
ומוכלמיכלעלמחשבות

 2,1מ.א.לבראו,משה

לינראהשונים.מחבריםעל-ידיוהורחבנירןעל-ידישפותחכפיוהמרכל,המיכלמושגאתסוקרתזרעבודה
כקולטת,רקלאהאםאתשרואהבכך •המיכלמושגעלמוסיפהתמירהןגהאובייקטאודותבולסשלשעבודתו
בעבודהניסיוןיש ,כןכמר . unthought knownשלהיווצרותכמאפשרתגםאלאהשלכות,ומחזירהמעבדת

תיאוראמהותיהם.עבורמתמירוכאובייקטכמיכלששימשוילדים,שלהרגשיתההתפתחותאתלתארזר
אין-סופיתנפילהגנרל,ללאאימהשלותחושותומשני,ראשוניעררוקשה,רךשלראשונייםהיבטיםמדגישזה

התייחסותתוךהטיפולי,בתהליךמשתקפיםשהםכפיאלההיבטיםעללהצביעניסיתיבהמשךודליפה.
נגדית.והעברההעברהשללהשתמעויות

והמוכלה~יכלעלביוןשלרעיונותיואתאסקורזובעבודה
) container and contained (, טוסטיךעל-ידיפיתוחםאת

עלבולסשללעבודתואלהרעיונותלקשרואנסה •ואוגדן

מחשבות .) transf ormational object (המתמירהאובייקט

היפוךמתקייםשבו •התפתחותימצבלהבנתבסיסיהוואלו
מיכל-פסוידומשמשהילדכאשר •לילדהאםביןתפקידים

התפתחותיקושיביןלקשרמנסההמאמר .אמרעבורמיכל
וביטו:םפאתולוגייםמצביםהתפתחותשלאפשרותלביןזה

 .הטיפוליבתהליך
הפסיכואנא-בזרמיםמרכזימקוםתופס~יכלהמושג

מושגמתוךהתפתחהואהאנגליות.הגישותשלליטיים
מסוייםהיבטמכילהאובייקטשבוההשלכתית,ההזדהות

אתמדגישההאובייקטשלההכלהיכולתהסובייקט.של
והרחיבפיתחביון .לילדהאםביןהראשוניהרגשיהמגע
סבורהוא .) 2 , 1 (עבודותבמספרוהמוכלמיכלהרעיוןאת

המיכל,ה~ם.-אם-תינוקהראשוניהמגעהיווצרותשהבנת
על-ידיאליההמושלכיםורגשותתחושותלהכילהיכולה
יצירתשלהתהליךלהבנתלתרוםעשויה-המרכלהתינוק,
מולדתמוקדמתציפיהלתינוק .המוקדמיםבשלביההחשיבה

) preconception ( חשהואכאשרהמספקהשדאתלפגוש
הואשממנורע,כאובייקטבעיניונחווההרעברעב.שלחוויה
לביןהמוקדמתהציפיהביןהמציאותיהמפגש .להיפטרמנסה
מהאובייקטלהיפטרלתינוקמאפשרומרגיעההמספקתה~ם

חיפה.אוניברסיטתלפסיכותרפיה,החוגו

תל-אביב.אוניברסיטתכותרפיה,ילפסהחוג 2
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לתחושותמיכלמהווהאלא •אוכלמספקתרקלאה~םהרע.
הפוגשתמוקדמת,ציפיהקיימתכאשרהתינוק.שלהרעות

שליכולתוביטוילידיבאה ,) no breast (מתסכלת~ם
היא •ביוןפיעל •זויכולת .המציאותייסבולבתלעמודהתינוק

לעמודהיכולתם i:t :עיקריותברירותשתיהתינוקבפנימ~לדת.
הרעהמהחוויהלהיפטרינסההתינוקנמוכה,היאבתיסכול

והרחקההימנעותהשלכתית,הזדהותעל-ידיוהמתסכלת

) i:t .(evasion יחסית,גבוהההיאתיסכוללשאתהיכולתם
התיסכולמצבאתלהפוךהחוויה,אתלשנותינסההתינוק

אותולפתורולנסותעליולחשובשניתןלמצב,לחשיבה,
 .) modification (שינויעל-ידי

ראשונית,חשיבהליצורהיכולתאתמסכלתההימנעות
שתה-סבורביון .המציאותיהתיסכולבפנילעמודהמאפשרת

ביכולתהובעיקר,ה~ם.בתגובותגםתלויהחשיבהיצירתלין
לתוכה.התינוקתיסכולישלוההשלכותהמצוקותאתלהכיל
להפוךיכולההתינוק,לצוניהמתאיםכמיכלהמתפקדתהאם,
לשלווה.ממוותופחדליחד,בדידותלהנאה,כ~בלסיפוק,רעב

שלושהנמצאיםאנשיםשניביןקשרשבכלסבורביון
ה E,ויד ,) Hate (שנאה ) Love (אהבה :מרכזייםרגשות

k .(KnowledgQ המנסהסובייקט,שביןלקשרמתייחס
ולהכירלדעתשניתןאובייקט,לביןהאובייקט,אתלדעת
עצמועלהאמתאתלדעתהסובייקטמנסהזהבתהליך .אותו
וה-למידהאינטרוספקציה,על-ידיהפסיכיתהמציאותועל

ידיעתתהליךהאובייקט.עםהקשרבאמצעותפנימיתקשבה
באי-ידיעהבאכזבה,בתיסכול,בספק,מלווההעצמיעלהאמת

 no (האיןעםהמפגשמתוךבכאבוכרוךשגריה,ידיעה i:ו
breast (. 

\ 
• 
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ומרכלמיכל-הראשוניתבדיאדהמתרחשזהתהליך
לתינוקמאפשרתהאםשל reverieל-היכולתכאשד
היכולתמיידי.סיפוקוחוסרפחדתיסכרל,עםלהתמודד

להשלכותפתוחהלהיותהאםיכולתזוהי ,ביוןלפי reverieל-
התינוקמפניםזהבמצבעבורו.ולעכלןלהכילןהתינוק,של

אתלהפניםיכולהואההתפתחותובהמשךמתוקנת,חוריה
חי-אתמפתחהתינוק .מעצמולחלקשהופכתההכלה,יכולת
למידהומתרחשתוהאיןהתיסכרל(מודיפיקציה)לשינויכולת

כאשד .נפשיתוגדילההתפתחותהמאפשרתהתנסות,מתוך
 '"שלן__יהמתאפשרלא reverieל-ביכולתהלרקההאם

שנירןמצבהאובייקט,רעהעצמי 7עהתנסותמתוךלמידה
 Minus-מספיiוטובמיכלמהורהאינהם =:ilמכנkדד-

container contained · אתולדבלעבדיכולהאינה_היא
l ,הרסני'זהתחליבהתינוק.שלוהאימההפחדיםהתיסכרלים

הספקות,הגילוי'ותחליוסופיות,מרותשלחוריהבריש
חשוףנשארהתינוקנבלם.וההתפתחותהאינטדרספקציה

האירםאתולעבדלסנןלרכך,שאמררהאובייקט,לפחדיו.
לעתים,מגיבה,האםדע.כאובייקטנתפסהמרות,ופחדי
התינוק,שלהמרותופחדיההשלכותכלפיתוקפניתנצרדה

מתוכו'המקיא'ומקנא,תוקפניאובייקטמפניםהוארכך

פנימית.והכלהעיבודשלאפשרותללארגשית,חוריהכל
גבולללאלאימהחשוףנשארשהתינוקכן,אםלומד,ניתן

) nameless dread ( שלהמיידית'ההקאה' .מגןמיכלללא
התנסותמתוךולמידהשינוימאפשרתאינההרגשיותהחוויות
סימבולית.ראשוניתחשיבהליצירתהבסיסנשמטומכאן
להשלכותמספיקטובכמיכללשמשהאםשליכולתהחוסר
נצרדהעל-ידהמוחזריםאינםשפחדיוגרדםלתוכההילדשל

היאבפניושעומדתהיחידההאפשרות .עיבודובדתנסבלת

ניטלתהמפחידה.החוויהשל ) evacuation (החוצהההקאה
ונסבלת.מעובדתכשהיאהחוויהעםלחיותהאפשרותממנו
חדשה.מנטליתפעילותוליצורלחשובלדמיין'יכולהואאין

ביןלהבחיןהיכולתהתיסכרל'ושלהכאבשללשינויהיכולת
המציאותלתפיסתארמניפרטנטירתתחושתרביןלמזרייףאמיתי
האישיות.שלהפסיכוטיבחלקמדוברכאןמתאפשרת.אינה

ס

פורשתאלהרעיונותפיעלהראשוניתהדיאדההבנת
התפתחותלכלוכתנאיכבסיסההכלהחשיבותאתבפנינו
אתמשאידהאםשל reverieה-ביכולתמסיביליקרינפשית.

פסיכוטיים.במצביםהקשורותקשרת,לחרדותחשוףהתינוק

 Minus containerלמצבאיפירניםמספרמרנהביון
contained : 

באישיות,חדשההתפתחותלכלהשנאההואהמרכזי"."האיפיזן
לחיפושהנטייהלהשמידו.שישמתחרה,מהזזהזזהתפתחותכאילו
הרסניות.בהתקפותנתקלותהמציאות."עםקשרוליצירתהאמת

אשמה."העלאתעל-ידיזעזצמהכוחלהשיגניסיוןקייםזה".במצב
 .) 98ע' ' l (קונסטרוקטיבית"לפעילותמובילהואינה
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שהמשיכהטוסטיך'על-ידינוסףמימוקיבלהמיכלרעיון

המגעחשיבותבדבר ) 3 (ביקא.שלרעיונותיהאתופיתחה\
שלהמגערעל-ידיתחושותעל-ידילתינוקהאםביןהראשוני

האינטראקציהאתבחנהטוסטיך .) skin sensations (העוד

שלהתחרשותהממשי'המגעשלההיבטמתוךהראשונית \
המיכל.יצירתשלהאפשרותלגביומשמערתןבערדהנגיעה

האישיותחלקיאינטרגרציה,חוסרשלהראשונים"בשלבים
 Being 'שללתחושהוזקוקיםהגופנייםמהחלקיםדייםמובחניםאינם

held together ' עזרו),אתהתינוקשל(החזויהפסיכולוגיעזרעל-ידי
והרגעההגנהשלחזזיותמפניםהתינוקכאשרמתרחשתהעזריצירת

 .) 57ע' , 4 (האם"עם

על-בעיקרלאם,התינוקביןהעררשמגעסבורהביק
מכיל.ראשוניאובייקטשלחוריהירצדוהפה,הפיטמהידי

התינוק,מספיק,ויציבבטוחמיכלמהורהאינההאםכאשד
פנטזיהמייצרמרכלות,שללתחושההבסיסיהצורךמתוך

הואאלא_מכיל,באובייקטצררךבהשאיןארמניפרטנטית,
 .להכילאמורהשהייתהה~ם.במקרםעצמואתלהכיליכול

התינוקמייצרהראשונית,העוריתהפונקציהבמקרםכלומד,
פסרידר-עצמאי.משניערדמעיןשהיאפנטזיה,

בפנטזיותמרצףהילדכאשדדב,תיסכרלשלבמצבים
נוכחשיהיהלאובייקט,זקוקשהילדטוסטיךסבורההרסניות,

-וירכל
ותהפוךמשליטהתצאשלאכןהזרימה,אתלסנן"להכיל,

בצורהכיווןלשנותעשויההחזויה .מתאימההכלהעל-ידילשיטפון
רואיםאנובעצמו."התהליךאתלעבדיוכלשחילוכןונסבלת,סבירה

מוחזקיםגופושחלקילהרגישלומאפשרתעזרואתהילדשחוויית

 .) 60ע' , 4 (כמיכל"להדגישמתחילשהואהדברמשמעזתזמזכלים.ך

גירויכלעשויכמגן,באם/ערדחשאינוהילדכאשד ·.
חיצוניממקררבאהואאםביןמ'האחד',כחדירהלהיתפס

לעצירה.ניתנתכבלתינתפסתוהחדירהפנימי,ממקרררבין
ובהבנתאוטיסטייםילדיםעםבעבודהדנותעסקהטוסטיך

היאזר.הפרעהבהתהוותהקשוריםהראשוניים,התהליכים
 pre-(מדיהמוקדמתהנפרדותהיאהעיקריתשהסיבהמצאה

mature twoness ( בתרךמתכנסהתינוקלתינוק.האםשבין
להיאחזשירכל •חפץאראובייקטלמצואומנסהוגרפועצמו

אמורהשחיתההאם,בתרךבמקרםבתרנומרכלולהיותבר
שחרראוטיסטיים,שילדיםטוסטיךמצאהלמשל,כך.להכילו.

על-ידימיכללעצמםיצרוהמיכל,וחוסרהעררחוסראת
מפניכחייץהמשחקיםבחדדבשמיכהעצמםאתשעטפוכך

 .גרןואידמיכלהיוותההשמיכה .החדירות
בהתפתחותהמוקדמותשהתחרשותסבורה ) 5 (טוסטיך

'רך'לאי-נעימות,קשור'קשה' .) soft (ורך ) hard (קשההן
מת-בהדרגה .ביותרהמוקדמתהאבחנהוזוהילנעימות,-

והקשה ) receptivity (לקבלהלמרננותהרכההתחרשהקשרת
והל-הפיטמהביןשותפותנוצרתהיניקהנחוויתלחדירה.-
ההיבט-והשדהמקבלהפהלביןהקשה,ההיבט-שרן

ביןאחדותשלמצביוצרתאלותחושותשלהאינטגרציההדך.
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מציאותותפיסתהתפתחותבהדרגהומאפשרתלתינוקהאם

תקינה.
' 
ביןוהאינטגרציההראשוניבקשרהפרעהקיימתכאשר

שוכרתדרגותבפכיעומדיםאנומתאפשרת,איכהלקשהרך
להשליךהנטייהונוצרתלקשהרךביןאינטגרציהחוסרשל
שלמצבנוצרזהבתהליך . not meכ-הקשההחלקאת

איכההאםשברמצב,זהרלתינוק.האםביןזמנהטרםכפרדות
חשוףכשארהואהתינוק.שלהשלכותיואתלהכיליכולה
הגנה,ללאחשוףע,יפגזכשארהרךהחלקגבול.ללאלאימה

ממושכרתחוויותעקבובדידות.אסרןתחושתלוומתלווה
שורשיתשהיאפסיכולוגית,קטסטרופהשלחוריהנוצרתכאלו

לדיסאיכטגך-מ~עד~תוקיימתפגומההעצמיתחושתובסיסית.

ובולטיםמהגרףחלקכארנוןנחוויתעתבטרםהנפרדותציה.
עררעקבלהתמוססותחששאינסופית,כפילהמפכיפחדים

 .מוגןובלתיחדיר
הרךהחלקשברטיפולי,תהליךמתארת ) 6 , 5 (טוסטיך

נפשיתהשקעהקיימתקשים.חלקיםבתרךהגנהמחפש
ונוקשים.קשיםחלקיםעל-ידיהרךהחלקעלבהגנהעצומה

המסולףהעצמיעלרריכיקרטשללעבודותיוהדמוצאיםאנו
false self) (. 

לעבודותאיכטרגרטיביניסיוןמהורהאוגדןשלעבודתו
המדגישמאורגן'חוויתימימויוצרוהואשהוזכרו'השוכרת

 ) 7 (אוגדןומרכל.מיכלשלהמוקדמתהאינטראקציהאת

ולסרוגלתארניתןשעל-ידםמרכזיים,מימדייםשלרשהמתאר
הסכיזר-פך-המימןהדיכאוני'המימן :האנושיתהחוויהאת

שכי .) autistic-contiguous (האוטיסטי-מגעירהמימדכראידי

השלישיוהמימןקליין'מ.על-ידיפותחוהראשוניםהמימדים
שללעבודותיהםאוגדןשלרהסיכתיזההעיבודאתמייצג

רמתעל-ידימאופייןמהמימדיםאחדכלומלצר.ביקטוסטיך.
שלרשתכלאובייקט.יחסישלואיכרתהגנתיותסימברליזציה,

האחדומתנגדיםהשניאתאחדיוצריםקשורים,המימדים

לשני.
פיעל .האוטיסטי-מגעימימובאתמקדזהבמאמר

בחת-בסיסיתראשוניתגרןאיורמתזהמימומבטאאוגדן'

היאהחושית-ריתמיתהחוויהזהכמימוהאנושית.פחחות

תחושותובעיקרהעצמי'תחושתנבניתומתוכההמרכזית

וקשהפ.רה-סימברליתרמהזוהיהערר.למשטחהקשורות
המ-הןהחרשית-מגעיתוהחוויההריתמיותבמילים.לתארה
ושירהדיבורהנקה, :האובייקטעםבקשרהמרכזייםאפייכים

ביןתבניותויצירתמגעחזותיות,סימטריות,האם.בזרועות

שברהבסיסית.העצמיתחושתשלהמרכיביםהםלערר,ערר
מחורר'עררשלחוריהיוצראלותחושותשלבהמשכיות

לתוךר'דליפה''נזילה'וקיימתהעצמיאתלהכיליכולשאיכר
ואוגדן nameless dreadכ-זאתמתארביוןאינסופי.חלל
מצטטאוגדןיותר.מתאים formless dreadשהביטויסבור

חוריהמולהמרכזיותההגנותשאחתהסבורהביק,א.את
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עצמית.לשמירהניסיוןהמשמשמשכי'ערריצירתהיאזר

המתמידהגירודאינפנטילית.אקזמהשלהתפתחות :לדוגמה
על-ידילעצמו'להחזירהתינוקשלכראשלניסיוןביטוימהורה
האימהמול'עררי'ההגבולאתהערר'שלאינטנסיביתחוריה
אנושיתחוריהשבכלמדגישאוגדן .) leaking (הדליפהשל
המימדיםעםבבדבדהאוטיסטי-מגעי'המימדאתלמצואניתן

פיעלפסיכרפאתרלרגיהכללתארניתןמידהבאותההאחרים.
האחרים.למימדיםשלווהקשרהדומיננטיהמימן

שלההיבטאתמדגישותכה,עדשסקרתיהעבודות,

מעוכלתבצררהוהחזרתןעיבודןהאובייקט,לתוךההשלכות
הפחדאתלהפוךאמרר-המיכל-האובייקטונסבלת.
שרע-לינראההרסנית.ולאיותראפשריתלחוריההאינסופי

בולס .המיכלמושגאתמרחיבים ) 8 (בולסשלירכרתיר
מתמיראובייקט :המושגבעזרתשרכההיבטומדגישמוסיף

) transformational object (. הדגיששרריכיקרטמצייןהוא

המהווההאם,על-ידיהתינוקשלוההחזקההקביעותאת
הטרטאלית.האםשהיא ,) environment mother (9עבורו
מחשיבותהפחותהכאובייקטהאםשחשיבותמוסיףבולס

 .העצמישלוחיצונייםפנימייםשינוייםעםשמזוההכתהליך'
בל-בתהליךהאםנוכחויותעל-ידימשתכההתינוקשלהעצמי

כלומר,מתמיר,אובייקטהתינוקעבורמהורההאםפוסק.תי

התינוק,בעיניהתינוק.שלהעצמיאתשמשכההאובייקט

ההשתנותלתהליךאלאלאובייקט,לאהואהראשוניהקשר
האובייקט.על-ידי

חרסושלממצבחררירתיראתלארגןלתינוקעוזרתהאם"כאשר
אופילגבימידעשמעבירריתמ.יתהליךקייםלאינטגרציה,אינטגרציה

 , 8 (עצמו"האובייקטשלהאיכותלגבימאשריותרלאובייקטהיחס

 .) 14עמ'

על-ידימתאפשרותהעצמישלוההתפתחותההשתנות
מצ-והחיצוניים.הפנימייםלצרכיוהאםשלמתמדתהקשבה

משתכיםוכר'ריקנותתחושתרעב,כמר,מצוקהשלבים
ההתמרהזוהיהתמלאות.שללחוויותהאםחלבעל-ידי

הופכיםורעבכעסריקנות,-הראשונית(טרנספורמציה)

התינוק,שלחוויותיואתלחרשאמורההאם .ולתוכןלשובע
קייםכלומר'ייצוג.שלמסריימתלצורהאותןולשכותלקבל
מובחנותשלתהליךעוברמובחן'שאיכרמצב,שברתהליך
דיפרזיתתחושהלבטאלתינוקמאפשרתהאםהאם.על-ידי

תהליךזהריותר.ומובחןברורלמשהוולחרפנהמעורפלת
אולםבר,שחשיםמשהרכלומר, , unthought knownשל

על-ידיה~ם.אותר.ולהבהירלחשובאפשרותאיןעדיין
הכרחמןהשינויאתמאפשרתופעולההכלהמתמדת,הקשבה

 .הפועלאל(הפוטנציאל)

מגיבההאםכאשרלהיווצרעלולהחדירותשלתחושה
ההוויהנחוויתלפגרםועלולהצרכיופיעלשלאלילד

) being (. ,התינוק,שלההוויהאתלהכיליכולהשאיכהה~ם
מיליםוליצירתחשיבתייםלתהליכיםזמנוטרםאותרדוחפת
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ועלולהפנימי,עולמואתומתארותנרגעותשאינןרשפה,
ה~פקט.מןמנותקותהמיליםשברסכיזראידי,אופילהיווצר

אתמקדיםהמתמירהאובייקטשלשהשלבסבורבולס
התפת-קיימתכלומר, .) transitional phase (המעבריהשלב
 .יותרוסימבוליתמובחנתלחוריההתהליךשלמהחוויהחרת
האובייקטאחרחיפוששלחוויותלמצואשניתןסבורהוא

בחיפושמתבטאתזרחוריההמבוגרים.בעולםגםהמתמיר
ובעיקרגורלםואתעולמםאתלשנותשעשויאובייקט,אחר
מאמיניםדתיתאמונהבעלילמשל,שלהם.העצמיתחושתאת

חיפושחייהם.אתלשנותתחליפיושלארהאלשלבכוחו
דוגמה .מיתימבנהבתרךהראשוניהקשראתמשמרזה

שעשויים •במשחקיוהכפייתיהמהמרשלאמונתוהיאנוספת
שאיננוהמתמירהאובייקטאחרחיפושזהר •גורלואתלשנות

ולקיימו.להחיותואמורהמוצלח''הימורשלוהפנטזיה
אתמרחיבהמתמירהאובייקטשלשהרעיוןלינראה

האם,שלמתמדתבהקשבהמדוברלו.ומוסיףהמיכלמושג
ההיבטאתמדגישבולס .מתמידובשינויפעילהבשותפות

כלומר,כמיכל.המשמשהאובייקט,שלוהמשתנההעירני
ולהחזירןההשלכותאתלעבדאמרררקלאזהאובייקט

שלהיבטגםברקייםאלאונוכח,קבועיציב,להיותמעובדות,
מצבילשינוימתמדתרציפיההסובייקטבעינימתמדתהשתנות
לה-האפשרותאתמדגישהמיכלרעיוןהסובייקט.שלהעצמי

ואתהתינוק,על-ידישהושלכוחלקים,דהיינוהמרכל,אתכיל
האובייקטשלההיבטזאת,לערמתעליהם.לחשובהאפשרות
כאובייקט,האםשליותראקטיביתהשתתפותמדגישהמתמיר
מימוש •דהיינו .עדייןקייםשלאמשהרליצור .המאפשר

ול- , unthought knownבבחינתשהואהפנימי,הפוטנציאל
לראותאףניתןמסרייםבמרבן . thought knownל-הופנו

נראה .בעצמוומשתנהקשוב •כעיוניהמתמירהאובייקטאת

ועיקראלה,צדדיםפחותמדגישכמיכלה~םשלשההיבטלי
הזדהותעל-ידישנעשוהמסיביות,ההשלכותבעיבודעניינו

רלמ-לתינוקמאפשרמתמיראובייקטשלההיבטהשלכתית.
כאשר .) (true-selfהאמיתיהעצמישל·חלקיםלבטאטופל

ורחבהפעילהבשותפותשמדוברלינראהזההיבטמודגש
השלכתית,הזדהותמתוךרקולאהאם/המטפלשליותר

 .) 2 (תקשורתהמאפשרת

מקדהתיארו

מתמיר,לאובייקטהכמיההעללהצביעאנסהלהלןכמקרה • 1

 .הטיפוליכתהליךוביטוייםאחדירהחיפוש
כטיפולינמצאתהיא . 14כתלנערהראםגרושה , 35כתא.
רדה-ריקנותהרגשתדיכאון'עקבאישפרזיםשנילאחרשניםכארבע

מיידקהילתילמוסדונמסרהלנישואיןמחוץנולדהא.פרסרנליזציה.
שכנםלהררים,לאימוץנמסרהחרושיםחמישהכגיללידתה.לאחר
החליטוהזרגרכנילדיכאוןנכנסההאם .ליותרלאחרמיידנפטר
לכנינולדוא.שלאימוצהלאחר .הדיכאוןלהפגתכדרךאימוץעל

ילדים.שניהזרג
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פעמיםמספרכיקרוכר •כמוסדהיטבטופלהשא.סיפרוההררים
כהוראתהא.שלכגידולהכולהכלאתהשקיעההאם .האימץולפני
לאאולםיפה,התפתחהא.דבריהם,פיעלולחיים.לתקורהמקרר
דחתהאףולעתיםחיכה,ולגילוייגופניתלקירכהרכההיענותגילתה
א.עלמארדוכעסהפגועהמאוכזבת,עצמהחשההאםזאת.

נמנעתמרוחקת,מסוגרת,עצובה,ומתמידמאזעצמהזוכרתא.

קשייהיוומתמידמאזכסדר'.'להיותתמידומשתדלתגופניתמקירכה
האחרונותוכשניםלאכול,סירובמדרכות,כהקאותשהתבטאואכילה,

להסתדרתמידשצריכהחשהא.קשרת.אנורקטיותכתופעות-
עליתרלהתקשרולאלאחריםלהזדקקלאתלויה,להיותלא •לכד

ככלונלחמהקירבהמכלוכקנאותכקפדנותנשמרההיאהמידה.
הקשרוניתוקלאץרעלייתהוכפלישה.כחדירהכעיניהשנתפס •גירוי
לאףזקוקהלא"אני :וחוזקכוחשלכסימןכעיניהנתפסהרריהעם

ואףלכקרההרריהשללהפצרותנענתהלאהיאלהם".שיועראח,ד
להם.מלכתובנמנעה

לייהירשלאקשוחה,להיותתמידניסיתי .•. " :כתבהכיומנה
אנושי."מארדמשהראיבדתיואולישאתאכזב,מפחדקרוביםקשרים
אכלהחלטית,בצררהדבריםועשיתיקשוחההייתיכעצמי'גאההייתי

שהרגשותיורע''לאמישהורואהואניעצמיעלמסתכלתאנילפעמים
ככלל".לימוכריםלאשלו

לאטשלאטמרגישה"אני :כןכרתכתהיאהטיפולתחילתלאחר
כלהלכלו.ךכלהשאריות,כלנמצאיםשםהברד,לתחתיתנגררתאני

לשיגעון'קררנהכןכלמרגישהאנילפעמיםהחיים.שלהביטויים
נחרץ'חלקנשארתמידאכל •כתוכונמצאתאנישכאילוכןכדיעד

אני ...אלושררותשכרתכת •אנילאזר .הכולעלומפקחשמשקיף
היהפעםעצמי.אתלגלותמפחדת-מדייותרלכתובמפחדת

להציליכוללאאחדאףטובעת.אני .מסרכןזההיוםלכתוב.טוב
ארצה".אםעצמי,אתלהצילארכלאנירקאותי.

חיתההטיפול,כמהלןרעלתהשחזרההמרכזיות,הפנטזיותאחת
'המחל-בכית-החולים.ולהתאשפזלשרבוהכמיהההגעגועיםהרצון'

ערמותנצחית,ותנאים,גבולותללאאין-סופית,כאםהצטיירהקח'
והמיוחדת.הקטנההילדהלהיותלחזורשתחפרץעתככללרשותה
עםכעיקרהמחלקה,עםמתמידקשרעלא.שמרההאחרונותכשנים

כשיחותפעםמידיוהשתתפהטובה,כאמאכעיניהשנתפסההרופאה,

כחולת-יום.קצרותלתקופותשםשהתהזרתקופהכמהלןקבוצתיות.
תסרגתיתאונים,חסרתחלשה,להרגישלעצמההרשתהאלהכזמנים

מרכזאתוהיוותההרופאהשלהמיוחדתהחולהחיתההיאומיוחדת.
המחלקה.
כמהלןפעםוככלהיום-יומיים,כחייהקרשישהתעורראימתכל
חזרו-עליכעסיםוכעיקרקשיםלתכניםנחשפתכשחיתההטיפול

לדמיונותכמקביללפעמים.הוגשמושכאמורהללו,הדמיונותרעלו
רחשהמהסופרמרקטפוסקותכלתיכסחיבותעסוקהא.חיתהאלה,
"שכלוממתקים,ארכלדבריכעיקרלקחת,כדיושרבשרבלחזורצררן
מלא".יהיההכית

כזמןהרריה.עםהקשראתכיוזמתה,חידשה,האחרונותכשנים

אתכשחידשנוקשה.מחלהלאחראמ;:ןנפטרההאחרונהחופשתי
ורצוןארכדנירתמחשכותקשה,דיכאוניתתגרנההופיעההטיפול
השיחותאחתכמהלןנוספת.פעםאושפזהרא.האם,עםלהתאחד

ואכזבהמוצאחוסריאוש,מורת,שלתכניםוהופיעוחזרוהאחרונות,
דרמה.כמצבעצמיחשתימהטיפול.קשה

רעלכמטפליכולתיעל •הטיפולעלוספקותהרהוריםכדיתוך
זרכשיחההרריה.עםמשיחהקטעכזיכרוניהופיע ,.אשלעתידה
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רח-שמנמונתנראתהרא.האימץו'לפניבמוסדלבקרהשבארסיפרו
זהבמחלקהולהיותלחזורשאולילהלומדיכולתיזהברגעייננית.

בה.ומחזיקיםשמטפליםכתינוקת,שרבולהדגישלמוסדלחזורכמר
ואזהשעה.סוףעדשתקהוהיאבעיניהעלודמעותהגיבה,לאא.

ואוהביםמפנקיםחשובה,אנישםכילהתאשפזרוצהאני ... "אמרה,
הרעיםהדגשותאתלהפוךמצליחהאנישםמיוחדת.אניאותי'

האהבה,אתמדגישהאנישםהגדול.השינוימתרחשש.םלטובים,
אותי,אוהביםשכולםלמרותאחר.מקרםבשרםמרגישהלאשאני

קודה".זהבבית-חוליםדקזאת.מדגישהלאאני
יפהפייהתינוקתיששלי"לאימא :חלום-הבאהבפגישה

וגאהארתהאוהבתשלי,הבתהיאכאילובהמטפלתואנינהדרת,
נולדתשאנימרגישה"אניוהוסיפה,מקרם".לכלאיחהוהולכתבה

מחדש".

ולהיותלהפוךהאםשלקשייהעללהצביעניתןזהבמקדה
מתמידלאובייקטא.שלוגעגועיהוכמיהתהא.עבודמתמיראובייקט
ספציפייםהבלתיר'המרסד''המחלקה'מובחן.ובלתיאידיאלי,ארכאי,
לשיברי.לגדרםעשוייםהםשדקכאובייקטים,נתפסו

שהיהמהאתלבטאלא.איפשדהשלישההתעדנותלינדאה
 .מתמידאובייקטעבודההייתיזהובמרבן unthought knownבבחינת
מקרםונתתיוחייכנית,שמנמונתכתינוקתבשבילינולדההיאכאשד

מחדשלידתהאתלהביאא.חיתהיכולהלכן,קודםנולדשלאלמה
ארתה.ולהדגיש
יותר.מאוחדאעמודזהבמקדהנוספיםהיבטיםעל

מצביעואוגדןבולסטוסטיך'ביון'שלבעבודותיהםעיון
והילדיםהתינוקותשלוהרגשייםההתפתחותייםהקשייםעל

חיתהיכולהולאמספיק,טובמיכלהיוותהלאהאםשעבורם
רוככהולאעובדהלאההשלכההשלכותיהם.אתלהכיל
שבומצב,זהו . nameless dreadכ-הופנםלמות'ו'פחד

אפשרותוללאעורללאאחיזה,נקודתללאחשוףהתינוק
האם.על-ידילשינוי

המ-לילד'האםביןאחרתספציפיתאינטראקציהקיימת
אינההאםשבה ,) 11 , 10 , 9 (שוניםמחבריםעל-ידיתוארת

כמיכללשמשנלחץוהילדמספיק,טובמיכללשמשיכולה
בותפקידים,היפוךמתקייםאמו.עבורמתמירוכאובייקט

הפוך'.כ'מיכלמשמשהילד

ההפוךהמיכל

אלאפסיכוטיים,מצביםיוצרותשאינןהתרחשויות,יש
 .) 6 (נוירוטיתאישיותאצלפסיכוטייםכגרעיניםלתארןניתן

בהזדהותמשתמשתאישיותה,שלהפסיכוטייםבחלקיםהאם,
ומש-הקשותמחוויותיהלהיפטרמנתעלמסיביתהשלכתית

למותהפחדשלכמיכלברקים,''קולטכמעיןבילדתמשח
מכילה~םכנראהלהחיתהלאשבילדותהאם,זוהיולהשתגע.

ברוריםגבולותללאעצמהאתחווההיאעצמה.משלמספיק
שתפקידםלאובייקטים,שלהגבולללאהאימהאתומשליכה

מתאיםכאובייקטמשמשהילדברורה.מסגרתוליצורלהכיל
הבדידותאתוכמפיגכמגונןנתפסעמווהקשראלו'להשלכות
ברוריםמשותפיםגבולותלבנותהילד'תפקיד'והריקנות.
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ובוהוהתוהוואתלברור,המעורפלאתלהפוךונוקשים,
פנימיתבמציאותוהאחיזההעוגןהואהאידיאליהילדלסדר.

ערךכבעלתעצמהאתהאםחווהודרכו'נוזלית'דיפוזית
שלפוסקותהבלתיההתקפותמולברוריםגבולותעםעצמי

שלה.הרודפנייםהאובייקטים
האםשללמיכלליהפךמסיבילחץמולנמצאהילד

שלהפנמהקיימתמספיק.מכילה~םבעצמושחווהמבלי
ועםרגשיתלהצפהנטייהעםח.רדהשבירה,אמהיתדמות
התפר-שלמתמידאיוםקייםובהתאפקות.בריסוןרבקושי

ושאחריהןוהקיום'העולם'סוףשלבחוויההקשורותצוירת,
זוותקווה.תיקוןשלאפשרותללאהמוחלטההרסיתחולל
יעמודלאאםהילדאתומתקיפההמאיימתמופנמת,דמות
הילדשלהפנימיתבחוויהממנו.המצופהאתוימלאבפרץ
תתרחש-שתהיהרוצהשאנימהתהיהלא"אםמסרנרשם

האידיאלי,הילדותהיהעליותגןתשמורלאאםהקטסטרופה.
להיעלם".הואאףוסופךלבדותישארתיעלם,אמא

מיכל''כאילוליצורכוחותיוכלאתמגייסהמאוייםהילד
שלמסיבייםגרעיניםקיימיםבבדבדאולם,ולאם.לעצמו
נפילהשחוריכבורתיארושוניםשסופריםקשות,חרדות

 , nameless dread (1, 6ו-דליפההתמוססות,אין-סופית,

טרום-מילוליתברמהמתרחשתשהחוויהלהדגישברצוני .) 12
אכילה,קשייחנק,גופניות:בתחושותביטויהאתומוצאת
מייצרותאלואינטנסיביותחוויותונו.'קשיםעורייםביטויים
עלבעיקרםהמבוססיםאופיינים,קיוםודרכיהגנהמנגנוני
מיכל.'ו'כאילורבהנוקשותשלתחושות

זולהתפתחותהרקעאתתיארה ) 5 (טוסטיך
כורחובעלנדחףהילדכלומר, . premature twonessכ-

למצואמנסהוהואהאם,עם onenessשלמצבעללוותר
האם,שלבמקומהאותולהכילשיוכלוגבולות,אועורלעצמו
הילדאתמובילותאלואינטראקציות .להכילויכולהשאינה
אחיזהנקודתלהוותשעשוייםנוקשים,גרעיניםאחרילתור

מיכל-שלאשליהליצורבניסיוןמתאים,מיכל-אםבהיעדר
שללשלומהמתמדתובחרדהבדאגהחייםאלהילדיםאם.

שקטה,מרוצה,היאם t:~הרוחה.במצברבעיסוקקייםהאם.

משהוהתפרצות,סףעלעומדתהיאחלילהשמאאומסופקת,
מיידילסיפוקוהצורךהחרדה .בכיסףעלוהיאאותהמרגיז
להיותהצורךכמויהילדשלעולמובמרכזעומדיםהאםשל

אתלמנועיהיהניתןשכךהפנטזיהמתוךטוב','הכיהילד
לחושלגלות,המשמרעלעומדהילד .והאובדןהקטסטרופה

תחושתעםבבדבדרבה,רגישותנוצרתהאם.אתולספק

האם.שלמתמירכאובייקטנבנהוהילדאומניפוטנציה,
ול-להרחיקשנועדפנימיימנגנוןנוצרקרובותלעתים

והתעלמות.הכחשהכדיעדיוהפחדהכאבתחושתאתעמעם
אחיזהנקודתשיהיהנוקשה,גרעיןלהתהוותהאפשרותנוצרןר
החלקיםעללהגןנועדגםואשריהרגשיובוהובתוהוועוגן

התמוססותנפילה,שלתחושותמפנילהגןוהחלשים,הרכים
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 •אחראילהיותמיידית,תשובהלתתשחייב •ילדזהרוריקנות.
ידיעה,חוסראמבירראלנטירת,לשאתיכולאינובכול,להתמצא
ראי-איפוקשליטה,מצרייםעיסוקיובמרכזוחולשה.ספקנות

להתמסריכולאינוהואיצירתי.ולאהגנתיכאקטידע,סוף
למ-אחרהיבטהתנסות.מתוןכלמידהמגדירשביוןלמצב,

במחשבותהמתמידבעיסוקלמצואניתןזהונוקשהקשהכגנון
פוסקתהבלתישהטורדנותנדמהלעתיםקונקרטיות.ובדאגות

שהיאלאיזותזכורתלנוח,יהיהשאי-אפשרמנתעלקיימת
תפקיד.למילוימוכןלהיותפוסקתבלתימחרייברתחרבה,

פן-הבלתיהצורןוקשירת.חדרתשלהיבטיםישזרלמוטרדות
פוסקתבלתיהתקפהמהורהופנימיתחיצוניתלאקטיביותסק
לחרדותהקשוריםהאונים,חסריהפגועים,הרכים,החלקיםעל

תחושתמספקתהמוטרדותגבולות.וללאשםללאדיפוזיות
מאמץערשההילד .אין-סופיוחללריקנותלערמתמליאות
שלמתמדתבהדיפהמתמצהקיומוועיקרהאם,אתלהחיות
זוכהזרפעילותלנסבלות.והפיכתןוסופיות,ארנוןתחושות
הקרובה.מהסביבהנרקיסיסטייםלחיזוקים

רהמ-הקשיםהחלקיםעללוותרהרבהקושיגםמכאן

ה~לה""פסרידרלאם,הילדביןמשותפתבריתקיימתספקים.
התפקידעלולוותרהבריתאתלהפרניסיוןההפוך.המיכלאר

שלהאירםעםהילדאתלהפגישעלולכביכולהארמניפרטנטי
שלו nameless dreadרעםהמשוגעים,האמהייםההיבטים

עלולהילדוכאב.התמוססותנפילה,תחושותולחשוףעצמו,
הבלתיההתקפותמולהרכיםההיבטיםעםחשוףעצמולמצוא
הק-מההתנגדויותאחתמכאןהקשים.ההיבטיםשלפוסקות

לשינוי.שרת

נוספותקליניותדוגמאות

רעליורדרוחמצבעקבלטיפולפנתה , 20בתנערהב. • 2

שלרשהמביןבכורהבתהקרוב.בעבראנורקטיותתקופותרקע
בלימודים,גמרו''בסדרלהיותושאפהבסדרהיתהשתמ'ידילדים,
יכךלידיהדבריםהגיעוההררים.כלפיבהתנהגותהובעיקרבחברה

שלרצונותיהםמולקיומםאתוביטלהוצרכיהרצונותיהעלשוויתרה
אחתכולם.עלאהובהולהיותחןלמצואניסתההשניםכלאחרים.

ובפנטזיהקיצוניתאחריותבתחושתקשורההמרכזיותמחוויותיה

לרחוץכפייתיצררךהרגישהבילדותה .אסרןיקרהכןתנהגלאשאם
שלבחיידקיםתדבקפןהדלת,בידיתשנגעהפעםבכלידיהכפרתאת

זר.חדירהמפניעליההגנההרחיצהלגרפה.לחזורשעלוליםאחרים,
גםבאחרים,ונגיעהמגעמכלקשהרתיעההנערהחשהתקופהבאותה

מרגישההיאקצרים,במכנסייםללכתיכולהאינההיוםעדבהרריה.
אורכים.בגדיםעל-ידימוגנת

 :בפסיכותרפיהכחודשייםלאחרמשיחהקטעלהלן
חומריים,לענייניםדאגושההרריםנראהשסיפרת,ממה-מ
 .לךקררהמההניכרממשלאאבל

שאנימקריםאפילוהיומזה,יותרנכרן.מארדאפילונכרן.-ב
להם.דאגתי
 ?להרחיביכולהאת-מ
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כלואנידם,מלחץוסרבלשמןמארדשליאבאלמשלכן,-ב
לאהואכאלה.מינירכלמלוחימטוגןיארכלהואכמהמסתכלתהזמן
אמאכמראניאזשידאגו,הרריםלואיןלו.אכפתולאעצמועלשומר
לה.גםיכן ...דאגתישלילאמאגם .שלו

 ?לאמארגםלאבאגם-מ

אפילודבר,בכלשלילהורואהדברכלמנפחתאמאכן,-ב
להיותומשתדלתנבהלתנוראהייתיקטנהכשהייתי .קטןדברזהאם

שהבלכאילוהיהזה .תתפץרושלאתכעסשלאטובהנוראילדה
הביתהיבראכברשאבאמתפללתהייתינעצרים.והחייםמתמוטט
היתהאמאגדולה,יותרכשהייתיתתמוטט.לאשאמאזהאתויעצרו

אבל .מוותרוהיההצליחולאארתהלהרגיעמנסההיהואבאמתפרצת
להילחם.והמשכתיויתרתילאאני

 ?תתמוטטאמא-מ

ארתה.לעצרומוכרחההייתיככה,בדיוקכן,-ב
 .מארדפחדת-מ
קשורהמארדאניאני.גםתתמוטטהיאשאםפחדתיכן,-ב

מוכרחהוהייתיבביתהיהלאאבאככה.ארתהלראותיכולהלאאליה,
ארתה.לעצרולה,לעזרוזה,אתלעשרת

נפטר,שאביהלאחרכשנהלטיפולהופנתה , 21בתנערהג. • 3

ממושכת.דיכאוןותגובתהסתגרותעקב

בבדידותחייתההרריה.שניעלאהובהשאינההרגישהבילדותה
לאחותה,פיסיתבקירבהכשחיתהובמגע.בקירבהרבקרשילהוהיה
אמi'זעל-ידיממגעמארדנרתעהוהשתוללות,מאלימותמארדפחדה

אדיר".כאבארגישביתיגע"אםמזרייף".זה"כי

בשעתאליהובא(החומרהאחרונותהשיחותמתוךקטעיםלהלן
הדרכה):

להכילצריכהאניאותי.מבהילזהלאמא.בכללמתגעגעת"לא
מתמוטטתאניגםמתמוטטתהיאאם .תיבהללאשאמאאמא,את

גםתטבעאמאאםבעולם.היחידיהאיהיאאמא ...העולםסוףרזה
אני .לבדלאוכללעצמילדאוגאפילוארכללאאניואזאטבע,אני
 ...תתערעראמאכיאמא,עללכעוסליאסרו ...אמאבליאשדדלא

אפילומדי,יותרלרצותליאסרואמא.עלמאייםזהלהתחזק,ליאסרו
לאהעיקרמדי.יותרדרושתשאניארגישאניכיחדשות,מכנסיים
תתמוטט.שלארקאמא,עללהקשות
שתרגישרקאמא,אתסרבלתלאשאניאפילוהביתהבאהאני ...
ארתהלאבדלאכדילילתתיכולהשהיאארכל,בשבילישערשה
לגמרי".

בלתיוכמעטמארדנמרךבקולג.דיברהיהנ"למהשיחותבאחת
רכנהכיסאה,אתהזיזהלשמוע,ניכרמאמץעשתההמטפלתנשמע.

קולהאתשתריםמ-ג.ביקשהלבסוףמתרח.היהגרפהרכלקדימה
תקשיבי".שאדבר"במקרםענתהג.שומעת.שאינהכיורן

דיון

מרכיביםבפנינומאירא.מטופלתשלחייהבתולדותעירן
ר'קשה''רן'שלבסיסיותחוויותלעיל.בהםשעסקתימרכזיים,
היום.עדונמשכותלחייההראשונהבשנהכברביטוימוצאות
נוקשותחומרתבבנייתהצורןלקירבה,וההתנגדותהקושי
קיצוניביטוילידיובאיםא.אתמאפייניםחדירות,ובלתי

 :כןהתבטאהאחתלא .הטיפוליבתהליך
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ואניחזקתהיהאתהתדעאם .כלוםתדעשלאעליאספרלא ... "
חזק".שתהיהרוצהלאאניחלשה.

האימוץ'מתחילתכברבלטוהנוקשההקשההחלק
חת-הפרידות .גופניומגעקירבהודחתהנענתהלאכאשר

שהותירחדיר,ובלתינוקשהגרעיןיצרוכנראה,כופרת,
המ-התחרשה .ארמניפרטנטיתכוחתחושתרעםחלולהארתה

מפניקיצוניתהתגוננותהיוותהה'קשה'החלקשלסיבית

מבינהאידיאלית,אםשלהראשונילמגעוגעגועיםכמיהה
תחושתהאתלשנותהיכולתשבידיהכל-יכולה,מילים,ללא

באאלותחושותשביןהחיצרימתמיר).(אובייקטהעצמית
החלק-הפסיכותרפיהביןהגמורהבהפרדהביטוילידי

הרך.החלק-בהוהשהותלמחלקההגעגועיםרביןהקשה,
התחרשותלשתיביטוילתתיכלהרא.ריכוךחליותרמאוחר

תקופהבאותה .הטיפוליהמפגשבתרךלסירוגין'יחד'גם
לעצמההרשתהובמקבילהמחלקה,לגביהדמיונותפחתו
היום.רכליוםכלאיתילהיותורצוןרוךגעגועים,להביע

לראותניתןהמתמירהאובייקטאחרבחיפושנוסףהיבט
כאםנתפסהסופרמרקטבסופרמרקט.פוסקותהבלתיבגבינות
אלאמרצונה,מעניקהשאינהאין-סופית,הזנהיכולתבעלת

נתפסתזראםדמותגנרל.ללאלשדודבכוח,ממנהלקחתיש
מאפשרתהיאבבד,בדאולם,בסיסי.סיפוקומונעתכרעה
ניזוקה.אינהלנתינהמוגבלתהבלתיויכולתהממנה,לקחת
הםבקפדנות,משגיחיםאינםהסופרמרקטעובדיא.בעיני

הסופרמרקטולוקחת.ההזדמנותאתמנצלתוהיאעיןמעלימים
אתלמלאמאפשרתשתמידספציפית,בלתיאםדמותהוא

הבלתיהחיפושזהרא.שלוהמציאותייםהדמיונייםארונותיה
 .לשינויהתקררהמצריהשברהמתמיר'האובייקטאחרפוסק

'המיכלהיווצרותעלמצביעההשניבמקרההתבוננות
העמידהצרכיה,עלויתרה .בובחוויותיהבילדותהההפוך'.
וארב-מיכלשלתפקידעבורםומילאההרריה,לרשותעצמה
תמלאלאשאםבפנטזיהמלווההיהזהתפקידמשנה.ייקט
חת-והרגישותהאחריותקטסטרופה.תתרחשתפקידיה,את

רוחםמצבתגובותיהם,ההררים,אחרמתמידבמעקבבטאו

שהיאלומרניתןלה.כשיזדקקוובזמןבמקרםלהיותוהצורך
והדורסנייםהקשיםהחלקיםלרשותכוחותיהאת'גייסה'

העצמי,צרכימחיקתכפייתיים,סימניםנוקשה,מצפרן-

הפחדכנגדולשובבותלסטייהרשותוללאדופיללאהתנהגות
לק-רמזיםלמצואניתןומהתמוססות.מנפילה,מהתמוטטות,

במכנסייםהצורך .גופניתובקירבהבהתחככותבמגעשיים

בלתיבמגעקשורלינראהחשופהלהיותוהקושיארוכים
בילדותה.ומכאיבנעים

מערכתאתברורהבצורה .גמבטאתהשלישי'במקרה
לאמi=ז,מתמיראובייקטלהיותאמורההיאאמi=ז,עםהיחסים
 .גמשחזרתהטיפוליתבשעהשלה.האוניםחוסראתולהכיל

ההיבטאתהמטפלתעלומשליכהאמהעםהיחסיםמערכתאת
להקשיבאמורההמטפלתאמi=ז.עבורלהוותאמורהשהיא
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בתינוקלטפלאמורהשאםכמוגופהואתעצמהאתולהתאים
הדרךאתולמצואלהקשיבדרוכה,להיותלהתכופף,-

עםמתואמתולהיותלחושאמורההמטפלתמילים.בלילהבין
מקוםולמצואלהתקייםלהלאפשרג.שלהבסיסיתהחוויה
 . unthought known-למיליםהחוויהאתולהפוך ,ביניהן
לבטאלהשיאפשרמצבליצורמנסהשהמטופלתלינראה
שהמטפלתמצפההיאצרכיה.ושלעצמהשלמהותיהיבט
אתותאפשרלהםתענהאלה,רחשיםלקלוטאמורהתהיה

 .התפתחותם

הטי-בסיטואציההמטפלשללמקומומתייחס ) 8 (בולס
פרלית:

שהואלצייןעליו .מתמירכאובייקטלפעולצריך"המטפל
ולהאמיןמובחנת,איננהעדייןהתחושהאםאפילובמשהו,חש

הלאהתחושהאתלשנותעליוידיעה.שלפוטנציאלהיאזושתחושה
 Unthoughtהואמובחןהלאהמרכיביותר.ברורלמשהומובחנת

Known . עליו."לחשוביכולאיננועדייןאבלמשהויודעהפציינט
התינוקלעשות.אמורהחיתהשהאםמשהוהמטפלעושהזובדרך
שהאםביטויים,הםותנועותיורוחומצביאולםלדבר,יכולאינו

אינסטינקטיבית),ידיעהעל-ידיכלל(בדרךאליהםלבלשיםחייבת
אותםולשנותהתינוק)שלרגשותיועםלהיות(הנכונותאותםלקבל
אלאלהשלכות,מסךרקאינוהמטפלייצוג."שלמסויימתלצורה

כאובייקטמשמשהמטפל .העצמיידיעתלתהליךכעוזרנוכחגם
ומת-התינוקשלעצמיותהמאפשריםההורים,שלכזיכרוןמתמיר,
כתהליךאלאכאובייקט,לאלוונזקקיםידועהאובייקטאליה.ייחסים
יכולהמטופלהמטופל.צרכיאתומספקצופהזוכר,מאפשר,שחש,

מקום?תתמנתעלנגדית,והעברההעברהעל-ידיבמטפללהשתמש
וידועהית-לאפשרנעשיתידועההבלתיהחוויה . Unthought Knownל-

 .) 235- 234 'ע(וחוויותיו"המטפלעל-ידי

במפגשהמטפלשלמקומועלמצביעהבולסשלעמדתו
הנגדית.ההעברהתגובותשלוחשיבותןהטיפולי

 :האוטיסטי-מגעיבפןאלולתגובותמתייחס ) 7 (אוגדן
קושיקייםכלאוטומט.אליושמתייחסיםלהרגישעשוי"המטפל

על-ידינשלטותשלחריפהתחושהוקיימתהפציינטעםקשרליצור
גופניות.לתחושותקשורהזהלפןהספציפיותהתגובותאחתהפציינט.
לעיתיםבבגדים.ולחץנמנוםקור,חום, :העורשלתחושות ,למשל
הקשורמרדים,בחומררווילמטופלהמטפלביןשהמרחבנדמה

נעימהבינייםתחושתזולשיעמום.קשורהשאינהנמנום,לתחושת
 .) 41 'ע(לעירנות"נמנוםבין

שלחושימימושזהושייתכןומצייןממשיךאוגדן
למוכנותשמתייחסמושג,זהו .ביוןפיעל reverieהמושג

המטופל,שלמודעותהלאהתחושותאתלחוותהמטפלשל
רה-.והפהסימבוליותהתחושותאתלחוותהאםשלומוכנותה

התינוק.שלסימבוליות
למסגרתמעברולהעמקהלהרחבהראוייםאלהנושאים
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פסיכותרפיהתכנית
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