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אובייקטים רעים של מי אנחנו, איך שלא יהיה?

הרוע.עםהחמקמקהאהבתנוופרשת)repetition(חזרה

ג'ודי מסלר דיוויס

עצמיתופגיעהעצמיהרסשלההתנהגותמעגליאתלהסבירלנומאפשרמה

שכולנו נלחמים בהם על-מנת לעזור לפציינטים להתגבר עליהם?

העברהשלמסוימיםליחסיםאינפוזיהלתתהיכולהלממאירותההסברמהו

והעברה נגדית, לעתים בפתאומיות וללא אזהרה?

מדוע פציינטים מסוימים מתחילים לשנוא אותנו למרות מיטב מאמצינו?

מדוע אנחנו מתחילים לשנוא אחדים מהם?

פןאותולשנואמתחיליםאנומדועזה,למאמרבקשרלענייןיותרשהינומהאולי

של עצמנו היוצא מאתנו כאשר אנו נמצאים איתם?

introjectsל-ביחסותיקוןחזרהנושאיובוחןהללוהשאלותאתחוקרזהמאמר

הרעילים ביותר שלנו – אילו של הפציינטים שלנו ואילו שלנו עצמנו.

שטובמהלשנואמתחיליםאנומדועלהביןלנועזרהקלייןשמלניבזמןבו

זהאיךשלהמשלימההשאלהאתבוחנתהזההמאמרמחברתבאחרים,

פיצולמוצגושפוי.טובמפשע,חףהעצמיאתשומרתבאחריםשרעמהשאהבת

דיסוציאטיבי יסודי בשתי התארגנויות עצמיות מנוגדות.

ייצוגיםהעלאתאיךחוקרתהמחברתמפורטת,קליניתלדוגמאבהתייחסות

לעורר,בצורךלהתמידיכוליםבאנליסטוהןבפציינטהןבושהשלחזקיםעצמיים

ולחסוםהאחר,שלהנפשיבתחוםברורהבצורהזהרועלהחזיקולהוסיףלמצוא

שתייתרחשו.לאשלפיכךוהכרחייםמסוימיםתרפויטייםלחוקיםהכניסהאת
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תנודתייםברגעיםתחילהלהתרחש,חייבותוהאחרהעצמישלהתארגנויות

ולבסוף במודעות סימולטנית, כדי שהעבודה האנליטית תימשך.

הקור.אתלעצוראי-אפשרפשוטשבויוםשלסוגאחה"צ,ה'ביוםזההיה

סוודרים, תנורים וכל מיני אביזרי חורף לא היו מספיקים לצורך העבודה.

בטוחההייתילאונרגזת,דואבתבראש.נוראיתהצטננותליוהייתהליכאבהגרון

מהכלאחה"צ.אותושלהנוספותהעבודהשעותבארבעלעמודאצליחאיך

בתהמלאוטרמוסהשונים,לכאביםמחמםמשהושלי,לראשכריתהיהשרציתי

זקוקההייתירגעבאותולהגיע.עמדהקארןהצרות,עללהוסיףודבש.חם

זהאךנתונה.הייתיבובמצבקצתממנילהרפותמוכןשיהאמישהונוח,למישהו

אףהיאקארן.שלהחודרניותמעיניהלהסתתרניתןלאפשוטלקרות.עמדלא

פעם לא הייתה אדם נוח לבריות.

הייתההאנליטיתמעבודתנושהרבהולמרותשנים,שלושכמעטיחדעבדנו

לשינוייםנתוןהכללחיזוי,ניתניםולאמתוחיםנותרושלנוהיחסיםפרודוקטיבית,

כעס.ופרציתסכוליםפתאומיות,אכזבותבלתי-אפשריות,דרישותצפויים,בלתי

רכונההייתהקארןההמתנה,לחדרכשנכנסתיונוח.זורםשהיהמעטאךהיה

ליביאליה.יחסיתאפילוומהורהרים,נסעריםהיופניהגדול.פוךמעילמעל

"שקע" ומצב רוחי ירד לעומקים.

יכולה"איניגוערת.חצימתלוננת,חצישאלה,היאחולה?"עדייןאת"האם

וטמבלית,איטיתחשתיפתאוםהזה."מהדברעודנפטרתשלאלהאמין
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מולי,בכיסאישבההיאאימונולוגי.כישרוןחוסרלאיזההפכהשליוההצטננות

באיזשהוהבחנתישלההמבטעומקבתוךשתקנו.שלה.הגדולבמעילעטופה

ושריריהתהפכהקיבתיבתגובה,והתלהבות.אנרגיהשלרצינידילוג....ניצוץ

ידעגופיכאילונראההיהזאת,להסביריכלושמיליםלפניעודאפילונתפסו.

שהיינוהדברפירושטוב.איננושהדברליאותתוגופילהתרחשעומדמשהוש

שמשהוייזכר,שלישהראשלפניעודזוכריםשרירי.....בעברכברהזהבמקום

מסוכן עומד לפנינו.

"חתכו"ומילותיהקארן,הצהירהשני",ביוםיותרמוקדמתלפגישהזקוקה"אני

ביוםפגישהליחשובכמהיודעתואתמושבעים,בחברתורנותלי"ישהאוויר.את

הכעסוחום–אלהמליםעוטפתמהבילהנשימהמעיןשראיתיחשבתישני."

קורה:זההנהכן,אה,אותנו.הסובבהקרלאווירמבעדחודרשלההמוכחש

לספק.יכולההייתילאשפשוטרגעבאותוהצורךהבלתי-אפשרית,הדרישה

בחזקההתכוננתילה?להעניקשיכולתידבריםבקשהלאפעםאףקארןמדוע

לה,"וכןעניתילך",חשובזהכמהעדיודעת"אנייבוא.שבואשידעתילמאבק

שניביוםשליהזמניםלוחכמהעדיודעתאתאבלזמן.לישיהיהרוצההייתי

לשנותצריכותאנוכאשרגמישאינוהואכמהעדבלתי-אפשרי,הינובבוקר

דבריאתסיימתיביטול".לייהיהאםורקאךאלאאוכלשלאמצטערתאנימשהו.

כיווצהקארןמשקל.ושיוויחוזקעללשמורכדישליהכיסאמשענותאתולפתתי

ניתןשלאוהחיוךהמכווצות,השפתייםמאחוריאךעיניה,אתוצמצמהשפתותיה

ובוהקחודרמבטוהקודרות,העצובותהעינייםובתוךרצון;שביעותשלבולטעות

עולופריקתחזקהקדרותשלרגעזההיהקארן,עבורסאדיסטי.ניצחוןשלוחזק

אך יחד עם זה מקום של קרבה בטוחה והכרה עצמית מנחמת.

המעוררלרגעהמסובכותלתגובותייבקשרמהאלי?ביחסמהאבל

זה?"אתצריך"מיקארן?עםרביםרגעיםלימזכירכהאשרהזה,והפרובוקטיבי

הרבהכךכלליישעוזבת?אינהפשוטהיאמדועאיומה,כזואני"אםחשבתי.

בשוםלא....בכלוםלהעוזרתואיננילקבל,חופשייהשאיננימעניינותפניות
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שאנישחשבתיפציינטיםשלתמונותלהעלותכדינלחמתיזה,ברגעדבר."

מסייעתיותר,אכפתיתיותר,כחמהאותיראואשרפציינטיםלהם:עוזרת

אישורלישנתנופציינטיםקארן;שלהתייחסותהמאשריותרתרפויטיתמבחינה

יותראותירואיםשהםחשבתיאשרפציינטיםעצמי,שליהמועדפתלראייה

לויצאמוחיממעמקיקארן.כמובדיוקבדיעותיהתחזקתידעת,מבלי"במדויק".

לאאםמוקדםיותראחתשעהיכולהשהייתיודעת"אתבו:רציתישלאקטןקול

אתזאת,עושההייתאותה.לקבליכולההייתהספר.בביתהילדים)(אתתורידי

לאאתפעם.מידיזהאתעשיתהאחרים;שלךמהפציינטיםאחדיםעבוריודעת,

רוצהאינךאתקארן;הואהעניןבעבר.זאתעשיתאךהילדים,אתלאכזבאוהבת

כאילולהרגישהתחלתינרגזת.לחושהתחלתיעכשיוקארן.למעןזהאתלעשות

לקוליהשבתי"אבל",כנגדי.קשרלקשורהתחילושליהאחריםהעצמימצבי

אניזה.אתתעריךלאאפילווהיאקארןלמעןזאתאעשה"אניוהמעצבן,הקטן

שלהשחורהחורבתוךייעלםזהיומייםתוךמה?ובשבילהילדיםאתאאכזב

כמהעדתזכורלאאפילוהיאעליתכעסשהיאהבאהובפעםבורדרלייני,אישור

אתפחות?לא"בורדרליין,קולי,ענהדיאגנוזה","הממ..לה."לעזורהתאמצתי

שתוק"או,הלא-אמפטית?"הרוח,קצרתהכועסת,הג'ודיזאתמיכועסת.באמת

יותר.בולדוןבשבילינושאאיננוזהישן,מקוםישניםדברים"אלוהשבתי.כבר"

ממני."האלההדבריםכללהוציאמוזרהיכולתאיזולהישקארן.זאתהיא;זאת

חלקאזותלך,מספיקתכעסהיא"ואםנמנעת.הבלתיהתשובההגיעה"בודאי"

זהעללחשובצריכהלא–ישנותחדשותמצויןעליולמרתףלחזוריכולשלךזה

מלאהעכשיואמרתי,נכון","זהמעצמך."מרוצהשובלהיותבשקטותוכלייותר

נהיהלאואני"קארןעצמית.הצטדקותכדיתוךלחלוטיןאךנוגדניתבהתחפרות

קארןבשטיח.חוריםכברעשושליהעקביםהשחר!"לעלותעדותביחדפעםאף

עצמנו.בתוךששנאנומיקומיםמתוךשתינושקט:בזעםבזוזוהבטנוואני

סתוםכמבויעליולחשובשהתחלנורגעהיהזההמקצועי,הג'רגוןשלבלקסיקון

תרפויטי, אך יחד עם זאת כרגע של הדדיות יסודית והתחיבות גם כן.
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עצמי,הרסשלהתנהגותשלהחוזריםלמעגליםהסברלתתלנומאפשרמה

כך?עללהתגברלפציינטיםלעזורמנתעלבהנלחמיםשכולנועצמיתתבוסה

transferenceה-יחסיאתאינפוזיהלתתהיכולההסברמהו – countertransference,

הלחץתחתמתפורריםמסוימיםטיפוליםמדועאזהרה?וללאבפתאומיותלעתים

של הליכים החוזרים על עצמם, שליליים ובלתי גמישים?

negativeשנקראמהעלבפסיכואנליזהנכתברבות transferences,החשיבותעל

לתתלאפשרובכךשלנולפציינטיםרעים"ל"אוביקטיםלהיותלעצמנולאפשר

לעצםשייךזהכינראהוממאירות.שנאהמלאותתוקפניות,יותרלמחשבותביטוי

אובייקטיםשלאלהש"קשריםהחשיבותעלההתיחסותיתהחשיבהשלמהותה

transferenceשלבהתנסותמופעליםלהיותחייביםאבליתרחשורקלארעים" –

countertransference,הינםמחדשהנחוויםכאלהוקנאהזעםתוקפנות,כיובאמת

היחסים.שלהפרספקטיבהבמסגרתהפסיכו-אנליטילשינוי)endemic(אנדמיים

שלההזדהותבילדות,מיניתפגיעהשלבוגריםשורדיםטיפולעלשליבעבודתי

הפוגעניהאובייקטיחסאתמחדשלהחיותונטייתההפוגעתהדמותעםהפציינט

)abusive object relationship(ה-הליךבמסגרתtransference –

countertransference,לשינוייסודישנחשבמהשלהמרכזילדברנחשבת

אירוין),1997(מיטשלסטיפןשלהעבודותזאת.באמונהלבדאינניפסיכואנליטי.

פיצר),סטיוארט1998(ברומברגפיליפ),1988(בנימיןג'סיקה),1998(הופמן

מרגרט),2000(קופרסטפן),1996(ארוןךואיס),2003(פיצרברברה),1998(

מלאיםמהם,אחדיםרקלמנותכדי),1992(אהרנברגודרלין),2003(בלק

כדיתוךהקנאההזעםמלאותהקשות,התגובותדרךהעבודהשלחייםבתאורים

transferenceשלהתגובות – countertransferenceבתהליךרבכהמקוםהתופסות

הפסיכואנליטי הסולידי והטוב.

בעבודתנווהןבכתיבתנוןהאתהנאבקומאתנושרביםאחתשאלהאולם

שליותרהחזקותהתגובותעםולעבודלעורריכוליםאנובדיוקאיךהינההקלינית

היכוליםcountertransferenceשלהמצביםעםגםכמושלילי,transferenceשל
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שלהפוטנציאליהמרחבלהתמוטטותעדיםלהיותמבליכתשובה,מועליםלהיות

טראומטיתחוויהשלהבלתי-נמנעתהמערבולתלתוךוליפולעצמיהרהור

קונקרטיבאופןלהיהפךמבליהרעהאובייקטיחסלעוררהסבר.ללאמחודשת

עצמהבעליטראומטייםאירועיםשלמחדשהעלאהלהזמיןהרע.לאובייקט

התרפויטיהאתגרנראהידם,עלולהיהרסלהיבלעמבליולהשליכםרגשית

וקרבן,פוגעוהווה,עברועכשיו,אזשלהריקודאתלרקודשלנו.ביותרהמסובך

מסתובביםסיכה,ראשעלרוקדיםאנולו,נעשהשהדברומיהדברעושה

מטשטשיםזהויות,מזיזיםפרספקטיבות,משניםאלה,נקודותביןבסחרור

סובטיליות,לעומק,פוטנציאלעםוניואנסיםפירושיםשלשטיחואורגיםגבולות,

מכילשגםריקודזהואךעשיר,עצמי-אחרניסיוןשלוריבויכפולה,משמעות

שלבוץתוךאללקצהמעברליפולשליטה,איבודתחזית

projective-introjective enmeshment,ממיתה.ונגטיביותגבולות,חוסר

בקרבהנשענותאנופברואר.שלזהקרביוםתופסותואניקארןכזהמקוםבדיוק

בטירוףנאבקותאחת,כלאנו,הקלאוסטרופובית,הסיכהראשעבראלמסוכנת

מחפשותאנוהמשותפת.עבודתנועלפרספקטיבהשהיאאיזושובלקבלכדי

עצמייםומצביםחיובייםדימוייםלהעלותשחלקנו,הטוביםמהזמניםמעטנואשות

ניתןאיתםזיכרונותביחד,להתקייםיכולותאנושבהםיותרומזיניםאכפתיים

טראומטי.reenactmentל-קטסטרופליתנפילהלעצור

אףמעניקה.ולאבלתי-רגישהקרה,"אתקארן.קובעתבת-זונה",כזאת"את

זואךכאילו,עושהאתלפעמיםמתכוונת,אניפעם.אףעבורי-שםהייתלאפעם

שיכולתביותרהקטןהדברקרח.רקרואהאניבתוכךעמוקדקה.שכבהרק

לעשות הוא להודות בכך."

אניבקולה.החזקהמהשנאההמומהנדהמת,שתיקהתוךבקארןמביטהאני

ההרואייםהניסיונותהנוספות,הטלפוןשיחותהדחופות,הישיבותעלחושבת

לדבוקמנסהאניכאלה.בזמניםכאילונעלםוהכלעבורה"שם"להיותהרבים

אתלהביןקליני,באופןזהעםלעבודעל-ידה,השנואה,כמתוארתשלילדמות
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היאאיךעלרותחתאניהתרפויטי,לעצמיבמקבילאךשלה.וההיסטוריהפירושה

משהוישמרגישה.שאניבדבריםמתביישתאניבכך.נאבקתואניאותי,מתארת

workingשלבמושג through the negative transferenceלהיותאוbad object

מדייותרבאחר,מדייותרבעבר,מדייותר–זהלרגעמתאיםלאשאיכשהו

קארןשפשוטלאזהברגעכיקורה.מהלתפוסמנתעלעיוותידיעלמוגדרת

ביותר,שהחשובמהאותה.שונאתאנישבולמקוםהגעתישאניאואותי,שונאת

שנהייתיהעצמיאתשונאתאנישבולמקוםביחדשהגענוהואמאמינה,אני

מתחתהקרחמןונבעטתנחרדתואנימתארת,שהיאזונההבתהנניאניאיתה.

אחריםבזמניםאשרוחיבהטובותכוונותשללבורמעלומתקשהההולךלשטח,

לעברמסתכלתכשאניכן"."גםלנושישיותרהאוהביםהיחסיםאתקובעת

כן:גםעצמהאתשונאתשהיאיודעתאניקארן,שלמתפשרהבלתיהמבט

אלהברגעיםלהיותהפכהשהיאוהזועםהדורש,entitledה-העצמיאתשונאת

איתי, ובו בעת כל הזמן מתביישת מאד ונפחדת מן העריצות הפנימית.

–קארןאומרתאותי,"שונאת"אתואז,שקט.ונהיהלסופה,מגיעהפגישתנו

Paulש-כפי)crunch(ה"כרסום" Russell לה.אומרתאנילזה."הממ",קרא)1973)

בדרךלאאפילותמיד,לאחושבת.אניהשנייה,אתאחתשונאותאנו"לפעמים

לאןלבדוקשעלינולינראהביחד.זהלמקוםלהגיעיכולותאנולעיתיםאךכלל,

פשוטזהמאד;זהאתאוהבתלאמאיתנואחתאףזה.ממקוםלהגיעיכולותאנו

קיים." "כן", אמרה קארן, "זה מבאס".

ואניסביבי,מזמזםזהבמוחי.מתנסחתתגובההערתעונה.אנינכון,""כן,

ליהיהולאפתאוםהופיעזהאךנכון,מרגישזהזאת.לומרלאאוכןהאםנאבקת

בהלהתחלקולאבמחשבה,ולהחזיקלהוסיףמחליטהאניכך.עללחשובזמן

ככה:בערךמתנסחתקארןעםלחלקשחשבתיהמחשבהקארן.עםזהברגע

כשאתלשמועומכאיבמאדקשהזהלומר,יכולההייתיקארן,יודעת"את

מהאבלכלפיך,בשנאהלחושומכאיבמאדוקשהאותי,שונאתשאתמרגישה

הינו–אותולהרגישקשההכיחושבתאנישהואהדבר–אותימשגעשבאמת
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לשנואמתחילהאניכאילוחשהאניהנוכחי,כמובמקוםנמצאותכשאנושלעיתים

לזוז."יכולהאיננישפשוטמרגישהואניאותימשגעפשוטוזהכן.גםעצמיאת

אבל הרגע עובר. והמלים לא נאמרות.

ה-אתהמעוררהפציינט,עבוררע"לאובייקטש"להיהפךבדעההייתירבזמןזה

"negative transference"קלתפקידלמעשהגדול.תרפויטיאתגרמהווהאינו

שלנוהמודעותלמרותכזה,כלהיותאותובוחריםהיושרובנומאשריותרהרבה

עושהאינולפציינטרעלאובייקטלהיהפךפשוטאךהמהותי.התרפויטילתפקודו

שלהפנימיתהתרפויטיתוהכוונההגבולות,השפיות,בחושלפגועכדידבר

בנולהשתמשלפציינטנותניםשאנולחשובנותןהמינוחעצםובאמת,האנליסט.

הואלהיותהופכיםשאנורעאובייקטאותותרפויטית.משימהאיזושהילשם

זמנית;שםמתגוררוהואלתוכנו;אואלינוהמושלךהפציינט,שלהרעהאובייקט

אתלאבדמבליכאלהרעיםבאובייקטים"להחזיק"יכוליםאנופולש.אוזמנידייר

רגעיםשלפירושםעלמרוככתהיותרהיכולתאתעצמי,לשיקוףשלנוהיכולות

transferenceשלכאלה & countertransference.הםמיעללחשוביכוליםאנו

countertransferenceה-אתלבחוןיכוליםאנוהפציינט.עבורהאלההאובייקטים

שלמים.נשאריםגבולותינוכזאת.להבנהמפתחותלמצואכדיעצמנושלנו

המחשבה שלנו – אם כי היא משתנה ומושפעת – הינה נשארת בהירה.

projectiveשולטכאשראפילו identificationע"ינתפסיםואנוprojectionהמצמיח

מהתהליךחלקהינוהזהשהניסיוןשהתהליךמביניםאנובתוכנו,ופורחשורש

אותנושיעזובמשהוהפציינט,מןהיוצאמשהואבלכואב,משהוהתרפויטי,

טובה,תרפויטיתעבודהעושיםשאנומרגישיםאנולמעשהתסתיים.כשהשעה

לעולם–הפציינטשללעברוהשייךרועשלבמיןוממולאהכרחית,אךקשה

האובייקט הפנימי שלו (שלה). אנו נשארים ממוקדים. איננו יוצאים מדעתנו.

אתגר-שליהחשיבהאופןלפישמייצג,ומהאומרת,הייתיכך,כלקלשלאמה

העצמי""הרועהעלאתולנהללעוררדרךמציאתהואגדול,יותרהרבהתרפויטי
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האספקטים–הפציינטיםשלואלושלנואלובושה,רגשיוהמלאביותרהסודי

(אישור)entitlementו-מניפולציהשנאה,קנאה,חמדנות,היזקקות,שלהאלה

ביחסיםהרעיםהעצמייםלמצביםביחסשלנו,הרעיםלאובייקטיםביחסשצמחו

עריצותעלינומפעיליםהאלההעצמייםהמצביםופינוי.דיסוציאציהשלהורינו,עם

עצמי;תיעובשנאה-עצמית,בבושה,אותנוממלאיםהםמאמינה;אניכךפנימית,

סתוםמבוישלרגעיםלנותופסיםופנימיתקץאיןבחזרותאותנוהממלאים

Maryעםיחדשכתבתימוקדמתבעבודהבלתי-נסבל. Gail Frawley O'Dea (Davies

and Frawley. עלבילדות,הצבענוטראומהשעברובפציינטיםטיפולעל)1992-1994

המבצעלהורהמאדבדומההאנליסט,כאשרהמתרחשתהקליניתהדילמה

transferential(המועברהזעםשלהאובייקטהןלהיותצריךבילד,פגיעה rage(על

לגוון,להרגיע,להכיל,לפציינטהעוזרכאדםבעתובוובגידה,נטישהפגיעה,

ויניקוטשלבמטפורהשימושעשינוכאלה.ניסיונותעםלהשלמהלהגיעולבסוף

זקוקכןגםפציינטשכללטעוןכדיobjectואםסביבתיתלאםזקוקתינוקשכל

ה-המכשולעלוהזהרנו.objectואנליסטסביבהשללאנליסט

countertransferentialעלאשםכךכדיעדלהרגישמתחילהאנליסטשבוהייחודי

היאאושהואעדצעירבגילובגידהפגיעהשלהאיומיםזיכרונותיואתעוררכי

אשרניסיונותבגבורה,הצלהשלבלתי-מתאימותצורותמיניבכללנקוטינסה

אידאלייםאובייקטיםעללהתאבלהפציינטשללצורךיפריעודברשלבסופו

הכל-יכולה.התרפויטיתיכולתוגבולותעללהתאבלהאנליסטוצורךשאבדו

אתבחשבוןבלקחודומה,נושאמעלה)2000(ברומברגהאחרון,מהזמןבמאמר

כאבשלזיכרונותיולהעלאתהאחראיזהשהואהאנליסטשלשבושתוהאפשרות

אינוהיאאוהואשבומצבהאנליסט,אצלנתקשלמצבלהשליךיכולהכזה,יסודי

והיאושהעמוקתקווהחוסרשלבענייןהפציינטשללניסיונותהודהלתתמסוגל

שלגדולחלקמהווהוהאנליסט,הפציינטביןשנכשלהקשרברומברג,עבורשלו.

הקלינית.בעבודה)repetition(החזרה

תפקודיידיעלהמתעורריםובבושהבאשמהרקלאמתרכזתאניהנוכחי,במאמר

שלהפרימרייםהשטחיםגורלעלאךהאנליסט,שלוהתרפויטייםהאובייקט
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Elkindגם(ראהכן.גםוייאושאשמהבושה,בנושאהאנליסט ספציפיבמובן).1992

שלי.לפציינטרעלאובייקטשהפכתיאושליליתהעברהפשוטהעליתילאזה,

משהוסתום,מבוישלכאלהחזקיםשברגעיםלטעוןמדויקיותרזאת,במקום

הזהלמשהולכךמודעתלהיהפךאותימחייבהזההפציינטעםבאינטראקציה

חזקשוכןשהואידעתיותמידיודעתאניעליומשהובתוכי,"רע"היהותמידשהינו

הנקודהאליו.ולהתכחשממנולהימנעבוחרתאנישתמידשליחלקאותובתוך

שלעצמייםמצביםשללוהטתלשליחותלהפוךיכולשזההטענההינהשלי

הרעאתולעוררלחפשלנבא,כדיבאנליסט)אובפציינטזה(יהאובושהאשמה,

שהרועולאשרלאתר–הרועאתמילוליבאופןלהוציאמנתעלהאחר,אצלביותר

countertransferentialה-שבדחיפהמאמינהאנילעצמי.מחוץבנוחותלומונח

(במקרהבאחראותםולאתרעצמנו,מתוךהאלההעצמייםהמצביםאתלהוציא

המיוחדעצמיההרהורתפקודשלוההתמוטטותהגבולותשבלבולהפציינט),זה:

Stuartזאתשכינהכפיתרפויטיסתוםמבוישללרגעים Pizer ,יכולים)1998)

להתקבע.

relationalה-אנו, analystsריבויאתלהעריךהפציינטשליכולתואתהדגשנותמיד

שלחזקברגעלהתקייםהיכולתהניסיון,והתארגנותהעצמיותהקונפיגורציות

מעברלהתקייםהיכולתעללשמורבזמןובוובינאישיתאמוציונאליתהיקשרות

אחתקונפיגורציהכרקעצמי-אחרשלהספציפילזוגהערכהתוךכן,גםזהלרגע

שאנוהמיוחדהיחסושלהעצמיניסיוןאתהמגדירותעצמי-אחרשלרבותמתוך

שביןהמתחאתלהעריךהפציינטשלליכולתוקראתישלי,בעבודתיבו.דנים

שלרקעכנגדtransference-countertransferenceשלמסויםאחדחזקניסיון

,Davies(תרפויטית"כ"התנתקותפוטנציאליותאורבותאינטראקציות ואני),1996

אחתמפרדיגמהfluidlyלנועהיכולת(ז.א.,האנליסטשלהנגדילצדהתייחסתי

בתוךחזרתיתבהפעלהלשקועמבליtransference-countertransferenceשל

באופןאנליטית.ניטרליותשלמחודשתיחסיםכהגדרתקונפיגורציה),איזושהיא

"bootstrapping"עלדיבר)Mitchell(1997דומה, Pizer ביןגשריםבנייתשל),1998)

Hoffmanעצמי-אחר,שלאחרותקונפיגורציות שלדיאלקטיקהבנייתעל)1998)
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Brombergמצבים, Benjaminו-אלה,מצביםשביןבמרחבים""עמידהעל)1998)

למרותשלישי.במצבולהחזיקליצורהאנליסטויכולתהפציינטיכולתעל)2004)

שלהחשיבותאתאלובכתביםלתפוסניסהמאתנואחדכלמאד,קטניםהבדלים

כדיתוךפסיכיניסיוןשלעוצמההמאפשרבזמן,בולוומחוצההרגעבתוךלהיות

אמוציונאליתמיידיותלשלבכדיזה,ניסיוןעלולחשובלהרהרהיכולתעלשמירה

עם הערכת אפשרות אלטרנטיבית.

עלעצמיהרהורשלהזההמרחבבדיוקזהוכמוה,אחריםועםקארןעםבעבודתי

עצמיאתמוצאתקרובותלעתיםאניביותר,מאויםהחשרבופוטנציאלאפשרות

שלי.המנטאליתולשלמותלשפיותילמוותאולחייםקרבבמיןנמצאתשאניחשה

לאשרהיחידההדרךשבולמצבלחוצהעצמיאתמרגישהאנירבותפעמים

שהינהעצמיעלהסתכלותלקבלהינהשלו,המציאותוראייתהפציינטשלשפיותו

שליוהזהותהיציבותלחושמאיימתהרגשהנותןשזהעדוממאירהרעילהכה

של–פסיכוטיהורהשלנוכחותובעצמי.משוגעתלהרגישמתחילהואניעצמי,

אלאוהבליחסמוקדםכתנאיבלתי-שפויהמציאותשלקבלתהאתשכפהמישהו

ומוסיפהוגפריתי,ממאירסרחוןומפיצההטיפול,בחדרשוררת–פגיעילדולתוך

projectiveחםאדמהתפוחשללמשחקדלקחומר – introjectiveממנואשר

נואששיגעוןשלצדאיזשהוישבשלמות.לצאתנאבקיםואניהפציינט

Oldהילדיםשלהקלפיםבמשחקמשחקיםאנולמאבקנו,כאילו Maid,המלכהשבו

אומרת:"ואזאחר:ואזאחדקלףמוציאהלשולחן,מסביבמסתובבתהמאיימת

ולהחזיקלהישאררוצהאינניאחר.למישהואותההעברבה.רוצהאינניאותי;לא

זהאנילאזהאםכך:פשוטהיאזוגייםביחסיםהדילמהאוליבמכשפה/מלכה."

חייההמלכהאםכזאתרעילותנוכחותמאפשריםאנוואיךאתה.להיותחייב

שאניהספציפיתהדינמיקהבזמן?בומאתנואחראףובתוךשנינובתוך

doer-done-toשלסדרהשלאינהרנטיתתכונההיאאליהמתייחסת

complementarities-שBenjamin (1988), Davies(ואניFrawleyוכן)2004) and Frawley,

1992, כך.עלכתבנוכולנו)1994
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שאמהחשדתירבותופעמים,9בתהייתההיאכאשרפתאוםמתקארןשלאביה

שלהשחורים"ל"פרקיםמתייחסתקארןדיכאונית.פסיכוזהבהתקפותנלחמה

במחשבות;ושוקעתמדוכדכתבעצמה,מכונסתנהייתהבהםזמניםאמה,

וניקיוןזעם,חזקה,קנאהשללהתקפותנהפכותהיושלהכשהדיכאונות

עצמהאתולהקדישבאמה"לטפל"אמורההייתהקארןבהםזמניםאובססיבי;

ביותרהפנימיתרגע.ראייתיאותושלוהשיגעונותהרוחלמצביהפסקללאכמעט

ה-וממצביעצמהקארןעםשלימהאינטראקציותצומחתקארןשלאמהשל

countertransferentialמשלנו.ה"שחורים"מהתקפינואחתעוברותואניכשקארן

במובןממאירמשהוולא-אמיתי,רעילמשהוכאילוחשהפעמיםהרבהאני

בזה,תודיבזה."תודי"פשוטצורחת,קארןקרח,"הינך"אתעלי.נכפהפסיכוטי,

ברגעיםיודעתגםאנילתוכך.לחדורלזהתניכניסה;לזהאפשריחושבת.אני

היא–תירגעהיאבכך,להודותאותירוצהשקארן"האמת"אתאבלאםאלה

בתפקידבגדתיכאילוארגישדברים.שנישארגישיודעתגםאניאבלתתרכך;

עללהשתלטלזהולאפשרקארןשלפסיכוטילתהליךבהיכנעישליהתרפויטי

כןגםואניאותה.אתגרתיולאבהנגעתישלאשלנו,intersubjectiveה-המרחב

פסיכוטילתהליךהיכנעיע"יהתרפויטיבתפקודיבגדתיכאילושארגישיודעת

מבלישלנו,intersubjectiveה-המרחבעללהשתלטלזהובאפשריקארןאצל

בעצמי,משוגעתלהרגיששאתחיליודעתכןגםואנילאתגרו.ומבליבולגעת

כאילו מסרתי את מוחי ושפיותי עבור רגעים אחדים של קשר והקלה מוחלפים.

ההורהכשהבנתשלה,מזושונהכההורהשלהמציאותכאשרילדהעושהמה

שלהעצמיתמהרגשתהשונהכהילדהאותהשלביותרהפנימיגרעינהאת

שלמותעלמגנההיאאיךאהבה?למעןלכתתרחקילדהכמהעדהילדה?

)integrity(תלויההיאבולהורה,האוהבהקשרעלשומרתבזמןובומוחהשל

בתוךהללוהשאלותאתמכילהאניכאילוקארןאצלמרגישהאנילהישרדות?

להכירחייבתאנישפויה,לחושאיתה.נמצאתאניכאשרשליניסיוניבתוךעצמי,

שלי,המנטאליהיושראתליישבלתי-שפויה.היאהזאתהחשובהשהאחרתבכך

עלימטופלתמוגנת,בטוחה,להרגישכדיעוין;בעולםמוגנתובלתילבדאניאך
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בו.ולהאמיןלתמוךאמי,שלעולמהבתוךולחיותפסיכוטיתמציאותלקבל

קארןמהיודעתאניהילדה.שלהדילמהאתמבינהאניקארן,עםאלהברגעים

אהבה;עללוותרעלישפויה,להרגישכדיבעצמותי.זאתיודעתאניאבלעברה,

שהתהליךמאמינהאניבלתי-שפויה.להיהפךחייבתאניאהובה,להרגישוכדי

Philipש-מהשלמאדמיוחדתצורההואכאן,מתארתאניאותו Ringstrom (1998,(

Barbaraעל-ידישכונהמהאוכפול,פסיכואנליטיקשרכינהיותר,כלליבמובן Pizer

relational(יחסים"של"קשר)2003) knot.(

שה"קארניות"ספקליאיןכמו"כאךשלנו"."הקארניותיששלכולנוספקליאין

אובפציינט,מיוחדתפתולוגיתצורהזואיןשלך.ה"קארניות"בהכרחאינןשלי

יוצרדעתילפיאשרהאנליסט,אוהפציינטאצלאובמיוחדרשעintrojectאיזשהו

שלהמיוחדתהתכונהולאנליסטלפציינטשהןמאמינהאניסתום.מבוי

האיכותעלגםתשפיעשלהאושלוההורהעםהאידיוסינקראטיתהאינטראקציה

),projections(ההשלכהלפעולותהיענותכמיןחושבתשאנימהשלהתוכןעלוגם

שםהיהבה.לטבועאולכזולהיהפךמבליכזוהשלכהזמניבאופןלקבלהיכולת

חומריםחילוףבאמצעותלשנותהיהיכוללאלחלוטיןעצמישלישההורהמשהו

שאנילהרגישכדיבתוכיכדברלקבלשנאלצתימשהושםהיהלבעליו?להיותאו

ורעילזרפולשני,הרגישזהכמהעדהזה?להורהאוהבקשרבאיזשהונמצאת

זהכמהעדנאהבת?להיותכדילתוכיזהאתלקחתיכאשרהרגישהזההמשהו

מהאיךהינהמציגהשאניהשאלהלבסוף,שלי?שלמותיאתמגדירנהיה

מסויםפציינטשכלהדברעםביחדולפעוללהשתלביכולעלישנכפהשחשתי

נוגעהפציינטשלבהורהנסבלבלתימשהוכאשרקורהמהעליו?כנכפההרגיש

ופועל בשילוב עם משהו שהיה בלתי-נסבל להורה של האנליסט בעצמו.

projectiveתהליכיםשלההתפתחותיתהאוניברסאליותבהינתן – introjectiveבין

מתקיימתמתארתשאניהאינטראקציהשסוגלחשוביכוליםהיינווילדים,הורים

יותר,הרעילותלצורותעדתכונותשלוהשוטףה"נורמלי"מהייחוסהחלברצף

לרעיליםיהיותהליכיםכמהעד.projectionשלוהמבוצרות)EVACUATED(המפונות



14

עד)1(מימדים:2שלהמפגשמקוםעלתלויהילד,עבורהתפתחותית,מבחינה

שלם,כמהעד)2ו-(לילד,ההורהע"יהמפונההדברהואבושהומעורררעילכמה

ה-שלוהדינאמיקההתוכן-בעיקרועצמו,projectionה-הינוובלתי-מחולמנותק

projection.שלוהשלמההמוחלטתהקבלהעללהורההאוהבהיחסתלויכמהעד

הןכאלהשתכונותהאלה,השליליותהתכונותלהשישהיחידהשהיאהילדה

יותרוזאתבושה,לחושלהוגורםאותהומגדירהפציינטית,שלהבלבדיהמשא

האנושי?בטבעאוניברסאליוהינוההורהעםשחולקיםדברמאשרמקובל

ההוריםאמונתעםמזדההכמו"כאךprojectionה-אתמקבלתהילדהלמעשה

אלהתכונותלפנותשישההישרדות,עלמאיימתכאלהתכונותבעלתשלהיות

(השליך)פינהשההורהאופןבאותובדיוקמחיר,בכלבאחריםממוקמותולהיות

אותן לילדה.

כיאםשייכות,עללשמורהיכולתוהתרפויטי,ההתפתחותיבמאמץהןכן,אם

העצמי-אחר,שלבקונפיגורציותותנודותחזקבניתוקתלויהנהייתמתפשרת,

status-quoה-עלומגניםהשומרים projected.הראשונה,עצמי-אחרבקונפיגורציה

toxic(הרעילותההשלכותאתמקבלהילדה/פציינט projections(אתומקבלת

הייחודיבתוכןתלוימתה,אומאדקרהמקנאה,שנאה,מעוררתכמשוגעת,עצמה

ההורהשלהטובותעיניותחתאוהבתהגנהלעצמההבטיחההיאאבלשמושלך;

עליו.לסמוךשניתןנפשיתבריאאוהב,כמטפלכן,אםנשמר,שכךטוב,שכולו

Fairbairnשלהמוראלית"ה"הגנההיאזאת כהזאתמגדירשהואכפי);1943)

לחיותמאשראלוהים,ידיעלהנמשלבעולםחוטאלהיות"מוטבתמציתית,

pp(השטן"ידיעלהנמשלבעולם איששלתאורטיקןהיהFairbarnאך.)66-67

הרעיוןשני:איששלהמימדהואשלוחשובהכהמהניסוחשנותרמהאחד.

הטובאתמוכיחיםשחוטאיםמפניבלבדזולאחוטאים,אוהבשאלוהים

הרעותבתכונותיהםהמודיםאלהאתלאהובכךכלקלכןגםאבלשבאלוהים,

הבעיותעללהתגברכדילעזרהאלינופוניםגםואשרשלך)אלהעללדבר(שלא

בזמןשבולכן,הואעצמי-אחרשלהראשונהבקונפיגורציההפרדוקסהאלה.

חווהגםהיאשנואה,אורשעיתמשוגעת,רעה,שהיאמאמינההפציינטאוהילדה
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נכשלתהייתההיאאםמאשרהחיוביומבטםהאנליסטאוההורהאהבתאתיותר

המובאהקרבןלה.ששייכותככאלההוריהשלהשליליותתכונותיהםבראיית

אספקטיםלהרבהעצמהאתלעוורצריכהשהילדה/פציינטהואזהעצמיבמצב

שלההיכולתשלבמונחים"משוגעת"עצמהעושהוכךהאחר,שלשליליים

לשפוט את המציאות.

בצורהההוריתהפוגענותעםומזדההשמפנימהשהילדהמאמינהאניאולם,

וברגישותבבהירותלהביןמדוייקתיכולתובנפרד,לשמור,בזמןבוצריכהכזאת,

לבחינתמאדהחשובותיכולותיההבינאישי.הרגשיהנוףאתלניואנסים,

עצמי-אחרבקשרמוסתריםושפיות,לוודאותשלההקשרעצםובאמתהמציאות,

בזיכרון,ונקלטיםבבירורנתפסיםהאחרמצדפוטנציאליתפוגענותאוהסיכוןשבו

ההוריםשלהתנהגויותכאשראולם,מחדש.נקבעתהעצמישלשהחפותבזמןבו

עללהיקבעורקאךיכולכזהמצברחם,וללאבמיוחדרעיליםהםprojectionsאו

הנוספתהחשובההפרדיגמהמידה.באותהרחםוללאחזקcounterprojectionידי

שובוהעצמיהאחר,תוךאלומושלךמפונההרועשבהכזולכןהיאעצמי-אחרשל

השלכהבפנילעמודמסוגלתהילדהושפיות.חפותפנימי,טובשלבחושמבחין

projection((בתוכהשוכןאינוהרועכלשסךמספקתבצורהולהבחיןההוריםמצד

התרפויטיתהדילמהעצמה.בתוךשהוארועבכלמבחינהאינהשהיאעודכל–

שלהפנימיהרגשלחוותלפציינטמאפשרתשהיאשלמרותהינה,זהבמצב-עצמי

שלהפנימיחושהעליותרקונסטרוקטיביתבצורהולהסתמךבתוכהאשרהטוב

שלההשתתפותהשלחשוביםלאספקטיםעיוורתלהיותעלולההיאשפיות,

שלהחוזקהכאלה.שליליותיותראינטראקציותשללהעלאהלתרוםהיכולים

דורשתשלהבחפותלתמוךכדיהפציינטידיעלהנדרש-counterprojectionה

שהיאשלמרותהואהפרדוקסליהאספקטושלמה.טוטאליתתהיהכזושחפות

מניסיונההקריבההיאזה,במצב-עצמיאהבה,מעוררתיותרבהיותהמאמינה

מפניהאחר,ידיעלמספקתבמידהנאהבתלהרגיששלהחשובהמצבאת

חבוטהאנליסט,האחר.אתלאהובמסוגלאינופעם,נבראשהואכפישה"שטן",

ולפעמיםקשהדישזהמוצאללא-רחם,ממאיריםprojectionsידיעל
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להרגישעל-מנתפעם:שובלפציינט.אנאליטיתאהבהלאתרבלתי-אפשרי,

היאשפויהלהרגישעל-מנתלבלתי-שפויה;עצמהאתלהפוךחייבתהיאנאהבת

חייבת לוותר על להרגיש נאהבת.

Melanieממאירה,קנאהעלבעבודתה Kleinיכולמישהואיךלהביןאיפשרה

הטובלאובייקטשנאהלהכלילאיךאותילימדההיאטוב.שהואמשהולשנוא

"אניוצורחת,קמההפציינטיתשכאשרביארההיאהקלינית.עבודתנובתוך

אניאותך.אוהבתשאנישונאת"אניאומרת,פעמיםהרבההיאאותך",שונאת

יכולהשאיניהדבראתלילהעניקיכולהשאתשונאתאנילך.זקוקהשאנישונאת

הבלתי-מודעתהפרדיגמהעםנלחמתאניהנוכחיבמאמרלעצמי."להעניק

עם,קשרליצורלמצוא,תכופותלעתיםמנסיםאנושבהןהדרכיםההפוכה:

עצמנו);ושלשלמוהפציינטיםשל(אלוביותרהממאיריםהאובייקטיםאתולאהוב

באופןמציע,שהאחרביותרהרעעםקשרוליצורלחפשלעורר,בהןהדרכים

כךידיעלרקוחפות.צדקגםכמושלנו,הפנימיהטוברגשלנומבטיחבלתי-מודע

מהאתואוהביםבאחריםשטובמהאתשונאיםאנוקרובותשלעתיםבכךשנכיר

)complimentarity(המשלימותאתלמודעותמביאיםשאנוביותר,הרעשהוא

שלתפקודולמוטטכאלהלחזרותדלקלספקהיכולהוהנפרדתמודעתהבלתי

SELF(עצמיהרהור REFLECTIVE.(

אנואוניברסאלי,כדבררביםאובייקטיםעםביחסינוזהספליטרואיםואנובמידה

רובנוכן.גםאלהתנודתייםבמצביםהאנליסטניסיוןאתלבחוןכמובןחייבים

הדמוניםעםנלחםכשהואהתרפויטיתהחוויהאלבאשהאנליסטעתהמקבלים

שואףבכך,עיסוקכדיתוךאבלאחרים,לרפאשאיפהתוךעצמו,שלהפנימיים

הטובעלעצמהאועצמושלהפנימיחושואתולהחיותמחדשלאשרכןגם

האובייקטיםביןנלחםילד,בהיותושהאנליסטהאפשרותאתאציעהבההפנימי.

עללשמוראי-שפיות;בתוךשפוילהרגישכדישלהאושלוהרעים

אתיתרבבהירותרואהשהיאכךידיעלמנטאליתשלמותשלהרגשתו-הרגשתה

אהבה.”עללוותרצריכהאנישפויה,להרגישמנת"עלהאחרים.שלהפתולוגיה
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שלהמנוגדיםהצרכיםביןנלכדהאנליסטפציינטים,עםיותרמאוחרתבעבודה

נחשבאשרהאחר,ריפויאתוגםבעצמוולאבאחרבבירורפתולוגיהאיתור

אנומאחרים,יותראולימחדש.וניזוןנאהבלהיותיוכלשהאנליסטכךכחולה,

Anthony(הזאת.המיוחדתלפגיעותנתוניםהאנליסטים Bass, 2001, personal

communication.(

הרעיליםהעצמיממצביעצמהאתלשחרריכולההתרפיסטיתאםאפילואולם,

להרהרכדימספיקזמןבמשךהפציינטתוךאלאותםלפנותשלהומהצורךשלה

הדילמההזה;התהליךאתולפרשהתרפויטיביחסשקורהמהעל

לפציינטיתלהציעמצליחהכשאניכיפרובלמאטית.נותרתהתרפויטית/פרשנית

שלההפנימיתהרגשתהעםתהודהמוצאאמפטיהשלהרגשהשנותןפירוששלי

transferenceשלהמשלימותהתזוזותשלנו,המשותףלניסיוןביחס –

countertransference,ידיעלוניזונהמחוממתמרגישהשהיאובמקוםמתרחשות

הפציינטיתבה,ולהשתמשלקבליכולהשהיאומשמעותיתאמפטיתהערה

ומתנגדמאתגרשזה(מפנישליהאמפטיהידיעלומושפלתמבוישתמרגישה

שנשמרחושושפיות,טובעלשלההפנימיהחושכאןשלה.)projections(לציפיות

אתלתחייהומקיםאליהבחזרהניתזלתוכי,שרעמהכלפינויידיעלבמסגרת

ממלאזהכמזין,נתפסהתרפיסטכאשרפנימי.רועשלוהנפרדהתקופתיהחוש

להעניק,מהלהואיןרעהשהיאאוהתרפיסטיתבחום.ולאבבושההפציינטאת

הפציינטיתובתגובהלפציינטית,ולהגיעלגעתמצליחהשהתרפיסטיתאו

לכלום.זכאיתשאינהמרגישהשהיאעדותיעובבושהשנאה,מלאתכהמרגישה

להיותיוכלווהטובהרועשהןכךלזוזצריךהתרפויטיבתיקושמשהונראה

ראייתעללוותרחייבתשהפציינטיתרךלאזהבהם.ולהתנסותביחדמוחזקים

הרועראייתעללוותרחייבתתחילההיאאלאבאנליסטיתהרעהאובייקטאת

ברועיותרלהאמיןיכולההיאאזורקאזעצמה.בתוךבלעדיתכשוכןהזה

יכולההיאאזורקומושלך,טוטאליברועמאשרהאנליסטיתשלהאקטואלי

דומה,באופןמעוורת.בושהללאעצמהשלprojectionה-שלהתהליךעללהביט

פתולוגיהמחפשתהיאבהןהדרכיםאתלראותלהתחילחייבתהאנליסטית
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projectiveה-ההתנגדויותאתלקבלבפציינט,רועשלביותרהמקובלתכנגזרת

של עצמה לאפשר לפציינטית לתפוס בו-זמנית מצבים עצמיים טובים ורעים.

ושתייהרכותשמיכותשלשבועלסוףמחכהחולה,עדייןאניאחה"צששיביום

לבחוןכדיכאילועלימסתכלתהיאקארן.שללכניסתהעצמיאתמכינהאניחמה.

המשותפתלהיסטוריהראוישיהאבקרבלהתחילנכונותיאתהפיזי,מצביאת

האווירשונה.ממשיבאופןמרגיששמשהומיד,כמעטלב,שמהאניאבלשלנו.

רפוילהיותנראהשליוגופייותר,וחוקרותיותררכותנראותעיניהיותר,חםנראה

"אתיוצאות.המליםההרגשה.אתלנסחמסוגלתשאנילפניעודאפילויותר

"אניבלתי-אופייני.וקלילחםחיוךעםאומרתהיאמחורבן",נראיתבאמת

שלשהניסוחלהביןלהלתתע"מבחייכימשיבה,אנימחורבן,"מרגישה

לברורלהתכחשטעםרואהשאיניאבלידיעללשימושוניתןנסבל"מחורבן"

עםשםאותהלהחזיקומנסההזאת,האחרת"ה"קארןמןהמומהאנימאליו.

אחרתבצורהולהמשיךהזה,במקוםבהולהחזיקלנסותבהמשיכישלי,התגובה

זאת של קשר באמצעות המילים שאני בוחרת וסוג הקלות שאני יכולה להציע.

וכוס.מכסףגדולתרמוסומוציאהשלההספריםילקוטתוךאלמתכופפתקארן

וקינמוןונילדבש,שלהחםהריחלמזוג,ומתחילההתרמוסאתפותחתכשהיא

בהסתכלימתוחהבקארן,מביטהאניכאשרנדהמתאנישלי.המשרדאתממלא

טוביהיה"זהוהיעילות.המהירותתנועותיהאתבענייןבוחנתקארן,על

חולה.הייתיכאשרזהאתלילהכיןנוהגתהייתה"סבתיאומרת.היאבשבילך",

מושיטההיאטובים."דבריםהמוןעודעםחםוחלבחםתהשלקומבינציהזאת

מושיטהאניכאשרפניה.עלעולהותקווההנאהשלחזקהכשהבעההכוס,אתלי

הביאהשלישסבתינזכרתואנילרגע,בזהזהנוגעותאצבעותינולכוס,ידיאת

מישהוכאשרלנומכינההייתהשהיאמתכוןמרוסיה,דומהמתכוןעימה

במרחבשמצטופפיםנוספיםאנשיםשניישעכשיושפעת.תפסבמשפחה

האמהותשתיהעלאתשלי.וסבתיקארןשלהסבתאשלנו:הצפוףהאנליטי

האלטרנטיביות אינה נראית מקרית.
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שלי.בראשחוםמעיןשלהזמזוםלמרותלחשוב,עצמיאתמכריחהאני

הסברלזהלהיותחייבחם.בחלבאותילהשקותמנסהשליהפציינטית

האם?transferenceה-בתוךזהברגעאניהייתימישהוא!איפהלכךבלתי-יאמן

לפנטזיותהתייחסזהאיךאביה?כמולמותעומדתשאניפחדהקארן

תפקידועלאביהשלהפתאומיהמוותלסיבותלהשהיוהבלתי-מודעות

הכעסאתלהסבירעליהאםעצמה?שלהוהרצחניותהאגרסיביותמחשבותיה

הקומפולסיביהצורךלמותו,והאשמההאחריותרגשנטישתו,עלשלהוהאימה

שמאאוהנוכחיים?ביחסיהשטובמהכלנמרצתבצורהלהחיותואזלהרוסשלה

אמביוולנטית,פחותבצורהקשורה-יותר,עצמי-אוהבעלזואינטראקציההייתה

באופןדיברתיהאםאביה?עםיחדמתושאיכשהויותר,אמיתיבאופןמזינה

הייחודיהאהובהסדראת–פניוהבעתאתמציגהאביה,שלבקולהבלתי-מודע

שלעצמיארגוןהחייתיבלתי-מודעבאופןהאםכך,בעשותיאליה?ביחס–שלו

מודעהבלתילאספקטקשרליצורעליהאםלמענו?רקקייםשהיהרפאיםרוח

אתלשתותוממששלה,המתנותאתלקבלאיתה,לדברקארן,שלמהעצמיהזה

מןשהמעטכדיזמןמספיקזאתלעשותצריכהאניהאםשלה?החםהחלב

ותגובתישליהמליםמסביבצורהייצוריתארגן,חווית-עצמישלהזההמעט

שלוהצרותהניסוייםדרךמעמדשיחזיקושורשיםייצורהאמוציונאלית,

אינטרפרטציה מסורתית יותר?

נזעמתכמהשלה?אימאעלמהבכלל.קארןשלאביהעלהיהלאזהאוליאבל

היאשתמידכפיביולטפלרחמנייהלאחותלילהיותלהארשהאםתהיהקארן

במקוםשלההחלבאתשותההייתיאילואימה,שלמחלותיהאתלנהלהצטרכה

הכול-יכולהלאםבקשרמהמנוצלת?תרגישהיאכמהעדשלי?אתלהלהציע

לאבינינושישנןותחרותכעסשלרגשותאילוהחולה?האםמאחורישהסתתרה

ל-הסברלתתמסוגלתהייתילאאםהאנליטיבמרחבומוכלותמטופלותהיו

enactmentבהווה?התנהגותהעללחשובאותהולעודדקארןשל
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הינםזהכלחשובות;נראותפרשנותעלהאלההמחשבותכלאירוני,באופן

באיזולהעלותאמורהשאניפרשנויותהיורובןלהבין.אמורהשקארןדברים

רקמותירהשהיאהיאתרפויטייםרגעיםשלהמשגעתהדילמהאךשהיא.נקודה

איזואיננההתרפויטיתהבחירהאפשריות.רבבותמתוךאחתאנליטיתתשובה

ההסבריםכלמתוךהסבראיזהיותר,אבלשגויה,ואיזוהנכונההיאפרשנות

זמןשלזהספציפיברגעותשמע–תשמעשקארןביותרהחשובהואהאפשריים

relationalעבורמאמינה,אניוכן,–עבוריוהזדמנות. analystsמלאעיסוק–רבים

כמו"כ,אך,איזושהיפרשנותתוכןעלחשיבהבלבדזולאכוללזאתבשאלה

כפיזה.פרשניברגעוהפציינטהאנליסטשלהעצמייםהמצביםשלשלמהאנליזה

ברגעידברבאנליסטמיעצמנו,אתלשאולחייביםאנוקודמת,בכתיבהשציינתי

,Davies(זאת?פרשנותויקבליקשיבבפציינטומיזה,ספציפי 1999, p. 193.(

הצטנעותתוךוחושבתחרדהפתאוםאניהתה,כוסעםלעברינשענתכשקארן

לאזהושינוי.הפסיכו-אנליטיהתהליךשללהבינהניתןלאשכמעטהתסבוכתעל

רגעשכלאלאכאלה,רגעיםשלאינסופיממספרמורכבתשהאנליזהשפשוטכך

שפתפנים,הבעותפעולות,מילים,ואופנים:שונותפרשניותדרכיםהמוןמכיל

דאגה,חום,מביעמבטיהאםמשהו;אומרתאניכאשרמצחקקתאניהאםגוף.

מרגישה"אניקארן.אומרתמחורבן",נראית"אתתסכול?אומשחקאופן

–קורהפשוטזהתחילה,בכוונהלאזהמחייכת.אניאבלאומרת.אנימחורבן",

)engagement(ההתחייבותשלהעצמיהמצבביןintersubjectiveה-הפגישה

לבשמיםשלי.למצביורגישותהקארןשלהכרתהמבטאשלההחיוךהיא.ומצבה

עצמהאתומוצאתשלי,לעולםלהיכנסהעזההיארגע.באותומוערכתוהיאאליה

מלווההיהזהאםמחורבן"מרגישהה-"אניייראהשונהכמהעדשם.רצויה

האמאשללדיכאוןבדומהגוברייאוששלבסוגאוונסיגהאמוציונאליתברדידות

שלה.

והארומטי.המרפאחומואתנושמתשלי,בידייםקארןשלהכוסאתלוקחתאני

ומנחמים.חודריםהלחוהחוםהמשכריםהריחותכאשראשמהשלרגעחשהאני
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לפנייוםקארןאתשנאתיכמהעדבהיזכריבושהשלקטןלפרץמודעתנהייתאני

הקרה,אניזואוליאליה.ביחסטעיתיאוליהזה.באחה"צמהפגישהופחדתיכן

לבשמהאניכזאת.לחביבותראויהאינניאוליותקועה.עצורה

countertransferenceל- complementarity,ארוכהעמוקה,לגימהלוגמתכשאני

יותראלאעבורהטובאובייקטלהיותכדיכךכללאקארן,שלמהחלבומנחמת

בקשהולנדיבותה,ליבהלטובהכרהלקבלמקווהכשהיאלבקשתה,להגיבע"מ

שלי"החלבטוב.עצמילהיותלהלאפשרבקשהשלה:הפניםכלעלשמרוחה

הואשלךהחלב"כן,קארן.שלהמחווהאומרתאותך,"ירפאזהומזין;טובהוא

Haroldשלאמונתועלחושבתאנישלי.התגובהמשיבהומרפא,"ומזיןטוב

Searles אניהאנליסט.ריפוישליכולתבעללהיותלהרגישחייבשהפציינט)1979)

Thomasשלהתיאורעלכןגםחושבת Ogden interpretive"של)1994) action"-כ

ספציפייםאספקטיםהאנליזהלמקבללהעבירכדיבפעולההאנליסטע"ישימוש

זמןבאותואשרtransference-countertransferenceה-שלהאנליסטשלהבנתושל

בלבד....המליםשלהסמאנטיהמובןע"ימועברתלהיותיכולהאינההאנליזה

theמ:נובעתהספציפיתהסמליתהמשמעות experiential context of the analytic

intersubjectivity in which it is generated(p.219.(

שאניבלבדזולאבחזרה.מחייכתוהיאהאדים,דרךקארןאלמחייכתאני

מסוגלת–טובהאניגםכן.גםעצמיאתמחבבתאניאבלשוב,אותהמחבבת

שיהיהעדבינינוחלביריחומפיץחם,טובכזהישכעתחום.ולקבלניזונהלהיות

אתלהטביעויותרהרגעשלל"חלביות"לאפשרשם,להישארבכך,להתמידקל

שלבחיוךולהחזיקלהוסיףיכולהאניאיךאותה.להעציםמאשרההזדמנות

affectה-אתלהביאכדילעבודבזמןובוזה,ברגעעצמה,אהבתאתקארן, states

מודעלמגעמפונים,וקנאהרועשלהעצמי-אחרארגונישחלף,היוםשל

)conscious contact(?להחזיקמשתינואחתלכלדרךישנההאםוקואורדונציה

האתמול,שלהתרפויטיהסתוםהמבויאתהגדיראשרשפונה,ברועולתמוך

בטוב האוהב של הרגע הנוכחי?
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עודולוקחתעונה,אני"כן,"קארן.זורחתהיום,"יותרכאןלהיותאוהבת"אני

my(שלי"השתייהמעשהש"פרשנותמקווהקארן,שלמהחלבלגימה

interpretive drinking action(לאפשרועדייןקארןשלהנוכחיהעצמיבמצביתמוך

הידאתמושיטהעכשיואניאליהםושלי,שלההאחרים,העצמייםהמצביםיציאת

אתמול?"כאןשהיוהאחריםהאנשיםשניעםמה"אבלפרשנות.שלמליםעם

האםמהם?"להביןצריכותואניאתמהאיומים.דיהיו"הםאותה.שואלתאני

ולהחזיקשונים,כיווניםבשניינועוופעולהשמילהתוהה,אניאפשרי,יהיה

יכולהאניהאםהזמן?באותולכךמודעותתוךמשלימותעצמי-אחרבהתארגנויות

ולביישב-לפגועהעצוםהפוטנציאלעלבזמןבוולדברשלנוהטובאת"לשתות"

אחת את השנייה?

"כן,קדרו.ופניהמצטמצמותכשעיניהקארן,מצהירהאותי",שונאת"את

שלהטובבעצמייתמוךבינינוenactmentשה-תקווהתוךמודה,אנילפעמים,"

אנילאחר.שנאתיעלבמליםלהודותכדיהרגעאתמנצלתשאניבזמןקארן

אךעוד."זהעללחשובכדישהכינותילפרשנותשחלף,ללילהבמחשבהעוברת

קארןשלגבותיהמשיבה.אניבכך,"ביותרהגרועהדבראפילואיננואותךלשנוא

הגרוע"החלקממתינה.מתנודדת,היאלרגע;מעוכבתהחשכהמתרוממות.

אניאותך,"לשנואמתחילהשאניאיננובינינו,כאלהזמניםשלאתמול,שלביותר

אתשנאתיבאמתאניעצמי.אתלשנואמתחילהשאניהואלה."הדבראומרת

אותך."ששנאתימאשריותרלבטחאחר,דברמכליותרבערבאתמולעצמי

קארןשלי.הפציינטיתבעיניסקרנותשישנראיתקצר.לרגעמתפזרתהחשכה

בלתי-מוכנה.אותיותופסאותימפתיעשלההצחקוקעצמה.למרותמצחקקת

אתמתכוונת,אניאותי?מאשריותרעצמךאת"שנאתקארן,שואלת"באמת?"

לעתים שונאת את עצמך?"

Emmanuelשלהמושגעלכאןחושבתאני Ghent object"של)1992) probing."אני"

אנילכך,מודעתנהייתשאניולפניאומרת,אניעצמי,"אתשונאתקרובותלעתים

שתינהיינוזה,קטלרגעקארן.עםיחדמצחקקתכן,גםצוחקתשאנימוצאת
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רעילמדייותראלטרנטיבי,עצמישלמשותפותבנאיותלקונספירציה,שותפות

מקורטנטטיביתואפילונתמךמוחזק,עכשיואבלעצמאיתבצורהבולהחזיקכדי

מורחקתשחלףמהלילההשוניםניסיונותינואתשמילאההבושהלשתינו.להנאה

קצתצורהלשנותמתחילזהלכך.מביאותששתינוהכוחידיעלבמאמץעתה

ונעשה נסבל.

יודעת,"איננישואלת.קארןכן?"לאבעצמך,שונאתשאתמהלילספרתרצי"לא

אנימתרוממות.גבותימשיבה.אניהתור,"לפיזהאתנעשהאוליכן.אולי

והחיוךגבותיאומרותקארן,"טובה,"אתהשניה.עםאחתמשחקותאנומחייכת.

להיותיכולהאתפעם.מדירעעצמילהיותלעצמךלהרשותיכולה"אתשלי.

האנליסטיתשבהמתרחשת,ביוניאניתטרנספורמציהמיןהזה,באופןשניהם."

פנימי,באופןצורתםאתמשנההפציינט,שלהרעיליםprojectionsב-מחזיקה

חושבתאיננואלהברגעיםכמובן,קטלניים.אואיומיםכךכלכלאאותםומחזירה

האםאושלי,לשפתייםשלי,לגבותמודעתשאנילאזהבמפורש.אלהדבריםעל

רגישותשלחלקהינןכאלהתנועותנתון.ברגעשותהלאאושותהאני

שלהנזילההתערובתידיעלומתואמותמפוקחותבלתי-מודעת,פסיכואנליטית

במקריםבמילותינו.נאמרותהןאך.transference-countertransferenceתהליכי

ומהנתפסות,מילותינואיךשלוהטקסטורותהניואנסיםאתקובעותהןרבים,

שלעצמיליישכמוך.רעהאני"כן,הפציינט.עבורמקבלותשמילותינוהמשמעות

העצמיעללדבר,ואפילולחשוב,יכולהאנישלך)ההורהכמו(לאועדייןכן.גםרוע

ביחד."רעותלהיותיכולותאנולחייך.אפילויכולהאניבחיים.ולהישארשליהרע

repetitiveה-כאן complementarities-בtransference-countertransferenceשדנתי)

והמשוגעתהרעהלהיותצריכהלאקארןלהתפרק.מתחיליםלכן)קודםבהם

כדיעלידמוניםלהטילצריכהלאגםהיאידי.עלנאהבתלהרגישכדיהיחידה

נהייםבושהשלהעצמייםהמצביםשבומרחבנוצרעבורישפויה.להרגיש

בכעס,נגועיםלהיותהיכוליםשליההתנהגותשלאספקטיםעתה,נסבלים.

אלבחזרהלהילקחעכשיויכוליםעצמי,אינטרסאועצמיריכוזאדישות,קנאה,
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התכונותבעלתכשאניבחייםנשארתאותילראותיכולהשקארןכךהעצמי

האלה.

בולהילחםעלישהיהה"כלבתית"הקר,העצמיעללקארןקצתמספרתאני

אותולחושהיהזהומביישמכאיבכמהועדהאחרונה,בפגישתנונאבקנוכאשר

חלקיםעלבושהלחוששיכולתינדהמתהיתההיאאיתה.בעבודתיעצמישלחלק

עצמיאתשונאת"אניומהורהרת.שקטהבלתי-אופייני,באופןוהייתה,עצמישל

שזהתאמריאתרעה.אניבתוכיעמוקבלחש."כמעטלימספרתהיאהזמן,"רוב

כשאניהואטובמרגישהאניבוהיחידהזמןרעה.אנינכון.זהאבלנכון,לא

פחותלהרגישלינותןזהאיתך.כמו.....אחריםאנשיםשלרעיםחלקיםמוצאת

עלקארןעםלדבריכולהאניהבושה.לניסיוןבבירורכאןקורהמשהולבד."

מרגישזהאיךאיתה,פגיעהלהיותבשבילימרגישזהאיךפגיעות:הרגשת

מישהושללפגיעותלהגיבאפשרבהןהשונותהדרכיםאיתי,פגיעהלהיותעבורה

כשאנוקארןעםחולקתשאנילדבריםקוראיםהיומסוימיםאנשיםאהוב.אחר

אינניאךעצמיים","גילוייםשלנויותרהשנואיםהאיפיוניםעלביחדמהרהרות

כברשהיאדבריםמעטלקארןמספרתאניאלה,שברגעיםחושדתאנימסכימה.

לחשובאוהבתאנימכך,יותרבינינו.האינטראקציותמתוךבעצמהגילתהלא

תהרוס,בהכרחלאשהיאנסבלת,היאשבושהבתהליך:הואכאןשהמסר

התוקפנותכיאףעצמיתוקבלההכרהאהבה,עםזהלקראתללכתשאפשר

והשפעתה על אחרים צריכה להילקח ברצינות.

fully(לתפוסמסוגליםלהיותחייביםשאנומאמינהאניכאנליסטים, occupy(את

רציתישאנימהנתון.פציינטכלעםenactmentב-כמובנהcountertransferenceה-

משהוכאשרלהתרחשיכוליםבמיוחדרעיליםסתומיםשמבויםהואלהדגיש

extruded(שהועלומצביםשלההיסטוריהשלבהיסטוריה self-states(עםמתקשר

ביןהגבולכאלה,במקריםהאנליסט.ע"ישהועלומצביםשלבהיסטוריהמשהו

נגדיותוהתקפות)projections(בהתקפותמתמוטטוהאחרהעצמי

)counterprojections(שלבתהליכיםהאנליסטשלמרחבומכן.לאחרשבאו
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אושלולדחייהנוראהבושהכאשרפוטנציאליבאופןונסגרנפגעהרהור-עצמי

להחזיקכדירקלאנלחםהאנליסטהפציינט.שלהבלתי-מודעהקשרעםשלה

נסבל,בלתיייצוג-עצמילדחותכדיגםאבלהפציינט,עבוררעאובייקטשלבייצוג

מרחבהפציינטעםביחדלבנותעצוםממאמץכחלקמשלהאומשלובושהמלא

שבו כל אחד מהם יכול להרגיש נאהב ושפוי באותו זמן.

בעבודהמסויימיםסתומיםמבויםעללחשובהתחלתיזה,בקונטקסט

enactmentsכ-יותראךמהם,לצאתאפשרשאיenactmentsכ-לאהפסיכואנליטית

ה-שלהחלקשתפיסתמפנילחלוטין,לתוכוולהגיעלהיכנסניתןשלאמתהווים

countertransference-מהenactmentוהמלאיהמנותקיםהעצמימצביע"יחסום

ורעילבבושהמדימלאהואenactmentה-ידיעלהמועלההעצמינסיוןעםבושה.

במצבלהיתפסיכולהתרפויטיהזוגאזהאנליסט,ע"יונחווהמוחזקלהיותע"מ

ע"מאליולהיכנסחייביםשהםenactmentלאותולכניסהמתמדתהתנגדותשל

עלזמןמספיקבמשךtransference-countertransferenceשלמסוייםמצבלתפוס

מנת להבין את זה מתוכו וליצור ביחד משהו שונה.

הפגישותלאחרחדשיםכמהעליולידווחהשקארןחלוםבהעברתמסיימתאני

המצביםבבחינתפעילבאופןעסוקותהיינוואנישהיאבזמןכאן,שתוארו

העצמיים שלה היותר מלאי בושה ולתיעוב. קארן מדווחת

במיםמוקפתאנימים.שלעצוםגוףלתוךשנכנסארוךרציףעלמטיילתאני

קצת.והשבירהישןהמבדוקעלמשקלשיוויעללשמורוחייבתצדדיםמשלושה

אוהחיצוןמהחלל...ייצורמעיןמשהו,רואהאניהמים,בתוךהמבדוק,בסוף

לזהישראש.בתורוקובייהמקלכמוגוףעםומתכת,מפלדהעשויזהמשהו.

וצולללנשוםמתקשהבמים,טובעכמונראהזהעצומות.עינייםושתיפנים

הנוראובקולזרוע,לימושיטהואלנשום.מתקשהושובעולהואזלמים,מתחת

שאנירוצההואלי."שריקה,"עזרישלסוגנותןמלאכותילא-אנושי,יאומן,והבלתי

הרעיון.מעצםונבחלתנגעלתאנייכולה.אינניאךשלו,הידאתואתפוסידאושיט

יששלייצורלבשמהאניחולה.להרגישגורמתהדבראתנגיעהשלהמחשבה
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וכואבת,מגורההעיןמים.עלשמןכמוזר,גוףכמונראהזהמעיניו.באחתמשהו

לי,"עזריואומר:חוזרהואעובד.לאזהאבללנקותה.כדילעפעף,ממשיךוהייצור

אנינוגעות,כשידינוידו.אלידיומושיטהעמוקנושמתאנילבסוףוכךלי."עזרי

עיני,אתעוצמתאניראש.וסיבוביבחילהשלגלעליועולהקרהמתכתמרגישה

אבלאקיא.שאניחושבתואניחולהאותיעושהבייצורמנגיעהשהתחושהמפני

בשתיבוכה,שהייצוררואהאניעיני,אתפוקחתואניעוברתזאתכשהרגשה

דמעותהןמתאבל.שהואמפניאבלבעינייםזרגוףלושישבגלללאעיניו,

עצובות. ואני מבחינה, גם כן, שהייצור מגדל עור. הוא נהיה אנושי.


