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  המפרשותהמילים והמיסטי הפסיכואנליטי  -על תובנה ורגישות

 

לגבי מהו "הרכיב הפעיל" של הפסיכואנליזה, האם זו  הוויכוח רב השנים בין התיאורטיקנים

קשר בין המטפל איכות ההפרשנות המדויקת, ו"התובנה" הצומחת בעקבותיה או האם מדובר ב

 ע בתולדות החשיבה הפסיכואנליטית. למטופל הוא מתח מוכר היטב ולא מוכר

אל( נראה שהכף נוטה )כולל ישר שלוחותיהאמריקאית ו -אמנם, בזירה של הפסיכואנליזה האנגלו

בעקבות מודל התפתחותי שמתמקד  . זאת,תיאוריות ששמות במרכזן את הקשר הטיפולילכיוון 

 תינוק. -בקשרים הראשוניים של האדם, בדרך כלל על פי מודל של אם 

קבות עבודתם של אנשי הזרם הבריטי של יחסי האובייקט והזרם המודל הזה הפך למרכזי בע

יחד עם חידוד ההתמקדות בעקבות חלוצים אלה,  .(,McWilliams, 2011הבינאישי האמריקאי )

בניואנסים של הקשר בין המטפל למטופל כסובייקטים שהביאה אתה התנועה 

ענפה המתייחסת לכוחו ישנה היום ספרות מפותחת ו, ( [1999]2013 )מיטשל וארון,ההתיחסותית

  . במעלהככלי הטיפולי הראשון  בחדר הטיפולים של הקשר הנרקם 

, לאו דווקא תתייחווי היא הטענה היא, שהחלק הארי של ההתרחשות בעלת הערך הטיפולי 

ל"תובנה" ולכן הטיפול האנליטי אינו חייב לחתור מילולית,  טרום לעיתים בעיקרה, תמילולי

  (. 2009, ריק, ,Ogden Srern et al,1998, 1982)למשל .באמצעות פרוש

וורבליים, הוא דיבור, לעיתים גלוי  -ההתמקדות בחיי הנפש הפרה יותר מכך, אחד מפרותיה של

בין עד כדי כך שהיום,  . סטיים" של הקשר האנליטייומפורש, על האספקטים המסתוריים "המ

י ופופולרי כותב מרכזהשאר על רקע האווירה הפלורליסטית שהביאה עמה התנועה ההתיחסותית,

 .(Eigen,1998נליטי" ) מיסטיקאי פסיכוא"כאייגן מכנה את עצמו 

. רוב המטפלים יסכימו שההבחנה בין הפרוש לקשר כמובן, הפרוש לא איבד לגמרי מכוחו הישן

האופן שבו הוא נאמר, התזמון והתוכן –הטיפולי  היא מלאכותית במידה רבה. ברור שהפרוש 

 . (2009ריק, , 2009)שרוף,  משקף היבטים חשובים בקשר הטיפולי, למשל האמפתיה של המטפל

, או רק לשקף התרחשות לא מכך? האם הוא יכול ליצור משהו חדש אולם האם כל כוחו בא לו

עד כמה יש בכוחו לחולל טרנספורמציה בנרטיב המודע של המטופל  ?מילולית שהיא לב הטיפול

 ובחוויה הלא מילולית בחדר? 

סוכן השינוי "פרוש  אם בעבר התאפיינה הספרות הפסיכואנליטית על ידי תפיסה שהפרוש הוא

וניתן היה למצוא אמירות כגון "פירוש הוא הסוכן העליון בהיררכיה  (Strachey,1934מוטטיבי" )

  כעת אפשר לומר( Bibring,1954של העקרונות הטיפוליים האופייניים לפסיכואנליזה" )

 .טמון כוחו האמתי של הטיפול הלא מילוליתשבחוויית הקשר המושלת בכיפה היא  התחושהש

רייכמן, ממייסדי האסכולה הבינאישית האמריקנית הכריזה  כי "המטופל זקוק  -פרידה פרום

 (.Fromm Reichman, 1950 in McWilliams, 2011לחוויה לא להסבר" ) 
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הכלתו, עמוקה של המטפל, ההבנה היכול רק לשמש כלי לבטא את הפרוש, לפי תפיסות אלו, 

משני, או אולי רק מחדד אינטלקטואלית את  ניסוח הפרוש הוא . בכוחו לספק וכו'השיקוף ש

וויניקוט, במשפט מפורסם, טען שהוא מפרש רק כאשר הוא עייף, מילים. ללא שעברה  התחושה

  (.106, עמ' 2001,)וויניקוט, או כדי להראות למטופל את גבולות הבנתו

משנה לאיזה כיוון הוא מוכרע, מבטא נקודה עיוורת וויכוח זה, ולא שא יה כאן הטענה המרכזית 

כפי שנראה מיד, זוהי נקודה עיוורת של "המודע" הפסיכואנליטי, אך  מהותית של הפסיכואנליזה.

הנחות היסוד הסמויות של הפסיכואנליזה מגלמות לאורך כל  ,שכןה. לא של הלא מודע של

, של החפיפה מרחק -של מטריצת הקרבהשהפרוש האנליטי הוא נשא חיוני  ,תולדותיה את ההבנה

 המהותית לתרופה האנליטית.  הנפשית ללא מיזוג מוחלט,

לניתוח משמעותו של "הקשר  -ולאורך רוב המאמר -כדי להבהיר טענה זו אצלול ראשית

האנליטי" לתנאי האפשרות שלו, ואנסה להראות את הנחת היסוד "המיסטית" הסמויה שניתן 

 ., ולא רק אצל כותבים המדברים על כך גלויות כאייגןשל קשר טיפולית יה התיאורטיבהבנלזהות 

אנסה להציע הגדרה מסודרת להיבט המיסטי שבקשר, ולחקור את היישום שלה על חשיבה 

אצל  בהתבסס על הגדרת החוויה המיסטית פסיכואנליטית "קלסית" ועכשווית כאחת. זאת,

 .  ויליאם ג'יימסהפילוסוף והפסיכולוג 

דווקא לאור האלמנט המיסטי המאפיין את תדון  , או לפחות ההמללה, חשיבות הפירושבמקביל, 

לצורך העניין, "פרוש" יוגדר ככל התערבות מילולית שנועדה להביא את המפגש הפסיכואנליטי. 

. השימוש בהגדרתו של (Sandler et al (1992, המטופל למודעות אל אספקט לא מודע בתפקודו

 י שבהגדרת המושג. מסורתכדי לחדד את אספקט "התובנה" ה סנדלר נבחר

מרחק נפשי ולחשיבות  -נייטה טיפולית כאילוסטרציה למפגש המיסטי של אחדותיוו תוצג לבסוף, 

 המשרטטות מרחב זה.המילים 

 למיסטיקת הטיפול האנליטיהגדרה לא מיסטית 

, היא ברבים אחרים  .רתיעה עמוקהמיסטיקה היא מילה רווית קשיים, שמעוררת ברבים תחושות 

תחושת משיכה למשהו מסתורי ומלהיב. בשני המקרים, מדובר באסוציאציה דווקא מעוררת 

שלרוב אין לה ולא כלום עם הגדרת החוויה המיסטית כפי שהיא נדונה בספרות המחקרית רגשית, 

 בתחום.

וף המחקרי העצום שעוסק , או לסקור את הגמושגאין בכוונתי לפרוש כאן את ההיסטוריה של ה

הקלסיות אצל הפילוסוף והפסיכולוג האמריקאי  ו. במקום זאת, אבחר באחת מהגדרותיוב

וויליאם ג'יימס בספרו "החוויה הדתית לסוגיה". לאחר מכן, אציע, בהתבסס על הגדרתו, הגדרה 

 משלי, שאטען כי היא תואמת את מה שמתרחש בבסיס המפגש הפסיכואנליטי.

הייתה לאסוף דיווחים  [(1902]2003 )קרית של ג'יימס ב"חוויה הדתית לסוגיה"שאיפתו המח

ולזקק מהסיפורים האישיים הללו מכנה משותף.  רבים, מתרבויות שונות, של חוויה דתית אישית

, סטייס underhill,1955, 1917ג'יימס סבר )בדומה לחוקרי מיסטיקה רבים נוספים כגון אוטו, 
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אפשר לזהות מוטיבים חוזרים בחוויות המיסטיות שתועדו בכל כי   (2012, אצל בן שלמה, 1961

 רחבי העולם. בין אם מדובר בחוויה של מוסלמי, בודהיסט, נוצרי, יהודי, או אפילו אדם חילוני. 

מושפעת מאוד מרקעו  ,הפרשנות שהאדם נותן לחווייתו לאחר שהתרחשהאמנם, כותב ג'יימס, 

אם הוא מאמין שהוא פגש בבתולה  ביןנטיליגנציה שלו. לצד זאת, מרמת השכלתו והאי ,התרבותי

מריה, דיבר עם אלוהים או מלאכיו, התעלה לעצמי הגבוה שלו, התאחד עם הטבע, או כל אמונה 

גרעינה של החוויה הוא יש טעם לדבר על חוויה "טהורה" בטרם תינתן לה פרשנות. לדעתו,  אחרת,

 . מסורות מחשבה בעל מאפיינים אוניברסליים שחוצים

 : מזהה בכל חוויה מיסטית שג'יימס הליבה אלו הם מאפייניו

 למצב שזכה מי רק. המללהל ניתנת בלתי החוויה: שלילי ממאפיין הוא מתחיל, ראשית( 1

 המיסטית לחוויה ביחס עומד, זאת חווה שלא מי. איכותו את מכיר אמצעי בלתי באופן זהה חוויהה

 . האוהב מול לעולם אהב שלא מי או המוזיקה מול מוזיקלית שמיעה חוש חסר כאדם

 למצב מאשר יותר הרגשה של למצב דמיונה למרות . נואטית איכות זו לחוויה יש, שנית( 2

, עמוקה אמת לו נמסרה כאילו –ידיעה  של כמצב אותו חווה המיסטית החוויה בעל, ידיעה של

במצבים כאלו אנחנו 'יודעים' במעמקי הוויתנו משהו רב חשיבות שלו . השכל של ידו בהישג שאינה

למשל , משהו שהמטפל מבין לפתע לגבי  -נאמר במילים, אך פתאום האמת או המשמעות מפציעה

איכות הקשר עם המטופל. החוויה הפנימית היא של מעין 'אאוריקה'! כאילו חלקים של פזל 

וויה שכזו, כפי שאנסה להראות, היא אינהרנטית למפגש התחברו, והתמונה גלויה כעת לעינינו. ח

 הטיפולי. 

 2003ג'יימס, " )מיסטי יקרא כלשהו רוח שמצב כדי" אלו מאפיינים בשני די, יימס'ג עבור

 בחוויה שכיחים הם, לה חיוניים שאינם שאף על פי, נוספים שניים מוסיף הוא אך(, 250' [ עמ1902]

 . הפסיביות(  4ו   הארעיות(3: המיסטית

 את ולקדם לנסות שאפשר אף, כן כמו. רב זמן, רוב פי על, נמשכים אינם מיסטיים מצבים

 לגרום ניתן לא', וכו תפילה, מדיטטיבי תרגול כגון, מסוימים מעשים ידי-על מיסטי מצב של בואו

 הפעלת של תוצאה ואינו, נעלה כוח ידי-על אולי, מבחוץ כנכפה נחווה המיסטי המצב. להתרחש לו

 .היחיד של רצונו

כנדרש  ,ג'יימס ניסה לתת לקוראיו הגדרה "רזה" ככל האפשר, שתתאים למצבי חוויה רבים

, שהחוויה שסברגם בגלל  הייתה חשובהמטענת האוניברסליות שלו. הפרסמוניות של ההגדרה 

המיסטית היא למעשה רצף, מעין משפחה של תופעות, אותה הוא כינה "הקבוצה המיסטית" )שם, 

 (. 251עמ' 

דרך של היקסמות מול אמנות, יותר מוכרת חוויה בקצה אחד מצבים אלו יכולים לכלול 

.  הזולת"יה, ובכלל מה שג'יימס כינה "ידיעת לב תכתיבה אוטומטית, טלפמצבים מיוחדים כמו 

לדעת ידיעה זו מתאפשרת  דרך היכולת האמפתית, תפיסת הייחודיות של אדם או דבר מסוים, ש

בעיניו, החוויה המיסטית עוזרת לנו .(James,1992[1899])ג'יימס מתאפשרת בחיבור המיסטי אליו

נותו . לפי פרשבאורח אינטימילהכיר את מהותו של הדבר שאנו פוגשים )אדם, טבע, יצירת אמנות( 
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היא יכולת מרכזית, אינהרנטית לחוויה המיסטית אצל ג'יימס האמפתיה  ,של ברנרד

(Barnard,1997 .) בקצה הדרמטי יותר, מדובר בחוויות מיסטיות "קלסיות" יותר שנחוות כקשר

  עניינו במיוחד את ג'יימס.אשר עם האלוהי, קרוב 

החוויה בין הוא שמבדיל  "הנואטי"האלמנט בהגדרה.  הידיעה למרכזיותלב  חשוב לשים 

מצב ה .תגובה רגשית אינטנסיבית למוסיקהלמשל , כמו חוויות בלתי מילוליות אחרותלהמיסטית 

רבת משמעות. זו אינה ידיעה עמוקה, תחושה שנמסרה לידי האדם ידיעה מתייחד על ידי ההמיסטי 

הספר, ג'יימס מדבר על אינטלקטואלית, אלא משהו שלא ניתן לתמללו. בהקשר הרחב יותר של 

 . החוויה המיסטית כלב החוויה הדתית, כמה שמביא ל"הפיכת הלב" ומחולל שינוי עמוק בחיים

כלומר, ניתן להסיק ש"הידיעה" האמורה, היא שינוי בהוויה, מהפך תודעתי, שגם אם קשה 

חווה הם לחייו של ההללו ההשלכות לנסח את תוכנו, האדם "יודע" את עצמו ואת סביבתו אחרת. 

", של כל אמונה. שינוי אישיותי ושינוי באורח החיים הם מבחנה cash value"מה שג'יימס מכנה ה 

היא אם כן הידיעה המיסטית של הדת האישית, והסיבה שהוא, כפסיכולוג, מוצא לנכון לעסוק בה. 

 טרנספורמטיבית, לפחות  בפוטנציה. 

יימס רצה שהחיבור שלו יהיה "מדעי" עוד הנחה שהובלעה כאן: הנחת התקשורת. ג'ישנה 

מהשערות לגבי המציאות הלא פסיכולוגית מאחורי החוויה המיסטית )מה ככל האפשר ולכן נמנע 

וחשוב מזה, הקריטריון  ,. אולם, קריטריון הפסיביותשמכונה בפילוסופיה השאלה האונטולוגית(

רוע שלפחות בחוויה, ישהתקבלה, אידיעה ל ם רמזי. הם ממכוונים למשהו שנרכש במפגשהנואטי, 

 מקורו אינו בעצמי בלבד. 

 [1930] 2000)אף שהחוויה המיסטית היא לפעמים אחדותית )"החוויה האוקיאנית" שפרויד 

אמנם, . (, הרי שפרדוכסלית, מדובר באחדות עם אחרותבתגובתו למכתבו של רולנד התייחס אליה

עם זאת, יש חוויה של היות נעטף, כלומר של  .פתמכילה ועוטמהית" י"אאחרות  זו יכולה להיות 

עמים זוכה לפרשנויות אקסטטי, שהרבה פ שעמו מתרחש אותו חיבוק מישהו מחוץ לעצמי

שגם אם מנסים להתכונן לו ולקדם את בואו, אי אפשר לכפות אותו. אדם  ,אירוע זהו"קוסמיות". 

ב"אני אתה" המפגש (1963)אינו יכול להחליט לחוות חוויה מיסטית. כפי שכותב מרטין בובר 

 האמתי זקוק ל"חסד ורצון כאחד". 

בהתאם לכך, החוויה המיסטית בטיפול מתרחשת בהכרח בתוך תקשורת, כחלק מהמפגש 

פל. זוהי חוויה שקשה לתמלל אותה או חומקת מתמלול מלא, שאף על פי כן מרגישה מטו -מטפל

כל אחד  -רווית משמעות עמוקה וטרנספורמטיבית. אוסיף גם שהיא דורשת טנרסנדנציה -כנואטית

מהמשתתפים חורג מהעצמי היותר מוכר שלו, בתוך התקשורת הטיפולית, והחריגה הזו קשורה 

 והשינוי שהתחולל.הידיעה שנרכשה לחוויית 

אני סבורה שהרגע הזה של שינוי תודעתי שמתרחש בין שניים, בקו התפר שבין הלא מילולי 

לבין מה שבקרוב יאמר במילים, הוא לב הטיפול האנליטי ומה שמעניק לו את כוחו הטרספורמטיבי. 

ואטי, בתוך תהליך של טיפול כולל רגעים רבים כאלה, בעוצמות ובאיכויות שונות, אך האלמנט הנ

 הוא קריטי.  בין המטפל למטופלמערך התקשורת המורכב, המלא ניואנסים מילוליים ולא מילוליים 
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( מציג התרחשות אנליטית יומיומית באופן יחסי, שמדגימה Bromberg,1998ברומברג )

"אני זוכר פגישה מסוימת שהתרחשה מיד אחרי חזרתי מחופשת הקיץ. המטופלת, נקודה זו: 

אומר?"  זהאמרה "אתה נשמע מאוד שקט היום" . תגובתי הפנימית הראשונה הייתה "מה מהספה, 

למה  ידעתי ה....איך אני יכול להישמע שקט? כאשר התחלתי לחשוב על מה היא מרגישה, משהו קר

כבר ידעתי מבחינה מושגית. ידעתי בדרך אחרת, משום  -היא מתכוונת. לא מבחינה מושגית

כבר לא הרגישה זרה עבורי. מפתה לתת  היאשהמילים "נשמע שקט" כבר לא הרגישו זרות עבורי. 

לזה שם, לומר שידעתי זאת באופן "חוויתי", או שיצרתי עמה מגע "אמפתי" או משהו מסוג זה. אף 

חושב בדרך זו בדיוק, אני חושב שלמרות ההבנה שמילים אלו תורמות, בקושי התחלנו להבין  שאני

כיצד פועל המנגנון הזה. משהו מרתק מתרחש בתהליך של התקשורת האנושית, שאנחנו ממשיכים 

להסתמך עליו כליבה של מה שמתרחש מבחינה קלינית, בלי קשר אם אוצר המילים בו אנו 

הזדהות השלכתית, אינטרסובייקטיביות, העברת נגד, הפעלה,  -על העברה משתמשים מעדיף לדבר

 (., הדגשות במקורתרגום שלי pp.4-5מצבי עצמי דיסוציאטיביים או אפילו תופעת הדמיון" )

ברומברג מדגיש שההמשגות, שנועדו להבהיר רגע זה של שינוי פנימי של "ידיעה" אחרת, 

לות. האינטואיציה שלו היא שאנחנו לא באמת מבינים את עוזרות לכוון את החשיבה, אך הן מוגב

 אותו "משהו מרתק בתקשורת האנושית" שהוא הליבה של טיפול אנליטי. 

ידן של המילים, הניסוח הייחודי של המטופלת "נשמע שקט" הוא  למרות קוצרעם זאת, 

תח בין מה שנאמר את מה שהיה מעבר למילים. אותו מ ,ולבסוף לחוות ,שהוביל את ברומברג, לחפש

ומה שלא יכול להיאמר, וההשלמה ההדדית ביניהם, היא שהחזיקה, יצרה וביטאה את מה שקרה 

 מורכבותו.  עלבאותו רגע בין ברומברג והמטופלת שלו, 

מורכבות הזו, להמשיג את מה שהמושגים ל המאמץ הפסיכואנליטי רב השנים לתת ביטוי 

גדול, אולי עיקרי, מהמתרחש בטיפול פסיכואנליטי הוא לא מכילים, התחזקה ההבנה שחלק לעולם 

, לצד זאת, לעיתים טושטשה חשיבותם של המילים והפירושים. מכך בלתי מילולי. כתוצאה

האלמנט המיסטי, שעבר כנוסע סמוי הכרחי בתוך כל המושגים על הקשר "הראשוני" ו"התקשורת 

יאוריות ששמו במרכז את "הקשר" ככל הנראה מצוקה כה רבה, שגם הת םגר "פרה מילולית" 

אפילו להיות מודעים , התקשו לעיתים .בליבתםהתקשו פעמים רבות לבטא את ההנחה המיסטית 

 לה.

שחלק הספרות הפסיכואנליטית, מדגימת "טעימות" לא ממצה כעת, בעזרת אנסה להראות 

. מגע נפש בנפש שלממושגי היסוד שנוצרו כדי להתמודד עם המורכבות החמקמקה הזו מניחים יסוד 

המאפשרת חוויה בין המטפל למטופל,  חפיפה נפשית , הם נשענים על הנחה מובלעת של למעשה

  כלומר חוויה מיסטית.  —נואטית טרנספורמטיבית
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 הקשר הטיפולי והנחת החפיפה הנפשיתהיסטוריה: 

הפסיכואנליזה "ריפוי אנה או, המטופלת הפסיכואנליטית הראשונה בהיסטוריה כינתה את 

את המקרה שלה לפרסום, הדגיש כידוע את ( 2004[([1895פרויד, שהביא יחד עם ברויר  .בדיבור"

בהמשך, עם צמיחת המודל הסטרוקטורלי . התוכן הלא מודע למודע כגורם מרפא מרכזי העלאת

הכרה התרופה הפסיכואנליטית הייתה . (Freud,1933)היה איד יהיה אגו " היכן ש" הכריז

שמאפשרת לאגו שליטה ביצרים, פנטזיות וקונפליקטים  מחודשת במה שהודחק )כלומר היה ידוע(

 . הפכו לאלמנט רודפני בתוך הנפש של המחלה הנוירוטיתחבויים, שב

יחד עם זאת, פרויד, מייסד הפסיכואנליזה היה גם הראשון שידע, שמה שמתרחש בחדר 

במאמרו "עצות עצתו הטכנית למטפל  כרח שיהיה כך.ומן הה, מודע אהטיפולים הוא בעיקרו ל

כוונה דווקא לשימוש בחוכמה הנסתרת  [(1912] 2002 ,פרויד)לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי" 

 : מהמודע

קל לנחש מהי המטרה המשותפת לכל הכללים שהצגתי. כוונתם ליצור אצל הרופא את 

מקבילתו של "כלל היסוד הפסיכואנליטי" המוצב בפני המטופל. כשם שהמטופל אמור 

מכל ההשגות ההגיוניות או לדווח על כל מה שקלט מתוך התבוננות עצמית תוך הימנעות 

ים, כך אמור הרופא לשים עצמו בעמדה כזאת, המבקשות להניעו לברור בין הדבר הרגשיות

שכל מה שיימסר לו ישמש לצורך הפירוש והכרת הלא מודע המוסתר, מבלי להמיר את 

ליה בצנזורה משלו. אם לנסח זאת בצורת נוסחה: עליו להפנות עהבחירה שהמטופל ויתר 

אל  את הלא מודע שלו אל הלא מודע של המטופל כמעין איבר קולט, לכוון את עצמו

המטופל כמו שמקלט הטלפון מכוון לאפרכסת. כשם שהמקלט שב והופך לגלי קול את 

התנודות החשמליות שבקו, שמקורן בגלי קול, כך יכול הלא מודע של הרופא לשחזר מתוך 

נגזרות הלא מודע שהוא שומע, את אותו לא מודע הקובע את הבזקי המחשבה של החולה 

 (. 95, עמ' שם)

כרונות או מחשבות מודעות מסוימות, כי אם יאחז בזילא לנסות להליץ שפרויד המשיך והמ

"ניתן לנסח את הכלל עבור הרופא כך: עליו להרחיק את  .להתמסר לתהליכי חשיבה לא מודעים

כל ההשפעות המודעות מתשומת הלב ולמסור את עצמו לחלוטין בידי "הזיכרון הלא מודע" )שם, 

 . ( 93ע"מ 

שבהמשך  מסוג מסוים,מוקה ביכולתו של הקשר הלא מודע לספק "ידיעה" יש כאן אפוא אמונה ע

העולם היצרי  הבנתריפוי, טרנספורמציה. כל זאת, ללא קשר להשבת השליטה לאגו דרך תוביל ל

ממנו הוא צמח. להפך, יש כאן ויתור על שליטה, ואפילו ויתור על ידיעה במובנה הפשוט. הידיעה 

זוהי ידיעת האחר, מהותו הפנימית של האחר, באמצעות שימוש  -כאן אינה אינטלקטואלית

 המטפל עצמו.    אצלבאותה מהות פנימית, אותה רשות נסתרת, 

מצוי בטקסטים מרכזיים כמו "העצות לרופא" "פרוש החלום"  אף שהוא ,הצד הזה של פרויד

ועוד, שמדגישים את חוכמתו היצירתית של הלא מודע ואת תפקודו כ"איבר" מתקשר, הוא צד 

לשם הדורש , הלא מודע הקולט, האינטואיטיבי, (Bollas, 2007) פחות ידוע. כפי שמציין בולאס

לעומת זוהרו הצבעוני הוא הועם פסיכואנליזה. בהפך "לתיאורית צל"  התמסרות שקטה,פעולתו 
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על מצדו , ואשר, באופן פרדוקסלי, השתלט של הלא מודע "החייתי" , האידי, שיש לשלוט בו

פרויד הדחיק את תורת הלא  ,למעשה, מציין בולאס באופן אירוני התיאוריה הפסיכואנליטית.

 מודע שלו עצמו!

רואה אותה כהדחקת הצד האימהי המתמסר והמאזין, Bollas,2007) , 2012)הדחקה זו, שבולאס 

מפני הצד "הגברי" יותר של קונפליקט ומאבק ביצר, המשיכה דורות אחרי פרויד, ואם נאמין 

 , אנו עדים להשלכותיה עד היום.Bollas, 1995,2007,2012)לבולאס )

מודע אחד יכול  שלאאוהב לצטט, ,Bollas)  2007,  2012) בפסקה שבולאס זה מופלא, ציין פרויד

 .Freud,1915 in Bollas, 20017, p) המודע של שניהםלעבור ללא מודע אחר בלא לעבור כלל את 

א אולי לא פחות שתחושת ההיקסמות מעובדה זו כמו גם "השכחה" זה אכן מופלא, ומופל .33)

אחרי ביון גם עדין קיימת בפסיכואנליזה בת ימינו,  ,שלה וההפתעה מחדש בכל פעם שהיא עולה

ואחרי  ומרחב המעבר שלו וויניקוטההחזקה האימהית של עם תיאורית ההכלה שלו, אחרי 

 חסותיים.יההתיקליידיסקופ הקשרים המודעים/ לא מודעים של 

אולי חלק מתחושה זו של הפתעה והיקסמות נובעת מכך, שגם אם הקשר הלא מודע הוא תנאי 

 מספיק. הפסיכואנליזה היא עדין "הריפוי בדיבור" הכרחי לטיפול הפסיכואנליטי, הוא תנאי לא

 השליחה הנושאת של הקשר הלא מודע . פעמים רבות היא עדין  ,והמילה, או הפרשנות

יותר משליחה פסיבית של אינפורמציה, הפרשנות היא זו  שמשנה את צורתו של הקשר הלא מודע, 

אות בתופעה זו שתי תופעות ונוטלת חלק בטרנספורמציה הטיפולית שלו. קל להתבלבל, ולר

כה דומיננטיות הן המילים, שולטות ביומיום כמו גם שונות, ולנסח ביניהן היררכיה של חשיבות. 

את תפקודן , שקל לשכוח מקניית עגבניות ועד כתיבת שירה בקליניקה, לשפה שימושים כה רבים

מרבית התיאוריות , שכחלקיקי האור המוקרן מליבתו המסתורית של  הקשר האנליטיהייחודי 

 . כיום מעלות על נס

נה ורגישות" היא וב"הנקודה העיוורת" שממנה נובע המתח כביכול של פרוש לעומת קשר, או "ת

הנחת היסוד  שאני טוענת היאלמעשה הכחשה כפולה. הכחשה הן של האחדות הנפשית, שכפי 

. הבה לפעולתה, והן של הנפרדות והמרחק שהן, בה במידה, הכרחיות זההסמויה של הפסיכואנלי

 יסטורית ההמשגה, וההכחשה, של המגע הנפשי. משך הבהנעיף מבט קצר, ובהכרח מעט שטחי, 

ביון היה פיתוח המושג "הזדהות השלכתית" לקליין, כך  ווילפרד אחד מהישגיו החשובים של

בד, לנפשו של ההורה/ מטפל. ניסוח מחדש זה שינה שיתייחס לחדירה ממשית, ולא מדומיינת בל

כל למעשה הציב במרכז את העובדה שחשיבה, שמשום שהוא  ,עמוקות את פני הפסיכואנליזה

. האחד מעבד את תכניו הנפשיים של השני, ומחזיר לו עבודה נפשית, חייבת להיעשות בשניים

שינה את צורתו, אלא גם יכולת בצורה נסבלת יותר. אולם מה שמוחזר אינו רק התוכן שאותם 

 . [(1962] 2004)ביון,  החשיבה עצמה )"פונקציית אלפא"( שהוטמעה

מדובר בשניים ממשיים, האם או המטפל העושים עבור  או בטיפול,בתחילת החיים 

שעדין לא התפתחה, שנפגעה  המתורגם כ"חלימה בהקיץ"()– reverieהתינוק/מטופל את עבודת ה 
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זוג מופנם, של מיכל  ומוכל ב תוכן מסוים.  מאוחר יותר, בבריאות, די לרוב או שמוצפת על ידי

 אצל הבוגר המסוגל לחשוב.

( כי "הבהרת מושג זה ]הזדהות השלכתית[ הפכה לאחד ממוקדי 2008לא לחינם כתב בל )

(. הבהרתו, או ליתר דיוק חידושו אצל 174הצמיחה העיקריים של הפסיכואנליזה בת זמננו" )עמ' 

ון, הפך את הפסיכואנליזה מתחום חלוצי, שמיפה את הטריטוריה הנעלמת של חיי הנפש בי

. העמוקים, הנסתרים אף מעין בעליהם, לתחום המדבר על אזור מפתיע עוד יותר, ממופה עוד פחות

אזור חפיפה לא מודע, שבו יכולים לחיות שניים )לפחות, שכן ביון יישם את חשיבתו גם על  זהו

 , ושדרכו מתאפשר הייחוד האנושי. יחד קבוצות(

, נראה שההגדרה שהוצעה למיסטי בגרסה הביוניאנית לתהליך ההזדהות ההשלכתית

 חומקות לפחות או, המללהל ניתנות שאינן, תואמת במלואה. מדובר כאן בחוויות הרות משמעות

יש להן  ,כן אף על פי .נוצרו עוד לפני היות המיליםחלקן שהרי מדובר בחוויות ש ,מלא מתמלול

עם האם  איכות נואטית. אצל ביון, חוויות אלו מתרחשות כחלק מתהליך התקשורת הטיפולית,

האם – יש בהן אלמנט של טרנסצנדנציה .המטפלת בתינוקה או האנליטיקאי המטפל באנליזנד

כמאורע  והן נחוות – כדי להכיל בתוך נפשם את האחר  המטפל חורגים מהעצמי הקודם שלהםו

 . מתרחשת צמיחה פסיכולוגית-ך טרנספורמטיביבעל ער

, אבן יסטרים האנליט –המיין  לבהיום ב ממוקםלמרות, זאת, חלק זה בחשיבתו של ביון 

, O . רק כאשר ביון התחיל לדבר על ה פינה בתיאוריה של האופן בו מידע מהלא מודע עובר בטיפול

 המושג המסתורי ביותר בתורתו, חל פיצול בדמותו. 

לציין את מה שהוא המציאות המוחלטת,   O:  "אשתמש במושג כך  Oביון מגדיר את ה 

המיוצגת על ידי מושגים כמו המציאות האולטימטיבית, האמת המוחלטת, האלוהות, האינסופי, 

הבלתי מוגדר הוא מהות  O , כי ה טען ביוןתרגום שלי(.   Bion, 2007 [1970]הדבר כשלעצמו" )

עשה המיסטיקאי שעל הפסיכואנליטיקאי "להתאחד" עמו, באופן דומה למ הפסיכואנליזה, מה

 תחילת תקופת ה החל מבעקבות התבטאויות "מיסטיות" במובהק אלה, . המתאחד עם האלוהות

) O  1965בספרו מ   (Transformationsהמאוחר" "ביון  זכה לכינוי ביון(Grotestein, 2017)  שרבים

  .ראו בו מוזר ושנוי במחלוקת

 מיסטיקה שמשתמשים במילה בודדיםאכן, ביון הוא אחד הכותבים האנליטיים המרכזיים ה

באופן גלוי לגבי מהות העשייה הפסיכואנליטית באופן לא מתנצל ובקונוטציה חיובית. המיסטיקאי, 

לפי ביון, הוא זה שעשייתו קרובה ביותר לזו של האנליטיקאי. המשימה של שניהם היא להתאחד 

מוחלטת "להיות" האמת הזו, עד כמה שניתן. מתוך כך, ניתן לייצר פרוש, שתמיד יהיה עם האמת 

, O( את השינוי ב ?ביטאשמא רק קירוב לאמת, לעולם יחטא לה,  ושנייה לאחר שיאמר, וחולל )או 

 (. Bion,1970אין הוא רלוונטי עוד )

אולם, גם לפני שהפך ל"ביון המאוחר" ודיבר על איחוד עם אמת טרנסצדנטית, ביון הניח 

איחוד נפשי בבסיס הקשר הטיפולי. זהו איחוד לא סימטרי, שבו נפשו של האחד היא מיכל לנפשו 

של האחר. גם כאן, נדרשת מהמטפל הביוניאני התעלות, טרנסצדנציה, שבה הוא פוגש את האחר 
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או, כפי שהוא ניסח בתקופה "המאוחרת" "ללא -מו מרוקן מצרכיו ורצונותיובמקום שהוא עצ

 Bion,2007", כשהעמדה הנפשית הרצויה במקומן היא "אמונה" )תשוקהזיכרון וללא 

[1970]p.31 ביון כותב שהאמונה הנדרשת היא אמונה ב .)O   אמונה שיש אמת בלתי נתפסת

 שו של המטופל. בחושים, בלתי מתומללת, אך חיונית להבנת נפ

אוסיף ואומר, שנראה שנדרשת כאן גם אמונה בתהליך האנליטי המאפשר נגישות לאמת 

הקשר טענת –ואולי דרך פיתוח מאוחר יותר של ביון מוכל,  -זאת, אולי דרך אותם יחסי מיכל

 . בין מטפל למטופלהסזוריאלי 

, כל סזוריאלייםביחסים . מדגישה פן התמזגותיבשונה מיחסי הכלה, הסזורה אינה 

תווך בין מודע ללא מודע ובין המטפל למטופל, כנפרדים ובלתי  -תרחש באזור התווךמהמשמעותי 

נפרדים בעת ובעונה אחת. מטפורה מוצלחת שביון הציע לסוג זה של קשר הוא הסינפסה, שבה 

ודת המגע חלל, שהוא לא רק הפער, אלא גם נק  חלל בין שני נוירוניםבפונקציית החשיבה מתרחשת 

  .([2007]2012)ביון, ביניהם

ניתן לומר, שהמילים, הפירוש, הינם מקום הכרחי, אם כי לא תמיד מספיק, להיווצרות 

נפתחת בהינתן מילים משותפות, נגיש ומודע.  שהוא  השפה היא מרחב משותף . סינפסה כזו

בין מה שמובן לשני האפשרות לשפה משותפת. כשמשהו נאמר, הוא מכיל בתוכו בהכרח את המתח 

לעומת מה שאידיוסינקרטי בדרך הביטוי שלהם, מה שנותר נסתר, מה שלא  ,הצדדים, משותף ונגיש

כך יכול להיווצר מרחב של מגע כמו גם מרחק הכרחי, שבו לא מודע   מבוטא או לא מובן עד הסוף.

 .  להתגלות, ולהסתתר, מזולתואחד יכול להשתמש במילים כדי 

טבעי  חשיבות האמונה,כמו גם  המתח בין פנים וחוץ ,חשיבות אזור התווך מנקודה זו של

היה אחד מהאנליטיקאים המרכזיים )הוא מונה גם  (, וויניקוט1981לטענת אייגן ) .לפנות לוויניקוט

 את האמונה בבסיס העשייה האנליטית. ששמו  את לאקאן וביון(

תמורותיה של האמונה מסמנות את המוקד , (...]לאקאן, ביון וויניקוט עבורםאני מאמין ש

שסביבו מתרכזים סערות וקונפליקטים. יתרה מכך, בידיהם של כותבים אלה, נוטה מחוז 

האמונה להפוך לעיקרון יסוד לאפשרות של תודעה אנושית מלאה, תנאי מהותי למודעות 

 (. 1981זולת ככזו )אייגן,  -עצמי

קשורה הדוקות לבנית המודעות לעצמי ולאחר לפי אייגן אם כן, האמונה של מחברים אלו 

וליחס ביניהם. אצל וויניקוט, מדובר בציר התפתחותי שראשיתו באחדות, כמעט טלפתית: 

התינוק "מאמין" כי הוא בעל כוח קסם, שכן אמו יכולה לחוש מבפנים את צרכיו כאילו 

יך את עצמו היו שלה ולספקם מיד. רק בשלב הבא יש צורך באמונה אמתית: התינוק משל

פרי השלכותיו ומניח רק אינה הוא מקווה כי לידי האובייקט, בידי המציאות החיצונית, ש

 שהיא )המציאות, זרועות אמו( יהיו שם לתפוס אותו. 

שלב זה הוא שלב של מעבר מתלות מוחלטת לקראת עצמאות )יחסית( ומופיעות בו תופעות 

לחיות על קו התפר בין עצמי לאחר, בין עולם  ,מעבר: מפציעה היכולת שוויניקוט זיהה

פנימי למציאות, על פני מקום מתעתע, שלא ניתן להגדירו על פי אחד הקטבים שיוצרים 

אותו, שכן אז הוא ייהרס. המקום הזה הוא "אשליה" ליתר דיוק "אשליה 
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חד עם . אין הוא תעתוע, אך גם לא מציאות אובייקטיבית. י(37 ,עמ' 1971)ויניקוט,מותרת"

  רתיות.יזאת, רק ב"אשלייה" זו תיתכן חיות אנושית אמתית ויצ

של העצמי ושל  בנייה היא ,היצירתיות העיקרית שמדובר עליה, כפי שזיהה אייגן נכונה

. יש בין העצמי לחלוטין בדלנאך עם זאת קשור. לא חלק ממני, אך גם לא  ,האחר כנפרד

כל חוויה. יצירה בסיסית זו היא המאפשרת  יצירתוהאחר הזה שותפות עמוקה, שותפות ב

, בין אם זו נעשית בתחום האמנות או פתרון בעיות יצירתי של מהנדס במפעל יצירה אחרת

משפיע בעולם, מעורב בו  ,השורש הוא התחושה שהאדם הוא חיוני, חי באמתתעשייתי. 

 רבים מידי.עומק ללא כפייה וחודרנות אופן ב

וא, היא אמונה בעצמי היצירתי, המסוגל לחיות בתפר שבין האמונה הוויניקוטיאנית אפ

אמונה באחר שאינו אחר לגמרי, אם לנסח זאת מכיוון אחר, ללא אני, או לחילופין,  אניה

כזה שיש בו די "אחרות" ודי "מהעצמי" כדי לאפשר כלומר נפרד אך לא זר לעולם הפנימי, 

 . יצירתי בתוך מרחב פוטנציאלי משותףמשחק 

, בין נפשות חידושו של וויניקוט לגבי מרחב המעבר מציג בפנינו מפגשור להגדרת המיסטי, אם נחז

מילים לאו דווקא מילולית )אם כי שהיא  טעונת משמעות, ,במקום שבו מתאפשרת חוויה עמוקה

חוויה, שהיא צורת התקשורת המשמעותית היחידה לפי . (יכולות להיות כלי המשחק כמובן

 ויניקוט: 

במשחק ובמשחק בלבד, הילד או המבוגר מסוגלים להיות יצירתיים ולהשתמש באישיות "

כולה, ורק בהיותו יצירתי מגלה היחיד את העצמי. קשורה לכך העובדה שרק במשחק 

אפשרית תקשורת: חוץ מתקשורת ישירה הקשורה לפסיכופתולוגיה או לחוסר בשלות 

 (.80 '[, עמ1971, ]2001)ויניקוט, "קיצוני 

חריגה מהעצמי המסוגר בעולמו הפנימי,  -דורשת טרנסצדנציהשל תקשורת  השתתפות בחוויה זו

בו שהיא במהותה תמיד מחדשת.  שמצוי בתקשורת אינטימית עם האחר, ,לעבר עצמי אנושי מלא

נוצר בכל  העצמי הזה (. [1963]2010אינה מחוללת )ויניקוט, של העצמי לבדיותו,  ,ייחודיותו ,בזמן

 חדש ברגעי משחק יצירתי עם הזולת/סביבה. פעם מ

וויניקוט ראה בו את לב הטיפול, כמו גם את מהות החיים  -המשחק הוא כמובן טרנספורמטיבי

שאין להם קביעות יציבה וידועה מראש שיש  ,האנושיים. פרדוכסלית, רגעים אלו של חוויה חיה

 או לפנטזיות פנימיות, הם אבני הבניין של העצמי. "ל"עולם חיצוני

מההכלה הביוניאנית, או הלא מודע הקולט של  בצורה שונה מעטהאלמנט "הנואטי" מצוי כאן 

פרויד. אמנם, בכל ההמשגות הללו יש "ידיעה" שהיא בלתי נפרדת מחוויה, ולכן גם אם יש לה ייצוג 

"בין" המילים. אולם, האלמנט הייחודי אצל מילולי, יש לה בהכרח היבט שנמצא "מעבר" או 

אין כאן בהכרח "מסר" או "אמת" מוחלטת  וויניקוט היא שמדובר בחוויה שנוצרה בשניים.

שהמטפל, המתמסר, המכוון את הלא מודע שלו, המוותר על זיכרונותיו ורצונותיו, קולט באופן 

 פסיבי.

קוט. אצל מטופלים רגרסיביים מאוד, המטפל אמנם, גם סוג זה של רגעים טיפוליים מצוי אצל וויני 

צריך לתפקד כמו האם הטלפתית, הקולטת את צרכיו של תינוקה בלי שהוא נמצא, אפילו, בשלב 
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( 2010הרבה בכתיבתו של ויניקוט )המחווה שתסמן אותם. זהו "קסם" או "מגיה" מלים שחוזרות 

 בהקשר לפעולתה של האם. 

"יודע"  מטפלבמובן מסוים היא פחות מסתורית, שכן החרת. אולם, בשלב המעבר, הידיעה היא א

יש דמיון מספיק כדי משהו שהיה שותף ליצירתו. הוא אולי לא חווה אותו בדיוק באותו אופן, אך 

הטיפול מתרחש באזור החפיפה שבין ", באופן עמוק, את המתרחש. כמו שוויניקוט כתב, "לדעת"

 (.66[ עמ' 1971] 2001ניקוט, )וי "משחקו של המטפל למשחקו של המטופל

דוגמה למשחק בין מבוגרים הוא ההומור. הומור עובר לרוב במדיום מילולי ומשתמש למשל,  

בכפילות משמעות בין מילים או ביחסים סמנטיים לא שיגרתים ביניהם. יחד עם זאת, שני הצדדים 

משמעות היומיומית של המילים, ואפילו מעבר לשבירת משמעותם חוו משהו שהוא מעבר ל

. הם חוו את היווצרות הרגע ההומוריסטי כאיכות חשובה יכולה להיבנות בדיחההשגרתית שעליה 

 כשלעצמה, כ"משחק" ששניהם היו שותפים בו עם כל ערכו ומשמעותו הייחודית בטיפול מסוים.

ע בעולם גות ליצור עולם הבנה פרטי, שנוגע לא נוההומור הוא דוגמה טובה מעין כמוה לאפשר

כמובן, יכול להיות  בונה בתוכו משהו חדש. שואב ממנו, אך  -ההקשרים התרבותיים המשותפים

שבו שני הצדדים "מבינים" מה מצחיק גם אם  ,גם חילופין הומוריסטי של מבטים ומגע עם תינוק

ם את מקום המילה או הפרוש כצד כאן, המגע או המבט לוקחיאין לכך תרגום במילים. 

 כנשא שלה, ויוצר אותה בה בעת. -המוחשי/המשותף או "המציאותי" של החוויה

פנימי שני צדדים,  בהכרחת העצמי האמתית יש יבכל מקרה, כך מלמד אותנו וויניקוט, לחווי

וה, חי ובמתח הזה. דרוש אובייקט, מחווהעצמי נולד  שהמתח ביניהם חייב להישמר., וחיצוני

. עם אותו סמלומשמעות פנימית שנמצאת ביחסי גומלין  )למשל מילה( סמל משותףומאוחר יותר 

מילה או מחווה הופכת . רוכש התינוק את יכולת ההסמלה , זהו האופן שבולפי וויניקוט

 . הפנים והחוץ התחברו. אישית ונוצרת משמעות חדשה קשורה/טעונה בחוויה עם משמעות

לחדד את החידוש שבתפיסת הידיעה הוויניקוטיאנית. כאשר התינוק והאם  ( היטיב2003אוגדן)

נמצאים בשדה מאוחד, לא תתכן כל ידיעה, שכן אין סובייקט של ידיעה, אין יודע וידוע. כאשר האם 

והתינוק או מטפל ומטופל, נפרדים לחלוטין, גם אז לא תיתכן ידיעה, שכן אין שום נקודת מגע. 

  ק, החוויתי, הטרנספורמטיבי, מחייבת מתח דיאלקטי בין אחדות לנפרדות."ידיעה" במובנה העמו

אינה  חוויההרגע הנואטי נובע אם כן מחוויה משותפת, שהיא יצירתית, ולכן גם טרנספורמטיבית. ה

, שכן המטפל והמטופל ברגע המעברי אינם זהים היא לא יכולה להיות זהה עבור שני המשתתפים. 

השניים האלו, ורק הם, "יודעים" מה נוצר  .חוויה יצירתית בשנייםזוהי , אך .ואינם "ממוזגים"

מרחק,  -, וחיים את שינוי ההוויה שחל בהם. ה"ידיעה" הזו מחייבת את מתח הקרבהאותו רגעב

  נפרדות, שהוא מהות המרחב המעברי. -אחדות

אותה אינטואיציה ( את תיאורית "השלישי האנליטי" שלו כהבשלה של 1994) ניסח אוגדן ,לימים

מתקיימת כי בין המטפל למטופל  . הוא טען,, שאותה אני רוצה לפתח פהרבת שנים בפסיכואנליזה

שהיא תוצר חי ישות  ."ישות" שלישיתכ שיש לדבר עליה עד שהיא כה רבת עוצמה, חפיפה נפשית, 

  .פיזית ונפשית. עם זאת, הם כמובן גם נפרדים, של משחק הגומלין בין נפשותיהם
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אוגדן הביא אינטואיציה זו לידי הקצנה, שכן הוא טען שכפי שאין "שלישי" בלי מטפל ומטופל, גם 

אין מטפל ומטופל )ככאלה( ללא השלישי. בדיאלקטיקה, כמו בדיאלקטיקה, כל קוטב מגדיר ושולל 

א חר שהודם אוא ,שבנסיבות מסוימות הוא המטופל ,כמובן אדם ישנו את משנהו, ותלוי בו לקיומו.

כלומר, אם מתקיימת  -כאלה, כמטפל ומטופל, הם יכולים להתקיים רק אם יש טיפולכהמטפל. אך 

 חפיפה נפשית ביניהם. 

אוגדן היה מודע לאסוציאציות "המיסטיות" שיכולות לעלות מהתיאוריה שלו. למעשה, אם רוצים 

רת בין המטפל להגחיך אותה, קל להקביל את השלישי האנליטי שלו למעין "רוח הקודש" שמחב

תקשורת )מדויקת למדי( שעוברת לאו המאפשרת  ,למטופל. אוגדן מתאר מעין ישות לא חומרית

שלילה דווקא באמצעים חושיים מוכרים. אוגדן חשש כנראה מסכנה זו, ומיהר להשמיע 

[negation] :" במהלך הreverie  שתואר זה עתה, קרה דבר מה שבשום אופן איני רואה אותו כמאגי

או מיסטי. למעשה, מה שקרה היה כה רגיל, כה שגרתי, עד שכמעט לא היה אפשר להבחין בו כאירוע 

 (. 81 '[, עמ1994] 2011)אוגדן,  "אנליטי

ניצל  נראה שאוגדן סבור שאירוע מיסטי צריך להיות דרמטי ואם הוא "יומיומי" הרי שהוא

שכמעט דברים קטנים , שדווקא קשב לדקויות מהסכנה. אולם, הטענה שעולה תדיר מכתיבתו היא

ולחולל בו טרנספורמציה הטיפולי מהתודעה, יכול להביא להארה חדשה לגבי טיב הקשר  יםחומק

 מהותית. 

בר דוגמה קלסית: מדו , וניתן לראות בו"השלישי" של אוגדן עונה לדרישות החוויה המיסטית

בתקשורת לא מילולית, שמעבירה, למרות זאת, ידיעה עמוקה, רבת משמעות. למעשה, זהו שדה של 

תקשורת, שדה שנוצר עקב טרנסנדנציה, הן של המטפל והן של המטופל, מהעצמי "הלא טיפולי" 

שלהם, לעבר מציאות הוויה חדשה. המציאות הזו היא טרנספורמטיבית )אם כי באופן לא סימטרי( 

 שניהם. בעבור

יחד עם זאת, תיאוריו של אוגדן על הרגע הטרנספורמטיבי מתייחסים דווקא לנקודה שבה משהו 

לדוגמא, אוגדן כותב באחד מניתוחי הצליח להגיע גם למודע, ולבסוף ללבוש צורה של פירוש. 

 המקרה שלו: 

 השפעתן המצטברת של התנסויות אלו בשלישי האנליטי הביאה לטרנספורמציה של משהו

. דבריו של המטופל קיבלו עתה משמעות חדשה, אך ....שהמטופל אמר לי חודשים לפני כן

אני סבור שמדויק יותר לומר שדבריו )כפי שזכרתי אותם( הפכו עכשיו לאמירה חדשה 

בנקודה זו בשעת הטיפול התחלתי להיות מסוגל עבורי, ובמובן זה נאמרו לראשונה. 

מן החוויה של עימות עם היבט של אדם אחר  להשתמש בשפה כדי לתאר לעצמי משהו

, שהורגש כלא אנושי עד אימה ובלתי ניתן לשינוי. כמה מן הנושאים עליהם דיבר ושל עצמי

קיבלו עכשיו משמעות חדשה וברורה בעיניי וקוהרנטיות שלא הייתה להם קודם לכן.  "ל

רואה ב"בחירה" שלי  . אניreverieשעלו מן ה  ......נעזרתי באופן לא מודע בדימויים ..

בדימויים אלו השתקפות של הדרך שבה "דיברתי מתוך" התנסות לא מודעת בשלישי 

 (., הדגשה שלי83 '[, עמ1994] 2011)אוגדן,  האנליטי...
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יימס, לא ניתן 'רגע מסוים, שכמו המאפיין ה"פסיבי" בחוויה המיסטית של גמתואר כאן 

רק להיות פתוח , אלא , חוזר ומדגיש(2011שאוגדן, לנבא אותו וודאי לא לכפות את בואו )כפי 

של המטפל רגע בתוך זרם המחשבות, שנע בין "הקשבה" להרהוריו ולתחושותיו  . זהולהתרחשותו

  .הדברים פתאום "מתחברים יחד"שבו , (2011)אוגדן,  ובין הקשבה לדברי המטופל

ל ומאיר משהו בקשר ביניהם. שצובע חוויות עבר בינו ובין המטופ ,חדש דבר מה אוגדן מבין 

הוא "תוצאה" של הצטברות חוויות בשלישי האנליטי. אך הוא ייחודי,  –הרגע הזה הוא המשכי מחד 

ובמובן זה אף דרמטי, מאידך. משהו מהפכני קורה בתוך חוויה, שעד עכשיו הייתה מתמשכת 

ר( חסרת פשר, לחוויה ולעתים אף מייגעת ומעיקה. החוויה הופכת מאימה או טרדה )או כל דבר אח

בנקודה זו, משהו מהחוויה, גם אם לא כל  נואטית על אודות "מהותו" של השלישי האנליטי.

הזו, המגע הראשוני בין מעמקי החוויה למעשה, נראה שההנתנות  מורכבותה,  ניתן לניסוח פרשני. 

הקודמים לו לשפה, היא ששברה את הרצף, והבדילה את הרגע הייחודי הזה של הארה מהרגעים 

 של המצאות חסרת אונים בתוך חווית השלישי.

 אולם, דרמטי או לא, השלישי האנליטי של אוגדן הוא הנחת החפיפה הנפשית בהתגלמותה.

שרטוט של מעגלי ון, שהוא אכן המחשה טובה לעניינינו: שני "חפיפה" מעלה על הדעת המילה 

לומר שאלו , שבזכותו ניתן יש גם שטח נפרד לכל מעגל . לצד זאת,מעגלים, שיש ביניהם שטח משותף

אלו יכולים "להכיר" זה את זה באופן עמוק, בזכות האזור שהוא של  מעגלים עדין שני מעגלים.

שניהם. עם זאת ההכרות, הידיעה, לעולם לא תהיה מוחלטת כמו בעת התמזגות סימביוטית. 

ו שטוען ויניקוט, בלבדיותו הנצחית. יחסית, נותר, כמ "מעגל בריא""העצמי" של כל מעגל, אם זהו 

 אושרמתוך הלבדיות הזו הוא יכול גם לתקשר כל כולו ממקום אותנטי. כפי שויניקוט כותב: "זהו 

 פרדוכס ויניקוטיאני טיפוסי.  .(243, עמ' 1963ויניקוט, )להיות חבוי, אך אסון לא להימצא"

את אזור החפיפה הזה בתור "שלישי" המשותף שמש השפה, כמו גם מדיומים אחרים, יכולה ל

היא מצע, תנאי אפשרות, אך אין היא מבטיחה מפגש. אנשים השפה לשניהם. אולם, אין די בה. 

משהו . יכולים לדבר זה מול זה, אך בלא שיוצר דיאלוג של אמת. משהו "מעבר" צריך לקרות

נו, כפי שטען ברומברג. משהו מסתורי, שלא ניתן למצות את התרחשותו במושגים המצויים בידי

אוגדן, אייגן ועוד רבים שתקצר היריעה מילנר, בולאס, וויניקוט, קוהוט, ביון, פרנצי, שפרויד, 

מלפרט ניסו לתפוס את חמקמקותו בעזרת מושגים כגון "הזדהות השלכתית" "לא מודע כאיבר 

 קולט" "אמפתיה" ועוד ועוד.  

יחס לפרידה הזמנית של האם מתינוק, שכבר מסוגל לחיות וויניקוט תיאר אותו "משהו" כאשר התי

בתוך מרחב מעברי ולסמל את חווית הפרידה. לפיכך, הוא יכול  גם "להתרפא" כאשר היא חוזרת 

, הפרידה שאינה פרידה אלא צורה זה המקום שיצאתי לחקור אותו" .ואף לצאת נשכר מהפרידה 

של חוויה תחום שאני מניח את קיומו, קשורות לשל איחוד.....אך תופעות אלה שיש להן ממשות ב

הנוצר כמדומה בקשר משמעותי וקרוב דומה הדבר ל'זרם חשמלי'   התייחסות לאובייקטים.

 (. 116, הדגשות במקור, עמ'2011)וויניקוט,  ומאפיין, למשל, את יחסיהם של שני בני אדם מאוהבים"

ומגנטי במטפורה היפה של וויניקוט מונע עם זאת, גם אי אפשר לוותר על המילים. השדה האלקטר

. הם נושאים את המידע ממקום למקום ובה בעת מהווים את מהותו. )אלקטרונים( על ידי חלקיקים



14 
 

המילים, ולפעמים המחוות או סמלים וסימנים אחרים מציעים "גוף" להתרחשות החמקמקה, 

 שבלעדיהם היא לא תוכל להיוולד, לצאת מהכוח אל הפועל.

בין הפרשנות לחוויה המשותפת. כאשר שיחס ב( נגע בנקודה משמעותית Fonagy,1996)פונאגי 

 ,היא למעשה מציעה פרשנות ,האם אומרת משהו על חווית תינוקה, או עושה משהו בקשר אליה

שמצד אחד קשורה הדוקות לחוויה שהביע הילד, ומצד שני אין היא חזרה עליה, לא "שיקוף" או 

אם הבריאה מגיבה ממקום רגשי מווסת יותר לרגש שמבטא תינוקה, "הדהוד" מדויק שלה. ה

להשקפתו של פונאגי, שילוב זה בין קרבה רגשית . שמאפשרת התמודדות ,מנקודת ראות מעט אחרת

"הו, התאכזבת שנפלה לך  אם יכולה לומר:למשל, הלנפרדות הוא, למעשה ההכלה הביוניאנית. 

. המילה "התאכזבת" קרובה דיה לחוויית התינוק, כדי הגלידה!" בתגובה לבכיו העז של התינוק

להיות מורגשת כאמתית, כנענית למה שהתרחש בתוכו )אם האם הייתה אומרת "נבהלת" , למשל, 

 או "הופתעת" יתכן שזה היה רחוק מידי מחווייתו במקרה זה(. 

את הגלידה! מצד שני, האם אינה מתחילה לבכות גם היא, ואינה אומרת, הו כמה נורא שאיבדת 

שבה מה תגובתה היא תוצר של האמפתיה שלה לתינוקה, אולם זו נחווית בתוך נפשה הבוגרת יותר, 

הוא אכזבה. זה אינו רק ריכוך. הוויסות , כעס ועלבון, שיכול להחוות על ידי התינוק כאובדן נורא

דל )האם לא הרגשי מתאפשר משום שהסבל הובן על ידי אדם שמצוי במגע רגשי קרוב, אך הוא נב

איבדה את הגלידה בעצמה( והפרספקטיבה שלו שונה. נלמדה המילה אכזבה, נרכשה עוד חוויה של 

, אך לא מתוך למדי אמפתיה, ונחוותה תקשורת אמתית: מסר הועבר בצורה אפקטיבית, מדויקת

 זוג המייתר תקשורת. יש כאן תקשורת, משום שיש כאן שניים שהם קשורים, אך אינם אחד.ימ

ינוק עבר רגע טרנספורמטיבי, אחד מרבים: הוא הובן באופן אינטימי על ידי אדם אחר. הוא למד הת

   ושיש דרכים חדשות, שלא הכיר אותן, כדי לבטאו.    שיש משמעות לעולמו הפנימי

ומה כאן מיסטי? לכאורה, שום דבר, שכן התינוק ביטא את עצמו על ידי בכיו, והאם, מתוך ניסיון 

טואציות דומות, יכלה לנחש איך הוא מרגיש. מצד שני היא יכלה לבחור מלה אחרת, חייה עם סי

. שאינה מתכתבת באותה המידה עם צורכי התינוק ,תועיל פחותש כזו אולי לא פחות "נכונה" אך 

 אילו התמקדה בכך שהוא כועס.  שהתינוק לא היה נרגע באותה מידהלמשל, יתכן 

זוהי כמובן סיטואציה פשוטה עם מגוון מצומצם יחסית של התייחסויות אפשריות. בולאס 

((Bollas,1995 למורכבות הרגשית בפגישה אנליטית. הוא  השלים  נותן דוגמה אחרת, קרובה יותר

משפט של מטופל, שהתלונן על הבוס ה"בריון" שלו והוסיף שהוא יכול להתמודד אתו, פשוט זה 

מילה שאין לה תרגום עברי  -  inadequateיש....וכאן המטופל נתקע. בולאס אמר: גורם לו להרג

המטופל, לפי דיווחו של בולאס,  "בלתי מספק" או "לא מספיק טוב" הם קרובים אפשריים. -מדויק

 חש הקלה רבה. 

?" תוהה בולאס. "יכולתי באותה מידה לומר "כועס" inadequate"כיצד ידעתי לומר 

לא  "נמושה". אך אני מסוגל לחוש באינטואיציה את המילה החסרה. קסם?"מיואש" או 

אם נראה צורה זו של שכחה מצד האדם הראשון וזכירה מצד האדם השני כאקט הבלעה 

ולא, אם נכיר, בפסיכואנליזה באינטליגנציה . סובטילי, שמעצים תקשורת לא מודעת
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, Bollas, 1995, p.30לה )מאחורי היצירה המתמדת מצד המטופל של רגעי השמטה כא

 (.תרגום שלי

הלא מודע אם כן, מייצר באופן מתמיד "השמטות" שכאלה, חללים שאליהם "מוזמן" 

 להיכנס הלא מודע השני. זהו אקט תקשורתי מכוון, גם אם לא מודע, שמבקש ידיעה והשלמה דרך

 המבקשת את מילויה.  השמטה –אי ידיעה כביכול 

א רק דוגמה לה, מתרחשת, מציין בולאס, במישור יהמילים  שהשמטותרוב התקשורת הזו, 

הלא מילולי, דיאלוג לא מודע שיש בו התאמה ואי התאמה כאחד, וויסות הדדי, שבו המטפל לומד 

זוהי "את "שפת" הלא מודע של המטופל, ומדייק יותר ויותר לגביו. במובנים מסוימים כותב בולאס 

, שבה האדם האחד מדבר את המיינד של האחר, 1[uncanny] י יומית של המסתור-הצורה היום

והמקבל אינו צריך לשאול "כיצד ידעת לומר זאת"? כיוון שההנחה היא שזהו חלק רגיל מידיעה 

בפסיכואנליזה, יש עם זאת, משהו שהוא מעבר לרגיל:  (.תרגום שליibid, p. 31-32 ,) "התייחסותית

ים לשתף פעולה בדרך שהיא לא מודעת באופן עמוק, אשר "אבל הפסיכואנליזה מציעה לשני אנש

 (. , תרגום שליibid, p.32יוצרת סזורה ש"מוצאת" את תכני הלא מודע". )

לא מודע אחד "מוזמן" לחדור  .בולאס עובד כאן, באופן ברור תחת הנחת החפיפה הנפשית

שנראה כמו קסם. עם . רוב התקשורת מתרחשת באופן לא מילולי, ומבטאת תהליך ללא מודע השני

זאת, התהליך הזה של תקשורת הוא למעשה "חלק רגיל מידיעה התייחסותית". לא מודע, מעצם 

 התהליך הזה מועצם ומנוצל לריפוי.  ,בפסיכואנליזה .טבעו משוחח עם זה של זולתו

אולם, כפי שכותב בולאס בדיאלוג הזה יש גם אי התאמות. משום כך דרוש לימוד הדדי. 

היא נושאת אתה מידע, לא רק על יש עוצמה טיפולית כה רבה למילה "הנכונה" שנמצאה. משום כך 

המצב הנפשי של המטופל שאולי חש בושה לבטאו, אפילו בפני עצמו. המידע שהיא נושאת הוא גם 

שאפשרה לחוש את הניואנס  ,חפיפה הנפשיתל . מעברמעבר להוכחת החיבור בין המטפל למטופל

לבחור נכונה מבין מילים עם משמעות סמנטית דומה )נמושה(, או מילים המדויק של הרגש, ו

 )כועס, מיואש(. השיבטאו חלקים אחרים בחווי

ההשלמה של בולאס, הפרשנות שלו, נושאת עמה גם אינפורמציה על תהליך החיפוש שערך 

ן" ומצא אחרי המטופל, הן במודע והן בלא מודע, הן במילים שלו והן במה שמעבר להן. הוא "הבי

מילה נכונה, כמו שברומברג, בתחילת הפרק, חיפש את המטופלת שלו בתוך הצרוף האוכסימרוני 

"נשמע שקט" ומצא שדווקא זרותן מגרה בו משהו, שעזר לו להתקרב רגשית לחווייתה של 

 המטופלת. 

במודע, שהם "השפה המשותפת" נושאים  הנתפסתכלומר המילה, הפרוש, ולעיתים המחווה 

סזורה על המרחק. הם מבטאים את ה -ומה שלא פחות חשוב ,ינפורמציה גם על הקרבהעמם א

 הביוניאנית, שעליה דיבר גם בולאס. 

                                                           
1 , uncanny  אולם, בולאס אינו מונח של פרויד שמתורגם בעברית כ,'אלביתי'. להוא התרגום האנגלי השגור

מתייחס כאן לטקסט של פרויד ונוצר הרושם כי הוא מכוון למשהו רחב יותר מתחושת האחרות והזרות, עם 
 האלביתי של פרויד. מסיבה זו בחרתי בתרגום 'מסתורי'.הקונוטציות המאימות שנושא עמו 
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 רק אחת.דווקא  וא לאיהמילה "הנכונה" הבניגוד למשתמע מבולאס, אני מאמינה שלמעשה, 

חוויתי מעט יתכן שגם מילה אחרת הייתה עובדת, אך היא הייתה עובדת מעט אחרת, מבטאת גוון 

ללת רגע אנליטי שונה. למשל, אילו היה בולאס בוחר במילה ושונה שעבר בחפיפה הנפשית ומח

, יתכן שהייתה מתחוללת שהיא מאותו שדה סמנטי אך עם משמעויות לוואי נוספות"אימפוטנט" 

לעומק. אולם יתכן שהיא  נההמטופל הובתחושה שהרגשתו המכאיבה של גם כאן חוויה של הקלה, 

ייתה מעלה על פני השטח עוד יותר את חווית הבושה, אולי משחזרת אותה בטיפול, ולכן לא ה

נבחרה. מצד שלישי, יתכן שדווקא אבד פה רגע של עבודה חיה על חווית הבושה במלוא עוצמתה, 

 עם הקונוטציות המיניות שלה וכו'. 

על ( 2001) יניקוטדבריו של ו השראתב ,אני משחקת עם השערות דמיוניות אלו כדי לומר

עוצמתה טמונה בכך שהיא גם נוצרה וגם המתינה שם כדי להימצא. שהמילה , אובייקט המעבר

 נוצרה ברגע הטיפולי, נגעה בחוויה קיימת וחוללה בה שינוי ברגע שנאמרה. 

שלו, או ליותר דיוק את המגע היצירתי שלו עם הבחירה של המטפל מבטאת את היצירתיות  

ולא פחות חשוב, עד כמה  –אמרה, המטופל לא היה יכול לחוות עד כמה הבינו אותו מטופלו. לולא נ

"פספסו" אותו. הוא גם לא יכול היה לחוות עד כמה מבטאת המילה פרספקטיבה חדשה ורעננה, 

 שהולמת את חווייתו אך גם מכניסה בה משהו חדש. 

משלים את המשפט בעצמו לדוגמה, יתכן שאם בולאס היה נותן למטופלו עוד זמן, הוא היה 

"מושפל". בכך, הוא היה מבטא פרשנות מסוימת למצבי חיים שבהם מפעילים עליו  , למשל,ואומר

בריונות. מילתו של בולאס הלמה את המצב לא פחות, אך הכניסה לתוכו גם ניואנס חדש, המתקשר 

יש מקום  לביצוע, הלוקח אחריות מסוימת על "מספיקות" ואולי מאפשרת להתבונן אם אכן

 לתחושת חוסר המספיקות וממילא להשפלה. 

אין סוף למשחקים האלו. הנקודה היא אפשרות המשחק עצמו. הפרשנות הסימבולית כמובן, 

למטופל צמא, הצעת פגישה  במעשים או מחוות, כמו למשל הבאת כוס מיםאו )שימוש במילים, 

נעשית תמיד במרחב ( פרשנית( מכנה אותן פעולה 1994מחוות שאוגדן ) -ע קשהונוספת בשב

אך הסמל הנבחר  -כוס המים מוחשית לשני הצדדים באותה מידה ,השפה היא משותפת –"ציבורי" 

 לעיתים מרובות רבדים, ייחודיות לזוג טיפולי מסוים. ,נושא עמו משמעויות רבות

ול, היא בחירה פרשנית, שבלעדיה לא יתכן טיפ ,הבחירה בסמל מסוים, גם אם אינו מילולי 

טלפתיה מושלמת אינה מצריכה, ואינה מאפשרת  שכן בלי הסמל לא יתכן משחק של משמעויות.

משחק. איש עוד לא הציע לבוא לפגישות טיפול, לבהות זה בזה, ופשוט לתת ללא מודע לשוחח. 

 ומסיבה טובה.

המשחק מבטא את ההלימה הרגשית לחוויית המטופל וגם את היצירה של משהו חדש ממנה, 

משהו שמתאפשר דווקא בשל אחרותו של המטפל, לעיתים בזכות טעויותיו. כמובן, אחרות זו היא 

בעלת ערך רק אם יש בצידה אינטימיות. לסמל "החיצוני" יש השפעה רק עם התרחשה חוויה 

 מיסטית, רק אם ישנה חפיפה נפשית.

חווית החיבור לא להיות מנוצלת עלולה  ,אולם, בלעדי המילה, המחווה, או המעשה הפרשני 

לעולם לעבודה טיפולית. למעשה, בלעדיה יתכן שלא תתאפשר כלל חווית חיבור, שכן המילים, 
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בדוגמאות  של ברומברג ובולאס גירו את תחושת החסר, עוררו את החיפוש אחרי מה שחסר, את 

ויצר מילה חדשה ליו( )או עורר את המודעות אהחיפוש הזה הוביל למגע נפשי  מה שמעבר למילים.

, סביר להניח שגם הפרשנות החדשה תצביע בסופו של דבר על משהו חסר, בתורהשתיארה אותו. 

 ושוב תתחדש פעולת החיפוש. הובן,  משהו שלא בא לידי ביטוי במלואו או לא

המטפל מושיט את ידו מבעד לסזורה, מחפש את מטופלו בתוך השדה המשותף לשניהם 

עם זאת, הוא לא ימצא לעולם את המטופל "כולו" או יצליח להכיל את כל ומוצא משהו חדש. 

מתח היצירתיות נשאר חי בחדר הטיפולים  ,מתוך סיפוק ותסכול מתמידים אלוחוויותיו בשלמותן. 

 ומניע את עבודת הזוג הטיפולי. 

עמוק ונפרדות אני רוצה כעת להציע דוגמה קצרה משלי למשחק המתמיד בין חיבור נפשי 

שצומחת מ"הרגישות"  ,"ובנה"הת או ולתפקיד שמשחקת בכך הפרשנות מזינים את עבודתנוש

 הטיפולית. 

 

 ליה

הגיעה אליי היא הייתה בטיפול כמה חודשים כשקרה המקרה המתואר מטה. ש ,ליה היא נערה

. בעקבות תקרית בבית הספר שעוררה את הצוות החינוכי לחשוב, כי היא מתקשה בשיפוט חברתי

ההורים תיארו את ליה כמי שמתקשה להשתלב גם בזרימה בבית, לעיתים לא עד הסוף מבינה 

ולעיתים אומרת משהו פחות לעניין. שותקת הרבה, ונחווית לא רק כלא מבינה אלא גם כלא 

 מובנת. 

ליה אהבה לצייר, והיה זה נושא )בטיפול, אף שהצלחנו ליצור קשר ראשוני סביב התחביב של ליה 

היו שתיקות רבות, וכשהיה דיבור, הוא היה ( שניתן לדבר עליועבורה, ויחסית נטול חרדה  מהנה

ליה דיברה באובססיביות על ניסיונות,  ., שבינתיים הפך לחבר לשעברשלה בעיקר סביב החבר

, בה שאכן חוויתי אותם כחסרי שיפוט, להתקרב אליו, פנטזיות שהוא מסתכל עליה ועדיין רוצה

פנטזיות נקמה, תמימות וילדותיות, שבבסיסן המשאלה ש"ילמד לקח" לא לפגוע בבנות ולצדן 

וילמד להיות הגון יותר, ככל הנראה עם המשאלה )שהייתה מוכחשת(  שהיא תהיה זו שתרוויח 

 אליה. שובמ"חינוכו" והוא י

שום אני מצאתי את עצמי משתעממת, ונאבקת עם עצמי קשות להישאר ערה. הרגשתי, שאין לי 

דבר משמעותי לומר, שיכול לחדור בעד המערכת של הכחשת המציאות והפנטזיות של ליה, בלי 

, או לחילופין, להיות אלימה כלפי הגנותיה. ביני לביני, תהיתי אם היא מתאימה לטיפול דינמי

לא הצלחתי למצוא שום עוגן אמפתי שאינו "שכלי" בלבד.  .האם אני המטפלת המתאימה לה

 י רחמים מרוחקים על חוסר האונים שלה בעולם האנשים והמילים.למעשה, חשת

באחת מפגישות אלו, בעודי נלחמת ב"ניקורים" תפסתי בחלחלה שנכשלתי, לאחר שלהרף עין עבר 

עליי מעין חלום במצב של ערות למחצה, שאיני זוכרת את תוכנו. הבטתי בליה, בחשש שמא קלטה 

בה, של כמה בודדה היא ודאי, שאין איש שישמע את את זה. פתאום  "נפלה" עליי הכרה עצו

 ושזו חוויה נוראית.  אפילו לא המטפלת שלה, קולה,
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היינו לקראת סוף הפגישה, וליה פתאום סיפרה משהו שלא היה אופייני לה עד אז. בתקופה זו 

כמעט לא דיברה על הוריה ועל המתרחש בבית )ולמעשה, כמעט לא דיברה על שום נושא למעט 

לאחר חווית החלום שלי,  ,סוק החזרתי בחבר( . אולם בדקות האחרונות של הפגישה הזוהעי

ובעיצומה של הארת העצבות שחשתי, ליה חלקה איתי את הסיפור הבא: היא ישבה ליד שולחן 

התחילה להיחנק ליה בה. פתאום,  נהבפלאפון, ולא התבונ ה, שבאותו זמן דיבראמההאוכל עם 

לעברה  תהשיחת הטלפון, והחוולמהשיעול שלה, שהפריע  בנה תחילההתעצ מהמעצם שאכלה. א

 הלליה לשלוף את העצם מגרונה ובכך הציל המה קורה, ועזר נהתנועת יד משתיקה. אחר כך הבי

 אותה מחנק. ליה סיפרה סיפור זה בדמעות. 

ולא אני אמרתי לה: כמה נורא זה להיחנק, להיות בסכנת מוות, ושאיש לא יבין מה קורה לך 

 בסוף מה קורה אתך.   נההבי מאיתייחס. איזה מזל שא

מאז אותה תקרית, חל שינוי מהותי בפגישות הטיפול עם  ליה . לא אומר שלא היו עוד רגעים 

משעממים או חזרתיים, אבל משהו נפתח. הנושאים התרחבו והעמיקו, ליה נהנתה מהפגישות 

 , וחדלתי לתהות האם היא מתאימה לפסיכותרפיה. פחותואני חששתי מהם 

התחלתי לחוש שיש עם מי לנהל דיאלוג ולעיתים ליה הפתיעה אותי בעומק תפיסותיה. כיום, יותר 

משנה לאחר התקרית הזו, ליה היא נערה שונה. יותר ויותר יודעת להגדיר את רגשותיה ולבטא 

 יה .  אותם, פחות צייתנית. לראשונה, מעיזה למרוד בהור

מציף אותה כעת                                     כעס עצוםהטיפול בליה רחוק מלהתנהל על מי מנוחות. נראה ש

 ה"שקטה" והכנועה וסביבתה אינה יודעת כיצד לעכל את הטרנספורמציה שעברה על הילדה 

ססיה, ישנה הנחבאת אל הכלים.  נראה שכעת הכעס הוא האובססיה החדשה. ואולם, מבעד לאוב

. קצת לפני צליחים להשכיחחוויה של קשר, של פוטנציאל לדיאלוג ולצמיחה, שגלי הכעס אינם מ

דרכו גם אליי, גם לנקודות העיוורון וחוסר את שכעת מוצא  ששטף אותה גל הכעס הנוכחי

בתחושתה שהטיפול שינה  ובהכרת תודה  , ליה שיתפה אותי בהתרגשותלרגשותיה שלילימה הה

 נתן לה קול.  אותה,

 דיון

חוסר ליה ואני התחלנו את הטיפול מתוך שותפות נפשית, באופן פרדוכסלי, דווקא בחוויית 

 הניתוק של תוכני הנפש "האמתיים" ודיבור ממית. השותפות, 

כמו בדוגמה של ברומברג, "הבנתי" כל העת מה פרוש הדבר להיות כה מנותקת, "להישמע 

לתקשר את תוכני נפשה אפילו לעצמה, כמו שהייתה ליה. אולם, זו שקטה" , כה בלתי מסוגלת 

הייתה הבנה שכלית בלבד, לא חוויה נואטית, וככזו היה לה ערך טיפולי מועט בלבד. ליה ואני 

 כמעט לא נפגשנו, אלא רק בחוויית חוסר הפגישה.

ומסובב.  באורח לינארי פשוט של סיבהאת מה שאירע בפגישת הטיפול המתוארת קשה להסביר 

מדוע דווקא אז נכשלתי במאמצי שלא הירדם? מה היה בקרע החלום שהיה לי, שחיבר אותי, 

חיבור חוויתי עמוק, "ידיעה" אמתית, לנפשה של ליה? כיצד "ידעה" זאת ליה באופן שאפשר לה 

האם סצנת ? מהלהעלות מנפשה, ברגע זה, את הזיכרון המשמעותי, הסמלי כל כך, על החנק מול א

היא שחידדה משהו בתודעתה של ליה, משהו שהגיע אליי, בלא מילים, באותו  םק מול האהחנ
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לא הייתה זו הפעם הראשונה שהשתעממתי אתה. כיצד "ידעה" שכעת תוכל לקרוא לי שבוע? 

 באופן שאשמע? 

אין תשובה מלאה לשאלות אלו ולעולם לא תהיה. זהו הפן המסתורי, המיסטי, של 

שחוויתי זאת, סוף סוף, דרך  "ידעה"וויתי את מה שמתרחש בנפשה, והיא הפסיכואנליזה. אני ח

לקרוא לה "הזדהות השלכתית" כמובן כה מעט. ניתן  מביניםטבעה אנו  אתהחפיפה הנפשית ש

אולם אלו הם מושגים שנועדו לתאר, לתת לנו תחושה  ."השלישי האנליטי" "אמפתיה" ועוד

 . הפסיכואנליטית, אך לא להסביר מרגיעה שאנו "יודעים" על כך בתיאוריה

תכן שהייתי צריכה להירדם, כמובן, יש דברים נגישים מעט יותר שאפשר לומר על התרחשות זו: י

כל זאת. ההירדמות היא בדיוק הניתוק האולטימטיבי  הביןכלומר לנטוש אותה באופן סופי כדי ל

מצידה יתכן שליה שאפשר לי לחוות, בחלחלה, את כישלון האובייקטים שלה ואת עומק בדידותה. 

שמתוך הכישלון כמו כל האובייקטים שלה, אך אולי בשונה מהם,  הייתה זקוקה לכך שאכשל,

א, אראה לבסוף שהיא נחנקת ואבוא מאאולי כעת הייתה לה תקווה, שכמו אמשיך לחפש אותה. 

, במקום רק בטוחה  מספיק להתחבר לתחושת החנקלהיות  לוב הזה עזר לה שהשי . יתכןלהצילה

 . "להמחיז" אותה בכפיית חזרה, על ידי דיבור מנתק וממית

אולם, תיאור זה, אף שהוא כנראה נכון, ונשען על שפה "התייחסותית" מוכרת יותר, לא עונה 

בעוד שתוכנו . שההרדמות הזו הכילה חלום אף אחת מהשאלות שהוצבו למעלה. אזכיר, באמת על

מצד יים, על חווית הבדידות תבששיבה נעלם מהמודע שלי, תוצאותיו, פרי  חשיבה לא מודעת, ח

, הופיעו במודע, מצאו את דרכן למילים, לסמלים, וחוללו שינוי אחד והאובייקט המפקיר מצד שני

  בטיפול.

בלתי מילולית בעליל. שום דבר חדש לא  ,החלימה המשותפת שלי ושל ליה הייתה, בתחילתה

הכריע אותי בעוצמתו. "ההבנה" העדר החידוש שבשיח בינינו ודווקא  ,נאמר באותה פגישה

שנוצרה בעקבות החלום הרגעי הייתה בלתי מילולית אף היא. חשתי את חווייתה האיומה של 

 . ת מוותשנפשה נמצאת בסכנליה, 

 הקריטריון הבלתי מילולי של החוויה המיסטית מתקיים פה אפוא, וכמוהו, באופן ברור,

רב חשיבות לגבי ליה, אף שאם אתרגם אותה "נודע" לי משהו שחוויתי אותו כ הקריטריון הנואטי.

חשיבותו הרגע,  הן לא ימצו, בפני עצמן את למילים כמו "עצב" ו"בדידות" כפי שעשיתי לעצמי, 

בכל זאת, הייתה לי חווית ידיעה אחרת, הארה של ממש אלו הם דברים שתמיד "ידעתי". שכן 

 . , שהמילים שבחרתי מתארות ומחטיאות כאחתלגבי נפשה של ליה

לא "ביקשתי" לחלום, וודאי לא להירדם  באופן פסיבי. התרחשות באה אליי, מבחינה מסוימת,ה

. אני לא בחרתי בעיתוי, דרך אליה"חיפשתי"  ע,וכנראה גם בלא מוד במודע,אולם מול ליה. 

 הרף עיןכבאופן, או באיכות החוויה. "בחרתי" רק לרצות להיות עם ליה. החוויה התרחשה 

, ועם זאת חוללה שינוי עמוק בטיפול. שתינו חרגנו מהעצמי )קריטריון הארעיות של ג'יימס(

נספורמציה עמוקה. אלו הם כל הקודם שלנו זו ביחס לזו, ו"העצמי" של ליה החל לעבור טר

 הקריטריונים שהצעתי עבור החוויה המיסטית בטיפול.   
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כבר הבשילה דיה כדי "לגרד" החוויה של ההתרחשות,  חשוב לראות, שבמקביל לפן "המיסטי"

)האופן שבו "תרגמתי"  מילים ישנות, שנטענו במשמעות חדשהתחילה לה חפש את המודע ול

באו  שנאמרו בקול  המילים הראשונות ,.  במקרה זה לעצמי את מה שחשתי כבדידות עמוקה(

 מהשל א "ההירדמות"דווקא מהמטופלת. ליה "פירשה" את ההירדמות שלי בכך שסיפרה לי על 

תי שכמעט הותירה אותה למות. בשלב זה, יכולתי גם אני לומר משהו במילים, שהרגיש משמעו

אפשרות מודעת  הביאה עמה, מיד אחריה, באופן עמוק לשתינו. חווית ההארה הלא מילולית 

 ליצור "פרוש" ייצוג סימבולי, מילולי, של מה שהתרחש. 

לא  .אירוע של חנק קונקרטי יהלא "ידעתי" שעבר עללפני שליה דיברה, , שלי החלוםחווית לאחר 

. אני לא  ות הפופולרית, של "קריאת מחשבות"בתרב הפשוטה ההייתה זו "טלפתיה" במשמעות

היא הייתי בוחרת במילה חנק. זו הייתה "פרשנות" של ליה לרגע החיבור הנפשי שעבר בינינו. 

 ,, בדקה התשעיםהוחש ההסכנה שבהזנחתאת  ה, שתפסמהשל א ה"הבינה" שלרגע הייתי במקומ

ות. ועם זאת באותו רגע חיינו חוויה זה היה כמובן מידע שהיה לליה ולא לי. אנחנו נפרדלהצילה. 

 (.56[, עמ' 1945]2010, וויניקוטיחד )

הסיפור של ליה עזר לי להבין את החוויה שעברה עלי, לתת לה פשר סימבולי. בשלב זה, יכולתי 

לומר לליה : "כמה נורא זה להיחנק, להיות בסכנת מוות, ושאיש לא יבין מה קורה לך ולא 

בסוף מה קורה אתך".  אני מאמינה שהאמירה הזו, שבאה מתוך  נההביא מיתייחס. איזה מזל שא

שאני )כמו  :חוויה רגשית )משותפת( עמוקה,  העבירה לליה את העמדה המורכבת שהייתי בה

שהיא בסכנת מוות. שעזבתי אותה, שסיכנתי אותה. ושעם זאת אני כעת רואה,  הבחנתי( לא מהא

הרגשית, של החנק הפסיכולוגי, המעצור ההתפתחותי, מבינה את העוצמה המזעזעת של בדידותה 

 שמאיים למגר אותה. 

האמירה הזו העבירה את "הביחד" שלנו, את החפיפה הנפשית שאפשרה את החוויה הנואטית. אך 

היא גם העבירה את המרחק , את זה שלא הבנתי, שאולי לעיתים אוסיף לא להבין ולא לראות גם 

ה. תא )אני( בסוף ראמאמירה הזו הקלה ותקווה איזה מזל שאבעתיד, אך שאמשיך לחפש. יש ב

שאיכות החפיפה הנפשית עם ליה היא בין  ,. כעת אני רואהעיוורתכעת, אני רואה שאני לפעמים 

 השאר, לחלוק עמה את חווית המרחק, הייאוש, הסכנה שהיא לא תיראה ולא תימצא.

גם את האשמה,  ,תיה, גם את הייאושהאמירה הזו, שהיא אמירה מורכבת, המכילה גם את האמפ

לא די היה בחוויה את המשך הטיפול בליה.  הייתה חלק חשוב ממה שאפשר  וגם את התקווה,

. אמנם נראה שמשהו עוצמתי קרה לשתינו יחד, באזור החפיפה עברה ,שעברתי, או שליה, מצידה

(. אולם  1994, )אוגדןהנפשית שלנו, שכל אחת חוותה בדרכה שלה, מתוך אוצר הזיכרונות שלה  

ו. זהו החלק המודע, שחייב , גייסו לעבודה חלק שאי אפשר בלעדיהדברים שנאמרו, של ליה ושלי

 להישמר במתח עם הלא מודע, כדי שיהיו בטיפול שני סובייקטים מלאים, ולא רק יחידה ממוזגת

יכולה לשמש גשר בין חיונית כאן. היא  החשיבה הסימבולית. לגמרי או שניים נפרדים לגמרי

 המודע ללא מודע, ובין העצמי לאחר. 

בנוסף, גם אני.  יאה םהאש ,ולא מובן , וגם מעצם העובדה שמובן ,יש פן משחקיבאמירה שלי 

לא וגם סמלי, מייצג את שלילת החמצן מהנפש.  -מובן ולא מובן שהחנק הוא קונקרטי גופני

יה, נרדמתי, ועכשיו אני מבינה שנטשתי אותך כמו " ל :כמו למשל(  ferro)אמירה רוויה  הצעתי 
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ואשתדל  כשלא מבינים את החוויות שלך, ה. כעת אני מבינה כמה זה נוראת, באותו רגע  עשאמךש

 להיות שם בשבילך".

הרתיעה מלהעמיס על ליה את בשל או , א רק בגלל הקושי להודות בנטישתי נמנעתי מאמירה זו ל

בחרתי בסגנון זה גם  החשש שליה לא תעמוד באמירה כה מפורשת.בשל רגשות האשם שלי, או 

א אובייקט י" הםמתוך תחושה אינטואיטיבית, שתתאים כאן אמירה מטאפורית, שבה "הא

שמוכן לנטוש את עצמה  ,, גם אותי, ואולי גם חלק ממנהתהממשי מהמעובה, שמכיל  גם את א

  .ולא לזעוק את העובדה שהיא נחנקת

הייתה מתאפשרת חוויה של הארה, לולא היא הייתה נוגעת כבר בחלק "הטרום  לדעתי, לא 

חוויה שהפכה מודעת וקרובה למצוא  את ייצוגה במילים. אולי, כפי  . לולא הייתה זו פרשני"

אולם בלי שסבור ג'יימס, "החוויה הטהורה" נקייה מפרשנות, וזו מולבשת עליה רק מאוחר יותר. 

ר החוויה בגדר פוטנציאל לא ממומש, דיאלוג שיכול היה להתרחש ולא לעולם תיוות"הפרשנות" 

 קרה, חוויה של מפגש שמעולם לא תורגמה לשינוי תודעתי. 

תוצר של לפי ג'יימס, כזכור, לחוויה הדתית יש ערך  רק כאשר היא משנה את החיים. השינוי הזה 

ושהוא  ,למשל את אלוהיםא פגש, ופרשנות: האדם מחליט ש"משמעותה" של החוויה היא שה

רבים  ספריםכמו שמיכול כעת לחיות את חייו מתוך תחושה של חרות ואופטימיות רבים יותר, 

 .  מהמיסטיקנים שאת עדויותיהם אסף ג'יימס

הטרנספורמטיבית, היא כזו שכבר קרובה להיוולד  ,אני טוענת שהחוויה המיסטית האפקטיבית

הנואטית, היא אולי בלתי מילולית במהותה, אך היא כבר  הרגע שנחווה כ"מיסטי" החוויהבשפה. 

כדי למצוא את דרכה  אמר, לחפש את המילה המתאימה, קרובה דיה למודעיהבשילה לרצות לה

למרחב הפרטי והמשותף כאחד שהשפה מהווה לו מצע. החוויה המיסטית, כבר מחפשת, לעיתים 

 תובעני, את דרכה להיוולד במילים .באופן 

הטיפול האנליטי, שלא  .אולי תמיד, בדרגה זו או אחרת בין אדם לאדם ,פשית קיימתהחפיפה הנ

מדעת, מנצל אותה ונשען עליה. אולם לא די בזרם תת סיפי זה, העובר בין שני בני אדם.  איני 

מתיימרת כאן לקבוע האם הוא קיים תמיד, ובאיזו עוצמה, והאם הוא שונה באיכותו בטיפול 

שאני מסכימה שהטיפול מייצר תנאים מיוחדים להקשבה אליו, ואולי לכן גם האנליטי. אומר רק 

 להעצמתו.  

בתוך מערך  -אוגדן מתאר סחף של אירועים קטנים רבים, שהולכים ונצברים בתוך "השלישי"

שברגע מסוים,  ד, ע"אובייקט אנליטי"כ החפיפה הנפשית ובזכותו. אף אחד מהם לא מרגיש

פשר,  חסר  לא מילולי,באופן המודעות, וחוויה שהייתה נוכחת ה"סחף" מבקיע את מחסום 

, ברגע מרחיקה וממיתה( הופכתהייתה זו חוויה מטריד )במקרה של ליה ושלי באורח פעמים רבות 

למשהו שיכול להתגלגל במילים. כך נולד  או לזמן אותו, ,שלא ניתן להסביר אותו, לנבא אותו

ין בתפר שב , שנולדו הרגע המשמעותי "ההבנתי" העמוקזההפרוש המשמעותי, הטרנספורמטיבי. 

 . הלא מילולי למה שכבר יכול למצוא מיצוי חלקי בשפה

לא יהיה ההתרחשות המסתורית באזור החפיפה הנפשי, בלי שתהיה החוויה הלא מילולית, 

למילים כל ערך. בלי שתאמר המילה "הנכונה", שנוגעת בחלק מהותי, אך באופן בלתי נמנע 
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 ערך. היא לא תוכל לשמש כלי לשינוי אותוסת חלקים אחרים של החוויה,  לא יהיה לחוויה מפספ

מרחק בין המטפל  -הוא לבטא ולשנות כאחד את מטריצת הקרבהו של הפירוש . תפקידטיפולי

 למטופל, ולהנכיח אותה, עבור שניהם, כמצע לדיאלוג טיפולי.

ואף על פי כן מילים, על כל  -שעלו מתוככי החוויהמילים קולעות, מילים  -ללא היו נאמרות מילים

חלקיותן ומוגבלותן, לעולם לא היינו יודעות שדיאלוג בינינו אפשרי. מעולם לא היינו חוות, באופן 

את המפגש בינינו באזור שבו המגע, והחלק הלא ננגע, יכולים להיות מורגשים. מעולם לא  ,מלא

ומהמגעים שהוחמצו. אכן, חלק גדול מהטיפול מתרחש  היינו יכולות לייצר משמעות מאותו מגע,

באופן לא מילולי, אולם האדם הוא חיה מדברת. הדיבור הוא מותר האדם. המיכל החלקי שהוא 

 . בנפש האנושית  בלעדיו, לא יתכן טיפולהמילים הוא הייחוד האנושי. 

תבונה או  -ובנהאו יותר הת ,לשאול האם זה "יותר" הפרוש, או יותר החוויה, יותר הקשר

הוא יותר ישות מודעת או לא מודעת, והאם ראוי לו יותר  כמוהו כלשאול האם האדם  -רגישות

  שיהיה רציונלי או רגשי.

"תבונה ( Austin,1811) נשאלה ברומן של ג'יין אוסטיןת החשיבה הרציונלית  מול הרגשית שאל

 -הנבונה, המאופקת והרציונלית ומריאן, שייצגה "רגישות" -ורגישות" דרך דמויותיהן של אלינור

התמקדות סוערת ובלעדית בתשוקותיה, בטעמה האישי ובעולמה הפנימי. הרומן, ברוח המאה 

 , מכריע כביכול "לטובת" אלינור, השקולה ובעלת השיפוט הטוב. 19ה

ם הפסיכואנליזה של תחילת המאה העשרים בתחילת דרכה ל"טובת" באופן דומה לכך, הכריעה ג

 -שלטונו של האגו. כיום כף המאוזניים נוטה דווקא לאינטואיציה, לעושר הפנימי הבלתי מרוסן

  למריאן של ג'יין אוסטין.

 בפסיכואנליזה, אחד הכותבים הבולטים של ימינו, כריסטופר בולאס,

(Bollas,1995,2000,2007,2012[2009]  ) חוזר וטוען שהאדם הוא בעיקרו יצור לא מודע, שכך

עליו להיות בבריאות, ושמה שמתרחש בפסיכואנלזיה טובה הוא לא ידוע, ולא ניתן לניסוח על ידי 

עמדה ההתיחסותית )שאותה אין הוא מזכיר ההוא טוען בחריפות כנגד  המטפל והמטופל כאחד.

דנה באפשרות לחלוק אותה עם המטופל . חשיבות ההעברה הנגדית ובשמה( שמדגישה את 

יומרה שלא ניתנת למימוש ועלינו להשלים עם  "לדעת" את ההעברה הנגדית שלנו היא, לטענתו

 :בורותנו זו

בדומה האנליטיקאי, ... ?]למטפל[ כיצד יכולה התגובה הסובייקטיבית למטופל להתגלות

...אם ...ידע כיצד להשיב מאזין למוזיקה, יהיה אבוד באופן כה עמוק שלאלקורא או ל

מודע שלנו, פשוט אין לנו גישה למידע ששאלה זו שואלת. מתסכלת ככל על ידי הלא טרל וננ

אם לא מסיבה  – וננסה לייצר חדשות מן הלא מודע – שתהיה עובדה זו של חיינו, אם נרמה

 ובדההענשלול מעצמנו ומהמטופלים שלנו את  – אחרת פשוט בגלל הצורך ליצור קו סיפורי

 הדגשה במקור(. , תרגום שלי,  Bollas , 2007, p.79)  תלא מודע[ being] תוישכשל חיים 

מופרך היו זקוקות תמיד זו לזו.  , כמו גם רשויות הנפש,דאשווד, אלינור ומריאן אולם האחיות 

אך מופרך בה במידה להכחיש את לשלול את כוחו של הלא מודע ויכולתו "לנטרל" את ידיעותינו. 

מקשר, מתמלל, מנתח. פתאום שידיעה רבת חשיבות פורצת את המחסום, והמודע אותם רגעים 
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לא ידיעה אינטלקטואלית ומנתוקת, ואף לא רק תחושה אמורפית, חסרת שם.  -אנחנו יודעים

סיכואנליטית פ –שורת בין רשויות הנפש היא שמאפשרת חיים מלאים, יצירתיות, ידיעה אותה תק

חדשות מהלא מודע, מגיעות, בפסיכואנליזה טובה, דווקא אם לא  במובנה המלא.  -ואחרת

משתמש בשני סוגי החשיבה, מודעת ולא מודעת ובבריאות  והאדם הוא "יש" שבמהות"נרמה". 

 . קשר בעל גמישות מסוימת, ולא רק נפרדותביניהם  מתמקיי

כך גם  ,מתרחש, למעשה, בשיחה בין לא מודע אחד למשנהוכפי שפרויד "הרציונלי" ידע שהטיפול 

ברומן של אוסטין, לא רק מריאן עוברת התפתחות לקראת ריסון רב יותר. גם אלינור מתפתחת 

יוצרת מאבדת שליטה במפגש עם האהוב שחשבה כי אבד לה, ו היאומשתנה. לקראת סוף הרומן, 

 חזות שלווההתקיים לו הייתה שומרת על בכך רגע עם משמעות ספרותית, שיא שלא היה יכול ל

 כביתר העלילה. 

, בעצם את  תווהמעל שתי אחיות התבונה והרגישות, התובנה והאינטואיציה, הרומן של אוסטין 

תי ניתן הפסיכואנליטי: כיצד לבטא את הבל מבטא גם את המאבק . הוא האדם השלםדמותו של 

ובכך לא רק לבטא אותו אלא גם  -לעיתים את מה שלא עד הסוף התהווה –לביטוי, כיצד להנכיח 

 כיצד לתת לאינטואיציה ערך פרגמטי, טיפולי. לשנות אותו. 

, (106, עמ' 1971) אמירתו של ויניקוט, שהוא מפרש כדי להראות למטופל את גבולות הבנתו

לא רק מגבלות, הן גם גבולות ההבנה. אולם גבולות הן מקבלת עומק חדש: הפרוש משרטט את 

המילים, מתוות שטח, שבלעדיו לא הייתה משמעות לגבול. הפרוש הוא לא רק האין. הוא גם היש. 

 אותו. בהכרח, במהותן, מצביעות על המשותף למרות המרחק, ולא רק מדגישות 

של  יצומהאחרי שקיעת הרעיון הרציונלי של הכפפת הלא מודע למודע, אנו נמצאים כעת בע

. טענת Bollas,2007)) הרעיון הרומנטי, לפיו כל מה שבעל ערך נמצא בלא מודע בלבדשליטת 

המאמר הזה הי כי תפקידה של הפסיכואנליזה הוא לא לבחור צדדים, אלא לאפשר לאדם קשר 

גמיש יותר, יצירתי ומשחקי, בין הלא מודע למודע. בין תבונת המעמקים בעלת היכולות 

וחיבור לעולם המיסטיות, המאפשרת תקשורת בדרכים עלומות לבין החלק המבקש הבנה, שליטה 

 תפות.המשמעויות המשו

 סיכום

לגעת "בנקודה העיוורת" של הפסיכואנליזה, המורכבת מהכחשה כפולה:  במאמר זה תיביקש 

 .הכחשת הנחת החפיפה הנפשית, התקשורת בעלת האיכות המיסטית בין המטפל למטופלהאחת 

של העובדה הבלתי ניתנת לערעור שהטיפול מתרחש במילים,  ,האחרת היא ההקטנה, השימה בצד

טאות, משקפות, אך גם יוצרות משמעות, מהוות את המצע ואבני הבניין העיקריות מילים שמב

 מרחק שהיא לב הטיפול הדינמי.  -למטריצת הקרבה

הכחשה היא אסיים את המאמר בהצעה התחלתית של פרשנות, לסיבה לעיוורון הכפול הזה. 

כפול: מתוך הפחד  איום שגם הוא בצל התהוותה והתפתחההפסיכואנליזה כידוע תוצר של חרדה. 

מדע, היא נמלטה במשך רבות משנות קיומה מהנחת היסוד המיסטית, וניסתה  -להיחשב פסאודו

 לדבוק בשיח "מדעי". 
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של שלילת ייחודיותה של הפסיכואנליזה  ,מן הצד השני, המדע הפוזיטיביסטי יצר איום הפוך

אל מול בתחרות ישירה ומרדף אחרי "פרוטוקלים" ו"טיפול מבוסס ראיות" שעומדים כיום 

הבלתי מדיד במהותו, הטענה הפסיכואנליטית על ערכו של המגע היצירתי, המשתנה מרגע לרגע, 

  .בין נפשות

אצל אוסטין, אלינור ומריאן עוברות תהליך כאוב של התפתחות לקראת שילוב פרגמטי, מפוכח 

בין התבונה והרגישות. בסופו, דרכי העולם, הסתגלות ל יותר בין מה שפנימי, ייחודי, ומקודש לבין

הן מכירות לעומק את עצמן וזו את זו, ואהבת האחיות שלהן מבשילה לקשר כנה ועמוק שמחזיק, 

  כך מספרת לנו אוסטין, כל חייהן.

סמלי במיוחד לעניינינו הוא שאחרי הגעתן לקשרי נישואין בשלים, הן  חיות זו לצד זו על אותה 

מאמר זה  בהתאם,  בונות קשר המשמר קרבה ומרחק כאחד.אחוזה, אך לא באותו בית. הן 

, בתרבות מבקש להיות עוד תרומה לתהליך ההתפתחות הדומה שעוברות התבונה והרגשיות

והאינטגרציה מתוך הכרה בתלות ההדדית פיוס ה הכתיבה הפסיכואנליטית. חלק מתהליך 

 בין האינטואיציה המיסטית והשפה הפרשנית בטיפול. וההשלמה 
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