשנמכר

מה שחשוב לו הוא כי מועמד, כל אליה מתנגד לקבל  , כי הגודל קובע, אבלמקהלהאת המעוניין להגדיל 

 מסוגל למשל אין הוא, )או בעצמו( יםאחרבהוא אינו יכול לסבול חולשה או פגם  .הביצוע ולא האנשים

 צוחק תמיד במצביםארנה ולועג לו. אותו מעליו מרחיק , ולכן הוא מפגרו הבן דודנוכחותו של לשאת את 

בהולפריד השמן, בלי  בעקביותפוגע , ורגשיים קשים, למשל כשטורה המפגר עושה את צרכיו במכנסיים

נותר ארנה  ,להתקומם נגדוסוף סוף . כאשר הולפריד מרשה לעצמו חשוב על הכאב שמסבים לו מעשיול

 ע.וגלפ עלוללראשונה עד כמה לעגו בין מהוא רק באותו רגע שמשום המום, 

יפגין שמישהו יש צורך בחיוביים. לעתים היבטים גם יש של ארנה  מותו הסטריאוטיפיתלד ,יחד עם זאת

להתייעץ קודם עם בלי  ,ינהולתחרות בורושם את המקהלה שהוא ארנה . וייקח יוזמההובלה ויכולת ביצוע 

לו ומניח את הדרך דניאל מפנה לו  ומנהיגות,יוזמה במתעורר צורך , וכאשר ת. הוא דואג להופעוחבריה

 מתבררכאשר  ,הסרט בסוף המקהלהל והינשלוקח על עצמו את הוא גם זה ארנה  המקהלה.את ביל להו

 .דניאל גוססש

 

 הולפריד השמן וטורה המפגר

. סטריאוטיפ הגברי המקובלהמצב הקיצוני של הימצאות מחוץ לאת הם ניהולפריד וטורה מבטאים ש

  .גורשניהם מייצגים כישלון הבא לידי ביטוי בשומן ופי

 

קורבנות של הגברים כ , היכולות לבטא עצמן רק דרך השירה,הנשיםכי הסרט מציג את מעניין לשים לב 

קורבנות של כאחד הם כולם אך . מסוימת גבריותתפישת קורבנות של הוא מציג כהגברים  , ואתשלהן

תחת כוחניות  שבוייםועיניים עצומי מפוחדים, במצב זה, כשהם  וצרות עין.הסתרה  ,הדחקה, הכחשה

  פוגש דניאל את חברי המקהלה. .ושמרנות

 

 תהליך ההשתנות של אנשי המקהלה

בין  ויניקוטבחנה של את האבקצרה לצורך תיאור השינוי אציג ? להשתנות הלחברי המקהלמה גורם 

. בהמשך להשתנותהנחוץ לדעתו כדי הצורך במרחב פוטנציאלי את והכוזב, לעצמי העצמי האמיתי 

 שינוי.בנושא ם לתיאוריה של האנליזה הקבוצתית ג אתייחס

 בטרם הגיע,שם קיים היה שעולם לאמנם כל תינוק מגיח ( Winnicott, 1945) ויניקוטעל פי תיאורו של 

ברא שאת העולם כאילו הוא  יו לחוותעל ,על הצורך לשרודרק יתבססו ערך ולא  בעליאך כדי שחייו יהיו 

. התינוק נולד עם , ואת זאת צריכה האם לייצר בשבילוסביבה מאפשרתלתינוק זקוק הלשם כך אותו. 

מא התגובות שהעולם מעורר בו חושש ש הואכאשר  תו מגבילה אותו,אולם כאשר סביב ,עצמי אמיתי
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   יצירתימרחב ללא  תגובתיות לסביבההמבוסס על  ,(false selfלדחייתו, הוא מפתח עצמי כוזב ) יובילו

(Winnicott, 1960.)  כשיש לתינוק חשש שמא התגובות הנובעות מן האני האמיתי שלו עלולות למנוע

. לרצונותיה של הסביבהעצמו להתאים עצמי הכוזב ומניח ל ת העצמי הזהממנו אהבה, הוא מחביא א

אכפתיות, ונציע לו של קבלה והכלה, הולמים תנאים שבגר, לילד, או למטופל  ספקאם נלעומת זאת, 

אני מבקשת לצטט כמה שורות העצמי האמיתי שלו. בהקשר זה ויתגלה יפציע אז , התכוונות והקשבה

 :בסרט השיר שגבריאלה שרהמתוך 

 

 מעולם לא איבדתי את עצמי

 זו היתה רק תרדמה

 אולי מעולם לא היתה לי ברירה

 אלא רק הרצון להישאר בחיים.

 

מציאות ן המציאות הפנימית לביהמתקיים מגדיר תחום ויניקוט  ?ממש שרה ויניקוטין גבריאלה הא

, מתהווה ומתרחשת החוויה הסובייקטיבית שבואזור  ,מרחב פוטנציאליחיצונית שאותו הוא מכנה בשם ה

קבוצה ראשיתה של כל  ,קבוצתיתהאנליזה הבספרות . (Winnicott, 1971) יכול לפרוחוהעצמי האמיתי 

וסכמות ונורמות מופנמות שלעתים קרובות ידי מבידי אחרים, במובלים ה, נטולי מחשבהעדר של אנשים ב

 מטריצהמתקיים מרחב בטיפול הקבוצתי לעומת זאת, מנוגדות לאמת הפנימית שלהם, לעצמי שלהם. 

העולם עם הן  ,כל משתתף מפגשמקיים המשתתפים. במטריצה זו של  יהםמובאים כל רגשות שאליו

יתחולל שינוי . על מנת שגם יחד ממנו הוהשונלו הדומה עם המציאות החיצונית, עם והן הפנימי שלו 

להכיר דומה שהוא לא רצה אותו דומה לו אצל האחר, האת  לפגוש המשתתף עליו ו שלבחיימשמעותיו 

 ו,הוא צריך לגלות את האמת הפנימית שלמפגשים אלה דרך הזר. את  ,ממנואת השונה גם ו, בקיומו

הקבוצתית במטריצה האחר ועל עצמו. לקחת אחריות על ותה יאת הכוח לחיות אבעצמו ולמצוא 

בין המשתתפים והכרה בדמיון אמפתיה  מתקיימים יחסי מראה בין האני לאחר, ובמסגרתם מתעוררת

 . ביניהםהשוררים ובשוני 

המנצח,  ,דניאל תהליך השינוי שעוברמקהלה. חברי ה בקרב רובאלו כמראה תגובות בסרט מתקיימות 

זדהים איתו חברי המקהלה מאחרים. כמודל של שינוי בעבור ה, משמש שאותו אתאר בהרחבה בהמשך

לנה היא הראשונה שמתעמתת עם חברי . מציעהדוגמה שהוא ולומדים מועם תהליך השינוי שהוא עובר, 

 בקבוצה היא מתפקדת ת הסרטבתחילכאמור, אה איך דניאל מתעמת עם הכומר. ו, אחרי שהיא רהמקהלה

היא מסוגלת אין חבר מקהלה, התנהגותה אינה הולמת לה ש אומרת , למשל,כאשר סיבכקדושה, ו

מקהלה, נשות הכאשר הכומר מאשים את דניאל שהוא מפתה את  ,מאוחר יותרבשלב להתעמת אתה. רק 

, ומאשימה אותם המקהלהדניאל מצדו מסרב להתייחס להאשמת השווא, היא מחליטה להתעמת עם חברי ו

 נשוי. סתירו ממנה את העובדה שהרופא העל כי 

 דרךזה בזה , לתמוך הקבוצה , הלומדים, כמו שאר חבריהולפרידוגבריאלה עוברים גם דומה תהליך 

סימני עם גבריאלה מגיעה למקהלה אשר כם. , לקחת אחריות, ולתבוע לעצמם את מקוממראההתגובת 
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כדי  , דווקאומתעקש כי חשוב שהיא תופיעארנה  , מתפרץואומרת שלא תוכל לשיר בהופעה ,מכות

אומר שהופעתה של גבריאלה לא צריכה להיות , והוא דניאלמכעיסים את  ארנה . דבריו שללהראות לקוני

הוא מספר לגבריאלה שאת השיר  .המצוי בתוכההכוח  לבטא אתאמורה מונעת מן הצורך לנקום, אלא 

שתגרום  "מאז שהייתי קטן חלמתי ליצור מוזיקה הוא אומר. ",במיוחד בשבילה. "הקשבתי לךחיבר 

את ארנה . בתגובה מכנה סאיהולפריד מביא לה כו ,מתיישבת בוכיהגבריאלה לאנשים לפתוח את ליבם." 

פגיעות שספג ממנו לראשונה אחרי כל ה, הולפריד מתפרץ ומכה אותוו ,"שמן"בשם הגנאי הולפריד 

מלמדים ריאלה גבלהולפריד חילופי המבטים בין , ומה עשהלראשונה המום מבין הבמשך השנים. ארנה 

הבינה כי דרך השירה וגבריאלה  ,החזיר לארנהלסוף סוף למד  הולפריד :דרך הנכונהעל ה כי שניהם עלו

מקהלה: חבר נוסף בשינוי אצל מחולל  השל שירה לא כקורבן אלא כאדונית לעצמה. ,את מקומה תמצא

  .תזאלה  לומרלא אזר אומץ ושכל השנים אהב אותה  פלורנסספר לבוחר להזקן ש

לא לנה בבנג'ו )כלי שבמהלכה מנגנת המקהלה בכנסיה, במסיבת  , שתחילתושינוי תעובראינגר גם 

 ויצריהנושרים ממנה  הכבלים כולםנכנסת למעין טראנס של ריקוד פאגאני.  אינגר(, ויתי בעלילכנסי

 פורקן. ים להםמוצא

לפני הגעתו של דניאל. ית ההנחיה הייחודיכולתם של חברי המקהלה להשתנות קשורה כמובן בדרך 

של המקהלה המצומצם המרחב הנפשי , ואנשים שאין ביניהם קשר ממשישל כקובץ מקהלה התפקדה 

ומנהיגותו דניאל  הגעתו שלהמדכאת.  האווירבהשירה והן  בא לידי ביטוי הן בטיבתחת שרביטה של סיב 

. אתייחס לנקודה זו וי משמעותישינהנחוצים לצורך התנאים המאפשרת צמיחה יוצרות את הלא מצמיתה ו

 :תמשלוש זוויו

 בעצמו.להשתנות  ו של המנחהיכולת .1

 .מקום למנהיגויות אחרותיכולתו לפנות  .2

 .הרחב ביותרבמובנם  –שלו מבט הקשב וה .3

 

כפר בסרט אינו הכומר להשתנות בעצמו.  להביא לצמיחה הוא יכולתומנהיג היסוד ליכולתו של תנאי 

דניאל עובר  ,לעומתול, ובעיקר את עצמו. ואבד הכ, וגורמת לו לעוזבת אותולא שסטיג  עד משתנה כלל

 המהר אך עד ושואף להתבודד, הוא מפוחד, חושש מיצירת קשרים שינוי של ממש. כאשר הוא מגיע לכפר

אישיותו היא היפוכו של יחס של מעורבות רגשית ואכפתיות.  ם, ומפתח כלפיההמקהלהלחברי נקשר הוא 

עם עם הכומר, מגיע לעימות פיזי מתעמת דניאל  קוני וארנה.בדמויותיהם של מגולם ההגברי סטריאוטיפ ה

תהליך השינוי . להתאהבגם ו ,כשצריךהוא מוכן להתעמת חברי המקהלה גם עם  .ארנה כועס עלו קוני

 צרות העין וההכחשה של אחרים.ולהתמודד עם  ,המקהלה להשתנותלחברי מאפשר גם שהוא עובר 

ציינתי, כפי ש? מקום למנהיגויות אחרותהשארת גמישות המטפל ובנושא של ללמוד מהסרט ן ניתומה 

זקוקים , ומובלים על ידי אחריםה נטולי מחשבהעדר של אנשים היא הקבוצה בנקודת המוצא שלה 

להישען עליו. מנהיגים גרועים מנצלים את הצורך  שיוכלויודע וכול למנהיג אומניפוטנטי לכאורה 

לנצל את אלוהים או לשחק חייב להיות משוחרר מן הצורך אבל המנהיג החיובי  ,י הזה לצרכיהםהרגרסיב

עם המפגש דרך לגלות,  חברי הקבוצהנמצא שם כדי לעזור להקבוצה  מנחה למטרותיו.צרכים כאלה 
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ולמצוא משתתפים, של כל אחד מה (דניאלאו "הקול הפנימי" )בניסוחו של  קבוצה, את האמת הפנימיתה

, מנהיג היא לגמול את הקבוצה מהצורך בהנהגה סמכותניתההמטרה של  .נהל לאורה את חייות הכוח לא

בהקשר זה יש הכוח הטמון בו )שכל אחד מהם יגלה את ה, על מנת לחברי ולהעביר בהדרגה את האחריות

קבוצה להפוך ממטפל ה מנחההבתהליך זה אמור  (.והטיפול הקבוצתיטיפול האישי חפיפה בין מטרות ה

 . םבין שוויבתוכה לשיתוף פעולה  , ולחתורמשתתף בהל

הוא חסר גמישות, וכפי שהוא עצמו אומר לדניאל לקראת לאחרים להוביל. להניח כומר הכפר אינו מוכן 

רק , והוא הראשוןהמפגש מן  וחשדדניאל מעורר את ממנו.  חל יילקוכהמא פחד שהבו  קייםסוף הסרט, 

לעומתו דניאל . תו על חברי המקהלההשפעבמיוחד לאור לק אותו מתפקידו, לסמתין לרגע שבו יוכל מ

לא מנצח ו הוא נעמד מאחור, כאשר גבריאלה שרה :צורךבמקרה הלמנהיג אחר יודע להעביר את הכוח 

מתוך , הוא מוותר להם רצונובניגוד להמקהלה רוצים לנסוע לאוסטריה לפנים, וכשחברי על המקהלה מ

בעל כושר ביצוע צורך במנהיג כאשר מתעורר ה .מכך ייםומא רצונם גם כאשר הוא הבנה שיש לקיים את

אותם  , המוביל את המקהלה לווינה, שם הוא מוליךלארנהגדול משלו, הוא מעביר את שרביט הפיקוד 

 ברחובות העיר.

 

 מבטהקשב והשל  חשיבות והמרכזיותה

המחשה . תפקודו מוגבל ביותר יהאמוציונאל , אך במישורא מנצח בעל שם עולמידניאל הובתחילת הסרט 

שדם מתחיל לנזול לכך הוא שם לב אין כדי כך שמוזיקה עד לנתק זה מספקת הסצינה שבה הוא שוקע ב

לכפר מולדתו. מניצוח ולשוב מחליט לפרוש הוא מקבל התקף לב לאחר שהוא הופעה.  מאפו במהלך

ההקשבה היא הפעולה המרכזית  .אני אקשיב"כאשר האמרגן שלו שואל אותו מה יעשה שם הוא עונה: "

 אנחנו מקשיבים למטופלים וגם עוזרים להם להקשיב לעצמם. . מטפלים, בטיפולשלנו, כ

של  תכונותבעל מנהיג הכומר הוא . הוא האדם הראשון שמקבל את פניו של דניאל בכפרכומר ה

כחשה של רגשות ויצרים. כאשר הדחקה והומתאפיין בקנאי, חשדן, שתלטן, חסוד, הוא אינקוויזיטור: 

הכומר בין להקשיב". כדי "באתי הנה רק  :לו הוא שב ועונה גםשואל את דניאל מה יעשה בכפר, כומר ה

 ם זאת, דניאל בניגוד לכומר יודע להקשיב.שניהם מפחדים. עכי למנצח יש מידה של דמיון בשלב זה, 

"הכל ד מודיע להם ש, ומימאמנותם יגתעם המקהלה הוא מביע הערכה מסודניאל במפגש הראשון של 

 שלו.מדם אמת פנימית כלומר לכל א ,: "לכל אדם טון יחיד ומיוחד משלו", ומוסיףמתחיל בהקשבה"

 .עליולהתעכב  כדאימפתח ש זהו

התייחס לשלשה סוגים של הנאה: הנאה חושנית )נעים(, הנאה תבונית )טוב( והנאה קאנט הפילוסוף 

שלאדם יש שלושה סוגי ( הפך זאת למושגים של סיפוק וקשב והסיק 2008אסתטית )יפה(. פרוגל )

את הקשב מחלק בעקבות קאנט ( 2008)פרוגל    סיפוקים: סיפוק אפיסטמולוגי, סיפוק אתי וסיפוק אסתטי

   שלושה סוגי קשב: קשב אפיסטמולוגי, קשב אתי וקשב אסתטי.ל

אובייקטיבי,  ,להגיע לאמת. זהו קשב מדעיותכליתו  ,ו להכירתקשב שמטרהוא  אפיסטמולוגיהקשב ה

 הוא ריחוק רגשי. קיומו ל יהתנאי ההכרחש
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 גם לדוברם,לתוכן הדברים אלא רק אינה מכוונת מרחב של חירות. ההקשבה לפתוח  ותמטר הקשב האתי

של חירות. המעורבות פעולה היא לפתוח מרחב ההקשבה הזו . תכלית שלו קיומיתלחוויה הו לסובייקט

 רצויה. גםרק אפשרית אלא בסוג קשב זה אינה  הרגשית

ללא שיפוט אפיסטמולוגי )אמת( או אתי  הוא קשב שנועד לפתוח מרחב של התבוננות הקשב האסתטי

 .)טוב או רע(

  

. הדבר הראשון שנגלה לעיניו עם הגיעו הוא הארנבת, שמראה להקשיבמגיע אל הכפר במטרה דניאל 

רובה שמשגר קוני באותה ארנבת מן ה ההירייהוא  ון שהוא שומעהדבר הראש ממלא אותו שמחה וחום.

 קהילה.על השהכומר מביא הרגשי מוות ירייה זו היא הסמל לשל הכומר. 

אינו מקשיב אלא למעשה הוא  אחר, אבלנדמה לו שהוא רוצה להכיר את ה. הכומר אינו יודע להקשיב

אתי )למען . אין לו קשב אומרים ועושיםאחרים לבלוש, לדעת מה אנשים על מנת מצותת, ועושה זאת 

להקשיב  מסוגללהכיר את האמת של השני(. הוא אינו שמטרתו החופש של השני( או קשב אפסיטמולוגי )

שב שלו, הק  ממנה. מסוגל לסטות  ינושהוא אנוקשה ה באמונהשלו, נוקשה האמת הוא דבק במשום ש

. רגשותיהם או לצרכים של אנשיםא ידע ביחס שכאמור אינו אלא ציתות, מטרתו להנחיל לו שליטה, ול

לשנות בקרב אנשי קהילתו. הוא אינו מבקש להבין במטרה מתרחש על ה הציתות אינו מלמד אותו דבר

 אותו.ציפים מהאת הפחדים ים בעיניו מאששרק שומע  . הדברים שהואולהשתנות

מרחב של חופש. וכמו המקהלה  בפני חבריקשב אתי, קשב שתכליתו לפתוח לעומתו מדגים יכולת ל דניאל

"לכל אחד טון יחיד ומיוחד הכרתו בכך שבתיאוריה, הוא עושה זאת מתוך מעורבות רגשית אמיתית וכנה. 

יושב לבדו הוא גם כשהוא לטון המיוחד והשונה של כל אחד.  דריכותבמאפשרת לו להאזין , משל עצמו"

י עליהם, אהוא מרגיש אחרשל כל אחד מהם. וחוזר לעצמו על הקול מתבונן בתמונות של חברי המקלה 

את חברי המקהלה ללמוד להאזין מעודד הקשב שלו נועדה לפתח את החירות והחופש שלהם. זו אחריות ו

מתחיל לשיר בטון  ,המפגר ,טורה כאשרוכך למשל,  .יםלהקשיב לאחרומפתח גם את יכולתם  ,לעצמם

בסוף הסרט  .נו עוד קול באס אחד במקהלה!"יהיה ל ,מקהלה ואומר "היה יחברמתרגש אחד משלו, 

 .שלוממתחיל טורה לזמזם לעצמו , וכל חברי המקהלה מצטרפים אליו, כל אחד בטון 

 מאפשר צמיחה?המבט הסוג מהו אפוא . חיוני גם המבט חופש ביטוילצד הקשב הנחוץ לצורך פיתוחו של 

מבט בין שניים, , וזו מתגלמת בקיומנו לשיסוד האבן היא האחריות האתית כי הפילוסוף לוינס מדגיש 

אך גם  ,עם לוינס (.2006פרוגל,  ;9519)לוינס,  מגלה למתבונן את חירותוו פנים אל פניםמבט המתרחש 

אני רוצה  –(2006פרוגל,  ;2008)סרטר,  המבט של האחר מגביל את החירות שלישקבע כי רטר אסעם 

 ובשניהם אנחנו פוגשים בסרט. ,גבילים את החירותשמויש כאלו  ,מגלים את החירותשלטעון שיש מבטים 

יושב , הוא לחזרות המקהלה הכומר מגיע כאשרלמשל  מאשים.ושל הכומר הוא מבט חמור, נוקב  ומבט

ים. לבסוף מתפרץ הנוקש, וכאשר גבריאלה שרה מתעכבת המצלמה על פניו בחומרהבחבריה מתבונן ו

עבודה השהכומר עוזב את החדר מתחילה לאחר תרכז. מפריע לו להו מבטכי דניאל ואומר לו עליו 

 רצינית. ה
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פנים אל מהצד, אלא מביט  מתבונןדניאל אינו . של דניאל שונה לחלוטין מבטה מבטו של הכומר,לעומת 

 . אחראחריות לשנושא מבט , המבט שלוינס מדבר עליוה זהומעורבות רגשית. ו אכפתיות , מתוךפנים

עליה  דניאל מקרוב בעת שהוא מדבר אליה ומשפיע מביט בההמקהלה לנה לעזוב את מבקשת כאשר 

מולה ומביט בה מתיישב הוא  ,לשיר שאין היא רוצה מקונימחליטה מתוך פחד  כאשר גבריאלה להישאר.

ליצור מוזיקה  םחל וילדותמאז שכתב למענה שיר, כי  ואומר להאליה את פניו מקרב אז ובריכוז רב, 

שהוא חש האחריות , ועל האכפתיות שלו דבריו של דניאל מלמדים עלת ליבם. שתגרום לאנשים לפתוח א

 . גבריאלהכלפי 

גבריאלה דניאל מתבונן בשיא של הסרט, כשלומדים הצופים להכיר ברגע האת מלוא כוחו של המבט 

קהל )מלבד פונים אל החברי המקהלה מבטיהם של  ,בסצינה זוהקהילה. חברי שרה עם המקהלה לפני ה

אדירה. עומד מאחור, מביט בגבריאלה בתשומת לב אשר ודניאל עצמו,  ,דניאל(מגניבה מבטים לשסיב 

תה את הפה ממש יאביחד תה את הגבות, פותח יתה, מרים איאביחד הוא נושם  :התמלווה אותה בשיר הוא

ל נוט לשיר גבריאלהמסיימת כש .התינוקאת הכפית ל תם הפותחת את פיה בכל פעם שהיא מקרבא  כמו 

  מביט בה מקרוב ואחר כך מנשק אותה. ,בשתי ידיודניאל את פניה 

 

 גבריאלה:שדניאל כותב למילות השיר ואלה הן 

 

 כעת כשחיי שייכים לי

 האמונה שלי חזקה ממילים

 שהראו לי מעט מגן העדן שמעולם לא מצאתי

 רוצה להרגיש שאני חיה כל ימי חיי

 אחיה ככל העולה על רוחי

 חיה  רוצה להרגיש שאני

 בידיעה שחייתי טובה דיי.

 

 בדתי את עצמי ימעולם לא א

 זו היתה רק תרדמה

 אולי מעולם לא היתה לי ברירה

 רק הרצון להישאר בחייםאלא 

 

 להיות מאושרתכל שאני רוצה הוא 

 להיות מי שאני

 להיות חזקה וחופשיה

 לראות לילה הופך ליום.

 חיי שייכים רק ליואני פה 
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 שםם גן עדן שחשבתי שקיי

 יום אחד אגלה גם אותו.

 

 אני רוצה להרגיש שחייתי את חיי

 

 

במהלך הסרט הוא שפשרי הסבר א. "כמו בגן עדן" :הסרט הציע הסבר לשמו שלאני רוצה ל לסיום

והופכים , המונעים בידי כוחות שאינם שלהםלחיות כקורבנות או פוחלצים חברי המקהלה מפסיקים 

: התחנכנוגן העדן שעליו  מיתוסהיפוך אירוני של זה לגן עדן יש בו המשלת השינוי ה אדונים לחייהם.

אדם כי סיפור התנ"לאחר שהן לוקחות אחריות על חייהן, בעוד שברק עדן הגן הדמויות בסרט טועמות מ

אפוא יתכן ימודעים לעצמם.  הופכיםו ,עץ הדעתפרי מ מיד לאחר שהם טועמים עדןהמגן  יםגורשמוחוה 

 .נגד הסיפור המקראיהתרסה של הבמאי הזה את השאפשר לקרוא בשם 

 

 רשימת מקורות

 

תרגום: אפרים מאיר, ירושלים, . (1982שיחות עם פיליפ נמו )-אתיקה והאינסופי(. 1995ע. )לוינס, 

 .7-8פרקים מאגנס, 

אביב לפסיכואנליזה בת -( הרצאה שנתנה בפורום האנטרדיסציפלינרי של מכון תל2008פרוגל, ש. )

 זמננו. 

, ע"מ 2006, 6, גיליון מטאפורה"הזולת הוא פנים: על מוסר פרטיקולרי והומניזם" (. 2006פרוגל, ש. )

203-219 

 אביב: רסלינג.-תל. המבט(. 2007סארטר, ז.פ. )

 40-43ע"מ אביב: הוצאת מוסד ביאליק. -תל, המעשיתביקורת התבונה קאנט, 
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