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11פרק–ומאניותדפרסיביותאישיויות

(תרגום, הבהרות והערות ע"י חוה ינאי-מלאך)

לאישיויותגםאתייחסדכאונית.דינמיקהע"יהמעוצביםאופיבדפוסיאדוןזהבפרק
בעודוציקלומניות.היפומניותמאניות,הנקראותאלוכלומרהדיכאון;הכחשתע"ישמאופינות

לאלוהפוכותאיסטרטגיותעםלחייםניגשיםהאחרונההדיאגנוזהמקבוצתאנשים
הציפיות,הבסיסיים,המאגרניםשהנושאיםהרימודע,לאבאופןמשתמשיםשהדכאוניים

המשאלות, פחדים, קונפליקטים והמבנים הלא מודעים של דכאוניים ומאניים, דומים.

אלומאניים;אודכאונייםנפשבמצבילחילופיןמתנסיםאנשיםהרבההיטב,יודעיםכולנו
בי-פולרית.מחלהאודפרסיה",ב"מאניה-כחוליםמאובחניםהפסיכוטיתברמההנמצאים

מעולםהיושלאאנשיםהרבהאולםואובדנות,דלוזיותלהופיעיכולותאלומחלהבמצבי
שהםאנשיםדפרסיבים,בעיקרשהםאנשיםודיסטמיה.מאניהשלמעגליותמצייניםפסיכוטים

בעיקר מאניים, וכאלו שנעים מקוטב אחד לשני כולם נמצאים בכל נקודה ברצף ההתפתחותי.*

מספרמכירהאניאולם,בורדרליין.הםהיפומאניאופיעםשאנשיםטען)1989(קרנברג*
ארכאיותוהגנותהכחשהשלהגנותעלמאודנשענואשרבכמה,טפלתיואףהיפומניםאנשים
להחשבמכדילהתבוננות-עצמית,ויכולתאינטגרטיביתזהותמספיקעםהיושגםאבלאחרות

גבוליים

אישיויות דכאוניות

אנליטיקאים,הרבהשלבעיניהםהדכאון,שלהקולקטיביתהמקצועיתלהבנהמיותרמכשול
"הפרעותשלהכותרתתחתוהמאניההדכאוןמצביכלאתלשיםבחרDSM-3ה-כאשרנוצר

אתהדגישוהםדכאונית,אישיותשלהקטגוריהעלשוויתרוובכךכך,בעשותםהרוח".במצב
התנהגותיים,קוגניטיבים,מרכיביםחשבוןעלדיכאונייםתנאיםשלהאפקטיבייםהאספקטים
הטייתעלהשפיעהגםזוהחלטהדכאון.שללפנומנולוגיהבחשיבותםשוויםאשרתחושתיים,

לאהםכאשרגםדפרסיביםאנשיםשמאפייניםההגנותתהליכישלמההבנההלבתשומת
במצב של דכאון קליני.
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ממנו.לסבולהרעהמזלאתהיהאףמאיתנוולהרבהנראה,קלינידכאוןאיךלגביספקאין
ווגטטיביותוהפרעותלהנות),יכולת(חוסראנהדוניההאנרגיה,חוסרפוסק,הבלתיהעצב

)1917(פרוידבהם.לטעותאפשרשאיסימניםהםוויסות-עצמי)שינהבאכילה,(בעיות
אבלעםהמלנכוליהאתוהנגידשהשווההראשוןהכותבהיהומלנכוליה""אבלבמאמר
עולםהרגילותאבלשבתגובותהואהמצביםשניביןהמשמעותישההבדלמצאהואנורמלי;
מהדכאוני,שבמצבבעודערך),בעלאדםאיבדהוא(כלומר,כמתדלדלנחווההחיצוני

ההיפךהיאהדפרסיהמסויםבאופןלכן,.עצמיהשלחלקהינוקלקולאוכאובדןשמורגש
עצוביםמאודשהםלמרותלדכאון,נכנסיםלאנורמלי,באופןשמתאבליםאנשיםמאבל;

במהלך התקופה של שכול ואובדן.

קליניבדכאוןבולטיםכךכלאשרוהתחושתייםהדמיונייםהקוגניטיביים,הרגשיים,התהליכים
דכאונית.אישיותעםאלושלבנפשםקבועבאופןונמצאיםכרוני,כארגוןפעיליםפתאומי,

)Laughlin, 1956, 1967.(
כלפיאמפתיהחשיםטבעיבאופןאנחנוכדכאוניים.פסיכותרפיסטיםהרבהדילאפייןאפשר
ואנחנולאובדן,ומתנגדיםקרבהמחפשיםאנחנוהעצמי,בערךפגיעהמהימביניםאנחנועצב,

האישיותלמגבלותהכשלונותואתהפציינטשללמאמץהטיפוליותההצלחותאתמייחסים
שלנו.

Greenson ממטפלים,הנדרשותוהאיכויותהדכאוניתהרגישותביןהקשראתמציין)1967)
מוגבליהיההוארצינימדכאוןבעצמוסבללאהמטפלשאםבטענתורחוקמאודהולך

הדכאוני.הרצףשלהבריאבצדהנמצאלמישהוכדוגמאעצמוראההואכמרפא.בעבודתו
ביחד עם דמויות היסטוריות כמו אברהם לינקולן. (וגם מנחם בגין ז"ל).

רחמיםחסרתשנאה-עצמיתעםפציינטיםנמצאהגבוהההמופרעותשלהרצףבקצה
המטפלמאמציאתלסחוטיכלודכאוניות,האנטיהתרופותאתשגילושעדכאלוודלוזיונלית,

המסור ועדיין להאמין שהדרך הטובה ביותר להציל את העולם היא להרוס את העצמי.
:הדכאוןחוויתאתוצורבמרבאופןמתאריםאנשיםבהםוספריםאוטוביוגרפיותכמה{ישנם

לבסוף.שהתאבדה–ופיטרג'ייןשלואמםהנרישלאשתו–פונדהפרנססשלהאוטוביוגרפיה
הספר "חשכה נראית" של וויליאם סטירון}.

דחף, אפקט ומזג בדכאון
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בולטבאופןהדכאון.לדיכאוןנטיהלרשתשאפשרהראומשפחתיותהיסטוריותעלמחקרים
דפרסיביםשהוריםאוגנטיתבהעברהמדובראםלגמרילדעתניתןלאכיאםבמשפחה""רץ

מתנהגים באופן כזה שמכוון את ילדיהם לתגובות דיסטימיות.

לנטיותחשובשמקדםהרעיון,בפתוחהמשיך)1924(אברהםוהשערההעלה)1917(פרויד
סופקו-פונקואואנשיםהקלאסיתהתאוריהפיעל.זמנוטרםאובדןשלחוויההואדכאוניות

שאנשיםלהביןאפשרכןועלילדותי,בשלבמקובעיםנעשוקופחו,אוהמידהעליתר
מוקדםמתסכולסבלואופתאומיבאופן,בגסותאומדימוקדם(מיניקה)נגמלודכאוניים

עםאנשיםשלה"אורליות"האיכויות.)Fenichel,1945(להסתגלשלהםביכולותשפגע
עםקרובותלעיתיםהםדכאונייםשאנשיםלבשמוזו;הסתכלותעלהשפיעודכאוניותתכונות

אורליים,סיפוקיםועודלהתנשקלשבר,לשתות,לעשן,לאכול,בד"כאוהביםמשקל,עודף
שאנשיםהרעיוןורעב.אוכלשלבאנלוגיותשלהםהרגשיותהחוויותאתלתארנוטיםושהם

גםפסיכואנליטיקאיםבקרבפופולרילהיותהמשיכהאורליתפיקסציהבעליהםדכאוניים
כלרואהשאניליהעירשליהמדריכיםאחדכאשרתאורטית.מבחינהוגםאינטואיטיביבאופן

המטופליםכלעלשליהדכאוניותהבעיותאתלהשליךשליהנטיהעםאותיועימתכרעב,אחד
אותםלשאולשצריךאלווביןרגשיתלהאכלהשזקוקיםאלוביןלהבחיןהתחלתיאנישלי,

למה הם לא למדו לבשל.

אתמדגימהביותר,והפופולריתהדכאוני,התהליךלתיאורהמוקדמתהפסיכודינמיתהדרך
שאנשים)1917,פרויד(צויןספיציפיות.קליניותלבעיותהדחףתאוריתשליישומה
שונאיםעצמם,כלפימאחרים,הרחקהשלילייםרגשותיהםאתמכווניםדכאונייםבמצבים

תורגמההנפשיתההנעהכאשרבזמנוהאקטואליות.למגבלותיהםפרופורציהללאעצמם
המופנה"כעסאוהעצמי",כלפי(תוקפנות)כ"סדיזםתוארהזותופעהואגרסיה,כליבידו
וניסובהתלהבות,אותהאמצופרוידשלהקולגותזובנוסחההקליניתההבטחהבגללפנימה".

מאוחרהפיך.יהיההפתולוגישהתהליךכךאותםשהרגיזודבריםלזהותלפציינטיםלעזור
ואילועצמו,כנגדהכעסתגובותאתלהפנותלומדאדםמדועלהביןניסותאורטיקאיםיותר

פונקציות שמירת דפוסים כאלו משרתות.

רחוקותלעיתיםדכאונייםשאנשיםלתצפיותתואמתפנימההאגרסיההפנייתשלהמודל
שלוההגנתיתהמוכחשתהאשמהלא.אשמהחשיםהםזאתבמקוםספונטני.כעסמרגישים

גולמןוויליאםהסופראגו-סינטונית.מודעת,עיקשת,אשמהתחושתאלאהפרנואידי,האדם
שכחתילמהמתפלאאניבצעתי,שלאבפשעאותימאשימיםבראיון:"כאשרהתבדחפעם
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נטיהכלשהזניחו,טוב-לבכלשעשו,חטאכלעלבכאבמתייסריםדכאונייםאנשיםאותו".
אנוכית שעברה להם בראש.

לעיתיםאבללהםמכאיביםצדקוחוסררועחשים.הםאותונוסףעיקרירגשהינהעצבות
אתאוהאובססיבי,שלהמוסרניותאתאוהפרנואיד,אצלכמוזעםאצלםמייצריםרחוקות

מדוכאשהואמישהושלהעצבההיסטרי.אצלכמוחרדהאוהקומפולסיבי,שלהנעשהביטול
מקצועאנשיאצלוגם–הציבוריתשבתפיסהכךלבתשומתומושךמוחשיכךכלהואקלינית

– עצבות ודכאון נהיו כמעט מילים נרדפות.
אישיותבעליאבלדיסטימייםסימפטומיםללאלהיותיכוליםואנשיםמאחרקודם,שצויןכפי

בןאפילומטעה;זוהשוואהשונים,מתנאיםאחדכלנובעיםודכאוןואבלומאחרדכאונית,
אדם בריא נפשית יכול להסגיר רמז על מלנכוליה פנימית.

ולהעריץלחבבאפשרנורמלי,באופןלתפקדיכולתללאמופרעיםכךכלהםכןאםאלא
נדיבים,בד"כהםעצמם,כלפיובקורתיותשנאהמפניםוהםמאחרדכאוניים.אנשיםבקלות

הםטבעיבאופןמחיר,בכליחסיםלשמרשואפיםוהםמאחרלטעויות.וסובלנייםרגישים
מעריכים את הטיפול.

תהליכי הגנה והסתגלות בדכאון

).*introjection(ההפנמההיאביותרהחזקההמארגנתההגנה
התאוריהכאשרדכאוניים.אנשיםעםבעבודהלהבנהחשובהכיהדברזהקליני,באופן

תוקפנות-החוצה)לעומת(תוקפנות-פנימהיותרפשוטיםמושגיםהתפתחה,הפסיכואנליטית
אתהביןאברהםו)1917ומלנכוליה"(ב"אבללתארהחלפרוידשההפנמהתהליכיאתשיקפו
אתלהדגישהתחילואנליטיקאיםכאשראבוד".אובייקט-אהובעםכ"הזדהותהדפרסיביהאדם

הוסיפוהםהקלייניאנית),בדכאון(התפיסה)בליעה(האחדה,האינקורפורציהתהליכיחשיבות
כוח טיפולי עצום בהבנת האומללות הדיסטימית.

מטופלכאשרמדבר.המופנםהאובייקטאתלשמועאפשר,דכאונייםמטופליםעםכשעובדים
אתאומר""מילשאוליכולהמטפלאנוכי",שאניבגלללהיותמוכרח"זהכמו:משהואומר
בקורתיאובייקטכלאוגדולאחאוסבאאואבא,(אושלי""אמאתהיה,והתשובהזה?"

הואיעיליהיהשהטיפולוכדי"רוח"עםמדברהואכאילומרגישהמטפללפעמיםמופנם).
מודעתלאהפנמההינהדכאוניים,אנשיםשמאפיינתההפנמהסוגשדים"."גרושלכלולצריך

באהבה,זכוריםשלו\ההחיוביותהתכונותהאהוב.האובייקטשלביותרהשנואיםהחלקיםשל
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,Klein(העצמישלכחלקנחוותהשליליותשהתכונותבעוד "אבלעלשלה(במאמר).1940
והיחסים שלו עם מצבי מאניה-דפרסיה").

(למרותרשלניאוביקורתיעוין,היהבמציאותאשראדםלהיותחייבאיננוהמופנםהאובייקט
כךאותויחווהשהמטופלכדימאתגר)ליותרהטיפולאתהופךוזההמקרה,זהשלעיתים

עומסלויששלפתע–אותואוהבשמאודאבאע"ינזנחשיחושקטןילדדמות.כזוויפנים
בעבודה או שאושפז

עלנזיפה-עצמיתוירגישאליויתגעגעגםאבלהנטישהבשלעוינותיחושרצינית-מחלהבשל
כך שלא העריך את

ו"אנאקליטי"(אשמה)”introjective“"הפנמתי"מכוניםלעיתיםדכאון,סוגישני*ישנם
“anaclitic(תלותי)”)Blatt, כאשרקונספטואלית.שוניםהינםהסוגיםשני).1974

כאשרכאן;המתוארתהאישיותהיאהתוצאההאישיות,אתמגבשתהפנמהשלהדינמיקה
האדםשלהדכאוניהסוגאתמאפייניםהםהאופי,אתמעצביםהאנקליטיםהדפוסים

הנרציסטי.
שנטשואהוביםאובייקטיםעלתגובותיהםאתמשליכיםילדיםזמין.כשהיהמספיקאבא

ופוגעני,רענוטששלאלודמויותואז,פגיעה.אוכעסהרגישוכישעזבוומדמייניםאותם,
מחוץאלמוצאותאוהב,מחדשלאיחודהתקווהאתוקוטעותמכאיבותמאודוהםמאחר

למודעות ונחווים כחלק רע של העצמי.
האבודלאובייקטאידיאליזציהעםזמנוקודםטראומטימאובדןשלמהתנסויותמגיחהילדכך,

מוכרתדפרסיביתדינמיקהזוהישלו.העצמיתחושתתוךאלהשליליהרגשכלשלוהעברה
קשהמאודלעבודמוכרחוהואוטוב,נזקקאדםשהבריחרע,שהואהרגשהיוצרתאשרמאוד

מודלאתתואמתזושפורמולציהלראותניתןבעתיד.מלהתעוררהרועאתלמנועכדי
אםזו.בדרךעוינותעםלהתמודדמתרגלמישהולמהמסבירזהלמעשהה"כעס-פנימה";

ינסההואהאהוב,האדםאתשהרחיקשלוהרועשזהמאמיןכואבותפרידותשעוברמישהו
אנשיםשלההתנגדותשאוהב.אלוכלפיחיובייםרגשותרקאלאכלוםלהרגישלאהכוחבכל

אדםשלהמעיקהלתופעתגםקשורוזהמובנת,היאטבעיתבעוינותולהכירלהודותדכאוניים
יהיוהוא/היאאםשרקומאמיןנפשית,אוו/פיזיתמתעללאומתחשבלאמישהועםשנשאר

טובים מספיק ההתנהגות הבוטה של בן בזוג תפסיק.

turning(העצמינגדלצאת against the self)(Laughlin, 1967; Anna Freud, 1936,(
ההפנמהממנגנוןארכאיפחותשהואמנגנוןדכאוניים,אנשיםאצלנוסףהגנהמנגנוןזהו
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ללאשלםלאלהרגיששלהחוויהאתיותרטוטאליבאופןמכסהכמושגהפנמהלעיל.שתואר
היאשהמשמעותאפילושלם,להרגישבמטרההעצמיתחושתתוךאלאותוולקחתהאובייקט

כנגדלצאתהאובייקט.עםכואבותלחוויותהקשוררועשלייצוגים-עצמייםפנימהלקחת
שלוהביקורתאושהכעסמאמיןהוא(אםנטישהחרדתובמיוחדהחרדהאתמפחיתההעצמי
שלתחושהעםלהשארוגםהעצמי),כנגדזאתלכווןיותרבטוחירגישהואלנטישה,שהביא

כוח (אם הרוע נמצא בי, אני יכול לשנות את המצב המעיק).

לסמוךאפשראיאמינים,אינםתלוייםהםבהםהאנשיםאםקיומי.באופןתלוייםילדים
בפחדולחיותהמציאותבפנילעמודביןברירהלהםישרעות,כוונותבעליהםאועליהם
כןועלבתוכם,שוכןשלהםהאושרלחוסרשהמקורולהאמיןזאתלהכחישאוכרוני,

חוסרפניעלסבלשלסוגכליעדיפובד"כאנשיםהנסיבות.אתלשנותיכולשיפור-עצמי
לאהכיהאשמהאתלהעדיףהאנושיתהנטייהעלברורבאופןמעידהקליניהנסיוןאונים.

כאשרלצפותשאפשרתוצאההינההעצמיכנגדלצאתבאימפוטנציה.להודותמאשרהגיונית
נתקלים בהיסטוריה רגשית שלוותה שחוסר בטחון.

פוחתתהעצמיתוהערכהמאחרלב.אליהלשיםשצריךחשובההגנההינהאידיאליזציה
גבוהערךשלסגוריםמעגליםנוצריםגוברת.אחריםכלפיההערצהלחוויות,כתגובה

החסר,עללפצותמוערציםאובייקטיםלחפשואזבהשוואה,נחותלהרגישואזלאחרים,
האידיאליזציהלדכאוניים.אופיינייםהינם,הלאהוכןאלו,אובייקטיםכלפינחותלהרגיש

סביבמאשריותרמורלייםעינייניםסביבמאורגנתוהיאמאחרנרקיסיסטיםשלמזושונה
סטטוס וכוח.

יחסי אובייקט בדפרסיה.

אנשיםאצלאובייקטיחסילגביחשוביםנושאיםכמהמעלההאגותהליכיעלהקודםהפרק
ביןהמדהיםהדמיוןעצמו.עלחוזראומוקדםאובדןשלהתפקידהואהראשון,דכאוניים.

הדכאוןשלהדינמיקהמקורותאחרלחפשבראשופרוידתאורטיקניםעוררלאבלדכאון
קונקרטי,תמידאיננומוקדםאובדןהאהוב.מהאוביקטמדיומוקדמותמכאיבותפרידהבחוויות

שהופעלילדשלבמקרהכמוונפשי,פנימייותרלהיותיכולזהמחקרי;ולאימותלצפיהניתן
עליו לחץ לוותר על התנהגויות תלותיות כאשר עוד לא היה מוכן ובשל לכך.
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Erna Furman שלזהסוגחוקרתלהעזב"כדישםלהיותצריכות"אמהותבמאמרה)1982)
התינוקאתלגמולהאםאחריותעלהקלאסייםהרעיונותאתנמרצותמבקרתהיאשני.אובדן
אתגומליםשתינוקותמדגישהפורמןהאובייקט-המספק,אובדןאתלקבלבשלהואכאשר
מתקבלתנפרדותלתלותיות;שהמשאלהכפיבדיוקחזקההינהלעצמאותהמשאלהעצמם.
ו"לתדלק"לסגתצריכיםהםאםימצאשההורהבכךשבטוחיםצעיריםע"יטבעיבאופן

שלהטבעיתהתנועהשלבמונחיםהנפרדותתהליךאתמחדשמעצבתפורמן).1972(מהאלר,
אםכיתסכולים,לייצרמוכרחיםשהוריםהעקביהמערביהרעיוןאתמאתגרתקדימה,הילד

הילד יצטרך לבחור אזי הוא יעדיף סיפוקים רגרסיביים.
התינוק,ולאהאמא,בד"כזוילדים,להבנתמכובדתקריירההקדישהאשרפורמן,פיעל

ובהקבלההגמילה-בזמןהתודההכרתבשלטבעיסיפוקשלהאובדןאתבחריפותשמרגישה
בזמנים אחרים של פרידה.

עמוק.וצערכאבוחשהסובלתהיאאוטונומי,ונעשהגדלשהילדוהגאווהההנאהעםביחד
בבי"ס,הראשוןביומםדמעהיזילושהוריהםמצפיםהםאלו;כאביםמעריכיםנורמליםילדים

שתהליךמאמינהפורמןהבגרות.ובטקסהולכיםאליההראשונהבמסיבה
הילדגדילתבשלהאםשלהכאבכאשררקדכאונית,לדינמיקהגורםהנפרדות-אינדיבידואציה

אובלעדיך")בודדהכךכלאהיה("אניאשמהויוצרתנצמדתשהיאשאוכך,גדולכההוא
ילדיםבעצמך?").לשחקיכולאינך("למהקאונטרפוביבאופןממנההרחקאותושדוחפת

כאבגורמותועצמאיתוקפנילהיותנורמליותשמשאלותבהרגשהנותריםהראשוןבמצב
לאחר; במקרה השני, הן לומדים לשנוא את הצרכים התלותיים.

להביןהילדעללהקשותיחדהפועלותהנסיבותגםאלאמוקדםאובדןשלהחוויהרקלא
מהנסיבותאחתדכאוניות.לנטיותתורמיםנורמלי,באופןולהתאבלקורה,מהמציאותיבאופן

מתים,הםולמהמתיםשאנשיםלהביןמדיצעיריםהינםשנתייםבניילדיםהתפתחותית.היא
צריךאבלאותךאוהב"אבאכמומורכביםבין-אישייםמניעיםלהעריךמסוגליםאינםוהם

ובמושגיםכקסםנתפסעדייןהשנתייםבןהילדשלהעולםאמא".עםמסתדראיננוכילעזוב
אודותלמסקנותיגיענעלםשלוההורהאשרהילדורע,טובשלהקטגוריתבתפיסהמוחלטים.

בשלבמשמעותיאובדןחינוכיים.בהסבריםלהפריכןניתןתמידולארוע,
הנפרדות-אידיבידואציה מבטיח רמה מסוימת של דינמיקה דכאונית.

משלו,בקשייםעמוסאשרמשפחהחברע"יהילדיםצרכישלהזנחהכוללותאחרותנסיבות
לעצמווהייחוסשלוהפרושיםאתיפריכואשרלהסבריםזקוקהילדמידהבאיזהיודעיםואינם

,ההוריםשלהגרושיןבתהליךקורהמהלגילםבהתאםלילדיםלהסבירחשובההזנחה.של
אצל מי נשאר ומתי נפגש עם ההורה השני.
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כאשרהתאבלות.שמונעתמשפחתיתאוירההינהדכאוניותנטיותשמעודדתנוספתסיבה
שהילדסוערים)גרושיםאחרי(כמוכךעללעמודאואבללהכחישהואההוריםשלהמודל
להםיאשרשהילדזקוקיםאוהאבוד,האוביקטללאבסדרשכולםהמשפחתילמיתוסיצטרף
לעיתיםבעצמי.בסדרלאשמשהולאמונההופךולבסוףלמחתרתיורדהאבלכואב,שאיננו
מצערההורהעללהגןרגשי,עומסעםמהורהאינטנסיבימדוברלאלחץמרגישיםהילדים

מסוכניםואבלשצערלמסקנהיגיעהילדכךלהתמוטטות.תביאבצערההכרהכאילונוסף,
והצורך לנחמה הוא הרסני.

טפול-עצמישלאחרותוצורותשהתאבלותהיאבמשפחההמועדפתהמוסריתהתפיסהלעיתים
כאילועצמך",עלמרחםסתם"אתהאו"פינוק-עצמי",או"אנוכיים"הינםונחום-עצמי

כבר,ויתגברלבכותשיפסיקבילדונזיפהזה,מסוגאשמהיצירתלבוז.ראויותאלוופעילויות
הביקורתי,ההורהעםההזדהותודרךהעצמי,שלפגיעחלקכללהחביאהצורךאתהןמחדירה
בשמותכונושליהדכאונייםמהמטופליםהרבהאלו.רגישיםלאספקטיםעצמיתשנאהתחושת
המשפחתיים;לקשייםהטבעיותהרגרסיביותבתגובותיהםלשלוטיכלולאכאשרשונים

כמבוגרים הם מתעללים בעצמם נפשית בכל פעם שהם מצוברחים.
דינמיקהליצירתמתכוןבמיוחדהיאהוריתבקורתושלומעשית,רגשיתהזנחהשלהשילוב

חזראשראביהעםונשארה11בגילהסרטןממחלתאמהאתאבדהשליפציינטיתדכאונית.
אחרתמטופלתמותו.אתומזרזשלוהקיבהכיבאתמרגיזשלההאושרשחוסרוהתלונן
למספרלילהלמחנהנשלחהכאשרבכתההיא4ובגילמאחראמה,ע"ימייללתתינוקתנקראה

בשניםרגשיתנגישהובלתיקשהדכאוניתהיתהאימואשרעבדתיעמודפרסיביאיששבועות.
ושיהיהמזמנה,שרוצהבכךרגישותוחסראנוכישהואלושנאמרספרחייו,שלהראשונות

ההורהשלכעסשתגובותלראותקלאלובמקריםיתומים.לביתאותושולחתשאיננהמרוצה
לצורך הרגשי יסבו לילד תחושה של סכנה, שממילא כבר פוחד מדחיה.

שללהגירהשניודורשואה,לניצולישנידורשהםמטופליםאצלשכיחותזהמסוג(אמירות
הורים שנותקו מסביבתם המוכרת והגיעו לארץ חסרי כל)

המקורבמשפחתביותרהרגישיםהאנשיםהיואתם,שעבדתיהדכאונייםמהמטופליםחלק
להכחיש,היטיבוהאחריםהמשפחהחבריאשררגשייםלמצביםשלהםהתגובתיותשלהם.

לשאתהמשיכואותםתויות"אובר-ראקטיבים",או"היפרסנסיטיביים"הכינויאתלהםנתנו
בתוכם עם התחושה הכללית של נחיתות.

ילדשלהרגשיהכשרוןאתמודעלאבאופןנצלומשפחותכיצדתארה)1975(מילראליס
גםבנוסףאםמשפחתית.פונקציהמשרתכאשרמוערךהרגישהילדמכךוכתוצאהמסוים,
עודתהיהדפרסיביתדינמיקהשלו,הרגשייםהכישוריםאתלפתולוגיםוהופכיםלולועגים

יותר חזקה מאשר רק כאשר משתמשים בו כסוג של מטפל משפחתי.
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הראשונותבשניםבמיוחדמההוריםאחדאצלמשמעותידכאוןהינונוסףסיבתיגורםלבסוף,
עםכותביםאבלגנטיים,לתהליכיםזאתייחסוביולוגיתנטיהעםתאורטיקאיםהילד.שללחייו

לתתתוכלעזרהוללארציניבדכאוןשנמצאתאמאזהירים.יותרהיואנליטיתאוריינטציה
עליותרשלומדיםככליותר.לולהעניקמאודתרצהאםגםבלבד,בסיסיטיפוללילד

עמדותליצירתביותרהמוקדמתההתנסותהיאקריטיתכמהעדיותריודעיםכךתינוקות,
מהורהמוטרדיםמאודילדים).1985שטרן,;1981גרינספן,;1965(שפיץ,בסיסיותוציפיות
אתהתישושלהםשהצרכיםומאמיניםנורמליות,דרישותבשלאשמיםמרגישיםהםדכאוני;
האחר.

מתקשיםהמבוגריםבהאשרבחברהדכאון.ליצירתלהוביליכוליםושוניםרביםשבילים
תכופות,לעיתיםמגוריםמקומותמשניםאנשיםשבהלילדיהם,רגישהלהקשבהזמןלתת
באופןאותןשמשככותתרופותבעזרתמרגשותושמתעלמיםנפוצים,גירושיןבהאשר

כמוושקומפולסיותעלה,וההתאבדויותהדפרסיביםהצעיריםשאחוזמפתיעלאזהמלאכותי,
עצמיתעזרהקבוצותשלהפופולריותגם,כמובעליה.נמצאותובהימורים,בסמיםיתרשימוש

"הילד האבוד" או "הילד שבתוכנו", שמנסות להפחית את מידת הבדידות.

העצמי הדפרסיבי

עלשלהם,התאווהעלמקונניםהםרעים.הםתוכםשבתוךמאמיניםדפרסיבייםאנשים
אנוכיותם, על התחרותיות, הגאווה, היהירות, הכעס,

הםוכסכנה.כסטיההללוהנורמליםהאספקטיםכלאתמחשיביםהםשלהם.והחשקיםהקנאה,
שלישהרעבמפחדאני("אורליבטוןלבואיכולותאלוחרדותהרסניים.שהםמכךמודאגים

אוהרסניים")הםוהסדיזםשליההתנגדות("אנאלימישורעליותראואחרים"),יהרוס
באופן יותר אדיפלי ("השאיפות שלי להתחרות בשביל אהבה ולנצח הן רעות").

אתשהרחיקבםמשהוהיהשזההאמונהע"יהאובדניםאתלעצמםמסביריםדכאונייםאנשים
דחייה,להםהגיעשמודעתהלאהאמונהאלמומרתדחויים,הרגישושהםהעובדההאובייקט.
באופןאותםיכירמישהואםנמנעתבלתיהינהעתידיתושדחיהזאת,עוררושלהםשהטעויות

כלאויחשבוכחוטאיםמלהחשףפחדוהםאבל"טובים",להיותמאודמנסיםהםאינטימי.
שובאותהלראותאסרבשאנימסוימתבנקודהמשוכנעתהיתהשלימהמטופלותאחתראויים.

מתוחכמיםמטופליםכמוהיא,הקטן.אחיהכלפילהשהיוהמוותמשאלותאתששמעתיאחרי
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צעירים,בגילאיםמקובלותכאלושמשאלותהמודעתברמהיודעיםלטיפול,שבאיםאחרים
אבל עמוק בליבה היא חששה שתגונה.

האנושי,המצבשלחלקפשוטהיאמהאשמהקצתשיעור.לאיןעמוקההיאאצלםהאשמה
בעצמתה.מרשימההדפרסיביתהאשמהאבלשלנו,והמורכבמושלםהלאלטבעמותאמתוהיא

חטאיובשלנגרםמסויםשאסוןברורהכאמונהלהופיעיכולההיאפסיכוטידכאוןשלבמצב
לגביאחריותםעללהצהירכדימתקשריםדלוזיונליםשמדוכאיםרגיליםבמשטרה–האישיים

אךקלינידכאוןללאמתפקדיםאנשיםאצלגםאבל–בצעולאכמובןשהםשפורסמופשעים
כיליקוריםרעים"דבריםהטיפול.במהלךרעיונותלגלותנוכלדכאוניאישיותיפרופילעם

פרדוקסליערך-עצמיעםלהיותיכוליםאפילוהםדכאוניים.אצלעקבינושאהינולי"מגיע
המבוסס על רעיון גרנדיוזי ש"אף אחד הוא לא כה רע כמוני".

בקורתעור-דק.ישלדכאונייםעצמם,לגבימכלברעלהאמיןמתמדתבכוננותוהםמאחר
החלקאתרקישמעוהםשלהםלמגרעותתזכורתגםשיכלולמסרבכלאותם;להרוסיכולה
המחמאות.שלבערךיפחיתוהםעבודהבמקוםפידבקכמוחיוביות,כוונותעםבביקורתהזה.

שלאףהאמת,גרעיןמאחורילראותיכוליםאינםהםמרושעות,להתקפותחשופיםהםכאשר
אחד לא מגיע לקבל יחס מתעלל, לא משנה כמה לגיטימי התלונות של הרודף שלהם.

לאחרים,עזרהדרךשלהםמודעתהלאהדינמיקהעםמתמודדיםלעיתיםדפרסיבייםאנשים
טוב,לעשותהאשמה.אתלהפחיתבמטרהחברתי,לקידוםבתרומהאוהתנדבותית,פעילות

זוהי דרך לשמור על ערך-עצמי ולהימנע מאפיזודות דכאוניות.
הזדמנויותמחפשיםהםדפרסיבית.דינמיקהלעיתיםישלפסיכותרפיסטיםקודםשצויןכפי

קשהוזהמאחרבפינה.תוחזקשלהםההרסנותאודותשלהםשהחרדותכךלאחריםלעזור
יכוליםואיננוומאחררוצים,שהיינוכפימהרלאלפחותנפשית,מבחינהלאנשיםלעזור

אחריותהמטפליםאצללהווצריכולהשלהם,הצמיחהבשרותזמניכאבמגרימתלהימנע
להעידיכוליםמדריכיםמתחילים.מטפליםאצלפרופורציונליתלאעצמיתובקורתמוגזמת

הדכאוניותהפציינטיותאחדההכשרה.במהלךזאתדינמיקהחוויםצעיריםמתמחיםכמהעד
שלי, פסיכותרפיסטית, הגיבה לכל נסיגה של מטופל שלה, במיוחד אם זה עורר בה רגשות

מהזדמנויותהתעלמהשהיאכךכדיעד–בבעיהתפקידההיהמהאחרבחיפוששליליים
ללמוד על מעגלים סגורים  בעבודה עם פציינטית מסוג זה.

העברה והעברה נגדית עם פציינטים דכאוניים

למטרותיולבטובמייחסיםלמטפל,מהרמתקשריםהםדכאוניים.פציינטיםלאהובקלבד"כ
להיותקשהעובדיםאמפתיות,מתגובותמתרגשיםהםמבקורת,חוששיםהםכאשראפילו
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הםמזיני-חיים.אוכלפרוריהיוכאילותובנותרסיסיומעריכיםהמטופל,בתפקיד"טובים"
אבלשלהם),הסובייקטיבילרועבניגודמוסרי(כטובהמטפלשלאידיאליזציהלעשותנוטים

אנשיםנרקיסיסטי.מבנהעםלמטופליםשאופייניתרגשיתמחוברתולאריקהבדרךלא
ומשתדליםואנושי,מציאותיכנפרד,המטפלשלהסטטוסאתמכבדיםיותר,בריאיםדכאוניים

ובד"כוקשר,אהבהמחפשיםפסיכוטיםאוגבולייםדכאונייםאפילולמעמסה.להפוךלא
מיצרים תגובה דואגת כלפיהם.

אתשלהם,הפנימיתהביקורתאתהמטפלעלמשליכיםדכאונייםפציינטיםזמנית,בו
כסופר-אגואליהםהתייחסההפסיכואנליטיתהספרותשוניםבאופניםאשרהאינטרוייקטים

זוהי).1940קליין,;,1924אברהם,;1917(פרויד,"פרימיטיבי"או"אכזרי""סדיסטי",
מתוודההואכאשרממנולהסתייגותאומללהבציפיהמתפתלמטופללראותמפתיעההתנסות

כאשריסתייםבהםהמטפלשלשהעניןכרוניתלאמונהנוטיםהםקטנה.חוטאתמחשבהעל
בכךהתנסהכברכאשרגםושנים,חודשיםלהתקייםיכולהזואמונההם.מיבאמתיגלההוא

שהמטפל מקבל אותו למרות החלקים השליליים.
באופןאותםוחשיםהעויניםהרגשותאתמשליכיםפחותהםבטיפול,מתקדמיםהםכאשר
הופכתשלהםהשליליותבטיפול,זובנקודההמטפל.כלפיוביקורתכעסשלבצורהישיריותר
ישנה.לאבעצםיעשהשהמטפלמהוכללהעזרציפובאמתלאשהםקומוניקציהשללסוג

ולהתנחםמדי,יותראישיבאופןהביקורתאתלקחתמבליבטיפולהזההשלבאתלשאתחשוב
בכך שבתוך התהליך הם זזים מעמדה של תלונות כלפי עצמם.

ולטפלהפרעהשלהרמותמכלדכאונייםעםלעבודמאפשרימינושלהתרופתיהטיפול
גבולייםחוליםהתרופתיותהאפשרויותלפניפסיכוטיים.חוליםעםגםלעילבדינמיקה

כךאותם,ישנאשהמטפלבכךובטוחיםרעים,שהםבכךמשוכנעיםכךכלהיוופסיכוטים
כיטיפולשלשניםאחרילהתאבדיכלוהםלעיתיםהתקשרות.שלכאבשוםלשאתיכלושלא

לא יכלו לשאת להרגיש התחלה של תקוה ואז והסתכן בעוד אכזבה קשה.

עלשלהםוהאמונותמאחרבריאיםיותרדכאונייםפציינטיםעםלעבודיותרקלהיהתמיד
להכרה.אותןמביאיםכאשרלאגווזרותמודעותלאבעיקרשלהםהןהבסיסייםהפגמים
הרגשותעוצמתאתלהפחיתע"מלתרופותזקוקיםיהיוקשהיותרהפרעהעםאנשים

הדכאונישלמרגועיודעיםושאינםהרחמיםחסריתיעוב-עצמישלהמצביםהדכאוניים.
והדינמיקהכאילוזהתרופות.שלוקחיםפציינטיםאצלשכיחיםפחותהפסיכוטי,אוהגבולי

אחרישנשאריםהעצמיתהשנאהשלהצלליםכימי.באופןאגו-דיסטוניתנעשיתהדכאונית
השימוש בתרופות הם כמו אצל הדכאוני ברמה הנוירוטית ועל כן נגישים יותר לטיפול.
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הצלהפנטזיותועדמיטיבהמחיבהקשתעלפרוסהדכאונייםפציינטיםעםהעברת-נגד
העברת-נגדעלבנויותאלותגובותהדכאונית.ההפרעהבחומרתתלויהומניפוטנטיות,

טובה,אמאאו,"אלוהים"להיותשאפשרהטיפוליתהפנטזיה);1968(ראקר,קומפלמטרית
הלאלאמונהתגובההןאלורצונותהיה.לאפעםאףשלפציינטוהמקבלהרגישההורהאו

הרבהבכך(ישטוטלית.והבנהמותניתלאאהבההיאלדכאוןשהתרופההמטופלשלמודעת
אמת אבל גם בעייתיות מסוכנת כגישה טיפולית).

טובו"לאתקוה,חסריכולת,חסרמיואש,ירגישהמטפל:קונקורדנטיתהעברת-נגדגםישנה
במרכזכשעבדתילכךמודעתנעשיתימדבקות.הןדכאוניותעמדותלפונה.לעזורמספיק"

קפהלהפסקתכשהגעתיהשני.אחריאחדדפרסיבייםחוליםארבעהוהזמנתינפשלבריאות
לאומללותכמטפליםלהגיבמאודקלעליה.לבכותוכתףעוףמרקליהציעההמזכירהכןאחרי

להתמודדאפשרכמטפלים.הצלחהחוסרלעצמנולייחסאודכאוניתבתחושהעלינושמושלכת
נסיוןצבירתעםוכןומקצועייםאישייםתמיכהמקורותכמטפללךישאםאלורגשותעם

מקצועי.

יישומים טיפוליים באבחנה של דכאון

הגישותכללהבין.מפציםמאמציםועםמכבדתמקבלת,אוירהיצירתהואחשובהכיהתנאי
סגנוןאתמדגישותפסיכודינמיות-ביהביוריסטיות-קוגניטיביות,הומניסטיות,הטיפוליות-
ראדארבעליהםדכאונייםפציינטיםדכאוניים.בפציינטיםבטיפוללאמץשישההתייחסות

לקלוט את האישור הקל ביותר לפחדים שלהם מבקורת ודחיה.
תגובתאתלהביןוהמאמציםדחיה,אודותהמטופלשלהסמויותההנחותשלוהניתוחהטיפול

הטיפולית.העבודהשלהגדולהחלקהםהדחיה,אתלסכלבמטרה"טוב"להיותשלוהנגד
נושאיםהעלאתמזרזתוהיאמאחרשימושיתהיאהאנליטיתהספהגבוה,בתפקודלפציינטים

אבלגלוייםסמפטומיםלההיו(שלאטפלתיבהצעירהאשהבמוקד.אותםושמהמהראלו
מולפניםעבדנוכאשרפני.הבעותבקריאתמומחיתהיתהדכאוני)באופןמאורגןהיההאופי
מודעתלהיותאפילומבליבקורתיתאואותהדוחהשאנימחשבותבטלהמהרכךכלהיאפנים
עיןקשרלההיהולאבספהלהשתמשהחליטהכאשרלכך;מודעתהייתילאאניגםלכך.
אקבללאשאניחששמתוךמסוימיםנושאיםעללדברלהססהחלהכמהעדהתפלאהאיתי,
אותה.

שלהאפשרויותאתלהפחיתדרךישבספה,להשתמשאפשרותשאיןטיפוליותבסטואציותגם
כרוניתכמהעדעםבמגעיותרלהיותשיוכלוכךהמטפל,מבטאתהזמןכללחפשהמטופל

מפציינטלבקששלילעידודהתנגדהשליהקולגיםאחדהמשמר.עלעמידתםואוטומטית
אחדערבבויכוח.לצידיהתערבהטבעכאשרהשתכנעהלבסוףהיאהספה.עללשכבדפרסיבי
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אתלהמשיךהחליטווהםבמשרד,החשמלאתניתקהסערההמטופל,עםעבדההיאכאשר
אתהביאהקורהמהויזואליתלבדוקהאפשרותאתמנעהאשרזוסיטואציהבחושך.השיחה

אותו הגילוי שהיה לי עם הפציינטית שלי.

ההנחותהפוכים.תנאיםדורשקשיםיותרבדכאונייםיעילטיפולברורות,סיבותבשל
שמבליואגו-סינטונימרכזיכךכלהואמדחיהוהפחדאהוביםלאשהםכךעלהמוקדמות

בחרדהיהיוהםביותר,הרעיםפחדיואתולהפריךהמטפלשלפניואתהיטבלבדוקהחופש
מקבל,יחסמבטאהואשבהארוכהתקופהלהוכיחחייבהמטפלבחופשיות.לדברמכדיגבוהה

לפני שאפילו הציפיות המודעות מדחיה יהיו פתוחות לבדיקה מדוקדקת.

כמולפרידהאפילולנפרדות,התגובותאתולפרשדכאונייםפציינטיםעםלחקורמאודחשוב
לאשהואההרגשהאתמעלותהםארוכות;משתיקותלהמנע(חשובמהמטפל.קצרה,שתיקה
מלהיותוסובליםלנטישהרגישיםמאודהםתקווה).חסרבדרכו,תועהערך,חסרמעניין,

ולעיתיםפסיכוטים,במצביםבמיוחדמודע,לאבד"כ–אובדןחוויםהםיותר,חשובלבד.
האובדניםכמהעדרקלאקשובלהיותקריטיזהלפיכך,רעים.שהםלכךכהוכחהבמודע-
אובדניםמפרשיםהםאיךאלאלוקח-שהמטפלחופשהסביבלעלותיכולוזה–בופוגעים

אלו.
שטופלותואמותדפרסיביותנשיםשתיהשווהבומחקרערך),1983(סמפסוןהרולד

עלוהתאבלותקבלה,אמפתיה,שהדגישמודלע"יהאחדדומה,תקופהבמשךאנליטית
להתייחסגםצורךשישהרעיוןבהאשרשליטה-מבוקרתעפ"יהשניהמעובדים;לאאובדנים
צריכההיתהאישהכלשנהלאחרבראיונותהעצמי.אודותפתולוגיותולאמונותלאשמה
אולם,שלו.ולחוםלמסירותלמטפל,תודההכרתמלאתהיתההראשונההטיפול.אתלהעריך

למרותמהטיפול,חייםזכרונותלהשחסריםאמרההשניהמדוכאת.עדייןהיתהגםהיא
אתהרשימההיאשלה.המטפלאתלהללזקוקהפחותשהיתהונראהלה,עזרשהואשחושבת

המראיין בבטחון העצמי והשלווה שלה, ונראה שחיה עכשיו חיים מספקים.
רקולאלעצמם,שמייחסיםמהעלהפנטזיותגילוישלהחשיבותאתמדגישיםאלוממצאים

לאפשר אבל על פרידות בהווה ובעבר.
סוגיותגםמעלהזהגילוימספיק.לאבלבדזהאךשיפוטיתולאמקבלתאוירהליצורחשוב

שרירותיבאופןבזמןהמוגבליםטיפולידכאוניים.בפציינטיםקצר-מועדטיפולאודותחשובות
בזמןמוגבלתהתנסותאבלקליני,דכאוןשלכואבתאפיזודהבזמןטוביםלהיותיכוליםאולי

רצוןלעוררמספיקטובאיננושהמטופללכךהוכחהעודטראומטי-לניתוקדומהלהיותיכולה
לקשר.
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פתולוגי,באופןתלותישהואהמטופלשלההנחהאתלאמתעלולבזמןמוגבלטיפולכן,כמו
קצרטיפולאלאברירהואיןבמידההנבחר.כטיפולמוצעלעיתיםקצר-מועדוטיפולמאחר

חשוב להתחייס ולפרש את משמעות האובדן שבפרידה.
אוחופשמלקחתהמנעותהיאדכאונייםעםשעובדיםמתחיליםלמטפליםאופייניתנטיה

סבל.מפניעליהםלהגןמנסיםכולנוכאב.למטופללחסוךכדיפגישה,להזיזהצורךבמקרה
חוזרשהמטפללחוויהזקוקיםהםאלאהפרעהללאטיפוללאזהלוזקוקיםשהםמהאולם
המטפלאתמרחיקלאשלהםשהרעבלדעתצריכיםהםיותרספיציפיבאופןפרידה.לאחר

ללאזאתללמודניתןלאהיחסים.אתהורסלאשננטשוכךעלשלהםושהכעסלצמיתות
שקורות הפרעות במהלך הטיפול.

שאינםמסביריםהםאחרים,שלילייםורגשותהכעסעםבקשרלהיותאותםמעודדיםכאשר
משהועללכעסיכולאניו"איךמאחרהמטפלכלפיעוינותלבטאשלהסיכוןאתלקחתיכולים

להצביעחשובזו.מעגליתלחשיבהיצטרףלאשהמטפלמאודחשובכך?".כללוזקוקשאני
על כך שהשאלה מצביעה על הנחה שיש לבחון אותה שכעס מפריד בין אנשים. זה לפעמים

אתמחזקשלילייםברגשותלהודותשהחופשדפרסיבייםאנשיםעבורמפתיעגילוי
האדםאםרקנורמליתתלותעםמתנגשכעסבידוד.יוצרתכוזבתשעמדהבעודהאינטימיות,

בילדותם,עובריםדכאונייםשהרבהחוויה–לכעספתולוגיותתגובותבעלהואתלויהואבו
שאז לא היתה להם הזדמנות ליחסים עם מבוגר יותר עמיד לכעס.

נתקליםהדכאונייםשלהרועתחושתאתלרכךשלהםשהמאמץמוצאיםלפעמיםמטפלים
לעורריכולותבתיעוב-עצמיהשקועלאדםתומכותהערותפרדוקסלית.בתגובהאובהתעלמות

הולךלהתקפה-עצמיתהחיוביהמשובאתהמטופלהופךבעזרתוהמכניזםהדכאון.הגברת
בטוחאניעלי.חיובידברכזהלהגידיכוללאאותימכירשבאמתאחד"כל:ככהבערך

אימכך,יותרנחמד.כזהאדםשוללהולכתיכירעאניבסדר.שאנילחשובהמטפלאתרימיתי
),Hammer(1990הזה".במטפלבקלותלשטותאפשרכיזהמכיווןתמיכהעללסמוךאפשר
Grouchoאתכאןאתמצטט Marxשמקבללמועדוןלהצטרףמעונייןשאיננילומרשנהג

אנשים כמוני כחברים.
אדםשלהעצמיהערךאתלשפרמנתעללעשותניתןמהכבומרנג,פועליםשבחיםאם

הסופר-אגו.אתתתקיףבאגו;תתמוךאל:שימושימרשםישהאגושללפסיכולגיםדכאוני?
היאשהקנאהמגיבוהמטפלחברו,בהצלחתקנאהשלפשעעלבעצמונוזףאדםאםלדוגמא:

אתלדכדךבמקוםעצמואתלברךיכולושהואבחוץ,זאתבטאלאושהמטופלנורמלי,רגש
אובכך?"נוראכךכלמה"אזיאמרהמטלאםאבלספקנית.בשתיקהיגיבהמטופלעצמו,
האנושי",לגזע"להצטרףאותויזמיןאומאלוהיםטהוריותרלהיותשמנסהבכךאותויקניט

המטופל יוכל לקבל את המסר.
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כהישגלהעריך,המטפלנכונותהיאדכאונייםבאנשיםרגישטיפולשלנוסףאספקט
תגובותיהםאתמבטאיםמטופליםהרבהלדוגמא,התנגדות.שמסמלותהתנהגויותהתפתחותי,
להיותכךכלמתאמציםדכאונייםאנשיםבתשלום.איחוראושעותביטולדרךהשליליות

קטניםסדקיםלעשותאפשרשלהם.מהפתולוגיהלחלקהופכתשהצייתנותכךטובים,
שהמטפלהפחדעלכנצחוןבזמן,תשלוםאיאוהשעהביטולפרושע"יהדפרסיביתבמנטליות

באופןפעםאףיתנהגלאדכאונימטופלאםהתנגדות.שלביותרהקלהגילוילאחרינטוש
אנוכי או כיריב, המטפל צריך להעלות דפוס זה כשווה לברור.

סימןזההמטופל.ע"יוהאידיאליזציהההילההסרתאתבברכהיקדמושהמטפליםחשוב
מטופליםהמטפל.עלכעוסאובקורתינעשהדכאונימטופלכאשרלהתקדמותמשמעותי
עםרגילכאדםהמטפלאתולראות”one-down“שלהעמדהאתלעזובצריכיםדכאוניים

פגמים. לשמור את האידיאליזציה, משמעותו לשמור דימוי עצמי נחות.

מאשריותרדכאונייםאנשיםעםחשובזאת,מאפשרותהמקצועיותהנסיבותכאשרלבסוף,
ולנתחפתוחהדלתלהםלהשאירחשובהסיום.לגביההחלטהאתלהםלהשאיראחריםעם

שלחזורהרגשהתהיהשלאחשובלטיפול.מחודשתפניהשיצריךלקרותיכולמהמראש
והגורמיםמאחרמושלם.ריפויהיהשלאיתאכזבשהמטפלאובכשלוןהודאהזהלטיפול
אתלנתקהילדאתמכריחותאשר–הפיכותבלתיפרידותקרובותלעיתיםהןלדכאון

ומביןזמיןהורהבמחיצתבטוחלהרגישבמקוםהרגרסיביים,הגעגועיםאתולהדחיקהקשרים
– שלב הסיום עם מטופל דפרסיבי צריך להתנהל בזהירות ובגמישות.

והיפומניותמאניותאישיויות :
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מניה היא צדו השני של הדיכאון. לאנשים בעלי אישיות היפומנית יש ארגון דכאוני מיסודו,
אשר מנוטרל על ידיי מנגנון ההדחקה. מכיוון שרוב האנשים בעלי דרגה של מניה סובלים

מאפיזודות שבהן מנגנון ההדחקה כושל והדיכאון עולה, הפסיכולוגיה שלהם מתוארת לעיתים
DSMשלהשנייהבמהדורה).CYCLOTHYMIC("ציקלוטימי"במונח (DSM-II;

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, ציקלוטימיוגםדיכאוןגם),1968
אושרו כאבחנות של הפרעות אישיות.

היפומניה אינה מצב של ניגוד פשוט לדיכאון; נקודה לנקודה, היא ההיפוך הגמור שלו. היחיד
ההיפומני הינו במצב רוח מרומם, אנרגטי, מקדם את עצמו, שנון, וגרנדיוזי. אח'טר

)AKHTAR), מסכם:,1992
אדם בעל היפומניה באופן גלוי הינו שמח, חברותי מאוד, נתון לאידיאליזציה של

אחרים, מכור לעבודה, פלרטטני, ורהוט, כאשר בחשאי הוא אשם בתוקפנותו כלפי
אחרים, חסר יכולת להיות לבד, לקוי ביכולתו להיות אמפתי, חסר יכולת לאהוב,

)193(עמ'שלו.הקוגניטיביבסגנוןשיטתיתגישהחוסרובעלמושחת,
אנשים במצב מאני או בעלי אישיות מאנית הינם מפורסמים בתוכניות גרנדיוזיות, מחשבות
רצות, וחופש רב מהצרכים הפיזיים הרגילים, כגון אוכל ושינה. הם נראים במצב "מרומם"

תמידי – עד שהתשישות סוף סוף תופסת אותם. מכיוון שאדם החווה מאניה לא מסוגל להאט,
סמים כגון אלכוהול, כדורי שינה, ואופיאטים שמדכאים את מערכת העצבים המרכזית יכולים
להיות מאוד מושכים. נראה כי קומיקאים והומוריסטים רבים הם בעלי אישיויות היפומניות;

שנינותם הבלתי נלאית יכולה לעיתים להיות די מעייפת. לעיתים הצד הדיסטימי של אדם מאוד
מצחיק הוא יותר נראה, כמו במקרים של מארק טווין או אמברוז בירס או לני ברוס, כל אלו

סבלו מאפיזודות דיכאוניות קשות.

דחף, השפעה, וטמפרמנט במניה:
אנשים מאניים מוכרים כבעלי אנרגיה גבוהה, התרגשות, ניעות, מוסחות וחברותיות. הם

לעיתים קרובות בדרנים מעולים, מספרי סיפורים, בדחנים, חקיינים – אוצר לחבריהם, אשר
אף על פי כן מתלוננים לעיתים שמכיוון שהם הופכים כל הערה רצינית להומור, קשה להתקרב

אליהם רגשית. כאשר אפקט שלילי מופיע באנשים בעלי פסיכולוגיה מאנית והיפומנית, הוא
מתגלה לא כיגון ואכזבה, אלא ככעס, לעיתים בצורה של אפיזודות של זעם פתאומי ובלתי

נשלט.
כמו עמיתיהם באזור הדיכאוני, הם נראים לצופים באופן פסיכואנליטי כמסודרים לפי קווים

אתלכסוסבפזיזות,לשתותהפסקה,ללאלדבריכוליםהם):1945(פנישל,אוראליים
ציפורניהם, ללעוס מסטיק, לעשן, לגרם את פנים פיהם. במיוחד בקצה המשובש של הרצף
המאני, רבים הם בעלי עודף משקל. התזוזה הנצחית שלהם מרמזת על חרדה רבה, למרות
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המצב רוח המרומם שבו הם נמצאים לרוב. ההנאה הרגשית שהם מציגים וההידבקות, הענקה,
היא בעלת איכות די שברירית ובלתי אמינה; מכריהם לרוב שומרים בליבם דאגות מעורפלות

לגבי היציבות שלהם. בעוד ששמחה היא מצב מוכר לאדם מאני, שלווה רגועה יכולה להיות
).1984(אקיסקל,שלהאושלולניסיוןמחוץלגמרירגשימצב

תהליך הגנתי ומסתגל במאניה:
acting(בפעולהוביטויהכחשההןוהיפומאניםמאניםאנשיםשלהמרכזיתההגנות out.(

הכחשה בולטת בנטייתם להתעלם (או להפוך להומור) מקרים אשר יטרידו או יבהילו את רוב
האנשים. ביטוי בפעולה מתרחשת בעיקר בצורת בריחה: הם בורחים ממצבים אשר עלולים
לאיים עליהם באובדן. הם גם עלולים לברוח מהשפעות כואבות בדרכים אחרות של ביטוי

בפעולה, כגון סקסואליזציה, שיכרון, פרובוקציה, ואפילו פעולות שנראות פסיכופטיות, כגון
גניבה (לכן, מספר אנליטיקאים תהו לגבי היציבות של העיקרון המציאותי של פציינטים

לנטייהבצורתודומהתהליךדבלואציה,מבצעיםגםמאנייםאנשים]).1953[קאטן,מאניים
הדיכאונית לאידיאליזציה, בעיקר כאשר הם מתלבטים לגבי התקשרות אוהבת אשר הם

מפחדים שתאכזב אותם.
עבור אדם מאני, כל הסחת דעת עדיפה על פני סבל רגשי. אנשים בעלי נטיות מאניות, בעיקר

אלו בעלי הפרעה קשה ואלו במצב פסיכוטי זמני, עלולים להשתמש גם במנגנון ההגנה של
שליטה כל-יכולה; הם עלולים להרגיש בלתי פגיעים, בני אלמוות, בטוחים בהצלחה הבטוחה
של תוכנית גרנדיוזית. פעולות של ראוותנות אימפולסיבית, אונס (בדרך כלל של בן/בת זוג),

ושליטה אוטוריטית מוכרות בקרב אנשים מאניים בזמן התקף פסיכוטי.

יחסי אובייקט במאניה:
בהיסטוריות של אנשים מאניים, ייתכן אפילו באופן מפתיע יותר מבאלה הדיכאוניים, אפשר

למצוא דפוס של פרידה טראומטית חוזרת בלי אפשרות לילד לעכל אותן רגשית. מוות של
אנשים חשובים אשר עברו בלי התאבלות, גירושים והיפרדות שאף אחד לא דיבר עליהם,

ומעברים משפחתיים אשר לא הייתה להם הכנה משבשים את הילדות של המאני. אדם
אחתמפעםיותרלחייו;הראשוןהעשורבמהלךפעמים26עבראיתושעבדתיאחדהיפומאני

הוא הגיע הביתה לאחר בית הספר וגילה את משאית ההעברה בשביל הגישה לביתו.
ביקורת והתעללות נפשית ולעיתים פיזית, גם הם נפוצים ברקע של יחידים מאניים

והיפומאניים. כבר דנתי בנושא של השילוב של פרידה טראומטית והזנחה והתעללות רגשית,
מכיוון שהוא מוביל לתוצאות דיכאוניות; ייתכן כי בהיסטוריות של אנשים מאניים האובדן היה

יותר קיצוני, או שהיחס לחשיבותם הרגשית על ידי מטפלי הילד היה אף יותר נדיר מזה
שברקע של אנשים דיכאוניים. אחרת קשה להסביר את הצורך בהגנה קיצונית כהכחשה.
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העצמי המאני:
אחת המטופלות המאניות שלי תיארה את עצמה כראש מסתובב. היא הייתה מודעת בחריפות

לצורך שלה להמשיך לנוע שמא היא תצטרך להרגיש משהו כואב. אנשים מאניים הינם
מפחדים מחיבור, מכיוון שלדאוג למישהו משמעו שלאבד אותו או אותה יהיה הרסני. הרצף
המאני ממבנה פסיכוטי לנוירוטי מעמיס ביותר בכובד באזורים הגבוליים והפסיכוטיים בשל

הפרימיטיביות של התהליך המעורב; התוצאה היא שאנשים מאניים, היפומאניים וציקלוטמים
רבים הם בסכנה של חוויה סובייקטיבית של התפוררות עצמית אשר פסיכולוגים עצמיים

מתייחסים אליה כפיצול. אנשים מאניים מפחדים שאם לא ימשיכו לזוז, הם יתפרקו.
ביטחון עצמי באנשים בעלי מבנה מאני יכול להשתמר, בצורה קלושה, על ידי שילוב של
הצלחה מהתחמקות מכאב והתרוממות רוח בלשבות את רוחם של אחרים. אנשים מאניים
מסוימים שולטים ביכולתם לחבר אנשים אחרים אליהם רגשית בלי השקעה הדדית באותו

עומק. מכיוון שהם לעיתים קרובות מבריקים ושנונים, חבריהם ועמיתיהם – בעיקר אלו אשר
מחזיקים באמונה הרווחת, אך שגויה, שאינטיליגנציה ופסיכולוגיה חמורה הם בלעדיים באופן

הדדי – יכולים להיות נבוכים לגלות אודות החולשות הפסיכולוגיות שלהם. ניסיונות התאבדות
והתנהגות פסיכוטית בוטה יכולים לחדור פתאום מבצר מאני אם אובדן מסוים נהיה יותר מדי

כואב להכחיש.

העברה והעברה נגדית במטופלים מאניים:
מטופלים מאניים יכולים להיות מקסימים, בעלי תובנות ומרתקים. הם גם נוטים להיות

מבלבלים ומעייפים. פעם בזמן שעבדתי עם אישה צעירה היפומאנית, שמתי לב לפנטזיה
שהראש שלי היה במייבש בגדים, מהסוג במכבסות שמסובב בגדים בתצוגה מלאה אך מהר

מדיי בשביל לעקוב אחריהם. לפעמים בראיון ראשוני אדם מודע להרגשה המציקה שעם
היסטוריה כל כך בעייתית, הפציינט אמור להראות יותר רגשות בזמן שהוא מספר עליה.

בזמנים אחרים אדם מודע לכך שאינו יכול לחבר את כל החלקים ביחד.
ההעברה הנגדית המסוכנת ביותר במטפלים העובדים עם אנשים היפומאניים הינה ההערכה

הנמוכה מדיי של מידת הסבל והחוסר ארגון האפשרי שנמצאים מתחת להצגה המרתקת שלהם.
מה שעלול להיראות כתצפית קרובה ברוחו של האגו ושיתוף פעולה אמין יכולים להיות

עבודתם של הכחשה מאנית וקסם הגנתי. יותר ממטפל אחד היו מופתעים מהתוצאות של מבחן
לעיתיםמראהבמיוחד)ROSRCHACH(הרורשךמושך;היפומאניבמטופלהשלכתי

קרובות רמה של פסיכופתולוגיה שאף אחד בצוות האינטייק לא חשד בה.

השלכות תרפיוטיות של איבחון מאניה או היפומאניה:
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אחת הדאגות העיקריות במטופל היפומאני צריכה להיות מניעת הבריחה. אלא אם המטפל
העלה זאת בפגישה הראשונה, לפרש את הצורך המתגונן של אדם לברוח מקשרים

משמעותיים (אשר יהיה ברור מההיסטוריה) ולפעול נגד המטופל להישאר למשך זמן מסוים
אחרי שהרגיש את הדחף לברוח, לא יהיה טיפול מכיוון שלא יהיה מטופל. צריך לעשות כך:

"הבחנתי כי כל קשר חשוב בחייך נקטע בפתאומיות, לרוב ביוזמתך. אין סיבה שזה לא יקרה
כואבים עולים. כאשר החיים– במיוחד מכיוון שבטיפול כל כך הרבה דבריםהזהגם בקשר

נהיים כואבים, הדפוס שלך הוא לברוח. אני רוצה שתעשה איתי הסכם מההתחלה שלא משנה
כמה זה נראה הגיוני, אם אתה פתאום מחליט להפסיק את הטיפול בכל נקודה, תבוא לפחות

ולתת הזדמנות לסיים את, כך שנוכל להבין לעומק את החלטתך ללכתלעוד שש פגישות 1

התהליך בצורה רגשית נכונה."
דרך רגשית נכונה לסייםישזו יכולה להיות הפעם הראשונה שהמטופל עומד בפני העובדה ש

קשרים; כלומר, אדם צריך להתמודד עם אבל ורגשות מתבקשות אחרות סביב פרידה וסיום.
התמקדות מתמשכת בהדחקה של אבל ורגשות שליליים באופן כללי אמורה לאפיין את

שלהפרוגנוזהאתשקלו)1975קרנברג,(דוג',האנליטיקאיםרובהטיפולית.העבודה
מטופלים היפומאניים להיות שמורה לכל היותר, אפילו כאשר המטפל לוקח כל אמצעי זהירות

למנוע בריחה, בשל הקושי הנוראי של המטופל לסבול.  אבל לפעמים קל יותר לעזור
למטופלים מאניים יותר "חולים" בעליל, מכיוון שרמת אי הנוחות הפסיכולוגית שלהם תומכת

במוטיבציה שלהם להישאר בטיפול.
במטופלים מאניים יותר מופרעים, כמו במטופלים מאוד דיכאוניים, תרופות פסיכוטרופיות הן

מתת אלוהים. התחכום הפסיכיאטרי הנוכחי גורם לכך שיהיה אפשרי להתאים את הסוג
והמינון של התרופות לצרכים הספציפיים של המטופל; הימים שבהם ליתיום היה התרופה

האפקטיבית היחידה למאניה עברו מזמן. מצאתי שזה חשוב, עם זאת, להיות בטוח שהרופא
שרושם את התרופות ייקח גישה זהירה וייחודית לכל מטופל; מטופלים מאניים הם שונים כמו

כל אחד אחר ולעיתים קרובות בעלי רגישויות פיזיות ייחודיות, התמכרויות ואלרגיות. קשר
מהימן עם הרופא שלהם כמו עם הפסיכותרפיסט שלהם, וקשר תומך הדדי בין שני מטפלים

אלה, תומך בהחלמתם. בניגוד לחוכמה מקובלת, פסיכותרפיה היא חשובה ואפקטיבית
במטופלים מאניים; בלעדיה, הם נכשלים בעבודתם על חווית האובדן שלא התאבלו ובלמידה

כיצד לאהוב בלי פחד. הם גם יפסיקו לקחת את התרופות שלהם.
אנשים היפומאניים בריאים יותר נוטים להגיע לטיפול בזמן מאוחר יותר בחייהם, כאשר
האנרגיות והדחפים שלהם פחתו, והם יכולים להביט לאחור בבהירות כמה מקוטעות ולא

מספקות ההיסטוריות שלהם. הם לפעמים באים לקבל עזרה לאחר תפקיד ארוך בעבודה על

מספר זה הוא שרירותי. המטפל יכול לבחור כל מספר פגישות שנראה לו הגיוני ושהמטופל יכול לדמיין לסבול. זה1
יכול בהחלט להיות החלטה משותפת.
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חייהם. כמו מטופלים נרקסיסטיים מהסוג הגרנדיוזי, עימם הם חולקים כמה דפוסים מתגוננים,
לפעמים קל יותר לעזור לאנשים היפומאניים מבוגרים יותר מאשר לעמיתיהם הצעירים יותר

עלספרותשלהנדירותמוקדמת.בריחהנגדהסכםצריכיםעדייןהםאך).1984(קרנברג,
טיפול פסיכוטרפיוטי של אישיויות היפומאניות יכולה להראות כי מטפלים רבים לומדים בדרך

הקשה שהם היו צריכים לעשות הסכם כזה.
חלק מהטיפול המתאים למטופלים פרנואידים גם מתאים למטופלים היפומאניים. לעיתים

קרובות אדם צריך "לרדת מתחת" להגנה; למשל, להתמודד באגרסיביות עם הכחשה ולהצביע
על מה שמוכחש מאשר להזמין את המטופל לחקור את ההגנה הנוקשה מיסודה. המטפל חייב

להיראות חזק ומסור. הוא או היא חייבים לפרש כלפי מעלה, ללמד את האדם ההיפומאני
אודות אפקט שלילי נורמאלי והחוסר שלו באפקט קטסטרופי.

בשל אימה מאנית של אבל וקיטוע עצמי, הטיפול צריך לזוז לאט. הקלינאי שמדגים התכוונות
מציע למטופל דגם שונה של דרך לחיות עם עולם הרגשות. טיפול צריך גם להיערך בגוון

ענייני במיוחד. במאמצם להימנע מכאב נפשי, רוב האנשים המאנים למדו להגיד את מה שעובד
אוטנטיות  רגשית הינה מאבק בשבילם. המטפל צריך אם כך לחקור מדי פעם אם הם אומרים
את האמת, במקום להסביר, לבדר, או להשהות. כמו באנשים פרנואידים, מטופלים היפומניים

צריכים מטפל פעיל ונוקב, בלי צביעות, דו פרצופיות והונאה עצמית.


