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"כשאימהות יכירו בכך
שהן שונאות את

ילדיהן, האהבה שלהן
רק תתעצם"

רגשות שליליים המופנים אל ילדינו
מעוררים אצלנו אשמה גדולה, אולם ד"ר

מרגו לוי, פסיכותרפיסטית החוקרת
אמביוולנטיות אִמִָּהית, מאמינה כי הניגודים

הללו הם אלה ההופכים את חוויית
האִמָּהוּת לשלמה
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תקציר הכתבה ב-51 מילים

"התפיסה לגבי ִאּמָהוּת עדיין בינארית מאוד. או שהאם טובה,
צילום: מסורה, נמצאת שם תמיד ואוהבת לחלוטין, או שהיא רעה"

magic_creator / Shutterstock.com

נועה לימונה
עקובפורסם ב-17.06.21
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אִמָּהוּת היא אחת מחוויות החיים המורכבות

והמסתוריות ביותר שיש. חלק מהזמן, היא

עוצמתית ומציפה; בחלקים אחרים, נדמה שהיא

בנויה מרצף של פעולות שגרתיות ומונוטוניות.

בשביל ד"ר מרגו לוי (64), פסיכותרפיסטית

אוסטרלית החיה בניו יורק ועוסקת באִמָּהוּת

ובחוויות השונות הכרוכות בה, זו בראש ובראשונה

חוויה אמביוולנטית, שהיא מעדיפה לתאר דרך

המושג של "הפרעה". "אני מגדירה אִמָּהוּת

כחוויה מבולגנת ומלאה בהפרעות", היא אומרת

בראיון שנערך בזום בעת ביקורה בישראל בחודש

שעבר.

לוי מבקרת כאן לעתים קרובות. אבי בעלה, היא

מספרת, נלחם במלחמת העצמאות, ולפני כמה

שנים עשה עלייה. מאז, היא ובן זוגה נמצאים על

קו ניו יורק-ישראל. היא אמא לשלושה ילדים
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בוגרים, סבתא לארבעה נכדים, ובין עבודותיה

אפשר למנות מחקר על האופנים שבהם משפיע

אי פוריות על הנפש, ואִמָּהוּת אמביוולנטית,

The Maternal" המופיעים בספרה

Experience: Encounters with

."Ambivalence and Love

לתפיסתה, "ההריון עצמו הוא הפרעה, במובן

מסוים. הגוף שלך משתנה וגדל, את לא תמיד

במחיר הנמוך בארץ הזמינו עכשיו
ארט דיזיין
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מרגישה טוב, יש הרבה איסורים. ואז התינוק נולד,

והשינה שלך מופרעת, כל סדר היום שלך מופרע,

ומאותו רגע, ולמעשה לנצח, את נמצאת במצב

של כוננות", היא מסבירה. "אבל היופי הוא

שההפרעה יכולה להיות גם הזדמנות מתמדת

לחידוש של האהבה שלך".

זרימה והפרעה, אהבה ושנאה - העבודה של לוי

עוסקת בניגודים המרכיבים את חוויית האִמָּהוּת,

ולדבריה - הופכים אותה לשלמה. "תמיד הרגשתי

"תינוק צריך שאמא שלו תחיה. הוא לא צריך
להרגיש שאי אפשר לנשום לידו"

זו לא טפשת הריון, אלא המוח שלכן שמתכונן
ללידה טובה יותר

"יש לכן פצצה ביד": הכירו את האוכל שמפורר
לילדינו את העצמות

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium-1.9568357
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9693055
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9867694
mailto:?subject=%22%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%20%D7%91%D7%9B%D7%9A%20%D7%A9%D7%94%D7%9F%20%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9F,%20%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%9F%20%D7%A8%D7%A7%20%D7%AA%D7%AA%D7%A2%D7%A6%D7%9D%22&body=https://www.haaretz.co.il/family/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9914008


21.6.2021 "כשאימהות יכירו בכך שהן שונאות את ילדיהן, האהבה שלהן רק תתעצם" - משפחה - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/family/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9914008 6/21

שיש כיסא ריק בחדר לאמא", היא אומרת. "היא

לא שם, אבל היא תמיד שם".

מאז התפרסם ספרה המכונן של אדריאן ריץ',

"ילוד אישה", נודע שאִמָּהוּת איננה רק חוויה

פרטית, אלא גם מוסד חברתי. ככזה, הוא פועל

לאורך ההיסטוריה המערבית כקריטריון להערכת

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/gallery/mejunderet/1.1677760
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אימהות ונשים, שנשפטות בראש ובראשונה על

פי מידת מחויבותן לקוד האִמָּהוּת המקומי

ולהתנהגויות המצופות מהן, שנגזרות ממנו.

ִאּמָהוּת שלמה
ביסוד האִמָּהוּת כמוסד עומדות כמה אקסיומות.

אחת מהן, היא שהאם מאושרת תמיד באִמָּהוָּתּה,

ושהחוויה האִמִָּהית מורכבת רק מרגשות חיוביים

של האם כלפי ילדה. ריץ' קראה תיגר על

האקסיומה הזאת, והעלתה לדיון את המושג של

"אִמָּהוּת אמביוולנטית" - חוויה שמורכבת משלל

רגשות סותרים. למרות שעברו כבר יותר מארבעה

עשורים מאז שהתפרסם הספר של ריץ',

המחשבה על אִמָּהוּת נורמטיבית ככזו שכוללת גם

רגשות שליליים, ביניהם זעם ושנאה, קשה

לעיכול עבור רוב האנשים.
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זו הסיבה העיקרית שהניעה את לוי לכתוב ספר

בנושא. אפרופו הפרעה, לוי רוצה להפריע את

השיח המקובל לגבי אִמָּהוּת. "התפיסה לגבי

אִמָּהוּת עדיין בינארית מאוד", היא מסבירה, "או

שהאם טובה, מסורה, נמצאת שם תמיד ואוהבת

לחלוטין, או שהיא רעה. אבל זה לא מציאותי.

אִמָּהוּת נורמטיבית היא שילוב של אהבה עם

רגעים של שנאה".

https://www.drmargolowy.com/
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שנאה זו מילה חזקה.

"נכון, ולאנשים קשה לשמוע אותה בהקשר של

אִמָּהוּת. אבל אני חושבת ששנאה היא לא ההפך

מאהבה, אלא אדישות - כשהאם לא חשה דבר

כלפי הילד שלה. כשאני מדברת על שנאה, זה

בקונטקסט של אהבה אִמִָּהית. אני לא מדברת על

אלימות או על אכזריות".

Routledge :צילום עטיפת ספרה של מרגו לוי
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לפי התזה המרכזית של לוי, אמביוולנטיות - שהיא

מגדירה כיכולת להכיר בקיומם של כל הרגשות

שהקשר מעורר, ולא רק בחיוביים שבהם - דווקא

מגבירה את האהבה. לתפיסתה, ככל שאימהות

יכירו ברגעים שבהן הן חשות שנאה כלפי ילדיהן,

כך אהבתן אליהם תתעצם - האִמָּהוּת שלהן תהיה

שלמה יותר.

בספר, היא נעזרה בתיאורטיקנים פסיכואנליטיים

כמו מלאני קליין, דונלד ויניקוט ווילפרד ביון, כדי

לשטוח את טענותיה, והשתמשה לדבריה

בדוגמאות קולנועיות כדי להסביר ולהדגים אותן.

,'A Happy Event' יש סרט צרפתי בשם"

שמתאר את השנה הראשונה לאִמָּהוּת ואת

הפער בין הפנטזיה למציאות. הדמות הראשית

מתהלכת כל הזמן במרחב בין האופן שבו דמיינה

את האִמָּהוּת לבין החוויה שלה בפועל, ולבסוף -
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אחרי שהיא פותרת עניינים בינה לבין אמה שלה -

היא מבינה שהיא צריכה להיכנע למציאות".

"לא יכולות להודות בזה"
כשבתה הבכורה של לוי היתה בת שלוש, היא

צפתה לראשונה בסרט "בחירתה של סופי".

"באותה תקופה ניסיתי להרות שוב ולא הצלחתי,

ואחרי שצפיתי בסרט, חשבתי על כך שאולי יש

רקע נפשי לאי הפוריות שלי. חשבתי שאולי אני
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לא מסוגלת לבחור בין הילדה שלי לבין הרעיון של

ילד נוסף".

המעבר בין אִמָּהוּת לילד אחד לאִמָּהוּת לשניים

ויותר מאלצת אימהות רבות להכיר בכך שהן לא

יכולות להיות מושלמות, מסבירה לוי. "ויניקוט

טבע את המונח 'אם טובה דיה', אבל אני

מעדיפה את המילה 'מספיקה', כי המילה 'טובה'

כבר מכילה שיפוט. כולנו מסתובבת עם דימוי של

אידיאל אִמִָּהי, ואם אימהות חושבות שהן צריכות

לממש את הדימוי המושלם הזה, ובה בעת הן

מרגישות שהן לא עומדות בו, נוצר פער גדול,

שמלווה בהרבה אשמה".

"כשהקורונה החלה", היא ממשיכה, "הרבה

אימהות חוו את מה שאני כותבת עליו, משום שאי

אפשר היה עוד להסתיר את הרגשות השליליים

שהאִמָּהוּת מעוררת לעיתים, בתור סיר הלחץ
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שנוצר. אלה רגשות שמוכרחים להכיר בהם

ולתקשר אותם".

Saturday Night Live :קרדיט

האם ההסבר שלך לרגשות השנאה בִאּמָהוּת

הוא טבעי או שאת מסבירה את קיומם באופן

תרבותי וחברתי, ככאלה שנובעים מהאופן

שבו החברה שלנו בנויה, העומס שמוטל על

כתפי האימהות, הבדידות שלהן וכולי?

ct Mother - SNLct Mother - SNL……

https://www.youtube.com/watch?v=lrEkNj8NKco
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"אני חושבת שזה הכל ביחד. זה חלק מהאִמָּהוּת

וזה גם חברתי ותלוי בכמות התמיכה שיש לכל

אמא ובמערכות היחסים האחרות שלה. אני

מאמינה שכל האימהות חוות אמביוולנטיות

בדרכן, אבל רובן לא יכולות להודות בזה ולקבל את

זה, ואני חושבת שאילו היו מקבלות את זה, זה

היה עוזר להן".

את אומרת שככל שמכירים ברגשות האלה

ונותנים להם מקום, כך אוהבים יותר. את

יכולה להסביר את המנגנון הזה?

"אתן לך דוגמה: אמא שמטיילת בפארק עם

הפעוט ועם התינוק שלה. היא צריכה להחליף

חיתול לתינוק, אז היא מבקשת מהפעוט לחכות

כמה דקות בזמן שהיא עסוקה עם התינוק, אבל

כעבור רגע, היא רואה את הפעוט בקצה

המגלשה, והיא מפחדת שיקרה לו משהו. היא
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הולכת לקראתו, והיא מלאה בפחד, בסבל ובכעס,

כי הוא לא הקשיב לה. היא יודעת שהיא לא

צריכה לכעוס, כי הוא רק ילד קטן, אבל בכל זאת

היא מרגישה כך, והיא ניגשת אליו עם כל הרגשות

האלה, ומטפסת בסולם, אבל כשהיא מגיעה

לקצה, ברגע אחד היא מוצפת באהבה כלפיו. היא

עברה דרך כל הרגשות האלה, והיתה שם גם

שנאה בפנים, והרגשות הללו בסופו של דבר

חיזקו את האהבה שלה, כך אני מאמינה".

רגשות שליליים כלפי ילדים מעוררים אשמה

גדולה. אין אמא שלא מכירה את זה - את נתקפת

בכעס גדול על ילדייך ברגע מסוים, ורגע לאחר

מכן מוצפת באשמה על הזעם הזה. לפי לוי,

אשמה היא רגש שיש לו נטייה לסטגנציה.

"אנחנו נאחזים באשמה, לפעמים למשך שנים

ועשורים. אשמה שונה מחרטה. בחרטה יש
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'אבל', אפשר לזוז איתה. אשמה היא אחרת.

נלכדים בה. אימהות זקוקות לזרימה, וכל דבר

שהוא נוקשה, כמו אדישות, למשל, עוצר אותן,

תוקע את האִמָּהוּת שלהן", היא מסבירה.

לדברי לוי, ככל שנכיר יותר בקיומם של הרגשות

השליליים באִמָּהוּת, תהיה בה פחות נוקשות,

וכשהנוקשות משתחררת, יש גם מקום רב יותר

לרגשות החיוביים. "כשמכירים ברגעי השנאה",

היא מסכמת, "הם נספגים לתוך האהבה,

והאהבה רק מתחזקת, משום שההכרה בכל קשת

הרגשות של החוויה האִמִָּהית מאפשרת לחוות

את האִמָּהוּת במלואה, ולכך אנחנו צריכים לשאוף

- כחברה וכיחידים".
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