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מקוויליאמסננסי–היסטריתאישיות–14פרק

לגבי הסטריה.בולאסעם תוספת של

(תרגמה וערכה חוה ינאי–מלאך)

שלבהשראתםפרוידההיסטריה.שלהתופעהאתלהביןמנסההפסיכואנליזה1880משנת
היפנוזהדרךההיסטריהאתחקרואשרוברנהייםג'אנטשרקו,הצרפתייםהפסיכיאטרים

הציב את השאלות החשובות שעצבו את הפסיכואנליזה:

איך אדם יכול לדעת ולא לדעת באותו הזמן?-
למה שוכחים חוויות חשובות?-
אצלאפילפטיםלמצביםהדומיםחושייםסמפטומיםלכאלוההסברלהיותיכולמה-

בעיהללאאדםאצלשתוקאורואה?אדםאצלעוורוןאואפילפסיה?ללאאנשים
עצבית?

גופניותבעיותנמצאולאכישבאוכלעומתונשלחולמרפאותהגיעונשים19ה-המאהבשלהי
לגביפרוידשעשההטעויותעלביקורתאומנםישנהבעייתן.אתשמסבירותפיזיולוגיות
נשיםשלקחכךעלקרדיטלולתתצריךאולםהמינית.והטראומהנשיםשלפסיכולוגיה

הפועליםתהליכיםלהביןיצליחהואשלהן,המסויםהסבלאתיביןהואשאםוהאמיןברצינות
ומשפיעים על בריאותן הרגשית.

אלאחרדה,התקפישכחה,שתוקשלההיסטריותבתופעותבהכרחלאהואהעסוקהיום
במבנה האישיות כפי שנצפתה ומלווה מצבים אלו.

מאיתנוהרבהדרמטיים.היסטרייםסמפטומיםבעלישאינםבאנשיםגםשכיחהיסטריאופי
בדינמיקהצבועותשלנוהסובייקטיביותהחוויותעדייןהיסטריים,משבריםעברושלא

ובהגנות שיוצרים משברים אלו.
פרוידלמעשהכזה.ארגוןעםגבריםגםישנםזה,אישיותסוגעםנשיםיותרשרואיםלמרות

ראה עצמו כהיסטרי במידת מה.

בד"כהןוההגנותמאחרהנוירוטיבטווחכנמצאהיסטריאישיותמבנהעללחשוברגיליםאנו
בשלות יותר, אך ניתן למצוא מבנים היסטריים גם אצל רמת ארגון גבולית ופסיכוטית.

התופעה של "פסיכוזה היסטריונית" היתה ידועה מהעת העתיקה ובכל התרבויות.

גבוההותגובתיותגבוההאינטנסיביות,גבוההבחרדהמאופייניםהיסטריתאישיותעםאנשים
אישיתדרמהשללמצביםנמשכיםאינטואיטיביים,אנרגטיים,חמיםהםבין-אישית.בד"כ–

החרדתיתהרמהבגלללמשבר.ממשברוהולכיםלהתרגשותמכוריםהםוסכנה.
לאחריםומוגזמתמלאכותיתלהראותיכולהשלהםהרגשנותסובליםמהםוהקונפליקטים
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אופימבנהעםאנשיםלבילי).היסטרי(אפקטבמהירותלהתחלףיכוליםשלהםוהרגשות
היסטרי אוהבים מקצועות בעלי נראות גבוהה – מקצועות הבמה, הטפה, הוראה, פוליטיקה.

הדחף, האפקט, והטמפרמנט

אנשים עם ארגון היסטרי הינם בעלי טמפרמנט אינטנסיבי, מאוד רגישים ומגיבים לסביבה.
משתעשעיםכאשרבצהלהצורחיםאבלמתוסכליםהםכאשרובועטיםשצורחיםהתינוקות

אתם הינם בעלי הטבעה קונסטיטוציונית להיסטריה.
Libidinalעלבמאמרו)1931(פרויד typesלאפייןיכולרבוחשקשתאבוןכךעלדבר
הםארוטית.וקרבהלב,תשומתאהבהאורלית,להספקהצמאיםאשרהיסטרייםאנשים

מחפשים גרוי אבל המומים ומוצפים כשיש יותר מדי גרוי ומתקשים לעבד חוויות מלחיצות.

ורגשית)אינטואיטיבית(יותרהימניתבהמיספרהיותרתלוייםהיסטרייםשאנשיםשטענוהיו
בהבדל מהאובססיבי אשר אצלו האמיספרה השמאלית (יותר אנליטית) יותר דומיננטית.

ספקולציהמחזקתההיסטריהקוגניטיביהסגנוןעל),Shapiro(1965שלהמחקריתעבודתו
הביצועיםבאיכותאובססיבייםמאנשיםניכרבאופןשוניםהיסטרייםשאנשיםמצאהואזו.

דמיון.יכולתובעליגלובלייםאימפרסיוניסטים,הםספציפייותרבאופןשלהם;המנטליים
התפיסהביןהאינטגרציהיצירתיים;מאודלהיותיכוליםוהיסטרייםאינטילגנטייםאנשים

רגישותשלעשירהאינטגרציהיוצרותלוגיותיותרגישותעםוהחושיתהרגשית
אינטלקטואלית ואומנותית.

האורליבשלב–כפולקבעוןישההיסטרייםשאצלטענויותרמאוחריםואנליטיקאיםפרויד
רגישאמהילטיפולזקוקהורעבהרגישהילדהכך:זאתלתאראפשרפשוטבאופןוהאדיפלי.

ומוערכת.בטוחהשבעה,להרגישלהלתתמתקשהאשרמאמהמתאכזבתהיאבינקות.במיוחד
.האםשלמערכההפחתהע"מאמהנפרדותמשיגההיאהאדיפלילשלבמגיעההיאכאשר

בגללבעיקרהמרגש,האובייקטלהיותשהופךהאבלעבר(הליבידו)אהבתהאתמפנההיא
אתמעציםיחדזהוכלהגניטליים,החלקיםעםמתחבריםמסופקיםהלאהאורלייםשהצרכים
כשמחדהאדיפליהקונפליקטאתנורמליבאופןתפתורהיאאיךאבלהאדיפלית.הדינמיקה

צריכה להזדהות עם אימה ומאידך מתחרה בה? היא עדיין זקוקה לה אבל גם הפחיתה מערכה.
גבריםלראותתמשיךהיאמהקבעוןכתוצאההאדיפלית.הרמהבתוךאותהלוכדתזודילמה

גםהיאההפנמה,תהליך(בשלמשמעותיות.ולאכחלשותעצמהכולל–ונשיםומרשימיםכחזקים
בואבלגבריםמחשיבההיאגברית,כתכונהכוחתופסתוהיאמאחר,מוערכת)ולאחלשהאשה
תחושתאתלהעלותמנסההיאבהם.ומקנאהשונאת–בעיקרמודעלאבאופןהיא-בזמן

שמניחהמהעלאותםמענישהסמויבאופןאבללגבר,התקשרותע"ישלההעצמיהערך
שללחוזקלהגיעמינהלבנותשישהכוחשזה–שלהבמיניותמשתמשתהיאשלהם.כעליונות

שלהםלרעהומהשימושמגבריםשחוששתומאחרהגנתיבאופןבמיןומשתמשתמאחרהגבר.
וגיניסמוסמיני,במגעמכאביםלסבולויכולהמיניתמאינטימיותבקלותנהניתלאהיאבכוח,

וכשלון אורגזמי, שהם אקוויולנטיים לפחד ודחיה.



3

פנטזיותחלומות,דרךזאתגילההואאוניברסלית.נשיתכבעיההפניסקנאתאתהדגישפרויד
הניחהואהגברי.הכוחשלהסמלהעשוהמטופלותבהםאשרפאלייםדימוייםעםוסמפטומים

פניס.חוסרעםאמןושלשלהןהאוניםחוסראתהשוואלונשיםהראשונותשנותיהןשבמהלך
מסקנה זו של נשים צעירות היתה מותאמת לחברה הפטריאכלית שבתוכה גדלו.

מתחילהילדה....אצלהסרוסתסביך"כותב:Femininityעלבמאמר1932ב-פרויד
להודותוצריךבהבדלמשגיחותאחתבבתהןהשני.המיןשלהגניטלייםהאיבריםאתכשרואה

שיהיהרוצותשהןקרובותלעיתיםומצהירותבסדרלאמאודמרגישותהןבמשמעות.שגם
עללביעורניתנותבלתיעקבותמותירהאשרהפניס"קנאתל"קורבןונופלותכזה,להם

ההתפתחות שלהן והתהוות האופי שלהן".

תהליכים הגנתיים והסתגלותיים

עושיםהםורגרסיה.סקסואליזציההדחקה,במשתמשיםהיסטריתאישיותעםאנשים
acting-outיתרלעיסוקקשורותשבד"כקאונטרפוביותבדרכיםודוחות)שמפתות(נשים

שלהם בפנטזיות וסכנה מצד המין הנגדי. הם גם משתמשים בהגנות דיסוציאטיביות.

שכ"כתופעההיתההאמנזיהבהיסטריה.המרכזיהמנטליהתהליךהואשההדחקהחשבפרויד
יכוליםאנחנוואיך,mindה-אודותשלמהלתאוריההובילזהכיעדאותוועניינההפליאה

הדחקהלגביפרוידשלההבנותיודעים.אנחנונגישה""בלתיאחרתשברמהדבריםל"שכוח"
וחיונזכרוהיפנוזהתחתאשראנשיםעםמעבודתונבעמקריכדברולאאקטיביכוחכ

העלמותעלהשפיעההזאתההיזכרותאשראינססטואוזיותחלקןילדות,טראומות
המטופליםאתלהזמיןבהדחקה,להילחםמאמץעשההואהראשוניםבנסיונותיוהסימפטומים.

זכרונותשכאשרלמדהואלהיזכרות.פתוחלהיותmindללאפשרבהםולהפצירלהרגע
ההיסטריות נעלמות., הלקויותהעוצמה הרגשית המקוריתטראומטיים חוזרים עם

שהתהווההרגשבשחזורצורךלחלוטין.השפעהחסרהוארגשללאשזכרוןהיסטריהעלבפרקכותבפרויד
במקום הפגיעה, החייאה ושחזור החוויה ואז לעבד אותה תוך ששם את הרגש במילים.

החלקעםביחדהזכרונותאתלתארשמאפשרתאבריאציהשרקהחושביםישקרבבתגובותבטיפולגם
הרגשי, רק היא יעילה.

לתפקידנעשתהחשיפתוהפסיכואנליטית.החקירהשלהמרכזיתלמטרההפךהמודחקהזכרון
למרותהמטופלשלהרקעאתולהביןזכרונותלחשוףמנסיםאנחנוהיוםאפילוהמרכזי.

הידיעה שלנו שהבניית העבר היא תמיד טנטטיבית ועוסקת יותר בנרטיב מאשר בעובדות.

Spence,(1982(המעורפל,האופיהיסטורית.בגללואמתנרטיביתאמתעלכתב
ליניאריתתמונההרכבתעליחדהעבודההיסטריים,אנשיםאצלהתודעהשלהאימפרסיוניסטי

של חייהם הינה תרפויטית כשלעצמה.
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שלמהשכחהעברהעניןומוקדפנטזיותהינןזכרונותמאותםשחלקהשתכנעפרוידלבסוף
אתראההואאינפנטיליות.ותאוריותמכאיביםרגשותפחדיםמשאלות,הדחקהאלהטראומה,
וחשהנפשיתלבריאותכמזיקיםנשיםשלמיניהלאהטבעאודותהויקטוריאנייםהמיתוסים
מאחרלהיסטריה,שגורםדברשלהן,הארוטיותהכמיהותאתלהדחיקנשיםשמגדלים
בדוגמא(כמוהדחףלחיסולולאלסטיהרקלהביאיכולהביולוגי,הכוחעלהדחף,עלשלכפות

של סרט לבן).
הוא חשב שכמה מהמחלות הן המרות- החלפות- קונברסיות של הדחף לסמפטומים גופניים.

בידותנועהתחושהלאבדיכולהמוקצההינומיניעצמישגרוילכךחונכהאשראשהלדוגמא:
הידכףורקמאחרכפפה","הרדמותאוכפפה""שתוקבשםנודעההזוהתופעהשאוננה.
פרוידשלבזמנונדירהלאתופעההיתהזונוירולוגית.מבחינהלהיותיכולשלאדברהושפעה

ועל כן הצריכה הסבר.

בפתרוןראשוני"רווח"נותניםההיסטריתהמחלהשלכאלושסמפטומיםחשבפרויד
והתעניינותאהדהקבלתשלמשני""רווחעלוכןוהאיסור(לאונן)המשאלהביןהקונפליקט

יצירתע"יהמיניתהלבתשומתאובדןעלהמיוסרהאדםאתפיצוהמשנייםהרווחיםמאחרים.
הזוהדינמיקההמבניתהתיאוריההתפתחותעםשלו.ולליקוישלהםלגוףנוירוטיתלבתשומת

נראתה כקונפליקט בין האיד לסופר אגו.
אובוטאהמאשריותרונסגרהנחסמההמיניתוהאנרגיהמאחריציבלאהיהההיסטריהפתרון

חזרתו של המודחק".עברה סובלימציה, ועל כן  נטה לפרש כל התפרצות של ענין מיני כ"
נורמלייםדחפיםנגדמופניתהיאכאשרשבירהאבליעילהמאודהגנהלהיותיכולההדחקה

קשורהההיסטרישלהגבוההשהחרדההיתהפרוידשלהמקוריתהמחשבהלפורקן.שזקוקים
וקונפליקטיםמשאלותמדחיקיםאשראנשיםלנוירוזה.המיניתהאנרגיהאתהופךשהואלכך

מתוסכליםלהרגישנוטיםהדעת,עלמתקבליםובלתימסוכניםלהםנראיםאשרארוטיים
להתעצם,יכוליםולאהבהלקרבהשלהםהנורמלייםהצרכיםמעורפלת.חרדהוגםמינית
שלכסוגפתייניים-מאודלהיותיכוליםהםמסופקת.לאמיניתכמיההע"ימוטעניםהםכאילו
בשוקמגיביםהםלמעשהמינית.מזמיניםשהםלכךמודעיםלאאבלהמודחק-שלחזרתו
מסוגמפגשממשיכיםהםאםמכךיותרמיני.לקשרכיוזמהמפורשותשלהםהפעולותכאשר

זה הם בד"כ לא נהנים מכך מינית.
בקרבהצורךביןבלבולרואיםאנופעמיםהרבהמינית.דווקאולאורגשיתקרבהרצושבעצםמשום(זאת

רגשית וקרבה מינית, או בלשונו של פרנצי שפת הרוך ושפת התשוקה.)

חוששיםהםכאשרהרגרסיה.הואהסטריארגוןבעלימשתמשיםבהםנוסףהגנהמנגנון
הםמודעיםלאואשמהפחדשמעורראתגרבפניעומדיםאובטוחיםלאומרגישיםמדחיה

יכולים להגיב בחוסר אונים, ילדותיות בנסיון להדוף את הבעיה.

הםהגבוהההארגוןברמתלסוגסטיה.נתוניםהםגבוההבחרדההנמצאאחראחדכלכמו
פציינטיםפסיכוטיתאוגבוליתארגוןברמתברגרסיה.הםכאשרמקסימיםלהיותיכולים

היסטריוניים יכולים להיות חולים פיזית, תלותיים מאוד, בכייניים.
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מטופשותשלתפקידששיחקונשיםבקרבנפוץלאחרונהעדהיההרגרסיביהאספקט
היהזהלמצבהאקביבלנט19ה-במאהוהחזק.הגדולהגברלעומתנורמטיביכדברוצחקניות

ההתעלפות.

Acting-outשהםמהאלמתקרביםהםקאונטר-פובי.בד"כהואהיסטרייםאנשיםאצל
נדחפיםהםמסקס;מאוימיםהםכאשרפתיינותעלדברנוכברממנו.מפחדיםמודעלאבאופן

שלמרכזמעצמםלעשותמודע,לאבאופןבגופםמתביישיםהםכאשרעצמםאתלחשוף
לאבאופןכאשרגבורהלמעשיעצמםלזרוקמאחרים,נחותיםמרגישיםהםכאשרהתעניינות

מודע הם פוחדים מתוקפנות, ולגרות את הסמכות כאשר הם מושפלים מהכוח שלה.

לגרויוהנטיההאינטנסיבי,המזגובשלמודעים,לאובושהאשמהחרדהשלמגודשסובליםהם
להיותיכולותאיתןלהתמודדיכוליםאחריםאישיויותשסוגיהתנסויותבנקל.מוצפיםהםיתר

טראומטיות עבורם.

הםעמםהרגשיתהטעינותאתלהורידכדידיסוציאטיבייםבמנגנוניםמשתמשיםהםלכן
Laשלהתופעהא.:בדיסוציאציההקשורותתופעותשלדוגמאותלהתמודד.צריכים belle

indifference,שלכצורהמודאגלאסתמי,אפקטעלשמדבר,19ה-מהמאהצרפתיכינוי
Fausseב.קשה;רגשיתבסיטואציההפחתה reconnaissance-שלאמשהושזוכרמשוכנע

Pseudologiaג.קרה; fantasticaבהםשמאמיניםנראהאשרמזעזעיםשקריםלספרנטיה
הפרעהשלהעיקריהמאפייןבצרפתית).בריחה–פוגההמילה(משמעותפוגהמצביד.הסיפור;במהלך

זותופעהעברו.כלאתאוחלקלזכוריכולתבליעבודתומקוםאומביתוהאדםשלפתאומיתנסיעההואזו
מלווה בבלבול זהות ואף השאלת זהות חדשה.

(בסרטקוגניטיבית.בהםלהיזכרניתןשלאטראומטייםמאורעותשלגופנייםזכרונותה.
חרדהלהתקףנכנסתהיאאדוםרואההסרטשגבורתפעםכלמפרויד,הושפעשמאודהיצקוקשל"מארני"

ללא יכולת להבין עד שמתגלה שכילדה הרגה מלח אלים שהתעלל באמה.)

חשוב לציין שבהיסטריה אלו מנגנונים משניים שלא כמו באישיות דיסוציאטיבית.
וללארצתהשלאמיעםסקסלעשותהסכימהדיסוציטיבישבמצבהיסטריתאשהמתארתהיא

שימוש בקונדום כאמצעי הגנה למרות שחלק ניכר מעבודתה היה חינוך למין בטוח.

יחסי אובייקט בהיסטריה

הילדהבהןמשפחותוערך.כוחהשנילמיןלתתנטיהנמצאלרובהסטרייםאנשיםשלברקע
היאכאשראואחיהאתמעדיפיםמהםאחדאושההוריםלכךמכאיבבאופןמודעתהקטנה

הינםהמשפחהשלהאחריםוהגבריםשאביהחושבתאובן,להיותצריכהשהיתהמרגישה
זאתמייחסתהיאלבתשומתמקבלתהיאכאשרואחיותיה.אמהומשלמשלהרבכוחבעלי

ניתנתלאחיהכאשרלעיתיםמתיקות.אותמימותכמומאיימותלאלתכונותאולהופעתה
תשומת לב שלילית , המגרעות שלו מושוות לנשיות ( אתה לא מתנהג כגבר, אתה כמו ילדה).
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המתפתחתהמיניותעםנוחלאומרגישממנהנסוגשאביהמרגישההיאפיזיתגדלההיאכאשר
גברים.עלמוזרכוחיששלנשיותחשהגםאולםהג'נדרבסיסעלדחויהמרגישההיאשלה.
מפחיתיםבקלותהגבריםסדוקטיביים.וגםמפחידיםגםהיוהסטריוניותלנשיםשאבותנראה
להחוותיכוליםהפרצוףהקול,הגברי,הגוףשלהם;הבנותעלמאיימיםהםכמהמעד

התקפיבעלגםהואאםרגישה.לבתאימהומטילמבעיתלהראותיכולכועסאבכמחמירים.
ביותר.מפחידלהיותיכוללאינססט,נטיהעםאויציבהלאהתנהגותבעלמאוד,בקורתיזעם,

הואקרבה-ריחוק.קונפליקטשלסוגיוצרהקטנהביתואתמפחידגםאשראוהבאבאמאידך
ההשפעהפטריאכלית,במשפחהכמובאשתושולטהואכאשרמפחיד.גםאבלמרגשאובייקט

עוד יותר גדולה. הבת תלמד שאנשים בני מינה הינם פחות מוערכים.

Mueller & Anieskiewitz תואמתלאאמהותשלהקומבינציהאתהדגישו)1986)
אוילדיהכלפיבתפקודהמדיחלשהאמאההיסטרית.האישיותשלבאטיולוגיהאבהיונרציזם

בוגרת.להדדיותלהגיעמאפשרתלאהמקריםבשניעמם,לתחרותונכנסתידםעלשמאוימת
דרךאוגסהגבריותפסאודושלהחצנהדרךשלוהקונפליקטיםאתמבטאהאבאאםבדומה,
הילדהכלפישלוהנרציסטיתהפוססיביותבגרות.חוסרהואגםמגלהלביתויתרהקרבה

וחולשתה של האם לא מאפשרת לילדה לעבור תהליך תקין של פתרון הקונפליקט האדיפלי.

שלהמכריעתפקידהאתלפרוידבניגודדווקא,מדגישהיסטריהשלבנושאשהתעמקבולאס
"בפרקהאםשלהמתמירלתפקידהמתייחסהואהנרציסטי.הפרופילבהתהוותהאם

תחביראתמתמירהאםכלאובייקט".שלצילו"בספרוההיסטרי"הפסיכואנליטיקאי
כשהיאבנוכחותו.לתינוקמדברתהזמןכלשהיאמשוםלשפה,התינוקשלוהמחוותהחושים
ביןזיקהויוצרתלטובתו,הסביבהאתתכופותמשנההיאהתינוק,שלתנועותיועלמדברת
תדברהאםחפץ,לאיזהידייםשולחהתינוק(למשלהסביבה.שלממשיתתמורהלביןהשפה

מאפשרזהבו.)לאחוזשיוכלכדיאליוהחפץאתתקרבוגםהחפץ,אתלהשיגרצונואת
שהואבמקרהרגשיים.מצביםשלהתמרההואשהדיבורכלומרלדיבור.טבעימעברלתינוק
לפתחהצליחהלאכןועלדיו.טובמתמירכאובייקטתפקדהלאשהאםחושבהואמתאר

כךאםטועןבולאסהסביבה.עללהשפיעכדיחריפיםבאמצעיםשימושאלאטובהתקשורת
שהאםמשוםומשמעויותרגשותלהחלפתבשפהבשימושמאמיניםאינםהיסטרייםאדםשבני

ויצרייםרגשייםמצביםשליעילהלהתמרהדרךמציאתשלמתמשכתחוויהלהםהעניקהלא
במימדהרגשותוהשארתקולניותצעקנות,שלהיסטריפרופילנוצרכךהשפה.באמצעות

סנסורי-גופני.

האםשליכולתהחוסר"היאהיסטריארגוןהיווצרותעלמשפיעההאםבהנוספתדרך
אתלמקםעליוזה.יכולתהחוסרעלעצמואתלפצותההיסטרישלוהצורך,אותולהפנים

בו.תכירשאמוכדיומחשבותרגשותשלתיאטרליייצוגבאמצעותלעצמומחוץהפנימיעולמו
אילוצםידיעלהיאזולתםשלבהכרהלזכותהיחידהשהדרךמאמיניםהיסטרייםמטופלים

עםמצטברותחוויותעלבהתבסס–מודעלאבאופןמשוכנעיםהיותםבשלוזאתבהם,לחזות
האופייניתנפשייםמצביםשלהחצנההשסיבתנביןאםעליהם.חושבאינושאיש–האם

הצורךאתנביןילדה,אתלהפניםהאםשליכולתהלאיהסתגלותהיאהיסטריים,למטופלים
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למאמץעדיםאנואותם.לשכוחיהיהשקשהכדיבמחיצתינול"אירוע"להפוךשלהםהעז
הנואש של התינוק לטעת דימוי של עצמו בתוך האם הסרבנית."

מאמץ נואש זה ישתחזר עם המטפל ועליו להבין זאת.

עוצמהבעלת"אישהההיסטרישלהאםשלהיותההיאבולאסמדברעליהנוספתנקודה
באהשההיסטריהמתחברכמובןוזהמחשבתית."מאשריותרחושיתהיאהילדעלשהשפעתה

קודררוחממצבמשתניםרוחמצביעםאמאפעמיםהרבהזוהיהגופניות.בתחושותבטוילידי
קורהכךנעלמת.ולפעמיםמאודחודרניתלעיתיםהילד,בחיייתרמעורבותשלהתפרצותועד

להשתמשצריךהילדכאשראוהילדלתוךחושיתפלישהבשלאוטראומהנוצרתהילדשאצל
(שלחשבונהעלתמידנעשההחושיוהשיח"והואילליבה.בתשומתלזכותכדיבחושיו

הזולתאתלאלץכדילאמצעיהגוףועלהחושיםעלשלההמתקפהנהפכהשתאר),המטופלת
מתמירהכפעולההדיבורכלומר.הדיבור"באמצעותלריפויאותולאלץעליהכאילולחשוב.

ומחליפה את הצורך להרגיש בגוף.

חזרה למקוויליאמס:
שגדליםצעיריםבניםהיסטרית.אישיותלמבנהמשמעותיגורםהינהבעייתיתמיניתזהות

ישנןהיסטרי.בכיווןמתפתחיםומזולזלתמושמצתהגבריותבהאשרמטריאכליתבמשפחה
דוגמאות רבות לגבי הומוסקסואליים כתת קבוצה אשר גדלו בדינמיקה מהסוג הזה.

השכיחות הגבוהה של היסטריה אצל נשים מוסברת ע"י שתי עובדות:
לגברים יש יותר כוח בתרבות הרחבה ואז נוצרת הדינמיקה כפי שכבר תארנו קודם..1
אותםעושהשלהםהיחסיתוההעדרותבתינוקותראשוניטיפולמטפליםפחותגברים.2

יותר אטרקטיביים וניתנים יותר לאידיאליזציה.
עצמיוערךבטחוןלחפשנשיםשדוחפתזוהיאהסטריאוטיפיםבתוךלגדולשלהתוצאה

שלהבמיניותלהשתמשיכולההיאכוח.כבעלימעריכותהןאותםלגבריםהתקשרותדרך
הרבהלראותיכוליםאנחנוגבר.אותועםמיניתמסופקתשאיננהלגלותואזכךלשם

פעמים שיש סקסואליזציה של הכוח אבל סיפוק מיני חסר.

המיניותשלהגילויסביבההיסטריתהבעיהאתממקדבולאסהיסטריהעלהאחרוןבספרו
האםמיניים.כיצוריםואביואימושלאלאעצמושלוהמיניותגילוירקלאזהאבל.3בגיל

שההוריםבכךמכירגםהואהילד.אתשמפחידמיניליצורפתאוםהופכתוהחמההרכה
להכלה,קשיםואובדןאבלזהועומם.מרכזלאהואשלו.ולשליטהלעצמומחוץזוגהם

ויש נסיון להכחיש את המיניות ע"י שני הצדדים.
שלה,המינייםלאזוריםומתכחשתילדיהשלהמיניותאתלהכילמתקשהמצידההאם

ההתייחסות היא לגוף ללא תשוקה.

אובדןעלבהיסטריה)כמעטנגעהלאקלייןכי(אםקליין-מלנישלהבנותלעודמהדהדזה
הלבתשומתדרךהיאשליטהלהחזירוהדרךבהורישולטשאניהומניפוטנטיתהאשליה

הרבה שההיסטריה מושכת אליה.
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העצמי ההיסטרי

כפיהמתמודדולקוימפוחד,קטןילדשלהיאבהיסטריההעצמישלהעיקריתהתחושה
להופיעשיכוליםלמרותוזרים.כוחנייםאחריםע"ישנישלטבעולםממנושמצופה
הןהמניפולציותהפוך.הואשלהםהסובייקטיביהמצבומניפולטיבייםכשולטיםולהתפס
אילהשיגנסיוןזהואחריםאתשלהםההפעלהוקבלה.לבטחוןהבסיסיתהמשאלהבשרות

זהדרךמפחידיםבדבריםלשלוטעצמי,ערךלייצבמפוחד,פנימיבעולםבטחוןשל
שיוזמים אותם.

מהמיןלאנשיםשישכמווכוחסטטוסשהשיגובתחושהתלויהשלהםהעצמיתההערכה
השני. הומוסקסואלים היסטריונים נמשכים לגברים יותר גבריים.

זאתשתארכמו"נגזרת"עצמיתהערכהשלסוגיוצרתאידיאלילאובייקטהתקשרות
ממני".חלקהואהזההחזק:"האיש)1913(פרנצי

actingשלההתנהגות outשלהיותמודעתהלאהפנטזיהע"ימתודלקתלהיותיכולהמיני
נחדרת ע"י גבר חזק זה באופן מסוים לתפוס את הכוח שלו.

ומבצעיפעילויותדרךהיאעצמיתהערכהמשיגיםהיסטרייםאנשיםבהאשראחרתדרך
אובסכנה.לילדיםעזרהע"יאצלםהפנימיהמפוחדלילדדואגיםהםהיפוךבדרךהצלה.
תחליפיםלהםשמסדריםכךע"יקאונטר-פוביבאופןמסמכותשלהםבפחדמטפליםשהם

בהם יטפלו במקום האובייקט המרגש-מפחיד של ילדותם.
להצילבתקווהוטורפיםהרסנייםבגבריםהמתאהבתואוהבתחמהאשהשלהתופעה

אותם, מוכרת להרבה מאיתנו.

חבוירחםשמייצגיםסימבוליםלמצואניתןההיסטרייםהאשהאוהגברשלבחלומות
שישהטבעיתהתוקפנותאתלראותנוטותהנשיםאשה).(אצלחבויפניסאוגבר)(אצל

חוסרהמינית.זהותןשלאינטגרטיביכחלקמאשריותרהגבריהצדאתכמייצגתבהן
כפיומונצחת,פתורהלאבעיהשלתחושהלנשיםנותנתבנשיות,כוחלהרגישיכולת

אשהכמוולאגבר,כמומרגישהאניחזקהמרגישההמטופלות:"כשאניאחתשאמרה
חזקה".

לכןהמידה.עליתרבכךומושקעתובמיניותבנשיותממקדתהיאעצמהשלהכוחאתלכן
בטיפול צריך לעזור להם לפתח אזורים אחרים באישיותם מהם ישאבו הערכה עצמית.

הערכהלהשיגנרציסטיתהגנהכדרךהיסטריונייםאנשיםאצלולפתיינותלהבליםהנטיה
ריקיםאינםהיסטרימבנהעםאנשיםהנרציסטים.לעומתאצלםשונהבכ"זעצמית

ניצולמחדירהפוחדיםשהםבגללשמתפתחקסםעםאנשיםהםאדישים;ואינםמבפנים
אצללזולתם.כנההצורהודואגיםחמיםהםעולותאינןהאלוהחרדותכאשרודחייה.

שלהאוהביםהאספקטיםביןקונפליקטברוריותרנראהאנויותר,בריאיםהיסטריים
היסטריוניתלמשחקסטודנטית(תארהוההרסניים.ההגנתייםהאספקטיםלביןהאישיות
שלדיסוציאציהעשתהשלעיתיםלמרותנשואים.היושכמובןהמוריםכלאתשפתתה

משמעות מעשיה, הרבה פעמים הרגישה כאב ואשמה כלפי נשותיהם).
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כךוע"יהאולטימטיבי)האדיפלי(העונשמודעלאבאופןמסורסיםלהרגישנוטיםהם
לתחושהסרוס–גופניתנחיתותשלפסיביתתחושהממיריםהםשלהםבגוףשמשויצים

דכאוןכנוגדמשמשהאקסהביציוניזםפעמיםהרבהגופני.כוחשלאקטיבית
counterdepressive.

ברנט,:מייקאובדנותכדיעדלדכאוןונחתובאקסהיביציוניזםעמדושלאוזמריםשחקניםעל(תחשבו
מרילין מונרו, יזהר כהן אחרי זכייתו בארוויזיון, האלכוהוליזם של אליזבט טיילור.)

shallowה-הרדוד"ה"אפקטעלמדבריםהרבה affect,ההיסטרילהיסטריה.כמתחבר
אומרלאזהאוטנטי.לאשנשמעמוגזםדרמטי,באופןרגשותיואתפעמיםהרבהמבטא
קיצוניתמחרדהנובעותוהמלאכותיותשהמשחקיותאלאבאמת,אלורגשותלהםשאין
אתמעצימיםהםכוח.כבעלרואיםהםאותומישהובפניעצמםלבטאיעזואםיקרהלמה

באוירהעצמי.לבטויבזכותםואחריםעצמםולשכנעהחרדהעללהתגברכדירגשותיהם
ולהגיבוישירהמהימנהבצורהאחריםורגשותכעסלתאריוכלההיסטריהאדם,כבודשל

באופן אנליטי.

העברה והעברת נגד עם פציינטים היסטריים

שלהקונספטשכלכשםהיסטריים,פציינטיםדרךההעברהאתגילהפרוידבמקור
באופןפעילנשארמודעבאופןזוכריםשלאשמההיההרעיון.פרוידע"יהתגלההיסטריה

מוקדמים.תרחישיםשלמחדשוחוויה-enactmentבבסמפטומים,בטויוומוצאמודעלא
היסטריוניתמטופלתביןשמפגשלהניחניתןלכןהעבר.שלועלבונותסכנותמכילההווה
שגםרבתסכולחשפרוידהמרכזיים.הקונפליקטיםאתמיידיבאופןיעוררוגברומטפל
לגבראותולהפוךהתעקשוהןהיסטריות,כלפיונדיבהחיוביתכדמותעצמושםכאשר

פרובוקטיבי אשר איתו צריך לסבול, להאבק ולעיתים להתאהב בו.
אתהפציינטרואהדרכןאשרג'נדריאליותמסוגיותמושפעתההיסטריתוהאישיותמאחר

גברים,מטפליםעםוהמטפל.המטופלמיןעפ"יישתנהההעברהשלהאופיהעולם,
המיניםשניעםהגנתי.באופןופתייניתמאוימתמרוגשת,יותרלהיותתטהאשההמטופלת

הפנימיהעולםבאםתלויהותהיהתשתנהגבריםשלההעברהילדותית.לרובתהיההיא
שלהם נותן יותר כוח לדמות אבהית או אמהית.

רובם משתפים פעולה ומעריכים את מאמצי המטפל.
actingלהנטיהבגלללטפולקשיםיותרפסיכוטיאוגבוליארגוןעםהיסטרייםאנשים

out–גםאולםהטיפוליים.היחסיםע"ימאוימיםכךכלמרגישיםשהםובגללהרסני
הרגשהכדיעדמאודעוצמתיתהעברהבעלילהיותיכוליםגבוההתפקודרמתעםהיסטרי

בהלטפלניתןאךלמטופלוהןלמטפלהןומלחיצהחריפההעברהפסיכוטיים.הםכאילו
כפי–מכשולהיאזהמסוגשהעברהיחשבולאבעצמםשבטוחיםמטפליםפירושים.דרך

עללדבריפחדהיסטריכשפציינטפעמיםהרבהלריפוי.אמצעיהיאאלא-פרוידשסבר
actingיעשההואהמטפלכלפיהחזקותתחושותיו outלמטפל.תחליפייםאובייקטיםעם
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אמון.מספיקשנבנהלפניואינטנסיביתמכאיבהנעשיתהיסטריאדםשלההעברהלעיתים
ולפעמיםרציונליזציותעםלפעמיםלברוח,עלוליםפציינטיםהראשוניםבחודשיםבמיוחד

לאהםמעוררשזהוהחרדההשנאהאוהפחדאוהחזקה,המשיכהשבשללכךמודעותעם
יכולים להמשיך.

תמידלאהםחמים,רגשותלצדמתקיימותוהכועסותהמפוחדותשהתגובותאפילו
מסוגלים לשאת אותם.

חשובהמטפלים.שלבאהבתםבלזכותאובססיביצורךלראותניתןגבריםמטופליםאצל
אומגרהמאודשהיההמקורילאובייקטדומהשפחותכמהויהיהלכךמודעיהיהשהמטפל

מפחית ערך, יתכן וזה יכול לעזור בתחילת הטיפול.

זיווגאינפנטיליזציה.והןהגנתיבריחוקהןתתאפייןההיסטריהפונהעםנגדהעברת
להתייחסקשהקודםשצוייןכפיאישה.מטופלתעםנרציסטימטפלשלהואמסוכןטיפולי
פוגענילזלזוללהובילשיכולמהיתר,דרמטיותפסאודו;רגשילבטויראשבכובד

פסיכיאטריםלשמועהיהאפשרפוליטיקלי-קורקטלאהיהשזהלפניבעבר,בהיסטרי.
מתייחסים בזלזול לתכונות  אלו של פתיינות ונטיה לפרוץ בבכי מהיר מדי.

להיות"ההזמנה"אתשמקבליםמטפליםלמצואמפתיעעדיין,לרגרסיההנטיהבשל
שכאשרוממושמעיםטוביםמטפליםמכירההמחברתגדול"."אבאלהיות,הומניפוטנטים

לנחםעצה,להשיאשלהםהדחףאתלהכילמתקשיםהםהיסטריתבאשהמטפליםהם
דרךלמצואכוחותיהואתשלההיכולתאתלפתחלהלעזורבמקוםלהלהחמיאולהרגיע,

להרגע וקבלת בטחון.
המתלוויםואשמהפחדשלרגשותמפנימגנהכלומר–הגנתיתהיאוהרגרסיהמאחר

לאזהמפוחדלהיותאמיתי.אוניםחוסרעםאותהלבלבלאסור–בוגרתאחריותללקיחת
ולאהפחדאףעלהיכולתאתלחזקהואהכיוון.קומפיטנטילאלהיותכמודבראותו

הנמוכההעצמיתהתפיסהאתמחזקשויתורמשוםהיסטריאדםכלפיוסלחןותרןלהיות
שלו. העברת נגד של דאגה הורית היא פוגענית ולא נכונה.

יותרזההפציינט.שללפתיינותלהגיבהנגדהעברתשלהפתויאתלהזכירחשובלבסוף
פציינטיות.שלמיניניצולעלמחקריםשלעדויותכךעלוישגברהמטפלכאשרמסוכן
המופנמותהחברתיותתפיסותע"ייותרמוגנותהיסטרייםבגבריםשמטפלותנשים

שמקשות על ארוטיקה של היחסים.
זקוקההיסטריהמטופלאסון.והרהאתילאכמובןהואלמיניהקשראתלהפוךהפתוי
הואעליוהאובייקטע"ילרעהינוצלולאאשרחזקותמשאלותלבטאיוכלשבהלחוויה
שאולימאחרהסטריים,לאנשיםחיונישנויהואבכךולהיכשלמשהולפתותלנסותנשען.

פעם ראשונה בחייהם הם לומדים שהסמכות מעדיפה את טובתם ולא משתמשת בהם.

הנחיות טיפוליות
הנכון.הטפולעדייןוהואהיסטרימבנהעםלאנשיםהומצאהסטנדרטיהאנליטיהטיפול
תוכן,מאשריותרתהליךמפרשישיר,ולאשקטיחסיתהמטפלבואשרלטיפולהכוונה
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לטפלכדיבעיקרהפירושיםאתומגבילמתגונןמהמפנימאשריותרבהגנותמטפל
בהתנגדויות כפי שהן מופיעות בטרנספרנס.

בקשרהצדדיםשניאחריויותאתבקפידהולפרטטיפוליתבריתליצורחשובכמובן
לאהתנהגותע"יואז,יותר.בריאיםמטופליםעםיחסיםקלשהואתהליךהטיפולי,
דרךלפרוח.להעברהלתתיכולהמטפלמגילוי-עצמי,שקולההמנעותעםביחדחודרנית,
אותןופחדיםמשאלותתסכולים,פנטזיותרגשות,דרךהמטופלשלהבעיותיעלוההעברה

הוא יוכל לפרש.

מהיריםפרושיםעצמו.שללהבנהלהגיעההיסטרילמטופליאפשרשהמטפלקריטיזה
מדי יכולים לאיים עליו ולהזכיר לו שוב את העליונות והכוח שיש לאחר – המטפל.

שהואלמהאותולהחזירולהמשיךתקוע,המטופלכאשרפשוטותהערותעדינות,שאלות
לכךזקוקיםהםהיעילות.ההתערבויותבד"כהםאילו–זאתמביןהואואיךמרגיש

אתשיעריכושלנוהנרציסטייםהצרכיםאתלמזערחשובזהעצמו,אתימזערשהמטפל
לעשותויכולתוכוחותיואתלמצואלמטופללעזורהיאהעיקריתהתרומהשלנו.התרומה
עםשלהםוהאינטגרציההרגשותהוצאתאתלעודדצריךואחראיות.עצמאיותהחלטות

החשיבה.

מהלנבאאפשרחינוכית.ואפילואקטיביתיותרלעבודהזקוקיםמופרעיםיותרפציינטים
..a/oלעשותמבלישתופיעבחרדהלעמודיכולהאםהמטופלעםלבדוקיקרה,

כלפיושליליותחזקותלתגובותלצפותלמטופליםלומרצריךנמוךבתפקודמטופליםעם
המטפל ולדרבן אותם לדבר עליהן.

עם היסטריים בארגון גבולי יש לעבוד בזהירות כפי שעובדים עם גבוליים.


