
 / רועי סמנה כשהחרא פוגע במאוורר או: מי בכלל רוצה להיות האובייקט הרע?

היה זה כמדומני פרויד שתיאר את תופעת ההעברה כמקרה קלאסי של "הכל עובר אליך וקקה 

בידיך". מאז תקופתו ועד היום קיים קונצנזוס תאורטי רחב על כך שלחדר הטיפול צריך להיכנס, 

, למשל, מאמין שטיפול שזורם באופן חלק מדי, מבלי במוקדם או במאוחר, האובייקט הרע. הירש

שהמטופל מגלה כעס, ביקורת או אכזבה כלפי המטפל, הוא טיפול שנדון לסטגנציה, אפילו אם החוויה 

ההדדית של הצמד היא של נוחות, חמימות ורוגע. כמעט כולנו, נדמה לי, מבינים ומסכימים על זה. 

  הקושי הוא, כמובן, בפרקטיקה. 

  

נמנעת - ביטוי ציורי באנגלית המתייחס לרגע הזה שבו החרא פוגע במאוורר*, כשהתוצאה הבלתי ישנו

היא שכל הנוכחים מיטנפים. סטריליות היא חשובה ביותר בחדר הניתוח, אבל מטאפורת האנליטיקאי 

כמנתח היא כבר מזמן פאסה ואם אתה רוצה להשפיע בחדר הטיפול אתה פשוט חייב "ללכלך את 

. אם התרפיסט לא מעוניין להתלכלך הוא יכול כמובן להימנע מלהדליק את המאוורר, או הידיים"

למהר לכבות אותו, לבכר להישאר עם אוויר עומד ומחניק בחדר. ביטוי ציורי נוסף אומר שעליך לצאת 

מהמטבח אם אינך יכול לשאת את החום, אבל נראה שמגע בתנור לוהט עם כפפות של משי מסוגל 

  יע ליטול הרבה מכוח האש שלו. באופן מפת

  

גרינברג כותב ש"היחסים האנליטיים ה'טובים' ", כלומר אלו שבהם המטפל מתאמץ באופן 

קונסיסטנטי להיות אובייקט "חדש" ומוצלח יותר מקודמיו, "מנטרלים באופן זמני את חומר הנפץ 

על האווירה הנעימה  ). בין אם הרצון של המטפל לשמור בכל מחיר186הטמון בקונפליקט" (עמ' 

בחדר ולהימנע מקונפליקט נובע ממניעים כספיים (כפי שהירש מדגיש בספרו המצוין על חטאיהם של 

מטפלים), מקושי רגשי להיות "האיש הרע" (כי מי מאתנו הגיע למקצוע טיפולי מתוך ציפייה להקשות 

שלהן) שמדגישות יתר על על מטופליו?), או מהסתמכות על תאוריות (או לפחות על קריאה מסוימת 

  תינוק, התוצאה היא בכל מקרה שיתוק כללי. -המידה את המטאפורה של יחסי אם

  

קוו** וביניהם הקושי להכיר ולתת -גם למטופל יש כמובן אינטרסים רבים משלו לשמור על הסטטוס

א בעולם מקום לאובייקט הרע שלו. פיירברן ציין בחוכמה שעבור רבים ממטופלינו "מוטב להיות חוט

). וכך, המטפל נותר זך pp 66-67שנשלט על ידי אלוהים מאשר לחיות בעולם שנשלט על ידי השטן" (

  וטהור, חף מרבב, דמות אידיאלית שלא יכולה לעולל כל רע. 

  

מטפל ומטופל עלולים אם כן לקשור יחד קשר (או יותר נכון פלונטר) לשמור את השדים כלואים 

(הזדהות  projective identificationומחוץ לחדר הטיפול ובמקום  בעולמו הפנימי של המטופל

(הזדהות הגנתית) ובמקום עיכול יש עיקול ועיקור.  protective identificationהשלכתית) נוצרת 

  חומצה מתוקה מכרסמת בשיני המטופל, מפוררת את האפשרות לשינוי אמיתי בתוכו. 

  

). 273דית, כי "אנחנו מצליחים בכך שאנו נכשלים" (עמ' ויניקוט כותב, בשפתו הפרדוקסלית הייחו

כלומר, השתחזרות כשלי העבר המוקדמים אותם חווה המטופל בהווה הטיפולי, על כל הכעס 

והשנאה שהם מעוררים בו, הם חלק חשוב, אפילו הכרחי, בתהליך ההחלמה. ואני מוסיף: אנחנו 

ייקטים מושלמים שמעניקים "סיפוק מקסימלי" עלולים בקלות להיכשל בכך שנצליח, בכך שנהיה אוב

  במקום "תסכול אופטימלי". 

  

דונל סטרן מעודד אותנו להיות רגישים כל הזמן לחיכוכים הרגשיים שעולים במפגש עם המטופל, 

אפילו לקלים ביותר. הוא מציע למטפלים לעצור ולשים לב לחוויית החיכוך, לשאול את עצמם מה ניתן 

מד מאחוריה וכך לשחרר את הכיווצים והמחסומים שנוצרו בשדה הבינאישי. ללמוד ממנה ומה עו

למעשה הוא ממליץ להבנתי לומר שוב ושוב למטופל, באופן ישיר ועקיף: "אל תפריע לקוצים שלך 

האש. - לשרוט את רגלי" ("אדבר איתך", רחל שפירא). זה דורש מאתנו, המטפלים, נכונות לעמוד בקו

רוח את חיצי -ו לרוץ אליו כמו מתאבדים שיעים. לא קל לשאת באורךלעזאזל, זה דורש מאתנ

המטופל, ולא פעם מעדתי ונכנעתי לפיתויי ההרגעה והריכוך, אבל מבחינתי זו חובה אתית להתאמץ 



  ור גם על מידה נכונה של חיכוך. ולשמ

  

  

  

   http://idioms.thefreedictionary.com/when+the+shit+hits+the+fan*ראו כאן: 

  

   http://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=1459**ראו פוסט קודם שכתבתי בנושא: 
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