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���עיבוד בהעברה הנגדית 

זה בכוונתי לחקור היבט מסוים של האינטראקציה המורכבת ������

בעבודתנו  האנליטי  למטופל  האנליטיקאי  בין  המתרחשת 

אנשים  שני  כאשר  כי  בתמציתיות  ציין  ביון  וילפרד  היומיומית. 

�נפגשים הם יוצרים ביניהם מערכת יחסים���������������������0&������

��הכלל חל על כל מפגש, כולל פסיכואנליזה.
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����������Mutative interpretationהשינוי � ��

��העברה אמיתי הוא זה שהאנליטיקאי פוחד ממנו יותר מכ���
���

�
ל להימנע ממנו. אך מאוחר יותר הוא הוסיף ואמר, כי כאשר ������
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�רצחניים כלפי האנליטיקאי�����	������	����������������	���
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למטופל  הפירוש  מסירת  אך  האנליטיקאי,  של  שלוותו  את  עוכרת 

בעיה   הינו  לגעת  ארצה  שבו  השטח  חיונית.  היא  רגועה  בדרך 
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��בפירוש שאינו מעביר חרדה מערערת.
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[ונרמז כאן שהאנליטיקאי בהכרח  ���	���האנליטיקאי אכן  ����
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תרומה לא מודעת, ומוטרד מכך בתורו. לפנינו אפוא שלושה 
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��� �השניים� �הנוספים � �,������ ����� ���	��	��� ���� ����	���

������,-	���	������������שניתן �������������	�� כמובן 

ההעברה ������ ואז  אחדות,  שניות  תוך  הגורמים  שלושת  את 

��הנגדית אכן מתפקדת כמכשיר קליטה עדין.
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חי שלתוכו משליכים הוא תגובה. האנליטיקאי עשוי להתמודד עם  
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יעצו לא�� �����סיפרה את הדבר הבא: כשנולדה, ���
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כדי שהאם תהיה פנויה לטפל כראוי בתינוקת החדשה. ��%��
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��שהוא אינו מזהה את הוריו ואמרה "סוסי פרא לא יפרידו עוד בינינו". 
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ות שלנו  �����אמוציונליות מפוצלת זו לא תשוב מנוגדת למהות ה

��על חיי הנפש. 

��באזור ��� מתרחשת  הפסיכואנליטית  הפונקציה  כי  נטען  אם 

������קונפליקט של האני, הרי שעלינו לקחת בחשבו*אוטונומי ונטול
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יהיה להעמידן לביקורת. כמו המטופל, ��תגובותינו שלנו כך שניתן 
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אלא   בחווייתו  ולשתף  לתקשר  רק  לא  שואף  האנליטיקאי  ���גם 

נוחות   מאי  בחלקו, ��%�להיפטר  שגרתיות.  אנושיות  תגובות  שתי 
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��	����%יכול לנוע בין הצעת סיפוק מרומז, ליטוף המטופל במילים  

משתמע ממנה כי אין  �	�����לתגובה כה עוינת או מרוחקת או קפואה  

)� ��כל חשיבות לכך שנמנעת מהמטופל חוויה שהוא כמהָ ��נה  �

� �������������������חלקי מכנית היא כל מה שדרוש לו.*

��אי ���� של  בחירה  רק  אינם  הפירוש,  מתן  ואקט  ���*פירוש, �

 ������ ��	� ��� �����
מצד * יצירתי  אינטגרטיבי  אקט  אלא  חלקי 

האנליטיקאי. הוא יכלול מסרים לא מילוליים, ובמידה מסוימת גם 

והופנ כמו גם  לא מודעים, על אודות מה שנקלט  וכיצד הופנם,  ם, 

��מידע על מה שלא נקלט ולא הופנם.
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המכוונת; למעשה, ישנם מטופלים שמקשיבים אך ורק ל'הלך הרוח' 
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אותנו שולל; הלך הרוח והאווירה של המסר עשויים להיות חשובים 
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במשפט הקודם, המתייחס לכך שמטופלים השומעים פירוש אינם שומעים 
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interpretations are rarely heard purely as interpretations����-Joseph, 1985�1��
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לתוכו   מכניס  שהתינוק  בכך  מכירים  אנו  לפה;  פטמה  �בין �������
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האנליטיקאי בעולמו הפנימי של  ��

הפרנואידי הפנימי  עולמו  לתוך  שניכנס  בכך  די  לא  *�המטופל, 

דרושה לנו גם גמישות מסוימת ביכולתנו לשאת ולעבד  ��%���������	�


�	������את המתחים הקיימים בין דחפינו ורגשותינו המודעים והלא
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���היא  �� האנליטיקאי  לתוך  המטופל  מצד  
���מתמדת 

הפרנואידית מהעמדה  לתנועה  לגרום  מַכוון  פירוש  כל  *האנליזה; 

 �	
�� והן  דיכאוני �������	��� המטופל  עבור  הן  נכון  הדבר  ת. 

האנליטיקאי אני  ���עבור  ושוב.  שוב  ולעבד,  רגרסיה  לעבור  שצריך 

באמת   עמוקים  לפירושים  בנוגע  האמיתית  השאלה  שמא  תוהה 
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האנליזה  את  בלונדון;  לגור  מכבר  לא  עבר  א',  מר   ,

הראשונה שלו עשה בחו"ל. הוא הגיע לפגישה שלו שעות ספורות 

ללא   שעמדה  מכוניתו,  שבה  דרכים  בתאונת  מעורב  שהיה  לאחר 

נפגעה קש אחר  תנועה,  רכב  של  מהתנגשות  ניצל  ��%ות  עצמו  הוא 

מפציעה קשה. ניכר שהוא עדיין שרוי בהלם מסוים, אך הוא לא דיבר  
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על הלם או פחד. במקום זאת הוא הסביר בדקדקנות יתרה את מה 

שקרה ואת הצעדים הנכונים שנקט לפני ואחרי ההתנגשות. אחר כך  
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חדשות  לך  שיש  ידעתי  "לו  ענתה,  כך  על  לה  וכשסיפר  התאונה, 

��'איומות כל כך, לא הייתי מתקשרת. אני לא רוצה לשמוע על זה

הוא אמר שהודות לאנליזה הקודמת שלו, הוא יודע שעליו להבין כי  

אימו אינה יכולה להגיב אחרת, והוא מקבל זאת. לעומת זאת הוא  

ן בלוחמנות שיגיע עד לבית משפט  כעס מאוד על הנהג השני וטע
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אכזריות קומפטנטית (במודע נגד הנהג השני, ובאופן לא מודע נגד  
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ועל אף שישנו מטופל שאינו רוצה לדעת, אני   לשאת אינו מוגזם, 
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להפנים  נוכל  לא  אם  כזה.  במצב  אימהי'  'יחס  למטופל  להעניק 

��ולחשוב על תגובה כזו בתוכנו, אזי או שנתבטא��������2we act 

out���  דרך) ממשי  אימהי  יחס  בצורת  סיפוק  למטופל  שנציע  בכך 


�������מחוות אוהדות, מילוליות או אחרות), או שניּב�&������

עד זאת  של  ��שנעשה  במשאלתו  לגעת  נצליח  ולא  במקום  שנקפא 
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�הפנימיים ����� �שאינם � ������� ���	�� ����� ����� �������� ��&�����

�האנליטיקאית ����� ��� �����	�� ������	�� ����� ������� ������

�	������������אינם ���������האנליטיקאית��������7�����האנושית��

��������2������	������
���������������
����������������החיצונית���

�����

������������������ �� 
�����	����� 
���������

����בפנ�� הציג  כאשר  כי  סבור,  שהוא  לו  להראות  אז  ���צריכה 

כנע אותי להאמין תמונה איומה כל כך של האם/אנליטיקאית, הוא ִש 

��שאני שונה וטובה מהן. אך הוא גם האמין (וכך התנה��������������

הפגישה) שגם אני איני רוצה לדעת על הפחד שנגרם מתאונות בלתי  

������������	���������
����������������
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נחווה את עצמנו כנתונים לחסדיו של אני עליון אנליטי אשר ����

הפנימיות  המהלומות  אודות  על  ביודענו  תמיכה  לנו  מספק  אינו 

למטופל כמו  לנו,  שנשקפת  הרי  כל הללו,  את  ש'נסיים  סכנה   ,

������הסיפור' בצורה קומפטנטית. אנו עלולים להתבטא��������

האנשים  שאר  גרירת  תוך  המטופל,  כלפי  המידה  על  יתר  אוהדים 

אליהם  יתר  אהדת  לגלות  או  בכעס,  או  בהתנשאות  לבית המשפט 

��ולגרור את המטופל לבית המשפט בהתנשאות או בכעס. 

&����שבו אנו פוגשים ומעב �������זמנית של רצון  *	������

���K���9�*-K+לדעת ופחד לדעת (במונחים של ביון,  �����
������	���

��
� ���
�� ����
��� �� �������� ������� ���� ����� ���� 
� ������

�� ����������הפנימיים�������������תגובותינו��������������ניקח��


���הקונפליקטואליות
�������������
���שנ��סכנה ��������������������



������שהיינו �������������
��כל התכונות הטובות ������נחטוף ���

אלינו ונשליך את כל הרוע לתוך ה'נהג' השני; אנו עלולים להתנהג 

�����תאונות או מפני כאילו אנו עצמנו חסינים ����������

��������� 
���������������העניין���������������� ��
����עלינו

�������בעליונות ��אמונתו�����������הנוקטת������קומפטנטית���

��������הנפש�������������	�
�������������
������ ���


שנראה כמו חקר האמת למעשה ספוג שנאה. ישנו איום סמוי  ��

�����������%��שאם אעשה צעד לא נכון יושחר שמי������������

מו ואת האנליטיקאית הקודמת. כך מושלכת לתוך  �הנהג השני, את א

����האנליטיקאי�	��������
�������
����� 
������
����

��בע בבית משפט ויישפט על ידי אני עליון חסר רחמים.נכון, ייתָ 

��	מעלה שאלה עבור האנליטיקאי, שאלה הנוגעת להשארת ��

���נייטרלירגשותינו מחוץ לתמונה. אם נעשה זאת, מתוך שאיפה ל

איננו משאירים מחוץ לתמונה א כביכול, האם  �אנליטית �� ��

���השנאה������שממתנת&����������
����������
���� �������	���


����שנראה��
@��השנאה���������������� ���� ��� ����� �����

�����������
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������2!">+�(�� ����� ���� ��� ������ 
� ������� ������ ��

עם   מהתנסות  להתחמק  ���������	��������"הניסיון ������� ��	�

לקיים מערכת  יכולת  נטולת  פונקציית אלפא משאיר את האישיות 

���+!יחסים עם היבט כלשהו של עצמה שאינו דומה לרובוט" (עמ'  

��	�(�
���������������
��������

����������	����	��	��������	�����������	�������������	���

��������!�����!	�������	�!����!�����������%�������	���	������

	�!����האנליטיקאי �������האנושית��הנפש���	���	�	����	����

�	������%��	������������	�����������	�����������

���	��� �,���	�� ��	��� ��	��� ��	��� ���	�� ����	���

��������	���������������������
�����

������� ��

��אחד משמעותי בעבודתנו מצוי באזור  ��������	��������אנו�����

���������������������נשארים����ובה בעת נותרים נאמנים לערכה  ��

העמוק של הטכניקה שלנו; מכאן נובע חלק מהאופי הבלתי אפשרי 

ה על  לדוגמה,  חלה,  הבעיה  מערכם.  ואף  מאמצינו,  �של ����

������������
����
��0������
������������������
������


�����
��������������
�������	��
���&�������
�� ����נעשית����

�������	����������������3����והשני �� ������������
��	����������� 
�

���
�������������	���
נניח, הולדת תינוק או  ��% ��������������

�������
 ������� ������ ����� ��� ������� �	��� �����
� ����


הדורשות אנליזה מדוקדקת, תחילה המטופל אולי לא ירצה פירוש 

��������������שנחלוק ע��%���
����������� ����������
���


������������האינטואיטיבית של האנליטיקאי. אם לא נכיר בכך כ

יינטש   או  קפואה,  לדחייה  יהפוך  עצמו  הפירוש  מעשה  שלנו, 

לא בצורה  לנהוג  כפויים  נרגיש  ואנו  ולהיות *לחלוטין  פרשנית 

עם  לחלוק  למטופל  עוזרים  איננו  כזה  במקרה  'אנושיים'. 

האנליטיקאי את החוויה שפירוש איננו אובייקט אידיאלי, כלומר: 
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��	
� �&��
 ���דיכאוני ������� לעומת �� האנליטית,  המסגרת  ך 

�������������������		������פרשנית.*

	����בהזדמנות ��	� �� �� �	�� ����� 
 ����� ����� ������


פייסני, פתח פגישה שהתקיימה יום לפני הבחירות הכלליות וסיפר  

ו בהנאה  הצפוי �לי  מהניצחון  בעננים  ממש  שהוא  התרגשות 

�למפלגה השמרנית. אז התברר שהוא קלט,  �����������&��
���

���
 הלייבור. ���� במפלגת  תומכת  הנראה  ככל  שאני  קודם,  דע 

פירשתי שהוא מצפה בהתרגשות של מנצח לראות אם בלהט הרגע  

�����������������������������

��תינוק �� לה  שנולד  דודה  בת  אצל  לביקור  אסוציאציה  העלה 

� ��� ������ ���������� ��� ���2 ��
�� ���� �	��� ��
���	�
 �

A�	������������������labour������������
������B��(������������

�����������
�������������������������	������������

��� 
����	�
 ��� ���� ����
 ������
 �����
 ����� ��� ���

בהעברה  שלי  הבעיה  הפנימית.  האם  עם  אלו  יחסיו  את  בהעברה 

��������������3Dכנַ הנגדית הייתה, שתּו����(����	����
����������

�� ���� ����������� ������� �� ��������� ����� ��
�=�����

�;� �������&��
������������
������ ��� �		�
������	���

���� ����&������������
����
��������

לי  ���& ם, שבעיניו �;�������מעבר לזה אני סבורה שהמטופל לעג 

�����
�����	�����
����ידיה נקיות. הִאם נתפסתי לדקדקנות  ת 

האיומה  ההרגשה  את  לתוכי  להכניס  לסבול  יכולתי  לא  כי  טכנית 

��%�להיות 'לוזרית', מלאה בשנאה כשמישהו אחר מתרברב בהצלחתו  

��בת הדודה עם התינוק החדש? 

�
����������	�
������������������	������ 
����&��� ��	��

�����במודע, לדרך שבה אנו מפרשים  �����
����������������

��������������
���������לנטייתו להפוך  ��%�לעצמי הינקותי שלו  ��

צר או  קנאי  או  זנוח  מרגיש  כשהוא  ������סדיסטי �
 ����� �����

בלתי   מרגיש  הוא  ואילו  חדש  בתינוק  עסוקה  שהאם/אנליטיקאית 
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��	���������������������	��
�����
�����������
���� 
������

'מפלגה' גם  [באנגלית  'צד'  איזה  השאלה  �סביב ��
'������ ����� �B�

���� �������� ������ ����� �� ���� �0��� ������� ��� �		�
��

הגנתיּות מופרזת, הן מצד האנליטיקאי הן מצד המטופל. משימתנו 

המידה  ובחינה.  להתבוננות  אלה  תגובות  להעמיד  היא  המקצועית 

קף לא רק במילים שנבחר שבה נצליח או ניכשל במשימה זו תשת

אלה  הפירוש;  מתן  בשעת  נוספות  ובהתנהגויות  בקולנו  גם  אלא 

הפגנת 'סבלנות' �����כוללות את כל הטווח שבין סדיזם צדקני גלוי ל

������������������� �����
����� 

���� 
��������������

אותם  ולהכפיף  רגשות  עם  להתמודד  שעלינו  היא  הנקודה  עלינו. 

0���
���2 ���� ���
איננו  #/"!������� ���נייטרלי): �����
����

�������	����


���ני����������	
�������האנליטית��הפונקציה�������	
����������������

של האנליטיקאי אלא גם את הפונקציה המתקנת ��המעודנת��סקרנותו

������� ��� ������ ���� ��� ����� ��������� �������

��האנליטיקאי מטפל גם  ����������
�������
������������������

מפני החלק הסדיסטי. כשאנו מראים למטופל שהוא נעשה סדיסט 

כשהוא מרגיש זנוח, או שהוא מזהה את עצמו עם האובייקט המזניח 

(בין   יכיל  הפירוש  אזי  הנזקק,  הינקותי  לעצמי  לב  לשים  ושוכח 

�������������&��נבחין��������������������שלנו��משאלתנו���������

����התינוק�
��� ��	������
��������&��
����������וקפדני �������
��

����
�
�	�����������������

בצורה ��במונחים לחוש  להתחיל  שמסוגל  תינוק  התפתחותיים, 

הוא   מפניו,  עליה  להגן  ולבקש  האם  של  כאבה  את  יותר  אמיתית 

פנים והזדהה עם אם שחשה את כאבו של התינוק ומבקשת תינוק שהִ 

��������ממנו, וגם תומכת ביכולתו לשאת כאב. מקורה של חוויה  ��

באֵ  אינו  ��;�זו  ���� ��� � ���	� ���	� ���� ���������� ����
�

���	�� 
������
�� ����������
��
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������0אינה�� ��������� 
������������&���
���&�����%���אנליטיקאי��

הוא מיומן מאוד בהשלכה לתוך היבטים ספציפיים של האנליטיקאי. 

���לכן ני�������
�&����&���
���� 
�����
�������������

יודע להיות  משאלתו  אמא,  להיות  ������*האנליטיקאי ��
 ���

	���להכחיש ידע בלתי נעים; או לתוך הסדיזם  ����האנליטיקאי ���

���(או הגנותיו כנגדו). ומעל לכ��
��������&����&���
������

��האובייקטים הפנימיים שלו.האנליטיקאי, או לתוך 

&�� וחרדות � סוגיות  באנליטיקאי  מפעילים  המטופלים  אפוא 

ולּפ נאהב  להיות  לצורך  הקשורות  תוצאות עמוקות  מפני  חד 

פגמים לנוכח  אני ���קטסטרופליות  חרדת  או  רדיפה  חרדת  ��כלומר 

אחרונה  דוגמה  בעזרת  זאת  להראות  אנסה  פרימיטיבית.  עליון 

������ 

��

�
���� ���� מתוכננת ��� חופשה  לפני  שישי, שבוע  יום  של  ישה 

�0����אינומהאנליזה, בהכרזה שהוא מרגיש חולה. הוא ��
��	��

סובל מאותם סימפטומים כמו בתו הקטנה. אבל, הוא אומר בזעם  

להידבק  עלולה  שאת  אומר  זה  אם  גם  לבוא,  נחוש  "הייתי  פראי, 

�'������
���

�����������������
����

������
�������������������

�����שאני ��
������הנגדית�	�
����	������������������	������	�����

��������������
���������������
� �
��
���������������������

	��������������������������������������������	������
���������
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��������������
�����������������������������������

������������������������������	���������	�������
����

הפגישה שלו איתי כדי להיות שם. הוא תיאר כמה מרנין היה לצפות 

�������� ����
 ��� ������� ��� �������� ����� ������ �0��	���

��� �'�
�����נעלב וכע�' נוכחת: היה  . הוא  ס שאשתו לא הייתה 

���� ������� �����
 ����
� ���� ��		�� ����� ���� �����

��	�	���������������0את המשאלה שאהיה נוכחת שם כ'משפחה'��
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�������������מחויבויות שלי בעבודה (לא עלה בידי לשנות את  

�����������������������������������������
��

�����������������������נזכר ��������
���������������������������

���
�����������
�����שאינה����הפסיכואנליזה���	���
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������
�������		�
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���������
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����
�
������� ���		�
� ��� �
� ���
�� ����� �		��� ��	� ���

�������������
��������
��כדי לראות איך אני מתמודדת ����

כשאני מרגישה לבד, ללא תמיכה ומותקפת על ידי רודפים, חיצוניים 

��או פנימיים.

�����
���������������������	�����������������
�����������

�����������������������פאנ���������� ���
��0����������������������

���נורא������������������ �����������	�������� �����������������

����������������������������


����������עובר ניתוח בשל  ���������
חשש שהניתוח  �������������

������
���כשפרויד ניסה להרים את זרועו הוא נכשל.  ���������

קבוצת אנשים, ביניהם המטופל, ניסו להגן על פרויד בדרכים  


�שונות, כולל  ��
��������������������������������������
����

�����
�����7���שאני����	���	����������������הפסיכואנליטיקאים���

����������
�������������0������
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����������
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	���������

������ �������
�� ������ �&��� ��� ���	��������
� ���� ��� ��

����	����
�
������������������������������������������

����&�
����

��
����
�	�
�����על  �� חשבתי  מזויפת.  פתיינית,  איכות 

�הניתוחים שבוצעו בפרויד, לא  ��������������������� ����������

מפגש   באותו  מעשנת  אותי  ראה  שלי  המטופל  לעישון.  המיוחס 
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מפני סוגיה זו, כאילו שמדובר ���שנראה כאילו הוא מגן עלי��ציינתי

���������	
�	�����
������������
��������&���	���������

נראה היה שהחבלות הן תוצאה של סרטן. הוא דיבר על אביו הקשיש 
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'אני  �������נהדרת('אני  ��הכיוונים��בשני�����������������������
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���נדבקת��
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���������	������
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��שניתן���	������������������������������ 
�����������������������

��������������
������
����������������������
����������2������
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�����������וניצחון����&��בנוסף���0������אנליטיקאית��מפני��������

����ניצחון ���	���������������� 
����שאינו�����
��		�
��������

�����������3�����ונטישה����

�אני מההתמודדות � במטופל,  תנועה  סימני  ישנם  כי  סבורה 

המושלמת אחרי התאונה (כפי שדווח לעיל) לעבר משהו שחש יותר  

�����	�������������*7����
��������
������������������2��

מה  על  או  נעדרים,  הורים  על  וזעם  כאב  שיש  למרות  בפאניקה). 

בידי   כעת  נקטעים  אלה  רגשות  בהורים,  ��שנעדר ���	�� ������

שנהנים לזהות היבטים טובים של תמיכה הורית ואנליטית. הצורך 

אינטראקציה  של  לאפשרות  מקומו  את  פינה  מושלמת  בהצגה 

��ספונטנית יותר.
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��	שלי הוא, שגם בתוך האנליטיקאי מתרחשת אינטראקציה ��

רגשית ספונטנית עם השלכות המטופל, ושאם נכבד זאת לחלוטין 

�ולא נישלט יתר  ����	��	���	�
��ות מושלמת, נוכל  נייטרלי�

�������&������������������ ���
����������

������������������� 
��&�����האנליטיקאי���������������

����שניהם���	����������������������������הנפש ������������������נוגעת���

���� ��������� ����� �פנימי� �לחיצוני� ���פנטסיה �������
� ���
����

� �������������
����שונות���	���������
��������

�נשואה����������	�����������������מוגנת �	����������

�
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������������
שסוף השבוע היה נורא  �����
������שני��������
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כי   הצעדים  את  לשמוע  יכולנו  לישון.  הלכנו  "בדיוק  אינם.  תמיד 

המחיצות כל כך דקות. התקשרנו למשטרה, אבל עד שהם הגיעו,  

בינתיים, הם ניסו ליצור קשר עם בעלי הדירה ���המנוולים כבר ברחו"

בביתם בכפר. קודם ענתה המזכירה האלקטרונית, וכשהצליחו סוף  

� עסוקים ���� בגינה,  היו  שהם  הסביר  הדירה  בעל  אותם,  תפוס 

ענקית   ממסיבה  השאריות  שלנו ��%בפינוי  החוויה  בין  "הסתירה 

ושלהם נראתה מטורפת". בשאר סוף השבוע היא הרגישה מדוכאת, 

��נסערת, חשופה ופגיעה, ובשום אופן לא יכלה לטפל בתינוק שלה.
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לבנ ����������פלישה  ���������
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 ���� ����� ��

מזכירה  לי  (יש  וביני  שמעל"  הדירה  "בעלי  בין  שמקשרים 

��������העליונה������
����	������	���אני��0אלקטרונית����������
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�� �(��
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�������
��$�����	��הן הפחד ש'יחשפו אותה' ו'יתנפלו עליה'. �

���	������היא מתריעה בפני������
���2�������	�������
������

מיניות ספציפיות לנוכח אני עליון מפחיד). אבל הייתי אומרת שגם  

����������	�������
ת איך אני לוקחת לתוכי את החוויה שלה, ��

������ושבסתר ליבה היא תהיה מוכנה 'להתנפל על

��הדימויים שלי בעיניה כאֵ ����	������דומני��
�������������

���	��
�&�������������$����������������������	��=���� 


יפלשו אליה, עד שאני מאבטחת או ממגנת את עצמי כאילו חייתי 

���במבצר אנלי������������������������	����������&���� 

��	����������������
������������ 
�����������	���������

פולש   אב  של  הפנימית  לחוויה  או  השבוע,  בסוף  המטופלת  של 

י האנליטיקאית/האם,  את  ממנה  ששדד  ���'מנוול' 	� ��� ����

�������כפירוש שניתן על ידי הורים בלתי חדירים או בלתי נ�%��������
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שחווייתם כה שונה משלה, בהיותם עסוקים בפינוי שאריות החגיגה 

��המינית שלהם.
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� �אני�� �מוזמנת� ������ �������

��������
�����&������	���	���������������������נפרדּו�����������

������������������������������������������������������נכנסת ��

&������	����2mind����  אדם אחד'. המסר שאני' כאילו היינו  שלי 

���������������מה שאנו נוטים לכנות בשם הזדהות ��������$����

�������
��������2�������נורמלי�����������	������	���

���שאחד  ��� אלה,  במצבים  לגלות  עשויים  אנו  
���הנגדית 

���השניים ���� 
�����(����
��	�
' אותנו לתוך מצבי תודעה 

שאנו   כך  כדי  עד  זו  לסכנה  חושינו  את  מחדד  שהוא  או  כאלה, 

מתנהגים כחיקוי של כלבי הגישוש המשטרתיים, מוכנים להתנפל 

���ע שהדלת נפתחת.��

�����
לנו אפוא לראות איך המטופלת תופסת את האובייקטים ��

�������1הפנימיים שלה,  ������������������
���	�
��������


או כמרוחקים ואכזריים כל כך עד שאינם מסוגלים לקחת פנימה את  

���������

������פגיעים �� שנהפוך  סכנה  וקיימת  מאוד,  אמיתיות  הללו 

� �	���
בעולם � נוגע  המטופל  שבהם  אלה  באזורים  אליהן,  יחס 

לעיבוד  מרחב  ניצור  אם  שלנו.  'המשותף'  הפנימי  או  החיצוני 

������הסוגיות הללו בתוכנו ישפיע הדבר מאוד על האופן שבו ניתֵ 

הפירושים שלנו, הן בשעה שאנו דואגים לתינוק החשוף שבמטופל 

��������והן כשאנו 'חושפים'  �
�		����������והנ��הפולשניים���
�

�������

 
�� �#���+������mind�� נפש����(�� ������ ����#��,��תרגמנו����#������������� ��
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�������������������������	������נעשות ����������������������
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��������&�����7 ����
����������������אנליטי������������ ����

���ניהול ������������ בעיות  בפני  האנליטיקאי  את  שמעמידות 

נוספת  פגישה  לבקש  למשל  בדרישות,  לבוא  יכולים  הם  חמורות. 

מזינים   האנליטיקאי  מצד  והסכמה  ויתור  השבוע.  
�����בסוף ��

לספק   יכול  סירוב  ואילו  המטופל,  של  רודניים  נרקיסיים  חלקים 

� ������� ����������� ������� 
 ��� ���
� ������� �����
�

ים מליגניים, למשל, שאלות ניהוליות ��ובדניים, אנורקטיים והיסטר�
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��������������������������������������
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����������
����������� 
��&���
�������������
������������

�
��� ����� ���� ������� �הפנימיים� ����� ��&���� ��האנליטיקאי�

����� 
חסר אונים  כאלה גם מעוררים באנליטיקאי תחושה שהוא �

���פּות בידיה של התנהגות נקמנית ונצלנית, בזמן שהמטופל מרשה �

�� ��� � ����� ��
���על � המוטלת  המשימה  האנליטיקאי.  רכי 

��%��האנליטיקאי��������������� ����������&��� ��� �������

לתמיכה  וזקוקים  באמת  הפגומים  המטופל  לחלקי  אינה  ��%��מנוכר 

�������
�����������
��
�����������������&�����
��

להרגיש שהמטופל 'בלתי ניתן לאנליזה' (ואמנם לפעמים כך הדבר). 

העוצמה שבה המצב נעשה בלתי אפשרי עשויה לשקף עד כמה בלתי 

אפשרית היא הדילמה הפנימית של המטופל. במקרים אלה המטופל 

��
�������של �� לחסדיו  ונתון  אונים  חסר  להרגיש  לאנליטיקאי 

����������������קט רודפני חסר רחמים, שמַ �����������
��	�
�


���A%�בידיה של ההבנה האנושית לחולל בו כל שינוי  ������	�����

��של] האני העליון הפרימיטיבי הארכיטיפי.
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מתמודד  כיצד  את השאלה,  במודע)  או שלא  (במודע  לברר  מנסה 

��האנליטיקאי עם רגשות כאלה.

��כשהאנליזה�� ��
	��
נוח�� נהנית ממצב  �האנליטיקאית ������

�������
�����
���
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�����������������	�����������
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��� ������� �� ������ 
� ����	
�� �&� ������� ��� �	�
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������������� 
���������
��	������&���של האנליטיקאית ��נפשה

�) בעמדה של נכבשתולערער אותה עלולים להעמידה (לפחות זמנית�

��שאינה יכולה לתפקד כאדם חושב ונפרד.

��� �האנליטיקאית� �	���� ���� �������� ����� ��;��� �����
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&������ניהול����
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התינוק *�

������������� ���הנצלני�	������	���������������	�לתינוק ���

����������הנזקק������������	���������	��������
��������לאנליטיקאית ����
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��������שניתן ���	�����������������������������������������

����������הנוגעות�����
�������הפנימיים������� ���

ממש, �����	 לניהול  הנוגעות  בעיות  מחדירים  אלה  שמטופלים 

כל  טענָ  של  מניהולה  מהותי  חלק  מהוות  הללו  שהבעיות  היא  תי 

אנליזה; לולא כן, היה העיבוד תהליך חלק ורציף. הוא לעולם איננו  

כזה עבור המטופל, והדגש שלי הוא שהוא אינו יכול להיות כזה אף  

�עבור האנליטיקאי. על החשיבה האנליטי�������������������

���ברצון שלנו ל�בפעולה ואת המאבק שלנו נגד רצון זה, כדי שנוכל ��

��לחשוב ולהחליט מה לעשות בנסיבות הקיימות.

��������ניסיתי�����האנליטיקאי������������������
�הטענה������

������ �איננו� �������
� �מההרסנות� ���� ���� 
� ���� �����
�
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זה נועד להוות פיתוח של מאמרו הקלאסי של ג'יימס סטרייצ'י, �����

סטרייצ'י  הפסיכואנליזה".  של  התרפויטית  הפעולה  של  "אופייה 
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האנליטיקאי; זו החוויה שהאנליטיקאי פוחד ממנה ומבקש להימנע 

��ממנה יותר מכ��&��������������	
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רגוע. השטח הנדון הוא משימת ההתמודדות עם חוויות עוצמתיות 

השמירה על טכניקת הפירוש האנליטית. ����אלה של העברה נגדית, ו

תהליך ������ מתוך  משהו  להראות  מנסים  הקליניים  ם 

וכן   האנליטיקאי,  בתוך  המתחולל  העיבוד  או  הטרנספורמציה 
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