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שמחתי ראיתי אותו בפעם האחרונה בקיץ האחרון, ב"בית סיני" לשם עבר אחרי פטירתה של פט. 

בריא הרבה יותר מאשר שנה קודם לכן, עת התאבל על ונראה היה שזוף מהשמש של פלורידה, ש

 Evolution ofבכינוס  תהמרכזי בקש ממני לעזור לו להתכונן להרצאה הואשנה.  60זוגתו מזה 

Psychotherapy  :המתקרב בדצמבר, אך למעשה כבר קבע את הכותרתDeconstructing Minuchin ,

 . קונסטרוקציה למינושין-דה

כוכבים, אך  חמישה הוא חזר ואמר שזו תהיה ההרצאה האחרונה שלו. הדיור המוגן אמנם דמה למלון

הוא כינה אותו 'המוצא האחרון'. חשבתי שהוא מתבדח, כפי שנהג תמיד להתבדח בענייני חיים ומוות, 

פסגת  הביקור השנתי שלי אצל סאל מינושין היהבשנים האחרונות. אצלו נושא שעלה בכל ביקור שלי 

השנה שלי מאז שחזרתי לעבוד באסיה. נדמה לי שהוא חש מחוייבות כלפי, כיוון שהוא היה זה 

 שעודד אותי לחזור למולדתי.

בספטמבר, שהוא בא לבייג'ינג להעביר סדנת הכשרה לקבוצה  11, קצת אחרי 2001-זה היה ב

סאל היה מותש אחרי מיכולותיו.  גדולה של אנשי מקצוע מכל רחבי סין, טיוואן והונג קונג. כולם נפעמו

. רק תני לו גיטרה ושימי אותו על במה, והוא (Segovia) הסדנה ואמר לי: 'אני איש זקן, כמו סגוביה

 יפליא לנגן. אבל מחוץ לבמה הוא רק איש זקן. עדיף לך לחזור לכאן ולעבוד עם אנשי הקהילה שלך...'

 ה את הגיטרה שלך...'צלא רודמעות עמדו בעייני כשעניתי: 'לא, לא, לא, אני 

אבל למרות התנגדותי העזה לרעיון, נדמה שהקריירה שלי הובילה אותי באופן טבעי לכיוון הזה. סאל 

אחרי ארוחת ערב במסעדה ואני נפגשנו בעשורים האחרונים כל קיץ, כששבתי לחופשה בניו יורק. 

אבל בכל פעם סאל לחש באוזני: האהובה עלינו, המשפחות שלנו נהגו לומר: 'נתראה בשנה הבאה!' 

 'אני לא יודע אם תהיה לי שנה הבאה!'

כמעט השתכנענו שסאל הוא בן במהלך השנים, דברים רבים השתנו ואנשים יקרים לנו נפטרו. 

אלמוות! פעם ביקרנו במקדש בודהיסטי, והנזיר שאל אותו אם ישוב לבקר. הוא ענה, 'לא, אני מאוד 

 הנזיר אמר, 'אל תהיה כל כך בטוח. אף פעם אל תהיה כל כך בטוח!'זקן. לא אוכל לשוב לבקר!' 

באופן אירוני, בשנותיו האחרונות התמקד מינושין באתגור הוודאות. בהיותו ממייסדי התחום 

המוערכים, היה זה מדהים לראות אותו תופס עמדה של אי וודאות באתגור הוודאות של הממסד, 

 ות.מתעקש על כך שוודאות חוסמת אפשרוי

את הרעיון של יין ויינג  תמהדהד ,, רעיון מרכזי בטיפול משפחתי מבני(complementarity) הדדיות

יחד עם זאת, שיש להגיע לאיזון ביניהם על מנת להשיג הרמוניה וסדר. במיתולוגיה הסינית, 

, ביטויים של הדדיות עשויים לקבע מאזן לא רצוי ע"י חלוקת כשהרמוניה וסדר נהיים ערכים עליונים

התפתחות אישית. על יקט, ונאמנות הדדית מוגזמת שחונקת את התפקידים קשיחה, המנעות מקונפל

מנת לשנות דפוסים שהתקבעו, יש צורך לאתגר את הוודאות של התרבות המשפחתית, ולעתים אף 

 את התרבות בה המשפחה חיה.

המאסטר המזדקן , 2009-ב Evolution of Psychotherapyית שנשא בכינוס של בהרצאה המרכז

של ילדים ומתן תרופות אתגר בחריפות את הפרקטיקות של בריאות הנפש, בהן יש אבחנת יתר 

אלף  160אנשי מקצוע. בשידור חי של דיאלוג בינינו בפני קהל של  7000מוגזם, בפני קהל של מעל 

הוא אתגר בחדווה את ההנחות של מה שנתפס כ'משפחה האידאלית', , 2016-אנשי מקצוע בסין ב

באומרו שקשיים במשפחה הם נורמלים לחלוטין, והמשפחה האידאלית היא זו שיש לה את היכולת 

 לרפא קונפליקטים.

דבר אחד הוא לא הצליח לאתגר, את הוודאות של ה'מוות'. אך כדברי הנזיר, השתכנעתי שאולי, 

 המוות אינו כה ודאי. אפילואחרי הכל, 


