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(תרגום והבהרות ע"י חוה ינאי-מלאך)

בכל מצבי הנפש האובססיביים יש מרכיב דומיננטי של חשיבה עם איכות קומפולסיבית
)doubt(ספקשלוהייסורים)certainty(בוודאותלדבוקהאובססיביהצורךאבלומייסרת;

אובססיבי שונים מאוד האחד מהשני, ולמעשה הם מצבים קוטביים ומנוגדים באופן מוחלט.
אחד נשלט ע"י חוסר גמישות, נוקשות, חוסר תנועה. זה כאילו מחשבה תמידית שתלטנית

מסיטה הצידה את כל נקודות המבט האחרות; אסור לחיות בספק. השני, נשלט ע"י תנודתיות
קבועה, כאילו הנפש נזרקת מצד לצד ע"י מחשבות מנוגדות; שום בטחון לא יכול להיות מושג.

להיותריגידיתנטיהעםאובססיביותשהגנותאציעאניזה,במאמר
שלסכיזואידילאופןשייכותוהפרעהזיהוםנגדבטקסיםהצורךעם)samenessאותו-דבר(

לשמרכדיאלאהאמביבלנציה,תחושתכנגדרקלאמשמשיםפיצולמנגנוניבואשרתפקוד,
אתמייצגתהמשולשותהאובייקט.עם)two-person(שנייםשלהייחודייםהיחסיםאת

שלהמשקלשוויאתשמזעזעדברכלאחרות,מבטנקודותחדשים,רעיונותהעיקרי;האיום
הזוג הקבוע והתלות ההדדית, נחווה כ"שלישי" חודרני, שצריך להיפטר ממנו באופן מיידי.

לאמביבלנציהרקקשוראינוהקונפליקטהדומיננטי,הואהאובססיביהספקכאשרמאידך
אתםואשר),mind(במוחוההוריהזוגשלהנוכחותאלאאובייקטים,ביןלבחורוהקושי
ההיפך,המשולשת.מהסיטואציהלהימלטניתןלאקיצוני.באופןעסוקהואמודעלאבאופן

מכלמופרעתולאשלווהזוגיותליצוראפשריבלתישנראהבאופןכוחני,באופןנוכחתהיא
חזקיםהאדיפאלייםהקונפליקטיםבואשרלמצבששייךלכןנראהמייסרספקשהוא.סוג

אותואצללהתקייםיכוליםלאאלומצביםששנילומררוצהלא(אניפתורים.ולאעדיין
פחותאויותרשונים:שאופניםמאליוכמובןלוקחתאנישונים.בשלביםאינדיבידואל

בשבילאבלשונות.זמןבנקודותלהופיעיכוליםנוירוטיםיותראופסיכוטיםיותררגרסיבים,
הבהירות, אני אציג אותם עם חומר קליני של שני אנשים שונים לחלוטין).

אלאהכחשה,איןהשניובמצבהאדיפלית,מהסיטואציהטוטליתוהתעלמותהכחשהישהראשוןבמצבכלומר(
)קונפליקט אדיפלי לא פתור שמתקיים בלא מודע

,קלייןמלניע"ימאוחריותרשנחקרהאדיפאלי,התסביךמרכזיותעלפרוידשלהגילוי
על"התקפהעלבמאמר)1959(ביוןחשיבה.עלביוןשלבתיאוריהמרכזיתלנקודהנעשה

ביןהקשרעלהתקפהשלמודעותלאלפנטזיותחשיבהבתהליכיהפרעותביןחברהחיבורים",
Money-Kyrleגםביוןכמומין.יחסיבעתההורים נחשפיםשאנשיםהאמין),1968)

"תפיסותיוצריםרגשייםושמכשוליםההוריםמיניותאודותהאמתאתלגלותטבעיבאופן
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unconscious(“מודעות"לאמוטעות misconceptions,(הסצינהשלבייצוגיםחוסר
אצלשאפילואומרהואהאדיפלי.המצבאתמלאבאופןמלחוותלהימנעבמטרההראשונית

אתלהביןלומדהמפותחתמהאישיותחלקבעוד"חמורותמהפרעותסובליםשאינםכאלו
זוגיותעםמשליםמאשמה,אותומפרידהאדיפלי,התסביךשלמהכאבסובלהחיים,עובדות

ההורים, מפנים זאת ומשיג בגרות, חלקים אחרים עדיין נשארים בהכחשה והתעלמות מכך".

האדיפלי"המצבבראשונההאדיפלית.לסיטואציהביחסהפרעותשתיתאר)1989(בריטון
אדיפליכתסביךמידבולהכירניתןתמידולאהפרימיטיביתבצורתורקבאנליזהיופיע

האדיפליםהאובייקטיםעםהסופיתההשלמהזוהיחמורה,פחותהפרעהשהיאבשניהקלאסי".
אדיפליתתצורהשלהגנהיצירתבעזרתאפשריתנעשיתההתחמקותמתחמקים".ממנו

האשלייהלדעתי,ההוריים".היחסיםשלהנפשית"המציאותאתמכחישהאשראשלייתית
ההוריים:המיןליחסימחוץהיותושלהוודאותמפניהגנההינוהאובססיביבספקהאדיפלית

להשתתףמסויםובאופןלחדורלהפריע,אפשריכןשזהההומניפוטנטיתהאשלייהזוהי
ביחסים אלו.

שליטה.מכלללצאתומאיימותכקונקרטיותמורגשותמחשבותאובססיבייםבמצבים
היאלמעשהאבלאמיתית,חשיבההיאכאילופניםמעמידהמתחפשת-אובססיביתחשיבה

מפריעיםרעים,בדבריםולשלוטלפקחתפקידןאשרמנטליותפעולותשלמסדרהמורכבת
וחודרניים, אשר נקראות מחשבות או רעיונות אשר מעסיקות את הנפש.

להתמודדכדילהתקייםצריכה"חשיבהאומר:ביון)1962(חשיבה"של"תאוריהבמאמר
שאיננורעלאובייקטמחשבה....הופךלהיותשאמור"מהפסיכוטים,במצביםמחשבות".עם

אובססיביםשבמצביםמציעההמחברתבלבד".לריקוןהראויכשלעצמו,מהדברמובחן
חלקהמציאות,עםמסויםקשרעלושומרפסיכוטיאיננוהאדםכאשראפילוחריפים,

מסוימתצורהשתופיעלכךשגורמיםעוצמהמלאיהגנתייםבתמרוניםעסוקשלומהאישיות
למחשבות.החשיבה נעשית לא יעילה ביחסשל הפרעה בחשיבה אשר בה

שלמאלפתדוגמאלנומציגפרוידשלהמפורסםהאובססיביהמקרההעכברים","איש
עינויאודותסיפורהאכזרי"מ"הסרןששמעפרוידלאומרהעכבריםאישאובססיבית:חשיבה
פיתוךאלדרכםאתחופריםוהעכבריםפושע,שללישבנוהושםעכבריםמלאסירנוראי:

לוישכאילוזו,מנקודהעליומשתלטהמטופלשלהגדול"האובססיבי"הפחדשלו.הטבעת
אתלוישו"הגברת";אביו,עליוהאהוביםהאנשיםלשנייקרההעכברשעינוינוראהמחשבה

שניאתמתקיפיםשהעכבריםשמשמעותןחושבתאניאשר"בו-זמנית",המחשבותשתי
שמדרדרתבאפיזודהברורהיותרעודנהייתזומשולשותמין.ביחסיכלומריחד,גםההורים

אותו להתקפה של נוירוזה אובססיבית חריפה.

שהואהכסףאתהדוארלפקידתשילםAשסגןהעכבריםלאישאומרהאכזריהסרן
אתהכיר(הואטעותשזוידעהעכבריםשאישולמרותחבילה;העברתעללהחייב(המטופל)

המאורעות,שלהאמיתיתהגרסהלגבישידעמהאתזנחמידהואבעצמו),להושילםהבחורה
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(אישהדיאדיםהיחסיםאתמשנהזוושקריתחדשהגרסההסרן.שלהגרסהאתואמץ
Aל-תשלוםלהחזירפקידה)./Aסגןהעכברים/(אישטריאדיםליחסיםהעכברים/פקידה)

הואאםו"לגברת"לאביויקרההעכברעינוי:המייסרתהסיטואציהשלהמרכזיהענייןנעשה
.Aלסגןכסףישלםלא

באופןלהתקיףהיאהפנטזיהאובססיבית.בחשיבהאחוזלגמריהואואילךזומנקודה
ההומניפוטנטיותהמחשבותדרךההוריםשלהמיןביחסיבהתרגשותלהשתתףוגםסדיסטי,

באופןחדרוסדיסטי),אבאייצגוברורבאופן(אשרהאכזריהסרןשלהמיליםמאידך,שלו.
כהונעשוהמוח),שלה"ישבן"דרךהיהזהכאילולרצונו,(בניגודמוחולתוךאלים

חשיבההעכבר""מחשבותכנגדאותו.עינואשרעכבר""דמויותמחשבותקונקרטיות,
לשלוטינסההואאובססיבייםבריטואליםשימושדרךרקאונים;חסרתנותרתרציונלית

ביןהקשראתשהורסתסדיסטיתהתקפהשלהיאהפנטזיהבעודכך,אלו.מייסרותבמחשבות
העכברמחשבותדרךמתרחשתסדיסטיתהתקפהשלהם,המיןיחסיאתומשבשתההורים
איששלהחשיבהנהרסים.המנטליםשהקשריםכךהחשיבההתהליךאתמתקיפהבמוחו,

אתהידע,אתלהרוסכדימותקפתהחשיבההעכבר.עינוישלהאמיתיהקורבןהיאהעכברים
הוודאות הבטוחה, שיחסי המין ההוריים משאירים אותו מחוץ לתחום.

Aמר–אובססיביתוודאות

יחדמזיהום,פחדע"יהנשלטיםאקוטיםחרדהומצבימדכאוןסובללאנליזה,הגיעAמר
מדהפרסונליזציהסבלולפעמיםשבירמאודהרגישהואבכך.לשלוטאובססיבייםטקסיםעם

מקוםביחד:אותושיחזיקכמשהוהפסיכואנליטייםהיחסיםאתבברכהוקבלופרגמנטציה,
פרידהשלארוכותתקופותכללהאשררצינית,רגשיתמהזנחהסבלהואכילדבו.להיותבטוח

מאימו אפילו כשהיה ילד קטן.
בקשר;מאודוהתמידאיתה,היחסיםושלהמטפלתשלאידיאליזציהעשההואמאודמהר

כלשלקבועההשלכהעםיחדפיצול,במנגנונישימושע"יבחוץהושארההאמביבלנציה
שנינואתלהחזיקנוקשההגנההיתהזואידיאליזציההחיצוני.העולםעלהשלילייםהחלקים

מחשבהכלאלאאקטואלי,יריבהיהלאהשלישישלישי.שיהיהאפשרותמכללולהוציאיחד
שמייצרת תובנה שנתפסת כחודרנית ומפריעה.

והאסוציאציותהאסוציאציות,אתמושלםבאופןכפוגשיםהורגשוהפרושיםבפגישות,
מקוםאיןבואשרנוחמצבהמטפלעבוריצרזהדומינו.משחקכמוהפירושים,אתפגשו

שניתןלמשהוריכוךעברומודע,לאבאופןהפרוש,שלמציקים(אספקטיםשונהלחשיבה
להכיר בו).

רגעיםהופיעו,ספקשלרגעיםלהשתנות;החלודבריםשבומהזמןקצרהדוגמאאביאאני
בהם היחסים הטיפוליים היו פחות מאידיאלים, והרעיון של נפרדות יכול היה לעלות על הדעת.

ואףדברששוםכךה"מועדף"שהואב"וודאות"בחוזקהשאוחזלכךבפגישההתייחסתי
רעיוןבהתמדהמחזקתהאנליטיתשהסיטואציההגיבהואחשיבות,בעלילהיותיכוליםלאאחד
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חוויהשוםלוהיתה(לאליביתשומתמלואאתמקבלשהואכאןשלווהחוויהמאחרזה,
מודעת של קנאה בפציינטים אחרים).

בפגישה הבאה הוא הביא חלום:

בדירה,שאשאררוצההוא–פניםלמעצבאולארכיטקטששייכתבדירהנמצאאני
אבלאחרבמקוםלפגישהללכתרציתיאניתפרץ.לאשהדירהכךבכללאצאשלא

לגמריריקה,לגמריהיתההדירההדירה.עללשמורצריךהייתיכייכולתילא
חשופה, אין שום דבר בפנים.

דברשוםבההיהשלאלמרותהדירהעללשמורצריךשהייתמענייןלאזה"האםאמרתי:
שהםדברשוםבהואיןנפרצהשלי)הקליניקהחדר(זו"דירהאמר:הואלגנוב?"שאפשר
מצאולאפנימהשבאהפורץעלהתבדחהואפנימהפרץהטיפולחדר(כאשרלגנוב"יכולים

משהו שיעניין אותו).
בפגישהעליהמועדףשהואשלומהביטחוןענייןכזהעשיתילמהזוכרשאיננואמרהוא
הואקטןהיהשכשהואברוראימו,שלהמועדףהיהשאחיושלמרותהסבירהואהקודמת.

ההיעדרותעלאותה"התקיףהואכאשר,מאוחריותרהרבהרקשלה.המועדףהיהלבטח
היהיכוללאהואולכןהאומנת,שלהמועדףתמידהיההואאהוד.לפחותהפךהוא",שלה
לוהיהלא–נעלמהפשוטהיאעזבההיאוכאשרלהשגיח,הלכהעליההקטנהבילדהלקנא

שום מושג על כך שהלכה לעבוד אצל משפחה אחרת .
אחרמישהועלשמשגיחכמישהוהאנליטיקאישלשאספקטהבהירשהואחושבתאני
(יחסיםאחרמישהואחרימחפששמישהוכךעלהידיעהמתודעתו.נמחקנעלם",ש"פשוט

אותי"יתקוףהואבואשרואיוםנוראמצבתיצורבחוץ),הושארהואבהםאשרמשולשים
בשל נעדרותי", והאשליה של להיות המועדף תהרס, ותיצור מצב נפשי בלתי נסבל.

פורצים,מפניעלילהגןלוזקוקהאניכישלי,השומרלהיותשלולפנטזיההתייחסתיאני
היחסיםלגבישלומהאמונהאותםולשדודאלוליחסיםלהפריעשעלולהמחשבהכלמפניכמו

המושלמים. איפה שהוא במוחו הוא מצייר זאת כדירה ריקה; אבל את זה צריך לשמור בסוד.
גילההואעכשיואבלאליה,ללכתורצהלמסיבה,הוזמןשהואואמרמיידיתהגיבהוא

באנשיםמלאהתהיהשהיאעכשיוהביןהואקטן;גןעםקטנהבדירהתתקייםשהמסיבה
ומלאה בעשן. הוא שמח שהוא הבין שזו תהיה מסיבה נוראית. עכשיו הוא החליט לא ללכת.

אותוששמתיה"שומר"שלמהעמדהלזוזרצהשהואבחלוםשאמרכפיאמר,הואבהתחלה
עבורוטוביותרהרבהיהיהשגיאה:תהיהשזוהביןהואעכשיואבללפגישה,וללכתבה

לילהבטיחניסההואזושבנקודהחושבתאניהאנליטיים.ביחסיםהרגילהבעמדתולהשאר
ושאין לו שום כוונה לעזוב אי פעם.

ידועלנחווההקודמת,בשיחהשניתן"המועדף",שלהעמדהעלשהפרושהואשקרהמה
"שניים"שלהאשליהאתממנולגנובאיימההסיטואציהלגבישתובנה(כמוכ"פורץ"

מהעבר;המועדפתהגרסהשלמחדשהבנייהע"יהחוצהנדחףזהקרואלאאורחאידיאלים).
אתואפשרהפנטזיההמשךאתטיפחהאנליטישהמצבהמחשבהיותר,חשובאוליאולם,
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היתהזו,הריקה""הדירהבחלוםהמטפלת.עלה"שומר"להיותהמשאלהשלההשלכה
האנליטיקאית אשר חששה מתובנה, ובעלת המשאלה לאידיאליזציה.

שלאחרתגרסהעללחשובאותוהזמנתישכאשראמרגםשהואחושבתאניאולם,
עצמושלאידיאליזציהשעושהשיודעשלוהחלקעםבקשרלהיותאותוהזמינה–האנליזה
אלאברירהלותהיהשלאמפחדשהואמהעםאותימציגאזהוא–ריקהדירהשלכשומר
הרבהכךכלעםלחלוטין,נסבלבלתינפשיבמצבעצמואתימצאהואזו.אשליהעללוותר

נוראות,במחשבותעמוסיהיההואהפנימיבעולמומכךויותרמקום;לוישארשלאיריבים
מבולבל וקהוטי;  המצב שגרם לפחד שלו מזיהום ובלגן.

אתלגמרילהעליםהיהיכולבעזרתוהשומר,בתפקידעצמומיקםהואנעלמתיאניכאשר
מחזיקבפנים,היטבהתמקםהואכאשראחרת".ילדהעם"האומנתשלשלינאמןהלאהחלק

האחריםהדבריםכלקבוע,באופןשםיהיהשהואשרוצהאניושזו,יכולכןשהואבאשליה
חשוב,יותראבלכיריבים;ממשימאודאיוםייצגוהפורציםאחדבמישוררלוונטים.לאהיו
אתיגלושניהםהםככזה,אשליה.הינוהשומרשסיפורשידעשלותובנתייותרחלקייצגוהם

"יתקיףהואאז(אשרכאימועימיטובקשרכליהרסוגםאבלאידיאליזציה,יחסישלהריק
בגלללאזהאיתו,לאאניכאשראותירואהלאהואאםנגדו).ויתקומםנעדרותה"עלאותה
ביחדששנינוה"וודאות"קבוע.באופןבפניםנמצאשהואבגללאלאאחר,מישהועםשאני
שלוהפנימית)(החיצוניתהמציאותאתלגמרימוחקתכמעטאשרכוח,מלאתאשליההינה

הימצאות ה"שלישי".

Bמר:אובססיביספק

ובמיוחדמשתנים,רוחמצבימדכאון,סובלבנישואיו,משברלאחרלאנליזההגיעBמר
אחיועםמאודתחרותיוקשרהוריועםקרוביםיחסיםלוהיוהחלטות.בקבלתעצוםקושי

מרנולד.אחיוכאשרשלוהקנאהעםלהתמודדבמיוחדקשההיהשלאימוחושבתאניהצעיר.
Bבחלקםקשוריםהיוהראשון,הילדלידתבזמןהתגברואשרבנישואיו,שהקשייםהרגיש

לילדותו.
היואשרעבודתו,לגבירציניותהחלטותלקבלצריךהיהאנליזה,שהתחיללאחרמיד
עמוסותהיוהפגישותמשפחתו.חיילגבילהחלטותקשורותגםאבלכשלעצמן,חשובות
אחרי,ואזמסוימת,החלטהלגביבזהירותטעןהואמייסרות.אובססיביותבמחשבותבעיקר

טעותשזוהרגישלפתעהואהגיונית,לתכניתהגיעשהואהאנליטיקאיאתלשכנעשהצליח
לוגורםזהושמצבמיוסרחשהואאחרת.מבטנקודתעבוררבבשכנועלטעוןוהמשיך

לפגיעה קשה בחייו.
לדוגמא,חלםהואלברוח.יכולתמבליכלוא,תקוע,היהבהםמצביםעללעיתיםחלםהוא

אחדיוםביצה.בתוךתקועשהואאומבוך;כמותת-קרקעיות,תעלותבמערכתנמצאשהוא
מאודהיהזהועקלקלה;דביקהנוראיתבוציתבדרךאמו,עםיחדבאוטונמצאשהואחלםהוא

להיותצריךלא"אניאמר,הואלפתעתלול.צוקעבראלגולשיםשהםהיהנראהכימפחיד
כאן!" התעורר בתחושת הקלה.
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חלום זה הביא לעבודה רבה על הסיבה מדוע לסיטואציה הפנימית יש כזו  שליטה עליו.
במרכזה היה הרעיון שכל החלטה מייצגת אובדן, אובדן שהוא בלתי נסבל אשר מביע עימו

עצב וזעם. הויתור על היחסים המוקדמים עם אימו, מצב אשר ללא ספק מביא איתו את הצורך
להתאבל,  נצבע באופן חי על יד קנאה אינטנסיבית, הן באמא ואבא ביחד, והן של אמא ושל

האח התינוק. התקפי קנאה על הזוג לווו באשמה רודפנית . מיד כאשר חש שהוא נעשה זוג של
האובייקט שלו, הוא חש מוכרח  להתכחש אליו לטובת כל מי שבמוחו היה מודר-מסולק, ולכן

הוא הרגיש קנאה וצרות עין באופן מסוכן, אבל גם סבל מכאב חריף. בכל פעם שהוא הגיע
להחלטה , כלומר היה  יכול לרגע לחשוב בשביל עצמו ולהיות חופשי מהקונפליקט המייסר,
הוא מיד הרגיש שהוא מתרחק מאימו ומשאיר אותה לאביו ואחיו. ההקלה שהיתה לו כאשר

השיג תחושה של שחרור נפשי ומרחב  הביאה אחריה מיד את המחשבה שהאנליטיקאית ,
משוחררת מהמצב המייסר, יכולה עכשיו גם להיפרד, לחשוב לעצמה. הוא לא יכול היה לשאת

את העובדה שהמטפלת היתה "מחוץ לזה" , ואז הוא זרק עצמו (ואותי, כמובן גם כן!) שוב
לתוך מצב ספקני. בהדרגה נעשה ברור שבכל פעם שהגיע ל"וודאות", הוא הרגיש זאת

כ"שניים" שמיד מותקפים ע"י ה"שלישי" שאינו יכול לשאת זאת.
כמובן שתהליך זה היה ברובו לא מודע,  והתבהר באיטיות רבה. החוויה המודעת היתה

שהוא היה קורבן פסיבי של מחשבותיו. בהדרגה הוא נעשה מודע לכך שהספק האובססיבי היה
"דבר מגעיל", קנאה, חלק מקנא של עצמו אשר מתקיף אותו באכזריות כאשר נוצר קשר טוב

– עם האנליטיקאית, עם אנשים אחרים או עם עצמו.
הרגישאותוהמצבאתברוריותרלראותיכולשהואהרגישBמרלו,שעזרפרושלאחר

קודם כתקוע. הוא התייחס לשנוי מועיל בנקודת המבט; ואחרי הפסקה קצרה אמר שמסיבת
ארוחת הערב בעטיה היה כל כך מתוח, למעשה עברה בצורה טובה מאוד. הוא וחברתו החדשה
אנה הזמינו כמה חברים לארוחת ערב בביתו; היא בישלה ארוחה טובה והוא עזר לה. הוא היה

מתוח סביב המפגש של החברים שלו עם החברים שלה ושלא יחבבו אלה את אלה, אך הכל
זרם טוב. אולם, היה רגע אחד מאוד קשה. במהלך הארוחה האח של אנה שאל אותו: "האם

המטבח היה ככה כאשר עברת לכאן או היית צריך להשקיע הרבה עבודה?" כאשר הוא עבר
לבית הוא ואשתו לשעבר, טסה, שיפצו את המטבח יחד; זה גרם לו להרגיש שזה בלתי אפשרי

את העבודה" , אנה תרגיש קנאהעשינואנחנועבורו לענות על השאלה. אם הוא היה עונה "
את טסה בראשו. זה היה רגעעשיתי את העבודה" הוא יתקיףאניוהדרה; בעוד שאם יענה "

מאוד לא נוח, והוא נשאר בשקט, לא ענה והרגיש מיוסר.
מייסר.משולששלמצבע"ינחדרוBמרשלהמחשבותזהשברגעברורשזהחושבתאני

המילה "אנחנו" הפכה בלתי ניתנת להבעה כי היא עוררה "שלישיה" (טסה והוא יחד, ואנה
בחוץ) וכך גם המילה "אני" (אנה והוא יחד וטסה בחוץ). הוא הרגיש משותק ע"י הספק, כי כל

מה שיגיד יהיה התקפה על מישהו. בפגישה, הקלה כשחש "לא תקוע", ותחושה של יותר
אינטגרציה, הובילה להיות נפרד ("אני"), ליצור זוג חדש ("אנחנו"), ואז "שלישי" מאוד קנאי

נדחף פנימה; התוצאה היתה שלרגע הוא לא יכול היה לחשוב או לדבר.
הנקודה שאני רוצה להראות הינה שחוויה פסיבית של להיות תקוע בחוסר החלטה הינה

בעלת מוטיבציה לא מודעת וקשורה לאחיזה נואשת במצב ארכאי אשר בו הקונפליקט
האדיפלי ממשיך לשחק בכל מיני ווריאציות – הדמויות משחקות בעמדות שונות ביחסים של

אחת לשניה- ולא ניתן אף פעם לעבד אותן. כך שכאשר הוא זז החוצה מהעמדה המודרת ונהיה
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בזוג, הסופראגו הפרימיטיבי עם כל הסדיסטיות שלו מתקיף את העצמי אשר מרגיש שניצח את
המתחרה, אשר עכשיו הוא מודר, ואז אשמה רודפנית משתלטת, מלווה מיד בנסיונות לתיקון

עםיחדמושקעהפרימיטיבי(הסופראגואובססיבי.)undoing(מעשהביטולשלבצורה
השנאה לילד הקטן שמקנא נואשות ומתקיף את הוריו ה"אכזריים" אשר עושים את המעשה

"הלא מוסרי" הנורא: מקיימים יחסי מין ומדירים אותו מתוכם).
לכן, הפציינט קושר עצמו לאובייקטים הפרימיטיביים שלו, לא מסוגל לזוז לשום כיוון ,

כאילו הוא תקוע לנצח מתחת למיטת הוריו. באופן מודע הוא חש כלוא ע"י מחשבותיו
המענות; באופן לא מודע הוא משחזר שוב ושוב את אותה סיטואציה מענה.

אני עכשיו אדווח על חומר מפורט כדי להדגים את הקונפליקט אותו תיארתי:
לאחר הפסקת קריסמס, המטופל הגיע לפגישת יום שני במצב רוח מדוכא; הוא היה שקט רוב

הזמן והתלונן שהכל נראה חסר משמעות. בפגישות הבאות עלה שהיה לו חופש נעים עם
חברתו החדשה; הוא נהנה מביקור אצל הוריו, למרות שהחשש מהקנאה של אחיו ביחסים
החדשים שלו היווה בעיה. כשהעבודה בטיפול המשיכה, נעשה ברור שמצב הרוח בתחילת

השבוע היה קשור לפגיעה ותרעומת משום שנעזב ע"י המטפלת, ו"חוסר המשמעות" של
האנליזה היתה תוצאה של (לא מודעת) הרגשה שהוא קלקל את היחסים איתה. בפגישה של

יום שישי הוא הביא את החלום הבא:

הוא היה בבית של הוריה של של אנה; בסלון היה שטיח שנראה כמו חיטה מעוכה.
כל המשפחה היתה שם וצפתה בטלויזיה. הוא שפך קפה על השטיח, וחש מודאג

בשל כך. אף אחד אחר לא נראה מתעניין בבעיה שלו. זה הכניס אותו למתח; אבל
הוא ניקה את הכתם בטישיו וזה נראה שהכל בסדר. אז הוא הרים את השטיח
וגילה שמתחת יש שטיח אחר: שטיח פרסי ממשי לבן עתיק ומאוד יפה, אשר

לאימתו, הוכתם קשות. אמא של אנה כעסה. הוא הרגיש אשם ועצוב. הופיע תינוק;
הוא הרים אותו, התחיל לשחק ולדבר איתו. הטיפול בתינוק נראה שעשה את

המצב טוב יותר.

אני לא אדון באסוציאציות לחלום זה בפרטים; אבל דבר אחד חשוב שאמר היה שהוא דן
עם חברתו לגבי האפשרות שיהיה להם תינוק. הוא חשב, לראשונה, שאימו תשמח מאוד אם

זה יקרה.
אני חושבת שהחלום מראה מה קרה במוחו במהלך הפסקת הקריסמס, ובמהלך השבוע

הראשון. הוא הרגיש שכאשר "אף אחד לא מתעניין בבעייתו", כאשר אני הייתי עם משפחתי ,
מפנה את מבטי ממנו, לא היתה לו שום עזרה עם הכעס שלו, עם הקנאה , עם המשאלה לעשות

לכלוך. זה הוביל למצב יותר קטסטרופלי אשר בו הוא הרגיש שהחלק הטוב של האנליזה
התקלקל. יותר מאוחר במהלך השבוע, החיבור לכאב והעצב הדפרסיבי וההבנה של העולם

הפנימי אפשרה להביא חלום זה, אשר בו החזקת התינוק מסמלת את היכולת שהחזיר לעצמו
להחזיק את העצמי התינוקי שלו, כפי שבמהלך השבוע הוא הרגיש מוחזק על ידי אנליטיקאית,

ולא הוזנח כמו בהפסקה. בפגישה זה היה מאוד מרגש המשאלה לעוד ילד, שהרגישה גם
כפיצוי לאימו.
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בשבוע אחרי הוא הגיע לפגישה ומיד התחיל לדבר, בהתרגשות , אודות צרוף מקרים מוזר
שקרה בלילה הקודם. הוא הלך למסיבה בבית חברו מרטין ו"את לא תאמיני מה קרה! משהו

יוצא דופן!" . ההורים של מרטין השאילו לו שטיח משי פרסי בצבע קרם, ממש כמו זה
שבחלום. מרטין שם אותו בהול הכניסה כי חשב שזה מקום בטוח; אבל מישהו שפך בקבוק יין

והכתים אותו. זה היה מדהים: מה שקרה בחלום, קרה כמעט באופן זהה במסיבה. הוא היה
נרגש, אבל גם מבוהל, מהרעיון שמחשבותיו היו הומניפוטנטיות – החלום כאילו גרם לתאונה

או ניבא אותה; אולם, כמובן שהוא ידע שזו שטות.
אני הגבתי על מצב רוחו הנרגש אך גם החרד, בשל הארוע ה"מדהים" ואמרתי שאני

חושבת שהיתה לו הרגשה חזקה שלמה שאמר היתה השפעה עצומה עלי. הוא אמר לי
שלמעשה היתה לו הרגשה איומה מאז המסיבה, ושבקושי ישן עם מחשבות שאמר משהו נורא.

בתחילה הוא לא הרגיש בכלל ביישן; להיפך, הוא הרגיש "תוסס" ודבר הרבה. אחר כך קרה
הדבר הנוראי הזה, כל כך מביך עד כי בקושי הביא עצמו לספר לי. השיחה היתה אודות

תולעים; כולם דברו בהתלהבות על תולעים, איך הן נכנסות לתוכך ומה הן עושות בתוכך. זה
היה ממש נורא, תולעים הן הכי מגעילות בעולם. אז השיחה השתנתה; אחד מהאורחים,

אינטלקטואל, אמר שהוא עובד בספריה. המטופל התבדח ואמר לו "אז אתה בטח תולעת
ספרים" ומיד הוא הרגיש נורא רע; הוא התכוון שזו תהיה בדיחה אבל זה לא היה מצחיק אלא

נשמע תוקפני ומגעיל. מאותו רגע המסיבה הפכה לסיוט. הוא חשב שעכשיו כולם שונאים
ומבזים אותו; בלילה הוא לא יכול היה לישון, ניסה לחשוב על בלי סוף תכניות וטקטיקות איך

לשנות את התמונה שלחברים יש עכשיו אודותיו.
הוא שוב החל להתייסר עם הספק האובססיבי; הבושה, הכאב על כך שעשה משהו רע חסר

תקנה היו נוכחים בפגישה.
צרוף המקרים המוזר של החלום והארוע במסיבה דרדר אותו לתפקוד באופן פתולוגי,

באנגלית המילההנשלט ע"י הפנטזיה שיש לו מחשבות הומניפוטנטיות שיכולות ל"הזדחל" (
wormהמחשבותאותי.לרגששליהמוחתוךאלפנימה)להשתחלאולהזדחלוגםתולעתגםזה

הנוראיות על תולעים מצביעות על חרדה רבה סביב הפנטזיה של להיכנס פנימה. (יותר מאוחר
בפגישה הוא נזכר בחלומות ישנים, אודות היותו אסיר בכלא תת קרקעי).

מודע לטבע המקלקל של,הוא לפתע נעשהתולעת ספריםכאשר הוא השתמש במילה
החודרנות שלו. אני חושבת שזה שוחזר בשיחה, כאשר הוא חווה את הפרוש שלי הן כמשהו

שחיבר אותו יותר לחרדה שלו, אבל גם כ"אומרת לו" שהוא היה תולעת. ה"התקפה"
המשוערת על הבחור במסיבה ייצגה באופן לא מודע את רגע השינוי מהתרגשות מאנית אשר
בה, בפנטזיה שלו, אני הצטרפתי אליו , אל תוך החרדה ובבושה. הוא נזרק חזרה לתוך עינוי

אובססיבי, מנסה למצוא דרך לבטל את הההשפעה של "ההזדחלות פנימה". הוא עכשיו הרגיש
לא אהוב ושמגיע לו רק בוז.

סביבהתרכזושובBמרשלהאסוציאציותהמצב.להבנתהובילואשרשיחותכמההיו
אובדן של משהו חשוב, ושל היותו מחוץ ל"חתונה". לקראת סוף הפגישה הוא נזכר בחלום

הבא:

החלום התקיים על משהו כמו מפה, אשר היה גם מקום אמיתי: משהו לא הגיוני
באופן מציאותי. הוא היה בצפון הרחוק של נורבגיה, מטפס על הר מאוד גבוה.
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ההרגשה העיקרית היתה של קור נוראי.(הוא הוסיף שאני יודעת עד כמה הוא שונא
שקר לו). הוא יכול לראות את כל מפת העולם, במיוחד את הצד השני, צפון

אמריקה ודרום אמריקה.

הוא ציין שהוא יודע שאני באתי מהדרום של דרום אמריקה: מקום חם, והכי רחוק
מנורבגיה. במסיבה אתמול היתה שיחה על העובדה שאנשים מצפון אמריקה קוראים לעצמם
"אמריקנים" באופן יהיר, מאחר והאחרים נשארו ללא שמות. הוא נזכר שטסה והחבר החדש

שלה עשויים לעבור לחיות  בצפון אמריקה; זה עורר מאוד את קנאתו. ומה עם האנשים
המסכנים של דרום אמריקה, איך הם יקראו לעצמם? במסיבה הוא היה מודע לכך שהוא אנגלי

עם משאלה להיוולד במקום יותר אקזוטי, והרגיש מאוד ביקורתי כלפי הצפון אמריקנים.
אני חושבת בקוים גסים, שהמשמעות: צפון אמריקה ודרום אמריקה מייצגים הורים ענקיים

קשורים יחד; בהתרגשות שלו ובפחד מההומניפוטנציה של מחשבותיו (החלום שלו התגשם,
והשטיח היפה שהיה שייך להורים עכשיו באמת התקלקל ע"י ילד בלגניסט וחסר אחריות),

הוא הרגיש שהוא יכול להזדחל אל יחסי המין שלהם, כפי שהרגיש במהלך ארוע השטיח
במסיבה – שאני אתרגש ממנו מאוד כשיספר את הסיפור. בחלום הוא חיבר את אבא צפון

אמריקה עם הרכושנות וההומניפוטנציה שלו, כך שהוא נראה כמו צפון אמריקאי "יהיר". יחסי
המין בין ההורים נחוו עכשיו כהשתלטות יהירה על אמא עד כדי שאבדה את זהותה (איך

יכולים דרום אמריקאים מסכנים לקרוא לעצמם?). הוא פחד שהזהות שלי כאנליטיקאית שלו
שיכולה לעזור לו עם חלום השטיח התערערה ע"י החלק הנרגש שלו שהשתמש בצרוף מקרים
של השטיח כדי להשפיע על מצב תודעתי. אפשר לראות את החלום כתמונה של העולם אחרי
ההתרחשות הזאת; ההורים ובמיוחד אמא דרום אמריקה, רחוקים עכשיו נורא, כמו החברים

במסיבה. הם עכשיו לא אוהבים ומבזים את הילד שלהם, אשר כתוצאה מכך נשאר בקור.
עומק ותלת- מימדיות נעלמו: תיאור גרפי של הארצות , של חוסר המשמעות והמלאכותיות

שנובע מהזדהות השלכתית תוקפנית.  האובססיביות, איך הוא יכול לבטל את העבר, איך הוא
יכול לשנות את התמונה הנוראית שיש להם בראש (לאנליטיקאית , המייצגת את הוריו

המסוייגים), מייצג נסיונות לתיקון דרך שימוש באותם מנגנונים פרימיטיבים – ביטול הנעשה,
שליטה והזדחלות פנימה לראשי.

בנקודה בפגישה אשר בה נזכר בחלום, אפשר היה לעבד את החרדות שלו מספיק כדי
לעזור לו לוותר על השיטות הפתולוגיות שלו להתמודד עם מצבים כואבים. הכרה בנזק

שנעשה לאובייקטים המופנמים שלו, בתוצאה של אובדן אהבתם, ובאובדן העומק, היתה
עכשיו אפשרית. המרחק הבלתי ניתן לגישור בין דרום אמריקה לנורבגיה למעשה התקצר ככל
שהעבודה בפגישה התקדמה: לזכור את החלום הדו-מימדי ולחוות את כאב האובדן היה כמובן

חלק מהתהליך של למצוא לעצמו תלת- מימדיות אמיתית.

בפני אספקטים של הסיטואציהכאשר מנגנוני הגנה חזקים משמשים להימנע מלעמודלסיכום:
האדיפלית, יכולות להופיע הפרעות בחשיבה. בדרך זו, היכולת לשמור על מרחב נפשי חופשי

אשר בו חשיבה משמעותית יכולה להתפתח, תלוי בדרגה מסוימת ביכולת לשאת את כאב
הפרידה מההורים המופנמים, וכך לאפשר להם, בפנטזיה, את החופש להתייחס אחד לשני.
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תארתי שתי סיטואציות אשר בהן החשיבה ניזוקה על ידי שימוש מופרז במנגנונים
אובססיביים.

נעשתה דיפרנציאציה בין שתי צורות של חשיבה אובססיבית; אחת אשר בה הסיטואציה
האדיפלית מוכחשת , והמחשבות הקשורות לכך אסורות; בשניה, יותר בתוך הפוזיציה
הדפרסיבית, הסיטואציה האדיפלית  נמצאת בכל מקום, והמחשבות עסוקות  בקרבות

תחרותיות, כאילו והן לא יותר מחשבות על אובייקטים, או מחשבות שמייצגות אובייקטים
אלא המחשבות כשלעצמן.


