
  דיסוציאציה וריפוי, היסטריה: 15פרק 

)1996(  

  גיל אלק�

  

 אשר חי אד�ההיסטרי הוא : ברומברג פותח את הפרק בהגדרה הדיאגנוסטית החביבה עליו בדבר מיהו ההיסטרי

 משו� שאי� הוא  רגשותיו חי את חייו תו� כדי הקצנה מתמדת של,כלומר. חייו בהעמדת פני� של מיהו באמת

, אמו� שהאחרי� חשי� כלפי ההיסטריהקצנה זו מלווה בחרדה רבה עקב אי ה. י� ברצינותנתפס בעיני אחר

  . ההיסטרי סובל מהקושי או אי היכולת לשכנע אחרי� בכנות תחושותיו הסובייקטיביותו

  

כלומר לפער שבי� התחושה הסובייקטיבית לבי� הדר� בה תחושה זו מובנית או נתפסת על ידי האחר , לקושי הזה

 בו, של ברוייר ופרויד" מחקרי� בהיסטריה"ב  לדיו�עלהמשמעותי זה נושא . מוב� קשר חשוב לקשר הטיפולייש כ

  .  Emmy Von  N שבשימוש בהיפנוזה כטכניקה טיפולית בהקשר לטיפול ב דנו בהתלבטות

  

אשר ' נהאלמ'זהות ה &ו עבורהת שנקבעיולתו� זהו" קובעה ",אלמנתו של איש עסקי� שווייצרי, מטופלת זו

 לומד במהל� הטיפול בה. דרה בידי פרוידוסטטוס המטופלת כפי שהוג על ידי משפחתו של בעלה המנוחקובעה 

  . לתת למטופל לדבר באופ� חופשי: פרויד לקח חשוב בפסיכותרפיה והופ� אותו א) לחוק טיפולי

  

פולי מרכזי כאשר האנליטיקאי הוא כלי טי, עולה בדעתו ללא צנזורהה בו מוזמ� המטופל לדבר על כל ,חוק זה

 לכדי אמת & לחומר הריפוי של האנליזה מחברו לכדי משמעות והופ� אותו,)דברי המטופל (גל� המקשיב לחומר 

ולכ� כל שהוא נדרש ,  ר בי� כל ההקשרי� הנדרשי�חבכל שפרויד היה צרי� לעשות היה ל, כביכול. אובייקטיבית

 ,  בדבריו לא היה זקוק עוד לשיתו) פעולה אלא לאמונהפרויד. הכיאו מספק לו בלשהמטופל חומר הגל�  היהלו 

 �הקושי של המטופלי� להאמי� לפרויד הביא ) 1994(על פי פרידמ� . המטופלי� יכלו שלא להסכי� לפרשנותושכ

או התעלמות והפ� את הפסיכואנליזה הקלינית למאבק שבי� חוסר ידע , 'התנגדות'אותו לפיתוח הקונספט של ה

 לא Emmy Von N &מהטיפול בלא הבי� הוא שהלקח מה שפרויד ,  ברומברג לטענתו של.י� אמת אובייקטיביתלב

  . יחסי� הבי� אישיי� בתו� הטיפוללקשר הטיפולי או הנוגע ל אלא לקח ,היה לקח בדבר טכניקה טיפולית

  

כמו ג� , "הבריא"ובי� המודע הוא מטיל ספק באבחנה שבי� הלא מודע הרגרסיבי . סוגיית המודעותב ד�ברומברג 

בו קיימי� מעברי� בי� רמות מודעות   מדובר במבנה שונה,לתפיסתו. מודעו מודע&פרה ,ברצ) שבי� הלא מודע

 לא מדובר ברצ) מתמש� אלא במרכיבי רמות מודע שונות ,כלומר .קטועות ע� רמות שונות של תפיסה וקוגניציה

אלא כהתפתחות נורמלית , ת לא רק במהל� השינה והחלימההמערכת התפיסתית מוגבל. שאי� ביניה� רצ)

מנקודת מבט זו ברומברג טוע� למעשה כי נית� לראות בחלו� מקרה בודד של . להתגוננות מפני טראומה

  . דיסוציאציה

  

. כי להיפנוזה יש משמעות בהבנת חייו הנפשיי� של האד� אבל טעה בכיוו�בגאונותו הבי� , טוע� ברומברג, פרויד

הוא נכשל בהבנה שהיפנוזה איננה חשובה כטכניקה טיפולית אלא כתופעה טבעית של התפקוד המנטלי , מרכלו

  . המשפיעה על מערכות יחסיו של האד�

  

 חוויות �אות. קיימי� מספר תחומי� של חוויית העצמי שיש לה� קשר חלש או כזה שאיננו קיי� לחוויית האני

יכולי� להפו� לאובייקטי� לרפלקציה ) בגלל הדיסוציאציה (קשרת בקשר ע� חוויית האני המתו�עצמי שאינ

כלומר על מנת שנית� . פסיכי&ואז נית� יהיה לפתור קונפליקט  אינטרא, וצר ביניה� קשרוקוגניטיבית במידה ויי



.  חוויות עצמי חייבות להפו� לכאלה שנית� לחשוב אות� ולהפו� אות� למתוקשרות� אות,יהיה לדבר על קונפליקט

  . חשיבותה של הדיסוציאציהב להתבוננותפרויד בנטישתו את תאוריית הפיתוי ביטל את האפשרות 

  

,  טע� כי המרכיב המרכזי בהיסטריה הוא בפיצול בחלק של הפעילות המנטלית'מחקרי� בהיסטריה' ב,ברוייר

 כהגנה עקב שתכאשר זו מתרח,  מה שברוייר טע� הוא שהיכולת להיפנוזה עצמית,למעשה. ופיצול במודעות

 דחה 'מחקרי� בהיסטריה'ולאחר , פרויד דחה טענה זו. יכולה לפצל את המודעות ולהביא לאמנזיה, טראומה

במקו� זאת הדגיש פרויד את . כמעט לחלוטי� את החשיבות שבעיסוק ביכולת להיפנוזה עצמית ודיסוציאציה

  . חשיבותה של ההדחקה

  

בו פרויד ש� לב למעברי� שעושה  Emmy Von N' ויד בטיפול בגבברומברג מביא ציטוט מתיאור קליני של פר

מעברי� דיסוציאטיביי� שכאלה אצל הסובלי� מהפרעות דיסוציאטיביות וג� . אמי בי� מצבי מודעות שוני�' הגב

 נית� להתייחס ,כיו�. אצל היסטריי� נתפסי� לעתי� על ידי אחרי� כחוסר מהימנות או נטייה להגזמה ולשקר

.  במצבי ערות רגילי� כביטוי למצבי עצמי מנותקי� אלו מאילוEmmy Von N' ה המקוטעות של הגבלתשובותי

יש השלכות על , וההשלכות לכ� על הבנת הטראומה, לדחייה של פרויד את חשיבותה של ההיפנוזה העצמית

  . התפתחות הפסיכואנליזה

  

� למטופל לספק חומר חדש שיצור סיפור של� מספיק על המטופל הוא יכול לגרו" לוח."פרויד גילה כי א� הוא 

א� מה שפרויד נכשל בזיהויו הוא שהמטופל ההיסטרי סיפק כבר את הסיפור במלואו א� בהתא� למצב . יותר

 א� במצב עצמי שונה ,במצב עצמי מסוי� סיפק המטופל ההיסטרי את כל האמת. העצמי בו היה נתו� ברגע מסוי�

הנטייה  ,כ�.  סופר שוב סיפור של� נוס) א� שונה,די דיסוציאציהמנותק מהמצב העצמי הקוד� על יה

סיפרה לפרויד הוא סיפור על מצב או  Emmy Von N' מה שהגב. לדרמטיזציה של המטופל ההיסטרי איננה הצגה

ויכולת בי� , תפיסת מציאות מסוימת, זיכרונות מסוימי�, חווית עצמי מסוי� בעל מאפייני� רגשיי� מסוימי�

  .א� כזה המנותק ממצבי עצמי אחרי�, סוימתאישית מ

  

ולהבי� כיצד ,  א� האנליטיקאי יכול ליצור קשר ע� מצב העצמי המסוי� בזמ� מסוי�, ברומברגלטענתו של

כפי שריברה , במצב זה המטפל .באינפורמציהרק הוא לא יזכה , רגשותיו שלו בקשר למטופל ה� חלק מ� הסיפור

כרסו� שיביא מידע אל תחו� .  יקד� את כרסו� המחסומי� הדיסוציאטיביי�,�טע) אותו מצטט ברומברג, 1989(

 היכולת להיות ע� המטופל ,כלומר.  להתמודד ע� הסתירות שבקולות פנימיי� שוני�המסוגלמודעות מרכזי 

בחוויה הבי� אישית במצב עצמי מסוי� תורמת לכרסו� הדיסוציאציה ומאפשרת למרכז תודעתי אחד להתמודד 

. "I"&פור היכולת לכנות את אות� קולות אנייכ� שמתרחש תהלי� של ש, תירות שבמצבי עצמי שוני�ע� הס

אלא ,  אז מתרחשת חוסר הזדהות ע� כל מצב עצמי בודד כסיפור של�&"אני"כאשר נית� לכנות את אות� קולות 

 בתוכה שנמצאו  סבלה ממנו היה ביטוי לסתירות בי� קולות שוני�Emmy Von N' מה שגב. כחלק מסיפור

  . בדיסוציאציה ביניה�

  

        כיצד, על פי ברומברג, בקונטקסט הזה לא קשה לראות .שוק רגשי אלי� למצב שלהיסטריה השווה את הפרויד 

 סבלה Emmy Von N'  הגב,כלומר. לשוק טראומטיובאופ� פובי מרכיב ההפתעה הופ� לקשור אסוציאטיבית 

אל תיגע "פרויד טע� כי האמירות שלה . � שהופיעו או יכלו להופיע במפתיעהתקפי שוק אלימי �מפחד מפני אות

 Emmy' ברומברג טוע� כי למעשה הגב. היו ביטויי� של הגנה מפני אות� התקפי שוק" אל תדבר, אל תזוז", "בי

Von N היא הכוננות עצמה. הייתה במצב של כוננות מפני הרע שידעה כי יבוא ויתקי) אותה ברגע שתחוש בטוחה 

בדומה לכ� הדיסוציאציה . מנגנו� הגנתי המונע מהתקפי השוק האלימי� להיות או לחזור להיות טראומטיי�



וייתכ� שא) ,  להתרחששליליתהדיסוציאציה איננה מונעת מהתרחשות . פועלת כמנגנו� הגנה כנגד הטראומה

אופ� בעת אותה מלהתרחש א� היא מונ, מחריפה את עוצמת ההתרחשות או מעלה את ההסתברות להתרחשותה

  .  מפתיע

  

 ניסה למחוק את הוא. הזיכרונות מעוררי החרדה באמצעות היפנוזה" מחיקת"אמי על ידי ' לטפל בגבניסה פרויד 

 שא� הזיכרונות יימחקו על ידי בהנחה, Emmy Von N' סימפטומי� של הגבב שהתבטא שליליהאפקט ה

  . ההיפנוזה לא יהיה צור� באפקט הנגטיבי

 &�א� נכשל משו� שהוא לא היה עקבי בכ, פרויד ניסה להשפיע על הקשר בי� תפיסה למחשבה. הטיפול נכשל� א

  .  ולעתי� על מחשבות על ידי שנוי משמעות�, לעתי� ניסה להשפיע על התפיסה שהיא המפתח

  

במיוחד לאופ� ו,  של המטופלתאנליטי פרויד מבי� כי עליו להתייחס ברצינות לפחדיה&במהל� הטיפול הפרה

ברומברג טוע� כי . במקו� לנסות לפענח אותה בעצמו,  שהיא מייחסת לו חשיבות ומשמעותנושאל, תפיסתה

יטא תו� כדי השינוי הטכני החשיבות איננה בתוכ� השינוי במכניקה של ההתערבות אלא במרכיב ההתיחסותי שב

  . פשר לה לעצב את התהלי�יא בכ� ש&לכאורה

אלא חוסר סובלנות , Emmy Von N  איננו כפי שחשב חוסר סובלנות כלפי הסימפטומי� של,מה שפרויד נכשל בו

  . כלפי הבנת  הסימפטומי� כמייצגי� את האופ� בו היא תופסת את המציאות

  

 כי ההיפנוזה תביא למחיקת הזיכרונות ושדבר זה יביא לכ� כי היא תשוחרר Emmy Von N' פרויד הבטיח לגב

היא מה , באופ� אירוני טוע� ברומברג כי הבטחה זו של פרויד ותגובתה של אמי. � הבאמהצפייה להתק) האלי

אותה ציפייה להתק) אלי� : שזורק אבני� על הכבאישברומברג התכוו� אליו כשדיבר בפרק הקוד� על המטופל 

 לטעו� כי ההבטחה של פרויד היא בדיוק כמו. הבא הוא העיקרו� על פיו מתגונ� המטופל מפני הטראומה הבאה

.  לא חשה כל שיפורהמטופלת, בניגוד לציפייה שההתערבות תועיל". מהתרופה"את המטופל " משחרר"המטפל 

הקולות , המצבי� האחרי�. זאת משו� שההיפנוזה טיפלה רק במצב עצמי בודד והשאירה את האחרי� כפי שה�

  . הגיבו בכעס להתערבותו של פרויד, האחרי� שלא נשמעו

  

בכ� הוא נת� ביטוי לפיצול . בהמש� על כ� שכאב יכול להיות פיזי א� הוא יכול להיות ג� זיכרו�פרויד כותב 

סימבולית של החוויה על ידי השימוש & המונע את יכולת הביטוי המילולית, הדיסוציאטיבי שבי� הגו) והנפש

  . כ� שהגו) אוצר בתוכו ומבטא את הסימפטומי�, במרכיב התפיסתי

 את הקשר גו) נפש על מנת למנוע את אשליית השלמות של העצמי מפני האפשרות הדיסוציאציה מנתקת

מצב זה יכול להוביל לאובד� רצו� זאת משו� שתחושת . לטראומה נוספת שלא תוכל להיות מעובדת קוגניטיבית

ר ע� כ� שאי� למטופל קש. המוגבלת על ידי הדיסוציאציה, הרצו� מוגבלת למה שזמי� לחוויית המטופל המיידית

כלומר מניעת פעילות והתפרצויות היסטריות ה� שני צידיו של . מפני שהוא מנותק מה�, מרכיבי� אחרי� שבו

כפי שנית� לראות בהתפרצויות ההיסטריות המבקשות או &המטופל לא סובל מאי יכולת לפעול. אותו המטבע

ולמרות ,  שהדבר מזיק להאמי לא לאכול או לשתות מפני שחשבה' למשל דרישתה של גב & דורשות פעולה

  . ניסיונותיו של פרויד להפו� אותה לרציונלית יותר

במקרה שלה  . אמי הוא ביטוי לחוסר רצו� שהוא מקרה של שיתוק פסיכי' פרויד טע� כי האנורקסיה של הגב

הנוסחה הזו מבטאת את המרכיב . האנורקסיה מבטאת את חוסר היכולת לאכול בהנאה ובגועל בו זמנית

יבי של הדיסוציאציה כאשר באופ� הביטוי של העצמי קיימי� שני מרכיבי� מנוגדי� ביחס כלפי אותו האדפט

� של פחד וביטחו� אל אותו הדיסוציאציה מגנה על המטופל מפני התייחסות בו זמנית. אובייקט באותו הזמ

  . מוביל לשיתוק רגשיה צב מ,אובייקט



  

בו , פרויד מכתב בקשה ממנה מספר שני� לאחר סיו� הטיפול תאר מEmmy Von N' סיו� הדיו� בטיפול בגבב

לדעתו של ברומברג יש . זאת משו� שלא תוכל לבוא לווינה, היא פונה אליו בבקשה לעבור היפנוזה בידי רופא אחר

. בבקשתה ביטוי נוס) לשיתוק הפסיכי ממנו סובל המטופל ההיסטרי כאשר הוא מונע את היכולת לאסרטיביות

� לגרו� לפרויד להבי� כי ההיפנוזה גורמת לשיתוק המטופלת ביטוי נוס) ואחרו� של רואה בכ�ברומברג  ,יתר על כ

�  . במקרה זה אסרטיביות&רגשי ולאובד� בכוח רצו

  

 כחומר טיפולי 'כא� ועכשיו'כמו ג� במת� תשומת לב למתרחש במציאות וב, פרויד נכשל בהבנה שדובר בה עד כה

ה  לא תהי מקו� בו& ח שיאפשר לה לדבר את ההווה והעברקוקה למקו� יציב ובטו הייתה זEmmy Von N. חשוב

, ”אל תיגע בי" דרישתה ,כלומר. התייחסות א� ורק לעבר אלא ג� לקונטקסט וההקשר המיידי בקשר הטיפולי

  . אינ� רק קולות העבר אלא קונטקסט התייחסותי בהווה" אל תדבר", "אל תזוז"

  

 אשרטופלת שלו שהתלוננה על כאב באיבר המי� בעת מגע מיני ע� גברי� מבוגרי� משל ברומברג מתאר דוגמה 

הכאב אותו חשה ג� בזמ� הטיפול עצמו נקשר . חרדהגרמו לה לחוש בו זמנית א� , חשה שהיא סומכת עליה�

 היא לא הבינה שבדר�. חודרנית ללמד אותה כיצד להתמודד ע� החיי�& לקשר ע� אביה שניסה בדרכו התוקפנית

 התקפה זו עיבוד ,כ�. ג� תק) בו זמנית את נפשה, שסמכה עליו ושניסה ללמד אותה את עובדות החיי�האד� זו 

הכאב הפיזי נעל� במהל� הטיפול על ידי עיבודו בתו� הקשר . באופ� פיזיתורגמו של אי התחשבות ברגשותיה 

  . הטיפולי

 לא כדר� לבחו� את השפעות  המטופלתיני הוא נתפס בע,הכאב הפיזי הופיע בתו� השעה הטיפוליתר שאכ

היא הייתה בכוננות מפני  ,כ�. אלא כפוטנציאל לחוות או לעורר מחדש את הטראומה, חוויותיה המיניות עליה

 לעבד את העבר ג� משו� שהייתה זקוקה לדמות שנית� לההיא לא יכ. יה הטראומטיתהתעוררותה של החוו

 מסוגלת לומר לו כי בנוס) להיותו דמות הפועלת היא לא הייתה. רומברגה ב דמות שאותה ייצג עבור&לסמו� עליה

לא נית� היה להתגבר על הפער בהתייחסות .  בו זמנית ג� מי שבחקירתו נתפס על ידה כמסוכ�מגל� הוא,לטובתה

, לכא� ועכשיו, אלא כאשר הייתה התייחסות להווה, כמטיב וכמסוכ� בו זמנית עקב הדיסוציאציה, לברומברג

כאשר כל העת בעבר ובהווה מה שהייתה זקוקה . כיצד מתרחשת בטיפול פעולה מקבילה של מה שחוותה בעברו

�  . לו הוא קשר משמעותי המעניק ביטחו

  

חששה שהוא יאבד את סבלנותו כלפיה כשהסימפטומי� ,  כי היא חששה מפניוEmmy Von N' פרויד כתב על גב

היא אמנ� . ששה ובצדק מאי הצלחתו להשתיק קולות אחרי� שבהלמעשה טוע� ברומברג כי היא ח. שלה חזרו

היא הייתה כעסנית מפני שהיא רצתה . רצתה שהוא ירפא אותה א� סרבה לרצונו למנוע ממנה להיות מי שהיא

היא חששה מאובד� סבלנותו כלפי תגובתה הכועסת על ידי התעקשות� . לאחד את הקולות שבה לכדי קשר אנושי

  . שביטאו ג� חוסר התייחסות שלו כלפיה, של הסימפטומי�

והקרבת עצמה לטובת המוסכמות החברתיות של התקופה  Emmy Von Nשל פרויד שיבח את היענותה 

אי�  ,כ�. ה בכדי להיות אלמנה מכובדתיותכאשר היא נאלצה לוותר על עצמ, הוויקטוריאנית לאחר מותו של בעלה

 התעקשותרב למאמציו הטיפוליי� של פרויד היו למעשה ג� להתפלא על כ� שהסימפטומי� שלה ועקשנותה לס

  . על עצמה

  

לכל אורכו של הטיפול ניהל . בדרכה המוגבלת על ידי הדיסוציאציה סירבה להפו� עבור פרויד אובייקט לריפוי

ות בי� אישית שהיה צור� להתייחס אמי היו ביטוי למציא' פרויד קשר לא מדובר ע� אות� חלקי עצמי שעבור גב

מה שבא לידי ביטוי היה א� . הצור� בקשר שיראה את מי שהיא כאד� וכאשה לא בה לידי ביטוי. ליה� ברצינותא



משוגעת הנשלטת על ידי השה יאה או ,ורק או הליידי שהקריבה את מיניותה לטובת היותה א� ואלמנה מכובדת

  . הסימפטומי� שלה

אי , לדעתו של ברומברג. ה מוגבלת ולא נמשכה לאור� זמ�בסיכומו של דבר טע� פרויד כי ההצלחה הטיפולית היית

במיוחד הנטייה לחזרה לסימפטומי� שהביאו אותה לטיפול מלכתחילה נבעו מהצור� לשמר , ההצלחה הטיפולית

בקונטקסט הזה חייה בהווה היו למעשה העתק של העבר  . את המבנה הדיסוציאטיבי שהג� עליה מפני טראומה

  .  ועכשווימענג, באופ� ספונטני ממנה לחיות אשר מנע

  

ברומברג טוע� כי איננו מטפלי� במטופלי� כמו אמי בכדי לרפא אות� ממה שנעשה לה� בעבר אלא ממה שה� 

אי� זו משימה פשוטה כלל ועיקר כפי . עושי� לעצמ� ולאחרי� בחייה� בכדי להתמודד ע� מה שנעשה לה� בעבר

אילו חי פרויד כיו� לא היה לו קשה להערי� בהומור , טוע� ברומברגוכפי ש. שביטאו זאת ברוייר ופרויד בדרכ�

  .              פסיכואנליזה היא מקצוע טוב למי שרוצה לעשות משהו מסוכ� מבלי לצאת מ� המשרדיבש כי 


