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779-805,2005),6(15פסיכואנליטיים,דיאלוגיםמתוך:

עמוק.כךכלבאופןוקשהמימדירבעשיר,כהתהליךלתפוסמימדית,וחדשטוחהמילהאיזו–סיום

השטיחשלהשוניםבחוטיםביחדאוחזיםבטוחים,יחד,יושביםומטפלמטופלבוהרגעהואסיום

בוהאופןעלהסיפוראתמספרזהשטיחהטיפול.במהלךטוושהםמשמעויותשל)Tapestry(הרקום

רגעיםשלהייחודיתהסינרגריהנוצרהכך,בעשותםוכיצדאחרשלבחייונפגשואחדשלחיים

במקריםאובייקט.ויחסימשמעותיצירתשלפנימיותמערכותאינטנסיבים,רגשייםמצביםהיסטורים,

נשמותשתישעברומסעשלהגבורהסיפוראתיריעה,ורחבאמיץנרטיבמתארהרקוםהשטיחרבים

רעיםשדיםנוכחעמדוהםבניצחון;וחלקםבהפסדהסתיימוחלקםנערכו,קרבותבומסעאמיצות;

מיוחדיםרגעיםטרנספורמציה;ועברושוחקודומיינו,אהבהיחסימקוים;אנוכךשהוכנעו,פראומפלצות

שלעבודהזה,רקוםשטיחהאמיצים.המטייליםשנישלנשמותיהםאתקשרוופגיעותאינטימיותשל

באומרו)1973(תארבייטסוןג'ורג'שהתיאורטיקןלמהחיהעדותהינואינטנסיבית,פסיכואנליזה

וכדימסוכןמסעהםשהחייםהחוכמה,אתתארהוא(למעשה,אחד".לדעתמנתעלשנים..."נדרשים

האריגבחוטיואוחזיםהיושביםכמטפליםיודעים,ביחד).אנולטיילעלינועצמית,מודעותעםלשרוד

אתיחדולחברהחופשייםהקצוותאתלחתוךהאריג,אתכלשהובאופןלסייםעלינובוזמןשמגיעהזה,

שלבריחתואתלמנועביחד,להחזיקםכלשהיבדרךשיצליחבאופןוהדוגמאות,הטקסטורותהצבעים,

חוט סורר כלשהו שיכול לפתוח את הכל ולהרוס את מה שהמטפל והמטופל עמלו כל קשה כדי ליצור.

טכנימאמרכתבלאמעולםהואפסיכואנליזה.סיוםעללומרמאודמעטהיהשלפרוידאותיענייןתמיד

ושאינהסיוםברת'אנליזהכוללהאחרים,ממאמריושעולותטכניותהצעותמאודמעטוישנןבנושא

אםגםויצירתיות,עשירותטכניותקליניותלעצותנדלהבלתימקורהיהשתמידפרנצי,סיום'.ברת



העשיריהבינלאומיהקונגרסבפניהציגאותוטיפולסיוםעלמאמרכתבבמחלוקת,שנויות

כאשראינואנליזהשלהיאה'הסיוםבפשטותמצהירהואזה,במאמר.1927בשנתהפסיכואנליטי

כך'.זאתלומרניתןאםמתשישות,מתהואכאשראלאסוף,לולשיםמחליטיםהמטופלאוהמטפל

הפסיכואנליטית,המחשבההתפתחותשלהמסויםההיסטוריבהקשרשנכתבהפרנצי,שלעצתו

ואתבטיפולהצורךאתיסלקההעברהפתרוןפנטזיה,הינהאהבהשהעברתשהיותהאמונהעלנשענת

כמהוהציעהפסיכואנליטיבטיפולסיום''תקופתגלובראדוארדזיהה1955בשנתרקאכן,בו.התלות

השבעיםלשנותעדדלילהבנושאהכתיבהנותרהכך,גםאתה.להתמודדותטכניותהמלצות

נחשובאםמרשיםענייןעיסוקנו,בתחוםהסטוריהשלשלנהמאהלציוןהדרךרבעישלושתהמוקדמות,

על כך.

מעלההספרותאתשליהסקירהאךטיפול,סיוםאודותמשמעותיידעגוףהופיעזה,זמןבמהלך

שלפיתרוןעצמו:הפסיכואנליטיהתהליךועלקלאסיתחשיבהצורתעלנשענותהללושההמלצות

מוות,אובדן,חוויותשליחסית,צדדיחדחיפושאדיפאלי.;באופןהמאורגןלינארינוירוטיטרנספרנס

שלהאנליטית''הפונקציהשנקראמהעםהמטופלשלהזדהותועלודגשהמטופל.;אצלואבלנטישה

בוהאופןעלהמטופל,שלההיסטוריהעלבבירורהינוהדגשאנליטי.הפוסטלשלבכהכנההמטפל

לאואבלמוקדמתטראומהשלהמחודשתלהופעהטריגרהינןהמטפלושלהאנליזהשלהאובדן

במובןנציג'מחליף',שלכסוגבמטפלמשתמשהטיפולבסיוםהאבלתהליךהעניין,במהותמעובד.

מסויים של כל מה שלא עבר אבל, בכי, נטישה ונפרדות לא פתורים מהם סבל המטופל.

חשוביםאספקטיםשהםמאמינהאניהטיפול.סיוםתהליךשלאלהאספקטיםעללחלוקרוצההייתילא

וטיפולזמננובןיותרשפירושמאמינהאניזאת,עםהטיפול.שלבסיומולקרותשחייבמהשלוחיוניים

איךעצמנואתונשאלהללולשיקוליםמעברשנתקדםדורשיםאינטרסובייקטיבית,בתפיסהיותרשהוא

מהעלונהרהרמחדששנחשובדורשתבפסיכואנליזההטיפוליתהפעולהאתהבנתנושלההתפתחות

המסוימותוהאלבורציותבואוחזיםשאנוהנפשיהמודלעלבהתבססטיפול,סיוםבמהלךשחיוני

זמננו,בתפרוידיאניתפרספקטיבהמתוךכותבכשהואמשתמשים.אנובהןהפסיכואנליטיתבטכניקה

לספקבמשימתהנכשלהטכניקה,עלפסיכואנליטיתשכתיבהכיהטענהאתמציג)1997(ברגמןמרטין

הינםהאנליטייםהיחסיםמציע,שברגמןכפילמטופלים,הטיפול.סיוםתהליךלצורךשימושיתפרדיגמה

לוינסוןאדגרפרסונאלית,אינטריותרמפרספקטיבהמעולם.חוושהםביותרהטוביםהאהבהיחסי

שלהתחושהאתמשווהכשהואטכניקה,מאשראסתטיקהענייןיותרהינוטיפולסיוםכיטוען)1978(

עבורנסתיימה.שלוהאומנותשעבודתבכךלהכירהמטופלהחלטתעםטיפול,לסייםמתילגביהמטפל

המטפליחסיושלהאנליזהשלהטוטאליותאתבתוכואוצראנליטי,חלוםכלכמוממשסיום,כללוינסון,

בתהליךדן)1998(הופמןאירויןאנליטית.דיאדהבכלייחודיבאופןונחווהמאורגןהואכןועלוהמטופל

אנונחווה,שהואכפיכלשהורגעלשנותיכוליםשאיננו'אףוכותב:התייחסותיתמפרספקטיבההסיום

עליוחושביםאנובובאופןרגע,לכלנותניםשאנוהמשמעותעלהמשפיעותהחלטותלקבליכולים



ידיעלשלנוהחוויהשלהמשמעותאתמחדשלערוךהזדמנותכלסיוםלידימביאהמוותברטרוספקט.

פירוש מחדש של חוויות מוקדמות יותר לאור חוויות מאוחרות יותר'.

לפעמיםעשויהזוהבחנהכיאףהטיפול,סיוםשלהמקבילהאינוהמוותכיומדגישממשיךהופמן

כפיהאנליטייםהיחסיםאתסיוםלידימביאהסיוםזאת,עםהסיום.עלהמסורתיתבספרותלהיטשטש

אישהיהממההשונהמשהולכדיהללוהיחסיםשלבטרנספורמציהוקשורוחווההכירהאנליטישהזוג

הנרקיסיסטיותלפגיעויותביחסומתןמשאלנהלבוחריםאנובוהאופןהמסויימת,האיכותבעבר.פעם

של תהליך הסיום, עשויים לצבוע באופן קבוע כיצד נזכור את מכלול החוויה.

אינטרפרסונאליתפרוידיאנית,–הפסיכואנליטיתלאוריינטציהקשרשללאלחושניתןזה,מדגםמתוך

מטפלעלהדועכתשההישענותדברשלבסופוהבינוזמננובניפסיכואנליטיקאיםהתייחסותית,או

מיצ'לסטיבןכותבלכךביחסבדיוקהטיפול.סיוםלתהליךחדשותבעיותמציבהחלק''לוחשהוא

)1997(:

שלהפנימיתהנוכחותהישארותשלהחשיבותשלעמוקהאינטואיטיביתתחושהישנהלכולנו

האידאלושלהגנריהמטפלשלהמיתוסעםאותוליישבשקשהדברשלך,המטפלעםההזדהויות

שללאתיקהביחסהמטפליםשלמפירושםרקלאנובעתזונוכחותשלמה'.'אנליזהשלהפרפקציוניסטי

מהותםמהישלהתחושהלהיות,הסובייקטיביתמדרכםאלאהתומכת,הבנתםאווהעבודה,המקצוע

בתהליךתפקידודרךלחייםהמתעוררהמטפלשללגרסארקהתוודענוהחיים.כלפיותחושתם

האנליטי. עם זאת, גרסא זו הינה אישית באופן עמוק.

האובדןחווייתאתרקלאמדגישהשהיאמשום–שלילזוקרובהשמאודבראיה),2001(באסאנטוני

וההזדהות של המטופל, אלא גם את חוויית המטפל – כותב :

כלללאעצירה,לידימהדברהבאתסופיות,שלבהוראה,Termination'סיום'המילהאתמוצאאני

והתחלותסיומותיום,שלבסופובהם,רגעיםאותםשלחיונייםמימדיםלהכילמצליחהשלאכמיהמשך,

שבמקרהאףוהמטופל,המטפלעבורנמשכיםהחייםרבותאחדות...פעמיםיוצריםמתמזגים,

שהתקייםהמפגשבשלדבראותונותרלאמהםאחדאףשלה,הפונטנציאלאתמיצתהשהשותפות

ביניהם ומסלול חייהם לא יהיה כפי שהיה בשל המפגש.

והפונקציההנפששלהמודלבהשפעתהסיום,שלההליךאתלהביןשליהניסיוןאתמייצגזהמאמר

).1996,1998,1999(דייויסיותרמוקדמיםבמאמריםכתבתיעליודיסוציאציה,עלהמבוססהטיפולית

ההתייחסותית,זוביחודהפסיכואנליטית,הרקמהשלשהחוטיםלדמייןמכםמבקשתאניזו,למטרה

לפי(ומשלימותמקבילותנגד,והזדהויותהזדהויותשלמערכתומטפל,מטופלשלהעצמימצביהינם

הסיפוראתלספרכדיושרדונאבקואהבו,רבו,ונפרדו,ונפגשוהתפתחותיתהמאורגנות)1968ראקר

ארגוניםידיעלשנוצרומשמעויותעםהמטופל,שלהייחודייםהפנימייםהארגוניםשלסיפורםשלהם-

(הסרבולמתוכםולהתגבשלעלותהפוטנציאללהםשישמשמעותייםאחריםעםמפגשיםומגווןאלה,

כך,שנוצרסיוםשלום.לומרארוכהדרךרקאינומלמעלה,כזהבמבטהסיום,תהליךבמקור).התחבירי



והמטפל,המטופלשלהעצמימצביביןשלום-אמירותהמוןהמון–שלוםאמירותהרבהבחומוטומן

קונפליקטטראומה,שלשוניםמרכזיםומתוךרבותהתפתחותתקופותמתוךשנובעותשלואמירות

הלבלתשומתראויהשלוםאמירתכלשלי,האישיתמהפרספקטיבההתפתחותיים.משמעותויצירת

אלאושחרור,החוצהיציאהלגדילה,הפוטנציאלאתרקלאבתוכהאוגרתאחתכלשונה;אחתכלשלה;

בעלתהליךאלאלינארי,אחדתהליךאינהפרידהנרקיסיסטית.והתפרקותייאושלהתאבלות,גם

אמירתכלוסיום.פרידהלאותהביחסביניהןלפייסניתןשאלרבותחוויותהמכילוסתירות,מורכבות

זוחוויהכיצדולקבועהאנליזהשלהחוויהכלאתלהגדירפוטנציאלבעלתהיאומטופלמטפלביןשלום

תיזכר ותוחזק לאורך זמן.

הזולתלרגשותכבודרגשית,בכנותמתאפייןסיומהאםואינטימית,אינטנסיביתיחסיםמערכתבכלכמו

חוםעםאותםלזכורזאתובכלביחדלהתאבלאפשרותישהרגע,שלהפגיעותאתהמבטאתורכות

האובדןידיעלהנגרמתהנרקיסיסטיתלפגיעהתמיכההמהוותאהבהתחושותשלועליונות

חלקיאורגשייםלמצביםההתכחשותשלההשלכהאוהרגשיתהכנותחוסרבובמקוםוההיפרדות.

לתפוסעשוינרקיסיסטיזעםהרגשית,הסביבהאתמגדירההצדדים-מןאחדידיעלמקובלים-לאעצמי

הזיכרונותלנוכחגםתמידית,כעננהלרבוץעשוייםובוזודחייהההתאבלותתהליךשלמקומואת

החיוביים והאוהבים ביותר של התהליך הטיפולי.

אנונתון,פסיכואנליטיטיפולכלבסיוםחלקשהינםהפסיכואנליטיים'הסופים'מגווןמסגרתבתוך

והמטופל,המטפלבחיישונותהתפתחותמתקופותעצמי-אחרשלומפגשיםארגוניםרקלאמוצאים

האנליטיים.והטרנספורמציההשינוינתיבלאורךשונותמנקודותהנובעיםעצמי-אחרארגוניגםאלא

למטפלביחסשצמחוהאנליזה,מתוךשגדלועצמיארגוניומופיעים','העוליםהעצמימצביהםאלו

הזדהותייםלקונפליקטיםחדשיםפתרונותלמצואהמטופלעםביחדשנאבקיותר''בריאכאובייקט

הפרידהלאתגרבמיוחדפגיעיםהינםהמופיעיםחדשיםעצמימצביההתפתחות.ידיעלשנקבעוישנים,

לשלבכניסהלשקולמוכןשהמטופללכךהאותותשאחדלומר,אכןניתןפגיעתה.אתלשרודוחיים

בכדימספיקועמידיםהיטבכמבוססיםנראיםונוצרים,העוליםהללוהעצמישמצביהואהפרידה,

רעיםאובייקטיםשלמחדשוההופעהלחייםהחזרהפוטנציאלואתהמטפלאובדןאתלשרוד

ברגעבמיוחדהמתהווים,הבריאיםהעצמימצביכנגדלהתעוררשובשעשוייםסדיסטיים,ואינטרויקטים

ארגוניבוהאופןאכן,ועולות.הנוצרותחדשותמשמעויותולאתגרהמטפלשלבהעדרופגיעות,שלזה

עודיוצריםהסיום,תהליךאתושורדיםמביניםוהמטופל,המטפלחווייתשלהמתפתחיםהעצמי-אחר

אתומגביריםחדשיםמבניםלחזקהפוטנציאלאתבעצמםומכיליםמתוכםחדשותחוויות

הטרנספורמציה של סכימות משמעות ישנות.

למטפלמסויימיםקשייםמעוררהטיפולשלהסיוםששלבבבטחהלומרשאפשרחושבתשאניאלא

והסכנותהאתגריםמןכמהאחר,טיפולישלבבכלמאשריותראולילבירור,ומזמיןההתייחסותי

בהזדמנויותכתבתיהתייחסותית.עבודהמסגרתבתוךלעבודהייחודייםלהיותשעשוייםהספציפיים

הקלאסיתהפסיכואנליזהשלוהינזרותשניטראליותשבעוד)1998הופמן,1999,1998(דייויסקודמות



הרגשיהמפגשבהם,נגעולאכאילומהתהליך,שינויכלללאמסויימיםמטופליםלהותירעשויים

מטופליםלהותירדברשלבסופועשוייםההתייחסותיהמטפלשלמצידווההשתתפותהמשמעותי

שאלממך'?איכפתלישיהיה'מדועאותם.ונטשואותםשפיתולחוויהבמיוחדפגיעיםמסויימים

לאהובכלפיך-להרגישלעצמישאאפשר'מדועבשבילי'?משמעותישתהיהאתהמי'הפגיע.המטופל

אותך- כאשר בסופו של דבר על הטיפול הזה להסתיים'? מוטב שנשאל את עצמנו 'מדוע באמת'?

סיפוקשלוסוגהמטפל'-עםחדשים'יחסיםהחליפוהתייחסותייםשמטפליםהציע)2001גרינברג(ג'יי

הואאותהאינטנסיביתרגשיתוחוויהעמוקותבתובנותמזה-הנובעתאהבה,אפילוטרנספרנסיאלי,

כותביםהתייחסיםשמטפליםגרינברגעםמסכימהאניכיאףהקלאסית.לעמדהמתאימהכיותררואה

זהמשפטשלשלושהפירושמאמינהאני,החדשים'האנליטייםהאובייקט'יחסיעלקרובותלעיתים

למעשה,פיועלפועליםהתייחסותיים,מטפליםשאנו,מהשלמדיורדוקציונלימדוייקלאתיאורמייצג

אותהתבנית-למעשההינםמטופלינו,עםיוצריםשאנוהיחסיםכילינראההפסיכואנליטית.בעבודתנו

הואהפסיכואנליטי,בטיפוללמטופלים,מציעיםשאנומהכיתבנית.זאתבכלהיאאךאוהביםאנו

עםהיחסיםאתוליצורלנבאנוטיםשלהם,הפנימייםעצמי-אחרחווייתארגוניכיצדלחקורההזדמנות

לאכלשהיבדרךושולטותמארגנותומוקדמות,סמויותהתייחסותיותמערכותכיצדמשמעותיים:אחרים

אינההאנליטיתכוונתנושידענו.מהאתלדמייןרקיכוליםאנווהעתיד.ההווהאתגםאלאהעבר,אתרק

להםשיאפשרועצמיתומודעותתובנהידע,כלים,להםלתתאלאחדשות,חוויותלמטופליםלספקרק

יחסיםשמתעוררים,עצמימצבימתוךחדשיםיחסיםהלכנו,שכברואחריבהעדרנולעצמם,לבנות

חדשים שאינם תואמים את הדפוסים הישנים מהעבר, שהינם הסטריאוטיפים באופן נוירוטי ומתסכלים.

שלמלאכותיסיפוקידיעללאיחסים,בתוךאתםלהתמודדלמעשהעלינוזאתלעשותמנתעלזאת,עם

אינטנסיביתעמוקה,חוויהידיעלאלאהבינאישיים,היחסיםשלועכשיובכאןהמתרחשרגשייםצרכים

והזדהותהזדהותשלקונפליקטיםושלייחודיותעצמי-אחרארגונימערכותשלהדדיתרגשית,מבחינה

אתמערביםאנוהעכשווית.ההתייחסותיתהעולםראייתאתיבנושמהםעצמי,ארגוניביןהקיימיםנגד,

אתרוקדיםאנו)1986(מיצ'לסטיבןפיעלעמוקות.עצמנואתמשקיעיםאנוהפנימי,בעולמםעצמנו

כיצדובלב,בראשבעצמות,שלנו,בגוףשלהםהקצבאתלהרגישמנסיםאנוהמטופל.שלריקודו

כמובןלוקחיםאנוזאת.כללעשותבוחרהואמיועםכךעלחושבמהוזאת,חשזאת,עושההמטופל

אישיבאופןאותנויערבושלנוהנגדוהזדהויותההזדהויותשלנו,העצמימצביהדרךשלאורךמאליו

הלאהמימדיםלתוךויותריותראותנוהמושכותמודעהלאמןבפעולותנפגשיםהםכאשרועמוק,

מודעים של החוויות של המטופלים ושלנו.

מהתנהגותהמסעהזו,הרגשיתלתסבוכתמחוץאלההדדיהמאבקהתייחסותיים,ומטפליםלמטופלים

ושינוי.אנליטיתתובנהיוצריםשלבסוףאלההםעצמית,התבוננותולבסוףפירושהכרה,לעברופעולה

לביטוימחוץאלשהמאבקמביניםאנוסימטרים,לאבודאיהםוהמטפלהמטופלשלשהתהליךאףעל

המטופלשלהעצמימצבישמגווןכךכדיתוךשניהם,עבורמתקדםעצמית,התבוננותולעברבפעולה

שלהם.הייחודיהדיאדילתהליךייחודייםמפגשבדפוסיהמטפלשלהעצמימצבימגווןעםנפגשים



אתבונהאניכיצדשלהם.הפנימייםהאובייקטיםובעולמותבזהזהספקיטילווהמטפלהמטופל

הזדהויותאילושלי?היחסיםמערכותשללעברקשורזהכיצדכך?אותםבונהאנימדועשלי?היחסים

בדרךוללכתלהמשיךרוצהאניהאםמשמעותיים?אחריםבבחירתבשביליבעיתיותהןמשמעותיות

בה הלכתי עד כה? ולבסוף, 'כיצד אני עושה זאת אחרת'?

תובנותוקבלתפירושהוראות,שלענייןפשוטאינואחרת'זאתש'לעשותמביניםאנושכאןאלא

לאבאופןהמשפיעההפנימיתהזכרונותמערכתאתלשנותתורמים.גורמיםהםשאלואףקוגניטיביות,

חוויותלערבהיום,יודעיםשאנוכפיגם,חייבתמודעות,הלאהאובייקטיחסיבחירותעלמודע

החזרהמתוךהעולהושונהחדשמשהושלמאוד,ורגשיותעמוקבאופןהנחוות,למעשההמופעלות

אוטניסחבטתשלשינויכמומחדש,וללמודלמידהושוב,לבטלשובלחזורעלינואותנו.ההורסתהישנה

עלינובלבד;חשיבהידיעלשינויליצורניתןלאזאת-להחליףעלינוומתוכנן.מורכבריקודצעדשל

הדרךהישנה...זוהדרך'זושלנו,לגוףולהזכירישניםדפוסיםלתוךליפולושוב,ושובשובזאתלעשות

הזו'.בדרךזאתלעשותעליךגוף,זכור,החדשה...אךבדרךזאתלעשותשקשההסיבההחדשה...זו

Working(בעיבודהכוונהתמידהיתהזואולי Through.(

שניאתמחבררב,זמןטווחלאורךואינטנסיבי,הדדיכהבאופןשלהיפגשכמובן,,הואהקושי

ואוהבתעמוקותנחוויתביסודה,הדדיתשהיאיחסיםבמערכתהאנליטיהתהליךשלהמשתתפים

בודדיםרגעיםמאותםכאחדעומדזאת,לאורנראהשהואכפיהטיפול,סיוםשונאת).(ולעיתיםעמוקות

לעצמישאתן'מדועשכזו.ואוהבתהדדיתיחסיםמערכתקבועבאופןלסייםבוחריםאנובהםבחיים

מדועלהסתיים'?תצטרךזויחסיםמערכתדברשלבסופו'אםהפגיע,המטופלשואלאותך'?לאהוב

איךבחשבוןלוקחיםאנוכאשרונוקבותמרירות-מתוקותבמיוחדלהיותהופכותכאלהשאלותבאמת?

משפילותחוויותשללפוטנציאלהמטפלושלהמטופלשלהעצמימצביריבויאתחושףהסיוםתהליך

שלנוהמבוגרהעצמיכאשרגםיותר.צורךבנוואיןעלינוגדולשמישהוזמננו,שתםאהובים,לאשאנו

ישנםולממש-להשליםלחיות,שאפשרהרפתקאותחדשות-להרפתקאותממתיןהלאה,להתקדםמוכן

פגועיםמבולבלים,ומעכבים,הנאחזיםנרקיסיסטית,מפותחיםפחותיותר,פגיעיםיותר,צעיריםמצבים

ונטושים.

פעםאי'האםיותר'?אותיאוהבלאאתה'מדועבסדר'?לאעשיתי'מהזאת'?ליעושהאתה'מדוע

אמוןלתתאולאהובלעצמילתתפעםאיאוכל'האםאותי'.תעזובאל'בבקשהבאמת'?אותיאהבת

שוב'?.

הבדלישואמנםמטפלים.אצלוגםמטופליםאצלגםקיימיםכאלהאינפנטיליםשמצביםלומרמעזהאני

התגובותתדירותאתזיכרו(אנאתנאיםאילוותחתלהתעוררזמיניםהםבובאופןמסוים

הםבטיפולשלבבשוםאולם),זמנו''טרםמסייםשהמטופלהמאמיניםמטפליםשלהאינפנטיליות

כמוהפסיכואנליטי,התהליךלידישלהםהמסויימתהעולםתפיסתאתלמסורביותרגבוהבסיכוןאינם

במהלך הפגיעויות הנרקיסיסטיות של שלב סיום הטיפול.



התקופותוטווחהמתרחשיםהסופיםריבויבהבנתפסיכואנליזה,מסיימיםאנוכן,אםאיך

ומרעילהפולשתונטישהפיתוישלשחוויהמבלימסיימיםאנוכיצדמתעוררים?הםמהןההתפתחותיות

בשניםונטישה?בגידהאנליטית,הפרהשלבייצוגיםהאנליזהאתלנצחצובעתהתהליך,כלאת

התייחסותצורותביןההתפתחותיהמעברעלמעטלאכתבתי)1998,2003(דייויסהאחרונות

אהבה,שלוטרסנפרנסאינפנטיליתאדיפאליתאהבהבהןהדרכיםועלאדיפאליותופוסטאדיפאליות

אהבהאפשרית,ובלתילופתתמכשפת,רומנטיזציה,תחתלאהבההפוטנציאלאתביחדמחזיקים

לוותרשישאהבהגםאךאחד,מצדומפצהמרפאהלהיותשנועדהאהבהומיתיים,אפייםבמימדים

שליותרממשיותלצורותלעברולהתקדםלהמשיךיוכלהמטופלאושהילדכדיאותהולשנותעליה

,2000,קופר1997באסיןב-למצואניתןהפוסטאדיפאליהשלבעלנוספת(פרספקטיבהרומנטימפגש

נאבקיםוהמטפלהמטופלהטיפולשלהסיוםשלבבמהלךרבותשפעמיםטענתיאני).1977ולוואלד

זההשלמותאיאתלקבלהדדית-שלמותשלזולחוויהטרנספורמציהולעשותדה-אידאליזציהלעשות

הפוטנציאליתהאכזבהשלהחזקההנערץ,והאחרהעצמיעלויתורוהחולשות,הפגיעותזה,של

נמנעתבלתיהיאמושלמותשחוסרוחוכמהידיעהעםהאכזבותהחזקתזאת,ועםומעצמימהאחר

רעיונותלקבלנוכלאםהאחר.כלפילהרגישיכוליםשאנומהאתומעמיקהמעשירהפרדוקסליובאופן

שלהםהאדיפאליבמאבקכאחת,ולהפסידלנצחצריכיםשילדיםשליהבסיסיתההנחהאתכמואלה,

זה,בתחוםהסימבולייםהנצחונותאתשלנולמטופליםנאפשראיךאזהקלאסית),לתיאוריה(בניגוד

חושביםאנוכיצדרה-טראומטיזציה?להםלעשותבסיסיובאופןאותםלעורראותם,לפתותמבלי

שלהנרקיסיסטיתהקריסהאתלעוררמבליהפסיכואנליזהאתויסייםיתממשבזהזהשלנושהצורך

ביטולשלהחוויהידיעלהמוגדרתיותרהרסניתברה-טראומטיזציהאוליאחר,אדםלתוךהמטופל

הערך שלו, להיות מושלך ומסולק על ידי אחר נערץ?

לפוסטאדיפאליתהתייחסותמצורתוהתנועההאנליזהשלהסיוםשלבביןמקבילקוכןאםיש

שהיאבמובןלאאשלייתיתאשלייתית,אהבהעלובויתורהאיטיתבהתרהכרוכותשתיהןאדיפאלית.

אחדהחיצוני.בעולםממומשתבלתישהיאובמובןהמדומיינתבמושלמותאלאמזוייפת,אומלאכותית

כותב:)1992(גנטעמנואלעלי,האהוביםהמשורריםמן

לולאינההאנליזההאםהאשליה.אינטנסיביותדרךעוברלאמתשהנתיבקורהקרובותכהלעיתים

עלנקישהידיעלהאמת,למציאתאמצעילאאםאלהומהןנגדיתוהעברהלהעברההאמיתיהתינוקות

האומנות-צורותרובהאם?המושלמותהאשליותהפיקציות,אינםהחלומותהאםהאילוזיה?דלתות

האםבמה-עלתפקידהמשחקיםאנשיםאוריקבמשפטמשמעיותדומיליםאושטוחמישורעלקוים

אמתשלרמהלפגושהאשליה,דרךאותנו,מוביליםלאאלהכלוהאםאשליה?עלבנוייםאינםאלהכל

ומציאות שאם לא כן היו בלחי נגישים ?

לשרוף,שניהםיכוליםהםיסודיים.הםחיוניים.הינםאהבהשלטרנספרנסוגםאדיפליתאהבהגם

ולמצותאותןלחיותניתןשלאאהבותמייצגיםשניהםדברשלשבסופואלאועמוק.חםמאודבאופן

המטופל.אוהילדשלהרה-טראומטיזציהאוהעמוקההטראומטיזציהבליאמיתייםומרחבבזמןאותן



שלאלהצורותשתיידיעלשמוגדרבמרחבשלי,החשיבהלפיעליהן.ולהתאבללוותריש

התהליךזהבמרחב–ובוזללעגהערצהביןהמרחבלכישלון,ניצחוןשביןהמקום–רה-טראומטיזציה

לאהופךזו,בדרךהמעוצבהטיפול,שסיוםמשוםלהתרחש.חייבהטיפולסיוםשלהחייםומלאהבסיסי

כיצדללמודמנסיםאנובומרחבגםאלאאובדנים,עלוהתאבלותמחדשלעיבודנפשילמרחקרק

מבליהלב,מעומקהבאיםבחיפושינוגםאכזבהלשאתכיצדלהשיג,נוכלשלאלמהתשוקהעללשמור

עלשמירהכןאםדורשהסיום,שלהפרדוקסנקמה.עללמחשבותולבסוףלבוזזואכזבהשנחליף

אותןאתלנושגרמולאלהאהבתנועלגםשמירההזמןובאותושלנוביותרהעמוקבמקוםאכזבה

מאהבהכזואכזבהורקההדדיתההכרהשלמעלייתהסבורה,אניכךמגיעה,זויכולתהפגיעות.

אשלייתית,פחותשהיאאהבהלעברהלאהלהמשיךלמטופלמאפשרתאדיפאלית,אוטרנספרנציאלית

שאהבההכרהדורשהדברושלמה.מזינהיותרדברשלבסופושהיאכזומציאותית,בלתיפחות

להיותחייבהמטופלכזו,אינטימיתהיקשרותלשמורושכדיאכזבהשלבצלהלהישמריכולהאינטימית

שהיאלאהבהדרךמפנההראשוניתההתאהבותשלהאידאליתהשלמותכאשרתשוקה,לשמרמסוגל

אולקבלכאחד,והמטופלהמטפלעל).2003(דייויס,פנימההחודרותהדדיותפגיעויותמקבלתיותר

לאהמטפללייאוש,תשוקהביןשכזהדקמאודמאודקועלשההליכהלרעיון)1990(גנט,'להיכנע'אולי

לממשניתןאותהאהבהלעברחייועםהלאהלהמשיךאותומשחררגםאלאהמטופל,אתמאכזברק

ולהשלים במובן המלא ביותר.

הזהההליךאתשמבחיניםמשמעותייםמימדיםבשלושהעבוריכרוךפסיכואנליטיים,יחסיםשלהסיום

אמירותוריבוימרוביםסופיםשלבתהליךכרוךהואראשית,קלאסי.יותרטיפולשלסופייםמשלבים

המטפל.שלמשמעותיומצב-עצמיהמטופלשלמשמעותימצב-עצמיביןקורהמהםאחדשכלשלום,

סכמותשונים,רגשייםוצבעיםעוצמותשונות,התפתחותיותתקופותמעוררותאלהשלוםאמירות

כזהסיוםשנית,נגדית.והעברההעברהשלשוניםבפעולהוביטוייםופוטנציאליםשונותקוגניטיביות

שניאצלוהתאבלותבאובדןכרוךאדיפאליים,ביחסיםשכמוושחרור,ויתור,שלהדדיבתהליךכרוך

אידאליזציהשלטראומטיתולאאיטיתבטרנספורמציההכרוךושחרורויתורהתהליך.שלהצדדים

הדדיתחודרנותפגיעות,שלקבלהאלואהבה,מפצהמושלמותשלאפשריותבלתיחוויותהדדית,

תהליךהעתיד.שלההבטחותעםמלאומפגשתקוהעללותרמבליתבוסהאואובדןלחוותוהיכולת

והואבמטפלנגעוהדבריםכיצדהמטופל-שלגםכמוהמטפלשלבחדירותובהכרהכרוךשכזה

כדיהמטפל,שלהאבלתהליכיעבורמרחבביצירתכרוךוהדברשהואמטופלכלעםבעבודתוהשתנה,

להמשיך (גם אם לא באופן סימטרי) עם המטופל.

מרומזות-זיכרוןשמערכותהאמונהעלונשעןהראשוניםהשנייםאתכוללזה,מודלשלהשלישיהמימד

המתבטאתחוויהידיעלרקלהשתנותיכולותפרוצדורלית-התייחסותית–ידיעהלכינוישזכהמה

ובנוכחותמשמעותיותזמןתקופותלאורךבהומתאמניםעליהשחוזריםומורגשת,ממשיתבפעולה,

מהכלשלוההפנמההסופיהגיבושהאנליטיים,היחסיםשסיוםבהחלט,מאמינהאנימשמעותי.אחר

ששניהםוהמטופל,המטפלביןהסופיההתייחסותיומתןבמשאלקרותחייבהטיפול,במהלךשהושג



להתמירחדשותדרכיםמחדשולומדיםמהלמידהנפרדיםואזישנות,התייחסותיותחוויותעלחוזרים

שהושגוהתובנותאתהאנליטיתהדיאדהלתוךלהביאישהאחרונים,בימיםאלה.מספקיםלאדפוסים

כהנגדהלשמשכדימהעבר,משמעותייםוקונפליקטיםאובייקטיחסיעלהעבר,עלהמקיפהמהעבודה

שלהאחרוניםבימיםוחיים,לנשימהאוירלקבלהנאבקותלטרנספורמציותבעלילמספקתבלתי

הפוטנציאליתהנרקיסיסטיתהפגיעהבהבדרךומשתקפותמופיעותכלשהוובאופןביחדהעבודה

).2003(דייויס,טרנספורמציהעוברת

מפורטתאהיהלאקארן.בשםשלימטופלתעםטיפולסיוםמתהליךשנלקחורגעיםכמהאתכםאחלוק

הללוהנושאיםשלושתבוהאופןשלמפורטתיאורלכםלספקאנסהלאוגםהזההתהליךבהצגתמאוד

שתעלהתמונהמעיןלספקזאת,עםאנסה,בינינו.נפתרוהםאיךאוהאנליטיבתהליךביטוילידיבאו

קארן.אתלזכורעשוייםמכםכמהלדיון.ייחוסנקודתלנוותתןהטיפולסיוםשלהללוהמימדיםאת

עםמפגששלכךכלהקשההתהליךאתלתפוסניסה)2003(דייויס,שלההטיפולעלארוךקלינימאמר

אתלהביןהללו,ההשלכותאתלשרודנאבקנווכיצדשלההרחמיםוחסרותהמרושעותההשלכות

גדולחלקיחסנו.עלשלהםהמרעילהאפקטאת–רבובמאמץזמןלאורך–ולרכךשלהןהתפקיד

ההרסנייםוהמפגשיםהעצמימצביאתולשאתלהחזיקלזהות,ביכולתיכרוךהיהזהממאמץ

ומתקנותהרסניותשלי,המוטיבציותמורכבותאתלראותלהלאפשרשליוהיכולתיחדגםוהמתקנים

אתלעבדומנסהאחריותלוקחתאותישראתהמשוםרקאלו.כוחותשכנובהםהעצמימצביואת

לקנאהביחסחשהשהיאהמעוורתמהאשמהמספיקעללהתגברקארןיכלהשלי,והבושהההרסנות

לידיהפיצולאתלהביאולהתחילהשלכהמתוךהריקוןתהליךאתלעצורשלה,המרושעיםוהזעם

השלמה שגרמה לה להרגיש אהבה ושפיות בו זמנית, חוויות שהיו בסתירה במשך רוב חייה.

שלבאנליזהיותרמאוחרשניםשמונהאנוזו,בנקודהקארן.ואלאלילהצטרךשובאתכםמזמינהאני

מןכמהלאורךאתייחדשסבלולאלומוכריםלאהשטח,פניעליהיו,עתה,שלפניכםהעצמיקארן.

אתלו.חלףשלההקדורניהמוותמבטהקודם.במאמרקארןעםשליבעבודהיותרהקשותהתקופות

ונאה,מסוגננתחליפההחליפושלה,האוניםוחוסרהייאושאתהחזיקהבעזרתוהענקהפוךמעיל

בושיהיובעתידאמונהבהןשישותכניותותקוהאנרגיהבהםשישעינייםגופה,אתיותרהחושפת

תוארוהשלימההראשוןהתואראתסיימהקארןשחלפו,השניםבשמונהאהבה.אפילומזינים,רגשות

שרדממנהכשמספיקהדדית,והרסנותטלטלותשליחסיםמערכותכמהשרדההיאמיוחד.בחינוךשני

אגדהשלכלשהוסוגלךמספרתשאניתחשבואלבבראיין.ולהתאהבלצאתלפגוש,מנתעל

יכולהעדייןלכםלהבטיחיכולהאניאפשרי,בלתיבעולםתקדיםחסרתהצלחהשלפסיכואנליטית

ומרגישהנרקיסיסטיתפגיעההיארוח,קצרתרבותופעמיםרוחממצביסובלתהיאקשה.מאודלהיות

ואניאינטנסיביתתהיהתמידשהיאיודעתאנימשמעותית.חיצוניתפרובוקציהללאוכקורבן,בושה

להכירלמדהשקארןאלאאינטימיים.ביחסיםומאתגרתפרובוקטיביתתהיההיארבותשפעמיםמניחה

ההתפתחותייםהמשבריםמהםיודעתהיאשלה.העצמימצביאתומזההמבינההיאעצמה.את

ומגיבחושבאחדכלכיצדאחד,כלכמהבןמבינהאותם,מזההאותם,יודעתהיאעלו.הםשסביבם



שלהעצמימצבכלתגובהאיזויודעתהיאאחד.כלשייךשלההמשמעותייםהאובייקטיםמןולאיזה

יכולההיאלמייודעתוהיאמהםאחדלכללדאוגכיצדיודעתהיאאולי,מכל,וחשובבאחרים.לעוררצפוי

לפנות כדי לקבל עזרה אם נסיונותיה להזנה עצמית נכשלים.

בעבודהשהופיעוהחדשיםב'עצמי'םגאהשאנייודעתהיאליבי.מעומקלהדואגתשאניגםיודעתקארן

ודואגתמבינהשאניכן,גםיודעתהיאאךשלה.העתידלתוךמביאהשהיאוהתקוהובאומץיחדשלנו

ביחד.האנליטיתעבודתנושלגדולחלקשהיווקנאהומלאיזועמיםהכועסים,העצמילמצביליבימעומק

הפונקציותאתלהעריךלמדההיאאלה,'עצמי'םשמעורריםוהסבלהכאבאתמזההשהיאואף

ללאאפשריהיהלאאוהבתשהיאההווהבהםהדרכיםלמענה,שלהםוההישרדותיותההסתגלותיות

מלאיל'עצמי'םתודהמוקירתושאניזאתמבינהאנישגםיודעתקארןהעבר.שלההגנתיתהשנאה

מעדיפהשהייתיעצמילמצבי(מודעותכואבתעצמיתמודעותשלרגעיםעליכפואםשגםשלה,השנאה

אותההביאווהםילדותהאתלשרודלהאפשרוהםקארן.עלהגנוגםהםמהם),להתעלםאולשכוח

לאנליזה, לעבודה אתי ולתוך חיי.

אךשלה.בטיפולעשתהשהיאההתקדמותאתלבססמנתעללעשותיכולותואנישקארןעבודהעודיש

הםיחד.יעברוהםאתו.תבואשקארןהחליטווהםבקליפורניהלאוניברסיטהעתהזההתקבלבראין

ואניקארןהמערבי.בחוףמיוחד,בחינוךהראשונהמשרתהאתתחפשקארןלהתחתן.מתכננים

שלנוהיחסיםושינוישלההאנליזהסיוםשלהקשההתהליךאתמתחילותואנובעתידלהאמיןבוחרות

ויחסיעצמימצביביןבחופשיותנעותואניקארןזו,עבודהבמהלךהדבר.אותויהיהלאשלעולםלמשהו

אנושלה.האנליזהשלמסויימותבתקופותהנגדיתוההעברהההעברהתהליךאתשהגדירואובייקט

עצמי-אחרחוויותשלזובתקופההחוזרתההופעהאתהפתעה,שלבמידהשתינולזהות,לומדות

נעלמים,ממשלאעצמישמצביקארן,עםמעבודתילומדתאניאותן.ושינינועליהןשעבדנושהאמנו

בחוויהשלהםלעליהסיכויישנוותמידונזיל,יחסיהואהאנליטיתהעבודהבמהלךשלהםשהשינוי

ובבניה הבינאישית, בהקשר של חוויה פגיעה במיוחד.

חלקשלהחמקמהוההעלמותההופעהאתזו,בתקופהקארןעםשליהעבודהבמהלךלקלוטהתחלתי

לנחםניתןשלאמרוצה,לאדרשנית,קשוחה,שהיאהקארןהקודם-המאמרשלהקארןשהיכרתי:שלה

היתהבואופןבאותונוכחתאינההיאלשנוא.לאלעיתיםשקשהלסבול,לאהוב,שקשהקארןאותה;

הופעתהמורגשת.נוכחותפרובוקטיבית,מתגרה,המשותפת,לעבודתנופולשתהיאאךבעבר,

מברכתאךשובה,אתמקבלתאנימעורבים.ורגשותרצוןבאיאותהמכילהקארןשתינו.אתמפתיעה

להלתתיכולהאניכיצדומיואשת.זועפתהיאאתי,רגעיםבאותםמשלי.עמוקהבהסתייגותבואהאת

אושנהלעודלהישארצריכההיאאוליבראין.עםולאאתילהיותצריכההיאאולישואלת.היאללכת?

להליכתה.בסתרמצפהעוזבת,אותהלראותעלימקלבעצםאוליאנליטית.עבודהולעשותשנתיים

מניפולציה.טיפולית,אסטרטגיהשקר,היההכלאולישטענתי.כפיממנהליאיכפתמאמתלאאולי

להיפלטוכעתפנימהלהישאבלי,לדאוגיכולהשאת'להאמיןלבסוףבוכההיאטיפשה'הייתי'אולי



כהלהיותלעצמינתתיהרוחותלכלמדועלך,איכפתשבאמתלהאמיןבכלליכולתיכיצדידך.עלהחוצה

פגיעה'?. באמת מדוע?

משמעותייםדיאדיםזיווגיםשלמגווןמייצגותנגדית,והעברההעברהבתהליכימהדהדותכאלהשאלות

השלכהעויינת,כנטישהויירשםייזכרקארןשלהאנליזהשלהסיוםהאםשונות.התפתחותמתקופות

עלויתורהמוחלטת,האוהבתהג'סטהאתייצגהשחרורשמאאומזמין?ובלתיקרעולםאלזמנהטרם

לשחררמנתעלהמטופלשלהמעריצההאדיפאליתבאהבתולהיאחזהמטפלשלהנרקיסיסטיהצורך

להניחעלינוהדדית?קרבהשלאינטימיתאדיפאלית,פוסטאהבהלטובתהמטופלאתלחופשי

משבריםממגווןדיאדיםהתייחסותייםותהליכיםזכרונותיעוררשונות,ברמותיהדהדהעיבודשתהליך

התפתחותיים.

סביבולהופיעלשובנוטיםשסימפטומיםיודעשלנוהקונבנציונאליתהפסיכואנליטיתמהחכמהחלק

פרדיגמותגםאלאבסיוםחוזריםסימפטומיםרקשלאהוא,היוםמציעהשאניממהחלקהפרידה.

מצבבהלנקודההגענומופיעים.הםובהםמסויימיםסימפטומיםעוליםמהםעצמי-אחר,שלוארגונים

ששתינומשוםבעבר,שהיהכפיממשלאומתמשך.נוכחלהיותחוזרקארןשלוהמיואשהקודרהעצמי

אנושלה,הטריגרשלה,התגובהאתהזה,העצמיאתמכירותאנומתמודדות:אנומהעםמבינות

כלפיה,שלנוהמורעלותוהתגובותשהיאיודעתמאיתנואחתכלבשתינו.מעוררהואמהיודעות

שאיננויודעיםאנורצוי-ממשלאמשפחהקרובכמוהיאחלק.רקכולנו,אתלאמאיתנו-חלקמייצגים

קארןהגיעה,היאמדועעלינו.עצמואתלכפותנחושזאת,בכללביקורמגיעוהואממנו-נהניםממש

יותר,צעירנראהקארןשלזהעצמישמצבזו,זמןבנקודתלי,מציינתאנירוצה?היאמהתוהות.ואני

היאאתי'?יהיה'מהרםבקולתוהההיאבעבר.בהופעותיושנראהמכפייותרפגיעיותר,מפוחד

מתוךמתרוקנתכאילווקטנה,עצובהנראיתהיאובא.הקרבמותהאתהמשקפיםחלומותלימביאה

לדאוגיכולהלאשלושהסביבהמשוםגוססהשוכבלייצור,ETלסרטאסוציאציהביעולהשבה.החיים

לפניליהביאהשקארןהמשמעות,מלאהחוצניהחלוםעלהרגעבאותוחושבתאנישכזו.חייםלצורת

שלההעצמילמצבלהקשיבמתחילהאני).2003(דייויס,בטיפולבמיוחדמשמעותיברגעשנים,שמונה

לעצמיומרשהקונקרטייותרבאופןבטרנספרנסהדיסוציאציהאתלוקחתאנייותר.מילולישונה,באופן

קארןעםומדברתעדהשאנילהאמיןכדייותר,עמוקובאופןיותררבזמןלמשךהמציאותאתלעכב

הפעםטיפולית,דיסוציאציהחווהאני),1996,1998(דייויס,אחרבמקוםשהשתמשתיבמושגיםאחרת.

בהעברה הנגדית.

בפעם הבאה שקארן שואלת אותי, 'מדוע היא כאן, מדוע באה'? אני מרגישה מוכנה יותר להשיב.

ממנה,ששכחתיעדשלום,לךבלומרעסוקהכהשאנימשוםקארן,עלי,כועסתשהיאחושבת'אני

עסוקהשהייתימשוםהולכת,אותהלראותכברמצפהשאנימרגישההיאשלום.להגםלומרשכחתי

היאכמהלהבחיןמכדילך,שקוריםוהדבריםהמרגשיםבשינוייםמדייותרמעורבתבך,מדייותר



צודקת,שהיאחושבתאנימרגישה.היאאיךלהביןיכולהשאניחושבתאניאותה.נוטשותשאנופוחדת

שבלי לשים לב נטשנו אותה לשרוד הפעם לבד לגמרי ביחסים שלנו'.

לקחתלזהות,מנסהבתוכהמשהובלבול.הפתעה,מביעותפניהמהורהרת.בשקט,בימתבוננתקארן

ואחורהקדימהתנועהלחושכמעטאפשרהרגשית.החשיבותאתלהעריךשאמרתי,מהאתפנימה

שלנו-הרביםנגדיתהעברהההעברה,מפגשישלההיסטוריהושלי,שלה–ביחדשלנוהזמןבזמן,

ברגעיםנוכחיםכלםאמה).שלהפסיכוטיתהנטישהאביה,(מותקארןשלהאישיתההיסטוריהולאורך

בשניהםאלאבהווה,כעתואיננובעבר,חזרהאיננובי.ומתבוננתבשקטיושבתקארןבהםאלהספורים

ואנו גם כל הרגעים וה'עצמי'ם שהיינו זו עם זו בין לבין.

אניממנה.הנפלטותלמיליםעדייןמוכנהאינהכאילוקארן,ממלמלתבלעדייך'תמותשהיאפוחדת'היא

לאבינינו,נמצאתלהןשתינתןהמשמעותברגע.בועולותהןלכן.קודםעליהןחשבהלאשהיאחושבת

צעירההיאמדי.זקנההיאאותה.מכירותואניאתרקאותה.מכירלא'בראין).1983שטרן,עדייןקיימת

אחדאףאיתו.כשאניאותהאביןשאניאואותה,להביןשיוכלמכדיוממזמן,מרחוקמדייותרהיאמדי.

לא אהב אותה או רצה בה חוץ ממך, ג'ודי. היא כל כך מפוחדת'.

שהיאחושבתאנימזו.זושלנוהפרידהמןחלק'להיותאמרתי,קארן'להיפרד,באהשהיאחושבת'אני

ושאניקשה,להיותיכולהשהיאכמהלמרותאליה,ושאתגעגעמאודלהדואגתשאנילדעתצריכה

חיה,אותהאשמורשאםהבינהשהיאחושבתאנילחלוטין.תעלםלאשהיאכדיבתוכיאותהאחזיק

היא תוכל להמשיך ולהתקיים, שהיא לא צריכה למות, גם אם את ובראין עסוקים בעניינים אחרים'.

'אבל היא רק חיה בינינו, ג'ודי. ואם אין 'אנחנו'' היא תעלם ותמות ואני לא אמצא דרך להיות שלמה'.

אחתכלבתוךלהתקיים,נמשיךשתינואולםתסתיים,'האנליזהלה.אומרתאני'אנחנו'',יהיה'תמיד

מאיתנו. זה לא ייגמר'.

'האם היא תוכל להתקשר אליך לפעמים'? קארן שואלת.

אושתצטרכיעתבכלולהתקשרהטלפוןאתלהריםיכולהשאתיודעת'אתמשיבה.אנישתוכל''בודאי

אלי-להתקשריכולהשהיאלדעתצריכההיאכן.גםזאתלדעתצריכהשהיאחושבתאניאבלתרצי,

קיימת,עדייןשהיאלודאכדיאלילהתקשריכולההיאמתפוגגת,מתה,נעלמת,שהיאתרגישהיאשאם

לפחות בתוכי. היא יכולה להתקשר כדי לברר מה שלומה'.

'ומה אם תמותי, ג'ודי? מה אם יקרה לך משהו'? קארן שואלת.

שלהוהתעוזההאומץ.9בתבהיותהקארןשלאבאשלוהפתאומיהמוקדםמותועלכאןחושבתאני

יכולה'אניבינינו.עלהשלאדברשאמות-האפשרותאותי-מרגשיםהסיוםשלזהבאספקטלגעת

כאשראמות,אםאבלכזה.דברלושאבטיחהאחרוןהאדם'אתמשיבה,אניקארן'למות,לאלהבטיח



אותיתחזיקיואתלחיות,להמשיךתוכלשהיאכדיבתוכיאותהאחזיקאניבתוכך.אותילךיהיהאמות,

בתוכך כדי שהיא ואני נוכל להמשיך לחיות ביחד, ללא קשר למה שיקרה לאחת מאיתנו כאן בחוץ'.

רוצההיאבתוכי.חזקכךכלבוכההיא'אבללי.אומרתהיאבסדר''אנידקות.כמהלמשךשותקתקארן

אבלאותה.מחזיקהכשאתלבכותברכיך,עללשבתרוצההיתהכמהשתדעירוצהוהיאזאת.שתדעי

היא יודעת שהיא גדולה מדי בשביל זה'.

אניבשבילה.זאתלעשותרוצההייתיכךוכלהיא,לא'אבלמשיבהאניזה'בשבילמדיגדולהאת'אולי

שאניבמרחבשאוליאתך,יחדבראש,הזוהתמונהאתלראותיכולהאניזה.אתלדמייןיכולהממש

ואת והיא חולקות, היא ממש תרגיש חלק מהחוויה הזו שמחזיקים אותה'.

ברכיה,סביבכרוכותידיהבכסא,מכורבלתהיאחזק,עצומותעיניהקארן,אלעיניאתמרימהאניכאשר

אתסוגרתאניגםלדבר,במקוםכך,'ששש'.לי,מסמנתהיא'ששש'בעדינות.מתנדנדתבשקט,בוכה

עיני וחוזרת להנות מהדימוי הפנימי שקארן ואני חלקנו.

ומאייםמוזמןולאצפוילאמשבר,מגיעההדדי,האבלעיבודתהליךשלהעמוקההאינטימיותבתוך

שתיארתי.באופןולהמיר,לשמרמנסותואנישקארןההדדיתהאהבהאתלאתגרלפחותאולהרוס,

ועשויביחד,שיצרנומהשלהבדיוניתהשלמותאתשתאתגרהאכזבהלסוגאחתדוגמאהינוהמשבר

שיאייםאתגרתהיהלחילופיןאואובייקט,חווייתשלאידיאליזציה,שללא-אךטובהלהפנמהלהוביל

אתמעלהקארןעליו,שהסכמנוהסיוםתאריךלפניחודשיםשלושההטוב.האובייקטחווייתאתלהרוס

משוםבהלם,שהייתיאומרלאבחתונתה.להשתתףמנתעללקליפורניה,לנסועאסכיםהאםהשאלה

שהיאמודעת,וכמעטמעודנתאכזבהמתחתנת-קארןאתאראהשלאמכךלאכזבהמודעתשהייתי

נוספיםמשמעותייםוארועיםבחתונותשנכחתילכך,ביחסלצייןעליבקליפורניה.להתחתןבחרוובריאן

לעיתיםקרהזהאךתדיר,קרהלאזהועמוק.ארוךקשרליהיהעמםמסויימיםמטופליםשלבחייהם

ולאהחופהבטקסכלומרהאירוע,שלהרשמיבחלקרקנכחתיהמקרים,בכלשלי.הקריירהבמהלך

אםקארן.שלהתאריםחלוקתבטקסגםהייתיבמסיבה.לאאךהתעודהקבלתבטקסהפנים,בקבלת

אירועיםמאותםאחדעודלהיותיוכלשזהדמיינתיבריאן,עםחתונתהעללדברהחלהקארןכאשרכך,

'אובייקטשלאחרעצמיארגונישלהופעתםאתולייצגהשמחהאתאתהולחלוקבהםלהיותשאוכל

חדש' שיכלו לחיות ולנשום במרחב האינטר סובייקטיבי שיצרנו ביחסינו זו עם זו.

שמסמלתהמדומיינתלנטישהזעםבחמתהגיבהפסיכוטיתהדכאוניתאמהנפטר.קארןשלאביה

שלה,הנישואיןבטקסבצפיהמצאה.שהיאבאהבהשמחתהעלעמוקהובקנאהקארןשלחתונתה

וההרסני,הקנאהרוויהדיאדימהעירובבתואתהמשחרראדיפאליהפוסטההורהאתלייצגאוכל

אתלייצגאוכלאוליאמה.עםאדיפליהפרההקשראתשאפייןהרחמיםוחסרהחלולהפרזיטי,מהצורך

אוכלאוליבקיצור,אוכל.לאשאניבאופןאותהלספקשיוכלאחרלגברהכלה'את'מוסרשנעדרהאב

אחדלרגעיוכלולעתיד,ותקוהאהבהשמחה,שבויצרנו,ואנישקארןהמרחבאתבביטחהולאחוזלייצג

לעמוד מול קנאה, ייאוש ואפילו מוות.



רגשותעםיחדהפתעה,תחילהחשתיבקליפורניה,להתחתןכוונתהעלליהודיעהקארןכאשרובכן,

צעירים,יותר,קטניםקוליםזמן-לאחרמלאבאופןולקבללהביןשאוכליותר,אפליםאחרים,מובניםלא

'איךלהישמע.שדרשמסרהיהאלהלקולותאךבדיסוציאציה-גםמעלי-לדחותבקלותשאוכלקולות

גםהיובחתונה'?אותיצריכהלא'היאבחתונתה'?אותירוצהלא'היאזה'?אתלעשותיכולההיא

כזה'?ברגעהצידהאותילהזיזיכולההיא'איךאותי'?אוהבתלא'היא:יותרוקטניםיותראפליםקולות

רוצההיאאםבכלל?אותהצריךמיהרוחות,לכל'שתלך:שאמרוביותרוהאפליםהקטניםוהקולות

ללכת, שתלך'. מדוע נתתי לעצמי לאהוב אותה? באמת למה?

אצלכאלההרהוריםכפתולוגיהלתייגמדיקלזהאתעושהשלנוהפסיכואנליטיתהמסורתלדעתי,

העברהבטיפול,מוגזמתהשקעהבמטופל,מוגזמתהשקעהספרציה,שלפתוריםלאענייניםהמטפל-

העצמיהניקויבתהליךלעצמנוהומניזציהדהעושיםאנופתולוגית.אישיותיתאונוירוטיתנגדית

מוקדמיםמזמניםאיתנומדבריםוהםבהתפתחותשמקורםהקולותאתמאיתנומונעיםהפסיכואנליטי,

רבבקשבשלנולמטופליםלהקשיבלהם)נקשיב(אםאותנושילמדוקולותבחיינו,יותרוסועריםיותר

לגדולבחרושלנווהבוגריםההגיונייםשה'עצמי'םהגיוניים,לאדברים,להביןאותנושילמדוקולותיותר,

ולאממש,'גדלו'שלאככאלושלנוהצעיריםה'עצמי'םאתמקבליםכקלינאים,אנו,אםלהם'.'מעבר

העצמימצביכנגדשתבואהמטופלים,להבנתחמלהנביאמופחתים,והשפעהנפשיפוטנציאלכבעלי

במצביםרקלאאיתנולהזדהותלמטופליםמרשיםאנועצמית.והתעללותעצמיתשנאהשלשלהם

לקולתנולכחד-–בלילהקשיבונכונותנויכולתנועםגםאלאשלנו,והבוגריםהבריאיםהנפשיים

סדיסטים)(ואפילונרקיסיסטיתפגועיםרציונליים,הלאה'עצמי'םקולותאתלשלבהמטרידים,הפנימיים

העצמיסילוקאתולשמרליצורשיכולההבושהאתלשרודאותםמלמדיםאנולהם.להתכחשבמקום

כאשרההווה,שלוהיחסיםהעולםראייתאתהמרעיליםוהחוויות,הנפשארגוניאתהעצמיאלולהסיג

אלאלהעצמיארגונישלהסגהידיעלרקמטבוליזציה.ולעבורמוחזקיםלהיותבמקוםמושלכיםהם

תוך העצמי שאנו, מטפלים ומטופלים, יכולים להחליף את הביטוי בפעולה, בהתבוננות פנימה.

ידיעלוגורשנרקיסיסטיתפגיעהנפגע,ממנישחלקבהכרהרקמתארת,שאניבמקרהדבר,שלבסופו

חתרניבאופןשליטהייטלולאאלהעצמישמצבילוודאיכולתיבקליפורניה,להינשאקארןשלהחלטתה

יכולתילהם,והקשבהבהםבהכרהשלנו.הסיוםתהליךאתלתמידויאפילוהפסיכואנליטי,התהליךעל

בוגרתיותר,חכמהשהיאכזועםשלהםהעולםראייתאתולהחליףשלהם,ההיגיוןעםאתם,להתווכח

ללכתלהלתתהיכולתאישית.ואכזבהתסכוללשאתומוכנההאחרשלבצורךיותרמכירהיותר,

התהליךכמוממשמצדי,התאמהדרשובלעדי,בחייהממשיכהשהיאלכךביחסשלילפנטזיותולהניח

אדיפאליתמאהבהשיעבורמנתעללשחרר,מנתעללעבורצריךהאדיפאלישההורהשתיארתי,

ולממשאתהלחיותשאפשראדיפאליתפוסטאהבהלעבראידיאלית,הוריתדמותסביבהמאורגנת

אותה בזמן אמיתי.

היחסיםאתשנסייםהזמןשהגיעשידעלמדי,וגדולבריאחזק,צדבקארןשהיהבכךלהכירעליהיה

שלישלנו-היחסיםבריאן,עםתתחתןבדרכה,תמשיךתתחתן,היאשאםשידעצדשלנו.האנליטיים



מאחורייותרחשוב,פחותמארגןתפקידולקבלפעםלהםשהיתהמהמרכזיותלרדתצריכיםושלה-

חתונתהאתלקייםשהבחירהבכךלהכירנאלצתישלה.יוםהיוםשלמודעהפרהבקיוםהקלעים,

אתלקבלצריךשלי,ובריאובוגרמשמעותיחזק,חלקשלנו.הסיוםשלההתחלההיתהבקליפורניה,

זהומתןשמשאבכךגםהכרתישלי.והמתאבליותרהפגיעהצעיר,העצמימצבאתולהשתיקחוכמתה

בחירההיתהבקליפורניהשלהתחתןלכךמודעיםלאשנותרוקארןשלאספקטיםהיוקל.יהיהלא

חייהלביןשלנוהחייםביןגבולליצורתוכננהחלקיבאופןשלפחות–כזוהחלטההיתהשזושלה,

השתוקקותבהתלהבות,כולהמלאהבי,כשהביטהיום,באותולכךמודעתהיתהלאהיאהחדשים.

לחתונה,תבואי'אתאותיושאלהרב)במאמץרבכהזמןעליהםנאבקנוששתינוהרגשות(כלותקוה

זה,אתלהחמיץתוכלילאזה,אתתחמיצילאאתאבלארוכה,דרךשזויודעתאניכלומר,ג'ודי?נכון

נכון'?

עבודהשלשניםעשרהאחתשוכח.לאלעולםשאדםבאנליזה,רגעיםמאותםאחדהיהזה

כךכלבאופןלהםתלוייםהיוואפקטיבית-קשהטובה,עבודהבשבוע-פעמיםארבעשלפסיכואנליטית

הרע.האובייקטמפלצתשלהטורפותממלתעותיהנגיעהבמרחקרקדעת,מבליאךפרובוקטיבי,

לקחהשקארןהעצוםהרגשיהסיכוןאתוזיהיתיוחדווהתקוהמלאותאלה,עינייםלתוךהתבוננתי

שסימלהחדוהוחסרהמיואשהערפלאת,המתהמבטאתגםזוכרתכשאניההזמנה,אתליבהעניקה

כיצדהרגעבאותוותוהההללו,הפניםשניאתיחדמדמיינתאניהמשותפת.מעבודתנוהרבהכךכל

רגיל.רגעגםאךלפסיכואנליטיקאי,רגילבלתירגעזההיהלבוא?אוכלכיצדזאת,ועםלבוא.לאאוכל

כאלה,ברגעיםלגמריברורלזכור.רוציםשהיינוממהפעמיםיותרבודאיכאלה,רגעיםנוכחעמדנוכולנו

שרוב איך שהיחסים הפסיכואנליטיים יזכרו ויירשמו, יקבע בינינו ברגעים, בימים ובשבועות שיבואו.

אמרה,היאחשוב''לאשלי.להיסוסמשמעותויחסהקראהקארןכלשהן,מיליםלבחורשיכולתילפני

מצידי.וילדותיטפשיהיהזהכך.שהתיימרתישביקשתי,מצטערתאנילבוא.רוצהלאשאתרואה'אני

עלהמורכבבמאבקמקומםעלנאבקוואבל,השפלהמרירות,דעך.קולה.חשבתי...'מהיודעתלאאני

מילותאיןבתוכי.בכיתיואנימולי,בכתהקארןבשקט,ישבנובכי.התקפתבאהואזבתוכה.שליטה

שיצרנו.מהשלהכוחעלסומכיםאנוכאלה.ברגעיםהטיפולעלאועלינושיגןקסםפירושאוקסם

שלי.בהחלטהלקארןשגרמתילכאבאמפתיתלהיותנסיונותיאחרישבאוהגידופיםאתמכםאחסוך

שלהשהרצוןאותה,לחזקשעליחשתיחשה.שהיאלכאבאחריותלקחתשעליהחלטתיזאת,ובכל

משנה'לאהרגילהבחריפותהאלהלהערותהגיבההיאטיפשי.אוילדותיהיהלאשלהבחתונהשאהיה

הטעםהיהמהתהתהקארןהפגישה,בתוםשחשוב'.מהכלזהבאה.לאאתלא.זהומהכןזהמה

ושוב.שובוימעכויידחושהםהיתההתוצאהאםשבתוכה,הצעיריםה'עצמי'םלכלולהתחברלגלות

אנימיעלי,לסמוךלעצמהנתנהמדועלעצמה:ממלמלתאותהלשמועיכולתימהפגישה,יצאהכשהיא

שהיא דמיינה שאוכל לעזור לה, מדוע סמכה עלי? מדוע באמת, שאלתי יחד אתה באותו אחר הצהריים.

אותהואחריו.ואחריושאחריו,ובזהלמחרתחזרהאחרת,מישהיולאקארןשהיתהמשוםשקארן,אלא

אחרנואשבחיפושנפשבחירוףכעתנאחזוייאוש,שלסועריםלמצביםאותיהובילהשבעברעקשנות



חתונתהאתלקייםשלהשהבחירהלקארןלהציעבזהירות,ניסיתי,וכפרה.טיפוליתתכלית

בצורךהכירממנהשחלקלהיותעשויהשמשמעותהמשמעות.בעלתכנראההיתהבקליפורניה,

עםבהווה,כולהכללהיותהרקע,אלשלנוהיחסיםמערכתאתבעדינותלהעבירהלאה,להמשיך

אנליזה,שלשנים11אחריהיטב.אותיהכירהקארןאךלהפריע.עשויהשלישהנוכחותבאופןבריאן,

להשהיתהאלאשלה,ההתפתחותיתההיסטוריהלאורךשלההעצמימצביאתרקלאהכירההיא

מתחתנתאניכינפגעת'אתישירות.תקפההיאואזמשלי.כמהלגביגםמאודטובהתחושה

קארןעלועודעודלדבריכולותאנחנולי.להחזירשלךהדרךזועליך.יותרחשבתישלאבקליפורניה,

הקטנה והצעירה, אבל שתינו יודעות שיש גם ג'ודי קטנות וצעירות. אני מכירה אותן. ראיתי אותן'.

לאשהואהמטפלשלאספקטכנגדמכווןכשהואבייחודכזה,פירושכיצדמקווה,אניכךלראות,אפשר

היותרגרסיביים.נגדיתוהעברההעברהשלמוצאללאומצבבפעולהביטוילעורריכולעליו,חשב

רוצההייתי),2003(דייויסקודמיםבמקריםקרןעםבעבודהבפעולההרסנימחדשביטוישתיארתי

כלכייביןהקוראכימאמינהאניכך,בעשותייותר.אופטימאליתכתגובהרואהשאנימהלהציג

ומפגשיםאינטראקציותבהישאנליזהכלכיכיוונים,לשניללכתעשויהנתונהאינטראקציה

אופטימאליים ולא כל כך אופטימאליים.

הבחירהעםשלהםוהקשרשליצעיריםעצמימצביעלזה,מסוייםבמקרהבאריכות,שחשבתיבהינתן

בושהפחותעםקארן,שלהאשמותיהעםלהתמודדיכולהשאניחשתישלי,הספציפיתהקלינית

כלפירושלהציעמיכולתהנהניתיוקצתהתרשמתילמעשה,אחר.במצבבילהתעורריכולהמשהיתה

שחיוךמשוכנעתאניהרגע.באותובקארןגאהשהייתילהודותעליאישיותי.עלתובנהומלאמורכבכך

בראשיהנדתישלי.החוויהעלשלם,לאכיאךהמדויק,פירושהאתהציעהכשהיאשפתותיעלעלה

שאתשמעתיכאשרכאלהרגשותעםנאבקתי'אכןהגבתי.קארן'צודקת,'אתדברה.כשהיאבהסכמה

עשווהםוהתאכזבו.ונפגעומאודכעסושליהקטניםהחלקיםכלבקליפורניה.להתחתןמתכוונת

דק,חיוךכאן,נקמה'.שלנעימיםלאמעשיםבהםועלונעימים,לאדבריםוחשבוגדולענייןלמעשה,

קטניםחלקיםשאותםלחשוב,רוצההייתי'אבלהמשכתי,שפתותיה.עלעלהשלי,החיוךאתהמשלים

אתזו.בתקופהאצלך,הללוהדבריםמאשריותרדברים,וקובעיםהענייניםאתלימנהליםלאשלי

עללחשוביותרונכוןמאופקיותרקצתיותר,חכםשהואבתקווהיותר,מבוגרחלקלישיששוכחת

שאתכפיממששלי,יותרהצעיריםעםשוחחתיחייך.שלזהקריטיבצומתשלךוהתשוקותהצרכים

מהאתלעשותצריכהשאתחושבתאנימדועלהםהסברתישלך.יותרהצעיריםעםלשוחחלמדת

צמודמאבקשהיהלהיותיכולמבינים.שהםחושבתאניאבלמאוד,זהאתאוהביםלאהםעושה.שאת

לאשאנייודעותששתינוכמובן–מאמינהאנישלהם.היאשההחלטהחושבלאאניאבלמה,לזמן

ההחלטה,אתאוהבתלאשאתיודעתאנישלי.היאזושהחלטהמאמינהאניאבלבודאות-לומריכולה

אבל אני באמת מאמינה שקיבלתי אותה כמטפלת שלך ולא כילדה פגועה בת שש'.

'איך את יכולה להיות בטוחה'? השיבה.



שההחלטהמשוםזהמספיק,בטוחהמרגישהאניבהבמידה'אבלהשבתי.בטוחה'לאאני'ובכן,

אתאומללה.אותהשעושותהחלטותמקבלתששבתשילדהחושבתלאאניאומללה.להיותליגורמת

פרטהכלאחוז,תשעיםבערךשבי,הגדולהחלקשלך.בחתונהלהיותרוצההייתישמאודיודעת

זוממך.יותרלאבכלל,זהאתאוהבלאהואגרועה.החלטהשקיבלתיחושבשלי,הבוגריםלחלקים

הסיבה שאני חושב שזה החלק הבוגר'.

'באמת? את באמת רוצה לבוא'? שאלה קארן.

'באמת, בכנות, אני רוצה לבוא' השבתי.

'הקטע של להיות בוגר, יכול להיות די מחורבן לפעמים, קשה לסבול את זה' מלמלה קארן לבסוף.

יותרקלנהיהשזהלךלומררוצהשהייתיהיא,הבעיהקארן.הזה,במקרהלשתינוזה,אתלסבול'קשה

במשך הזמן, ואחרי אימון, אבל זה לא'.

דחייה,האכזבה,איךכזה,נושאשלוהזרימההירידהשלכתוב,במאמרהתחושה,אתלהעבירקשה

לעולםכזהנושאמכן.לאחרשבאובחודשיםהטיפוללקדמתואחורהקדימהנעולבסוף,והקבלהזעם

קצרהדוגמא,דגימה-שלכסוגשעשיתיהאינטראקציהאתמציעהואניאחתבאינטראקציהנפתראינו

ליהיהאילושלי.הקליניתהרגישותשלהמרכזמןמתנהלת,זהמסוגעבודהשבוהאופןשלשלמה,ולא

יביאויחד,אותםנאסוףשאםרגעיםקארן,שלהטיפולמסיוםנוספיםרגעיםמביאההייתיזמן,יותר

אלובצדאלולשיםשישהנרקיסיסטיותוהפגיעותמהאכזבותיותרדיברתי,עליוהרקוםמהשטיחיותר

והעכשיו,האזוהגוונים,העושרשליותרעמוקהטעימהלהביארוצההייתיאינטימיות.שלרגעיםלמול

לקבל,יכולהלקבל/לאיכולהה'אתההתחלה,אוהסוףהתארים,הענקתטקסאוהסיוםוהאני,האת

מלא,באופןשנעשהסוףשלללכת'לךלתתמתכוונתאניאבלכךכלאותךאוהבתה'אנישלהאיכות

ביחסים אנושיים מיוחדים ומדהימים שכאלה. אבל זה לא אפשרי.

בפעולה.ביטוישלסוגהואזה,במאמרמרחבאוזמןעודלרצותשלשליהתחושהאולידבר,שלבסופו

ענייניםבכמהקצת,עודלעשותלהספיקכדיזמןקצתעודלרצותשלבחוויהמתאפייןסיוםכלשהרי

חיוניים שלא הושלמו ('אילו היה לנו עוד כמה פגישות, עוד כמה שעות, עוד כמה רגעים...').

קלינירגעשאיןמאמינהאניהאנליטי.התהליךמכלולאתלתפוסיכולהלאוינייטהשוםאופן,באותו

שלהספציפיותהוא,נכוןיותרכוונתי.היתהזולאהאנליטי.הטיפולבתוךומהותיייחודירגעשמעביר

רגעכלממלאהאבלברגע,שמודגמתרגישותקלינית,רגישותלתפוסמנסהשהוצג,הקליניהחומר

תודהבהכרתאנליזה.בכלשעוליםהללוהרגעיםבאינסוףעושים,שאנוקליניתבחירהוכלקליני

חול...אנובגרגרהאנליטי-עולמנו–בעולמנולאחוזיכוליםשאנולהאמיןבוחרתאניבלייק,לויליאם

מציעהאניכןעלאחת.שעהשלהמסגרתבתוךהמטופל,שלומלואועולם–ומלואועולםלמצואיכולים

הרקעכנגדהעומדפרידהשלבלבדאחדכרגעקארן,שלהאנליזהמןהזההגרגרהזה,המקטעאת

של הדרכים בהן קארן ואני היינו ביחד.



מכךהמומיםשיהיוכאלהויהיוקארן,שללחתונתהלבואלאשבחרתישיופתעומביניכםכאלהיהיו

אוהצדקמידתאתלהביאהיתהלאזה,מאמרבכתיבתכוונתי,כפנטזיה.גםכזה,דברשקלתישבכלל

בתוךכזוהחלטהבעיבודשליהאישיהסגנוןעללהמליץלאואףאחרתאוכזוקליניתבחירהשלהטעות

רגעים.שלאיחודהיאפסיכואנליזהשכלאמונתי,אתלהדגישמבקשתאניזה,מסוייםברגעהטיפול.

רגעיםהםאלומזוכיסטיות.סאדוואינטראקציותחסכיםמוקדמות,טראומותשמעבדיםמספקים,חלקם

שאנומהעלוהתאבלותויתורמניעותהןיותר.בריאותאובייקט,יחסישלחדשותצורותהמציעים

שיופנמועצמי-אחרואינטראקציותעצמימצבישלהופעהומאפשריםרעים'אובייקט'קשריקוראים

עצמו,המטפלושלהפסיכואנליטיהתהליךשלהמגבלותאתממחישיםאחריםרגעיםאולםבמקומם.

התסכולים, החסכים וצורות מוזרות ולא מספקות של התייחסות, שהן תוצר של הטיפול עצמו.

זהוהטיפולי.השינויאתדברשלבסופושיוצריםהתסכולים,ולאהסיפוקיםשלאחזקה,לאמונההגעתי

דרךפותחיםוקבלההתאבלותבהםלייאוש,תשוקהשביןהמרחבותסכול,סיפוקביןהנוצרהמרחב

המיטבאתלעשותיכולהפסיכואנליזהבהםהתקווה,שלהפוטנציאליםאתומניעיםחדשותלהתחלות

כמטפליםעלינותקרה,כזושהתאבלותכדיהטרנספורמציה.שלהקסםאתליצורבמיוחדשלה,

לתתעלינודבר,שלבסופובעלות.עליהםלקחתועלינושלנווהמאבקיםהמגבלותעםלהשלים

ויודעמושלםכולואידאלי,שהואמאחרנפרדיםלאשהםהמלאההידיעהעםללכתשלנולמטופלים

כלאתעשהזאת,כלשלמרותאנושבןחולשות.ובעלשבירהואכמוהםשממשתמותהמבןאלאהכל,

עשירשהואהמטופלבעבורמשהובעבודה,משהוליצורכדיגבולותיואתומתחנאבקשביכולתו,

):1981(דיקנסוןאמיליסיום,בעתבזכרוני,עולהוברגש.בפוטנציאלביופיו,

עבור כל רגע אקסטטי,

עלינו לשלם בייסורים

בשיעור נוקב ומרטיט

לאקסטזה

מהאתאחריםאצללחפשעליהמזו.זוולקבללתתיכולותשאנומהגבולותעםלהשליםועלי,קארןעל

לחפשללכת,להלתתועלי,לתת.שיכולתימהאתאכזבה,מתוךלבטלמבלילספק,יכולהשאינני

זאת,לעשותתוכלשהיאלפנישליהאידיאליזציהעללוותרעלילחלוק.יכולותלאשאנומהאתמאחרים

תקוהעלולשמורהאחתבידהאכזבהלשרודבאפשרותולאחוזלדרכה,לצאתאותהלשחררובכך

למות אכזבה כזו, בידה השנייה.



בקליפורניה.עדייןהיאקארן.עלשליהתאבלות-שלועמוקאישימעשההיאכשלעצמה,זופרזנטציה

ותמונותמכתביםגבוהה,בתדירותלאאךבקביעות,ממנהשומעתאנישנים.כמהמזהשםהיא

למדתיכמטפלת,בעבודתיאתי.וקארןאתה.שאניחשהאניהשנים.חלוףואתמלאיםחייםהמתארים

אתשלה,והנחישותהאומץאתבתוכינושאתאניכאדם,מזה,חשוביותראבלבה.מהטיפולדיבלי

ביותר,הקשההאישיבמאבקיגםלפעמים,בהחשהאנילייאוש.ולהכנעלוותרהנחושהנכונותהחוסר

משהושחלקנומזלברתמרגישהאניבתוכי.להתקייםהממשיכהיחסיםמערכתכאדם,כהזדהות,

מחיינו זו עם זו.

ועתידהווהעבר,שבומוחלטת,דממהשלרגעומר-מתוק,חדרגעלכזהמוזרהמילהאיזוכן?אםסיום,

מתנדנדים להם בו זמנית, רגע לקחת נשימה עמוקה וארוכה, לפני שממשיכים הלאה.
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