על "החמלה" בזן שיאצו ובעבודה סוציאלית – בעקבות מאמרה של דפנה סלע על
"שותפות" בזן שיאצו ובעבודה סוציאלית.
בגליון האחרון של "מגע מילולי" שהיה נוגע ללב ומעניין ,קראתי גם את הכתבה על
המשותף והשונה בין שיאצו ועבודה סוציאלית ונזכרתי במחשבות שעלו בי במהלך לימודי
ב"מגע" .הגעתי למגע לאחר שנות עבודה לא מעטות בטיפול במשפחות במצוקה כעובדת
סוציאלית .ציפיתי למצוא דרך נוספת לסייע וגם לחבר בין הגישות .בניסיון להגיע
לחיבור זה ובמשמעותו ,אני עסוקה כיום.
במהלך לימודי במגע ,בחנתי רעיונות וחומר בפרספקטיבה של עובדת סוציאלית .שני
התחומים ,העבודה הסוציאלית והשיאצו הם מקצועות שהתפתחו באופן טבעי בבית
ובחברה .החיבוק ,המגע האוהב של אם לילדה ,ליטוף מנחם על כאב פיזי או נפשי היוו את
הבסיס לשיאצו .הדאגה לילד החריג ,ליתום שנותר ללא משפחה ,לאלמנה שבשכונה ,לזקן
חסר האונים -תחושת הערבות ההדדית ,הרצון לסייע הם הבסיס למקצוע העבודה
הסוציאלית .הדומה בין שני המקצועות הוא שהם לא צמחו במעבדה או בניסויים כאלה או
אחרים ,אלא מתוך רצון לספק צרכים אנושיים בסיסיים ,דאגה ואכפתיות לסבל הזולת.
מאוחר יותר התפתחו התחומים ,התמקצעו וגם הסתמכו על מקצועות אחרים .עבודה
סוציאלית שואבת ידע גם מתחומי מדעי החברה כסוציולוגיה ופסיכולוגיה ובהתאם לצורך
ממשפטים ,רפואה ועוד .השיאצו הפך לחלק מהרפואה הסינית המסורתית.
יש גם דמיון בשיטות האבחון המדגישות התבוננות חיצונית באדם ,תשאול ובאינטראקציה
בין המטפל והמטופל.
אחד מעקרונות העבודה הסוציאלית הוא להיות אמפטי למטופל .הכוונה היא שהמטפל
מפתח רגישות ,כך שהוא מסוגל להבין את המטופל ,לראות את הדברים מנקודת מבטו,
יחד עם זאת מצליח לשמור על ראיה ניטרלית של המציאות בה חי המטופל ולא נופל לפח
של "הזדהות יתר" .כל זאת כדי לאפשר למטפל לחשוב עם המטופל על דרכים אפשריות
לשנות ולהיטיב את מצבו ,ולא רק להביע השתתפות בכאבו .רק כשהמטופל חש שהמטפל
ממש מבין אותו ואינו שיפוטי כלפיו ,הוא מוכן לקבל את המטפל .מנקודה זאת ,עשוי
להתחיל טיפול משמעותי .הטיפול אם כן ,מתחיל ביכולת המטפל להיות אמפטי – להזדהות
עם כאב המטופל.
בזן שיאצו מדובר על "החמלה" .מסונגה מדבר על "חמלה החיים" ,במובן של תחושה
בסיסית של אחדות עם המטופל" ... :בין שני האגודלים שלכם תוכלו לחוש מעין הד או
ניצוץ ואז הם יכולים להעביר תחושה שהם אחד למטופל כמו מעגל" ...השיתוף ,הפתיחות
הם החמלה .האחדות היא החיים ,הבריאות.
"חמלה" – במילון אבן שושן מוגדרת כ"רחמים ,רגש של אהדה ורצון לעזור לזולת
בצרתו".
במילון מילים נרדפות "מילה במילה" של איתן אבניאון מוגדרת חמלה כאמפטיה ,הזדהות,
השתתפות ועוד.
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"אמפטיה" – במילון אנגלי עברי – הזדהות.
יש אם כן דמיון ,קרבה אולי זהות בין המושגים אמפטיה וחמלה .שניהם מתייחסים
ליכולת להזדהות ולחוש קרוב לאדם המטופל.
לעומת תחושת החמלה שהיא מקור הבריאות ,מדבר מסונגה על הקצה השני שהם תחושות
הנפרדות ,הזרות ,הקונפליקט ,חוסר זרימה ,שמשמעם חולי.
הפסיכולוג היהודי גרמני הנודע אריך פרום ,כתב בספרו "אמנות האהבה" על תחושות
ההיפרדות ותחושות האיחוד"... :חווית הבדילות מעוררת חרדה..היותי בדל משמעו היותי
מנותק...הכרת הבדילות היא מקור הכלימה...הרגשת האשם והחרדה .העמוק בצרכיו של
האדם הוא איפוא הצורך להתגבר על בדילותו...הכשלון המוחלט בהשגת מטרה זו משמעו
אי-שפיות .האדם בן כל הדורות והתרבויות ניצב בפני פתרון השאלה האחת  -כיצד
להתגבר על הבדילות ,כיצד להגיע לכלל התאחדות...התשובות מרובות...ותולדותיהן הן
תולדות מין האדם"...
התשובה שאריך פרום מדבר עליה היא האהבה לסוגיה השונים .אהבת אחים ,אהבה
אימהית ,אהבה ארוטית ,אהבת האל ואהבה עצמית .הבסיס לאהבה הוא הכושר לאהוב.
ביטויי האהבה יכילו תמיד את היסודות של דאגה ,אחריות ,יחס כבוד וידיעה.
מכיוונים שונים אם כן ,עבודה סוציאלית ,שיאצו ופסיכולוגיה מדגישות התיאוריות
השונות את חשיבות החיבור ,יכולת ההבנה וההזדהות עם האחר  -מטופל ,בן זוג ,משפחה
או חברה.
במאמרה של דפנה ,מוזכרת עובדה ידועה ,שאוכלוסיית מטופלי השיאצו שייכת לרוב
למעמד הבינוני גבוה .מה משמעות עובדה זו לגבינו ,מטפלי השיאצו ,ומה הקשר בינה
למושג חמלה.
השיאצו כלול בתחום המכובד של הרפואה המסורתית ,שאחד מיתרונותיה וכוחה הם
הראיה הכוללת ,ההוליסטית .גם עבודה סוציאלית שואפת לראיה הוליסטית.
אם נצא מתוך ראיה הוליסטית של כלל החברה בארץ ,ידוע שחלק ממנה במצב
סוציואקונומי קשה ,והפערים גדולים ומנכרים .ברור לנו שכשחלק אחד סובל ,המערכת
כולה סובלת או תסבול ,במוקדם או במאוחר.
גם בשיאצו וגם בעבודה סוציאלית ,אחד מעקרונות הטיפול הוא לחזק את החלק החלש,
"הקיו" ולאפשר לו לינוק מהעודף ה"ג'יצו" ,ובכך לגרום לאיזון מחודש של המערכת,
לפזר את העודף ולמלא הריק.
בפועל ,יוצא שמקצוע השיאצו בארץ הופך לעוד אחד מהדברים הטובים שמעמד הביניים
והמעמד הגבוה בארץ יכולים ליהנות ממנו .שיתוף הפעולה שלנו עם תופעה זאת ,במודע
או שלא במודע ,תורם להגברת הניכור ,הניתוק בין המעמדות ,לחיזוק החזקים והחלשת
החלשים.
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התעלמותנו משכבה גדולה באוכלוסיה שאינה יכולה להגיע אלינו בשל חסרון כיס ,וקבלת
עובדה זו כגזירה משמיים ,אינה עולה להערכתי ,בקנה אחד עם עקרון "החמלה".
השאלה היא האם יש למטפלי שיאצו האמונים על ה"חמלה" גם תפקיד חברתי ,או
שעליהם להסתפק בפיתוח יכולת טיפולית אישית ?
אולי ,יש מקום לחבר את מטפלי השיאצו ,עם שירותי הרווחה השונים .כמו למשל ,לשלב
בוגרים או תלמידי שנה ג ,לעבוד במסגרות כגון מרכז לטיפול במשפחות קשות יום ,מקלט
לנשים מוכות ,מועדון או מעון לילדים בסיכון .בשל מצבן הקשה של שירותי הרווחה כיום,
עבודה זאת מחייבת התנדבות .מניסיוני ,גם התנדבות של שעות ספורות בשבוע עשויה
להיות בעלת משמעות רבה למטפלים ,למטופלים ולמערכת בה עובדים.
שילוב מטפלי שיאצו במסגרות רווחה עשוי לתגמל את שני הצדדים – המטפלים יזכו
בהתנסות שתעשיר את ניסיונם ותתרום לפיתוחם האישי והמקצועי .הם יחשפו לעבודה
עם אוכלוסיה בעלת מאפיינים וצרכים מעט שונים ,קשר והתייעצות עם צוות בין מקצועי.
האוכלוסיה תרוויח טיפול במגע שעשוי להיות בעל משמעות רבה בחייה .ישנו גם צד
נוסף ,הוא הצוות העובד בשירותי הרווחה ,שייחשף ליתרונות הטיפול בשיאצו למטופליו,
בעתיד עשוי להיות "סוכן שינוי" שידרוש מהמערכת בה הוא עובד ,מטפל שיאצו עבור
מטופליו.
ואולי ,עבודת התנדבות זאת ,תהווה מעין גשר ,בין מטפלי שיאצו ואוכלוסיות המצוקה
ותתרום ,ולו במעט ,להפחתת תחושות ניכור ,מתח וחולי חברתי ותחזק את יסודות החמלה,
שכה רבים זקוקים לה .כפי שלמדנו בשיאצו ,לפעמים מגע או תנועה קטנה עשויים לחולל
שינוי גדול.

ריבי דנקונה ,אוקטובר 2004
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