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 הנסיך המאושר, העץ הנדיב:

 הפנטזיה של הורות כהכחדה עצמית

 והשלכותיה בטיפול הפסיכואנליטי
 

         
" מאת של סילברסטיין, מסגירה תקציר: קריאה מעמיקה בסיפורו של אוסקר ויילד, "הנסיך המאושר", ובספר "העץ הנדיב

פנטזיה משותפת: מסירות הורית אמיתית מתבטאת בהכחדה עצמית של ההורה. פנטזיה זו מופיעה בצורה ישירה עוד יותר 

ניתן גם לאתר את . , וזוכה להארה אירונית בסיפורו של אתגר קרת, "נחת"בסרטו של לארס פון טרייר "רוקדת בחשכה"

השפעתה על המשגת ההורות והטיפול במודלים תיאורטיים שונים. את תולדות הפסיכואנליזה, וביטוייה של פנטזיה זו ב

תייחס למתח המופיע בכתבי שנדור פרנצי, בין מאמץ להגיע להתמסרות מוחלטת למטופלים ומחשבות על "הכחדת המאמר מ

מטופל, ולאפשרות שעיבודה נחוץ -קאינמנעת ביחסי אנליטי-העצמי", לבין מודעות גוברת לקונפליקטואליות ההדדית הבלתי

, ומספר מחברים ג'סיקה בנג'מיןראקר, ויניקוט, בולאס, על גם כיוון מחשבה, הנשען  המאמר מציעלהצלחת הטיפול. 

מבדיל בין מסירות לבין ביטול עצמי או הקרבה עצמית.  כיוון זה המפתחים את עבודתו של קוהוט בכיוון אינטרסובייקטיבי.

, התפתחות העצמי התקינה של הילד באינטראקציה עם הורים הקשובים הן לצרכי הילד והן לצרכיהם שלהםמעגן את  הוא

אמפטי הנוכח כאדם בפני  מטפלהפסיכואנליטי במפגש עם הטיפול ; ואת הגדילה בתהליך ומאפשרים בהדרגה הכרה הדדית

 .תהליך הטיפולישונים ולשלבים שונים ב משתנה בהתאם לדפוסי אישיות מטפלעצמו, בעוד אופן השימוש של המטופל ב

 

(, חי חיי אושר מנותקים, אך כאשר הפך לאחר 1הנסיך המאושר, גיבור סיפורו הידוע של אוסקר ויילד )  

מותו לפסל רם ונישא, גילה את העוני והסבל בעירו. הוא מנסה להקל על הסבל בעזרת ידידו המסור, 

בצפון הקר במקום לנדוד למצרים החמה, ובעזרתו משגר הנסיך  . הסנוני נשאר למען אהובו הנסיך1הסנוני

אל קורבנות העוני הנוגעים לליבו את אבניו היקרות ואת ציפוי הזהב שהוא עוטה; הוא אף מצווה על 

הסנוני לעקור לשם כך את עיניו העשויות אבני ספיר. בסופו של הסיפור קופא הסנוני למוות, ולב הנסיך 

טנוניים מואסים בפסל שהתכער, אך אלוהים אוסף אל חיקו את לב העופרת ואת נשבר. פרנסי העיר הק

 הציפור המתה.     

. הביקורת 1885 -"הנסיך המאושר" ריגש דורות רבים של קוראים צעירים ומבוגרים מאז נכתב ב  

רים החברתית הנוקבת של הסיפור, ותיאור הנסיך המתפכח משאננותו ונפתח לרגשות חמלה אנושית, מעור

הזדהות והערכה גם היום. אולם קריאה קפדנית בסיפור נוצרי מובהק זה חושפת רובד נוסף, אפל יותר. 

העולם הרגשי שמעצב בו ויילד הוא דיכוטומי לחלוטין: יש לבחור בין ציניות, נהנתנות, צביעות ונצלנות, 

קיימא, תיקון -ם בניהקרבה עד מוות. הדדיות, חיים משותפי –לבין ראיית האמת המרה ובעקבותיה 

אינם אפשריים. אהבתם של הנסיך והסנוני מתממשת רק בנשיקה על סף המוות, ויש לה עתיד  –מציאותי 

 רק בעולם הבא.

(, סיפורו המאויר, התמציתי והמבריק של הסופר האמריקאי של סילברסטיין )אשר 4"העץ הנדיב" )  

זהו סיפור אהבה בין עץ לילד. ראשיתו של  (, נגע אף הוא לליבם של קוראים רבים.1964 -נכתב ב

                                                           

* אוניברסיטת חיפה והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. המאמר מבוסס על הרצאה בפני החברה הפסיכואנליטית בישראל, 

 יתים שסייעו בפיתוח המאמר, ולטליה פרוהוף שהביאה לידיעתי את "התלמיד" של ויילד.. תודתי לעמ2004ינואר 
(, הקוראים לציפור "סנוני", שכן התרגום הנפוץ 3משה )-ציון בן-( ושל בן2אמן לתרגומיהם של רפאל אלגד )אני נ 1

 "סנונית" מטשטש את הרובד ההומוסקסואלי של הטקסט המקורי.



  

הסיפור מציירת קשר חם המביא אושר לשניהם: הילד עושה לו כתרים מעליו של העץ, מתנדנד על ענפיו, 

אוכל את תפוחיו, נרדם בצילו. אך גדילתו של הילד מערערת את האיזון. הילד בא בדרישות חוזרות אל 

ווה אושר כשהוא מצליח בכך. הוא מספק לילד תפוחים כדי העץ, והעץ עושה כל מאמץ לספקן, ותמיד ח

שישיג כסף, ענפים כדי שיקים לו בית. הילד שהפך מבוגר רוצה סירה כדי להפליג בה הרחק, והעץ מציע 

לו לכרות את גזעו כדי לבנותה. "והעץ היה מאושר... אבל לא מאושר ממש", מעיר המחבר באירוניה. 

לא  –זקן, לאחר זמן רב, מתנצל העץ על שאין לו עוד דבר לתת לו  וכאשר חוזר "הילד" שהוא עתה

 כןוחש הקלה שה"ילד" רוצה רק לשבת לנוח. "אם כך, גזע כרות זקן הוא  –תפוחים, לא ענפים, לא גזע 

 טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא, ילד, שב לך ותנוח." ה"ילד" הכפוף יושב, והעץ שוב מאושר.

מבחינים כיצד הסיפור הקסום הופך למורבידי יותר ויותר. כדי לענות על  דומה שקוראים רבים אינם  

מזוכיסטי -צרכי הילד, העץ חייב לוותר בהדרגה על רוב קיומו הוא. קשר האהבה המצויר הוא סאדו

( מזוהה לחלוטין עם הקרבה עד כדי The giving treeבמובהק, נתינה )השם המקורי של הסיפור הוא 

יתכנו התחשבות הדדית )"הילד" מתואר כנצלן שלרגע אינו מביא בחשבון את טובת הכחדה עצמית. לא י

קיום אמיתי; והסיפור אף רומז שהילד הדרשני והמרוכז בעצמו מסיים את חייו כזקן בודד -העץ( או דו

 ומריר. 

ושה עוצמה אלה כביטויים לפנטזיה עתיקת יומין, לפיה הורות מסורה פיר-אני מפרש שני סיפורים רבי  

טרייר, שכבר צייר -הכחדה עצמית של ההורה. ניתן למצוא בספרות ובאמנות גירסאות נוספות. לארס פון

ב"לשבור את הגלים" את האהבה הרומנטית האולטימטיבית כהרס עצמי קורבני מזוכיסטי, מעצב ב"רוקדת 

ון לפתוס הדביק בחשכה" את האם המסורה כמקריבה את חייה כדי להציל את מאור עיניו של בנה. כאיז

(, מתוך ספרו 5טרייר, אביא דוגמה ספרותית אירונית הרבה יותר: סיפורו של אתגר קרת "נחת" )-של פון

 . 2002"אניהו" משנת 

הוריו של ליעם גוזניק גאים מאוד בילד המוצלח שלהם, שהוא הכי גבוה בכיתה ד'. אלא שהם מאבדים   

המחלה המשפחתית, שבה "כל סנטימטר שילד מתארך,  ראיה מאתר את-בהדרגה מגובהם, עד שרופא חד

זה סנטימטר שהורים מתקצרים"; מחלה שנגמרת "רק מתי שהורים נעלמים". ההורים נהנים מהמצב, 

ואמא אומרת לליעם: "הרבה הורים היו מתים להקריב הכל למען הילדים שלהם... אבל לא לכולם יש את 

-לים עם היעלמות הוריו למענו. במאמץ נחוש הכרוך בהרעבההצ'אנס". אולם ליעם מצפוני מדי מכדי להש

עצמית, עישון מסיבי ולילות ללא שינה, הוא מצליח להפסיק לגבוה, וכך מציל את הוריו מכליה. ההורים 

עשר סנטימטר", והם מלווים אותו בטיוליו כשהם שוכנים לבטח בכיס -"נעצרו על גובה של חמישה

 חולצתו.     

זו על חשבון ההקרבה ההורית היהודית מוסיפה מרכיב אותו לא מצאנו אצל סילברסטיין סאטירה חריפה   

טרייר: ההקרבה העצמית כמעוררת רגשי אשמה קשים אצל הילד, שהגורל של להיות "החי על -או פון

קיום אפשרי בינו לבין הוריו. נראה לי שניסיוננו -המת" מפחיד אותו, והוא יוצא מגדרו כדי למצוא דו

הקריבו למענם את חייהם שלהם, גדלים  –בחוויית הילד  –יני רומז שילדים שגדלו עם הורים אשר הקל

לרוב עם אשמה וטינה כבושה, עם הרגשת מחויבות כובלת ומקוממת כלפי ההורה, ולאו דווקא עם הכרת 

בלים", מודע נוקט לא פעם ההורה הקורבני במה שפרנצי מכנה "הטרור של הסו-תודה נינוחה. באופן לא

 וההקרבה נחווית גם כהשתלטות חודרנית, כדרישה מהילד לחיות את חייו למען ההורים.

אף בתולדות  –אם גם סובלימטיבי  -במידה מסוימת, ניתן לטעון שפנטזיית ההקרבה מוצאת ביטוי    

בל החשיבה הפסיכואנליטית על ההורות. כוונתי לכך שהפסיכואנליזה עסקה הרבה במה נחוץ לילדים לק

במאמר המבוסס על הקר, -מההורים, והרבה פחות בצורכיהם הרגשיים של ההורים עצמם. ענת פלגי

על ההזנחה השיטתית של חוויות  תמדו(, ע6על מקום האימהות בפסיכואנליזה )שלה דוקטורט העבודת 

, היא האם כסובייקט בשלבים רבים של התפתחות התיאוריות שלנו, מפרויד ועד להווה. אפילו ויניקוט

ממחישה, שהיה כה עסוק במשמעות האימהות עבור הילד, לא הצליח להעמיק בהבנת חוויותיה הרגשיות 

של האם עצמה. אף שענת מתמקדת ביחס אל האם, ואין ספק שהנושא המגדרי רלבנטי כאן, אני חושש 

 שגורלו של האב לא שפר בהרבה. 



  

תחות העצמי התקינה של הילד באינטראקציה נקודת הראות ההתפתחותית המדברת ללבי מעגנת את התפ  

עם הורים הקשובים באופן מורכב ומאוזן הן לצורכי הילד והן לצורכיהם שלהם. כפי שברור לכולנו שיש 

בעייתיות בגידול ילדים תוך התעלמות מצורכיהם והכפפתם לצורכי ההורים, כך יש בעייתיות בגידולם 

הנדיב" או "נחת". ניתן להבחין בבירור, לדעתי, בין  תוך התבטלות עצמית של ההורים, נוסח "העץ

 moralמסירות אמפטית לבין ביטול עצמי או הקרבה עצמית מזוכיסטית; כוונתי למזוכיזם במובן של 

masochism ( קורבניות מתוך אשמה, ללא הנאה יצרית. 7לפי פרויד :) 

ינטראקציה עם העצמי האותנטי של העצמי של הילד, אני מאמין, אינו מתעצב בוואקום, אלא מתוך א  

 selfobjectההורים ודמויות אחרות. במינוח אחר, ניתן לדבר על שילוב חיוני בין היות ההורה זולתעצמי, 

לפי תיאורו של קוהוט, לבין היותו אובייקט נפרד; אופן השילוב, והפרופורציות בין שני המרכיבים, 

ת הקוהוטיאנית אחזור בהמשך.( בשפות אחרות, נגעו משתנים כמובן בהדרגה. )לגלגולי השאלה בספרו

בנושא זה מלאני קליין, כאשר ניתחה את התפתחות היכולת לתיקון לעבר תיקון ריאליסטי אפקטיבי 

המבוסס על מיתון ההזדהות ההשלכתית, ועל הבנה אמפטית גוברת של הילד כלפי ההורה; וכן ויניקוט, 

 (.8בר שימוש באובייקט )כאשר עסק במעבר מהתייחסות אובייקט לע

בנג'מין ממשיכה את חשיבתו של ויניקוט, ומגיעה למחשבה כי "על האחר לזכות בהכרה כסובייקט שונה   

(. כיוון זה מתבטא בניסוח 30, עמ' 9כדי שהעצמי יוכל לחוות במלואה את עצמיותו בנוכחות האחר" )

מאהלר. מטרת ההתפתחות, מציעה בנג'מין, אינדיווידואציה של -מחדש שהציעה בנג'מין לתהליך הספרציה

אינה השגת  נפרדות טוטלית, אלא  הכרה הדדית גוברת בין הילד הגדל לבין ההורה, שתאפשר בין היתר 

תלות הדדית בוגרת; לכיוון זה יש הקבלות להתפתחות בחשיבתו של קוהוט, אליה אחזור בהמשך. בהקשר 

כמשבר ההכרה באחר, שבמרכזו המודעות  rapprochement -זה, מנסחת בנג'מין מחדש את משבר ה

למשל  -כי גם לאמא "מרכז כובד" משלה. לפיכך, השאלה  –המכאיבה אך המאפשרת גדילה  –המבשילה 

אינה רק יכולתו של הילד לשרוד את היעדרות האם למספר שעות, אלא גם יכולתו להבין ולקבל בהדרגה  -

ורים להתפתחותה המקצועית, לזוגיות שלה, לחברויות צרכים הקש -שיש לאם צרכים נוספים משלה 

 –ולהיווכח בהדרגה שמימוש צרכים אלה אינו פוגם ביכולתה האימהית, אלא להפך  –החשובות לה 

מאפשר לה נתינה נינוחה על בסיס תחושת ערך עצמי רבה יותר. למותר לומר שהתאמת הקצב של תהליך 

 גורלית.זה ליכולותיו של הילד בשלבים שונים היא 

נעזרת לא פעם במטפורה ההורית. אף שלא הייתי רוצה להישען על  טיפוליהחשיבה שלנו על התהליך ה  

המאופיינים דווקא ביחסי מבוגר למבוגר  די, שכן יש בעיני מרכיבים בקשר הטיפולימטפורה זו באופן בלב

הורה תורמת רבות -ת קשרי ילדאחר )ולעתים, כפי שציין פרנצי, יחסי ילד לילד אחר(, הרי אין ספק שהבנ

הפסיכואנליטי  הטיפול . את הגדילה בתהליךמטופל-ויחסי פסיכותרפויט אנליזנד-להמשגת יחסי אנליטיקאי

אמפטי הנוכח ומעורב כאדם בפני עצמו, בעוד  מטפלאני מציע, בהקשר זה, להמשיג כמתרחשת במפגש עם 

תהליך ישיות שונים ולשלבים שונים במשתנה בהתאם לדפוסי א מטפלאופן השימוש של המטופל ב

נמנעות, איתן חייב כל -. עלינו לזכור, עם זאת, שאופן מימושו של רעיון זה מעורר דילמות בלתיהטיפולי

 אנליטי להתמודד.   מטפל פסיכו

      * 

נעשה נגיש יותר תרגום כתביו המרכזיים לעברית  עםכאן אני מתקרב לעבודתו של שנדור פרנצי, ש  

. כאשר אנו עוקבים אחר התפתחות השלב הבשל והעצמאי ביותר בחשיבתו של ה המקצועית בארץלקהיל

פרנצי, המתבטא בשנותיו האחרונות, בסוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת, 

ר אנו מגלים פרדוקס מעניין. מחד, פרנצי הופך את הדימוי האימהי לדימוי מרכזי בפסיכואנליזה, ומתנע

מהדימוי האבהי שהציע פרויד. הוא מדבר על חיוניות הרוך, הפינוק, האלסטיות, הטאקט; והוא מציע 

במפורש מסירות אימהית ככוח המרכזי של האנליזה, כמו בניסוח המרגש המופיע ב"אנליזות של ילדים עם 

אגות המטרידות מבוגרים": "האנליטיקאי נוהג, איפוא, כאם רגישה ורכה, המשוחחת עם הילד על כל הד

אותו, קטנות כגדולות, על הפחדים, הכוונות הרעות, נקיפות המצפון, ואינה הולכת לישון בערב עד שהכל 

(. הכמיהה להתמסרות ולהתמזגות אף מניעה אותו ברגע מסוים 194-195, עמ' 10בא על מקומו בשלום" )



  

אוטופי קודם חלם על חיסול (, כשם שברגע 111, עמ' 11לדבר על "הדחקת העצמי, הכחדת העצמי" )

 (.265, עמ' 12האני העליון )

אנליזנד, -נמנעת ביחסי אנליטיקאי-מאידך, פרנצי נעשה מודע יותר ויותר לקונפליקטואליות הבלתי  

ולצורך בביטויה הגלוי ובעיבודה כתנאי להצלחת האנליזה. כך, בסמוך לאחר הפיסקה שציטטתי 

וא מוסיף: "אבל יחסי הרוך האלה אינם יכולים להימשך לנצח גם מ"אנליזות של ילדים עם מבוגרים", ה

באנליזה. התיאבון בא עם האכילה. המטופל שהפך לילד ממשיך עוד ועוד בטענותיו, מעכב יותר ויותר את 

מצב ההתפייסות, כדי לא להישאר לבד, כלומר להימנע מהתחושה של לא להיות נאהב; או מנסה, באיומים 

תר ויותר, לגרום לנו להענישו. ככל שההעברה עמוקה ומספקת יותר, כך תגדל, כמובן, הנעשים מסוכנים יו

סוף לשים קץ למצב חסר גבולות זה. המטופל נתקל -ההשפעה הטראומטית של הרגע שבו צריך יהיה סוף

במצב של תסכול המוכר לנו היטב, ומיד מעתיק מן העבר את הזעם חסר האונים ואת השיתוק שבעקבותיו; 

שים אז מאמץ רב והבנה מלאת טאקט כדי לשוב ולהתפייס גם בנסיבות אלה, וזאת בניגוד לניכור נדר

(. ניתן לומר, שפרנצי עוסק כאן בשאלה, כיצד יגן 195, עמ' 10המתמיד שאיפיין את אותו מצב בילדות" )

 על עצמו העץ הנדיב מפני כריתה, אך זאת בלי לפגוע בילד.

להקשבה מרוכזת יותר ויותר לעצמי של האנליטיקאי, הולכת וגוברת  מודעות זו, המוליכה למעשה  

(, שהם הביטוי המקיף ביותר 13(, ובמאמרו "בלבול השפות" )11) 1932 -ב"יומן הקליני" של פרנצי מ

לחשיבתו בשנה האחרונה לחייו. כאן מתרחבת ומתגבשת הביקורת שלו על סכנת "הצביעות המקצועית" 

האנליטית שעלולה בסופו של דבר לשחוק את אמינות המטפל בעיני המטופל. של האנליטיקאי, הפוזה 

 פרנצי מביע דאגה ביחס לשלוש עמדות אנליטיות שונות, שבכולן התנסה: 

אובייקטיבית, פרשנית ותו לא, אך גורמת -א. ביחס ל"פוזה" הקלאסית, המתיימרת להיות ניטרלית  

 ורי המסך החלק; לאנליטיקאי להסתיר את מורכבות רגשותיו מאח

ב. ביחס לעמדה ה"פושרית" הסמכותית שנקט בעצמו, בעידודו של פרויד, בשלב הטכניקה הפעילה שלו   

כעשר שנים קודם לכן )"הביקורת הסמויה של מטופלי חשפה, למשל, במבט חודר את התכונות 

 (; 202, עמ' 13האגרסיביות ב'תרפיה הפעילה' שלי"; 

מוגבל לכאורה אותו ניסה להעתיר על מטופליו, תחת הכותרת של "עקרון -לתיג. ביחס לטוב השופע והב  

(, בשנים 202, עמ' 13האיפשור" או "טכניקת הרגיעה" )אותה הוא מכנה עתה בציניות "כפיית רגיעה"; 

 שקדמו לכתיבת היומן. 

 העיקרון שמנחה אותו כעת הוא האותנטיות והכנות.    

ציה הפתוחה היא ערך בסיסי של פרנצי בכל מהלך חייו המקצועיים, האמונה בערך הכנות והקומוניק  

והמחלוקת שלו בעניין זה עם פרויד )המאמין תמיד ביתרונה של קומוניקציה זהירה וסלקטיבית יותר, בין 

השנים  25דור לדור, בין מטפלים ומטופלים, בין גברים לנשים( עוברת כחוט השני בהתכתבותם, על כל 

(, מבטל פרנצי את 14שלבים מסוימים, על רקע אירועים אישיים ובינאישיים מסוימים )שלה. עם זאת, ב

דעתו מפני דעותיו של פרויד; ואילו בשנותיו האחרונות הוא "חוזר לעצמו" במובן זה. הערות על ערך 

הכנות, על הצורך להודות ביושר בשגיאות למשל, מופיעות בכל מאמריו המאוחרים: "בשום פנים אין 

בייש בטעויות שנעשו בעבר, ויש להודות בהן ללא סייג" )"האלסטיות של הטכניקה הפסיכואנליטית"; להת

 (. 165, עמ' 12

מודעים של מטפליהם. כך הוא -כבר שנים קודם לכן האמין פרנצי שהמטופלים קולטים את הרגשות הלא  

טפליהם: "בתביעתם חושפים מסביר במאמרו "על הטכניקה הפסיכואנליטית" תביעות מצד מטופלים נגד מ

מודע של הרופא. הרופא הנלהב שרוצה 'לסחוף' את המטופל בדחף שלו לרפא -בעצם המטופלים את הלא

מודע למטופל או למטופלת; אבל המטופלים -ולהסביר, אינו שם לב לסימנים קטנים וגדולים של קשר לא

הנטייה שבשורש הדברים, מבלי לנחש  קולטים את הסימנים היטב, ומזהים לפיהם בצורה נכונה ביותר את

שהרופא אינו מודע לה כלל ועיקר. באורח מוזר, בתביעות כאלה צודקים שני הצדדים. הרופא יכול 

הדבר היחיד שעמד לנגד עיניו היה ריפוי החולה; אבל גם המטופל צודק, שכן  –במודע  –להישבע כי 

, 15המטופל, ונתן לכך ביטוי בכל מיני סימנים" )מודע כאביר, או כאיש חסדו של -הרופא הופיע באופן לא



  

(. בלי להשתמש בביטוי, פרנצי מדבר כאן על סכנותיה של פנטזיית ההצלה. נושא זה מעסיק 114-115עמ' 

אותי שנים רבות. ניסיתי להראות, בין היתר באמצעות ניתוח "ורטיגו" של היצ'קוק, את התהליך בו 

(; 16מן "הדרקון" עלול, בסופו של דבר, להפוך לדרקון בעצמו ) "האביר" היוצא להציל את "היפהפיה"

סובלימטיבית בתהליך הטיפולי. שאלת פנטזיית ההצלה -וכן לנתח את הנזק שגורמת פנטזיית הצלה לא

 (, וכן לניתוח היצירות בהן פתחתי.17רלבנטית גם להבנת חיי פרנצי עצמו )

עם ראנק, "התפתחות הפסיכואנליזה": "העברה נגדית כך, כותב פרנצי בספרו המשותף -כמה שנים אחר  

נרקיסיסטית מגרה את המטופל באנליזה לדחוף לחזית התמונה דברים מסוימים המחמיאים לאנליטיקאי, 

(. שתי הערות אלה נמנות 41-42, עמ' 18נעימות ביחס אליו" )-ומצד שני לרסן הערות ואסוציאציות לא

ינטרסובייקטיבי, שכן הן מבהירות שהמטופל מפרש את המטפל לא על סימני הדרך הראשונים בכיוון הא

מאשר המטפל מפרש את המטופל. יכולת זו מרוקנת מתוכנה  –ולא בהכרח במיומנות קטנה יותר  –פחות 

 את אשליית המסך החלק.

 כלומר בכנות –ב"עקרון הרגיעה והניאוקתרזיס" מדבר פרנצי על התייחסות למטופלים "בצורה אנליטית   

(. וב"אנליזות של ילדים עם מבוגרים" הוא מעיר: "לעתים קרובות מנסים החולים 180, עמ' 19מלאה" )

לעורר את הרצון הרע החבוי בנו, על פי השערתם, באמצעות רשעות, סרקזם, ציניות, התנהגויות בוטות 

הטוב והמתחשב; למיניהן והעוויות. לא יועיל לנו לשחק תמיד, אפילו בנסיבות אלו, את תפקיד האיש 

ומוטב לנו להודות בכנות, שהתנהגותו של המטופל מרגיזה אותנו, אך אנו חשים שמחובתנו לשלוט בעצמנו 

מתוך ידיעה שיש סיבה  לכך שהמטופל נטל על עצמו את הקושי הכרוך בלהיות רע. בדרך זו אנו מגלים 

ה מהצהרות האהבה מן השפה דברים רבים על חוסר הכנות ועל הצביעות שהמטופל נאלץ לחוות כתוצא

ולחוץ מפי האנשים שבסביבתו, תוך שהוא מסתיר את ביקורתו מכולם, ובשלב מאוחר יותר גם מעצמו" 

 (.192, עמ' 10)

הנזק הנפשי שגורם לילד חוסר הכנות של המבוגרים מודגש עוד יותר ב"בלבול השפות בין המבוגרים   

ל הטראומה, כמו ניצול מיני של הילד, מועצם בשל הטיוח (, מאמרו האחרון של פרנצי. הנזק ש13לילד" )

כל אלה  –האמון במשפחה )מצד האם למשל(, העמדת הפנים של התוקף שדבר לא אירע -של החוויה, אי

מערערים קשות את תחושת המציאות של הילד. ובמקביל, האנליטיקאי הנוהג ב"צביעות מקצועית", 

גורם אף הוא לבלבול הרסני. על כן משוכנע פרנצי שיש לומר  מתכחש לתצפיות החדות של המטופל עליו,

 על רגשות האנליטיקאי כלפיו.  -גם אם אינה נעימה  -למטופל את האמת 

(, למשל בתיאור השלבים 11מקום הכנות בהקשר הקליני מפורט באופן מוחשי יותר ב"יומן הקליני" )   

(. כאשר ניסה איתה את 14היא אליזבט סוורן )השונים שעבר פרנצי בעבודתו האנליטית עם ר"נ, הלא 

אמון בכנותו; רק -טכניקת הרגיעה המעתירה, הגיבה אליזבט בפרובוקציות גוברות, וחזרה והביעה אי

כאשר הודה ברגשותיו השליליים כלפיה, החלה גם היא להירגע ולהיפתח יותר בעצמה. דרישתה שידבר 

אגרסיה אותה קלטה מאחורי הפסדה המיטיבה  –ים בכלל איתה בכנות על האגרסיה שלו כלפיה וכלפי נש

, אך (14) הוליכה את פרנצי לטכניקה של האנליזה ההדדית. לא ארחיב כאן בנושא מרתק זה –המוגזמת 

אציין רק שבכל מהלך היומן הקליני מעלה פרנצי ספקות, לבטים והסתייגויות ביחס לאנליזה ההדדית, 

ה שהוא רחוק מאידיאליזציה של השיטה. אני מאמין שלו חי פרנצי והביקורת העצמית החדה שלו מבהיר

כמה שנים נוספות, היה מגבש חשבון נפש מלא ביחס לבעייתיות של האנליזה ההדדית, כפי שגיבש 

בהדרגה ביחס לטכניקה הפעילה, אלא שמותו בטרם עת קטע את התהליך. הביקורת העצמית המתמדת של 

הגנתית אשר -רצון מקבעת, ראויה לשמש מודל לבדיקה עצמית לא פרנצי, הנמנע בעקביות משביעות

נחוצה בכל גישה פסיכואנליטית שהיא: מה הן נקודות התורפה של גישה זו? איזה סיכונים ייחודיים 

 מעוררת הטכניקה עליה היא ממליצה? 

שיציע אין זה מפתיע שלמרות רנסנס פרנצי של עשרים השנים האחרונות, לא נתקלתי בשום מחבר   

(, 21( והופר )20לחזור וליישם את שיטת האנליזה ההדדית ככתבה וכלשונה. כפי שהעירו בצדק ארון )

טכניקה זו נכשלה בבלבול בין שאלת ההדדיות ושאלת הסימטריה, ולא לקחה בחשבון במידה מספקת את 

פקת" שכן האסימטריה המהותית של הקשר האנליטי, על השלכותיה האתיות. )אני אומר "במידה מס



  

פרנצי מדבר במפורש על כך שהאנליזה של האנליטיקאי היא רק אחד המשאבים באנליזה של האנליזנד, 

(. בה בעת, אני סבור שהלקחים שהפקנו מהאנליזה ההדדית הם 29.3.1932, 11שהוא הסובייקט העיקרי; 

בכיוונים שזכו  –יזה ערך ביותר, ויישומם במסגרת הניסיונות השונים לשימוש בחשיפה עצמית באנל-רבי

מוכיח שכנותו ופתיחותו השקולה של האנליטיקאי  –בשנים האחרונות לכותרת גישות אינטרסובייקטיביות 

יכולות להניב פירות טיפוליים גם תוך כדי שמירה על האסימטריה המהותית של הקשר, כפי שהדגים אבי 

ד ממקורות ההשראה הראשונים של (. אין פלא שפרנצי מוזכר בידי מחברים רבים כאח22נוטקביץ )

זמננו. ניתן לראות בו חלוץ בשני מישורים מרכזיים, -ההתפתחות האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה בת

הקשורים זה בזה אך אינם זהים: הבנה מעמיקה של תהליכים אינטרסובייקטיביים ע"י האנליטיקאי, ודיון 

 צמית של האנליטיקאי.   פתוח בהם עם האנליזנד, דיון המחייב גם חשיפה ע

הבנת תהליכים אינטרסובייקטיביים קודמה רבות בהמשך ע"י היינריך ראקר, וכמו פרנצי אף ראקר היה    

עסוק גם בחוויות העברה נגדית שהן קונפליקטואליות עבור המטפל. מושג ה"הזדהות המשלימה 

ההעברה הנגדית של האנליטיקאי נמנעים, בהם חוויית -)קומפלמנטרית(" שלו נוגע באותם רגעים בלתי

נוטשת את ההזדהות הישירה )"התואמת", הקונקורדנטית( עם האנליזנד, ופונה דווקא להזדהות עם 

, דיבר 1948 -זוגו וכן הלאה(. כאשר העלה לראשונה הבחנה זו, ב-האובייקטים שלו )למשל, ילדיו, בת

( כמאפשר הבנה אך מקשה 1926 -טש, מראקר על "היחס הקומפלמנטרי" )ניסוחה המקורי של הלנה דוי

על האנליטיקאי להגיב באופן מבין, מה שמתאפשר רק כאשר הוא "עושה אנליזה ומתגבר" על תגובתו, 

, 1953 -(. במאמר מאוחר יותר, מ124, עמ' 23ואז "יכול להזדהות גם רגשית עם האני של המטופל" )

מפטיה להזדהות תואמת ולסובלימציה של נימנעות, אך מקשר א-הוא רואה את שתי התגובות כבלתי

מבהיר ראקר עד כמה הופכת ההזדהות המשלימה  1956 -(. ואילו ב136, עמ' 23העברה נגדית חיובית )

(, ומשלים בכך את ניתוחו ביחס להזדהות המשלימה כמקור רב 175, עמ' 23למפתח להבנת ההעברה )

 יקטים הפנימיים שלו. ערך להכרת עולמו הפנימי של האנליזנד, ולהבנת האובי

בעוד ראקר הגדיר את האמפטיה כסובלימציה של ההזדהות התואמת, מציעים טאנזי וברק, בספרם על   

ההעברה הנגדית, שגם ההזדהות המשלימה היא בסיס אפשרי לאמפטיה כלפי האנליזנד, אם כי במסלול 

 –"בוגד" במטופל אם הוא מזדהה מפותל יותר. במובן זה, הם מראים, החוויה המיידית של המטפל, שהוא 

עם תגובה כעוסה של ילדיו על יחסו המזניח כלפיהם, רחוקה מלמצות את המציאות הרגשית  –למשל 

מודעת במצב זה. האובייקטים בחייו של אדם, הם מבהירים, מייצגים גם חלקים של העצמי שלו, ועל -הלא

(. "מה 58, עמ' 24הזדהויות משלימות" ) כן "הפוטנציאל לתוצאה אמפטית גם שוכן בעיבוד מוצלח של

שהמטפל חווה ברגע מסוים עשוי להיות מה שהמטופל עצמו חווה" )למשל, כילד שעבר הזנחה בעצמו(, 

(. 59, עמ' 24ועל כן "ההזדהות המשלימה הראשונית משמשת כאמצעי להשגת הזדהות תואמת בהמשך" )

מודעת של המטפל -המשלימה "כרוכה בהזדהות לא רעיון זה תואם את המשגתו של אוגדן, לפיה ההזדהות

(. למותר לציין, שהבעת ההזדהות 234, עמ' 25עם היבט באני של המטופל המזוהה עם האובייקט" )

המשלימה מצד המטפל כפופה לשאלות של טאקט, אותן הדגיש פרנצי; ברור למשל שאין לה מקום 

 .בטוח בהזדהותו התואמת של המטפל , כאשר המטופל עדיין אינו דיטיפולבשלבים מוקדמים ב

(, עמיתו של קוהוט, על הצורך של 26מסקנות אלה משכנעות מאוד בעיני, כמו גם חשיבתו של וולף )  

; או ניסוחו של בולאס, הרומז בכיוון דומה: "האנליטיקאי אשר adversarialהעצמי בתגובה מתעמתת, 

עדין ומבין, עשוי להיראות למטופל כאדם נהדר...  הינו, ככל שהמטופל יכול לראות ולדעת, תמיד עוזר,

את  חי[. אנליטיקאי זה לא fully known]אולם[ המטופל עלול לא להרגיש שיודעים אותו במלואו ]שהוא 

ילדותו של המטופל, לא חווה את תסכולי הוריו, ולא את היכולת ההרסנית של הילד הזועם על ההורה" 

אמרו "שימושים אקספרסיביים של ההעברה הנגדית" את הערך (. בולאס, שפיתח במ253, עמ' 27)

האפשרי של התחלקות בחוויות הקונפליקטואליות יותר של המטפל, ממשיך את תרומתו של ויניקוט, אשר 

( בשאלת הערך הטיפולי של ביטוי רגשות שליליים 28עסק במאמרו הקלאסי "שנאה בהעברה הנגדית" )

 ה לראשונה פרנצי.מצד האנליטיקאי; שאלה אותה העל



  

רק בהזדהויות תואמות, ולנסות להימנע מהזדהויות משלימות,  טיפול הפסיכואנליטילאפשרות להתמקד ב  

 (:29או במקביל לבטא רגשות חיוביים ולחסום רגשות שליליים, אני רואה מגרעות רבות )

הגוונים -ונטנית רבתניסיון כזה הוא מאולץ, ועלול להוליך לצנזורה פנימית על חלקים מתגובתו הספ .1

, ובסיס לאמפטיה במובנה של המטופל למטופל, שהיא מקור תובנה עשיר לחייו הרגשיים מטפלשל ה

העמוק. אם תגובות רגשיות שליליות, למשל, נפסלות ע"י האני העליון האנליטי, אנו עלולים להישאר 

 עם העברה נגדית "רצויה" ומדולדלת בלבד.

להיבטים מסוימים בחוויה המודעת של המטופל )למשל,  מטפלר את הנחישות מעין זו עלולה לקשו  .2

שהוא קורבן של אחרים(, בעודו מנותק מחלקים בעולמו הפנימי של המטופל שהאחרון מכחיש או 

 משליך, ועל כן חווה אותם רק בעקיפין, באמצעות דמויות אחרות.

, טיפולר הדיאדי שנוצר בבמצב זה קשה מאוד להבין ולעבד ברמה אינטרסובייקטיבית את הקש  .3

 והקשר עלול להישאר סתום, ולקפוא על שמריו.

 מטפלהסלקציה המלאכותית עלולה להתבהר למטופל, להפחית את אמונו באותנטיות של רגשות ה  .4

)"האמפטיה שלך היא סתם טכניקה, מי יודע מה אתה באמת מרגיש"(, או לעורר במטופל דימוי עצמי 

 י אפשר לדבר בכנות.של ילד חלש ופגיע, שאיתו א

עלולה לתרום לרגשי אשם אצל המטופל, שיודע שרגשותיו כלפי  מטפלהעמדה החיובית תמיד של ה  .5

 אינם תמיד רק חיוביים; כעס וביקורת עלולים להחוות ככפיות טובה. מטפלה

ביטוי רגשות חיוביים בלבד עלול גם לעורר חשש במטופל: "אם המטפל שלי אינו יכול לשאת חרדה   .6

 ו תוקפנות, כנראה שאלה תחומים שהם כה מעוררי אימה, עד שלי אין תקווה להתמודד איתם".א

-, שעברו הדחקה או הכחשה, עלולים לבוא בהמשך לידי ביטוי בלתימטפלהאפקטים השליליים של ה  .7

 מטפל, והמטפלנשלט; למשל, בתגובה חריפה והרסנית כאשר המטופל מחליט לעזוב, או פונה נגד ה

 ם התמסר למטופל ללא גבול עלול עתה באמת לחוותו כ"כפוי טובה", ולהגיב בהתאם.  אשר קוד

בסיכום נקודה זו, אני רואה נזק פוטנציאלי בעמדה טיפולית המתבטאת במעין "הכחדה עצמית" מטפורית   

יבי תיאוריה, בין אם בניסיון להיות אובייקט-, תוך מאמץ להיצמד לעמדה טיפולית אחידה גזורתמטפלשל ה

 וחסר פניות, בין אם בנחישות להיות מיטיב, ובין אם מתוך מניעים נוספים.

* 

שבמכרזו עומד נושא  –על רקע הקו ההתפתחותי הברור המוביל מפרנצי אל בלינט ואל קוהוט, קו   

(, מעניין במיוחד לבדוק את השילוב 31( ופול אורנסטיין )30עליו עמדו במפורט יורם חזן ) –האמפטיה 

רי בין גישה אינטרסובייקטיבית, פרי עבודתם של פרנצי ורבים אחרים, לבין פסיכולוגיית העצמי, האפש

המבוססת על הגותו של קוהוט. בעיני זהו שילוב פורה ומבטיח, ואני שמח למצוא שותפים רבים לדעה זו 

 בספרות הקוהוטיאנית של העשור האחרון, ספרות הבולטת בגיוון הקולות הנשמעים בה. 

(, קולקה )זולתעצמי, בתרגומו היפה של רענן selfobject  -כאשר העלה קוהוט לראשונה את מושג ה  

הנחווה כתרומת האחר  –(, הדגיש את ההבחנה החדה בין זולתעצמי 32) האנליזה של העצמיבספרו 

ן קוהוט לבין אובייקט "אמיתי", חיצוני. אולם יש לזכור את ההקשר: בראשית דרכו האמי –לבניית העצמי 

כי העצמי הבוגר אינו זקוק עוד לזולתעצמי, וקיבל )בדיוק כמו מאהלר( את השקפת הפסיכולוגיה של 

  שיקום העצמיתלות גמורה. אך כבר בספרו השני, -האני, שזיהתה בגרות ואוטונומיה עם נפרדות ואי

ומה לזה המתבטא (, השתחרר קוהוט מהשקפה זו ועבר לדבר על אוטונומיה כתלות בוגרת )כיוון ד33)

, בהקשר החדש (Tonnesvang; 34)בתיקון שמציעה בנג'מין למודל של מאהלר(. כפי שמעיר טונסוונג 

 נחוצה הרבה פחות, אך קוהוט לא חזר לדון בכך. object   -ל  selfobjectההבחנה החדה בין  

: "המושג 1987 -כבר בתלמידים רבים של קוהוט מיתנו את ההנגדה. סטולורו, ברנדשפט ואטווד כתבו   

קרי, הוא מתייחס  –זולתעצמי מתייחס לאובייקט הנחווה באופן סובייקטיבי כמשרת תפקודים מסוימים 

התנסות למימד של חוויית האובייקט שבו קשר ספציפי נחוץ כדי לשמר, לשקם או לגבש את ארגון 

מושג מפתח בפסיכולוגיה של  –: "ממושג הזולתעצמי 1991 -(. באקאל כותב ב16-17, עמ' 35העצמי" )

משתמע סוג מיוחד של יחסי אובייקט כקובע את חוויית העצמי וכאמצעי להתפתחות העצמי"  –העצמי 



  

ין התמזגות , מציע באקאל כי הזולתעצמי נחווה "על רצף ב1995 -(. במאמר נוסף, מ198, עמ' 36)

של האנליטיקאי כזולתעצמי"  אישי-למובחנות", ושולל את הדעה לפיה "המטופל מחפש רק תפקוד לא

(. הוא מפתח דיון מעניין בדרך בה משתלבות תכונות של אובייקט ליבידינלי עם 356-357, עמ' 37)

 (.408ע )עמ' תכונות של זולתעצמי, בקשר מיני מוצלח התורם לתחושת שלמות וחיוניות בעצמי פגו

ת, שבה הקשר לזולת מאופיין , מנסה לאפיין התנסות זולתעצמי בוגר1997 -הנגמן, במאמרו מ  

(; הוא מדבר גם 93, עמ' 38ב"סימולטניות של הכרה באחרות עם חוויה נמשכת של תפקוד זולתעצמי" )

סיווג  1994 -מרה מ(. ג'ילברט, המציעה במא86בזולת )עמ' -בעצמך וריכוז-על השגת שילוב בין ריכוז

ת דוגמאות מעניינות של הדדיות בתפקודי של ארבעה תפקודים של זולתעצמי, אליו לא אכנס כאן, נותנ

זולתעצמי, ביחסים בהם יש "אמפטיה הדדית, הכרה בכך שגם לאחר יש צורכי זולתעצמי, ובעזרת 

 sustaining selfobject -, העוסק ב48, עמ' 39ההדדיות נוכל שנינו להשיג מה שנחוץ לנו" )

relationships ילד, ואף בנישואים, -תלמיד, הורה-מורה(; או ביחסים אסימטריים מובהקים כמו יחסי

כאשר "שני הצדדים מתפקדים כזולתעצמי מפצה ]קומפנסטורי[, קרי, כל צד מקבל סיפוק לצרכיו במידה 

 (.48דומה לשני, וכתוצאה גדל בסטרוקטורה שלו" )עמ' 

הדדיות  , מימד מפתיע של(The disciple) בשם "התלמיד" פואמה בפרוזה קצרהד הוסיף, באוסקר וייל  

למפגשו הגורלי של נרקיס עם מי הבריכה. כאשר באות האוריאדות לנחם את הבריכה על מותו של נרקיס, 

ומדברות על יופיו, שואלת הבריכה אם אמנם היה יפה. הן משתאות על השאלה, שהרי יופיו של נרקיס 

שום שכאשר השתרע משיבה הבריכה: "אבל אני אהבתי את נרקיס מואז השתקף שוב ושוב במי הבריכה, 

 .   (864, עמ' 40) על גדותי והתבונן לתוכי, ראיתי במראה של עיניו את היופי שלי משתקף"

ה בין ( מציע הבחנ34. טונסוונג )2002 -מ נמצא במאמרו החדשני של טונסוונג ושא זהפיתוח נרחב של נ  

עבור פה למינוח באנגלית(: שני שלבים של חוויות זולתעצמי )בהיעדר תרגום עברי מספק לשלב השני א

ראשוניות ומוקדמות, שבהן אין עניין בייחודיותו של האחר ולפיכך אין הדדיות או  selfobjectחוויות 

נפרד בעל צרכים משלו,  אינטרסובייקטיביות; וחוויות בוגרות יותר, שבהן יש יכולת להגיב לאחר כאדם

. רק בשלב selfsubjectטונסוונג לקרוא חוויות  בד בבד עם העזרות בו כ"חמצן" לעצמי שלנו, להן מציע

ניתן לדבר על אינטרסובייקטיביות, וברוח ההבחנה הקלאסית של בובר, היחסים עוברים  selfsubject -ה

נם המלא. נקודה חשובה אותה מדגיש המחבר הינה במוב (I-thou)אתה -ליחסי אני  (I-it)לז -אז מיחסי אני

רק אם האחר החיוני מתייחס אל העצמי תוך הכרה  selfsubjectה של שהעצמי יכול לחוות חוויה מלא

 (. 160, עמ' 34הדדית )

במסגרת המודל המעניין של טונסוונג, נוכל לומר כי הילד, גיבורו של "העץ הנדיב", החל את חייו   

בה , באופן שהיה מותאם לשלב ההתפתחותי בו נמצא אז; אך בשל עכselfobject -ץ ככשהוא משתמש בע

, בלי לעבור את הטרנספורמציה שרבים 2התפתחותית, המשיך להתייחס אליו באותו אופן מקובע כל חייו

מאיתנו עוברים )אם בילדות המאוחרת, אם בגיל ההתבגרות, אם מאוחר יותר; לפעמים באופן ספונטני, 

 - selfsubjects ( לעבר יכולת להתייחס ל"עצים הנדיבים" שלנו כאל  ךממוש טיפולים רק בעזרת ולפעמ

קרי, תוך פיתוח יכולת אינטרסובייקטיבית, יכולת להכרה הדדית )בלשונה של בנג'מין( ואמפטיה הדדית, 

א, מה תפקיד יכולת להיעזרות הדדית כ"חמצן" חווייתי לעצמי של שני הצדדים. שאלה שניתן להעלות הי

לא, את הגזע שלי לא ן בשמחה, אבל ענפים אתיכולתו לומר, "-אי –של העץ קץ -אין-עדהעמדה המקריבה 

 בקיבעון ההתפתחותי של "הילד". –אוכל לתת" 

אני מדבר כאן על תהליך שהוא מקביל במידה מסוימת להתפתחות היכולת לשימוש באובייקט, ולהפיכתו   

של ויניקוט. אך עלי להוסיף הערה אחת:  –המיושנת, יש להודות  –שפתו ל"אובייקט אובייקטיבי" ב

יכולת עלול לצייר דיכוטומיה במקום שבו יש למעשה רצף, ועלול להסיח את דעתנו -על יכולת ואי הדיבור

שם באמצע הרצף יש -מהאפשרות שיכולת חדשה "מבצבצת" אך נבלמת בשל חרדה או קונפליקט. שכן אי

                                                           
(, יחס כזה המבטל את ההורה מונע ממנו למלא תפקוד חיוני אחר כזולתעצמי: 41סטיין )כפי שמבהירה אנה אורנ 2

 זציה.אידיאלי



  

בה יכולת להכרה הדדית שוב אינה נעדרת לגמרי, אך בה בעת היא רחוקה מלהיות יציאזור חשוב שבו ה

במשמעות שמייחסת לו בנג'מין: משבר   rapprochement -ומובטחת. זהו אולי האזור בו מתרחש משבר ה

בעיבוד החרדות שמעלה שלב זה מחייבת הן פירוש ופיתוח תובנה  מטפלההכרה באחר. עזרתו של ה

, (42) לטשבניסוחו של מי( negotiation)ומתן -נכונות סבלנית להשתתף בתהליך של משאלקושי, והן 

שהכרה בצרכיו של האחר  –למשל  –שגילוי הפוטנציאל שלו יסייע למטופל להתגבר על החשש 

משמעותה רמיסת צרכיו שלו. השתחררות מחשש כזה יכולה לשנות באופן משמעותי את עמדתו של 

 ם רבות בחייו גם מחוץ לאנליזה: זוגיות, הורות, יחסי עבודה, ידידות. המטופל במערכות יחסי

אנליטי, נראה לי שהמסלול שעברנו מאפשר לי פסיכוהשל הטיפול לחזור עתה לשאלת הטכניקה  אם  

כאדם בפני עצמו, ויהיה קשוב כל  טיפוליהיה נוכח רגשית ב מטפללהבהיר יותר את טענתי, כי טוב שה

טיה ת שלו, על כל מורכבותה, כולל ההזדהויות המשלימות שהן בסיס פוטנציאלי לאמפהעת להעברה הנגדי

, ברגעים מטפלמודעים בעולמו הפנימי של המטופל; אולם השימוש שיעשה המטופל ב-גם לחלקים לא

שונים באנליזה, עשוי ללבוש פנים רבות, הן בהתאם למבנה האישיות איתו הגיע מלכתחילה, והן כתוצאה 

ל"קיצורי ההתפתחותי האנליטי. ברור שעלינו להיות לקבל ולאפשר שימוש זה, ולא לדחוף  מהתהליך

פל במקום ו( דיבר בהקשר זה על "מיקום המטפל מול המט43" שאינם מציאותיים. יצחק בלום )דרך

 שם על הרצף בין שני קטבים שהם בדיאלקטיקה מתמדת".-באיזור המעברי, אי]למטופל[ המתאים לו 

ראוי שתהיה  בה יהיה המטפל עבור מטופל מסוים בעיקר אובייקט מובחן, או בעיקר זולתעצמי,המידה   

. אני אומר זאת על רקע ספקנותי הכללית ביחס לאנליזה מתוכננת מטפלתלויה במטופל, ולא באמונות ה

מס (, כפי שכתב הולattunementמכווננות ). (29) מדי, בכל גישה שהיא, החותרת לתסריט ידוע מראש

נבע מהמפגש המשחקי היא 'חסרת מטרה', בכך שאין היא יכולה לחוקק מראש מה י(, "237, עמ' 44)

כך, למשל, מאמץ מרוכז להיות עבור האנליזנד זולתעצמי עלול להיות והספונטני בין מטפל ומטופל". 

עלולה  (merger)מאולץ, ולהחוות כחונק עבור המטפל והמטופל כאחד; ונחישות להשיג באנליזה התמזגות 

של חוויית וחשוב ע ספונטני ייחודי בהן חווים מטפל ומטופל רג טיפוליותלהרחיק מההתרגשות של שעות 

עלולה להפחית את  טיאנליתהליך המשמעית לרגרסיה ב-אחדות ביניהם. באופן כללי יותר, ציפיה חד

 יכולתנו להכיר בצרכים הייחודיים של מטופלים שונים.

אין  לינו בעקביות כאל זולתעצמי במובנו הצר, הראשוני יותר, ברור שיש לכבד זאת.אם המטופל מגיב א  

ידי שאלות ישירות מדי, פירושים -למשל, על –מקום לדירבון המטופל להכיר בסובייקטיביות שלנו 

בשלב שבו אין הוא מבטא עניין  –המחייבים התייחסות העברתית, או חשיפה עצמית יזומה של רגשותינו 

ניצול. לגבי ו שהאפשרות להתעניין בה מעוררת בו חרדה עזה, קונפליקט, תחושה שהוא בסכנת בה, א

פירושי העברה מתמידים, כפי שמציעים למשל אנליטיקאים קלייניאניים מסוימים, נראה לי חשוב לזכור 

, את אזהרתו של בלינט מפני תחושה לפיה יש באנליזה "קשר בין אובייקט חשוב ביותר ונוכח תמיד

גיש, לחשוב או לחוות דבר האנליטיקאי, לבין סובייקט שאינו משתווה לו, אשר אין ביכולתו כמדומה להר

 (. 169, עמ' 45אשר אינו קשור לאנליטיקאי שלו" )

מאידך, כאשר מופיעים ניצניה של התעניינות בסובייקטיביות של המטפל, סימנים ראשונים של   

כיווני: מחד, אם נעוט על -, הסיכון הוא דוselfsubject -וש בנו כפוטנציאל להכרה הדדית, הכוללת שימ

התלהבות יתרה, הם עלולים לקמול )למשל, העניין באנליטיקאי עלול להחוות כריצוי של צרכיו הניצנים ב

הנרקיסיסטיים(. מאידך, אם נתעלם מהם )למשל, מתוך בטחון פסקני מדי, אידיאולוגי, ש"לא זה מה 

אנו עלולים לתרום לקיבועו של המטופל ולבלום את התפתחותן של יכולות שנחוץ למטופל"(, 

ובייקטיביות חדשות, אשר בסופו של דבר עשויות לשפר מאוד את חייו אם יבשילו. בהקשר זה, אינטרס

העמדה האנליטית הקלאסית של שמירה קפדנית על אנונימיות, תוך סירוב לענות על שאלות, עלולה 

היא מיושמת ברגע בו מבטאת הסקרנות המתעוררת, או השאלה המופנית אל  להתגלות כהרסנית, אם

הבקעה של עניין אינטרסובייקטיבי שעד אז לא הורגש כלל. גם בנקודה זו הקדים פרנצי את זמנו  ,מטפלה

 בעשרות שנים.



  

עבודה אינטרסובייקטיבית מקיפה, המוליכה לתובנה עשירה משותפת ביחס למעגל ההעברה וההעברה   

כבר הבשילה. אך נגדית, תתאפשר רק בשלבים מתקדמים יותר, כאשר היכולת להכרה באחר כסובייקט ה

גם בשלבים התפתחותיים קודמים, חייבת הסובייקטיביות שלנו להיות נוכחת ללא הרף, ולו באופן שקט, 

 מטפלהוחד אם בעיני, אין זו תרומה חיובית במיכדי שנוכל להיענות לניצני היכולת האינטרסובייקטיבית. 

או ירות מניח לכפור הצפוני להקפיאו, הפוך ל"נסיך מאושר" המעוור את עצמו, או לסנוני אשר מרוב מסי

להיות  יסייע לגדילה יותר אם יוכל –בעיני  –מטפל לישו הנוצרי שדמותו משמשת להם השראה. ה אף

לא להתבלט, ומסתפק אפילו  נזהרבחדר כאדם תלת מימדי, בשר ודם, חי, גם אם לתקופות מסוימות הוא 

 בגובה של חמישה עשר סנטימטר.

       * 

ערותיו של טונסוונג עוסקת בסכנה שתפיסה של חוויות זולתעצמי אשר מתעלמת מעיגונן של אחת מה  

אישי מוחשי עלולה להוליך לתפיסה סוליפסיסטית, המכירה רק בקיומו של העצמי -חוויות אלה בקשר בין

 -(. הערה זו מחזירה אותנו שוב אל פרנצי, אשר כתב ב150, עמ' 34ם החיצוני )וכופרת בקיום העול

, בהתיחסו לחיוניות של הגורם החווייתי, של האהבה וההעברה הרגשית, באנליזה: "המילה 1925

האחרונה... באינטלקטואליות הטהורה של האני, בכל הנוגע ליחסים עם אובייקטים אחרים, היא 

מו; אדם אחרים... אף פעם לא יהיה זהה להתנסויותיו שלו עצ-מציאות חייהם של בניהסוליפסיזם, שיחסו ל

וחרף כל ניסיונותיו, הוא מסוגל לראותם רק כרוחות רפאים שחיותן פחותה, או כהשלכות... ידיעת חלק 

 מהמציאות, אולי החלק החשוב ביותר, אינה ידיעה אינטלקטואלית, וניתן להשיגה רק באמצעות החוויה...

אני שלי, אלא יצורים הריני מעדיף שלא לראות בכם, היושבים כאן לפני ומאזינים לי, דימויים של ה

 (.152, עמ' 46אמיתיים, שאני יכול להזדהות איתם" )
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The happy prince, The giving tree: The fantasy of parenthood as self annihilation, and 

its implications in psychoanalytic treatment. 
Emanuel Berman, Ph.D. 

University of Haifa and the Israel Psychoanalytic Institute    
 

A thorough reading of Oscar Wilde’s “The happy prince” and of Silverstein’s “The giving tree” 

discloses a common fantasy: real parental devotion leads to a self-annihilation of the parent. This 

fantasy is also expressed in von Trier’s film “Dancing in the dark”, and is ironically illuminated in a 

short story by Etgar Keret. It can be identified in the history of psychoanalysis as well, in certain 

models of parenthood and of treatment. In Ferenczi’s work, a growing tension emerges between a 

wish for full devotion to one’s patients, related to thoughts about “annihilation of the self”, and a 

growing awareness of the unavoidable conflictuality of analyst-analysand relations, which may have 

to be worked through if analysis is to be successful. The paper proposes a line of thinking which is 



  

also based on Racker, Winnicott, Bolas, Benjamin, and several authors who develop Kohut’s work in 

an intersubjective direction. Dedication is differentiated from self annihilation or self sacrifice. The 

successful development of the child’s self is situated in interaction with parents who are attentive 

both to the child’s needs and to their own, and gradually facilitate mutual recognition. Growth in 

analytic treatment is encouraged by a therapist who is present as a person, while the way the patient 

uses the therapist may differ according to different personality patterns and different phases of the 

treatment process. 

 
 The Happy Prince, The Giving Tree: The fantasy of parenthood as self-annihilation and its relevance to psychoanalytic 

treatment. In: L. Aron & A. Harris (eds.), Relational Psychoanalysis v. 4: Expansion of Theory. London: Routeledge, 

2011, pp. 159-176. 

היה המטפל עבור מטופל מסוים בעיקר אובייקט מובחן, או בעיקר זולתעצמי, ראוי שתהיה המידה בה י

במטופל, ולא באמונות המטפל. אני אומר זאת על רקע ספקנותי הכללית ביחס לאנליזה מתוכננת תלויה 

(, כפי שכתב הולמס attunement(. מכווננות )29מדי, בכל גישה שהיא, החותרת לתסריט ידוע מראש )

(, "היא 'חסרת מטרה', בכך שאין היא יכולה לחוקק מראש מה ינבע מהמפגש המשחקי 237, עמ' 44)

והספונטני בין מטפל ומטופל". כך, למשל, מאמץ מרוכז להיות עבור האנליזנד זולתעצמי עלול להיות 

( עלולה mergerמאולץ, ולהחוות כחונק עבור המטפל והמטופל כאחד; ונחישות להשיג באנליזה התמזגות )

חשוב של חוויית להרחיק מההתרגשות של שעות טיפוליות בהן חווים מטפל ומטופל רגע ספונטני ייחודי ו

משמעית לרגרסיה בתהליך האנליטי עלולה להפחית את -אחדות ביניהם. באופן כללי יותר, ציפיה חד

 יכולתנו להכיר בצרכים הייחודיים של מטופלים שונים.

בעקביות כאל זולתעצמי במובנו הצר, הראשוני יותר, ברור שיש לכבד זאת. אין  אם המטופל מגיב אלינו  

ידי שאלות ישירות מדי, פירושים -למשל, על –המטופל להכיר בסובייקטיביות שלנו מקום לדירבון 

בשלב שבו אין הוא מבטא עניין  –המחייבים התייחסות העברתית, או חשיפה עצמית יזומה של רגשותינו 

אפשרות להתעניין בה מעוררת בו חרדה עזה, קונפליקט, תחושה שהוא בסכנת ניצול. לגבי בה, או שה

העברה מתמידים, כפי שמציעים למשל אנליטיקאים קלייניאניים מסוימים, נראה לי חשוב לזכור  פירושי

את אזהרתו של בלינט מפני תחושה לפיה יש באנליזה "קשר בין אובייקט חשוב ביותר ונוכח תמיד, 

ת דבר נליטיקאי, לבין סובייקט שאינו משתווה לו, אשר אין ביכולתו כמדומה להרגיש, לחשוב או לחווהא

 (. 169, עמ' 45אשר אינו קשור לאנליטיקאי שלו" )

מאידך, כאשר מופיעים ניצניה של התעניינות בסובייקטיביות של המטפל, סימנים ראשונים של   

כיווני: מחד, אם נעוט על -, הסיכון הוא דוselfsubject -נו כפוטנציאל להכרה הדדית, הכוללת שימוש ב

לולים לקמול )למשל, העניין באנליטיקאי עלול להחוות כריצוי של צרכיו הניצנים בהתלהבות יתרה, הם ע

הנרקיסיסטיים(. מאידך, אם נתעלם מהם )למשל, מתוך בטחון פסקני מדי, אידיאולוגי, ש"לא זה מה 

עלולים לתרום לקיבועו של המטופל ולבלום את התפתחותן של יכולות שנחוץ למטופל"(, אנו 

אשר בסופו של דבר עשויות לשפר מאוד את חייו אם יבשילו. בהקשר זה,  אינטרסובייקטיביות חדשות,

העמדה האנליטית הקלאסית של שמירה קפדנית על אנונימיות, תוך סירוב לענות על שאלות, עלולה 

מיושמת ברגע בו מבטאת הסקרנות המתעוררת, או השאלה המופנית אל  להתגלות כהרסנית, אם היא

נטרסובייקטיבי שעד אז לא הורגש כלל. גם בנקודה זו הקדים פרנצי את זמנו המטפל, הבקעה של עניין אי

 בעשרות שנים.

עבודה אינטרסובייקטיבית מקיפה, המוליכה לתובנה עשירה משותפת ביחס למעגל ההעברה וההעברה   

ת, תתאפשר רק בשלבים מתקדמים יותר, כאשר היכולת להכרה באחר כסובייקט כבר הבשילה. אך הנגדי

בשלבים התפתחותיים קודמים, חייבת הסובייקטיביות שלנו להיות נוכחת ללא הרף, ולו באופן שקט, גם 

אם המטפל כדי שנוכל להיענות לניצני היכולת האינטרסובייקטיבית. בעיני, אין זו תרומה חיובית במיוחד 

פוני להקפיאו, או יהפוך ל"נסיך מאושר" המעוור את עצמו, או לסנוני אשר מרוב מסירות מניח לכפור הצ

יסייע לגדילה יותר אם יוכל להיות  –בעיני  –אף לישו הנוצרי שדמותו משמשת להם השראה. המטפל 



  

להתבלט, ומסתפק אפילו בחדר כאדם תלת מימדי, בשר ודם, חי, גם אם לתקופות מסוימות הוא נזהר לא 

 בגובה של חמישה עשר סנטימטר.

       * 

עוסקת בסכנה שתפיסה של חוויות זולתעצמי אשר מתעלמת מעיגונן של  אחת מהערותיו של טונסוונג  

אישי מוחשי עלולה להוליך לתפיסה סוליפסיסטית, המכירה רק בקיומו של העצמי -חוויות אלה בקשר בין

 -(. הערה זו מחזירה אותנו שוב אל פרנצי, אשר כתב ב150, עמ' 34יצוני )וכופרת בקיום העולם הח

וניות של הגורם החווייתי, של האהבה וההעברה הרגשית, באנליזה: "המילה , בהתיחסו לחי1925

האחרונה... באינטלקטואליות הטהורה של האני, בכל הנוגע ליחסים עם אובייקטים אחרים, היא 

אדם אחרים... אף פעם לא יהיה זהה להתנסויותיו שלו עצמו; -ות חייהם של בניהסוליפסיזם, שיחסו למציא

ותיו, הוא מסוגל לראותם רק כרוחות רפאים שחיותן פחותה, או כהשלכות... ידיעת חלק וחרף כל ניסיונ

מהמציאות, אולי החלק החשוב ביותר, אינה ידיעה אינטלקטואלית, וניתן להשיגה רק באמצעות החוויה... 

ם ני מעדיף שלא לראות בכם, היושבים כאן לפני ומאזינים לי, דימויים של האני שלי, אלא יצוריהרי

 (.152, עמ' 46אמיתיים, שאני יכול להזדהות איתם" )
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