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מקוריות עבודות 

אייגן  — ביון   — ויניקוט  שהשתתקה:  האחרונה  הזעקה 

אשל1  עפרה  ד"ר 

המאמר יוצא מתיאור אניגמטי עוצמתי במדרש על זעקה נוראה בלתי־נשמעת של אילן שנכרת ונשמת אדם שקיומה מופקע, 
אייגן,  של  ובעקבותיהם  המאוחר,  וביון  ויניקוט  של  במאמרים  אחרונה  וזעקה  מוקדמת  והתמוטטות  קטסטרופה  מעמקי  אל 
והקטסטרופה על  וגם של ברומברג מגישה אינטרפרסונלית. הם מתארים את ההשפעה הנמשכת של ההתמוטטות  טרנטלי, 
לא  לא־ידועה,  כאימת־רפאים  קבורה  נשארת  בה,  לעמוד  הנפש  של  היכולת  אי  בגלל  נוראה,  כשאימה  האדם,  של  הוויתו 
היותו־שם של  כמה  עד  יודגש  כך  הנפש. מתוך  ללא־סוף במעמקי  דוממת־מדממת  וללא־ייצוג,  לא־נחווית  ניתנת־לחשיבה, 
המטפל, נוכח, שומע וחווה־עם־המטופל את גודל הכאב, החידלון, הייאוש והאימה הקטסטרופלית — לא יתנו לצעקה ולתקווה 
לגווע באותו רגע אחרון כשהנפש קורסת לתוך ויתור, אילמות ואי־התקיימות, או אף יאפשרו להחיות את התקווה שגוועה. 
 SOSה־ לזעקת  בטיפול  המטפל  אי־התחברות  או  והתחברות  הקשבה  על  ושלי,  ויניקוט  ביון,  של  קליניות  דוגמאות  יובאו 
)at-one-ment( של המטפל־מטופל,  להיות־באחדות  עד  וגוועת; התחברות המתעצמת  הנאלמת  נפש המטופל  האחרונה של 

ויוצרת אפשרות־חיים חדשה. זאת, תוך אנלוגיה אל העצים באורגון.

פרק ב מימי־הביניים,  מפורסם  מדרש  אליעזר,  דרבי  פרקי 
ל"ד, כתוב:

יוצא מסוף  פרי, הקול  "בשעה שכורתין את עץ האילן שעושה 
יוצאת  שהנשמה  ובשעה  נשמע...  הקול  ואין  סופו  ועד  העולם 
מן הגוף, הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע".

של  הזה  העוצמתי  האוקסימורוני  או  האניגמטי  הביטוי  על 
מהות  נשמע,  ואינו  סופו  ועד  העולם  מסוף  היוצא  זעקה  קול 
הזעקה הנוראה שאינה יכולה להיות נשמעת, והחיבור הזה של 

במאמר  אתמקד   — מופקע  שקיומה  אדם  ונשמת  שנכרת  אילן 
זה מהפרספקטיבה הפסיכואנליטית. 

SOS האסון  וצעקת  קטסטרופה  התמוטטות, 
הדברים העוצמתיים שנכתבו על מעמקים של התמוטטות 
וקטסטרופה ואימתם המאויינת־מאיינת, אשר קבורה לא־נחווית 
שמשתתקת  אחרונה  אסון  זעקת  הנפש,  במעמקי  וללא־יצוג 
השמיעה  זאת  ולעומת  אי־השמיעה  ומשמעות  ונאלמת, 
מטפל־מטופל,  והחיבור  המטפל  נוכחות  מתוך  שמתאפשרת 
המאוחר,  וביון  ויניקוט  שכתבו  בדברים  מאוד  עבורי  קשורים 

ואייגן בעקבותיהם.
ויניקוט, בשני מאמריו המאוד חשובים — "פחד מהתמוטטות" 
לאחר  רק  שפורסמו   ,)2( השיגעון"  של  ו"הפסיכולוגיה   )1(
איומה  כה  שהיתה  מוקדמת  נפשית  התמוטטות  מתאר  מותו, 
לא  הנפש  כי  נחוותה  לא   — נחוותה"  ולא  ש"קרתה  עד  וכאובה 
וסכנת  ההגנות  ארגון  קריסת  ועקב  בה,  לעמוד  היתה  יכולה 
ההתמוטטות של האני, מתארגן כנגדה ארגון הגנתי מסיבי חדש, 
ההתמוטטות  אולם  האדם.  של  המחלה  או  הסינדרום  שהוא 
הנפש,  ביסוד  נשארת   )unthinkable( לחשוב־אותה  שלא־ניתן 
לכוד  האדם  כך  כאימת־רפאים.  ההגנתי,  לארגון  מתחת 
איננו  וחסר־מיקום,  אל־זמני  אסון  כמצב  בהתמוטטות  נפשית 
ומתקיים־תמיד, ששורשיו בעבר ש"קרה ולא נחווה" ולכן האדם 
המאויים מחפש אותו באופן כפייתי בעתיד. במילים הייחודיות 

המכון הישראלי לפסיכואנליזה.  1

מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה — פורצי דרכים", התכנית לפסיכותרפיה,   
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אונ' ת"א.

 Visiting Scholars program, Psychoanalytic Institute of Northern  
 California (PINC)

בפסיכותרפיה  מתקדמים  ללימודים  תוכנית   — הטיפולי״  ״המעשה   
פסיכואנליטית, החברה הפסיכואנליטית בישראל.

"מבטים", המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן.  
הרצאה בכנס פתיחת מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה — פורצי דרכים",   *
אונ' ת"א, ספטמבר 2016, וביום עיון לזכר ד"ר דייויד המונד, ב־MIP, בוסטון, 

 2016 נובמבר 

)ויניקוט(,  מוקדמת  התמוטטות   ,SOS האחרונה,  הצעקה  מפתח:  מילות   
מצבים   ,)the unthinkable( הלא־ניתן־לחשיבה  )ביון(,  נפשית  קטסטרופה 
ללא־ייצוג, שינוי קטסטרופלי וסיכוי קטסטרופלי, התחברות מטפל־מטופל 

.)at-one-ment( עד לאחדות 
eshel211@bezeqint.net  
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משהו  לזכור  אפשר  אי  אך  קרתה...  כבר  "ההתמוטטות  ויניקוט:  של 
היה  לא  עדיין משום שהמטופל  לא קרה  זה של העבר  ודבר  שלא קרה, 
שהמטופל  היא  זה  במקרה  לזכור  היחידה  הדרך  לו.  יקרה  שזה  כדי  שם 
זה של  דבר  זה של העבר.  דבר  כלומר בהעברה,  בהווה,  יחווה לראשונה 
ונחווה על־ידי המטופל  ועכשיו,  אז למשהו של הכאן  הופך  ועתיד  עבר 

296, ההדגשות שלי(. )1, עמ'  בפעם הראשונה" 
שאינו־מרפה  עמוק  מאוד  פנימי  מאבק  מתקיים  כך  מתוך 
בין הפחד הנורא של המטופל מהתמוטטות ובין הצורך והכמיהה 
הגדולים של המטופל להיות שם, להגיע להסתכן־שוב בשובה 
אפשר  שאי  האימה  ובהחָיאת  המוקדמת  ההתמוטטות  של 
האחרת,  והחזקתו  המטפל  עם  בטיפול  עכשיו  בה,  לעמוד  היה 
חווית  ממשות  בתוך  יחד  ולעבור  להתנסות  להם  שתאפשר 
של  העוצמתיות  המילים  תיקון.  לה  ולמצוא  התמוטטות 
עניינים  מצב  לתאר  כדי  'התמוטטות'  במילה  "להשתמש  ויניקוט: 
ו"יסורים   ,)293 עמ'   ,1( ההגנה"  ארגון  בבסיס  העומד  לא־ניתן־לחשיבה 
"חרדה   ,)294 עמ'   ,1( כאן("  דיה  חזקה  מילה  אינה  )חרדה  פרימיטיביים 
תיאור,  כל  על  עולה  עוצמתה  בלתי־ניתנת־לחשיבה.  היא  כזו  ברמה 
לא  מעולם  השיגעון  שבפועל  כך  מיד,  מתארגנות  חדשות  והגנות 
היו  נחווים,  היו  ההגנות המקוריים  או התמוטטות  אם השיגעון  נחווה... 
וממחישות  מבטאות   —  )127 עמ'   ,2( שלא־תתואר"  במידה  כאובים 
את גודל הקושי והקריטיות שיש בשמיעה, בהחיאה, בהתנסות 
של  הרגשיות  העוצמות  עם  בטיפול  המתקנת  ובהתמודדות 

התמוטטות מוקדמת.
מתאר  ויניקוט  ההתמוטטות,  חווית  להתאיינות  בדומה 
)במאמר שנכתב שנה וארבעה חודשים לפני מותו, ופורסם לאחר 
3( את התאיינות הצעקה האחרונה, הצעקה שהשתתקה  מותו, 
בילדות, גוועה ואיננה, כי לא היה לה שומע ולא היה לה שימוש. 
"הצעקה שהמטופלת מחפשת היא הצעקה האחרונה ממש לפני שהתקווה 
117, ההדגשה במקור(. החָיאתה כצעקה עם תקווה  )3, עמ'  נעזבה" 
אליו,  הצעקה  את  שומע  כשהמטפל  בטיפול,  רק  להיות  תוכל 
עליו, לגביו; והתקווה חוזרת־שוב מן הזמן לפני שאבדה, ולפני 

שהמטופלת נעשתה חולה.
עוד   ,4( האנטי־חברתית  הנטייה  בתוך  שומע  גם  ויניקוט 
 SOS" בו,  הכירו  שלא   SOS מותו(  אחרי  שפורסמה  הרצאה 
שהוא סיגנל של תקווה" )4, עמ' 90(. אפשר לראות שבשביל ויניקוט 
היותו־שם של המטפל כדמות ששומעת את התקשורת, מגיבה, 
מחזיקה, מכילה, זו שאלה קריטית בטיפול ובתחושת התקווה.
את  עמוק  באופן  ששינתה  המאוחרת,  בכתיבתו  ביון 
יצירת  מתוך  שלו*  הפסיכואנליטית  והטכניקה  התיאוריה 
והמשגת ה־O, בפרק שפותח את ספרו המטאפסיכולוגי הרביעי, 

של  טיבעה  עצם  על  ובחשיבתו...  ביון  בחיי  טרנספורמטיבי  "רגע  היה  זה   *
הזה  הרדיקלי  השינוי   .)XI עמ'   ,5( גרוטסטיין  כותב  הפסיכואנליזה עצמה", 
ב־1968 לשתים־עשרה השנים  אנג'לס  ללוס  ביון מלונדון  לווה במעבר של 

האחרונות של חייו.

 ,Attention and Interpretation  )6( ביותר  והרדיקלי  האחרון 
וצעקת  הקטסטרופה  על  ודימוי  מבע  עזות  במילים  כותב 
הוא  מוויניקוט,  בהבדל  אבל  בטיפול.  שהתאיינה  הקטסטרופה 
רק  והבין אותה,  זה שלא קלט  לבין  בין הצעקה שגוועה  מחבר 
מאוחר יותר, אולי מאוחר מדי. ביון קודם־כול מתאר את אופייה 
עצום  כה  "בגודל  שהיא  הקטסטרופלית,  ההתפוצצות  של  הנורא 
שלא ניתן לייצג אותה מנטלית אפילו על־ידי מרחב אסטרונומי, מאחר 
כה  הזו  ההתפוצצות  פרדוקסלי,  באופן  בכלל.  אותה  לייצג  ניתן  שלא 
כפחד  אליו  אתייחס  והלאה  מכאן   — עצום  כה  בפחד  ומלווה  אלימה 
על־ידי  אותו  לבטא  עלול  שהמטופל   — פסיכוטית  פאניקה  או  פסיכוטי 
שתיקה פתאומית ומוחלטת )כאילו ללכת עד הקצה הכי רחוק שאפשר 

מן ההתפוצצות ההרסנית(. 
בשוק  שימוש  באמצעות  קרוב  הכי  לתיאור  ניתן  הנגרם  המצב 
כל  הגוף  בכל  הדם  כלי  הרחבת  שבו  כמודל,   )surgical shock( ניתוחי 
למוות  לדמם  עלול  שהמטופל  עובר,  הדם  בו  המרחב  את  מגדילה  כך 
בתוך הרקמות שלו עצמו. כך המרחב המנטלי הוא כה עצום ביחס לכל 
)realization( במרחב תלת־מימדי, שיכולת המטופל  אפשרות למימושו 
לחוש רגש אובדת, כי התחושה היא שהרגש עצמו מתרוקן ואובד בגודל 
העצום הזה... רואים הריסות, שרידים או חתיכות של דיבור או אמוציות, 
הגדרה.  בלי  הם  שלו  והחלל  הזמן  שגבולות  עצום  כה  בחלל  המרחפות 
אירועי האנליזה, המתפרשים מבחינת האנליטיקאי על פני שנים רבות, 
כך  בחלל...  שמתפזר  רגע  של  פרגמנטים  רק   )A( המטופל  מבחינת  הם 
)ice-cream(. שישה חודשים  A אומר שהוא לא יכול היה לקנות גלידה 
אחר־כך הוא אומר שאינו יכול אפילו לקנות גלידה. שלושה ימים יותר 
מאוחר הוא מזכיר שהוא באיחור מדי לקנות גלידה; לא נשארה גלידה. 
שנתיים אחר־כך הוא אומר שהוא מניח שאין גלידה. לו ידעתי, כשהנושא 
לזמן  לב  לשים  יכול  הייתי  עכשיו,  יודע  שאני  מה  את  לראשונה,  הוזכר 
לב  לשים  יכולתי  לא  ולכן  ידעתי  לא  אבל  ההתייחסות,  של  ולמקום 
בגלל  היה  זה  כשיכולתי,  אליה.  להתייחס  או  זאת  לאמירה   )* attend(
יותר מאוחר תפסתי  )I scream(. רק עוד  'אני צועק'  הנושא הבולט של 
את המשמעות של 'אין — אני צועק' )no – I scream(. בזמן הזה, יכולתי 
קודמת של החומר.  להופעה  רק בהתייחסות מאוד מעורפלת  להתייחס 
כפי שיצא, לא נראה שהקושי הזה השפיע, והפירוש שלי התקבל. ובכל 
היתה  יכולה  שהחוויה  חושב  הייתי  אם  שמח  יותר  מרגיש  הייתי  זאת 
להוביל אותי להתבוננות )observation( ולשימוש מוקדמים יותר בחומר" 

.)13-12 )6, עמ' 
אפילו  משתמשים  וביון  שוויניקוט  לב  לשים  מעניין 
הלא־נודעת  המהות  את  לתאר  כדי  דומות   במילים 
של   )unthinkable ( ובדעת  ושאין־להעלותה־במחשבה 
ההתמוטטות המוקדמת והקטסטרופה הנפשית. ויניקוט כותב: 
אפשר  אי  אך  זה,  את  'לזכור'  המטופל  על  קרתה...  כבר  "ההתמוטטות 
לזכור משהו שלא קרה, ודבר זה של העבר לא קרה עדיין משום שהמטופל 
הוא  "משהו  כותב:  וביון   .)296 )1, עמ'  לו  יקרה  כדי שזה  היה שם  לא 
ויניקוט  בנוסף,   .)35 עמ'   ,6( קרה"  לא  הוא  כי  ולא־ידוע  לא־מודע 

ל־,  ללכת  ב־  לטפל  ב־,  נוכח  להיות  גם:  אבל  ל־,  לב  לשים   —  Attend  *
)מילון אוקספורד אנגלי־עברי(. להתלוות ל־ 
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היו  נחווים,  היו  אם  ההגנות  התמוטטות  או  הראשוני  "השיגעון  כותב: 
 ,2(  ")indescribably painful( במידה־בלתי־ניתנת־לתיאור  כאובים 
שם,  ממש  כשאתה  זה  מסוג  חוויה  של  "הפרץ  כותב:  וביון   .)127 עמ' 
'בלתי־ניתן־לתאור'  יכול רק לומר,  כשאתה באמת חשוף לזה. הוא, אני 

 .)85 )7, עמ'   ")indescribable(
 )8  ,Tarantelli( טרנטלי  האיטלקית  הפסיכואנליטיקאית 
את  לתאר  כדי  התפוצצות,  של  בדימוי  היא  גם  משתמשת 
כותבת  היא  קטסטרופלית.  נפשית  לטראומה  התגובה  מהות 
במוקד  שהיה  מה  את  פירקה  שההתפוצצות  "ככול  חזקות:  במילים 
נשאר  לא  כי  זאת  לחשוב  או  לחוות  או  לתפוס,  ניתן  לא  ההתפוצצות, 
היעדר  שיש  היא  זאת  לומר  אחרת  דרך  זאת.  שיעשה  שום־דבר  שם 
רגע שבו שום דבר  )an total absence(, שבר רדיקלי בהוויה,  מוחלט 
מדבר  ויניקוט  הסוף...  של  החוויה  שזו  לומר  יכולים  אנו  מתקיים.  לא 
ומראה   )1974  ,179 עמ'   ,‘phenomenal death’( תופעתי'  'מוות  על 
שמוות  מתאר  כשהוא  הטראומתית  התגובה  בלב  שישנו  הפרדוקס  את 
תופעתי הוא 'מוות כתופעה, אך לא כסוג של עובדה שאנו יכולים לצפות 

916, ההדגשות שלי(. )עמ'  בה'" 
גוועת  שבו  ביון,  שמתאר  ונורא  מפורק  חלל  אותו  לתוך 
של  היותו־שם  את  קדחתני  באופן   )9( אייגן  מכניס  הצעקה, 
המטפל ושמיעת הצעקה, אשר לא תיתן לצעקה לגווע ולהיעלם: 
"בפסיכוזה ביון )1970( מתאר התפוצצות )טראומה(, עם חתיכות של 
ויותר אחת  יותר  במהירות עצומה, מתרחקות  בחלל  האישיות מרחפות 
האלה  והשברים  החלקים  ההתפוצצות...  מנקודת  ומתרחקות  מהשנייה 
אותות  של  כשרידים  יותר  אלא  משמעות,  בלי  הטיפול  בחלל  מרחפים 
SOS, שעוד נמשך, כמו צעקה שהולכת ונעלמת במשך הזמן... אבל בכל 
לתהליך  כאותות  ערך  להם  להיות  יכול  האלה  הנעלמים  זאת, השרידים 
קטסטרופלי שהתחיל מזמן ועדיין מתקיים. הרגש את האימפקט, משהו 
משהו  קטסטרופית.  היא  שלי  האישיות  בתהליך.  קטסטרופה  אני  כמו: 

נורא קרה, קורה. אני עובר תהליך של התפרקות...
אולי חלק ממה שצריך לקרות זה לשבת בתוך ההתפוצצות, לשמוע 
את ה־SOS ולהקשיב, ולשמוע את הצעקה. יש צעקה בתוכו... הישאר 
היא  הצעקה  המטופל...  הוויית  של  לא־נשמעת  צעקה  הצעקה,  בתוך 
התינוק  או  שהאדם  מצוקה  לפגוש.  יכול  לא  שהאדם  מצוקה  של  סימן 
המטפל,  אתה,  אבל  בלתי־ניתנת־לפיתרון.  הפרעה  לפתור,  יכול  לא 
ההפרעה  עם  לשבת  שנים,  עשרות  במשך  הצעקה  עם  שם  להיות  מוכן 
הבלתי־ניתנת־לפתרון ועם הצעקה שתעשה כך חזקה יותר ויותר, ולספק 

תמיכה למשהו שיגדל במשך הזמן...
הקטסטרופה.  את  הפוגשת  היא   )Faith( האמונה  ביון,  בשביל 
אולטימטיבית  מציאות  את  מסמן   Oכש־  ,Oב־ אמונה   .K—ידיעה לא 
את  כוללת  ואמונה  רגשית.  מציאות  בפסיכואנליזה,  בעיקר,  לא־ידועה, 
התחום של היות בלי זיכרון, ציפייה, תשוקה או הבנה" )9, עמ' 21-19(. 
אני רוצה להוסיף פה עוד את התיאור הנוגע־ללב של ברומברג 
האינטרפרסונלית  הפסיכואנליטית  הפרספקטיבה  מתוך   ,)10(
שלו,  המטופלת  של  הנואשת  הזעקה  על   ,)interpersonal(
דולורס )שגם השם שהוא נותן לה פירושו יסורים(, זעקה שבאה 
רוחות־רפאים"  רדופת  "אימה  מנותקת,  טראומתית  אימה  מתוך 

והקשבה  קול  בטיפול  למצוא  עכשיו  מנסה  689(, אשר  עמ'   ,10(
ייחלה לה. זאת נשארת אימת־רפאים  שהיתה כה חסרה ושכה 
סכנה  עדיין  הוא  המנותק  העבר  כאילו  העצמי  את  שרודפת 
המטופל  בין  נוצרת  אחרת  חווייתית  שמציאות  עד  עכשווית, 

למטפל.
יותר  ומאוחר  ביון,  ויניקוט,  של  האלה  החזקים  הדברים 
ההתמוטטות  השפעת  את  מדגישים  וברומברג,  טרנטלי  אייגן, 
והקטסטרופה על הוויתו של האדם, ועד כמה היותו־שם עכשיו 
ושל  הלא־נשמעת  הצעקה  של  עכשיו  ושמיעתה  המטפל,  של 
שלא־יכלה־להיות־ידועה  הקטסטרופלית  אימת־הרפאים 
לגווע  ולתקווה  לצעקה  נותנות  אינן  לבדו,  כשהיה  למטופל 
אילמות  ויתור,  לתוך  קורסת  שהנפש  לפני  אחרון  רגע  באותו 
ומהניסיון  הוויניקוטיאני  מן המקום  מזה,  יותר  ואי־התקיימות. 
שוב  להחיות  יכול  אף  שזה  להוסיף,  רוצה  אני  שלי,  הטיפולי 
את התקווה שגוועה, קפאה, הוכחדה, אבדה; אך איתה, גם את 
לפיתתו  עוצמת  בתוך  שוב  נתונים  להיות  ההכרח  את  האימה, 
הפעורה של התהליך ובתוך אימת התקווה, שמתעוררת בטיפול 
באופן  לאחרונה,  אמר  שלי  מטופל   .)12  ,11( אן'  'ָשְמּכָ אימה   —
מרגש, שבמשך השנים הראשונות של הטיפול חיפשנו ומצאנו 
שלו  הקריסה  של  השחורה  הקופסה  את  ופיענחנו  והקשבנו 
השחורה  הקופסה  את  שומעים  אנו  עכשיו  אבל  פעם,  שהיתה 
ממש־ממש לפני הקריסה, במצב מפחיד מאוד של אימה ותקווה 

יוכל הפעם להיות אחרת? — האם 
להפנות  "חייב  שהאנליטיקאי  כתב  פרויד  זה:  חלק  לסיום 
קולט,  איבר  כמעין  המטופל  של  הלא־מודע  אל  שלו  הלא־מודע  את 
לאפרכסת  מכוון  הטלפון  שמקלט  כמו  המטופל  אל  עצמו  את  לכוון 
השומעת  לאוזן  להוסיף  הצעתי  אני   .)95 עמ'   ,13( המשדרת 
 ,14  ,11( ול־mind השומע של האנליטיקאי את "הלב השומע" 
והקבלה  ההקשבה  יכולת  בהגדלת  מהותי  כחלק   )17  ,16  ,15
שהוא  טראומתי  בחומר  כשמדובר  בעיקר  האנליטיקאי,  של 
"לב  המופלא  התנכי  הביטוי  בשבילי,  העונג".  לעיקרון  "מעבר 
שומע" מבטא את הצורך שהמטפל יהיה בתוך החוויה הרגשית 
הלא־נסבלת בעולמו של המטופל, קשוב, פתוח, שומע ומרגיש 
ומתעקש  'קול' הטראומה של הפציינט, קול הפצע שזועק  את 
)קארות,  ונשכח  והוסתר  שנאלם  בנפש  פצע  על  עדות  לשאת 
17(, וזה עוד יותר כך, כשהזעקה השתתקה.   ,16  ,15 18; אשל, 
ועבור  המטופל  עם  וחווה  שומע  המטפל  של  השומע"  "הלב 
המטופל את "שבר־הלב" )טסטין, 19, 20(, את השוועה האחרונה 
— SOS ממש לפני שהתקווה נעזבה ואף אחרי שהתקווה נעזבה 
)ויניקוט, 3(, וגם "מסוגל לשמוע, בתוך כל הרעשים של מצוקה, כישלון 
האנליזה וחוסר התועלת בדיבור כזה, את צליל אותה אימה, אשר מעידה 
על מצב של אדם המתחיל לקוות שיכול להיות שיינצל... מקודם האימה 
הזאת טבעה במצולות של דיכאון וייאוש" )ביון בגיל שמונים, כשנתיים 
המחוברת  ההיות  רק  לגישתי,   .)21 עמ'   ,2  ,1 רומא  מותו,  לפני 
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האימה  בתוך  יחד,  לעבור,  מאפשרת  מטופל־עם־מטפל  של 
והתקווה המתחיות בטיפול, אשר למטופל לא־ניתן־היה־לחשוב 
ולחוות אותן במצב המקורי. כך, המצבים הקפואים, המפוצלים 
כמצבי  ִמתחיים  'שם־אז'  והתמוטטות  ייסורים  של  והמנותקים 
נחווים   nowhere states  ;)11 )אשל,  קטסטרופליים  אן'  'ָשְמּכָ
קטסטרופלי,  שינוי  נהיית  הקטסטרופה   ;)2  ,Eaton (  now-here
נהיה   )23 ביון,   ,catastrophic change( הקטסטרופלי  והשינוי 

 .)17 catastrophic chance )אשל,  סיכוי קטסטרופלי 
מחשבות  להמחיש  כדי  קליניות,  דוגמאות  עכשיו  אביא 
הגדולה  לזעקה  בטיפול  המטפל  והתחברות  הקשבה  על  אלו 

הלא־ידועה או השתוקה של המטופל.

קליניות בדוגמאות  המחשה 
אתחיל בהמחשה של זעקה שלא־נשמעה, לדעתי, בפירושים 
שנותן ביון המוקדם מתוך עמדה קלייניאנית בהרצאה שלו בחברה 
מובאת  ההרצאה   .1955 באוקטובר  הבריטית  הפסיכואנליטית 
במאמר שלו "הבחנת האישיות הפסיכוטית מן הלא־פסיכוטית" 
)שפורסם ב־1967/1957, 24(, ואצטט אותם כלשונם מהמאמר, 
וגם אביא את התגובה השונה מאוד של ויניקוט לפירושים אלה. 
ראשונית  ותקשורת  ראשוני  חיבור  מדגיש  בתגובתו  ויניקוט 
עם  לעבוד  כדרך  בטיפול  ורגרסיה  מטופל/תינוק   — מטפל/אם 
מטופלים קשים — גישה שמאפיינת את צורת העבודה והפירוש 
מכן,  לאחר  ה־50.  שנות  ומתחילת  מ־1949  כבר  ויניקוט  של 
אביא דוגמה קלינית שונה מהסמינרים הקליניים של ביון בלוס 
אנג'לס, 12 שנים אחר כך, בנקודה הקריטית של הטרנספורמציה 
בחשיבתו הטיפולית, כפי שהתבטאה במאמרו השנוי־במחלוקת 
ותשוקה"  זיכרון  על  "הערות   ,1967  — שנה  באותה  שהתפרסם 

ולבסוף אביא דוגמה שלי.   .)25(

1955 וויניקוט — אוקטובר  ביון 

פסיכוטי,  מטופל   1955 באוקטובר  בהרצאתו  מתאר  ביון 
החמיץ  לא  ומעולם  שנים  שש  בטיפול  נמצא   אשר 

פגישה. 
"בבוקר הזה הוא הגיע באיחור של רבע שעה, שכב על הספה, מתהפך 
הוא  נוחה.  רב כמנסה למצוא תנוחה  על הספה מצד לצד בחוסר מנוחה 
מסדר לידו ממחטה; מצית נפל מכיסו, הוא הרים אותו מהרצפה, ומייד 
ולבסוף  חשאי,  זהיר,  דומם,  שכב  הוא  הרצפה.  אל  נשפך  מטבעות  מטר 
לאמא  לצלצל  צריך  הייתי  היום.  משהו  שאעשה  חושב  לא  "אני  אמר: 
היתה  מכן  לאחר  ככה".  יהיה  שזה  חשבתי  "לא;  אמר,  ואז  עצר  שלי". 
הפסקה ארוכה יותר; אז, "שום דבר חוץ מדברים מטונפים וריחות", הוא 
דקות  וחמש  "כעשרים  שלי".  הראייה  את  שאיבדתי  חושב  "אני  אמר. 

זו אמרתי פירוש... ובנקודה  מזמננו חלפו, 
שהוא  דברים  אותם  היו  וריחות  מטונפים  דברים  שאותם  אמרתי, 
הוא הרגיש שאילץ אותי להפריש אותם  וכי  לי לעשות,  גרם  כי  הרגיש 

כצואה, כולל הראייה שהוא הכניס אל תוכי.

המטופל פירכס בעווית וראיתי אותו סוקר בזהירות את מה שנראה 
רעים  בחלקים  מוקף  מרגיש  הוא  כי  לפיכך  אמרתי  סביבו.  כאוויר 
הטבעת  פי  דרך  שסילק  הרגיש  אותן  עיניו,  כולל  עצמו,  של  ומסריחים 
שלו. הוא ענה: "אינני יכול לראות". אז אמרתי לו, שהוא מרגיש כי את 
ראייתו ואת יכולתו לדבר עם אמו, או עמי, איבד כאשר נפטר מיכולות 

אלו, כדי להימנע מכאב.
חודשים  שהתקיימה  בפגישה  שימוש  עשיתי  זו,  אחרונה  בפרשנות 
עינוי של  עינוי,  היתה  כי האנליזה  בה התלונן המטופל  לכן,  קודם  רבים 
זו מן  הזיכרון. הראיתי לו אז כי כאשר חש כאב, כפי שהסתבר בפגישה 
כך  על־ידי  תחושותיו  את  להרדים  הצליח  הוא  העוויתיים,  הפירכוסים 

שנפטר מזיכרונו ומכל דבר שעלול היה לגרום לו לחוש כאב.
הכהים  המשקפיים  אולי  לרסיסים;  מתפוצץ  שלי  "הראש  מטופל: 

שלי".....
אנליטיקאי, הראייה שלך חזרה אליך, אך היא מפצלת לך את הראש; 

אתה מרגיש שזו ראייה רעה מאוד בגלל מה שעשית לה.
מטופל )מתנועע בכאב כאילו הוא מגן על ישבנו(, שום דבר.

אנליטיקאי, נראה שזה הישבן שלך.
מטופל, הטפות מוסר. 

שהעניש  כמצפון  נחוו  הכהים,  המשקפיים  ראייתו,  כי  לו  אמרתי 
משום  וחלקית  מכאב  להימנע  כדי  מהם  שנפטר  משום  חלקית  אותו; 
שהשתמש בהם כדי לרגל אחרי ואחרי הוריו. לא הרגשתי שעשיתי צדק 

 .)65-63  ,61-60 )24, עמ'  עם הדחיסות של האסוציאציה" 

מכתב  לביון  ויניקוט  כותב  ההרצאה  לאחר  יומיים 
של  זה  תיאור  על  מגיב  הוא  שבו   ,)26  ,1955 באוקטובר   7(
מאוד  שונות  והתייחסות  הבנה  הקשבה,  אופן  מתוך  המטופל 
מתגובתו של ביון, ומתמקד ב"מבחן המסובך של יכולתו של המטפל 
 ,27 )ויניקוט,  המוקדמת"  הילדות  של  התקשורת  טכניקות  את  לפגוש 

258( ואת הכשל של הסביבה הראשונית.  עמ' 
הוא כותב בישירות לביון: 

"נראה לי שהחומר קליני שנתת משווע לפירוש על תקשורת ומשום 
על הספה, מתנועע מצד  היה שוכב  להגיב... אם מטופל שלי  רציתי  כך 
לאמא  לטלפן  צריך  'הייתי  אומר  ואז  עשה,  שלך  שהמטופל  בדרך  לצד 
שלי' אני הייתי יודע שהוא מדבר על תקשורת ועל אי יכולתו להתקשר. 
אומר:  הייתי  מפרש.  הייתי  אני  מה  לך  אומר  לדעת,  אותך  מעניין  אם 
יודעת מתנועותיך מה  היתה  לתינוק שלה  נכונה  בצורה  'אמא שמכוונת 
שנובעת  שלה,  הזאת  הידיעה  בגלל  תקשורת  נוצרת  היתה  צריך.  אתה 
ממסירותה והיא היתה עושה משהו שהיה מראה שהתקשורת התקיימה. 
מסוגל  להיות  כדי  זאת  בדרך  מספיק  מכוון  או  מספיק  רגיש  אינני  אני 
לפעול מספיק טוב, ולכן אני במצב הטיפולי הנוכחי שייך לקטגוריה של 
ניתנת,  הנוכחיים  ביחסים  לאפשרית.  התקשורת  בעשיית  שכושלת  אם 
לכן, הדגמה לכשל המקורי של הסביבה, שתרם לקושי שלך בתקשורת. 
בדרך  שלך.  לצורך  לב  תשומת  להסב  וכך  לבכות  תמיד  שיכולת  מובן 
מייצג כשל של  דומה יכולת לטלפן לאמא שלך ולקבל תשובה, אבל זה 
מחללת  שלא  לתקשורת  היחיד  הבסיס  שהיא  עדינה  היותר  התקשורת 

את הלבדיות המהותית של כל אדם.
נקודת השקפתי אתה מדבר על הסביבה  רואה שמתוך  ]ביון[  אתה 
יחסי  חוסר  יש  זה  שלאדם  זה  קליני  חומר  ידי  על  ומראה  ]הכושלת[... 
של יכולת להתקשר בגלל התנסויות מסויימות שבהן אמו, או מי שהיה 
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מזדהה  מאוד  האם  שבו  בשלב  הראשוני  האמהי  בתפקוד  כשל/ה  שם, 
עם תינוקה, כלומר, מאוד בהתחלה...

אני יודע שיש הרבה דברים במחלה הפסיכוטית... אבל נתת דוגמה 
ההערה  את  להעיר  רציתי  ולכן  תקשורת  על  לפירוש  שזועקת  קלינית 

92-91, ההדגשות שלי(.  26, עמ'   ,Rodman( הזאת" 
ביון. אין תשובה של 

1967 — אופן שונה מאוד של היות והתייחסות אנליטית ביון 

מאמר זה של ביון התפרסם שוב לאחר עשר שנים ב־1967, 
התפרסם  שנה  באותה  ואולם   .)24( שנייה"  "במחשבה  בספרו 
 “Notes on Memory and ביון  של  השנוי־במחלוקת  המאמר 
אופן  ובמרכזו   ,The Psychoanalytic Forumב־  )25(  Desire”
המציאות  עם  באחדות  היות  של  לגמרי  שונה  אנליטית  עבודה 
הנפשית של המטופל בשעת הטיפול. האנליטיקאי נדרש להשהות 
זיכרון, תשוקה ואף הבנה, כדי למנוע כל "מחסום בפני האינטואיציה 
של האנליטיקאי לגבי המציאות שעמה עליו להיות־באחדות" )ביון, 25, 
קריטית  בשנה  ביון  שנותן  קליניות  דוגמאות  אבל   .)272 עמ' 
זאת להגותו, פורסמו רק שנים רבות לאחר מותו, בספר שיצא 
 1967 ב־2013 ומתאר ארבעה סמינרים קליניים שנתן באפריל 
במרץ  אלה  לסמינרים  שנכתבה  נוספת  דוגמה  אנג'לס;  בלוס 
ב־1992,  קודם,  כבר  פורסמה   ,“Reverence and awe”  1967
בספרו ”Cogitations“ )28(. אביא דוגמה מתוך הסמינר הקליני 
מטופל  אודות   )7(  1967 באפריל   17  — אנג'לס  בלוס  השלישי 

פסיכוטי שקיבל דיאגנוזה רשמית של סכיזופרני.
ביון מתאר "התנסות ממשית":

או  פחות  לא־קוהרנטי,  בחומר  שעסקתי  הרגשתי  הזמן  רוב  "והנה, 
זאת  לכנות  ככלל  שאפשר  מניח  אני  אנליזה,  לו  לעשות  ובניסיון  יותר. 
קשב חופשי מרחף )free floating attention(: שהלך הרוח שבו אני מצוי 
אינו רחוק מאוד משינה, או שזה משהו שמספיק קרוב אליה כדי לעורר 
כעת,  המטופל.  על־ידי  לישון  להישלח  בקלות  די  עלול  שאני  חשש  בי 

זה על־ידי המטופל, שאמר: הֶקֶשב שלי התעורר ממצב 
"אתמול בלילה חלמתי חלום. הלכתי לאורך גדת הנהר עם הילדים 
מאוד  החזק  הזרם  על־ידי  ונסחפו  הנהר  לתוך  נפלו  הם  ופתאום  שלי, 
לכיוון הסכר, מפל המים שהיה בנהר. לפני שהגיעו אליו, הם הגיעו לחלק 
הזה  והזרם האדיר  תועלו,  כלשהי. המים  הגדה, שכיסה הטיה  בולט של 
"קפצתי  אמר:  הוא  הסתכם".  זה  בכך  לקרקע.  מתחת  אל  נעלם  פשוט 
לכיוון הסכר,  איתם  נסחפתי  ובבת אחת  הילדים,  להציל את  כדי  פנימה 
לכיוון התעלה הזאת, הערוץ הזה, שנעלם מתחת לקרקע. אני יכול לומר 

לך", הוא אמר, "שבחיים לא התעוררתי כל כך מהר".
איֶנרטי  נראה  הוא  לגמרי!  התעלף  פשוט  שהוא  היה  נראה  ואז, 
לחלוטין על הספה. הוא הפסיק לדבר, הוא היה אינרטי לגמרי. אז אמרתי: 
תחת  נסחפת  שבטח  חושב  אני  מהר.  מספיק  שהתעוררת  נראה  "לא 
הפרוייקציה הזו". ואז הוא התחיל שוב לדבר באותו האופן הלא־קוהרנטי 

זה. וזהו  הרגיל, 
היה  חשוב.  אירוע  היה  שזה  הרגשתי  מדוע  לומר  לי  קשה  כעת, 
שהוא  לכך  רגיל  הייתי  לא  ראשית,  זאת.  להסביר  שיכול  מאוד  הרבה 
זה די לא תאם את יתר האנליזה, ואת  ונהיה קוהרנטי.  הגיח באופן הזה 

שמעולם  המטרידה  אמירתו  הגיעה  ואז  שלו.  הרגילה  התקשורת  צורת 
בחייו לא התעורר כל כך מהר. ואז, הנקודה המטרידה הבאה, התעלפותו 
למראית עין, שיכולתי להבינה אילו היה מאבד לגמרי את ההכרה. לא היה 
לי דבר לפרש לו. לא ידעתי מה לומר על כך. אך זה יצר מוקד למחשבה 
רבה מאוד, משום שאפשר היה להרגיש )כפי שאני הרגשתי עם זה( שזה 
פשוט הוגש לי על מגש, ולא הצלחתי להבין, ולא הצלחתי לתרום דבר 
כלשהו... וכאן היה סוף פסוק. זהו סוף הפרשה הזאת. מבחינתי, זו היתה 
פשוט הזדמנות אבודה; הרגשתי בטוח למדי שהיא היתה חשובה מאוד. 

.)57-56 )עמ'  הייתי רוצה שיהיה לי פירוש כלשהו לתת" 
ואי־התהוות  התהוות  של  מאוד  שונה  אופן  שזהו  ספק  אין 
של פירוש מאשר אופי הפירוש היודע־כול והכופה־ידיעה של 
שביון  חושבת  אני  אבל   .)24(  1955 מאוקטובר  בדוגמה  ביון 
האיש,  של  המוות  אימת  האימה,  זעקת  את  בתגובתו  החמיץ 
גם  מעניין  הפסיכוטיות.  הגנותיו  בתוך  שוב  ונעלם  חזר  והאיש 
לצרף לזה את הדברים שביון )28( כותב באותו זמן )מרץ 1967( 
]מטופל  כזה  שמטופל  חושב  ״אינני  אחרת:  קלינית  לדוגמה  ביחס 
פסיכוטי או גבולי[ יקבל אי־פעם פירוש, עד כמה שיהיה נכון, אלא אם 
הוא מרגיש שהאנליטיקאי עבר דרך המשבר הרגשי הזה כחלק מהפעולה 

.)291 )28, עמ׳  של נתינת הפירוש״ 
סכנת  דרך  רגשית  ועבר  התחבר  לא  ביון  כאן,  קרה  לא  זה 
ביון  אבל  בהצלה,  והצורך  שבמעמקים  והמוות  הכליה  הנפילה, 

ההחמצה הגדולה. כאן מרגיש את 
אני רוצה להזכיר פה דוגמה שיש בה דמיון רב לדוגמה של 
ביון, אשר נכתבה על־ידי ויניקוט )29(, וגם היא עוסקת בחלום 
טיפולית  מקונסולטציה  לקוחה  היא  ממנו.  והתעוררות  מפחיד 

ילד בן עשר שהגיע בגלל גמגום.  ויניקוט עם אלפרד,  של 
כמה  לו  שהיה  מפחיד  חוזר  חלום  על  לוויניקוט  סיפר  אלפרד 
שנכנסת  מכשפה  על  חלום   — שכח  לא  פעם  אף  שהוא  קודם,  שנים 
ויניקוט  מכרה־פחם.  כמו  למאורה  אותו  ולוקחת  הפתוח  החלון  דרך 
שואל האם המכשפה עמדה לאכול אותו, ואלפרד אמר: "אני לא יודע, 
התעוררתי בנקודה זאת. הבעיה בלספר לך חלומות אלה היא שאם יש 
לי חלום והוא נעשה נורא, אני מתעורר". הוא הוסיף: "לפעמים הייתי 
ואז  להתעורר";  במקום  נורא,  היה  מה  ולדעת  איתו  להמשיך  רוצה 
ולפחד  הלאה  להמשיך  מעדיף  שהיה  שוב  ואמר  לעצמו,  הצטחק  הוא 

מאשר להתעורר. 
איך  יודע  הייתי  רק  אם  ביותר,  הנורא  אל  אותו  לקחת  "הוזמנתי 

.)121-120 )עמ'  לעשות זאת" 

קלינית דוגמה  שהשתתקה:  הזעקה  את  לשמוע 
ועל  שהשתתקה,  זעקה  על   )11( שלי  דוגמה  עכשיו  אוסיף 
מאבק בתוך ומתוך החוויה הטיפולית על טיפולו, ואולי על חייו 

הרגשיים, של המטופל.
מאוד,  גבוה  בחור   ,28 בגיל  פסיכותרפויטי  לטיפול  אלי  הגיע  בן 
כמשבר  שתואר  במה  לטיפול  בא  הוא  דופן.  יוצא  באופן  נאה  אתלטי, 
של  ועזיבתה  בגידתה  סביב  האחרונות,  השנתיים  כל  שנמשך  דיכאוני 
קודמים,  פסיכותרפויטיים  טיפולים  שני  לאחר  כבר  היה  הוא  בחורה. 

שנפסקו תוך המלצה על טיפול תרופתי.
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לשאלותיי, הוא תיאר באופן חסר־הבעה את מה שקרה עם הבחורה. 
היו תמיד בחורות שהתעניינו בו, ׳׳שהתחילו איתו״, אבל לאחר לילה או 
כמה לילות — הלכו. רק היא — שלי — נשארה, התעקשה על המשך הקשר 
איתו, אמרה שאוהבת אותו. לאחר כשלושה חודשים של קשר החליטה 
ולאחר  נסעה,  היא  והוא לא התנגד, אפילו הרגיש הקלה.  לחו״ל,  לנסוע 
כחודש — מכתביה השתנו והתמעטו, עד שלבסוף נפסקו. כשחזרה לאחר 
כשלושה חודשים, סיפרה שהיה לה קשר עם מישהו שם, ואף שהקשר 
בה  והפציר  שביקש  למרות  אליו,  לחזור  לחלוטין  סירבה   — נפסק  ההוא 
שוב ושוב שתחזור ושינסו שוב. מבחינתה, הוא, בן, היה כבר עניין גמור 
וסגור — אמרה. הוא התחיל לטלפן אליה כל הזמן, ביום ובלילה, לפעמים 
ולפעמים  להפסיק,  יכול  לא  אבל  מושפל  ומרגיש  אליה  מתחנן  מדבר, 
סהרורי,  שתוי,  לדירתה,  מסביב  שעות  מסתובב  היה  בלילות  מדבר.  לא 
היא  מתי  האור,  נכבה  מתי  שם,  היא  האם   — אחריה  ועוקב  מטושטש, 

הולכת לישון, האם יש לה מישהו אחר.
אף שהיה רשום ללימודים באוניברסיטה, לא הגיע כמעט ללימודים 

ובכל המבחנים נכשל שוב ושוב במשך אותן שנתיים.
לפעמים עבד בעבודות מזדמנות, שוליות, בעיקר בלילות, כדי לממן 

זה היה משבר אישי, מקצועי ותיפקודי כולל. חלקית את הוצאותיו. 
לאחר שסיפר את הדברים האלה, ולאחר עוד כמה שאלות ששאלתי 
שאין  היה  דומה  הראשונות,  בפגישות  שענה  אינפורמטיביות  ותשובות 
שום דבר שאפשר היה עוד להגיד, לדבר עליו ולהתייחס אליו. מאמצים 
חסר־משמעות  מקום,  לאותו  תמיד  הגיעו  לדובב,  לשאול,  שעשיתי 
וחסר־תוחלת, תפל; דיבור בלי נמען ובלי התייחסות — ׳סתם׳, היה עונה 
על הכול. לא היה שום תחום שהיה לו עניין בו. הלימודים — ׳סתם׳, לא 
הארוך  הטיול  אחר.  מקצוע  שום  לא  גם  אבל  שלומד,  מה  אותו  מעניין 
מפגשים  ׳סתם׳.   — בהם  שהיה  והמקומות  הצבא  לאחר  בעולם  שעשה 
וכבר  ׳סתם׳,   — ׳סתם׳. הפגישות בטיפול   — ׳סתם׳. העבודה   — חברתיים 
אמרו לו את כל הדברים בטיפולים הקודמים, ׳גם סתם׳. כשוויתרתי על 
ניסיונות לשאול ולדובב, השתררה שתיקה — חלולה ומשמימה לא פחות. 
לכל  ובשתיקה,  בדיבור  שהזדחל,  ה׳סתם׳  אלא  אי־הדיבור,  היה  לא  זה 
שיבוש,  התחולל  כאילו  וחסר־מוצא;  חסר־גבולות  מקום,  לכל  הפינות, 
מדבר  ׳סתם׳.  הנפשי.  המנגנון  של  החיים  במערכת  לתקנו,  שאי־אפשר 
הבלתי־נפסקים  התלושים,  הליליים,  הסיבובים  היו  ורק  רגשית.  שממה 
והנואשים, מידי לילה, שנמשכו סביב ביתה של שלי, אולי משום שהיתה 

הדמות היחידה שפרצה בעזיבתה את הסתמיות הזו. 
אצל  בטיפול  היה  אם  שאולי  חשבתי  כאלה  וחצי  כחודשיים  לאחר 
מטפלת צעירה, קרובה יותר לגילו ולעולמו, היה יכול להתרחש בטיפול 
את  לו  והצעתי  שעייפתי;  גם  ייתכן  חי;  יותר  ליבידנלי,  יותר  משהו 
לשום  ללכת  מתכוון  לא  שהוא  מייד  ענה  הוא  אבל  הזאת.  האפשרות 
יותר, ושזה בכלל הטיפול  ולא מבוגרת  יותר  מטפלת אחרת, לא צעירה 

יודע למה בכלל הוא עוד מנסה. וגם כך הוא לא  האחרון שהוא מנסה. 
ניכרת  הקלה  נהיתה  בהדרגה  חודש:  עוד  בטיפול  המשכנו  וכך 
בטיפול,  חודשים  ארבעה  כמעט  כשהיה  ואז,  שלו.  הליליים  בשיטוטים 
גם תקופת  זו  רואה טעם להמשיך; שום דבר לא משתנה,  הודיע שאינו 

ילמד לבחינות. יותר אם בזמן הזה  ויהיה טוב  הבחינות של סוף השנה 
שיתקשר  ביקשתי  ורק  פגישה,  עוד  לאחר  החלטתו  את  קיבלתי 
הוא התקשר לאחר כשלושה שבועות. אמר  יתדרדרו.  אם הדברים שוב 
הליליים  והשיטוטים  הלך,  לא  בכלל  מהן  ולחלק  הבחינות  בכל  שנכשל 

סביב ביתה של שלי — שוב חזרו.

חזרנו לטיפול.
לפגישות  הביא  הוא  אחר.  למשהו  שלו  ניסיון  היה  זאת  בתקופה 
בטיפול את המכתבים ששלחה לו שלי מחו״ל, הקריא לי אותם, כמנסה 
מה  לאהוב,  הפסיקה  מתי  קרה,  זה  ומתי  קרה  מה  איתי  ולמצוא  לחפש 
היא  יפה,  זוג   — שנסעה  לפני  שלהם  תמונות  לי  הביא  למה.  השתבש, 

מסתכלת עליו; ברור שהיתה קשורה אליו.
השיטוטים  את  החליפו  בטיפול  סביבה  השיטוטים  אלה,  בחודשים 
הפסיקה  היא  גם  אבל  חדשה,  בחורה  עם  קשר  התחיל  הוא  הליליים. 
אותו לאחר שבועיים. שוב קשר שנקטע בפתאומיות; שוב הפער הנורא 
הזה בין הופעתו המרשימה, המושכת אליו, ובין הקריסה הבלתי־נמנעת 

והבלתי־מובנת של כל קשר.
ונראה  לפגישה  בא  הטיפול,  זה של  חודשים בשלב  כשלושה  לאחר 
עייף. אמר שלא ישן כמעט בלילה, כי היה עם בחורה מבוגרת ממנו בכמה 
שנים, שהכיר בפאב, אבל הוא לא רוצה להמשיך בקשר איתה, לא רוצה 
מישהו.  כשרוצה  כמוהו  נואשת  רציני.  משהו  רוצה  היא  כי  בה,  לפגוע 
אולי ילך איתה עוד כמה פעמים כשיהיה בודד ושתוי. הוסיף שלא הולך 
ללימודים, לא בראש שלו. לא רוצה שום דבר. שאל אם יוכל לשכב על 
הספה שבחדר, ספת האנליזה. שכב, שאל — ׳לא רואים אותך?׳ ואחר־כך 
אני  ונוקשה.  מאוד  ארוך  נראה  השעה;  סוף  עד  תזוזה,  בלי  דומם,  שכב 
חושבת )אבל לא יודעת בבירור( שעצם עיניים. הוא התעורר ממש לפני 

סוף השעה, בלי שהערתי אותו, והלך.
שנבהל  הרגשתי  הפגישה.  כל  דיבר  לא  לאחר־מכן  בפגישה 
לי  צלצל  הבאה  הפגישה  לפני  יום  הקודמת.  בפעם  שלו  מההתמסרות 
ונדבר. שלא יבוא מחר. לא רוצה להמשיך את הטיפול. ביקשתי שיבוא 
הוא הגיע לפגישה, ואמר בהתחלה שלא רוצה יותר להיות בטיפול. 
זה בניגוד למאצ׳ו שגידלו אותו להיות. זה מעצבן אותו. ושתק. אחר־כך 
אמר שטלפן לשלי השבוע ואמרה שלא רוצה לדבר איתו, הוא לא חלק 
שאי  אומרת  אני  בטיפול.  להיות  רוצה  לא  וטרקה;  יותר,  שלה  מהחיים 
תחום,  באיזשהו  לו  טוב  שיותר  בלי  כך,  הטיפול  את  שיעזוב  אפשר 
באיזשהו מקום — לא בלימודים, לא בעבודה, לא באהבה. ״לא משנה, הוא 
כבר ילך לאן שהוא״ — הוא אומר. אבל אני מרגישה בתוכי שאי־אפשר 
נאבקת  אני  ללכת,  כשרצה  הקודמת  מהפעם  גדול  ובהבדל  כך,  שילך 
בעיקשות בלתי־מובנת לי על הטיפול הכושל הזה, ואומרת שלא יכולה 
לאחריותי  בניגוד  שזה  והרסני;  נואש  לשום־מקום,  כך,  ללכת  לו  לתת 

המקצועית והאנושית. וכשמדברת, מרגישה שדמעות עולות בעיני.
אני  ברגש,  כמעט  ואמר,  מצוקתי,  את  ראה  הוא  בי,  הסתכל  בן 
אני  הפסיכולוגיות.  מכל  ממני,  איכפת  לה  שהיה  היחידה  ״את  חושבת: 
יודע שזה לא עניין של אגו אצלך. אבל את לא מבינה — אני אבוד. אין 

סיכוי. אין שום סיכוי״.
תישאר   — אפריל  בתחילת  הגעת  שנה.  לטיפול,  לי,  ״תן  אמרתי: 
דבר  שום  יותר  אגיד  לא   — לך  יעזור  לא  ואם  הבא,  אפריל  עד  בטיפול 

אם תרצה ללכת״.
נולדתי״. אומר — ״באתי בתחילת אפריל? אז 

יום  לאחר  יום  הראשונה  בפעם  הגיע  אכן   — ביומן  בודקים  אנחנו 
הולדתו.

הזמן  של  הזאת  והמוחשית  המפתיעה  החדשה,  בתחושה  משהו 
שנכנסה כך לטיפול, ממקד אותי בידיעה שכל שלושה־ארבעה חודשים 
בו  ובגדה  חודשים,  שלושה  לאחר  נסעה  שלי  גם  בטיפול.  משבר  קורה 
קרה  בזמן שנולד, האם משהו  לטיפול  הגיע  חודשים. אם  אחרי ארבעה 
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נפסק  משהו  האם  חודשים,  ארבעה  לאחר  חייו,  של  הראשונה  בשנה 
ונקטע שם; אבל מה?

אני מציעה משהו שאינני נוהגת לעשות — שישאל את אמו מה קרה 
מזה  יצא  ״מה   — תחילה  מסרב  הוא  חודשים.  ארבעה  בן  בערך  כשהיה 
שישאל. בכלל, מה יוצא מזה שמספר לי דברים״. אמרתי שאני מכירה אותו 
עכשיו אחרת. לפני ארבעה חודשים לא היה איכפת לי שיילך, אבל עכשיו 
יודעת את המצוקה והסבל שלו, אחרי שראיתי  — זה שונה, אחרי שאני 
את המכתבים, אחרי שאני מכירה את הקטיעה הבלתי־מובנת החוזרת הזו.

אני  אבל  להעביר.  מצליח  שלא  שלו  בראש  תמונות  ש״יש  אומר 
שואלת אותו מה הוא חושב, ולא יכול לסבול את זה; שלא אשאל אותו, 

והוא יתקן אותי״. אנחנו מסכימים לזה. שאגיד מה אני חושבת 
לפגישות הבאות בטיפול מגיע בלי ששאל את אמו. אני מחכה.

הוא   — לה?״  יגיד  זה מחר, מה  כאלה שאלות,  ״מה פתאום שישאל 
ש"הפסיכולוגית  שיגיד  מציעה  אני  כך.  על  שואלת  כבר  כשאני  אומר, 
ביקשה שישאל״. כששואל, חוזר ואומר שאמו הופתעה ואמרה שקרו אז 
דברים קשים מאוד, שאף פעם לא דיברה עליהם; רצתה לספר לו, אך הוא 
לא רצה לשמוע, והיא ביקשה את רשותו ורשותי לספר לי ישירות. הוא 
נתן את הסכמתו ואני הסכמתי. ואז קיבלתי ממנה מכתב ארוך, ובו ספרה 
בלילות  והיתה  ספסטית,  ברונכיט  קיבל  חודשים  שלושה  בן  שכשהיה 
לנשום,  נאבק  והוא  לחייו,  וחרדה  מבוהלת  ידיה,  על  איתו  מסתובבת 
חלה  חודשים,  ארבעה  בן  כשהיה  חודש,  ולאחר  נחנק.  כמעט  מחרחר, 
בסכנת  והיה  המוח  קרום  בדלקת  בשנה,  ממנו  גדול  שהיה  הבכור,  אחיו 
חיים, והיא ישבה ליד מיטת האח בבית־החולים במשך כשלושה שבועות, 
וכשחזרה  תקופה;  אותה  כל  אותו  לראות  ובלי  הביתה  בכלל  לחזור  בלי 
והיא  לגמרי,  שקט  היה  חולה,  היה  לא  שמח,  ולא  בכה  לא  בן   — הביתה 
חשבה שזה עבר בשלום, וגם — כתבה — בעצם היתה בעצמה עייפה מכדי 
תשישות  של  בתקופה  היתה  אחר־כך  חודשים  כמה  מדי.  יותר  לחשוב 

יותר כלום. יכלה לסבול  ודיכדוך. לא  איומה 
ל׳סתם׳.  הפך  רגשית,  נגמר  לתמיד,  ויתר  ומבינה שכאן  קוראת  אני 
אבל כשאני מספרת־מקריאה לו מה שכתבה, הוא יושב בפנים אטומות. 
לא  זה  לי  ״אבל   — בסוף  אומר  הוא   — מזה״  מתרגשת  שאת  רואה  ״אני 

זה סתם״. זה היה פעם.  משנה. 
זורמים.  יותר  קצת  הדברים  אחר־כך,  בתקופה  בטיפול  זאת,  בכל 
כדי  בעצמך  לפגוע   — העצמי  ההרס  ׳רעיון  את  מנסח  יותר,  מדבר  הוא 
לפגוע במי שפגע בך, שאתה כועס עליו; שירגיש לא טוב, שירגיש שזה 
האחרונים  החודשים  ארבעת  סוף  לקראת  מרץ  בסוף  אבל  באחריותו׳. 
האלה שניתנו כאורכה, הוא הולך ונסגר, הדברים דועכים, ובתחילת אפריל 

והוא מפסיק את הטיפול. אומר לי שעברה שנה, אין שינוי, 
הפעם אינני מתווכחת. ״הוא אכן עמד בהסכם שסיכמנו ואני מודה לו 
על כך״, אני אומרת, ומוסיפה ש״חבל לי מאוד שלמרות המאמץ הגדול 

שהשקענו, לא הצלחתי לעזור לו״.
הטיפול נפסק.

— מספר שלוקח סמסטר  אלי  בן מתקשר  חודשים,  כחמישה  לאחר 
קיץ באוניברסיטה. אינני תופסת תחילה את משמעות הדברים, אבל אז 
במרץ  הלימודים  את  לגמור  רוצה  הוא  כי  קיץ  סמסטר  שלוקח  מוסיף 
הבנתי  הבחינות;  כל  את  השנה  בסוף  הפעם  שעבר  מאחר  הבאה,  בשנה 

שקורה שינוי.
את  שעבר  סיפר  חודשים.  שלושה  עוד  לאחר  שוב  התקשר  הוא 
סמסטר הקיץ בהצלחה ושיגמור את הלימודים במרץ. במרץ התקשר שוב, 

לאחר שעבר את הבחינות. שוב התחיל בקשר עם בחורה ושוב הפסיקה 
אותו לאחר שבוע. חושב שצריך לחזור לטיפול. אנחנו קובעים להתחיל 

יום הולדתו )השלושים(. יום לפני  בתחילת אפריל, הפעם 
ובפגישה הראשונה כשמגיע שוב מחדש לטיפול, הוא מספר־שר לי 
שיר של אהוד בנאי, שלא היכרתי קודם, על ״הילד בן שלושים, ]ש[יש 
החוזר,  לפזמון  מגיע  וכשהוא  ומאהבה״,  מעבודה  מובטל  גבוה,  חום  לו 

יש דמעות בעיניו:
והניחי על לבי תחבושת  ״מהרי־נא 

בטרם תשכיביני לישון 
וספרי לי על הילד שהייתי,

איך שמחתי על הגשם הראשון״.

והטיפול נמשך מאז במשך שנים — כבד, קשה, מעיק, אבל מתקיים.

לסיום:   מחשבות 
נשמעת שאינה  הזעקה  את  לשמוע 

SOS הוא אות של מצוקה גדולה, קריאה לעזרה מאיזור של 
ועדיין  מזמן  שהתחיל  קטסטרופלי  "תהליך  חיים,  וסכנת  גדול  אסון 
מתקיים... קטסטרופה בתהליך... משהו נורא קרה, קורה" )אייגן, 9, עמ' 20(. 
צרה[",  בעת  ]עזרה   Send Out Souccour" אחרונה,  זעקה 
נעזבת  שהתקווה  לפני  שטובעים,  לפני   —  ,“Save Our Souls”

והזעקה משתתקת. וגוועת, 
כדי להציל את הנפש, כדי לשמוע את הזעקה הזאת מתוך 
מעמקי האסון, צריך להגיע אל תוך מעמקי האסון. כמו במקרה 
של בן ובדוגמה של ביון, מטופלים אלה נושאים בנפשם את חותם 
שהשתתקה,  והזעקה  המוקדמת,  וההתמוטטות  הקטסטרופה 
כשארגון הגנתי מסיבי סגר והכחיד את חווית המצוקה, האימה 
והכאב הבלתי־נסבלים, ואלה נשארו במעמקי הנפש כחלק מת, 
לא־נחווה, מנותק, ללא מגע או מבע רגשי. אך כיצד ניתן לטפל 
 )unthinkable( בעזרת מחשבה, דעת, במה שאי־אפשר־לחשוב

ואי אפשר להעלותו־על־הדעת? 
יהיה  שהמטפל  בטיפול  הקריטית  החשיבות  לדעתי,  לכן 
שם־בתוכו, נוכח וחווה את אימת הבלתי־נחווה, ומאפשר לכאב, 
להיחוות  שאי־אפשר־לחשוב־ולהרגיש,  ולאימה  ליאוש  לסבל, 
כשהמטפל־עם־המטופל  הטיפולית  בסיטואציה  בהדרגה 
כ'עדות'  לא  ביחד.  אותם  עוברים  עמוקה  בהתחברות־נפש 
)witness(, אפילו לא בחיבור אינטרסובייקטיבי אשר מצריכים 
את הזעקה הנשמעת, אלא באופן שמעבר לאינטרסובייקטיביות, 
 'withness  — מטפל־עם־מטופל  'מחוברות  מכנה  שאני  באופן 
המתעצמת עד להיות־באחדות )at-one-ment( של מטפל־מטופל 
יכול  בן   .)30( הבלתי־נשמעת  ההתמוטטות  מעמקי  בתוך 
שבתוכו  חסרת־המוצא  הנוראה,  הסתמיות  את  לפרוץ  היה 
של  הנאלמת  ולזעקה  האבודות  דמעותיו  אל  ולהגיע־מחדש 

נפשו דרך היותי־שם ותחושת הזעקה והדמעות שהיו בעיני. 
רגרסיה  במצבי  שמטפל־ומטופל  הצורך  על  מדבר  ויניקוט 
עמוקה בטיפול יהיו בחיבור ובמושקעות ראשונית של אם־תינוק 
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בשלבים המוקדמים של התפתחות רגשית. ביון המאוחר מדבר 
המטפל  היות  מתוך  המטפל  בתוך   Oב־ טרנפורמציות  על 
באחדות )at-one-ment( עם המציאות הרגשית האולטימטיבית 
מנסח  גרוטסטיין   .)6( המטופל  של   Oולא־נודעת־ הלא־ידועה 
זאת, בהסתמך על ביון המאוחר, במאמרו ”Orphans of O“ ואומר 
שלא כמו בטיפול של מטופלים שאישיותם יותר־בריאה, "הטיפול 
של מטופלים 'ניצולי־קטסטרופה' )’castaway patients‘( מצריך את 
חוסר־הנפרדות של העברה־העברה־נגדית ב־reverie של המטפל, ואת 
יכולתו להפוך להיות )’to ‘become( המצוקה והייסורים של המטופל... 
 .)25 עמ'   ,31( האנליטיקאי'"  בתוך   Oב־ 'טרנספורמציה  זאת  מכנה  ביון 
אייגן כותב: "מעורב פה יותר מאשר היכולת לדעת... יכולת עמוקה 
או עמוקה יותר מאשר תחושת הקטסטרופה צריכה להתהוות כדי שריפוי 
כרוך  טיפול  של  זה  "סוג   .)219 עמ'   ,32( לקרות"  יוכלו  עמוק  שינוי  או 
יותר מכל מה  יש תמיכה שהיא עמוקה  במחוייבות להתנסות עמוקה... 
 ,33( שאפשר לאחוז בו... משהו צריך לקרות ברמה של השיגעון עצמו" 

 .)193-192 עמ' 
זאת  מציאות  תופס  "המטפל  כותבים:  סימינגטון  ונוויל  וג'ואן 
]של המטופל[ משום שבמעמקי יישותו הפך להיות אותה מציאות" )34, 

180, ההדגשה שלי(.  עמ' 

לסיום, אני רוצה לחזור לחיבור של הנשמה והעץ הכרות:
"בשעה שכורתין את עץ האילן,  

ואין הקול נשמע...  ועד סופו  יוצא מסוף העולם  הקול   
יוצאת מן הגוף,  ובשעה שהנשמה   

ואין הקול נשמע". ועד סופו  יוצא מסוף העולם  הקול   

ביון  אמר  מותו,  לפני  שנה   )1978 יולי,   10( בפריז  בסמינר 
 ,)a person( אדם  מסתתר  זה,   48 בן  גבר  שמאחורי  מציע  "אני   :)35(
נסתר  העץ,  שורשי  כמו  שהוא,  לא־מודע,  שורשים,  לו  יש  זה  ואדם 
מראייה. יש לא רק ענפים שמסתעפים עם רשת עורקים, אלא שמתחת 
שלך,  לפני השטח יש לו שורשים. כך שכאשר האדם הזה בא אל החדר 
מה אתה רואה? אני לא שואל פשוט מה אתה רואה עם עיניך, אלא מה 

האינטואיציה שלך מאפשרת לך לראות?"
למציאותו  גדולה  והתחברות  האינטואיציה  מה  סיפרתי 
 in-tu-it לי  ואיפשרה  הנפשית של המטופל מאפשרת, לדעתי, 
ששינוי  נוכחתי  השנים  במשך  בן.  עם  ולהיות  לראות   (intuit)
אמיתי באזורים הכי מנותקים, סגורים, חסומים, מתים, ריקים, 
והכחדה  קטסטרופה  התמוטטות,  אזורי  ומייאשים,  מיואשים 
להיות  עצמו  נותן  כשהמטפל  מתאפשר  הנפשיים,  החיים  של 
עולמו  עם  ואמיתית  עמוקה  חוויתית  בהתחברות  שם־בתוכו, 
ונפשו של המטופל, כך שתוכל להתהוות התנסות אחרת בתוך 
האימה שלא־ניתנת־לחשיבה, ההרס, הייאוש והמוות של החיים 
הפנימיים, "המוות התופעתי" )לפי ויניקוט, 1(. פה זה לא "לחיות חוויה 
יחד" )כדבריו של ויניקוט, 36, ההדגשה במקור(, אלא 'לחיות אין־חוויה 
לזה  קוראת  אני  ונאבקת.  תובענית  קשה,  התחברות  זוהי  יחד'. 
'הינכחות' )הינתנות ונוכחות( ומחוברות מטפל־מטופל בטיפול, 
נפש־לנפש, נפש־עם־נפש, בתוך אזורי הקטסטרופה וההכחדה. 

עד  המתעצמת  זאת,  מחוברת  'הינכחות'  לדעתי, 
מאפשרת  מטפל־מטופל,   )at-one-ment( להיות־באחדות 
נפשי  תפקוד  של  האופנויות  או  האזורים  שלושת  במודל 
 )30 אשל,  וכן   ,37( ורמוט  שמציע  פסיכואנליטית  ועבודה 
 Kב־ "טרנספורמציה  של  השני  לאזור  מעבר  אל  להמשיך 
והלא־נודע  הראשוני  השלישי,  לאזור  ידע("   —  Knowledge)
ביותר — "טרנפורמציה ב־O", כדי להגיע לחומרי נפש הקבורים 
 ,)unthinkable( לא־ניתנים־לחשיבה־ולידיעה  לא־נחווים, 
 ,reverie מוכחדים וחסרי־ייצוג במעמקים, ולכן אינם מאפשרים
ולחשוב ולחלום אותם באופן אנליטי בטרנספורמציה ב־K. זה 
גם דומה להבדל שמתווה אוגדן בין "חלומות/זעקות שנקטעו" 
"חלומות  לבין   )nightmares( סיוטי־לילה  או   )interrupted(
שלא־נחלמים" )undreamt, 38( או מצבי התמוטטות מוקדמים 
לא־חיים )unlived, 39, 40( אשר אינם מאפשרים reverie. באופן 
הטיפוליות  האפשרויות  טווח  את  מאוד  להרחיב  מתאפשר  זה 
)אשל, 41, 42, 43, 15, 44, 45, 46, 30, 17, 47, 48, 49, 50, 51, 52(. 

ם  י צ ע ה ו

למכון   visiting scholarכ־ הוזמנתי  שנתיים,  לפני 
לטיול  נסעתי  ומשם  פרנציסקו,  בסן   PINC הפסיכואנליטי 
 )Douglas Fir( פיר  הדגלאס  עצי  בין  הלכתי  וכאשר  באורגון. 
הצפופים לאורך ערוץ הנהר רוג )Rogue River Gorge( ראיתי 
 The ליד שני עצים, שאחד מהם היה רק גדם כרות, את השלט
Living Stump )הגדם החי(. השלט מסביר שהגזע הגדום שרד 
והתחברו־  השתרגו  שלידו  העץ  ושורשי  שורשיו  כי  בחיים 
שנים  בחיים  כך  להישאר  יוכל  והוא  בזה;  זה   )graft( הושתלו 
או  לנבוט  שיצליח  עד  השני  העץ  לשורשי  הזה  החיבור  בתוך 
של  הנפש  שורשי  על  ביון  דברי  על  חשבתי  ייחורים.  להצמיח 
האדם המטופל ועל חיבור חוויתי אחדותי של המטפל־מטופל 
בשורשי נפשותיהם. אם העצים יכולים להתחבר כך, האם אנחנו 

נוכל?  לא 
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