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  I

  תקציר

ובהבנת הקשר שנקשר בין בני הזוג על פני שלושה , דיאלוגי-מחקר זה עוסק בחקר הזוג המקיים יחס א

  .דיאלוגי שנקשר בין בני הזוג-הביטוי היצירתי ואופי היחס הא, הביטוי היצרי: צירים

וגיות דיאלוגי תערך באמצעות מושגים תיאורטיים השאולים מההמשגות הדיאל- הבנת הזוג המקיים יחס א

מושגים אלו ירחיבו את הבנת הזוג ). 1990, 1995, 1999(הצמצום והמטוטלת : רוטנברג והם. שפיתח מ

  .כאשר הגישה הדיאלוגית תספק את המסגרת התיאורטית להבנת היחסים הללו, דיאלוגי- המקיים יחס א

השתמשנו במושג ההדדיות המדומה , דיאלוגי-על מנת להבין את תופעת היחס הזוגי הא

(Pseudomutuality) , אשר פותח לראשונה על ידיWynne )1958 ( ותרם תרומה משמעותית להבנה

מחקר זה מרחיב . מערכתית של הסימפטמולוגיה הזוגית והמשפחתית בתאוריה של הטיפול המשפחתי

  .דיאלוגי-מבחינה תיאורטית וקלינית את תופעת הזוגות המקיימים יחס א

תסמונת זו מייצגת הפרעה ביחסים . דיאלוגי-מקרה פרטי של יחס זוגי א הינה, תסמונת ההדדיות המדומה

ותאורה בעבודה זו מפגיש את ההסבר הפסיכולוגי  עם מושגים  ) זוגיים ומשפחתיים(אישיים משמעותיים -בין

מצאתי , )The yetzer“ )1999”רוטנברג על הייצר . בספרו של מ.   דתיים-השאולים  מתכנים  מיתולוגיים

או שעלול להיות , נותן סיפוק ומאפשר צמיחה, קשר שעשוי להיות חיוני –ל יחודי בשאלת הקשר הזוגי טיפו

ומצאתי בהן הסבר לשני , )קבליות –חסידיות (רוטנברג נשען בספריו על תורות דתיות . קשר עקר ומומת

דיגמה המוצעת בספריו הפר). 1999, 1995, 1994, 1990רוטנברג (הזוגיות המינית והעקרות הנפשית : מושגים

יוצרת גשר אינטרדיסיפלינרי בין מיתוסים דתיים ותיאוריות פסיכולוגיות עכשוויות ועשויה להרחיב את 

  .אישיים- ההבנה של היחסים הבין

 Dialogue with Deviance 1983;: מחקר זה מתבסס על הגישה הדיאלוגית שפיתח רוטנברג בארבעת ספריו

; Re-Biographing and Deviance 1987; Dia-Logo Therapy 1991; The Yetzer 1997.  

ומדגימה ישום , דיאלוגי באמצעות המושגים הדיאלוגים-המחקר מבקש להרחיב את הבנת הקשר הזוגי הא

  .של מודלים אלו באמצעות הצגת מקרים קליניים

  :המחקר בוחן שתי שאלות עיקריות

  .דיאלוגי והדדי מדומה-זוגות המקיימים קשר אאישי ב-כיצד בא לידי ביטוי הדיאלוג האישי והבין .1

 .דיאלוגי והיחס ההדדי המדומה על ביטויי היצריות והיצירתיות בזוגיות זו-כיצד משפיע היחס הא .2

  

  תיאוריה

  (Pseudomutuality)הדדיות מדומה 

Pseudomutuality הורות, היא תסמונת המופיעה במערכת יחסים בין אישיים משמעותיים כגון זוגיות 

  .(Wynne 1958 ; 1961)ומשפחה 

, צורך לא פחות משמעותי. הינו צורך בסיסי של הקיום האנושי, בזיקה אל ישות מחוץ לאני, הצורך בקשר

קשר וזהות הם שני צרכים . הוא הצורך בגדילה והתבגרות וביצירת זהות אישית אינדיבידואלית ומובחנת



  

  II

והאינטגרציה ביניהם הכרחית לבריאות , חות האדםאוניברסליים הכרוכים זה בזה ומהווים חלק מהתפת

  .הנפשית

Wynne מזהה שלושה פתרונות של עשיית אינטראקציה כזו בין קשר וזהות :Non-mutuality ,Mutuality 

  .Pseudomutuality-ו

בהכרה , מערכת יחסים של הדדיות אמיתית מאופיינת באינדיבידואציה של הפרטים המרכיבים אותה

  .וביחוד שלהם, הכרה בפוטנציאל –ת בין האנשים המצויים בקשר ההדדית הקיימ

כדי להגיע לתפיסה משותפת , נערכת בדיקה משותפת, במקרים שמופיעה אי התאמה, במערכת יחסים כזו

בנכונות , בדמיון, מערכת כזו מאופיינת בגמישות. וכדי להעמיק את מערכת היחסים, ונכונה של הארועים

  .פי האחר והשונה ובסובלנותבפתיחות כל, לשינויים

של אינטגרציה בין הצורך לקיים זיקה עם " כושל"שהם פתרון , ההיפך מתקיים ביחסי הדדיות מדומה

נצפה במאמץ של בני הזוג להפגין , במקום קשר ואינדיבידואציה, כך. והצורך בזהות אישית מובחנת, הזולת

. רת על רקע של כשל בבניית יחסים עם אחריםנוצ Pseudomutuality.  (Wynne 1961)התאמה זה עם זה 

ליצור מראית עין של התמזגות והרמוניה בין הציפיות , בני הזוג משקיעים הרבה כדי ליצור תחושה של קשר

  .השונות וההתנהגויות והצרכים השונים של בני המשפחה

ציה בין אישית שכן בעיניהם כל אינטראק, אלה באים על חשבון הזהות היחודית של כל אחד מהמשפחה

  .של משפחתיות, של יחד, נתפשת במונחים של לכידות

  

לא , אצל משפחות וזוגות המקיימים יחסי הדדיות מדומה לא מתקיימת דיפרנציאציה בין העצמי לאחרים

הזוגות הללו לוקים ביכולת לגבש זהות עצמית ברורה ומובחנת . ברמת הפרט ולא ברמה הזוגית והמשפחתית

(Wynne 1958) .  

  :ויין מזהה קשיים בקשר ההדדי המדומה בשלוש רמות

  ).במימד האינדיבידואלי(בעיה בזהות העצמית   .א

 ).במימד הזוגי(בעיה בקשרים משמעותיים   .ב

 ).במימד המערכתי(בעיה בתפקוד המשפחתי   .ג

  

משבשת שני , השמירה הקפדנית על מבנה התפקידים בזוג ובמשפחה המקיימים יחסי הדדיות מדומה

ואלה מונעים כינון מערכת , ואינדיבידואציה) נפרדות(ספרציה : שובים להתפתחות תקינהתהליכים הח

ברמה הלא  –קשירת קשר והעמקתו תלויה ביכולת לגעת באחר באופן משמעותי , שכן. יחסים משמעותית

  .(Fisher & Stricker 1982)ברמה המודעת וברמה ההתנהגותית , מודעת

. ובמקום שצריכה לצמוח תקשורת נוצרת חסימה, "למחתרת"הוא יורד  ,כאשר העצמי האותנטי חש מאויים

ואז לא  –הפיצול גורם לכך שכל סוג של תחושה עשוי שלא לקבל תוקף . כך האדם נעשה בלתי נגיש לזולתו

השמחה והמרחב , היצירתיות, וגם לא היצריות, כאב וצער, טראומה, הרס, נחוות תחושות כמו פחד



  

  III

  ).Guntrip 1969 Elkin 1972(כל אלה אינם נגישים , יצולכאשר נוצר פ. הפנימי

הקשר . הנגיעה באחר אינה משמעותית, או בקשר של הדדיות מדומה, דיאלוגי-בזוגות הנתונים בקשר א

. בזוג כזה נוצר קשר אך לא נוצר יחס. מהוסס ונעדרת ממנו המשמעות העמוקה שבנגיעה ההדדית, זהיר

וחסרה את אותה " מוגנת"אך החוויה האותנטית , ים ברמת ההתארגנותיומי מתפקד ומתקי- הקיום היום

  ".אני האמיתי"החיוניות שמקורה ב

בזוג " כביכול"שהם יחסי , רדודים, מבטאים יחסים עקרים –ויחס הדדי מדומה , דיאלוגי-קשרים של יחס א

. (Eigen 1973)לו ש" גרעין של העצמי האמיתי"כל אחד מבני הזוג לא מאפשר לאחר לחדור ל. ובמשפחה

. הימנעות, התרחקות, יש נסיגה, ובכל עת שהאחר מנסה לגעת בו, שמירה על גרעין זה, מתקיימת בזוג זה

  ).Mitchell 1992 ; Abramowitz 1995" (תגובה בלתי אותנטית מתמשכת"דיאלוגי מאופיין כ-קשר א

  

  "המטוטלת"ו" הצמצום"דיאלוגי ומושגי -מאפייני הקשר הא

, מקיימים יחסים נעדרי דיאלוג וזרימה, והאדם המקיים יחס הדדי מדומה בפרט, יאלוגי בכללד-האדם הא

לקטלג ולמיין , זהו אדם הנוטה להפריד ולבודד את רגשותיו, לרוב. הן בינם לבין עצמם והן ביחס לסביבתם

 ,Wynne ( את אותם אלה המקוטלגים כשליליים" הבלתי ידוע"חוויות ורגשות ולהעביר לתחום , תחושות

1958.(  

לצורך ההבנה של תהליך החסימה והספילט המעכב את התפתחות הקשר הדיאלוגי בין הגבר לאשה ובין 

: והם) 1999 ; 1995 ; 1994 ; 1990(השתמשנו במחקר במושגים שפיתח רוטנברג בספריו , האדם לבין עצמו

בהרחבה בתאוריה הדיאלוגית בחרנו להתמקד במושגים אלו משום שהם נסקרו ". המטוטלת"ו" הצמצום"

ועוסקים במדוייק בתהליכים הספציפיים המאפיינים ) אך בעלי הגדרה זהה, שם הם מכונים בשמות אחרים(

  :ואלו הם. דיאלוגי-יחס א

 ").צמצום("מחיקת המרחב המתקיים בין האני לבין האחר   .א

 ").מטוטלת("קיומה של תפיסת ההפרדה   .ב

  

זהו מיתוס מורכב המתאר . י"י ומקורו מצוי בתורת הבריאה של הארקבל-מושג הצמצום הינו מושג חסידי

ופינה מקום לאדם , תהליך שאיפשר את קיום העולם, י צמצום האלוהות"את תהליך בריאת העולם ע

  ).1990רוטנברג (וליצירתו 

ו זהו המרחב שמכיל את כל מה שיוצרים א, במונחי הטיפול הזוגי והמשפחתי ובמונחי הגישה הדיאלוגית

כל אחד מבני הזוג מצמצם את עצמו כדי לפנות מקום למען . נותנים שני אנשים שיש ביניהם יחס משמעותי

מהתפיסה הקבלית של ). (Charny 1992ובמרחב זה נוצר היחס הדיאלוגי בין בני הזוג , המרחב המשותף

את אופן הראיה  יומית ואף מתווה-פיתחה החסידות תפיסת עולם המעצבת את ההתנהגות היום" הצמצום"

ואף להצביע על רעיונות שניתן , ממנה ניתן להקיש על המערכת החברתית. של תופעות הטבע והקיום האנושי

  ).1990רוטנברג  (ליישמם בפרקטיקה  הטיפולית  

" לפנות מקום"דיאלוגי ויחס הדדי מדומה הינם התוצאה של חוסר יכולת -המחקר בודק האם יחס א



  

  IV

מחקר זה רואה את החסר . של בן הזוג, ובמקרה הזה, באחרות ובייחוד של האחר, ולהכיר בשונות, לזולת

  .אישי-כמקור לבעייתיות בקשר הבין" צמצום"בחלל של , במרחב ביניים

  

י תפיסות "דיאלוגי מתארים מצב יחסים וקיום שבו חוויות החיים מוכללות עפ-יחס הדדי מדומה וכן יחס א

אין ענין בביטוי או בהעלאה של , דיאלוגי-עית נראה כי במצב יחסים אבספרות המקצו. של הפרדה וספילט

ומתקיימת בבירור הפרדת חלק מהתחושות , אלא בהכחדה ובהדחקה של אותם תכנים, תכנים מעיקים

כי אין , לא ניתן למשג אותם, לא ניתן לקיים דיאלוג עם אותם החלקים, אי לכך. משאר הרגשות והחוויות

  . ל תכנים מנוגדיםקיום ש-אפשרות לדו

המושג טוען כי לפי האתיקה . דיאלוגי-מושג המטוטלת ממשיג מבחינה תיאורטית את היחס והקשר הא

וכי הביטוי הרוחני אפשרי רק , קיום בין היצר ליצירה- אין רצף ודו, נוצרית המפרידה בין גוף לנפש –היוונית 

חברתית ואידאולוגית הרואה את מכלול  ,מושג המטוטלת מתייחס לתפיסה התרבותית. י דיכוי היצר"ע

כניתנות לבידוד  –החוויות והתחושות , הרגשות, היצרים: התכונות המתקיימות בעולם החומרי והנפשי כמו

-ביחס א). 1999רוטנברג (כאשר בין כל המרכיבים מתקיימת דיכוטומיה ברורה והפרדה חדה , ולפירוק

ובנפש יש , יאני עם אותם חלקים קשים של חוויות ותחושותדיאלוגי לא ניתן לערוך דיאלוג במובן הבובר

התפיסה הלא מודעת היא . או לחלקים הרעים או הכואבים, מקום או לחלקים הנעימים וההרמוניים בלבד

  ).1996ברגמן (קיום שלהם בתוך שלם אחד - כי אין אפשרות לאחד בין החלקים המנוגדים ואין אפשרות לדו

קשורות באותו , אודות האחר, המחשבות והידיעות אודות בן הזוג, הרגשות, עותהד, ההשלכות, כל ההכללות

 Ogdenי המשגתו של "עפ(או השלישי האנאליטי , )Winnicott 1958 י המשגתו של "עפ(מרחב פוטנציאלי 

מרחב זה חיוני לקיום הזוגי ולמהלכו התקין של ). Lacan 1959 ; Levinas 1991י "עפ" (השלישי"או ) 1986

הספיגה והבליעה מתרחשות . העדר מרחב כזה מאפשר ואף יוצר את הספיגה והבליעה של בן הזוג. שר זוגיק

גם העדרו של הקונפליקט ביחסים זוגיים מתקשר למנגנונים של התלכדות . כאשר אין נפרדות בין הישויות

(Mesh) אשליה לגבי , זוגבמצב של התלכדות קיימת אשליה של חיבור זהות ואחידות של בני ה. וספיגה

כך מתבטלת . (Napier & Whitake 1978 ; Minuchin 1974)היחסים ואשליה לגבי מהותו של האחר 

שלאקאן מכנה , וכתוצאה מכך לא נוצר המרחב, שהיא אלמנט הכרחי ביצירת מרחב לקשר, ההכרה בשונות

  .(Lacan 1959)" השלישי"

  

נוצרים שני מצבים שונים , לא מתפתח אותו מרחב כאשר, דיאלוגיים וביחסי הדדיות מדומה-ביחסים א

  :לכאורה אך דומים במהותם

  .מצב של קונפליקט ועימות מתמיד: האחד

ויוצרים , שבו שני בני הזוג מטמיעים זה את ישותו של זה, והתמזגות" ספיגה"היווצרות תהליך של  :השני

, אות בני הזוג בקונפליקט ומתח תמידיהמצ, שני המצבים הללו, כך. מרחב אילוזיוני של התאמה והרמוניה

שניהם תוצאה של אי הכרה בנפרדות של האחר , סמביוטי וכביכול הרמוני, או המצאות הזוג במצב אילוזיוני

-ושניהם משקפים מצב של יחס זוגי א) Douran 1977, Warkentin & Whitakor 1966".  (האני"מן 

  .דיאלוגי
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ביחס הדדי מדומה גם מופעל . דיאלוגיים-נת לשמר יחסים זוגיים אהשקעה רגשית גדולה מאוד נדרשת על מ

לא להשתנות ולא לחקור צרכים המתפתחים כל הזמן בתהליך הגדילה , לחץ כבד על בן הזוג שלא להתפתח

מעומק ומזיקה אמיתית והופך אותם , מרוקן את היחסים הזוגיים מתוכן, המאמץ להשאר מקובע. של הזוג

  .בזיוף ובמניפולציה שכל מטרתה הינה לשמור על מראית עין, פיינים בכפיהליחסים כוזבים המאו

כל שונות נתפסת כמובילה : יחסי הדדיות מדומה כרוכים בדילמה אופיינית, בקיצור: " וכפי שוויין טוען

 (Wynn, 1958 אין אפשרות לצמיחה , אבל אם נמנעת שונות. להפרעה במערכת היחסים ולכן חייבים למנעה

  .היחסים' בבטחון ובקיבעון של מע, אם כן, הבחירה היא.  632 :)

  

ומאז הרחיבו במספר מאמרים , 1958-לראשונה ב, וויין בחן את תופעת היחס ההדדי המדומה, כאמור

לא , והיחס הזוגי ההדדי המדומה, דיאלוגי בכלל-תופעת היחס הא. (1972 ,1970 ,1965 ,1961): נוספים

  .ינת המחקר הקליני והן מבחינת ההרחבות התאורטיותזכתה למיקוד מעמיק הן מבח

לגבי זוגות , השואל שאלות לגבי אופי המיניות והיצירתיות, לא נערך מחקר מקיף, אלא שעד כה, לא רק זאת

דיאלוגי נגעו באופן לא -מגמת המחקרים שעסקו באופן ישיר או עקיף בקשר א. דיאלוגי-המקיימים יחס א

היצריות והיצירתיות המתקיימים באופן , ולא עסקו בפן הביטוי של המיניות, יממצה באופי היחס הדיאלוג

  .הזוגי הזה

מטרת המחקר הנוכחי למלא חסר קליני ותיאורטי ולכלול את היבט היצריות והיצירתיות במחקר בתחום 

  .דיאלוגי-הטיפול הזוגי העוסק ביחס א

נושאים , דיאלוגי-בנושאים הקשורים ליחס אבהעמקה ובדיון , הספרות הפסיכולוגית עשירה בהתייחסויות

או , )Spielberger & Johnson & Russel 1985, J. Gottman) 1994הקונפליט והכעס בזוג  : כמו

על תהליך ,  (Feldman 1979)מיניות והיבטים מיניים בזוג , (Bader & Pearson 1994)הסימביוזה הזוגית 

 (Hendrix 1991, Dicksהקשריו להתפתחות העצמי והזוגי  ו, (Karpel 1976)האינדיבידואציה הזוגית 

- עד כה לא נערך מחקר המקיף את כל הנושאים הללו וכורכם באופן ישיר בתופעת היחס הא, אך.  1967)

  .דיאלוגי

  

עסקה רבות בנושא הקונפליקט והנטיה להמנעות , הספרות העוסקת בטיפול זוגי ומשפחתי, למשל

, קונפליקטים תכופים וסוערים, שרשה ההבנה כי ההמנעות מעימות או לחילופיןאין ספק כי הו. מקונפליקט

  .(Geen & Donnestein 1998)לזוג ולמשפחה , הינם הרסניים לפרט

ולא , מופיעים סימפטומים אחרים, מחקרים שונים הראו כי אצל בני זוג שנמנעים מביטויי כעס וקונפליקט

נמצא ). 'בדידות וכו, דכאון, גרושין, נסיונות אובדניים, רעות אכילההפ(רק דיכוי רגשי והמנעות רגשית בכלל 

 & Mitchell( כך גדלה תחושת הבטחון בקשר הזוגי , כי ככל שרמת הביטוי של רגשות של קושי גבוהה

Rosental 1992 .(  

 

תהליכים , מאופיינים ברמה גבוהה של תהליכים כמו הזדהות השלכתית, דיאלוגיים-יחסים זוגיים א
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כל אחד מבני הזוג עשוי להניח כי מבנהו . המצביעים על חוסר היכולת של בני הזוג להבחין ביחוד של האחר

כך מתרוקנים היחסים הזוגיים מתוכן ממשי ומתמלאים בהשלכות . (Jung 1982)הנפשי של השני זהה לשלו 

בני זוג שמקיימים יחס ו, (Ogden 1986)יחסים אינטימיים דורשים הכרה אמיצה וכנה בהבדלים . הדדיות

  .אינם מכירים בהבדלים אלו, דיאלוגי-א

  

  דיאלוגי-יצירתיות ויחס א, יצריות

דיאלוגי -גם בני זוג המצויים ביחס א. בני זוג המקיימים יחסי הדדיות מדומה נוטים לדכא את יצריותם

  .יצריותם והן את יצירתיותם, מתקשים לבטא הן את מיניותם

, ביטוי המיניות חסום –במובן המיני . גוניים אפרוריים וחסרי שמחה-נראים חד חייהם –במובן היצירתי 

כשהזוגות מקיימים יחסי מין לעיתים רחוקות ": פרישות מינית"ולעיתים קרובות נגלה תופעה של , סבוך

  .בלבד

פעה כתו, דיאלוגי ויחס הדדי מדומה-מחקר זה מציג בגוף העבודה את התופעה של זוגות המקיימים יחס א

הרובד האחד הוא התופעות המתרחשות . הבאה לידי ביטוי בשני רבדים מקבילים וקשורים תימטית זה לזה

בין האדם לבין האחר שעמו : אישי –הרובד השני הוא תופעות המתרחשות במרחב הבין . בנפשו של האדם

משקפים את הקשר , םדיאלוגיי- במחקר זה אנו מראים כי היחס הזוגי ביחסים א. הוא מקיים יחס משמעותי

ומשקפים זה את , כרוכים זה בזה, אישי-האישי והבין, וכי שני המימדים, שהאדם יוצר עם עצמו ועם זולתו

  ).1990רוטנברג (זה 

  

  מתודולוגיה

  . הפרדיגמה המחקרית שנבחרה לצורך עריכת המחקר הינה הפרדיגמה הפנומנולוגית

הבחירה . זוגיות שהיא ממהותה בנויה מיחס דיאלוגימתוך תפיסת עולם דיאלוגית בחרתי לגשת לחקר ה

כיצד בני אדם מבנים יחסים ביניהם וכיצד : במתודולוגיה פנומנולוגית נראתה טבעית בשל שאלת המחקר

  .יחסים וקשרים אלה גם מושפעים וגם משפיעים על היצריות והיצירתיות שהם מבטאים

חקר האיכותני המדגישה את עקרון התהליך המתודולוגיה הפנומנולוגית מבטאת היטב את שיטת המ

על טבעה , המחקר האיכותני שם דגש על התופעה. והמשמעות שאינם ניתנים למדידה במושגים אמפיריים

יש , לקשר זה. החברתי של המציאות ומדגיש את חשיבותו של הקשר האינטימי שנוצר בין החוקר לנחקר

  . שהוא סוג של מחקר איכותני, ירה הפנומנולוגיומכלול זה יוצר את שדה החק –יתרונות ומגבלות 

כיצד : ועוסק בתאור התפתחותה –החברתית והאישית , המחקר האיכותני מדגיש את החוויה האנושית

זאת בניגוד למחקר האמפירי המדגיש את היבט המדידה המדויקת של . מתעצבת ומקבלת משמעות, נבנית

מכאן שבמתודולוגיה . התוקף של תוצאות המחקרהניבוי ו, התופעה הנחקרת וחשיבות המהימנות

החוקר האיכותני אינו . שמהווה בעצמו את מכשיר המחקר העיקרי, האיכותנית יש חשיבות רבה לחוקר

מתגבשת ומתעצבת עם התקדמותו של המחקר , תפיסתו את נושא המחקר הולכת. מבקש לאושש השערות

הפנומנולוגי נמצא כמתאים לחוקרים המבקשים  המחקר. עם הצטברות הנתונים ובמהלך ניתוחם, עצמו

המחקר . ולא רק להסביר תופעה באמצעות ניסוח חוקים והכללות, להבין תופעה על מכלול משמעויותיה
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 & Denzin ( הוא מעין יצירה מחדש של החוקר והנחקר גם יחד , ובעקבותיו הפנומנולוגי, האיכותני

Lincoin, 1994.(  

) המחקר הנארטיבי(חברתי להשתמש יותר ויותר בסיפור החיים -חקר הפסיכובעשורים האחרונים החל המ

כלי ). Denzin1994) ; Schutze 1992חברתיות ותרבותיות שונות , כאמצעי לחקר והבנה של תופעות אישיות

שבאמצעותו מבקש החוקר לקבל , המחקר העיקרי שבאמצעותו מתקבל סיפור החיים הוא ראיון העומק

תופעה המתוארת דרך  –ולהפיק משמעויות לגבי התופעה האנושית שאותה מבקש לחקור להבין , נתונים

כאשר המחקר העוסק בסיפור החיים מבנה את הנתונים באמצעות , (Rosenthal 1989)עיניו של המראיין 

החוקר העוקב אחר מהלך . (Denzin 1989)כציר שדרכו מתאר האדם נקודות מפנה בחייו , "הנארטיב"

משום כך . (Schutze 1992)ואיזו משמעות הוא נותן להם , מאתר כיצד האדם מפרש את ארועי חייו, הסיפור

  .ראיינתי את הנחקרים  ראיונות עומק שהיוו את הבסיס למחקר

  - Theoretical sampling.בחירת המרואיינים נעשתה בטכניקת הדיגום התיאורטי 

ות אלו נבחרו לשמש כאוכלוסיית המחקר מתוך כלל זוג. 50-25הנבדקים הם בני זוג בטווח גילאים של 

אוכלוסיית המחקר הסופית כללה זוגות אשר נמצא כי . הפונים אשר ביקשו טיפול זוגי במכון לפסיכותרפיה

היתה שונות גדולה בין . דיאלוגי מאפיינים דפוס יסודי בדיאלוג המובנה ביניהם-יחס הדדי מדומה ויחס א

. בתחומי התעסוקה ובמספר שנות הנישואין, בשנות ההשכלה, הסוציואקונומי המרואיינים בכל הנוגע לרקע

לא היתה היכרות . לעומת זוגות בעלי ילדים קטנים וכן ילדים בוגרים,  כמו כן היו זוגות שהיו ללא ילדים

  .קודמת ביני לבין המרואיינים ועם תום תקופת הראיון הסתיים הקשר ביננו

  : גם היו התנאים לקבלת מרואיינים למד

המרואיינים צריכים להיות , לצורך כך. על המרואיין לקיים קשר מחייב מתמשך: קשר מחייב  .א

  .לפחות שלוש שנים –) כמו ידועים בציבור(נשואים או מצויים בקשר חוקי מחייב אחר 

היה צורך כי תתקיים הצהרה זוגית לגבי אי שביעות , לצורך השתתפות במחקר: דיאלוגי-קשר א  .ב

תלונה הקשורה  –אי שביעות רצון הבאה לידי ביטוי בתלונה לגבי אופי הנישואין  –ר הנישואין רצון מקש

 .דיאלוגי שנוצר במהלך הנישואין או אפילו לפני הנישואין-במהותה ליחס א

  

וחלקם ארכו שנה ואף , משך המחקר נפרש על פני כשלוש שנים וראיונות העומק נמשכו לאורך תקופה ארוכה

וישנם ראיונות אשר נפרשו על פני חמש פגישות , פגישות ויותר 20שנם ראיונות אשר נפרשו על פני י! . שנתיים

משך כל מפגש ארך בין שעה לשעה . זאת בהתאם למידת שיתוף הפעולה של המרואיינים עם התהליך. בלבד

  .יחד הראיונות נערכו בארבע עיניים או עם הזוג. ולרוב נפגשנו אחת לשבוע או שבועיים, וחצי

מהלך הראיון היה בעיקרו אינטרפרטטיבי והיתה לו השפעה מעצבת על האופן שבו נאספו הנתונים ועל אופן 

השאלות ששאלתי נועדו לגרות את המרואיין לספר את סיפור חייו תוך כדי בחינת היבטים . פירוש הטקסט

ביקשתי לזהות מהם , בהכמו שאלות הבהרה או הרח, באמצעות שאילת שאלות נוספות. רבים ככל האפשר

. או שהם בעלי רלוונטיות רבה לגבי נושאי המחקר, הנושאים והיבטי החיים המרכזיים בסיפור החיים

לעיתים תוך הבנייתם מחדש או , חזרו המרואיינים שוב ושוב לנושאים וארועים שכבר סופרו, במהלך הראיון

  . בתוספת פירושים
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שהיווה את , דיאלוג שהלך ונוצר, לבין המרואיין שיח משותף) תכמראיינ(נבנה ביני , במהלך הראיון, כך

ובו נבנית , Mishler 1986)  ;1963בובר (ביניים המשותף למראיין ולמרואיין - מעין מרחב, "שדה מחקר"

  . הן לשאלותיו של המראיין והן לתשובותיו של המרואיין, המשמעות

הסיפור הולך ומתפתח . א אינו נבנה מראש ומלכתחילהוהו, סיפור חיים הוא סיפור המובנה תוך כדי סיפורו

השאלה הראשונה . ומסביב לנושא המסויים שאותו מגדיר המראיין עם פתיחת תהליך הראיון, עם סיפורו

כל מרואיין פירש נושא זה . ולכן הנושא של הנישואין הוא מסגרת הראיון, בראיון התייחסה לנושא הנישואין

והיו מרואיינים שבהקשר לשאלה על הנישואין חזרו אחורנית , ם שדבקו בנושאהיו מרואייני. באופן שונה

  .בשלב ניתוח הראיון, האופן שבו המרואיין מפרש את הנושא נבדק בשלב מאוחר יותר. לבית ילדותם

המהימנות במחקר הנארטיבי האיכותני מבוססת על תוכן שיטתי ועקבי של תמות החוזרות על עצמן 

  .(Mishler 1986)חות על היכולת לנבא ולתקף את הנתונים ופ, בסיפורי החיים

החלו לחזור על עצמן , חשתי כי התמות המרכזיות השונות שעלו, בשלב מסויים של ביצוע הראיונות, ואכן

וכי ניתן להפסיק לאסוף נתונים וחומר מחקרי , כך הבנתי כי הגעתי לרוויה תיאורטית ואמפירית. שוב ושוב

  .נוסף

איכות הקשר , היחס הזוגי –חקר זוגיות . נבדלות ואובייקטיביות, ר היו קשורות ברגישותמגבלות המחק

שחשיפתם כרוכה , התפתחות הקשר והמקום של המין והמיניות בחיי הזוג הינם נושאים אינטימיים, הזוגי

, (Renzetti & Lee 1993)" רגיש במיוחד"נחשבת כחקירת נושא , ואי לכך חקירת נושא זה, ברגישות רבה

ואולי ) עקב פרסום המחקר(הקושי להחשף בציבור , ומגבלותיה נובעות מן הקושי להחשף בפני המראיין

עלי היה לבנות , לכן. לעצמו, קשייו ובעיותיו, הקושי של האדם לחשוף את סודותיו: הקושי הגדול מכולם

עקב כך מצאתי לנכון לבצע . ראיון עומק ככלי מחקרי שיהיה רגיש לבעייתיות הקשורה בחשיפה האינטימית

כאשר ההדרגתיות , כאשר כל שלב ושלב מכין את השלב הבא בראיון, את הראיון במספר רב של שלבים

שנוצר ביננו ואת  Joinning-יצרה קשר ביני לבין המרואיינים וחיזקה את תהליך ה, המכוונת של הראיון

ינים לחשוף את האמת הסיפורית של אשר בלעדיהם לא ניתן היה לגרום למרואי, האמון שהלך ונבנה

  .המרואיינים

המיניות , היחס הזוגי: מטרת הראיון הייתה לבדוק את סיפור החיים של בני הזוג בשלושה נושאים עיקריים

כדי להתגבר על . הקושי המעשי היה למקד את בני הזוג בהיבטים אלה של יחסיהם הזוגיים. והיצירתיות

עם , ובהדרגה –שאלות פתיחה רחבות ככל האפשר  -תחילה . איוןמגבלה זו תכננתי כך את מהלך הר

שאלות שונות . שאלות ספציפיות וגם יותר אינטימיות –ובניית הקשר והאמון , התקדמות הפגישות ביננו

שאלות אישיות הדורשות הבהרה או פירוש וזאת בהתאם לסיפור (כמובן נשאלו לגבי מרואיינים שונים 

  ). ייןהחיים המיוחד לכל מרוא

, שהיתה כרוכה בהתרחשות הבלתי נמנעת של השפעה בין אישית, תוך תהליך הראיון נולדה מגבלה נוספת

כדי לנטרל השפעה זו היה בעיני חיוני להיות מודעת לתהליך . (Rosental 1993)על הנחקרים, החוקרת, שלי

שוב ושוב את התשובות ולברר , האינטרסובייקטיבי המתרחש בין החוקר לנחקר לאורך תהליך הראיון

. על מנת לתקף את דבריהם ולנסות לזהות את ההשפעות שלי כדי לנטרלן ולהגיע אל האמת, ומשמעויותיהן

 (Schutz  היה עלי להתאמץ לשמור את הנבדלות של הנחקרים מנושא המחקר וכן ממני כחוקרת , כלומר

1970.(  
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המנע ככל האפשר מהשפעה סובייקטיבית שלי על מנת ל. ממגבלת הנבדלות נוצרה מגבלת האובייקטיביות

, Bracketing“ (Morrow 1994)”נעזרתי בטכניקת המיסגור , כחוקרת על הנחקר או על תוצרי המחקר

. שמעביר לו המרואיין" לידע"תפיסותיו וציפיותיו בצד ולהתמסר , המאפשרת למראיין להניח את עמדותיו

תוך שהוא עורך הפרדה בינו , רואיינים והצגתם את הדבריםבטכניקה זו לומד החוקר להיות פתוח כלפי המ

וכך הם פני הדברים . לבינם ואינו חוסם את עצמו מפני התפתחות והתחדשות הנובעים מדברי המרואיינים

 Josselson & Lieblichוכן , 1995משיח  –ליבליך ותובל (הפרשנות והניתוח של הראיונות , גם בשלב העיבוד

1996 .(  

אשר ממחישים לחוקר לא רק את , )שני בני הזוג(עומק אלו נוסף מימד הדיאלוג בין שני מרואיינים לראיונות 

דיאלוגים אלו , בנוסף. אלא גם את מבנה היחסים בין שני בני הזוג, המשמעות הנלוות של סיפור החיים

זאת משום , הדיאלוגים יוצרים הרחבה. מספקים מבט נוסף על סיפור החיים שהציג כל אחד מבני הזוג

  . שלעיתים קרובות מבין בן הזוג בצורה אחרת את פרטי סיפור החיים שהציג בן הזוג האחר

  

  ניתוח סיפורי החיים

שפירטנו לעיל , תוח התוכן בסיפורי החיים של המרואיינים במחקר הנוכחי נעשה על פי שיטתה של רוזנטלני

Rosenthal 1990).( ניקה בה משתמשים כאשר ישנם קטעים עריכת המיקרואנליזה היא הטכ ,כאמור

זהו השלב היחידי בניתוח . מורכבים בהבנתם ומצריכים עיון נוסף, בטקסט של הראיון אשר הינם מעורפלים

ניתוח המיקרואנליזה הינו ניתוח לפרטי פרטים של . שבו עשיתי שימוש בטקסט המשוקלט כפי שהוא

הקטע נבחר . אותו מהקונטקסט של כלל הראיוןוהוצאתי , לקחתי את הטקסט הנדון, בשלב זה. הטקסט

, את הקטע פרקתי למקטעים זעירים של משפטים או מספר מילים. בהתאם להנחות העבודה של המחקר

התחלתי בניתוח הקטע הראשון והתקדמתי באופן סדרתי למשפטים . וניתחתי בשיטת המיקרואנליזה

נח את משמעות המשפט ולהעלות השערות בנוגע כאשר בכל שלב של התקדמות ניסיתי לפע, ולקטעים הבאים

ככל שהתקדמתי . ההשערות נבעו מן הטקסט. שבחר המרואיין לומר, למשמעות המילים או המשפטים

מאוששות את הטקסט או פוסלות הנחות , גיליתי השערות והבנות שחוזרות על עצמן, בניתוח הטקסט

  .אחרות בגלל מידע חדש שנובע מהקטעים הבאים

  

כאשרשיטת , לאחר מכן ניתחתי אותם על פי תמות נושאיות. ראשון מיינתי את הנתונים הביוגרפייםבשלב ה

בשלב הבא ערכתי . סייעה בתרגום חוסר הגלם לכדי תמות) 1997(תוכן של עמיה ליבליך /הניתוח ההוליסטית

שהינחו את באמצעות פיענוח המנגנונים , שחזור לסיפור החיים של המרואיין על מנת להבנותו מחדש

בשלב זה ניסיתי להבין , כלומר. הבחירה של המרואיין לערוך כך ולא אחרת את המרכיבים של סיפור חייו

תוך חלוקתו לתמות שונות המוצגות , את האיפיונים והתפקיד המיוחד של הצגת ההתרחשויות בעת הראיון

  . בטקסט

" צמצום"ובאמצעות מושג ה, ילשתיארתי לע, בחרתי לנתח את הנתונים באמצעות המסגרת הפרשנית

מסגרת זו התאימה לדעתי לחקר הזוגיות משום שאת מרחב הביניים הזוגי ניתן רק לפרש ואין ". המטוטלת"ו

מסגרת הניתוח הפרשנית נראית לי כמתאימה ביותר "). שניים שהם שלושה", על משקל(לו נוכחות פיזית 

כמו כן מסגרת הניתוח . מיניות ודחף יצירתי, טימיותאינ, להבנת תהליכים רגשיים כמו זוגיות ויחס זוגי
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  .(Renzetti & Lee 1993)כמו יחס וקשר זוגי ואינטימיות מינית " נושא רגיש"הפרשנית הולמת חקר 

 (Rosenthal 1993).בחרתי להציג את הממצאים על פי הגישה  בה מוצג כל נבדק בנפרד על פי רצף הנבדקים 

מכיוון שמחקר זה עוסק בסיפור חייהם . וב לי להציג כל זוג בנפרדמבנה זה נבחר משום שהיה  חש

על מנת שההצגה תהיה , או קובץ נושאים, העדפתי להציג סיפור שלם ולא מקטע, האינטימיים של זוגות

באופן  –ביצעתי חלוקה לפי תמות שונות העולות מסיפור החיים , בגוף הצגת המקרה, עם זאת. זורמת

  .באו לידי ביטוי שיתרונות שתי השיטות

  

בגוף העבודה תיארתי את סיפורי החיים של תשעה זוגות המציגים את היחס הזוגי המתקיים ביניהם ואת 

  .האופן שבו באים לידי ביטוי היצר והיצירה בחייהם

  

את המוטיבים העיקריים בילדותו אשר היה נראה לו כי השליכו על , כל זוג תאר בקצרה את בית ילדותו

אצל . ההתאהבות והנישואין, את תהליך ההיכרות: כמו כן כל זוג תאר את סיפור הזוגיות. תהליך חייו

: תמות כגון, בתמות שהוצגו מתקיים דיון בגוף העבודה. הזוגות עלו בסיפור חיי הנישואין תמות שונות

, מיניות טכנית, דיכוי ושתיקה, ויתור על הביטוי, תקיעות בעבודה, דיכוי יצירתי, דיכוי יצרי, הימנעות ממין

קריירה , כמו ויתור על לימודים –ויתור על חלומות להגשמה יצירתית , חוסר הנאה מעבודה, מיניות בכפיה

, העדר תשוקה, דיכוי רומנטי, דיכוי ארוטי, "האחר"ביטול , ביטול עצמי, הונאה עצמית בקשר הזוגי', וכו

, דיכוי גופני, מוות פנימי, ויתור על צרכים שונים, התאבנות, של בן הזוג" החפצה"שימוש ו, האיסור על העונג

  .'סודיות וכו, דיכוי חברתי

  

  ממצאים ומסקנות

דיאלוגי בקשר הזוגי על ביטוי יצרי ויצירתי בחייהם של - מטרת המחקר היתה ללמוד על השפעת היחס הא

ל קשיי ביטוי יצרי מצאנו כי מסיפורי החיים של כל הזוגות עולים מרכיבים דומים המצביעים ע. בני זוג

  . ויצירתי שנובעים מכשלים דיאלוגיים חמורים

שכלפיו מתקיימת מחוייבות ואחריות " כאחר"רוב הזוגות המתוארים לא פיתחו תהליך של הכרה בבן הזוג 

חוסר היכולת לקיים קשר אינטימי ). 1997לוי (הכרה זו יכולה לנבוע אך ורק מתוך בחירה . עמוקה של האני

ונוצר מתוך הנטייה לשחזר בקשר , טרם הגיעם לקשר הנישואין, סים שהתקיימו בבני הזוגנובע מהדפו

  . (Dicks 1967)האינטימי את הדפוסים המוכרים 

רוב בני הזוג שראיינו לא הצליחו לבנות כראוי את בנין הזהות העצמית ומשום כך לא הצליחו לכונן קשר 

  .אלא יצרו התמזגות זוגית לא בוגרת, דיאלוגי

החסרים והכושלים באישיותם של בני " הצל"קשר דיאלוגי מכליל גם את החלקים הבריאים וגם את חלקי 

אלה החלקים הלא בוגרים של  - קשר אינטימי קרוב מעורר חוויות ורגשות שהיו דחוקים וחבויים . הזוג

  .כל אלו צצים ועולים. טראומות והגנות, שברים, פגיעות: האישיות

קשורה ביכולת הזוגית ליצור , ועל אף החלקים הלא שלמים הללו, למרות" לאחר" היכולת לפנות מקום

זהו מרכיב חשוב ביכולת לפנות . בתוך העצמי, היכולת לערוך גבול פנימי, קודמת לה, אך. מרחב ביניים
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רוב בני הזוג שראיינו לא הצליחו בבניית הזהות העצמית ומשום כך לא הצליחו להתמזג בקשר . מקום

את שאלת , מעצם מהותו, הקשר הזוגי בוחן מחדש, כלומר. אלא יצרו התמזגות זוגית לא בוגרת, וגיודיאל

הנע בין אינדיבידואציה והתבדלות לבין , אלא שהיא לעולם תהליך, הזהות העצמית אינה סטטית. הזהות

  . קבלת האחר

. ת באופן קבוע על האובייקטחריגה זו מאיימ. בקשר זוגי לעולם חורג הסוביקט ממעגל אמותיו לעבר האחר

לאזן בין הצדדים ולהביא לצמיחת הזוגיות ולצמיחתו של כל , היחס הדיאלוגי נועד לתקן את אותה חריגה

מסיפורי החיים שלהם עולה כי החריגה כלפי האחר . הזוגות שראיינו לא הצליחו לעשות זאת. אחד מהם

תופעה זו מעידה איש מהם לא הצליח להצטמצם  .נתפסה בעיני השניים כאיום חודרני וכפולשנות מאיימת

בהעדר . על מנת לקבל את האחר וכך לא נוצר ביניהם מרחב הביניים הדיאלוגי בו אמורים בני הזוג להפגש

או ". האחר"חדירה אל תוך תחומו של  –ומתבצעת פלישה , מתבטל מרחב הביניים, "צמצום"אפשרות של 

כך הקשר הזוגי עשוי . שניהם נעלמים. אל מעבר לגבולותיו" עצםמת"והסובייקט " מתגמד"אז האובייקט  

כמייצג את המתרחש בין בני " השלכה"ניתן לראות במושג ה. כפי שאירע במקרים שהצגנו, להתרוקן מתכניו

  .דיאלוגי- הזוג שמקיימים יחס א

. ע על האובייקטחריגה זו מאיימת באופן קבו. בקשר זוגי לעולם חורג הסוביקט ממעגל אמותיו לעבר האחר

לאזן בין הצדדים ולהביא לצמיחת הזוגיות ולצמיחתו של כל , היחס הדיאלוגי נועד לתקן את אותה חריגה

מסיפורי החיים שלהם עולה כי החריגה כלפי האחר . הזוגות שראיינו לא הצליחו לעשות זאת. אחד מהם

עידה איש מהם לא הצליח להצטמצם תופעה זו מ. נתפסה בעיני השניים כאיום חודרני וכפולשנות מאיימת

בהעדר . על מנת לקבל את האחר וכך לא נוצר ביניהם מרחב הביניים הדיאלוגי בו אמורים בני הזוג להפגש

או ". האחר"חדירה אל תוך תחומו של  –ומתבצעת פלישה , מתבטל מרחב הביניים, "צמצום"אפשרות של 

כך הקשר הזוגי עשוי . שניהם נעלמים. ר לגבולותיואל מעב" מתעצם"והסובייקט " מתגמד"אז האובייקט  

  .כפי שאירע במקרים שהצגנו, להתרוקן מתכניו

קרי בו , "הנמען. "הגישה הדיאלוגית תופסת את ההשלכה וההזדהות ההשלכתית כביטוי של יחסי כפייה

ליתר . מייםכפוי לראות את עצמו רק כאובייקט המיוצג ביחסי האובייקט הפני", הזוג הנמצא ביחס הזוגי

) היבט של האני(נעשה נסיון להפוך את החוויה של הנמען לתואמת את האופן שבו האובייקט הפנימי , דיוק

הסובייקט מפנטז באופן לא מודע כי הוא פולט . העצמי ביחסים הפנימיים –חווה את עצמו ותופס את רכיב 

כאשר קשר זוגי מבוסס על הזדהות ). 126: 2003אוגדן " (חלק מעצמו ונכנס באופן שתלטני לתוך האובייקט

זאת משום שהאחד התנפח על חשבון הצטמצמותו של , השלכתית  אזי לא מתקיים ביניהם יחס דיאלוגי

במקרה כזה אין מרחב . האחד השליך לעבר האחר תכני עצמי והאחר קיבלם ובלעם כאילו הם שלו, האחר

אובדן העצמי "זוהי תופעת . של ההשלכה" בליעה"בין בני הזוג אלא השלכה ו" צמצום"ביניים וחלל של 

  .בה  אין הכרה בנפרדות ומרחב הביניים מתערער, )166: 2003אוגדן " (בתוך הזולת

התנערות . התנערות מאחריות. ראשיתה של פעולת ההשלכה היא ההתנערות, במושגים פסיכואנליטים

, )2003אוגדן (ת סכנה הפגיעות של האחר פעולת התנערות זו מגדילה א. מהכרה בגבולות עצמיותו של האחר

תוך , יחודית ועומדת ברשות עצמה ובהשתלטות עליו מבפנים, לעיתים כרוכה בסילוקו מעמדת נוכחות תקפה

 Ogden( הפעלת לחץ עליו שיחווה את עצמו ויתנהג באופן התואם את הפנטזיה הלא מודעת של המשליך 

תופסת פנטזיה , ואת החלל הזה, נעלם המרחב הדיאלוגי, דיאלוגי-בתהליך של קשר א, אי לכך. ) 1979

או , )2003, אוגדן(העומד לרשות הסובייקט , וראייתו כאובייקט, של חיסול התקפות של האחר, אחרת
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  (Levinas 1988).כשבוי המנודה מקיום טבעי וספונטני 

לשם יצירת קשר ברור הויתור על האומניפוטנציה פירושו צמצום עצמי  –ובמונחים של מיתוס הצמצום 

רק הוויתור על . ובאיסופם לכדי כלי שלם אך שאינו מושלם, ויתור שכרוך בהכרה בשברים. ונפרד עם הזולת

ובצווי הפנימי , באחריותו לגבי אדם זה, כאדם נפרד, ובבן הזוג, האומניפוטנציה מאפשר לאדם להכיר באחר

ולא לצמצם את גבולות המרחב הפנימי של , האחרשלא להגרר לעבר פעולות של השלכה של תכני אני לעבר 

בני הזוג שלנו לא עברו את התהליך של וויתור על אומניפוטנציה ולא הגיעו לידי הכרה . עצמיותו של האחר

  .אמיתית וקבלה הדדית

הפגיעה הבולטת . היצירתיות והזוגיות בחייהם, דיאלוגיים  משפיעים על היצר- המחקר הוכיח כי יחסים א

כאשר אחד , שהיא בדרך כלל הסיבה שבגללה מגיעים זוגות כאלה לטיפול היא אובדן היצר המיני, ביותר

. מהם אינו מוכן לשאת עוד את חייו הזוגיים נטולי המיניות ורואה בכך סימפטום עיקרי לכשל בקשר הזוגי

הגישה שאינו מוכן עד לאיום של ממש על הזוגיות ועל הנישואין ומתוך , שהיה בעיניו בעל משקל כה רב, כשל

  .אפילו אם המחיר יהיה פירוק הנישואין, לוותר עוד

ביחס אינטימי עם בן זוג אינה , התענגות ושביעות רצון, המוליד הנאה, החושני, חשיבות התחום הארוטי

הן ביחס המיני , מתגלם ביחסים של תאווה ופוריות...לביתו, למעון, למגורים"יחס זה מוענק . מוטלת בספק

התשוקה הארוטית היא ביטוי של ). 24' עמ, 1997, לוינס אצל לוי" (והן ביחס לילד שבא לעולם מכוחו לגופו

כלומר הארוטיקה היא ביטוי של הרצון להכיר את ). שם" (לא רק המיני, במובן הרחב –התשוקה להזדווגות 

  .ולכבדה" האחר"אחרותו של 

הזולת בקשר זוגי היא " צריכת.  "ותיו הם צורכיםחלק ניכר מן הזוגות הפך את בן הזוג לחפץ שאת תכונ

, בן הזוג הופך להיות מי שאמור לספק לנו את הצרכים שאנו אמורים לספק לעצמנו. דיאלוגי-ביטוי לקשר א

באופן שאינו מאפשר את קיומו של , דיאלוגי מתקיים שימוש באחר- כך שבקשר א. ואינו קיים בפני עצמו

דיאלוגי מצטיין באי -מכאן שהוכח כי קשר א. קיום שווה לשני בני הזוגמרחב הביניים המתיר , השלישי

  . שוויון

מיניות הוא נושא רגיש . דיאלוגית-כאמור ההיבט המיני הוא תחום החיים שנפגע ביותר במקרים של זוגיות א

 ,פוריטניות וכוח, מתאר את הקשר שבין מיניות (Foucaut 1976)פוקו . מאז ומתמיד בתרבות האנושית

זאת מן הסיבה הפשוטה . דיכוי שנועד למנוע פריצת גדר תרבותית. המתבטא בהסוואת השיח המיני והצפנתו

ולכן התרבות , שתוצאותיו יכולות להיות הרסניות, שהיצר המיני תורגם בתרבות כביטוי של כוח וכוחנות

  .הטילה טאבו על המיניות ובעיקר על המיניות הנשית

הסיבות לכך שונות ונובעות לרוב עוד . ות עולה מצב של מיניות מדוכאת וכבושהמסיפורי החיים של כל הזוג

בעיות . ובחוסר ביטוי מיני כמעט מוחלט, זוגות אלו מאופיינים בדיכוי ובדכאון. מבית ילדותם של בני הזוג

עת מן שנוב, הציפייה לכך היא אילוזיה. במיניות אינן נפתרות באופן אוטומטי עם הכניסה לקשר הנישואין

, גברים ונשים, התפיסה המודרנית לכאורה לפיה המין הנו עיסוק משוחרר ובריא הקושר את שני המינים יחד

לא כך הם . יצר אשליה של מציאות מינית פתוחה ועמוקה בקרב זוגות, הדיבור הפתוח על מין. באופן שווה

  .  פני הדברים בקרב הזוגות שרואיינו במחקר הנוכחי

ק הכרוך במחוייבות זוגית חייב להכליל מרכיבים של קשר עמוק ודיאלוגי על מנת שיוכל השיח המיני העמו

נדרשים תנאים . זהו לא תנאי מספק. במציאות תרבותית של מתירנות מינית אין די. אותנטי, להיות שלם
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 (Foucaut פוקו . מורכבים רבים על מנת שזוגות המקיימים קשר מחייב יוכלו להנות מחופש יצרי ויצירתי

. טוען כי השיח הפתוח על המין בתקופתנו הינו דווקא חלק מהמורשת ההיסטורית של הדיכוי המיני) 1976

, הפתיחות והשחרור המיני הם כיסוי תרבותי נוסף משום שהיצר המיני, השיחה הגלויה על מין, על פי פוקו

  .עדיין מדוכא באופן בסיסי, אפילו בעידן של קידמה ונאורות

משום , ה במחקר הנוכחי טוענת כי קשר דיאלוגי עם בן הזוג מאפשר ביטוי עצמי מגובשהנחת עבוד

זולת תומך מאפשר הנבטה והבשלה . שהפוטנציאל האישיותי מתעצב ומוגדר באמצעות יחס אנושי דיאלוגי

אצל הזוגות שהצגנו כאן .   ; Winnicott 1960)2000אוגדן  (של זרעי הפוטנציאל היצירתי הגלום בנו 

שהביא לאי מימוש של , וקשר הרסני במקרים אחרים, "הטוב"דיאלוגי במקרה -קשר זוגי א התקיים

  .הפוטנציאל היצירתי

היחס הדיאלוגי והאינטראקציה האותנטית עם זולת תומך מאפשר את פרוץ הביטוי , הקשר, הדיאלוג

היחס הדיאלוגי  (Kohuot, 1971)את גיבוש העצמי היחודי לנו  , היצירתי המצוי במצב של פוטנציאל בלבד

  .ואילו העדרו של היחס הדיאלוגי חוסם את היצירתיות, מאפשר להוציא זאת מהכח אל הפועל

אחדים מהם הפעילו . דיאלוגי השפיע על היחסים בין הזוגות וגרם להתרוקנות משמעותם-העדר קשר א

  .כואבות והמשמחותמערכת רגשית מסועפת שנועדה לרוקן מתוכן וממשמעות את חוויות חייהם ה

היצמדות נוקשה הייתה לעיתים קרובות הכלי שבאמצעותו חוסמים בני הזוג זה את זה ובכך מביאים 

, דיאלוגי הוא קבעון-כך שאחד המאפיינים של קשר א. ערנות הדרושים ליצירה, להסתגרות ומונעים חיות

  .ת יצירתיתבמקום תנועה לכיוון של מציאת פתרונות ופענוח משמעויות בעלי משמעו

הם שואפים להשיג קביעות ובטחון גם במחיר של צמצום . זוגות אלה מקיימים אורח חיים מצומצם, כלומר

אי נחת הנובעת מתהליכי הניוון ודלדול , נוצרה תחושת תסכול, בשלב מסוים, אצל כולם, אבל. ביטוי העצמי

הספקות החלו . או הדחיה" יהההגלי"החלקים הדחויים דרשו מענה נכון והפסיקו לקבל את . העצמי

הביטויים של חוסר , כך. מחלחלים ונוצרה כמיהה לביטוי עצמי וחזרה אל התחום הלגיטימי של העצמיות

יכולים להיות מובנים גם כביטוי ההרסני , שראינו שוב ושוב באותם סיפורי חיים שהצגנו, הנחת הזוגי

משום כך הכמיהה אל העצמי נעשית . שי הולםומחדיר הספקות של אותם חלקי עצמי שלא זכו בביטוי ממ

הפך , כך. כלומר אויב של האני המתבצר, דחוינ וכאוטית, מאיימת עבור האני המדחיק ומתוייגת כמסוכנת

מניעת דיאלוג ותנועה בין חלקי אני שונים . וטבעת הנישואין הפכה לטבעת חנק, "אויב"ול" אחר"בן הזוג ל

זוגות אלה חומקים . להתגבשות וליחוד בתוך הזוג, ת האפשרות לצמיחהלחניק, בסופו של התהליך, הובילה

  . משום שאינם יכולים לעמוד בכך, ממפגש פנים אל פנים

  

אך מדגיש את היותם מאוזנים , רואה ומכיר בשונות של הפרטרים המצויים בשותפות" הצמצום"מודל 

  .ובעלי מרחב בינייםבריאים , כערך מרכזי ויסודי בהקניית יחסים מתוקנים –ושווים 

נוסע מיסודותיה הפטריאכלים ובה הנשיות היא פחותת , המקור לאי השוייון הבסיסי בתרבות המערבית

בריאים ומפרים בין גבר , מהנים, מתקשה הפרטים בחברה לכונן יחסים פשוטים, ביחס ערכי שלילי כזה. ערך

ריות לפיהם התפקוד חשוב יותר מכל ההקשר הפטריאכלי הרחב יותר מנגע את החברה בערכי הגב. לאשה

כאשר יצירתיותם ויצריותם , שזוגות רבים מצויים וחיים תחת מעגל הכשל הזה, כך יוצא. ערך אחר

  .'הייצור וכו, ההצלחה, מופקדים מהם למען התפקוד היעיל
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קים עס, צריכה, שמה דגש על מטרות חברתיות של יצור, התפיסה הפטריאכלית את הנשיות לעומת הגבריות

  . כאשר קשר ויחסים בין בני אדם הם שוליים,  ומלחמה

פרידות וחיים של יאוש שקט , אנו רואים סיפורי זוגות בתרבותנו המציגים תמונה קשה בה גרושים, וכך

תשוקה , אמון, הדדי שופע אינטימיות, מעטים הזוגות המצליחים לקיים קשר דיאלוגי. נפוצים במידה רבה

, יצור, המוני אנשים מכלים את כוחותיהם לצורך עבודה: אות הזוגית היא אחרתלרוב המצי. ויצירתיות

וכפי שאנו רואים , יתכן ותמונת החיים הזוגית כפי שהיא מצטיירת בתרבותנו. והצלחה מעמדית וכלכלית

תרבותית של הפוקוס התרבותי של החברה  –הסימפטום למחלה חברתית , היא המחיר, אותה בעבודה זו

בתרבותנו צרכים נוספים אשר , אולי נדחקו הצידה, לכן. ל הצלחה כלכלית והישרדותו של החזקהמערבית ע

משפחתית , זוגית, תשוקה ואינטימיות אישית, מגע, קשר, צרכים של יחס: גם הם היו זקוקים להדגש

  .וקהילתית

  

, אובדן, סבל, אבכ: ובקשר הזוגי בפרט ובתוצאותיו, מחקר זה עוסק בחסר הדיאלוגי בקשר האנושי בכלל

בין , ראינו כי קשר זוגי אינו פשוט וכי בני אדם גורמים. מוות רגשי יצרי ויצירתי, ניכור, עגמומיות, השפלה

חלק ניכר מן הרעות הללו . וביתר שאת לבני זוגם, הרבה רעות זה לזה, ועוד יותר שלא במודע, אם במודע

אלוגי אשר באמצעותו ניתן לרכך חלק ניכר מהרעות קשור בעובדה שבני זוג אלה לא הצליחו לכונן קשר די

תהליך יצירת זוגיות דיאלוגית הוא הפתח והאפשרות לגעת . החולות שעשויות לצמוח מתוך קשר זוגי קשה

ולפגוש את השני תוך נכונות לקבלו ובכך להתגבר על , לאחד את החלקים המודחקים, בעצמיותנו השלמה

  .הצליחו בכךלא , ברובם, הזוגות שלנו. הקשיים
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  מבוא

בהבנת הקשר שנקשר בין בני הזוג על פני , דיאלוגי- הזוג המקיים יחס אעבודה זו עוסקת בחקר 

  .דיאלוגי שנקשר בין בני הזוג-הביטוי היצירתי ואופי היחס הא, הביטוי היצרי: שלושה צירים

דיאלוגי תערך באמצעות מושגים תיאורטיים השאולים מההמשגות -הבנת הזוג המקיים יחס א

מושגים אלו ). 1990, 1995, 1999(הצמצום והמטוטלת : רוטנברג והם. לוגיות שפיתח מהדיא

כאשר הגישה הדיאלוגית תספק את המסגרת , דיאלוגי- מרחיבים את הבנת הזוג המקיים יחס א

  .התיאורטית להבנת היחסים הללו

" ההדדיות המדומה"נשתמש במושג , דיאלוגי-על מנת להבין את תופעת היחס הזוגי הא

(Pseudomutuality) י "אשר פותח לראשונה עWynne )1958 ( ותרם תרומה משמעותית להבנה

 Wynne. מערכתית של הסימפטמולוגיה הזוגית והמשפחתית בתיאוריה של הטיפול המשפחתי

, מאז. והחל לפתחה מבחינה תיאורטית, כתב על תופעת ההדדיות המדומה שבה צפה בעבודתו

, 1984, 1977, 1976, 1972, 1970, 1965, 1961(במספר מאמרים נוספים הוסיף לכתוב על התופעה 

בכך הוא תרם להבנת . דיאלוגי- וקישר את תופעת היחס ההדדי המדומה ליחס א) 1986, 1985

בספרות המקצועית לא נמצא , עם זאת. היחסים בזוג ובמשפחה במונחים של הגישה הדיאלוגית

ודומה  כי יש מקום להרחבה תיאורטית של , דומהחומר רב ועשיר על תסמונת ההדדיות המ

יש מקום להרחיב את ההבנה התיאורטית והקלינית של . התופעה באמצעות המושגים הדיאלוגיים

דיאלוגי בשל תכיפות הופעתה במרקם היחסים הזוגיים וכן בשל האופן שבו היא -יחס זוגי א

  .משיקה לתחומים תיאורטיים נוספים

דיאלוגי וגם במושג יחס זוגי הדדי -גוף העבודה גם במושג יחס זוגי אכאן נציין כי נשתמש ב

- יחס זוגי א. שני מושגים אלו נגזרים מהתיאוריה העוסקת ביחס הדיאלוגי האנושי. מדומה

דיאלוגי ומאופיין -יחס הדדי מדומה הוא נגזרת של יחס א. דיאלוגי מאופיין בכשל דיאלוגי

  . (Wynne 1965)ט בהמשך את מרכיביו נפר. בקיצוניות ונוקשות

  :עבודה זו נחלקת לכמה חלקים

ואת מושג הזוגיות ההדדית המדומה , דיאלוגית בכלל-הדגם של הזוגיות האתחילה נציג את . 1

כדי , עם מושגים נוספים מתחומי הפסיכולוגיה והטיפול המשפחתי מושגים אלהונקשור  ,בפרט

  .הםלהרחיב  את ההבנה התיאורטית לגבי

-השאובים מעולם תוכן פילוסופי" המטוטלת"ו" הצמצום"השני נציג את מושגי בחלק . 2

התורמים להבנה וטיפול , דיאלוגי-יחס הזוגי האיבטים המרחיבים את הבנת הכה, דתי-פסיכולוגי

  . בתופעה

דיאלוגית והיחס -הזוגיות האבהמשך נצביע על הזיקה בין התיאוריות והמושגים שהוצגו לבין . 3

  .ועל תרומתם האפשרית להבנת מצב יחסים זה ולטיפול בו, הההדדי המדומ
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ותופעת היחס , דיאלוגי בכלל-יחס הזוגי האעבודה זו היא בין הבודדות העוסקות  בתופעת ה

הזוגית המאופיינת ביחס אנו מקווים כי תתרום להבנת מערכת היחסים . ההדדי המדומה בפרט

של  הטיפול והערכת חשיבותה, סברהיבו את הבאמצעות המושגים התיאורטיים שירח דיאלוגי-א

  .תקוותנו שזו תהיה התרומה המשמעותית של עבודה זו. התופעה

  מטרת העבודה 

השלכות רבות שעדיין לא נדונו בספרות , בפרטהמדומה ולהדדיות , דיאלוגי בכלל-ליחס א

להבנה המשתמשות בו כמושג מרכזי , כמעט ולא נעשו עבודות המפתחות מושג זה. המחקרית

כמו כן לא נמצא די חומר תיאורטי העוסק במושג זה בהקשר של הגישה . הזוגית והעצמית

  .אישיים-הדיאלוגית להבנת היחסים הבין

היחס העמקתי בחקר התיאורטי והקליני של תופעת , במסגרת עיסוקי בפסיכותרפיה בתחום הזוגי

, להוסיף ידע ותובנה בטיפול בה כדי, דיאלוגי-כביטוי של יחס א ההדדיות המדומהדיאלוגי ו- הא

  .ועיון זה הוביל אותי לפתח ולהציע כלים תרפויטים נוספים

היא הפרעה   תסמונת זו. דיאלוגי- הינו מקרה פרטי של יחס זוגי א, תסמונת ההדדיות המדומה

ותיאורה בעבודה זו מפגיש את ההסבר ) זוגיים ומשפחתיים(ביחסים בין אישיים משמעותיים 

      של מרדכי רוטנברג  בספרו  . דתיים-מיתולוגיים  מושגים השאולים מתכנים עם  הפסיכולוגי

”The Yetzer: A Kabbalistic Perspective on Eroticism and Human Sexuality  ")להלן :

, קשר שעשוי להיות חיוני -מצאתי טיפול ייחודי בשאלת הקשר בין שני המינים , )1999ספר היצר 

רוטנברג נשען בספריו על .  להיות קשר עקר ומומתשהוא עשוי או , מאפשר צמיחהנותן סיפוק ו

הזוגיות המינית והעקרות  -ומצאתי בהן הסבר לשני מושגים ) קבליות- חסידיות(תורות דתיות 

הפרדיגמה המוצעת בספריו יוצרת גשר ). 1999, 1995, 1994, 1990רוטנברג (הנפשית 

ותיאוריות פסיכולוגיות ועשויה להרחיב את ההבנה של תיים מיתוסים דאינטרדיסיפלינרי בין 

  . אישיים-היחסים הבין

הפסיכותרפיה כענף קליני בתיאוריה הפסיכולוגית עשתה שימוש רב ביישומים השונים הנגזרים 

הגישה . ואפליקציות אלו ישמשו אותנו בעבודה זו כציר מנחה, מהפילוסופיה הדיאלוגית

וגם את הקווים העיקריים המנחים בטיפול בתסמונת ההדדיות  הדיאלוגית תספק את ההבנה

  .המדומה

לבין תיאוריה , ומן הפילוסופיה בין מושגים השאובים מן היהדות תחומי-גשר ביןעבודה זו יוצרת 

בהנחה כי קישור הדינמיקה הזוגית להבנות השאולות , פסיכולוגית העוסקת בזוגיות ומשפחתיות

  . תרום להבנת התופעהמתחומי תוכן אחרים יכול ל

ההתפתחות המדעית וההתפתחות הטכנולוגית מלאות בדוגמאות , תולדות ההתפתחות האנושית

לחיבור חדש , המובילות לפתרון חדש, לחיבור בין שתי מערכות רעיונות מתחומים שונים ומנוגדים

ור התופעות תיא -באופן כזה הפנומנולוגיה הפסיכולוגית ). Oppenheimer 1954(שלא היה קודם 

  . יכולה להתרחב בעזרת הבנות מתחומים נוספים –תיאוריות שונות  ל ידיהנפשיות והבנתן ע



  3

 -הפילוסופיה האנטי ממשיך את" הצמצום בסוד קיום"של רוטנברג   נוסף ספר ,באופן דומה

ומהווה ניסיון לפתח את תפיסת , קולקטיביסטית אשר פיתח בובר-אינדיבידואליסטית והאנטי

  ). 1995רוטנברג (אישי -לכלל פסיכולוגיה דיאלוגית הפועלת בחלל הבין' נדיבידואליזם ההדדיהאי'

 "קיום בסוד הצמצום: "רוטנברג בארבעת ספריו  ת שפיתחובעבודה זו בתיאורי נסתייע   ,כאמור

על מנת , )1999( "רספר היצ"ו )1994( "שבעים פנים לתורה" ;)1995( "פרדס הנפש " ;)1990(

 בניתוח המקרים. דיאלוגי-ויחס א "הדדיות מדומה" יםאת הבנת המושג ןבאמצעות להרחיב

  .שם באופן קליני ותיאורטי מרכיבים שפותחו בארבעת הספרים הללוניי

  ?מהי הדדיות מדומה . 2

pseudomutuality אישיים -פירושה הדדיות מדומה והיא תסמונת המופיעה  במערכת יחסים בין

, )1958(ואחרים  Wynneאת המושג הטביעו לראשונה . הורות ומשפחה, ותכגון זוגי, משמעותיים

במושג זה . Wynne  1961, 1962, 1963, 1966, 1985)(ומאז הרחיבו ויין במאמרים נוספים 

  .ועדיין יש מקום להעמיק בהבנתו –הזוג והמשפחה , הפרט –כרוכים תחומים רבים 

לא פחות מהצורך , צורך בסיסי של הקיום האנושיהוא , בזיקה אל ישות מחוץ לאני, הצורך בקשר

קשר וזהות הם שני צרכים . בתהליך הגדילה וההתבגרות של כל יצור אנוש וביצירת זהות אישית

והאינטגרציה ביניהם הכרחית , אוניברסליים הכרוכים זה בזה ומהווים חלק מהתפתחות האדם

: אינטגרציה כזו בין קשר וזהות של עשיית" פתרונות"ויין מזהה שלושה . לבריאות הנפשית

        Pseudomutuality)והדדיות מדומה    (non-mutuality)הדדיות - אי  , )mutuality(   הדדיות

)Wynne 1958:630.(  

בהכרה הדדית , מאופיינת באינדיווידואציה של הפרטים אמיתיתמערכת יחסים של הדדיות 

במערכת ). שם(ביכולות ובייחוד שלהם , טנציאלהכרה בפו -הקיימת בין האנשים המצויים בקשר 

להגיע לתפישה משותפת  על מנת, נערכת בדיקה משותפת ,אי התאמה כאשר מופיעה, יחסים כזו

, מערכת יחסים כזו מאופיינת בגמישות. וכדי להעמיק את היחסים, ונכונה של מצבים ואירועים

  ). 648' עמ, שם(בנכונות לשינויים ובסובלנות לשוני , בדמיון

של אינטגרציה בין הצורך לקיים זיקה " כושל"שהם פתרון , ההיפך קיים ביחסי הדדיות מדומה

במקום קשר ואינדיווידואציה נצפה במאמץ , כך). שם(והצורך בזהות אישית מובחנת , עם הזולת

הדדיות מדומה נוצרת על רקע של כשל ). 630' עמ, שם(של בני הזוג להפגין התאמה זה עם זה 

ליצור מראית עין , בני הזוג משקיעים הרבה כדי ליצור תחושה של קשר. יית יחסים עם אחריםבבנ

אלה באים על חשבון . של התמזגות והרמוניה בין הציפיות השונות וההתנהגויות של בני המשפחה

אישית נתפשת -שכן בעיניהם כל אינטראקציה בין, הזהות הייחודית של כל אחד מהמשפחה

  .של משפחתיות, של יחד, דותבמונחים של לכי

ומערכת , בפרט מאפייני מערכת יחסים של הדדיות מדומהונדון בבהמשך נרחיב את הניתוח 

שהיא המסגרת , המתקיימת במסגרת של משפחה או זוגיות ,בכלל, דיאלוגית-יחסים א

אך תחילה נתעכב על ההקשר הרחב יותר של מסגרת . הנורמטיבית של קשר קבוע בחברתנו

  .דיאלוגיים-יחסים זוגיים אלצורך הרחבת ההבנה של , ההמשפח
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  נישואין וזוגיות

בתרבות המערבית נתפשים הנישואין כקשר העיקרי שבו מתממש באופן מלא הצורך של האדם 

כי לצורך גדילה , אישיים הגיעו להבנה- גם גישות פסיכולוגיות הממוקדות בהיבטים התוך. בקרבה

כי בדידות והסתגרות אינם ; א בקשר משמעותי עם האחרוצמיחה נפשית צריך הפרט להימצ

וקשר כזה אף יכול , אישי האדם מתפתח וצומח-בתוך הקשר הבין. מעודדים צמיחה מסוג זה

       כאשר נוצר מגע עם חלקים מודחקים באישיותו של כל אחד מבני הזוג , לגרום לתהליך מרפא

)Dicks 1967 .(או לבריחה , לא רק לצרכים  חברתיים קשר הנישואין נועד, לדעת חוקרים

  ).Mcmahon 1978, 1982; Wilner 1975(אלא הוא עונה על צורך נפשי עמוק , מבדידות

שתי אישויות "משום שכאשר , דיקס סבור כי הנישואין מכילים בתוכם פוטנציאל ריפויי

ים באישיותו החיבור הזה מאפשר לכל צד לגלות מחדש חלקים חבויים או אבוד, מתחברות ביניהן

חוויות שהודחקו או שעברו תהליך , ולחוות מחדש חוויות שמקורן ביחסי האובייקט המוקדמים

  ).(split Dicks 1967:69של 

. הגישה הפסיכולוגית הדינמית מבררת בעיות בזוגיות העולות במשפחה מהפריזמה של הפרט

ואת הפרידות  בעיקר היא מדגישה את האופן שבו חווה הפרט את הקשרים הראשוניים

העתידית  האופן שבו ייצור הפרט את משפחתו  על  להסיק  מחוויות אלה ניתן  . המשמעותיות לו

)Nichols 1984( , שכן הקשר הזוגי בנוי ממרכיבים רגשיים המזכירים באיכותם את חוויית הקשר

למצוא  באמצעות הבחירה בבן הזוג מנסה הפרט למלא חסר או אף, כך). Dicks 1987(הראשוני 

  ). Dicks 1967; Bowen 1978(להירפא , להתפתח, וכך לצמוח, מזור לפצעיו

דהיינו , טוען כי אדם בוחר בן זוג הדומה לו ברמת הדיפרנציאציה של העצמי) Bowen 1978(בוהן 

אך בדיעבד מתברר כי בן הזוג בדרך כלל , הבחירה לא מודעת אמנם. ברמת הבשלות של אישיותו

בדיוק כשם שנדירים המקרים של התקשרויות בין . תו הרגשית והנפשיתתואם במידת בשלו

כן קשה לאדם מפותח מבחינה , אנשים מאוד מבריקים ובני זוג הלוקים בכישוריהם השכליים

  . רגשית לתקשר עם בן זוג שאינו מפותח רגשית

, בעיקר עם משפחת המקור, בוהן מייחס חשיבות לרמת הדיפרנציאציה במערכות היחסים

ככל שרמת . והביטוי לכך הוא יכולתו של האדם לשמור על האוטונומיה שלו בתוך מערכת היחסים

בוהן . גדלה היכולת להיות במגע רגשי קרוב עם הזולת ךכ, הדיפרנציאציה של העצמי גדולה יותר

והן על רמת , דיבר הן על  דיפרנציאציה שבין התפקוד הרגשי והתפקוד האינטלקטואלי

  ).שם(ההתנהגות והשליטה בתגובות , מאפשרת יותר חופש בבחירת התפקודדיפרנציאציה ה

הקשרים הראשוניים הנוצרים בין , בתיאוריה הפסיכואנליטית, תיאוריית יחסי האובייקט על פי

הקשרים המשמעותיים . התינוק לאם מכריעים בקביעת ההתפתחות ורמת הבשלות הרגשית

). Kwawer 1982(הקשר האינטימי בשלב הינקותי שבונה האדם בחייו נעוצים איפוא באיכות 

במהלכה נערך שחזור רגשי של אותם  ,מערכת הנישואין מעוררת ומזכירה דפוסי קשר קודמים

יחסים זוגיים תקינים , לפיכך). Scharff & Savege 1991(יחסי אובייקט ראשונים ומשמעותיים 

ית אל יחסים המבוססים על אהבת תלויים ביכולת לעבור משלב ההתאהבות והסימביוזה הינקות

 ;Bak 1973( ההשלכות  למערכת  ולא   המותאמת למציאות וריאלית   בשלה אובייקט 
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Bergman 1980; Bader 1988.(  

יש מקרים שקונפליקטים בלתי פתורים או צרכים רגשיים מביאים את בני הזוג לבחור זה בזה 

 Nichols(ת השלמות באמצעות האחר בתקווה שהאיחוד ביניהם יאפשר להם להשיג את תחוש

, השואפת להשיג קומפלמנטריות באמצעות הקשר הזוגי, זוהי בחירה זוגית בלתי מודעת). 1984

הקשיים בקשרי נישואין כאלה משקפים את . ובאמצעות מערכת של השלכות והזדהויות הדדיות

. ין הילד להוריושמקורם בקשר הראשוני ב, הקונפליקטים הראשוניים של כל אחד מבני הזוג

מהו , כאשר בוחנים את ההפרעה בקשר הזוגי יש לבדוק תחילה מדוע בחרו בני הזוג זה בזה

מאיזה מקום רגשי בא כל בן , שעל פי תנאיו נבנים היחסים הזוגיים, המשותף" ההסכם הסמוי"

  Sager 1981(.1(במודע או שלא במודע , ומה נבנה במשותף, זוג אל הקשר

ציין כי הזדהות והזדהות השלכתית מצביעות על חוסר היכולת של בני ) Jung 1982(קרל יונג  

כך . כל אחד מבני הזוג מניח שמבנהו הנפשי של השני זהה לשלו. הזוג להבחין בייחוד של האחר

אותם תכנים שלא עברו . מתרוקנים היחסים מתוכן ממשי ומתמלאים השלכות הדדיות

או הזדהות , ונוצרת דינמיקה של הזדהות, על בן הזוג דיפרנציאציה מושלכים באופן לא מודע

כאשר בן הזוג )). 1992ריבר (שהיא תגובה של המושלך למשליך על ההזדהות הזו (השלכתית 

, בנפרד מהעצמי שלו, יש בכוחו להכיל את תכני ההשלכות הללו, מגובש מספיק בזהותו העצמית

ועוד נדון בה (אינטראקציה זוגית מבריאה ומתאפשרת , להחזירם באופן מעובד אל בן הזוג השני

וכן  23' עמ; 1996מור ( "יחסים אינטימיים דורשים הכרה אמיצה וכנה בהבדלים). "בהמשך

Ogden 1986; Scharff & Scharff 1991.(  

זוגיות עם רמת אינדיווידואציה לא מספיקה של בני הזוג עשויה לעתים לעורר תהליכים , עם זאת

. דווקא הודות לאפשרות להשליך על האחר אותם תכנים לא מובחנים, זוגמבריאים בין בני ה

, מושלכת על בן הזוג, )Jung 1982" (הצל" כינהמה שיונג , כאשר המערבולת בנפשו של היחיד

עם " הצל"מתהווה פתח לתהליך שילוב והטמעה של , ונוצרת אינטראקציה בין המשליך למושלך

כך האחר מהווה אמצעי לעיבוד השלכות . הפנמה ועיבוד של תכנים רגשיים שלא עברו, העצמי

   2).1994אנקורי (הללו של דימוי הצל 

מצד אחד הוא מכיל את הנוירוזות והקונפליקטים : על הקשר הזוגי מוטל  איפוא לחץ כבד

לרפא ולספק אותם צרכים ראשוניים , עליו לפצות, ומצד שני, הפנימיים של כל אחד מבני הזוג

בשל אי , לכן אם יש הפרעה בקשר הזוגי). Ackerman 1958(וקונפליקטואליים  נרציסיסטיים

או בקושי הממוקד סביב ילד , לקשיים בזוגיות, יש לצפות לקריסה בקשר, בשלות של בני הזוג

  .במשפחה

   

                                                           
1
לכן הפרעות בתפקוד המיני יובנו . סמוי שיצר את הדינמיקה הזוגית" הסכם"גם הקשר המיני בין בני הזוג נתפש כמשקף   

  ).Dicks1967(אישיים - כמשקפות קונפליקטים ליבידינליים תוך
  

, וד נפרט בגוף העבודהע, דיאלוגי- וקשר א על מנגנון ההזדהות וההזדהות ההשלכתית האופייני לזוגיות במצב של הדדיות מדומה  2
 ;Horowitz 1983; Dicks 1963; Ogden 1979בקבוצה וביחסי המטפל והמטופל כתבו גם , על מנגנון זה בזוגיות, וכן בדיון המסכם

Grinberg 1979; Kernberg 1984 . וכןSavege & Scharf 1990.  
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  אינטימיות 

וביטוי , אלא חלק מרכזי בחוויית החיים של האדם, אינטימיות היא לא רק שלב התפתחותי חשוב

תכונות אנושיות "אישור והעמקה של , האינטימית נוצרים הכרה" ידיעה"בתהליך ה. אנושיותול

  ).Wewirth 1982:82" (עמוקות

ועיקר , ראה ביחס אל האחר עדות להימצאותו של החלק הרוחני באדם) 1996(וינס ל עמנואל

שהוא כינהו , סףוינס הדגיש כי היחס אל האחר חייב לכלול מעין אחר נול. הייחוד האנושי שבו

. ובמיוחד הקירבה הרוחנית, ואלמנט זה מהווה את התוקף ליצירת הקירבה האנושית, "השלישי"

ישנם , כאשר יש שניים"ו, שגם הוא הזולת שלי, "השלישי"נוסף לשניים תמיד יהיה , לדעתו

  ).87' עמ, F. Poirie ,1987אצל , לוינס(". שלושה

. ליחס הזוגי, אישי-אך אנו נשיק מדבריו גם ליחס הבין, תלחברה ולתרבו, לוינס מתייחס לקבוצה

כאשר אדם מקבל ומכיל את האחר מתקיימת הנוכחות של אלוהים , ביחס, בשיח נכון, לדבריו

 1996, לוינס" (זהו האתה הבסיסי הנפתח כשפונים אל האחר. "וזהו המרחב הפוטנציאלי, ביניהם

גם לקיום של ") מצמצמת עצמה("את המקום  זהו יחס שבו השאיפה לקיום עצמי מפנה). 15:

האנושיות , כך. הוא לב האינטימיות" השלישי", ובקשר הזוגי, הוא הזולת שלי" השלישי. "האחר

  . אתה-מובנת כמתהווה ונחווית במהלך יצירת הקשר אני

האינטימיות אינה רק "כותבת כי , במחקרה אודות האינטימיות הזוגית, )1997(גם שרה אבין 

 1997אבין " (אלא היא בלב מה שמתכוונים אליו באנושיות, ה לאיזה שהוא שלב התפתחותיההגע

: 16 .(  

עם , על האדם להיות בעל זהות אישית מגובשת, ועם בן זוג, אך כדי לכונן קשר אינטימי עם הזולת

ר שבו האדם יוצ, זהות כזו  מתהווה בתהליך שבו העצמי  מבחין  עצמו  מאחרים. גבולות ברורים

החברה , המורכבת מגרעין האגו ומההשפעות המפרות והחיוניות של המשפחה, את זהותו

  ).(Bion 1962; M. klein 1932; Winnicott 1969והתרבות שבתוכה הוא חי 

באמצעות הקשר הזוגי האינטימי היחיד מתוודע אל שותפו לקשר ברבדים הגלויים והעמוקים של 

לעשות את החלקים הפנימיים ביותר של "ובכך מתאפשר , מוובעקבות זה מתוודע יותר לעצ, עצמו

, מעצם מהותו, הקשר האינטימי, כלומר). Talmadge &  Talmadge 1986:8" (עצמנו לידועים

ומאפשר נגיעה בחלקים הכרוכים , שלעתים הוא אף מודחק ומוכחש, חושף את הכמוס ביותר

שקירבה אינטימית עלולה להביא  ומכאן, יש סיכון בנגיעה באותם אזורים. בתכנים קשים

  ). Shepherd 1979; Oden 1974(להיזכרות בכאב ישן 

כפי שנצפה , כך הפחד מהתקרבות אל אזורי הסתכנות וכאב עלול להביא להימנעות מאינטימיות

בני זוג שלא מתנסים באינטימיות מדווחים . הימנעות כזו גוררת חסכים אחרים. בנישואין וזוגיות

 ;Derlega & Margulis 1982, Brown & Harris 1978(ות של בדידות ודיכאון על תחושות קש

Patton & Waring 1985.(3  במערכת יחסים הלוקה בהימנעות מאינטימיות עלולים להופיע

                                                           
3
דווחים על תחושות של שביעות רצון והרמוניה זוגית אשר למרות העדר אינטימיות מ, להוציא בני זוג ביחסי הדדיות מדומה  

(Wynne 1958, 1986).  
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 (& Jones והתפתחותם התקינה מופרעת , סימפטומים רגשיים שונים אצל הילדים במשפחה

(Perlman 1991 .  

שיכול , )Feldman 1979(נטימיות הוא הפחד מפני התמזגות עם האחר קושי נוסף הקשור באי

  . מקשר" בריחה"להתבטא בצורות שונות של 

  האגו והעצמי, התפתחות הזהות

וכאשר , קשר אינטימי יכול להתממש נכון רק כשאדם יכול לחוש חיבור למלוא עצמיותו

). Fisher & Stricker 1982ל אצ(תחושותיו ועמדותיו כלפי מציאות חייו מובנות וברורות לו 

 Winnicott 1958; Kernberg" (להיות לבד"היכולת ליצור קשר מחייב עם הזולת מותנית ביכולת 

שכן יכולת האדם לראות את עצמו נפרד ונבדל בתוך קשר היא תנאי לחיים פנימיים ). 1980

  ). Karpel 1976(ולכן תנאי לזוגיות איתנה , אינטגרטיביים

כי שלב , הראה) Erikson 1968(אריקסון . נבדל קשורה בהתפתחות האגו והזהות היכולת להיות

מבשיל רק לאחר שמתגבשת זהות , שבו מתפתחת היכולת לכונן יחסים משמעותיים, האינטימיות

הוא לא יצליח לכונן יחסים , אם אדם בהגיעו לבגרות לא מצליח לגבש זהות עצמית. עצמית

, נטולי עומק, הוא ייטה לפתח יחסים סטראוטיפיים, ים בחייומשמעותיים עם בן זוג ועם אחר

  4).שם" (קשר"גם כשהוא מצוי בתוך , הוא יישאר עם תחושת ריקנות ובדידות

, כגון(כדי להסביר מהי זהות אישית  -העצמי  – self-תיאוריות שונות משתמשות במושג ה

הגישה  ,אנליזה התייחסותיתפסיכו, פסיכולוגיית האגו, הגישה האנליטית, Self-תאוריית ה

  ). ועודהפסיכואנליטית האינטרסוביקטיבית 

 (Winnicott1958)" ונהנים להתקשר", ויניקוט טוען כי אנשים בריאים נוהגים להתקשר ביניהם

בשיתוף עם האחרים . בלתי  מתגלה, בכל אדם יש חלק נבדל שהוא לעולם בלתי מתקשר, ועם זאת

אך במרכזו של כל אדם קיים , החוויה החברתית והתרבותיתנוצר במהלך החיים קשר כחלק מ

של ביטחון , תחושה של זהות, על פי ויניקוט. הראוי לשמירה, מקודש, אלמנט חסום לתקשורת

על פי , שאיננו ניתן לצפייה, אמיתי מתפתחת על בסיס מצב בלתי אינטגרטיבי Selfשל  , מגובש

אלא אם כן היא משתקפת באמצעות , ללכת לאיבודתחושה זו עלולה ; ואיננו זכור לאדם, הגדרה

  . והוא מצדיק את האמון ונענה לתלות זו, נותנים אמון, מישהו שבוטחים בו

מתפתח ומועצם אצל , על פי ויניקוט, המקום המוגן והמקודש, אותו גרעין אותנטי של הקיום

משיבה "דמות אשר דרושה . מזינה, או דמות ראשונית קרובה, כאשר יש  הורה, התינוק והילד

, רק כך יכול העצמי להתפתח). Kohut 1977(לגרעין הקיומי של הילד  (Mirroring)" מבט מאשר

הינו למעשה הפוטנציאלים המולדים של " עצמי אמיתי. "ללמוד לבטוח בזולתו ולרקום עמו קשר

  .הראשונית של התינוק" החיוניות הסומאטית"והוא למעשה , העצמי

                                                           
4
 & Cohler 1980; Hartmann 1950; Greenberg: חוקרים אלהכאן ונזכיר , חוקרים  רבים עסקו בזהות ובהתפתחות העצמי  

Mitchell 1983; Blanck & Blanck 1974; Kernberg 1975; Stern 1985; Bollas 1987,1991 ,ויש עוד רבים.  
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כדי שנוכל , תקשורת סודית, לתקשורת שקטה, ם גם לחוסר תקשורת אקטיביעם זאת אנו זקוקי

של ערוצי התקשורת עם " הדממה"השקטה או . של עצמי ייחודי, לשמור על אותו גרעין של זהות

, "הפנים"לא יתערבבו עם הקולות של " החוץ"כדי שהרעשים של , הסביבה הן דבר חיוני מדי פעם

  .)1995פרחי (ביניהם כדי שנוכל לערוך את ההפרדה 

אישית , אלא דומה למוסיקה ייחודית, אינה ממושגת, התקשורת ברמה החווייתית אינה מוגדרת

שממנו צומח באופן טבעי אותו גרעין , במצב של בריאות, "להיות בחיים"פירושה . לחלוטין

  ).1995ויניקוט (אותנטי חיוני 

  העצמי הכוזב

מכסה את , בתנאים מסוימים, כאשר חלק מהזהות, יתיש ונוצר ליקוי בהתפתחות הזהות העצמ

 (Winnicott הן לאדם עצמו והן לזולתו, עד כי בהדרגה הם בלתי נגישים, החלקים האותנטיים

בשיעורים , מתקיימים אצל כל אדם, האני האמיתי והאני הכוזב, שני הממדים הללו). 1960

  . שונים

והוא , לוג בין הקיום האותנטי לבין הקיום הכוזבמתייחס בכתביו לדיא) Guntrip, 1969(גאנטריפ 

מוגדר כמקום שבו " העצמי האמיתי. "(The Regressed Ego)" האגו הנסוג"טבע את המושג 

אך כשחל נתק . מפני פגיעה חודרנית, ועליו קיימת השמירה מפני החוץ, שומר האדם את חיוניותו

והקיום המציאותי , ותנטי נעשה מבודדהקיום הא, בין הקיום החיוני והאותנטי לבין המציאות

כאשר האדם חי , "פיצול"מצב של , זהו מעין קיום סכיזואידי. מנותק מהחווייה האותנטית

ניתוק מהגרעין האמיתי של . ) שם( "הלב החי של העצמי"ללא מגע עם , במנותק מחווייתו

מושג ובלתי  בלתי, העצמי האמיתי נעשה חמקמק. האישיות לא מאפשר מגע אינטימי אמיתי

ואינו יכול לבוא לידי , מלא פחד, פאסיבי, האגו נסוג. ומתקיים ברובד הלא מודע בלבד, נחווה

  .ביטוי במציאות

שרי (עשוי להירפא באמצעות קשר מאפשר " הלב החי של העצמי"אדם אשר מתקיים ללא מגע עם 

תחות מחודשת של וכיצד קשר אנושי מאפשר היפ" טיפול"שרי אינו מפרט מהו אופן ה). 1998

כי כאשר נוצר קשר אנושי בין מטפל למטופל או בין בני , אך הוא רומז. האני האמיתי אל העולם

יש ביכולתו לגרום לעצמי האמתי להיעשות חי ונוגע במציאות , אם הוא מכיל מגע מרפא, זוג

הורות "מכנה )  1992Bollas(קשר המאפשר הינו למעשה מה שבולאס  5.הממשית

בתפקידי הורות . הורות המאפשרת התפתחות והגשמת פוטנציאלים, דהיינו, "מטיביתטראנספור

או ניתן למצוא בתפקיד זה את בן הזוג , אלה ניתן למצוא את המטפל היוצר קשר טיפולי מאפשר

  .המאפשר צמיחה של העצמי האותנטי של האחר, דיאלוגיבקשר ה

לק האמיתי לחלק הכוזב ועל הצורך שיח המתנהל בתוכנו בין הח-דן בדו) 1998(שולמן  .ד

מעדיפים היינו שיהיה לנו , ואולי ככלות הכל: "ולו גם במחיר של אשליה של עצמיות, בעצמיות

מקום שבו יוכלו לשכון הזיכרון או חלופתו . משהו מכולל מעט ולא לגמרי מקוטע. (Self)עצמי 

                                                           
על . המתפתח כתהליך דינאמי תוך אישי ובין  אישי" עצמי כוזב"לבין , עצמי כוזב כמבנה נפשי"מבחין בין ) 1998(שרי  מרדכי  5

 ;Winnicott 1960;  Khan 1978; Kohut 1971; Laing 1964תפיסת  העצמי  הכוזב  כמבנה  אישיות ראו בכתביהם של 

Giovacchini 1979; Bollas 1987, 1991, 1992; Horney 1950  .י "תפיסת העצמי הכוזב כתהליך דינאמי מתפתח מיוצגת ע
Mitchell 1992;  Stern 1985;  Abramowitz 1995; Miller 1979  
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ידת הצורך יצעף למען שמר משהו שיסתיר ובמ. השיכחה -העזה והאישית יותר , עתירת הצורות

, שהרי בעיני רובנו. אפילו עצמי בדוי עשוי לרצותנו. את הראשוניות בדמות משקע אישי כל שהוא

מן החרדה הנלווית להכחשת , בישות מעורפלת כזאת -דון קישוטית ככל שתהא  -עדיפה השקעה 

  ).17' עמ, שם." (קיומה מכל  וכל

זהו . עגולה, זוהי זוגיות במצב של הדדיות מדומה שלמה, "עצמי כוזב"כאשר שני בני זוג לוקים ב

עצמיים "ביחס כזה אין מפגש אמיתי אלא מפגש בין שני . המצב הזוגי שמתאר ויין במאמריו

  ".כוזבים

  ?"תי יהעצמי האמ"אותו ,  אם כן, מהו

ילות והן  שמוב, תחושות המגיעות מהאני הפנימי העמוק ביותר 1939 -קארן הורני תיארה כבר ב

שהוא , )Real Self" (תייעצמי אמ"היא כינתה תחושות אלו . להתפתחות של אישיות בריאה

הכוח היוצר , זהו הכוח המוביל את הצמיחה וההתפתחות. את לב הקיום, מהווה את  הממשות

ומבטא את האותנטי , או בין בני אדם שונים, השלמה והרמוניה בין כל הניגודים באישיות  האדם

כאשר התנאים במשפחה אינם מאפשרים לתפקד בהתאם לאני . ו גרעין פנימי לא מודעזה. שבאדם

יתפתחו ליקויים שונים שיעידו על כשל , בהתאם לרגשות ולתחושות הבאים מתוכו, האמיתי

)Horney 1939.(  

Masterson )1985 (לגרסתו. ותפקודו במציאות" אני האמתי"הוא תיאורטיקן נוסף שעסק ב ,

הוא . עמוק ומלא שמחת חיים, הוא ספונטני. מאופיין ביכולת לחוות רגשות" תייהאני האמ"

וגם יכולת להשתמש בסביבה , ושל הנאה ממנו, תחושה של זכאות לקיום בעולם, מאפשר גדילה

האני האמיתי מאפשר לזהות צרכים ומשאלות המסייעות . ולהרחיב את טווח ההתנסויות

. המשכי ורציף, הרמוני, מלא, הקיום העצמי כמיוחדיכולת להרגיש את , לצמיחה ולהתפתחות

לביטוי עצמי בתוך קשר , מתוכו צומחת גם היכולת לאינטימיות. הוא מאפשר השתנות והתפתחות

  ).שם(והמקום שממנו מגיעה החיוניות , זהו הגרעין הבריא של האישיות. וגם מחוצה לו

Bollas )1992,1991,1987( ,תקופה האחרונה העוסקים בבירור אחד התיאורטיקנים הבולטים ב

גוף "זהו חלק השוכן בתוכנו בצורה של , לגרסתו. תייהרחיב את מושג האני האמ, Self -מושג ה

הוא קיים אצל כל אדם . המכיל את האמיתות הראשוניות ביחס למציאות ולקיום האנושי, "ידע

 Bollas (ואם באופן מודע  אם באופן אינטואיטיבי , שבוחר להשתמש בו מי   לרשות  תמיד  ועומד

והוא , באני האמיתי מצוי ידע לא מעובד המצוי בתוכנו באופן כמעט אינסטינקטואלי. )1987

גם הילד , כך. והוא זמין אף לילד, מקיף גם מה שהוא מעבר ליכולת קליטתו המודעת של האדם

   .הנמצאים בדימויים המנטליים שלו, את החוקים הבסיסיים של חיי אדם" יודע"

הידע שכבר ידוע אך עדיין לא ", כלומר, "Unthought Known"בולאס מכנה את גוף הידע הזה 

על המטופל שלו הרבה דברים שלא היה " יודע"בולאס מדווח בספרו כי הוא , לדוגמה". נהגה

. עוד לפני שהוא יודע שהוא יודע, אותם כבר בתחילת המפגש" יודע"לעתים הוא . אמור לדעת

פוגש באדם מולו  שלו   האמיתי  שהאני מהמקום , מפגש המתקיים מתוכו  דבר עלהוא מ, כלומר

)Bollas 1987; 1991 .( אלא שבאופן כללי קיים אצלנו נתק בין מה שאנו חושבים שאנו יודעים

אותו " לדעת"אך היכולת . את הידע הזה" לחשוב"לעולם לא נוכל . לבין מה שאנו באמת יודעים
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  . "באני האמיתי"מצויה 

אצל אנשים החיים חיים של " אני אמיתי"ניתן לדבר במונחיו של בולאס על חסימה בדרך ל

שכן לרשותם עומד רק הידע שנרכש , דיאלוגי-או של קשר א במצב של הדדיות מדומה, עקרות

שאינה שואבת את , "יבשה"זוהי חוויית חיים . במהלך חייהם אך לא הידע שמקורו באני האמתי

  . של זרימה אמתית חיוניותה ממקום

  נבדלות כתנאי לזוגיות

כאשר תהליך . תנאי הכרחי להתפתחות תקינה של העצמי הוא מופרדותו והבחנתו מסביבתו

  .הרי העצמי אינו יכול להתפתח נכונה, המובחנות והמופרדות של העצמי מהסביבה אינו תקין

, חוד משל  עצמויתקשה לפתח זהות ויי, מי שלא התנתק מאובייקט האהבה הראשוני שלו

שכן רק זהות עצמית מגובשת מאפשרת קיומו של קשר . ויתקשה לפתח זאת גם בתוך הקשר הזוגי

כי במקרה של בני זוג , טוען)  Blos )1967. ובד בבד יכולת להתפתח במסגרתו,  הדדי זוגי

י יש לחפש את הקוש, או חוסר ביכולת להיות לבד, המאופיינים בבדידות קיצונית בתוך הקשר

תחושת הבדידות מקורה בחוסר היכולת להתקשר הן עם התכנים בתוך . בשלב של גיבוש הזהות

  .העצמי והן עם האחר

כך גדלה היכולת של כל אחד מבני הזוג להימצא במגע , ככל  שהיכולת להיות לבד גדולה יותר

 Kerr לפי .לא מתאפשרת הקירבה הנכונה, כאשר לא נוצר המרחק הנכון מבן הזוג. קרוב עם השני

כן גדלה יכולתו לאפשר גם , ככל שאדם מתקדם בתהליך הדיפרנציאציה של עצמיותו, )1984(

  .לאחרים להיות שונים ונפרדים

  אינדיווידואציה 

ובד בבד עם התפתחות , אינדיווידואציה היא תהליך המשלב את השגת היכולת להיות נפרד

אינדיווידואציה היא תהליך בלתי , אובייקטעל פי תיאוריית יחסי ה. היכולת להימצא בקשר קרוב

אינדיווידואציה היא תהליך של הכרת האדם את . הנמשך מהלידה ועד מותו של האדם, פוסק

המתפתח כל , הכרוך במתח מתמיד בין הפרט, זהו תהליך מורכב. וידיעת מקומו בעולם, עצמו

 ;Allison & Sabateli 1998(משמעותי   בקשר  מצוי  הוא לבין האחרים שעמם , הזמן

Bagarozzi & Anderson 1989; Shapiro 1988 .( יש הרואים את תהליך האינידיווידואציה

טית אשר יונג הגדירה כקיום תהינו הוויה היפו" עצמי"ה". עצמי"כתהליך הנגזר ומבוצע על ידי ה

ה של העצמי על פי יונג הינו הנחה סימבולית המתארת דינמיק. פריורי שממנו מתפתח האגו-א

, העצמי על פי יונג מתייחס לאישיות). (Jung 1958והיא בלתי ניתנת להוכחה  , התפתחות נפשית

את העצמי המדריך הזה יש לראות כמקור וכמנהל של דחף . מדריך-והוא מתייחס אליו כאל עצמי

הגורם לו להתפתח ולהיות למה שהוא , פי של האדםיאותו דחף ארכיט, האינידיווידואציה

(Whithmont and Perera 1989) .כי מאפיינת אותו בכל שלב , אפשר לראותו כתהליך ספירלי

ככל שהאינדיווידואציה . ועלייה בקו הספירלי, חזרה אל תכנים קודמים בלתי מעובדים דיים

ולא לחוש שהוא מתמזג , בעל יכולת לשמור על גבולותיו, מעמיקה יותר כן האדם אוטונומי יותר

 Karpel 1976; Sabatelli & Mazor1985; Mendelson(ו מתמוסס מולו תלוי בו א, עם האחר
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1978.(  

רמת . בכל קשר זוגי בריא דרושה רמת אינדיווידואציה מספקת כדי שהקשר לא יגיע למיזוג יתר

ומאפשרת , "אתה"ומול ה" אנחנו"בתוך  ה" אני"אינדיווידואציה תקינה מאפשרת לשמור על ה

או פגיעה , שכן היא מונעת תלות יתר באחר, לות העצמי למען האחרלוותר במידה מסוימת על גבו

גם ). Sabatelli & Mazor 1985וכן , Mendelson 1978(בגבולות העצמי של הזולת המשמעותי 

ככל שרמת האינדיווידואציה גבוהה יותר ונשמר הייחוד של , במסגרת קשר משמעותי ואינטימי

; 1997אבין (דומה אך לא זהה לו , ראותו נפרד ושונהכן רבה יכולתו לקבל את האחר ול, הפרט

Erikson 1968.(  

  . עד כאן ההקשר הרחב והתנאים שבמסגרתם מתקיימים יחסי הדדיות בין אנשים

  

  אקזיסטנציאלית להבנת קשר הנישואין-דיאלקטיתההגישה .  3

הטיפול  דיאלקטית להבנת קשר הנישואין הינה ענף תיאורטי בתחום-הגישה האקזיסטנציאלית

  .6המשפחתי והזוגי המנסה לפתח ולהבין את היחס הזוגי על פי הגישה הדיאלוגית

כפי שהם קיימים , לקיום האנושי יםוחיוני יםגישה זו מניחה כי סתירות וקונפליקטים הם טבעי

גאות , חושך ואור, חום וקור, קיץ וחורף - ניגודים וסתירות הם חלק מהממשות הכוללת בו  בטבע

, חולשה וכוח:  וזהו המצב הקיומי הנתון –חיינו מלאים כוחות סותרים . דה ומוותלי, ושפל

' וכו   מול הרס  בנייה , ימי חול   וימי חג, שמחה וכאב מול   צער,  פיזיות מול כישרונות  מגבלות

)Charny 1980, 1983, 1986; Yalom 1980; Fromm 1956 .( יצירת דיאלוג בין החלקים

או בין החיים  -בין החלק הבונה לבין החלק ההורס , בין הניגודים, והחלשים החזקים, השונים

  .דיאלקטית-העיקרי על פי הגישה האקזיסטנציאלית הריפוי היא תהליך –על -למוות כמטרת

אקזיסטנציאליסטית כורכת -והגישה הדיאלקטית, עובדת המוות היא גורם חשוב בהוויית החיים

כמו גישת יחסי , לעומת גישות פסיכואנליטיות שונות –יים בקיום חיים ומוות כשני יסודות עיקר

במתח שבין . שאינן עוסקות בדואליות קיומית זו, האובייקט או הגישה האינטרסובייקטיבית

כגישה פסיכותרפיסטית מודגש בה התהליך . החיים והמוות נעוץ ההסבר הדיאלקטי של החיים

או משבר קיומי מכל סוג בגדר יסוד , כישלון, מץוהיא רואה בכל מא, הזורם בין חיים ומוות

הכוח והעומק , ההתפתחות. הצמיחה והגדילה הנגזרים מכל חוויה אנושית באשר היא: משלים

בסתירות השונות שהוא יכול  -תלויים במידת המורכבות שבו , שאליו כל יצור אנושי יכול להגיע

  . לעבד ולמצוא בתוכו את שילובן, להכיל

                                                           
טשרני וגם אחרים ,  למרבה הפלא. טשרני' דיאלקטית מצוטטת בהרחבה בכתביו של י-הגישה האקזיסטנציאלית 6

במקום , "דיאלקטי"לא עמדו על השימוש הלא מדויק במושג , תיאורטי מרכזי בעבודתםשהשתמשו בגישה זו כגרעין 
  . המבטא נכון יותר את רוח הגישה הזאת" דיאלוגי"להשתמש במושג 

העוסקים בפיתוח מושגים בטיפול משפחתי לא עקבו דיים אחר הדיוק בשימוש במינוח הדיאלקטי במובנו 
כך קרה שלעתים התיאוריה בטיפול משפחתי ". דיאלוג"לגבי השימוש במושג ובנגזרות המשתמעות ממנו , הפילוסופי

  .יכאשר מסתבר תוך כדי קריאה שהכוונה היא לתהליך דיאלוג" דיאלקטי"משתמשת במילה 
במיוחד , )1994, 1995רוטנברג (על הדיוק בשימוש במונח הדיאלוגי לעומת המונח הדיאלקטי עמד רוטנברג בספריו 

מתן כותרת לגישה ). 1995רוטנברג (בין השפה הדיאלוגית לבין השפה הדיאלקטית בפסיכותרפיה הדגיש את ההבדל 
להבנת קשר הנישואין מדגים כיצד יישום לא " דיאלקטית –הגישה האקזיסטנציאליסטית "תיאורטית טיפולית בשם 

  .הפסיכותרפיה מובחן של תפיסות דיאלקטיות עלול לבוא לידי ביטוי גם בשדה ההבנה התיאורטית בתחום
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היא . הדואליות היא מימד חשוב המאפיין את חווייתו הקיומית של האדם, זועל פי גישה 

היא מעלה על פני . מאפשרת לכוחותינו הפנימיים לצאת אל הפועל, מאפשרת חוויה של צמיחה

מאפשרת לחוותם , הקיבעונות והעכבות, הקונפליקטים, המגבלות, השטח את הסתירות

  ).שם, טשרני(ולהתמודד עמם 

או כשל , מבקר את הנטייה של הפסיכותרפיה לראות בקונפליקט סוג של קיבעון) 1986(טשרני 

שהוא הסמן לתהליך , הוא רואה בקונפליקט הזדמנות לצמיחתו של מאבק פנימי. התפתחותי

, ההישג והכישרון ונמנעת מלגעת בכישלון, התרבות המערבית מעריצה את ההצלחה. החיים הנכון

מה שמאפיין את חברתנו הוא ). 1977שוהם (לעתים סיזיפיים  בהתמודדות עם מאמצים, בקושי

תוך ביטול הדרך , ותחת זאת הצגת סיפור חיים של הצלחה והישג, חוסר היכולת לקבל חולשה

  ). Disorders of pseudocompetence" )Charny 1986" -זהו  ה. שנעשית במאבק מתמיד

שחולה בה " וההצלחה, השפע, הבריאות" מודל זה של פסיכותרפיה מעודד באופן סמוי את מחלת

, ולכרוך  אותם בתהליך החיים המתמיד, כישלון, מאבק, חוסר היכולת לקבל קושי. תרבותנו

-א או יחסים ויצר פתולוגיה משפחתית שסימפטום ההדדיות המדומה, חלחל גם אל חיי הנישואין

  .מאפיין אותהדיאלוגיים 

, הרגשיות בתפישה המדגישה כוח והצלחה מדומיםהגישה הדיאלקטית רואה את מקור הבעיות 

ככוח  -המכוונת אנשים להשגת הצלחה ושלמות ומזניחה את היבט החולשה והכישלון בחייהם 

אלא , אמיתית לא נמדדת בהישגים ובתוצאות המרשימות" הצלחה). "Charny 1980(מאזן 

ובמידת ההרמוניה שבה , פשביכולת ליצור אינטגרציה והשלמה הרמונית בין הכוחות המנוגדים בנ

  .מסתיים המאבק הפנימי בנפשו של הפרט

, בעוד שהפסיכותרפיה המסורתית מציעה עזרה למי שקובלים על חוסר יכולתם לארגן את כוחם

הכישלון והצדדים החלשים כחלק , טשרני מציע להסתכל גם על המאבק, הצלחתם והישגיהם

  . מהותי מחיי אדם

 –שלנו   המאה  את  האישיות המאפיינת  הפרעת  ם החלשים היא מהחלקי  ההתעלמות  ,כאמור

"Disorders of incompetence" . הצד המשלים לה הוא חוסר היכולת לקבל מצבים של קושי

  . מאבק וקונפליקט, חולשה, קיומי

הרי גם כאן באים לביטוי שני , אם לישם זאת לדרמה האנושית המתרחשת בין הגבר והאשה

   ההתנסות המיוחד הזה  וברית הנישואין יוצרת את שדה, אך משלימים של הטבע  כוחות נוגדים

)Charny 1980 .( גם בקשר הנישואין הניגודים באים לידי איחוד משלים בתהליך בלתי פוסק של

הנישואין הן סך כל הכוחות והחולשות של שני בני . של זרימה וחוויית חיים, קונפליקט, מאבק

  .)Charny 1991(הזוג 

, ההצלחה, לרוב למימד החוזק -גם הפרט וגם הזוג נכשלים אם הם נצמדים למימד אחד בחייהם 

 -התמודדות עם ממדים חשובים ומשלימים בחיינו , כך נמנעות מהם חוויות מסוג אחר. העליונות

בעידודה . וכל מה שיוצר את הדואליות בחיי האדם -ההפסד , הכישלון, חוסר היציבות, החולשה

אנשים נסחפים להזדהות קיצונית עם צד אחד ומתעלמים מממדים חיוניים לקיום , רבותשל הת

  .האנושי
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נותנת , מחלת נפש והפרעה, מגדירה באופן אחר משבר, תפישה של קיום המכיל בתוכו ניגודים

, לא הכשל הנפשי או אישיותי גורם למשבר אלא ההתעלמות ממנו: והגדרה שונה, "מסגור"להם 

שכן שלמות היא מצב ). שם, טשרני(החברה והתרבות , הקהילה, המשפחה, הזוג, טהן ברמת הפר

  7.דואלי מעצם טבעו

  זוגיות בריאה ולא בריאה

Wile  )1979 ,1981 ( לאו דווקא זיווג של קשר סוער ומלא  –מציין את תכונותיו של זיווג בריא

":  Observing Couple Ego"- אלא כזה המאופיין ביכולת בני הזוג לפתח את השימוש ב, ריגושים

להכיל אישיות בלתי , בני הזוג בריאים אם ביכולתם  לעמוד מול חולשתו של בן זוגם ולקבלה

בני הזוג . שבן הזוג יוכל להגיע לפתרון טוב יותר עם עצמו, ולעשות מניפולציה כזו, מושלמת

בין אם  –אתגר אנושי ולהגיב אליה כ, חולשה מסוימת באישיות בן הזוג" לספוג"מסוגלים בהחלט 

כך בני הזוג עוזרים זה לזה ). שם, טשרני( כהבנה של מגבלות הקיום האנושי ובין אם מתוך הומור

יודעים לקבל חולשות אלו ולהציע מזור אפילו מהמקום החלש שלהם , בחלקים החלשים שלהם

  ). שלעתים מקביל למקום החלש של בן הזוג(

ואף התפתחות של פתולוגיה זוגית , באת קשיים בזוגיותאקזיסטנציאלית מנ- הגישה הדיאלקטית

  :על פי כמה תנאים, ומשפחתית

לקבלו , וכשאין מאמץ להבין את החסר של השני, מפתח יכולת למידה של זה מזה אינוכאשר הזוג 

בני אזי יתנסו . וכן כאשר קיימת הכחשה של הקשיים והתעלמות מהם, כך להיענות לובו, ולהכילו

ומצבים כאלה ידרשו מהם , יתקשו להתמודד עם משברים ,משעממים, ין קפואיםהזוג בנישוא

  .הסתגלות חדשה

קריירה ,  למשל(קושי נוסף נוצר כאשר אחד מבני הזוג מפתח ומדגיש היבט אחד באישיותו 

העיסוק המוגזם ). כאשר שני בני הזוג מגויסים להשגתה, עסקית או אקדמית של אחד מהם

  ). 1992אסינלי ; Charny 1983 . (ם להזנחה של שאר ההיבטים באישיותעלול לגרו" כישרון"ב

ובן הזוג החלש , קושי דומה מופיע כאשר בני הזוג מתלכדים סביב חולשה של אחד מבני הזוג

כך הם יתקשו לפתח תפקוד ויכולת להסתגל למצבי קושי  ". החזק"מפתח תלות בבן הזוג 

  .נורמטיביים

שהם , חלקים פגומיםבעל " אחר"ככל אחד מבני הזוג רואה בשני  מוקד קושי נוסף עולה כאשר

, כך נוצר תהליך של האשמה הדדית. אך הוא מייחסם לאחר, בעצם השתקפות של פגמיו שלו

  ).שם, טשרני(המעצים כעס וקונפליקט מתמידים 

 על דרך. נציג כאן את מרכיבי היחס הזוגי הדיאלוגי, דיאלוגי- לצורך הבנת היחס הזוגי הא

  .דיאלוגי-השלילה נבין מהו יחס א

הגישה הדיאלוגית מונה מספר מרכיבים הכרחיים לקיומם של יחסים זוגיים דיאלוגיים 

  :מוצלחים
                                                           

המגדיר מסגרת מארגנת אחרת לסיפור החיים עשויה לאפשר מתן " שלחון"מדגיש כי ה) 1995(גם רוטנברג   7
על יכולתם הגדולה ) 1996(יחזקאל ' ראו גם חיבורה של א. משמעות שונה ובריאה יותר לחוויותיו של האדם

קושי והסבל כחוויה המשכית ורצופה במכלול באמצעות ראיית ה, יותר של ניצולי שואה להכיל את חוויותיהם
  .חייהם
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קשר זוגי מוצלח מתאפיין לא . נישואין וקשר זוגי הינו תהליך מתמשך ולא מצב קבוע ומקובע .1

זוגות מוצלחים נהנים . אלא במאמץ מחשבתי עיקש, קבועה ומתמשכת" אושר ועושר"בתחושת 

  .מהמאמץ העיקש והקשה לשיפור הקשר

. הזוג שמקיים יחסים דיאלוגיים דן בהתלהבות ובאופן בונה הן בכוחות והן בחולשות שלהם .2

 :כמו כן הם

  .עוזרים זה לזה באזורי החולשה .א

מלמדים אחד את השני ועוזרים אחד לשני ללמוד כיצד לנהוג בכבוד זה עם  .ב

 .ב ולהוקיר האחד את השנילשים ל, להתחשב,  זה

 .הכשרונות וההישגים של הבן זוג, נהנים ומפרגנים לכוחות .ג

 .בלתי מתפשרת אך מכבדת, מציעים ביקורת הוגנת .ד

ומעודדים האחד את השני לקחת על , עוזרים האחד לשני לחזק את היכולות .ה

 . עצמם מטלות ושינויים אשר יעזרו להם לממש את הפוטנציאל היצירתי שלהם

 .אשר נהנים לחלק את זמנם במשותף, אלו לרוב הינם חברים קרובים זוגות .3

, אכן יש שונות בין הפרטנרים. הינם נישואים בין שווים, נישואים מוצלחים אלו: יש להדגיש .4

, יכולה להיות שונות גם במוצא האתני. ובמספר תחומים ותפקודים האחד יכול לעלות על משנהו

באופן בסיסי , אבל מעבר לכל השונות. במימדי ההשכלה ,ביכולת ההשתכרות, באמונה הדתית

כל אחד תורם . לו בקשר כשווהמתקיים שוויון בין בני הזוג ובאופן שבו כל אחד תופס את השני 

 .לקשר באופן ערכי שווה ונותן ולוקח באופן שווה

. שנישני בני הזוג מביעים עניין ורצון להיות האחד עם ה. נישואים מוצלחים הינם חיוניים .5

שני בני הזוג מחיים ומעוררים האחד את השני ואינם . מעוניינים לאתגר ולגרות האחד את השני

 .התעייפות או דלדול וריקון מקורות האנרגיה של בן הזוג, עסוקים בהשתעממות

ולעיתים הם אף מחפשים את העימות ומתעוררים , זוגות מוצלחים אינם פוחדים מקונפליקט .6

 .ללמוד ולהתפתח בו בעת כיחידים וכזוג, ינו הזדמנות לדברעימות עבורם ה. ממנו

בקשר זוגי הדדי מדומה מצויים אף מרכיבים רבים . דיאלוגי חסרים מרכיבים אלו-בקשר זוגי א

  .נוספים המקשים על יצירת הדדיות ודיאלוג

כמו גם רמת הדיפרנציאציה , הריפוי בזוג, נישואין –הנושאים שדנו בהם עד כה 

 –זוגיות בריאה משלימה , העצמי הכוזב והעצמי האמיתי, האינטימיות הזוגית, ידואציהוהאינדיוו

דיאלוגי -יחס הזוגי האנושאים אלו הובאו כהרחבה של מושג ה. כל אלה אינם נושא המחקר

, וזאת משום שבתיאוריה על הדדיות מדומה הם נזכרים רק באופן מרומז, והיחס ההדדי המדומה

כדי להסביר את , חיב את ההבנה של התסמונת הצגתי מושגים אלו לקוראעל מנת להר. אם בכלל

  .דיאלוגי בכלל-והיחס הזוגי הא, בפרט מרכיביה של תופעת ההדדיות המדומה



  15

  אפיונים - הדדיות מדומה . 4

לא ברמת , במשפחה עם יחסי הדדיות מדומה לא מתקיימת דיפרנציאציה בין העצמי לאחרים

הן ההורים והן הילדים לוקים ביכולת לגבש זהות עצמית ברורה  .הפרט ולא ברמה המשפחתית

כל אחד מבני המשפחה : "שמירה"זאת עקב תהליך שניתן לכנותו ). (Wynne 1958ומובחנת 

מתקיים תהליך של פיקוח קפדני כדי שכל פרט . על האחר מפני המפגש עם המיוחד שבו" שומר"

לא נתונה , משפחה מתפקדת באופן צפויכדי להבטיח שה, מבני המשפחה ימלא את תפקידו

שלהם , הזוגיים והמשפחתיים כוללים בתוכם איסורים שונים" חוזים"ה. להפתעות ולזעזועים

במערכת " הרמוניה"ו" שקט"אלה נועדו להשיג . ומצייתים גם הילדים, מחויבים בני הזוג

  . המשפחתית

שהוא , תהליך הדיפרנציאציה משפחה כזאת אינה מסוגלת לאפשר לפרטים החיים בה לעבור את

לא רק . המיוחד לניסיון חייו הספציפי, בעצם גם תהליך ההבשלה והגדילה של כל פרט באופן תקין

אלא שבמשפחה זו יש מצד אחד ליקוי ביכולת לפתח זהות עצמית מובחנת ומצד שני יכולת , זאת

י לנטרל כל ניסיון ומיד להתגייס כד, אדירה לזהות אצל האחר את ניסיונות ההתבדלות שלו

  .ליצירת ייחוד

מודע - פיתחה הבנות רבות בנוגע לתפקיד הרגשי הלא (Palazzoli 1989)ולי 'פלצ- מרה סלביני

שמירה זו על כל פרט . ובו זמנית גם מפעיל את האחרים במשפחה, שממנו פועל כל פרט במשפחה

צורך אותנטי עשוי כל . מתעלמת מצרכיו האותנטיים, המשפחתי" מחזה"במקום המיועד לו ב

לכן יעמול כל . להתפרש ביחסים כאלה כמאיים על השלמות והביטחון של המסגרת המשפחתית

ובד בבד ידאג לכך שגם , שלא יבוא לביטוי במציאות, פרט לשמור על המקום האותנטי שבתוכו

כוזה כמו פסי, מציינת כי תפקוד רגשי קשה) שם(ולי 'פאלצ. שאר בני המשפחה לא יהיו אותנטיים

, מעיד על הקושי הגדול של כל בני המשפחה להפר את החוזה הרגשי, אצל אחד הילדים במשפחה

  ).שם(גם אם המחיר הוא גדול מאוד 

: נוצרת בעיה בשני תחומים מרכזיים, כאשר קיימת במשפחה מערכת יחסים של הדדיות מדומה

  ).Wynne 1958, 1986(בזהות וביחסים 

אציג , סמינים הספציפיים המאפיינים את יחסי ההדדיות המדומהעל מנת להעשיר את הדיון בת

   .תיאורטיקנים נוספיםכפי שתיאר אותם ווין ו, את התסמינים

  בעיה בזהות. א

מפני חדירה או נגישות של , על הגרעין הקיומי שלנו, צורך בסיסי אנושי הוא לשמור על העצמי

נושא עמו הפרט , דיאלוגית-סים אאו מערכת יחבמערכת יחסים של הדדיות מדומה . אחרים

על נבדלותו של החוויות הטראומטיות כרוכות באיום . עקב פגיעה או חדירה לעצמי, טראומות

המביאות להסתרה נוספת של העצמי הסודי , בו הגנות פרימיטיביות פועלותולכן , הפרט

)1958(Winnicott  .  

מסתירות לא רק את הגרעין , טכפי שהיטיב לתאר זאת ויניקו, ההגנות שאותן בונה הפרט

כהגנה על אותו עצמי . שעמם ניתן לבוא במגע, אלא גם את האזורים שמסביב לגרעין, המקודש

המותירה איזור גדול למדי בלתי ניתן , פגיע מתפתחת כביכול מעין צלקת סביב אותו מקום
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, Self - של ההנוגעים לא רק בתכני הגרעין , מתפשטת לאזורי עצמי אחרים" צלקת"ה. למישוש

  .אלא גם באלה הבאים במגע עם האחר

הצלקות כי  עדויניקוט מרחיק לכת ומראה כיצד ההגנות שלנו על העצמי המקודש כה נרחבות 

אני "בדברו על התחושה של . לתהליך העיקרי של השמירה על קיום העצמי ותשנוצרות הינן משני

, לגרסתו". אני הווה"כלומר , SUM הוא משתמש במלה הלטינית, בנפרד מזיקה לאחרים, "קיים

אם אני . "שניתן לאלוהים מבטא את הסכנה שחש האדם החש שיש לו קיום יחיד" יהוה"השם 

ואת כל , פירושו של דבר שליקטתי דברים אלה ואחרים וטענתי שהם מהווים את עצמיותי, קיים

עלי לצפות שיתקיפו ו, העלבתי לכאורה את העולם, בדחותי את כל מה שאינו אני. השאר דחיתי

כאשר אינה מעוגנת בד בבד בהכרה , תחושת הבדידות, כלומר).  1988:47Phillipsאצל " (…אותי

נכונות להתקיף את , מובילה ליצירת הגנות סביב העצמי, בייחוד ובשותפות מקיפה עם האחר

  .או הימנעות ממגע משמעותי עם האחר, האחר

  בעיה ביחסים. ב

משבשת שני תהליכים , ה התפקידים במשפחה ביחסי הדדיות מדומההשמירה הקפדנית על מבנ

ואלה מונעים כינון מערכת , ואינדיווידואציה) נפרדות(ספרציה : חשובים להתפתחות תקינה

 - שכן קשירת קשר והעמקתו תלויה ביכולת לגעת באחר באופן משמעותי . יחסים משמעותית

  ). (Fisher & Stricker 1982הלא מודעת וההתנהגותית , ברמה המודעת

יורד "הוא , פעמית-כתוצאה מטראומה מתמשכת או חד, כאשר העצמי האותנטי חש מאוים

, חלק ממנו נעשה בלתי נגיש": מתפצל"כך גרעין הקיום נחבא או . תקשורת נחסמתוה "למחתרת

דות חלק זה מכיל את יסו. לחוויה או לבירור, לא לתחושה או לנגיעה, הן לפרט עצמו והן לזולתו

כאשר . ואת המרחב הפנימי, את יכולת השמחה, אך גם את היצריות, ההרס והפחד, הטראומה

  ).Guntrip 1969; Eigen 1973; Elkin 1972(כל אלה אינם נגישים , כאמור לעיל, נוצר פיצול

של מבט המכיל ומחזק את אותו , אם בשנותיו הראשונות האדם לא התנסה בחוויה של אישור, כך

אינו יכול לפתוח את לבו ואת עצמיותו בפני האחר , הוא אינו מסוגל לתת אמון, טי שבוקיום אותנ

באמצעות , הוא אינו מסוגל להעבירה לאחר, אם לא התנסה באותנטיות שבתוכו. המשמעותי

  . תקשורת או נתינה מאותו מקום

צב כזה כינה מ) 1972(אלקין . פגישה עם אדם כזה מותירה תחושה של אי ממשות ואף שעמום

מנותק , תי נסוג בחלקו הגדול לקיום חבוי ומכווץיהאני האמ -" אגו סכיזואידי"כמפגש עם 

ואינו יכול להתאחד עם שאר , )משאר חלקי האני החשופים למגע עם העולם, קרי(מהמציאות 

, החלק המתקשר עם המציאות, כך. עם המרץ והאותנטיות שנותרו חבויים, חלקי הנפש החיוניים

  .(Elkin 1972)חסר ממשות ו רדוד, הוא עקר, ובא במגעהמתפקד 

, הקשר זהיר. במשפחות הנתונות במצב של הדדיות מדומה הנגיעה באחר אינה משמעותית

. יחס קייםאך לא , קשר קייםבמשפחה כזו . ונעדרת ממנו המשמעות העמוקה שבנגיעה ההדדית

וחסרה אותה , "מוגנת"טית אך החוויה האותנ, הקיום היומיומי מתפקד ברמת ההתארגנות

  ".אני האמיתי"חיוניות שמקורה ב

" כביכול"יחסי , רדודים, עקריםעוסקת ביחסים תסמונת ההדדיות המדומה שמתאר ויין 
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כל ". הדדיות כוזבת"ניתן לומר כי זוהי , שנדון לעיל, באם להיעזר במושג העצמי הכוזב. במשפחה

שומר על , )Eigen 1973(שלו " העצמי האמיתילגרעין של "אחד מבני הזוג לא מאפשר לחדור 

  ). שם(כדי להימנע מהנגיעה , מתכווץ, ובכל עת שהאחר מנסה לגעת בו הוא נסוג, גרעין זה

 ;Abramowitz 1995" (תגובה בלתי אותנטית מתמשכת"הקשר בין שני בני זוג כאלה מאופיין כ

Mitchell 1992; Stern 1985 .(על הרמוניה , על קשר נעים ביניהם אך דווקא זוגות כאלו ידווחו

אלא שגם , לא רק שהזהות העצמית לוקה בחוסר אותנטיות, כלומר. ועל מרחב גדול בחייהם

  .אישית לוקה בשיפוט-המשמעות הניתנת לחוויה הבין

, יש נטיה להיענות לדרישות ולציפיות של הזולת" עצמי כוזב"ויניקוט מציין כי לאנשים בעלי 

" הרמוניה"הדיווח על , בדומה לכך. שלהם" תייהעצמי האמ"שטוש הקשר עם לעתים על חשבון ט

מה הן " יודע"בין בני זוג במצב של הדדיות מדומה יכול להתפרש כמצב שבו כל אחד מבני הזוג 

  . ובו בזמן כלל אינו מודע לעובדה שאין ממשות של קשר ויחס ביניהם, ציפיות זולתו ונענה להם

  בעיה במשפחה. ג

והדיכוי הרגשי בטרנזאקציות הרבות  -שפחה הם מעצם טבעם אינטנסיביים וממושכים יחסי מ

ובסופו של דבר עלול לגרום לפריצת מחלה קשה , המתרחשות במשפחה דורש השקעת אנרגיה רבה

, הילד הוא מרכיב בתוך מכלול המערכת, ואמנם). Wynne 1958(אצל אחד הילדים במשפחה 

כי במשפחות רבות החיות , ויין מצא במחקריו. ומיד מושפע ממנה, ורגיש לכל ליקוי בתיפקודה

משום , זאת. במצב של הדדיות מדומה עשוי להתפתח תהליך סכיזופרני אצל אחד הילדים

הבעיה ביחסי בני , כך. שהפתרון של הדחקה והשקטה כה אינטנסיביות דורש השקעה רגשית רבה

וסר היכולת של כל אחד מבני הזוג לפתח ואת ח, המייצגת את היחסים" מחלה"הזוג גורמת ל

  ).Wynne 1977(זהות ייחודית נפרדת משלו 

תיאורטיקנים רבים . מאז קביעה זו התרחבה ההבנה ביחס למקומה של מחלת הילד במשפחה

בזוג כמערכת מטפאורית המתארת קושי רגשי , "סימפטום"דיברו לא על סכיזופרניה אלא על 

  .במשפחהו

 McDougall )1984 ( עסקה בשאלת הקשר בין התהליכים הנפשיים לבין הביטוי שלהם באופן

, אק לאקאן  עסק באופן שבו חי אדם בסיטואציה של הכחדה רגשית'ז. כגון קושי גופני, סומאטי

לאקאן רואה קושי ". מחלה"לשונית של -המוצאת את ביטויה בסופו של דבר במערכת מושגית

המסומנת אף בשפה הלא מודעת בקודים משלה  כמערכת תקשורתית, ואפילו מחלה, רגשי

(Lacan 1959).  

או , קבוצת מילנו פיתחה שיטת טיפול משפחתי במסגרת ההבנה התיאורטית של הסימפטום

תיאוריה זו רואה גם בבעיות רגשיות קשות כמו פסיכוזה . ותפקידה במשפחה, "המחלה הרגשית"

ום הוא הביטוי החווייתי והתגובתי הסימפט. מענה למערכת הרגשית המשפחתית, אצל ילדים

מטפל משפחתי יראה גם את ההיגיון הרגשי , כך. לחוזים הרגשיים הבלתי מודעים במשפחה

). Palazzoli 1989:129" (שגורמת ומייצרת תוצאה ברורה וחדה, מערכת התנהגות פסיכוטית"שב

המשקל  שומר על שיווי, התפקיד הקשה הזה במערכת המשפחתית, הסימפטום הפסיכוטי

  .ולעתים עשוי לגרום לשינויים רגשיים רצויים בתפקוד המשפחתי, הסטאטי במשפחה
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דנה במשמעות שיש לילד הנושא את , "מחלתו והאחרים, על הילד"בספרה ) 1974(מוד מאנוני 

שנושא הילד " סימפטום"או ה" מחלה"ומרחיבה את ההבנה של משמעות ה, הסימפטום במשפחה

כיזופרניה שוויין מדבר עליה יכולה להיות מובנת כסימפטום במשפחה הס, כך). שם, מאנוני(

על אותו חוסר " דיבור"סימפטום שהוא , מודע-שדרכו מתבטא הלא, הלוקה בהדדיות מדומה

  . משמעות ביחסים ובהתפתחות שהמשפחה סובלת ממנו

אלא גם לעתים הסימפטום של ילד במשפחה הדדית מדומה מבטא לא רק את קשייו של הילד , כך

  ).1993:13מאנוני " (היתקלותו בקשיים שלא נפתרו אצל הוריו"את 

, כדרך תקשורת עמו, כי הסימפטום מופנה לרוב אל הזולת המשמעותי, לודוויג ביסוונגר טוען

-קשר א, כך ). (Biswanger 1934כאשר אין מוצא אל אותו המרחב שבין האני לבין האחרים 

  .לעיתים בילד, השלכותיו מבטא את, דיאלוגי בין בני הזוג

  אילוזיה

במשפחות , תסמונת ההדדיות המדומה מצויה במשפחות שבהן בני הזוג התנסו בעברם, כאמור

להימנע : בלתי מודעת" החלטה"ואלה גרמו ל, ביחסים קונפליקטואליים קשים,  המוצא שלהם

ים הזוגית שהם לפיכך מערכת היחס. בכל מחיר מקונפליקט ומכל מה שכרוך ביחסים ל א נוחים

שרגשותיו של כל אחד במשפחה וציפיותיו , על המחשבה הבלתי מבוססת, יצרו בנויה על אילוזיה

אילוזיה והתלכדות הם , ואמנם ).שם(מהאחרים המשמעותיים לו מתלכדים אלה עם אלה 

  .מושגים מרכזיים בפרקטיקת הטיפול המשפחתי להבנת תסמונת ההדדיות המדומה

המבוססת על  , "אמיתות"כתחושה מטושטשת של הרגשת , לוזיה כתעתועאוספנסקי הגדיר אי

כך ). Ouspensky 1957(על יסוד פרשנות שנותן האדם למציאות חייו , תפיסת מציאות מוטעית

ואילו החיים עצמם משמשים צל נלווה בלבד , האדם טווה נאראטיב המשמש לו סיפור חיים

  ).}Fingarette  }1971 כפי שמגדיר זאת, "הונאה עצמית"להבדיל מ(

על האופן שבו מבדיל האדם בין , מושג האילוזיה מדבר על אופי התפתחות המודעות העצמית

). אנשים ואירועים(כלומר בינו לבין העולם החיצוני הסובב אותו , "לא אני"לבין ה" אני"ה

אני  התגובה לאדם האחר או לאירוע שחווינו מותנית ביכולת להבדיל את האני שלנו מהלא

מצב המודעות הוא זה . לא רק של העולם החיצוני אלא גם של העולם הפנימי, האובייקטיבי

  ).1999הארדינג (שקובע את מידת ההתאמה של התגובה למציאות הממשית 

ככל שאדם יותר . ביחסים אלה נדירה )35: 1999הארדינג (" להסתכל ממש זה על זה"היכולת 

אינו יכול להכיר את "הוא , משמעותיים שהוא יוצר עם זולתושקוע בעצמו ובאילוזיית היחסים ה

איך נוכל לגלות את האני האמיתי שלנו למישהו שאיננו ] …[כי הזולת בקושי קיים עבורו , הזולת

 Umwelt-אנו סגורים ב. איננו יכולים ליצור קשר. אנו בודדים ככוכבים בחלל? קיימים עבורו

  ).36' עמ, שם" (המוגבל מאוד של עצמנו

ישנם אנשים , גם במקום שבו החיים מאפשרים התנסויות רבות ותובעים תביעות רבות"

. כמו היפהפיה הנרדמת, או ממשיכים לישון, בתוך אגדת ילדים, הממשיכים לחיות בערפל

  ).38' עמ, שם" (מודע הקולקטיבי-הם מעולם לא יצאו מהלא, במונחים פסיכולוגיים
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לגבי הקשר המשמעותי שנוצר , אשלייתית, דעות מעורפלתמושג האילוזיה מדבר על אותה מו

  ).הארדינג מכנה זאת מצב מודעות אוטיסטי(

, והתמקדות בדימוי של מציאות, האילוזיה שעליה מדבר ויין היא התנתקות ממקור התחושות

המעצים את החיים , האילוזיה מתוארת כמנגנון שהולך ותופח. במקום במציאות עצמה

קונפליקט עם : קרי, אם לא מתרחש עימות חריף עם הסביבה, את האילוזיה המדומיינים ומחזק

כפי שטוען טשרני , כי קונפליקט הוא מכשיר רב עוצמה לבחינת מערכת היחסים". המציאות"

(Charny 1992) במחקריו על זוגיות ומשפחה.  

  התלכדות וספיגה

" ספיגה"ו) Mesh" (התלכדות"העדר הקונפליקט ביחסים הזוגיים מתקשר למנגנונים של 

(Absorption) . אשליה , קיימת אשליה של זהות ואחידות של בני המשפחה" התלכדות"במצב של

במצב של התלכדות אין גבול   8.ובמצב זה אין ספקות לגבי תחושה זו, שהאחר חושב ומרגיש כמוני

חד מאמין כי כל א ).Wynne 1958(וקיימת האשליה שיש ביניהם זהות , "אתה"ו" אני"ברור בין 

ואת היכולת ליצור אותו מרחב , ויחד הם מאבדים את זהותם הייחודית, בן זוגו מאוחד עמו

זוהי תרומתו הייחודית של ויין בהקשר של הדדיות . שיכיל את שניהם, המוכלל ביחסים, משותף

בין  –ואשלייתית  –" התאמה מופלאה"כמין , "ספיגה"המסביר כי במקום מרחב נוצרת , מדומה

  ). Wynne 1958(בני הזוג 

תהליך הספיגה נוצר כשהאינטראקציה בין שני אנשים משמעותיים זה לזה לוקה בחוסר היכולת 

ובהכרח , של אחד הצדדים או שניהם לתפוש את האחר ולהפנימו כאדם בעל זהות ייחודית משלו

אה מכך לא וכתוצ, )שהיא דבר שהכרחי ביצירת מרחב לקשר(כך מתבטלת ההכרה בשונות . שונה

  . (Lacan 1959)" השלישי"שלאקאן מכנה  –נוצר המרחב 

בדמות , הם יוצרים בהכרח משהו נוסף, כאשר שני אנשים יוצרים קשר אינטימי זוגי ביניהם

המחשבות והידיעות , הרגשות, הדעות, ההשלכות, זה מכיל את כל ההכללותמרחב . מרחב שלישי

מאפשר את הקיום והמהלך התקין , או גוף שלישי, אליאותו מרחב פוטנצי. אודות בן הזוג האחר

העדר מרחב  כזה יוצר את ההיבלעות של בן .  של הזוגיות של שני האנשים שמקיימים את הקשר

או , כלשונו של ויניקוט, "המרחב הפוטנציאלי"ספיגה מתאפשרת עקב העדר , כלומר. הזוג

  . כשאין נפרדות של כל ישות, "השלישי"

יכולים להיווצר שני מצבים שונים , כאשר לא מתפתח אותו מרחב, מדומהביחסי הדדיות 

, השני. מצב של קונפליקט ועימות מתמידים בין בני הזוג, האחד: אך דומים במהותם, לכאורה

כאשר אין יכולת לקבל את , שבו שני בני הזוג מטמיעים זה את ישותו של זה, "ספיגה"תהליך של 

  ההרגשה האילוזיונית היא ": ספיגה"קונפליקט נמצא פתרון של  אך במקום , הנפרדות של האחר

______________________________________________________________  

 ;Satir 1986;  Minuchin 1974על  יחסים  המאופיינים בהתלכדות  דובר  רבות  בספרות  העוסקת  בטיפול זוגי  ומשפחתי כגון   . 8

Napier & Whitaker 1978; Walrond-Skinner 1976  
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ושעליה מדווחים שני בני הזוג המצויים בקשר של הדדיות , התחושה של התאמה והרמוניה

היא תוצאה ישירה של תהליך הספיגה המטשטש את תחושת הנפרדות הטבעית , מדומה

  .המתקיימת בקשר זוגי

, צאות זוג במצב אילוזיוניוהימ, הימצאות זוג בקונפליקט ומתח תמידי -שני המצבים הללו , כך

הם תוצאה של אי הכרה בנפרדות של האחר ואי יכולת להפרידו  -) פסאודומוטואלי(הרמוני 

  .(Douvan 1977; Warkentin & Whitaker 1966)" האני"מ

  עדר קונפליקטה

, וגם את תחושת הנפרדות, קונפליקט עשוי לחזק את הקשר הזוגי באמצעות התנגשות וחיכוך

העדר קונפליקט מחזק את הסימביוזה הזוגית ואת חוסר המובחנות בין . זהות העצמיתהייחוד וה

מאפשרת לנצל  אינה ההימנעות מקונפליקט עם אחרים משמעותיים. (Feldman 1979)בני הזוג 

  .קונפליקט כהזדמנות לבדוק את האמיתות שלהם

ונפליקט והעדר מתח אחד המאפיינים של תסמונת הדדיות המדומה הינו העדר ק, כפי שציינו

ההימנעות ממתח נועדה . שמציין ויין להבנת תסמונת זו, בקשר הזוגי וזהו מרכיב חשוב נוסף

ההימנעות היא מעין ירידה למדרגה . שלילי והורס, שנתפש כתהליך רע, למנוע עימות או קונפליקט

ד למנוע את זהו סוג של הכחשה רגשית שנוע, על מנת להישמר ממצב קונפליקטואלי, אחת למטה

  .אפשרות הקונפליקט

טענתיות , סטייה, המצביעות על שונות, בני הזוג  נמנעים לחלוטין מטרנזאקציות המעוררות מתח

שונות או זהות אישית נתפש , בקשה או צורך של אחד מבני המשפחה לפתח ייחודיות. 'וכו

הניסיון . )Wynne 1958(כתהליך העלול להחריב את הזוג והמשפחה  , כהפרעה ליחסים

כניסיון לפרק את , לדיפרנציאציה ולהתפתחות נתפש כעלול להרוס את היחסים ולא להעמיקם

  ). שם(התא הזוגי והמשפחתי 

, השקעה רגשית רבה מכוונת להשגת האשליה של הגשמה וסיפוק הדדי בין בני הזוג והמשפחה

ת ובמשפחות אלו אינם לכן היחסים בזוגו. וזאת כמובן על חשבון כל רצון לשינוי ולהתפתחות

ואין רואים , אין שמחה לשינוי, אין בהם קבלה של ייחודיות ושונות. מתפתחים ואינם משתנים

. משעממים ומוחמצים, ריקים, היחסים הופכים להיות עקרים. בכישלון הזדמנות לצמיחה

  ).Charny 1992 (הקיפאון והעדר התפתחות ושינוי משקפים העדר יצירתיות 

  תוקפנותרגשות כעס ו

ומן הראוי במקום זה להציג , הדדיות מדומהאת יחסי העדר ביטויי כעס ותוקפנות מאפיינים 

תוקפנות נתפסת כאקט התנהגותי  .כפי שהם מובנים בתיאוריה ובמחקר, בקצרה כעס ותוקפנות

תוקפנות היא דחף ). 1997קרייד (בעוד שכעס מייצג את הצד הרגשי של אותה תופעה , ופיזיולוגי

חוסר נוחות או התגוננות אצל , תוקפנות מיועדת לגרום כאב. לד בעוד שכעס הוא סינדרום רגשימו

מובנת " תוקפנות. "(Averil 1982)וכעס הוא חלק ממכלול של תגובות תוקפניות , האחר

  .  )Spilberger' ושות 1985(כ "כהתנהגות מענישה המכוונת כלפי אנשים בד

הכעס . רוגז ועד להתקפי זעם, למן אי נחת קלה, ווח של רגשותמוגדר כמצב רגשי המכיל ט" כעס"
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יכול לתאר תהליכים " כועס"בעוד ה, המתבונן ל ידיהנצפית ע, הוא תגובת עוררות פיזיולוגית

" החלטה"פרשנות לסיטואציה ו, הכוללים הערכות, "הכעס"קוגניטיביים לפני הופעת תחושת 

פועלת כמעוררת ומכוונת את התגובה ,  ציההפרשנות האישית של הסיטוא". כעס"להגיב ב

הפניית הכעס כלפי פנים או הבעתו בצורה  עקיפה מובנת . (Novaco 1975)הכעס  - הרגשית 

  ).Crisp 1983; Bruch 1970(כאקט תוקפני ועוין כלפי הסביבה 

ראה בתוקפנות נטייה מולדת הנזקקת , שפיתח את תורת האינסטינקט, )Freud 1927(פרויד 

על מנת , התוקפנות על פי פרוייד היא אינסטינקט הפועל בשירות האני. ן מתמיד של מתחלפורק

טען כי תוקפנות היא כוח המהווה חלק חשוב ) Hartmann  )1949. למנוע איום או ליצור סיפוק

התוקפנות יכולה לבוא לידי ביטוי . ויכול לעבור סובלימציה לאפיקים  נורמטיביים, בהנעת האגו

כלפי פנים התוקפנות יכולה . ככוח המופנה כלפי חוץ וככוח המופנה כלפי פנים: יםבשני אופנ

  .ומקור להרס עצמי, לשאת אופי דיכאוני או מאשים

עשויה גם להיות  ואכן היא .(Perens 1979)" כוח הגדילה של החיים"יש הרואים בתוקפנות את 

התורמת , בה גם תגובה מסתגלתכלומר ניתן לראות . להתמקדות ולמיקוד שליטה, מקור לגדילה

  ).Miller 1981; Rochlin 1973(ליכולת להתגבר על תנאי חיים ומצבים מאתגרים   

ואת ההימנעות מרגשי כעס והשפעתה , רבים מאוד המחקרים הבוחנים את העדר הכעס בזוגיות

בכלל במחקרים הבודקים את הקשר בין ביטוי רגשות . על היחיד ועל הקשר שלו עם הסובב אותו

כי במערכת יחסים שנמנעים בה מלבטא את הקונפליקט , לבין ביטוי של קונפליקטים נמצא

כי אצל משפחות , מחקרים שונים הראו.  גם שאר הרגשות מודחקים ולא זוכים לביטוי, בתוכה

ולא רק הימנעות רגשית , ובני זוג שנמנעים מביטויי כעס וקונפליקט מופיעים סימפטומים אחרים

, דיכאון, גירושין, התאבדות, הפרעות בקשר, הפרעות אכילהצאים סימפטומים של מו(בכלל 

ובין בני , נמצא שככל שרמת הביטוי של רגשות עימות וקונפליקט גבוהה במשפחה בכלל). בדידות

בסופו של , הימנעות מעימות ממוטטת את הקשר. כן גדולה תחושת הביטחון בקשר, זוג בפרט

  9. או על ידי הופעת סימפטומים במערכת היחסיםאם על ידי הפסקתו , דבר

, אינסטינקטיבי, שהוא מרכיב מהותי, על רגש הכעס" מדלגים"הוא כי זוגות אלו  אףויין ציין 

  .לא מודעתשהיא לרוב מתוך הסכמה הדדית , באמצעות חוזים זוגיים לא כתובים

יחסי הדדיות מדומה נוכחתי לדעת כי כאשר זוגות ב, בעבודתי בתרפיה עם זוגות ומשפחות

נימוס והקשבה הדדית הם , חיוכים. מאוד נעימים במבט ראשון, לרוב, הם נראים, מבקשים טיפול

ואינם נוטים , אינם מתעמתים, במבט שני נראה כי זוגות אלה אינם כועסים. מחזה נפוץ

סמוי או מביע איום , ומיד אחד מהם  מבטא נסיגה, ברגע של עימות החרדה גוברת". להתלכלך"

אז ניתן לראות את הנסיגה והכול חוזר . על בן הזוג האחר על מנת שהלה יחזור בו מעמדתו

התעוררה בשל הפחד מהרס , כמובן, החרדה הזוגית מפני העימות. והשקט אינו מופר, למקומו

  .היחסים והמשפחה

_____________________________________________________________  

 ;Fingerman 1995; Dare, Le Grang et al 1994; Noller & Htchcock 1989; Gottman 1994; Feldman 1994וראו גם   .9
Mitchell & Rosenthal 1992; Krokoff 1992, 1991    
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אסור לך להתלונן : "המשפט הזוגי הסמוי הוא. התהליך הזה של הנסיגה הוא מימוש החוזה הזוגי

להבטיח שהיחס : איום סמוי זה מטרתו אחת..." אחרת אני, חאו להעלות נושאים הכרוכים במת

  .שקט ודומם: הזוגי יישאר כפי שהוא

שלא להגיע , כבר בשלבים ראשוניים  של בניית הזוגיות והמשפחה, מאמצים  גדולים מושקעים

בטיפול הזוגי ניתן לראות כי ברגע שמסתמנת אפשרות של נגיעה בתכנים . כלל למצב של מתח

ועל כך (  acting outמיד מופיע , או נפרדות כלשהי, או יחס מקיף, אפשרויות לשינוי ובדיקה של

   10 ).עוד ארחיב בהמשך

  משפחהזוג ובמבנה תפקידים נוקשה ב

הנשמר , מבנה תפקידים נוקשהבהם הוא מהותי ה, בין המאפיינים של יחסי הדדיות מדומה

במשפחה כזאת קיים . מערכת היחסיםשמבנה זה חיוני לשמירת , תוך הדגשה מתמדת, בקנאות

על אף שכל מערכת יחסים רגילה , זאת. חשש מפני הינתקות של אחד מבני המשפחה מתוך המבנה

  ; 1958ויין (כדי להשתתף במערכות יחסים נוספות , חייבת לאפשר ליחיד צמיחה ויציאה מתוכה

  .הנאה ממערכת היחסיםהתחדשות ו, הומור, מאפיין מערכת יחסים זו העדר ספונטניות). 635

גוררים שינוי בתפקידים של כל אחד מבני  הם אינם, עם הופעת צרכים חדשים של בני המשפחה

קיים מאמץ לבלום כל שינוי בתפקידים ועיצובם , להיפך. כפי שקורה במשפחות אחרות, המשפחה

  ).שם(שמטבע הדברים חלים הודות לגדילה ולעליית צרכים חדשים , לאור שינויים במשפחה

המוכתב על ידי הארגון " טקסט"כך נגזר על כל אחד לשחק באופן מושלם אך ורק את ה

כל בני המשפחה משתפים . לא לחוות צדדים אחרים באישיותו בנוכחות בני המשפחה, המשפחתי

לרוב מתקיימת . ולא תמיד נלחם נגדו, לא תמיד הפרט מודע לו. פעולה עם החוק המשפחתי

ואינם חשים שכאשר הם , ם בני המשפחה אינם מודעים להיבט זהלעתי. הסכמה שבשתיקה

כישורים ואפיונים שלהם , ומוחקים מעצמם זהויות, בחברת משפחתם הם הופכים להיות אחרים

  . הקיימים מחוץ למשפחה

התפקידים המוקצים לכל אחד מבני המשפחה לא מקושרים בדרך כלל עם הארגון החברתי 

. רות כלל בתפקידים וביכולות שמפגינים בני המשפחה מחוץ לביתמשפחות כאלה לא מכי. הכללי

והכרה היא מרכיב  -בהם בתוך המשפחה " הכרה"אין , אף אם לעתים קיימת ידיעה על אלה

  .מהותי בקביעת המשמעות

  ביחסי הדדיות מדומהזוג ובמשפחה תפקיד המיתוס ב

, "מיתוס"ה מטפחת אחד המנגנונים המשמרים את התפקוד המקובע מתגלה כאשר המשפח

מדגיש את התוצאות ההרסניות של כל סטייה גלויה ממבנה התפקידים "אשר , או רעיון, אגדה

כל אחד מבני . אינו נתפש, כל מה שעשוי להשתנות אינו מוכר). 636 :1958ויין " (במשפחה

                                                           
  ומאז עבר המושג , כמושגים המתארים תהליכים המתרחשים בעת הטיפול Acting in-ו Acting outפרויד טבע את המונח      10

  .(Freud 1905)גלגולים שונים 
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ועם , אזורים שאינם ניתנים לתקשורת עם האחר, המשפחה מוחק אזורים נרחבים של התנסות

  .האידיאולוגיה המשפחתית היא המיתוס המגן מפני ההכרה. צמוע

היא הסכמה , שהיא חלק מאותו יחס מזויף המתקיים ביחסי ההדדיות המדומה, תופעה נוספת

גם אם אותו , באם היא משמרת את מקומו במשפחה, ללא הסתייגות להתנהגות של בן המשפחה

הרציונל שניתן להסכמה כזאת הוא . לו ואינו מתאים לתפקיד שיועד, משתנה, בן משפחה גדל

אך למעשה המניע הוא פחד , השוררים כביכול במשפחה" הדמוקרטיה"ו" החירות"לרוב ערכי 

  ).שם(מפני שינוי מבנה התפקידים 

  סודיות וחשאיות בזוג ובמשפחה

היוצרת חיץ בין מה שבתוך , מאפיין נוסף הוא חשאיות בכל הקשור למה שקורה בתוך המשפחה

כל . "מוכחש ומודחק - כל מה שמחייב שינוי והסתגלות לחדש . ות המשפחה ומה שמחוץ להםגבול

לחשאיות זו , למרבה הפרדוקס. )638 :1958ויין (" מה שאי אפשר להסכים עליו יישאר בלתי ידוע

, המכוונת לחדור לפרטיותו בניסיון לגלות מה צפוי ממנו, נלווית התעסקות מוגזמת בבן המשפחה

  . ת מוכן בפני הבלתי ידוע המאייםכדי להיו

, חקרנות ובילוש נועד למנוע התפתחות של ייחוד או צמיחה של הפרט, צירוף מוזר זה של חשאיות

תחושתו זו נקלטת מיד על ידי , אם מישהו מהמשפחה רוצה לחיות אחרת. שהם בלתי נסבלים

כדי שלא תתפתח , יטויכדי שרצון זה לא יבוא לב, מתויגת ומותקפת, של האחרים" חיישנים"ה

   .אצלו הכרה גלויה עצמאית ובוטחת בייחודו

ומצד שני חודרנות ופולשנות , מצד אחד קיימת חשאיות על כל המתרחש בגבולות המשפחה

ומטרת כל אלה לשמור על  -מתפקידו המוגדר , פן יחרוג ממה שמצופה ממנו, לגבולות בן המשפחה

  .פחההגבולות הנוקשים והבלתי חדירים של המש

ומחקר , במשפחות שהתפתחה בהם סכיזופרניה נצפו המנגנונים המוצגים כאן בצורה קיצונית

בהמשך פיתח ויין . ממושך עם משפחות סכיזופרניות היווה בסיס לפיתוח מושג ההדדיות המדומה

כי , ויין קובע". נורמליות"את המושג בצורה רחבה דיה ליישום על מערכות יחסים ומשפחות 

, ודרישות המבנה המשפחתי, אפיינים של משפחות אלה על ידי אחד מבני המשפחההפנמת המ

או להתפתחות סימפטומטית , עשויות לגרום להתפתחות סימפטומים חריפים כמו סכיזופרניה

  .דיאלוגי מאופיין באחד או יותר ממרכיבים אלו שתוארו-כל יחס זוגי א, במקביל .אחרת

  מכניזם הקיבעון

קט ולהישמרות מפני התקרבות למצב של עימות או קונפליקט יש כמובן להימנעות מקונפלי

שכן שינוי , הפחד הגדול מהרס או חורבן יוצר פחד משני של חשש מכל שינוי. השלכות נוספות

האנשים החיים . או איבוד של המוכר הידוע והבטוח, באיבוד מה שכבר הושג, כרוך בהסתכנות

מעדיפים שלא לסכן את מה שיש להם , ידוע-להתנסות בלא ביחסי הדדיות מדומה אינם מעונינים

כמכניזם , הידועה זה מכבר בספרות הפסיכולוגית, ויין כינה תופעה זו". בטוח"ולהישאר בתחום ה

  .הקבעון

זוהי דרך חיים . ללא כל צמיחה וללא כל כאב, מטרתו של מנגנון זה להשאיר הכול ללא כל שינוי

מה שמשיגים באמצעות מנגנון זה הוא יציבות . ללא שמחה, תנטיותספונטניות ואו, ללא יצירתיות
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משום שמשפחות אלו , את המערכת המשפחתית, במקרה הטוב, רק משבר חמור יזיז". ביטחון"ו

  .פיתחו מערכות מתוחכמות על מנת לשמר את התפקוד המבני מקובע

קיבעון הוא לא רק . לט מידובו, ויין מציין כי הקיבעון הוא מאפיין מהותי ביחסי הדדיות מדומה

, המגוחך, חוסר הפתיחות כלפי הספונטני, פחד מהחיים, הסתגרות -נוקשות אלא גם יחס לעולם 

. כלולה בו גם ההימנעות מהתקרבות לאזורי רגש המכילים תחושות קשות. המצחיק והמיוחד

רבים " ידועיםלא "אך גם סוגר אזורי התנסות , הפחד מהרס סוגר את היכולת לחוש רגשות קשים

  . הקיבעון פירושו גם חוסר מגע עם התחושות, כך. והופכם לבלתי נגישים

  כאוס כחוויית חיים

. הדדיות מדומה חווים כל אחד בדרכו חוויה של כאוטיות גדולה זוג המקיימים יחס שלבני 

בשל התנסויות טראומטיות , כפי שכבר תיארנו, הכאוס הרגשי של כל אחד מבני הזוג נוצר

 ;Wynne 1958; Hendrix 1996(התנסויות שלא עובדו ולא נפתרו כראוי , שפחת המוצאבמ

Abrams 1991 .( מודע  אינוכאוס רגשי זה)הלא ידוע"למקומו של , ועוד אייחד מקום בהמשך "

  ). בחיי הנפש המשפחתיים בתסמונת ההדדיות המדומה" הצל"ו

הפיצול בא לביטוי על ידי חלק ). Splitting(מה שנוצר במשפחות אלה הוא מנגנון של פיצול 

, או תפקיד מוגדר מראש לאחדים מבני המשפחה, בדמות ילד דחוי המוגדר כבעייתי(מהמשפחה 

כל אירוע שעשוי , כך". מחוקים"ו" מוחרמים"ובמיוחד בפיצול בין חלקים נפשיים , )וכדומה

  .לעורר התרגשות נמחק מיד

שעליו , "ההפרעה"או " המחלה"המשפחה הנושא את  ובמיוחד מבן(בני המשפחה מצפים זה מזה 

על , "Private Experience"(לבטל חלקים ניכרים מההתנסות האישית שלהם , )יש פיקוח מיוחד

  ). פי הגדרתו של ויין

מכיון שאין במשפחה כזו יכולת לעבד חוויות . לחוויית הטשטוש והכאוס הרגשי השלכות רבות

הרי מרחב נפשי גדול נותר חסום ומוגן מפני חוויה , יתנת לעיכולשאינה נ, בעלות משמעות מסוימת

  . לאותה התנסות, הן סימבולית והן הכרתית, שתיתן משמעות

כל אחד מבני . כל מה שעשוי להשתנות מעורר אותה חרדה קמאית וחייב להישאר לא מודע

, ויין(עמם  ולהשאיר עצמו מוגן ממחוזות שאסור ליצור קשר, המשפחה אמור לציית לחוק זה

מעין , כך נוצרת מעין אידאולוגיה משפחתית. אינו נתפש או מובן, השינוי אינו זוכה להכרה). שם

  .מיתוס המגן על היחידים בתוכה מפני הכרה וידיעה

  פורמליות  ביחסי הדדיות מדומה

ם משפחות עזוגות ו, ואמנם. דרך נוספת להישמר מפני הכאוס הפנימי היא דבקות בכללים וחוקים

לא רק ביחסים בין בני המשפחה אלא גם , תסמונת ההדדיות המדומה מאופיינות בפורמליות רבה

הטקסים חוזרים על , המנהגים קבועים, כללי החיים בבית מאוד ברורים). ויין שם(בכללי הבית 

פורמליות זו באה להקל על בני המשפחה . עצמם בקפדנות ובזמנים קבועים וצפויים מראש

  . ו מנגנון נפשי החוסם את האפשרות להתנסות ולהסתכן בשינוילהסתגל לאות

, המערכת אינה גמישה. כל צורך בשינוי של אחד מבני המשפחה או של המערכת אינו גורר תזוזה
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עליית צרכים . "וכל תזוזה שמתגבשת בתוך המערכת לא באה לידי ביטוי על ידי שינוי במסגרת

גם שינוי בתפקידים של כל אחד מבני , משפחות אחרותכפי שקורה ב, חדשים אינה גוררת אחריה

  ).640 :1958ויין " (ולכן המבנה לא משתנה ונשאר מקובע, המשפחה

  :משפחות עם תסמונת הדדיות מדומה יגלו את המאפיינים הבאים, על פי ויין

  .גם אם משתנים תנאי החיים, אחידות, זהות קבועה ובלתי משתנה  . 1

  . קידים במשפחה מתאימים ונעימיםהתעקשות על כך שהתפ   .2

  .חשש מפני האפשרות שמשהו בתפקוד המשפחתי ישתנה   .3

  .משפחתיות משעממותזוגיות ישיבות . ספונטניות והומור, העדר מוחלט של חידוש   .4

ולעתים גם המטפל . הזה חווים בעיקר מי שבאים במגע עם משפחות מהסוג הזה" שעמום"את ה

  .שמשרה המשפחה" משמימה"אווירת הכובד ה יחווה בשעה הטיפולית את

אין קבלה . אין רצון לרענן את היחסים. היחיד והיחד במשפחה זו אינם מתפתחים ואינם משתנים

ולא ראייה של , אין שמחה על הופעתו של שינוי. ושל רצונות שונים ממה שמוסכם, של שונות

  . ל אחד מבני המשפחהוכמובן שאין הכרה בעצמיותו של כ. כישלון כהזדמנות לצמוח

והמיתוסים המשפחתיים , האידיאולוגיה המשפחתית מטרתה לשמור על ההרמוניה המשפחתית

כל שינוי בציפיות ). 630' עמ, שם(מקובע וחסר יכולת לשינוי , נועדו לשמר כל אחד בתפקידו שלו

רר צורך ומעו, ובהתנהגות של אחד מבני המשפחה נתפש כמסכן את מערכת היחסים ומעורר חרדה

במקום לבדוק את השינוי והשפעתו על מערכת , דחוף לשמור את מראית העין של היחסים

מתפרש , מה שנראה מבחוץ כמעשים מאוד מניפולטיביים לתמרון של בני המשפחה, וכך. היחסים

  ).שם(לצרף ולאחד זה את זה , על ידם כניסיון להשתלב

גם כדי לא לחקור שינויים , שהם ההשקעה הרגשית הנדרשת כדי לשמר את היחסים כפי

מרוקנת את היחסים מרגש וזיקה , כפועל יוצא מהתפתחות וגדילה, המתרחשים כל הזמן

שכל מטרתם , כפייה ומניפולציה, והופכת אותם ליחסים כוזבים המאופיינים בזיוף, אמתיים

כל : ופייניתיחסי הדדיות מדומה כרוכים בדילמה א, בקיצור). "שם(לשמור על אותה מראית עין 

אבל אם נמנעת שונות אין ; שונות נתפשת כמובילה להפרעה במערכת יחסים ולכן חייבים למונעה

  ).632 :שם" (אפשרות לצמיחה של מערכת היחסים

אלו מנגנוניים  .הטקסים חוזרים על עצמם, המנהגים קבועים, הכללים ברורים במשפחה כזו

העזה או משהו , חוויות אלה נטולות דמיון. וןהמקבעים לא רק את ההתנהגות אלא גם את הדמי

, משפחות אלה מאופיינות בפיצול. כל אלה תורמים לכך שלא יתרחש הבלתי ידוע. בלתי צפוי

יש חלקים מסוימים שמתעלמים מהם לחלוטין ומחרימים אותם : לעתים פיצול בתוך המשפחה

  ).שם(

  המיניות ביחסי הדדיות מדומה

איזה סוג של יחסים מיניים מאפיינים , הדעת באופן מספק לשאלהויין לא נתן את , במאמריו

, הוא עסק בשאלות של סוג התקשורת והדיאלוג ביחסים אלה. מערכת יחסים של הדדיות מדומה
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אך הוא לא עסק במין כשפת . ועוד, בחוסר היכולת לאחד קטבים רגשיים שונים, בתפקוד המקובע

  .ת מדומהתקשורת בזוגיות שבה שוררים יחסי הדדיו

עסקו בקשר שבין סגנון הקשר הזוגי לבין אופן , במאמר שעדיין לא פורסם, אסילני וטשרני

כי זוגות המתקבעים בתפקוד קבוע ומגודר מראש לצורכי , הם מצאו. ההתקשרות האינטימית

לקו ביכולת להתקרב ) עיסוק מתמיד סביב מטלות הבית וצורכי הילדים(המסגרת המשפחתית 

להכליל , כי זוגות אשר מתקשים לדבר ולתקשר באופן פתוח, השערתם היתה. זה לזהבאופן מיני 

זוגות  –בתוכם הן את ההיבטים הקשים שבחוויותיהם וברגשותיהם והן את ההיבטים הנעימים 

  .אלה כמעט שלא קיימו יחסי מין

נמשכת  מקיימים דיאלוג שבו, מכלילים את חוויותיהם, האופן שבו בני זוג תופשים את עולמם

המין הוא שפת . אופן זה משפיע על החוויה המינית –הרציפות בנוכחות ההדדית של שני בני הזוג 

כי תפישת החיים ופילוסופיית , והטענה היא, תקשורת עמוקה בין בני זוג, דיבור לא מילולית

ת הוויי. (Offit-Avodah 1995)החיים קשורות עמוקות לתפקוד המיני שנוכל לראות אצל הזוג 

  ". שמם"חיים מדומה ועקרה משמיטה ממשמעותם תכנים חווייתיים וקיומיים ונוטלת מהם את 

אשר מדווחים כי הם כמעט לא מקיימים , לכן נוכל לראות בקליניקה זוגות המגיעים לטיפול

השוררים דיאלוגיים - או ביחסים א ובמקביל נצפה ביחסי הדדיות מדומה , ביניהם יחסי מין

  .ביניהם

לרוב נמצא כי הימנעות זוגית מקיום יחסי . ביחסי הדדיות מדומה נמנעים מלקיים יחסי מיןזוגות 

              והימנעות זו הינה חלק ממרכיבי הפאזל הזוגי, באופי מערכת היחסים הזוגית קשורה מין

)(Kaplan 1988 .ההימנעות מיחסי מין קשורה בהימנעות מיצירת יחס בכלל ודיאלוג בפרט .  

המבטאת , כהימנעות מנגיעה גופנית, מטאפורית" פוביה"עות ממין מוגדרת בספרות כמעין הימנ

, ואלה גורמים בסופו של דבר לסגירות רגשית, ברגשות קשים, הימנעות מנגיעה בתחושות פנימיות

כל רגש שאסור לתת לו משמעות חווייתית ולהביאו לידי . (Kaplan 1998)וגם סגירות מינית 

. כך נבלמת גם שארית אנרגיית החיים. "בסופו של דבר ליסוד דיכאוני בחוויית החייםהופך , ביטוי

  )96: 1997הנדריקס והאנט ." (יחד עם כל היתר, היכולת לאהוב דועכת

נוצר תהליך , בשל הנטייה לדכא רגשות ולהכחיד את ממשותם, בחוויית היחסים בהדדיות מדומה

עד כדי ביטויים של חוסר  –באופן שבו דוכא היצר המיני  אשר את ביטויו נוכל לראות גם, דיכאוני

  .חשק מיני אצל הזוג

והיכולת לתחושת האיחוד , מקביל בהבנה התיאורטית לאיחוד הרוחני, הארוטי, האיחוד המיני

). 1999לפי רוטנברג , על כך נדון להלן(הארוטי דומה באיכויותיה לתחושת האיחוד הרוחני 

הזיווג בנישואין עוסק במפגש . מפגש הממשי שבין הזכר לנקבההאיחוד הארוטי מדבר על ה

בנושא  –אינו מתממש , או יותר נכון -כאשר אינו מתרחש , באיחוד זה. הרוחני שבין הזכר לנקבה

  .עבודה זו  תעוסקזה 
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  :זה חלק לסיכום

, בעיקר, היא קשר זוגי בפרט הדדיות מדומהויחסי , דיאלוגי בכלל-יחס אמערכת יחסים של 

. במאמץ להתעלם מתכונות ומאפיונים לא נוחים בנפשו של כל אחד, המאופיין ביחסים שטחיים

את בן הזוג ולהטמיע אותו כך שתהיה " לספוג"בנסיון , בבליעהיחסים עשויים להתאפיין ה

  .התאמה מלאה בין בני הזוג

וגם לא  ,זהו קשר כושל שאין בו התייחסות למהות השלמה של השני, לפי הספרות שנסקרה

" להתאים"של ניסיון , לכן נמצא בקשר זה יחס של ספיגה. תהליך של הבחנה בין העצמי והאחר

. (mesh)ואשליה כי ההתנהגות והאישיות של בני זוג מתמזגים זה בזה , אחד לשני באופן מלא

  ". אחידות"ו" לכידות"אישית מתבססת על -האינטראקציה הבין

, לפיכך. נתפשים כאיום על הקשר, או כל צורך לביטוי ייחודי ,כל מתח בין בני הזוג או המשפחה

  ".קטסטרופה"עלול להוביל ל, כל נסיון להגיע לדיפרנציאציה ולייחוד

חשוב לבני הזוג . ביחסים כאלה יש השקעה רגשית רבה המכוונת ליצור תחושת הרמוניה

על חשבון הרצון ההשקעה הרגשית הזו באה גם . ולמשפחה להדגיש את הזוגיות והמשפחתיות

ויש חשש מתמיד ושנאה , צמיחה אישית וציפיות חדשות לא זוכות לעידוד. לשינוי  ולביטוי יחודי

  .מפני כל שינוי וחידוש

בני הזוג , בכל זאת ,ייחוד והתחדשות, ונעדר שונות, הקשר הרגשי חלש בין בני הזוגכאשר גם 

  . מגדירים  את הקשר ביניהם כקשר אינטימי והרמוני

והצביע על , למערכת יחסים תקינה, כאמור, ין הצביע על התפתחות הזהות האישית החיוניתוי

אשר אם אינו מושלם ומבשיל אזי , השלב ההתפתחותי שאריקסון זיהה בתור שלב האינטימיות

לז -ויין מדגיש את חשיבות שלב האני. דיאלוגי- יצירת יחס זוגי אמתקיימת בו הפרעה המובילה ל

אי  –ומאבחן ליקוי ייחודי בתקשורת ) אתה-אני(שלב האינטימיות  –תפתחות כחלק חיוני מה

אי מיקוד (פיצול בקשר ובתוכן המסרים , ביטחון במשמעות המסרים בתקשורת המשפחתית

  .במשפחות המוצא של הזוג, ואף מצביע על הסיבות לכישלונות בעבר) וטשטוש

הדדי מדומה מאופיינים וגי המוגדר כיחס דיאלוגיים וכן יחס ז-זוגיים א םיחסי, כפי שתיארנו

תוצאה בלתי . קף ולהכיר במהותו של בן הזוגתהכחשה ואי יכולת ל, בקשר שמהותו הדחקה

לעתים קרובות נמצא כי בין בני זוג שאין ביניהם , ואכן. נמנעת מיחסים אלה היא גם אלם גופני

  .סי מין סדירים ומספקים ביניהםאין נטייה לקיים יח, אתה- אינטימיות רגשית ויחס מקיף של אני

קשר נדרש לפוקו . ויין לא התעכב במאמריו על השלכות ההדדיות המדומה על תחום יחסי המין

פוקו טוען כי כאשר השיח . שבין סוגי שיח שנוקטים ביניהם בני אדם לבין יחסם למיניות שלהם

פוקו ( "י קיום ואלםא, איסור": אזי תכפה הפוריטניות את הצו המשולש שלה, חשאי ומוצפן

נמצא , כאשר מתקיים שיח שבו אין מקום ממשי לחלקים מהמציאות הפנימית, כלומר). 8 :1996

  .עקרות ופוריטניות כאפשרות המתקיימת בפועל

ואילו נשים לעיתים , )1977רבין (בתרבותנו גברים רבים חונכו להיות מנותקים מרגשותיהם 

. (Raush at all 1974)כעס לא יצאו מכלל שליטה , גשותסערות ר, קפידות על כך שקונפליקטיםמ

וגם הגבר מצדו מנותק , השקטה והדחקה, אלו של הכחדה" מטלות"כאשר גם האשה ממלאת 
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שבא לידי ביטוי גם ביחסי , מתחיל להיווצר נתק בקשר הזוגי, מהרבדים העמוקים של תחושותיו

  ).שם, רבין(המין ובקירבה שבין בני הזוג 

את היחס המיני " לממש"אנו נראה כי לעתים קרובות אין בני הזוג נוטים  דיאלוגיים-א םביחסי

  .כסמל לאי מימוש הקשר ברמה החיונית והרוחנית ביניהם, בינם לבין עצמם

היכולת להרחיב את הארוס לכלל מודל ", )1999(שפותחה על ידי רוטנברג , לפי תיאוריית היצר

). 74: 1999רוטנברג  " (לכל בני האנוש על פני כדור הארץ תרבותי מקיף יותר מהווה אתגר נצחי

הדמיון והביטוי נוטלת , מדגימים כיצד הנטייה לצמצם את הרגש דיאלוגית-זוגיות איחסי 

מייצגים את דיכויו של  אלו םיחסי. את לחלוחית החיים, מהקיום האנושי את הארוס שבהם

את דיאלוגי ו-מאפיינים של יחס אאן הצגנו עד כ .הארוס ביחס המתקיים בין בני האדם באשר הם

בהמשך עבודה זו נרחיב את הבנת התופעה הזו . כפי שפיתח ויין, תסמונת ההדדיות המדומה

והם , באמצעות שני מונחים תיאורטיים השאולים מההמשגות שפיתח מרדכי רוטנברג בספריו

  ). 1997, 1995, 1990רוטנברג (הצמצום והמטוטלת 

וגם לא עסק , דיאלוגיים-יחסים אבהקשר של , יצריות ויצירתיות, בט של מיניותויין לא עסק בהי

, הפוטנציאלי/ביחס למרחב המעברי –באופן מספק בשאלת הדיאלוג המתקיים בין בני הזוג 

רצף והמטוטלת - מושגי הצמצום. צמיחה והתפתחות, המאפשר דיאלוג, במונחיו של ויניקוט

  . תופעת היחס הזוגי הזהליסייעו לנו להוסיף היבטים אלה 

שאין זרימה בינו לבין האחר , אדם חסוםדיאלוגי מציג את בן הזוג כ- יחס זוגי א, כפי שנראה

קדמה לה , אם יש חסימה, ואי לכך, אלא שחיי הנפש אינם מורכבים מישויות נפרדות. העומד מולו

למחוק יחידה אחת או  ,שכן אז ניתן לחסום, כגון הפרדה בין גוף ונפש, בהכרח תפישה של הפרדה

-את היחס הזוגי הא, בין היתר, פיצול והיפרדות אלה מאפיינים. יותר מהיחידות הכלולות במארג

  . בהצגה של סיפורי החיים של הזוגות, כפי שנדגים בהמשך, דיאלוגי

לצורך הבנתו של תהליך החסימה המעכב את התפתחות הקשר הדיאלוגי בין גבר לאשה ובין אדם 

" צמצום"והם , )1999, 1995, 1994, 1990(נשתמש במושגים שפיתח רוטנברג בספריו , לבין עצמו

  ".מטוטלת"ו

  

  מושג הצמצום. 5

לפיה בריאת , י"מקורו מצוי בתורת הבריאה של האר. קבלי- מושג הצמצום הינו מושג חסידי

ב זהו מיתוס מורכ. העולם התאפשרה כאשר האל צמצם עצמו כדי לפנות מקום לעולם ולאדם

פעולה זו יצרה את ההגבלה . ואיפשרה את קיום העולם") טהירו("ביותר שבו האלוהות יצרה חלל 

שבו , בעולם" היש"תהליך הצמצום יצר את כל מהות , כך. המקום והזמן, את החלל, והסופיות

אריכא (שהוטבעה בו בעת התרחשות האירוע הקוסמי של הבריאה , מתקיימת מהות דואלית

ביצירה , כלומר, פינה אלוהים בפני העולם והאדם עתיד להתמלא בתוכן שונההמרחב ש). 1996

  . זהו מרחב שמכיל הן את האל והן את האדם. חדשה
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זהו מרחב שמכיל את כל מה שיוצרים או נותנים שני אנשים שיש ביניהם יחס , במונחי זוגיות

, למען המרחב המשותף כל אחד מבני הזוג מצמצם את עצמו ומפנה מקום, בקשר הזוגי. משמעותי

  .ובו נוצרים הדיאלוג והקשר בין בני הזוג

מהתפישה הקבלית של צמצום פיתחה החסידות תפישת עולם המעצבת את ההתנהגות היום 

ממנה ניתן להקיש על . יומית ואף מתווה את אופן הראייה של תופעות הטבע והקיום האנושי

   רוטנברג(לישמם בפרקטיקה הטיפולית וגם להצביע על רעיונות שניתן , המערכת החברתית

רוטנברג בספריו מוצא את הקשר בין מחשבת המדרש והחסידות הקבלית לבין ). 1990

  .הפסיכולוגיה

ולהכיר , לזולת" לפנות מקום"וצאה של חוסר יכולת דיאלוגיים הם ת-יחסים זוגיים א, כאמור

המקור לבעייתיות הזוגית . של בן הזוג -ובמקרה זה , באחרות ובייחוד של האחר, בשונות

כאשר , מהווה שלב בוגר ומתקדם" הצטמצם"היכולת ל. והאישית הוא חוסר המרחב ביחסים

על פי רוטנברג , כאשר אדם מסוגל לצמצם עצמו ביחסיו. הפרט מסוגל לפנות מקום אמיתי לזולתו

, ן בנוהמצמצם או מקטין את עצמו במעט למע" אב חסידי"כאותו , במעט" מבטל עצמו"הוא 

עליו להיות מסוגל להכיר בזולת , אך כדי להיות מסוגל להצטמצמות זו. אשתו או זולתו

  . ובנפרדותו

נעשה ניסיון לפתח את תפישת )  1990( הצמצום בסוד קיוםבספרו של רוטנברג 

, כלומר". אישי-פסיכולוגיה דיאלוגית הפועלת בחלל הבין"לכלל " האינדיווידואליזם ההדדי"

, שבה הפרט הוא חלק מתהליך המתרחש במרחב שנוצר בין שני אנשים, רת הצמצוםלפתח את תו

  11 .אך רק אם שניהם מַפנים מקום זה לזה

אלה מתחילות מיצירת ; "הולדה"מיתוס בריאת העולם והצמצום קשורים קשר הדוק ליצירה ו

המיני , ניהרוח –תהליך זה כוחו יפה בכל התחומים . לאיחוד שוויוני, מקום מרחב ודיאלוג

נדונה שאלת הקשר שבין שני ) 1999( "על היצר"בספרו של רוטנברג ). 1995רוטנברג (והיצירתי 

רוטנברג חושף את . כיצד מופחת בו רוח חיים או כיצד קשר זה הופך להיות עקר ומומת –המינים 

ומוצא הסבר המקשר בין שני , הפסיכולוגיה הגלומה במחשבת המדרש והחסידות הקבלית

  .הזוגיות המינית והעקרות הנפשית –גים אלו מוש

מרחב שיכיל את ; אלוהים פינה מרחב שעתיד להתמלא בתוכן שונה וחדש, לפי מיתוס הצמצום

כל . מרחב זה מכיל את כל מה שנוצר על ידי שני האנשים - במונחים של הדדיות . האלוהים והאדם

" הצמצום"שהיא תוכן  –לישית מי שמצוי בקשר ההדדי מצמצם את עצמו ויוצר מעין ישות ש

ועוד נעמוד עליו " (הדיאלוג"שהתפנה לצורך קיום " המרחב"וזהו  –במושגים של רוטנברג 

  ).בהמשך

: שכל התפתחות אישית מתחילה מצמצום האני ופינוי מקום לעולם ולזולת, מכאן ניתן לטעון

הפותח , מצום האניחברתית של האדם אינה ניזונה מפיטום האני אלא מצ-התפתחותו האישית"

                                                           
לה מה נמצא בין האני לבין הפילוסופיה הדיאלוגית בכלל והפסיכולוגיה הדיאלוגית בפרט עוסקים בשא .  11

בפיתוח של . ומה מתקיים במרחב ובמקום שבו מתקיימים יחסים בין אנשים המשמעותיים זה לזה, האתה

  .העוסק בניתוח המקרים העבודהובחלק של , השאלות הללו נעסוק בהמשך המבוא
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לחדור לעומק פנימיותו ולמלא את , את מעייניו כדי לאפשר לעולם הטבעי והחברתי לחלחל לתוכו

האדם יכול . הוא אמצעי לגאולה אישית, על פי אתיקה זו, הזולת). 15 :1990רוטנברג " (כל ישותו

מותנה עם  בדרך היחס ההדדי הבלתי. "בעזרת יחסיו עם זולתו, לרפא את מכאוביו, לצמוח

, שם" (בפנימיותו של האדם או מחוצה לו, האלמנטים האנושיים הסוטים או הנמוכים כביכול

  ).שם

הוא באדם עבודה זו עניינה של  .דיאלוגי-זוגי אהזולת אינו נוכח בנפרד אצל אדם הנתון ביחס 

תיקון  והוא אף עשוי להירפא באמצעות, זה שמחוצה לו וזה שבתוכו, "האחר"הלוקה ביחסיו עם 

,  גורמת לאי יכולת לפתח מרחב פנימי להכלת האחר" צמצום"אי היכולת ל. יחסיו עם הזולת

, נפשי גם אין יכולת להכיל תכנים קשים- כאשר לא מתפתח מרחב תוך. להתייחסות לזולת

- תהליך זה חל על תכנים תוך, כך. שבנפש האדם" צל"כל מה שנכלל ב –תוקפניים , הרסניים

  . שיים גם יחדאי-אישיים ובין

ההפרעה , כלומר; אני משתמשת בעבודה זו במושג הצמצום ובמושג המטוטלת על דרך השלילה

על חוסר יכולת לפנות מקום על מנת להכיל את האחר ואת היחד המשותף , מצביעה על ליקוי

חוסר היכולת הרגשית . ובכך לאפשר את יצירת משהו חדש, כפי שמתאר מיתוס הצמצום, שנוצר

ואילו היכולת . אינה מאפשרת מפגש בין שני אנשים, "רע"לזר ול, מקום לשונה לפנות

  .מהווה ראשיתו של תהליך הריפוי" להצטמצם"

כל בן זוג . התפתחות תקינה של הזוגיות מתאפשרת כאשר נוצר מרחב משותף בין בני הזוג

ירת מרחב יצ. ומפנה מקום למרחב הזוגי המשותף, בדומה למעשה הבריאה, מצמצם את עצמו

המרחב . מאפשרת את הקשר המחבר בין שני אנשים שהם שני עולמות נפרדים, משותף, חדש

הזו מחלחלת " יחד"ותחושת ה, כלומר את בן הזוג, המשותף מאפשר לחוות את האחר המשמעותי

זה חווה כל אחד את הזיקה " מצומצם"מתוך מרחב , כך. אל חוויית הקיום של כל אחד מהם

  .ההדדית

דהיינו ריפוי , זו מוסיפה נדבך חשוב בראייה הטיפולית של הפסיכותרפיה המקובלת תפישה

והיא שונה מתפישות , לבן הזוג, ובמקרה שלנו, שמתרחש על ידי גילוי היכולת להתייחס לזולת

  . עצמו דרךהעוסקות בשינוי של האדם , מקובלות בפסיכותרפיה

יחס בעוד ש. ה בשלם מכלול של כל החלקיםביסוד רעיון הצמצום עומדת תפישה אורגאנית הרוא

ויש אף חוויות , מסולקים, מבוטלים) השלם(בכך שחלקים באישיות דיאלוגי מתאפיין -זוגי א

  .בשל אי התאמתן לדימוי המקווה" נמחקות"חיים ש

, ) 1986Wynne(חוסר היכולת של האדם הלוקה בהדדיות מדומה להכיר בחולשותיו של בן זוגו   

במצב כזה לא מתפתחת היכולת לפנות מקום . יכולתו להכיר בחולשותיו שלו מקביל לחוסר

  .דיאלוגי בכלל-ויחס א הדדיות מדומהיחסי זהו הרקע לתחושת הריקנות המאפיינת . לזולת

אישי -תורת הצמצום הבין, בניגוד לתיאוריות פסיכולוגיות שונות המעמידות את האני במרכז

, כפי שנראה בהמשך, ויתר על כן, יאלוגית שבין האני לזולתומציבה במרכז את זיקת הגומלין הד

, כך. תורה זו מניחה כי רק על ידי פיתוח היכולת ליחס הדדי אמיתי ניתן לפתח את האני

ראי ("מתארת תהליך דינמי של אמולציה הדדית " ראי בתוך ראי"המטאפורה החסידית של 

שני אנשים מצויים זה מול זה נוצר תהליך  כאשר: שהוא תמונה דינמית של יחסי גומלין, ")כפול
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ואת זולתו , וגם את עצמו ביחס לזולתו, כל אחד רואה במראה את עצמו. של השתקפות כפולה

 –ומייצג חלקים שבו , האחד משמש ראי לשני –זהו תהליך של השתקפות כפולה ! ביחס אליו

  ). 117 :1990רוטנברג ( כך שני הצדדים גורמים לשינוי זה לזה, פוטנציאליים או מודחקים

, האחד מתבונן כביכול במראה הכפולהדיאלוגי -וביחס אביחסי ההדדיות המדומה , לעומת זאת

ולפיכך לא מתאפשרת ההתפתחות  –אך רואה את זולתו כדמות המשתקפת על גבי דמותו שלו 

  .ואת עצמו באמצעות האחר, לא מתאפשר לו לראות את האחר באמצעות העצמי, הזוגית

  ע והטוב על פי מודל הצמצום הר

, או להכיר בחלקים סוטים מהנורמה, היכולת להכיר בחלקים כואבים וטראומטיים באישיות

האמירה שעל ידי הכרתך במה . "מאפשרת לעשות אינטגרציה של תכנים אלו ולהתמודד עמם

הוא כיסא הרע '... שמשותף לאישיותך ולאישיותו של הסוטה הגלוי אתה מגיע לידי צמיחה עצמית

  ). 184: 1990, רוטנברג." ('להטוב

בעיקר , מודל הצמצום מלמד אותנו כי קיימת חשיבות עליונה בהכללת כל החלקים המנוגדים

כדי להכליל את כל , שממלאים בעצם תפקיד אינטגרטיבי, חלקים הנתפשים כרעים או הרסניים

לתת משמעות תקפה גם , מקום יש לפנות להם, או בטבע היקום, או באחר, החלקים הקיימים בנו

מסגרת הכילול באמצעות הפיענוח היא היפוכה של ההשלכה   ".רע"לאותם חלקים המסווגים כ

כי אם יש לפנות להם , את יצר הרע או את המחשבה האדיפלית הזרה אין להדחיק: המחצינה

    נברגרוט(וכך יחזקו את תהליך הצמיחה האישית , לכללם תוך פענוח ופירוש מחדש,  מקום

אלא על , מכאן שהתפתחות האישיות מתהווה לא על ידי ביטול החלקים החשוכים באדם). 1994

  .פינוי מקום ויצירת מרחב המשותף בין האני לבין האתה, ועל ידי צמצום עצמי, ידי הכללתם

היחס הזוגי והעדר מסגרת קושרת ומאחדת ביניהם מאפיינים את , העדר שיח בין חלקים מנוגדים

מתקשים , מקיימים יחסים שכאלוה. הדדיות מדומהוכן את אלו המקיימים יחסי , דיאלוגי- הא

. אילוצים וניגודים שמקורם בחוויות קשות או בתחושות סותרות או ממלכדות, לפתור קשיים

מניח את קיומו של מרחב שנוצר כתוצאה , הנגזר מפרדיגמת הצמצום, הרעיון הדיאלוגי, כנגד זה

  . שרות של דיאלוג בין החלקים השוניםואפ, מצמצום האל

 -" ירידה לצורך עליה"בבחינת , מודל הצמצום מציע ראייה שלפיה הרע והטוב מוכללים זה בזה

משולבים זה , אשר כרוכים זה בזה, מושג אשר משקף את התפישה האינטגרטיבית של הטוב והרע

, לפיה גם ניתן לכלול את הסוטהו, אחדותית, זו היא תפישה אורגאנית. ומקיימים זה את זה, בזה

. לתת זכות קיום לכל בני הקהילה וליצור מחדש איזון חיוני בחברה, בתוך הקהילה, "היורד"

האחדות המושלמת ניתנת להשגה ): "1990רוטנברג (כאן היא אמצעי לוויסות קהילתי " הירידה"

ן הירידה לצורך עליה מניח רעיו... רק על ידי איחוד החומר והצורה ומניעת תהליך הפירוד ההרסני

ממצוקת , שכדי להעלות את הסוטה משפל מדרגתו על הקונפורמים לחוות בעצמם משהו מחטאו

  ). 182: 1990רוטנברג ..." (ומן הפיתויים הרובצים לפיתחו, נפשו

על . מקביל לרעיון הירידה לצורך עלייה, דיאלוגיים-והצמיחה במסגרת יחסים אתהליך הריפוי 

על מנת , אל התהומות והכאוס בנפשו, להתחבר אל עברו הנורא, אל מצוקותיו" לרדת"האדם 

  . גישה אינטגרטיבית אל הטוב והרע תאפשר לו לפתח את הייחוד שבו. ולהירפא" לעלות"
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ומכיר בחולשות , כאשר אדם רואה את הזולת בחולשותיו כבבואה שלו. כך גם ביחס אל האחר

הוא מתמודד עם , שבתוכו באופן אחר" הרע"מודד עם הוא מת, שהוא רואה בו כבחולשותיו

  .ולפינוי מקום לזולתו" צמצום"ומפתח את יכולתו ל, תחושת הגרנדיוזיות שלו

,  Wynne 1958)(בני הזוג אינם מכירים במה שסוטה או רע בתוכם    דיאלוגי-יחס זוגי אב, כאמור

ולכן חיי  - שמעותי ביותר להם האחר המ -של בן זוגם " רע"ב גםולפיכך אינם מגיעים להכרה 

  ).Charny 1992(הזוגיות שלהם אינם מתפתחים 

להזדהות , כטכניקה המסייעת להיכנס לעורו של הזולת" הפענוח ההדדי"רוטנברג משתמש במושג 

נמנע ... אובדן רב מבחינת התפתחות האני. "יכולת העשויה לתרום להתפתחות האישית -עמו 

משמע ). 185: 1990רוטנברג " (הודות לטכניקה של הפענוח ההדדי צנטרי-בתהליך האבחון האלטר

מהווה , ולנסות לפענחו, גם אם הוא שונה מאוד ממך, הניסיון להיכנס לעורו של הזולת: הדברים

ודרך הכרת השונה שממנו , הפענוח ההדדי תורם לפענוח השונה שבאחר. משום הרחבת האישיות

  .צומח האני

אולי משום שמעולם לא העז (האדם אינו יכול לצאת מתוך עצמו לוגיים דיא-א םביחסי, כנגד זאת

אצל זוגות אלה יש נטייה להסתגרות . ולא להיכנס לתוך עורו של הזולת, )להיכנס לתוך עצמו

ונמנעת מהם , את הזולת ולהתחבר גם אל השונה שבו" לפענח"והתכנסות המנוונת את היכולת 

  .האחר נתפש כסטייההשוני של , תחת זאת. צמיחה פנימית

לאו דווקא על ידי זיקת , של בובר מושגת צמיחה פנימית של העצמי" אתה-אני"גם על פי תפישת 

בובר הגדיר מחדש ). Friedman 1983" (יצירת הנוכחות של עצמי אחר"אלא על ידי , האדם לעצמו

כוונה לכל וה, שהיא היכולת להיכנס לתוך המבנה הדינאמי של האובייקט, את מושג האמפתיה

זוהי היכולת להיכנס לתוך הזולת ולהתחקות מבפנים . בין אם הוא בעל חיים או אדם, אובייקט

  ).שם(להבין את דרך פעולתו כאילו שריריך שלך עושים זאת , תחושותיו ורצונותיו, אחר חשיבתו

  הבחנה בין העיקרון הדיאלקטי לעיקרון הדיאלוגי

     הדיאלוג. לבין העיקרון הדיאלוגי הדיאלקטי   העיקרון יןב חשוב שנבחין, בבואנו לדון בדיאלוג

)Dialogue (לעומתו . קיום- ומבטא סיטואציות של דו, סוקרטס ובובר, נקשר בשמם של אפלטון

שלילה וביטול שניהם באחדות , העיקרון הדיאלקטי על פי היגל מדגיש מציאות המורכבת מחיוב

  . אשר יוצרת סינתיזה, יתיזהאינטגרציה בין תיזה לאנט -יותר גבוהה 

היגל . הבחין בין העיקרון הדיאלוגי של בובר לבין העיקרון הדיאלקטי של היגל) 1974(ברגמן 

או ידיעת אידיאה , שראשיתו קביעת עמדה או הגדרת האני, מתאר תהליך מתמשך ואין סופי

השלב . ניגודה של שלילת העמדה הזו והצגת, אחריה בא שלב האנטיתיזה. והוא התיזה, כלשהי

שהיא שלב גבוה יותר  –סינתיזה , השלישי מאחד את התיזה והאנטיתיזה לכלל יצירה אחת

  . מקודמיו

ההתגלות של הסופי . את הסינתיזה ראה היגל כתהליך המאחד בתוכו את האינסופי והסופי כאחד

ל סתירות אשר מכיר בקיומן ש, את ההיגיון הדיאלקטי, לדעתו, והאינסופי בתהליך אחד מגלמת

כל מושג הופך מתוך הכרח , כך. ויוצר מתוכן עיקרון שונה, מצדיק אותן, מכיל אותן, פנימיות

  . ומהסינתיזה של הניגודים נוצרת אחדות ברמה גבוהה יותר של התפתחות, מיטאפיזי לניגודו
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, יםאת שני האלמנט, הסינתיזה, "הפתרון"מכיל , התיזה והאנטיתיזה, בין שני הכוחות המנוגדים

הדבר דומה לתמיסה כימית המורכבת מיסודות שונים . שהיא דבר שונה, ויוצר מהות שלישית

השונה במהותו מהיסודות המרכיבים  –אך יוצרים בהתרכבות ביניהם חומר שלישי , במהותם

  12 .אותם

ובה בעת נוצרת , העיקרון הדיאלוגי שומר על מהותו של כל חלק, לעומת העיקרון הדיאלקטי

העיקרון הדיאלוגי , כך). 1974ברגמן (המכילה את המרכיבים וגם מאחדת אותם , פרדתמהות נ

  ).במושגיו של בובר" (הקפה"אינו יוצר סינתיזה אלא 

הרעיון : הבחין בין שני אופני חשיבה, שעסק בעיקרון הדיאלקטי  (Richlak 1976)וסף רישלק'ג

באופן החשיבה . לקטיקה פתוחהשל דיא, והסוקרטי, מארקסיסטי של החלפה-הדארוויניסטי

, אירוע - המתח שנוצר בין הניגודים מביא להחלפה של הישן בחדש , מארקסיסטי-הדארווניסטי

וצעיר לעולם יתפסו את מקומו של הרעיון " כשיר"או בן  בן זוג חדש, מעמד חדש, רעיון, אמונה

החזק שורד על פי  ,כך(המעמד השליט הקודם או האב הזקן , האמונה שאבד עליה הכלח, הישן

על פי , או מעמד הפועלים החדש יתפוס את מקום המעמד הבורגני, התפישה הדארווניסטית

העימות בין שני ניגודים מוביל לדרגת , ואילו באופן החשיבה הסוקרטי). התפישה המארקסיסטית

פי על . והאמת שמתגלה מעימות זה נושאת אופי של ריבוי בתוך אחדות, התפתחות גבוהה יותר

  13 .שתסתור את מה שקדם לה, אין צורך בסינתיזה סופית אחת, גישה זו

מציג העיקרון הדיאלוגי שתי מערכות ) דיאלקטיציזם הרמונויטי(לעומת העיקרון הדיאלקטי 

  . קיום- חלופיות הנמצאות בדו

שך כי בהמ, דיאלוגי-יחס הזוגי האהבחנה זו בין העיקרון הדיאלקטי והדיאלוגי חשובה לדיוננו ב

יחסים שכן ב). ניגוד ומתח בין חלקים שונים(שתסמונת זו מאופיינת בדפוס חיים דיאלקטי , נטען

אנו . ומבטל או מדחיק אותם, האדם אינו מסוגל לעשות אינטגרציה של חלקים מסוימים בו ,אלו

לפתח הוא ו ,הן עם עצמו והן עם זולתו, נכונים, נטען כי הפתרון הוא להתנסות ביחסים אחרים

  .דפוס יחסים דיאלוגי

כדי " דיאלקטי"משתמשים במונח , כי רוב מדעני החברה ובכללם גם הפסיכולוגים, ראוי לציין

. להגדיר את תהליך האינטגרציה של הגורמים הראשוניים הנמצאים במתח דיאלקטי

                                                           
יות מצויים שני יחידים המהווים בזוג. דיאלוגיים -היחסים האהמשל המולקולרי הזה יוכל לשמש אותנו להבנת   .  12

מתרחש ביניהם . המקיימים ביניהם קשר אשר יוצר מהות שלישית ושונה) זכר ונקבה(שני יסודות שונים במהותם 

שנוצרת בו תמיסה שבה נעלם המרכיב המהותי המייחד את כל אחד , תהליך המזכיר באיכותו תהליך כימי

-דפוס היחס הזוגי האב. מאבדת ומרוויחה בעת ובעונה אחת, לעל פי היג, כך הסינתיזה. מהמשתתפים בתמיסה

אך שלא . את זהותו ואת עצמיותו לטובת התהליך המאחד הסינתיטי, מאבד כל אחד מבני הזוג את ייחודו דיאלוגי 

י דיאלוג- זוג אהרי בתהליך המיזוג והסינתיזה ביחסי , כמו בתהליך הכימי שבו נוצר חומר חדש בעל איכויות ייחודיות

  .נוצר יחס המבטל ומאבד גם את הייחודי לזוג

  
פתרון , על כך מעיר רוטנברג כי הגישה הסוקרטית אכן מעוררת אהדה משום שגישה זו מעודדת צמיחה   .  13

העקרון הסוקרטי , ולמקום זה? דעתו של מי אמורה לשלוט: אך זאת עד שעולה השאלה, קונפליקטים וחילוקי דעות

  ).1995רוטנברג (מה מתרחש כאשר אמת אחת של צד אחד מתקבלת בעוד האמת השניה נדחית  -אינו נותן את הדעת 
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מגדירים דיאלקטיקה כמתח דינמי הדדי ומשלים בין , ובמדעי החברה בכלל, בפסיכותרפיה

 .Friedman 1987)(ונוטים לראות בעקרון הדיאלוגי בסך הכול חלק מהעקרון הדיאלקטי  , ניגודים

14  

העיקרון , לפיו. רוטנברג בספריו מחדד את ההבחנה בין העיקרון הדיאלקטי והעיקרון הדיאלוגי

וייתכנו בהחלט מצבים דינאמיים המאופיינים , הדיאלוגי מדגיש כי לא תמיד מתרחשת סינתיזה

על אף שלא נוצרה , מצב זה אף מהווה פתרון מדרגה גבוהה יותר. מתמיד בין ניגודיםבדיאלוג 

" דיאלוגי"כי נכון יותר להשתמש במונח , רוטנברג גם עומד על כך. וגם לא תוכל להיווצר, סינתיזה

, בעוד שביחס לתהליך ההחלפה וההמרה של חדש בישן וכיוצא באלו, כאשר מתארים מתח הדדי

רק העיקרון הדיאלוגי מאפשר להבחין בין מצב דיאלוגי ". דיאלקטי"תמש במונח נכון יהיה להש

והעתיד להיות " המחליף"שיח בין -לבין מצב שבו אין דו, קיום בין ניגודים לכאורה- של דו

  ".מוחלף"

הכרוכה בחלקי נפש שלא מתקיים , דיאלוגי- יחס הזוגי האהדגשה זו עשויה לתרום להבנה של ה

כפי שניתן , הבעיה אינה אי היכולת ליצור סינתיזה או אינטגרציה בין ניגודים. שיח ביניהם- דו

. אלא נתק ברציפות החווייתית וחוסר קשר בין חלקים מנוגדים, להבין מהמודל הדיאלקטי

, הפילוסופיה הדיאלוגית מציעה את הגשר המחבר לאותם חלקים בלתי ניתנים לאיחוי לכאורה

  15 .ים הללושיח ומגע בין החלק-ויצירת דו

  פירושי - פירושי ורב-טקסט חד

עולה כמובן הבעיה של בחירת הסמכות , כאשר קוראים ומפרשים חיי אדם כטקסטים"

. המתודולוגית שתפקידה לבחור את צופן הקריאה שיקבע את המשמעות האמיתית של הטקסט

תוצאת פיענוחו  ,המעוגן בחשיבה האריסטוטלית' הקול הבלעדי'העל שנבחר ייגזר על פי -אם צופן

אם הדיאלוג , לעומת זאת. או-של הטקסט עלולה לעצב פרשנות חיים פונדמנטליסטית של  או

עשויה האמת להתברר מתוך שיח נמשך ומשתנה תדיר בין , על לקריאה-הסוקרטי משמש צופן

  ).17: 1995רוטנברג " (מטופל שלו-מטפל לכותב-הקורא

מאחר שלא קיימת , לטקסט, ושים שונים לסיפורעל פי עקרון הצמצום ניתנת רשות לתת פיר

מה שניתן , לכן"). הסתר פנים("באדם יכולת נבואית המאפשרת את הידיעה האולטימטיבית 

מאחר . לעשות הוא לפתח מספר רחב של פירושים המנסים לגעת ברובד הנוגע בממשות האלוהית

                                                           
תאוריה זו , דיאלקטית להבנת קשרי הנישואין-וראה בהמשך הערות על השיטה האקזיסטנציאליסטית .  14

- ה סינתיטיתהמוצא את פתרונו בתשוב, כמתח דינאמי בין ניגודים - בדיוק במובן זה " דיאלקטי"משתמשת במושג 

  .)אינטגרטיבית

  
  .האני והאתה קיימים בכל מהותם זה מול זה ויחודם נשמר, הטוב והרע   .  15

משמעית השאובה מתוך הדעה כי רק פירוש -קריאת טקסט אריסטוטלית תכוון את הקריאה לקראת הבנה חד  .16

להחליף את כל הפרשנויות שקדמו  וכי פירוש זה אמור, "האמת המוחלטת"אחד יכול להיות נכון ולשמש כסמן של 

מתוך הראיה כי , קוטבית- הגישה הסוקרטית כלפי קריאת הטקסט תדבר על קריאה דו. ואשר אינן רלוונטיות, לו

של פירושים נוגדים '  גם בתוך מע, ויכולה להתברר מתוך עימות דיאלוג, האמת לעולם נסתרת ולפיכך היא אין סופית

  .וסותרים
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מצויה גם האפשרות של חירות כאן . יש מקום לכל פירוש, שכל פירוש נובע מאותו חלל שהצטמצם

, שכן האל הגביל את כוחו על מנת לעורר באדם את הרצון לפעול בעולם. מוסרית ואינטלקטואלית

בכך איפשר לתלמידי החכמים להרחיב את טווח . יוזמה וחדשנות, על מנת לעודד עצמאות

  ) . (Hartman 1985פרשנותם 

, ן הפירוש האחד יכול לבטל את הפירוש השניאי, בין הפירושים או בין האנשים מתקיים דיאלוג

הפירושים כולם . שכן האמת נסתרת, כי אף פירוש אינו יכול להתהדר בקירבתו לאמת המוחלטת

  . ומתקיימים בתוך קיום פלורליסטי, מוצאם מאותו מרחב

על היגדים סותרים ופירושים , הפרשנות המדרשית מבוססת מלכתחילה על ריבוי פרשנויות

תפישה כזו מכשירה את בני האדם לחיות בעולם דיאלוגי ולא בעולם דיאלקטי . יםפרדוקסלי

וגם פירושים הנראים , שכן ניתן תמיד לפרש מחדש טקסטים). 1990, 1983, 1978רוטנברג (

  .לכאורה כמנוגדים זה לזה עשויים למצוא מסגרת מארגנת אחת

יחס ו יסוד אשר יכול להביא מרפא לריבוי הפרשנויות הנובע מעקרון הצמצום מוביל אל אות, כך

   .ובו נדון בגוף העבודה -  " היחס הדיאלוגי"דיאלוגי והוא -הזוגי הא

, ממדית-הרי זו קריאה חד, כקריאה של סיפור החיים דיאלוגי מובן- המתח שקיים בזוג הא

, המכילה יחידות נבחרות מכלל סיפור חייו, האדם דבק באמת אחת 16 .אריסטוטלית באופיה

ממדי המסלק החוצה היבטים שאינם תואמים את -מטפל שלו טקסט חד-יש לעצמו ולקוראומג

. ולחיות אותו, הוא רואה בה את הדרך היחידה לקרוא את סיפור חייו. בסיפור חייו" קו האמת"

לא קיים חיבור בין . שאין בו כל ניגודיות, שלא ניכרת בו דואליות, או טקסט, זהו סיפור חיים

- וגם לא תהליך מחבר ומקיף של היחס אני. ונים המרכיבים את סיפור החייםחלקי הטקסט הש

  . בין בין הזוג) אך לא מיזוג(המהווה קשר , אתה

  דיאלוגי- יחס אקונסטרוקציה ו- דה

, קונסטרוקציה בזרם פילוסופי החוקר את האופן שבו קוראים ומבינים טקסט-מקור המושג דה

בעבודה זו . דיאלוגי-יחס זוגי אוניתן לישמו לגבי , יםהקריאה והביקורת של טקסט, ואת הפירוש

המשפחתי והזוגי " טקסט"ונסיק מהן לגבי ה, כתוב" טקסט"נשתמש בהבנות שפותחו לגבי 

  .בפסיכותרפיה

לטענתו . בד בבד" כתיבה"ראה בקריאת טקסט פעולה של קריאה ו (Derrida 1978)אק דרידה 'ז

. בטקסט כאילו כותב את הטקסט כפי שהוא מבין אותווכל הקורא , אין דבר שהוא מחוץ לטקסט

  .(Norris 1982)לפעילות הקריאה ומתן הפרשנות מעצם טיבה אין משמעות קבועה או החלטית 

יש קושי לקבל מספר תפישות או פירושים מורכבים  דיאלוגיים-לזוג המאופיין ביחסים א

. ולא נתפש כסיכוי לשינוי, רסמאיים בה ,קבעהמ" טקסט"כל פירוש שונה ומנוגד ל. וסותרים

ורשות להשמיע , יפרטנה" טקסט"באופיה ל 17 "קראית", ות אלה קיימת היצמדות דקדקניתזוגב

                                                           
  

אשר קיבלה את התורה שבכתב כלשונה ודחתה את היישום או הפרשנות , ינם כת שמקורה ביהדותהקראים ה   .  17

  .הם קיבלו על עצמם את יישום התורה ככתבה וכלשונה ודחו כל פרשנות פלורליסטית. הנוספת שנלוות לטקסט



  36

עשויים לבוא  הכזזוג שששאר הקולות ב, ויין מציין. אחד בלבד" טקסט"לקרוא , קול אחד בלבד

, ו כבעייתי וחולהשהמשפחה רואה אות, "הילד", לדעתו. אך בצורה סימפטומטית, לידי ביטוי

והוא זה אשר , מייצג את הקולות הדוממים במשפחה, ובגללו הזוג או המשפחה מגיעים לטיפול

  .באופן דינמי -subtextקורא עבור המשפחה את ה

דוחים ומשעים זרמים והבנות שניתנת להם משמעות , זוגות המקיימים יחס הדדי מדומה

הוא הרעיון  זוגמה שמאפיין את ה. המרכזי" סטטק"ואז יש נטייה לדחותם כסוטים מה, הרסנית

ולא  -שונים שלא מקבלים אותם " טקסטים", שניתן להשעות ולדחות פירושים ורגשות אחרים

רעיון המיזוג : "משליטים רעיון אחד, "טקסט"מחיקת ה, אי מתן המשמעות. משמעותלתת להם 

כל אחד עם  זוגם שמנהלים בני הוזאת גם בדיאלוגים הפנימיי, (Wynne 1958:631) " וההרמוניה

  .עצמו וזה עם זה

נוצר דיאלוג מתמשך פורה ויצירתי , קריאה- כתיבה מחדש-בתהליך זה של קריאה, על פי דרידה

כפי . ספור פרשנויות-שהוא תמיד דיאלוג פתוח לאין, בין הקורא המסמן לבין הטקסט המסומן

לוג -שמעות שתלטנית אינו רצוי רק בדיארעיון השעייתו של מתן מ): "51: 1995(שמעיר רוטנברג 

  ."לוג הפנימי שאדם מנהל בינו לבין עצמו-אישי אלא הוא יפה גם בדיא-הבין

וזהו הפחד הגדול , כמביאות הרס" טקסט"ביחסי הדדיות מדומה מתפרשות פרשנויות שונות ל

ליחסי  יחסים אלה יוכלו להפוך. (Wynne 1961)ההדדית , המקנן מאחורי הפאסאדה ההרמונית

יש להבין ”: כדברי רוטנברג. הדדיות אמיתית רק כאשר האמיתות המשפחתיות ייכללו בדיאלוג

אתה שבה - או-עתה אמת בין אישית או תוך אישית לא כדיכוטומיה אריסטוטלית של אני

, אלא כאפשרות בובריאנית של אני ואתה... אנטיתזה או סינתיזה אחת באה להחליף את התזה

ש של הטקסט בונה יצירה חדשה המכילה בתוכה את שתי האפשרויות שבה הקריאה מחד

  ).60: 1995רוטנברג " (המנוגדות באמצעות תהליך של צמצום

  מודל הצמצום כשיח דיאלוגי

, במשמעותה היומיומית הפשוטה" שיחה"בהקשר העיקרון הדיאלוגי יש לעשות הבחנה ברורה בין 

. גילוי של ראשוניות הזיקות שבין בני האדם"רק השיח הדיאלוגי אינו . לבין השיח הדיאלוגי

ואפילו גילוי של העובדה כי אין האדם די , השיחה היא גם גילוי של פתיחותו של אדם לאדם

  ). 5: 1996רוטנשטרייך " (והוא מעיקרו מותנה ואולי אפילו תלוי בזולת, לעצמו

הוא . לז-אתה והדיברה אני-יהדיברה אנ, כלומר" אבות דיברה"בובר ניסח בכתביו את המושג שני 

אלא מה שמתקיים הוא הזיקה , ואין האתה קיים באופן נפרד, טוען כי אין האני קיים באופן נפרד

האם זהו יחס שבו האתה הוא מעין אובייקט . והשאלה היא איזה יחס מתקיים ביניהם, אתה-אני

בובר (אתה -נוצר היחס אניואז , או שקיים מעבר מאני אחד לאני השני; )לז-אני, דבר-אני(נפרד 

                                                                                                                                                                      
טקסט אחד " דשתהמק"כמושג המתאר פרשנות פונדמנטליסטית " ' קראית'הרמנויטיקה "רוטנברג מציג את המושג 

" המציאות"הנבחר לפרש את  במושגו מתייחס רוטנברג לחוגים מיסיונריים המסמיכים חוג פנימי. ודוחה את השאר

הכוונה היא לחוגים דתיים שונים וכן לגילדות (בעוד ששאר המפרשים החיצוניים נדחים כבלתי מספקים , האמיתית

ת לדחות זוגישימוש במושג הקראות הינה להציג את הנטייה ההכוונה ב, בעבודה זו בטקסט הנוכחי"). מקצועיות"

  ".ההרמוני"פרשנות או דעה או התנהגות הסוטות מהתכתיב " ארור"ולתייג כ

  



  37

-ואילו הדיברה אני. בכל הלב"אתה מתקיים  אך ורק כאשר יש יחס -היחס אני, על פי בובר). 1966

  ).1996ברגמן " (לז לעולם אינה יכולה להאמר בכל לב

מהו היחס בין אני , השיח הדיאלוגי מדגיש את היחס הנוצר בין אדם לאדם ועוסק בשאלות כמו

האם הוא יחס של הקפה השומרת על הייחוד אך ? לז-הזה מאופיין ביחסי אניהאם היחס  -לאתה 

ולא למהות , כלומר מתייחס לתכונה בודדת(או שהיחס בשיח הוא זיקתי בלבד , גם מאחדת

  .)1989קרון ודסברג  ;1980בובר (בשאלות אלו עוסק השיח הדיאלוגי ). הכוללת

זו שיחה . לא מתאפשר שיח או יחס דיאלוגי אך, או קשר" שיחה"ביחסי הדדיות מדומה ייתכנו 

אך לא , ואף עשויים להגדיר עצמם כתלויים זה בזה, שאף עשויים להיפתח זה לזה, בין שני אנשים

לא מתקיים . לא נוצר יחס המעמיד כל אחד מהם כקשור ונפרד בד בבד, "הקפה"נוצרת ביניהם 

אינו מסוגל לפתח יחס , לפחות, וגמשום שאחד מבני הז, אתה-ביניהם היחס הדיאלוגי של אני

ולא יכולה להיות , לז-אי לכך יחסו כלפי עצמו וכלפי האחר הינו יחס של אני. קיומי תקף ומכליל

שאינה יכולה להתבצע באמצעות צד , צדדי-שכן פגישה על פי בובר היא אקט דו. ביניהם" פגישה"

  .אחד בלבד

. ו היא שדה כוח ששני אנשים נכנסים לתוכובובר כותב כי אהבה בין איש לאשה ובין אדם לחבר

מי שאינו יודע זאת אינו יודע אהבה . היא שרויה בין האני לבין האתה... אין אהבה דבקה באני"

כך מנסח בובר את המרחב הפוטנציאלי שבין שני אנשים המצויים ). 1974אצל ברגמן , בובר" (מהי

  .אהבה או איחוד, מתרחשים דיאלוג, "מצומצם"הוא החלל ה -רק במרחב הזה . בקשר משמעותי

אין אנו יכולים לתאר את מה שארע כאן כאירוע שקרה , כשקיימת שיחה בין שני בני אדם"

" משהו נוסף"לאותו ). 120 :1966בובר " (אלא יש כאן משהו נוסף: לכל אחד לחוד, לשניהם

או המרחב , "השלישי"החלל או המקום של , מרחב הביניים, השלישי האנליטי, קראנו כאן צמצום

  .זהו המקום שבו מתחולל המפגש בין שני אנשים. הפוטנציאלי

אי שם במקום שנגמרת , נשאר עודף": "משהו הנוסף"במקום אחר מבהיר בובר למה התכוון ב

הרז "זהו ). 112: 1966בובר ..." (המהותי, ועודף זה הוא העיקר, הנפש והעולם לא התחיל עדיין

ומותיר , שנותר בין שני האנשים, המרכז הפנימי"הוא , "אוויר לנשימה"כוהוא " בין אדם לאדם

  ). 77, 60, 30: 1980בובר " (כל אחד מהם נוכח במהותו

עודף , שדה כוח, חלל, בובר מתאר את המקום שנוצר בשיח שבין שני אנשים במונחים של אוויר

ברזילי (ליצור זיקה ויחס  המאפשר לאדם, זהו מרכז משותף ומאחד בין השותפים לשיח. ונוכחות

  .גם מודל הצמצום מתאר חלל אשר מתפנה על מנת לאפשר קשר, בדומה לכך). 1992

יחס והקשר שלהם לתופעת ה, בחלק זה עמדנו על עקרון הצמצום והעיקרון הדיאלוגי הנגזר ממנו

ללא , לז-יחס מכליל של אני דיאלוגי-אניתן לראות ביחס . הדדי המדומהדיאלוגי והיחס ה- הא

אתה -של אני -אלטרנטיבי , יחס אחר, לעומתו, הצגנו כאן. שמירה על הייחודי של כל אחד

ונרחיב באמצעותו את , בחלק הבא נעסוק במודל המטוטלת. שהוא יחס של הקפה, הבובריאני

  .דיאלוגי-קשר הזוגי האההבנה של תופעת ה
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  מודל המטוטלת מול מודל הרצף .6

הרואה את מכלול , אישית-אידיאולוגית וגם תוך, ותיתמושג המטוטלת מתייחס לתפישה תרב

כאשר בין כל , כניתנות לבידוד ולפירוק –הרגשות והתחושות , היצרים –התכונות הנפשיות 

דיאלוגי וביחס - ביחס א). 1999רוטנברג (המרכיבים מתקיימת דיכוטומיה ברורה והפרדה חדה 

עם אותם חלקים קשים של חוויות  הדדי מדומה לא ניתן לערוך דיאלוג במובן הבובריאני

. לחלקים החשוכים אולחלקים הנעימים וההרמוניים בלבד  אוובנפש יש מקום , ותחושות

קיום -ואין אפשרות לדו, כי אין אפשרות לאחד בין החלקים המנוגדים, מודעת היא-התפישה הלא

תיאורטית כתפישה , את תפישת מודל המטוטלת אציג בהרחבה בהמשך. שלהם בתוך שלם אחד

  . שעבודה זו מבארת היחס הזוגיהמאפשרת להבהיר את בסיס הבעיה של 

בעבודה זו הוא ישמש כאחד ). 1999רוטנברג ( "ספר היצר"מודל המטוטלת מוצג בהרחבה ב

- ליחס אהקשר שנציע בין מודל המטוטלת . דיאלוגי-הקשר הזוגי האממושגי המפתח להבנת 

, מתנסים האנשים בניכור מהחלקים הקשים דיאלוגי-א זוגיביחס . הוא קשר ישיר  דיאלוגי

, "לא ידועים"הווייתם ותופשים אותם כחלקים שיש להשאירם   המדכאים והאפלים של, הרעים

מייצג חוויית  דיאלוגי והיחס ההדדי המדומה-היחס הא, כך). ynne 1958W(       כלשונו של ויין 

האדם במצב זה אינו מעוניין בביטוי והעלאה של . הדחקה ולא ביטוי -חיים על פי מודל המטוטלת 

מתקיימת כאן בבירור הפרדת חלק . אלא בהכחדה והדחקה של אותם תכנים, תכנים מעיקים

לא ניתן לקיים דיאלוג עם אותם . מודע-בלא" הלא נעימות"אלה " איפסון"מהתחושות מהשאר ו

  .תכנים מנוגדים קיום של- כי אין אפשרות לדו, מודעת היא-התפישה הלא. חלקים

רצף טוען  -מודל הצמצום - " או-או"כתפישה כללית של  -לעומת מודל המטוטלת הטוען להפרדה 

  . לרציפות של מה שנראה כמהויות מנוגדות

  "כוליות"

זהו מושג . רצף נבהיר להלן באמצעות מושג הכוליות-את מודל המטוטלת מול מודל הצמצום

מסגרת המאחדת את , עות שיש בהן רצף או ההמשכיותהמתייחס לתופ, )1974(שהטביע ברגמן 

כוליות היא מושג שבו משקיפים על . "ושומרת עם זאת על ייחודו של כל פרט במערכת, הפרטים

בכל ריבוי קיימת קטיגוריה כוללת המכנסת את ). 1996רוטנשטרייך " (הריבוי בחינת יחידה

, מור את האיברים המוכללים בהמבקשת לש] הכוליות[ככל שהיא . "הפרטים למסגרת מאחדת

  ). 2 :1974ברגמן " (מבטלת את הריבוי ומעמידה אותו על רמה של אחדות של סינתיזה

שבה , תסמונת ההדדיות המדומהדיאלוגי ואת הבנת -היחס האמושג הכוליות מרחיב את הבנת 

 יםמתאפיינ יחסים אלה. בתוכו, קשים, היחיד אינו מייחס משמעות לחלקים מסוימים

חוויות קיומיות עשויות להיחוות , כלומר. ואף בפיצול בין אני לאתה, פרגמנטציה של חלקי האניב

זאת גם ברמה של חוויה פנימית וגם ברמת החוויה  –מודחקות ומושמטות , מוכחשות, כמנותקות

  . אישית-הבין

" תכוליו"ה. בכוליות קיימת הדגשה על הקשר בין החוויות באמצעות המשמעות הניתנת להן

מהווה תפישה פילוסופית המכנסת בתוכה את הריבוי של הפרטים ועורכת אותם כך שתוכל 

  .שתקנה משמעות מקפת לכלל התופעות, להיווצר אחדות
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, אופן עמידתם בפני עצמם: עומדים בפני האנשים שני מחסומים בהתפתחותםדיאלוגי -אביחס 

, ם ולהכליל חוויות ומרכיבים כואביםלהפני, אין הם נוטים לעבד. ואופן עמידתם ביחס לזולתם

גם ביחס , ומכאן להבנה עצמית שלמה ומקפת, ולכן אינם מסוגלים להגיע להכללה של הניגודים

  .הניצב מולם" אחר"וגם ל, שבתוכם" אחר"ל

  ואוריינטציהדיאלוגי - יחס א

, ההאדם הממומש לעומת האדם החי באוריינטצי: כותב על על שני טיפוסי אדם) 1980(בובר 

, בובר מגדיר את האדם הממומש כילד. דיאלוגי-יחס אומאלה ניתן להבין יותר את האדם החי ב

נתון כל כולו  - ובמיוחד האדם היוצר , הגיבור והנביא, החכם, המשורר, האדם הפרימיטיבי

  . המימוש הזה של החוויה הקיומית דורש מן האדם את מלוא כוחותיו הרוחניים. למעשה יצירתו

יוצרת הרמוניה , המשמעות הזאת, והמרכז הזה, הכל חי מתוך איזה מרכז"הממומש  אצל האדם

אין זאת . בתוך המשמעות ומן המשמעות, בתוך כל מה שמתהווה בתוך החיים של האדם החי

אבל כולם , ישנם מריבות, ישנם אסונות, ישנם ניגודים. שבחיי האדם הזה אין ניגודים, אומרת

-ישנם כשלונות וישנם דרכי, שם שבאיזה משחק שאנו משחקיםכ, נכנסים לתוך ההרמוניה

ולכן הם רק עוזרים לשבץ את ההרמוניה , אבל אלה נובעים מתוך כללי המשחק, עקלתון

  ).252 :1974ברגמן ". (הכוללת

מנותק , משום שהוא מנוכר לעצמו, לעומתו האדם החי באוריינטציה הפך את עצמו לאובייקט

הוא מותיר את הרושם כי . והפוטנציאל הרוחני שלו נותר רדום, יתומהקיום של הווי, ממימוש

החי רק באוריינטציה ללא שמץ "זהו סוג אדם . הוא נמצא כאן אך הווייתו שאולה ממקום אחר

  ). 251: 1974ברגמן " (והוא מתאפס בתוכו, של ריאליזציה

ם פועלים ויודעים יש בני אדם שה: "מוסיף ברגמן, של מעשה המימוש אשליהבאדם זה קיימת 

אבל , הם רודפים אחר מטרותיהם ומשיגים אותן, אבל הם פועלים בלי לחיות, להשיג הישגים

  ). 252 :שם" (הם כמו רוח רפאים. אינם בני אדם ממשיים, אינם חיים בעצמם

, המסלקת דחפים, קוטבית, האדם הלא ממומש החי באוריינטציה מבטא הוויית חיים פרגמנטית

לחיות את חייהם "קיום כזה מאפשר לבני האדם . ות למעמקי ההכחשה וההכחדהחוויות ורגש

: מפני הקריאה הקוראת אל האדם ואומרת לו, כשהם בורחים כל הזמן מפני ההוויה האמיתית

  ).252: שם, ברגמן!" (היה

ודומה שהוא מדבר על האדם שתיאר ויין בתסמונת , ממומש של בובר-ברגמן מדבר על האדם הלא

וכך הוא מעצים את , (Wynne 1958)גם הוא חי באשלייה של קיום שלם . ות המדומהההדדי

ובין , בין העבר לבין העתיד, זהו אדם שלא מתרחש בו דיאלוג בין הרוחני לקיומי.  הנתק בהווייתו

לא רק הווייתו הזוגית . ואי לכך גם לא בינו לבין זולתו, אין בתוכו שיח  דיאלוגי. הקושי להנאה

  .אלא גם הווייתו הקיומית, ם מדומהשל האד

אך ביחסי הדדיות , יחס דיאלוגי מחייב הישארות ולא בריחה אל קיום באוריינטציה רגעית

מימוש ". מדומה האדם חי את חיי הזוגיות והמשפחה שלו ללא חוויה של הישארות בתוככי קיומו

ות מדומה החיים נחווים ואילו ביחסי הדדי, )253: 1974ברגמן ( "פירושו חיים בתוך המשמעות

  . ללא משמעות
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המושגים של אדם ממומש ואדם החי באוריינטציה עוסקים בקיום שיש בו רצף מול הקיום על פי 

וכך יוצר הוויה , היחס הדיאלוגי יוצר גשר או מקיף את החוויות המנוגדות. מודל המטוטלת

של הדדיות מדומה אלוגי די-המקיימת יחס אזוגיות . לעומת חוויית החיים המקוטעת, רציפה

  . דומה במתכונתה למודל החיים שמשרטט מודל המטוטלת

  :יחס הדדי מדומה/ דיאלוגי - יחס א

. ויין במחקריו על יחסי הדדיות מדומה לא פירט ולא הסביר את המימד המיני שבקשר זה, כאמור

ממעטים לתקשר מצאנו כי זוגות אלו  דיאלוגיים-ומקיימים יחסים אבעבודתנו עם זוגות החיים 

נראה כי מודל המטוטלת עשוי להציע הסבר . ואף ממעטים לקיים יחסי מין באופן כללי, זה עם זה

ועל כן נשתמש בפרדיגמות המונחות בבסיסו על מנת להבין את פשר הביטוי המיני , לתופעה זו

  .דיאלוגי-זוג המקיים קשר הדדי מדומה או קשר אביחסי ה

להבחין ביניהן ולנתק ולבודד אלמנטים משאר , לבודד תכונותמודל המטוטלת עוסק בנטייה 

את ,  כאמור, הוא מייצג). 1999רוטנברג (תרבותי /חברתי/המרכיבים השייכים לאותו מכלול נפשי

המודל . הכנעה מול שליטה, כגון דיכוי מול ביטוי, הנטייה לתפוש את התופעות בדרך דיכוטומית

זוהי הרחבה . שמתקיים ביטוי אושמתקיים דיכוי  או ,כלומר". או-או"מדבר על תפישה של 

אלא שמודל המטוטלת עוסק לא רק (רגון הפסיכולוגי 'השגור בז -splittingתיאורטית של מושג ה

הנפשי אלא גם בנטייה החברתית והתרבותית לעשות פיצול באמצעות הבנייה  -splitב

  ).אידיאולוגית

י הדדיות מדומה יוכל להיות מובן כאפקט פעולתה מה שנראה כפרישות מינית אצל הזוגות ביחס

הרי המטוטלת , מכיון שאין ביטוי ואין הכרה ומשמעות לחוויות חיים קשות: של המטוטלת

שככל שההדחקה עמוקה יותר כן גדול יותר , הטענה היא. ממשיכה בתנודתה כגודל הטלטלה

כי , כך נוכל למצוא. הביטוי המיניגם של , וכפועל יוצר מכך, אפקט הדיכוי של הביטוי הרגשי בכלל

  .אלא ההתייחסות הרגשית בכללותה, לא רק היחס המיני פושר אצל זוגות אלה

בעברית יצר ויצירה . רוטנברג בוחן את המושגים יצר ויצירה ומציע גשר בין שני מושגים אלה

רה מתייחסת לכוח היצי" יצירה"מתייחס לדחף הפיזי בעוד ש" יצר. "גזורים מאותו שורש

השימוש המוכפל במונח זה הוא הוא "מכך מסיק רוטנברג כי ). 1999רוטנברג (וליצירה רוחנית 

' היצר'ממדי הרחב יותר בין -שמדגים כיצד האיחוד הגופני מיני מספק מודל מובנה לאיחוד הדו

  ).59: שם)" (הרוחנית(ליצירה ) הפיסי(

-יחס א. למסגרת מובנת אחת כך מודל הרצף מול מודל המטוטלת מאחד את שלוש התופעות

מודל המטוטלת מצרף את כל . מדומה היא תופעה שבין כל מרכיביה יש קשר דיאלוגי והדדיות

, בפרטמדומה  הדדיותיחסי כי בקיום של , הסימנים שעליהם מצביע ויין במחקריו לכלל הבנה

  .ל"ופעות הנלא מתקיימת חוויה של רציפות ולכן אנו מוצאים את הת, דיאלוגי בכלל-וביחס א

יצירה , צורה, הקושר בין יצר, חובק כול, את היסוד המיני יש להבין כעיקרון רחב יותר, כאמור

שבו הם יכולים להשתמש בכוח רצונם החופשי , שלהם' יצר'בני אנוש זקוקים ל: "ויצורי אנוש

יבים אלה שכן בלא מרכ, יצירתיות רוחנית –קרי ', יצירה'לצורך של אינספור אפשרויות ' ציר'כ
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 ,דיאלוגי כמו ביחס ההדדי המדומה- יחס האב). 39 :שם" (אנושיים' יצורים'אין הם מגלמים 

  .וכן היצירתיות, ההדדיות המדומה חסר האיחוד הגופני והנפשי

אלה סגרו בתוכם זוגות . חיות או ליבידו, יצירתיות, הדדיות מדומה מאופיינת בהעדר יצריחס של 

אך ברבדים העמוקים , וחייהם מתפקדים במישור הנראה לעין, צראת מוקד החיות שמאפשר הי

  . יותר חסרה להם היכולת לגעת ולהפיק מחומרי היצר את יצירת חייהם

מתקשים להיות יצריים , דיאלוגיים בכלל-בפרט וביחסים אאנשים ביחסי הדדיות מדומה 

, כפי שראינו. ן יצר ויצירהלבי דיאלוגי-יחס אועבודה זו מבקשת לברר מהו הקשר בין , ויצירתיים

וראיית שתי התכונות על רצף אחד מאפשרת לנו ללמוד לתעל את אנרגיות  -יצר כרוך ביצירתיות 

  . דרך המיניות והיצירתיות - החיים הכבירות ולממשן 

אלא בחיים ללא , לא מדובר בסיפוק גחמות. יצר המין הוא מקור לחיוניות ולחיים מלאים

חיים יצירתיים ומלאים המנצלים את מלוא האנרגיה הנפשית , כפייתיותללא כחש וללא , הדחקה

  18 ).1997הנדריקס והאנט (של האדם 

והיא , כי בתסמונת ההדדיות המדומה אין חיבור בין היסודות הגופני והנפשי, כנגד זאת נזכיר שוב

את מוקד  אנשים ביחסים אלה סגרו בתוכם. חיות או ליבידו, יצירתיות, מאופיינת בהעדר יצר

כאשר ברבדים העמוקים יותר אינם יכולים , והם מתפקדים רק במישור הנראה לעין, היצר וחיות

מודל המטוטלת מצביע על כך שלא מתקיימת , כך.  לגעת ולהפיק מחומרי היצר את יצירת חייהם

 רוטנברג קושר את ההפרעות ביכולת. ל"ועל כן אנו מוצאים את התופעות הנ, חוויה של רציפות

, ביסודות הדתיים שלה -וביתר ספציפיות , ביסודות התרבות שלנו, בין היתר, לאהוב וליצור

זרימה היא לב לבה של , הנאה, יצירתיות, ההפרעה בביטויי מיניות. ובמיתוסים הקדומים ביותר

  ).1999(אליבא דרוטנברג , התרבות המערבית

כפי שתוארה , דיאלוגיים-חסים אובי שמוצאים אצל זוגות ביחסי הדדיות מדומה" הפרישות"

והיא , תוך כדי מהלך החיים, "מאליה"שהתרחשה , היא פרישות שלא מדעת, בפרקים הקודמים

  .חוסר תשוקה לגעת בחיים במלוא עוצמתם, חוסר חשק, נובעת מחוסר אנרגיה

אשר מאפיינים אותו , על פי מודל המטוטלת מובנת המיניות כמימד בקצה האחד של המטוטלת

ההדחקה מובנת . מחשבות והתבוננויות על האדם, שעל פיה נגזרות פעולות, יאולוגיית חייםאיד

, אשר מאפייניו הם אי מתן משמעות ונוכחות לכוחות וחוויות, כמימד בקצה האחר של המטוטלת

במעין חור שחור " נבלעים"כשאלה , והכנסתם של יסודות החיים לתוך חלקי נפש לא מזוהים

שהביטוי , אלא יוצרת נוירוזה דסטרוקטיבית, חקה זו אינה רק הדחקה מיניתהד. במעמקי הנפש

מה שנראה כדיכוי וכיבוש היצר הינו בעצם סימפטום נוירוטי . ישלה הוא שיתוק יצירתי כלל

  ).1999רוטנברג (ביטוי לאימפוטנציה כללית של הנפש , אימפוטנטי

                                                           
אלא יורחב , שלא יובן רק בהקשר המיני בלבד, כמושג רחב" הדחקה מינית"בעבודה זו אנו נבין מושג כמו .  18

, ההתלהבות, השמחה, הבניה, הדחקת היצירה, הדחקת היצריותבמובן של , בכלל" הדחקה נפשית"בהמשך על 

 Foucautבמובנים שעליהם מדבר פוקו . (אבדן שלמות העצמי ועוד, אבדן האיתות הפנימי, ההתפתחות, התחושה

1976,.(  

  



  42

חן את המושגים והתפישה כתב מסה על אודות המיניות וב (Bloom 1993)אלן בלום 

בלום . יצירתיות ותוקפנות, סובלימציה, ואת היחסים הפרובלמטיים שבין תסכול, הפרוידיאנית

לעובדה שאנו , במשיכה ובחשק, בביטוי המיני, בדמיון הרומנטי, מקשר את הירידה ביצירתיות

הוא מאוד אנוכי  ,על פי הגירסה הפרודיאנית, ארוס. "חיים במציאות מודרנית עתירת טכנולוגיה

שאין לה , במיטבו הוא מציע אך ורק פשרה. וחסר יכולת להציע בסיס נאות לקשר אנושי אינטימי

כה משעמם , אך כה דל, הדיבור הפרודיאני על אהבה הינו דיבור פתוח. דבר וחצי דבר עם אהבה

." האנוש לכוח הכי עמוק בבני, הכי מרגש, כך אירע למה שנחשב לדבר הכי מסתורי. וכה מאוס

  )24 :שם(

זו אינה יכולה להיות ... המיניות האנושית הינה בלתי נפרדת מהיכולת לדמיין: "והוא מוסיף

הביולוגיסטים יכולים לתאר את הזיקפה הזכרית ואת . מושגת באמצעות תיאור תנועות הגוף

אר אך אינם יכולים לת... המוכנות הנקבית ולתאר את התהליכים הגופניים שמאפשרים אותם

היכולת ... האמת אודות העוררות המינית והארוטיזם מתנגדת למטריאליזם. מתי זה יתאפשר

ואתה לא יכול לעשות סקס ללא .... ארוס הוא אחי השירה. לדמיין מחליפה את המין בארוס

זה כמו לדבר על מזון אנין טעם . ללא כל תוספת, זה כמו להיות רעב ולאכול מכל הבא ליד. שירה

לא עם , כלומר, (Tast)בעולם תקין הדיבור על מין יקושר עם טעם  …ל מדע ודיאטהבמושגים ש

  ).24 :שם..." (רעב ופונקציות ביולוגיות אלא עם שאר רוח

הגורמות לעקרות ולדום , חוסר היכולת לדמיין הוא תוצר של הכחשה והאפלה של כוחות חיים

קיום האנושי מנתקים את האדם חיים ללא תחושת רציפות ב 19 .הלב הפועם של הנפש החיה

" הוויית חיים טכנולוגית"גורם ל, ניתוק זה הולך ומתפשט לאזורים נוספים בנפש. ממקור הווייתו

  ". השירה"שהיא מקור , הוויית חיים מעוקרת מחוויה אותנטית, בפרפרזה על דברי בלום -

ייה הדיכוטומית לבין וקושר בין הרא, יצירתיות והדחקה, רוטנברג מסכם את הקשר בין מיניות

הפרדה בין גוף  -התיאוריה הפרוידיאנית גזורה על פי עקרון המטוטלת , לטענתו. כשל יצירתי

כוח האני היצירתי המתבטא ביכולת להרגיש . "ביולוגי-לנפש ושיוך הדחף המיני לחלק הגופני

, מכאן. זה בזה והתהליך הגופי ליבידינלי של הפורקן המיני מהווים אויבים המתנגשים, ולדמיין

מדלדלת את כוחו של האני להרגיש , קרי הבעה גופנית של מיניות, שהגדרה פיסית של מיניות

  ). 56: 1999רוטנברג ." (וליצור באופן רגשי תוך שימוש ביכולת הדמיון היוצר

דיאלוגי הדדי -המקיימים יחס אכאן מצויים ניצני ההסבר לתופעה שאנו מוצאים אצל זוגות 

מצב , על פי מודל המטוטלת. ולרוב הם חסרים תשוקה מינית, מדוכא, צר המיני חלשהי: מדומה

היצרי והיצירתי , החלק המיני. זה נוצר עקב המגמה להפריד בין חלקי נפש הקשורים זה בזה

ומשום כך גם החלקים ההכרתיים והרגשיים הכרוכים בו מסומנים , באים לביטוי חלקי בלבד

  .כאזורים לא נגישים

                                                           
נן לדעתו בתרבויות אשר אינן טכנולוגיות ואשר אי. בלום קושר תופעות אלו ורואה אותן גם כתלויות תרבות  .  19

כ "נמצא פחות ופחות את התופעה הזאת שהיא נפוצה כ -נטרליות ושכלתנות , הפרדה, שמות דגש על טכנוקרטיה

תרבותי של תסמונת ההדדיות המדומה אלא נדגיש את /אך אנו בעבודה זו לא נתייחס למימד החברתי. בתרבותנו

  .ההיבט הקליני
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ההפרדה הזאת עולים ומתבלטים הכוחות ההרסניים והנרקיסיסטיים שבאים לידי ביטוי בשל 

המיניות , בדומה לכך. (Wynne 1958, 1961, 1962, 1963, 1965)בסימפטומתולוגיה שמתאר ויין 

והיכולת היצירתית , הרדודה של הזוגות ההדדיים המדומים הינה התוצר של חוסר היכולת לדמיין

  .שאינה מתממשת

מתאר אנשים שוויתרו על הריגוש שמציע  ,ההדדי המדומהדיאלוגי ובעיקר היחס - היחס הזוגי הא

, להזדעזע, להתפעם, לרדת למצולות נפשם, לחוות לעומק, אבדה להם היכולת להתרגשש, המין

אך הם כבר כיבו את , ייתכן שהמין מעורר בתוכם כמיהה להרגיש. להרגיש עצב במלואו ושמחה

  .ייהםהערוץ הזה בח

, שיחסי המין שלהם הם בתדירות נמוכהדיאלוגי -המצויים בקשר אבקליניקה ניתן לראות זוגות 

, ניתן לקשור זאת ליכולת הדמיון הנמוכה שלהם. והמתח המיני ביניהם חלש באופן כללי

  .ואי לכך גם הקשר המיני רדוד, ליצירתיות שאינה מוחשית

לבין הוויה , הממוקדת בפעולה ולא בסמל, מומשתבלום גם מדגיש את הקשר שבין מיניות לא מ

הרחיב את ) Sennett) 1977ריצרד סנט . שאינה יכולה לחוות אותנטיות, רגשית לא ממומשת

הוא טוען כי אנשים . טענתו של בלום והוסיף את המימד הנרקיסיסטי להווית חיים עקרה זו

חסים משמעותיים עם האחרים נעוץ בתוך  תוכם כי חוסר יכולתם לכונן י" יודעים"נרקיסיסטיים 

  . 20 )9' עמ, שם" (להרגיש באמת"בחוסר יכולתם 

כאשר כל , מצוי האלמנט הנרקיסיסטידיאלוגי ובעיקר ביחסי הדדיות מדומה -זוגי אגם ביחס 

ומהאותנטיות שלו , מנותק מהתחושות האמיתיות של האחר, אחד מבני הזוג מסתגר בתוך עצמו

לא ניתן לכונן מפגש עם , לדמיין, לחוות, חוויה אותנטית ויכולת להרגישכאשר לא קיימות . עצמו

, כאן נפגשים דבריו של סנט עם ויין. הן ברמה של החוויה המינית והן ברמה הסימבולית -אחרים 

מה שאינו יכול להיות מורגש "הוא דיאלוגיים -המקיימים קשרים אלפיו המוטו של זוגות ואנשים 

  .(Wynne 1958)" דוע ולא מסומןאו נחווה יישאר לא י

  דיאלוגיים-ויחסים א –הרס ובנייה 

מודל . על הפחד משינוי אצל זוגות ביחסי הדדיות מדומה, בקצרה ובתמצתיות מרובה, ויין מדבר

  .המטוטלת מרחיב את הבנת התסמונת מבחינת ממדים אלו

ל השלילה בטבע הדגיש את חשיבות ההרס למען בניית החדש ואת מקומה ש) 1998(קירקגור 

כל נקודת ": אירוניה"בהקשר זה הוא חיבר את העיקרון הדיאלקטי למושג ה. ובעולם האנושי

שלב זה חיוני על מנת שתתפתח הכרה ובנייה של . מפנה בהתפתחות העולם מבוססת על הרס הישן

, כלומר. קודמת להתגלותו הפעולה ההורסת של האירוניה, לפני שהיסוד החיובי מתגלה. העתיד

  . הם תוצאה של התבוננות בעבר והריסתו" עתיד"התפתחות ו, כל התקדמות

יותר יכול להתקיים רק על סמך " הטוב"העתיד  -למעשה זוהי תפישה דומה למודל המטוטלת 

היא גם דומה ). שמוותרים על העבר וזוכים בעתיד אושחיים את העבר  או(שלילת העבר והריסתו 

                                                           
שמצא קשר מובהק בין הנטייה לקווי אישיות , )1998(י שר' סימוכין לטענות אלו נמצאו גם במחקר של מ.   20

  .(false self)נרקיסיסטיים לבין הצגת עצמי מזויף 
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ובמיוחד הטראומות והקשיים (הרואה במחיקת העבר , מהלתפישה בתסמונת ההדדיות המדו

  .תנאי מוקדם לשמירה והמשכיות של הפרט והמשפחה) שבו

כי מי שמצויים ביחסים אלה , ויין  מציין שוב ושוב במאמריו העוסקים בהדדיות המדומה

כל שונות או סטייה נתפשות . (Wynne 1958)מיוחד למוטיב ההרס " יחס"מפתחים 

כתביעות המיועדות להרוס את , "הרמוניה"העשויות להפריע ולזעזע את תחושת ה כטרנזאקציות

תחושה זו משקיטה . השקעה רגשית רבה מכוונת להשגת תחושה של שלימות והרמוניה. המשפחה

  . הזוג והמשפחה, את הפחד מהרס וחורבן של הפרט

התחושה . נותרים ללא מענהכי ציפיות או רצון לשינוי שמביעים בני משפחה , בתצפיותיו מצא ויין

, )630' עמ, שם" (שונאים את השינוי"אנשים אלה . היא כי ציפיות אלו נותרות תלויות באויר

כי , והתנהגויות ותפקידי משפחה שכבר לא מתאימים לשלב ההתפתחותי הופכים להיות מקובעים

  .יש פחד מפניו, אלא להיפך, אין אפשרות להיפתח אל החדש

יראה כי , שנים  6-5ושב לראותה לאחר , ה משפחה ביחסי הדדיות מדומהמטפל שרוא, ואמנם

התבגרות , השתנות, התחושה היא כי אין התפתחות. המשפחה והזוג נותרו עומדים במקומם

  .והזמן שעבר לא נתן את אותותיו בזוג או במשפחה, ותחושה של עומק

כל שינוי מתפרש כמוביל ": ההרס מול בניי"היא דילמת ה, הבלתי מודעת, הדילמה האופיינית

, הדילמה היא הבחירה בין היציב. ועל מנת להימנע ממנו יש להימנע משינוי, להרס היחסים

בנטילת סיכון של , ההרס כרוך בשינוי ופרידה מהמוכר. הבטוח והסטגנטי לבין התפתחות וגדילה

הדדיות מדומה ביחסי , בסופו של דבר. להתפתחות, אך אלו עשויים להוביל לבנייה, אובדן

, כך ניתן להמשיך לשרוד ללא צמיחה. בשל הפחד משינוי, בקיבעון, הבחירה היא בהליכה על בטוח

כל זאת בזכות . ללא גילוי הסדקים וחריצים שהחוויות חורטות בחיינו, ללא מתן משמעות לזמן

  .אותו מנגנון נפשי המקפיא את הרגש בכללותו

שלעתים קשה , מתוחכמים על ידי הזוג או ההורים במשפחות כאלה מופעלים מנגנונים מאוד

. ללא כאב, ללא שינוי, שמטרתם היא להשאיר הכול כפי שהוא, לזהות את המניפולציה שבבסיסם

מקבעים את הזיוף ואת , חוסמים אפשרות לספונטניות, המנגנונים הללו מוטמעים בתוך המשפחה

  . היחסים המדומים

. מחוק ממשמעותו, "עבר מת"גות הללו הוא תפישה של מה שאנו מוצאים אצל המשפחות והזו

על פי . קובע קביעה מאוד חשובה במאמרו הראשון על הדדיות מדומה) Wynne 1958(ויין , ואמנם

הוא מפרט ומדגים זאת . אנשים וזוגות אלו פיתחו את התסמונת הזאת בשל עברם, התרשמותו

לו אותם למסקנה כי עדיף להימנע הם חוו בילדותם טראומות שהובי. בדוגמאות קליניות

. משום שאלו מובילים להרס היחסים המשמעותיים והיקרים ביותר,  מכעס, ממשבר, מקונפליקט

כעס במינון בלתי , תוקפנות פיזית או מילולית, אלימות, אלה היו לרוב מריבות קשות בין הוריהם

ת להיות יחסים של שקט הטראומות היו יכולו, לחילופין. אשר הובילו להרס המשפחה, נסבל

כל אלו קובעו . 'וכו, של אי מתן לגטימציה לרגשות הנחשבים קשים במשפחה, של סגירות, מקפיא

, קונפליקט  וכעס, שכל מריבה, מודעת-וכאשר הגיעו לבגרות הם נשאו בלבם החלטה לא, בזכרונם

הימנעות  –הרס  ביןכך נוצר הקשר ). שם(הזוג והמשפחה , ומסכנים את האני, מובילים להרס
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פיתחו מנגנון  זוגות אלו . חוסר בנייה –" ביטחון" -חוסר יצירתיות  -הימנעות משינוי  -מהרס 

  . השומר עליהם מפני הטראומות שחוו בילדותם, "עוקף עימות וסבל"

אך את אלה החיים ביחסי הדדיות מדומה , אמנם לא מעט אנשים חווים טראומות קשות בעברם

  :אלה מייחדים מאפיינים

אין הם רואים כל קשר בין עברם לבין האופן שבו הם חווים את ההווה והעתיד . עברם מחוק. א

   21 .העבר מת, לדידם. שלהם

, קונפליקט, מוטיבים של כעס. המוטיבים בעבר שגרמו להם לכאב נדחים ונשללים על הסף.  ב

מנעות מכל מה ואי לכך מתפתחת אצלם תגובת הי, מתקשרים אצלם להרס, משבר, עימות

  .שמזכיר רגשות אלו

אין מוצאים ; "בנייה"הוא הימנעות ממה שקירקגור מכנה " ההרס"תוצאת ההימנעות ממוטיב .  ג

  . התפתחות ושינוי, אצלם בנייה

, "פתרון חדש"שיוביל ל, רצף יכול להציע חיבור בין הפחד מפני הרס לבין הבנייה-מודל הצמצום 

אם ייעשה ניסיון , בעבר עשויות להוביל לפתרון שונה לחלוטין הטראומות שנחוו". אמת חדשה"ל

אם העבר ותכני ההרס ישתלבו בעתיד , העתיד –למזג את תכניהן  אל הקצה השני של הרצף 

כלומר חיים עקרים ללא בנייה , זהו פתרון שונה מהפתרון שהם מצאו. אלו זוגותחייהם של 

  .)חיים על פי מודל המטוטלת, כלומר(והתחדשות 

  :דיאלוגי והדדיות מדומה-יחס א ,יצירתיות, יצריות

במובן , ראשית. כבר הדגשנו כי זוגות ביחסי הדדיות מדומה נוטים לא לבטא את יצריותם

המיניות  -במובן המיני , ושנית; אפרוריים וחסרי שמחה, גוניים-חייהם נראים חד -היצירתי 

כשהזוגות מקיימים ": פרישות מינית"של ולעתים קרובות נגלה תופעה , סבוכה, ביניהם חסומה

מעין  –זהו דפוס נפשי של חוויית עיקור ). בדפוס, טשרני ואסינלי(יחסי מין לעתים רחוקות בלבד 

ביכולת לממש , הנוגעת ברבדים עמוקים של הקיום, נוירוזה אימפוטנטית בלשונו של רוטנברג

  ). 1999רוטנברג (יצירתיות ושאיפות באופן ספונטני ומכוון 

לפיה הגוף והנפש נתפשים כישות אחת בעלת , בעבודה זו תאומץ הגישה המוניסטית של המיניות

טענתנו היא כי . כשהרצף הוא בין היצר הגופני העובר תיעול לעבר היצירה הרוחנית, המשכיות

כך . וקיים קשר בין החיוניות הכללית לבין המיניות, המיניות היא חלק אורגאני מהוויית האדם

אינם חיים את מיניותם באופן , דיאלוגי בכלל-או יחס אגות ויחידים ביחסי הדדיות מדומה זו

  .אך אין לנתק עובדה זו מחייהם הרגשיים, מלא ופעיל

  

                                                           
או שכתוב דיאלוגי " ִשלחּון"עמד רוטנברג בדברו על הצורך ב" כושל"על הצורך בהבנה מחדש של העבר ה  .  21

, רכבת לחן מחודש לצלילים הישניםמושג הִשלחּון מדבר על הצורך בה ).1995רוטנברג (כאמצעי תרפויטי 
. של הניגון על מנת שאותם מרכיבים בלחן יפיקו צלילים הרמוניים יותר" עיבוד"על הצורך לערוך 

העבר של  –" הטקסט"מחדש של " בקריאה וכתיבה"הוא מעין שיטה תרפויטית העוסקת " שלחון"ה
הטקסט הטיפולי עובר עיבוד . ובהלחנה מעובדת ובהבנה מחודשת של חלקים מסיפור חייו, המטופל

השלחון מתמקד . קונסטרוקציה של מרכיבים סותרים או מנוגדים-פסיכותרפויטי באמצעות צמצום ודה
  .באפשרות לכלול סיכוי להתפתחות ומשמעות אחרת בחיי המטופל על סמך הבנה אחרת של עברו
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  סיכום. 7

ההפרעות הנפשיות הנפוצות בתרבותנו קשורות קשר עמוק ביסודות התרבותיים והאידיאולוגיים 

-היחס האהבנת . שלה" דתיים"ביסודות ה, יפיותוביתר ספצ, של החברה שבתוכה אנו חיים

כולל פיענוח מיתוסים (המדומה כרוכה בהבנת שורשיה התרבותיים דיאלוגי והיחס ההדדי 

שהן כה נפוצות , זרימה וספונטניות, הנאה, יצירתיות, מיניות, ההפרעות בביטויי שמחה). קדומים

  22 .לבה של התרבות המערבית כרוכות באידיאולוגיות ובדתות שהן לב, בתרבות המערבית

כתופעה , דיאלוגי ויחס הדדי מדומה-הזוגות המקיימים יחס אפרק זה הציג את התופעה של 

הרובד האחד הוא התופעות . הבאה לביטוי בשני רבדים מקבילים וקשורים תימטית זה לזה

בין  –הרובד השני הוא תופעות המתרחשות במרחב הבין אישי . המתרחשות בנפשו של האדם

 םוביחסי, הראינו כי היחס הזוגי הנוצר בכלל. האדם לבין האחר שעמו הוא מקיים יחס משמעותי

, אישי- האישי והבין, שני הממדים. משקף את הקשר שהאדם יוצר עם עצמו, בפרטדיאלוגיים -א

כללנו כאן גם  ).1999רוטנברג , וראה מושג הראי הכפול(משקפים זה את זה , כרוכים זה בזה

, העצמי, כמו האגו, ומושגים הקשורים בו, ההבשלה האישיותית ותהליך האינדיווידואציה תיאור

תופעת . הכרוכה ביכולת ליצור עצמי מופרד ומובן היטב, היכולת לאינטימיות, והעצמי המזויף

שביטויו הוא הפרעות , ההדדיות המדומה מתוארת ככשל יחסי בהשלמת שלבי האינדיווידואציה

  .בקשר הזוגי

, אינטימיות, תהליך האינדיווידואציה, תיאוריית העצמי –שנסקרו יאוריות הפסיכולוגיות הת

לבין דלות היצירתיות והיצריות דיאלוגי -יחס אבקשר שבין  ולא עסק ,'העצמי המזויף וכד

כמאפיינים את הקשר בין שני , התייחסות מספקת לממדי היצר והיצירתיות מצאנולא ו, ביחסים

-א םמי שלוקה ביחסי, ראינוכפי , עם זאת .כך במידה מספקתין לא התייחס לוויגם . המינים

 - מושגים הוספנו את השימוש ב, לפיכך. לוקה גם ביכולת לתקשר עם יצריו ויצירתיותו דיאלוגיים

מובילים אותנו להבנת היצירתיות והיצר באמצעות הרחבה תיאורטית של שצמצום ומטוטלת 

  .העיקרון הדיאלוגי

כמו  –של הצמצום " פינוי המקום"רות הפסיכולוגית ידועים מושגים מקבילים לבספאמנם 

, של בובר" ההקפה", של אוגדן" השלישי האנליטי", פוטנציאלי של ויניקוט/המרחב המעברי

והם מצביעים על המרחב המצוי בין שני , אלה הוצגו בפרקים הקודמים. של לוינס" השלישי"

בדינמיקה המתרחשת בעת  הצמצום בכך שעוסקמושג של  וייחודאך . אנשים המצויים בקשר

  .  נפשית-ובהשלכותיו למימד הרצף וההמשכיות התוך, יצירת המרחב

תוצאה עגומה של חוסר יכולת לפנות מקום פנימי  םהדדיות מדומה הדיאלוגיים ו- יחסים א

עקרון , צמצוםמושג ה. של בן הזוג, ובמקרה דנן, שלו" אחרות"או ב" זולתיות"להכיר ב, לזולת

כי היכולת להצטמצם היא שלב בוגר , הרצף ומודל המטוטלת שהוצעו על ידי רוטנברג מבהירים

                                                           
האידאולוגיות והערכים הדומיננטיים  לבין  , הדת, עבודות רבות נכתבו בספרות אודות הקשר שבין התרבות   .  22

 Orbach 1978, , Bilu and Witztum ההפרעות   הנפשיות   שבאות  לידי  ביטוי באופן  הספציפי  לתרבויות אלו של 
נראה כי יש מקום בהחלט לעבודות נוספות שיבחנו את הקשר בינה לבין תפישות והשקפות חברתיות . ועוד 1995

- אנורקסיה, אכילה כפייתית, עבודות דומות נעשו על סימפטומים נפשיים כמו היסטריה. תרבותנווערכיות נפוצות ב
לבחון עד כמה , אם כן, יש מקום. בהקשר של מציאות תרבותית המעודדת צמיחה של סימפטומים אלו, נרבוזה ועוד

מהווה אף היא ) דחקתייםכחלק מסימפטומים דיכאוניים וה(דיאלוגי -והיחס הזוגי האתסמונת ההדדיות המדומה 
  .תוצר של תרבות זמננו
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בידוד , הם גם ממחישים כיצד הנטייה להפרדה. שבו אדם מסוגל לפנות מקום לזולתו, ומתקדם

ולתת ביטוי ליצירתיות , והכחשה של תופעות נפשיות מפחיתה את היכולת ליצור יחסי הדדיות

-אישי והמימד הבין-הם מאחדים את המימד התוך, מבחינה זו). 1999; 1990רוטנברג (ויצריות 

  .אישי וקושרים אותם ליחסי הדדיות

של האני  יםהיבטהמסבירים מושגים כ, אף הם שייכים לנושא, כעס ותוקפנות או פחד מפני הרס

  . וליצור מרחב משותףעקב חוסר היכולת לפנות מקום לאחר , שאינו מחובר עם חלקים מעצמו

הדדיות דיאלוגי ול-יחס אשלא נקשרו עד עתה ל, יצר ויצירתיות, כמו מיניות, יסודות נוספים

מושג . נדונו כאן בהקשר של המרחב הזוגי, ולא טופלו בתיאוריות שהוזכרו בעבודה, מדומה

ומשלימים את , הצמצום ומודל המטוטלת מבהירים את הקשר של יסודות אלה לתופעה

  . דיאלוגי-יחס זוגי איאוריות העוסקות בהת

והמרחב , אישי-אישי והן במימד התוך- מושג הצמצום ייחודי בכך שהוא עוסק הן במימד הבין

הוא מתקשר לאותם מרכיבים שעליהם דיברו . שנוצר בתהליך הצמצום קושר בין הממדים הללו

וצר בקשר הזוגי שבין שני הנוגעים למרחב הנ, לוינס ואחרים, בובר, אוגדן, לאקאן, ויניקוט

, המרחב שמתפנה על ידי שני בני הזוג יוצר אותה ישות שלישית המצויה בקשר שביניהם. אנשים

  . מקום הצמצום הוא המרחב המחבר ביניהם. ונותנת תוקף לדיאלוג ההדדי ביניהם

מודל המטוטלת מתאר את התהליך ההדחקה של הרגשות וההתנסויות אצל בני הזוג ביחסי 

הדחקה זו גורמת לחוסר יכולת לתקשר הן עם חלקים אחרים בפנימיותו של בן . יות מדומההדד

ליצור מרחב של קשר , "להצטמצם"חוסר היכולת . המשפחה, בן הזוג, קרי –והן מחוצה לו , הזוג

כך שלא נוצר , "אני-לא"נובע מהעובדה שהרבה חלקים בתוכם משויכים לעולם ה, בין בני הזוג

  . פנותו לשם יצירת הקשר עם הזולתמרחב שניתן ל

תהליך האינדיווידואציה שבו מתפתח האדם לאישיות מוגדרת ונעשה מודע למרכיבים השונים 

. הוא תהליך של התפתחות הכרוך בקונפליקטים פנימיים –לעתים מרכיבים קשים  –בנפשו 

את נוטים לסלק מתוכם דיאלוגי - או ביצירת יחס אאנשים הלוקים בהדדיות מדומה 

. המפרידה בין תכנים רצויים ולא רצויים, זוהי פעולת המטוטלת .להדחיקם, הקונפליקטים

אך , כשהם מודחקים, המרכיבים הקשים אינם מפסיקים להתקיים גם כשמתעלמים מהם

  . סילוקם תופס את המקום שנועד לספק אנרגיה נפשית ליצירת קשר
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  הפרק המתודולוגי – 2פרק 

לעיתים קרובות מייצגת מערכת בסיסית של , חרת לצורך עריכת מחקרהפרדיגמה המחקרית הנב

בחירת מתודולוגית , אי לכך. אמונות המנחה ומובילה את הנחותיו ופעולותיו של עורך המחקר

  .(Habermas 1973 ; Kaplan 1964)היא סוגיה אישית לא פחות מאשר סוגיה מדעית , המחקר

  : פרדיגמת המחקר מורכבת משלושה חלקים

  .העוסק בהצבת שאלות בסיסיות אודות טבע המציאות: החלק האונטולוגי .א

ומהו סוג הקשר שנוצר בין , העוסק באופן בו אנו מכירים את העולם: החלק האפיסטמולוגי .ב

  .עמדות ומרכיבי החוקר והמחקר לבין הידע שנאסף

לו  כיצד להשיג את הידע שאנו נזקקים: החלק במחקר העוסק בשאלה: החלק המתודולוגי .ג

 .לצורך עריכת המחקר

כפי שהם באים לידי ביטוי ביכולת  –נושא המחקר הנוכחי דן בבחינת יחסים זוגיים לעומקם 

. ובאופן ספציפי ביכולת לחיות את היצריות והיצירתיות, לצמוח ולהתפתח עם התפתחות הזוגיות

ת את התופעה נושא זה מצריך שיטת מחקר היכולה לרדת לעומק המורכבות והדקויות המאפיינו

  .הנחקרת

מצאתי כי תפיסת המחקר האיכותני היא המתאימה ביותר למחקר הנוכחי זאת בשל ההנחה 

האמונה כי הדרך להבנת בני אדם : האפיסטמולוגית שהיא מניחה ביחס לידע אודות בני האדם

באופן מקיף ועמוק נעשית תוך כדי הבנת הקונטקסט הרחב של התופעה אותה אנו מבקשים 

מסורת המחקר של העבודה הסוציאלית הדגישה את חשיבות עריכת המחקר של . ולדעת לחקור

  .(Howarth 1984 )האדם תוך כדי הבנת סביבתו והמערך המקיף אותו 

על פי , המתמקדת בכלים דיאלוגים, מתוך שיטות המחקר האיכותני בחרתי בשיטה הפנומנולוגית

. אמצעות עריכה והבנייה של דיאלוג עימוהגישה כי הדרך להבנת עולמו של האדם מתבצעת ב

עריכת , ביצריות וביצירתיות ואי לכך, מחקר זה מעוניין לבדוק את ההיבטים הדיאלוגים בזוגיות

נמצא , מבין הכלים הדיאלוגים. המחקר באמצעות כלים דיאלוגים נראתה המתאימה ביותר לכך

  .בין החוקר לנחקר מרחב ביניים, ראיון עומק כטכניקה דיאלוגית המבנה דיאלוג

Habermas )1973 (מכיוון שמחקר זה . טען כי צריך להתאים בין כלי המחקר לבין אופי המחקר

הוא כלי המחקר המרכזי שיוצר  –כגון ראיון עומק , הרי ראיון פתוח, בודק תהליכים דיאלוגים

  .  ומבנה דיאלוג עמוק ופורה בין החוקר לנחקר

ליך בחירת שיטת המחקר הפנומנולוגי  ואת בחירת כלי מכאן שמטרת המחקר הכתיבה את תה

כאשר נושא המחקר . שהוא המתאים ביותר לצורך השגת ארגון הידע, ראיון העומק –המחקר 

נראה לי כי יש צורך להשתמש בכלי מחקר שמרכיב  –עוסק במהותו באינטראקציות בין בני אדם 
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והבניית מערכת היחסים המתפתחת , עמוהבניית דיאלוג , בתוכו מספיק מרחב לצורך הבנת האחר

  .בין מושאי המחקר ובין החוקר לנחקרים

כיצד בני אדם : באופן זה הבחירה במתודולוגיה פנומנולוגית נראתה טבעית לשאלת המחקר

מבנים יחסים ביניהם וכיצד יחסים וקשרים אלה גם מושפעים וגם משפיעים על היצריות 

דת המחקר האמונה שהדרך להבנת הזוגיות והאופן שבה הנחתה את עבו, אי לכך. והיצירתיות

בדיוק כמו , הזוגות הנחקרים. הינה באמצעות יצירת דיאלוג עם הזוג, נבחנת ונבנית הזוגיות

מציאות בתוך הדיאלוג  –" צמצום"חלל של , מרחב ביניים, בונים מציאות דיאלוגית, החוקר

  .המתרחש בין הזוג לבין החוקר

כי מתוך תפיסת עולם דיאלוגית בחרתי לגשת לחקר הזוגיות שהיא ממהותה , אם כן, ניתן לומר

תפיסת עולם דיאלוגית הובילה אותי לשיטה פנומנולוגית שהיא הבסיס . בנויה מיחס דיאלוגי

כלי המחקר הפנומנולוגיים הינם הכלים בעלי ההדגש הדיאלוגי . למתודולוגית המחקר המוצעת

חקר היצר : תאימים יותר לצורך ביצוע מחקר בנושא המוצענמצאו כמ, ואי לכך, הגדול ביותר

  .היצירתיות והיחס הזוגי

בהמשך נתאר . בניגוד למחקר האמפירי, בפרק זה נבחן תחילה את מהותו של המחקר האיכותני

את התיאוריה , הדחפים והיחסים בין בני אדם, את עקרונות השיטה הפנומנולוגית לחקר הרגשות

, למשל(ואת הסוגיות המחקריות שעולות מסוג מחקר זה , יס השיטהוההנחות שעומדות בבס

, לאחר מכן נתמקד בטכניקת סיפור החיים). התוקף והמהימנות, שאלות לגבי יכולת ההכללה

שבה בחרנו לארגן את המידע שעלה מראיונות העומק ונתאר את האופן המתודולוגי שבו היא 

  . לבסוף תוצג תוכנית המחקר. מתממשת

  

  ות שיטת המחקר האיכותניעקרונ

שיטת המחקר האיכותנית מדגישה את עקרון התהליך והמשמעות שאינם ניתנים למדידה 

על טבעה החברתי של המציאות , המחקר האיכותני שם דגש על התופעה. במושגים אמפיריים

יש יתרונות , לקשר זה. ומדגיש את חשיבותו של הקשר האינטימי שנוצר בין החוקר לנחקר

  . שהוא סוג של מחקר איכותני, ומכלול זה יוצר את שדה החקירה הפנומנולוגי –ות ומגבל

: ועוסק בתאור התפתחותה –החברתית והאישית , המחקר האיכותני מדגיש את החוויה האנושית

זאת בניגוד למחקר האמפירי המדגיש את היבט המדידה . מתעצבת ומקבלת משמעות, כיצד נבנית

  .הניבוי והתוקף של תוצאות המחקר, קרת וחשיבות המהימנותהמדויקת של התופעה הנח

מייצגות פרדיגמות שונות והדגשים אחרים בסגנון , האמפירית והאיכותנית, שתי השיטות

המחקר האיכותני טוען , בעוד המחקר האמפירי טוען לאובייקטיביות של החוקר. המחקר

  .נחקרלתוצאה שהיא פרי האיכות האינטרסוביקטיבית בין החוקר ל

שמהווה בעצמו את מכשיר המחקר , מכאן שבמתודולוגיה האיכותנית יש חשיבות רבה לחוקר

, תפיסתו את נושא המחקר הולכת. החוקר האיכותני אינו מבקש לאושש השערות. העיקרי

. עם הצטברות הנתונים ובמהלך ניתוחם, מתגבשת ומתעצבת עם התקדמותו של המחקר עצמו

, כמתאים לחוקרים המבקשים להבין תופעה על מכלול משמעויותיה המחקר הפנומנולוגי נמצא
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ובעקבותיו , המחקר האיכותני. ולא רק להסביר תופעה באמצעות ניסוח חוקים והכללות

  ).(Denzin & Lincoin 1994 הוא מעין יצירה מחדש של החוקר והנחקר גם יחד , הפנומנולוגי

" המחקר"כותנית קשור בהתייחסות למושג הבדל נוסף בין גישת המחקר האמפירי לגישה האי

הברור והניתן לתצפית , בעוד שהמחקר האמפירי מציע הסברים לתחום הידע הגלוי. עצמו

הבנות , הכולל תהליכים, הרי הגישה האיכותנית חוקרת שדה מחקר שונה לגמרי, ולכימות

ההבנה שייכת  .תופעה להסבירלא . תופעה להביןהחוקר בגישה האיכותנית מבקש . ומשמעויות

הידע הסמוי נוצר תוך כדי צמיחתם של . הגלויההסבר שייך לתחום הידע  .הסמוילתחום הידע 

  ). Guba & Lincoin 1985(רעיונות ותובנות חדשים 

  

  שאלות המחקר האיכותני

כמו המחקר האמפירי שמבנה מראש , המחקר האיכותני אינו שואל שאלות מובנות מראש

מתאפיין , לעומת זאת, המחקר האיכותני. הנגזרות מהשערות אלו השערות ושאלות מחקריות

והשאלות , שאלות המחקר מתגבשות תוך כדי התפתחות התהליך המחקרי –בתהליך מעגלי 

, לעיתים קורה כי שאלות מחקר המתגבשות בתחילת המחקר, לכן. המופנות לנחקרים הן גמישות

והן עשויות , חרות מקבלות הדגש רב יותרואילו שאלות א, הופכות לבלתי רלוונטיות בהמשכו

  .(Morrow 1994)לתפוס מקום מרכזי יותר וכנותנות מענה טוב יותר להבנת נושא המחקר 

על מנת , המחקר האיכותני הוא ראיון שמטרתו לאסוף תאורים של עולם החיים של המרואיין

 (Kvaleהנחקרת  שישמשו את החוקר כנתונים הניתנים לפירוש ולמתן משמעות לגבי התופעה

הוא נעזר בתיאוריה ובמאגר , לצורך הפקת משמעויות מתוך מאגר הנתונים שצבר החוקר.  1994)

שהן מסגרות תיאורטיות שדרכן עובר החוקר מהרמה התיאורית של הנתונים לעבר רמת . הספרות

צע תהליך הפקת המשמעות מתב. והבניית הקשר התיאורטי של הנתונים, הפירוש ומתן המשמעות

באמצעות שילוב הידע התיאורטי שנצבר עם תובנות חדשות העולות מתוך החומר המחקרי 

  .(Denzin & Lincoin 1994)שנאסף 

  

  ההבדל בין מחקר אמפירי למחקר איכותני

המחקר האמפירי מניח כי יש מציאות שניתן לפרק אותה לגורמים וכי ניתן לחקור כל אחד 

, האיכותני מניח כי מציאויות החיים הן רבות ומורכבות המחקר, לעומת זאת. מהגורמים בנפרד

ניתן לייחס לתופעות האנושיות פרשנויות , לכן. ומשקפות את עומקם ומורכבות החיים האנושיים

  .(Guba & Lincoin 1981)רבות ושונות 

וכי עליו ליצור מרחק נאות בינו לבין מושא , המחקר האמפירי מאמין כי החוקר אובייקטיבי

המחקר האיכותני מעודד את האינטראקציה בין החוקר לנחקר ואת קשר האמון , לעומתו. מחקרו

בהנחה כי כך יתאפשר לחוקר להבין טוב יותר את תשובותיו של , שנבנה בין החוקר לנחקר

הקירבה . ויעניקו לה משמעות חדשה, ולהפיק פירושים שיעמיקו את ההבנה של התופעה, הנחקר



  51

לאפשר לחוקר לתת פירושים קרובים ככל האפשר לכוונותיו של , אם כך, בין החוקר לנחקר נועדה

  . הנחקר

. ללא קשר לקונטקסט שבו נאמרו, המחקר האמפירי מנסה להגיע להכללות מתוך הנתונים שאסף

ואי , המחקר האיכותני מאמין כי נתונים הלקוחים מהעולם האנושי לעולם הינם תלויי הקשר

כך שניתן יהיה להעבירן מקונטקסט אחד , ולערוך הכללותיש לפענח את הנתונים , לכך

  . לקונטקסט שני

לעומת המחקר האיכותני המאמין . תוצאה –המחקר האמפירי מאמין כי הוא חוקר יחסי סיבה 

  ).שם(כי הוא חוקר נתון תלוי הקשר 

 המחקר האיכותני. המחקר האמפירי מאמין כי המחקר הוא אובייקטיבי ואי לכך גם תוצאותיו

כל אלו הינם תלויות הקשר ותלויות , מעריך כי בחירת מערך המחקר וכן הפרשנות

  ).שם(בסובייקטיביות של החוקר 

  

  ביקורת על שיטת המחקר האיכותנית

אחת הטענות המרכזיות המופנית כלפי שיטת המחקר האיכותנית היא שאינה  אובייקטיבית 

ואף , הנחקר עשוי להגיע לנתונים שונים זאת משום שחוקר אחר שיפגש עם אותו, מבחינה מדעית

 Kvale. ובכך להקנות להם  משמעות אחרת  לגמרי, עשוי  לפרש  את  אותם  הנתונים בדרך  שונה

וכי , "אוביקטיבי"הוא טוען שגם המחקר האמפירי אינו . מנסה להשיב על טענות אלו) 1994(

המושג אוביקטיביות טוען , לטענתו ,עם זאת. אינה יכולה להיות מוחלטת, במדע" אוביקטיביות"

ומשתדל , מקיים קשר אינטרסוביקטיבי בין החוקר לנחקר, לחקר בלתי מוטה ובלתי משוחד

לשקף נאמנה את טבעו האותנטי של אוביקט המחקר ועל קריטריונים אלה עונה גם המחקר 

  .האיכותני

קשר אינטרסוביקטיבי  ומבוסס על, טוען כי המחקר האיכותני הוא אישי) Habermas )1973גם 

מחקר איכותי אפקטיבי במיוחד כאשר . או מוטה, אך אינו שרירותי, שנבנה בין החוקר לנחקרים

רק כאשר , נתונים אלו ניתן להפיקם בצורה טובה. יש לדלות נתונים מתוך סיפור חייו של האדם

שדווקא , כך יוצא. הם ניתנים בזכות האינטראקציה והיחס הנבנים עם הנחקרים

האינטרסוביקטיביות יוצרת בסופו של דבר את האוביקטיביות המחקרית ושומרת על החוקר 

  .מפני שימוש שרירותי במידע

  :הביקורת כלפי הגישה האיכותנית נגעה לשני נושאים, באופן כללי

  .פרשנים שונים מציעים משמעויות שונות לגבי אותו הטקסט: חד משמעות

ואי לכך אין לה פונקציה נבויית על פי , ממצאים בשניתאין יכולת לנבא ולתקף את ה: תוקף

 .כללים מדעיים

איננה ניתנת באותו  ההשקפה המסורתית של המחקר האמפירי לגבי חובת התקפות והמהימנות

המחקר האיכותני משתמש במושגים חליפים לתקפות . האופן ליישום במחקר האיכותני

  . (Glasser & Strauss 1967)אמינות או רלוונטיות  –והם , ומהימנות
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Kvale )1994( ,הוא טוען שעלינו . מנסה לענות על הביקורות המופנות כלפי השיטה האיכותנית

והשני  (Biased subjectivity)" המוטה –הסוביקטיביות ", האחד: להפריד בין שני מושגים

  . (Perspective subjectivity)" סוביקטיביות תלויית גישה"

החוקר , בסוג עבודה זה. מדובר בחוקר המבצע עבודה בלתי מדעית בעליל, וןבסוג הראש, לטענתו

ובאופן סלקטיבי הוא מפרש נתונים , מתייחס אך ורק לנתונים ועובדות התואמים את השקפותיו

  .כך שיתאים למפת המחקר שבה הוא מעוניין, באופן שנקבע מראש, אלה

ואי , דה שיש פרספקטיבות שונות ורחבותהסוג השני של מחקר איכותני מתאר חוקר המודע לעוב

בהחלט קיימת , באופן העבודה על פי הסוג השני, לכן. לכך הוא מציג שאלות שונות לאותו טקסט

רב הגוניות הזו . אפשרות שמספר חוקרים שונים יבינו וישיגו משמעויות שונות לאותו הטקסט

אחת מנקודות הכוח של המחקר , )Kvale  )1994על פי , הוא, במתן פירושים ומשמעויות שונות

  .האיכותני

  הגישה האיכותנית למתודולוגיה פנומנולוגית

מתאר תנועה פילוסופית שהשפיעה רבות על חקר והבנת הפילוסופיה של " פנומנולוגיה"המונח 

 19-בסוף המאה ה. וממנה נגזרה גם התנועה האקזיסטנציאליסטית, 20-המדע במאה ה

 Schmitt(תה המקובלת כמחקר תיאורי בלבד של תופעה כלשהי  הפנומנולוגיה הוכרה במשמעו

1972  . (  

, תאור: טבע שלושה מושגי יסוד לצורך ביסוס התיאוריה הפנומנולוגית) Husserl 1990(הוסרל 

  :וטען כי ישנן שני סוגי אמירות, מודעות ישירה, תופעה

הספציפי שבו  היוצרת אסופת חוקים אמפירים הנכונים רק להקשר: אמירה אמפירית .א

  .נאספו חוקים אלו

אסופת חוקים פנומנולוגים שחוקרת ומתארת ישות שקודם : אמירה פנומנולוגית .ב

ושאינה ניתנת לחקירה או , שבסיסה בעולם החוויה, לחקירה לא היה מבנה אחר שתאר אותה

היא אינה אמירה מתווכחת . מתארתאמירה פנומנולוגית הינה רק אמירה . לתצפית אמפירית

(Becker1970). 

כפי שאמירה  –אמירות פנומנולוגיות אינן זקוקות לאמירות קודמות לצורך ביסוסן , אי לכך

כוחה של האמירה הפנומנולוגית הוא בתאור המדוייק של התופעה הנחקרת . אמפירית דורשת

אמירה פנומנולוגית מחוייבת ונתבעת לגלות מחדש , אי לכך. ואינה מבוססת על הנחות מוקדמות

  . המובן מאליו את

אי אפשר להגדיר מראש את : בהיבט זה מצויה גם נקודת התורפה של המחקר הפנומנולוגי

או לבוא עם השערות מחקר , המתודה כיוון שאי אפשר לקחת כמובן מאליו שום הנחה שהיא

מתוארות ומובהרות , מוגדרות, רק תוך כדי העיסוק במחקר והעמקת ההבנה בנושא. מוקדמות

, בסופו של דבר, החקירה הפנומנולוגית הינה, מתוך כך. ר שאלות ונושאי החקירהיותר ויות

תוך כדי תהליך , המבהירה את עצמה ואת המתודה שלה, חקירה מעגלית מבחינה אפיסטמולוגית

  .(Schmitt 1972)החקירה 
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  :תכונות האמירה הפנומנולוגית

  .תיאורית .א

 .שאינה אמפירית .ב

ומבלי להשען , לא תיאור מדיד, וף עצמי של התופעהובעל תיקמהותי עליה לתאר תאור  .ג

 .על מהויות או אמירות קודמות

עליה , הפעולההעושה את  האדםעליה להיות מכוונת על ידי : (Intentionality)מכוונות  .ד

 ).Husserl 1990(הפעולה  תוכןוכן מהו , נעשתה הפעולה על מהלתאר 

על פי , "אופק"השתמש הוסרל במונח  ,בכדי לקשר בין האמירות הפנומנולוגיות השונות

למעשה מכוון אחר  קשורשכל מעשה מכוון : משמעותו של מושג זה הוא. המשמעות שהעניק לו

  .האופק הוא תנאי לקוהרנטיות של האמירה הפנומנולוגית. קשרויש בין הדברים 

  

  מחקר סיפור חיים –המחקר הנארטיבי או 

המחקר (תי להשתמש יותר ויותר בסיפור החיים חבר-בעשורים האחרונים החל המחקר הפסיכו

 (Denzin1994חברתיות ותרבותיות שונות  , כאמצעי לחקר והבנה של תופעות אישיות) הנארטיבי

; Schutze 1992 .(כלי המחקר העיקרי שבאמצעותו מתקבל סיפור החיים הוא ראיון העומק ,

ות לגבי התופעה האנושית להבין ולהפיק משמעוי, שבאמצעותו מבקש החוקר לקבל נתונים

המחקר . (Rosenthal 1989)תופעה המתוארת דרך עיניו של המראיין  –שאותה מבקש לחקור 

כציר שדרכו מתאר האדם , "הנארטיב"העוסק בסיפור החיים מבנה את הנתונים באמצעות 

מאתר כיצד האדם , החוקר העוקב אחר מהלך הסיפור. (Denzin 1989)נקודות מפנה בחייו 

  .(Schutze 1992)ואיזו משמעות הוא נותן להם , ש את ארועי חייומפר

  

  הצגת המחקר הנארטיבי

  :ישנן מספר דרכים להציג את המחקר המתאר את סיפור החיים

שהוא ערוך ומאורגן , תאור אישי זוגי או חברתי של סיפור החיים: הצגת הסיפור כמכלול .א

ושהם רלוונטיים לגבי נושא , עים בסיפורעל כל היבטי החיים המופי, כך שהוא מוצג בכללותו

  .המחקר

הצגת נושא המחקר באמצעות חלקי : באמצעות חתך של כמה סיפורי חיים" תמה"הצגת  .ב

 . שהתקבלו מתוך ביצוע חתך לאורך כמה סיפורי חיים, סיפורי חיים שונים 

  ):(Denzin 1989 יש גם כמה אופנים להצגת סיפור החיים 

בהתאם לנשוא , או חלק ממנו, הצגת סיפור חייו של האדם: (Life history) סיפור חיים .א

  .ולנושא המחקר
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על , שם דגש יותר על הסיפור הפנימי, אופן סיפור זה: (Self history) סיפור של העצמי .ב

 .ההתפתחות האישית ועל המשמעויות האישיות ופחות על מהלך החיים

 

  סכימה מארגנת: הנארטיב

יש " ארוע"לכל . של סיפורי חיים המורכבים מארועים שונים מחקר סיפור החיים בנוי מרצף

  המהווים במשותף את –וכל ארוע מצטרף לשרשרת ארועים קודמים  –וסוף  –אמצע  –התחלה 

שעובר לאורך רצף הארועים  והוא , הוא למעשה הציר של הסיפור –הנארטיב . רצף סיפור החיים 

הציר הנארטיבי משמש כסכימה , אם כך .המקנה לסיפור החיים את משמעויותיו השונות

  מאופיינות בחמש, סוף –אמצע  –אפיזודות נארטיביות שמתבססות על רצף של התחלה . מארגנת

  .(Polkinghorne 1988)קטגוריות 

  .הגעה ופרידה – 1

  .פרידה וחזרה – 2

  .אמצעים ומטרה – 3

  .המתנה או דחיינות – 4

  .החלטיות אופרטיבית – 5

, ילת הסיפור נבנה לעיתים מרצף של ארועים שאינם בהכרח סיפור עם רצף מגובשתהליך בניית על

סיפור החיים מסופר כך שהוא בעצם תהליך . או רצף של סיפור עם נושא ופואנטה ברורה

ארגון הנארטיב הוא הארוע . בין הזכרות לזכרון, הנע בין ארוע לארוע, דיאלוגי, אינטראקטיבי

ארגון הנראטיב והבניית ציר הסיפור שסביבו תאורגן . אייןהמכריע מנקודת המבט של המר

ויש להביא בחשבון כי ארגון שונה של הנארטיב משנה , נעשה על ידי המראיין, משמעות הסיפור

ועקב כך את משמעותם של הארועים בסיפור הכללי , את מקומם של רצף הארועים בסיפור החיים

(Riceour 1984).  

  

  :ריית חייםסיפור חיים לעומת היסטו

הנשענים על ההנחה שכל פעולה , מציעה עקרונות של ניתוח סדרתי) Rosenthal 1992(רוזנטל 

  .בסיפור החיים מייצגת למעשה בחירה בין מספר אלטרנטיבות אפשריות בסיטואציה מסויימת

נצפית סדרה של פעולות שממנה לומדים על תהליכי הבחירה שהאדם , מתוך הניתוח הסדרתי

אידאות , יכים אלה מלמדים את החוקר על האופן שבו מספר הסיפור מעדיף הנחותתהל. עשה

  .ופעולות על פני אופנים אחרים

  :עקרון הניתוח הסדרתי מתקיים בשתי רמות

, מתוך עקרונות אלו אנו למדים אילו סיפורים נבחרו על ידי המספר – רמת סיפור החיים .א

  .ורך בין החלקים השונים של חייואיזה סוגי דיבר והקשרים אסוציאטיביים הוא ע
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עקרונות הניתוח הסדרתי מאפשרים לנו לענות על השאלה  – רמת ניתוח היסטורית החיים .ב

וכך מתאפשר לחוקר לנסח את הגרעין הנארטיבי , באיזו פעולה בחר המספר בסיטואציה מסויימת

 .של הסיפור

קטיבה שבה המספר חי את חייו טוענת כי סיפור החיים מאיר ושם דגש על הפרספ )1983(רוזנטל 

באמצעות ניתוח סיפור . ואת האופן שבו המספר בוחר להראות ולהבנות את סיפור חייו, בהווה

  .החיים ניתן לראות איזה משמעות אדם נותן לארועים הביוגרפיים שלו בהקשר הרחב יותר

שתי תופעות שטוענת כי החיים והסיפור הן , המחקר הנוכחי נשען על נקודת מבט הרמנויטית

ובו , הסיפור נולד מחוויית החיים. הם קשורים ותלויים זה בזה -המהוות חלק מאותו מארג 

 Rosenthal 1989 ; Ricoeur 1983 Ochs & Capps ;( זמנית הסיפור גם מעצב את חוויית החיים 

ת ולכן הסיפור מתאר את השתנו, המשותף לסיפור ולחיים הוא יסוד הזמניות והארעיות). 1995

מסקנות שנגזרות . (Mishler 1987; Bruner, 1991)החיים לאורך הזמן ומתאר בעצם את מהלכו 

מעצבות את תפיסת הזהות העצמית ועוזרות , מסיפור החיים עוזרות להבנות את השקפת העולם

 Schafer 1996)  Fischer &  Rosenthal 1990, 1991  McAdams ;לנסח את קו סיפור החיים  

1995; Ochs & Caps;  (  זוגית וחברתית, עצם פעולת סיפור החיים מקנה זהות אישית, כמו כן ,

 Rosenthal 1997; Mischler 1986) ;1986בילו (מאשר ומאשש את הזהות העצמית , ונותן תוקף

לתת אמון ולחשוף את צפונות ליבו תלויה בטיב , להפתח, היכולת של המספר לספר את סיפורו

וכן בסיבות שבעטיין מוכן ) Mishler, 1986(בין המספר לבין החוקר  האינטראקציה שנוצרה

גם , כולל קשת שלמה של חוויות ורגשות, לרוב, סיפור טוב. המספר לספר ולפרסם את סיפורו

ואינו מתאר , (Peterson & McCabe 1991; Cohler 1991)(כאשר הם קשים ובעייתיים 

יה הנובעת כתוצאה מכך שאיזון כלשהו הופר או בבע, אלא עוסק בחריגה, התנהלות שגרתית

(Rosenthal 1989; Bruner 1990).  

  

  ניתוח סיפורי החיים

  ):(Rosenthal 1990רוזנטל  ממליצה דרך מובנית לניתוח סיפורי החיים 

  .עריכת החומר והבנייתו מחדש .א

בכך שיערך ניתוח נפרד של הרצף  –הפרדה בין סיפור החיים לבין היסטוריית החיים  .ב

 .כרונולוגי וכן ניתוח נוסף של הרצף הסיפורי –היסטורי ה

 .התייחסות אל הטקסט כגשטלט .ג

 .עריכת הכללות תיאורטיות .ד

המקשר בין הנתונים הביוגרפיים לבין הסיפור הפנימי הטמון , ניתוח של שדות תמטיים .ה

 להבנת הסיפור" מפתח"באמצעות עריכת מיקרו אנליזה של יחידות טקסט שבהן טמון , בטקסט

 .ולערוך השוואה בין היסטוריית החיים לבין סיפור החיים, הפנימי
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בשלב . נתונים ביוגרפיים הם הראשונים שנאספים מן הראיון ואותם מסדרים  בסדר כרונולוגי

כמו למשל שיטת , הבא מבצעים ניתוח של המידע העולה מן הראיונות על פי תמות נושאיות

. המסייעת בתרגום חוסר הגלם לכדי תמות) 1997 (יך תוכן של עמיה ליבל/הניתוח ההוליסטית

Bruner )1990 (ושעל החוקר לפענחו, שם דגש על המבנה הדרמטי החבוי בסיפור החיים :  

הנארטיב הסיפורי מורכב מרצף ארועים אשר בו האנשים מוצבים : רצף ארועים .א

  .כשחקנים בעלילה הדרמטית

מספר את העלילה " הסיפור"ית בעוד הנארטיב מתייחס לעלילה הפנימ: עלילה פנימית .ב

 .החיצונית

בעלילת הסיפור ומתייחס למימד " היוצא דופן"הנארטיב מצביע על : מימד יוצא דופן .ג

 .היוצא דופן ומצביע עליו

הסיפור מאורגן סביב רצף של עלילות ואנקדוטות שיש להן איכויות : מתח עלילתי .ד

באמצעות בחינת השפה והתאור העלילתי . מתח שנוצר שמתייחס לבעיה או לקונפליקט, דרמטיות

 .Mishler 1986)ראה גם (בין העולם הפנימי והעולם החיצוני " המתח"ניתן לגלות את 

  

רגשות וחוויות , עלילות, ארועים, הוא אוסף של תיאורים של סיטואציות, אם כן, "שדה תמטי"

ה התמטי הוא אוסף של השד. שונות המוצגים בהקשר לנושא וליסוד העולה מתוך סיפור החיים

השדה . כאשר הפוקוס בו הוא הנושא המאחד העובר לאורך האנקדוטות השונות –אנקדוטות אלו 

והמראיין מנתח את השדות התמטיים על , התמטי הוא גורם מארגן של אוסף הנתונים המתקבל

  .(Reissman 1994; Polkinghorne 1991)סמך מערכות הידע התיאורטיות שצבר 

נוספת לשדה התמטי אשר מדגישה את המסגרת הקונספטואלית שמעניק המספר  התייחסות

גישה זו טוענת כי ארועי . (Gergen & Gergen 1997)היא גישתם של גרגן וגרגן , לסיפור חייו

שנוצרת תוך תהליכים פסיכולוגיים , במסגרת מארגנת, החיים מפורשים על ידי המספר

. מספר ליצור מסגרת קונספטואלית מפרשת לארועי חייוקוגניטיביים והם אלו המובילים את ה

על . זוהי מסגרת פרשנות שעל פיה תנתן המשמעות לארועי החיים ולתוכה יתארגנו חוויות החיים

חוויות וארועי החיים אינם רק רצף של עובדות או אנקדוטות אלא יצירה מאורגנת , פי גישה זו

הארגון הסכמטי של . ת בדפוסים קוגניטיבייםומובנית של תסריטים שונים וסכמות שמאורגנו

והנארטיב המופיע בסיפור החיים מבטא את תפיסת , סיפור החיים מקנה לאדם הבנה עצמית

  .העצמי

  :שעליהם ניתן לבצע ניתוח תמטי, להלן סוגי הטקסט

. שמופיעים כהערכה או כסיפור, הצגה של קו הנמקות ועמדות בעל מרכיבים מופשטים: טיעון

ההצהרה או הצגת הרעיון הכללי שמעיד על תפיסתו של המרואיין , הוא בעצם התיאוריה הטיעון

  .על עצמו או על העולם סביבו
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ללא נקיטת עמדה וללא תאור זמן או שינוי , טקסט הדן בסיטואציה סטטית ולא סיפורית :תאור

  .תכונות או מרכיבים של סיטואציות, תיאורים יכולים לכלול רגשות. או תזוזה

ארועים וחוויות אינטנסיביים שנדחסים ומוצגים באמצעות סיטואציה : יטואציות דחוסותס

  .הסיטואציה הדחוסה היא קומבינציה של סיפור ותיאור. מדגימה אחת

הסיפור מתאר התרחשויות אמיתיות או מדומות שקשורות זו . שרשרת ארועים מהעבר: סיפור

  .המוגדרים בזמן, של התחלה או סוףבסיפור צריך להיות קטע . לזו מבחינה סיבתית

  :הסיפור נחלק לכמה סוגים

  .תאור של אפיזודות בולטות המתרחשות בתאור של נארטיב חיים – סיפור בודד

  . סיפור הכולל שרשרת של ארועים ועושר של פרטים ותיאורים – סיפור אפי

להציגו כמתקבל על הסיפור נועד לאושש את הטיעון ו. סיפור המופיע עם טיעון – סיפור מדגים

  .הדעת

זהו סיפור קצר  . בלי פיתוח והסבר של הסיטואציות, סיפור שבו הצגת הארועים מוגבלת– דיווח

  .בסגנון מברקי

מגלה את עמדת המספר כלפי , הערכה המופיעה בתוך נארטיב. טיעון בתוך סיפור– הערכה

הערכה יכולה . ראיוןבתוך המכלול של ה, הנארטיב ומסבירה את תפקידו של הסיפור המוצג

להופיע בצורה של אמירה של המרואיין לגבי המשמעות של הסיפור בעיניו או בצורה של הצדקה 

  .הערכה נועדה ליצור סבירות גדולה יותר לגבי תקפותו של הסיפור המוצג. או שיפוט

דה אך יש נארטיבים אשר מכילים קו, רוב הנארטיבים מסתיימים בסוג מסויים של פתרון – קודה

הקודה מקשרת בין ההתרחשויות בעבר לבין . המחזיר את הנארטיב להווה, זהו חלק של סיפור –

  .(Labov & Waletzky 1967; Rosenthal 1993; Schutze 1987)השתלשלות הסיפור בהווה 

  

זיהוי שדה , זיהוי שדות תימטיים לשוניים. מהלך ניתוח התוכן הראשוני נעשה בכמה שלבים

המוטיב או הציר שלאורכו , כלומר, זיהוי הנארטיב העיקרי בסיפור החיים ,תימטי עלילתי

שהובילו זיהוי האפיזודות או הארועים , "ההתגלות"מתארגן סיפור החיים וזיהוי רגעי וארועי 

. ארועים אשר הובילו אותו להוביל את חייו כפי שבחר להנהיגם –המשמעותיים בחיי המרואיין 

שלפיו הרכיב המרואיין את חלקי חייו וכיצד , דה התמטי הקוגניטיביבשלב הבא יש לזהות את הש

 .חיבור לגשטלט שלם את האנקדוטות והארועים שמהווים את חייו

Schutze  )1992 ( הציע מתודה פרשנית המשלבת בין הנארטיב לבין המשמעות הסובייקטיבית

, מקצוע, שנת לידה: כמו, תןמבדילה בין עובדות אובייקטיביו, שהמרואיין מייחס לחוויות חייו

אידאולוגיית החיים שלו וההסברים שהוא , לבין הפרשנות שלו 'משברים מיוחדים שחווה וכו

  .מציע לאותם ארועים
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  הצגת הממצאים

  :( Rosenthal, 1993)הצגת הממצאים במחקר פמנולוגי נעשית בשתי דרכים עיקריות 

מוצגים כל , כל נושא או תמה שבה עוסקיםואשר תחת  –הצגת הממצאים על פי נושאים  – האחת

, כך נוצרת אחידות נושאית. מתאים או עוסק באותה תמה, הנבדקים אשר קטע בסיפור חייהם

  .וכל תמה מנותחת ומנומקת בעזרת מגוון הטקסטים של הנבדקים השונים

שמירת הינו , היתרון בהצגת המקרים בצורה זו. הצגת כל נבדק כמקרה לגופו של עניין - השניה

  .באופן ספציפי וממוקד ביחס לכל נבדק ונבדק, וקישורן של התמות השונות, הרצף הסיפורי

או , דומה לשוני שבראיית כל עץ לגופו, באופן מטאפורי, ניתן לאמר שהשוני בין שתי השיטות

  .ראיית היער כשלם

  

  המחקר הנוכחי

  שאלות המחקר

מתוך בדיקת , סר ביטוי יצרי ויצירתידיאלוגית והקשרה לחו-חקר זוגיות אהמחקר עוסק ב

הדינמיקות המשפחתיות המובנות בזוג אשר באות לידי ביטוי באופן שבו מתקיים היחס הדיאלוגי 

מהו האופן שבו בנו בני הזוג את ההתקשרות ביניהם החל : שאלות המחקר הן. שבין בני הזוג

מהו , ומה בין בני הזוגמהם אופני הביטוי הספציפי של היחס ההדדי המד, ממפגשם הראשון

.  האופן שבו באה לידי ביטוי המיניות בחייהם הזוגיים וכיצד הם מוצאים ביטוי יצירתי בחייהם

כמו כן . בא לידי ביטוי בחיי כל אחד מהם בנפרד, כיצד הפן התעסוקתי כהיבט של חיי היצירה

  .סים ביניהםכיצד משפיע יחסם של בני הזוג להיבטים שונים של היצר והיצריות על היח

  

  שיטת המחקר 

כי שיטות ) 1995(וכבר ציינו הושמונד ומרטין , תחום העיסוק של המחקר הנוכחי הוא פסיכולוגי

. המחקר האמפיריות אינן משקפות באופן מלא ממצאים ותופעות בשדה המחקר הפסיכולוגי

במיוחד , מצריך מחקר הבוחן תופעות באופן משמעותי, הפסיכולוגי, שדה מחקר זה, לטענתם

  . כאשר מדובר בפרקטיקה התרפויטית

בעבר הלא רחוק שאפה הפסיכולוגיה להימנות עם המדעים ולזכות בהכרה ובסטטוס של ענף 

נצבר אם , לאורך שנים. לשם כך אימצה מודלים אמפיריים פוזיטביסטיים כשיטות מחקר, מדעי

המחקר האמפירי הפוזיטיביסטי  מבינים רבים כי, כיום. כן ידע רב באמצעות שיטות מדעיות אלה 

וכי שיטותיו מגבילות ומצמצמות את , רגשיים וחברתיים, אינו מתאים לחקר תהליכים נפשיים

דרושות שיטות מחקר אחרות שאינן מגבילות , הם סוברים, לכן. ההבנה של תופעות פסיכולוגיות

  .(Hoshmand & Martin 1995)כמו אלה האמפיריות 

משום , מחקר הנוכחי את שיטת המחקר האיכותני בעלת הדגש הפנומנולוגיבקבלי דעה זו בחרתי ל

החוקר בגישה הפנומנולוגית . שזו שיטת הניתוח המתאימה לבעיות ביחסים האישיים והזוגיים

שנוצר תוך כדי צמיחתם של רעיונות ותובנות  ,מבקש להבין תופעה השייכת לתחום הידע הסמוי
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יצירתיות , מתאים יותר לחקר ההקשרים שבין יצריותהמחקר הפנומנולוגי , לכן. חדשים

  . והיווצרותו של יחס דיאלוגי

המתאימה ביותר לשמש , )המחקר הנארטיבי(באיסוף הנתונים השתמשתי בשיטת סיפור החיים 

כלי המחקר בו השתמשתי . חברתיות ותרבותיות שונות, כאמצעי לחקר והבנה של תופעות אישיות

עריכת ראיונות עומק אפשרה לי לקבל . אמצעותו מתקבל סיפור החייםשרק ב, הוא ראיון העומק

  . כאשר הנארטיב הוא הציר שדרכו תארו ופרשו הזוגות המרואיינים את חייהם, נתונים ולהבנותם

מבין זוגות שהגיעו , על כן ערכתי ראיונות עומק עם בני זוג שאופיינו כמתאימים לנושא המחקר

ביקשתי מן המרואיינים תאור מלא על האופן שבו התהוותה . המשךועל כך אפרט ב, לטיפול זוגי

וכיצד באים הצדדים היצריים והיצירתיים , כיצד הקשר הזוגי מתבטא בחיי היום יום, הזוגיות

בראיון ביקשתי מן המרואיין גם לפרש בעצמו את . לידי ביטוי הן ברמה האישית והן ברמה הזוגית

  .וגם על כך אפרט בהמשך, מנת להגיע לתובנותעל , ארועי חייו ואופן התנהלותם

סיפורי החיים של הזוגות נערכו . להצגת הנתונים נבחרה שיטת הסכמה המארגנת לסיפור החיים

כך שהדגש הוא על התרומה למבנה הנארטיבי וליצירת המשמעות  –ואורגנו באופן סכמטי 

  .האישית של כל סיפור וסיפור

תקף ולהדגים כיצד ניתן להסביר תופעה אנושית באמצעות מודל ל, בניתוח הנתונים ניסיתי להציג

שאותה , כאשר מטבע הדברים בצעתי בחירה מודעת רק בגישה זו, הצמצום ומודל המטוטלת

על אף שניתן להסביר תופעות אלה בדרכים . יישמתי על הנתונים שנאספו מן הזוגות שרואיינו

בחרתי בם . י מודל הצמצום ומודל המטוטלתהתמקדתי אני בהסבר וניתוח על פ, וגישות שונות

מכיוון שמודלים אלה מתאימים ביותר וניתן לראות באמצעותם כיצד אצל זוגות הנוטים לקיים 

לקיים שיח עקר ונעדרי מימד הצמצום וכן נוטים , דיאלוגים-לנהל יחסים א, יחס הדדי מדומה

  . מיניתיש נטיה להמנעות , לעמעום המשמעות וההכרה בחייהם האישיים

מודל הצמצום ומודל המטוטלת מטיבים להעניק משמעות נפשית וקיומית להעדר המיניות 

וניתן למצוא זוגות אשר  , שהמורכבות האנושית אינה כה פשוטה, כמובן. בחייהם של אנשים אלו

אך אינם נמנעים כלל ממין ונוטים , דיאלוגיים והשיח שלהם עקר ומשמים- היחסים ביניהם א

המחקר הנוכחי אינו מטפל בתופעה זו אלא מציע הבנות אך . י מין באופן פעיל ותדירלקיים יחס

היצר והיצירתיות , דיאלוגים ואשר גם המין-ורק לתופעת הזוגות המקיימים ביניהם יחסים א

  . נעדרים מחייהם

  .תוכנית המחקר הנוכחי, להלן

  

  :תוכנית המחקר

בחקר התהוות , העוסקת בזוגיותקריאה בתחום הספרות המקצועית : עיון תיאורטי .א

, כמו כן נסקרו ספרים העוסקים במיניות. הקשר הזוגי ובאופן בו מתקבעים החוויה והשיח הזוגי

  .בטיפול מיני ובשיח דיאלוגי, בביטוי יצרי ומיני

 .איתור מרואיינים .ב

 .ביצוע ראיונות עומק .ג
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, הבהרות, קלצורך קבלת פידב, שהוגשה לקריאת המרואיינים, הכנת טיוטת הראיון .ד

 .תיקונים ותוספות

 .הצגת המקרה בהתאם למבנה הנארטיבי של סיפור החיים: כתיבת סיפור החיים .ה

  

  המדגם

שיטת דיגום , (Theoretical sampling)בחירת המרואיינים נעשתה בטכניקת הדיגום התיאורטי 

סוג . רהמבוססת על בחירת מושגים ומושאי מחקר רלוונטיים מבחינה תיאורטית לנושא המחק

אם כי לעיתים עולים בטכניקה זו , מאפשר מיקוד בתאור התמה הנחקרת, זה של יצירת מדגם

  . (Straussa & Corbin 1990)תופעות שלא נצפו מראש 

  

  אוכלוסיית המחקר

זוגות אלו נבחרו לשמש כאוכלוסיית המחקר מתוך . 50-25הנבדקים הם בני זוג בטווח גילאים של 

: שבו פועל צוות של מטפלים, טיפול זוגי במכון לפסיכותרפיה כלל הפונים אשר ביקשו

כאשר , ובמהלכו, ")אינטק("הפונים למכון עברו ראיון קבלה . ס"פסיכיאטרים ועו, פסיכולוגים

הם הועברו אלי לצורך גיבוש דרך , הוברר כי טיפול זוגי יהיה צורת הטיפול  המתאימה להם

ומהי , הי מידת התאמת הנתונים שלהם לנתוני המחקרבדקתי מול הפונים מ, בשלב זה. העבודה

  .מידת נכונותם להשתתף בו

המדגם של אוכלוסיית המחקר כלל זוגות אשר פנו לטיפול זוגי ואשר נמצא כי יחס הדדי מדומה 

היתה שונות גדולה בין . דיאלוגי מאפיינים דפוס יסודי בדיאלוג המובנה ביניהם- ויחס א

בתחומי , בשנות ההשכלה, בכל הנוגע לרקע הסוציואקונומי המרואיינים שהשתתפו במחקר

לעומת זוגות בעלי ילדים ,  כמו כן היו זוגות שהיו ללא ילדים. התעסוקה ובמספר שנות הנישואין

לא היתה היכרות קודמת ביני לבין המרואיינים ועם תום תקופת . קטנים וכן ילדים בוגרים

  .הראיון הסתיים הקשר ביננו

  : תי לגבי קבלת מרואיינים למדגם היו שנייםהתנאים שהצב

המרואיינים צריכים , לצורך כך. על המרואיין לקיים קשר מחייב מתמשך: קשר מחייב .א

  .לפחות שלוש שנים –) כמו ידועים בציבור(להיות נשואים או מצויים בקשר חוקי מחייב אחר 

ה זוגית לגבי אי היה צורך כי תתקיים הצהר, לצורך השתתפות במחקר: דיאלוגי-קשר א .ב

 –אי שביעות רצון הבאה לידי ביטוי בתלונה לגבי אופי הנישואין  –שביעות רצון מקשר הנישואין 

 .דיאלוגי שנוצר במהלך הנישואין או אפילו לפני הנישואין-תלונה הקשורה במהותה ליחס א
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  איתור מרואיינים למדגם

  ראיון ראשוני

, החל בילדותם ובקורותיהם במשפחת מוצאם, ייהםהמרואיינים התבקשו לספר לי את סיפור ח

ועל האופן שבו הם מבטאים את יצריותם , תוך שימת דגש  על ציר יצירת הזוגיות ובניית המשפחה

, בשלב זה. הם התבקשו לתאר את האופן שבו השפיע אופן ביטוי זה על ארועי חייהם. ויצירתיותם

, שלב זה ארך מספר שעות לכל זוג. מסרהתערבותי התבטאה בשאילת שאלות הבהרה למידע שנ

  .וכלל ראיון זוגי וראיון של שני בני הזוג בנפרד

וניסיתי לזהות תמות עיקריות בסיפור , העליתי את הדברים על הכתב, לאחר הראיון הראשוני

בשלב  –. האופייני למחקר פנומנולוגי, הניתוח הראשוני נעשה אף הוא בצורה מעגלית. החיים

ובשלב השני שבים אל המרואיינים על מנת , שנאסף מן המרואיינים, החומר הגולמיהראשון נבדק 

הרחבות והשלמות לגבי אוסף , וכן לבקש הבהרות, לאשש או להפריך את ההבנות הראשוניות

  . הנתונים

ניגשתי אל השלב השני של , עם שרטוט ראשוני של מוטיבים ודפוסים העולים מסיפור החיים

אל המרואיינים בבקשות להוסיף מידע בשאלות מסוימות שלגביהן חשתי חוסר הראיון ובו חזרתי 

חוויות או רגשות ספציפיים שעלו , זאת על מנת להרחיב את ההבנה לגבי ארועים. במידע רלוונטי

בשלב זה ביקשתי גם להבין מדוע צמצם המרואיין את תשובותיו לגבי . מתוך הטקסט הראשוני

כעת הצגתי בפני . בקשתו כובדה, בחר שלא להרחיב את תשובותיובאם המטופל . היבטים שונים

האישית לגבי  פרשנותוובהם ביקשתי את  –המרואיין היבטים שנראו לי כחשובים לצורך המחקר 

  .או לגבי המשמעות של רצף הארועים, ארועי חייו

לטיפול בראיונות הראשונים לצורך ביצוע עבודת המחקר נבדקו עשרות זוגות אשר פנו בבקשה 

  :הקריטריונים לבחירה היו. זוגי

לחלקם היו בעיות . דיאלוגים-לא כל הזוגות אופיינו ביחסים זוגיים א - התאמה לנושא המחקר 

  .או בעיות קשות אחרות, של אלימות

ואשר , דיאלוגים-מתוך כלל הזוגות אשר אופיינו ביחסים א -הסכמת הזוגות להשתתף במחקר 

 .כים לקחת חלק במחקררק חלקם הס, אותם ראיינתי

. דחו את בקשתי, רוב הזוגות שענו על קריטריונים אלה ואליהם פניתי בבקשה להשתתף במחקר

  .שתוארו במחקר הנוכחי) בני זוג 18(זוגות  9מתוכם נבחרו . מיעוטם הסכים

  

  מאפייני אוכלוסיית המדגם

- מאפיינים סוציוהמרואיינים הם בעלי . גם מאפייני אוכלוסיית המדגם אינם הומוגניים

חלקם בעלי , חלקם בעלי תארים מתקדמים, חלקם בעלי השכלה יסודית בלבד: דמוגרפיים שונים

חלקם מובטלים מאונס או מרצון וחלקם עובדים  . וחלקם בעלי הכנסה גבוהה, הכנסה נמוכה

כונות וחלקם בש, חלקם גרים באזורי יוקרה. יש ילדים, פרט לזוג אחד, לכל הזוגות. מסביב לשעון

  . מצוקה
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- קשר נישואין א, כאמור, שהוא, הדמיון בין הזוגות הוא באופי קשרי הנישואין שהם מקיימים

היצירתיים והצרכים האנושיים הקשורים , ואשר צרכיהם המיניים, דיאלוגי שאינו מספק אותם

  .אינם מתקיימים באופן מלא ומספק –במגע ובהתחברות 

אינם משתמשים בסמים או , כולם יהודים, 25 – 54ין טווח הגילאים של המרואיינים נע ב

  .אינם סובלים ממחלות נפש והם בעלי יכולת מילולית טובה, באלכוהול

  :בעת בניית מדגם המרואיינים הקפדתי על הקריטריונים הבאים

, שנובע מעצם היותם נשואים, על זוגיות" ידע"נבחרו מרואיינים בעלי : בעלי ידע על התופעה

  .רים גם יודעים על חוויות חיים הקשורות במיניות וביצירתיותומטבע הדב

זאת משום , נבחרו מרואיינים בעלי יכולת מילולית סבירה ומעלה: בעלי יכולת מילולית סבירה

מרואיין אחד נכנס . שראיון עומק דורש יכולת התבוננות פנימית מסויימת ויכולת תיאורית

  .מילולי על אף שהתקשה להביע עצמו באופן, למדגם

טווח המרואיינים כולל גם בעלי סגנון חיים קיצוני במיוחד : מצויים בגבולות התופעה הנחקרת

הכללתם במדגם חשובה ). לעבודה" מכור"כמו למשל זוג שאינו מקיים יחסי מין כלל או זוג ש(

אשר הגדירה קריטריונים אלו לבחירת , )Morse  )1994. להגדרת והדגשת התופעה הנחקרת

הדגישה כי דיגום של  מרואיינים , יינים המתאימים לצורך מחקר המבוסס על ראיון עומקמרוא

  . מחדד ומעצים את ההבנה על התופעה הנחקרת, המייצגים את הביטוי הקיצוני של התופעה

  

 מהלך המחקר

רוב המפגשים של ראיונות העומק התקיימו בקליניקה שבביתי או במכון אשר בו אני משמשת 

, את המרואיינים פגשתי לראשונה כזוג. מכון הנותן שירותי פסיכותרפיה –ת טיפולי כחלק מצוו

זאת עוד לפני שנתנו את הסכמתם הראשונית , ויידעתי אותם באופן כללי אודות נושא המחקר

כאשר נוכחו בני הזוג לדעת את היקף המחקר ואת אופיו האינטימי , גם בהמשך הראיון. לראיון

ביקשו שלא לפרסם את פרטי , אשר בשלב זה, היו זוגות. שוב את הסכמתםביקשתי , של הראיון

הראיונות הוקלטו כולם למעט זוג . וזוגות אלו אינם מוצגים כאן, בקשתם כובדה. הראיון עימם

ובן זוג אחד שלא הסכים לראיון מפורט , אחד אשר הסכים להשתתף במחקר אך ללא הקלטה

  .ומוקלט

המתחייב על פי ועדת ) אינפורם קונסרן( –שתתפות במחקר המרואיינים חתמו על טופס ה

. בטופס אישרו בכתב המרואיינים את הסכמתם להשתתף במחקר העומק על זוגות. הלסינקי

  . רפואי –בשל היות הראיון חלק מסט טיפולי , חתימתם הוצרכה

, קדימיםכלל למעשה גם את הראיונות המ, לגבי הזוגות שנבחרו להשתתף במחקר, ראיון העומק

זאת על מנת שהראיון יהווה . שעת האינטק, ונחשב ככזה מרגע הגיעם לשעת המפגש הראשונה

  .שכל המרואיינים יהיו באותה פאזה בעת הראיון, בייס ליין

וחלקם , משך המחקר נפרש על פני כשלוש שנים וראיונות העומק נמשכו לאורך תקופה ארוכה

וישנם ראיונות אשר , פגישות ויותר 20אשר נפרשו על פני ישנם ראיונות ! . ארכו שנה ואף שנתיים

זאת בהתאם למידת שיתוף הפעולה של המרואיינים עם . נפרשו על פני חמש פגישות בלבד
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. ולרוב נפגשנו אחת לשבוע או שבועיים, משך כל מפגש ארך בין שעה לשעה וחצי. התהליך

  .הראיונות נערכו בארבע עיניים או עם הזוג יחד

הם התייחסו , שרוב המרואיינים הגיעו למחקר בשל פנייתם לקבלת טיפול זוגי או משפחתי מכיוון

. ולכן היו תכניו של הראיון חושפנים ואינטימיים, לראיון כתהליך מקדים לסיטואציה טיפולית

על " אובייקטיבית"דברים אלו יכלו להאמר רק בתוך קונטקסט טיפולי ולא כתגובה לשאלה 

במפגשים , תוך כדי הכנה ממושכת, משום כך הראיון נערך באופן אינטימי. מובנהשאלון או ראיון 

יצירת הקשר ורכישת האמון היו שלבים . בהם הוכשרה הקרקע לראיון כה אינטימי וכה חושפני

  . הכרחיים וקריטיים במסע זה

 אוכלוסית המחקר הכירה אותי כמטפלת זוגית אשר עוסקת במחקר אודות חיי הזוג והמשפחה

, הקשר שנוצר ביני לבין המרואיינים היה קשר קרוב מאוד. מההיבטים הדיאלוגיים של חיים אלו

שהיו בו יסודות המתקיימים בקשר טיפולי קרוב ואיפשר לי להציג שאלות אינטימיות מתוך הנחה 

  .מתוך אופי הקשר בינינו, כי המרואיינים יענו עליהן בכנות

יבי והיתה לו השפעה מעצבת על האופן שבו נאספו מהלך הראיון היה בעיקרו אינטרפרטט

השאלות ששאלתי נועדו לגרות את המרואיין לספר את סיפור . הנתונים ועל אופן פירוש הטקסט

כמו שאלות , באמצעות שאילת שאלות נוספות. חייו תוך כדי בחינת היבטים רבים ככל האפשר

או , יים המרכזיים בסיפור החייםביקשתי לזהות מהם הנושאים והיבטי הח, הבהרה או הרחבה

חזרו המרואיינים שוב ושוב , במהלך הראיון. שהם בעלי רלוונטיות רבה לגבי נושאי המחקר

  . לעיתים תוך הבנייתם מחדש או בתוספת פירושים, לנושאים וארועים שכבר סופרו

, ך ונוצרדיאלוג שהל, לבין המרואיין שיח משותף) כמראיינת(נבנה ביני , במהלך הראיון, כך

  ;1963בובר (ביניים המשותף למראיין ולמרואיין -מעין מרחב, "שדה מחקר"שהיווה את 

(Mishler 1986 ,הן לשאלותיו של המראיין והן לתשובותיו של המרואיין, ובו נבנית המשמעות .  

תהליך רגשי חושפני . כחוקרת, הן מהנחקרים והן ממני, עבודת הראיון הצריכה מאמץ רגשי גדול

הם נצטרכו : חשף את הנבדקים בפני רגשות קשים אשר עוצמתם רבה, קשור בעבודת הראיוןה

  .הצריכה אומץ נפשי גדול, חשיפה זו. המיני והיצירתי, לשוחח אודות הכשל בחייהם במישור הזוגי

אלא שהם הכירו בעובדה שחשיפה זו דרושה , מוכנותם לחשיפה לא נבעה ממניעים אקדמיים

אחדים מהזוגות ראו את השתתפותם במחקר . ואולי תעזור בפתרון בעיותיהם, למען ידיעת עצמם

אמיתות אישיות שעד כה לא העזו לבטא , בכך שחלקו עם אחרים, וכתרומה לכלל, כאתגר אישי

כמו כן הדגישו אחדים מן המרואיינים כי אחת המטרות לחשיפתם נועדה כדי . אותם בפומבי

   .צב דומה שיוכלו ללמוד מסיפור חייהםלעזור לאנשים נוספים המצויים במ

הובאו כל , וכדי למנוע פגיעה אפשרית בצנעת הפרט, בשל הרגישות הרבה של הנאמר במחקר זה

  .הראיונות בשמות בדויים
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  שלבי ראיון העומק

  שאלת הפתיחה

אפילו מראשית תקופת , מתחילת הנישואים, לי על הנישואים שלך/ספר" –פתחתי בשאלה 

תפקידה של השאלה הנארטיבית הפותחת הוא לגרום ליצירתו של סיפור ". עד היוםו, ההיכרות

  . (Rosenthal 1993)וזאת באופן ארוך ומפורט , על רצף הזמן, החיים בראשו של המרואיין

זאת על מנת שהמרואיין יערוך , השאלה הראשונה בראיון העומק צריכה להיות שאלה פתוחה

באופן זה המרואיין . יפורים והחוויות הקשורות בסיפור נישואיובעצמו את הבחירה בין מגוון הס

והוא המחליט לאיזה ארוע לתת תוקף ולייחס , עורך את הבחירה מה לספר ובמה להתמקד

ובינהן תמות החוזרות לסרוגין בסיפור , המרואיין מעלה רצף של נושאים וסיפורים. משמעות

ובאיזה רצף לסדר אותן ובאיזו דרגת , יפורוהמרואיין גם מחליט אלו תמות להעלות בס. חייו

התבקשו , שאלת המחקר הפותחת עוסקת בסיפור הנישואין אך המרואיינים בהמשך. פירוט

אם המרואיין . להתייחס גם למימדים נוספים בחייהם שאינם קשורים ישירות בסיפור הנישואין

, הנישואים וההיכרות הסברתי שאני מעוניינת בסיפור, התקשה להתנסח או להבין את השאלה

  . וניתן לענות על השאלה על פי הסדר הכרונולוגי של רצף הארועים

כדי לא לקטוע את רצף הסיפור שבו פותח , לא שאלתי שאלות נוספות, בחלק הפותח של הראיון

רק . שאלות נוספות עלולות לקטוע את תהליך ההזכרות ויצירת המסגרת המספרת. המרואיין

 Rosenthal)ן ניתן לשאול שאלות הבהרה או שאלות מקיפות נוספות בהמשך תהליך הראיו

1993) .  

הסיפור הולך . והוא אינו נבנה מראש ומלכתחילה, סיפור חיים הוא סיפור המובנה תוך כדי סיפורו

. ומסביב לנושא המסויים שאותו מגדיר המראיין עם פתיחת תהליך הראיון, ומתפתח עם סיפורו

ולכן הנושא של הנישואין הוא מסגרת , התייחסה לנושא הנישואין השאלה הראשונה בראיון

והיו מרואיינים , היו מרואיינים שדבקו בנושא. כל מרואיין פירש נושא זה באופן שונה. הראיון

האופן שבו המרואיין מפרש את . שבהקשר לשאלה על הנישואין חזרו אחורנית לבית ילדותם

  .יתוח הראיוןבשלב נ, הנושא נבדק בשלב מאוחר יותר

  

  פיתוח הנארטיב המרכזי

בחלק השני שאלתי שאלות שמטרתן היתה לעורר סיפורים נוספים או להרחיב את הסיפור 

  :השתמשתי בשלושה סוגים של שאלות נארטיביות. שסופר

האם אתה יכול לספר לי יותר על תקופת : למשל –שאלה אודות תקופת חיים ספציפית  .א

  .ההיכרות שלכם

שאלה המבקשת הרחבה לגבי : ית המתייחסת לסיטואציה ספציפיתשאלה נארטיב .ב

הזכרת לי כיצד ויתרת על  –למשל . בחלק הראשון של הראיון, סיטואציה שהוזכרה קודם לכן

 ?מה בדיוק קרה אז, האם אתה יכול לספר לי ביתר פירוט. הלימודים בגיל צעיר



  65

מרואיין השמיע קודם שאלה נארטיבית המתייחסת לסיפור שיסייע להבהיר טיעון שה .ג

שבה חשת שאינך נאהבת על , האם את יכולה לספר לי על סיטואציה בינך לבין בעלך: למשל. לכן

 ?ידו

אלא השארתי לו את החופש , לא התערבתי בתשובות המרואיין, גם בחלק הזה של הראיון

סיפורים  ,המרואיינים העלו בסיפור חייהם חוויות. והחירות לפתח את הנושא שעליו הוא מדבר

נזהרתי שלא לשאול . כל המימדים הללו חשובים לצורך גיבוש סיפור החיים. ושרשרת טיעונים

ולכן , באמצעות סיפור החיים אנו מקבלים את המידע הזה. שאלות שגוררות טיעונים או תאורים

לא רק להתרחשות היום יומית , סיפור החיים אפשר לי להתקרב. אין צורך לשאול על כך שאלות

הרגשות והעמדות שהביעו . לא גם למהלכים החשיבתיים והרגשיים שקדמו להתרחשותא

לכן השאלות שנשאלו היו פתוחות ורחבות . המרואיינים באופן  ספונטני מהווים את סיפור החיים

(Grand tour questions) , ונבנו כך שהמרואיין יחוש נינוח וחופשי דיו לבחור את הכיוון שבו

בהמשך שאלתי שאלות מרחיבות שהתייחסו לנושאים שהמרואיין לא . חייוישרטט את סיפור 

מדוע בחרת ללמוד דווקא  –או . ומה קרה לך בו, ספר לי על מקום עבודתך הקודם: למשל. הזכיר

כך נוצר ? או ספר לי על התחביבים שלך או תחומי עניין נוספים שיש לך? היסטוריה של עם ישראל

שלעולם תלוי באיכות , זהו מרכיב חשוב במחקר האיכותני. ניםדיאלוג ביני לבין המרואיי

האינטראקציה הנוצרת בין המרואיין למראיין המשפיעה על איכות התשובות ועל רמת החשיפה 

יחוש המרואיין חופשי לפרוש באוזני , כאשר מתקיימת אינטראקציה טובה. של המרואיין

  .(Guba & Lincoin 1985; Reissman 1994)המראיין את האמת הפנימית של חייו 

  

  קשיים ומגבלות במחקר הנוכחי

במחקר כזה בדרך כלל . מגבלות המחקר הנוכחי קשורות בהיותו מחקר איכותני - שיטת המחקר

ובנוסף אין מדובר במדגם אקראי אלא , מספר הנבדקים קטן יחסית ואין הוא מהווה מדגם מייצג

מחקר האיכותני בכלל והמחקר הנוכחי בפרט אין מבחינת ה. במדגם שאוכלוסייתו נבחרה בקפידה

כמו , אלה נחשבות מגבלות מכיוון שמלכתחילה אין הכוונה לעסוק בהשערות ובדיקת מתאמים

תאור התופעה , מטרתו של המחקר האיכותני הינה בדיקת גבולות התופעה. במחקר האמפירי

לשקף , ך שיוכל לתארולכן המדגם האיכותני נבנה כ, ותאור השונות הפנימית של התופעה

המייצגים היבטים שונים , ולהעמיק את ההבנה לגבי תופעה מסויימת באמצעות מדגם של נבדקים

מכיוון  –לכן מטבעו מתאר המחקר האיכותני מספר מצומצם יחסית של מקרים . של אותה תופעה

" מכווןמדגם "מייצג , בו השתמשתי, מדגם זה. התאורים עשויים לחזור על עצמם, שלאחר מכן

(Purposive sample) או בהיבט מסויים , של מרואיינים שסיפורם מציג את התופעה לעומקה

עושרה או הנגזרות השונות שלה , או שהם מתארים את התופעה על מורכבותה, מעניין שלה

(Denzin 1989; Kvale 1994) . המהימנות במחקר הנארטיבי האיכותני מבוססת על תוכן שיטתי

ופחות על היכולת לנבא ולתקף את הנתונים , ת החוזרות על עצמן בסיפורי החייםועקבי של תמו

(Mishler 1986).  
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החלו לחזור , חשתי כי התמות המרכזיות השונות שעלו, בשלב מסויים של ביצוע הראיונות, ואכן

וכי ניתן להפסיק לאסוף , כך הבנתי כי הגעתי לרוויה תיאורטית ואמפירית. על עצמן שוב ושוב

  .תונים וחומר מחקרי נוסףנ

איכות , היחס הזוגי –חקר זוגיות . נושא רגיש במיוחד בחיי המרואיינים -זוגיות  –הנושא הנחקר 

, התפתחות הקשר והמקום של המין והמיניות בחיי הזוג הינם נושאים אינטימיים, הקשר הזוגי

" רגיש במיוחד"נושא  נחשבת כחקירת, ואי לכך חקירת נושא זה, שחשיפתם כרוכה ברגישות רבה

(Renzetti & Lee 1993) ,הקושי להחשף , אשר מגבלותיו נובעות מן הקושי להחשף בפני המראיין

, הקושי של האדם לחשוף את סודותיו: ואולי הקושי הגדול מכולם) עקב פרסום המחקר(בציבור 

רגיש לבעייתיות עלי היה לבנות ראיון עומק ככלי מחקרי שיהיה , לכן. לעצמו, קשייו ובעיותיו

, עקב כך מצאתי לנכון לבצע את הראיון במספר רב של שלבים. הקשורה בחשיפה האינטימית

יצרה , כאשר ההדרגתיות המכוונת של הראיון, כאשר כל שלב ושלב מכין את השלב הבא בראיון

, נהשנוצר ביננו ואת האמון שהלך ונב Joinning-קשר ביני לבין המרואיינים וחיזקה את תהליך ה

  .אשר בלעדיהם לא ניתן היה לגרום למרואיינים לחשוף את האמת הסיפורית של המרואיינים

זאת משום , מגוונים ומיוחדים, ראיון עומק של סיפור חיים מטבעו מכיל חומרי חיים מרתקים

הייתי מעוניינת כי , יחד עם זאת. שכל אדם חי את חייו ואי לכך את סיפורו באופן חד פעמי ומיוחד

היחס : פור החיים יכלול בתוכו התייחסויות לשלושה היבטים שעניינו אותי לצורך המחקר והםסי

זאת משום שמטרתי היתה למקד את סיפור החיים ביחס לשלושת . המיניות והיצירתיות, הזוגי

השאלות ששאלתי כללו גם התייחסות הממוקדת סביב נושאים מרכזיים אלו , לכן. הנושאים הללו

עמד  בפני הקושי המעשי כיצד שלא להגביל את  –כלומר . אלו השאלות באופן פתוחגם כאשר נש –

מצד , ולמקד את הסיפור בהיבטים אלו, המרואיין לספר על נושאים מוכתבים מראש מצד אחד

שאלות פתיחה רחבות ככל  -תחילה . כדי להתגבר על מגבלה זו תכננתי כך את מהלך הראיון. שני

שאלות ספציפיות וגם  –ובניית הקשר והאמון , תקדמות הפגישות ביננועם ה, ובהדרגה –האפשר 

שאלות אישיות הדורשות (שאלות שונות כמובן נשאלו לגבי מרואיינים שונים . יותר אינטימיות

  ). הבהרה או פירוש וזאת בהתאם לסיפור החיים המיוחד לכל מרואיין

כרוכה בהתרחשות הבלתי נמנעת של  שהיתה, תוך תהליך הראיון נולדה מגבלה נוספת - נבדלות

כדי לנטרל השפעה זו היה . (Rosenthal 1993)על הנחקרים, החוקרת, שלי, השפעה בין אישית

בעיני חיוני להיות מודעת לתהליך האינטרסובייקטיבי המתרחש בין החוקר לנחקר לאורך תהליך 

ת דבריהם ולנסות לזהות על מנת לתקף א, ולברר שוב ושוב את התשובות ומשמעויותיהן, הראיון

היה עלי להתאמץ לשמור את הנבדלות , כלומר. את ההשפעות שלי כדי לנטרלן ולהגיע אל האמת

  .(Schutz 1970) של הנחקרים מנושא המחקר וכן ממני כחוקרת 

, במהלך ראיון עומק ממושך. ממגבלת הנבדלות נוצרת מגבלת האובייקטיביות – אובייקטיביות

אמנם החוקר הינו צופה . נים רבים למעין צופה משתתף בשדה הנחקרהופך המראיין במוב

אך בהחלט האופן שבו הוא , המשתדל להיות מודע לעצמו ולתהליך התפתחות עשייתו המחקרית

שיטת המחקר הפנומנולוגית . יוצר קשר עם המרואיינים עשוי להשפיע על התופעה הנחקרת

בין החוקר למרואיינים ובין עמדתו של , ישיתמכירה בהתרחשות הבלתי נמנעת של השפעה בין א

במיוחד מתמקדת מגבלה זו בתפיסת העולם המוקדמת , החוקר כמשפיעה על הארועים הנחקרים

על מנת להמנע ככל האפשר מהשפעה . של החוקר שעלולה להטות את ממצאי המחקר
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טכניקת   המיסגור    נעזרתי  ב,  סובייקטיבית  שלי    כחוקרת  על  הנחקר או  על  תוצרי המחקר

”Bracketing“ (Morrow 1994) ,תפיסותיו וציפיותיו , המאפשרת למראיין להניח את עמדותיו

בטכניקה זו לומד החוקר להיות פתוח כלפי . שמעביר לו המרואיין" לידע"בצד ולהתמסר 

מפני  תוך שהוא עורך הפרדה בינו לבינם ואינו חוסם את עצמו, המרואיינים והצגתם את הדברים

, וכך הם פני הדברים גם בשלב העיבוד. התפתחות והתחדשות הנובעים מדברי המרואיינים

). Josselson & Lieblich 1996וכן , 1995משיח  –ליבליך ותובל (הפרשנות והניתוח של הראיונות 

משום כך חייב המראיין לאמן עצמו לשים לב לכל היבט בראיון או בתהליך הניתוח שבו הוא שם 

חייב , מבחינה מתודולוגית, כלומר. במקום את המרואיין ואת נושא המחקר, עצמו במרכזאת 

, המראיין לבדוק את עצמו שוב ושוב שאינו כופה את נקודת מבטו הסובייקטיבית על המרואיין

וזאת השתדלתי . ולהקפיד שלא לפרש את הארועים המתוארים מתוך פרספקטיבה אישית שלו

  .לעשות

  

  יתרון –ראיון זוגי 

דיאלוגים ). שני בני הזוג(בין שני מרואיינים  הדיאלוגבראיונות עומק אלו נוסף מימד נוסף והוא 

אלא גם את מבנה היחסים בין שני , אלו ממחישים לא רק את המשמעות הנלוות של סיפור החיים

. הזוגדיאלוגים אלו מספקים מבט נוסף על סיפור החיים שהציג כל אחד מבני , בנוסף. בני הזוג

זאת משום שלעיתים קרובות מבין בן הזוג בצורה אחרת את פרטי , הדיאלוגים יוצרים הרחבה

  :לדוגמא. סיפור החיים שהציג בן הזוג האחר

. לא היה חסר כלום. בילויים. המון חופשות. בפירוש. ילדות טובה. גדלתי בבית טוב: "בן הזוג

  ".ונתנו בגדול, ההורים נתנו לנו כל מה שיכלו

ריפדו הכל . לא היה אכפת להם איך מרגישים. רק חומר. במשפחה שלו נתנו רק כסף: "הזוג בת

במיוחד . על זה לא הסתכלו בכלל, אם הם גדלים כמו שצריך, מה קורה עם הילדים. עם כסף

  ".שכל הזמן עסוקה רק בצרות שלה, האמא שלו

מזוויות , ות את סיפור החייםהעניק לי אפשרות לרא, ראיון העומק המשותף לשני בני הזוג, כך

  .בת הזוג/עקב התוספת של אופן הראייה השונה של בן, שונות ולהעמיק את משמעויותיו

  

  חוויית סיפור החיים במהלך ראיון העומק

הראיון עזר לנחקרים לפרוש את עצמם ולראות את . ראיון העומק לא היה רק חוויה מחקרית

עזר לכל אחד ואחד מהנחקרים לעמוד , ראיון עומקסיפור החיים בתהליך של . עצמם כפי שהם

לבחור שביל חיים יצירתי , ובהמשך עבור חלקם, לראות את חייהם בבירור, שלו עצמו" האני"מול 

  .יותר

לאחר עריכת ראיון . הינה לפעמים תוצר הלוואי של תהליך סיפור החיים, התפתחות אישית

הותיר בהם את , וסיפרו כי תהליך הראיון, קריםטילפנו אלי הנח, ולעיתים זמן רב אחריו, העומק

השפיעה באופן חיובי ומשמעותי על , ולעומק, בפרוטרוט, וכי החוויה של סיפור החיים, רישומו

. וכן השפיעה על הצמיחה האישית, יצירת תובנות חיים חדשות, תחושת הזהות, ההבנה העצמית
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היצריים , ירת קשר עם חייהם הפנימייםחוויית הראיון היוותה שיטה רבת ערך ליצ, לרבים מהם

  .והיצירתיים

יצר מרחב לשיח פרטי , שהוא הנחקר, לבין מספר הסיפור, החוקרת, תהליך סיפור החיים ביני

ולהרחבת , מרחב ביניים זה איפשר את צמיחת העצמי אצל חלק מן הנחקרים. אישי שנוצר בינינו

תהליך . העצמיות' התגלמות'ווה אמצעי למה, התהליך והתוצר, נראה כי סיפור החיים. קיומם

ואחת הדרכים שבהן מתגלמת היצירתיות , הסיפור הוא מעין יצירה מחדש של ביוגרפיית חייים

, המשנה את חוויית המספר, פעילות -תהליך סיפור החיים הוא אם כן אקט יצירתי . של המספר

, הופך להיות אובייקט לעצמו, בזמן הסיפור, הנחקר. אלא גם ביחס לעצמו, לא רק ביחס לעולם

חוויה המחייבת אותו ליצור כל העת תצורות חדשות של , והוא ממוקם בתוך חוויית הסיפור שלו

אקט הסיפור הוא תהליך , בחסימה יצרית ויצירתית, בין היתר, דווקא במחקר הדן, אם כך. עצמו

  .משחרר חסימות מאין כמוהו

  

  ניתוח סיפורי החיים

, י החיים של המרואיינים במחקר הנוכחי נעשה על פי שיטתה של רוזנטלתוח התוכן בסיפורני

עריכת המיקרואנליזה היא הטכניקה בה משתמשים  ,כאמור ).(Rosenthal 1990שפירטנו לעיל 

מורכבים בהבנתם ומצריכים עיון , כאשר ישנם קטעים בטקסט של הראיון אשר הינם מעורפלים

ניתוח . עשיתי שימוש בטקסט המשוקלט כפי שהואזהו השלב היחידי בניתוח שבו . נוסף

, לקחתי את הטקסט הנדון, בשלב זה. המיקרואנליזה הינו ניתוח לפרטי פרטים של הטקסט

. הקטע נבחר בהתאם להנחות העבודה של המחקר. והוצאתי אותו מהקונטקסט של כלל הראיון

תי בשיטת וניתח, את הקטע פרקתי למקטעים זעירים של משפטים או מספר מילים

התחלתי בניתוח הקטע הראשון והתקדמתי באופן סדרתי למשפטים ולקטעים . המיקרואנליזה

כאשר בכל שלב של התקדמות ניסיתי לפענח את משמעות המשפט ולהעלות השערות , הבאים

ככל . ההשערות נבעו מן הטקסט. שבחר המרואיין לומר, בנוגע למשמעות המילים או המשפטים

מאוששות את הטקסט , גיליתי השערות והבנות שחוזרות על עצמן, הטקסט שהתקדמתי בניתוח

  .או פוסלות הנחות אחרות בגלל מידע חדש שנובע מהקטעים הבאים

  

  ניתוח נתונים ביוגרפיים

ואותם , השלב הראשון בניתוח בו נאספים מתוך הראיון כל הנתונים הביוגרפיים שמסר המרואיין

תוך העיון . ערכתי ניתוח סדרתי, כמו בשלבים האחרים, זהבשלב . מסדרים בסדר כרונולוגי

הנחתי הנחות וניסיתי לתת משמעות לסדר ולהופעה של נתונים ביוגרפיים , בנתונים הביוגרפיים

כעת העליתי . ולמשמעות של סדר הופעת הנתונים, למשמעות החסר של נתונים אחרים, מסויימים

  .שות לגבי המשך הטקסטוכן השערות חד, שאוששו או נפסלו, השערות
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  ניתוח על פי תמות נושאיות

. סייעה בתרגום חומר הגלם לכדי תמות) 1997 (תוכן של עמיה ליבליך /שיטת הניתוח ההוליסטית

שהן נושאים מרכזיים , ולאחר מכן איתרתי את התמות, סיפור החיים נכתב ונקרא מספר פעמים

צבעתי כל תמה , חר איתור התמות המרכזיותלא. שמופיעים בסיפור ואשר קשורים לנושא המחקר

הסיפור נצבע בצבעים שונים על פי ארגון התמות . הקשורה בנושא מסויים תחת אותה כותרת צבע

מבט חזותי על הזרימה שמתקיימת בין התמות השונות , כאמור, שיטה הצביעה אפשרה. השונות

  .וגם על ההיקף והמיקום של התמות השונות

כיצד הציג האדם את : השחזור של סיפור החיים תוך ניסיון לענות על השאלהבשלב זה ערכתי את 

באמצעות פיענוח המנגנונים , מטרת שחזור הראיון היתה להבנותו מחדש. עצמו בעת הראיון

, כלומר. שהינחו את הבחירה של המרואיין לערוך כך ולא אחרת את המרכיבים של סיפור חייו

תוך , ונים והתפקיד המיוחד של הצגת ההתרחשויות בעת הראיוןבשלב זה ניסיתי להבין את האיפי

  . חלוקתו לתמות שונות המוצגות בטקסט

  

  תהליך ניתוח הנתונים 

לאחר כל , התאפשר לי, שכלל פגישות רבות, מאחר שתהליך איסוף הנתונים היה ארוך וממושך

מפגש הבא לשאול את וכך יכולתי ב. לבצע פירוש ראשוני על הנתונים שנאספו בכל מפגש, מפגש

המרואיין שאלות הבהרה או לבדוק את הפירוש או המשמעות שהוא נותן לארוע מסויים שעליו 

  .דיבר

, ערכתי סיכום של כל הנתונים שהצטברו לגבי כל זוג בנפרד, לאחר שסיימתי את תהליך הראיון

לבין סיפור תוך הבחנה בין היסטוריית החיים , ולאחר מכן בצעתי ניתוח ראשוני של המקרה

  .שתוארו לעיל, ותוך התייחסות לשלבי ניתוח התוכן הראשוני, החיים

ליחס דיאלוגי או להעדר יחס , זיהוי התייחסויות לזוגיות: זיהוי שדות תימטיים לשוניים .א

  .'היחס ליצירתיות לתעסוקה וכו, והיצרי, לאופן ההתבטאות המיני, דיאלוגי

המוטיב או הציר , ב העיקרי בסיפור החייםזיהוי הנארטי: זיהוי שדה תימטי עלילתי .ב

 .שלאורכו מתארגן סיפור החיים

זיהוי האפיזודות או הארועים המשמעותיים בחיי : "ההתגלות"זיהוי רגעי וארועי  .ג

 .ארועים אשר הובילו אותו להוביל את חייו כפי שבחר להנהיגם –המרואיין 

יב המרואיין את חלקי חייו זיהוי המוטיב שלפיו הרכ: זיהוי השדה התמטי הקוגניטיבי .ד

 .וכיצד חיבר לגשטלט שלם את האנקדוטות והארועים שמהווים את חייו
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  : בשלב זה היה עלי לבצע הבנייה מחדש של סיפור החיים על פי התהליכים שזיהיתי בנארטיב

למשל  –ונעצר לספר ולספר חוויות חיים שונות , המרואיין מציג את סיפור חייו: תהליכים מבניים

מהו הרקע החברתי , כיצד הוא רואה את חייו לצד אשתו, כיצד בחר מקצוע, כיצד בחר את בת זוגו

  .וכדומה, תאור משפחת המוצא שלו, והרגשי שעליו גדל

 .הצגת תיאוריות המסבירות את חוויות החיים שהציג המרואיין: חלק תיאורטי

ייחדים ומאחדים את סיפור החיים לכל סיפור חיים יש קווים ותיאורים המ: הקו הייחודי לסיפור

למשל . מספר המרואיין גם את פרשנותו והסבריו כלפי אותן חוויות, לצד החוויות השונות. הזה

רק בתקופת החיזור יש : "מרואיינת המפרשת מדוע אינה מקיימת יחסי מין עם בעלה מזה שנים

ככה זה היה . זה אצל כולם ככה נראה לי. זה פשוט נגמר. אחר כך זה כבר לא מעניין. רצון לסקס

  ".אצלי תמיד

יש לבחור מתודה פרשנית המשלבת בין הנארטיב לבין , )Schutze  )1992כפי שהציע , בשלב זה

 ומבדילה בין עובדות אובייקטיביות, המשמעות הסובייקטיבית שהמרואיין מייחס לחוויות חייו

  .והסבריו לארועים, נחה אותולבין פרשנותו של המרואין על פי אידאולוגיית החיים שלו שמ

במחקר הנוכחי בחרתי לנתח את הנתונים באמצעות מסגרת פרשנית שהבסיס התיאורטי שלה 

מסגרת זו מתאימה לדעתי לחקר הזוגיות משום שאת מרחב הביניים הזוגי . הוצג בפרק המבוא

תוח הפרשנית מסגרת הני"). שניים שהם שלושה", על משקל(ניתן רק לפרש ואין לו נוכחות פיזית 

מיניות , אינטימיות, נראית לי כמתאימה ביותר להבנת תהליכים רגשיים כמו זוגיות ויחס זוגי

כמו יחס וקשר זוגי " נושא רגיש"כמו כן מסגרת הניתוח הפרשנית הולמת חקר . ודחף יצירתי

  .(Renzetti & Lee 1993)ואינטימיות מינית 

אך השאלות נסובו סביב , העלילה המרכזית אמנם הנחקרים במחקר הנוכחי הם שהכתיבו את

הנחקרים לעיתים קרובות אכן פתחו את סיפור . המיניות והיצירתיות, האינטימיות, אזור הזוגיות

ויש , אך הם נעו קדימה ואחורה על פני ציר חייהם, מרכזי בחיי הזוג" בארוע"חייהם הזוגיים 

בכל . מקומו במשפחת המוצא שלהםשהסבירו את נישואיהם אפילו באמצעות סיפור ילדותם ו

לכל המרואיינים היו תמות או עלילה מרכזית אשר סביבם אורגנו חוויות החיים שלהם , מקרה

(Mishler 1986) .ארוע המלווה הכרה  –" התגלות"בחרתי במסגרת זו כיוון שהיא מדגישה את ה

.  (Denzin 1989) שהשאירה חותם על חיי המרואיין ומהווה נקודת מפנה בחייו, פתאומית

מרואיינים רבים ציינו את ההיכרות עם בן הזוג ואת הנישואין כארוע מרכזי שטבע חותם וכיוון 

ארועים נוספים אותם מציינים מרואיינים כרגעי התגלות שהטביעו חותם על . את דרך חייהם

או  סערת נפש, אבדן, הקשורות בהשפלה –חייהם הינם ארועים שבהן נחוו חוויות לרוב קשות 

  .בלבול

Denzin )1989 ( המשאירים חותם בל ימחה על בני האדם " התגלות"מפרט מהם אותם ארועי

לעיתים קרובות אלו ארועים משבריים אשר . ונותרים כרישומים המתווים את סיפור החיים

המרואיין יעקב  –למשל . אחרת על החיים, אידאה רעיונית, בעטיים מתגבשת תבנית מחשבתית

בשל חוויות חיים בהן חש " אסור להרגיש ואסור לחוות שום דבר מפריע"חליט ששסיפר כי ה
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והם משנים את המשמעות , ארועי משבר אלו יכולים להשפיע באופן חיובי או שלילי. מושפל

  .שאדם נותן לחוויות חייו ולארועים שהוא מתיר לעצמו להתנסות בהם

  

  הצגת הממצאים

ים על פי הגישה  בה מוצג כל נבדק בנפרד על פי רצף במחקר הנוכחי בחרתי להציג את הממצא

  (Rosenthal 1993).הנבדקים 

מכיוון שמחקר זה עוסק בסיפור חייהם . מבנה זה נבחר משום שהיה  חשוב לי להציג כל זוג בנפרד

על מנת שההצגה , או קובץ נושאים, העדפתי להציג סיפור שלם ולא מקטע, האינטימיים של זוגות

ביצעתי חלוקה לפי תמות שונות העולות מסיפור , בגוף הצגת המקרה, עם זאת .תהיה זורמת

  .באופן שיתרונות שתי השיטות באו לידי ביטוי –החיים 

  

  סיכום  או חשיבות שיטת המחקר הפנומנולוגית בתחום הפרקטיקה התרפויטית

הליך של המרואיינים במחקר זה נבחרו מתוך מדגם של מטופלים אשר ביקשו לעבור ת, כאמור

  .מחקר העומק מתבסס על ראיונות מקיפים עם מרואיינים אלה. ייעוץ וטיפול זוגי

הבודק תופעות פסיכולוגיות עמוקות ומורכבות כמיניות ויצירתיות והקשרן להיווצרות , מחקר זה

בחר להעזר בטכניקות מחקר פנומנולוגיות העשויות לשקף באופן הולם יותר  –יחס זוגי דיאלוגי 

יוצרת כלים מושגיים , ואשר הפילוסופיה העומדת בבסיסה, רכבות והעומק של התופעהאת המו

בחירה זו נובעת מן התפיסה כי הרעיונות המושגיים של שיטת . המתאימים לה יותר, ונוהלי עבודה

משום שאלו הם האמצעים שדרכם אוספים את , המחקר הינם חלק משיטת המחקר

שיטת המחקר הפנומנולוגית המכילה מרכיבים , אי לכך. ותההאינפורמציה וממיינים ומעריכים א

רעיוניים המאפשרים לכלי המחקר ליצור שיטה אשר תענה על שאלות המחקר שלי נמצאה 

 Hoshmand & Martinבכך אני הולכת בעקבות. המתאימה ביותר לשדה המחקר פסיכותרפויטי

שדה תאורטי המתאים רעיונית אשר ציינו כי שיטות המחקר האיכותניות הן שפיתחו  (1995)

שיטות מחקר הקשורות להנחות "על פי גישתם יש לבחור . לנושאי המחקר הפסיכותרפוטים

העוסק , במחקר זה). 8' עמ, שם" (הפילוסופיות של הדגם המונח ביסוד הידע שאליו אנו מחוייבים

יתחה מערך נבחרה שיטת מחקר שפ, בבחינת שאלות הכרוכות בחשיפה בתוך קונטקסט תרפויטי

  . חשיבה פילוסופי המתאים רעיונית ואידאולוגית למערך החשיבה התרפויטי

היבט נוסף הקשור בבחירת המתודה הפנומנולוגית ובחקר סיפור חיים לגבי עבודת מחקר זו הוא 

כלים ). מיני ויכולת לביטוי יצירתי, חוויה של קשר זוגי(הטווח הרחב מאוד של התנסות אנושית 

היא לבדוק מקטע ספציפי מוגדר , בדרך כלל, נם מתאימים לכך משום שמטרתםאמפיריים אי

, נראה כי כאשר אדם מביא את סיפור חייו האישי והזוגי. ומובחן מאוד של ההתנהגות האנושית

וכך גם תמונת חייו תהיה רחבה , סביר להניח שהוא יציג עצמו בתוך מכלול היבטי החייים שלו

 ;Cobler 1991)חברתיות ותרבותיות , זוגיות: רכות חיים נוספותואף כמשולבת במע, ומורכבת

Sarte 1963) .מחקר אמפירי אינו מאפשר הבניה ואיחוד הקשרים בין היבטי חיים שונים.  
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המחקר הנארטיבי מאפשר תאור אותנטי מלא ללא שיפוטיות של מכלול החוויה הזוגית ומאפשר 

תוך כדי שהוא מציגן , ויותיו בהקשר האישי והזוגירגשותיו וחו, למרואיין להעלות את מחשבותיו

מחקר זה בודק מימדים מורכבים  .באופן ניטרלי ולאו דווקא בהקשר של דיאגנוזה פתלוגית

את אופן הביטוי היצירתי ואת האופן שבו , את הביטוי המיני היצרי האינטימי: בחוויה האנושית

ת הקשרים מורכבים ורבי צדדים של המתודה האמפירית מתקשה בבדיק. היחס הזוגי מתקיים

הספרות העוסקת בחקר הזוגיות עוסקת ומודדת בעיקר , וכפי שראינו במחקר, החוויה האנושית

פתלוגיה זוגית או שהיא עוסקת במדידת טווח קטן וקצר של רגשות העולים בקשר הזוגי  

(Dutton 1995)  .ם ודיכוטומינראה כי הגישה האמפירית כיוונה את המחקר בכיוון מצומצ :

או כמחקר העוסק בגוף או , כשדה מחקר החוקר תהליכים אינטרפסיכיים או תהליכים חברתיים

עיון בחקר הרגשות על פי פרדיגמה אמפירית מצטייר לעיתים כשרטוט רשימת פריטים . ברגש

(Check list) המשמעויות השונות הנגזרות ממנה, וקשה להבין ממנו את מירב החוויה הרגשית ,

מחשבות והקשרים חברתיים , שמעורבים בו התנהגויות, טווח הרגשות הקשור בסיפור החייםו

  .Scherer & Walbott 1994) (שונים 

מתודולוגית מחקר העוסקת בהבנת מכלול סיפור החיים נראית כמתאימה יותר למחקרים מסוג 

לבין , ותיתתרב –משום שהיא משלבת בין הפרספקטיבה המדגישה את החוויה החברתית , זה

שגישה פנומנולוגית לחקר הזוגיות עשויה לתת , כך. הפרספקטיבה המדגישה את החוויה הפרטית

. ולתאר את התפתחותה על שלל משמעויותיה השונות, תמונה שלמה יותר של החוויה הזוגית

עולה החוסר והצורך בספרות , מתוך התבוננות במחקרים אמפיריים שעסקו בחקר הזוגיות

  .דיאלוגי-תן תמונה מלאה ורחבה על עולמם הרגשי של זוגות המקיימים קשר אמחקרית שת

ראיון עומק פתוח מייצג היטב את הניגודים והעומק של החוויה האנושית ומאפשר את ביטוי 

ניתוח הנארטיב מאפשר עיון מעמיק בחוויות הרגשיות  .(Polkinghorne 1991)מורכבותה 

יותר מאשר באמצעות העברת שאלון סגור , הקשר הזוגי המתוארות והבנת המשמעות הרחבה של

 ).(Habermas 1973; Davidovitch 1990העשוי לשקף את הידע והכוון של החוקר  

נושא מחקר רגיש הוא . (Renzetti 1993)" נושא רגיש"חקר נושא הזוגיות מוגדר כ, בנוסף לכך

  קבוצה שהוא מייצגנושא שקיים בו סיכוי להשלכה פוטנציאלית על הנחקר או על ה

Sieber & Stanley 1993) .( הסיכוי להשלכה פוטנציאלית מוסבר כנושא רגיש המסכן את

תחושות בושה , סיכון המתייחס לסיכוי שהנחקרים ישלמו מחיר כמו חשיפה לא נעימה. הנחקרים

 Renzetti & Lee. תחושת נחיתות ועליבות וכיוצא באלו, אשמה, מבוכה, בשל עריכת הראיון

איום ממשי או סמוי , טוענים כי נושא מחקר רגיש הוא נושא אשר יש בו באופן פוטנציאלי) 1993(

תחושת איום אשר קיומה מעלה על פני השטח תחושה בעייתית הקשורה בעצם , על המשתתף בו

נושא רגיש יימצא נשכר משיטת המחקר  .ההשתתפות במחקר או בעצם פרסום התוצאות

  .הפנומנולוגית

ובכך להסתכן , עיקרי אשר הוביל את הנחקרים להסכים לספר את סיפור חייהםהאלמנט ה

היה התקווה כי מטפלים וזוגות אחרים יוכלו להעזר בחומר מחקרי זה , בחוויה רגישה ופגיעה

  . לצורך טיפול בבעיות הזוגיות שבהם עוסק מחקר זה
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עדיף שיערך באמצעות , יצירתיקשר זוגי וביטוי יצרי ו, חקר חוויות אישיות כל כך כמו יחסי מין

. שבו לנחקר יהיה מרחב נפשי ופנאי פנימי שבו יוכל להעלות את נבכי ליבו, ראיון עומק פתוח

  .עשוי לסייע בכך, הקשר שנוצר בין החוקר לנחקר

, למטפלים ולזוגות, יאפשרו לחוקרים, אני תקווה כי הנתונים והממצאים אשר הובאו במחקר זה

  .ובהבנת הקשר הזוגי, להעזר ולהבין יותר את הענין האנושי באחר, כל אחד בדרכו שלו
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  3פרק 

  רונית ועומר

  הקדמה

 .בעל מאפיינים קיצוניים של הכחשה ודיכוי, מדומה ותהדדי יבפרק זה נציג זוג המקיים יחס

בחרתי להציג . כך מובהקת בקיצוניותה-מהווים דוגמא כלהעבודה זו ב שמתואריםהזוגות  מעטים

  .התופעה שהקיצוני מחדד את  הבנת  ,זה מתוך מחשבה מקרה

 מעבר לראיון עומק ממוצע ךהתארעם בני הזוג המפגש . פנה לטיפול זוגי, רונית ועומר, זוגה

לאחר שהבעל רק . ביחידות להיפגש איתי להתיר לבעלה סירבה שהיהא .פגישות 21 ונמשך לאורך

  .פגישות 16 זאת לאחרו, בנפרד סכימה האישה כי יתראיינוה עמד על כך

 ,לא נערכה הקלטה של הראיון ולכן, תה גורפתידרישת בני הזוג לשמירת סודיות ואנונימיות הי

  .בזמן הראיון ואחריו ,אלא רישום ותיעוד המפגשים בכתב

מותיר רושם כי מערכת היחסים הזוג . מסע לתוככי הדיכוי ייתהעבודת הראיון עם זוג זה ה

  . עקרות והעדר חיוניות, ריקנות, חוסר מוצא, סגירותביניהם מבטאת 

  

  הצגת הזוג

. בני ארבעים בקירוב, בעלי אמצעים יאפים, בני המעמד הגבוה ,)שמות בדויים(רונית ועומר 

: שימור מראם הצעירלומקדישים זמן ומשאבים , גילםמהם נראים צעירים . שנים 14 -נשואים כ

אין  אך, ה בגדים פרובוקטיביים וצעקניים משהוורונית לבוש ,עומר עוסק בפעילות ספורטיבית

. השרון-גג מרווחת ונאה בשכונה יוקרתית ברמת-השניים מתגוררים בדירת. היא מקרינה מיניות

הזזת , החלפת רהיטים, חדשות לבקרים של הדירה פניםהמזמנם מוקדש לעיצוב גדול חלק 

אין הם ו ם פזרניהסגנון חיי .לחופשות בארץ ובעולם ותדיר הם יוצאים באופן קבוע .קירות

עומר  ,על אף זאת שניהם עובדים. קרובי משפחהכסף רב מ וירשש משום ים לעבוד לפרנסתםבחיי

שניהם מדגישים שוב ושוב את . הוא בעל סוכנות ביטוח ורונית פקידה במשרד של עורך דין

  .חייהם המאפיינת את הנהנתנות

כי אין  ,סיפרועם זאת . ג כי שוררת ביניהם אהבהכבר בתחילת הפגישה הראשונה הצהירו בני הזו

בארבע השנים הראשונות לנישואיהם קיימו יחסי מין לעיתים . ביניהם יחסי מין מזה עשר שנים

היא  הבעיה המטרידה את השניים. המגעים ביניהם כיום מצטמצמים לגיפופים בלבד. נדירות

בצורך נוגע רונית הדבר  בעיני. שר ביניהםהעדר זה פוגע באיכות הק, עומר בעיני. העדר יחסי מין

עם סיום הפגישה . חסר עבורה בגדריחסי המין כשלעצמם אינם . מהותהיהעמוק שלה למימוש א

אם באמצעות : היא להביא להפרייתה כי מבחינתה מטרת המפגשים ,הראשונה הדגישה רונית

מזרעו באמצעות הזרעה  בעלה לתרום להלשכנע את , או לחילופין, פעמי-אפילו חד, מגע מיני

  .מלאכותית

 .שניהם נוהגים לבזבז זמן בבטלה או בחוסר עשייה. ההיבט היצירתי של בני הזוג חסום ומדוכא

למרות שאין היא מוצאת דבר בעבודתה ואילו עומר חש תחושת בזבוז , מסופקת מחייה, רונית

קומות עבודתם שניהם נוטים להסתכסך במ. אם כי מסופק יותר בעבודתו לעומתה, עצמי

  . ולהחליפם לעיתים תכופות
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בניגוד גמור לבעיה , בני הזוג מדגישים שוב ושוב את ההרמוניה הזוגית המופלאה השוררת ביניהם

הם מכחישים את קיומם של רגשות שליליים או קונפליקטים . שהביאה אותם לטיפול מלכתחילה

ינם מבינים מדוע אינם מקיימים לכאורה א. מריבות או כעסים, ונמנעים מעימותים, ביחסיהם

  .יחסי מין

מצב השונה  –עקרות והעדר חיוניות , תשישות, ריקנות, למעשה שרוי הזוג במצב של חוסר מוצא

עומר מבטא תחושות של חנק וחסר גדולים  ".אנו מאוהבים: "בתכלית מההצהרה הזוגית

יו ואינה מסוגלת לתת רונית אינה מתייחסת לתלונות". מלכודת דבש"בנישואיו ומכנה אותם 

הם . שניהם פוסלים על הסף כל נסיון להבהיר את שנאמר על ידם. תוקף או משמעות לנאמר

ופוסלים ודוחים בתוקף משמעות , מבטלים כל מציאות וקיום של חוויה או רגש המכיל קונפליקט

  .שונה מזו שהם רואים

  

, וסר היצר לחוסר יצירתיותלהלן הצגת המקרה שמטרתו המחשה פנומנולוגית של הקשר בין ח

  .דיאלוגי-והיותו ביטוי ליחס א

  

  הזוגבני של  ית ילדותםב

נו להבין את סקירה אשר תסייע ל, את בית ילדותם של רונית ועומרבחלק זה נסקור בקצרה 

  .התשתית הנפשית שהובילה את בני הזוג לחיי נישואין עקרים

  רונית

 ,אמה ילדה אותה כאשר מלאו לה ארבעים .י שואהבת יחידה להורים מבוגרים ניצול היא רונית

ילדה אמה תינוקת  רוניתלפני . באותה עתואביה היה בשנות הארבעים המאוחרות של חייו 

ם את יאחד הקווים המאפיינ. נושא זה לא דובר מעולם בביתעל . שנפטרה בגיל שישה חודשים

לא על תקופת , בר עליהםמעולם לא דיו ,הוא איבד בשואה אישה וילדים. א שתיקהוהאב ה

אמה אמנם היתה דברנית ותיארה בפני . ולא על פרקים אחרים בחייו, מלחמת העולם השניה

אך לא היה די בכך לשנות ולשכך את אחת , רונית אפיזודות מחיי עברה וגם מתקופת השואה

  .שתיקה אשר שלטה בכיפהה: החוויות המרכזיות בחיי רונית

התגוררו באחת הערים  תםשלוש. ית הדחקות והצמצום הכלכלייויית השתיקה הצטרפה הווולח

ובין השאר  ,עסק בעבודות פשוטות, אדם משכיל, אביה. בדירה קטנה וצפופה, המרכזיות בארץ

דאגו השניים שלא להחסיר דבר , עם זאת. אמה עבדה במשק בית. תקופה ארוכהזגג במשך היה 

  .מרונית

למרות שמלחמת העולם השניה . עב אנשים זריםייה תאב. את בית ילדותה אנשים מעטים פקדו

האימים שחוו הוריה . בו למעשה המלחמה נמשכת" עולם"גדלה רונית באווירה וב, הסתיימה

הוא . לפחדים ולהתקפות זעם של אביה, היתה קורבן לחרדותש, חילחלו בחייהם ודבקו ברונית

  .ופסק כאשר הגיעה לגיל ההתבגרות, נהג להכותה בילדותה

שבאה לידי ביטוי בהתפרצויות זעם מצד אביה  ,אלימות פיזיתבו שלטה שונית גדלה בבית ר

בבית קשה . המסתגרת והשותקת, קרקעית מצד אמה הכנועה-תת, לצד אלימות כבושה, הזעפני
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, כל דיאלוג ולא היה בו מקוםממנו נעדר . מועקותומקום לביטוי תחושות , מן הסתם, זה לא היה

  .ם ודיונים פנימייםלבירורי ,צר ולו

בה בעוד שכלפי אביה גברו  ,בבגרותה מצאה רונית את עצמה הולכת ומזדהה עם אמה הכבויה

ולמריבות שהתחוללו , אלימות שלווהכהתנגדות להתפרצויות הזעם , של סלידה עמוקה רגשות

מעדיפה היא , כאמה. גם בבגרותה רונית מתקשה להכיל בתוכה כעסים ורגשות סותרים. בבית

  .שבר להתבצר בשתיקותיהמבשעות 

  

  עומר

, נולד למשפחה עתירת נכסים וירושות, איש עסקים ,אביו. הוריו של עומר ילידי דרום אמריקה

 בגללילד דחוי  , אם כי היה בילדותו, דבר שאיפשר לעומר ולשתי אחיותיו לגדול ברווחה כלכלית

  ".תוצרת רמת השרון סבון"ראו בו וחבריו  ,משמניו

היה עליו . אביו היה עריץ בכל הנוגע לכסף. מר נושא עימו זכרונות טובים מתקופת ילדותואין עו

  .כיס דמילעמוד בסטנדרטים גבוהים כדי שאביו יפתח את הארנק ויתן לו 

למרות שנישא , עם זאת המשיך אביו לפקוד את הבית. עשרה-הוריו התגרשו כאשר מלאו לו ארבע

, עומר מספר.  ארוחות ואמו הכינה לאביו, אמו למרות גירושיהםאביו קיים יחסי מין עם . בשנית

והחלטה כי בבגרותו ינהג באופן שונה , גועל עומרעובדה שגרמה ל, כי אביו נהג בפריצות מינית

  .לחלוטין

המרכיבים  .דומיםוהמוטיבים , של רונית זהשל עומר למאפייני בית האב קיים דימיון רב בין 

) 1958(ין יוו. כבושים תוקפנות ויצרים עזים, אלימות, דכאון: קיוםאותם תכני  הםהמרכזיים 

אלימות בו שרתה שהוא בית ילדות , מדומה ותהדדי ייחסבכי גורם עיקרי המאפיין זוגות  ,ציין

גם . ינתק מכל אלימות ותוקפנותיבבגרותו שהוא כבן זוג להחליט ילד ל גרמהאשר , שהואכלמסוג 

ולכן גם רגש טבעי זה , עשוי לעורר זכרונות והקשרים כואבים, אלהבמצבים כ, רגש של כעס פשוט

ועם נישואיהם מתקיימת ביניהם ברית , אלה את אלהמסוג זה  אנשיםמוצאים , לרוב ,כך. מדוכא

  .לא כתובה ובה חל איסור חמור על ביטוי רגשי עמוק או סוער

  

  ראשי הפרקים לסיפור החיים של רונית ועומר

   דיכוי מיני. חלק א

  שנים ארוכות אין בני הזוג מקיימים יחסי מין  - העדר מוחלט של יחסי מין

 .עומר אינו נמשך לרונית והיא מנסה לעוררו על ידי שינוי בתספורת ובלבוש – חוסר משיכה

. עומר מבולבל בין אי משיכתו לרונית לבין חוסר יכולת לעזוב אותה – תשישות גופנית ונפשית 

  .תשישות –התוצאה 

  .עומר מתייחס אל רונית כמישהו שצריך לדאוג לו ולא כבת זוג – שה כאחותהא 

דפוסים . יחסי המין שבני הזוג קיימו בעבר השאיר אותם מתוסכלים – חשש מפני ביטוי מיני

  .מוקדמים של המיניות ביניהם הרתיע את רונית וכתוצאה נסגר עומר
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לבוא במגע עם יצריו ולא לדמות לאביו  עומר מוותר על המיניות כדי שלא – ויתור על המיניות

  .שנתן דרור ליצריו על חשבון משפחתו

  דיכוי יצירתי .  חלק ב

עומר מתלונן על חוסר סיפוק . בני הזוג אינם נהנים מעבודתם – גוני ושעמום בעבודה-תפקוד חד 

  .מתמשך ורונית סובלת

   .רגשותיה החסומיםאופן ביטוי יצירתי ל – של רונית כביטוי לסערת הנפש התקפי זעם

  

  דיאלוגיים בחיי הזוג- היבטים א  . חלק ג

ומשום , עומר נישא לרונית כי ראה בה אשה שקטה המתאימה לצרכיו -דיאלוגי - א חוזה נישואין

   .רונית נישאה לעומר כי ראתה בו אפשרות ליצירת בית ומשפחה. שעזבה למענו את חברה הקודם

תופעה המשקפת את המאמץ העז שהם משקיעים , מעולםבני הזוג אינם רבים  – העדר עימותים

  .בהמנעות מעימותים על מנת לשמר את הקשר

  .בני הזוג מספרים על חיים מאושרים והרמוניים ובעצם מדווחים על עקרות – אידיליה מדומה

שניהם נוהגים להדוף קשיים ומשתדלים שלא להכאיב זה לזה מתוך  – הכחשת היבטי חיים קשים

  . למשל העדר יחסי מין, יינים לברר לעצמם את טיבם של קשייהםשאינם מעונ

רונית תלויה בעומר וחושבת רק . בני הזוג נאחזים זה בזה – סימביוטיקשר  -יחסי הדדיות מדומה 

 .מרגיש לכוד וחנוק –הוא . עליו

ל כ. הם אינם מתייחסים לבעיות שמעלה בן הזוג. שיחותיהם של בני הזוג עקרות –דיאלוג חוסם 

  .אחד מתבצר בעמדתו ומתעלם מזו של בן הזוג

בני הזוג אינם משקפים זה לזה את האמת על מגרעות או חסרים אלא בונים  –דימוי עצמי כוזב 

  .סודיות וקפאון, ומחזקים דימוי שקרי ומתעתע באמצעות שמירה על על עמימות

גם . בקשייה עם עומר רונית כמעט שאינה מודה –יחס הדדי מדומה מזין מציאות זוגית כוזבת 

בצורה זו שומרים . גם עומר אינו אוהב להעיר לרונית. כאשר מודה בבעיות עמו לא תעיר לו על כך

  .בני הזוג על תמונת מציאות כוזבת של הקשר ביניהם

  

  דיכוי מיני. חלק א

  העדר מוחלט של יחסי מין

הם מזה שנים ימין בינ של הזוג הוא ההעדר המוחלט של יחסי וסיפורבהמרכיב העיקרי הבולט 

הינה , אם כן ,העקרותיותר כי נעשה מובן , כל שההיכרות עם בני הזוג הולכת ומעמיקהכ. ארוכות

העומד בניגוד גמור , שומם ומדכא, קיום אפורשמתאפיינים ב, ם הממשייםהפורה לחייאמט

עומר לבוא רונית היא זו שלחצה על . שהם מפגיניםחיצוניות המהממת והחזות הצעירה והיפה ל

, המין אינו חסר לה כלל. 40לטיפול מכיוון שחשה כי השעון הביולוגי מתקתק והיא מתקרבת לגיל 

היא רוצה שיקיים אתה יחסי מין על מנת . לדעתה מערכת היחסים עם עומר טובה כמות שהיא
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במסגרת מאמציה היא גם מוכנה ללכת לטיפול . להרות את ילדו ומוכנה גם לתרומת זרע ממנו

  .מרות התנגדותה הבסיסית לכךל

אפילו תרומת . מספיק אפילו שפעם אחת נקיים יחסי מין אם ניהיה בהריון, בשבילי"  :רונית

. לכן באתי לכאן, אז אני רוצה ילד ממנו. אבל הוא לא מסכים אפילו להפריה. זרע טובה בשבילי

אבל בשביל . האלה זה לא בשבילי המקומות. בחיים לא הייתי מוצאת אותי במקום כזה, אחרת

זו פעם ראשונה שעומר ... לא בשביל זה אני עם עומר... המין לא חסר לי בכלל... ילד זה שווה לי

, אבל כולם ביקשו שהוא יגיע, ופניתי למטפלים, כבר פעמיים ניסיתי... מסכים להגיע לטיפול

  …והוא לא רצה

  ...".י לא מבין איך ככה יהיה ילדאנ... נו מיןיהמון שנים אין בינ... נו מיןיאין בינ"  :עומר

  

  חוסר משיכה

  .אינו נמשך לרונית וטוען כי חוסר המשיכה שלו הוא הסיבה לכך שאינם מקיימים יחסי מיןעומר 

  ...".כבר לא נמשך אליה... לא אהבה ארוטית... אני מרגיש אל רונית כמו אחות"  :עומר

  .אני מבקשת מרונית להתייחס אל דבריו אלו

  ..."פוגע בי זה": רונית

  :משתררת דממה ואז היא פונה אלי ואומרת) הנעלם כהרף עין, בעיניה ותדוק של דמע(

  ..."אני יודעת שהוא אוהב אותי, העיקר שעומר אוהב אותי"  :רונית

  .תנועות הגוף שלו קפואות. עומר יושב ושותק

וא פונה לרונית ניכרים בו סימני כאב וה. תגובתו- אני פונה אל עומר ומבקשת את התייחסותו

  :ואומר

  ".אני לא נמשך אליך"  :עומר

  :לאחר שתיקה ארוכה היא אומרת. רונית שותקת

אני . אנחנו לא כמו הזוגות האלה שרבים כל הזמן. אנחנו אוהבים האחד את השני"  :רונית

עומר ואני בסדר אחד עם . אצלנו אין דברים כאלה. מכירה זוגות שיש בהם הרבה בלאגנים

  ...".השני

אין הוא מתייחס  .היא שאינה מושכת אותו-שאשתו היא ציון העובדהעומר בוחר לפתוח דווקא ב

והאפשרות כי החסימה  הוא מטיל עליה את האשמה שאינו נמשך אליה. לעצמו בהקשר עצמאי

, מטיל את אלמנט הדיכוי על אשתוהוא  ,כלומר. אולי נמצאת גם אצלו אינה עולה כלל על דעתו

  .וק את עצמומנסה לבדאינו ו

הכלבים נובחים  בבחינת, ונשארת צמודה לדפוס הקבוע, רונית איננה מתייחסת כלל לנאמר על ידו

היא . בעודה סמוכה ובטוחה באהבתם איש לרעהו, "לנבוח"היא מאפשרת לעומר . והשיירה עוברת

: תכביכול אומר ,מוצא וביטול המשמעות של הדיאלוג-איןהלמעשה מחזירה את שניהם לנקודת 
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שדבר , נתונים בזוגיות אמיצה, רונית ועומר, אנחנו, ביחד ולחוד ,אמרנו שנינוו תלמרות מה שאמר

  .לא יוכל לה

שערה . פגישה הבאה בלבוש ובתספורת חדשיםאחר חילופי דברים אלה מופיעה רונית לל

ובה וכתג, חיצונית-הופעתה המחודשת נדמתה בעיני כתגובה גופנית. בתספורת קצוצה בצבע חציל

" שמעה"שהיא  ,נראה היה לי שרונית ביקשה לומר בכך. לדברים שנאמרו בשיחה הקודמת עניינית

  ".חדשה"הפגנת מיניות הם על ידי הפנימה אותם והגיבה ל, את דברי בעלה

  .אני מחמיאה לשינוי בהופעתה של רונית

  ".הצבע הזה נראה עליה כמו תחפושת"  :עומר מגיב

  .מיניות חדשות של רונית" יוזמות"אינו נוטה לעודד עומר ש התחושה המיידית שלי היתה

  .רונית איננה מגיבה כלל על דבריו של עומר

ראינו כי על אף שנדמה כי לרונית לא אכפת שעומר אינו נמשך אליה והיא בטוחה באהבתו הנתונה 

צוניים הרי שהיא מנסה בכל זאת לעורר בו משיכה על ידי שינויים חי, לה על אף חוסר המשיכה

נראה כי עומר עייף מכל העניין וכי שום דבר חיצוני אינו . היא אינה מצליחה במשימתה. בעצמה

  .עשוי לעורר אותו

  

  תשישות גופנית ונפשית

גם גופו ש הוא מצביע על כך. הדיכוי המיני והדיכוי הגופניקשר שבין עומר נוגע בבהיגד הבא 

 .דיכוי המיני והזוגי משפיעים לרעה על בריאותווכי ה, שרוי הואבו שחוסר החיוניות את מבטא 

היגד זה של עומר מעורר שיחה בין בני הזוג שמלמד כיצד הם מתחמקים מלדון לעומק 

  .בבעיותיהם

הגעתי למסקנה כי התחתנתי מסיבות . אני בזמן האחרון מאוד מבולבל ביחס לרונית"  :עומר

וכנראה ... לא הייתי מאוהב' תה ומאז כי. לא הייתי מאוהב. רציונאליות ולא מתוך אהבה

כבר המון , לא נמשך לרונית בכלל... ואני מאוד מבולבל... אני לא יודע לאהוב. שהאשמה היא בי

יש ימים שלמים שקשה לי לקום . עייף ולא מרגיש טוב, ובזמן האחרון אני כל הזמן חולה... זמן

  ...".ולצאת מהמיטה

אפילו אולי לעזוב את , ה צריך לקחת לך חופשאת... אתה מאוד עצבני מהעבודה"  :רונית

  ".העבודה

... אני לא מרגיש את עצמי כבר... ממש קשה לי כמו פעם... אני לא מרגיש טוב בכלל"  :עומר

  ...".בקושי קם מהמיטה

  ...".אתה יודע איך אני מטפלת בך ודואגת לך... אני אטפל בך עומר"  :רונית

לגעת , אני אוהב אותך אבל לא מסוגל להימשך אליך. אני לא נמשך אליך בכלל רונית"  :עומר

... אז אני. אני רוצה לעזוב אותך אבל אני לא מסוגל. המצב הזה קשה לי. ואני מבולבל מאוד. בך

זה כבר כמה שנים , אין לי כח לכלום, אני כבר עייף. זו תקופה מאוד קשה לי. קשה לי מאוד

מה , לאף אחד. אין לי כח לכלום... ה שוב החמירפה האחרונה זואבל בתק, טובות המצב הזה שלי
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אני , יום- ליום, אבל אני מוכרח להקים את עצמי לעבודה, לנוח, לנוח, שאני רוצה זה רק לנוח

  ...".אין לי חשק לשום דבר... בכוח עושה את זה

  "....וזה יעבור לך, חכה חודש, תראה. גם זה יעבור. כבר היו לך תקופות קשות וזה עבר"  :רונית

  ...".שיהיה ביננו מין אי פעם כבר לא מאמין. אני מיואש"  : עומר

אני אזמין לנו סוף שבוע ... אתה יודע שכבר עברת את זה. אני יודעת שזה יעבור לך"  :רונית

  ...".אני אטפל בך. אתה מהר מאוד לא תרגיש ככה.. . 'היאט'ב

אבל מיד . א לה מבלי שאהב אותהכי עומר אומר לרונית דברים קשים ומצהיר כי נישאנו רואים 

הוא מפנה אשמה אל עצמו ואומר כי אולי זה הוא שאינו יודע איך לאהוב ומיד קושר את הבלבול 

כך הוא פותח פתח לרונית להפעיל את הצד . שהוא חש בקשר לרונית לתשישות הגופנית שהוא חש

עומר ורונית , לומרכ. בו היא תומכת ועוזרת לו להתגבר על התשישות, הטיפולי שביחסיהם

. להתעמק בסיבות שהובילו אותם לשממון מינימשתפים פעולה ומשחררים זה את זה מן הצורך 

, בעייפותו במלון מפואר ונוח "טיפול"רונית מבטיחה לעומר . דיאלוג בה זוהי דוגמה לשיחה שאין

ותה שהייתה אמורה לזעזע אותה ולהוציא א, ואינה מתייחסת לטענתו שאינו אוהב אותה

. שהיא אינה מאמינה לו ולדעתה הוא כן אוהב אותה וזה מה שקובע אנחנו מבינים. משלוותה

סתפק עומר צריך לה, מעתה ואילך. מבטלת את המימד היצרי שלו ושלה גם יחדהיא למעשה 

   .דרושבמקום הטיפול היצרי והיצירתי שהיה , של רונית" רפואי"בטיפול 

 ותהדדי יבעל מאפיינים של יחסשיח - ולאופן שבו הם מנהלים דו, זוהי דוגמה להתנהלותו של הזוג

 ל ידימבטא בן זוג אחד נהדפים עשאנו רואים כיצד קשיים זוגיים ואישיים עמוקים . מדומה

, רונית הודפת בעקשנות את דברי בעלה. משמעותההכחשה ודיכוי , האחר באמצעות השקטה

שרוי  עומרכבדה והדכאון שההתחושה , קעמוההיאוש . דבריו לחלחלשל ואינה מתירה למסר 

מציעה ו, רונית אשתו אינה רואה את הקושי שבו הוא והיא שרויים. יםלו בלתי פתיר יםנרא בהם

  ".התרופה"עומר בולע את . בית מלון :לו תרופת פלא שמשכיחה הכל

  

  האישה כאחות 

עומר רואה את . זוגלמרות העדר המין בין בני ה, ההיגד הבא מדגים כיצד משתמר הקשר הזוגי

השיחה , עומר מתייחס באחריות ובמחוייבות לאשתו. מושא תשוקתו: ולא כאשתו, רונית כאחותו

מדובר . מנע משינויינוקט הזוג כדי לשמר את מצבו ולהשאחת הטקטיקות הבאה משקפת את 

. ת את חלקה בשמחה מופגנתמלארונית מ. אחות- עומר מתייחס אל רונית כאל אישה בדפוס בו

היא למעשה . רונית מקרינה שלווה וסגירות. ה נבלם  באיבומבע זאך , עומר אמנם מפגין אי נחת

בעיקר של , האמירות השגורות במצבים מעין אלו. השלימה עם מצב הדיכוי ומבקשת להמשיך בו

  ."אנחנו לא אוהבים בלאגן" המוטיב של ציות עליאהינם ואר ,רונית

רונית בשבילי . אני בכלל לא נמשך אליה... לא כמו אשה. רירונית היא כמו אחות עבו"  : עומר

כמו קרוב ... אלא איך אני אסביר את זה... לא כאשה. היא כמו משהו או בן אדם שדואגים לו

  ...".א עבורי משהו לדאוג לויה... משפחה שיש תקציב בשביל בית אבות בשבילו

  ).שתיקה(  :רונית
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  ...זה לא לגמרי סגור... בינינו... מטרד מזהאבל יש לי ... אני אוהב אותה"  :עומר

  ).שתיקה(  :  רונית

  ?מה יש לך להגיד -) פונה לרונית(  :עומר

  "...כלום)... "שתיקה(  :רונית

הדיבור על משמעות נע כך נמ. ואינה תוהה עליהם, רונית אינה מגיבה על דבריו אלו של עומר

זוהי הדגמה של האופן בו בא לידי ביטוי , בשו. רונית כלל אינה מעוניינת לפתח את השיחה .דבריו

אשר בו נעשה מאמץ עיקש ומתמיד שלא , (Wynne 1958)כפי שתיאר ווין , יחס הדדי מדומה

מותירה , הימנעות זו. לארועים או לחוויות הזוגיות והמשפחתיות, לתת משמעות ותוקף להיגדים

ההימנעות משינוי ומעבודה נפשית   באמצעות. ללא כל שינוי, כפי שהוא, את מצב העניינים הזוגי

  ).שם(בני הזוג את הקשר הזוגי  החסר " מהדקים", פנימית

  

  חשש מפני ביטוי מיני

מן ההיגדים הבאים עולה כי הדיכוי המיני שבני הזוג חשים נוגע לתחומים רבים ונובע מדפוסים 

בה אלמנטים מוקדמים של מיניות ומן החשש שהמיניות הטבעית אינה טובה מספיק או שיש 

וזו הייתה , הרתיע אותה, לדברי עומר האופן בו ביקש לקיים יחסי מין עם רונית בעבר. הרסניים

  . הסיבה לכך שנסגר אליה מינית

פתוח לא היה סקס ... היה משעמם, המין לא היה טוב, בתקופה שהיה מין בינינו"  :עומר

אני ... לא נפתחה אלי, ך לא יזמהאחר כ. לא רצתה יותר, הגעיל אותה, רונית הפסיקה. וחופשי

אני ...שאני מי יודע מה, אני מפחד מה היא תחשוב עלי... הפסקתי לאמר לה מה אני רוצה

אבל אני לא אומר , גם היום אני מפנטז כל מיני דברים. פחדתי להגיד לרונית מה אני אוהב במין

לא רגילה לראות אותי  היא. אני מפחד מה היא תחשוב עלי... כי היא שמרנית. לרונית כלום

... אני מפחד ממה שהיא תחשוב... אולי היא תפחד ממני. היא רגילה לראות אותי רגוע... ככה

כי היא מאוד . אני לא יכול לראות את עצמי אומר לה משהו... אולי תחשוב שאני כזה סוטה

שאיתה , ניההיתה לי חברה לפ ...לא יכולה לשמוע שום דבר על מין. מאוד מאוד סגורה. סגורה

  ".אבל גם אליה לא נמשכתי אבל איתה לא היה אכפת לי להיות כמו חיה. היה לי מין כמו בהמות

מתלבט בשאלה  הוא. ביטוי מול דיכוי ה שלדילמה ,היגד זה מגלם את הדילמה בה שרוי עומר

 עומר מעלה את החשש שאם יבטא. ןתואו לדחוק א, האם לבטא את מיניותו ויצריותו מול רונית

עומר חושש שמא , במילים אחרות". סוטה" שהוא - הביטוי יגלה את האמת , את מיניותו

בחר שלא לבטא עצמו כלל  כימגלה  הוא אי לכך". ערוותו הנפשית"במערומיו היצריים תתגלה 

עומר מעדיף שלא להתמודד עם , כלומר. תשוקתו לאשתוהוא בחר להכחיד את , אשתו בפני

א חן בעיני רונית ולכן המיר את התשוקה אליה כאשתו לקירבה כזו מיניותו מחשש שזו לא תמצ

  .נטולת מין, היינו, שבין אח לאחות

אינו חושף  הוא. בעלת כוח חיות משל עצמהו עזהניות ימחששו של עומר נובע מתחושתו כי יש בו 

י הוא אף חושש מפני האפשרות שבעקבות פרץ אפשר .שהוא חשבפני אשתו את העוצמות המיניות 
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בש מערכת תשתובכך , "לא מוכר"ו" זר" ראה בואשתו ת, נסתרת עד כה, של נוכחות מינית

   .הקשרים המוכרת והבטוחה

  

  הויתור על המיניות

כהתלבטות בין התפרצות  עומר במונחי מודל המטוטלת נוכל להגדיר את הדילמה הנפשית של

"). נויויתרתי על המין בינ, יתאני לא נמשך לרונ("לבין התנזרות ") להיות סוטה("מינית עזה 

  .הדיכוי המיניהכריע בהתלבטות זו 

  :עומר מספר על אביו. לצורך הבנת הדילמה של עומר נחזור אל בית הוריו

היה גבר נאה ושרמנטי והיה עסוק ... כל הזמן רדף אחרי נשים... ואן'הוא היה דון ז"  :עומר

היו לו ... וותה שזה יעבור לו עם הגילקי... אמא סבלה את זה בשקט... בנשים במקום במשפחה

הבטחתי . כי סירבתי לנקות לו את הבית, פעם שבר עלי עציץ גדול... המון התפרצויות זעם

, פחדתי ממנו, אותו יאהבתלא כבר כילד אני זוכר ש. לעצמי שאני בחיים לא אהיה כמו אבא

ממש , רק בגיל מאוחר יותר... הוא היה מגעיל. על ההתנהגות שלו. שנאתי אותו ונגעלתי  ממנו

אבל אני זוכר שכנער נגעלתי ... כשכבר היו לנו נושאים משותפים. אהבתי אותו יותר ,בבגרות

זה . וראיתי אותו מעל הפקידה שלו, 10הייתי בן , פעם אפילו באתי לבקר אצלו במשרד... ממנו

וא עשה עם כל מיני הגעיל אותי מה שה... ושמרתי את זה בסוד כל השנים... הבהיל אותי מאוד

הגעיל אותי הבלגן שהוא היה , הגעיל אותי אפילו הבית שלו. היו נקיות ןלך תדע אם ה. נשים

גם ככה הייתי . ידעתי שאני אהיה עדין, פחדתי מזה, היה לי ברור שאני לא יהיה כמוהו... עושה

  ".אני יותר שקט. יותר עדין באופי

לו " הנחיל"ש ההתנסותפרי הבאושים של , "ם מיניותהל"כי עומר שרוי ב ,בהיגד זה אנו רואים

העיסוק : "כי רוטנברגעל כך העיר . יו הכמוסיםימעדיף להסתגר ולסרס את מאוו הוא. אביו

הנגרם בעטיה של כניעה לכוחות , במיניות ארוטית נושא בחובו סכנת הרס עצמי ואובדן שליטה

עומר חושש  ).80 :1999רוטנברג " (מוהסוחפים להתנהגות שהיא זרה לאדם עצ, רציונאליים-אי

כת יצרים חסרת שליטה סעלולה לפרוץ מתוכו מ ,אם ירד לעומקיהם, שאם יתבונן ביצריו

, ה  מייצוג האנייהם מצטיירים בעיניו כסטיו, נבהל מכוחות התשוקה החבויים בו הוא. וגבולות

תבערה שאכן  -  וכנתיצריו כמתבערה מסמ מתרחקלכן הוא . כפי שהיה מעדיף לראות את עצמו

  .  הבעירה את אביו

מה . זו אחת הסיבות. בגלל שאני מתחשב בה אז אין ביננו מין. אני מאוד עדין עם רונית"  : עומר

אני אישית לא מעיז אפילו לחשוב . אז אני מתחשב בעדינות שלה, היא מאוד עדינה... שכן

דבר כזה בחיים אני ... ה לי בכללהרעיון הזה ממש לא נרא. לעשות איתה מין כזה סוער או בהמי

  ...".לא אעשה לה את זה

החלטה לבטא את גבריותו בסגנון  הוא אף גיבש. תוקפנות ויצריותכורך במיניות גם יתכן כי עומר 

דיכאון : יד ביד עם דיכוי פנימיהולך דבר זה . יצריות המופגנת של אביולתכלית לאלימות ובמנוגד 

  .ודיכוי מיני

 הם נמצאים בצד אחדבמקרה של רונית ועומר . "או-או"של ת קיצוניראייה ציג מודל המטוטלת מ

את הקצה השני של  ומייצג עבורשל עומר אביו . התנזרות ועקרות הצד של ,של תנועת המטוטלת
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, הוא פוריטני. נגדיקצה העומר נמצא ב. עבדות ליצר, אובדן שליטה, פריצות: תנודת המטוטלת

  .מיניות ויצריות הטמונים בו לשלביטוי  היכולתטרם מצא את  אהו. קפוא ומסוגר, מכווץ

נפשו וגופו . ות ללא מיןמיניות בהמית מול עדינ: עומרשהציג כך ניתן להבין את הדילמה 

. אינו מעוניין ללכלך את אשתו העדינה בכך, אך מכיוון שלדעתו המין הוא בהמי, משתוקקים למין

ניותו הבהמית ביטוי אך עד כה הצליח לשמר את נישואיו ואכן עם חברתו הקודמת הוא נותן למי

  .מפני בהמיות בדכאו את המיניות בנישואיו

חירות מינית ושוויון בין המינים מייצגים שני סוסים " לפיהן רוטנברג מציין כי קיימות תימות

" תוהאחר לביטוי של מיניות פורנוגרפי, האחד לדיכוי ....... וון מנוגדיהמושכים כל אחד בכ

ביתו שלו מייצג בעוד ש, יצג מיניות פורנוגרפיתיבית הוריו של עומר מ, ואכן. )27: 1999(ג רוטנבר

  .מיני דיכויפרישות ו

 כדוגמת, שתי נטיות סותרותהמבטאים , של שני הסוסים רתמותב החזיקעומר איננו יודע כיצד ל

אחד קל לתמרון . בזוג סוסיםעליו לשלוט ): "1975( "פיידרוס"הרכב בדיאלוג האפלטוני מצבו של 

 אצל רוטנברג " (מנסה להסיט את המרכבה מדרך המלך, בהיותו פראי ולא מאולף, ואילו האחר

 הואאין . להשתלט על שני סוסיו בעלי המזג השונה, כאותו רכב, עומר אינו מצליח ).14:  1999

הוא בוחר באחד לכן . כיצד לנהוג בשני הסוסים בעת ובעונה אחת, כיצד ליצור את האיזוןיודע 

בכך הוא מחמיץ את  .את הסוס הפראי הוא מסלק מעל פניוו ,בסוס המדכא, משני הסוסים

  . יות שלוהיצר

הרי יש , אם יש בדחף הארוטי כדי לבנות משפחות. לארוס יש צד אפל: "כותב )200 ;1983(לאונרד 

גבול הדק ולהפוך לניכוס עשויה לחצות את ה ,להתאחד, התשוקה להתחבר. בכוחו גם להרוס אותן

עומר  יתכן כי , המיט אסון על הנפשות הפועלותשל עומר הארוס במשפחתו כיוון ש. "ולמחיקה

ביטול תוך , במשנה זהירותשלו לפיכך בנה את משפחתו . הסיק כי בכוחו של הארוס לפגוע ולהרוס

  . מינית כלפי בת זוגוהמשיכה ה

אומר , "ועל האדם להופכו לנכס לחיזוק האני, כאתגרניטע בטבע באנושי אך ורק ) האיד(היצר "

 .להוריו אירעכפי ש ,רואה בהם גורם הרסני, נבהל מיצריואך עומר  ).64:1999רוטנברג ( רוטנברג

בחיי נזירות במסגרת חיי " בחר"הוא  .מחת החייםשנשמר מיצרו עד כדי איבוד הוא על כן 

לבין , השופע והמחיה של יצריו, ין הצד הפראימשום שעדיין לא איזן את עצמו ב, ן שלונישואיה

  . הרציונלי, המעודן, הצד התרבותי

: כי זו מטלה התפתחותית מורכבת, רוטנברגמעיר לאזן בין שני כוחות הארוס הזו יכולת ה על

ניתן . )64 :1999רוטנברג ( "ב של האנרגיה המיניתולנהל זרימת רצוא וש, לערוך חלוקה מאוזנת"

בין מעברים סימבוליים , י האנרגיה היצרית דורשת איזון בין גירויה לבין תיסכולהכ ,להביןאם כן 

  .של  אנרגיה מינית לבין מימושה בחיי המין של הזוג

עומר בהיגד הבא מבטא את חוסר יכולתו להפיח רוח חיים במיניות הכבושה והכבויה בינו לבין 

יוכל לדעת אותה גם באופן מיני כך ש, עומר לא מוצא את הדרך לכבוש דרך אל אשתו. אשתו

העדרו של המין קשה לעומר אך הוא אינו מוכן בשום אופן לפגוע "). היא עדינה מדי בשביל מין("

הוא מודה שהיא חשובה לו והוא חושש לחייה אם תתגלה לה . ברונית על ידי ביטוי מיניותו
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יה אך בעת ובעונה אחת וכך על ידי ההמנעות ממין הוא חושב שהוא מגן על, מיניותו האמיתית

  .הוא מעונין במין ולכן הוא מעלה את האפשרות להיפרד ממנה

אבל אני כנראה כבר . קשה מאוד בלי זה. זה קשה מאוד. קשה לי מאוד בלי מין בכלל"  :עומר

אני מאוד עדין ... בגלל זה אני רוצה לעזוב אותה... אני לא יודע... אם אני חי עם רונית, ויתרתי

ואני לא , היא גם מאוד פגיעה ורגישה. ככה לדעתי היא צריכה. מאוד מתחשב בה מאוד. אליה

... לא תחיה אפילו... לא תחזיק מעמד. גמריהיא פשוט ת, אם אני אעזוב אותה. מסוגל לפגוע בה

... אני לא יכול להגיד לה מה אני מרגיש... אני לא מסוגל לפגוע בה... אז איך אני יכול לפגוע בה

לא עושה כל . רגישה כזאת... היא מאוד מאוד עדינה. זה פוגע בה, בטח . ה במיטהמה אני רוצ

  ".היא חשובה לי. אני בעצמי לא רוצה לפגוע בה. מדי בשביל מין היא עדינה. דבר

, לא רק שאינו נמשך לרונית הוא גם לא נמשך לחברתו הקודמת, עומר מוסיף כאן היבט מעניין

הוא סותר עצמו ואינו מבחין . בכל זאת משכה אותו יותר מרוניתאך היא , שאתה חוה מין כרצונו

  .בכך

היא . זה היה כמו בהמה. גם איתה לא היה ממש מין טוב. לפני רונית היתה לי חברה"  :עומר

  "...אני זוכר שהחברה שלה משכה אותי יותר ממנה. לא כל כך משכה אותי

אחת הוא מספר כאן כי בעצם המין עם בנשימה . לרונית הוא לא נמשך אך היא מצאה חן בעיניו

  .רונית לא הלך טוב משום שרונית סגורה מידי

לא היתה בינינו משיכה כבר ... גם אליה לא נמשכתי... כ כבר הכרתי את רונית"אח: עומר

, זה מצא חן בעיני מאוד... שבירה, מאוד מאוד עדינה... היא מצאה חן בעיני... מההתחלה

זה אף ... אבל מההתחלה זה לא היה מין סוער בינינו... ה עוד שכבנואז בהתחל... העדינות שלה

אבל אז עוד קיימנו יחסי ... אי אפשר לדבר איתה על הכל. כי היא כזאת סגורה. פעם לא היה

, אם אני נשאר איתה. לי אין אשליות לגבי זה. איתה זה לא יהיה יותר. היום זה כבר סגור... מין

... שאני חייב לוותר על משהו... ה מה שעכשיו אוכל אותי ממש מבפניםוז. זה אומר לוותר על מין

אני ויתרתי על . זה אבוד. אני כבר לא מדבר איתה על זה שאין בינינו מין... או על רונית או על מין

. ואני עכשיו איתה כל הזמן בהתלבטות. זה אומר שאני ויתרתי על מין, אם אני נשאר איתה. זה

ומצד שני קשה לי לעזוב . קשה לי מאוד מאוד. וזה מכניס אותי ליאוש קשהאני מוותר על מין 

אז אני לכוד ... אני לא נמשך אליה אבל אני לא יכול בלעדיה. אני קשור אליה מאוד. את רונית

  ".בה

  :גם היא העלתה את מוטיב הוויתור המוחלט שלה לגבי עומר, בשיחה שקיימתי עם רונית

אני חושבת שהרבה פעמים הוא פשוט , רת מה קרה במיטה בינינועכשיו כשאני משחז"  :רונית

... רק הוא קיים... הוא כל כך אגואיסטי... זה מכעס עליו... לא יכול לחדור אלי כי נסגרתי

אני רוצה סקס רק בשביל , מבחינתי. הצעתי לו שנעשה הפריית מבחנה וגם לזה הוא לא מסכים

כל מה שלא . עד היום וויתרתי על ילדים בגללו... הילדאני רוצה ילדים מאז שהייתי ... ילד

אני לא , את מה שאמרתי לך. מפחיד אותי לוותר גם על ילד בגללו... התאים לו אני מוותרת

  ..."אסור לו לדעת את זה. מרשה להוציא את זה לעומר

ה מעלה רונית לראשונה את הסיבות אשר לדעת ,שנאמר רק לאחר מספר רב של פגישות, זהבהיגד 

מכיוון שכנראה המין שחוותה עמו לא היה הדדי  רונית כועסת על עומר. וויתור על המיןהובילו ל
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: ניתן לראות זאת במשפט. אלא היווה תשקיף לצרכיו של עומר ולא הביא בחשבון את אלה שלה

כמעט מיד היא עוברת לדבר על הילד שהיא רוצה  "....רק הוא קיים... הוא כל כך אגואיסטי... "

היא אינה מרחיבה לגבי תפיסותיה היא את . עומר וגם בזה הוא מסרב להתחשב בצרכיהמ

מכאן אנו מבינים שגופה הוא . ל עומרעהיגד שלילי המיניות והייתה נתונה לקושי שלה לבטא 

נוצר בשל הויתור שדיכוי עמוק נתונה בונית ר. כי לה הרי אסור, על עומר נאלץ לבטא את הכעסש

  . הרגשיים והגופניים המתמיד על צרכיה

עדיין  היא .כעסה כלפיורונית אוסרת עלי לידע את עומר על  .חסום הקשר בין רונית לעומר

גם כאשר כיצד  היגד זה מדגים. ים במערכת היחסיםומנסה למנוע זעזוע ,מוחוששת לדבר על כך ע

קונסטרוקטיבי שימוש כך נמנעת מלעשות ב היא, לרגשותיה סוף סוף ביטוי מילולינותנת רונית 

ניתן לראות . טרם החלבעוד  ותזוגיבשינוי והתפתחות של תהליך ובכך קוטעת , ביחסיה עם עומר

  .ההדדי המדומה שמקיימים בני הזוג, דיאלוגי-בהיגד זה ביטוי ליחס הא

  

  דיכוי יצירתי. חלק ב

  גוני ושעמום בעבודה-תפקוד חד

היצירתיות שלהם רדומה . של החיים בני הזוג שרויים במצב של דיכוי גם בהיבטים אחרים

  .בתעסוקה או תחביבים, ומסוכסכת ואינה באה לידי ביטוי בעבודה

  : רונית

 שהיא, אותה םשמעריכיאין היא מרגישה . לשמוח בעבודה, ליצור, לרונית יש קושי להפיק מעצמה

ישוב  עד שעומר, א מקום להעביר בו את הזמןוהעבודה המקום . שיש ערך לפרי עמלה ,שייכת

נטולי , חד גוניים, תפקידים משעממים -כך גם נראים התפקידים שהיא בוחרת . מעבודתו הביתה

אולי הסימן היחידי שמעיד על אי נחת עמוק ממצבה זה הוא . אחריותעם מעט , יוזמה ויצירתיות

לרונית אין שאיפות מיוחדות מלבד לעשות . המנהלים שלהונטייתה לריב ולהסתכסך עם העובדים 

  .את מה שחשוב לעומר

עומר מאוד ביקורתי על זה וזה ...אני לא מסתדרת. אני מחליפה הרבה מקומות עבודה"  :רונית

אני . גם המשכורת מאוד נמוכה. אני לא נהנית מהעבודה שלי. מפריע לי שהוא מותח עלי ביקורת

, רק חמש שעותאני עובדת . אז נעים לי, אם יש בוס נעים וחברות נעימות. מעבירה שם את הזמן

מה . אין לי שאיפות וחלומות. אבל בדרך כלל החברה לא נעימה, ככה שזה לא נורא כל כך

לעומר חשוב שאקח קורסים ... קורסים  לומדת עכשיו פה ושם ... שהחיים נותנים אני לוקחת

  ".זה נחמד... 

  .הדבר אינו גורם לו נחת והוא מבקר אותה על ריקנותה, עומר יודע זאת

. והמון כסף על בגדים ושיטוט בחנויות, לבזבז כסף: לרונית יש שלושה תחביבים"  :עומר

והתחביב הכי גדול שלה זה . הכל הולך. כל מה שזז היא רואה: התחביב השני זה טלויזיה ובגדול

  ".עומר. הדבר היחידי שמענין אותה בחיים זה אני. אני

עיסוקים ל, עבודתהל, דר היום שלהכי רונית לא מייחסת משמעות רבה לס ,מההיגד הבא עולה

  .שעשויים להיות משמעותיים
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לפעמים אני , חוזרת, אני הולכת לעבודה. אין לי  שום דבר מיוחד לעשות במשך היום"  :רונית

אני מעבירה את הזמן עד שעומר . כל מיני דברים, בית קפה, פוגשת חברה ללכת איתה לקניות

הזמן עובר עד שעומר . מפטפטת בטלפון, בישולים ,קניות, אני רואה טלויזיה. מגיע הביתה

עוד  .אבל אני עומדת להפסיק עם זה. צ בקורסים של המכללה למינהל"פעם הייתי אחה. מגיע

אני לא צריכה ? אתלה אותה על הקיר? מה אני אעשה בתעודה. מעט מסתיימים הקורסים האלה

  ...".את השטויות האלה

  :את החסר בחייה, בסופו של דבר, ה רוניתסופי מעל-מתוך הבליל והפטפוט האין

אני , מהיום שהוא איתי... עבורי עומר הוא הכל... אין לי חלומות שלא הוגשמו"  :רונית

  ..."חוץ מילד... כמעט... אין לי צורך בדבר, מאושרת

  עומר

, נראה כי אכן ,ראשית. ם בלבדבאופן מעומע ביטוילידי בא , הדכאון היצירתי שבו שרוי עומר

 ,ל טוב"רק בחו(בכל זאת מרבה להתלונן על עבודתו הוא אך , בו טוב יותר מאשר של רוניתמצ

גם ו, גם בעבודתו, יותר ויותר על חוסר סיפוק מתמשךמתלונן כי עומר  ,בהמשך נראה). 'וכו

עומר . תשישות כרונית – CFS -הקשורה בעייפות ובתשישות  עומר מפתח מחלה. באמצעות גופו

הוא מתאר תחושות של שעמום שנמשכות  .לידי ביטויאינה באה  שלו יצירתיותה ימודע לעובדה כ

  . כבר שנים

 ייחס עולים שוב "עבודה והגשמה עצמית"ב לכאורה כאשר נידון נושא היצירתיות בשיחה שעסקה

   .בין בני הזוגשהמדומה  ותההדדי

רק . רץ אני לא נהנהפה בא. אבל זה היה מזמן. פעם הייתי מאוד מעורב בעבודה שלי"  :עומר

אני . לא פלא שלא סובלים אותם בעולם. הם עם מרגיז. לא סובל ישראלים... ל אני נהנה"בחו

היום אני פחות ופחות  . פה בארץ זה שיט אחד גדול. לא פה בארץ. ל"נהנה לעשות עסקים בחו

. ע שליאני הצלחתי במקצו. ממש מסביב לשעון. אבל אני עובד קשה. מרץבמתלהב להשקיע פה 

אני . משועמם. אבל כבר כמה שנים טובות אני לא מרוצה מהעבודה... לדעתי אני הצלחה בגדול

  ..."ימרגיש שמנצלים אות

אני ... הצלחתי היום להיות מגעילה לבוס שלי... לא טוב לי, אני בעבודה לא מרוצה"  :רונית

  ..."אני לומדת קורסים רק בשביל הנייר... מרגישה שאין לי מקצוע

  "?מה את רוצה להיות כשתגדלי"  :ומרע

  ". משהו עם אנשים: "עונה ענייניתו ,רונית מתעלמת מהאירוניה וההתרסה בשאלתו של בעלה

חשוב לי שיהיה ": ממשיך לשאול אותה ולומר לה דברים נוקבים ביחס לעצמה, עומר לא מרפה

חסר לי . יין אותךחוץ מטלוויזיה כלום לא מענ. כדי שלא תהיי תלויה בי, לך עניין משלך

  ..."משהו

. אינה מביטה לעבר עומרהיא . מבטה תלוי בחדר ונע בו. סאהינותרת קפואה על כ ,רונית לא עונה

. מיד מתמוססהוא . עומר חש באי הנוחות שלה .נראה שהיא מחכה שהסערה תעבור מעל ראשה

ברגע שהיא מתחילה . ..לא מסוגל. כואב לי להכאיב לרונית" :פונה אליהוא . קשה לו להכאיב לה

  ..."אני נשבר, לבכות
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  :מדומה ותהדדי של יחסימוטיבים  ניתן לזהותבהיגדים הללו 

עומר מנסה לעורר ברונית תהליך מבריא של התפתחות  - זה על זה " יםשומר"הזוג בני  .א

אם  ,בין בני הזוג מתקיים. הוא מייד מרפה, אך כאשר הוא מבחין כי היא מגיבה בכאב, ויצירה

  .צמיחהגם במחיר של אי , לזה הזסבל א להסב תנאי שלהובו  ,חוזה לא כתוב ,כך

 :תמורת שיעמום - 'קושי וכו, סבל, הימנעות מכאב -מצב של משוואה  יםזוג משמרבני ה .ב

עדיין אינם מוכנים לתת הם נראה כי לפחות בשלב זה של חייהם . זוגי ומקצועי ,בעון אישייק

 .לחייהם מקום לקושי תמורת השבת הליבידו

  

   של רונית כביטוי לסערת הנפש התקפי זעם 

שלה באה לידי ביטוי גם  סגירותה. סודית וחשדנית, מסוגרת, שתקנית היא אישהרונית , כאמור

במהלך הראיון . רהחבהנות מחיי יבחוסר יכולתה להשתלב מבחינה חברתית במקום עבודתה ול

זהו אופן הביטוי . רגשותיה הכמוסיםלטוי בי נותנתשבו היא ייחודי אמצעי  יש להכי  ,הסתבר

  :כפעולה המבטאת את רצונותיה ורגשותיה, היצירתי היחידי שרונית ביטאה

. אני פותחת את הארון במטבח וצועקת פנימה. כשאני מעוצבנת אני צועקת ומקללת"  :רונית

לי צלחת או אם נופלת ... צורחת. ואם נופל לי משהו מהיד אני משתוללת, אני צועקת על הקירות

גם אני ... צורחת, אני משתוללת. לוקחת עוד צלחת ושוברת גם אותה. אני צורחת, נשברת לי

באתי הביתה ושפכתי את כל . ככה קרה כשפיטרו אותי מהעבודה. פותחת מקרר וצורחת לתוכו

אומר . הוא צוחק. עומר מקנא בי על זה... וזה עבר לי, צרחתי ובעטתי באוכל. המקרר החוצה

הוא תמיד אומר הלוואי והייתי כמו . אני ככה נרגעת. וואי שגם הוא היה יכול להרגע ככהשהל

  ".הוא לא. אני מצליחה ככה להרגע. רונית

הן הביטוי היחידי לסערת הנפש  -הצעקות והקללות , שבירת החפצים - נראה כי התפרצויות אלו 

אלא  - לת לבטא עצמה מול בני האדם עד כי אינה מסוג, יעילים המנגנוני הדיכוי שלה כ. רונית לש

  .מול חפצים רק

נראה כי השפע החומרי שבו  . יצירתיות והגשמה לעצמה בדרך של תת ביטויצליחה למ אינהרונית 

אין היא חשה בחסר כלשהו . להגשמה ויצירה עצמיתשלה  הנפשיהצורך היא מוקפת טשטש את 

מצהירה כי היא חיה חיים  היא, אי לכך. רק בהיבט החומרי הואעבורה חסר . מלבד ילד, בחייה

  .בה היא שרויהשלמרות הדלות הנפשית והרגשית  ,מסופקים ועשירים
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  דיאלוגיים בחיי הזוג- היבטים א  . ג

דיאלוגיים המהווים ביטוי ליחסי ההדדיות מדומה -וויין בכתביו מתאר דפוס של יחסים א

-אן על מספר היבטים היבטים אנעמוד כ.  (Wynne 1961)המתקיימים בחיי הזוג והמשפחה 

  .שהם דוגמא קיצונית במיוחד של יחסי הדדיות מדומה, דיאלוגיים בחיי רונית ועומר

  

  דיאלוגי-חוזה נישואין א

  :דיאלוגי- יחס א

עומר מציין כי מעולם לא היה מאוהב . בין עומר ורונית מתאפיין בשימושיות הדדית תחילת הקשר

  .אך הבין שהיא מתאימה לו, ברונית

למעשה לא ... לא הייתי מאוהב בה. התחתנתי עם רונית כי רציתי שיהיה לי שקט"  :עומר

. ידעתי שאיתה יהיה לי שקט... כי אני עייף מלהילחם, חיפשתי שקט... הייתי מאוהב מעולם

המין כבר אז . ידעתי שהיא מתאימה לי... ורונית אשה שקטה, לא רציתי מלחמות. רציתי רוגע

  ...".ת משהולא היה עם רוני

 היובהם לא יש ,יחסי הדדיות מדומה, יםידיאלוג-עומר מרמז על רצונו לכונן עם רונית יחסים א

לביטוי על יבוא  - ומצא ברונית - שהוא ביקש" השקט" בהמשך. לא דיאלוגגם אך  ,כעסועימותים 

  .דיכוי והכחדת הרגשות והחוויות שמתרחשים בין בני הזוג, השתקהידי 

מתארת את הסיבות אשר הניעו וכך היא , בעומר אפשרות ליצירת משפחה וביתראתה רונית 

  :אותה להתחתן עם עומר

אז אני הייתי עם החבר . במסיבה, אני ראיתי את עומר בפעם הראשונה אצל חברים"  :רונית

אז עזבתי את החבר שלי ועומר . והוא התחיל איתי... אבל עומר מאד מצא חן בעיני... הקודם שלי

עומר היה בשבילי הכל . יותר טוב מההתחלה, ואיתו היה לי יותר נוח... התחלנו לצאת ואני

כבר הייתי מוכנה , אפילו שבועיים אחרי שהכרנו. הוא היה הכי חשוב לי בעולם. מההתחלה

ישר . עשיתי עבורו המון דברים, בישלתי, ניקיתי, נכנסתי אליו הביתה... לעשות בשבילו המון

כבר מההתחלה נכנסתי לו . גם הייתי מכינה אוכל לאמא שלו ולאחותו. יםסידרתי לו את החי

  . אז היה לי טוב בדירה של עומר. והייתי רחוקה מהבית, אז הייתי חיילת... לחיים

התאהבתי בו כי קודם כל . ומאד אהבתי את עומר ועד היום זה ככה. ככה הרגשתי שיש לי בית

. בכל דבר שהוא עושה הוא מצליח. כי הוא נראה טוב. כולם מקנאים בו. יפה. הוא גבר מושלם

תמיד יודע מה . גם חכם מאוד מאוד... הכי הכי... הגבר הכי גברי. היה הכי יפה בכל הבסיס

אני התחתנתי איתו והוא המשפחה . אוהבים מאוד. ואני והוא יחד כל הזמן ביחד... צריך לעשות

  ...".רק הוא ואני. שלי היחידה

  :על כך הגיב עומר

זה . מה שמאוד מצא חן בעיני זה שהיא היתה מוכנה לעזוב בשבילי את החבר שלה"  :עומר

  ...".מאוד החמיא לי

  ":יםדיאלוגי-א" מאפייניםטקסט מגלה לנו מספר ניתוח ה
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  .עייף מלהתמודד עם העולםהתהוא נישא לה כי . עומר לא אהב את רונית כשלעצמה .א

עומר חיפש שקט . ת עם אוכל טרי וכביסה נקיהבי: לו מקלט בטוח מהעולם" הציעה"רונית  .ב

  ."לא הייתי מאוהב בה" ,דבריוכ. לאו דוקא אשה ,ושלווה

המין ביניהם לא היה , ראשית. מלכתחילה בתחליפי מין במקום הדבר עצמוהסתפק עומר  .ג

אותו על פני העדיפה רונית שמדגיש כי מצא חן בעיניו  עומר, שנית. תחילת יחסיהםבכבר  מספק

לגבריותו לא מצויה ביחסים הדיאלוגיים " ההוכחה", עבור עומר,  במילים אחרות. הקודםהחבר 

זו היתה ו עבור. גבר אחר" ניצח"בעובדה כי  אלא, והמיניים שהוא מקיים עם האשה שבחר

ביסוס הקיום באמצעות שלילת  ,דיאלוגית במהותה-זוהי הוכחה א. לקיומו, לקבלתו" ההוכחה"

  .הזולת

של החבר הקודם בתחילת היחסים בין עומר ורונית מסמל את מהות הקשר  "הגירוש"אקט  .ד

 בגינוהעובדה כי גבר אחר הושלך . רונית מספקת לעומר אשליה של גבריות. האשליה: הםיבינ

מה שמחזיק כיום את המיניות . נו לבין רוניתבי ייםעומר הוכחה אשלייתית ליחסים ממשלמהווה 

בסיס . את מחזריה" הבוחרת"אשה היא א גבר בגברים ורונית שעומר הו ,של הזוג הוא האשליה

  ).(WYNNE 1958, 1961המדומה  ותהדדי ייחס הגורמים המזיניםזוגי הינו אחד האשלייתי לקשר 

היא הציעה : האחד. עולים שני מוטיבים ,הסיבות שבגללן נישאה לעומרשל רונית על דבריה מ .ה

היה עליה  זוכדי לתחזק מסגרת : והשני. ת לחייהובתמורה לכך קיבלה מסגרת תומכ, לעומר בית

תמורת מחוייבותו למלא את , לספק לו אשליה שהוא הגבר הנבחר ,להעריץ את עומר באופן מופגן

חיי עומר נעים סביב ןאכן . ועומר הוא התוכן שלה, כך רונית היא המסגרת. חייה במשמעות

  .עומר ת חגים סביבחיי רונישבעוד , )שעות ביום 15 -הוא עובד כ(עבודתו 

את מרכיבי הקשר עתה נפרט . דיאלוגי שיצרו בני הזוג-הבסיס הרגשי לחוזה הנישואין הא עד כאן

  .ההדדי המדומה שנוצר

  

  העדר עימותים

וויין הדגיש כי יחסי הדדיות מדומה מאופיינים במאמץ מתמיד להכחיד רגשות שליליים העשויים 

הם אחד הסימנים לקיום יחס , העדרם של אלו. מריבותכעסים או , לבוא לידי ביטוי בעימותים

  ).Wynne 1958( הדדי מדומה

   ".ואני לא נותנת לשום אירוע להפריע לי, אין מריבות או כעסים, אנחנו מאוד מאוהבים" :רונית

והותירה אצל שניהם , תה כשנתיים לאחר נישואיהםיהמריבה האחרונה שהתרחשה ביניהם הי

  .אין הם רבים בכלל, העשרה שנ-שתייםמזה כ, מאז. משקע קשה

שהחלטתי , כל כך פגעתי אז ברונית. שנים 12המריבה האחרונה שלנו היתה לפני "  :עומר

  ".שאני יותר לא אפגע בה לעולם

  ..."הוא הלך לאכול עם חברים והשאיר אותי לבד אצל ההורים שלו"  :רונית
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היא לא , ובמשך כל הזמן הזה, עותחזרתי אחרי ארבע ש. מצאתי אותה בוכה, כשחזרתי"  :עומר

מאז נשבעתי שאני יותר לא ... בכניסה לבית, בוכה ברחוב, מצאתי אותה למטה. הפסיקה לבכות

  ...".פוגע בה

הם . ויתור העצמי שבו הם מצוייםוכביטוי ל, יהיבני הזוג נוהגים לבזבז זמן בבטלה או בחוסר עש

 בני הזוגכי  ,ה מיפגשים התחזקה בי ההרגשהלאחר שלוש: לדוגמה .זאת בכל מיני דרכים עושים

על כאילו הגיעו לבילוי ולפטפוט על הא ו, שעה חברתית נעימהאל מתייחסים לשעת המיפגש שלנו כ

מצאתי את עצמי . מתקשים לבטא תכנים משמעותיים וכאובים בחייהם המשותפיםהם ו, דא

לי היתה ו, ין בילוי חברתיעבורם היה המפגש מע. שעמום וחוסר תועלת, ריקנותתחושות של ב

הפטפטת . מתבדחים או שותקים, מצחקקים: בעוד הם ממשיכים בשלהם, ה של בזבוז זמןשתחו

, כאשר עלו תכנים משמעותיים ,בהמשך אם. הזאת היתה אופיינית לתחילת המפגשים והראיונות

שיקפו את  כל אלו .עלו תכני סרקבמקרים רבים , כאשר נתגלה צורך לגעת בתכני חיים כואבים

המומחיות שלהם בהדיפת את ומאידך , )הפטפוט ל ידיע(התקרב אלי ל, מחד, הזוגשל בני נסיון ה

  .הזדמנויות העשויות לקרב אותם אל עצמם

. העדר מריבות ועימותים בין בני הזוג משקפים את המאמץ העז שלהם בשימור ובהבטחת הקשר

מהווים למעשה ביטוי של , בות מאידך גיסאכעס ומרי, ריבוי הפטפטת מחד גיסא והעדר עימותים

  .(Wynne 1961)יחס הדדי מדומה 

  

  אידיליה מדומה

ורונית , שוב ושוב על הקשר המיוחד במינו השורר ביניהם  בני הזוג ובפגישה הראשונה סיפרכבר 

עמד על האידיליה וההרמוניה המדומה  Wynne. הדגישה את האהבה העזה השוררת ביניהם

  :(Wynne 1958)בקרב בני זוג אלה השורה לעיתים 

היום מי שמעניין אותי זה עומר הוא . אבל זה פשוט נמחק... לפני עומר היה לי חבר"  :רונית

שום דבר . זה שהוא בשבילי ואני בשבילו. אנחנו פשוט קשורים ואוהבים להיות ביחד. ורק הוא

. גם זה טוב, יף שנשאר ככהלפעמים אני אומרת שעד... על זה מקנאים בנו. לא יזיז אותנו מזה

אז זה . את בעצמך יודעת. יש המון זוגות עם ילדים ולבסוף הם מתגרשים. העיקר שנהיה ביחד

אם את שואלת אותי לא , מבחינתי. כ מסתדרים וטוב לנו ביחד"אנחנו בסה... לא אומר שום דבר

  ".לדעתי החיים שלנו נהדרים. הייתי מזיזה שום דבר

  :הוסיף על דבריהמבקש ל, מצידו, עומר

קל להסתדר . בדרך כלל אני טיפוס נוח. שיש משהו שמפריע לי, לא זכור לי משהו ברור"  :עומר

. אדם- כ חיים של בן"בסה, כאלה שהם לא נורמלים, לא היו לי משברים מיוחדים בחיים.  איתי

אנחנו  ...בלי משהו מיוחד, ממש... לכל אחד יש ימים טובים וימים רעים וככה זה גם אצלנו

גם ... שנינו שונאים זעזועים. מין סדר יום  קבוע, יש מין כזה הרגל. מעדיפים להיות ביחד

ממש אין לי . לא... זה נראה לי דפוק. אני לא רבתי מעולם עם בן משפחה, מריבות שנינו שונאים

ונית גם עם ר... חוץ מדאגות בקשר לעבודה. אין לי דאגות. אני לא בן אדם חרד. פחדים וחרדות

  ".אין חריגות. כ חיים טוב"בסה. אני ממש מסתדר
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  :מוסיףהוא בהמשך 

אני אף פעם לא רב עם . ואנחנו ביחד מסתדרים, לרונית יש הרגלים, לי יש הרגלים"  :עומר

  ...".זה מגעיל אותי. אני לא טיפוס שעושה בלגנים. זה עושה לי רע.  רונית

, עקרות יצירתית: הם שרויים ת הכללית שבהעקרולמטאפורה גופנית נוקבת  אעקרות הזוג הי

עקרות נפשית זו היא למעשה הגורם  .בכל רובד ובכל היבט בחייהם ,יתיתירגשית וחוו, יצרית

אך מכלול , ילד לעולםלהביא רונית כנראה מסוגלת מבחינה ביולוגית . הישיר לעקרותה של רונית

של ארוך במהלך ה, עם זאת. לדרצונה ביהיוזמה למיפגשים נבעה מ. חייה מונע זאת ממנה

הרצון לילד נשמע מפי רונית כאפשרות מרוחקת . יוחדת לילדהראיונות לא חשתי בכמיהה מ

הרצון של רונית לשמור את הדימוי הזוגי כהרמוני ואידילי נשמע בעיני חזק  .ותיאורטית בלבד

  .יותר מאשר הכמיהה לילד

הם מתארים את . כעמוד תווך בחייהםבני הזוג שמו במרכז חייהם את הנהנתנות כיסוד ו

מעניקים הנאה המסעות הקניות ואת הרגלי האכילה שלהם כיסודות תומכים את , החופשות

  :ושלמות לחייהם

יש כסף ואני אוהב לבזבז אותו על עצמי בהכי . ככה אני אוהב להעביר את החיים"  :עומר

אנחנו ... אין פשרות. באיכות עשרהכל . בגדים טובים, בתי מלון טובים, מסעדות טובות... סבבה

  ..."שנינו אוהבים טעם טוב

או יותר נכון את תפיסתם , שלהם חייםהמשמעות באשר לבני הזוג מתארים בפני את תפיסתם 

סוגיה נוקבת יותר שבה  תמדומאחורי שאלה זו ע. כיצד להעביר את החיים ,לשאלה אשרב

תוך כדי , קשים ומכשולים הנערמים בדרכנו כיצד עלינו להתמודד עם ארועים: קים בני הזוגועס

זוג יוצרים סגנון חיים השעה שבני בזאת . משמעות שעשויה להיות קשה, התעלמות ממשמעותם

  . המאפשר להם להתחמק בשיטתיות מהתמודדות עם הקשיים האמיתיים העומדים לפניהם

. מוניה ששורה בביתםואת ההר, הראיון הדגישו שוב ושוב בני הזוג את אהבתם היפהכל לאורך  

 :אך גם זאת יש לסייג. הלך ותפס היאוש את מקום ההרמוניה, רק  לקראת סיומו של התהליך

  . םהירונית עדיין מחזיקה ברעיון האהבה האולטימטיבית ששוררת בינ. עומר ביטא יאוש

  

  הכחשת היבטי חיים קשים

יא מסימני הקשר ההדדי הדיפה זו גם ה. בני הזוג נוהגים להדוף קשיים העומדים בפניהם

  :המדומה

אנחנו ... כאילו מה, שמץ של מושג, אין פשוט אין, חוץ ממה שאמרנו לך בהתחלה"  :עומר

מבלים ביחד כאילו מה יוצא דופן , אוכלים, באים, קמים בבוקר לעבודה, הכל בסדר, חיים, שנינו

... לא יודע... ין בכל זהלא ממש מאמ, אני גם למען האמת. כולם פחות או יותר חיים ככה... בזה

אנחנו לא ... יותר סולידי, מעדיף סגנון כזה. הא בחיים שלי-אני בעיקרון לא אוהב הרבה הו

אצלנו הרוב , כ"ובסה... אם את מבינה למה אני מתכוון, מאלה שאוהבים מוסיקה בווליום גבוה

  ".הגדול ממש בסדר
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זה הדבר הכי חשוב לי . חיים שלנוכל מה שאני רוצה זה להיות יחד עם עומר כל ה"  :רונית

על משהו . אין לי ממש שום דבר נגד עומר... אני לא יכולה לראות את עצמי בלעדיו... בחיים

אני לא מבינה למה את מתעקשת כל הזמן לשאול ... שום דבר לא מפריע לי, שהוא נוהג לעשות

  "שלםלדעתי הוא מו. לא מפריע לי כלום... אותי אם מפריע לי משהו בעומר

שנינו , כל החברים שלנו אומרים עלינו שאנחנו מאושרים. אותנו אפשר להכיר מרחוק"  :עומר

. אבל אני מיד מעביר את זה, נוחות- לפעמים יש בי איזה שהיא אי. חיים בפירוש טוב ביחד

  ".עלולים להתפלש בזה, זה מסוכן, בשביל מה להעמיק בזה

אני לא . אני מיד מנפנפת אותו מעלי, חיים שליאם אני פוגשת מישהו שמנסה לחטט ב"  :רונית

אני . אני לא אוהבת בלגנים ועצבנות. נותנת לאף אחד ולשום דבר להעכיר לי את מצב הרוח

  ".חיה מיום ליום בכיף, טיפוס קל

אני גם לימדתי את עצמי לא . כאיב לה בזההמה שלא נוח לרונית אני משתדל לא ל"  :עומר

פשוט . למשל אני לעולם לא מקנא -כה זה בריא יותר לחיות  וכ, להרגיש רגשות שליליים

למשל עם החברה הקודמת . זה רגש שלילי שלא מוביל לשום מקום. לימדתי את עצמי לא לקנא

  ...".ככה טוב לי יותר. פשוט הכרחתי את עצמי לא להרגיש קינאה, שלי

אני , מה שמפריע לי... בלגןזה רק גורם ל. בשביל מה לחפור ולדבר ולדבר. גם אני ככה"  :רונית

  ".לדעתי, ככה יותר נכון לחיות. מיד שוכחת את זה

חוסר רצון ברור לעמוד על המשמעות  -הם שלהזוג את המוטיב הקבוע  ים בניבהיגדים אלו מביע

לא נותר פתח לדיון משמעותי , "הרוב הגדול ממש בסדר"כאשר . של העדר יחסי המין ביניהם

  .ים חסר כה עמוקמתקילצדו מדוע  ,בשאלה

 ותהדדי של יחסידפוס בים חימאפיינים זוגות האשר  ,וויין מתאר במאמריו דיאלוגים מעין אלו

אלו הם מונולוגים המניחים את סדר החיים ואת סדר העולם ). (WYNNE 1961, 1966מדומה 

ה מדגים דיאלוג ז. זוגות אלו אינם מעוניינים בשינוי ומוכנים לחסום את התפתחותם. כמות שהוא

  .אי מוכנות לנוע ולהשתנות ,באמצעות נעיצת יתד שהכיצד הקיבוע נע

היבטים  להדגיש כי אין הם נוטים לנהל דיאלוג ע, מדומה ותהדדיהחי ביחסי בתארו זוג  ,וויין

הזוגיות ם תופסים את ה. לרוב יש הכחשה והדחקה של היבטים אלו. קשים בחייהם האישיים

  .הרמונית ללא רבבהם כשל

, כל מה שעלול להוליך למשבר ,כלומר, "הכחשת ההיבט הרע: "התוכן הזוגי נוסף שלהו מאפיין ז

שכל שינוי בדפוס חייהם ובתכנים , בצורות שונות, בני הזוג חוזרים וקובעים. לזעזוע ואפילו לשינוי

 כה חוששיםהם ממנו שהקיימים עלול לשבש את ההסדרים שביניהם ולהוביל לשבר עמוק 

Wynne 1958, 1961).(  בכל תוקף לעיסוק בהיבטים הנוגעים בפחדים  יםמתנגדאלה זוג בני

. הפולשניים והמדכאים, הקשים, העצובים, בהיבטים הטראומטיים, העמוקים והכמוסים שלהם

, מבחינתם .ואף בהווה ,בעברם הרחוק והקרוב, ביחד ולחוד חוו בני הזוגשאלו הם היבטים 

 ם יטפלו בוה, קשה שמץ של משהוואם בכל זאת יפרוץ . תוכן הזוגילהיבטים אלו לא יהיה מקום ב

כך . הסתלקות מהירה מהאזור המסוכןעם ולרוב  ,בזהירות, מרחוק: כפי שמטפלים במוקש

  . נחסמת היכולת לפתח מרחב זוגי אשר יכיל אותם
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. של בני הזוג טשטוש משמעויות המצריכות שינוילהדיכוי וההכחשה משמשים כלי רב עוצמה 

כי העתיד מובטח  ,ולפיכך ניתן להמשיך לצעוד קדימה, כל מה שאינו ידוע אינו קיים ,מבחינתם

  .אין בו מכשולים ועיכובים, אין בו כל יסוד מערער,  למעשה

והוא , להבטיח את חייהם ועתידם המשותף: אחת ומוגדרת תומטר .רב עוצמה מנגנון הדיכוי הוא

מסע החיים עבור כל  מכילשהממדים המגוונים  .עתידםהבטחת לזקוקים  לו הםשטר הביטחון 

לחוות ולהכליל את מגוון החוויות , זוג זה מונע  מעצמו להכיר, אי לכך. נגנזים על הסף, משתתף

  . שהאנושיות מציעה

היא ממש כעסה כאשר שאלתי אותה על . מר לי על עומר שום היגד שליליורונית אינה מסוגלת ל

לחשוב או לי וגם אסור לה אסור . זוהי שאלה אסורה, מבחינתה. ו מרגיזמפריע א, היבט שלילי רע

 ,למחשבה. מבחינתה הם פשוט לא קיימים. לדמיין את עומר כמישהו שיש לו גם היבטים קשים

ביכול כו, הדיכוי מסייע לביטול המציאותכך . בכוחה לבטל את המציאותו, ח מאגיויש כ ,אם כך

  . הזוג הזה מבטיח את הנצחיות והעמידות של

בני והתכחשות  ,"ההיבט הרע"מרכיב של ביטול האר את יכאשר ת ,על תופעה זו עמד וויין בכתביו

למעשה זהו . הרמוניה תשרור במעונםשהמבטיחים הם בכך כביכול כש, הזוג למציאות חייהם

   .חייםב םואי הכללת יםרעהו יםקשה יםיבטהביטול ה:  דיאלוגי-הליך אתביטוי ל

  

  מביוטייקשר ס: מדומה ותהדדי ייחס

היא נסעה על . ל"בפרק זמן זה שהתה רונית בחו. הפגישה הבאה התקיימה לאחר שלושה שבועות

עם שובה . כמנהגה מדי שנה ,של חג המולד SALE -מנת להיפגש עם חברת ילדות ולערוך קניות ב

כי בתקופת  ,בתחילת הפגישה חזרו ואמרו השניים. הנסיעה כשברקע, ארצה התקיימה הפגישה

אך לא  ,התלטפווהתגפפו  ,נכנסו למיטההם עם שובה של רונית הביתה . זה לזה הפרידה התגעגעו

  .קיימו יחסי מין

ואת העדר מרחב , בהיגד זה אנו נראה את עוצמת האחיזה שבה לופתים בני הזוג זה את זה

  :ביניהם" צמצום"רווח של , הביניים

ובבוקר קמתי כי צריך . חשבתי מה לקנות לו. עליויורק רק חשבתי - כשהייתי בניו"  :רונית

ואנחנו יותר מלטפים ויש , וכשחזרתי התלטפנו והיו ימים טובים של קירבה... להתקשר אליו

  ..."קצת  גישושי סקס

ובסוף השבוע הייתי אצל , אבל הייתי מאוד עסוק בעבודה, תי אלייךעגם אני התגעג"  :עומר

  ".רונית, אני לא נמשך אליך... אבל לא משיכה, יםאני הרגשתי אלייך געגוע. המשפחה

  :כאילו כלום לא נאמר ואז היא אומרת לי, רונית ממשיכה לחייך

  ..".אני בטוחה שעומר אוהב אותי"  : רונית

כל . ונורא התגעגתי אליו, הסתובבתי כדי לחפש דברים לעומר, יורק- אני כל הזמן בניו"  :רונית

את , אז הלכתי לראות את הדירה שבה גרנו, ו כאן במשך שנתייםכי פעם גרנ, דבר הזכיר לי אותו

וכאילו כל דבר , אז רציתי לחזור לשם, בית קפה שבו שתינו קפה יחד, מקום העבודה שלו

  ".וקניתי לו המון דברים, נזכרתי בו, שראיתי
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ם אין לי מה לעשות בכל הבגדי. את ממש מגזימה בקניות, לא צריך לקנות כל כך הרבה"  :עומר

יש  )פונה אלי... (את יודעת מה אני חושב עליהם, והבגדים שקנית לעצמך... האלה שקנית לי

גו -כמו רקדנית גו, שהיא נראית בהם כמו ליצן, לקנות בגדים כאלה חושפנים, לרונית מין טבע

  ".את נראית ממש מגעיל... זולה

  :כ הוא ממשיך ואומר"אח

, במקום לבלות. זה מעצבן אותי. עלי, ל הזמן שלךאני לא מבין איך את מבזבזת את כ"  :עומר

את לא מבינה שזה חונק . כאילו מנסה להיות איתי, את כל הזמן שם, להיות עם עצמך, להנות

ממש היה לי אויר , עשיתי סידורים, נסעתי לפה ולשם. ממש נשמתי, כשלא היית? אותי

ולך יש , בל אני עסוק עד מעל לראשא, כי את חשובה לי... כי אני, אני התגעגעתי  אליך. לנשימה

  ".זמן לשטויות וזה מעצבן אותי

  :עומר מתבונן בפניה

 ) :פונה אלי(אל תקחי כל דבר קשה , לא אמרתי שום דבר, סליחה, טוב. שוב את נעלבת, הנה"

  ...".אני לא יכול לראות אותה עצובה

  :רונית אומרת לי

אף פעם לא מעליבה , אני אף פעם... ד פוגעיםאומר לי דברים מאו... לפעמים עומר מעליב אותי"

, כל מה שהוא רוצה ממני, כל מה שהוא מבקש אני נותנת לו. זה לא יוצא לי מהפה בכלל. אותו

מאוד , אני אוהבת אותו ככה, הוא כמו התינוק שלי. ואפילו שהוא מתלונן אני שותקת, יש לו

  ".שהוא אוהב אותיאבל אני יודעת , לפעמים מכאיב לי מה שהוא עושה. מאוד

פשוט . לפעמים מתחשק לי לקום ולברוח... לא יודע מה לעשות. אני לכוד עם רונית"  :עומר

אני לא ... אבל מצד שני אני לא יכול לעשות את זה... כאילו אז סוף סוף אתחיל לחיות. להעלם

יש לי עצם  חנוק כאילו... ככה אני נשאר תקוע, אני חי עם זה רע מאוד מאוד, מסוגל להזיק לה

  ...".בגרון

  :והוא מוסיף ואומר

, חונקת אותי, אבל היא מעצבנת מאוד מאוד, כבר דיברנו עליהם. לרונית יש המון המון יתרונות"

הייתי מעדיף שיהיו . זה חונק אותי, ממש שותה אותי, כאילו חיה אותי, כל הזמן מכרכרת סביבי

  ".לה חיים משלה

המרחק הפיזי . דר היום של רונית על פי לוח זמנים של עומרמנוהל ס, ולא רק בארץ ,ל"גם בחו

בנסיעה . מיפגשים משפחתייםבעבודה ובממלא את חסרונה , לעומתה ,עומר. האינו קיים מבחינת

אולם . חייו שלו נעו סביב עצמו בלבד, ל נסובו סביבו"חייה של רונית בחושכי בעוד  ,זו התברר

מתעלמת היא תגובתה ב. מתערער לרגע ואינ, שלו בה תלותיותב, טחונה של רונית בזוגיותיב

  .מדבריו

אני לא : עומר אומר לה למעשה. עומרה של רונית מצביעה על כך שהיא מכירה היטב את גובתת

שכל מה שעומר  ,ןבטחובהיא סופגת עלבונות ועוברת לסדר היום . יכול איתך ולא יכול בלעדייך

  .ביניהם יאמר או יעשה לא ישנה מהותית את היחסים
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 - לנושאים שעומר מעלהשל רונית התייחסות כל אין  - מדומה ותהדדישל יחסי זו דוגמה לדיאלוג 

, היא בטלניתשהעובדה , מנההשעמום שלו מ, חוסר הענין שלו בה כאשה, חוסר המשיכה המינית

כך שהיא מסוגלת לספוג , בקשר ביניהם, רונית מחוזקת דיה .תלותית ואינה משקיעה בעצמה

יש באפשרותה . חוסר הנחת של עומרעמוד בהיא יכולה גם יכולה ל. יםלבונות מאוד לא נעימע

במקום . היא מסוגלת להכיל כל מה שיטיח בה ,נשית בעיניו-הלאאת דמותה , השפלההלהכיל את 

כאם מסורה  ,היאאך . בועט ובועט, כמו תינוק ,והוא, להכיל תינוק ברחמה היא מכילה את בעלה

  . מסכת הבעיטות בלת אתמק, ואוהבת

וזאת לאחר שלמעשה ספגה מעין  ,"אנחנו אוהבים האחד את השני": לא בכדי אמרה רונית

. אצבעותכל טביעת הסטירה לא הותירה בפניה  ". אני לא נמשך אליך": סטירת לחי מעומר

  .יבהכל ביטוי חיצוני למציאות המתרחשת סבמונע , שרונית כה מיומנת בהפעלתו, מנגנון הדיכוי

במיוחד מהעדר מיניות  ,עומר סובל מאוד מהחסרים במערכת היחסים ביניהם, לעומת זאת

מסוג זה תקשורת זוגית ש אלא. ביקורת ושיפוטיות כלפיו ללאהוא זקוק לאישה  .וחושניות

אינו בשל לזוגיות ברמה כה הוא עומר מכיר בכך ששמאחר . מחייבת רמת בשלות זוגית גבוהה

הוא מבכר לחיות בחברת אישה המקבלת אותו ללא , ן הוא מעוניין לחיות לבדוומאחר שאי, גבוהה

במקום , כך. ואילו רונית מעדיפה לשמש אם לעומר, מעדיף לחיות כתינוק בחיק אמו הוא. תנאים

  .סימביוטי קשרים באמצנה ,חיים כאם ותינוק הם לחיות כגבר ואישה

 ותהדדי יהאופיינית לזוג המקיים יחסדיאלוג זה ממחיש את המציאות הנפשית הרגרסיבית 

לעובדה , להסב את תשומת ליבה לריקנותה הרוחנית ,את רונית" העירל"עומר מנסה . מדומה

תגובתה של . שהיא מתמלאת מהעיסוק בו במקום לפתח תחומי ענין ומרחב יצירתי משל עצמה

מרונית " תנחסכ"ך כ. ואז עומר נסוג ,"תנעלב"היא פשוט . רונית חוסמת את הביטוי של עומר

  .אריעובדות הקשות שתעיסוק בוה, התגובה

אוריה הדיאלוגית העוסקת  יהתשמתוארת על ידי  כפידיאלוגים אלה ממחישים הוויה זוגית 

 ריסיון כן ואמיתי להכימדומה לא נעשה נ ותהדדי יקשרב).  1992Chatnay(בהבנת הקשר הזוגי 

לשלם מחיר אישי יקר  ןכל אחד מבני הזוג מוכ. םרח, אלא הקשר הזוגי משמש מקלט, ת בן הזוגא

בני . את ההבטחה שנושא בן הזוג בעצם קיומו ,או יותר נכון ,ובלבד שלא לאבד את בן הזוג, מאוד

הם אך  -  שניהם חנוקים ,חוסר חשק, עייפות, אובדן היצירתיות, אובדן חיות, הזוג חשים מחנק

  . ממשיכים להיות לפותים זה בזו

  :סכם את השיחהעומר מנסה ל

מין , לא יודע... כאילו אני צריך להיות בכלא... כאילו אני פושע. אני מרגיש רע מאוד": עומר

אני אף פעם לא רב עם ... אז החלטתי שאני לא אפגע אף פעם באף אחד. הרגשה כזאת רעה

  ...".אני לא מסוגל. אני תמיד לא פוגע בה, רונית

מפריע לי שהיא . אני פשוט פוחד עליה. כנס לדכאוןיונית תאני פשוט פוחד שר" : עומר פונה אלי

ואני ... ואני מתאכזב ממנה. עד שנמאס לי, גם בסקס כל הזמן רק אני יזמתי. כל הזמן תלויה בי

  ...".היא כל הזמן בוכה כשרק מנסים לדבר איתה. פוחד לדבר איתה

  ".אני כבר יכולה להסתדר בלעדיך"  :רונית
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: מסתגר ועושה סיבוב, נכנס לפינההוא מייד . היר והתקיף שלהעומר נלחץ מהדיבור המ

, הוא מנסה לפייס אותה..." דעתך חשובה לי. התכוונתי לזה שאת לא תמיד מתייעצת איתי"

  .מיד מתרצההיא ו

  ".זה לא טוב לך. רגעית. אל תתרגז"  :רונית

הרגש . מדומה ותהדדי יחסאופייני לזוג המקיים י") ריקוד זוגי("בדיאלוגים אלו הדיבור הסיבובי 

ואז  ,לעיתים הרגש האותנטי מושטח. מרומז, חלקי רק באופןאך , האותנטי עשוי לבוא לידי ביטוי

זה הדיאלוג ה. כפי שמודגם לעיל, ונערכת התקפלות לאחור -ווי של החוזה הזוגי יגם מופעל הצ

את המשמעות סלק נועדו לדיאלוגים שאלה . שעליו עמד וויין ,"חוק הסודיות"מופעל כיצד מדגים 

כאון של ימזכיר כאן עומר את הד בכדילא . לעמעם ולהמעיט מערכם, הדבריםשל האמיתית 

אינו  הוא. כאון שלוימכיר בדאינו עומר . לעיתים אדם מדבר על עצמו באמצעות זולתו. רונית

 -של אשתו עומר נעזר במומחיות הגדולה . וגם אשתו אינה מעוניינת שיכיר בו ,ורוצה להכיר ב

מנע בהכרה בדיכוי ילה ךוכ, על מנת לטשטש את כובד המשא שהוא נושא -דיכוי והשטחה 

  .המאפיין את חייו

  

  דיאלוג חוסם

בהיגדים אלו אנו נראה . הדיאלוגים הבאים ימחישו בפני הקורא את אופי הקשר ההדדי המדומה

עצמו על כי אין הוא מסוגל על חוסר חשק לעבוד ועל אכזבתו מ, כיצד עומר מתלונן על עייפות

את עומר " להרגיע"רונית מנסה . כיצד רונית עונה לו על תלונותיו אלו, אנו נראה שוב. לכעוס

זהו אופן הריקוד הזוגי ביחס . אין היא נותנת את הדעת לקשיים אותם מציג עומר. ולרפד את חייו

אך בקשר מסוג . חכה לטיפולהקושי מונח ומ. אין משמעות, לקושי אין מענה, לבעיה. דיאלוגי-א

  :נערכת חסימה או עטיפה של הקושי. זה אין טיפול

אני מקנא ברונית שהיא מסוגלת לצעוק על הקירות ועל ארונות ... אני לא מסוגל לכעוס  :עומר

אני ... ואני לא מסוגל לדבר איתה על זה, כ כועס על אמא שלי"אני כ. אני לא מצליח. ועל צלחות

. לא מציעה שום עזרה. לא באה לבקר. ון היא לא הרימה לשאול מה שלומיואפילו טלפ, חולה

כי אני ... אני מאוד כועס עליה ולא מסוגל להוציא את זה החוצה. ככה זה נראה האכפתיות שלה

ואני , אני בימים האלה הרבה נמצא עם עצמי. ולא מראה לה מה אני מרגיש, נחמד אליה מאוד

עדיף שלא להיות קשור באף ... לא אהיה תלוי רגשית באף אחד החלטתי שיותר אני. חושב המון

  ...".אני מעדיף לא להיות קשור, וגם ממך רונית... נתתי הכל לאמא שלי ומה אני מקבל... אחד

  :עומר פונה אל רונית

לא . כי כשאני כועס אני שומר את זה בבטן. אני גם מאוד לא יודע מה לעשות איתנו"  :עומר

  ".גם עליך רונית אני כועס ...מראה לאף אחד

כולם . רק עכשיו חזרת מחופשה. תמיד היית ככה. חושב האני לא יודעת למה ככה את"  :רונית

פעם ככה ופעם . כל הזמן אתה מתהפך. ופתאום אתה מתהפך. יפ'רק עכשיו קנינו ג. מקנאים בנו

  ".ככה
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גם אותך אני . אני רוצהאני לא יודע מה . מבולבל. אני באמת כל הזמן עם מצבי רוח"  :עומר

  ".זה לא מסתדר. אבל אני לא יכול איתך יותר. את יודעת את זה. רונית, אוהב 

גם אני . זה לא אומר שלא עוברים את זה. אפשר לעבור אותה. יש עכשיו תקופה קשה"  :רונית

יש תקופות שצריך . ונעבור את זה. כל מה שאתה אומר לי אני שומעת לך. אלמד להשתנות

  ".ויהיה בסדר, לעבור

  .שותקת רונית

  "?מה את אומרת"  :עומר

  ".אין לי כל כך מה להגיד"...   :רונית

אז בשביל מה יש    . אין לך מה להגיד. נמאסו עלי השתיקות שלך. מזה בדיוק נמאס לי"  :עומר

  "?על מה בדיוק את מדברת כשאת פותחת את הפה? לך פה

  "?אתה רוצה מה. רק בדרך לכאן סיפרתי לך המון"  :רונית

נמאס לי . נמאס לי מהבזבזנות שלך. את דיברת רק על הבגדים המטומטמים שקנית"  :עומר

  ".תכניסי לך את זה לראש. זולה. את נראית נורא בשמלות שלך. מאיך שאת נראית

  .שתיקה  :רונית

, רונית, אני אומר לך . אני מנסה לפתח איתך שיחה, רק אתמול. לי אין עם מי לדבר"  :עומר

אני מתכנן לשכור דירה ולעזוב את . אני רוצה לעזוב. אני לא מסוגל כבר. אני לא יכול לחיות איתך

אני לא רואה עתיד . זה מה שאני מתכנן, אני רק קצת ארגיש טוב יותר. הבית בחודש הבא

  ".בינינו

אני לא " :כאשר היא מבינה שממתינים לתשובתה היא עונה, אחרי כמה דקות. שתיקה  :רונית

  .)העינידמעות עולות ב(" לא רוצה להיות לבד. ודעת מה להגידי

  שתיקה

אני . לא יודע בכלל אם היו לי חיים. כבר הרבה זמן אני לא חי. אני מרגיש שאני לא חי"  :עומר

  ".מיואש

עומר שב ומדבר לא רק . מתפשט  לעבר היבטים רבים ושונים של חייהם, אם כך ,הזוג שלהדיכוי 

  .פרד מרוניתיאלא גם על רצונו לה, הוא שרוי שבהםהעמוק  על הדיכוי והיאוש

על מנת , ולחן אחרים תלתת להם מסגר, אחרת את חוויות חייה" לנגן"כיצד  רונית לא למדה

, אולי עם יותר כאב ,חיים אחריםלא יכלה להכיר אפשרות לחיות כך . שישאו משמעויות נוספות

ת מחוויות ותעלמהבינתיים היא חיה תוך . ספק עם פחות פחדים מפני החיים עצמם ללאאך 

  .איום או צורך בהתמודדות, ותחושות שיש בהם סתירה

  

  דימוי עצמי כוזב

 ,בני הזוג  ).(Wynne 1958, 1961  מאפיינים כוזבים כיחסים בעלימה ומד ותהדדייחסי תאר מויין 

. חסרים בושחלקים  או, מגרעותיו את ,של בן הזוג נוטים לשקף את חסרונותיו לא, או אחד מהם
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החלקים ההרסניים פני החשש ממלעיתים התנהגות זו נובעת . בכך הם מקנים לו דימוי מושלם

כך או ). 1997ד יירק(והביטוי לכך הוא אי היכולת לכעוס , כל אחד מאיתנווהתוקפניים המצויים ב

בחוזה , כך. שניזוג מקנה לההקשר בנוי על דימוי מתעתע ושקרי שבן : התוצאה היא אחת, כך

, ברגשות, לגעת בחוויות וומונע מבן זוג, פאוןיסודיות וק, שומר על עמימות הםכל אחד מ שביניהם

  .בתכונות האישיות החסרות

אפקט  ,"אפקט האמולציה ההדדית"מדבר על ) 1994" (קיום בסוד הצמצום"רוטנברג בספרו 

. נות של אדם במראההתבונגים אפקט זה באמצעות דהניתן ל. ההשתקפות של העצמי באחר

יחסי זוגיות הם למעשה מראה . את פניו יכול לזהותוהוא , המראה משקפת לאדם את פניו

כך יכול . זה מול זהות אותם ומציב, המראות משקפות את בני הזוג. זה לזהבני הזוג שמציבים 

  .משתקף בעיני זולתו כיצד הואאדם לראות 

כי רונית למעשה  יווכחנ. אצל עומר ורונית יימתאינה מתקבהיגד הבא נראה כיצד השתקפות זו 

  :עומר למעשה אינו פוגש את עצמו, לפיכך. א משקפת לעומר את דמותו כפי שהיאלכלל 

. כל החיים שלי מלפני לא שווים כלום. זרקתי הכל מאחורי, כשאני התאהבתי בעומר"  :רונית

בחיים הוא לא עשה . עליושאפשר לאמר , אין דבר. הוא  פשוט האדם הכי נפלא שאני מכירה

. כי הוא כל החיים בשבילי, אני לא מסוגלת לראות את עצמי בלעדיו. ולי בטח לא, משהו רע

אני לא יודעת . אין בו משהו אחד שמפריע לי. אפילו החברות שלי יודעות שעומר הוא פשוט נפלא

. א מושלם וזהוהו. אין בו משהו לא מושלם. למה את כל הזמן שואלת אם יש משהו שמפריע לי

משפחה , עומר ואני זה בית אחד. אני אמרתי לך כבר בהתחלה שאנחנו לא כמו כל הזוגות שרבים

  ".מלאך ממש...והוא. מושלמת, כאילו יד אחת, אחת

אפילו שאני ממש ממש . הוא מושלם... לא מפריע לי בו כלום. אין בו שום פגם, לדעתי"

. זה בסדר לי, הכל בסדר איתו... לא... או מתנהג, לא עולה בדעתי משהו שהוא עשה...חושבת

. ואנחנו כל הזמן ביחד בזמן הפנוי, ותוכניות, יש לנו כבר סדר יום. אנחנו פשוט בכל מסתדרים

, בחור יפה. כי עומר כזה מצליח... יכול להיות שמקנאים בנו, הכל עושים ביחד ופשוט טוב לנו

בטח שיהיו כאלה שיקנאו ? י לא רוצה בחור כזהמ. מריח טוב, נראה טוב, מרוויח טוב, מוצלח

  ...".אין כלום. אני פשוט לא מוצאת. אפילו דבר אחד לא טוב אין בו. כי הוא נשמה, בנו

 םהם נמנעים מלעמת את בני זוגם ע. מדומה אינם פוגשים זה את זה ותהדדי ייחסב חייםזוגות ה

וקשה , מקושי או חולשה אצל בן הזוג הם מתעלמיםלרוב . לא רצוייםהתנהגות או קווי אישיות 

ביטוי של  ,החיות ביחסי הדדיות מדומהבמשפחות . "תייחס למגבלות האישיות ולקשייםלהם לה

כך ניתן להבין ). Wynne 1958: 651( " צורך בשינוי אינו גורר אחריו גם שינוי בתפקידים, שינוי

  .עומר דבררונית אינה מראה ל. כי בעומר אין פגם ,את טענתה של רונית

המראה אינה . מי היא היפה בממלכה, שואלת המלכה את המראה" שלגיה"באגדת הילדים 

היה צריך , כמו ביחסי כל זוג, עומר-ביחסי רונית. משקרת ומעמידה את המלכה על מקומה

אך רונית מחליטה . השניבן הזוג  שלשקף את דימויו הפנימי לבן הזוג על . תקיים תהליך דומהלה

כאשר עומר שואל  -במונחי האגדה . את בבואתו האמיתית , ואף לא לעצמה, עומרל לשקףשלא 

כי  ,לעולם לא תאמר לוהיא  !אתה –לעולם תענה לו היא , את רונית מי הגבר היפה בכל הממלכה
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חסר , שום אלמנט מכוער אין בובעיניה . היבטים מכועריםבו כי יש  ,או לחילופין, יש יפים ממנו

   .יבטים יפיםרק ה ,או פגום

אולי  ,יפותחוויות את חוויותיה הקשות מעומר היא מתעדת כ. השלרונית מתעתעת גם בחוויותיה 

רונית עושה . גירוש -גורלה יהיה כגורל שלגיה  ,כי אם תאמר את האמת ,גם משום שהיא מעריכה

א כך אין הי. של עומר תמורת שתיקתהמעמדה כאשתו  היא קונה את -מעין עסקה עם עצמה 

  :מסתכנת בגירוש

אני . אוי ואבוי למי שמעז להגיד לי משהו. גם בעבודה זה ככה. קשה לי לקבל ביקורת"  :עומר

לפני כשלוש שנים ככה עזבתי ... ויכול לצאת מהכלים לגמרי, ומאבד את השליטה, מתעצבן פחד

. היה קשה לי עם דברים שהוא אמר לי. הסתכסכתי עם הבוס. את מקום העבודה הקודם

אני ישר ... אני לא מסוגל שמבקרים אותי. תעצבנתי ועוד באותו היום טרקתי את הדלת ועזבתיה

זה מרתיח ? אז למישהו עוד יש טענות, אני נותן את כל מה שיש לי, כשאני חושב על זה. מתעצבן

  ".גם כל מיני קטנוניות כלפי זה מעצבן אותי... אותי

ולא תמיד , הרבה שעות הוא עבד. הוא צודק. אותובעבודה עצבנו , אני זוכרת מה קרה"  :רונית

זה לא . לא.. הוא ישב אז בבית כמה חודשים טובים... אז הוא התפטר. נתנו לו מה שהוא ביקש

הוא . הוא לא עצבני. עומר ממש לא ככה... יותר ביחד תככה יצא לנו להיו, להיפך. הפריע לי

זה לא הפריע לי ... אנחנו רגועים וזה כיף, הכי שקט לנו וכיף כשאנחנו מבשלים יחד. שקט. רגוע

לעומר אין ? שהוא יסבול, מה יותר טוב. הוא לא הסתדר, אמרתי לך. שהוא  עזב את העבודה

אם במקום אחד ". עשר"הוא בתחום שלו . הוא מוצלח. הוא מוכשר. בעיה להשיג שום עבודה

  ".הוא עובד טוב. ישר יקפצו עליו, הוא עוזב

היא . תיותכונוווה מראה מעוותת עבור  עומר ומעניקה לעומר שיקוף שקרי לגבי מה, אם כן, רונית

, מנופחת, אלא מציגה לו בבואה אידיאלית, איננה מעמידה מולו את בבואתו המורכבת והקשה

 תיוןהפי: שרונית מציעה" הסחורה"את " קונה"עומר . רחוקה מהמציאות הפנימית של תחושותיו

אני לא נמשך ":  חוזר וקובע הוא -איננה מפתה את עומרהיא שה כאי. שלה קושר אותו אליה

באמצעות תעתועי , במתק שפתיים: מפתה את עומר בפיתוי אחר לחלוטין היא ."אליך מינית

  . המראה

היא מצליחה ו ,הוא מצוי בעולם דמיוני. יבור ראשיגשבו הוא , בונה עבורו עולם אידיאלי היא

זוהי דוגמה קלאסית לתעתוע . באופן עמוקלו זקוק שהוא  ,להזין כל העת אותו עולם פנימי

  . מדומה ותהדדי יהמתקיים ביחס

בהצגת  -את בתעתוע ממין אחר זהתעתוע מכסה  ,אין יצר ואין מיניות בין בני הזוג גם אם ,כך

וההזנה הזוגית מתרחשת , כך לא מתקיימת אמולציה הדדית בין בני הזוג. חזות מזוייפת

  .עתעתבאמצעות מראה מת

בתיאוריה הפסיכולוגית וגם באגדות  - מראות משמשות לתיאור תהליך ההתפתחות האנושית

היא . עומר מתבונן במראה שלו באמצעות עיני רונית. .)עליסה בארץ הפלאות, שלגיה(עממיות 

גולל בפניו מ ה אינומבט. ניגוד גמור לתחושות הפנימיות הקשות שלוב - מתבוננת ורואה בו שלמות

עומר פוגש את עצמו באמצעות רונית כאילו הוא . כפי שהוא חש אותם, סרונותיו וכשליואת ח
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מיניים תמורת אותה -הוא נכון לוותר על צרכיו החושניים. על המבט הזה קשה לו לוותר. מלאך

  . כה חשובים לוהם ש, דימוי הצחההשתקפות זכה ו

זה לאפשר ו, יינים לשנות זה את זהאין בני הזוג מעונ: מדומה ותהדדי ייחסשל זוהי התגלמות 

או להשלמה , לכן ישנה נטייה לאידיאליזציה של בן הזוג. שינוי נתפס כמאיים מדיכל . לגדול זהל

 : Wynne 1958(" ונשאר מקובע, המבנה לא משתנה" -וכפי שוויין אומר . שקטה עם מגרעותיו

לא  היא לעולם. עומר אליה עקרון יסוד בדפוס ההתקשרות של, קרון זהירונית ערה לע). 635

  . עם הצל שבו ותותפגיש א

ילדותיות ההוא עודד את . עומר תרם את חלקו לחוסר ההתפתחות ולחוסר הבשלות שמגלה אשתו

בלי לשאול , והוא מעודד זאת ,אשתו מעריצה אותו. ואת חוסר האונים שלה, התלות שלהו

, ת מנסה בעדינות גדולה להעיר לואלא כאשר רוני, לא רק זאת. בקר את הערצתהאו ל, שאלות

הוא מרגיש . ודה כי אינו מסוגל לעמוד בפני ביקורתמעומר . נפגע ומסתגר, מיד הוא מבטל אותה

. הוא הרגיל את עצמו שלא לעמוד בפני תהיות לגביו. או לחילופין מתקיף בבוטות , "נעלם"שהוא 

  .חותה של אשתו והתבטלותה בפניוכלו נו" התאימה"עד כה , לכן

קשה לי ... קשה לי להפרד ממנה, לכן... אני היום ידוע שרונית מאוד מתאימה לי"  :עומר

מה ... ועם אשה אחרת אני יודע שאני לא אסתדר. כי אני לא יכול לחיות לבד... להפרד ממנה

חוץ מלבזבז כסף על בגדים ושטויות . מתאים לי מאוד שרונית כזאת נוחה... זה מה שיש, לעשות

ורונית ממש לא . אני שונא נשים שתלטניות... אף פעם לא אמרה מילה רעה. יקההיא לא מז

לא חושב שאני אסתדר עם ... ואני לא רוצה לחיות לבד... היא מאוד נוחה... להיפך... שתלטנית

... אני כל הזמן מתנדנד מפה לשם... וזהו, אז אולי אני צריך להשלים עם זה... אשה אחרת

  ..."וכל אותיזה א... להתגרש או לא

ההתחשבות בה מגיעה ממקום רגשי . מתוך פחד שמא יזיק לה, עומר מגלה התחשבות רבה באשתו

עמדה רגשית שרק לאחרונה  -' לא מספיק טוב וכו, לא בסדר, הוא מרגיש שהוא אשם. פגוע שלו

, על אשתו הוא פוגע בה" שומר"הוא כאשר , אין הוא נותן את הדעת לכך. החל להתייצב מולה

כי , התאוריה הדיאלוגית מדגישה. רגשית צמוחלהתפתח ול, מפחית את יכולתה להכיל את האחר

ויצירת דיאלוג , עם סבל וקושי התמודדותהדרך לצמיחה אישית וזוגית עוברת דרך מסלול של 

  ).1994הנדריקס ( פונה למסלול עוקף, לעומת זאת, עומר. פנימי עם רבדים אלו

יינים נשניהם לא מעו. תוצאה של זהירות וחוסר במרחב ביניים, "רנימוס ית"הזוג הזה לוקה ב

וכתוצאה מכך נותרו , כך אין האחד משקף לשני את מהותו. םעצמלהביט במראה ולראות את 

  .שניהם לא מסוגלים לצמוח

 .גם צדדים אחרים באישיותו שקףתש, "נוכחת"עומר מכיר בכך כי למעשה אינו יכול לסבול אשה 

אין מקום שבו היא  תוגם לאש. אינו מסוגל לסבול את המראה המתבוננת בו הוא לא רק בעבודה

כביקורת , עליו עומר חווה נוכחות כמתקפה. מולה" נוכח"כך גם הוא אינו ו. מולו" נוכחת"

לא מתקיים מרחב , ךכ. גבולות שכנראה אינם חזקים דיים, כפלישה לגבולות העצמי שלו, הורסת

בין שני אנשים בעלי נוכחות מוגדרת היוצרים ביניהם מרחב שקיים מרחב ביניים , של צמצום

מדובר בשני אנשים בעלי נוכחות מטושטשת אשר מתמוססת כאשר הזוג יוצר רושם  ש. משותף

   .אדם אחר ניצב מולם
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  .ביניהם" אתה-אני"כך קורה ששניהם אינם מבססים יחסי 

אני צריך . אני שונא בלאגנים. אים לימת. אני יודע שמתאים לי שקט. רונית מתאימה לי  :עומר

לא . צפצפנית. היא היתה רעשנית. היתה לי בחורה אחרת, לפני שהכרתי את רונית. שקט

התחרטתי . לא מסוגל. אני גם לא מסוגל לפגוע בה. עם רונית נוח לי. הרגשתי טוב איתה

. רי השיחה הזאתהרגשתי רע מאוד אח. אני לא מסוגל לפגוע בה. שאמרתי לה שאני רוצה לעזוב

. היא מאוד עצובה. דמעה אחת שלה ואני נמס. אני לא יכול פגוע בה. באותו לילה הקאתי המון

  ".לא מסוגל לעשות לה את זה, ואני לא יכול

עומר אוהב ) פונה אלי... (אחר כך הבנתי שאתה מצטער. הייתי עצובה. לא נורא עומר  :רונית

. אני חושבת שלא כל כך צריך ילד. אני אוהבת אותו. כבר שכחתי מה שהיה. לא קרה כלום. אותי

. לא לכל האנשים יש ילד... אפשר לחיות עם זה טוב מאוד. לא נורא. גם אם לא יהיה לנו ילד

  ...".זה לא אסון גדול, ואם זה לא יהיה, רציתי מאוד ילד... עומר הוא הילד שלי

  

  יחס הדדי מדומה מזין מציאות זוגית כוזבת

חלק זה של ב. של הדדיות מדומהנוספים ישקפו מרכיבים  ,שנציג להלן ,רוניתשל  המונולוגים

חשפה מעט יותר  היא הפעם. ל"ששהה באותה עת בחו, הראיון הגיעה רונית בנפרד מעומר

ככל , תה נמנעת מהםיונראה כי ניצלה את העדרו של בעלה כדי לשוחח על נושאים שהי, מעולמה

  .לו היה נוכחאי, הנראה

שוב שאלתי . של עומר, הכושלים, רונית מתייחסת להיבטים הקשיםבו י לעמוד על האופן שביקשת

 ,להתוודות על החסר של עומרמחליטה ו, הרונית מתרצ. עומר אשר מקשות עליה של על תכונות

חושפים את תוצאת  דבריה. לא לחשוף בפני עומר את השיחה בינינושלאחר שהיא משביעה אותי 

ההיגד . בו" לפגוש"אין היא מסוגלת . חיה כשבויה של עומר היא. שרויההיא  הדיכוי הנפשי שבו

במערכת יחסים , אינם באים לביטוי, דגים כיצד ההיבטים הקשים והכואבים של הקשרמהבא 

  .כל אחד מבני הזוגל והכחשתם מזינה את הדיכוי ש ,כוזבת

, את צריכה להבין. א בסדרכאילו זה ל. את כל הזמן שואלת אותי מה לא בסדר איתו"  :רונית

אין לי משהו שמפריע לי ... הכל איתו מושלם. פשוט אין איתו משהו שמפריע לי. שאין

אבל אני בחיים , יש משהו אחד רק שמאוד מאוד מפריע לי... אפילו לא דברים קטנים... במיוחד

י מקווה שמה אנ... בתנאי שהוא לא ידע. רק לך אני אומרת את זה... לא אעיז להגיד לו את זה

יש משהו שמאוד מפריע ... אני אומר לך משהו. את מבטיחה. לא יעבור לעומר, שאני אומרת לך

אני סומכת עליך שלא תאמרי . מאוד מאוד. זה מפריע לי בו. אף פעם לא אמרתי לו את זה. לי

. אותיזה מגעיל . יש לו צפורניים ארוכות. הוא לא אוהב לגזור צפורניים בכפות הרגליים... לו

  ...".אבל לא העזתי להגיד לו את זה

  :רונית מספרת, לאחר דקות ארוכות של שיחה

שהוא  רוצה לשכור , לפני שעומר נסע הוא התחיל לדבר איתי על זה שהוא רוצה ללכת ממני"

... נבהלתי מעצמי. לא האמנתי על עצמי שככה אמרתי... לך לעזאזל - ואני אמרתי לו , בית

אמר לי שהוא רוצה ... זה לא עושה לי טוב. לי מהדיבורים האלה שלוכבר נמאס ... כאילו

. אמר לי שהוא לא יכול לדבר איתי. שהוא רוצה לעזוב. אמר שלא יכול יותר לחיות איתי. להיפרד
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כל הזמן . אמר שכשהיה חולה התייחסתי אליו כמו לכלב. שכל דבר הוא צריך לחלוב ממני

  ...".עוד חודש לשכור דירה בשביל עצמוהוא אמר שהוא החליט ב. מתלונן עלי

אם ... אומר שאני לא יוזמת... כל הזמן הוא מתלונן שרע לו... אני לא מבינה מה הוא רוצה ממני"

מה לעשות שאני ... אבל אני לא יודעת מה לעשות איתו. הייתי אומרת לו, היה מפריע לי משהו

. וזה לא הספיק לו, יד לו אמרתי לוכל מה שהיה לי להג. לא מרגישה שיש לי משהו להגיד לו

מה אתה , תלך, אם אתה רוצה ללכת. לך מכאן - בסוף אמרתי לו . והוא התעקש שאני לא מדברת

  ...".רוצה ממני

אני . רק על עצמו חושב. הוא מאוד מאוד אגואיסט. אני סובלת ממנו מאוד... לי נמאס מכל זה"

רק . אפילו על ילד אני מוותרת בשבילו... למענו אני כל הזמן מוותרת ומוותרת. לא קיימת בשבילו

  ... ".אני לא. הוא קיים

דברים שהוא , יש לי רגשות עצובים בקשר אליו, אני לא משתפת את עומר בכל המחשבות שלי"

בשביל מה ... אבל הוא לא יודע מזה בכלל  …ואני נעלבת... עושה והוא בכלל לא שם לב לזה

... אדם נחמד אפילו שהוא- אבל הוא בן... ני יודעת איך הוא יגיבא? בשביל לעשות בלאגן, להגיד

  ...".הוא המשפחה שלי היחידה

אני המון דברים לא אומרת . ירגע מזהילא . פוחדת שהוא אולי יתעצבן. אני לא מספרת לו כלום"

. רגישככה הוא נותן לה. כאילו אני לא שווה כלום. כאילו אני עבד. מעליב אותי, הוא פוגע בי... לו

  ...".בתנאי שהוא לא ידע את זה, אני מספרת לך את זה. מה כבר אני יכולה לעשות. ואני שותקת

אני ... הוא המשפחה היחידה שלי) בוכה(שאני אוהבת אותו . אני אמרתי שאני לא אתן לו לעזוב"

  ...".אני אשאר לבד... לא רוצה שיעזוב

שאולי . אמרתי לו שאני מחפשת צימר בגליל. הישבנו וראינו טלוויזי - אחר כך בערב הוא נרגע "

  ...".אני יודעת למצוא מקומות יפים. צפוןבסוף שבוע נהיה קצת ב

הה קומ ,העונג החומרי מספק. נהנתנים, חיים תלותיים, רונית מבכרת לחיות חיים נטולי דאגות

רונית רצופי  חייה של. עצמו בזוגיותאת שאדם חש כשהוא מממש  הנאהוב ,את החסר בעינוג הזוגי

 היא. היא מבכרת לבלות חופשה בגליל. לגדול, בנות מהמשבריאין היא מעוניינת לה. משברים

  . מול הצורך להתיר את הספקות המחלחלים לתוכה עמודשלא ת ,מנהלת את חייה כך

ואילו היא , עומר מדבר על עזיבת הבית. מצליחה לא לפגוש את עומרנראה כי לא לחינם רונית 

 לא הוא" שבזכותה"משום  -יודעת כי עומר כנראה לא יכול בלעדיה  היא. ופשה בטבעמתכננת ח

 –כישרונותיה ויצריה , רונית מדכאה לא רק את יכולותיה .בדיוק כמוה, נאלץ לפגוש את עצמו

מנהגים והתנהגויות , רונית מתקשה להצביע על מעשים. רונית מדכאה אפילו את מה שמעיק עליה

ואשר , הדבר העיקרי שטורד את מנוחתה –רמים לה לחוש קושי או דיכוי אשר גו –של עומר 

הוא הקושי שהיא חשה סביב ציפורני רגליו של , היא מתירה להוציאו לאור, ובסודי סודות, בקושי

  ...בעלה

מוותר  הוא .לדבריו לא יהיה תוקףשאך בד בבד מסכים  ,עומר אומר לרונית דברים מאוד קשים

, אמרידבריו צריכים  לה, אכן. דבריולבקש למצוא אצל אישתו תוקף ואינו מ, על התוקף של קיומו

להם  נוונית, כך שדבריו הובנובאת ההכרה , לבקש מרונית את הסימן -אך נדרש ממנו מאמץ נוסף 
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או  ,ממשיך לדבר הוא. אך עומר ממשיך בשלו, האצלת יתגובה כזאת לא נצפ. תוקף ומשמעות

   ".נכנע"

 הזוג לבני לאפשר מיועדה התחום, הביניים מרחב ביצירת, היתר בין ,עוסק "הצמצום" רעיון

" הבריאה" זוהי, ולהתפתח להתרחב הזוג לבני מאפשר זה מרחב. הזוגי המרחב את בו למלא

 זוגית פנטזיה, אחרת יצירה יוצר, מדומה הדדי יחס המקיים זוג, זאת לעומת. הזוגית

 מאמץ: מוגנים זוגיים יחסים בשמירת מושקע רב זוגי מאמץ. וחורבן הרס המכילה, קטסטרופלית

  . ביניהם ופורה הולם מרחב יצירת ונמנעת ההרס פנטזיית מתעצמת כך. נפרדות של מצב המונע

  :ה מוטיביםארבעשל רונית המאופיין בל "הנחוסר המרחב בין בני הזוג בא לביטוי בהיגד 

  הסתרה .א

רונית . הבעתו יפני עומר ואת פגבאת פגיעותה , בדברי רונית מובע הצורך להסתיר את תחושותיה

. הדבר מעלה בה תחושות של בדידות והשפלה. מתארת את המחיר שהיא משלמת עבור ההסתרה

משום שהדבר עלול לגרום להתפוררות החוזה , היא נאלצת להסתיר תחושות אלו מפני עומר

  .הזוגי

  ניסיון לשמר את המסגרת הזוגית: מנעות מעימותיה .ב

כיון שהחיבור . כל עימות עלול להוביל לפירודשמדומה היא  ותהדדי ייחסביסוד של זוגות הנחת ה

הרי הימנעות מעימות , בנפרד הםוהיחד הזוגי שומרים לא רק על הזוג אלא גם על כל אחד מ

ברור לה שאין היא מתכוונת : רונית מעלה בגלוי את תחושותיה. מתבקשת כמעט בכל סיטואציה

לתקוף , עומר עלול להתפרץ. החשש מפני חורבן הזוגיות בשל, עם עומר ,קצתןמאת ולו  ,קולחל

הוא רוצה . גוון תחושותיהילפגוש את מ, למעשה, אין הוא מעוניין. ואולי אפילו לנטוש אותה

  .לפגוש בה רק כמראה המשקפת אותו כאדם אידיאלי

  בדידות .ג

 ,בדידות: מדומה ותהדדי ייחסברונית מבטאת בדבריה אלה מצב החוזר שוב ושוב בקרב זוגות 

. אין קיום משל עצמה, במצב הקיים, לרונית. חולשה והזדקקות מתמדת לשני, תוצאה של תלותכ

אם התוכן . תלויים על בלימה, אם כן, החיי. היא מכירה בכך. התוכןהוא היא המסגרת ועומר 

  .עמוד בכוחות עצמהתהיא לא , יתפורר

  השטחה .ד

. את ההשטחה השוררת ביחסים אלו, יו אודות היחס ההדדי המדומהוויין מדגיש שוב ושוב בכתב

ולמחיקת המשמעות שצריכה , לכיסוי העומק הרגשי, הכוונה היא לטשטוש רגשי" בהשטחה"

שווייין רואה ביכולת , עד כדי כך. להנתן לסיטואציות שונות המתרחשות בחיי הזוג והמשפחה

כאחד הפרמטרים המובילים , יח והיחס הזוגיאת הש" לדומם"המופלאה של בני הזוג להשטיח ו

רצף בין פיתוח מחלת נפש כגון סכיזופרניה "וויין רואה . את ילדי בני הזוג לפתח מחלות נפש קשות

  ).(Wynne 1958 : 632" לבין צורות וסגנונות שונים של חוסר יחס בקשר

מודל  תנאייימים את אינם מק הם. דבריה של רונית ממחישים את ההשטחה השוררת בין בני הזוג

ביניהם מוגבל  קשר ההדדיה. מצד אחד של המיתרס ועומר מעברו השני עומדת רונית: הצמצום
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תפקידה לעזור  ;מעניקה לעומר את דימוי המלאך ודואגת לשמר אותו ובא לידי ביטוי בכך שרונית

ושים של עומר מצדו ממלא בתוכן את מסגרת חייה התל. גע עם פחדיו וחרדותיומלו להימנע מ

זוגיות בוצר נבמקום מרחב הביניים ש. אותו" משקפת"אותה והיא " ממלא"הוא , אם כן. רונית

לא  הםאיש מ ,במונחי מודל הצמצום. פאון והעקרותיהק שוררים ביניהם, מודל הצמצום על פי

   .את עצמו ואיפשר לחלקים מתוכו לנוע במרחב הזוגי" סדק"לא , פתח את עצמו

 יחסים מערכתב, האדם נתון ביחסי גומלין עם הזולתמצבים בהם  תארתמ יתהדיאלוגהגישה 

היכולת של בני זוג לעבד . קשר הזוגיהנוצרות בגוון התחושות והחוויות ית מאהמאפשרת לו לבטא 

 להביא לצמיחה של כל אחד בנפרד ושל הזוג בצוותא האת החוויות והתחושות במרחב הזוגי עשוי

  .)1994 הנדריקס(

רגשותיהם וחוויותיהם , שבתוכו יהדהדו מילותיהם, ית לא יוצרים מרחב משותףעומר ורונ

אמורים להתרחש חיי הזוגיות וחיי האהבה  ,הצמצוםמודל במונחי , במרחב הזה. המשותפות

כי טועים הזוגות אשר חושבים כי קשר האהבה  ,כתבבובר . הוא לא קיים לפי שעהו ,שלהם

או  שכבר אינו הוא ,בחלק המשותף לשניהם ,ביניהםשרחב קשר זה מתרחש במ  – מתקיים בתוכם

בהקדמה של ברגמן , מצוטט אצל בובר( .כהגדרתו, "תחום הביניים" -  היא אלא מרחב הביניים

  ).1963, "בסוד שיח"לספר 

. מפני דיאלוג עם עומר תהפנטזיית החורבן המובעת במונולוג של רונית באה לידי ביטוי בחרד

אצל זוגות  נתפס ככלי של הרס וחורבן, יחס דיאלוגי אל האחר כאשר קייםהדיאלוג שיוצר גשר 

מאמץ שהודגם  - דיאלוג  של בני הזוג למנועלכן מושקעים מאמצים רבים . המקיימים יחס כוזב

  .של רונית ל"בהיגד הנהיטב 

  .עומר מדבר בגלוי על כך שהוא אינו מסוגל להמשיך ולהיות נאמן לצווי החוזה הזוגי שהם בנו

כבר וויין ציין כי תהליך . ולעבור תהליך של אינדיבידואציה, לגדול ,הוא מעוניין להתפתח

פחדים וחרדות הקשורים אצל זוגות אלו מעורר , האינדיבידואציה שאחד מבני המשפחה עובר

רונית נאמנה לתפקיד שלקחה על ). Wynne 1959( בהרס הקשר ובהתמוטטות התא המשפחתי

טשטוש המשמעות של קריאות האינדיבידואציה  -חוזה הזוגי הבלתי כתוב מקיימת את הו, עצמה

הוא מכנה . מהרהר עומר על חייו ומדבר בהשלמה על מצבם, בסופו של דיאלוג זה .שמשמיע בעלה

  ".מלכודת דבש": את זוגיותם

, קיוויתי שכשאגדל זה יהיה אחרת, כל הזמן כילד. בפירוש, היתה לי ילדות עצובה"  :עומר

ורציתי , גם שם התעללו בי. ס סבלתי לא פחות"בבית סבלתי ובביה. ה יותר מאושרואהי

  . אבל עם רונית זה לא הולך לגמרי כמו שצריך. שכשאהיה עצמאי יהיו לי חיים טובים

... טוב לנו ביחד, אנחנו . כמו במלכודת דבש, חסר לי הרבה... אנחנו נהנים ומסתדרים אבל אין

  ".גם היא חנוקה לדעתי, אני. אבל יש חנק

  .למרות סגנון החיים המרשים ,עם רונית יש חנק גדול -את החסר ביניהם עומר מבטא בבירור 

אני רואה שאני ... בגללי ובגלל רונית... עצוב מאוד... אני לפעמים תופס את עצמי עצוב"  :עומר

בר כדאי אולי כ... וגם אני אתמוטט... פוחד שהיא תתמוטט מזה לגמרי, פוחד לעזוב אותה

  ..."זה הפחד הכי הכי גדול שלי? מה יהיה אם לא נהיה ביחד... להישאר ככה וזהו
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  דיון

. פירוש הדבר לאפשר לגבר לחדור -מבחינה נשית . מחוצה לנושמגע עם האחר  ומגע מיני פירוש

. מעבר למה שגלוי לעין, פירוש הדבר לנסות לחקור ולחדור את מהות הדברים -מבחינה גברית 

שאינו גלוי לעין , הצד הנסתר שלהםאל , מהות הדברים למבטא בחייו את הפחד לחדור א עומר

מבקש לדעת  נוחוקר אותה ואי נואי, עומר אינו חודר לאשתו, באופן מטאפורי. ממבט ראשון

  .לא בחיי המין ולא בחיי הנפש -כך אין הוא מפרה אותה . אותה

מצדו (יחסי מין פירושם לחדור . במימד הסימבוליהזוג לקיים יחסי מין גם קשיי ניתן להבין את 

מטרת החדירה היא להבין לא רק "אך ). אישהמבחינת ה(ולאפשר את החדירה פנימה ) של הגבר

. המיסטית הפנימית של כל תופעה-כי אם גם את המשמעות הסודית, הרציונלי -את הפן החיצוני 

..." אל המושא שחקרתי ולהבינו 'לחדור הצלחתי': נוכל איפוא לומר במובן פיסי ופנימי גם יחד

ההימנעות או , בסיפור חייהם כיצד אי החדירה אל האחר מדגימיםבני הזוג ). 37 :1999רוטנברג (

אי קיום יחסי (לידי ביטוי גם באופן פיזי  יםבא -אל מהות הדברים  החדירהפשור יהתמסרות ואמ

זה אינם נותנים , ור זה אל נשמתו של זהאינם מסוגלים לחדהם  –רוחני -וגם באופן מהותי, )מין

  .ילד - ואינם יוצרים יצירה משותפת, דבר של ממש שבא מהםלזה 

על " השמירה" , מדומה ותהדדי ישמתבטא בין היתר ביחס, דיאלוגי-אצל זוגות המקיימים יחס א

כל היכולת של . ובד בבד כביטוייה השלם של האינטימיות, אליו" אי חדירה"בן הזוג נתפסת כ

איני : "כאילו כל אחד מהם אומר -מאוד אחד מהם לצפות את הלכי הנפש של האחר מוגבלת 

כך אני שומר על שלמותו ויחודו של בן . חודר פיסית ואיני חודר נפשית לתוך מהותו של האחר

של הקשר הרוחני  ןזה את זו הן במובן המיני והן במוב "ידעו"מבלי שעומר ורונית באו אלי ". זוגי

  .יהםבינ

כי , התהליך שהחיש ואפשר את בריאת עולמנו לא התחיל בפעולת ההתגלות וההאצלה", כאמור

רוטנברג " (על מנת לפנות מקום לעולם) או צמצומו העצמי של האלוהים(אם בנסיגה הרצונית 

עד כמה קשה , האחר עבורעד כמה קשה להצטצמם  - בני הזוג מציגים תמונה שונה). 37:  1999

  . למוות קטן יםההצטמצמות ופינוי המקום לאחר משול". לאחר"מקום לתת 

בעיניה  . ספקות  וחוסר בטחון, קשה לרונית לגלות כי לבן זוגה יש חיים פנימיים מלאי חרדות

גורמת לה לא לפנות מקום בתוכה לכל מה שעומר , המושלמות שלו בעיניה". הוא פשוט מושלם"

אך אינה מצטמצמת על מנת , עצמהאת רונית מבטלת . ביטול עצמי אינו צמצום. חוסם בתוכו

  .להכיל את האחר

שרק אחרי הצמצום הראשוני יכולות  היו להתרחש פעולות הבריאה "מיתוס הצמצום טוען 

כי רק לאחר שבני  ,על אותו המשקל ניתן לטעון .)38 :1999רוטנברג "  (והאצלת האור האלוהי

  .יתכן המפגש ביניהםי, עצמםלהפריש חלק מ, עצמםאת הזוג ילמדו לצמצם 

להם לדלג על  סייעשתמקפצה  אאמונה כי הזוגיות הי רבים מגיעים אל הנישואין כשהם חדורי

כנס לממלכת יבאמצעות מציאת בן הזוג מקווים בני האדם לה. היגונות והפצעים שמזמנים החיים

הזוג . י נמנעתרוב בני האדם פוגשים את האכזבה הבלת. אדם ללא קונפליקטשרוי ההחסד בה 
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והוא חדור באמונה כי  - קונפליקטים ומניגודים  משוחררים יםשהצגנו מייצג את הכמיהה לחי

  .לעבוראדם חייב ניתן לדלג על פני מסע החיים ש

ההדחקה ואי  ".זה מקלקל את האווירה. בשביל מה זה טוב להרגיש כאב: "רונית שואלת אותי

הניגודים ו, עברההדחקת . הזוג שלהחיים  את סגנוןמאפיינים מתן משמעות ותוקף לחוויותיהם 

כל אלו הובילו  -ועל כן לא קיים , ליסוד לא מזוההם והפיכת, קינאה, כעסכגון , ביניהםש

  .לאימפוטנציה כללית של הזוג

נראה דרך חיים הרואה בקשיי החיים משמעות שלילית , מציגיםהם אם נתבונן בסיפור החיים ש

ר הזוג הוא כי הם מעבירים את עביהגלוי שממסר ה. כשלון ועוד, שבר, ןדיכאו, דאגה, מתח: כמו

כך . הטקסט הסמוי הוא כי חייהם חדורים במאמץ להימנע ממתח ומעצב. ימיהם בנוחות ובנועם

ת את השגת ההרמוניה ומסמלשלהם נהנתנות הרדיפת הנוחות ו. בחייהם התהוו שממון ועקרות

, חיוניותעל העדר הטקסט הסמוי מספר . חת בשל העדר ילדהטקסט הגלוי מספר על אי נ. בחייהם

  .יצריות ומיניות

" גן העדן"להישאר באופן תמידי ונצחי ב רצונםהזוג להימנע מעצב מבטא את  רצונם של בני

. וכאב והביטוי הסמלי של הגירוש הוא חוויות של עצב, אך האדם הוגלה מגן העדן. הפרטי שלהם

הזוג הזה . אלא גם של יצירתיות  ועונג מהחיים, לא רק של ילד -" לידה"אך מהם גם נובעת ה

ללא כישלון , ללא דאגות, ללא מתח, ללא עצב - מציג כמיהה לחיות בגן עדן בנוסח מודל המטוטלת

  .וכאב

. ריפוי ויצירה, שני בני הזוג לא מסוגלים להכיל את המתח הנחוץ לקיום חיים תקינים של צמיחה

בחייהם הם מבטאים לא רק את הכמיהה . או בגן העדן, ם ברחםהם מבקשים להיות שרויי

כי , קריאה מדוקדקת יותר בחיי הזוג תגלה. אלא את הניסיון לממשה, האנושית לשוב לגן בעדן

שכן הכניסה לגן העדן . בחייהם גדוללחסר ה מובהקדווקא המימוש של הנוחות הזו היא הסימן ה

כרוך בכל מאמץ להגיע שהמסמלת הרס  -תהפכת מתאפשרת רק למי שעבר את מחסום החרב המ

   .בעודנו בחיים, טרם זמננובלגן העדן 

 הם. מאבק ועבודה קשה, ללא כאב וללא מתח, בני הזוג מבקשים להגיע לחיי הרמוניה ללא עצב

לחיות בנירוונה מהווה עדות רצונם . צמיחהתנאי לכ, מסכימים לחיות עם כאב אישי וזוגי אינם

. ועל כן מנעו מעצמם ילדים, הם מסרבים להיות בני אנוש, במובן מסויים. מוקהלנסיגה נפשית ע

  . מילכד אותם והובילם לדרך ללא חיוניות לעצמם דימוי האושר שבנו

מסומנת בקצה האחד של ה ,במהלך המפגשים עברו בני הזוג מחוויה של היצמדות לעונג ונוחות

ת והיזכרות בחוויות ובתחושות שהוגדרו היעצרו, קרי -לעבר הקצה השני , תנודת המטוטלת

כי פיתוח היכולת להיעצר ולהתבונן גם , ההשערה היתה. או שעשויות להפר את השלווה" רעות"כ

ולהתחיל בתהליך של התוודעות , גם פנימה וגם החוצה, עשוי לפקוח את עיניהם, במקומות אלו

  .וכמובן גם למה שבפנימיותם, למה שביניהם

בכך שחשף בפניה את התלבטותו  ,העז עומר להסב כאב לאשתו, שים בינינובעיצומם של המיפג

שרונית , "משהו אחר"אם לא יתרחש ביניהם , הוא שקל לעזוב את ביתם. ה שלועזיבהלגבי 

כך , תראהו כפי שהוא, עומר ציפה כי בת זוגו תחדל להעריצו ,במונחי המודל הדיאלוגי". תדבר"
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עומר ביקש מאשתו כי תגרש אותו מגן העדן הפרטי , ים אחרותבמיל. עניין בהתשיוכל לשוב ולה

  .על מנת שיוכלו לצמוח ולהתפתח, שלהם

הגורל צריך להתערב ולטלטל . עצמם משם מרצונם החופשיאת לגרש  קשה שרויים בגן עדןלמי ש

שיזם  ,עומר. ענות להזמנת הגורלירבו להיאך בני הזוג ס. על מנת שיפנה עצמו משם, את האדם

  .נסוג וחזר בו, הכנסת הנחש לגן העדן שלהםאת 

בחוסר מודעות כלפי , לחיות ולמות באי הכרה עצמית. רונית מעדיפה לחיות לנצח בערפול חושים

בתנועה משל ,  מתקשה להגיב על לחצים בתוך הנפש ובתוך הזוגיות היא. עצמה וכלפי האחר

  . את עצמה" לשמר"צליחה יא מהבהם שפאון הם מצבים יהיא לימדה עצמה כי דיכוי וק. עצמה

לחוויות , גם במקום שבו החיים דינאמיים ודורשים להגיב להתנסויות"כי  ,הארדינג כתבהאסתר 

). 39 :1999, הארדינג" (יבחרו להמשיך לישון, יש אנשים שיבחרו להמשיך לחיות בערפל, ולרגשות

 חיים שלמתקשים לחיות , רוהנסיך שעדיין לא התעור, כמו באגדת  היפהפיה הנרדמת, בני הזוג

  .החוזה הזוגי משמר את התרדמה והדיכוי בן מאת השנים. ערות

החוזה שנכרת " מוזכר"אז ". מאיים"בן הזוג השני , כאשר עולה על פני השטח קושי או קונפליקט

איזורים בעל השיח להתבצע רק ". האלם"הברית הסמויה המדברת על חוזה , בין בני הזוג

מייד לאחר מכן מתבצעת , יםיכאשר מתרחשת נגיעה באזורים קונפליקטואל. םהמוכרים והבטוחי

כפי , כך. בני הזוג למעונם שלהשלווה והשלום ולהחזיר מיד את שקט ה-אילנטרל את נסיגה כדי 

השיח הזוגי הופך להיות יותר . לפוריטניות, האיסור על הדיבור גורם לשיתוק, ציין) 1976(שפוקו 

סביב נושאי חולין , הדיבור" מותר"ונוגע רק באיזורים בהם , ויותר מכונסיותר , ויותר מקודד

  .יומיומיים

הדיכוי יכול בהחלט ". רע"לחוויות הקשות ול, הדיכוי אינו מתרחש רק ביחס לתכונות השליליות

כישורים והיבטים אשר לא נבחרו כדי לתרום אל  –להתפשט לעבר מרכיבי נפש נוספים 

  .בחייהם המודעים להכרהנות וייחוד שלא זכו וכישר ,להסתגלות באופן מודע

רונית לא רק את החוויות הקשות אלא וכי הבחירה בהיבט הדיכוי דיכאה אצל עומר , נראה איפה

הסקרנות האינטלקטואלית , הכישרונות של שניהם": צל"אף אותם חלקים נוספים שהושלכו ל

אין רואים בכל , הסתכלות על הזוג מתוך, שכן לכאורה, והכישורים המיוחדים לכל אחד מהם

  .אחד מהם את המיוחד לו

 ,ראינו כי הדיכוי הרחיב יותר ויותר את אופני ביטויו. מטוטלת הדיכוי פעלה גם כאן את פעולתה

, דמיון וייצוג פנימי, ובעצם כל חשיבה ,היכולת היצירתית. ואז גם ההיבט היצירתי נמצא חסום

 " ]הליבידו[ ומגיעים ממרכיבים שונים של התהליך הראשוני מועשרת במרכיבים שונים הנובעים"

מכיוון שהתהליך הראשוני חסום ואינו מוצא את ביטויו באופן מספק אצל בני הזוג ). 1999נוי (

 .והם הדמיון והיצירתיות -גבוהים יותר  -ביטוי של תהליכים משניים לאפשרות החסומה , הללו

ך מודל דיאלוגי רחב יותר של מיניות עשוי לשאת בחובו הרעיון של הכלת המרכיב הרוחני בתו"

רוטנברג ..." (מיני- שאינן נפתרות בתפיסת העידון האנטי, מזור מבטיח יותר להקלת מצוקות

1999: 74.(  

לרבות  ,ממדים שונים בחייהםבם גלא התאפשר דיאלוג , עומר ורוניתאין דיאלוג בין מכיוון ש

האנרגיה המינית  ולנתב את להרחיב את ביטוי המיניותיכול  היה, למשל ,זוג אחר. המימד המיני
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גם הביטוי  עומר ורונית דוכאואך אצל . היבט המיני גרידאללאו דווקא  ,יה משותפתיליצירה ובנ

עומר למצוא היתה מאפשרת ל הפנמתו של מודל מיני מורחבשיתכן . המיני וגם הביטוי היצירתי

ובו , הרואה באשתו אחות ,ה צרהשאך הוא שבוי בתפי. למיניות אחרת עם רונית מקום בתוכו

 לא מסוגל להשתחרר מתפיסתוהוא , אי לכך. אביו, הגבר הראשון בחייו נגדכעומד עצמו גבר ש

כהיבט נוסף של , וכך גם המין –רונית ועומר מתקשים להרחיב היבטים רבים בחייהם  .המוגבלת

האנרגיה היצרית שבין בני הזוג . ו בין בני הזוגנותר עומד כגולם ללא אפשרות להחיות, ביטוי נפשי

אך אנרגיה זו ', תרומה לקהילה וכו, לבנייה של תחביבים: יכלה להיות מתועלת לנתיבים רבים

שלא לחשב , יוצא שחוסר הדמיון גורם לבני הזוג. אחרים, אינה מתועלת לאפיקים נוספים

האנרגיה . קים של יצירה חדשהמהלכים יצירתיים אשר יכוננו ביניהם ולכל אחד מהם אפי

  . היצירתית והיצרית של בני זוג אלו עומדת כמו חבית מים עומדים כבר שנים ארוכות

המפתח להתקדמות נעוץ לעיתים בזניחת ההרגלים להתייחס לגוף ולמיניותו באופן קונקרטי 

ית בשורשי התבוננות שיטת. לפחות בדמיון את טווח ההתנסות במגוון חוויות אנושיות, ולהרחיב

המיתוסים הגופניים והמיניים שיצרו בני הזוג עשויה להוביל למציאת יסודות חיוניים אחרים 

 - אך נראה כי מוגבלות הדמיון של בני הזוג הגיעה גם לכאן, שיובילו אותם לפתרון אחר ביניהם

ב גם עשייה יצירתית עשויה לקר. הם לא מצאו אפשרות נוספת להרחבת הביטוי הזוגי ביניהם

רונית ועומר מדגימים בסיפור חייהם כיצד . באופן אחר את בני הזוג זה אל זה גם ברמה המינית

  .ההזנה של ערוצים אלו בחייהם אינה מתאפשרת

מוגדר גם "כי התפקוד המיני , מציין) 1999(מודל המיניות המורחב שמציע רוטנברג בספר היצר 

סר בתפקוד וה נבין את חוסר התפקוד המיני כחבמובן ז). 21' עמ, שם" (במונחי מיניות רוחניים

: זהו חסר רוחני המתבטא בשני מישורים. מדומה הלוקים ביחסי הדדיות, הזוגהרוחני של שני בני 

חוסר היכולת של  - הוא חסר ביחס של אדם כלפי עצמו  הראשון. )1999רוטנברג ( האישי והזוגי

כשהם בוחרים , החיים יה חדשים לאירועפרשנות והבנ, רונית ועומר כאחד ליצור תוכן מחודש

החסר הרוחני השני מבטא את ". לא ידוע"ליטול מהם את חיותם ולקוברם במעמקי ה ,להשמיטם

שהוא , הנטיה לפרש ולהבין את המציאות הזוגית כנטולת עוקץ -ההדדיות המדומה ביחס הזוגי 

סר יכולת לראות באמת את נטייה זו מתבטאת בחו. ואי לכך כהרמונית ומושלמת, העוקץ שבחיים

  .וכך לגרום לצמיחתו ולהתפתחותו, בן הזוג

 איחוד לצורך - עצמי צמצום - דיאלוגי חלל מפינוי מתחילות והרבייה הבריאה" כי ,מציין רוטנברג

    'עמ, שם" (הרוחני או המיני היצירה בתהליך השני הבורא, השותף שהוא - 'אחר'ה עם שוויוני

 אותו נוצר לא כאשר, והרבייה הבריאה תהליך נמנע כיצד ממחיש זו גמהבדו שהצגנו הזוג). 20

  .והאישה הגבר בין האהבה ביחסי, דיאלוגי מרחב אותו, חלל
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  4פרק 

  שרה ויעקב

  הקדמה

היבטי  יודגמו להלן באופן שבו מדוכאיםמדומה אשר  ותהדדי יחסנציג י, שרה ויעקב, זוגבהצגת ה

החזות החיצונית של . החיים תמוטטות וקריסת כל מערכותמפני ה שניהם חרדים .חיים שונים

 .מטפחים גינה וכלב, הם מגדלים בצוותא שני ילדים – "ענינים כרגיל"הזוג משדרת נורמליות ו

וכמעט , ורגשיוי יצרי כישולט בחייהם ד, בפועל. האישה מטופחת ומסודרת והבעל מקרין מהוגנות

  . שאינם מקיימים יחסי מין

ירושין הם המוצא היחיד הגשניהם הביעו את המחשבה ש. לטיפול עקב משבר בחייהם והזוג פנבני 

  . אם יתגרשו תשוב הנינוחות לחייהם, לדעתם. שהם חשיםהסבל והייאוש , לתחושת המחנק

 6(שני בני הזוג  ראיון עם ו, )שעות 12( ראיון זוגי: שעות הקלטה 24את בני הזוג ראיינתי במשך 

  .)שעות עם כל אחד מהם

  

  הצגת הזוג

חזות . היא עקרת בית והוא פקיד זוטר במוסד ממשלתי, לחייהם 40 -בסוף שנות ה בני הזוג

  . כובד וחולשה, אך לאורך כל הריאיון הם מקרינים עייפות, שניהם נקיה וממורקת

 ,לדבריה. מפלט מחיי השיממון שלה עם בעלהכהגירושין הגיעה לרעיון ש ,האישה הדגישה בראיון

אינו למעשה כי בעלה  ,היא שבה והדגישה. ומעולם לא היה לה ,ה פרטנר לחיים משותפיםאין ל

היא חיה . אינו מבחין לא בה ולא בעצמו, לא מעורב ולא שותף, אינו מגיב לסביבה, קיים לצדה

בני הזוג כמעט אינם מקיימים יחסי מין  .וכי אין הוא ראוי לה ,ננטשההיא שנים בהרגשה שבמשך 

אין . גם ארוטיקה אין ביניהם. שים את הסגפנות כערך חיובי התורם להישרדותוהם מקד –

שני בני הזוג חשים בהעדר תשוקה . שיחה אינטימית או פיתוי כלשהו, געגוע, ליטוף, חיבוק

להתלבש , ליהנות מחופש, לטייל, לאכול, לקיים יחסי מין –לשני בני הזוג קושי להתענג . ביניהם

יעקב נוהג לענות את נפשו על ידי מיעוט בשעות . או לחדש את ביתם להתחדש, באופן חגיגי

לבישת , אכילה בחטף ובעמידה, עבודה קשה במשך שעות ארוכות, מיעוט בצחוק ובעליזות, השינה

שרה . שניהם סובלים מדיכוי יצירתי. שני בני הזוג חיים חיי סיגוף חמרי וגופני. 'בגדים ישנים וכו

למרות יכולותיה השכליות , א למדה ולא רכשה השכלה או מקצוע כלשהוהיא ל. אינה עובדת כלל

העבודה היא לצרכי פרנסה ותו , מבחינתו. גם יעקב אינו מוצא את סיפוקו בעבודה. המרשימות

  . לא

  בית ילדותם של שרה ויעקב

  שרה

אביה עמד במרכז תשומת  .שלההעדר גבולות במשפחת המוצא  שלית ילדות ישרה מתארת חוו

לרווחת אורחים  יועדואך כל המשאבים , מבחינה כלכלית תמבוסס יתההי משפחתה. הלב
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המטלות הכרוכות ולמילוי רות יעמדו לש, ללא יוצא מהכלל, כל ילדיו .שאביה נהג לשכן, מזדמנים

בת ונחשבה בעיניו ל תה בבת עינו של האבישרה הי. לאורך כל השבוע, באירוח אנשים רבים

נראה שהקשר בין שרה . משאר בני הבית םתוא ובודדביניהם  קרבההי יחס .המועדפת המוצלחת

  . קשר עמוק ואינטימי לקושי ליצורבגרותה התבתקופת  גרםלבין אביה 

  יעקב

תה ההורה יכך שאמו הי, אביו היה נכה קשה. קשת יום ומרובת ילדים, יהייעקב נולד למשפחה ענ

קשיי . תה מצויה בדוחק רביולפרנסה שהי, היא זו שדאגה לחינוך הילדים –שהחזיק את הבית 

מתוך  .מגדיר עצמו כאדם שחי על מנת לשרוד הוא". שורד"הביאו את יעקב לתפוס עצמו כ ילדותו

, משפחה חדשה ,בקפיצה נחשונית ,קש יעקב ליצוריאת ילדותו ב האפיינש חסר והסבלחוויית ה

  . מניעת סבל מבני ביתו: חייו ובגרותו נועדו למטרה אחת בלבד. סבל וקושי, נעדרת עצב

  

  הנושאים בסיפור החיים

  יצר הידיכוי .  חלק א

בהם פחד  שי. בני הזוג כמעט ולא מקיימים יחסי מין :הארוטיקה והרומנטיקה, דיכוי המיניות

אינם  ,אינם מחזרים זה אחרי זההם  .פיתויאו שיחה אינטימית , ליטוף, חיבוקאין , מפני קירבה

  .או להרעיף חיבה, נוהגים לקנות מתנות

  .הםישני בני הזוג חשים בהעדר תשוקה בינ :העדר תשוקה

סגפן שאינו מסוגל להתענג לא מינית , הוא איש עבודה. יעקב מתקשה להתענג :האיסור על העונג

  . אחרתולא 

  

  דיכוי יצירתי.  חלק ב

  דיכוי תעסוקתי

מתביישת היא . ע כלשהולא למדה ולא רכשה השכלה או מקצוהיא . שרה אינה עובדת כלל :שרה

  . מאוד בעובדה זו

. שרות ומתיש את כוחותיויי מתהוא עובד בש. יעקב אינו מוצא את סיפוקו בעבודה :יעקב

   .רכי פרנסה ותו לאוהעבודה היא לצ, מבחינתו

פחד מפני כשלון , בשיחה עם אנשים: שרה מספרת על פחד גדול לבטא עצמה – ביטויויתור  על ה

  .בלימודים

הויתור נעשה באמצעות . על צרכיו ועל רצונותיו, יעקב ויתר על חלומותיו – צרכיםר על ההויתו

  .הכחדה רגשית ויצרית

. הוא אינו חש דבר, מעידה על יעקב כי הוא התאבןשרה  - ביטויהויתור על התוצאת  –התאבנות 

והמטרה . השתיקה היא כלי הוויתור. העצב ואת צרכיו  השונים, יעקב דיכא את תחושת השמחה

 .הישרדות המשפחה
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  דיאלוגיים-היבטים א –זוגיות הדדית מדומה  . חלק ג

פחד וחרדה מפני נטישה הם . בני הזוג נישאו מתוך חסך נפשי ופיזי עמוק –הכניסה לנישואין

  .התוכן של הקשר הזוגי

 כאמצעי –ולהעמיד סודות ביניהם , להסתגר, בני הזוג נוטים להתבודד - סודיות והסתגרות 

  .לשמירת המרחק הזוגי

  .לז ביניהם-ומקבעים יחס של אני, בני הזוג נוהגים זה בזה כבחפצים -  החפצת בן הזוג

  .שרה מנסה לפתוח בדיאלוג אך נחסמת על ידי יעקב –ניסיון כושל לדיאלוג 

  

  :פירוט הנושאים בסיפור החיים

  ייצרי דיכוי  -חלק א 

   הארוטיקה והרומנטיקה, דיכוי המיניות

  .כי מין הוא חגיגה ושמחה, אינו מעונין במין יעקב

לא עושה . אדם שעושה הללויהבן אני לא . מה לעשות. אין לי הרבה מין בחיים. מין"  :יעקב

אחד מכיר את הזרם של . זה הרגלים רק, אשה וגבר זה לא הכל אהבה. לא חוגג בפרהסיה. בלגן

אני לא יודע מה זה . יות זה הולךרק אם אין התנגשו. אם יש התנגשויות זה לא הולך. השני

, אני שמח בילד שלי? מה את רוצה שארקוד ואשתולל. למה לא שמח. אני שמח. שמחה בזוגיות

אף פעם לא אמרתי לא , בכיף שותה קפה, הולך לקפולסקי יושב באיזה מקום, שמח בילדה שלי

אף פעם לא  .מחההרבה ש, הרבה אפשרויות אני נותן לה, הרבה דברים אני נותן לאשתי. לזה

למה אני ישר . זה אולי גם אשמתי, לא יודע למה, היה ביני לבין שרה מין מצב של רומנטיקה

  ".אדם שעושה הללויהבן אני לא  .לא יודע למה, מפחד מדברים כאלה אצלי

לפנות מקום זה לזה וליצור , מושג הצמצום מתייחס ליכולת בני זוג לצמצם כל אחד את עצמו

ביחסי הדדיות מדומה לא נוצר מרחב ביניים אשר . בו מתקיים היחס הדיאלוגימרחב ביניים ש

העדר אותו מרחב . יכיל את כל ההתנסויות של בני הזוג ואת החוויות והאירועים המשותפים

בהתכנסות ובסופו של דבר בחוסר רצון לבוא במגע עם , ביניים בא לידי ביטוי גם בדיכוי המיניות

  . בן הזוג

לכן נמנע מרגשותיו והוא מפחד  .ויות שעשויות להסעירווח, כול לשאת התרגשויותי יעקב אינו

פירוש הדבר להיות פתוח , להיות מיני .משום שאלה קשורים בהתרגשות מיןקירבה ומיחסי מ

 םחלקיה לא -  חדירת האחר מבחינה גופנית ורוחניתל, תשוקהל, אינטימיותואהבה ל ,התנסותל

להיות . רים ונשים חושפים את חלקיהם הפגיעים ביותר במעשה המיניגב. הרכים והפגיעים ביותר

: יחסי הדדיות מדומה מדכאים את הביטוי המיני .)1999מור " (לא לפחד כלל" ופתוח למין פירוש

 ,מעוקרתכך נוצרת הוויית חיים . להשיג ביטחון מפני כל שינוישמטרתו  ,בקיבעון יניםמאופי הם

נוירוזה זו מפריעה לביטוי היצרי . (Wynne 1961) וקים של הקיוםנוירוזה שנוגעת ברבדים העמ

שלהם חוויית החיים , בכל זאתאך , אמנם לזוג יש ילדים. ן בני הזוגלהמשכיות הקשר ביו, והמיני
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אותו  העדר. בין בני הזוג חסר מרחב הביניים החיוני לזוגיות אמיתית. של עקרות ושממון היא

רצון לבוא  בחוסר, בסופו של דברו ,התכנסותב , מיניותדיכוי הגם במרחב ביניים בא לידי ביטוי 

  .עם בן הזוגבמגע 

בארוטיות ובמיניות אפשרויות מגוונות ומלהיבות ליצירת , הגישה הדיאלוגית רואה ברומנטיקה

 ד בבדשל האדם וב ויחודיבו נשמר שמצב  היא, על פי גישה זו, אהבהה. שהיאודיאלוג בין גבר 

, יחסים ארוטיים אינם מבטלים את מצב האחרות"כי אומר ) 1995(לוינס . תרּוהאחֵ  נשמר גם מצב

 1995 :58-59( "אין ביחסים ארוטיים לא מאבק כוחות ולא התמזגות. כי אם משמרים אותו

Levinas .( כיעקב, חיי דיכוילמי שחי  מאיימת סיטואציהארוטית היא ההסיטואציה הרומנטית.  

, נפש אחד, לב אחד, לם שבחור ובחורה יחדוהכי יפה בע, ד בחור ובחורהזה דבר יפה מאו": יעקב

מההתחלה לא . אף פעם. נפש אחד, אבל אצלי ואצל שרה אף פעם לא היה לב אחד …הכל ביחד

אז עבדתי קשה קשה ולא היה . היה צריך כסף ולא היה. ישר היו לנו בעיות. היינו ברומנטיקה

גורל . לא גורל של רומנטיקה. אולי זה הגורל שלי. לעבוד רקאז אולי אני צריך . כח לאשה יותר

  ".של עבודה

 ,גישה הוובריאניתבדומה ל, בולענית עם האחר כהתמזגות יעקב המין והארוטיקה נתפסים בעיני

ממצב שיגרום לו  נרתע הוא (Weber 1967).ת התמזגות בלתי נשלטשל הרואה בארוטיקה מצב 

ארוטית עם או להימצא בסיטואציה רומנטית  בעת אי יכולתונו אולי מכאן. עם האחר התאחדל

  .אשתו

יש , אין שם כיף. מאוד מאוד קשה, גם בעבודה מאוד קשה. למשל אין לי מין המון שנים : יעקב

, אני נשאר. לא עוזב הכל והולך, אבל אני מתמודד, אין אהבה וסיפוק בבית. שם המון דאגה

גם כשרע לי , אבל אני. הכי קל זה לפרק וללכת. בשקט תמיד מוצא פתרונות ומחפש איך להיות

. המטרה מקדשת את האמצעים. אני נשאר, אפילו שאין כלום לי. אני מתמודד. אני נשאר

אבל לי . ואחד דוחף לשני, הכל בלגן ושקרים, אין חברים, אין לי חשק, אין לי עניין …בעבודה

כי זה הכי חשוב ולכן אני , אני דוחק את כל הדברים. המשפחה זה הדבר הכי חשוב. יש מטרה

אולי  …אז זה נכון שהפסדתי כמה שנים בדרך. זה המטרה שלי שאני רוצה להגיע אליה. בשקט

כ "אח, שעתיים וחצי, שעתיים, אני הולך ברגל …אני כשמעליבים אותי. לא מספיק התפתחתי

  "…קרהכאילו כלום לא , חוזר שותק, לא מפרק, לא עושה בלגן, חוזר כמו חדש

יה שבה הטמין יביציאה מהקונכ ,בהסתכנות, כרוכות בהשקעה רגשית ,בעיני יעקב, התמודדויות

איום תו היא אש. שיש להביאה בחשבון" מהמורת חיים"שה החיה לצדו היא עוד יהא. את עצמו

ובעזרתה , בשתיקהיעקב בוחר ,כמו בשאר תחומי החיים, שהיחיים עם הא ה שלכטקטיק. תמידי

  . מעל המכשולים שהחיים מציבים לו ח לעבורהוא מצלי

. "מסוכנת"הקרבה הנוצרת במהלך יחסי המין היא קירבה . ביחסי המין יש מרכיב של הסתכנות

. יעקב פאון שבו שרוייאת הק פשירודיכוי ולעורר אנרגיות חיים שיהעשויה למוטט את מנגנון  היא

ולכן הוא מכריח את  .ף את עצמושבה הקי החומההתמוטטות  ה שלההנאה ממין כרוכה בסכנ

   .עצמו לקיים יחסי מין

  ".גם כשקיימתי יחסי מין זה היה כאילו מתוך כורח …אולי אני חי מתוך כורח:  "יעקב
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  .ואף לא נמשכה אליו עוד מתחילת יחסיהם, מציינת כי אינה מאוהבת ביעקב, שרה

אוהבת בבחור שהיה לי אולי קצת יותר מ. אף פעם לא הייתי ככה. אני לא מאוהבת"  :שרה

עם יעקב אף פעם לא היינו נהנים להיות ביחד . אבל גם איתו זה לא הלך, קצת יותר. לפני יעקב

נראה כמו סלאח . היה כזה מרושל. אני חושבת שהוא לא היה נראה לי. לא יודעת. מההתחלה

שלא היה למרות , הלכתי איתו, אבל איך שהוא. מרושלים, אני לא אוהבת אנשים כאלה. שבתי

ככה . אז הוא היה, לא חברים, לא חברות. אין לי אנשים סביבי. אני טיפוס כזה. בכלל, נראה לי

אין בכלל . מין אין בינינו בכלל …אבל זה לא אומר שאני איתו. הוא פשוט נמצא. זה עד היום

  ".…כלום. כלום

  :בא לידי ביטוי בכל אספקט של החוויה הארוטיתהייצרי הדיכוי 

זה לא . ישר נוגע. יעקב גם לא יודע מה זה אשה. נחנו כמעט לא מתקרבים אחד לשניא"  : שרה

זה . הוא כאילו רוצה מיד? איך אני אסביר לך. אבל הוא לא יודע לגשת, אני הסברתי לו. נעים לי

אפילו לא , אפילו לא חיבוק, והוא בשלו, אני בשלי. כבר המון זמן אין בינינו כלום. היה פעם

  ".…מבטים

זה כבר לא  …אנחנו כבר לא יודעים מה זה. ואני לא אותו, שנים שיעקב לא ליטף אותי"  :רהש

. הוא תכלס כזה …להתלטף, ליעקב לא חשוב לגעת. כאילו אנחנו קשוחים אחד עם השני, בינינו

הוא . ליעקב זה לא חשוב. שיהיה נעים …שיהיה קשר לפני, השיחה, לי מאוד חשוב הדיבור

  ".הוא בכלל לא נוגע …לא יודעת איך להסביר את זה, ו תכלס כזהא, כאילו מתבייש

ברגע . אז יש בעיה. אבל הפרטנרית שלי לא מוכנה תמיד, זה לא שאני לא אוהב לגעת"  : יעקב

, אני דווקא כן אוהב ללטף …זה מרתיע אותי מלהמשיך. שאין תגובה מהצד השני אז אני מוותר

  ".אני לא אוהב לקבל …אבל לקבל ליטופים זה קצת מרתיע אותי

את . היא מתגעגעת לכך. נגיעה מרפרפת, מבט, ליטוף ,שרה מנסה ליצור מצב של התבוננות מינית

לחוש את הקסם  ,אנושי לדמייןהצורך ההתעלמות מזו  ;"ס'תכל"הקשיחות המינית היא מכנה 

לקיחה , מדימוגזמת  היצר והמיניות היא התנסותהשיטוט במחוזות עבור יעקב . בין גוף לגוףש

: הוא אומר . ולממה שהעולם יכול להציע  כפי שהוא מסוגל לקחתמ הרבה  יותר , מלוא חופניים

הדיכוי והשקפת עולמו אכן מאששת את  ,"זה לא נראה לי לחיות ככה. אני לא מצפה לאושר רב"

, יפוחוויות של אושר עשויות להצ. הם לא בשבילוחיים מלאי חוויות והתפעמות . שבו הוא שרוי

מתאר לוינס . הצפה כדי למנוע, הרגשות הללובפני יעקב בנה בנפשו סכר . דע להכילןיוהוא לא י

הליטוף הוא מעין משחק במשהו  …מהות הליטוף נעוצה בחיפוש": את הליטוף כקשור באחרות

השייכת , אלא באחרות שאין להשיגה …לא במשהו שעשוי להיות שייך לנו …המתגנב וחומק לו

הליטוף לא מתקיים ביניהם משום  ).LEVINAS 1995 : 60" (ליטוף הוא צפייה לעתיד. דתמיד לעתי

שרוצה לשלוט על מהלך חייו מאבד תוך כדי את היכולת , יעקב. זר לבני הזוג" אחרות"שמצב ה

המעוניין , ממוטטת את יעקב, )1995(בלשונו של לוינס " ציפייה לעתיד"ה. להחזיק את הליטוף

  .א לצפות לו בלבדלשלוט בעתידו ול
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  העדר תשוקה

  .אך לא לבני זוגם, טוענים כי באופן תיאורטי הם חווים תשוקה מיניתבני הזוג 

  ".בטח שאני מרגיש, בטח, תשוקה לנשים אני מרגיש"  :יעקב

  ".אבל יש דברים מינימלים, אני גם מרגישה תשוקה לקיים יחסי מין"  :שרה

  .נגישות נעימה עם, הם בלבדשניום השייך למק ,נעיםמרחב  יצורמתקשים ל הםדומה כי 

הכל קשה לה אולי , הריח מכביד עליה, הגוף שלי מכביד עליה, לשרה מפריע במין הכל"  :יעקב

  ".בגלל זה אין לנו כלום

  ".כל זה מונע מין. ואכפת לי מהמון דברים, פשוט מאוד אכפת לי לגבי נקיון"  :שרה

  שאינה , יעקב מרגיש דחוי על ידי שרה. זוגהחוויה המינית אינה גורמת להנאה לבני ה

  התוצאה היא שאינם מגיעים לקיום יחסי. מסוגלת לשאת את הקרבה הפיזית ביניהם

  .מין

  ".אנחנו כבר לא רגילים למין"  :יעקב

לא , שנה וחצי, אנחנו יחד בערך פעם בשנה …מה אני יכולה לעשות. אני התרגלתי לזה" :שרה

אך מה יש לי , אני יש לי צורך. אך אני אוהבת נקיון, חשוב אולי לא לכל אשה זה …יודעת

. הצורך פחת בגלל שזה נהפך להיות יותר נדיר. כאילו התשוקה פחתה. אני מדחיקה, לעשות

שאני שואלת את עצמי אולי יש לו , ליעקב לא אכפת לו לא לקיים …תקופות ארוכות מאוד

  ".ך ממיןלא אכפת לל כך כי כ, נדמה לי. מישהי באיזה מקום

שניהם מבינים שזוהי הפרעה ממשית . שניהם מוטרדים מהעובדה שאינם מקיימים יחסי מין

  .בחייהם

אני חושבת . שנים עוברות וזה ממש מרגיז, זה מעצבן אותי. אני רוצה לקיים יחסי מין, כן" :שרה

וב על מצחיק אותי לחש. שאני צריכה להתרגל שוב לתדירות אבל אולי זה כבר משהו שלא יהיה

  ".זה

שום , המון זמן שאני לא קונה לה מתנות. אני איבדתי מזמן את ההתלהבות מהמין" :יעקב

אבל בחיים שלי אני כן  …הכל כבר איננו. זה גרם לי להתרחק מכל הדברים האלו. מתנות

. ולא מפתח ציפיות מחוץ לבית, אבל אין לי התייחסות, וכן מתייחס לאנשים, מתייחס לעבודה

  ".אני צריך לעבוד ולהביא פרנסה –כלום . ושום ציפיותשום דבר 

 ,ציפיות, מין ומצביע על כך שמבחינתו, שרדותיוה, הבעבוד השקעה, העדר מין ביןיעקב קושר 

חיונית ה, לבזבז אנרגיה לוליםעש אלה הם היבטים של החיים –התרגשויות , יחסים חברתיים

  .לדכאם ולכן רצוי ,שרדותילה

  

  האיסור על העונג
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זהו . אין ספק כי הם סובלים מכך. יחים בגילוי לב על העדר המימד המיני מחייהםשבני הזוג מ

כאשר בסופו  ,הטקסט הסמוי מדבר על התלבטות בין שני קטבים של רצף הקיום. הטקסט הגלוי

מין זה דבר יפה מאוד בין ("חיי מין  רוצה לקייםיעקב  . היבט הדיכוי  - של דבר הכריע קוטב אחד

מחויבות לקיים חיי  חש הוא, מצד שני .זהו היבט ההתענגות"). …הכי יפה בעולם, ור ובחורהבח

לבין הצורך , להתמזג ולהתאחד עם האחר והעולם, הנעה בין הרצון להתענג דילמהזוהי  .עבודה

שנובעת מן ההנחה המוקדמת של יעקב כי שני אלה עומדים בסתירה ויש לבחור , להתפרנס ,לשרוד

נוצר  –חיי עבודה כפייתיים וביטול הצורך בהתענגות  שלכיון שיעקב בחר בהוויית חיים  .ביניהם

   .על ההתענגותהאוסר ווי יהצאצלו 

, כי בשביל יעקב אסור לדבר על כלום, זו פעם ראשונה שאני מעיזה לדבר עם יעקב על מין": שרה

הוא חושב שאם לא . ו על זהאסור לדבר אית, כל מה שיש בו איזה צרה או בעיה. בטח לא על מין

  ".אז הצרה נעלמת, מדברים על זה

  . וניסיון להגיע לפתרון, שרה מספרת כי יעקב אכף בביתם איסור על דיבור בעניינים בעייתייים

כל זה . אני לא מתלונן. כל היום ולפעמים גם כל הלילה, אני כל החיים שלי עבדתי": יעקב

מה , לפעמים אין כל מיני פינוקים. מים אין מיןאז לפע. בשביל שתספיק פרנסה למשפחה

, שטויות, סקס, בלי מין. בלי עבודה בן אדם מת. העיקר שיש עבודה. לא צריך להתלונן, לעשות

  ".בן אדם לא מת

, )FOUCAULT )1976כפי שזיהה  , מצב זה משקף להפליא את ההיבטים של דיכוי הביטוי הייצרי

, )WYNNE )1958 ,1961גם עמד , בהגדרה שונה, בטים אלועל הי. קיום ואלם-אי, איסור :והם

, איסור על מתן משמעות, איסור על הדיבורכ, ווי הגורף המצוי במשפחות אלויאת הצ שתיאר

כל אלו נדרשים כדי להמשיך את המצב הקיים  .הסגר וסדר, אכיפת משטרו איסור על גילוי הסוד

זהו תיאור  ).WYNNE 1958, 1961( "ר בלתי ידועישאי, מה שלא ניתן לו משמעות"ומתוך תפיסה כי 

, האלם הזה. בשיח המשפחתי ביטויאין ים כואבים בה להיבטשית חיים זוגית ומשפחתית יהוו של

שעלול  כיווןהתפתחות ל או קוו והבטחת המשפחה מפני שינוי שימור הסטטוס: מטרתו אחת

עמקי למם לא מסומנים ושוקעים לכן החוויות והרגשות נותרי. הישרדות המשפחהלסכנה  להוות

  .נודע המשפחתי-הלא

. והסתפקות בו היבט חיים אחדבהתרכזות ב, הוא תולדת הצורך בהישרדות תענגותהאיסור על ה

ההתענגות , האהבה. נוקשהההישרדותי המוטיב ה אתלסכן  לולהע ,אם כן, התענגות מינית

זוג הבני ל יש בהן סיכון טבעי אך .םוהתשוקה מאפשרים לאדם לחוות את החיים במלוא עוצמת

  . מוטל איסור גורף על התענגות ן בחייהםלכ. הישרדותעבודה ולעצמם ל את שהקדישו
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  דיכוי יצירתי  -חלק ב 

  דיכוי תעסוקתי

, האופן בו מתייחס אדם לתעסוקתו .ההתעסוק בממדעצמם  בטא אתקושי גדול ל ישזוג הלבני 

 יבאמצעות יציר, את עצמו הוא מבטאהאופן ש עלעיתים ל צביעמ, בעולם אופן קיומולפרנסתו ול

בחייהם של בני הזוג . ביטוי יצירתי, העבודה היא אופן של הגשמה עצמית. רוחו יכפיו או תוצר

  . )1999רוטנברג (הדיכוי היצרי מקביל לדיכוי היצירתי 

  שרה

  .שרה אינה עובדת

איך אין לי , אני בבית ךם איאנשים מסתכלים עלי ומתפלאי …שנים לא יצאתי לעבוד"  :שרה

התלמידה , מתפלאים איך דווקא אני שהייתי הכי מוצלחת בכיתה. איך לא יצאתי לעבוד, עבודה

עוד כנערה נגמרו לי  …בלי לימודים, בלי תעודה, איך אני בלי מקצוע …הכי טובה ומצטיינת

איפה העבודה  ,מה את עושה: אני מתביישת אם פוגשים אותי ברחוב ושואלים אותי . החיים

כי אני כל כך . כדי שלא לפגוש אנשים, הפסקתי לצאת לרחוב. אז אני מתביישת, שלך

, אפילו לשמחות אני בקושי הולכת…? שזה מה שיצא ממני? מה אגיד לאנשים עלי . מתביישת

אבל לא , מאוד רוצה לעבוד. אני לא עצלנית...כדי שבני משפחה לא יתחילו לשאול אותי שאלות

אני , זה לא נכון שכל עבודה מכבדת את בעליה. ואני לא מוכנה לעבוד בעבודות בזויות ,למדתי

אני . אבל אני פשוט לא מסוגלת …מאוד מאוד מעריכה את מי שמסוגל לעבוד בכל עבודה

. ולא לעבוד כקופאית או כמטפלת לילדים או במשק בית, וממש להתבייש, מעדיפה לשבת בבית

אבל . אני מתביישת שלא למדתי אף מקצוע. ואז אני בבית …זותאני מעדיפה למות ולא להתב

ובעבודה , אבל מי יקבל אותי, הייתי מאוד רוצה לעבוד. אני בבית ואין מה לעשות עם זה, זהו

  ".פשוטה אני לא מוכנה להתעסק

  יעקב

  .גם בתחום התעסוקה הוא בוחר בשתיקה. הוא אינו מחפש סיפוק, עובד על מנת להתפרנסיעקב 

מה . לא קרה בחיים שבן אדם דרש ממני משהו ולא קיבל …כל מה שצריך אני עושה"  :ביעק

יש כאלה . אז אני עובד ולא פותח את הפה. לפרנס משפחה, בן אדם צריך לעבוד …? לעשות 

וגם כאלה . ואז הם מקבלים, מתפרעים וכאלה, דופקים על שולחנות, שפותחים את הפה

אז אני עושה את העבודה שלי . לי אין כלום. שם חברים, םיש להם פה חברי. שקרובים לצלחת

    ".בן אדם צריך לדעת לשתוק …אין פה ענין של סיפוק, זה מספיק למשפחה. ושותק

  . שני בני הזוג אינם מפתחים תחביבים או תחומי ענין שונים

  

  הויתור על הביטוי כאמצעי הישרדותי

 מכיוון שעומד בניגוד, מחיקה ודיכוי עצמי הויתור על הביטוי האישי מבטא באישיות היבט של

 .)Winnicotte, 1960(אצל ילדים ומבוגרים כאחד , לרצון הטבעי לבטא את ייחודה של האישיות
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נחסם אופן ביטוי ונוצרים עכבות בביטוי האישי בתחומים שונים של החיים , כאשר חל שיבוש

  .והחיות

לא הלכתי לקשור שיחה עם , לא למדתי …אף פעם לא ניסיתי משהו לעשות כי פחדתי"   :שרה

חשבתי שאם יהיה … אז בגלל זה הלכתי עם יעקב… כי פחדתי שיצחקו או שאני אכשל, אנשים

פחדתי שיחשבו עלי אנשים שאני מאלה … אז אולי יהיה לי יותר אומץ לעשות דברים, לי בעל

פחדתי שלא . להכשל פחדתי. רציתי ללמוד אנגלית ולא למדתי. פחדתי להכשל, שלא שווים כלום

  ...".אז אני ויתרתי. איך לזכור הכל. אדע איך ללמוד

סביב סיבוך  נוצר, מקום לכשלון המפנ וכאשר אדם אינ .שרה פוחדת מכישלון לכן ויתרה על הכול

וכך הפך הכשלון למהות חייה , לא פינתה מקום לכשלון שרה ).Charny 1992(הכשלון נושא 

   ").שווים כלום יחשבו עלי שאני מאלה שלא("

  .התוצאה היא ששרה חשה אבודה

אני מתביישת בחיים . בגיל כזה אין כבר מה להציל. החיים שלי אבודים. אין מה לעשות: "שרה

  ".הם פשוט מבוזבזים. שלי

רגשותיו , יעקב מכחיד את יצריו. הויתור על הביטוי מתבטא אצל יעקב בהתעלמות מצרכיו

  . את חייו ואת משפחתו" להחזיק"סוגל על מנת שיהיה מ, וחוויות חייו

רק . אף פעם לא ביקשתי לעצמי כלום. לא צריך כלום. אני לא מבקש כלום"    : יעקב

אני לא . אין לי כלום לחלום עליו. בשביל המשפחה, מוותר על הכל. אני כזה. בשביל המשפחה

  ...".ככה הרגלתי את עצמי מגיל צעיר –צריך את זה 

. זהו הטקסט הגלוי של דבריו .על מתן משמעות לחוויות חייו בכלהתע במפורש לאבוחר  יעקב

. בשל הויתור על ביטוי עצמימתמודד עם קיום דכאוני  הואכיצד  ,הטקסט הסמוי הוא השאלה

כך מבטיח . "את הפעילות אני לא עוצר ,אין לי רגשות, אין לי פחד. אני לא מרגיש" –תשובתו 

  .יעקב את הישרדותו

בלי  …אני שונא להיות בלי ידיעה …בלי לדעת מה קורה, שונא לשבת במקום אני"  :  יעקב

אבל , פוחדכל אדם , גם אני פוחד. יש לי חוסר פחד. אני אוהב להיות בבטחון. לדעת מה קורה

אם . מה שצריך לעשות אני עושה. לא עוצר, אני כזה. אין לי פחדים …אני מדחיק את הפחד

לכן אני כל דבר . ל להיות שכל מיני דברים לא טובים יקרוואז יכו, זה לא מתבצע, עוצרים

ככה זה . המטרה בעיני מקדשת את האמצעים...יש דברים שחבל להתעכב עליהם …מבצע

אני רץ , להתראות –ואני אומר  …מה אתה רץ קדימה, תרגע קצת, גם בעבודה אומרים לי. בעיני

אני , אם אני צריך להגיע למטרה – אני משקיע רק הרהור קטן. אני לא צריך לעצור, לעשות

  ".יעשה המון דברים כדי להגיע למטרה

אם : "הפסקה בפעילותתהיה , שבר קרהואז אולי י, מחשבות ורגשותיבואו  פן ,עצורליעקב חושש 

ומסביר  ,"כחהיקיום של ש"מכנה הוא את אופן הקיום שאין בו עצירה  ."זה לא מתבצע, עוצרים

מ שיוכלו לדכא "ע, אלוהים המציא את השכחה כמתנה לבני האדם, ותלדע: ת חייויאת פילוסופי

  .וכך יוכלו לתפקד, תיהםרגשואת 
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אנשים צריכים ללמוד להפעיל הרבה . אנשים צריכים לקחת את הדברים בפרופורציה"  :יעקב

לא ישרוד במצבים  חושב יותר מדיאדם ש-בן. מגיעים לתהום. אחרת הם נהרסים, הגיון

? למה נתן את השיכחה. אדם את השיכחה-האלוהים נתן לבן...הוא יהיה מסכןאו ש, מסויימים

אז אלוהים עשה שתוכל , אם נפטר לך מישהו, למה. אדם היה סובל כל החיים- אחרת הבן

כל החיים רצופים באסונות . אדם יוכל להמשיך את החיים שלו- כדי שבן, לשכוח אותו

אני ..ותכנס לדיכאון ולמחלות, כל החיים מסכןתהיה , ואם לא תשכח את הטרגדיות, ובטרגדיות

יש דברים שאני מדחיק אותם כי הם לא : אני אומר דבר פשוט  …מדחיק כדי לממש את המטרה

מה . זה מה שאני אומר לילדים שלי כל הזמן –' צער וכו, מה יתן לי פחד, עוזרים לי לחיות

כי זה דבר שצריך . צטער על זהולא מ, אני לא סובל מזה, וכל הסבל שעברתי, שסבלתי כאבים

  ".שלום, עבר? אז אני אתאבד על הכאבים שלי? אז מה, אז יש כאבים. לחלוף

תחושות הסבל  דיכויסייע למנגנון חשיבה זה מ. מאפשרת לו לשרוד ל יעקבש םחייהית יפילוסופ

  .והצער בשל הויתור על הביטוי העצמי

  

  תוצאות הויתור על הביטוי –התאבנות 

  והובילו ליצירת יחסי הדדיות מדומה, הביטוי פגע ביכולתו של יעקב להנות מחייו הויתור על

   .כמי שאינו מרגיש דבר, יעקב נתפס כמאובן בעיני אשתו. בנישואיו

    ".לא צוחק, לא בוכה. אתה כמו אבן. אתה יעקב לא מרגיש כלום"        :שרה

- אי. אסור. אסור. זה צריך לעבור. זה עובר: אני אומר . לא? שאני אבכה , מה את רוצה  :יעקב

מה יש . מתחילים לבכות כל החיים, אחרי זה הוא מתחיל לגבור עליך …אפשר לקחת את הכאב

  ".להרגיש בזה

  ".תפיסת עולם כזאת היא לא תקינה, לדעתי"  : שרה

היא מכל דבר . היא בדיוק ההיפך ממני. אני אתן את הדוגמה שלה. תראו מי מדבר"  :יעקב

לא יוצאים , אולי תפגוש מחבל, מפחיד אותה לצאת מהבית. וק קטן מפחיד אותה'ג כל. פוחדת

לא אוכלים , כי אולי הם ירכלו עלינו, לא מדברים עם השכנים, לטיולים אולי נדרוך על מוקש

ככה . אני אומר לה תפסיקי כבר לפחד, זה פאניקה, זה קיצוני …,במסעדה כי אולי האוכל מורעל

  ".אי אפשר לחיות

, יעקב, יעקב, אני צועקת לו. אני רוצה להחזיק אותו בלילה, יש לי סיוטים בלילה"  : רה ש

אבל לא , הוא בהכרה. זה לא מזיז לו. והוא כלום …תגיד משהו, תחזיק אותי, חלמתי חלום נורא

  ".והוא לא מרגיע, מגיב אלי

מי שלא . מסכניםאני שונא לראות אנשים  ,מה לעשות. זה כי אני שונא להיות מסכן"  :יעקב

זה , זה כואב לי מאוד לראות בן אדם מסכן. זה מגעיל אותי. דואג לעצמו ובוכה כל היום הוא מסכן

  ".לא נותן לי הרגשה טובה

תמיד אמרתי על יעקב שהוא כמו , עוד לפני שידעתי על הרקע שלו, תמיד אני אמרתי"  : שרה 

. אבל הוא לא מראה כלום מעצמו. ב לבהוא אדם הכי טו, להיפך. לא חס וחלילה שהוא רע. אבן
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כבר עליתי על זה , אבל אחרי כמה חודשים שהיינו מכירים, אני לא יודעת למה. הוא לא מרגיש

והיינו הולכים , ואתה היית יותר צעיר, היינו צעירים. לא יכול להרגיש כלום, שיעקב לא מרגיש

  ".ואתה היית אבן, ה'לחבר

  .את מדברת  שטויות, מה זה להרגיש, ה'קשור ללכת לחברמה זה , על מה את מדברת  :יעקב 

  …לא מרגיש שמחה, לא מרגיש צער, אתה לא מרגיש בדידות  : שרה 

  !בטח שאני מרגיש , מה זה  : יעקב 

  .אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל שמחה משפחתית אתה לא מרגיש  : שרה 

  .ולי את לא מבינה אותיא. שרה, אולי את לא מבינה מה שאני מספר לך  : יעקב 

  .כאילו אתה בודד מעצמך  : שרה 

אני מיד . אני לא יכול להיות לבד. את מדברת שטויות. אני לא יכול להיות בודד? אני   : יעקב 

  .זה לא טוב לי, לא הילדים ולא שרה, אם אני מגיע לבית ואני לא רואה אף אחד. נכנס לפאניקה

אני נכנס . אני לא מסוגל להיות בלי אף אחד. ה מאודאז תהיה לי תחושה גרוע, אם אני לבד

אני . לא יודע מה יקרה לי, שאף אחד לא יהיה בבית, אולי אז אם יקרה לי מצב כזה. לפאניקה

אוי , למה את לא פה שרה, אני אומר לה. תמיד מצלצל לשרה שתהיה בבית לפני שאני מגיע

  ".ואבוי אם היא לא תבוא

. ה מנסה לעורר את יעקב ולגרום לו להכיר בכך שהוא מאובןהדיאלוג כאן מראה כיצד שר

" להעיר"שאחד מבני הזוג מנסה , במערכת זוגית המאופיינת ביחסי הדדיות מדומה קורה לא אחת

אך , הושמטו או דוכאו, להציג בפניו אלמנטים אשר כמו נשכחו, להביאו לכלל מודעות, את בן זוגו

  .והניסיון לערוך תיקון נותר ללא היענות, יטולבן הזוג מגיב באדישות או בהכחשה וב

  :ובאמירות שונות, באופנים שונים ומופיע, על עצמו הנו גורף מטיל האיסור על הביטוי שיעקב

אסור . אסור. אני אומר הכל צריך לעבור, אני לא אבכה, הדחקה עוזרת לחיות, אני מדחיק"

 ,אם מרגישים את הכאב, לדעתו. ביטוי על לאיסורבסיום דבריו מדגיש יעקב את הרציונל  ".'וכו

נראה כי הזוג כלל אינו  ".מתחילים לבכות כל החיים, אחרי זה הכאב מתחיל לגבור עליך" יאז

  .של יעקב ושרה הוביל לחוסר קשר וחוסר יחס זוגי ביטוידיכוי ה  .מנהל דיאלוג

קשה ליעקב ש ,שךבהמו, "לא יכול להרגיש כלום"שהוא , "כמו אבן"יעקב הוא ששרה מספרת 

 – "אתה בודד מעצמך": אומרת ליעקב משפט נוקב ועצוב  יאה. שמחה, צער, להרגיש בדידות

 .שמחה על משפחתך אינך יכול להרגישש, עד כדי כך ,הקיום שלך נפרד מנשמתך וממהותך, כלומר

מו של אדם לנהל דיאלוג עם עצ ולחוסר יכולת, יחס דיאלוגיהעדר התאבנות קשור לשל מצב גם 

  . עם זולתוו

 מספרת לנו שרה על חייה איתו ועל התאבנות דבריהב. אינו מרגיששהוא יעקב אינו מודע לעובדה 

כבר , כך נראה, יעקב .משום שהיא נשואה לאדם שקשה לחדור אליו ,חיים קשים של בדידות -

א לכך . לא פינה מקום לאשתוו, לא פינה מקום לתחושותיו הקשות הוא. אינו חש את עצמו

  . ולא בינו לבין אשתו כולא בתו –מתקיים בו מרחב ביניים 
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אני מדחיק כדי לממש את : "על מנת להבטיח את הישרדותו , יעקב מספר כיצד הוא מתקיים

חוויות וזכרונות מעברו , רועים קשיםיא. במשפט זה נעוצה תמצית השקפת עולמו. "המטרה

אך הוא בוחר שלא . עצמיהתהיות לגבי כבודו , םומחייו בהווה מעוררים בו ספקות לגבי ערכו בעול

 חיכאמצעי להבטבהתאבנות הוא בוחר . אותם" לדעת"שלא , שלא להרהר בתולדות חייו, לבטאם

ביטול ודיכוי רגשותיו מאפשרים  ".שונא להיות מסכן"והוא  ,בכי מסמל בעיניו מסכנות. חייו את

ההדחקה מבטיחה  .תם ואולי ריפוייםאלהע, המצויים בו "מסכנים"מנע בהכרה בחלקים הילו לה

על מבטיח את הישרדותו תוך סיכון נפשו וגופו  יעקב, באופן פרדוקסלי. הישרדות: את המטרה 

  .מחלותיו לשתאונות והזנחה פושעת , מחלותידי 

ומרגישה בחושיה כי בעלה ויתר , אשתו שרה עומדת על כך. באמנות ההישרדות הוא מומחהיעקב 

תפיסת עולם , לדעתי" :מוכיחה אותו באמירה נוקבת היא. לטובת חיים סתמיים תניוחיוחיי על 

, אין הוא נדהם מאמירתה. אינו מתייחס לדבריהיעקב בתשובתו לשרה  ."כזאת היא לא תקינה

ובה גהוא אפילו לא מנמק את תפיסתו בת. אין הוא שואל אותה שאלות הבהרה על דבריה

תראו מי : "ללגלג עליהו –בדבריה שלחלוטין מהמסר הוא בוחר להתעלם . לאמירתה הנוקבת

נית לדיבור יזוהי דוגמה אופי .עמי ולספר לי על חרדותיה שיחההוא בוחר להמשיך את ה ".מדבר

  . א דיאלוגלובודאי , אינו שיחהש

אין היא תובעת , אין היא מוחה על חוסר ההתייחסות אליה. שרה אינה מערערת על דבריו

מיוזמתה ומנמקת את קביעתה בדבר  אין היא מרחיבה את הדיבור. ביעתהתגובה לק או הסברים

היא  ,עבור יעקב "מראה"שרה ביקשה לשמש  . חוסר התקינות של תפיסת העולם של בעלה

צמיחה במעונין  הוא אינו, אינו מעונין בכךהוא אך תגובתו סימנה לה כי  ,ביקשה לרפא אותו

את  תחזקמ, המקבלת, בתגובתה השקטה, היאו ,לוגהוא הדף את הזמנתה לדיאבדבריו . אישית

את סיוטי הלילה שמהם  מובילים אותה לתאר אלא שדבריו בנוגע לפחדיה, לא רק זאת. הדיפתו

שרה ויתרה על תפקידה כבת זוג  ,כך .במקום לעמוד על כך שייתן לה מענה הולם, היא סובלת

מסתפקת בו כגלולת הרגעה היא ש תגובתה סימנה ליעקב. עשויה להוליך אותו לצמיחה אישיתש

  ).שירגיע את חלומות הבלהה שחלמה(

כקטליזטור לצמיחה  הוותמעונינים ל ואינם, זהלזה  מוותריםבני הזוג ש כאן עולה שוב הוויתור

שיאפשר , צמצום עצמייצירת מרחב על ידי אין הם מעונינים לעבור תהליך של . של השני עצמית

 םמגל זה את זההניצול הסמוי שלהם . זה בזה כגלולת הרגעה הם מסתפקים. להם גדילה אישית

  .היחסים ביניהם ריקנותאת 

לתת לה תוקף רצה שלא  םחוויית חיי, לעקוף ולדלג על סבל קיומי יעקבהנישואין לכך מאפשרים 

אם  .אדם מבקשת לפרוץ החוצההעצמיותו של  שכן, אך לקפיצות דרך כאלו יש מחיר. ומשמעות

ביטוי בדרכים עקלקלות הגורמות לידי עצמי יבוא ה ,אישיותומלוא ביטוי לר מאפש אינואדם 

   .חרדות ותעתועי נפש, סבל

 שהואכאן על היבט אחד נתעכב . של חייו בהיבטי רבים ושונים ,יעקב סובל מחרדות קשותואכן 

מי כדי להדגים כיצד הויתור על הביטוי העצ בית ריקהביתה אל בואו של החוויה הקשה  –מתאר 

 ,בנפשו ריקנותאת ה –ריק מעורר בו את החרדה הגדולה הבית ה. הוליד חרדות קשות אצל יעקב

בריחתו מביטוי אישי . תו למלא את חייו בביטויים המגוונים של החוויה האנושיתנכונואי  את

  .סמל להתרוקנותוה, את הבית הריק כשהוא חווה, חוזרת אליו כבומרג
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- שהם תנאי ליחסי אני, מבליט את העדר השיח והנוכחות, ו למעלהשהבאנ, הדיאלוג בין בני הזוג

והם אינם מפנים מרחב , כל אחד מבני הזוג אינו מתייחס לדבריו של השני אלא הודף אותם. אתה

אשר מקשיבים לטענות בני , זאת לעומת בני זוג המצויים ביחס דיאלוגי. לדיון בטענה או ברעיון

   .ולהתפתחות אישית וזוגית, ינויהזוג ומתייחסים אליהן כמנוף לש

אך גם למות , יצרי ויצירתי –הויתור על הביטוי העצמי הוביל את יעקב למצב של מוות כללי 

לאדם שויתר על צרכיו , שרה אשתו חשה כי היא למעשה נשואה לאדם מת. הקשר שלו עם אשתו

  :ולמעשה ויתר גם על ילדיו וגם עליה, כליל

. וקא בתקופה האחרונהוד. זה נעשה לי קשה יותר מיום ליום .לי קשה המצב בבית"  :שרה 

בחודשים האחרונים אני כבר לא יכולה לסבול את , רק שעכשיו. זה היה המצב תמיד בינינו, אבל

ארוחת  ואני מכינה ל. כלום הוא לא מביע. אני חיה עם בן אדם מת. ארוהכול עולה לי לצו. זה

לא מגיע . לא, אבל הוא. תאכל כמו בן אדם. שב יעקב –לו אני אומרת . הוא יאכל בעמידה. צהרים

אני לא יודעת איך להגיד את . זה מעצבן אותי מאוד. לי נמאס מזה. בשקט, בנחת, לו לאכול בכיף

למה המכנס צריך . אנחנו קונים לו מכנס. הוא כאילו עושה עצמו מין מסכן כזה. זה במילים

דבר חדש . ככה הוא. אני לא מבינה את זה –? למה. לשבת בארון עשר שנים עד שהוא ילבש אותו

. א כלוםוה. תדבר איתי, יעקב תענה לי –אני אומרת לו . זה נורא. רק דבר ישן. הוא לא ילבש

: אני אומרת . לא מתערב. יש בלאגן והוא כלום, רבים, הילדים בבית צועקים. עושה עצמו ישן

שאני . ככה אני רואה את זה. כאילו לא חי. מת הוא כאילו. לי זה נמאס …אבא הלך לישון, ילדים

  ".אצלנו בבית הוא מת. רק בעבודה הוא חי. נשואה למת מהלך

מה שאני יודע זה . מה זה בן אדם חי או לא חי. אני לא יודע על מה כולם מדברים"  :יעקב עונה 

אני . ר מתהעב. זה לא שייך אלי יותר. לא מעניין אותי להתעסק בכל זה, שאני צריך להסתדר

  ".…צריך להספיק עוד את הכל

.  ובסיסיים של החיים ברבדים ראשוניים אדם החי חיים של דיכוי עמוקאת יעקב כשרה מתארת 

 היא. בהן הוא עסוקפעולות החיוניות שמקום לומייחד זמן  אינו ,כלומר, אוכל בעמידההוא אפילו 

. להתחדש הקושי, לשמוח בחפץ חדששל יעקב חוסר היכולת : מתארת אופנים נוספים של הדיכוי

  . פוחד משינוי הוא, יעקב מעדיף חפצים ישנים. א מימד של רצון להשתנותיהתחדשות ה

אינו יכול אפילו  הוא"). אני לא יודע על מה כולם מדברים("לדבריה של שרה  יעקב עונה ולא עונה

שכל מאורעות חייו , פנימית פוגהיחי במעין צנטרוהוא כה מכונס . להבחין שהוא חי חיים של דיכוי

לסמן את  אהוא מעדיף ל. פנות מקום ומרחב לחוויות חייול, ואין סיפק בידו, נשאבים פנימה

, ")אני צריך להסתדר("הוא חי מתוך בולמוס של הישרדות "). זה לא שייך אלי יותר("ארועי חייו 

ביטוי אינו זה  משפט ."לאני צריך להספיק עוד את הכ: "אומר הוא. בכפייתיות את עצמומדכא ו

הרצון לשרוד במחיר של  .מבטא את הפן ההישרדותי של חייו אלא ,של שמחה לקראת הבאות

  .דיכויל ביטויגם הוא ש, השמחה הפנימיתויתור על 

מנסה להניע  שרה –זוהי אמירה מאוד מרגשת ". אני לא מרגישה אותך מתרגש: "שרה אומרת לו

, הוא עונה לה ביבושת. אך יעקב אינו מבין מה היא שחה. תהתרגשו ולעורר ב, אותו מקפאונו

כלל לא מתייחס לנסיונה ו, מבטל את דבריה הוא". אני מתרגש וחצי: "בסיסמא ריקה מתוכן 

  . להפיח בו חיים
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  ".כלום אתה לא מבקש לעצמך: "עצבב שרה  מסכמת את דבריו

  .יתהאישהתפתחות תוצאה נוספת של הויתור על הביטוי הנה חסימת ה

אבל . אולי אתה מאשים אותי בזה. מנעת מעצמך התפתחות. יעקב ,אתה אדם לא שמח"  :שרה

אלא התפתחות מבחינת הצורך שלו . התפתחות לא ללימודים. אתה מנעת מעצמך התפתחות

. לא ממש. לא משמח אותך הרבה דברים. בשמחה שלך. מזלזל בחומריות שלך, אתה יעקב. עצמו

  ".לא לעומק

  "?לא חשובה לי, של המשפחה, השמחה שלכם? את מדברתמה "  :יעקב

אפילו כשהילדים נולדו . אבל לא לעומק אתה שמח. אכפת לך מהמשפחה. המשפחה כן"  :שרה

  . נשארת מאופק

, הוא לא התרגש, אפילו כשהבת הגדולה נולדה. אני אתן לך דוגמה שהוא לא חי": שרה פונה אלי

  ".לא ראית עליו שמחה

מי היה קם , מי היה מחתל אותה? על מה את מדברת? מה אני לא אוהב אותה , לא נכון"  :יעקב

  ".שלא תיפול לי מהיד, אני רק פחדתי לנגוע בה …אליה בלילה

כי אינו , השניו ;יתאישכי יעקב מונע מעצמו התפתחות  ,האחד –שרה מעלה שני טיעונים עיקריים 

ם על הדיכוי היצירתי והרגשי שבו נתון טיעונים מעידיהשני . להפיק הנאה ושמחה מחייו יכול

שרה  .ובחייהעיקריים אחד היסודות לא כי שמחה היא  ,מיד אחרי דברים אלו אומר יעקב .יעקב

טיעוניה נופלים על אוזניים , אך כפי שנראה ,מצביעה על המחיר הנפשי שהוא משלם על בחירתו זו

  :אטומות 

לא רוצה להיות . נאמר את זה ככה אבו, אושרמספיק לי קצת . אני לא מצפה לאושר רב"  :יעקב

בחיים לא צריך כל הזמן , בחיים זה ככה. זה לא נראה לי לחיות ככה …כזה שמח, כל היום

בשביל מה , למה החיים האלה. לא נראה לי הדברים האלה …זה לא חיים נכונים. לשמוח

ככה אני רואה , ידיםיש תפקידים בחיים וצריך לעשות את התפק. יש הרבה חרה בחיים. לשמוח

   "…ככה אני חי, וברוך השם. יש תפקיד וצריך לעשות אותו. את החיים

לא , למשל אני. משהו קורה במשפחה לילד ואז יש הדחקות, תמיד יש הדחקות"  :יעקב

  ."הייתי צעיר אז. הדחקתי את זה. התאבלתי על ההורים שלי

הוא הולך . תונה לקחנו חופשבח. היה לנו חופש אחד, הוא מעולם לא לקח חופש"  :שרה

  ".לעבודה אפילו שהוא חולה

לדכא את : במילים אחרות ". לסמן מטרה. לא לעצור, לרוץ קדימה עם החיים"יעקב החליט 

סגנון החיים . "מסכנות"רגשות ולא לחוות כל כל יעקב התכוון לא להרגיש , כאמור .רגשותיו

כל משום ש, הוא רץ קדימה, אכן. כל דבר חושאת יכולתו ל בנוסח הויתור על הביטוי כמעט הכחיד

הריצה היא טכניקה . כמפריעים להישרדותו נםשהוא מסמ ,ה לעורר בו רגשותלולהתעכבות ע

  . עוקפת מהמורות

יה אליו נתפסת כחדירה יכל פנ .איוםלתת מקום ליצריו ולרגשותיו פירושו , מבחינתו של יעקב

. חי מתוך כורח הוא. יעקב הפך לאבן. יצתו ולו לרגעהוא אינו יכול להרפות מר. המסכנת את חייו
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כל הוא דיכא את . יעקב נתון כולו להישרדות ).'מילדים וכו, ממין(הנות יאיבד את יכולתו ל הוא

וא הפך להיות וה כך התרוקנו חייו .או-נוסח אובמתוך תפיסת חיים קיצונית  ,שאר מרכיבי החיים

   .מאובנת" מכונת הישרדות"

, אז אם בן אדם יתחיל לבכות. אי אפשר לחיות ככה …יים מלמדים אותך איך לחיותהח":  יעקב

, פעם נפלתי מבנין שלוש קומות …בואי אני אספר לך …אני הייתי פעם …הוא ימצא עצמו בזבל

קמתי . חשבו כולם שגמרתי. אני נפלתי נפילה …היינו מתלהבים וטיפסנו עליו, היינו ילדים

אני לא , שום דבר …אם נכנס לי זכוכית לבשר, אני עד היום. אין צורך. והלכתי בלי לבכות אפילו

עד היום אני סובל . עבר, לא נורא. גם היה לי מחלה קשה. מנקה את הדם וזהו, מוציא, מתרגש

  ".סותם את הפה, לא אומר מילה –מזה 

גם . הסתובב בחוץ בלי פחד. לא התרגש מכלום. המפרץ הוא לא פחד מכלום במלחמת"  :  שרה

לא פוחד , כלום- כולם מתרגשים והוא, בלי פחד בכלל. בכל המלחמות שהשתתף ישר רץ לקרב

  "....הוא הולך לעבוד, עם הפצע פתוח, גם אחרי ניתוח. למות

לסכנות וקושר זאת , את הרגשות" לא להרגיש"שצריך , יםשאין צורך בדיבור יעקב אומר כאן

להבהיר את הקשר  יש. חייובוחוסר תחושת הפחד , מצבים פיזיים מסוכנים שעמד בהם - שחווה

   .שבין שני מוטיבים אלו

פנטזיות או מצבי קונפליקט , לתקוף מודעות למחשבות מסויימות"לאנשים מסויימים יש נטיה 

לייצר פיצוץ , למשל, וזה עלול, שיש בהם כדי לעורר רגשות חזקים של כאב או התרגשות יתר

מתקיים נראה כי אצל יעקב  .)McDougal 1984: 17( ו חלוםפנטזיה א, סומטי במקום מחשבה

חוויות ורגשות , מחשבות המתבטא בהתעלמות או שיכחה של ,פיצול חמור בין הגוף והנפש

בהן מצא את עצמו הינן והמחלות שהסכנות ש יתכן. אי נוחותבמצבים של קונפליקט או הנוגעים ב

  .ה לדיכוי העז שהולך ומשתלט עליותגוב, לאיום הנפשי שבו הוא מצוי" הגוף"תגובת 

עצמו את הזניח ש מפני, שהחריפה עד כדי סכנת חיים ,יעקב במחלה קשהבצעירותו לקה , ואמנם

מהכאב  התעלםהוא . באחד מאבריו הפנימייםמציאות של גוש שהעיד על , כאב שחשהוהתעלם מ

לא  ,או יותר נכון, אביכולתו האדירה לדכא כ. "אני לא מתרגש ממנו, כל כאב" :באומרו לעצמו

 הוא רוע זה שהתרחש בצעירותויכתוצאה מא. הובילה כמעט לאובדנו, לתת לכאב מקום בחייו

  .נותר נכה המוגבל בתפקודו

ככה תיפקדתי עד . זה יעבור. הרגשתי בגוש בבטן אבל אמרתי לא נורא. 20הייתי בן "  : יעקב

  ."מצאו לי בבטן גוש ענק, איבדתי את ההכרה, שאחרי שנה

אדם  כי) 1984( ויס מקדוגל'העירה ג ,"הגוף"ביטוי רגשי פושר לסערת ניתן בהם , על מצבים כאלה

תהליכי החשיבה שלו מרוקנים . הנפשי והחווייתי עד למינימום, מסוג זה מדכא את הביטוי הרגשי

במצבים אלה מהווה המחלה הגופנית הפסיכוסומטית אפיק לביטוי . ומעקרים כל חוויה רגשית

משום שתהליכי הרגש והחשיבה מרוקנים את השפה מתוכנה ומעקרים את , שי קיצונירג

  ).שם(המשמעות הרגשית הנוראה של המחלה הגופנית 

עונג או תאווה מעיד על , הנאה, חוסר היכולת לחוש כאב. טווח ההתנסות הרגשית של יעקב מוגבל

בסכנה גופנית שלו ההתנסות בולטת , ואולי כפועל יוצא מכך, לעומת זאת .דיכוי והתקפדות נפשית
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החשים צורך לא מודע " ,מהמטופלים שלה כמהעל מספרת מקדוגל . עד כדי סכנת נפשות מרובה

אלא גם כהוכחה ליכולת הישרדותם , לא רק כאישור לגבולות גופם, לשמר את המחלות הללו

  ).שם" (הנפשית

עד כדי  ,יתר של הגוף-יטוימדיכוי הנפש לבכאן פעולת המטוטלת בין הגוף והנפש עוברת 

" נפשית    מצוקה   של לפיזורה   דרך"לפעמים מחלה   היא  כי  ,הטוענים יש . מחלות התעוררות 

)McDougal 1984: 34 .(הנפש ומותירה  שעוקפת את, צורה ארכאית של סמליות"זוהי , אצל יעקב

  .הוביל לדיכוי הגוףל יעקב ש ביטוידיכוי ה ).McDougal 1984: 37" (את הגוף לדבר במקום השכל

  

  דיאלוגיים-היבטים א -זוגיות הדדית מדומה ביחסי הזוג .  חלק ג

  הכניסה לנישואין 

  יעקב

  .בראשית היכרותם נמשך יעקב לשרה

כשראיתי אותה , אני הרגשתי מהפעם הראשונה שראיתי אותה שתהיה בינינו כימיה"  :יעקב

פעם  …זה מה שראיתי, לא שאני ממציא .יפה מאוד, לא סתם יפה. היא היתה יפה מאוד

ואפילו אז התלהבתי , לא ידעתי שהוא לא שלה. עם תינוק, ראשונה ראיתי אותה עם ילד ביד

 - וחשבתי שהיא נשואה ואז אמרו לי לא , היא מצאה חן בעיני. נראתה בעיני כליל היופי. ממנה

אני מאוד . ישר היה לי קליק ,ולפני שבכלל דיברתי איתה. אז אמרתי זו תהיה אשתי. היא רווקה

היא , שאולי אם תמיד אני אוותר לה. ולכן אני יושב וחושב בלילות ויש לי מסקנות, קשור אליה

ולכן , אבל אני פוחד שאולי יום אחד היא תעזוב אותי, אני לא יודע אם זה נכון …לא תעזוב אותי

  ".…כי אני לא מי יודע מה, אני שותק ומוותר

  . היא תנטוש אותובפחד שמא  אלא שרוי, אינו שמח בהיעקב 

, אני מסתכל על עצמי במראה …אין לי יופי בכלל, אין לי כלום, כי מי יסתכל עלי"  :יעקב

 …,על זה שהיא נשארת איתי, אז אני מודה לאשתי על זה שאני חי איתה …לא משהו, מסתכל

  ".למה אני לא משהו

דיכא עצמו הוא . ")…זה שהיא נשארת איתיאני מודה לאשתי על (" "על תנאי"שהוא יעקב חש 

  .)"היא לא תעזוב אותי, אם אני אוותר לה"( עד למינימום של ביטוי

או ! את הכל, הכל. ואתה יכול לאבד הכל, ואז יכולים לכעוס עליך, או שאתה מדבר"  :יעקב

הכל . אשתי לא רוצה מין …ואז לפחות הכל נשאר! להוריד את הראש, שפשוט עדיף לשתוק

  ".…אז אני שותק …אני לא יודע מה. אולי גם אני מפריע לה. ריע להמפ

  

  שרה

  . ילדותה של שרה אורחים שנקלעו לבית נמנה עם המצעד האינסופי של יעקב
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לא היה , באחד החדרים. כמובן, לא איתי. ישן אצלנו. ומיד הוא בא אלי הביתה, הכרנו"  :שרה

כאן עד  תישן, אתה מוצא חן בעיני, בוא: " ואבא אמר לו. לא היה לו איפה לישון, לו בית

  ". אז מה זה משנה עוד אחד, היו בבית כל הזמן המון המון אורחים ואנשים. 'שתימצא לך בית

יתה יאהבתו של יעקב ה, לדעתהכי ) וגם בהמשך היא חוזרת על כך שוב ושוב(משתמע דבריה מ

כי יחסו , רומזתהיא בכך . גגאהבה אשר נרכשה תמורת קורת  ;מלכתחילה אהבה התלויה בדבר

 לעצמה הוא כאלה שר של יחסה ".חפץ"כי הוא נהג בה כ ,מלכתחילה יחס אינטרסנטיהיה אליה 

  ).אבן יקרה לאביה - "משכון"היא מתארת עצמה כ, למשל(חפץ 

אדם  ובתור, נטיתהיא רואה עצמה כנעדרת קיום או. לא היא, אביה הוא שבחר ביעקב ,למעשה

  .ואינה אוהבת אותו, אביה דרךהיא בוחרת בבעלה  ,קיום קלושבעל 

היום אני מבינה . לא קוראת לזה אהבה. לא מאהבה, לא יודעת למה, התחתנתי עם יעקב": שרה

כולם אהבו . יותר מאשר את הבן שלו. אבא שלי מאוד מאוד אהב את יעקב. את הדברים אחרת

כי הוא אדם שקל לאהוב , ב אותוכל מי שהיה בבית אה, הדודים שלי, האחים שלי: את יעקב 

ם נהיה ופתא. אף פעם לא היה לו בית. מצא פינה בעולם. מצא בית. היה ליעקב טוב ככה...אותו

יעקב . אני החלטתי להתחתן מכל מיני סיבות …אחרי חודשיים שהכרנו החלטנו להתחתן. לו

גם לחצו עלי . יואבל הוא היה בחור שאפשר לסמוך על. לא הייתי מאוהבת בו. היה בחור טוב

וגם התביישתי שעוד לא התחתנתי ושני האחים הצעירים . בעיקר האחים ואבא. להתחתן איתו

  ".ופחות מאשר בשבילי, רציתי אותו בשביל ההורים שלי .אז גם אני התחתנתי. כבר התחתנו

  . היא התחתנה למען הוריה. רק לא היא, כולם במשפחתה אהבו את יעקב

בת שנולדה כדי לשמח ולרצות את ", "משכון", "שה ללא נשמה משלהא"עצמה את שרה מכנה 

" אתה-אני" זיקה שללדבר על  פשראי א, הגישה הדיאלוגית על פי .הודאות בקיומ האין ל. "אביה

אי לכך לא היתה מסוגלת ליצור . אביהלהשאילה את קיומה  שרה". אני"הבטרם נתגבש מושג 

כזה משום שלא הכירה במרחב  ,בעלהליכלה לפנות מרחב לא  היא .זיקה ויחס דיאלוגי עם בעלה

  .בתוכה

לבגוד באהבה של . לבגוד באבא, זה היה כאילו לבגוד. להתחתןעבורי זה היה קשה מאוד ": שרה

בכל . אני מאוד התביישתי כשנכנסתי להריון. להיות בהריון צריך להתבייש כדי, ובכלל, אבא

כי ככה שאני . לישון עם הבעל נתפס אצלי כבושה: ככה היה במשפחה שלי. דבר צריך להתבייש

רצה אלינו . כשהבת שלי קיבלה מחזור היא מאוד שמחה. כולם ידעו שישנתי עם הבעל, בהריון

גם להתחתן . כל סימן מיני זה חטא. אצלי זו היתה בושה גדולה, אצלי זה לא היה ככה. לספר לנו

אבל , אבא שלי כאילו עושה מעשה מגונההיה חושב ש, מי שהיה שומע אותי עכשיו , זה חטא

   ".אבא שלי היה נהדר: לא

כל שנות רווקותה חיתה בבית . גיל מאוחר מבחינתה - שרה נישאה עת מלאו לה עשרים ושמונה

כדי להקל עליו את יסורי  ,כי הזוג יתגורר בביתו ,גם לאחר נישואיה דרש אביה במפגיע. הוריה

על מנת להקל על סבלו של , בבית הוריה שנים מספרהזוג כך גרו בני . האהובה פרידה מבתוה

  .אביה

שרה קיוותה כי נישואיה ליעקב יעניקו לה את השחרור המיוחל מכלא בית הוריה ומאחיזתו 

  .החונקת של אביה
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אולי , אולי פתאום אתחיל לחיות. חשבתי שאולי אצא מזה, הופיע בחיים שלי יעקבכש" :שרה

  ". …אולי פתאום יקרה לי משהו ואהיה כמו כולם, והלא שו, כבר לא אהיה בדכאון

  .שרה התחתנה מתוך בושה על רווקותה הממושכת וכהיענות להחלטתו של יעקב להינשא לה

היו לי המון , הייתי כבר רווקה זקנה, התחתנתי בגיל מבוגר. התביישתי להתחתן"  :שרה 

אפילו , עד שהגיע יעקב .בכלל לא ראיתי אותם ממטר, אבל לאף אחד לא שמתי לב, מחזרים

. הייתי רווקה. זו היתה החלטה קרה. לבסוף פשוט החלטתי להתחתן. התביישתי להתחתן

בלי כחל . זו המילה המתאימה. התחתנתי בגלל הבושה. זו היתה בושה, התביישתי להיות רווקה

, מאוד יעקב רצה אותי, בחור שונה, ראיתי בחור טוב. כי בגלל הבושה, לא בגלל האהבה. וסרק

, אני נשאר כאן בבית הזה, אני לא זז מפה: בא ואמר לי . הוא פשוט בא. לא אהבתי אותו .מאוד

  ".עד שאת מתחתנת איתי

היא מעולם לא  .יתה במצב של הקפאהיבעצם ח, אדם שלםשרה תה ילא הי נישואיה בעת ,כלומר

 יסוף השברים א שלב, על פי מודל הצמצום. התמודדה עם שברי חייה ולא ניסתה לאוספם

בו  ,זהו שלב קשה ומתיש. וה לברוא מחדש עולם שלםומתוך תק, חיוני שלבהוא  זה לזהחיבורם ו

לכדי כלי  חיבורםמרפה ממלאכת איסוף השברים ו נואך אי, בבדידות, אדם שרוי עם עצמו ביאוש

  ).1990רוטנברג (קיום עם ניצוצות  –תהליך זה מעניק לכלי קיום מחודש . שלם

דילגה על  שרה. באמצעות המודל שמציג מיתוס הצמצום, בונן בסיפור חתונתה של שרההבה נת

ושע באמצעות יויעקב סימל את התקווה לה – באמצעות התחברות אל חתנה ,איסוף השבריםשלב 

 –" נחיתותה"כי היא לא ביקשה קשר דיאלוגי אלא קשר שיציל אותה מ, מסיפורה עולה. האחר

יעקב היה עבורה מקפצה . אותה" השיגו"לעומת אחיה הצעירים ש, היא לא הצליחה להתחתן

  .שעזרה לה לעבור מסטטוס של רווקה לסטטוס של נשואה

מבלי , "ניצוצות"ה אל השלב בו תחוש שר הוא היה אמור להוביל את –ליעקב היה תפקיד חשוב 

 .ניצוצותל כלא עלו  החתונהומ, תקוותיה עלו בתוהו .מחדש החיבוראיסוף והשלב את שתעבור 

כאשר אדם  .עזר באחרילה אדם יכול רק, וושע אך ורק באמצעות האחריאין אדם יכול להשכן 

לא כך הוא אצל בני ". מעלה ניצוצות"הריהו , "סוד יחודו"והוא מצליח להתיר את , נדרש למאמץ

  .זוג  אלה

ים העומדים כל מחזק ומייצב אפשרי בין שני אנש, קשר נישואין בוגר, על פי הגישה הדיאלוגית

". אתה-אני"נוסח , רק כאשר יש להם נוכחות ותוקף עצמי נוצר קשר דיאלוגי. אחד בזכות עצמו

כהימנעות מהשגתה באופן , השגת תחושת תוקף באמצעות הזולת מתפרשת כמניפולציה רגשית

מובנת ואנושית היא הנטייה להימנע מהמאמץ והכאב הכרוכים בתהליך , יחד עם זאת. עצמאי

באמצעות  .זו מפרכת מלאכהמנע מישרה ביקשה לה. וף השברים ומציאת הייחוד האישיאיס

נישואיה עד  .היא חשה כי עליה להתחתן ויהי מה. עצמהביקשה שרה לחמוק מ, נישואיה ליעקב

באמצעות החתונה חשבה כי אולי . הגדרה לבעלההעתה נמסרה זכות  ;על ידי אביההוגדרה זהותה 

  . שבריםאת הסוף הצורך לאתוך דילוג על , אמיתיהקיומה  תוכל לגעת סוף סוף ב

את היא קיבעה . קשור ישירות לאהבתו החונקת של אביה לאגם ו ,גורלה הקשה לא נעוץ בעברה

במונחי מיתוס  .השל עצמיותהתהליך של חיבור את החייה בכך שסירבה בעקשנות לעבור 

מתוך תקוה כי  ,פינה נפשית נידחתב םתואלא הניחה א, השבריםאת  איחתהשרה לא  ,הצמצום
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: סימוכין לכך נמצא בדבריה על דיכאונה . חייה ה שלזאת הטרגדי. החתונה תדביק את השברים

, כשאני רואה מישהו מדוכא. להתעסק במשהו שלא שייך לי. אני לא אוהבת להרגיש ריקנות"

  ."אני ישר בורחת

ני הרס מאפיין אנשים החיים ביחסי הפחד מפ. תוכן הזוגיות בין יעקב לשרה מבוסס על פחד

את  והוא מאפיין ,קדומים הזהפחד שורשיו של ה). 1958;  1961(כפי שציין ויין , הדדיות מדומה

מדומה הוא האופן שבו  ותהדדי יקיימים יחסמחד אנשים הימה שמיאך . האדם משחר האנושות

תמודד האמצעי לה אוי הוהדיכ. להשתקת הפחד גויסיםכוחות החיים מכל  .זה פחדבהם מטפלים 

  :שלו השינוי וההתפתחות, הצמיחהכוחות גם משותקים הדרגה וב ,האדם נותר משותק .פחדהעם 

יש לי . אולי אני אהרג מזה. יש לי חרדות מזה, מזה אני פוחד …העצבונות שלי יוצאים"  :יעקב

ד שיתקיפו אני פוח, מאוד פוחד, אני פוחד מאוד …,שמשתלטים על דברים, פחד וחרדות מזה

אז אני בפניקה גדולה מאד , אם שרה לא בבית. בגלל זה אני צריך את שרה אותי מכל הכיוונים

  "עדיף שאני אתאבד, אם שרה לא תהיה בבית והבית יהיה ריק .מאד

לאדם . האפל והמעציב, פחד להתעמת עם הרעמה –חיים של דיכוי נובעים מצורך קיומי נואש 

. צמים ומדוכאים ישחררו אותו מהצורך לחוות היבטי קיום קשיםכי חיים מצומ ,בטעות, נדמה

כי  מעידיעקב , בסופו של דבר. תוצאתם קשהגם . בבריחה ודיכויתועלת כי אין  יםחיי הזוג מעיד

  .דיכוי הפחד מפני הכחדה פיזית הוביל לחיים של הכחדה נפשית. אינו חיהוא 

Mcrae & Costa )1991;  1983 ( הנפשי שמשלמים אלו הנמנעים מהתמודדות מדגישים את המחיר

כך מתרחבת . הפתיחות להתנסות ולחוות אירועים מאפשרת העצמה והתפתחות. וביטוי בחייהם

הפתיחות לשינוי . לחלום בהקיץ, להרגיש, לדמיין, היכולת ליצור, היכולת האינטלקטואלית

 נות מוסרית ותרבותיתמעניקה לאדם סובל, התנסויות חדשות מעצימה את הרגישות האמנותיתול

ואף  קשיםו כואבים חוויה או ארועכל ההדחקה גורמת לכך ש .לא ניכרים כל אלו, ביעקב. )שם(

לאיים על  שיכול לחיות כאילו לא קרה דברלו ההכחשה והדיכוי מאפשרים . יחסמוי משמחים

    .הנפשי מוקיו

  

 והסתגרות סודיות

על פי הגישה . (Wynne 1958)י הדדיות מדומה וויין ציין כי הסודיות היא מרכיב בסיסי ביחס

והוא סגור לכניסה של , איזור שבו לא מתקיים שיח דיאלוגי" סוד"ניתן לראות ב, הדיאלוגית

איזור סודי הוא איזור שבו לא . הסודיות מכרסמת במרחב הביניים שבין בני הזוג". האחר"

כך הולך , ככל שרחב יותר אזור הסוד, אי לכך. ואינו יכול להוות יסוד לזוגיות, מתפתח דיאלוג

המגע האנושי . זהו היבט נוסף של דיכוי, למעשה. הזוגי "הצמצום"חלל , וקטן מרחב הביניים

שרה ויעקב למעשה מדכאים אפיק זה של . והחברתי הינו אפיק יצירתי מפרה ומחיה את האדם

  .קשר אנושי ומונעים עצמם מחברת אנשים

משותפת עם  ואין לי שפה, אלינו אף אחד לא נכנס. אצלי בביתאני לא סובלת אורחים "  :שרה

 ".אני גם לא צריכה אף אחד. אף אחד
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אין . אף אחד לא בא. אף אחד לא נכנס אלינו הביתה. מאוד מפריע לי שהבית שלנו מת"  :יעקב

  ".…מאוד חסר לי. זה לא טוב. אין כלום. אין חברים. אורח

בין  –שרה לא השכילה ליצור איזון בחייה . בה שרוי הזוג היגד זה מתאר צד נוסף במסכת הדיכוי

, היא בחרה בפתרון של דיכוי. לבין סגירות היתר שבביתה, פתיחות היתר ששררה בבית הוריה

  . אורח וזר מזדמן, היא סגרה את ביתה באופן הרמטי בפני כל מכר. פתרון לא מאוזן

כולם … הילדים סובלים מזה מאד. יתהאני חושב שזה גרוע מאד שאף אחד לא נכנס הב: "יעקב

גם בי היא . אפילו בי היא לא מאמינה. אין אפילו אחד שאפשר להאמין בו. חשודים בעיני שרה

  ."שום דבר לא זז בו. הבית הזה מת… חושדת שאולי אני מרמה אותה

 מדומה יוצרים למעשה מערכת ריקה מתוכן הדדיות חסייכי בני זוג המקיימים  ,וויין מציין

Wynne 1958 ; 1961)( .בין בני הזוג  ".הבית שלנו מת: "יעקב מצביע על הריקנות באומרו, ואמנם

, במקום זאת אנו עדים למלאכותיות. במהלך שנות חייהם המשותפיםדיאלוגיים  ו יחסיםלא גובש

  .ולזיוף לחשדנות

י גם לא סובלת אנ… כבר מגיל קטן לא היו לי חברות. אף פעם לא היו לי. אין לי חברות"  :שרה

  "…אני גם לא הולכת לאף אחד… אפילו טכנאים אני בקושי מכניסה. שנכנסים אלי הביתה

. היא ממש דורשת ממני ומהילדים לא לספר כלום לאף אחד. שרה סודית יותר מדי"  :יעקב

. גם צריך לשקר כל הזמן. הכל בשקט. כאילו צריך להתבייש במשהו. אסור לנו להוציא כלום

  ".…זה לא טוב ככה. ים צריכים לשקר על כל מיני דבריםלמשל הילד

האורחים . חוסר הגבולות שחוותה בילדותהל הבות על משפחתה גם כתגוודישרה כופה את הס

" האני"פרש כצורך עז להתגונן ולהבדיל את תסודיות היתר יכולה לה .בה ובמעשיה" צפו"הרבים 

ובסופו של , פינה במערכת היחסים ביניהםלכל הסודיות  החלחל כך. מהעין הבוחנת של הזולת

   .סוד זה לזובבחינת בני הזוג ו דבר נותר

  .כדי שלא יהיו מריבות, יעקב מוותר לשרה

אף פעם לא . אבל אני לא, אחרים כן. תודה- לא מבקש הכרת, אני אף פעם לא כועס"  :יעקב 

לפעמים . ל אצלי בפניםהכ. אני טיפוס כזה, לא כועס על שטויות, לא נכנס באמצע, מבקש טובות

אף פעם לא אמרתי לא , בתייראף פעם לא ס …אני חושב שאולי לא הייתי בסדר לאורך כל הדרך

, למשל. אני צריך להסתכל איך זוג אחר חי ואז ללמוד ממנו. אני לא יודע איך להיות אחרת. רוצה

שלא יהיו  כדי, שותק, אני למשל תמיד תמיד מוותר –? האם לעשות רק מה שאישה  רוצה 

  . "רק מה שהאשה רוצה אני עושה. מריבות

  .הוא מוותר כדי למנוע משברים. יעקב אינו עומד על שלו מול אשתו

, פוחד מהריסות. אדם יציב- אני בן, עובד לפי הגיון. ההגיון אצלי קובע וגובר על הרגש". :יעקב

אני לא : דוייקות אני מנסה למצוא את המילים המ …)נאנח( …אני אוהב, לא אוהב שינויים

  ".אוהב משברים

בעולם  ם אותולמק, לבטא את האני. הרס וחורבן יםיוצר, על פי יעקב, דיאלוגביטוי עצמי ו

  :עשויה להמיט עליו אסון שפעולה כ לאא, הגשמה עצמיתבעיניו לא כנתפס , הממשי
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שרות זו האפ –ינים יולא מפוצץ את הענ, אני לא עושה גלים, אני לא עושה רעש"  :יעקב

כי . כי זה יהיה הרס, ואני לא הטיפוס שעושה גלים. היחידה לצאת מהמצב הזה שככה אני חי

. יניםילהשתיק את הענ. בדיפלומטיות. אני מנסה להביא שקט, יןיאם אני משתיק את הענ

אני , לא חשוב מה קורה, ואז אני אשם, כי לא תמיד מבינים אותי ואז יש בעיה. אחרת הרס

  ".אשם

אני . כי במשך השנים מתרגלים להרגל. שנה 21כי אני נשוי , היות שאני ככה מגיביכול ל"

אז אני כל הזמן עושה . אני פוחד מהתגובות של אשתי. אז אני שותק. החלטתי לשתוק בנישואים

  ".מה שמבקשים ממני, מה שהיא רוצה

ה ובדיכוי ככלים הוא בחר בשתיק. י ההדדיות המדומה שבנה עם זוגתוסחיכך רומז לנו יעקב על 

ביטוי , דיבור. שיעזרו לו להבטיח את קיומה של משפחתו ולמנוע את ההרס שממנו הוא כה חושש

כי , נמנע  מלענות על שאלות אשתו לכן הוא. להפריע לו בשמירה על משפחתו יםעשוי ודיאלוג

  . ותשובות הן פתחון פה לשטן, השאלות הן אמצעי לחקירה ולבילוש

  

  החפצת בן הזוג

שהיה , לז שיצרו ביניהם- ני הזוג מקיימים ביניהם יחס הדדי מדומה באמצעות יחס של אניב

  .הבסיס ליחסיהם עוד מראשיתם

בשביל זה אני …  אני פוחדת מאד בלילה להשאר לבד בבית. בחיים אני לא אשן לבד"  :שרה

  ".זה בלתי אפשרי בשבילי. כי אני אצטרך לישון לבד בלילה… צריכה את יעקב

נשארת עם יעקב היא בגלל הפחד לישון  ולדבריה הסיבה שהיא, חוששת לישון לבדה בביתשרה 

להתיר סבך , באופן נואש, באמצעות חייה עם יעקב היא מנסה. בעלה עבורה הוא גלולת שינה. לבד

גם שרה משתמשת , גזל אותה למעשה לצרכיו, כפי שאביה השתמש בה: בסיסי בנוגע לזהותה

היא . המאמץ ומהכאב הכרוכים בהתרת הסבך הקיומי שבו היא מצויהבבעלה כדי להימנע מ

כמי שאמור , מתמצה בתלות שלה בו, הקשר ביניהם. מתעלמת מהצדדים האנושיים של בעלה

  . היא מסרבת להתנסות בידיעה עצמית אמיתית. להשכיח את פחדי הלילה שלה ולפרנסה

שרה ממלאת את . ימה את דיכויההיא מעצ של איחוי השברים בסירובה לשאת בעול ובמאמץ

וחוסכים את המאמץ הכרוך בעבודה אישית , חרדות אלו ממלאות את הריקנות. הריק בפחדים

חרדות ודיכוי על פני מאמץ הכרוך בגדילה , הבחירה הקיומית של שרה היא העדפה של סבל. קשה

  .ובביטוי כל מגוון כשרונותיה המרשים, עצמית

כולם . ואני מתביישת ממה שיצא ממני, לא למדתי כלום לבסוף יעקב מפרנס אותי כי"  : שרה

אז לפחות יש מי שמפרנס אותי וישן ... יתפלא לראות מה יצא ממני לבסוף, מי שמכיר אותי

  ...".זה בשבילי יעקב. איתי בלילה

מבקש מאשתו הוא יעקב מספר כי  .את חרדתו מפני בית ריקלעקוף  שרה על מנתיעקב משתמש ב

, מש פקקשתש –הוא מטלפן אליה במטרה אחת בלבד . ת כאשר הוא שב מעבודתושתהיה בבי

, לז עם אשתו-יוצר יחסי אניהוא במו ידיו . ריקנותהמפני  החרדהתפרצות השימנע את , שסתום
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המסמל את ריקנותו מביטוי  –כאובייקט משכך חרדה מפני הבית הריק , "חפץ"ומשתמש בשרה כ

  .של אשתו –סף כך הוא גורם לדיכוי נו. עצמי

מדגימים כיצד  שניהם. כי מלכתחילה לא נוצר יחס דיאלוגי בין יעקב לבין אשתו ניתן לראות

  .מולו היות נוכחלא לאדם שיש להכיר בו ול, לחפץ, כל אחד וטעמיו עמו, נישאו

  . אישי והזוגיה תהליך הצמיחהנגד כ יםפועל, המחפיצים זה את זו, בני הזוג

אין אדם ש מכיוון, זל-של לז למעשה זהו יחס. לז–יחסי אניבמאופיין יעקב בין שרה לזוגי היחס ה

גם יעקב וגם שרה . כאל לז, מבלי שינהג גם כלפי עצמו כאל חפץ, יכול לנהוג כלפי זולתו כחפץ

כפי שהם , קטיםיאובימתייחסים זה אל זה כאל הם ו, אינם מחוברים לזהותם העצמית

 לא נוכחים ,רק על מנת למלא חלל קיומי בן הזוגעם  יותחמבקשים ל הם. עצמםמתייחסים ל

של  כך מתרחש העדר .דומהמ ותהדדי ים שליחס ףמשק) 1966בובר " (ניכוח"העדר  . עמובאמת 

עקרון הוא  – זולתואדם העומד בשלמותו מול  שלבמשמעות  –יכוח נה. דיאלוג במובן הבובריאני

הן את עצמו והן את העומד האדם מתקף  ניכוחבעמדת ה). שם(בובר על פי אתה -בעמדת אני יסוד

מרחב ביניים נוסח מודל על ידי יצירת  קשר אנושי משמעותינוצר בעמדת חיים דיאלוגית . מולו

ללא , עמדת חיים ודאיתל ולהגיע, שבתוכוכאשר אדם מבקש לדלג על הספק הקיומי . הצמצום

-אליחס , מדומה ותהדדי יליחס מועד הוא, מכלול חוויות חייויצירת מרחב פנימי שיכיל את 

  .דיאלוגי

  

  ניסיון כושל לדיאלוג

  .שרה מנסה לעורר את יעקב לדיאלוג

לא  תהשעות וא ךאני יכולה לדבר אלי. שותק, לא עונה תהא, ךאני מדברת אלי, בבית"  : שרה 

 ךלא מקבלים ממ …יחס ךלא מקבלים ממ. שום דבר, גם לא שואל תהא, לא מתייחס תהא. עונה

: ךאז אני כל הזמן אומרת ל. כל הזמן מחפש איפה אני תהא, אבל כשאני לא נמצאת. לב תשומת

  "…אז תדבר איתי, הנה אני כאן, תחפש אותי איפה שאני נמצאת

אז אני , אבל אם זה נמצא .אני נכנס לפאניקה, כשיש לי דבר שאני לא יודע איפה הוא"  : יעקב 

  "אני חייב להיות בשליטה. רגוע

עונה לה  ואואילו ה, קובלת על העדר יחס דיאלוגי מצדו כלפיה היא. לאשתו" עונה-לא-עונה"יעקב 

. ואני איני צריך להכיר אותך, איני צריך שתכירי אותי באמת: כביכול אומר לההוא . מתוך פחדיו

  .בנוכחותך אני מלא וחופשי מחרדותיי. הדבר שאני זקוק לו הוא התמלאות

  .בעיקר שירותים, כלומר, כל מה שהיא צריכהלדעת יעקב הוא מספק לשרה את 

אני מסיע אותה . קיבלה בית, בית רצתה. כל מה שאישה צריכה יש לה, יש לשרה הכל"  : יעקב 

, לקניות, לרופא אני לוקח אותה, חולים- קופת, לבית חולים. לאיפה שהיא רק רוצה, לשם, לפה

אני עליה , רחה עלי פעם אחתאם היא ט? נכון , כל מה שהיא מבקשת, כמו הנהג שלה אני

  ".מחשבות קיצוניות, לי יש רק פחדים …עשר
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זה נכון אתה לוקח אותי לכל . מחשבות קיצוניות, הרבה קיצוניות, יש סתירה בך"  :שרה 

, ובכלל אתה לא נמצא בבית, אבל לא מרגישים אותך …ונכון שאין לך דרישות בכלל, מקום

  ".קוראים לך ואתה לא עונה

אני מיד , אם אני נכנס לבית ריק. הם רק בשנים האחרונות, ל החרדות לא היו ליאב"  :יעקב 

  ".אז שלא תשאיר אותי בבית ריק, אם שרה לא רוצה שאני אתאבד. מתמלא מחשבות קיצוניות

והוא נמנע מלראות אותה , גם הוא משתמש בה לצורך התחמקות מעצמו .נותר כלוא בפחדיו יעקב

  .בפני עצמוכנוכחת ותקפה מולו כאדם 

Ticho )1974 (אני"של קשר וה ,קוטיוינ על פי  "המרחב הפוטנציאלי"רבה שבין יעמד על הק -

שאינם בהכרח  ,קיומם של תהליכים עמוקים אפשריםמ" אתה-אני"יחסי . שטבע בובר ,"אתה

, המשתתפים פועלים כאוביקטים"מבוססים על גישה מנתקת שבה " לז- אני"יחסי ואילו , מודעים

יש צורך לקחת , תחושת נוכחות עזה עם 'אתה-אני'ביחסי . י פונקציות קונקרטיות"לים עומוגב

על האדם להשיג מידה טובה של אחדות , כדי להיפתח במידה מספקת לדיאלוג שכזה. סיכונים

 יש, בטחון בגבולות האני שלו החש, רמת דיפרנציאציה טובה םלאדם ע ).שם" (פנימית ובשלות

וכך לאפשר תנועה בין , הפשרה זמנית של גבולותיו ל ידיאוביקט אהבה עאפשרות להתמזג עם 

ויותר שליטה , מחד ,מאפשר יותר ספונטניות ובטחון בזהותה. המשמעותי לו" אחר"עצמו לבין ה

שהשלים את האפשרות של אדם  על) Erikson )1968מה שאמר דומים ל אלה דברים. מאידך

  ).23 : 1996קהאן (במצבים הדורשים זאת  "להפקיר את עצמו" ,הדיפרנציאציה שלו

, הם נתונים בשליטה עצמית מתמדת. זה לזו" עצמםאת להפקיר "יעקב ושרה אינם מסוגלים 

שרה טוענת כי במקום . ווצר ביניהםישעשוי היה לה ,םימרחב הביניבואינם מאפשרים תנועה 

הפחדים  –ציאות המדומה הם בוחרים לצלול אל עולם המ, תממשי ותלנהל ביניהם דיאלוג והדדי

 – הבינייםמרחב יות פנטזיית ההרס ממלא את המקום שבו היה אמור לה. והחרדות מפני הרס

  ".צמצום"חללו של ה, היחס הממשישל מקום ה

   :את הישרדותולדעתו מאפשר ש, יעקב להדיכוי הוא פתרון הקסם ש

אני לא בן אדם . יה מסכןאחרת בן אדם נה, יש הרבה דברים שלא כדאי לחשוב עליהם"  :יעקב 

  …".זה נהיה מסובך, שאוהב לחשוב יותר מדי

את מקום . חרדות ופנטזיות הרס למיניהןה ופסיםהחוויות והוודאות העצמית תאת מקום , כך

  .ואת מקום הביטוי תפס הדיכוי ,החיות תפס המוות

  

  דיון

המתייחס , י האניחיבור בין כל חלקהבנת התפתחותו של האדם כמודל הצמצום מציע דרכים ל

דרך ההיבט המשפחתי והזוגי וכלה בהיבט , החל מההיבט הקהילתי – דםלכל היבט בחיי הא

, הזוג שהצגנו בפרק זה מאופיין בהימנעות שיטתית מחיבור החלקים ).1990רוטנברג ( העצמי

  .חסימה ייצרית ויצירתית –והתוצאה היא נתק 
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 הם נוטים להשתמש, בעצמםמהותי " ספק" םיאדם חווהכאשר בני , הגישה הדיאלוגית ל פיע

, יקטיםיאובבכזה בזה משתמשים האנשים היחסים בין  .להגדיר את זהותם ל מנתבאחר ע

זה " שימוש" עשוכיצד , בני הזוג מדגימים בסיפור חייהם, במובן זהו, "לז- אני" מוגדרים כיחסי

 –נוגע בפחד קמאי יותר  את זה זהלאבד  םפחד. אך לעולם לא זה עם זו, הם חיים זה לצד זו. בזה

   ".לז"בגדר של האחר  עולמונותר  ,משלא הותר הספק לגבי האני. הפחד לאבד את האני

אך לא  - לא יוזם, משתיק את עצמו, חוסך, עובד עד כלות, "מסתדר"אר עד כמה הוא ייעקב ת

מלט יהבוחר להאדם הוא סיפור על פורו יס. ממצה את חייוועל האופן שבו הוא מבטא כלל דיבר 

נטיה לברוח ולדכא את כוחות הסבל רב ונוירוזות שונות מתפתחות עקב . מגורלו, ממסע חייו

מהקול הפנימי  –מלט מצו גורלו ימנסה לה, כמו יונה במעי הדג, יעקב. החיים התובעים  מענה

האם אתה מבטא את  –בכל רגע נתון שאל את עצמך : המצווה עליו ;חיה את חייך: המורה לו

   ?חייך במלואם

הגרעין הפנימי של  לחוות בשמחה וביצירתיות את מצווה עליומלט מהקול הפנימי הייעקב בחר לה

 מכניםמה ש(להגיע לתחושת קיום מספקת , להתיר את חידת קיומו על כל אדם מוטל. קיומו

ם רוב הזמן נמנעים בני האד. אין ספק כי תהליך זה הוא מסע מפרך). תהליך האינדיבידואציה

  . זו הבדריש כיםמהמאמץ והכאב הכרו

כורח לשל דיכוי והתכחשות , של בריחה מתמדת "מעשה אמנות"כ, סיפור חייואת יעקב מתאר 

מתאר מסע  הוא .שלם לכלל "הכלי"לאחותם ולהדביק את , השבריםאת אסוף ל –האנושי החיוני 

  . במודל חיים מדכא ,בלתי מתפשרת, בחירה מתמדתומלטות ינפתל של ה

הבטחת  –אחת כי כל חייו הם מרדף בלתי פוסק אחר מטרה  ,וזר שוב ושוב על הטענהיעקב ח

. מלט מאי הוודאות הבסיסית ביחס לעצמוימנסה לההוא לשרה  ובאמצעות נישואי. המשפחה

מי "על השאלה , כך. ודאותשל הוא יקנה לעצמו קיום " מוסד המשפחה"מניח כי באמצעות  הוא

  .הוהקמת משפח םת באמצעות נישואיבוחר לענוהוא  "?אני

, ילדים, אשה. דילוג על המסע הפנימי של חייו על ידייכול להשיג קיום אותנטי אינו אך אדם 

פתרון  יעקבבמודע או שלא במודע יצר  .שלמהיקנו תחושה של עצמיות אלה לא  –כסף , עבודה

 .ההטמעת עצמו במשפחו, בחירה בהכחשה ודיכוי רגשותו ,באמצעות סגנון חיים מדכא –שקרי 

יעקב מתמלא אך ורק . לשם התרת הספק הפנימי ,יבלבדהמשפחה הופכת להיות עבורו הפתרון ה

  יעקב וגם שרה מצויים. המקור היחידי למילוי החלל שבתוכו הוא "הבית המלא". ממשפחתו

ם בוחר לעבוד ג, יעקב למשל. ום עושה דבר להתרתנאך אי, בספק גדול ביחס לעצמם וזהותם

השאלה  מלשאול אתמנע יעל מנת לה ,והשפלות נותלסבול עלבו, לישון שעתיים בלילה, בשבת

  ?חייא באופן נכון את בטהאם אני מ: הנדרשת

בין העוסק בהתפתחות היחסים בין אדם ל, )1990(לפי פיתוחו של רוטנברג , מיתוס הצמצום

המוטיב העיקרי עוסק  . השברים איסוףמדבר על , לבין עצמובין האדם גם ו, זוגהבן או  ,קהילה

יעקב ושרה לא  .או חלל נוצר מרחב –פינוי מקום  הוא הצפוי מאיסוף והדבקת השברים "רווח"ב

הם  ."לפנות מקום"אין הם יודעים . יחסים שהם יצרוולא ב, לחוויותיהם מרחב יצרו בתוכם

  .מלטותיההאת מסע  עשותדיכוי מאפשרים להם לבחיים ה. לדכא ולהתכחש, נוטים לבטל
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חוויות המתרחשות . משפחתו מתולדות חייו וחייחוויות רבות לסמן יעקב אינו מאפשר לעצמו 

בולס מכנה מצב . מקום ומשמעותלהן  נותן והוא אינובמרחב חייו הנוכחי שקועות בעמקי נפשו 

ת שר אואדם לא קשהוא מצב שבו , )BOLLAS, 1992 : 16" (מושג פנימי בלתי ידוע לסוביקט": זה

 ,כלומר, "התמרה"ואז מתרחשת , התכוונותואלא מניחם ללא יחס , חוויותיו ורגשותיו לעצמו

או תשוקה לדבר  ,דכדוך, מצב רוח דמותב –עצמם ומקבלים אפיון אחר  שניםהחוויה או הרגש מ

  .כל שהוא

מתאר מהלך חיים של ה, )1999רוטנברג ( משלים ומאשש את מודל המטוטלת "התמרה"מושג ה

תהליך . תהליך החייםבאו יש מחיר - זו של או "קפיצת דרך"כי ל ,הטענה העיקרית היא. או-או

התמרה היא . חיים ישל דיכוי המתפשט וכובש עוד ועוד חלקתהליך הולך וגובר ו, החיים נעצר

. לרוב ביטוי דכאוני –ביטוי אחר ל והופך אותה האופן שבו אדם ממיר את אנרגיית החיים שכבש

לקיצוניות ובוחר להוביל אותן  ,צביע על אופן ספציפי שאדם מארגן את חוויות חייודפוס הדיכוי מ

  .היצר והיצירתיות, הרגש, עד כדי הכחדת החוויה

עיצב את חייו  יעקב .והדחקהקיצוני באמצעות דיכוי  את חוויות חייוראינו כיצד יעקב בחר לארגן 

, מסוככים על חייו ההדחקהה והעבודה הקש. כך שיוכל לתפקד אך ורק במישור ההישרדות

הפוטנציאל הבוער  אתרואים  רק ילדיו ואשתו. הראשוניות אל עולמו יוומונעים את חדירת חוויות

   .וכיצד הוא ויתר על חיוניותו, בו

מוציא  ,מבטא כוח, בחיינו הבוגריםיסוד מתמיר יכול לשמש שבולס רואה כל היבט של חיינו ככוח 

יעקב מבטל חוויות ורגשות שונים ). Bollas, 1987(האמיתי שלנו מהכוח אל הפועל את העצמי 

דחיקת הביטוי  .שלו" עצמי האמיתי"ל, יםאותנטי םייחלקרבו ל דיואינו משתמש בהם כ, בחייו

דכאוני , עדיין נותר הלך רוחו אפרורי, רצונותה, למרות דחיקת החוויות. גאולהלו ה אלא הבי

   .ומשמים

איזה מודל האדם יבחר  יפל ע ,הקשורה בשאלה ,טאת דילמת חייםהדיכוי מב/הביטוימטוטלת 

מדבריהם אנו מבינים . הזוג בחר במימד הדיכוי כאפשרות הטובה ביותר להבטחת חייהם. לחיות

סגנון  םהש, "מים שקטים"יעקב בחר בחיים שהוא מכנה  .את המחיר ששילמו על בחירתם זו

  .להרדימם, להשקיט את הפחדים המים השקטים אמורים. חיים הנובע מפחד גדול

שרה עצובה מהאופן . גם עבור שרה משמש מנגנון הדיכוי כתחליף  בפני עמידה מול תהליך החיים

שרה מוכנה לשלם מחיר . אשר ישנה את מהלכם, אך אין בדעתה לעשות דבר, שבו מתנהלים חייה

ל זאת על מנת להימנע כ, בדידות ודיכאון, השתקת כל כשרונותיה, הדחקת יצריותה, נפשי עצום

  . והחייאת עצמה מחדש, "שבריה"מתהליך איסוף 

היצמד אך התעקשותו ל. לפחות בתחילת חייו, לדפוס הדיכוי היה ערך הישרדותי רב, לגבי יעקב

נחסם המתח שביטויו  .שלם מחיר עצוםגרמה לו ל, על הרחבת חייו לוותר, גם בבגרותו מנגנון זהל

להפעיל מערכת סימון , כרונותייעקב גורס כי עליו לחסום ז .אחרים תודעה פורץ החוצה באופניםב

כך הוא מבטיח לעצמו את . על מנת שלא יושפע מהם, שמבטלת את משמעות האירועים שחווה

  . וכך לא יוכל להזיק, חווה ניתן להותירו לא מסומןנכי מה ש הוא מאמין. חייו
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יש הדחקה לדיכוי ואך ל. ל משפחה ומפרנסבע, עובד, הוא חי – יעקבההדחקה הועילה ל ,לכאורה

הנפש מאבדת שליטה , וכמו בכל התמכרות, השימוש המאסיבי בדיכוי הולך ומתעצם. בולעניטבע 

אותן חוויות  ולהבקיע אלכל חוויה וכל גרוי עשויים לאיים . של התהליך העוצמהו ןמינוהעל 

וויות החיים שיש בהן כדי להעשיר הדיכוי מבטל ומשנה ללא הרף את שאר ח. נפשיות בלתי רצויות

  . ולשמח

  :מסכם את הראיון במילים אלויעקב 

. אבל זה לא חיים בכלל, אולי זה חיים נקרא. אני לא יודע בכלל אם אני חי, לי אין חיים"  : יעקב 

  ".אני לדעתי בכלל לא קיים
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  5פרק 

  ונן ואניטהג

  הקדמה

פנו לטיפול כדי לבחון את  רים לשלושה ילדיםהו ,)חייהם 40 -שניהם בתחילת שנות ה( בני הזוג

ומזה  ,הם תיארו את חיי נישואיהם כבעייתיים כבר מהיום הראשון להיכרותם. עתיד נישואיהם

  .כשבע שנים שאינם מקיימים יחסי מין

בחוסר היכולת של כל אחד מהם להכיר  שבאים לידי ביטוי, יחסי הזוג  הם יחסי הדדיות מדומה

כפי שהכרנו במודל , או-ובנטייה לדפוס קיום דיכוטומי של או, ו של האחרבייחודו ובנפרדות

יות וחיפוש אחר חוו ,הנטייה של גונן לנדוד בין מצבי דיכאון ודיכוי מצד אחד, למשל: המטוטלת

  . מצד שני, מרגשות עד כדי נטילת סיכונים

כבר , האישי עמה אניטה הפסיקה את הראיון. שעות מוקלטות 12 -ראיון עם בני הזוג ארך כה

, הצגת מקרה זה, אי לכך. היא חוותה את הראיון כחוויה חודרנית מדי עבורה. לאחר שעתיים

 - כ(הראיון עמו היה מלא ומקיף . ובאופן שחווה הוא את חייו ואת נישואיהם, תתרכז יותר בגונן

ה קשה מאוד לאניטה הי. והוא יותר משש להזדמנות לפתוח את לבו ולדבר על בעיותיו, )שעות 10

שלא חשה מזה , עצם הדיבור על כך עורר בה התפרצות רגשית של עצב. לחשוף את סיפור נישואיה

  .ונהצבהימנעותה מן הראיון האישי מצביעה על בחירתה שלא לבטא את ע. שנים רבות

ומאוד , מבריקים אפילו, אינטליגנטיים ביותר, הצגת הראיון נראה כיצד שני אנשים מרשימיםב

  .קשה וכואב, הובילו את חייהם במסלול מדכא, כל אחד בדרכו, ייםכריזמט

  

   הצגת בני הזוג

בן מתבגר וילדה בת , נערה מתבגרת: ש להם שלושה ילדיםי. ני הזוג נשואים שש עשרה שנהב

למעט שלושה , בשבע השנים האחרונות לנישואיהם אין הם מקיימים יחסי מין, כאמור. חמש

הבת הקטנה נולדה כתוצאה ". קפץ עליו יצרו"אז ; זמן שגונן חלהמפגשים מיניים שהתרחשו ב

  .ממפגש זה

אשר לא , אניטה חיזרה ללא לאות אחר גונן. ו בזמן לימודיהם באוניברסיטהרונן ואניטה הכיג

  .והם נישאו, נענה גונן לבסוף צדדי-מקץ שנתיים של חיזור חד. נענה לחיזוריה

ואניטה הפכה , עזב גונן את מקום עבודתו, חר נישואיהםכשנה לא, יד לאחר הולדת הבת הגדולהמ

היא עובדת . כמדענית בתחום מדעי החיים במקצועה, חידה של המשפחהילהיות המפרנסת ה

נטש את מקצועו מיד לאחר שסיים את , בעל תואר ברוקחות, גונן .במכון מחקר אוניברסיטאי

, כמוכר בחנות, כמטפל בילדים בפנימייה, כגנן: עבד לסירוגין בעבודות מזדמנות, מאז. לימודיו

להתנתק , בין לבין נהג להסתגר בביתו. ובכל מיני עבודות מזדמנות שבהן לא מצא את עצמו

מבלי לעשות , ולבלות שעות מול מסך הטלוויזיה, להזניח את עצמו, אשתו ומילדיומ ,מחברים

  .גונן הפך למובטל כרוני. דבר
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לעיתים הוא יוצא ממצב זה אל מצב  ,כאשר, חת גופו ומחלותיוונן חי מתוך דיכוי ודיכאון והזנג

כמו קפיצות , מסוכן של נהיגה במהירות מופרזת או עיסוק בענפי ספורט שיש בהם סיכון גבוה

. גם זאת באופן קיצוני -וכך הוא נע בין הצורך שלו בביטוי חיים קיצוני לבין דיכוי החיים . י'באנג

מבחינה , למשל –שהוא דיכא את החלק היצירתי של חייו  הדיכוי בא לידי ביטוי גם בכך

הוא גם בחר שלא להתעסק עם . הוא היה מובטל מרצון במשך שנים רבות: אינטלקטואלית

גם . במקום זאת שקע באימת מוות ובדיכאון. ציור ופיסול -חלקים יצירתיים בעצמו שכה אהב 

ק והוא חי בנת, חו בעיות רגשיות רבותילדיו פית: חייו המשפחתיים והזוגיים לקו בדיכוי קשה

  .קשה מאשתו

כל התחומים האחרים . אם כי אינה נוטה להפיק מכך סיפוק, אניטה מפנה את כל מרצה לעבודה

ואין , היא מתקשה להעניק להם מגע חם ואוהב. היא מתקשה להיות אם לילדיה. בחייה מדוכאים

גם . מלנשקם ולחבקם או לאמצם אל לבהאז היותם תינוקות נמנעה מ. ביניהם מגע פיזי כלשהו

מגע חם , ליטוף, אין ביניהם מבטים: ללא ביטויים ארוטיים כלשהם, געמעם גונן היא נמנעת מ

ומפונקציות , היא סולדת מאוכל. כלפי גופה היא מפגינה יחס של הרס . ואוהב או שמץ של תשוקה

והיא , מחלת קרון בה לקתהעקב , תזונה-משקל ומתת-היא סובלת מתת. רבות הקשורות בגוף

  .מתלבשת בצורה דהויה וכבויה

היא אישה . היא קפוצת פה, אניטה אינה מרבה לדבר, שמדבר הרבה וללא לאות, עומת גונןל

ומודה כי מתקשה , הממעט לשוחח, דקה ושברירית ומגדירה עצמה כאדם ביישן, נמוכה, צנומה

-י חברת בנינומעדיפה את המעבדה על פ, היא מרבה להתבודד. לקשור קשרים וליצור חברויות

  .האדם

מאמצי . גונן פנה עורף לאשתו והתכנס בתוך עצמו. זה שנים רבות, חיי הזוג סובלים משממון

נכנס למיטה למשך  -עוד יותר  סאו שהיה מתכנ: תגובותיו היו קשות. אניטה לתקשר עמו לא צלחו

: התוצאה הייתה אחת, כך או כך. תואו שהיה מתפרץ בזעם קשה על אש -ימים ולא יוצא ממנה 

  .נתק מתמשך בין אניטה לגונן

: לגונן בדרכה" לעזור"היא ניסתה . זההאניטה השלימה עם המצב , שנות הנישואין הראשונותב

ניטה ראתה את נישואיה א .וגידול הילדים היה על כתפיה בלבד תועול מטלות הבי, היא פרנסה

הזוגיות שלהם והישארותם , ומבחינתה, היא אהבה את גונן. כנישואין שהם כליל השלמות, לגונן

  .יחדיו היו חזות הכל

. מאז הלכה ופחתה התדירות, הם עדיין קיימו יחסי מין) כשנה וחצי(תקופת הנישואין הראשונה ב

או נוגעים , הם אינם משוחחים זה עם זה: בשנים האחרונות הנתק הגופני והרגשי ביניהם מוחלט

הקשר בין שניהם . אין אפילו מריבות ביניהם. ההימנעות בוטה ומוחלטת. זהאו מלטפים זה את 

  . וסידורים כספייםת ביצוע רשימות מכול, ונסב אך ורק סביב מטלות קיום הבית, תכליתי ויעיל

הוא מעולם , לטענתו. אין הוא מוצא בה עניין. לאחרונה גונן שוקל את האפשרות להיפרד מאניטה

אניטה , מרות זאתל. הוא מכיר בכך, בעת האחרונה, ורק כעת, ך אליהלא נמש, לא אהב אותה

ור עמו חברות צליוהיא מקווה להצליח להגיע אליו , מאוד מעוניינת לשקם את הקשר עם גונן

  .ושותפות אינטימית
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   בית ילדותם של בני הזוג

באופן קשה ושניהם בנים למשפחות אשר חוו את תקופת השואה , ני הזוג ממוצא אשכנזיבשני 

  .ביותר

  אניטה

ותר מכסה מאשר יו, ממעטת להעניק פרטים, ביבושת, מספרת על בית ילדותה בקצרה, ניטהא

  :מתגלה סיפור חיים לא פשוט, מבעד למשפטים הספורים. מגלה

אז עברתי להתגורר . הורי התגרשו כשהייתי בת שלוש עשרה. אני באתי מבית הרוס": ניטהא

  ".הייתי ילדה מוזנחת. ת לא תיפקד אף פעםאבל הבי. אצל אחות אימי

   גונן

. במחנה עבודה ואמו כנראה עברה חוויות מיניות קשות ומשפילות מידי הנאצים אביו של גונן היה

גונן מספר כי לפי מיטב . עזב גונן לפנימייה 11עד שבגיל , אביו נהג להכות את גונן במשך כל ילדותו

במהלך , בהדרגה. בעל דמיון והרבה מאוד שמחת חיים ,יצרי ,הוא היה ילד יצירתי, כילד, זכרונו

הוא סובר שדרך הדיכוי היא . אין הוא מבין מדוע בחר בכך. אימץ את הדיכוי כדרך חיים, חייו

  . דרך חיים במסורת המשפחתית שממנה הגיע

  

  הנושאים העיקריים בסיפור החיים 

  דיכוי ייצרי -. חלק א

גונן מדווח על העדר תשוקה . מקיימים יחסי מין מזה כשבע שנים בני הזוג אינם :עדר יחסי מיןה

הם נמנעים . אניטה אינה חשה צורך בקיום יחסי מין. אין הוא חש כי היא אישה. כלפי אניטה

  .ממגע גופני בכלל

  

  יכוי יצירתיד -  .חלק ב

, ל עצמוואף מכשי, גונן מלא פחדים וחרדות מפני מימוש עצמי והצלחה: חרדה מפני מימוש עצמי

  .במתכוון

גונן מתאר תהליך של המתה נפשית ושיתוק של כל דחף להגשמה עצמית  :מוות פנימי והרס עצמי

הוא רואה זאת כתוצר של דחפי הרס . חיי הכאוס שבחר הם ביטוי לחוסר אכפתיות מעצמו .מהנה

  .עצמי

ו זורמים כוחות זהו האפיק שאלי. גונן נוטה להסתכן שלא לצורך: נטילת סיכונים כביטוי עצמי

  . היצר והיצירתיות המדוכאים

הם ויתרו על המגע האנושי כדרך . גונן ואניטה נוטים להסתגר בתוך עצמם :דיכוי חברתי

  .וכאפשרות מהנה של ביטוי עצמי
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היא ממעטת  –היא אינה סובלת מגע גופני . סובלת מבעיות אכילה, אניטה שדופה :דיכוי גופני

אכלן כפייתי ומזניח את , גונן לעומתה. עם בעלה) אפילו לא מיני(גופני לגעת בילדיה ונמנעת ממגע 

אך , כתוצאה מהשומן ומחוסר פעילות גופנית, לחץ דם ובעיות לב, מסכרת, סובל מהשמנה: גופו

  .מסרב לקבל טיפול רפואי

  

  יחסי הדדיות מדומה - .חלק ג

כי מעולם לא היה מסוגל גונן מדגיש : העדר התרגשות והתאהבות כבר בתחילת הקשר הזוגי

  .הוא יצר בה תלות נפשית אך לא יחס הדדי. להתאהב ולאהוב את אניטה

. בני הזוג הקפידו לא לספר לסביבתם הקרובה על קריסת נישואיהם": לשתוק את הכל" – סודיות

  . בפני משפחתם הקרובה וחבריהם, של זוגיות מושלמת" הצגה"הם ערכו 

גונן חש כי אניטה . וג בנו זוגיות המבוססת על אשליה וביטול האחרבני הז, : בבן הזוג" שימוש"ה

   .כדי להותירו חלש ופגיע, "להציל"שהיא אמורה  ,מתייחסת אליו כאל אובייקט

גונן מדווח כי יכולת הביטוי העצמי שלו הלכה : תוצר של יחסי הדדיות מדומה –חסימת הביטוי 

  .נק ועייפות שהלכו והתעצמו עם השניםהוא מתאר תחושות של ח, ופחתה במהלך נישואיו

  

  :פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

  דיכוי מיני -. חלק א

  עדר יחסי מיןה

  .בני הזוג אינם מקיימים יחסי מין מזה שבע שנים

רק רציתי שהוא יהיה . התאהבתי בו. רציתי מאוד להינשא לו. אהבתי אותו עד טירוף" : ניטהא

, בר שנים שלא הלכנו יחד לחבריםכ. אני בעולמי והוא בעולמו. נינו כלוםכבר אין בי, היום. שלי

וזה פעם . אין בינינו כלום. שבע שנים אנחנו לא מקיימים יחסי מין. או סתם לבית קפה, לסרט

  ".היום כבר לא. כאב לי מאוד

  .אניטה כנראה השלימה עם הדיכוי השורר במעונה

  . ני שלו כלפי אניטהמתאר גונן את מות היצר המי, היגד הבאב

לא יודע בדיוק ... וך אדישותתאולי מ, אולי מתוך כעס כבוש. אני כבר לא מתקרב אליה"  :ונןג

אין לי שום . אני לא רוצה לשכב איתה. שלי אניטה לא עושה כלום... שנים, אבל שנים. למה

וד הרבינו דוקא מא, בתקופה הראשונה... בשנים הראשונות להיכרות שלנו. חשק לעשות את זה

לפחות ... ית בינינויזמלכתחילה לא היתה משיכה פ... לגמרי... דעך... אבל הכל דעך. ביחסי מין

אהבתי את . אבל אני לא נמשכתי אליה... אולי אניטה נמשכה אלי... לא יודע... שלי כלפיה

  ..."אבל היום הכל כבר מת... אלא הדיבור, לא הפיזיות קרבה בינינו. הדיבור בינינו

  :בזה אחר זה, ואת יצריותו, ונן מתאר את התהליך שבו הסיר מעצמו את יצריוג
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הפסקתי ... רוצה לדייק יאבל אנ... היו לי נשים. דוקא כן קיימתי יחסי מין, בצעירותי"  :ונןג

זמן מה קודם ... אני חושב שזה היה עוד לפני שהכרתי את אניטה... ,בנשים, להתעניין במין

אני . אפילו חלומות על מין אין לי... אין לי עוררות מינית בכלל... כבר כלום היום אין לי...  לכן

גם עירום נשי כבר לא עושה לי . אבל לא על מין. ה אותיכסעל כך שעפר מ. חולם על מוות בעיקר

אבל שמתי . קשר של שיחות מרתקות. פיתחנו קשר מיוחד בינינו... היתה בחורה בעבודה... דבר

זה בכלל לא היה ... ובטח לא קיימנו יחסי מין... יתי מסוגל להתאהב בהלב שאפילו לא הי

  ..."או נמשך אליהן... אבל לא מתרגש מהן. ןאני משוחח אית. נשים מסקרנות אותי... בינינו

החדווה והעונג , יצר השמחה -במקביל לאבדן יצרים רבים , המין רונן מפרט כיצד איבד את יצג

  :הוא מדבר גם על הדיכוי המיני, מסכת הדיכוי היצירתי שתיארנוסף ל. שבפעילות יצירתית

: ה מישוריםמאפשר להבין את הסיבות לכך בכ. כבר הרבה זמן שאין לי עוררות מינית"  :ונןג

. אבל לא משנה הסיבה. עומס החיים עלי, נטל, העייפות היומיומית שאני חש, הנתק מאניטה

. אני לא בנוי לזה. ואין אישה אחרת בחיי ,כבר שבע שנים שלא קיימתי יחסים עם אניטה

וכאילו ... במהלך שבע השנים קיימתי יחסים עם אניטה שלוש פעמים שאותם אני זוכר היטב

אבל לא , חיבור אינטלקטואלי, יש בינינו חיבור. אניטה לא מדברת אלי כאשה. קה הומתהשוהת

ואיש שיחה , אם ילדי, אדם אלא, בעיני אניטה היא לא אשה. חיבור של תשוקה בין גבר לאשה

אבל לא היתי תולה את הדבר אך ... אבל הרבה מאוד זמן איני מוצא עצמי נמשך אליה. מרתק

התשוקה גם הומתה בתוכי כי שמתי לב שאני לא נוטה כבר הרבה ... קשר בינינו ורק בכך שאין

בעיני  לפעמים מוצאת חן... חוץ מסכנות חיים אני לא ממש מתרגש. זמן להתרגש מנשים

  ".אולי סקרנות. או משיכה, או תשוקה, התרגום של זה אינו עוררות מינית, אבל גם אז... אשה

הוא במפורש מדגיש כי מות . הוא אינו נוטה להתרגש מנשים. וא דיכוי נרחבה, דיכוי שמתאר גונןה

בו הוא הריגוש היחידי שעדיין מפעם . התשוקה קשור לדיכוי המאסיבי שבו הוא מצוי במהלך חייו

  . הדיכויר זוהי דוגמה נוקבת לפגיעה העצומה שמותי. בזמן שהוא מסכן את חייו

  .הייצריות נעדרת גם מחייה של אניטה

סקס בכלל לא . לא זה מה שמענין אותי... אני כבר הרבה זמן לא הייתי עם אף אחד  :ניטהא

כך הרבה על - כל, יש לי כל כך הרבה מטרדים בראש... ממש לא בראש שלי. מעסיק אותי היום

שכחתי מה ...סקס זה הדבר האחרון שאני חושבת עליו... שזה ממש לא בראש שלי, ה לחשובמ

  ".זה מין

  .להפך נראה כי היא חוסמת כל רמז לנשיותה, אניטה אינה מקרינה נשיות

. אשה בגילה ונראית כמו נער. תמיד נראית כמו נער. אניטה אף פעם לא נראתה אשה": גונן

לא הדגשה של , לא גוף עגול. חולצות טריקו מסמורטטות, בגדים מרושלים, נס על הגוףי'תמיד ג

  ...".16היא נראית כמו נער בן . לא רואים עליה נשיות. חמוקים נשיים
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  דיכוי יצירתי - . חלק ב

  חרדה מפני מימוש עצמי

אפיין מרכזי של כמ -פחד מפני מימוש עצמי  –הסיפור שלו -ונן מעלה כבר בראשית הראיון את קוג

  .סיפור חייו

תחושה , אני חי בתוך תחושת פחד תהומי. זה המוטיב של סיפור חיי. אני בן אדם פחדן: "ונןג

. ואני משותק, כולי עטוף בפחד. אני עטוף במגננות ובקליפות. שממלאה אותי בכל רגע ורגע מחיי

מצליח  אם אני. נות שביכשרו, אני פוחד לממש תכונות שבי". פוחד"אני אדם . אני אדם עצור

עשית , אומרים לי, מקבל תגובה טובה בעבודה, אני למשל. אני נתקף פחדים ונעצר, במשהו

אז . אני נעשה חלש ופגיע. ואז אני נתקף פחדים. המנהל מאוד מאוד מרוצה ממני. משהו נהדר

עבודה ב. זה קורה בכל פעם  וככה . לאכזב, פשוט מתחיל לזייף. אני מתחיל להסתגר ולפשל

עבדתי תקופה של כמה . הודיעו לי שאני צפוי להעלאה ניכרת במשכורת שלי - הקודמת

החברה הודיע לי שהוא אישר את  ל"תקופת הנסיון הסתיימה ומנכ. כחודשים בחברת מחשבים

אני נתקף , באותה הנקודה בדיוק. תקופת הנסיון והוא מעלה באופן משמעותי את המשכורת

לא , לא מגיע לעבודה ולא מודיע, אני מאחר בבוקר. יםשלכ. בושותהתחלתי לעשות . חלחלה

אבל אני . לא מבינים מה קורה לי. נפל: בקיצור. לא מסיים אותם בכלל, מסיים בזמן מטלות

זו , תמיד כשאני הייתי מגיע לנקודה שבה הייתי צריך להעפיל בתפקיד. אני נתקף פחדים, יודע

המון . לא היו אפילו יודעים מה קרה לי. וסגרתיי ברחת .בדיוק היתה הנקודה שברחתי וסגרתי

לא ידעתי בשביל מה ... כאילו פתאום הכל מתנתק ממני, זה לא מתחבר אלי...תחושות אובדניות

  ..."להתאמץ

   .ר יכולתו להביא את עצמו לידי ביטוי יצירתיסגונן משתמש במטאפורה לתיאור חו

. ני מעין מכונה מקרטעת שמזיזה עצמה ממקום למקוםא...בובה עם פוטנציאל, אני דחליל": גונן

 םנותן לה. אני ממתין, אם לא בועטים בי. אני מחכה שיבעטו בי, לכל מקום עבודה שאני מגיע

לא הרגשתי , בשום מקום עבודה שהייתי בו בימי חיי. עד שהם בועטים אותי החוצה. אנס'צ עוד

מיציתי את . בכל מקום השתעממתי. משאו לא ממו, דפוק, בכל מקום הרגשתי מנוצל. בבית

אני שוב ושוב . כמובן שהיום אני מבין שאני הוא האכזבה. את כולם אכזבתי. עצמי מהר מאוד

. ואומר תראה לאיזה שפל של מדרגה הגעת, נאנח, מסתכל על עצמי. עצמי מאוכזב יבסובב סב

  ".כשלון מהלך. אתה מבוזבז

  

  והרס עצמי מוות פנימי

  .של גונן היא מפני המוותחרדתו העיקרית 

לא מה הוא סיפור , תיותשאלי א. עד שזה משתק אותי, כל כך חרד למות. אני בן אדם חרד": ונןג

, יש לילות שאני ישן… חרדה ודיכאון: ואומר לך, אלא מה הוא הציר שסביבו סובבים חיי, חיי

ואז אני . נהשיהמתוך ... שאני מת. אני חולם שאני מכוסה עפר. ופתאום אני קופץ בבעתה

אז כשד  - רגע לפני פריצת הדרך . אני חי את המוות. חש באופן מדויק את תחושת המוות, מרגיש

  ."...עולה החרדה והדיכאון ותחושת הפחד והחידלון מתעוררת -שקם מרבצו 



  141

, למשפחתו, ם לא הרגיש שייך לעצמולהוא מעו. מוות רוחני, דיכוי אצל גונן מסומן כמוותה

  :את הכף ותמיד עלו הדיכוי והדיכאון והכריע. עולם לא נהנה מפרי עמלומ; לעבודתו

שאני שואל את עצמי למה כל כך הרבה הצלחות חווית במהלך הדרך   אחת השאלות "  :ונןג

אף פעם לא היתה לי תחושה של הכרה … למה אף פעם לא סיפק אותי כלום. ושאוכל כך הרבה י

, תמיד התקדמתי מהר מאוד, בין אם זה במשפחה, בין אם זה בעבודה. במה שהשגתי, בעצמי

כי החברה חושבת , כי אני צריך  , אני הולך לעבודה... אבל אף פעם לא הרגשתי טוב

. זו היתה תמיד התחושה שלי בחיים. אבל אף פעם לא כמטרה שלי. כי יסתכלו על זה, שצריך

הייתי בקורס . ה שליתחושה שז... לא היה לי ממש כיף בה. שמהעבודה אף פעם לא נהניתי

, ידעתי מבפנים, איכשהו. ובסוף הקורס נתנו לי תפקיד מאוד חשוב ותסיימתי בהצטיינ. קצינים

גם . זה עבד חודש ימים. לבטל ולברוח... הדברים  שאני אדע את הדרך להרוס את 

  ..."באוניברסיטה

יתוק וחוסר שמתבטא בש, לו על הביטוי בחייושבהיגד הבא מתאר גונן את עוצמת הויתור 

  .אכפתיות

יושב לי בבית ולא אכפת לי מכל , רובץ, אני חדל אישים. אני חי בכאוס ובחוסר אכפתיות   :ונןג

היא היתה נטרפת . זה שיגע את אניטה. פשוט לא אכפת לי... הסובבים אותי ואף לא מעצמי

הול מגם אני חושב שהכעס שלה היה . עם המון כעס אבל גם עם אהבה, היתה פונה אלי. מזה

? למה אתה מוותר על החיים שלך? למה אתה מוותר: "היא היתה כל הזמן אומרת לי. באהבה

יש לך חיים ואתה מוותר . יש לך אשה ואתה מוותר עליה. יש לך ילדים ואתה מוותר עליהם

זה ... ואתה מוותר עליהם, תפקידים נפלאים מציעים לך, תראה איזה תפקידים קוסמים, עליהם

  ".זהו מוטיב דומיננטי אצלי. הדיכאון הוא זה שגורם לי להתנהג ככה. צמיעס יצר הר

  

  נטילת סיכונים כביטוי עצמי

במונחי מודל המטוטלת ניתן . גונן מבטא את כח החיים המדוכא באמצעות סיכון גופו וחייו

ם אלו שני דחפי. נלהב ושוטף את הדחף היצרי והיצירתי שלו, להסביר כי גונן לא ביטא באופן ישיר

, היצירתיות והיצריות המדוכאים, כלומר. אך זהו כח חיים שעדיין מבעבע בו, דוכאו בחייו

מוצאים להם אפיק קיצוני המתבטא , שדוכאו על ידי גונן, כוחות אלה. מבקשים לפרוץ החוצה

  .בנטילת סיכונים מוגזמת

אני . המון סכנות אני עמדתי בפני. מים לי לעשות דברים מטורפיםרפחד והדיכאון גוה  :ונןג

אני אוהב . נהיגה מטורפת - למשל . ממש עושה לעצמי דברים מסוכנים כדי לחוש את החיים

. כמה פעמים מצאתי את עצמי על קצה התהום. במיוחד בהרים. לקחת סיבובים במהירות גדולה

 .על הרים מסוכנים  אני גם אוהב לטפס . מלאת אותימ תחושה רפה של מוות. אז אני חש רפיון

כדי , כדי לעמוד מולו, זה רק כדי להרגיש את המוות. אני במודע מסכן את חיי. אני מסתכן

אז ... אהבתי לשחק ברולטת מוות. גם בצבא אהבתי להסתכן. את ההתרגשות, להרגיש את הפחד

זרמים זרמים של , כזאת שעוברת לי בגוףת לאו, אני מרגיש התרגשות, כשאני כמעט נוגע במוות

  ".חוסר רצון מוחלט לעשות משהו, שיתוק, ואי רצון, אפתיה אז יש, חשמל
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ביטוי ממשי של משאלות , במונחים פסיכואנליטיים ניתן לראות בסכנות שמעמיד את עצמו גונן

אבל אצל גונן ראינו כי עוצמת דיכוי הדחפים הייצריים ). 1915, פרויד" (טנטוס" -מוות 

: פרויד קושר בין הדברים. ילת סיכונים מופרזתוהיצירתיים הם שהובילו למצב הקיצוני של נט

האני ופעולת -ובין יצרי, מצב דברים זה יוצר זיקה אמיצה בין יצר המין ופעולת ההזיה מזה"

הוא שיוצר , ארוטיזם המוסיף לפעול פעולתו-האוטו... זיקה זו היא הדוקה מאוד... התודעה מזה

בממלכת ההזיה . ק שמצריך יגיעה ודיחויאך זהו סיפו, במקום הסיפוק הממשי... את האפשרות

  ). 34' ע:  1977,פרויד" (האחיזה שלהם עשויה לגרום יצירת צער... שומרת ההדחקה על כל יכולתה

  .היגד הבא מסכם גונן את חייו הקודריםב

, אני לא שמח. ולא נותן כלום, אני לא מוציא מתוכי כלום. אדם קשה. הפכתי לאדם סגור": ונןג

, אפור, אני נעשה כבד.  בתוכי הכל סגור. לא מעניק חיוכים בקלות. אחד ףא וגם לא משמח

  ".כמעט שחור, משמים

  

  יכוי חברתיד

אניטה . המשפחתי והחברתי, הגופני -גם אניטה דיכאה את הביטוי כמעט בכל ההיבטים של חייה 

שי כסוג היא אינה רואה את המגע האנו. ע מחברת אנשיםמנלהי המעדיפה, אישה בודדה מרצון

  :וכאופן ביטוי של האנושי שבנו, של יצירה יחודית

יש לי את המעבדה שלי וזה מספיק . אני שונאת את זה. טיפוס שמדבר הרבה אני לא"  :ניטהא

  ."אני או בעבודה או בבית. או כל מיני הסתובבויות, אין לי חברות. אני לא פטפטנית. לי

מעגל חברים או עיסוקים שאינם קשורים , יביםתחב -מעבר לעבודה אין לאניטה דבר משל עצמה 

, אלא שלדעתה, לא רק זאת. הימצאותה בסביבה חברתית ואנושית אינה מסבה לה עונג. בעבודה

  .רים לחלוטיןותזוהי השקעה של זמן ואנרגיה מי. יחסים עם בני אדם הינם בזבוז זמן

י נגם איתך אני מרגישה שא .אני שונאת להיות במרכז הענינים. אני טיפוס ביישן"...  :ניטהא

  ".קשה לי עם זה. מדברת יותר מדי

ה מכשולים מהיא ממש ש. אם אני הולך לבקר חברים, שונאת ממש, ניטה לא סובלתא"  :ונןג 

היא עושה את זה בהרבה צורות . אז היא דורשת גם ממני לוותר על חברים, לה אין חברות. על זה

וכשאני . היא או המשפחה בדיוק מאוד זקוקים לי, תמיד שאני צריך לפגוש חבר: מתוחכמות

אומרת לי שאני מבזבז את הזמן שלי על . המפרשיםמהיא מוציאה את הרוח , כבר נפגש

אניטה לא מרגישה טוב . סתם ככה כדי לפטפט, היא בחיים לא נפגשה עם חברות... יותטוש

  ...".מסכימה להיות ארק איתי הי. בחברה

וזאת למרות . טנר היחידי האמור לספק את הצורך החברתי שלהאניטה רואה בבעלה את הפר 

הקושי בביטוי עצמי באמצעות . שבינה לבין גונן לא מתקיימת פתיחות ולא שיחות מלב אל לב

  . יחסי אנוש גם הוא סוג של ויתור ודיכוי
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  יכוי גופניד

, שוב. נוגעת בילדיהאניטה כמעט ואינה . יבט נוסף לדיכוי הוא הימנעותה של אניטה ממגע גופניה

  .גונן הוא זה המצביע על ההיבט המדכא

או , הם אף פעם לא קיבלו ממנה נשיקת בוקר טוב. ניטה כמעט ולא נוגעת בילדיםא"  :ונןג

לא , לא חיבקה אותם, לא הרדימה אותם אף פעם אהי, גם בלילה... כשהם הולכים לבית הספר

, אני הייתי מרים אותם, ותם ומנשק אותםתמיד הייתי אני זה שמחבק א... טוב- נשיקת לילה

הם באים . גם הם לא מבקשים את זה ממנה, ומענין. היא אף פעם לא באה אליהם... שישבו עלי

  ...".אלי

. הצורך במזון - היא מדכאת צורך גופני בסיסי עוד יותר . אניטה התמחתה בדיכוי צרכי הגוף

  .עצמותיה בולטות. אווריריות דקיקה ושקופה עד כדי, היא אשה מאוד שדופה, אמורכ

... חליתי במחלת קרון 20בערך בגיל ... לא אכלנית גדולה... ייתי רזה מאודהתמיד "  :אניטה 

אני מיד , אם אני אוכלת... אני כמעט ולא יכולה לאכול כלום... ומאז החריף המצב שלי עוד יותר

כל דבר גורם לכאבי ... ל דבראי אפשר לאכול כ. שלשולים, התכווצויות, מקבלת כאבי בטן קשים

  ..."בטן

  

  יחסי הדדיות מדומה -. חלק ג

שר קהוא מפרט את מהלך ה. ת מרכיבי היחס ההדדי המדומה בנישואיו פוסט פאקטוםאגונן מציג 

גונן סבר כי הדיכוי שהפעיל על . כי היה זה קשר שתכתיביו יצרו דיכוי והשטחה, עם אניטה ומגלה

הפעילה ציוויים הקשורים בחוזה ההתקשרות , לדעתו, אניטה. יטהעצמו היה כלי שרת בידי אנ

וי על מנת לממש אופי של יכציוויים שהשתמשו בד, ובאופי ברית הנישואין שלהם, ביניהם

ני הזוג לא ביססו קשר זוגי שיש בו שיח ב. סימביוטית במובן מסוים, התקשרות זוגית טוטאלית

  . המשותפת העילה הראשונה להתקשרות ביניהםלמרות שמלכתחילה היתה השיחה  -דיאלוגי 

  

  :עדר התרגשות והתאהבות כבר תחילת הקשר הזוגיה

, וכי גם בתקופת החיזור נעדר אלמנט הריגוש, גונן מספר כי מעולם לא היה מאוהב באניטה

שאינו , וי שבו נתון גונןכניתן להבין את חוסר התלהבותו כפן נוסף של הדי. ההתלהבות והקסם

  .יגושמאפשר ר

... הרבה רמסבי' איך'ה. חשוב לספר איך נפגשנו. ולא רציתי בה, פגשתי את אניטה"  :ונןג

. היא כל הזמן הסתובבה סביבי. אניטה התיישבה לידי... נפגשנו בחתונה של חברים משותפים

אניטה פשוט . פלטתי הרבה שטויות. הייתי שיכור. שתיתי שם המון... ניסיתי להתחמק ממנה

הרחיקה , אותי דההיא בוד... היא מנעה ממני לעשות צחוק מעצמי. שם ושמרה עלי היתה איתי

בסוף . היא חסכה ממני את הבושות. וככה אף אחד לא שם לב שאני שתוי, אותי מהיושבים

אך . בבוקר הבנתי כי היא הצילה אותי. את הלילה בילינו יחד. היא גם לקחה אותי הביתה, הערב

ה התקשר. אבל היא לא הרפתה. אני התחמקתי ממנה. לפגוש בה שוב לא רציתי. לא שבתי אליה

, איכשהו. היא הרתיעה אותי... ואני הייתי מתחמק ממנה... היתה מגיעה אלי. אלי שוב ושוב
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. ככה הפכנו לזוג. היא הצליחה לכפות את עצמה עלי. בכורח. בכח. מצאתי את עצמי איתה

ומשהו בי . היא מסוכנת לי ואני צריך לברוח ממנהכאילו שהרגשתי ש... ן מתלבטזמכשאני כל ה

תמיד ברחתי ... במשך כל שנות נישואינו, ואף פעם... וככה מצאתי עצמי מתחת לחופה, נכנע לה

  ".ממנה

  .היה עבורו ליום מדכא, שהיה אמור להיות משמח ומרומם נפש, יום נישואיו

הסתובבתי כל הבוקר ההוא , ייףע. מדוכא מאוד, ביום הנישואים שלנו הייתי מסוחרר"  :ונןג

הייתי ... הבאתי עצמי לחופה כמו תרנגול למשחטה. מרגיש זר ונטוש, מדוכא. בודד. ותבברחו

  ..."שלא אני הייתי שם. הרגשתי שהחופה הזאת נכפתה עלי. ככה התחתנו... מיואש

, הזוגתיאורו של גונן מאפיין מצב של נישואין בהם קיימים יחסי הדדיות מדומה בין בני 

ולעתים קרובות קשה לבני הזוג , נדה הזוגית'המתאפיינים בכך שההנאה והעונג אינם נכללים באג

בני הזוג . זהו ביטוי מובהק לדיכוי שמחת החיים. יהנות מהמפגש המשותףלו, לצחוק, לשמוח יחד

  ).(Wynne 1966מקפידים לשמור על מסגרת הנישואין ללא העונג וההנאה מהחיים המשותפיםׂ

הוא איבד את חופש , במילים אחרות. יטה משום שיצר תלות נפשית בהנכי נישא לא, ונן סוברג

  :העדר רצון חופשי - זהו מימד נוסף של דיכוי . הבחירה

כנראה . היא היוותה בפני דמות של סמכות מקצועית. ני יצרתי תלות נפשית באניטהא  :ונןג

. האמנתי בהם. פיתחתי בהם תלות. שליכך היה גם עם המנהלים . ם אבא שליעחיברתי אותה 

. רציתי אבא. ככה הרגשתי שיש מישהו לצדי. כאילו חיברתי אותם עם אבי. נכרכתי אחריהם

יד , מושטת עבורי, יד שתהיה עבורי. אני נורא רוצה יד. התקווה שלי היא לא להיות בודד יותר

גם ממנה . אניטה ככה גם עם. התאכזבתי מאוד, ף אותילטשת, שתגן עלי. שתסוכך עלי

שזוהי , זיהיתי. זו היתה החלטה שכלתנית. לא בחרתי אותה ממש, כשבחרתי אותה. התאכזבתי

אך בהחלט היתה תחושה כזאת שזו לא ... יכול להיות שזה לא היה הכל. האישה שאני צריך

היה לי רצון ... שענות עליה ה היה אלמנט של... אלא בחירה מהשכל, היתה בחירה מהלב

  ".כן...כן... שע על ידהלהיוו

  :נעדרי יחס דיאלוגי, בהיגד זה מסתמנים מספר מרכיבים של נישואין מנוכרים

ם האנשים עגונן מעיד על עצמו כי הוא נוטה ליצור תלות נפשית ולא יחס דיאלוגי , ראשית

הכרוך , "צמצום"נעדר חלל ה, נעדר מרחב, יחס של תלות הוא יחס סבוך. המשמעותיים בחייו

זהו המקום המקודש של יחסי . הזוגיות –לצורך היישות החדשה שנוצרה , וי מקום לזולתבפינ

במקום שייווצר מרחב ומקום , ביחס של תלות).  1994הנדריקס (שחסר ביחסים אלה , הזוג

יך הדרגתי של כרסום הנוגס בתהליך ההתפתחות וההתעצמות הלנוצר ת, לזוגיות יצירתית

  . )1992הנדריקס ( האישית

. הציפיות התלותיות הללו מובנות בתוך הקשר, בקשר המאופיין ביחסי הדדיות מדומה, ניתש

חוזק או , ופועלים במלוא הכח כנגד כל סימן של נפרדות, יחסים אלה מעודדים סימביוזה ותלות

  ).(Wynne 1985ת שונו
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היא . אכזבאי לכך הת. ונן ציפה שאניטה תפצה אותו ותשלים עבורו את הדרך שהוא נמנע ממנהג

זו לא היתה בחירה ... זהיתי שזוהי האשה שאני צריך": כדבריו.  לא הושיעה אותו מפני עצמו

  ...".  מהלב

הוא לא יכול לשקף לה , מכיוון שלא אהב אותה. ונן לא איפשר לאניטה לחוות את עצמה במיטבהג

טה לחוות את לא יכלה אני, אי לכך. את עצמה ברמה הפוטנציאלית שאליה היא יכולה להגיע

  . עצמה כאשה בנוכחות גונן

ומבטא במלוא העוצמה את , צומח, אין בן הזוג חש עצמו תקף, בקשר המאופיין בהדדיות מדומה

כל אחד , בעוד שביחסי הדדיות אמיתית, זאת ).(Wynne 1985אישיותו היצירתית והמינית 

זוהי . שהוא עשוי להיותרואה בו את מה , קיומי ףמעניק לו תוק, מבני הזוג מתקף את האחר

  ).1992הנדריקס (הדיאלוגית , המתנה העיקרית בזוגיות ההדדית

הוא אינו מסמן לה את אפיקי . ונן אינו מצביע לאניטה על המקום שאליו היא יכולה לצמוחג

הוא בחר בה לא כאשה אלא כמטה להישען . גונן מגמד את אניטה. ההיפך הוא הנכון .צמיחתה

ולכן נשא אשה , בשל הדיכוי בו הוא היה שרוי, ספיק כוח רצון להרים את עצמולא היה לו מ. עליו

  . מבלי שהוא יעשה דבר עבור עצמו, על מנת שתרים אותו

  

  "לשתוק את הכל" –ודיות ס

, החברה -"  הקהל"שהיו עורכים בני הזוג בפני " ההצגה"היגד הבא גונן מדגיש שוב ושוב את ב

  .נועדה להסתיר את עצמם מעיני הזולתהצגה ש, השכנים והמכרים שלהם

גם לחבר הכי . אסור היה לי לדבר על מה שקורה ביננו. אניטה כל הזמן צוותה עלי לשתוק": גונן

. היה אסור לי לספר למשפחה. מה קורה איתנו, היא אסרה עלי לספר מה קורה איתי, טוב שלי

פתאום ". הצגה"אנחנו עושים , גם כשאנחנו הולכים לחברים. הייתי צריך לשתוק את הכל. כלום

אף אחד לא היה מאמין על . כדי שכולם יראו שאנחנו מאושרים. מחבקת אותי, היא שמה עלי יד

  ".מה שהולך ביננו

" הסודיות"וכינה אותו , הדגיש  מרכיב זה שוב ושוב, במאמריו על יחסי הדדיות מדומה, וייןו

)Wynne 1958  .(שמר את תמונת ההרמוניה בין בני הזוגוהסודיות נועדו ל" הצגה"מרכיב ה .

הצגת ההרמוניה הכוזבת נועדה לטשטש את הכאב והעצב העמוק שבו שרויים בני הזוג בשל 

את הסודיות נועדה לטשטש  .להשתנות ולהעצים את אישיותם, פתחתחוסר יכולתם לה, בדידותם

ועדו לספר לבני הזוג ההצגה ומעטה הסודיות נ. החסר האינטימי והמיני העמוק שבו הם נתונים

  .ולתחזק את הקשר הזה, ואמונה זו מסייעת להם להמשיך הלאה, שבו הם מאמינים, סיפור מתוק

... עכשיו אולי את נדהמת כשאת שומעת את זה .היו שנים שהאמנתי שאני מאושר מאוד": ונןג

העלתי על לא ... האמנתי שהמשפחה שלי הכי בסדר בעולם. אבל זו עובדה. וגם אני תמה על כך

  ...".דעתי אפשרות אחרת

  .גונן מבין כי נישואיו עם אניטה התאפיינו במרכיבי הדדיות מדומה
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אבל לדעתי בעשר השנים האחרונות הייתי בתרדמת ורק עכשיו , יחד עם אניטה הייתי"  :ונןג

, ראשית. היא היתה חיה עם בן אדם מת. אניטה לא היתה חיה איתי, מבחינתי. אני מקיץ מהן

היום אין בינינו . לכן לא הייתי קיים. היא גרמה לי לעשות את מה שבא לה, שנית. תפקדתילא 

אבל אין , מייעץ לה, בזמן האחרון מוצא את עצמי משוחח איתה, םמיאני לפע. שום אינטימיות

אני היום נמצא ... אין שום קשר אישי בינינו... שיחות של חברים. בינינו שיחות אינטימיות

כאישה . לא מוצא בתוכי מקום עבורה כאישה... אני כבר אדיש אליה... לא רוצה בהאבל , איתה

כי , אני כל הזמן הודיתי לה, בהם הייתי שרוי בתרדמתש בעשר השנים. היא אישה מתה עבורי

, אני רק הייתי מפוחד. היא זאת שפרנסה, הרגשתי אשם על זה שהיא זאת שמחזיקה את הבית

, אני מתפקד... אני עובד, היום אני כבר חי באופן אחר... ללא מעש מסתובב שעות, ישן, מדוכא

אני עדיין לא . עדיין אני לא חי באופן מספק בלא, הקצתי משנתי... אני זה שמחזיק את הילדים

  ".מוצא את עצמי נהנה מכך שאני חי

  

  בבן הזוג" שימוש"ה

של היחסים ההדדיים  מביוטייהמניפולטיבי והס, הדגיש את האופי החמקמק) 1958( וויין

חונקים , יחסים תלותיים, מאחורי החזות החיצונית הנגלית לעין ,וכיצד ניתן לזהות, המדומים

  .ולעיתים אף מנצלים

בלשון הטיפול " עסקאות"ה(היגדים הבאים של בני הזוג ממחישים כיצד הטרנזאקציות ה

במיוחד , חות אישיתביניים המאפשר גדילה והתפת בביניהם אינן מותירות מרח) המשפחתי

  .במקומות החולשה

אך , לו" עזור"אניטה ניסתה ככל יכולתה ל. גונן התקשה למצוא ביטוי יצירתי לעצמו, אמורכ

   .והלפיתה העזה חנקה את שניהם, בני הזוג נלכדו זה בזה: תוצאות העזרה הזו היו קשות ועגומות

שנים שנשארתי בבית … היתה תקופה שפחדתי לצאת מהבית... אני רדוף פחדים"  :ונןג

היא לא  אמרה . וכל כלכלת הבית היתה עליה, אניטה היתה אז היחידה שפרנסה. והייתי רדום

חשבתי שיש לי אשה . הערכתי את זה, אז. נשאה את כל הנטל בגבורה. לא התלוננה. מילה

י כועס היום אנ. פשילנומניחה לי , ולא מציקה לי, ולא מטרידה אותי, שרואה שאני בצרה, טובה

והיא , חסר ערך, מבוטל, "קטן"אני חושב שאולי היה לה מאוד נוח שאני הייתי . מאוד על זה

בה גיאולי היתה מ, אשה אחרת. גרם לה לתחושות ערך, זה שירת אותה… אותי" הצילה"שוב 

אניטה עזרה להנצחת המצב שבו הייתי תלוי . אבל גם גורמת לי להתעורר יותר מוקדם, בכעס

והתחלתי , התפכחתי, רק לאחרונה התעוררתי. חסר ערך וחסר בטחון קיומי, פחדיםרדוף , בה

  ...".להרגיש מה קורה באמת בינינו

. הכל היה עלי. ואז אני תפקדתי יותר ויותר עד כדי התמוטטות, גונן הרגיש רע"  :ניטהא

י אז לקחתי על עצמ. כי זה לא הספיק לגמרי לצרכים של המשפחה, היתה בדוחק, הפרנסה

אי אפשר . הזניח הרבה דברים, לא טיפל בילדים. וגם בבית הוא לא תיפקד לגמרי. עבודה נוספת

. לא ראיתי את זה כדיכאון, כשגונן היה מובטל, אבל. ו לי חיים מאוד קשיםיה. היה לדבר איתו

ואני מחזיקה , היה לי ברור כי אני אוהבת אותו. פשוט תיפקדתי כמו רובוט. לא הבנתי את זה
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. גם כשרע לו אני לצדו, כשבן אדם חשוב לך, כי בשביל זה אני כאן, גם במצב של חולשה, תואו

  ...".אני נאמנה

אני רואה את זה כמניפולציה ... כי היא לא ראתה את מצבי הנפשי, אני כועס עליה"  :ןונג

ריא היום אני מבין שזה היה לא ב. להנציח מצב לא בריא שהיה קיים בינינו מלכתחילה. נפשית

ולדעתי זו , ני כועס על כל השנים האלהא. אבל אני מאוד כועס. לא עבורה וגם לא עבורי כמובן

  . "לא נפשית ולא אינטימית, אחת הסיבות שאני לא מסוגל להתקרב אליה

 כי אניטה, מתוך דבריהם עולה. ונן ואניטה דנים בשאלה מהו הגבול לנתינה הזוגיתגבהיגדים אלה 

מוצא את עצמו , במבט לאחור, גונן. והתמסרה ללא גבול למשפחתה ולבעלהאת עצמה " הקריבה"

בשל העובדה כי הנתינה הותירה אותו חלש וחסר יכולת לפתח עמידות , כועס מאוד על נתינה זו

  .משל עצמו

שפיתח את , לוינס עמנואלע הפילוסוף בניתן להבין יחס זה בין בני הזוג באמצעות מושגים שט

" אדישות-חוסר"לוינס טובע את המושג  ).1967לוינס ( חריות כלפי האחרוהא ,"אחר"מושג ה

non-indifference) (ביחסים הבין  .או נעדר מהם, אישיים-המתקיים ביחסים בין, כמושג ֶאתי

-nonלבלתי אדיש  הופך' )(indifferenceאשר כשלעצמו הוא אדיש , האני, סוביקטיביים

indifference) (- מושג המבטא את אי האיפשור . ינטרסים אגוצנטרייםמשתחרר מא, כלומר

סוביקטיבי בין האני לבין -האדישות מבטאת את היחס הבין-אי. להשאר אדיש כלפי האנושי

הופך להיות בלתי אדיש  ,)(indifferenceשתחילה הוא אדיש , האני, לטענתו של לוינס .האחר

non-in-indifference) (ם משמעותיים יבמהלך יחס)כי על , לוינס מדגיש). 1997, ל לוינסע, לוי

יכול להתייחס "וכך , מנת להפוך יחסים לאמיתיים חייב האני להשתחרר מאינטרסים אגוצנטריים

  ). 82:  1967לוינס " (אל הזולת, באמת אל האחר

עד כדי , ומתוך אכפתיות גדולה נתנה לו מעצמה, אניטה טוענת כי היתה מאוד אכפתית כלפי גונן

, וכל זאת לדבריה, היא תפקדה מעל ומעבר לכוחותיה. ה למצב של כמעט התמוטטותשהגיע, כך

כלפי , כי למעשה אניטה נותרה אדישה כלפיו, ואילו גונן טוען. מתוך נאמנות לאיש שאהבה

  .במונחי לוינס, מה שמתואר בפי אניטה כנאמנות מוגדר על ידי גונן כאדישות, כך. ודכאונ

, המשקיעה, דיתעבו אניטה היא הנותנת הבל, בין גונן לאניטה חוזהנראה כי מלכתחילה התקיים 

ואילו גונן ממלא באופן עקבי את תפקיד ; יםדהנושאת בעול ומצילה את גונן מפני עולמו רדוף הש

בן . ואין בו כל צמצום הדדי, זהו חוזה שאינו הוגן לאף אחד מהצדדים". א מתפקדל"ה, התלותי

  .והשני נותר מלא אשם ונוטר טינה, ומציל" עליון", הזוג האחד הוא מתפקד סידרתי

היא בסך הכל רצתה לעזור . אניטה לא מבינה איך ולמה אני כועס עליה. זאת הצרה שלנו": גונן

. אבל אני יודע. היא לא מבינה למה זה מגיע לה הכעס שלי". אהבה"והושיטה עזרה מתוך 

שהחלישה אותי ומוטטה אותי יותר  זאת היתה עזרה, לא רק שלא היתה במקום, העזרה שלה

. ככה אני רואה את זה. כדי להציל את עצמה, לי" עזרה"אניטה , בסופו של דבר, לדעתי. ויותר

אלא זאת היתה עזרה שהיא , זה לא היה לתת לי עזרה כדי שאני אתחזק ויעמוד על הרגליים

  ..."על הגב שלי, והיא החזקה כביכול, כדי שאשאר חלש, נתנה לי
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ות היבט הרסני ועלול לה אלטרואיזםמראה כיצד , )1990" (קיום בסוד הצמצום"בספרו , ברגוטנר

המחדד בבהירות את קיום האני מול , אינטנסיבי, אין כמו יחס זוגי, ואכן. ביחסים משמעותיים

אישית של קבוצה -רוטנברג מציג מודל התנהגות בין". הצמצום"כדי ללמדנו על כוחו של , האחר

תנועת "כי בתרבותנו מקובלת , ען עודטוהוא . חייהם הם קודש למען האחריםש, או אדם

המטוטלת המובילה הלוך ושוב בין קוטב האינדיבידואליזם הקיצוני לבין קוטב הקולקטיביזם 

תפיסה הקולקטיביסטית האת , באופן נתינתה, אניטה מייצגת). 58' עמ, שם..." (הקיצוני

ישועתו והצלתו של " למען", צמיעה עד כדי איבוד, יוטית ממשהמייצגת מחויבות סימב, הקיצונית

כפי שמניחה , "אלטרואיזם"לענין זה מציג רוטנברג הבחנה מעניינת בין המושג . בן הזוג השני

אישית של נתינה וסיוע -איזם מציין התנהגות בין-אלטר ".איזם-אלטר"לבין המושג , אניטה

מבני (כל אחד , במצב זה... וםשת הזולת עם כתב אישאינו משאיר א, לזולת המיוסדת על צמצום

כך הם אינם פועלים מתוך אלטרואיזם המעורר טינה או . אינו נותר בגדר נושה כלפי זולתו) "הזוג

כדי להנציח את החוזה , כשכל אחד מצמצם את עצמו למען זולתו, אשמה אלא מתוך צמצום הדדי

  ).58: 1990רוטנברג " (שביניהם

, בעמדה נוכחת, את בן הזוג: ובמקרה שלנו, לעולם מציבה את הזולת, סטיתאי- נתינה אלטר

או , איסטית של בן הזוג אינה מציבה את בן הזוג השני בעמדת חולשה-הנתינה האלטר. מלאה

איסטית המתקיימת ביחסים זוגיים דיאלוגיים והדדיים -נתינה אלטר. בעמדה קורבנית או מנצלת

הנתינה אינה מדלדלת את הכוחות של בן הזוג . שווה ערך לעולם מכבדת את בן הזוג כאדם

  .ואינה מחלישה או מעצימה את בן הזוג הנותן, המקבל

נתינה מסוג , ובמקרה של בני זוג, דיאלוגיים- מבססת יחסים א, נתינה אלטרואיסטית, בניגוד לכך

כאשר בן , שנינתינה של בן הזוג האחד ל. זה מייצרת או תורמת להיווצרות של יחס הדדי מדומה

מקטינה את האפשרות ליצירת מרחב ביניים זוגי , הזוג האחר נותר פגיע או חלש בשל אותה נתינה

היחס האלטרואיסטי אינו . ל של גונן ואניטה"זאת אנו רואים בבירור בהיגדים הנ. נכון ותקין

- טרלעומת יחס אל, מכיר באחר ואינו נותן תוקף למכלול קיומו של האדם המשמעותי בקשר

העזרה שאניטה נתנה לגונן . ואת מידת האחריות הנכונה לו" האחר"איסטי המביא בחשבון את 

  .תרמה לחולשתו והעצימה את נפילתו

חסר כח לבסס את עצמו , שרירים לתלות והסימביוזה הזוגית לא רק שהותירו את גונן מדולדה

סימטרית שנדמתה - ציה אאלא גם הותירו את בני הזוג בפוזי, ואת הפוטנציאל של יצירתיותו

, החלש והפגיע נותר חסר כח, ואילו הוא, כמעניקה הנצחית, בעיני גונן כמציבה את אניטה למעלה

  .ואסירות תודה, טינה, כשהוא מלא רגשות אשם, למטה

לגונן על , כיצד יכול אדם החש את כאבו שלו: "וטנברג את השאלה המתבקשתרבהקשר זה מעלה 

" ?כאשר אין הוא מסוגל לדעת מה עשוי להנעים לזולתו או להכאיב לו, תעצמו על ידי סיוע לזול

דכאונו ו עצבונו, לא רק את כאבו של בעלה: אניטה נותנת לנו את תשובתה). 60: 1990 רוטנברג(

אדם שאינו קרוב , כך. אלא גם את כאבה ועצבונה שלה היא אינה מסוגלת לחוש - היא אינה חשה 

  . ב גם אל הזולת היקר לואצל עצמו אינו יכול להתקר

גם אני הייתי כל הזמן . לא הבחנתי שהוא לא במצב טוב... אני נתתי לגונן מכל הלב"  :אניטה

ולא שמתי לב שגונן ממש , והייתי לבד בכל זה. מהעבודה הקשה, מהילדים, מהבית - עייפה 

  ...".לא חשבתי שזה ככה, אבל אז. בדכאון קשה כמו שהוא אומר
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שתאפשר לו להשיב את , בקש גונן עזרה אחרתמ, בדיעבד. ן כי אניטה תעזור לוא כך ביקש גונל

עזרה שתאפשר לו להגיע למיצוי  -שלא תותיר אותו חלש וחסר כוח  עזרה . עצמו לעצמו

יחסי ההדדיות , אבל. רק כך יוכל לחוש כי אניטה מכירה באחריותה כלפיו. הפוטנציאל הטמון בו

צדדית המדגישה את חוזקם של -תינה דונאינם מאפשרים , אניטההשוררים בין גונן ל, המדומה

יחסי הדדיות מדומה דווקא מחזקים . איסטית-דהיינו נתינה אלטר, כל הצדדים במערכת היחסים

   ;  1992 הנדריקס (מלא תלות ואשם , סבוך, היוצרת יחס סימביוטי, נתינה ללא גבולות אישיים

Wynne 1958, 1961.(  

  

  תוצר של יחסי הדדיות מדומה - סימת הביטוי ח

יכולת ביטוי שהולכת : ג גונן אחת מהתוצאות הקשות של יחסי הדדיות מדומהיבהיגד הבא מצ

  . ופוחתת עם הזמן

הבנתי , היא בעצם ניווטה אותי. ופות שאניטה היתה מאוד דומיננטית בחייקהיו ת"  :ונןג

אני בעצם לא בא , הרגשתי שלידה. אלא שהיא שולטת בי, שלא רק שהיא מצילה אותי שוב ושוב

והיו , למשל בסיטואציות חברתיות... לפחות ככה אני הרגשתי. שלידה אני לא חי. לידי ביטוי

בסיטואציות . כי יותר ויותר סירבתי ללכת איתה יחד לאירועים חברתיים, מעטות כאלה

צגה ה ני האנשיםהייתי צריך להציג בפ. שנאתי אותה על זה. היא ייעדה לי תפקידים, חברתיות

פ התכתיבים "היינו צריכים לשחק את הזוג האוהב והמושלם ע. פ המודל שהכתיבה אניטה"ע

ואכן כל מי שהיה סביבנו היה בטוח שלפניו , פעמים רבות שיחקתי את המשחק. שהיא הכתיבה

 שנאתי, ועוד יותר, שנאתי את עצמי על ההצגות האלה. מצליח ומפואר, מסור, זוג מדענים אוהב

היא . זה נקרא להיבלע... אני נשאר בבית. אני פשוט לא מאפשר את ההצגה היום ...כךאותה על 

, ונמצאת לידי, התחלתי להרגיש שברגע שהיא מגיעה הביתה. בלעה אותי בנוכחות שלה

להרגיש שאויר לא נכנס לי , ממש התחלתי להיחנק, התחלתי להיחנק, תזאהקירבה הפיזית ה

תזוז , תעשה את זה, תביא את זה. חילה לאמר לי כל מיני משפטיםהיא היתה מת. לריאות

כבר לא ... כל מיני אמירות פטרוניות שנועדו לקבע אותי במסגרת שבה רצתה שאהיה... לשם

במידה מסויימת זה כמו להיקבר ... שאני נחנק. הרגשתי שאני נקבר. הייתי ממש קיים עבורה

כי כדי להרגיש חנוק ומת אני לא . ת לא לצאת איתהזה חלק מהסיבות שגרמו לי לרצו... בחיים

ואני . ס חברותיפוטי, אני אדם מאוד חברותי... את זה אני עושה מצויין לבד. צריך אותה לידי

  ".זה לא עבד אף פעם, בינינו, אך איתה כזוג. אוהב חברה

 Wynneמוצאים את עצמם חסומים , לאחר זמן מסוים, אנשים המצויים ביחסי הדדיות מדומה

  .בדומה לגונן, ומתארים תחושות של חנק קשה) (1961
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  דיון

שהוא לא הצליח להשתמש , יצירתי במובן זה -ל לאמץ סגנון חיים יצרי כיגונן מספר כי לא הש

בדיכוי ובדיכאון שלו כמנוף יצירתי העשוי להובילו בדרך להשגת עוצמה פנימית והתפתחות 

  . והדיכוי הפך לדיכאון, בדרך של העצמת הדיכוי לגונן פע 19".צורך עליהלירידה "בבחינת , אישית

הוא שימוש נכון , תנאי מקדים לכך שדיכוי ודיכאון יוכלו לשמש כלי עזר ומנוף לביטוי יצירתי

רק אז . זהו מרכיב יסודי. תיקון ההתנהגות בהווה הספציפי, קרי, יותר באנרגיות החיים בהווה

גונן מדגים בסיפור חייו כיצד ההתחפרות והשקיעה . ל יותרבשתתאפשר יצירתיות וביטוי אותנטי 

נהרסה יכולתו לביטוי , כך. לתוך מנגנון הדיכוי הובילו אותו להרס יסודי של תחומים רבים בחייו

  . ולמימושה של מיניות מבוססת תליצירת זוגיות טובה והרמוני, להנאה ושמחה פנימית, עצמי

אניטה הכתיבה . יחודית להעצמת מגנון הדיכוי והירידהאת תרומתה הי" תרמה" ם אניטה אשתוג

על גונן ואניטה להציג כלפי חוץ הצגה של שלמות זוגית : קרי, חוזה זוגי הדוגל בהדדיות מדומה

את החזות השקרית , בינם לבין עצמם, אסור לבני הזוג למוטט, ומעבר לכך. הרמונית ובוטחת

ונאסר עליו לשאול שאלות על טיב , ם טובים ונכוניםל גונן נכפתה האמונה כי הוא חי חייע .הזאת

כדברי . בהדרגה הומתה התשוקה ואבד הענין הזוגי. ואי לכך נעצר, הביטוי  הזוגי נאסר. יחסיהם

של כל אחד מבני  חוזה הנישואין של הזוג המקיים יחס הדדי מדומה לא מכוון לצמיחה" :ויין

  ).Wynne 1965, 1985(" הםלשימור ולהקפאת כל אחד מ, אלא לקיבוע, הזוג

הוא חווה אותה כמי שמנעה , להיפך. לתקף את עצמו, ניטה לא סייעה לגונן להכיר את עצמוא

כך התפרקו . הפכה בעיניו לזו שרודפת אותו, זו שהיתה אמורה להושיע אותו. ממנו כל אלו

רים לכל אחד חוזה הנישואין והמחויבות עוז, ביחסי הדדיות מדומה. ההדדיים המדומים הקשרים

על פי  –איסופם והדבקתם מחדש , הכרה בשברים(מבני הזוג לעקוף את מסלול ההתפתחות הנכון 

ת מויחסים אלו משתקפים ב.  זהו חוזה מחויבות שמבוסס על מעקפים ודיכוי). מודל הצמצום

  . התשוקה בין בני הזוג

אלוגי הוא יצירת מרחב אחד מתנאי הקשר הדי. סגנון החיים המדכא אינו מאפשר קשר דיאלוגי

אלא רק מכוונים , ה בזהזכאשר בני הזוג עומדים ברשות עצמם ואינם נטמעים , "צמצום"על ידי 

אניטה לא . את זה מפני עצמו" מצילה"אשר בו זו , גונן ואניטה יצרו קשר זוגי. עצמם זה לזה

   .הצליחה להפיח רוח החיים בגונן

, אך בלתי ממומש, שהפוטנציאל היצירתי שלהם גדול, יםרלפנינו שני אנשים עתירי כשרונות וכישו

גם אניטה וגם גונן . לא סופר במלואו, כפי שצוין לעיל, סיפורה של אניטה. לפחות במקרה של גונן

  .שניהם חיו כשהם מדוכאים ומושפלים זה על ידי זה. לא ידעו להפיק חיים מתוך עצמם

                                                           
ניתן להבנה כאמצעי תירפויטי אשר כמו פעולת " ירידה לצורך עליה"רוטנברג מדגיש כי ההיגד החסידי  19

, רוטנברג(מאפשר לאדם להמריא גבוה יותר ככל שהוא מתכווץ לפני הנסיקה לגבהים חדשים , הקפיץ

ניצל את אנרגית הירידה לא  אך, גונן ירד וצלל. וא הסיפור של גונןלא כך ה). 244 'עמ, 1995, פרדס הנפש

  .לצורך נסיקה והתעלות
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: הפנימי ויכורח הבא לידי ביטוי בציו, וי של עצמוונן חי מתוך כורח פנימי הכופה עליו את הדיכג

האיסור על חיות ושמחת החיים מצא את ביטויו בדממה יצירתית ובהעדר התשוקה ". אל תחיה"

זוגיות ; הדממה והצגה, הכחשה, הדיכוי והיובש היצרי הובילו לזוגיות המבוססת על זיוף. לאשתו

  .התפתחותשאינה מעודדת צמיחה ו, המבוססת על ניצול הדדי

קשרי זוגיות . אתה-אמורים לספק מסגרת ליחסי אני, במובן האידילי, שפחה ויחסי זוגיותמה

אך , גונן פגש את אניטה. מתפוררים בסופו של דבר, המבוססים לאורך זמן על אינטרס של ניצול

לו נישואין א). קט האמור להציל אותויכאובי(ונישא לה כנישואין לחפץ , התייחס אליה כאל חפץ

אניטה מתייחסת . לז-בין אניטה וגונן נוצרו יחסי אני. הם היו עיסקה מסחרית. דיאלוגיים-היו א

ה לצורכי ההערכה ותאובייקט המשמש א, בעיניה" חפץ"הוא חש שהוא , כך. באותו האופן לגונן

  . העצמית שלה

וחיפשו  שניהם ביטלו את עצמם. יתר-דפוס ההתקשרות הבסיסי שיצר זוג זה הוא יחסי תלות

יחסי התלות העצימו את הניצול ואי . יחסי תלות שישרתו את הצורך שלהם להציל את עצמם

כי תעשה עבורו את המסע הפנימי שהיה , וקיווה כי אניטה תושיע אות ,גונן רצה. ההבנה ביניהם

 גונן עבר את גבולותיו ופלש למרחב. דיאלוגית-זוהי ציפייה א. עליו לעבור כדי לפגוש את עצמו

האכזבה . םשצריך להתקיים ביניה,  בכך למעשה ביטל את מרחב הביניים. הקיום של אניטה

הכרוך בציפייה חסרת הגבולות של , והיא תולדת הביטול העצמי הזה, במקרים כאלו בלתי נמנעת

גונן פלש . ולא את גבולות קיומה של אניטה, זוהי ציפייה לישועה שלא מכבדת את גונן עצמו. גונן

ונן היא ג האכזבה שעליה מדבר. משניהם" משוחרר"מרחב שצריך להיות  - ב הביניים אל מרח

  .תולדה של אכזבתו מעצמו

הבחירה מתגלית , כי כאשר אדם בוחר בן זוג מתוך עמדה פנימית של כורח, תיאור המקרה עולהמ

. לניצוו תלות  ויצירת המרחב לא יכולים להתקיים ביחסי" צמצום"מרכיב ה. כבלתי מוצלחת

אניטה . את אניטה" לראות"גונן לא התפנה . הניצול אינו מאפשר את ההכרה והתוקף ההדדיים

כך התרוקן הקשר הזוגי ותהליך זה חיזק את העדר . לא התפנתה לראות את מהותו של גונן

  .שהיה מלכתחילה אצל כל אחד מהם, האהבה העצמית

הזוגיות . קף פתאומי נגד הקשר הזוגיהחסר פורץ החוצה כהת, אשר אדם בוחר בן זוג מתוך חסרכ

המטען הכבד גורם . לא יכולה לעמוד בחסכים הגדולים שהביא כל אחד מבני הזוג לקשר הזוגי

או פינוי מקום , בזוגיות כזאת לא יכול להיווצר מרחב הביניים. בסופו של דבר להתמוטטות הקשר

  .זההמסייע לבני הזוג לראות ולהכיר זה את ,  "הצמצום"לחלל של 
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  6פרק 

  אריאלה ואיתן

  הקדמה 

אריאלה , איתן שותף בחנות סיטונאית לשימורי מזון. בני הזוג הם בשנות השלושים לחייהם

בני הזוג היו נשואים . הם נשואים כעשר שנים ולהם שני ילדים קטנים. עוסקת בהנהלת חשבונות

אריאלה תאונת דרכים אשר לפני כשנתיים עברה . דהויים, פושרים, שנים רבות נישואים שקטים

במהלך חודשים אלו ערכה אריאלה חשבון נפש עם עצמה . אילצה אותה לשכב חודשים ארוכים

בעקבות זאת הם עברו משבר אישי וזוגי . ולאט לאט התנפץ העולם האידילי שבנו בני הזוג לעצמם

 –שואין כאשר פגשתי את בני הזוג הם נמצאו בעיצומו של משבר ני. אשר טלטל אותם, קשה

  .ובסופו של דבר הם נפרדו

בטלה מאונס , בחודשים שבהם שכבה במיטה. תאונת הדרכים גרמה לאריאלה טלטלה נפשית עזה

תובנות . כאשר החלימה סירבה לחזור ולהיות אותה אישה שהיתה. היא עברה מהפך נפשי –

. מדת לבעלהשקרים וכניעה מת, כי חייה עד כה היו מסכת של זיוף, חדשות גרמו לה לראות

  . אשה שסירבה לחיות כמקודם –עם כוחות מחודשים , כתוצאה מהתאונה צמחה אריאלה חדשה

מלוות בדיכוי מיני , אריאלה מתארת את שנות נישואיה לפני התאונה כשנים של ביטול עצמי

התאונה החישה בה . דיכוי אשר לטענתה היה תוצאת היחסים שלה עם איתן בעלה –ויצירתי 

, ביחסים עם בעלה, במין  –שהתבטא ברצון לבטא את עצמה בכל המישורים , מהפך נפשי

  .תחומים שעד אז היו מוזנחים בחייה –ואף בעבודה חדשה ובלימודים , ביצירתיות

מספק ומהנה מזה , יחסי המין ביניהם לא התקיימו באופן סדיר, כאשר הגיעו בני הזוג לטיפול

סירובה נבע . היא סירבה לקיים יחסי מין עם איתן מאז שנוצר המשבר אצל אריאלה. כשנתיים

, איתן תבע ממנה מין כאות להוכחת גבריותו, לדבריה. כי איתן חילל את המין ביניהם, מתחושתה

היא . כך היא איבדה בהדרגה את כמיהתה למין עם איתן. לכניעתה, לשליטתו עליה, כסמל לאונו

. צרכיה וביטויה בעולם, נשיותה, ן אישיותהגם חשה כי איבוד המין היה מוטיב מקביל לאובד

  .את עצמיותה שנלקחה ממנה, המרד המיני של אריאלה הביע את רצונה להשיב את חיוניותה

שמעולם לא , עד כי היא מצאה עצמה שואלת שאלות קשות, התאונה חוללה בה שינוי כה עמוק

שליטה של  –קים ברורים בני הזוג קיימו יחסי הדדיות מדומה שהיו בהם חו. העלתה על דעתה

וללא , אך ללא עומק, הם חיו באורח חיים נעים ומהנה. וחוסר הדדיות, האחד וכניעה של האחר

שהחלה , ובמיוחד את אריאלה, תאונת הדרכים טלטלה את הזוגיות. התייחסות רגשית הדדית

  .רושיןהיו הגי, בסופו של דבר, תוצאת המסע הזה. במסע נפשי פנימי לבירור משמעות חייה

מאשה כנועה וצייתנית היא הפכה . הבעל איתן התקשה לקבל את המהפך הנפשי שעברה אשתו

אריאלה אף דרשה שגם איתן , ולא רק זאת. לאשה אשר דורשת לבטא את עצמה ולמצות את חייה

איתן . לכוח  ולכסף, ההשתעבדות למין –יעבור מהפך וישנה את מה שהיווה מרכז הכובד של חייו 

. ובנקודת זמן זאת פגשתים לראשונה, יחסיהם הגיעו למשבר. ממש מהפך זההתקשה ל
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שליטה של  –קיימו יחסי הדדיות מדומה שהיו בהם חוקים ברורים  ,בני הזוג שאותם נציג להלן

אריאלה מתארת את שנות נישואיה . וללא התייחסות רגשית הדדית ,האחד וכניעה של האחר

בעקבות תאונת דרכים . כוי מיני ויצירתי מצד איתן בעלהמלוות בדי, כשנים של ביטול עצמי

. החלה במסע נפשי פנימי לבירור משמעות חייה, לאחר עשר שנות נישואין, שעברה אריאלה

  .הביאו אותם למשבר קשה ובעקבותיו לגירושין, המסקנות שהגיעה אליהן טלטלו את הזוגיות

מספק ומהנה , א קיימו יחסי המין באופן סדירלאחר של, בני הזוג פנו אלי לצורך קבלת טיפול זוגי

הם נענו לבקשתי להשתתף . וכתוצאה מסירובה של אריאלה, מאז התאונה, מזה כשנתיים

ויספק מענה ועזרה לזוגות שמקיימים , מתוך רצון ותקווה שהקושי שלהם ישמש אחרים, במחקר

  .קשר שאינו הדדי

 3, פגישות זוגיות 10מתוכן  , פעמים 16נו נפגש. הראיון עם איתן ואריאלה היה ראיון ממושך

  .פגישות עם איתן 3-פגישות עם אריאלה ו

  

  הצגת הזוג

אריאלה עוסקת , איתן שותף בחנות סיטונאית לשימורי מזון. בני הזוג בשנות השלושים לחייהם 

בני הזוג היו נשואים שנים . הם נשואים כעשר שנים ולהם שני ילדים קטנים .בהנהלת חשבונות

לפני כשנתיים עברה אריאלה תאונת דרכים אשר אילצה אותה . פושרים, בות נישואים שקטיםר

במהלך חודשים אלו ערכה אריאלה חשבון נפש עם עצמה ועם . לשכב במיטה חודשים ארוכים

תובנות . כאשר החלימה סירבה לחזור ולהיות אותה אישה שהייתה. מהפך נפשי נישואיה ועברה

. שקרים וכניעה מתמדת לבעלה, כי חייה עד כה היו מסכת של זיוף, חדשות גרמו לה לראות

, אישה שסירבה לחיות כמקודם –עם כוחות מחודשים , כתוצאה מהתאונה צמחה אריאלה חדשה

  .וכך התנפץ העולם האידילי שבנו בני הזוג לעצמם

בכל  אריאלה הפכה מאישה כנועה וצייתנית לאישה הדורשת לבטא את עצמה ולמצות את חייה

תחומים שעד  –ואף בעבודה חדשה ובלימודים , ביצירתיות, ביחסים עם בעלה, במין  –המישורים 

  .אז היו מוזנחים בחייה

אריאלה אף דרשה שגם איתן יעבור מהפך וישנה את מה שהיווה מרכז הכובד של , ולא רק זאת

  .הם הגיעו למשבריחסי. איתן התקשה לממש מהפך זה. לכוח  ולכסף, ההשתעבדות למין –חייו 

נבע מהבנתה  ,לאחר המהפך שעברה, הבסיס לסירובה של אריאלה לקיים יחסי מין עם איתן

איתן תבע ממנה מין כאות , לדבריה. החדשה כי המין עם איתן היה מאז ומתמיד אקט של שליטה

כך היא איבדה בהדרגה את כמיהתה . לכניעתה, לשליטתו עליה, כסמל לאונו, להוכחת גבריותו

צרכיה , נשיותה, היא גם חשה כי איבוד המין היה מוטיב מקביל לאובדן אישיותה. למין עם איתן

את עצמיותה , המרד המיני של אריאלה הביע את רצונה להשיב את חיוניותה. וביטויה בעולם

  .שנלקחה ממנה
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  בית ילדותם של בני הזוג

  אריאלה

, הוריה התגרשו 13בהיותה בת . יין קבועאריאלה גדלה בבית שבו המריבות בין ההורים היו ענ

האב . "מריבות ובגידות כל הזמן, זה היה עצבים. קיוויתי שהם יתגרשו": והיא נשמה לרווחה

 ."אחר כך הגיעו הפליקים. כולם היו נכנסים לחדרים, כשהיה מגיע הביתה -דיקטטור "היה 

  .לאריאלה קשר קלוש עם הוריה. האם הייתה אישה כנועה וצייתנית

  איתן

אביו איש עסקים עסוק שחייו נסבו . הוריו גרושים. איתן הוא הבן הבכור מבין שלושה ילדים

כיום הוריו . אביו גם נהג לבגוד באמו. ואיתן העריץ אותו וראה בו מודל לחיקוי, סביב עשיית כסף

מגיל  כבר. וביתו היה ללא נוכחות הורית, כילד היה איתן מוזנח. נשואים כל אחד לבן זוג אחר

  .בעזרת שטרות כסף, צעיר דאגו הוריו לרפדו בכל טוב

  

  נושאים עיקריים בסיפור החיים של אריאלה ואיתן

  היצר  - .חלק א

היא . אריאלה לא נהנתה מיחסי המין עם בעלה ולא הייתה מסופקת: היחס ליצר ולמיניות

  .קושרת זאת לחוסר היחס ולחוסר הקשר ששרר ביניהם

אריאלה ביקשה יותר . המין היה עבור איתן אמצעי לפורקן פיזי :ניתומיניות רוח מין פיזי

אשר " מין נטו"היה זה , לדבריה.  אך טוענת שאיתן סירב לכך, משמעות אינטימית במעשה המיני

  . שיקף יחסים נטולי עומק ונטולי משמעות

ל יוזמה אריאלה מספרת כי נאסר עליה לבטא את עצמה במיטה באמצעות ביטוי ש – דיכוי מיני

  .רצון או משאלה מינית, מינית

אריאלה מתארת את ניסיונותיה להרחיב את טווח ההתנסות והחוויה  – ניסיון להרחבת המיניות 

כחוויה מרחיבה ) הליכה אל הים(מינית  –היא מתארת חוויה חושית . המינית של בעלה

  .איתן סרב להיכנס לתוך חוויה זאת. אינטימית

  ".בובת מין"התייחס אליה כאל . ה על אריאלה את נוכחותו המיניתאיתן כפ – מין בכפייה

כל . החומריים והרגשיים, הפיזיים, אריאלה ויתרה על צרכיה המיניים – הויתור על הצורך היצרי

  ..אלו הובילו לדיכוי יצרי ויצירתי

  

  דיכוי יצירתי - . חלק ב

עיניה היו . כחיים מדכאים אריאלה מתארת את חייה לפני התאונה: חיים עם עיניים כבויות

  .וחסרות שמחת חיים, כבויות
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היא מתארת את . אריאלה עבדה במשך שנים בעבודה שלא סיפקה אותה: חוסר הנאה מעבודה

איתן מתאר את עבודתו כממוקדת  .מקום העבודה שלה כמקום הגוזל ממנה הרבה אנרגיות

  .בעשיית כסף

  . כביטוי של ויתור עצמי, ויתור קשה וכואב, יםאריאלה ויתרה על הלימוד :הויתור על הלימודים

היא חשה ריקנות בשל נטייתה . אריאלה ויתרה על חלום חייה להיות מורה :הויתור על החלום

  .לביטול עצמי

 –סייגים ואיסורים , גבולות, אריאלה מתארת עצמה כאדם ששם על עצמו מגבלות :דיכוי עצמי

  .ללא כל צורך

  

   דיאלוגי-קשר א -. חלק ג

  . בני הזוג סברו שנישואיהם טובים  :הונאה עצמית

. ביטול העצמי שלה: אריאלה מתארת את היסוד שעליו הושתת קשר הנישואין :ביטול עצמי

  .אריאלה הצטמצמה לחלוטין ואיתן תפס את מלוא המקום

  . התנהגות השתלטנית והמתנשאת של איתן מבטלת את אריאלה: "אחר"ביטול ה

אריאלה ואיתן ניסו לקיים קשר אחר המבוסס על יחסים דיאלוגיים  :דיאלוגיהניסיון לכונן קשר 

  . הניסיון לא צלח. ולכונן ביניהם איזון מחודש שיהיה מבוסס על יחסי הדדיות

  

  פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

  היצר - .חלק א

  :היחס לייצר ולמיניות

ן ביחסי המין שקיימו בני הזוג והן באופן ה, בין איתן לאריאלה הקשר הזוגי היה נטול הדדיות

אריאלה באה בטענות אל בעלה כי הוא מעולם לא פינה . את משמעותו של היצר בחייהם תפיסתם

  . במיוחד לא בחיי המין שלהם, עבורה מקום בעולמו

אריאלה מבכה את חוסר יכולתו של בעלה להשתחרר מהסד הנרקיסיסטי הכובל אותו אל גופו 

הקידוש , במובנים רבים .ינו מאפשר לו לכונן יחסים דיאלוגיים עם אשתוואשר א, בלבד

ודלדל את , הנרקיסיסטי של הגוף הוא שהוביל את איתן ליצור יחסי כפייה והשפלה עם אשתו

  . יכולתו להפיק מעצמו תוצרים יצירתיים

ייתי ה. ככה אמרתי לעצמי. זה הגבר שייחלתי לו, איתן –שנים אמרתי לעצמי "  :  אריאלה

למה אף  –שאלתי את עצמי . אבל אחרי התאונה התחלתי לשאול את עצמי שאלות. מסופקת בזה

... למה יש רק מין נטו וזהו? מנשק אותך, מדבר איתך, משוחח איתך, פעם איתן לא מלטף אותך

לא הייתי . הייתי מאוד קרה. וגם אני הייתי שונה... התחלתי לשאול את עצמי המון שאלות

וככה , וככה שנים היינו יחד... כלום לא ידעתי על מגע. לא הייתי מסוגלת ללטף. עתמסוגלת לג

היה . ורק בתוכנית שלו, רק מתי שאיתן רצה. שתי דקות בדיוק. רק סקס נטו. קיימנו יחסי מין
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אפילו חשבתי שככה . בינינו הרבה קור ואני לא שמתי לב מספיק לזה כי לא הכרתי משהו אחר

להסביר לו שלא . התחלתי לדבר עם איתן, אבל אחרי שחל בי השינוי... טוב ליזה טוב וחשבתי ש

אבל איתן התנגד לי . ולא נהנית, ושגם יחסי המין לא בסדר ושאני קפואה ככה. טוב ככה לחיות

אבל . המין מלא כשהתחושות בפנים טובות... הוא התנגח בי. את איתן לא הצלחתי לשנות. מאוד

ומה אני מבלבלת לו , הוא אמר לי שאני רק מקלקלת ושהכל בסדר. תיאיתן לא רצה לשמוע או

. הלך ממני. הוא התעצבן, ברגע שהייתי מתחילה לדבר. הוא הרגיש שאני מטרידה אותו. במוח

לא היה מוכן . לא היה מוכן לגעת בכלום. אבל הוא לא רצה. יש המון המון על מה לדבר לגבי המין

וככה הגיע היום . והתחלתי להתרחק, וד מתוסכלת ממנוואז התחלתי להיות מא, לגעת בי

שלא יכול להיות שיהיה בינינו רק מין , כי אמרתי לעצמי. שסירבתי לקיים איתו בכלל יחסים

ושמעבר לזה לא . זה רק היה מפגש של גופות. ואני הבנתי שמה שהיה בינינו לא היה מין... וזהו

  ".היה בינינו כלום

אריאלה היתה אצלי בידיים ולא ידעתי איך להעריך את . ידיוטא. הייתי טיפש"    : איתן

אבל אני לא יודע ... זה מה שאני מבין עכשיו. כנראה שלא ידעתי איך להיות איתה במיטה... זה

  ...".צריך ללמד אותי... איך

כי הוא רוצה רק , לאיתן היה אולי טוב. במין אף פעם לא היה טוב בינינו"  : אריאלה

הוא לא שם לב למה שאני . אבל לא היה מי שיקשיב לי, אף פעם לא היה טוב אבל לי. לפרוק

יותר כיף , יותר משחקים, יותר שיחה, אני רציתי יותר מגע. היה חותך אותי. הייתי מדברת

אומר כמה . עכשיו הוא מצטער. זה הקטע שלו. אבל איתן מכני. יותר קירבה. וספונטניות בינינו

זה קשור בהמון . אישיות. כי זה גם אופי... א יודעת אם הוא יכול אחרתאבל אני ל... הייתי טיפש

  ".תכונות

הוא מודה בחוסר יכולתו לכונן יחסים . ניתן לראות כי איתן מבין ומקבל את טענותיה של אשתו

ערב גירושיהם הוא מבכה את חוסר יכולתו לכונן . עם אשתו, שאינם נרקיסיסטיים, דיאלוגיים

  .בהמשך נראה כי הכרה זו אינה באה לו בקלות. אשתו קשר מיני הדדי עם

  

  מין פיזי ומיניות רוחנית

הוא נשאר באותו מקום שבו . אני עברתי שינוי נפשי גדול ואיתן לא עבר אותו"  : אריאלה

כי היום המין בשבילי שונה ממה שהיה . וזה גורם לקרע בינינו גם במין, אנחנו היינו עשר שנים

מה הפירוש של זה , לא הבנתי לעומק אז. לי שהמין בינינו היה סתמי אז לא היה אכפת. אז

הנאה שיש בה קשר עמוק בין , היום אני רוצה הנאה אחרת ממין. שהמין בינינו היה חסר עומק

אז פעם . כואב לי הביצים, והוא אומר לי, איתן רוצה מין איתי כי בא לו. ואין לנו את זה, שנינו

כי אני רוצה מין . כי לא ככה אני רוצה להיות איתו, והיום זה מפריע לי. הייתי מייד שוכבת איתו

  ...".אלא רק כדי להתפרק, לא רוצה מין כדי להיות איתי. ואיתן כזה כפייתי, מתוך הנשמה שלי

אני משתדל להתאפק . אני מבטיח לא ללחוץ עליך יותר... אני מוכן לחכות עד שתרצי"  : איתן

... אני אתנהג איך שאת רוצה, אפילו שהרבה זמן לא שכבנו. כב איתיעד שתרצי לש... עד שנשכב

  ".לפי איך שאת תקבעי
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הכאב של אריאלה נובע מכך שחוסר היחס של איתן במיטה הוא הד להבנתה כי ההיבט הפיזי היה 

מאז ומתמיד ההיבט היחיד לזוגיות וסוג המיניות שהכתיב איתן לא היה ביטוי של הדדיות אלא 

  . זישל צורך פי

זה מה שצריך . אני לא מרגישה טוב במיטה כבר הרבה הרבה זמן"  ): פונה לאיתן(אריאלה 

, אתה צריך לשאול את עצמך מה קרה. ולא זה שהרבה זמן כבר לא שכבנו. להדליק לך אור אדום

לי כל זה לא  –ואוכל , ובית יפה, לך מספיק כסף... או לא יודע לשאול, ואת זה אתה לא שואל

זה . לא לעוד כסף. לזה אני שואפת... אם תהיה מסוגל להתחבר אלי. א זה מביא לי אושרל. חשוב

גם לעצמך אתה . אבל לא ידעת איך להתייחס אלי, אתה ידעת לעשות כסף... לא מדבר אלי בכלל

  ...".היית מבין שאתה בבעיה עמוקה, כי אם היית באמת מתייחס, בכלל לא יודע להתייחס

היא רוצה מיניות אינטימית רגשית . שהיא אינה רוצה עוד במין מסוג זה אריאלה הגיעה להכרה

היא מנסה להפנות את תשומת ליבו של איתן להיבט זה ולגרום לו להבין . שתביע כלפיה אהבה

  .שהיום היא מבינה שהמין צריך להיות ביטוי של קירבה

י אני רוצה לגעת בה כ. זה שאריאלה לא רוצה לשכב איתי עכשיו זה פוגע בי מאוד"  : איתן

  ".והיא לא מעוניינת במין בכלל, ולהיות איתה

אבל עכשיו אני . אני מאוד מעוניינת במין. זה לא נכון שאני לא מעוניינת במין"  : אריאלה

כי עכשיו אצלי הצורך המיני הוא צורך שונה מכפי שהוא אצלך וזה , לא מסוגלת לשכב איתך

וזה , זה סוג של קירבה מאוד גדולה וצורך להיות איתך, כי עבורי לעשות איתך מין. מקשה עלי

  ...".לא מה שאני מרגישה עכשיו

  "?מה יכול להיות, אז תנסי"    : איתן

אני לא מרגישה צורך להתקרב ? מה יש לי לנסות. אתה לא מסוגל להבין אותי"  : אריאלה

אתמול . וחה אותיוכזאת גישה ד, אתה מתייחס אל המין בינינו כאל פרס שאתה מקבל... אליך

שאני אשכב : ונשארת שם איתי ואחר כך מיד דרשת עבור זה תמורה, הסכמת ללכת איתי לים

כי אתה לא מבין שעבורי המין זה , אתה כל הזמן מצפה לפרס הזה ממני וזה דוחה אותי. איתך

לא לאיזה שהוא קשר אחר , אני לא מחלקת פרסים ואתה מצפה לפרס... משהו שונה לגמרי

זה לא התפקיד . הביצים שלך כואבות ואני צריכה למנוע ממך כאב. אתה כפייתי במין... נוביני

ואני לא בטוחה , אני רוצה מין אחר... אני כבר לא רוצה להיות במקום הזה יותר. שלי בחיים

אני רוצה מין עם קירבה ואתה לא יודע או לא רוצה להיות . שהמין איתך יכול להיות שונה

נראה לי שאתה בורח . ואיתך הרגשתי מכנית, לא מין מכני. ריכה מין עם חברותאני צ... קרוב

זה מה . ואתה כועס עלי שאני לא מוכנה יותר לספק לך את הבריחה שלך, בורח מעצמך, דרך מין

  ...".שמפריע לך

  "?אולי את קרה, אולי את לא נהנית ממין"  : איתן

  דיכוי מיני

מדברי אריאלה בדבר האיסור שהטיל עליה איתן ליזום מין היבט נוסף של המין בני הזוג עולה 

  .בעצמה או לבטא משאלות מיניות
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אבל הוא , ניסיתי גם אני ליזום, בעבר. יחסי המין בינינו הם רק ביוזמת איתן"  :אריאלה

, אסור לי ליזום מין. ואז הפסקתי, ניסיתי מספר קטן של פעמים. העיף אותי ממנו, דחה אותי

היו לנו . והכל רק איך שהוא רוצה... אז רק הוא יוזם, שזה בגלל חוסר הבטחון שלוכנראה . רק לו

הוא לא . כי איתן רוצה רק לגמור. אבל הרוב זה סתם,  בכל שנות הנישואין פעם אחת מין נפלא

בשבילי העיקר הוא . ובשבילי לא. בשבילו מין זה לגמור וזהו. או בלטיפות, מתעניין בחיבוקים

, כשקודמת לזה שיחת נפש, תראה כמה המין נפלא, איתן, ואני אומרת לו. כל מה שמסביב

אם זה , ממש מעורר התרגשות, תראה כמה המין יכול להיות נפלא, אני אומרת לו איתן... קירבה

, אבל זה לא מדבר אליו. כמה זה טוב יכול להיות כשאנחנו משוחחים, תראה איתן. לא רק טכני

  ..."עבורו זה רק לגמור

יאלה מצביעה על כך שחוסר הביטחון הכולל של איתן הוא הסיבה לכך שאינו מסוגל לוותר על אר

כך התבסס . שליטה מוחלטת ביחסי המין ולכן אינו מתיר לה ליזום או לבטא משאלות בתחום זה

ולא על כיבוד הדדי של גבולות העצמי של , שמבוסס על שליטה מול כניעה ,דיאלוגי בינהם-קשר א

, כאשר היו קרובים זה לזה רוחנית, עם זאת מציינת אריאלה שפעם אחת בלבד .הםכל אחד מ

התקיים ביניהם מפגש מדהים בעוצמתו ובו חשה התעלות מכל המעשה ואפילו האורגזמה נתפסה 

שחשה אריאלה בזמן אקט מיני שבא מתוך , תחושת השחרור ממגבלות המצב האנושי. כשולית

  . של מציאות נפשית באמצעות החיבוק האוהב של בן הזוגהביאה אותה לרמה אחרת , קירבה

כי היתה לנו קירבה רוחנית לפני . פעם אחת. פעם אחת היה לנו מין מדהים"  : אריאלה

אנשים מגיעים לתחושה הזאת של התעלות מסמים . היתה לי מין סחרחורת כזאת... זה

זה תחושת . יכולה לתאר את זהאני אפילו לא ... אצלי זה טבעי בא. ולי זה קרה ממין, ומשתיה

. זה משהו אדיר. אבל צריך לרגש כדי להגיע לזה. מלאות והתעלות וכל האורגזמה נעשית שולית

רק הקשר . זה מה שיספק אותי. אם הדברים יעבדו נכון ביני לבין איתן אז זה מה שיקרה בינינו

  ."...ועד היום לצערי זה קרה רק פעם אחת... הרוחני בינינו ימלא אותי

. איתן משיב על טענותיה של אשתו כי המין ביניהם הוא נטול קשר ועומק בחוסר אונים מוחלט

  .הוא אינו מבין מה היא רוצה

, כי אם היה לי חשוב רק לגמור, שאלתי את אריאלה אם אי פעם היה לה צורך מיני"   :איתן

אבל . בצד או סטוץ הייתי עושה מערכת יחסים. אז הייתי מחפש בחוץ, ורק הצורך המיני שלי

כי הצורך שלי הוא עם אריאלה , כי אני לא בן אדם כזה. ואני לא מחפש את זה, אין לי את זה

אריאלה הרבה פעמים ניסתה להסביר לי שהיא רוצה מין ... והצורך המיני שלי הוא עם אריאלה

  ...".ובאמת אני לא הבנתי מה היא רוצה ממני... עם קשר

  

  ניסיון להרחבת המיניות

היא . בהיגד הבא מתארת אריאלה את מאמציה להכניס משמעות ותוכן למעשה המיני שלהם

כהרחבה של  ,ניסתה באופן יצירתי לכונן משחק מקדים של שיחה מרגיעה ושהות נעימה בים

  .ניסיונה נכשל. המעשה המיני והעמקת היכולת ליהנות מהקשר

כל המסביב . להכנס אלי ולגמור .במשך כל השנים לאיתן היה חשוב רק לגמור"  : אריאלה

כי , הוא לא משוחח איתי. כי אין לו צורך במשחק מקדים. הוא לא מחבק. בכלל לא היה חשוב לו
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וניסיתי להכניס באיתן שאם אני אקרב את ? לא, מספיק הרי שיש כסף. לא צריך לדבר איתי

ואז אולי גם אני אוכל , ו'מין כזה מאצ, ולא יהיה כזה קשוח, אז אולי הוא יפתח, איתן לעולם שלי

, נסתכל על השקיעה, נקשיב לגלים, נשב שם, בוא נלך לים, אז אמרתי לו... להתקרב אליו

כדי לבוא , אז הוא הסכים. מאוד מרגיע, לי הים מאד חשוב. זה שיא הכיף בעולם. נשוחח

אס לו והוא ואחרי חמש דקות נמ. ומצאנו פינה והתיישבנו והסתכלנו על הים, לקראתי ואז הגענו

לא , זה לא מדבר אליו. כי שעמם לו. והתקפלנו וחזרנו הביתה... ואחר כך לצעוק, התחיל להתגרד

ורק מה , וככה אני רואה שהעולם שלי פשוט לא מצליח להגיע אליו". אקשן"היה שם מספיק 

 וככה אני מתרחקת... אז אי אפשר לקיים את זה, ומה שחשוב לי, שהוא רוצה מתקיים בינינו

  ...".ממנו

  ...".ושוב פעם לא הסכמת, חשבתי שתשכבי איתי, גם אחרי הים"   :איתן

מקור הדחפים שלו . אריאלה קושרת בין יחסו של איתן למין לבין שאיפתו האובססיבית לכסף

. קיימא-שאיפה ליחסים בני אך אין בו תשוקה או, הוא לסיפוק צרכים נרקיסיסטיים שלו

על . ת על רקע הניתוק שלו מחוויות רגשיות מורכבות ורבות פניםהפעלתנות שלו נראית כפייתי

היה עליו לפתח מכוונות כלפי , כפי שאשתו חותרת להשיג, מנת לגלות הנאה רוחנית ממיניות

, הרבה כסף עד כמה שאפשר –כסף ומין : אך איתן היה ממולכד בעולמו הצר  ,החיים הארוטיים

חיי המין הם עניין , בעיניו. לא לחיזוק המפגש הזוגיאך , לצורך התפרקות בלבד, ומין ממוקד

הוא נותר מבולבל מול . כי אשתו מעוניינת במין מורכב יותר, הוא אינו מצליח להבין. פשוט

  .שכן היה סבור כי האושר בהישג ידו, שסתרו את תפישתו בכלל על אודות העולם, דרישותיה

   

  מין בכפייה

אריאלה מעלה תהיות . שר התובענות המינית של איתןבהיגד הבא מנסה אריאלה להבין את פ

כי שניהם , אריאלה אומרת בסופו של דבר. ביחס לאופן שבו כפה עליה איתן את נוכחותו המינית

הצורך המיני של , לדעתה. המין היה משהו אחר, אך עבור כל אחד מהם, קיימו יחד יחסי מין

ואילו עבורה , וא צורך פיסי הממוקד בגוףהצורך של איתן ה, לטענתה. שניהם נובע ממקום אחר

  ":בראש"הצורך הפיזי ממוקד 

. איתן לחוץ אז עושים סקס. כל הסקס של העשר שנים האחרונות היה כזה"  : אריאלה

רוצה , הוא היה כועס עלי. בכפייה, היה רודף אחרי בכל הבית עד שהייתי נכנעת וככה זה היה

, אז הוא היה מתעצבן, אם לא היה בא לי. שוכבים וכועס עלי אם אנחנו לא, לקבל ממני סקס

יש לי כאבי ביצים ואז ככה היה כופה עלי : היה בא אלי בטענות. עד שהייתי מתעייפת, צועק עלי

לחיות עם התחושה שמכריחים אותי לעשות משהו שלא בא . ואני יותר לא מסכימה לזה... סקס

זה לא !... עכשיו אני רוצה: אתה צועק עלי. ..אתה מכריח אותי ואני מתרחקת... לי לעשות אותו

לשכב , איך אתה הסכמת לבוא עלי... זה היה לי בכפייה ואני לא מבינה אותך איתן. בא מהנפש

? מה אני בובת מין? איך יכולת ליהנות ולקיים יחסי מין כשלא בא לי. כשאני לא רוצה, איתי

כל . מה שחשוב לך זה להתרוקן, קסכשזה היה מגיע לס. ככה הרגשתי. כאילו שאני בובת מין

  ...".השאר ממש לא חשוב לך

  ...".הייתי מחפש בחוץ, אם לא היית חשובה לי. בטח שאת חשובה"    : איתן
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משהו שלא הבנתי , המין עבורי היה משהו שונה, כל העשר שנים שהיינו ביחד"  : אריאלה

תמיד דרשת יותר ממני ולא  אתה, כל הזמן במין... אותו ועכשיו אני הולכת להגיד לך את זה

גם בזה דיכאת אותי כי . או לא אוהבת מין, הבנתי למה אתה כל הזמן בא אלי בטענות שאני קרה

. אבל כל השנים האלה היה משהו חסר, אני נהנית ממין. כמעט בכל פעם, אני בחורה שכן גומרת

לי תמיד . ואני לא, קהיית מסופ, הבנתי למה לך תמיד היה טוב. לי היה חסר משהו והבנתי למה

הצורך שלך והצורך שלי מגיעים ממקום : ואני הולכת להגיד לך את זה... היה משהו גדול שחסר

המין עוזר לי להרגיש את הבן . המגע הליטוף, לי חשוב הקשר: כי בשבילי המין הוא אחר. אחר

אבל אצלך . הנשמה כי אותי מעניינת. כל זה לא מעניין אותי, מי גומר ומה גומר ולמה גומר. אדם

, משחק של שתי דקות ולך זה הכל. לך יש צורך גופני. אצלך הצורך הוא מין נטו. איתן זה שונה

  ".לא באברי המין, אצלי המין הוא בראש. זה מספיק

ומנוטרלת , לדידה של אריאלה הפכה החוויה המינית למעוקרת ואותה עצמה למשותקת

  :ועוררה בה תחושת ריקנות, לתפקודית בלבד החוויה המינית הפכה. מרגשותיה העמוקים

.  זה נראה לי הכי בריא בעולם. אני לא מבין מה רע בזה שאני רוצה לשכב איתך"    : איתן

  ".ואת גם יודעת שאני אוהב אותך

רק עכשיו כשאתה מבין שאני בורחת לך . אף פעם לא אמרת את המשפט הזה"  : אריאלה

אבל המשהו הזה לא מספק . י אתה מרגיש כלפי משהואתה מתחיל להבין שאול, מבין הידיים

  ".לא עונה יותר על הצורך שלי. אותי

כחלק מן הזוגיות וכמשקף אהבה וחום , בהיגד הבא מתארת אריאלה את המין האידיאלי בעיניה

  .אנושי

הדרך שלי ליצור קשר של זוגיות היא . עם דיבור, אני רוצה זוגיות עם חברות"  : אריאלה

כי הוא פגע בי . הכל תוך כדי שיחות ולאט לאט. אני צריכה היכרות מחדש עם איתן .דרך איטית

איתן רוצה הכל . אבל אין לו סבלנות. זוגיות אחרת צריך לבנות לאט לאט. המון ואני מרוחקת

ולי קשה , הוא רוצה איתי מגע. הוא רוצה לשכב איתי ולא מכבד את זה שאני מרוחקת. עכשיו

הוא עושה לי פנים ... והוא כועס וצועק על זה, את הפגיעה ולהתמסר לועדיין להזיז הצידה 

אם אני אצליח להתקרב אליו . אני אוהבת אותו אבל עדיין לא יכולה להתקרב אליו. כועסות

אבל הוא כופה עלי סקס . גם זה יצטרך להשתנות. ברור לי שגם המין בינינו יהיה שונה, מחדש

אף פעם לא מהמקום . רק כשהיה לו צורך. ופת הנישואיםככה זה היה בכל תק. בתקופה הזו

אם נגיע לזה שהמין בינינו יהיה ממקום , איתן, ואתה. המין בינינו צריך לבוא מאהבה... הנכון

לא תבין מה עשית לי עד . אז אתה איתן לא תבין איך חיית עד היום, של חיבור נכון וקשר טוב

  ".ואין קיצורי דרך, ואתה רוצה קיצורי דרך .ולמקום הזה איתן אני רוצה להגיע, היום

  

  :הויתור על הצורך היצרי

- שרר ביניהם יחס א, לדעתה. שנים רבות ויתרה אריאלה על מימוש מיני ביחסיה עם איתן

אחד מתפקידיו של הארוס הוא . שהושפע מן העובדה שהמין ביניהם היה ריק מתוכן, דיאלוגי

. לכדי מארג אחד, ואת הקשר והמפגש עם בן הזוג, אישילחבר את כל פיסות החיים של עולמנו ה
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גרם לאריאלה לוותר על מימוש צרכים אחרים של , במין ומחוצה לו, הוויתור על הצורך הרגשי

  . היא לא נהנתה מעבודה טובה וחשה שאינה חיה כלל, לא היו לה חברות. החיים

. חשבנו שיש קשר. ו קשרשנים אין בינינ. איתן, כבר אין בינינו קשר שנים"  : אריאלה

אבל לא  הייתי . הייתי כנועה. אני פשוט חייתי מתוך צייתנות. אבל לא היה, האמנו שיש קשר

וגם לא הרשית , כי לא ידעתי מה זה חברה, לא היו לי חברות. לא הייתי חיה בשום אופן. חיה

כי זה . בינינו לא היהגם מין . כלום לא היה לי. לא ידעתי מה זה עבודה טובה... שיהיו לי חברות

. אבל מין לא היית צריך, רצית רק לפרוק את עצמך. כי אתה בכלל לא היית צריך מין. לא נדרש

ובכלל לא היית פנוי . ועוד ועוד עבודה, אתה רצית רק עוד כסף... כי לא היית צריך להיות איתי

  ".מין  נטו, רק לגמורלך היה חשוב ... אלה דברים שבכלל לא עניינו אותך. לבדוק איך אתה חי

היא . הויתור של אריאלה על צרכיה המיניים ועל צרכיה הרגשיים התבטא באופן רחב יותר

ומי שהפכה לפעול באופן , דחפים ומודעות עצמית, מתארת עצמה כאדם מכני נטול צרכים

  .אוטומטי בכל תחום בחייה

מה ידעתי . ני לא נהניתולא ידעתי שא, אני הרבה זמן לא ידעתי ליהנות בכלל"  : אריאלה

חוזרת . מתלבשת והולכת לעבוד, הייתי קמה בבוקר. לא ידעתי בכלל מה אני צריכה? לעשות

היום אני . וזה נגמר. אוטומטית. ומה שאיתן היה אומר לי הייתי עושה. מבשלת, מנקה, בערב

וכמו . בלתאז אני סו, שואלת את עצמי ממה אריאלה נהנית ומה אריאלה רוצה ואם אין לי הנאה

אז לכן . אני גם סובלת עם איתן כי אין בינינו קשר, שאני סובלת בעבודה כי אין לי הנאה ממנה

, אני פשוט רוצה משהו אחר. אבל אני לא חושבת שאני לא נהנית ממין. אני גם לא נהנית במיטה

לך וזה לא הו, רוצה אותי בחזרה כמו שהייתי פעם, איתן, אתה. וזה מה שלא מסתדר לאיתן

  ".בחיים, לקרות

  . הגיעה היום אריאלה למקום אחר, עם תחושות הדיכוי והוויתור על הצרכים

  

  דיכוי יצירתי- . חלק ב

  ":חיים עם עיניים כבויות"

את " פורק"האופן שבו איתן . הדיכוי היצרי המיני של בני הזוג השפיע על הביטוי היצירתי שלהם

הן בעבודתו והן בקשריו  -מבטא את עצמו בעולם יצרו עם בת זוגו משקף את האופן שבו הוא 

שוויתרה על צרכיה המיניים והרגשיים חשה בדיכוי בכל ההיבטים , אריאלה, ואילו. החברתיים

  .היצירתיים של חייה

היא רואה את עצמה אז כאישה בריאה אבל , היא מתארת את חייה לפני התאונה כחיים מדכאים

: אך פיקחת) בשל פציעה ברגלה(אה את עצמה כאישה נכה ואילו אחרי התאונה היא רו. עיוורת

  .הדחף היצרי והיצירתי שלה התעורר למעשה לאחר התאונה

כמה שזה עצוב לומר אבל התאונה הקשה פתחה לי את העיניים כי העיניים "  : אריאלה

התאונה שבה כמעט הייתי , אז במבט לאחור. הייתי עיוורת ולא ידעתי את זה, שלי היו כבויות

  ...".אבל אני לא הרגשתי את זה בכלל. באמת חייתי כאילו נאנסתי. מתה גרמה לי לחיות
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  חוסר הנאה מעבודה

  .שני בני הזוג אינם חשים בסיפוק מקצועי בתחומי עבודתם

, לקחתי קורסים. ניסיתי לעשות הסבה מקצועית כי לא הייתי מרוצה בעבודה"  : אריאלה

העבודה לוקחת לי הרבה אנרגיות כי . כבר שנה אני שם. ואז עברתי למקום אחר, וקידמו אותי

וככה יש לי המון מטלות והעבודה , אני שייכת לכמה קבוצות עבודה ואני עוברת ביניהם בתכיפות

אני נמצאת במקום תובעני . אני חיה במצב נורא מתסכל. לא נהנית מהעבודה. סוחטת אותי

  ...".אין לי מקום שם. י ואין לי גיבויקשה ל. וגם בזה אני צריכה לעשות שינוי. ומתיש

יש לי . אבל צריך כסף... אני שונא שם כל רגע... אני כל הזמן בעליות ובירידות בעבודה"  : איתן

יש רגעים . אני לא יכול לאמר שמה שאני עושה אני אוהב. גם שותף שלא מקל על העניינים

אני אוהב ורוצה . לחמת הקיוםמ. שאני אוהב את זה אבל יותר חשוב לי זה הבטחון הכלכלי

אבל . ואז אני שמח, שאני מגיע בבוקר לעבודה ויש המון עבודה, יש מצבים. להיות מבוסס מאוד

זה מה שמשמח , אלא מזה שבסופו של דבר זה מתורגם לכסף, אני שמח לא מהעבודה עצמה

  ...".אותי

נו קשור לצרכים עמוקים אך הוא אי, איתן מתאר עצמו כאדם בעל כישורים לפילוס הדרך בחיים

הוא מסתפק בעבודה שיתרונה אך ורק . לתשוקות הנובעות מדחפים יצירתיים, יותר שלו

  .שאינה מספקת צרכים יצירתיים, במשכורת הטובה

אך האינטליגנציה הארוטית שלו , איתן אדם בטוח בידיעתו הפנימית כיצד להשיג הישגים כספיים

.  מענגים, י עקרונות ארוטים"היצירה מעידים על חיות עפ תשוקה והנאה הכרוכים במעשה. לקויה

הוא מתמקד במושאי תשוקה שהם לרוב חלולים . אך ללא יכולת להתענג, איתן הוא אדם הישגי

אך . תחליפים בלבד, לא אמיתיים, הוא אינו מגלה שאלו מושאי תשוקה חולפים. וקצרי טווח

למרות שהתנסויות אלו וחפצים אלו לא . מתואולי אף מתעצ, השתוקקותו לתחליפים אלו נמשכת

הוא . המבטיחים ישועה" אביזרים"הוא ממשיך להתמקד בהם כ, העניקו לו את הסיפוק המובטח

  . והוא מתמקד בצבירת כסף כאפיק לפעילותו היצירתית, ויתר על יכולתו ליצור יצירה משל עצמו

תחותו ואת יכולתו ליצור בהיגד הבא איתן מתאר כיצד צמיחתו בבית אביו מנעה את התפ

  :הוא אינו מכיר בהנאה הבאה מתוצרי הנפש. ולהתמלא סיפוק ממעשי ידיו או מתוצרי רוחו

  

ההורים שלי היו כל הזמן עסוקים בלעשות . ככה הרגילו אותי מהבית. אני אוהב כסף"  : איתן

תמיד עם המון  כבר כילד הסתובבתי. נתנו לי המון המון כסף. לבד, כסף ואותי גידלו איך שהוא

כי הייתי עם כיסים , ותמיד הרגשתי שטוב לי בחיים... תמיד היו לי מכונית וכסף. כסף בכיסים

  ".מלאים בכסף

... שאני לא מצליחה להזיז אותו לראות משהו אחר, וזה הטעות הגדולה שלו"  : אריאלה

רק בכסף במשפחה שלו מתעסקים . שכל דבר פותר עם כסף, הוא עוד כלום לעומת אבא שלו

וקשה לי לראות שאיתן מאוד יצא , בגלל זה אבא שלו מאוד מגעיל אותי. וחושבים רק סביב זה

  ...".כמוהו בנושא הזה

  :אריאלה מתארת את הווייתו של בעלה ומשפחתו כממוקדים בהוויה חומרנית בעיקרה
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עסוק  כל הזמן היה. בן אדם רק חומרי. רק חומרי. איתן היה חי עם הרבה כסף"  : אריאלה

הייתי רוצה . היה מתעניין רק בכסף, היה מדבר רק על כסף, היה צועק רק על כסף. בכסף

חייתי עם . זה חנק אותי ולא ידעתי לבטא את זה. יש רק דיבור על כסף. לשוחח איתו ואין שיחה

חשבתי שככה . ולא ידעתי את זה שלא הייתי מאושרת, בן אדם קשה וקר ולא הייתי מאושרת

היום אני חיה במצב שבו אני לא רודפת אחרי כסף ואני . ונה העלתה את הכל למעלההתא. חיים

אני צריכה כסף רק כדי לנשום . גם לא מסכימה לחיות עם בן אדם שכל היום רודף אחר הכסף

ולא צריך כסף , ואני נהנית מדברים שלא עולים כסף, לא רוצה הרבה כסף כדי לחיות. אויר מעט

  ...".א שאני נשואה לאדם שלא יודע על משהו אחראבל הצרה הי. בשבילם

, הוא אינו יודע להעריך. רדיפת הכסף הכפייתית של איתן היא סמל לניתוקו מעצמו ומאשתו

לדעת אריאלה זהו ביטוי לרמה . או להכניס לחייו תכנים שאינם קשורים בכסף, ליהנות

. יכולת ליהנות משום דבר אחר וחוסר, שעיקרה מילוי צרכים מיידיים, הנרקיסיסטית בו הוא חי

הוא אינו מסוגל לקבל ולהבין את צרכיה השונים של אשתו או . יחסי המין מהווים מראה לכך

את הצורך הכפייתי שלו בכסף הוא כופה . שיש משהו במין מלבד פורקן מיידי של צורך פיזי דוחק

  .על אשתו ואינו מאפשר לה לעזוב את עבודתה

וככה , י להמשיך בעבודה הזאת שלי כי המשכורת היתה טובהאיתן לחץ על"  : אריאלה 

, מה איתי, והוא בכלל לא שאל. הייתי צריכה להביא לו כסף טוב הביתה. הפכתי למכונת כסף

ונשארתי , ואני סבלתי ושתקתי ועשיתי את מה שאיתן אמר לי לעשות. למה אני סובלת בעבודה

כי איתן רצה שאשאר שם , י שום סיפוק בהושלא היה ל, שנים בעבודה גרועה מאוד מבחינתי

אני לא מוכנה לזה . עד כאן –והיום אני אומרת , תוך כדי זה שהתבטלתי, וככה נכנעתי לו תמיד

  ".יותר

  

  הויתור על הלימודים

וכך מוותרת אריאלה גם על הגשמה עצמית , דיכוי הרצונות והדחפים נוגע לכל תחומי החיים

   .באמצעות לימודים

כמו על . כל החיים רציתי ללמוד אבל ויתרתי על זה בגלל איתן. רציתי ללמוד"  : אריאלה

עדיף לעשות כסף וככה . איתן אמר לי לא שווה להשקיע שנים בלימודים. הרבה דברים שויתרתי

... כי אני מרגישה שונה מכל החברים שלי בגלל זה, הוא לא הרשה לי ללמוד ומאוד רע לי עם זה

אני ויתרתי על מה שרציתי ולא הצלחתי לעשות את מה שאני באמת רוצה . כולם למדו ואני לא

  ...'לא'כי איתן פסק , בחיים

הלימודים היו מאוד . אין לי דעה ולא היו לי צרכים. הייתי צריכה להסכים לכל מה שאיתן אמר

איתן היה מבטל לי , מאוד חשובים לי ונרשמתי כמה פעמים ורגע לפני שהייתי מתחילה ללמוד

מרוויחים הרבה יותר כסף בלי לימודים ומה שאני , כי בשביל מה צריך אותם –הלימודים  את

הוא היה עושה בי מה , במיטה, וככה גם בלילה... זה בכלל לא בא בחשבון, או מרגישה, צריכה

  ...".שרק הוא רצה

  

  הויתור על החלום
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ורצתה להתמחות בכך  כל חייה שאפה לעבוד עם ילדים. לאריאלה יש שאיפות לביטוי יצירתי

  .ולעסוק בזה באופן מקצועי

ילדים  –אני אוהבת ילדים ויש לי גישה טובה לילדים . לי היה חלום להיות מורה" : אריאלה

אבל איתן לא הרשה לי להפסיק . ויש לי המון סבלנות אליהם. מתים עלי ואני מתה עליהם

ולימודים גם עולים , ן עשיית כסףכי שנות לימוד זה על חשבו, לעשות כסף ולעזוב את העבודה

איך הרשיתי לו לבטל , ועל זה אני היום כל כך כועסת, אז הוא עשה חשבון שזה לא כדאי, כסף

   ".אותי

היא נכנעה לאיסורו של איתן ובכך ביטלה את עצמה וויתרה על . אריאלה לא נלחמה לשינוי המצב

  . שאיפתה לביטוי ולהגשמה עצמית

ואני . כי זה מה שנותן  לך כסף. על העבודה שלי אבל עושים את זה וזהו גם אני לא מת"  : איתן

  !!!"רוצה לראות את אריאלה חיה בלי כסף

  

  דיכוי עצמי

משום שמלכתחילה הייתה בה " הצליח"דיכוי של איתן את אריאלה בתחום המיני והיצירתי 

  .נטייה לדיכוי עצמי

זה : כל הזמן אני אומרת לעצמי. אני בן אדם שכל הזמן שם לעצמו גבולות"  : אריאלה

, כי הוא כל הזמן פקד עלי, מכאן היתה הדרך קצרה לאיתן להפוך למפקד שלי. אסור וזה אסור

הבטחתי לעצמי שאני מכאן . אבל לי כבר נמאס מהגבולות האלה. ושם לי גבולות, ואסר אותי

, קשה לי לחיות. תכי כשאני שמה לעצמי גבולות אני רק מפספס... יוביל את עצמי רק קדימה

  ".קשה לי להיות אני

 ,"להיות אני"בהיגד זה קושרת אריאלה בין האיסור שהטילה על ביטוי עצמי לבין הקושי שלה 

, קשה לי לחיות. כשאני שמה לעצמי גבולות אני רק מפספסת: "היא מעידה על עצמה. כדבריה

ו היא נתונה והמגבלות על היא רומזת כאן לקשר בין הקושי היצירתי שב. "קשה לי להיות אני

כאשר יש : אופן נוסף של דיכוי עצמי הוא באמצעות בן הזוג. הביטוי העצמי שהטילה על עצמה

  .יימצא לעיתים אדם משמעותי אשר יממש את הדיכוי ויכפה אותו, נכונות לוותר על הביטוי

נו היה הכל ביני. אסור היה לי לעשות מה שאני מרגישה. איתן אסר עלי הכל"  : אריאלה

כשהוא היה מגיע , רק מתי שאיתן רצה, לא יכולתי לאכול מתי שאני רוצה... בהכתבות שלו עלי

גם הוא היה מחליט מה ... עד שהוא מגיע, אסור היה לי לאכול, ואם הייתי רעבה. מהעבודה

ו לקנות נעל א" אישור"הוא היה נותן לי ,  ...איזה בגדים מותר לי ללבוש, מה נקנה בסופר, נאכל

הוא היה משתולל אם הייתי מתעקשת על ... הייתי צריכה לבקש רשות כל הזמן... מכנסיים

רציתי להמשיך ללמוד . אני רציתי ללמוד... ויתרתי. כ זה לא קרה שהתעקשתי"ובד... משהו

כ "אח... אומר שלא יוצא מזה כלום אז לא הלכתי ללמוד. באוניברסיטה אבל איתן שונא לימודים

אבל אני הייתי צריכה , וכבר ויתרתי על האוניברסיטה, חד קטן שרציתי ללמודמצאתי קורס א

ורק כשהוא השתכנע שזה באמת יגדיל את , להוכיח לו שמשתלם ללמוד את הקורס הזה

כל הזמן הסברתי לו שאני ... אק הוא מצא את הכסף בשביל הקורס'יק צ'אז צ, ההכנסה שלי

ושזה , ואפילו אין לי תואר ראשון, ם ורק אני לאוכולם אקדמאי, עובדת בחברה של אקדמאים
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אז לא , אבל בגלל שלאיתן זה לא נראה לו, יש לי צורך גדול ללמוד. מבייש אותי ולא מתאים לי

. אז לכן לא למדתי. הוא צוחק על לימודים וצוחק עלי שאני רוצה בזה. חשוב מה שאני מרגישה

  ".אני כבר מנוונת. אני כבר אחרי זה. כבר אין לי חשק. היום כבר אין לי חשק ללמוד

בחלק זה של הצגת המקרה תיארנו את הקושי היצירתי ואת דיכוי דחפי הצורך למימוש והגשמה 

בחלק הבא נתאר את יחסי ההדדיות המדומה שבהם . כפי שהתרחשו בחיי איתן ואריאלה, עצמית

  .והיצירתי ואף העצים אותואת הדיכוי היצרי " תיחזק"דיאלוגי - וכיצד הקשר הא, חיים בני הזוג

  

   דיאלוגי-קשר א-    חלק  ג

, דיאלוגי פוגע בריקמת החיים ומונע צמיחה אישית והעצמה נפשית-ראינו עד כה כיצד קשר זוגי א

עם  "פנים- אל-פנים"לוינס מדגיש את חשיבות יחס של . שיש בכוחו של קשר זוגי אמיתי להצמיח

יחס של כבוד  .)1992, לוינס" (אינו יודע שובעה הכבוד שהאחר דורש). "1961, לוינס(האחר 

ומכאן  –" אחרותה"ולא את , איתן לא כיבד את אשתו. פנים- אל-בהכרח מכליל יחס של פנים

  .שממנו נגזרו חיים זוגיים שוממים ויחסי הדדיות מדומה, דיאלוגי-שהתקיים ביניהם יחס א

עשוי לקום לתחייה עקב משברים  מדגישים כיצד האדם ,)Aquaknin, 1992(פרשניו של לוינס 

לאדם היכולת להיות שלם יותר . ושאלות שנובעים מאקטים  דיאלוגיים מהותיים בחייו

וגם הקושי והמשבר שמציב בפנינו , הקשר עם האחר. אגב עימות עם האחר, ולהתחדש בכל עת

חדשה   " בתלמחשבה חוש", כך  נולד  האדם  להתחלה   חדשה.   יוצר  הזדמנות  לצמיחה, האחר

) Aquaknin, 1992 .(שבעקבותיו צמחה והכירה בכך שהזוגיות , זהו התהליך שעברה אריאלה

 .המדומה שלה הביאה אותה למצב מתמשך של דיכוי וכי אינה מעוניינת להמשיך בזוגיות שכזו

לשאלות על חייו ועל האידאולוגיות שעיצבו , המשבר של אריאלה הוליך את איתן למשבר משלו

  .אקט דיאלוגי מאין כמוהו –איתן החל לבחון את עצמו . שקפת עולמו ואת בחירותיואת ה

  

  הונאה עצמית

קיום שגרה אפורה . זיוף ומסכת של הונאה עצמית, קשר נישואין הדדי מדומה מבוסס על הכחשה

מתאר ) Wynne  )1958. בחיים הזוגיים תורמת לטשטוש תחושות של דיכאון ותקיעות ודהויה

כי הם מקיימים קשר , רוב הזמן, וכך חשו בני הזוג. כתולדה של קשר הדדי מדומה, לוהיבטים א

  .זוגי טוב ונכון

אנחנו שנים ביחד וחשבנו שאנחנו מאוד . תמיד חשבנו שהנישואים שלנו טובים"  : איתן

אבל . אז היתה התאונה ומאז הדרדרו החיים שלנו, עד לפני שנתיים. נישואים טובים, מאושרים

  ".עד אז, חשבנו שהם טובים, אר השלבים בנישואיםבכל ש

. לפני כן הייתי עיוורת. התאונה פתחה לי את העיניים לראות איך אני חיה"  : אריאלה

... מה זה לחיות ולאט לאט נפקחו לי העיניים, מסתבר שלא ידעתי מה זה טוב. חשבתי שטוב לי

, כי נראיתי כבויה, ו התעללות מיניתמי שהכיר אותי פעם היה חושב שאני הייתי קורבן לאונס א

מאז התאונה ... דהויה כזאת... לא רוצה כלום בשביל עצמה, לא אוכלת, לא מדברת, חוורת
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ופה מצאנו את עצמנו על פרשת דרכים , התחלתי לעבור תהליך של התפתחות שאיתן לא שותף לו

  ".מבחינת הנישואים שלנו

  

  ביטול עצמי

בונה ומשחרר לכיוון של ביטוי הולך וגובר של אזורי חוויה וחיות , קשר דיאלוגי הוא קשר מצמיח

וצמצום הביטוי  התכנסות, קשר של הדדיות מדומה יוצר תהליך של דיכוי, לעומת זאת. רבים

התקשתה , בהיותה פגיעה מלכתחילה, והיא עצמה, איתן ביטל את קיומה של אריאלה. העצמי

הנישואין העצים את תהליך הדיכוי והביטול העצמי כך קשר . לעצור את תהליך הביטול והדיכוי

  . שלה

אריאלה  .אריאלה מציינת כי היסוד שעליו הושתת קשר הנישואין הוא יסוד הביטול העצמי

  :הצטמצמה עד למינימום ואיתן תפס את מלוא המקום

. זה גרם לי להתכווץ, העליב אותי, פגע בי, זה שאיתן מתנהג באימפולסיביות"  : אריאלה

אני כל הזמן . ככה זה היה מהבית שלי. הנטייה לביטול עצמי. זה יש לי מילדות. טול עצמילבי

גם . זה האופי שלי. רק בזמן האחרון יש לי קצת טיפונת ביטחון עצמי. זוכרת את עצמי מבוטלת

אז אני לא אשאר , ואני הבטחתי לעצמי שאם גם לי זה יקרה. אמא שלי ביטלה לגמרי את עצמה

, ואיתן הוא גבר כוחני... את זה אני הבטחתי לעצמי. תוך פחד שלא להשאר לבדנשואה רק מ

ואני לא רוצה להיות בסיפור של . רק מבפנים הוא נשמה אבל קשה ומשפיל. קשוח, קשה

  ...".מה שהייתי בו כל הנישואין, השפלה

  ...".אני היום מאוד כועס על עצמי שגרמתי לאריאלה לוותר על עצמה"    : איתן

זה היה לבוא הביתה מהעבודה . הנישואים האלה היו איומים מכל הבחינות"  : להאריא

אז אף פעם לא , איתן עייף מהעבודה. לא היו שיחות. הרבה מעבר אין. ולשבת מול הטלוויזיה

... ככה זה היה יום אחרי יום. נרדמים מול הטלוויזיה בסלון. כי הוא עייף מלשמוע, משוחחים

אז הוא . זה היה כשאיתן היה צריך פורקן. באופן קבוע. שבועיים –ע גם הסקס היה פעם בשבו

הצרכים שלי לא התקיימו וזה ...היה מתפרק עלי ואני הייתי צריכה משהו הרבה יותר רגשי

, כל מה שרצה. לא היה לי אומץ להגיד לו לא... לא היה לי האומץ לסרב לו בכלום. ביטול עצמי

אז לא העזתי לסרב . כאילו שאני כלב, בצעקות עלי. באיום. והכל בכפייה. כי הוא דרש, עשיתי

... הוא בכלל לא יודע מה הוא מפסיד. אושר הוא לא חווה איתי. איתן לא יודע מה זה אושר... לו

אני . אני לא צריכה כסף. המירוץ סביב הכסף. זה רק על כסף, כי איתן כל מה שתדברי איתו

לא צריכה הרבה . אני מאושרת מכלום. ץ של ציפוריםאוכל וציו, צריכה שמיים כחולים מעלי

אין לו ... איתן לא יודע לדבר. אבל זה היה הדבר היחידי שאפשר לעניין בו את איתן. כסף

התחיל , רק עכשיו... גם לגבי עצמו הוא שותק. או שותק, כועס על כל העולם, הוא צועק... מילים

  ...".בחוץ אחרי שהוא רואה שאני כבר עם רגל, פתאום לדבר

  

  "האחר"ביטול 



  167

הוא עומד . ההיגדים הבאים של איתן ממחישים את הבנתו הפתאומית בצדקת טיעוניה של אשתו

כינון יחס מבטל , ביטול האחר: מול תוצאת האידיאולוגיה שבה נקט כלפי אשתו, נוכח מול עצמו

  :כביטוי לעליונותו) הכסף(והיצמדות למימד החומרי , דיאלוגי-וא

ואריאלה גרמה לי לעבור תהליך ואני רוצה ... אני מבין היום שאני בבעיה עם עצמי"  : איתן

. למשל כנראה יש לי בעיה עם בטחון עצמי. יש דברים שאני רוצה לעבוד עליהם... להמשיך בו

אף פעם לא ... אבל אריאלה אומרת שכל זה נובע מבעיה בבטחון עצמי, אני לא מרגיש את זה

כי כל החיים רציתי . כנראה שכן... במבט לאחור, אבל היום. טחון עצמיחשבתי שיש לי בעיה בב

חשוב לי . זה הקטע שלי. זה מה שהיה חשוב לי. שכמה אני טוב. להראות לכולם שאני טוב

כי כשאתה . היום אני מבין שזה הרחיק אנשים ממני. להראות שאני הכי טוב ולהוכיח את זה

היום אני מבין שככה . ים מרגישים שמבטלים אותםככה אנש, מנסה להראות שאתה יותר טוב

היתה לי הרגשה שאני הכי טוב . הייתי מחליט בשבילה. כי ביטלתי אותה. הרחקתי את אריאלה

  ...".וזה מה שגרם לי לבטל אחרים, בעולם

גרמה לאיתן לבטל לא רק את האנשים , המימד החומרי, ההיצמדות למימד אחד של החיים

  :מימד הרוחני בחייואלא גם את ה, סביבו

אני מגיל צעיר הייתי שרוי בבלגן של ההורים ... אני יכול לראות מאיפה כל זה התחיל"  : איתן

. והייתי צריך להביא קבלות והוכחות תמורת זה, הדבר היחידי שקיבלתי מהורי זה כסף.. .שלי

בב עם כסף בכיס אף ילד לא היה מסתו. כילד היה לי הרבה כסף... הייתי צריך להוכיח את עצמי

 –הייתי אומר , כשהיו שואלים אותי מה יעשה אותך מאושר, כבר כילד. והרבה. ולי היה

  ...".כסף

שסיגל לעצמו , הוא. בסופו של דבר מוצא איתן שביטולו של האחר הותיר אותו לבדו מול עצמו

אדם הכי ללא ה, מוצא עצמו בודד) כוח פיזי והשלטת מרות, באמצעות כסף(גינונים כוחניים 

על , כיון שלא התבססה על דיאלוג, יצירתו של איתן לא צלחה - הזוגיות . אשתו: משמעותי בחייו

מכיוון שאיתן נמנע באופן עקבי לתת משמעות ותוקף לקשר שלו עם  .צמצום עצמי והכלת האחר

מבלי שקיבל אותה כישות בעלת , כוחנית, היחידה שלו אליה הייתה פיזית" חדירה"וה, אשתו

בסופו של , לא נתמלאו נישואיהם בתוכן אמיתי ולכן נותרו בני הזוג בודדים, יבות בפני עצמהחש

  .דבר

. אני לא שווה כלום. כלום? כי מה נשאר לי, אני עכשיו אלחם בכל הכוח על אריאלה"  : איתן

  ...".הכול הכול הלך

ולא היה מסוגל איתן מבין כי לא נשאר לו דבר וכי המצב נובע מן הסיבה שהיה מלא בעצמו 

  .להתייחס אל אריאלה באופן לא מבטל

שהיה . שלא ידעתי להקשיב לאריאלה, בפיגור רגשי, אני אומר היום שהייתי טיפש"  : איתן

עכשיו אני אוכל את מה . אני סתום בתוך עצמי. לה מה להגיד לי אבל לא הקשבתי לה

  ".שבישלתי

, תחננת אליך שתיקח יום חופשפעם הייתי מ... היום זה כבר מאוחר מדי"  : אריאלה

היום . רצית רק עבודה. רצית לעשות כסף? למה. ותמיד תמיד התנגדת. שנבלה ביחד יום שלם

אבל שנים . אתה מתמוטט. היום אתה נשבר. אבל אני כבר לא רוצה. אתה אומר לעזאזל הכסף



  168

אבל . ת אותילא שמע. זה היה כמו לשרוט קיר. בכיתי והיית כמו קיר, צעקתי. אני התמוטטתי

העבר לא . הדברים לא נשכחו. לתחושות שלי Resetאני לא יכולה לעשות . היום אני במקום אחר

כל , הכל, שלך" אסור"חונק אותי כל ה. כל פעם איתן הישן מציף ומזכיר לי איך חייתי. נשכח

 אבל היום כבר אריאלה. וככה נעלמה לאט לאט אריאלה. כל הרצונות שלי אסרת, מה שרציתי

ואני פוחדת מזעזועים . אני אוהבת אותך. תבין... ואני כבר לא יכולה להיות אתך. קמה לתחיה

כי היום אני לא , אבל אני בבלבול מסוים) בוכה... (אני אוהבת אותך. בחיים ויש לי אהבה אליך

ואתה לא יודע על מה אני , וזה היה תהליך שלא היית שותף לו... רוצה להפסיד את עצמי

  ...".לא היה שם אף איתן שחיכה שם בשבילי, כי כשהתחלתי את תהליך השינוי. ..מדברת

, שאלוהים ברא את העולם כאשר צמצם את עצמו, מבוסס על הרעיון הקבלי" הצמצום"מיתוס 

כיון שלא , יצירתו של איתן לא צלחה). 37' עמ 1999, רוטנברג(כדי לפנות מקום לעולם של האחר 

איתן . והוא מוצא את עצמו ללא דבר משל עצמו, מצום והכלת האחרעל צ, התבססה על דיאלוג

היחידה שלו היתה " חדירה"וה, נמנע באופן עקבי לתת משמעות ותוקף לקשר שלו עם אשתו

ולכן נותרו בני הזוג , ללא חדירה למשמעות הקיום של אשתו בעולם, כוחנית, חדירה פיזית

  .בסופו של דבר, בודדים

 . פינוי מקום, עשייה, פינוי מקום: את הקצב של התהליך המתרחש בזוגיותעקרון הצמצום מדגיש 

. שדרכו מחלחל האחר, האתנחתא בין שלבי התהליך מעידה על הימצאותו של חלל הצמצום

מרחב ביניים שבו עשוי   ,משום האימפולסיביות שלו, בזוגיות של אריאלה ואיתן לא הותיר איתן

  .על פי עקרון הצמצום, ה וההבשלהההטמע ,היה להתרחש תהליך העיכול

  

  הנסיון לכונן קשר דיאלוגי

הטלטלה הגופנית הובילה . שומם ועקר מזה שנים, הקשר של איתן ושל אריאלה היה קפוא

השאלה . יחסי הדדיות מדומה –" יחסי דמה"וגרמה לה להבין כי חייתה , אריאלה לטלטלה נפשית

שיהיה , האם יצליחו לכונן ביניהם איזון מחדשהיא , שבפניה ניצבים בני הזוג בדיאלוג הבא

  :יחסים דיאלוגיים: קרי, מבוסס על יחסי הדדיות

זה כאילו להתחיל את . אולי לאט לאט נלמד שוב לחיות אחד עם השני"  : אריאלה

כי אני ... ואני עדיין לא החלטתי אם אני רוצה את הנישואים האלה... הנישואים האלה מחדש

אבל לא , כי לא היו יחסים נפשיים בינינו, מרחק שתמיד היה. דול מאיתןמרגישה מרחק נפשי ג

  ...".ואני לא יודעת אם יש לי מספיק סבלנות ומספיק כוח לחכות שאיתן ישתנה... ידענו את זה

קשה לי עם זה שעכשיו אני . אני רוצה לדעת אם את איתי. קשה לי עם חוסר הוודאות"  : איתן

אני גם לא בטוח שהיא . אריאלה רחוקה ממני מבחינה נפשית... האין לי סבלנות לז. באוויר

ויש לה מבט , אני מסתכל על אריאלה... אין תזוזה. זה מצב של חוסר ודאות... אוהבת אותי

  ...".שאומר לי שהיא כבר לא פה

זה לא כפתור שאני ... אני לא יודעת אם אני אצליח להתקרב אליך מחדש איתן"  : אריאלה

אני כל היום וכל הלילה עוברת עם . זה רק מרחיק אותי. גם לא עוזר שאתה לוחץ .לוחצת עליו

אם אתה , וכל הזמן יש את השאלה אם אני אצליח להיות מסופקת ביחסים איתך. המון מחשבות

אבל כל יום מחדש קשה לי איתך ואני שואלת את ... תהיה מסוגל להשתנות כפי שאני השתניתי
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שוב רצית . שוב היה אתמול יום קשה איתך, למשל. ת הזמן שלך ושליאולי אני מבזבזת א, עצמי

  ...".ואתה רוצה לכפות את הרצון שלך עלי, רצית וזהו. בלי לשאול מה אני רוצה. מין

  ".זה כי את לא איתי"    : איתן

אפילו לבקש ממני , אתה לא יכול לדרוש ממני מין. הבקשות שלך גבוהות מדי"  : אריאלה

אני בחיים לא ? כמו פעם –? אז איך אני אקיים איתך יחסי מין... ל לא איתךכשאני בכל, מין

כי שוב זה מראה לי שאתה לא מקשיב , והבקשות שלך מרחיקות אותי... אחזור למצב הזה

  ...".רק לעצמך, לאחרים

אריאלה מדברת על העדר . בני הזוג משיחים בדיאלוג זה על האופן שבו האהבה משתקפת בחייהם

" צמצום"והעדר , שמתבטא בהעדר תחושות של שותפות והדדיות, ל סינכרון ביניהםמוחלט ש

אומרת " לא ידענו את זה שאנחנו לא ביחד" .הכרה ותוקף כלפיו, מתוך כבוד, ופינוי מקום לאחר

אך בני הזוג הזינו אשליה , לא התפנה מקום לבניין הזוגי, נעדר מרחב הצמצום, כלומר. אריאלה

, טוענת אריאלה "לא היו יחסים נפשיים בינינו". בונה ומצמיחה, יות טובהושהזוג, שיש זוג

האם הם , אריאלה תוהה בפני איתן. לא נוצרה יצירה נפשית המצמיחה את כל אחד מהם, ומכאן

אריאלה אומרת לאיתן ". המפגש"יוכלו ויהיו מסוגלים לכונן זוגיות אחרת אשר בה יוכל להתרחש 

אלא היכן , אתה לא מתאמץ לפגוש אותי היכן שאני נמצאת, קרי "הבקשות שלך גבוהות מדי"

מקום בו  –משפט זה מבטא את המקום בו מצויים בני הזוג , שוב. שאתה רוצה שאני אהיה שם

חיכוך בו נפגע העצמי של כל אחד , גורם לחיכוך עז, מקום בו המפגש הוא קשה, אין מפגש דיאלוגי

  .מיחסי הזוג" הצמצום"ת למצב שבו נעדר עקרון זוהי צורת מפגש אופייני. מבני הזוג

שם בולט יותר חסרונו . בא לביטוי במיוחד בהיבט המיני, וחסרונו של עקרון הצמצום, אי המפגש

חסרה . שם מתקיים רק רצונו של איתן או רצונה של אריאלה. של מרחב למפגש הזוגי

כעת היא . ק רצונו של איתןשבמשך שנים מומש ר, אריאלה קובלת על כך. ההתייחסות ההדדית

אך גם היא לא השכילה לצרף . במקום שהיא נמצאת, כי איתן לא יודע לפגוש אותה, נוכחת לדעת

  .את בן זוגה למסלול ההתפתחות שהיא עלתה עליו

בני הזוג אינם . חוזר על עיקרי הדברים בעוצמה מכאיבה, שאותו נביא בשלמותו, הדיאלוג הבא

איתן חוזר כמנטרה על היותו נטוש על ידי אריאלה ועל . ם השונותממש מקבלים את תפיסותיה

הדרישה הזו בלתי אפשרית לאריאלה כי היא כבר במקום אחר ואינה . רצונו להמשיך לחיות עמה

  .מוכנה בשום אופן לשוב אל הדפוס ההרסני בו מתבטלת אישיותה

כמובן שאיתן דיבר . ינודיברנו על כל מה שקורה בינ. אתמול שוחחנו אני ואיתן"  : אריאלה

אני אמרתי שאחרי משבר כל כך גדול צריך להתחיל מאיפה ... שאין לו סקס, רק על המיטה

אבל צריך נקודת התחלה וצריך להיות נחמד בינינו כדי . כדי לשמור על הנישואין האלה, שהוא

אין לו . וזה מה שאיתן רוצה שאעשה, לא לוחצים על הכפתור וזה יוצא. שאני ארצה להישאר

. אי אפשר להתחיל מהסוף. אנחנו צריכים שיחות אחד עם השני...  סבלנות לדרך הארוכה בינינו

... כי אני ברגש מאוד רחוקה ממנו, וזה מבחינתי להתחיל מהסוף! ואיתן אומר לי שכבי איתי

הייתי שוכבת עם איתן רק כי , לפני המשבר שלי, פעם. רק עם לחץ. ככה זה היה תמיד איתנו

, ופעם. ואז הייתי שוכבת איתו, והוא היה מרעיף בי משפטים מתחת לחגורה, א היה לוחץהו

אבל , ולקחתי מינונים כבדים של אנטיביוטיקה, אפילו היתה לי דלקת ברחם והיו לי כאבי תופת

עושה לי , זו דרך הפעולה שלו ודרך הפעולה הזו. וממש כפה עלי אותו, ולחץ עלי, הוא לחץ עלי
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, הצורך בקירבה המינית. זה כואב לי מאוד לדעת שהדבר הכי חשוב לאיתן זה סקס .דבר נורא

  ...".ככה, וזה קשה לי להכיר בזה ולרצות אותו מחדש... הנפשית לא מדבר אליו

  . מסוגר... שותק    : איתן

  ).נשנק( ..."אני אוהב אותך מאוד אריאלה"

אתה חושב . א יודע את זהוהצרה שאתה ל. אתה עוד לא יודע לאהוב איתן"  : אריאלה

, אתה מחכה שאני אחזור אליך ואז תקבל פרס. אבל אני כמו פרס בשבילך, שאתה אוהב אותי

  ...".מי זאת אריאלה... כי אני עוד לא יודעת מה אני רוצה בכלל, אתה לא יודע מי אני. סקס

  ...".ואני עומד להרים ידיים מרוב יאוש, אני אוהב אותך"    : איתן

. אתה רוצה שהכול יקרה בלחיצת כפתור. זה הצרה. אתה מרים ידיים מהר"  : אריאלה

זה היה תהליך איטי והדרגתי ואם אני אהיה בשלה לחזור . המשבר שלי לא קרה לי ביום אחד

אתה לא סובלני וזה משפיע על . אין לך סבלנות. אז אתה מתייאש. זה לא קורה בין לילה, אליך

ואז שוב . חוסר סבלנות ואז אתה מתחיל ללחוץ עלי, ייאוש, ותיש בך פסימי. כל מה שאתה עושה

לפתח ולעבוד על , יש לך עכשיו הזדמנות לעבוד על עצמך. אני מרגישה כפייה ואז אתה מפסיד

  ...".חומר אנושי אחר

  ".כדי שאני אשבר ואלך ואז המצפון שלך יהיה נקי, את מחכה שאני אשרף"  : איתן  

גורם לי להבין שאתה לא מבין בכלל איפה אתה עומד ומה  ,הדיבור שלך הזה"  : אריאלה

  ...".כי אין לי סבלנות לחכות עד שתהיה בן אדם, וזה מייאש אותי, אתה צריך לעשות

  ...".תני לי לפחות להרגיש אותך. אין כלום, אין אהבה... אם אין סקס אז מה כבר יש"  : איתן

  ".להיות במקום ראשון בכוח אתה  רוצה. אתה שוב רוצה דברים בכוח"  : אריאלה

למה אני מרגיש שאין לי חשיבות . את רוצה בקצב שלך. אני מרגיש שאני כבר לא קיים"  : איתן

  ".לגביך

זה מרחיק אותי . זה לא עובד יותר איתן. התרגלת להשיג כל דבר עם תוקפנות"  : אריאלה

  ...".עוד יותר

... וגם לא ברור לך מה הולך להיות בינינו. ..זה כי אני נמצא בסיטואציה שלא ברורה לי"  : איתן

... אני חנוק... זה להרגיש שאת אוהבת אותי ונמשכת אלי, בגדול, הכי רוצה, מה שאני רוצה

  ...".חנוק

  ...".אני לא מרגישה אותו הדבר... קשה לי עם זה"  : אריאלה
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  דיון

את " חיבור"ת המילה מסמל, החיבור הקבלי הידוע העוסק בזוגיות ובמיניות, באיגרת הקודש

והשכינה שורה בין בני , כאשר מקודש המעשה המיני"את שאיפת שחזור מעשה הבריאה , האיחוד

כך מובנה הרעיון . (Scholem, 1974, p. 66)" אזי מתרחשת מחדש בריאת הזוג הראשון, הזוג

  .כמאורע המרכזי במעשה המיני, המהותי של האיחוד שבין הזכר לנקבה

ביחסיה  המבכה את חסרונו של מוטיב האיחוד, שזורים דבריה של אריאלהסביב רעיון זה 

  .המיניים עם בעלה

אשר המית את יכולתם לחוש את , איתן מבטא את המין בצורה בוטה ומכנית, לטענת אריאלה

). 55' עמ, 1999, רוטנברג" (שיש בו כדי לטפח יצירתיות, במישור הדמיון הרגשי"החוויה המינית 

גדעה את יכולתם של בני הזוג ליצור ביניהם  החוויה המינית על הפיזיות בלבד התבססותה של

וכבר . גם יכולתם היצירתית של כל אחד מבני הזוג נחסמה, במקביל. ברית הדדית וקשר מצמיח

כיצד מדלדלת ההגדרה הפיזית של המיניות את כוחו היצירתי ) 56' עמ, 1999(ראינו אצל רוטנברג 

מדלדלת את כוחו של האני , קרי הבעה גופנית של מיניות, יזית של מיניותהגדרה פ" :של הפרט

 במצב כזה אומר). 56' עמ, שם" (להרגיש וליצור באופן רגשי תוך שימוש ביכולות הדמיון היוצר

Sennett )1977 (מתקשים האנשים , כי כאשר המיניות הופכת למעין מצב המקובע בתוך הגוף

ללא יכולת להתחבר , למבצר נרקיסיסטי של הקיום האישי, מיניותוהגוף הופך למקדש ה, לדמיין

תוצאת הנרקיסיזם היא . זהו מצב של קיום ללא פעילות חווייתית. באופן מהותי אל האחר

כלומר דלדול הפעילות הקוגניטיבית שבכוחה ליצור סמל , ירידה בדמיון המטאפורי של הגוף"

  ).  (Sennett, 1977, p. 9"  מדבר פיזי

הדלדול והירידה בדמיון המטאפורי של איתן אנו רואים בחוסר יכולתו לבטא קשר עם מגוון את 

, בעולמו הרוחני" עשיית הכסף"איתן מדגיש שוב ושוב את מרכזיות . היבטים של הקיום האנושי

תוך כדי ביטול , ההתכנסות וההתמקדות במוטיב חיים אחד בלבד. תוך ביטול שאר היבטי החיים

  .הם מתוצרי הלוואי של קיום נרקיססטי מתבצר ונעול, חייםשאר היבטי ה

גם אם , איתן מתקשה להתחבר. מחוף הים, מנוף, מתקשה ליהנות מטבע, איתן מתקשה לדמיין

  .הוא מבטל את קיומה ומתבצר בתוך גופו. לאופן קיומה האחר של אשתו, לא להסכים

ר שבו מתגלה הנרקיסיזם לאדם הוא האופן הנפוץ ביות): "Sennett) :1997, p. 9על כך מעיר 

כי אז יכולתי  –או אילו רק יכולתי להרגיש באמת , אילו רק הרגשתי יותר: בתהליך של היפוך

אני ": וכך אנו מבינים את קינתו של איתן". לתקשר עם אחרים או לכונן איתם יחסים אמיתיים

 אינו, סתום בתוך גופו, איתן. "אני סתום בתוך עצמי... , בפיגור רגשי, אומר היום שהייתי טיפש

  .יכול לכונן יחסים אמיתיים עם אשתו

משה אידל סימן מקורות רבים המתארים כיצד החיבור המיני משמש כמנוף מטאפורי ליצירת 

גם אריאלה מתארת כיצד המעשה המיני משמש עבורה ככלי . (Idel, 1989)חוויות רוחניות 

תים משתמשים בסמים או בכתות על מנת להתקרב הישג שאנשים אחרים לעי, להתעלות רוחנית

, לא הובילו אותם, ועל כן מצרה היא כי נישואיה הגשמיים כצעד ראשון. לאותה חוויה אקסטטית

לא , השתלטותו של איתן עליה וביטולה העצמי. לעבר נישואין רוחניים כצעד שני, בסופו של דבר
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בלי : "יבט זה מדגיש גם רוטנברגאת ה. אפשרו את התקדמות נישואיהם לעבר השלב השני

הקידמה והיצירתיות לבלתי אפשריים , הופכים החיים, כמילת מפתח שוויונית, הרמוניה מינית זו

  ). 176' עמ, 1999, רוטנברג" (ואף בלתי ניתנים להשגה ולהמשגה

כי , היא נשבעת. אריאלה בדיבורה על המקום שבו תפסה בנישואיה נשמעת מובסת ומושפלת

אריאלה לא . מול הגבר שבו תבחר כבן זוג, במקום כזה, לא תיתן לעצמה להימצא שובלעולם 

והיא מבקשת שבן זוגה  ,נפש וגוף, על היותה מורכבת מרוח, מוותרת על ביטוי מיניותה הייחודי

משום , כי מוסד הנישואין יוכל רק להרוויח מגישה זו) 1999(על כך מעיר רוטנברג . יעריך זאת

המושם , קיימא בין גברים לנשים לא תוכל להתפתח מהדגש נגדי-ויוניות בתשנראה כי שו"

אלא דווקא מתפיסה מתרחבת והולכת  –למיניות פיסית נטולת רגשות , בתשוקתן הצרה של נשים

  ).181' עמ, שם, רוטנברג" (של הרומנטיות הנשית

בין ציר היצר לציר  מתאר את הפוטנציאל היצירתי הגלום ביכולת להתבונן על הרצף" היצר"ספר 

באמצעות , מושג בטחון מיני באמצעות צמצום המרכזיות שמוענקת למיניות הפיזית, כך. היצירה

" מיניות רוחנית"לעבר , המכוונת את חוויית המיניות העמדתה מול תפיסת המיניות הרחבה

ווייתית מכיוון שאיתן פסל את ההרחבה הח. לא כך אירע בין אריאלה לאיתן). 1999, רוטנברג(

אריאלה למעשה .  נותרה החוויה המינית נטולת הקשר ומשמעות עבור אריאלה, שהציעה לו אשתו

על הדגש המוגזם שלו על זקפה , של בעלה" הביצועיזם"היא קובלת על . טוענת טענה פמיניסטית

 הדגש זה הוביל לתחושות ההשפלה והביטול שהיא"). אז אני נכנעת, כואבות לו הביצים("גברית 

 כותב רוטנברג, "ביצועים זיקפתיים מביאים לדפוסים  אלימים  של שתלטנות פטריאכלית. "חשה

  .ודפוסים אלו בסופו של דבר הדיחו את אריאלה מחוץ לנישואיה, )192' עמ ,1999(

מרמזת על ריחוקו של איתן מעצמו ברמה , כפי שעולה מדבריה של אריאלה, התנהגותו של איתן

ביצועים גופניים כוחניים : אשר עמו התמודד איתן באמצעות הפגנת כוח ,של משבר קיומי קשה

הדיאלוג  המשבר התעצם בשל אופי. צעקות ואיומים, ניפוח שרירים, השלטת מרות, במיטה

, הוא גם התנגד להכיר בייחודה. איתן סירב לצמצם עצמו מולה על מנת לקבלה. שקיים עם אשתו

עשיית . "עליונותו עליה –הנימוק לכך היה חד משמעי . הוביטל את כל הקשור באישיותה וצרכי

כפות בתוך , איתן היה שבוי בתוך עצמו. ואילו נישואיו היו משניים ,הייתה בעיניו ערך עליון" כסף

כי לעיתים אדם שרוי , )1982(על מצב זה מעיר לוינס . והכפיף את אשתו להם, צרכיו ומאווייו

איתן לא רק שלא שעה . לכוחות ולדחפים אשר לא אוזנו כראוי בשל כניעת יתר, במעין חושך פנימי

ולצעוד רק על השביל , לקריאות הכיוון האחר שקראה אשתו אלא אף דרש ממנה במפגיע לוותר

מציין כי ראוי לו לאדם שיישמר מפני מצבים אלו של כניעה ) 1982(לוינס . שהוא פילס למענם

שטבעו לילי " הישנו"וא נתון בכפו המאיימת של וה... אדם אינו שומרו של ההיות" ,לדחפיו

  ). 18' עמ, 1982, לוינס" (וחשוך

עצמו באורו " להאיר"וסירב , איתן נכנע לכוח ההרסני שכיוון אותו לבסס את כוחניותו ועליונותו

פנים עשוי למנוע מצבים מעין -אל-לוינס מדגיש כי יחס של פנים. אשתו, ובמקרה זה, "האחר"של 

הוא , משום שכאשר אדם מדגיש את חשיבות יחס הפנים אל פנים אל האחר, )1961, לוינס(אלו 

, כך היה איתן יכול להציל לא רק את נישואיו .אינו מגיע למצבים בהם האחר המשמעותי מבוטל

 .אך איתן בחר להפנות אליה את הגב, אשתו דרשה יחס של פנים אל פנים. אלא גם את עצמו
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על הקושי הגדול של בני הזוג להכיל את היצר הפיזי ביצירתם תסכולה של אריאלה מצביע 

  . הרוחנית

לפיה הגוף והנפש נתפסים , מדגיש את התפיסה המוניסטית של המיניות) 1999" (היצר"ספר 

יצירה 'ל, הגופני' יצר'שבתוכו אפשר יהיה להפוך את ה, העשויה להוליד רצף מווסת", כישות אחת

תיסכולה של אריאלה מצביע על הקושי הגדול של בני הזוג ). 47' מע, 1999, רוטנברג." (רוחנית

הוביל בסופו של  דבר להתפרקות , כשל זה. להכליל את היצר הפיזי בתוך היצירה הרוחנית שלהם

לא התחיל בפעולת , התהליך שהחיש ואיפשר את בריאת העולם"שם גם מוזכר כי . הנישואים

על מנת לפנות ) או צמצומו העצמי של האלוהים(ונית כי  אם בנסיגתו הרצ, ההתגלות וההאצלה

" הצמצום"והוא סרב ללמוד את סוד , איתן לא פינה מקום לאשתו). 37' עמ, שם" (מקום לעולם

  .ואי לכך לא נברא עולמם, העצמי
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  7פרק 

  מיכל ושאול 
  הקדמה

חס ההדדי כפן חשוב בתופעת הי, מקרה זה מייצג יחסים סימביוטיים עמוקים בין בני הזוג

הקשר הסימביוטי בין בני הזוג היה כה עמוק עד שנמנעו מכל מגע עם העולם שמחוצה . המדומה

  .אך בעצם לא הכיל כלל יחס דיאלוגי כלשהו, יחס זה התבטא במלל רב וניתוח כל בדל תחושה. לו

. מספק, שני בני הזוג דימו עצמם כמקיימים קשר נפלא. הקשר בין בני הזוג היה הדדי מדומה

. יצירתיות והתפתחות אישית וזוגית, מונעי צמיחה, הם חיו חיים עקרים, כפי שנראה, בפועל

דכאון זה הוביל את בני . לאחר מספר שנות נישואין החל דכאון קשה וחמור להשתלט על מיכל

כבר . את שאול ומיכל פגשתי כאשר שניהם פנו אלי לצורך קבלת ייעוץ זוגי. הזוג לפנות לטיפול

מיכל היתה החלטית ומגובשת בהחלטתה . נו הראשונה הסתבר כי בני הזוג פנו מאוחר מדיבפגישת

  . להיפרד משאול

הוא לא : את עצבונו ביטא גם באמצעות הראיון. שאול היה מדוכא ומאוכזב מהחלטה זו של מיכל

מקומו בהצגת , אי לכך. ארוך וממושך כפי שמיכל עברה, היה מסוגל לעבור ראיון עומק מלא

  .יחסית למיכל, באופן משמעותי, יהיה מקום קטן יותר, קרה זהמ

מיכל . וחזר לארץ ממנה הגיע, ושאול עזב את הארץ, נפרדו בני הזוג, תוך כדי מהלך הראיון

ולכן הראיון גם מכיל את האופן שבו התאוששה מהדכאון שתקף , השלימה את תהליך הראיון

  .היצריות והיצירתיות, הביטוי העצמי, תוכיצד השיבה לעצמה את החיו, אותה בנישואיה

  

  הצגת הזוג

, שיפוצים, הובלות, סבלות(עוסק בעבודות מזדמנות , 48בן , ושאול, מרפאה בעיסוק, 36בת , מיכל

בעברו . לרוב מתוך בחירה, שביניהן פרקי זמן ארוכים בהם הוא מובטל, )צביעת דירות וכדומה

. הגיע לארץ שנתיים לפני שפגש במיכל, שם התגורר, מבלגיה, שאול. עסק ביהלומים ועשה הון רב

למיכל ושאול שני . בבלגיה היה נשוי פעמיים ללא ילדים. עבור שאול אלו הם נישואיו השלישיים

  . בני הזוג נשואים כשבע שנים. 4-ו 6.5ילדים בני 

ש את כי פג, שאול מספר כי ברגע שראה את מיכל הוא ידע. בני הזוג נישאו מתוך אהבה גדולה

היא פגשה בגבר שאיתו היא רוצה . כי סוף סוף הגיעה הביתה, גם מיכל הרגישה. אהבת חייו

, כאשר מיכל כבר בהריון, בני הזוג נישאו חודשיים לאחר פגישתם הראשונה. לחלוק את חייה

מיד לאחר נישואיהם החליטו בני הזוג לעזוב את מקומות . בחתונה שנחגגה ברוב עם והדר

  .הזוגיות שעליהם לבסס: יש את כל זמנם ליצירתם המשותפתעבודתם ולהקד

הוא סירב לשכב עימה על מנת לשמר את . או מלאך, בתחילת הקשר נהג שאול כלפי מיכל כנסיכה

לא רק , היא ראתה בכך. הסכימה עם גישה זו, במשך תקופה ארוכה, מיכל. המלאכיות שלה

ופן המייצג , יו הרגשיים והאינטלקטואליםאלא גם סימן לעומק, לאהבתו של שאול כלפיה" אות"

שאול סובר כי מסגרת . את יכולתו לקשור קשרים אנושיים הדדיים עמוקים  ומלאי תוקף

ולכן בני הזוג חייבים לקיים בינהם מסגרת , הנישואין היא המסגרת האנושית המקודשת ביותר
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, לכן נמנע מבילויים. זוולא להתפתות לפיתויים שיסיטו אותם ממחוייבות , של תקשורת ושיחה

מוקד התעניינותו הבלעדי הוא אשתו וממנה . מעבודה ומתחומי ענין שונים ומתחביבים, ממין

  .ביקש לקבל את כל צרכיו

הם היו עסוקים זה בזו כל היום כל יום ולא באו . בני הזוג קיימו יחס סימביוטי סבוך עד מאוד

הם התקיימו מחסכונותיו הרבים . גות כלכליותהם לא עבדו ולא היו להם דא. במגע חברתי כלשהו

מלפתח תחומי ענין או , מלצאת, הם נמנעו מלטייל. של שאול ומכספי משפחתה העשירה של מיכל

מבוקר עד , בחדר ריק, הם מתארים ימים שלמים שבהם היו שרויים שניהם. תחביבים כל שהם

שאול נהג לנתח כל בדל רגש ! תמבלים בשיחות אין סופיו, עסוקים בעצמם, יום אחר יום, ליל

שיחות שארכו , הוא היה מושיב אותה לשיחות ארוכות מדי יום. על פי תפיסתו, שחוותה מיכל

מיכל נותרה . שיחות ארוכות ומייגעות שלא הובילו לשום מקום, שעות 10- קרוב ל, לעיתים

  .נואשת, חסרת חיים, אחריהן תשושה

. גם לא היה להם צורך בכך. התעצם ולצאת אל העולםל, קשר סימביוטי זה מנע משניהם להתפתח

הם חשו כי חיו חיים . הם היו לפותים זה בזו. הם לא חשו צורך לצאת מהמאורה שבה התכנסו

  .הרמונים ונכונים, מהנים, מספקים, שלמים

בלי , שנהג למלל כל תחושה שחלפה בו, הופקד בידי בעלה, שכה חפצה בו, הביטוי העצמי של מיכל

ומיכל מגדירה . עם זאת במשך שבע שנות נישואיהם קיימו מיכל ושאול רק פעמיים יחסי מין. סוף

  ". כשיא עולמי בכניסה להריון"אותם 

  .מיכל מספרת כי כפתה על בעלה את קיום יחסי המין הללו

כי כלל לא , הסתבר למיכל, כאשר השנים שבהם לא קיימו יחסי מין הלכו והתארכו, רק בהמשך

כי אם גם העדרו של יחס , לא רק העדר המין ביניהם שלט בקשר. הם יחס דיאלוגיהתקיים בינ

הן לא נגעו באמת . אך שיחות אלו היו עקרות, שיחות אינסופיות העסיקו את בני הזוג. דיאלוגי

איש עסקים , שאול: גם יצירתם שבתה. שיחות אלו היו בעצם להג אין סופי. בקשר שבין בני הזוג

הוא טען כי היצירה . שבת ממלאכה ביום בו הכיר את מיכל, ביהלומים בעברו מצליח שעסק בסחר

עזבה אף היא את מקום , מיכל. ורק לכך הקדיש את עתותיו, החשובה מכל היא יצירת הזוגיות

הזוג . וניתקה קשר עם כל חבריה מהעבר שקדם להופעתו של שאול בחייה, עם נישואיה, עבודתה

כאמור בני הזוג לא קיימו כמעט . מל כפיים ומקשר אנושי וחברתימע, בודד עצמו ממעשה יצירה

מיכל הפסיקה לרקוד , לרכוש חפצים, הם מיעטו לאכול: ואף נמנעו מכל ביטוי יצרי, יחסי מין

  .עיסוקים שהוו את מרכז עולמה קודם לכן –ולנגן 

  

  בית ילדותם של בני הזוג

ל על מנת להבין את הרקע שהביא אותם בחלק זה נסקור בקצרה את בית ילדותם של מיכל ושאו

  .לחיי נישואין סימביוטיים

  מיכל

מיכל רואה בבית הוריה ובאופן גידולה את המקור לחיפוש המתמיד בחייה אחר הרצון לבטא את 

מיכל . וכמקור לתקיעות ולמחסומים שהיא חשה בבואה לממש את תשוקתה לביטוי עצמי, עצמה
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. ים אשר דיכאו כל שביב של חיים וחיות אצל ילדיהםמתארת את הוריה כשני אנשים מדוכא

תוצאות פינוק והגנה זו . הוריה ביקשו לעטוף אותה בפינוק ולגונן עליה ככל האפשר מסבל ועצב

מיכל הפכה לאדם שאינו יודע לחוש רגשות ולכן התקשתה ביצירת קשרים . היו הפוכות

, את שמחת החיים שלה, ומיניותה הדיכוי בבית הוריה גרם לה לדכא את נשיותה. אינטימיים

  . וגרם לה לדכא את הצורך להביע את עצמה

אסור היה להזיז . אסור היה לגעת בשום דבר. 'מוקצה'אני גדלתי בבית שבו הכל היה : "מיכל

הרהיטים בבית של ההורים שלי מונחים באותה תנוחה כבר . כורסא, ממקום למקום כיסא

ככה זה . ועמד ככה קפוא, הכול נקי ומסודר. ז לגעת בכלוםואף נכד שלהם לא מעי, ארבעים שנה

אפילו מריבות אחים . אסור לקנא, אסור לבכות. אסור לשנות כלום, אסור להזיז. היה עם כל דבר

אסור היה . והם אף פעם לא רבו איתי, אף פעם לא רבתי עם האחים שלי. לא היו בבית שלנו

הכול . אי אפשר לשאת את זה. שאסור להיות עצובה ידעתי. אי אפשר היה להיות עצובים. לבכות

אני . לכן אני מוכרחה לגעת בכל דבר. והכול צריך להיות עם נקיון, כאילו הכול נקי. מגעיל שם

הכול היה . גדלתי בבית שבו הכול היה מפחיד. לגעת בכל דבר, ממש מוכרחה להזיז כל הזמן

לכן צריך לשלוט על . מתוך זהירות, וך פחדאז כל הזמן חיים מת. כי הכול היה מפחיד, בשליטה

. הלכתי כנראה על הקיצוניות השניה. אני יצאתי הפוך. כי תיכף זה יהיה מאוד מפחיד, הכול

אמא … שקט דממה. כלום. לא צעקות, לא מריבות, לא כעס: בבית הורי היתה אלימות סמויה

אי אפשר לחיות כי הכול . הכול מפחיד. קמע הפחד –שלי ציידה אותי בקמע כשבאתי לעולם 

  ".רק היום אני מתחילה להשתחרר מקמע זה. מפחיד

  

היא סברה שהדבר יקרה מעצמו כאשר תפגוש את בן . תקוותה של מיכל הייתה למצוא את עצמה

  .זוגה ותינשא לו והוא זה שעתיד לעשות את הקסם ולגרום לה לחוש מלאת חיות וחסרת פחד

  

  שאול

, הוא זוכר עוני. הוא היה התשיעי במנין ילדיהם –ים יוצאי לוב שאול נולד כבן זקונים להור

  .מצוקה ורעב

אחרי הלידה שלי התפרצה אצלה . היא כבר היתה חולה מאוד, כשאמא ילדה אותי": שאול

. אבא שלי לא היה בכלל. כשהייתי בן חמש היא נפטרה. לאחר שנה סרטן. מחלת כליות קשה

בית שתמיד . אז גדלתי לתוך בלאגן. זה היה החיים שלו .ובעבודה, היה בבית הכנסת כל הזמן

. הייתי מוזנח ועצוב כילד. אנשים ריחמו עלינו אז הביאו לנו אוכל. מקרר ריק. מלוכלך, מבולגן

  ".…רק כאב כזה שלא מרפה ממני. אני לא זוכר הרבה משם

חייו . אחותו ב שם התגוררה"היגר לארה, כשהיה נער. נלקח שאול לפנימית ילדים, בגיל צעיר

לאחר משבר כלכלי . שם עסק בסחר ביהלומים ועשה חיל בעסקיו, הבוגרים התנהלו בבלגיה

אלו היו נישואיו . פגש את מיכל ונישא לה, זמן קצר לאחר שובו. חזר לישראל, שחווה שם

הוא התקשה . עם שתי נשותיו הקודמות ניהל מאבקי גירושין ממושכים ומתישים. השלישיים

, עם מיכל היה נחוש בדעתו לייצר מערכת זוגית מושלמת על פי תפיסותיו. ןלהיפרד מה

  .שמשמעותה שליטה מלאה שלו על מיכל
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שני בני הזוג היו משוכנעים כי הם בנו בית : את בני הזוג אפיינה מערכת יחסים הדדית מדומה

כפי שראינו . זיתיחסיהם היו סימביוטיים עד כדי תחושת חנק פי, בפועל. הרמוני וזוגיות מופלאה

יצירתית , מבחינה מינית, הייתה זו מיכל שלא יכלה לשאת יותר את הדיכוי שבו הייתה נתונה

  . וזוגית

  

  נושאים עיקריים בסיפור החיים של מיכל ושאול

  דיכוי יצרי -. חלק א

שלילת הפן המיני ביחסי בני הזוג נתפסה כחיונית לקשר הזוגי הרוחני וכסמל : התנזרות מינית

  .ומק הקשר הרגשי ביניהםלע

מיכל נאלצה לדכא את יצריה ואת תחושותיה המיניות על מנת לשמר : התכחשות לצורך המיני

  .ההתעלות הרוחנית שחשה איפשרה לה להתכחש לצרכיה המיניים. את נישואיה

ההתנזרות המינית שכפה שאול על מיכל הייתה ביטוי לדיכוי מיניותה והובילה : דיכוי מיני

   .שהביא לתחושה של דיכאון, נשיותה ולדיכוי גופני כללילהכחשת 

מיכל מסבירה את הסכמתה לוויתור על צרכיה המיניים בשל  :משמעות הויתור על הצורך המיני

  .חוסר יכולתה לזהות את הצרכים האמיתיים שלה

. מיכל מתארת כיצד במהלך נישואיה אבדה לה גזרתה העגלגלה: כסמל לאובדן הנשיות –הרזון 

, הדיכוי הגופני הגופני הוביל לדיכוי נפשי. ואת גופה של אשתו במזון ובמין, שאול הרעיב את גופו

  .ומיכל חשה קפואה ומיובשת

אמונתה של מיכל כי הקשר בינה לבין שאול הוא קשר : החסר המיני מתמלא על ידי אשליה

  . איפשרה לה לוותר על המין, רוחני שנוגע בשמים, עמוק

  

  וי יצירתידיכ –' חלק ב

. עוד לפני נישואיה התקשתה מיכל בביטוי עצמי :הבחירה המקצועית כפן של חוסר ביטוי עצמי

  .גם בחירתה במקצוע שאותו רכשה נעשתה מתוך אילוץ

הקושי של מיכל בביטוי עצמי הביא לחסימה : תולדה של חסימה יצירתית" תפקוד אוטומטי"

  .                שהתגבר במהלך חיי הנישואים, טומטייצירתית של ממש ולמצב של תפקוד מכני או או

כי  –קטעה מיכל את עבודתה וכל  עיסוקיה , עם הכרותה את שאול: קטיעת הקריירה המקצועית

  .כל אלו כלל לא היו חשובים בעיניה

  .דיכוי הביטוי העצמי של מיכל חסם את הרצון שלה ליצור: דיכוי הרצונות

חר שנים בהן חי שאול אורח חיים ראוותני ובזבזני והיה מכור לא: התמכרות לרוחניות: שאול

  . כהגדרת מיכל, הפך את עורו ונעשה מכור לרוחניות, למין ולכסף
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, ילדים, בית, בעל: מיכל מסבירה כי הציפוי המתוק של ההישגים – הדיכוי עטוף בציפוי מתוק

  .רך שניםלאו, גרם לכך שלא ראתה לאשורו את מצב הדיכוי שבו הייתה נתונה

מיכל נמשכת אל השוליים  –המשיכה אל מגבלות הקיום האנושי כאופן של ביטוי אישי 

משום שהיא מזדהה עם מצבים –' גוססים וכו, משוגעים, האנושיים ונוטה לעבוד עם נכים

  .קיומיים מגבילים אלה ורואה בכך צורה של ביטוי עצמי

  

  הדדיות מדומה: הריקוד הזוגי –' חלק ג

. מיכל מתארת חוויה של דעיכה ומוות בתוך הנישואין – ישואין שהם כליל השלמותנ: האשליה

כי היא חיה חיי  –ולכל מי שרק רצה לשמוע , וגם לבעלה, היא סיפרה לעצמה, אך למרות זאת

  . שאול מחזק בדבריו את התפיסה הזאת! זוגיות הרמונים ומופלאים

מיכל הגיעה עם נטיה . ו מרחב ביניים ביניהםהם לא יצר. מיכל ושאול נאחזו זה בזה: סימביוזה

  . עטף את מיכל ובלע אותה כדי להתמלא, חזקה לביטול עצמי ושאול שחש עצמו כריק וסתמי

" החזק"תחושות של חנק ודכאון אצל מיכל כתוצרי הלוואי של הקשר  :מחיר הסימביוזה

  .שהתקיים בינה לבין שאול

אשר ממנה והלאה חשה שהיא , חווה נקודת מפנה מיכל :תהליך ההתפכחות מאשליית הנישואין

  .חייבת לעשות שינוי מהותי בחייה ולהפרד מבעלה

. מיכל עזבה את הבית. מיכל הבינה כי היא זכאית לבטא את רצונותיה וצרכיה :הפרידה משאול

  .השיתוק והדיכוי היצירתי החלו מתפוגגים אט אט, עם העזיבה

  

  ייםפירוט הנושאים המופיעים בסיפור הח

  דיכוי יצרי –' חלק א

איפיונה העיקרי של מערכת היחסים בין מיכל ושאול הוא דיכוי כל פן של יצריות בחייהם ובראש 

ההיבט המיני של הזוגיות נחסם לגמרי על ידי שאול והתקבל על ידי . ניצבת כמובן ההינזרות ממין

  .מיכל

  התנזרות מינית

  .עליו להמנע ממין עמה, שמר את הקשר עם מיכלסבר שאול כי על מנת ל, כבר מראשית היכרותם

אפילו יותר . יותר מאשר את עצמי. ואני עדיין אוהב אותה מאד, אני אהבתי את מיכל": שאול

לקלקל , ולשכב איתה זה לקלקל את זה. הכל. לא חלק. היא חלק מנשמתי. מאשר את הילדים

  ..."את הדבר הטהור הזה שיש בינינו

הקביעה כי היצר המיני מעכב את , האחד: ריו מסמן שאול שני עיקריםכבר בראשית דב, כלומר

מתוך דבריו אנו כבר רואים כי הוא רואה בבת זוגו כחלק , שנית. ההתפתחות האישית והרוחנית

נפרד ויחודי שאליו " אחר"אין הוא מתכוון להתייחס אליה כאל . אינטגרלי מעצמיותו ומישותו
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ובכך למלא את , אותה" לבלוע"תו היא מעין ישות שניתן אלא אש, הוא קשור בקשר משמעותי

  .חסריו

  התכחשות לצורך המינית

מכיוון ששאול טען כי המין . בלית ברירה, הסכימה עם דבריו, אשר אהבה את שאול, מיכל

הסכימה , "שלא לקלקל את הקשר המושלם"ועל מנת , והמיניות עשויים לקלקל את אהבתם

  .היה הצעד הראשון בתהליך של דיכוי צרכים קיומיים רבים ונוספיםזה . מיכל לדכא את מיניותה

, כדי לחיות עם עצמי טוב, באיזה שלב. אך ללא מין, היתה ביננו התעלות רוחנית"  : מיכל

הייתי . הסתפקתי בקשר לא שלם. לקשר מיני, הבריא הזה, התכחשתי לצורך הטבעי, התעלמתי

מאוד . את הקשר, את השיחות, גשים שלו איתיאהבתי מאוד את המפ... עובדה. מוכנה לזה

שאפשר להעיז , וגם שם הרגשתי שהשמים הם הגבול, אהבתי את המגע שלו. אהבתי אותם

אך זה . יכולתי להיות לחלוטין ערומה איתו. לא הייתי צריכה להתבייש. אך זה היה מועט. הכול

. אול שכב המון עם נשיםש, פעם. שאול פחד לקחת. זה יושב על רבדים עמוקים... היה מעט

. והקרין משיכה, היה נראה יפה ועם המון חיות. יש לו קסם אדיר. השיג מאשה כל מה שרצה

אבל איתי זו היתה הפעם הראשונה ששאול הרגיש הוא רוצה להיות בעל . נשים התאהבו בו

 .מה שלא קרה לי מעולם, שכבתי איתו בפעם הראשונה שפגשתי בו בלי אמצעי מניעה. ואבא

לא . הרגשתי איתו מאוד בבית. כי הוא היה הבן אדם שחיכיתי לו. הרגשתי פשוט בטחון איתו

מהפעם . רציתי ילד ממנו. אפילו הצטערתי כשקיבלתי את המחזור. פחדתי להכנס להריון

  ".היה קשר רוחני מאוד בינינו. השניה ששכבנו כבר הייתי בהריון

למרות , ד שהסכימה לוותר על הקשר המיני עימוהתאהבותה של מיכל בשאול הייתה כה גדולה ע

וטישטשה את , מילאה אותה, סיפקה אותה, האקסטזה שבה היתה נתונה. שמאוד השתוקקה לו

  .צרכיה המיניים

סירובו נבע . סירב לקיים עימה יחסי מין במהלך כל שנות נישואיהם, בעלה של מיכל, שאול

הוא היה בעל עסק וחי במרוץ ": יים גשמייםח"לערך הוא חי  35עד גיל : מתהליך אישי שעבר

: בתקופת חיים זו נהג לשכב עם נשים רבות ולחיות חיי מותרות. סביב הכסף והשגת רכוש

סגנון חיים נהנתני .  ובילוי במסעדות בזמנו הפנוי, מלבושים יקרים ומפוארים, חופשות בזבזניות

כאשר פגש את מיכל הוא הבהיר לה . יוזה נמאס עליו והוא זנח באופן קיצוני כל היבט יצרי בחי

": לרוח הדברים הללו"מיכל הסכימה . היטב מהי משמעות הזוגיות שהם הולכים לבנות יחדיו

  ".רוחניים"המין הוצא אל מחוץ לחוק לטובת חיים . ללא מרחב נשימה, זוגיות סימביוטית

  

  דיכוי מיני

  .מיכל מתארת את תהליך נעילת הנשיות שלה במהלך נישואיה

, הייתי שמחה, אם הוא היה שוכב איתי. שאול עזר לי לסגור ולנעול את הנשיות שלי"  : מיכל

כל מה שקשור . הוא המית אותי. אבל זה לא היה ככה... הייתי מאמינה שהוא באמת אוהב אותי

זו . ועם שאול אני דיכאתי את הגוף, בבית הורי דיכאו לי את הנשמה. לגוף אני דיכאתי עם שאול

אבל , רוצה אותך. תאמיני לי שאני רוצה אותך: "הוא כתב לי פתק. הגברת בשינוי אדרתאותה 

את הגוף של שאול מאוד . בעודי נשואה, זה להיות אלמנה... ואני הייתי בולעת את זה". אסור
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, לא חוטף, מגע לא אונס. מאוד מלטף בעדינות... מגע עדין מאוד. אהבתי את המגע שלו. אהבתי

פעמים  4כ קיימנו "סה. אני צריכה להבהיר... עם שאול התענגתי במיטה. ומרפרף אלא כזה עדין

, אבל אני מאוד אהבתי לישון לידו. ועוד פעמיים אחריה, פעמיים לפני החתונה. יחסי מין

. ממה התענגתי, היום אני שואלת את עצמי. ואהבתי מאוד מאוד את הפעמים שהוא היה איתי

פעם אחת הצלחתי להוציא ממנו את ... ממה שיכול היה להיותאו , האם התענגתי ממה שהיה

זה קרה לפני . הוא מאוד נבהל מזה. את השליטה שלו, הוא איבד את החושים שלו. החיה

וזה היה . כי פשוט כמהתי למגע שלו, אני מאוד הייתי זקוקה לזה שהוא ייגע בי. שהתחתנו

לא יכול יותר . ואז הוא המית אותי. דכ הוא נבהל מאו"אבל אח... בדיוק כמו שהייתי צריכה

  ...".ואני לא רציתי למות. לשכב איתי

... לעשות לה. אבל לא מסוגל להיות חייתי איתה, אוהב אותה! אני כל כך אוהב אותה" :שאול  

ואני יודע על ! אנחנו כבר מעבר למיניות! והקשר ביננו רוחני מאוד, צריכה להיות רוחניות ביננו

והיום המין לא חסר ...  אני שכבתי לדעתי עם מאות נשים. נשים לא חסרו לי... מה אני מדבר

  !"את זה מיכל עדיין לא יודעת... אנחנו לא צריכים את זה! לי

ונכנסה להקפאה עמוקה במהלך שנות , תשוקתה של מיכל לא הומתה ונכחדה אלא דוכאה

התבטא במעשה המיני  אשר, שהפגין" הכוח החייתי והיצרי"הבהלה של שאול מן . נישואיה

היה עליה . גם מיניות וגם נישואין, הבהיר לה שלא ניתן יהיה לקיים ביחסיה עם שאול, ביניהם

מיכל בחרה בקשר הנישואין ואי לכך דיכאה את תשוקתה . לבחור בין המיניות לבין קשר הנישואין

  .של מיכל" הבחירה"תשובתו של שאול מחזקת את . אל בעלה

  

  בדן הנשיותסמל לאו –הרזון 

היא כורכת את . בהיגד הבא מתארת מיכל כיצד איבדה את נשיותה לחלוטין במהלך נישואיה

מיכל קושרת זאת . תהליך ההרזיה הבלתי רצוני שהתרחש בה עם דיכוי הנשיות והמיניות שחוותה

  .למצבה טרום הנישואין כאשר כבר אז לא אהבה את עצמה כאשה

נראית . לא נשית בכלל, מרוכזת כזאת, נעשיתי מאוד רזה. צתבנישואים שלי אני מתכוו"  : מיכל

אני מתפקדת רק עם . עם יותר בשר, כזאת עגלגלה, אסור לי להיות אשה... כמו חולת שחפת

. בשביל להיות אמא מספיק עצמות יבשות. רק להיות אמא. אסור לי להיות אשה. עצמות יבשות

הרגשתי שלישבן שלי יש . לי ישבן גדול מדיאני זוכרת שתמיד היה . לא צריך להיות עגלגלה

. כאילו הנשיות שלי התכווצה. אך מאז שהתחתנתי הרגשתי שהישבן שלי הלך והתכווץ. נוכחות

מלכתחילה לא אהבתי את עצמי כאשה ובעלי עזר לי . בנשיות שלי.  מלכתחילה לא רציתי בישבן

  ".לבטל את עצמי ואת הנשיות שלי, בזה

רזון זה . לכן היא מפרשת את זה ככה. תהליך לא טוב ולא נכון עם עצמהמיכל עוברת "  : שאול

. וזה מה שיפה בזה. היא לא אכלה מרצונה. אני לא אמרתי לה לא לאכול. ביטוי לרוחניות

היא לקחה רק . עד שהיא לא היתה זקוקה למזון חומרי, שהקשר הרוחני ביננו כל כך מילא אותה

  ...".מה שהיא צריכה

אינו פנוי לשמוע את , שבה מילא עצמו" הרוחניות"בבולמוס , שקוע בתוך עצמו שאול בהיותו

אין הוא מעוניין לפנות . להכיל ולטפל בחוויות הקשות שעימן מתמודדת אשתו, להבין, אשתו
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שבה שקעו " הרוחניות"גם באמצעות ויתור על חלק מ, ולצמצם את עצמו מולה, עבורה מקום

  .שניהם

שאול . עולה בבירור מהדברים הבאים של מיכל, שניהל שאול, ל המטוטלתסגנון החיים נוסח מוד

שקשור ביחסיו , ייתכן שהוא עבר משבר נפשי. התנדנד בין דיכוי מיניות לביטוי מיניות קיצוניים

על , החליט לממש בחייו את ציווי ההתנזרות, בדומה לאוגוסטינוס, שכתוצאה ממנו, עם נשים

הוא קיווה . שאול הצליח לעקור את כל תשוקותיו המיניות. יתמנת לזכות בחיי יצירה רוחנ

הוא הגיע . "גשמיות והתבהמות"שהתנזרות זו תעזור לו להפוך לאדם החי חיים רוחניים נטולי 

אי לכך דרש מאשתו להגיע לחיי טוהר נטולי ". קיום בין הגוף לנשמה- לא יתכן דו"להכרה כי 

  .גשמיות ומיניות

עכשיו הוא כאילו פוחד לאנוס . עכשיו זה עבר לעוד קיצוניות... ב איתישאול פחד לשכ": מיכל

כבר חצי שנה אתם עדיין , מה: חברה שאלה אותי מזמן. אז עדיין לא תפסתי את עצמי... אותי

לא הבנתי על מה . ואני לא הבנתי מה הבעיה? איך את מחזיקה מעמד? לא מקיימים יחסי מין

החצי שנה הזאת . כל כך נורא לא לקיים חצי שנה יחסי מיןזה לא היה נראה לי . היא מדברת

ממש לא . לדעתי הייתי מחוקה. ואני היום שואלת את עצמי איפה הייתי. הפכה לשבע שנים

אני אז באמת . טען שזה סוג של התבהמות. הוא לא קיבל את המיניות שלי. הייתי קיימת

רק כשהוא הרג אותי כאשה הוא . הככה הוא גמר עלי כאש. לא שלו, חשבתי שהבעיה היא שלי

זה היה עבורו לעשות מין מבלי ... בפעמים הבודדות שהוא עשה מין איתי. היה יכול לחיות כגבר

בחוויה .  יצא לי לחוות גם את זה... לספק רק את הגוף. כאילו לעשות את זה רק בגוף. להיות שם

הפחד שלו היה שלא . ו זה שונהאבל הבעל שלי לא רצה להבין שאית... ידעתי שזה בלתי תכלית

הוא זה שהיה . אבל זה היה הוא שהיה מנצל את עצמו. לשכב עם אשה ולנצל אותה. לנצל אשה

אי אפשר להיות רק . עם בעלי זה ענין עמוק? איך אנחנו מכונות, וחוץ מזה. מכונה עם נשים

, תי את המגע שלואהב, איתו מאוד אהבתי לקיים יחסי מין. אבל הוא לא קיבל את זה. מכונות

בפעמים שהוא היה איתי הוא . היה לו קשה עם זה, אבל הוא. איתו יכולתי להרגיש משוחררת

, הרגיש רע מאוד. נכנס לדיכאון. כ הוא הרגיש רע מאוד עם עצמו"אבל אח, מאוד נהנה מזה

כאילו , כאילו לקח ממני משהו. חיפש למה זה לא בסדר. מעשה רע, שכביכול עשה מעשה אסור

הוא אסר עלי להרגיש . הייתי אסורה על שאול. בקשר שלנו. שפגע ברוחניות שלנו, זה מוות

לכן לא . אז הייתי אלופה בלכלוא את עצמי, בבית הורי הרגילו אותי לא להרגיש. תשוקה

, ככה. לא נתתי דרור לתשוקה שלי, ובגלל הפחדים שלו. כי הייתי אסורה, הרגשתי תשוקה איתו

זה אחוז הכניסה להריון . יש לנו שני ילדים. נו קיימנו יחסי מין רק פעמייםבכל שנות נישואי

כ קיימנו ארבע פעמים "ובסה, עוד פעמיים קיימנו יחסים לפני הנישואין... הכי גבוה בעולם

. הזה עלי' השיט'ואני הייתי מוכנה לקחת את כל . יחסי מין במשך כמעט שמונה שנות היכרות

  ".איך הייתי מוכנה לזה. יוםהזעזוע מחלחל לתוכי כל 

. לטפל בה. לדאוג לה. אני רוצה לעשות לה טוב... אני לא יודע למה מיכל מרגישה ככה"  : שאול

מסתכל על כל זה ממרחק של . אני פשוט יודע שאנחנו במקום אחר... אני קשוב אליה כל כך

... רוחנית גבוהה יותרוגם הקשר שלנו כבר נמצא בדרגה , אני לא נמצא במקום של מיניות... זמן

אלא , אנחנו לא מזינים את הגוף. אולי מיכל צריכה עוד זמן כדי לקבל את זה כדי להכין את עצמה

  ...".את הנשמה
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האיסור שהטיל שאול על ביטוי נשיותה ומיניותה של מיכל נתפס בעיניה כארס רעיל שגרם לה 

  .וכך מצאה עצמה מרוקנת ומיובשת. הרס נפשי

. אני קדושה מעונה. הפכתי להיות עגונה. הפכתי להיות קורבן. י על ההנאה שליויתרת"  : מיכל

. שהוא לא מתכוון לוותר עליו, אני עבור שאול משהו כל כך מיוחד. נסיכה יפה מאוד, מלאך

הוא הרס וזרע בי רעל . וככה וויתרתי על חיי, ויתרתי על המיניות שלי. הארס שלו הרג אותי

  ".שלישחלחל לכל חלקי החיים 

היא הרי הכל . מיכל מחטיאה את  המטרה. זו דרך לא טובה להסתכל על האהבה שלנו"  : שאול

  ...".ואני בשמחה עושה את זה, ביטלתי את כול כולי בשבילה. בשבילי

שלו את " ניכוס"הוא שקוע כל כולו ב. שאול אינו מבין ואינו מכיר בחוויה הקשה שעוברת אשתו

י מיכל על סף התמוטטות נפשית כתוצאה מחיי הדיכוי והשעבוד כ, ואינו ער לעובדה, מיכל

  .במחיצתו

  

  משמעות הויתור על הצורך המיני

מיכל מסבירה כי הסכמתה להיכנע לתכתיביו של בעלה ביחס ליחסי מין נובעת מכך שהעולם 

חוסר יכולתה להבחין בכך שעולמו . הרוחני שהציע לה היה מנוגד לעולם החומרני של בית הוריה

הרוחני כביכול של שאול הינו אשליה נובע לדעתה מכך שעד כה לא הגדירה לעצמה את צרכיה 

, אלא החליפה את חוסר הביטוי העצמי מבית הוריה בחוסר ביטוי עצמי מסוג אחר, האמיתיים

  .במחיצת שאול

בדברים שאפשר לגעת , בעשיה, את האהבה שלהם הם מביעים בחפצים, ההורים שלי"  : מיכל

שאול לקח אותי לצד השני של . זה נתן לי אשליה שזה אמיתי. אול היה בדיוק ההיפךש. בהם

והורי . אהבה רוחנית הוא נתן לי בטונות. ולקח לי המון שנים להבין שגם זה אשליה. הרוחניות

ככה מצאתי את עצמי נשארת בלי . לא איפשרו לי להרגיש בחוסר. נתנו לי אהבה חומרית בטונות

  ...".לא הצלחתי להגדיר במדוייק את הצורך האמיתי שלי. שם חסרפה חסר ו. כלום

לשים את כל הקשר על . הקשר בינינו חשוב יותר מהכל. זו טעות לראות את זה ככה"  : שאול

  ...".צריך להזהר מקיצוניות כזאת. כמעט התבהמות. זו טעות, מין

 –צרכיה ורצונותיה כמנטרה על מנת להסיח את דעתה של מיכל מ" ברוחניות"שאול משתמש 

  .וגרמה לה להדחיק את צרכיה, מיסכה בעבר את מיכל, שבפיו של שאול" הרוחניות"

בואי אני רוצה 'אמר שהוא פוחד שזה יהיה מגע שהמשמעות שלו זה . שאול לא נוגע בי"  : מיכל

אני אוהבת שאתה . אני רוצה בזה. בוא תשתמש בי. בכיף' –ואז אני אמרתי לו . 'להשתמש בך

  ". זה נשאר בגדר דיבורים. אבל זה לא עזר לי. 'גע בינו

שאול . הנשיות וכל היבט יצרי בחייה של מיכל הביא לקיפאון והעדר כל שמחה, דיכוי המיניות

  .היה זה שקבע את דפוס העדר השמחה

זה היה המלכוד שלא . יש מעט מאוד מקום, לדברים השמחים, עם שאול לשמחה"   : מיכל

אני . השמחה נדחקה הצידה. הרפש תפס את הכל. תפס את מקום השמחההרפש . הבחנתי בו

מצד . אני פשוט התחתנתי עם מישהו שמועך אותי. לא מסוגלת להרגיש. לא מותרת להרגיש
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אני צריכה לעבור . כמו בבית הורי, המשכתי לחיות. אחד הרגשתי התאהבות ומצד שני מעוכה

  ".סוף סוף כדי להרגיש, התעללות נפשית, דברים מוקצנים

ולכן היא שיתפה פעולה עם העובדה כי ,  האמביוולנטיות של מיכל קשורה בקשיי הביטוי העצמי

  .שאול מתנגד לכל הנאות הגוף או הנפש ובכללן רגשות

שנינו מאוד . לכן הוא דוחק את המיניות, שאול לא רוצה להתעסק בפיזי ובחיצוני"  : מיכל

. אבל שנים שהן ארוזות! סידרה שלמה של חליפותלשאול יש , תארי לך, אוהבים אסתטיקה

רק . הוא כבר לא נותן מקום להנאה. הוא מעך את החלק הזה בתוכו. לא רוצה. הוא לא נוגע בהן

אבל הוא תופס את ההנאה . אבל ההנאה זה לא מוות. כאילו הנאה זה לא העיקר בחיים. לסגפנות

  ...".לא עושה כלום עם עצמי. חיה שנים שאני לא. שנים. וככה אני מתה. כסוג של מוות

בדוגמאות שהצגנו בפרקים הקודמים ראינו כיצד משתמשים בני זוג זה בזה ויוצרים מערך של 

לז ולכאורה -שאול מעונין להימנע מיחסי אני. כאן אנו רואים דוגמא פרדוקסלית. לז-יחסים אני

אך למעשה אנו . ע מהחפצה שלהמעונין להימנ, לדבריו, הוא". כבחפץ"אינו מעונין לנהוג במיכל 

  . רואים כי מיכל כולה נוכסה על ידו

לא עושה שום דבר עם : "כתוצאה מן האיסור על הנאה ורגשות הגיעה מיכל למצב של קיפאון

  ". לא יוצרת, עצמי

נדמה כי חיוניות מפחידה . שכופה את מודל ההתנזרות בחיי הנישואין מונע מהם חיות, שאול

ת ההתעסקות הרוחנית ככלי נשק במלחמתו נגד הריקנות שחש ומתנגד הוא מעדיף א. אותו

  .בתוקף לכל המהנה והנעים

לא זקוק להרבה מזון . אני רחוק מזה מאד. זה לא מדבר אלי. אני היום לא זקוק לכל זה"  : שאול

לא רוצים לבזבז את הנפש ... מבינים שהכל הבל, כשמגיעים לרמות תודעה גבוהות. חומרי

ולשאול בשביל מה , צריך להסתכל בדקדקנות על כל דבר. ריקניים. י דברים ריקיםבריצה אחר

  ".לרדוף אחרי הנאות זה ביטול... בשביל מה אנחנו רוצים אותו, אנחנו צריכים אותו

אנו רואים כי דיכוי ההיבט המיני הוא רק היבט אחד ממצב הדיכוי הכולל בו נתונים בני , שוב

  .הזוג

  

  על ידי אשליההחסר המיני מתמלא 

ביטולה כאישה . מיכל האמינה כי האידיאל של קשר רוחני מושלם עם שאול מתממש במציאות

  .וחוסר ההיענות לצרכיה מצד שאול נסבלו על ידה כוויתור הכרחי להשגת האושר המושלם עמו

ת ביחסים הדדיים מדומים תחושות האשליה וההרמוניה המזוייפ, )1958, 1961, 1967(על פי וויין 

. ההתפתחות האישית ודאגה להתפתחותו של בן הזוג, הצמיחה, תופסות את מקום הדיאלוג

  .מיכל ושאול מקיימים אם כך יחסים הדדיים מדומים. במקום כל אלה מתקיימת רק הפנטזיה

לאין ... עכשיו אני כבר לא מוכנה יותר לזה... על עצמי כאדם, ויתרתי על המיניות שלי"  : מיכל

 –הוא אמר לי . זה שבה את ליבי. 'זו הבעיה שלנו, זו לא רק הבעיה שלך' –ל אמר ואז שאו. מין

זה מאוד . ואני קונה את השיתוף הזה. 'אני פה גם בשבילך. בואי נראה איך נתמודד עם זה ביחד'

היתה לנו הרגשה שמהחיבור . שאול ואני חווינו סוג של חיבור שחיכינו לו כל החיים. חזק בינינו
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... ההגשמה של זה לא קרתה. מיוחד כל כך בעולם, נפלא, מין משהו מהמם, מפץ גדולשלנו יצא 

הרגשתי מאוד מלאה ... חוויתי שהשמיים הם הגבול עם שאול, בנישואין, כל השנים, אני

לא ידעתי לשים . סוג של פנטזיה ירודה. רק שזה היה חלום. כאישה, כאמא, ומוגשמת כרעיה

לא ידעתי איך להביא את מה שאני מרגישה לידי . שקרה בינינו את המילים המדוייקות על מה

כ יפה כפי "שהמציאות לא כ, וכנראה שחשתי דברים עמומים, היתה פנטזיה גדולה. ביטוי

  ...".ולא ידעתי להביא את הדברים לידי ביטוי, שהיא נתפסת לנו

מיכל טוענת : הםההשתקה היצרית עם משמעותו של הקשר ביני, מיכל כורכת את הדיכוי המיני

  .וכי העדר המיניות מסמל את הריקנות שבה הם נתונים, כי קשר הנישואין שלהם פנטזיוני בעיקרו

  

  דיכוי יצירתי –' חלק ב

היא מתארת קושי נפשי . הן בעבודה והן בתחומי ענין אחרים, מיכל חווה קשיים בביטוי יצירתי

, לטענתו. משום שהתחתן, "מוגשם"חש , מנהבשונה מ, שאול. לבוא לידי ביטוי, גדול בבואה ליצור

  .כל מעשי היצירה האחרים מתגמדים, ברגע שאדם יוצר זוגיות

האיסור על . ביטוי הצדדים היצירתיים באישיותו של אדם זוהי התרחשות משמחת ומספקת

  . חנק את מיכל ואת יכולתה להביא את עצמה לכדי ביטוי עצמי, כל ביטוי, ביטוי עצמי

  

  פן של חוסר ביטוי עצמי –צועית הבחירה המק

מצב זה הוא , לדעתה. מיכל התקשתה מאז ומתמיד למצוא תחומי עניין ועיסוק שמעניינים אותה

  .ולבטא את היחודי שבה, לצרכיה, תולדה של הקושי שלה להתחבר לעצמה

? םאו לבחור לימודי, אז איך הייתי צריכה לדעת לבחור מקצוע, לא ידעתי מי אני בכלל"  : מיכל

אז קודם כל ציפיתי . כי אני לא ידעתי מה אני רוצה. לא ידעתי לבחור. הייתי נאיבית, גם כאן

כאשר השתחררתי מהצבא הלכתי למכון להכוונה מקצועית כדי שהם . שיגידו לי מה אני רוצה

... לא הצליחו. אבל הם לא יכלו לעזור לי. עד כדי כך. מה לעשות עם עצמי, יגידו לי מה ללמוד

, חשבתי לעצמי... אני אפילו מתביישת לספר איך בחרתי את המקצוע שלי, תי סתם מקצועבחר

זה היה הלך . אז תעשי ותגמרי עם זה. צריך לעשות משהו בחיים. תלמדי משהו, נו כבר

  ".המחשבה

אכפתיות או מעורבות , מיכל מצאה בסופו של דבר שהיא מתקשה לעבוד מתוך שמחה, אי לכך

לת של מיכל להתחבר לעצמה הוא תולדה של האווירה המשפחתית בבית חוסר היכו. עמוקה

שאיפשרה את שקיעתה העמוקה בחיי נישואין שניתקו אותה עוד יותר מעצמה ולא עודדו , ילדותה

  .ביטוי עצמי

עושים , זזים, כולם היו חיים. כאילו אני כל הזמן עומדת מהצד ומתבוננת באנשים"  : מיכל

כי . איכפתית בעבודה, לא יכולתי להיות מעורבת. בוהה בכולם, מהצד ואני רק עומדת... משהו

  ...".לא יכולתי להיות אני
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  תולדה של חסימה יצירתית –" תפקוד אוטומטי"

החסימה היצירתית של מיכל הביאה לתחושה של אוטומטיות באופן תפקודה ובתחושותיה כלפי 

  .ת אחריות כלפי הסביבה בנוסף לתחוש, המניע היחיד לפעולה היה הכורח. החיים

בכל . בכל המישורים הייתי אוטומט. תיפקדתי כמו אוטומט, בנערותי, בצעירותי"  : מיכל

. נגינה יבשה. הנגינה שלי היתה בכורח. ס היו גרועות"התעודות שלי בביה. בהכול. המישורים

שיעורים הייתי ב. לא הייתי נוכחת. כי לא ידעתי להיות ולחיות את הדברים. בלי כל חיות

. לא הפרעתי. לא יכלו לבוא אלי בטענות. הייתי מנותקת מההקשר, ס אך לא הייתי נוכחת"בביה

בנערותי . לא הייתי קיימת. הייתי שקטה מאוד. לא עשיתי נזק לאיש. לא דיברתי. לא זזתי

אף אחד לא שם לב לכך שאני רק . ובתקופת התבגרותי הייתי יושבת ומסתכלת על העננים בחוץ

אני היום יכולה להבין שלא . הכלא היה בי. בתוך עצמי. הייתי בבית כלא. אך לא קיימת ,חיה

הדכאון . אך לא חיים, אך היו לי רק מין פנטזיות עמומות. נכחתי והייתי צריכה עולם פנימי

. זה השלים את הדכאון שלי. הכול התאים לי, הנזירות שהוא כפה עלי, שהשתלט עלי עם שאול

לא . אז הייתי מסתכלת על העננים. משועממת עד מוות, עצמי תלמידה בתיכוןאני זוכרת את 

לא . חיכיתי לאביר על הסוס הלבן. נשארתי שם, במקום לקחת את הרגליים ולהסתלק. נוכחת

אותי . שינוי מפחיד אותי. אני מעדיפה לקפוא במקום מאשר להסתכן. העזתי לעשות שינוי

. ככה אני פוחדת מהחיים, מו חיה מפוחדת שנטועה במקוםכ. לא להשתנות, לימדו לדרוך במקום

ככה זה גם עם . רק מצייתת לפקודות. בלי יוזמה. בלי שמחה. ואז אני מתפקדת כמו אוטומט

  ".שאול

שיתוק שמנע ממנה להביא את יכולותיה : הויתור העמוק על עצמה הוביל את מיכל לפחד כללי

שכאשר מיכל היתה , כך יצא. יסור על החיות הפנימיתהיצירתיות גוועה כאשר הוטל א. לידי ביטוי

מצבים אלו עוררו בה חרדה , ס ובהמשך בצבא"בביה –צריכה להביא עצמה לכלל ביטוי יצירתי 

  .תחושת הבטחון היתה קיימת רק במצבי שיגרה ואפרוריות. קשה

אז . לביטויאף פעם לא היה בי מקום . היה בי פוטנציאל שמאוד פחד לבוא לידי ביטוי"  : מיכל

פחדתי . מפחד. בכיתי המון. כית"נתנו לי להיות מ. קיבלתי תפקיד, כשהייתי בצבא. פחדתי מזה

למה את לא , איפה את: היתה לי דודה שכל הזמן אמרה לי... להביא את עצמי לידי ביטוי

. ורק בחוסר הביטוי הרגשתי בטחון, לא ידעתי לבטא את עצמי. ואני ברחתי מעצמי. קיימת

זה . לא ידעתי איך לחיות במצבי חיות וביטוי. ות עם חיות וחיוניות הביאו לי חרדה רבהמקומ

אני מרגישה שהיום אני צריכה לגאול ... בחוסר הביטוי הרגשתי ביטחון, בניתוק. גורם לי פחד

  ...".להסתכן בחוסר בטחון כדי להרוויח את החיים שלי, לפרוץ את המחסומים הללו... את עצמי
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  הקריירה המקצועיתקטיעת 

. הופעתו של שאול בחייה של מיכל השלימה אם כן את תהליך החנק היצירתי שבו היתה נתונה

עד שקל היה לה להשליך את חייה האישיים , עבודתה ועיסוקיה היו כה חסרי חשיבות בעיניה

  .לטובת ההבטחה שבזוגיות כוללת כפי שהציע לה שאול

היתה לי מין הרגשה שברגע שאני אפגוש את הגבר  –דים מקצוע ולימו, לגבי קריירה"  : מיכל

שהחיים זה . הכול יעשה לא שווה, ברגע שאני פוגשת את הבן אדם. הכול ישתנה, של חיי

אבל כל זה כקליפת השום , שיש לי כל מיני תעודות, היתה לי מין כזאת דעה. משפחה וזוגיות

. זנחתי הכל, "אמיתי"יע הקשר הכשהופ, ובאמת כששאול נכנס לעולמי. לעומת קשר אמיתי

אבל היה לי ברור שזהו . נשאר לי לסיים אותם, ארבע שנים השקעתי, הייתי באמצע לימודים

לא היה לי . זה היה ידוע מראש... הכול התגמד, קטעתי את החיים שלי. אני לא ממשיכה. זה

יתי מוותרת על היום לא הי. זוהי המאורה האפלה שלי. זה מה שקרה. וויתרתי על הכל, דבר

  ...".על החברים, על העיסוקים, הלימודים

  

  דיכוי הרצונות

הזוגיות עצמה . יחסו של שאול למיכל מדכא עוד יותר את יכולת הביטוי העצמי הנמוכה שלה

כמו , סבלה מאפטיות וחוסר יכולת של שניהם להחליט החלטות פשוטות יחסית בנוגע לחפצים

  .הייתה מסוגלת יותר לעשות דבר כך הותשה מיכל ולא. רהיטים למשל

כמו שאמא אסרה עלי להרגיש ולבטא . וזה שאול, הרגשתי שיש לי פתאום עוד אמא"  : מיכל

אסור לי להיות . ככה שאול אוסר עלי לבטא את הארציות והחומריות שבי, כאב, סבל, עצב

שנים ולא  היינו נשואים שבע. לדברים שצריך לבית, ולהשתוקק לחפצים, להיות אשה, מינית

הכול היה צריך לעבור מערכת של . כי כל קניה היה סביבה משא ומתן מתיש. קנינו דבר לבית

האם הדבר רוחני והאם האופן שבו הוא נעשה והאופן שבו נעשו החומרים לא יזיקו , בדיקות

כל פעולה הכי פשוטה . ככה זה היה הולך ומסתבך ואי אפשר היה לקנות כלום. לאנשים רוחניים

... עד שהיה בלתי אפשרי לעשות שום דבר. לנו היא הפכה להיות מאוד מורכבת ומסובכתאצ

כי . לא עשיתי כלום. לא רוצה כלום. הפכתי להיות אפטית. וככה הפסקתי לרצות לעשות משהו

  ..."לא רציתי

גבוה , בדיעבד מבינה מיכל כי ההינזרות המינית והייצרית שכפה עליה שאול היתה רק שלב נוסף

  . היעדר שמחה ותחושות דיכוי, בקיום שהתאפיין בקדרות, תריו

  

  התמכרות לרוחניות - שאול 

אוכל ובילויים עם , חייו הקודמים בבלגיה היו רצופים עושר. שאול מגיע ממקום אחר לחלוטין

עוד לפני שפגש במיכל הבין כי משהו . הוא מעיד כי היה ממש מכור לכסף למזון ולמין. נשים רבות

מיכל עבורו היא , הוא טוען, היום. יו וכי כל עיסוקיו לא הביאו לתחושה של סיפוק אישיחסר בחי

  .כל חייו ואינו צריך דבר מלבדה
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לכן . הרווחתי הון עתק. הייתי איש עסקים מאוד עשיר. חייתי עשרים שנים בבלגיה"  : שאול

הייתי צריך את , אז. אנחנו מסתפקים במועט, וגם. היום אני יכול להרשות לעצמי לא לעבוד

. שכבתי עם המון נשים. בילויים, כסף, נשים, כל החיים שלי היו סביב אוכל, מכוניות פאר: הכל

הייתי . הייתי עבד של הכסף. המין מילא אותי. הייתי שמן. הייתי מאוד פעיל מבחינה מינית

פגשתי במיכל אבל עוד לפני ש. בצורה מוגזמת וקיצונית, ולכסף בכל הרמות, לאוכל, מכור למין

. בור ריק שאף פעם לא התמלא באמת, חוסר, הבנתי שכל זה היה כדי למלא איזה שהוא חור

אני מקדיש את כל הזמן . אני יכול להרשות לעצמי לא לעבוד כל החיים. היום אני רחוק מכל זה

בר שזה הד. לביחד שלנו. כל האנרגיה שלי נתונה למיכל, כל המחשבות שלי. לביחד שלנו, לשנינו

  ".האמיתי והנכון היחידי שיש

בתקופה המוקדמת של , אם קודם לכן. שאול חי בדפוס חיים קיצוני נוסח מודל המטוטלת, כלומר

הרי בפאזה הנוכחית של חייו הוא , הנאות הגוף –אוכל וכסף , מין: הוא בחר בחיי החומר, חייו

, הרעבה עצמית, י מחלותהזנחת הגוף עד כד, ביטול הגוף לחלוטין –עבר לקיצוניות השניה 

התנזרות  –ההתנזרות המינית קיבלה ביטוי מנופח ומוגזם . בטלה מעבודה ויצירה, התנזרות ממין

ההיבט היצירתי היחיד בחייו מתמקד בקשר הסימביוטי שהוא מבקש . מכל חפץ ודבר חומרי

  . לקיים עם אשתו

  .נשים וכסף, לאוכלכשם שבעבר היה מכור , "מכור לרוחניות"מיכל מתארת את שאול כ

הוא כמעט . היום שאול מכור לרוחניות. לנשים ולכסף, למין, אז שאול היה מכור לאוכל"  : מיכל

, מבטל את הכסף. שאול מבטל היום הכול. ומתנזר ממין לחלוטין, צורך מעט מאוד, לא אוכל

מסרב לטפל  הוא חלה בלופוס והוא. יש לו המון מחלות שהוא לא מטפל בהן. המין והגוף, האוכל

. ככה אי אפשר לעזור לו. גם בזה הוא מתמכר. הוא אומר שהרפואה היא מדע טכנוקרטי. בזה

נגועה , אבל הוא טוען שאני חומרית. זה לא מאוזן. זה לא נראה לי איך שאתה חי –אמרתי לו 

: הוא אומר לי. בבעיות שלו כנראה הוא לא רוצה לגעת. ביותר מדי נשיות, ביותר מדי אדמה

כל . אתה  נשוי רק בדיבורים: אני אומרת לו. עכשיו בזכות זה אני נשוי. בדתי על עצמי מספיקע

זה מחליף אצלו את הצורך האמיתי בלעשות משהו . רק מכור לרוחניות. מה שהוא עושה זה כלום

  ".נכון עם עצמו

. או לביתו ובביטול כל פן אחר של החיים כולל דאגה לגופו, הזוגי" במעשה היצירה"שאול שקוע 

 אתה נשוי רק". למעשה היצירה הזוגי בו עסוק שאול אין תוקף אמיתי וממשי בעיני אשתו

ההתמקדות של שאול היא בעצם בעצמו ואשתו מהווה רק כלי . היא טוענת כלפיו "בדיבורים

, ואשתו, למעשה התמכרותו של שאול מעקרת את הקשר הזוגי מתכנים ומשמעות. ואמצעי

הולכת ומתרחקת ממנו ומגלה כי על מנת למצוא את עצמה עליה , למען קיומושאותה הוא מדכא 

  . להתרחק ממנו

  

  הדיכוי עטוף בציפוי מתוק

, רגשותיה, כתוצאה מדיכוי יצריותה, היא חשה ריקה". ק ללא כיסוי'צ"מיכל מדמה את עצמה כ

כך טושטשה  .הותר לה רק לחוש במתיקות הציפוי אך לא לגעת בחיים האמיתיים. הדחפים שבה

  .מיכל ולא למדה לזהות את עצמה או להגדיר את אישיותה
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, וגם עכשיו. אם קצת הייתי בוכה הורי מיד היו נותנים לי שוקולד, כשהייתי ילדה"  : מיכל

. שלא תהיי עצובה, נעשה לך טיול כיף, ל"ניקח אותך לחו, הם אומרים לי, כשאני נפרדת משאול

שאני לא אהיה , מה אמי חושבת. ם זה ממש מעצבן אותיאבל היו, פעם לא הייתי ערה לכך

ככה הייתי , כשהייתי ילדה. את זה היא רוצה לקחת ממני... זה הכי טבעי בעולם... עצובה

היתה לי תקופה שכל הזמן . ואז רציתי עוד ועוד ואף פעם לא היה מספיק, סוחטת ממנה שוקולד

, מטשטשים, רים שלי כל הזמן מחייכיםההו... שיהיה לי רק מתוק בחיים. רציתי מתוק בפה

לכן אני לא עושה כלום . הוא אוסר עלי הכל... גם עם שאול זה ככה. אוסרים עלי להיות עצובה

שאול לא ... עד שאני רוצה לצרוח ולצרוח, והחנק הזה הולך וסוגר עלי. כי אי אפשר. עם עצמי

אני רוצה לברוח . רק רוצה להפרדאבל אני לא .  למה אני רוצה להפרד ממנו. מבין מה קורה לי

  !"ואני רוצה חיים, הוא עוטף אותי ברוחניות. כי אני חנוקה איתו! ממנו

  

  כאופן של ביטוי עצמי –המשיכה אל מגבלות הקיום האנושי 

משיכתה  -לדוגמא . חסרת חיות של מיכל מצאה לעצמה אופני ביטוי שונים, הווייתה החנוקה

זהו המקום היחיד . הגוססים, המשוגעים, הנכים –העולם האנושי לעבוד עם אלו המצויים בשולי 

על אף שהיא נדמית , ורק במחיצתם היא חשה שהיא חיה, אליו היא יכולה לברוח מפני החנק

  .רוב הזמן, לעצמה כמתה

עם . רק עם נכים הרגשתי שאני עושה משהו, אני כל חיי נמשכתי לעבודה עם נכים"  : מיכל

הגעתי למסקנה שאני צריכה להתעסק עם נכים כדי להרגיש שאני . נכים גוססים ועם, משוגעים

אני צריכה להיות במגע , כדי להרגיש טוב על זה שזכיתי להיות בגוף שלמה ובריאה, כאילו. חיה

נכות . הנכות שלי היא בראייה. הנכות שלי סמויה מן העין, ולדעתי. קרוב עם נכים ומשוגעים

. הייתי כל חיי צריכה לעצום עין. עם עיניים מפוכחות, ת מפוכחתאסור היה לי להיו. מאוד קשה

הרבה דברים שאני . התהליך של הפיכחון היה אסור עלי. לא להרגיש, לא לבטא, לא לראות

או , לא מרשה לעצמי שהדברים יחרטו בי את רישומם. מבטלת. אני לרוב דוחקת הצידה, רואה

ואני אוהבת לעבוד עם השוליים האנושיים כי גם . רתעיוו. אז גם אני נכה... שאני אשים לב להם

  ".רק שלא רואים את זה עלי. אני מתה. אני בשוליים

  

  הדדיות מדומה: הריקוד הזוגי –' חלק ג

שניהם הגיעו אל הנישואין ריקים ומרוקנים . נבדוק כאן כיצד חוו בני הזוג את חייהם המשותפים

  .יק לחייהם משמעות שלא הייתה בהם קודםמבחינה רגשית ושניהם ציפו כי הזוגיות תענ

  

  נישואין שהם כליל השלמות: האשליה 

משני וזניח לעומת , קריירה ועבודה, כי החלק היצירתי בחייה, עוד קודם לנישואיה החליטה מיכל

ולכן מבחינתה היה זה תהליך , לא היה באפשרותה לשלב בין אהבה ויצירה, לדעתה. חיי האהבה

לא נבע כפי שראינו מבחירה חופשית אלא מאילוצים , החלק היצירתי של חייה. או-או: של בחירה
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לא יהיה לה צורך , ומשום כך היה ברור לה תמיד כי ברגע שתפגוש באהבה הנכונה, סביבתיים

  .שתהיה כליל השלמות, היא התעתדה להקדיש את חייה ליצירת זוגיות. יותר ביצירתיות אחרת

רק רציתי שזה לא יהיה כמו הנישואין של . ישואין שלי ייראואני לא ידעתי איך הנ"  : מיכל

מרוכזים במעשי היום יום . חסרי תוכן, ריקים, הנישואים של הורי נראו לי שדופים. הורי

כך ראיתי , ובאמת. נישואים שהם כליל השלמות, אני רציתי נישואים הפוכים לגמרי. הקטנים

קשר בין בעל לאשה צריך . יצרנו קשר הדוק. כינוז: אמרתי לעצמי. את נישואי בשנים הראשונות

היו לנו שיחות על . הקשר בינינו היה ברובו רוחני. פיזי, רוחני, נפשי –להיות בכל הרבדים 

להבין , שוחחנו על עניינים של פוליטיקה, אם זה קשרים שראינו בין אנשים, דברים עמוקים

שזרנו מין . הגענו יחד להרבה הבנות... וזו היתה הרגשה של מלאות, לעומק את האנשים סביבנו

... הבנות על הקשר בין גבר ואישה, היינו שותפים להבנות על היקום. שרשרת רוחנית בינינו

לביטוי הנפשי של , ככה הרגשתי, היה לי מקום. והיתה לי הרגשה נפלאה שלכל כולי יש מקום

שעזר לי לשמוע את , בהיה מישהו שהקשי. יכולתי להתחיל לנשום. כל המחשבות והרגשות

או לא מתאים , אני עסוק, אני לא יכול, אין לי זמן'שאול אף פעם לא אמר לי ... עצמי יותר לעומק

  ...".שום דבר אחר לא היה יותר חשוב מזה. הוא היה שם בשבילי תמיד. אף פעם. 'לי

, לאשהקשר נדיר של התמסרות של בעל . מושלמים. אנחנו קיימנו נישואים נדירים"  :שאול

 –מלא סיפוק . כי זה היה מלא, אני לא יכול להגיד עבדנו על זה. על זה עבדנו... ואשה לבעלה

  ..".חיינו אחד למען השני... התמסרות מלאה

לאחר שנים ארוכות בהן במקביל לתחושת ההתעלות מן הנישואין חוותה מיכל דיכוי מתמשך 

, ה להבנה כי אין אלה נישואים של ממשהדחייה המתמשכת הביאה אות. יצרי ויצירתי מצד שאול

  ".בתחפושת של נשואה –בעצם אלמנה "ולמסקנה כי היא 

זה . אלמנה, בפועל, להיות נשואה ובעצם: שאול לא מוכן להבין את מה שאני מרגישה"  : מיכל

למה אני . לא עצרתי לשאול איך אני חיה עם שאול. אבל זה אשמתי... הסיפור של החיים שלי

שנים חשבתי . וגם אני לא עצרתי לרגע לחשוב. לבד. לבד. כל כך לא אשה. כך דחויהמרגישה כל 

רק אחרי שנים רבות היכתה בי המחשבה . בעושר ובאושר: אני מדגישה. שאני נשואה באושר

  ".בתחפושת של נשואה –שאני בעצם אלמנה 

לתי מובן ותמוה ב, לגביו רצונה להיפרד הוא סתום. שאול אינו מבין כלל את טענתה של מיכל

  .הוא אינו מוצא כל דופי ביחסיהם. לחלוטין

זה קשר נצחי מה ? להפרד... לא מבין מה היא רוצה פתאום... אני לא מבין מה קרה לה: שאול

ולא , ואני לא אסכים לזה... וזה לא יתכן... והיא רוצה לפרק את זה... אמיתי ונכון... שיש בינינו

  !"זה יהיה אסון... ד מאודאני פוחד מזה מאו! אתן לזה יד

החיים הזוגיים של מיכל ושאול היו נגועים באשליה של הרמוניה ושלמות לעומת מציאות מדכאת 

כבר במאמרו הראשון של . חיים כאלה הם תוצר מובהק של יחסי הדדיות מדומה. וחסרת חיות

זוגות הנגועים  הופיע מאפיין האשליה בחיי, אודות יחסי הדדיות מדומה, (Wynne 1958)וויין 

  .בזיוף ובאי הכרה אמיתית של בן הזוג וצרכיו
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עם זאת מיכל גם . היא ושאול סברו כי יצרו קשר זוגי מושלם. מיכל אהבה את הזוגיות שיצרה

מיכל דיכאה את צרכיה על מנת לשמור על האשליה של , כלומר. סבלה מהצורך לדכא את מיניותה

  .זוגיות מופלאה ולקיים את הקשר המדומה

סבל נפשי נורא פוקד . את בקשיים: ואני תמיד אמרתי למיכל. יש ביננו קשר נפלא"  : שאול

  ...".בשביל זה אני קיים. אני כאן בשבילך. אבל בשביל זה אני כאן. אותך

זה סבל נפשי . אני כבר לא יכולה יותר. כבר לא. אבל זהו. שנים, גם אני הרגשתי ככה"  : מיכל

רק היום אני . שילמתי בשביל הקשר הזה מחיר גדול מדי... להעצום להשאר בנישואים הא

שנים חיכיתי לאביר על הסוס . נאחזתי בו. לא בחרתי בו. אני נאחזתי בשאול. מבינה את זה

לא היה בבית שלי תוכן . אין לי תוכן. בלי תוכן. סיר בלי מכסה. סיר ריק. כי הייתי ריקה. הלבן

. להכניס את המילוי אני לא יודעת להכניס. ודעת רק לעטוףגם אני י. רק עטיפה ועטיפה. אמיתי

... והרגשתי שאין לי כלום מה להציע... ק בלי כיסוי'כי אני כמו צ. וחיכיתי ששאול ימלא אותי

רציתי שהוא . בערתי. היו לילות שבערתי מחום. לא שוכב איתי. ושנאתי ששאול לא נוגע בי

לא . לא היה לזה מקום. העזתי אפילו לחשוב על פרידהולא . הוא לא נגע בי. וכלום. ישכב איתי

... כדי לא לבעור. אז העדפתי לא להרגיש מינית. ככה אני פוחדת מהחיים. העזתי לעשות שינוי

ואני זייפתי לי את , יש נשים שמזייפות אורגזמה... וככה אני חייתי שנים בזיוף... לא לסבול

  ...".והכל היה בלון. ה של אהבהשאני חיה כל הזמן עם שאול באורגזמ. החיים

והתפשט לכל תחומי , הדיכוי בו חשה מיכל הלך והחריף. שנים של הינזרות מינית טבעו את חותמן

האיסור על ביטוי אישי אשר שרר במערכת הזוגי הוליד את ההכרה שהייתה זו מערכת . החיים

הגיון , בין אמת ושקרהיא לא ידעה להבחין . מיכל הבינה שהיא חיה בזיוף מתמיד. מזוייפת

היא חיה כנשואה . הכזב כיכב בחייה. היא לא היתה מסוגלת לחיות מתוך אותנטיות. ואיוולת

רק לאחר שנים היא נאותה להיפתח לאמת של ". נשואה"היא נצמדה לכותרת . והתנהגה כנשואה

ה והן הן כילד –מיכל קושרת את הכזב לדיכוי ששלט בחייה . שהיא בעצם חשה כאלמנה –חייה 

  .כאשה נשואה

: היא שילמה במחיר של הכחשה עצמית, על הצורך של מיכל להתמלא באמצעות שאול

כך המרחב הזוגי הלך  ".כדי לחיות עם עצמי טוב... התכחשתי לצורך הטבעי, התעלמתי"

  .ועמו היכולת לביטוי עצמי של כל אחד מהם, והצטמצם

זוג שחי כך אינו מכיר . שקיעת הזוגיות הגישה הדיאלוגית רואה בתהליך כזה את תחילתה של

מחיר היחד הזוגי הוא גבוה . באחריות שיש לכל אחד מבני הזוג על התפתחותו וצמיחתו של האחר

  .ביטול ודיכוי העצמי –

, כיצד הזוגיות ביחסי הדדיות מדומה מתבססת על הפחד והחרדה, וויין מדגיש שוב ושוב במאמריו

זאת בשל הפחד מפני קטסטרופה הכרוכה בפרידה . בידועוהרצון להיאחז בחוזקה במוכר ו

והאיסור על ביטוי ומתן , הפתרון הכושל שזוגות אלה מוצאים הוא היאחזות זה בזה. ובהתפרקות

  .(Wynne 1958 ; 1966)לתחושות ולחוויות , משמעות לרגשות

ק מעצמה היא לא ידעה כיצד להפי. מיכל הגיעה אל הנישואין כשהיא כבר במצב יבש ומרוקן

היא חשבה כי השמחה והיצירה יגיעו מאליהם . תוצרים יצירתיים או להרגיש שמחה במעשי ידה

מדבריה עולה כי היא . כך מיכל הטילה את עצמה לקשר הזוגי עם שאול . כאשר תתחבר עם גבר
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כאקט של יאוש ומתוך תקווה כי הקשר הזה , "קפיצת ראש", לתוך הנישואין הללו" קפצה"ממש 

כי , היא סברה: ומהקושי שלה להפיק מתוכה דבר של ממש, אותה מהריקנות שחשה בתוכהיציל 

היא תעלה גם . דרמטית, יקבלו חייה תפנית נכונה, באיש הנכון, ברגע שהיא תפגוש באהבת חייה

  .על המסלול הנכון מבחינה אישית וכי הנשיות המדוכאת שלה תפרח

חשבתי שעם בעלי אגשים יותר את עצמי . צמיאני לא ידעתי מה זה ליצור מתוך ע"  : מיכל

שרק היום אני מתחילה להבין אותו , היה לי בתוכי נתק. חשבתי שאיתו זה ההגשמה. בעולם

לא הצלחתי לעשות . חשבתי שהוא יעזור לי לצאת מזה. אני בעצם איבנתי את עצמי. ולדעת אותו

כי מותר ורצוי . ום נפלאחשבתי שעם שאול הכול יהיה פתא. לא ידעתי מה. הרבה עם עצמי

שידעתי שיש בי , השונות שלי. נוגעת ביבושת הזאת. אני היום נוגעת בריק הזה שלי. לבטא הכל

. אך לא ידעתי כיצד לבטא אותו, שרוצה להתבטא' סוד'שקיים בי , משהו שרוצה לפרוץ ולצאת

הזה ' סוד'ם ללא היה מקו, במשפחת ילדותי. חשבתי ששאול יגאל אותי מזה. הזנחתי את עצמי

לא היה לזה ... ליצור, לשאול שאלות, להסתקרן, להרהר, לחשוב, להמציא, של להיות אשה

הנה האביר : אמרתי לעצמי. התרגשתי... ואז כששאול הגיע לעולם שלי. לדעת את עצמי. מקום

עזבתי . שמחה. הרגשתי התמלאות. נסחפתי באהבה. התרגשתי מאוד. על הסוס הלבן הגיע

הכל . לא חברים. לא לימודים. לא מקצוע. שום דבר. כבר כלום לא היה חשוב! עזבתיהכל ! הכל

  !"מבחירה! בשימחה. הכל עזבתי

אני מרגיש את זה ... שמיכל ואני נועדנו אחד לשני, מבפנים, אני עדיין יודע באמת"  : שאול

. רגשתי כלוםה. עד שפגשתי אותה הייתי ריק... והרגשתי את זה מיד כשפגשתי את מיכל... חזק

  )...".בוכה...(איתה הרגשתי שרק היא... הכל זרח. איתה הכל נפתח

יוצא ששניהם קיוו בעצם כי הנישואין יצילו אותם מעצמם . גם שאול הגיע לנישואין במצב מרוקן

הוא בעצם שימוש  –כניסה לנישואין כמעשה של הצלה עצמית  –דפוס זה . ויעניקו תוכן לחייהם

לצורך הצלה , ובמרחב הזוגי אשר נוצר, השימוש בבן הזוג, הגישה הדיאלוגיתעל פי . בבן הזוג

, כך). 1992, הנדריקס(בן הזוג ממלא תפקיד של אובייקט . טומן בחובו קושי גדול, עצמית

הצורך בהצלה . ובסיס שגוי לחוזה הנישואין, מלכתחילה נוצר יחס של הדדיות מדומה בין בני הזוג

  .ע המתאימה להתבטלות בפני בן הזוגהקרק, נבע מביטול עצמי

מיכל מבינה כי היא שילמה מחיר אישי גבוה על מנת ששאול ימשיך לשמש עבורה בתפקיד זה של 

  . המושיע

אני . שאעזוב את כל החומריות, כשהכיר אותי דרש ממני כתנאי לזוגיות שלנו, שאול"  : מיכל

וכדי . שאני את הכול עוזבת מאחורי היה ברור לי. כל כך הייתי מאוהבת בו. הסתנוורתי ממנו

ולא היתה . הייתי צריכה לעזוב הכול מאחורי. כדי לגלות נשיות, שאוכל למצוא ולהכיר את עצמי

, גם עזבתי את הלימודים. ניתקתי קשרים עם חברים, עזבתי את העבודה. לי בעיה לעשות את זה

כי כל האנשים . וללכת איתו לא היתה לי בעיה לזרוק הכול מאחורי. לימודים שעמדתי לסיים

הייתי חייבת בשביל עצמי את החוויה . שהכרתי לא גרדו את המקום העמוק שבו הוא היה מצוי

וככה גם ויתרתי . רק אותו. שאול כל כך מילא אותי שלא הייתי צריכה כלום. של החתונה איתו

  ".כי הסתנוורתי ממנו. בקלות על המין

זהו . של הדדיות לכל אחד מבני הזוג יש קיום בפני עצמו כי ביחס, מודל הצמצום מלמד אותנו

מודל זה לא התקיים במערכת היחסים שיצרו מיכל . התנאי המקדים למערכת יחסים דיאלוגית
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בנתוני פתיחה . ושאול הגיע ריק, מיכל הגיעה לקשר עם נטייה חזקה למחיקה וביטול עצמי. ושאול

שבו , אלא שנוצר מרחב סימביוטי, לא רק זאת. םשכאלה לא נוצר מרחב דיאלוגי וחלל של צמצו

וממקום  –מיכל נזקקה מאוד לשאול כדי להתקיים . אחד מבני הזוג משתלט על המרחב של השני

ההתאהבות והסינוור מהאהבה שימשו למיכל אמצעי . זה היה יכול שאול להשתלט על כל כולה

  .מהלהתחמקות משלבים התפתחותיים אישיים שהיה עליה לעבור בעצ

זוגות ביחסי הדדיות מדומה . שוב ושוב, וויין מדגיש היבט זה בכתביו על ההדדיות המדומה

הנוגעת להימנעות הקשה והסרבנית של כל אחד מבני הזוג , מממשים ביניהם ברית בלתי כתובה

. להתמודד בכוחות עצמו עם משימה אישית הכרוכה בהתפתחות ובתהליך האינדיבידואציה שלו 

(Wynne 1958; 1961; 1966; 1985).  

ונשיותה , שאינה מכירה את עצמה, כי קודם לנישואיה חשה שאינה יודעת מי היא, מיכל מספרת

אך היא העדיפה . זו בעצם היתה המשימה ההתפתחותית שלה. ומיניותה לא היו ברורות לה

  .הדווקא בהיבט זה נפגעו נישואי, אי לכך". ולהסתנוור משאול" –להשליכה מאחורי גבה 

  

  סימביוזה

האיחוד עם . היא היתה בטוחה כי היא עושה קפיצת דרך. בראשית נישואיה חשה מיכל אושר גדול

כי בעצם  –שבסופו של דבר התפכחה ממנה , ואת האשליה –שאול נטע בה את התקווה 

היא ביקשה לדלג על . הימצאותה עמו היא מדלגת על השלב ההכרחי של גיבוש ייחודה ועצמותה

  .מסיבותיו הוא, גם הוא נצמד אליה. ושאול איפשר לה זאת, זה פני מסע

כתנאי הכרחי , היוצר את מרחב הביניים בין בני הזוג" צמצום"בהיצמדות מסוג זה נעדר יסוד ה

ההרמוניה בין בני הזוג לא נוצרה כתוצאה . הסימביוזה לא מותירה מקום לחלל זה. לזוגיות נכונה

ההרמוניה שמתארת מיכל הינה התוצר של יחסים . י הדדיממסע חיים משותף של גילוי עצמ

  .מדומים

לא היתה לה אמא שאיפשרה לה לגדול ולהיות : כפי שהיא עצמה אומרת. מיכל היתה מבולבלת

המטלה . עוד לפני שהיא עצמה גאלה את נשיותה, היא ביקשה גבר שיגאל אותה. אשה

שאול איפשר . מצוא מחדש את נשיותההיתה ל, ועליה ביקשה לדלג, ההתפתחותית שבפניה עמדה

הוא . שאול הפך להיות הגואל. ובכך סתם את הגולל על התפתחותה, לה לדלג על שלב חשוב זה

כל אחד מבני : "זוהי תמצית יחסי ההדדיות המדומה. איפשר לה לוותר על שלב ההצלה העצמית

עת תהליך האטת או מני: חוזה סמוי שמטרתו –הזוג עורך חוזה סמוי עם בן זוגו 

. (Wynne 1958 : 648)" תהליך השלמת ההכרה והתוקף של אדם עם עצמו: האינדיבידואציה

  .החיבור בין שאול ומיכל איפשר למיכל שלא לערוך מסע פנימי זה

אמר שזה טיפשי . שאול אסר עלי. רציתי לצייר. עלה בי צורך לצייר, בתחילת הנישואין"  : מיכל

שעד שלא אהיה כולי שלו . זה צריך להיות או הוא או לא כלוםש, כמו כן אמר. לצייר תמונות

אמר לי שרק . ככה אמר. רק אז אפשר שאוכל לצאת החוצה, זוג שלם במלוא מובן המילה, לגמרי

. וככה כמובן הכול התייבש לי. רק מתוך זה אפשר ליצור, מתוך הביחד השלם והמלא בזוגיות

, אסור היה לי לעשות שום דבר. תי את החשק לציירואיבד, שאהיה כל כולי שלו, הוא רצה אותי

גם אני חשבתי . לא ראיתי שזה מעוות. לא התקוממתי. אני הסכמתי איתו. עד שנתגבש כזוג
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ולא מרדתי בדרישה . לא היה בלקסיקון שלי מרד. ולא רציתי למרוד. שככה חי זוג מושלם

  ".למות כזוגעד שנחוש ש, ולא לרצות כלום, הסכמתי לא לעשות כלום. הזאת

ועד היום . התמלאתי באהבה. הרגשתי שאלוהים אוהב אותי, כשאני פגשתי את מיכל"  : שאול

זה ההגשמה . כי ככה זה אצלנו. היא בשבילי הכל ואני הכל בשבילה. אני לא יכול בלעדיה

ככה , וכמו שאני הקדשתי את כל כולי למיכל. הקשר שלנו שאני רואה בו קדושה. העצמית שלנו

ואני ! לי! היא מקודשת לי! נישואין זה קידושין! זה הקידושין! הקדישה את עצמה לי מיכל

ואנחנו נתגבר . כי יש לנו אחד את השני. לכלום, ואנחנו לא זקוקים לשום דבר. ואני לה: מוסיף

לי אין . ונצא ממנו עוד יותר ביחד. ואנחנו נעמוד ביחד בנסיון הזה. כי זה נסיון. על המשבר הזה

  !!"ספק בהשום 

אך דרישתו לבלעדיות , לדרישתו האולטימטיבית ממיכל" הסבר תיאורטי"שאול כמובן מספק 

מקרה זה מוכיח היטב כיצד הדדיות מדומה נוצרת . נועדה למנוע יצירת מרחב ביניים בין בני הזוג

ם הצמצו. האוסר על ביטוי עצמי אשר עשוי לאפשר מרחב בין בני הזוג, באמצעות יחס סימביוטי

לצאת למסע פנימי , קרי, "להדביק את השברים"משום ששניהם סרבו , לא התאפשר בין בני הזוג

האיסור על , נוסף על כך. בבחינת אמיתות הקשורות בערך העצמי, בספקות, הכרוך בהתבוננות

האוסר על ביטוי של , החוזה הזוגי. הוא מוטיב מרכזי בקשר נישואין של הדדיות מדומה" ייחוד"ה

  .(Wynne, 1958)חיוני להמשך קיומה הסימביוזה הזוגית , התפתחות ואינדיבידואציה, ייחוד

" ההתמלאות"הפנטזיה שלה אודות . מיכל התקשתה להכיר בסימביוזה לאורך שנים ארוכות

הפנטזיה על ההרמוניה . זהו ביטוי לאלמנט חשוב ביחסי הדדיות מדומה. משאול היתה חזקה מדי

מונעת מבני הזוג להכיר במציאות  ולהאמין בקיומה של הפנטזיה אודות היחסים הזוגיים 

  . כמציאות

. שמחתי מאוד להתחבר ולהתמזג עם שאול. הרגשתי שבנישואי אני עושה שינוי גדול"  : מיכל

לא ידעתי אז שזו . מעבר מהחומרי לרוחני. חשוב ומשמעותי, הרגשתי שאני עושה מעבר גדול

והיו לי הרבה סימנים , רציתי אותו, ם אני נמשכתי אליובעצ... אותה הגברת בשינוי אדרת

שרק איתו , בפעם הראשונה הרגשתי, אבל אני הרגשתי. סימנים שזה לא מתאים. לבולענות שלו

רק שאז לא ידעתי את , וזה היה לצאת מבית כלא אחד ולהכנס לבית כלא אחר. אני רוצה להיות

קיוויתי שעם הזמן נתרחק ... לא יכולנו להיפרד. לנווזה היה נכון . עם שאול היינו בסימביוזה. זה

, רצה לשתות אותי. ולא רצה להפסיק את הסימביוזה, אך שאול נצמד אלי יותר ויותר, קצת

  ".לא יכולתי לשאת את זה, עם הזמן, אחר כך. לנשום דרכי

  

ל שאול במחיצתו ש. וכך הגיעה מיכל להבנה כי הקשר הזוגי ההרסני הביא אותה למצב של קפאון

  .כל תחושותיה קופאות ופעימת החיים נפסקת

אני מרגישה איך שמתייבשות לי כל . אני קפואה, במחיצתי, היום כששאול נמצא איתי"  : מיכל

. רוחנית ויצירתית, ריגשית, לידו אני לא מצליחה באמת לבטא את עצמי פיזית. המחשבות

. הוא הוביל ואני הלכתי אחריו. של דברזה היה רק הוא בסופו . מעולם שאול ואני לא רקדנו יחד

לא ידעתי . כל רצונותי נמחקו. אך לא היה לי דבר. ואני רק ביטאתי את עצמי מילולית, הוא קבע

  ".כל דבר שלי הוא הפיל. לא היה לי ביטוי ברמה המציאותית. לעמוד על שלי
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גבר על המשבר היא תת... והיה לה טוב. ומיכל טוב לה... אשה הולכת אחרי בעלה"  : שאול

. בעולם שלנו ששנינו ביחד מצויים בתוכו... לא יכול להיות אחרת בעולם... מיכל שלי. הזה

  ...".הביחד שלנו היא לא מסוגלת להפר אותו

, אם בתחילת דרכם המשותפת. האיסור על הביטוי חלחל לכל היבט של החיים, בסופו של דבר

  . דבר הוכחדו במיכל כל יצירה ורגשהרי בסופו של , אסר שאול כל ביטוי של מיניות

. גבר שלא מתיר לאשה להיות אשה. שאול בעיני הוא סוג של מפלצת שאוכלת נשים"  : מיכל

זה , בעצם. ככה בעלי שאול. כדי שיוכלו לחיות את גבריותם, יש גברים שצריכים להרוג נשים

הבעל . בי אהבה לעצמיהוא לא הותיר . שהייתי איתו הוא גמר על היכולת שלי להיות אני עצמי

. לכן הוא צריך להרוג אותי. הוא לא יכול לקלוט את כולי במודע. שלי לא מניח לי להיות אני עצמי

כמו שהיה . לא מבטאת את עצמי. ואז אני נעשית קפואה. הוא ממלא את כל הבית, כשאני איתו

זה , אבל כשהוא נמצא .אני רוצה לחיות. זה מאוד חד משמעי. זה חיים ומוות. בזמן שהייתי ילדה

. כי הרי הוא רק אסר עלי להיות אשה ולהיות מינית, אני משותקת וזה כאילו מוזר. מוות עבורי

חסרת אופי , מדוכאת, שתקנית, הפכתי להיות אשה מסוגרת. אבל זה צבע את כל החיים שלי

  ".וחסרת נוכחות

הבולענות של שאול  .שנבלמת בידי שאול ובמחיצתו, מיכל מתארת כאן את תשוקתה לחיות

  .שמהן ביקשה לברוח אל תוך הנישואין, ומחזירה אותה לאותן תחושות ילדות של חוסר קיום

או כפי שהם , של מימוש עצמי באמצעות דיבורים, שאול סיפק למיכל את האשליה המדומה

אבל היוו את תמצית , הדיבורים הבלתי פוסקים הם בעצם מהלכי סרק. רוחניות –מכנים זאת 

האופייני לזוגות המקיימים יחסי הדדיות , וגיות שלהם והישרו על שניהם מצב רוח אופוריהז

  .מדומה

היום אני מתבוננת איך . הם היו מאוד רוחניים. החיים שלי עם שאול היו לא מאוזנים"  : מיכל

ובדכאון , הייתי בדכאון מסוג אחר אצל הורי. ואני מבינה שגם בנישואים הייתי בדכאון, חייתי

. חיים לא אנושיים, חיים בבועה עצמית. אנחנו קיימנו חיים מאוד מבודדים. אחר אצל בעלי

, שנינו לבד, יכולנו להיות ימים שלמים בבית. הוא ואני להיות בחדר ריק ימים שלמים, יכולנו

הוא ואני היינו . כי לא היינו צריכים, אפילו אוכל כמעט ולא היינו קונים. בלי לצאת ממנו בכלל

מבחינה חברתית תמיד . כי זה נראה לי מטורף, קשה לי להיזכר בזה. לם ומלואו אחד עם השניעו

. לא היה לי אז קשר עם חברים. כי היינו שקועים בחדר הריק שלנו. מרצון. היינו מבודדים

הוא אמר . היה אסור לי להיות עם חברות. זה לא עניין אותנו. ניתקנו את הקשר עם כל החברים

אז . לדבר עם חברה זה להסיט את הרגש האמיתי שלי לעבר מקום מזוייף, טול זמןלי שזה בי

אז גם אני . אולי הרגשתי שבכלל אין לי מה לתת. הייתי מחוקה. ביטלתי את הצורך שלי בחברות

היה . גם הסתפקתי בשאול. אף אחת מהן אז לא נראתה לי. נהייתי ביקורתית כלפי החברות שלי

  ".זה להיות איתו, והכי מחובר בעולם, ולםנראה לי הכי נפלא בע

חייהם היו שזורים וסבוכים זה . מיכל מתארת כיצד מילאו שאול והיא את חיי היום יום שלהם

מצד בעלה נשמעה תביעה אולטימטיבית כי מיכל תהיה . שבו היו רק שניהם, בחדר הריק, בזה

לא . ה לפנות מקום עבור בעלהוכמובן שלא התאפשר ל, לא נותר לה מקום משל עצמה. כולה שלו

היא היא , הבדידות הזאת. וגם בינם לבין העולם לא היה מרחב ביניים, היה ביניהם מרחב ביניים
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המאפשרת לזוגות ולמשפחות להימנע , )1961 ; 1958(שעליו הצביע וויין " סודיות"ה

, לחיוניותהזולת אינו נתפש כמקור , באורח חיים כזה. מאינטראקציה משמעותית עם הזולת

ואז  –הזולת נתפש כמקור לאשם ולהרס . לאחריות ולהתפתחות אישית, לפיתוח הדדיות

  .מתפתחת הימנעות מאינטראקציה אינטימית עם האחר

מיכל מצאה עצמה . בהיגד הבא מתארת מיכל כיצד מרחב הביניים שביניהם הצטמצם ואף נעלם

קיומו של שאול . כעקרת ביתאלא אף התקשתה לתפקד כאם ו, לא רק מרוקנת מכל מעשה

שאול דרש ממנה . שלא לדבר על תשוקותיה –השתלט יותר ויותר על רצונותיה ומחשבותיה 

  :התמסרות טוטאלית אליו

זה היה . וזה יצא לי חריף. הכנתי מרק לקוסקוס. יום אחד החלטתי להכין קוסקוס"  : מיכל

אמר לי שזה יצא . אוד כעס עלישאול מ. ויצא לי חריף. הרבה התעסקות להכין את המרק הזה

הוא כעס על החריפות כי לדעתו החריפות ביטאה את . חריף כי לא הייתי מחוברת אליו מספיק

הוא אמר שאני צריכה להתמסר אליו ואם הייתי מחוברת נכון . מצב התודעה שבו הייתי נתונה

הכול , כל דבר שעשינווככה . כי לאנשים מחוברים יוצא אוכל עדין, זה לא היה יוצא חריף, אליו

כי כל , ככה הפסקתי לבשל. ככה הייתי כל הזמן מבוטלת. היה בהתעסקות בלהיות מחובר אליו

כי הוא , והוא הפך להיות יותר ויותר רוחני, אז אני הפסקתי לבשל. בישול היה יוצא לא מספיק

  ...".הפסיק לאכול

  

  מחיר הסימביוזה

היא . היא חנוקה –היא חשה שאינה קיימת יותר  .כך גרמה הסימביוזה למיכל לאבד את עצמה

הדכאון ואובדן העצמי , ואמנם. אומרת כי שילמה מחיר כבד על התמסרותה הטוטאלית לשאול

  :הם המחיר האישי שמשלמים בני הזוג תמורת הסימביוזה והתמונה ההרמונית המזויפת

אבל ויתרתי על ... יננוקשר מאוד חזק היה ב. הקשר ביני לבין שאול קשר מאוד חזק"   :מיכל

ככה ... על הרצונות שלי ויתרתי. זה שויתרתי על עצמי כל הזמן זו הבעיה שלי... עצמי כל הזמן

גם כבן אדם לא הייתי , אחר כך. הוא לא שכב איתי. בהתחלה לא הייתי קיימת כאשה. נמחקתי

הכול  –לכתוב , לצייר, לצאת לחברים, להתלבש, לרהט את הבית, אסור היה לי לבשל: קיימת

שהיחסים שלי עם שאול היו , היתה לי תקופה מאוד גדולה. היה צריך להיות בשביל הזוגיות

אבל שמתי לב שכשהוא . ומעריכה אותו, כי אני מאוד אוהבת אותו, לא רציתי שניפרד. בהקפאה

. ואני רק בהישרדות כשאני אית, לא יוצרת, אני לא עושה שום דבר עם עצמי: איתי אני בהקפאה

  ".וברגע שהוא הולך אני שוב נושמת יותר טוב ואני רואה מה קורה לי

  

  



  196

  הזעקה –נקודת המפנה 

בהדרגה היא איבדה את יכולתה . החלה מיכל לתהות על טיב נישואיה, לאחר חמש שנות נישואין

שאול לא הסכים , לעומתה. את התקווה לשינוי ולשיפור הקשר, ויחד עם כך, לחיות עם שאול

שאול . שאול חש שבלעדיה קיומו מוטל בספק. הוא נאבק על מקומה בעולמו. על הנישואיןלוותר 

  .לא השלים עד היום עם רצונה של אשתו להיפרד ממנו

ישבתי מחוץ לבית . צרחתי. הצרחה הראשונה שלי. נקודת המפנה היתה הצרחה שלי"  : מיכל

לא זוכרת . צרחתי בחוץ ככה ברחוב .וצרחתי. מגיע לי למות, שאני. והרגשתי שאין לי קיום, שלי

הייתי אז . זו היתה צעקה לחיים. ישבתי בחוץ וצרחתי. הגיעו מים עד נפש. מה קרה. מה היה

התחלתי להבין . אז גם החל תהליך ההתפכחות שלי מהנישואים. נשואה למעלה מחמש שנים

לנו טבעיים ושהרצונות שלי לגבי הזוגיות ש, התחלתי להבין שאני צודקת. איך אני חיה

מה שלא נורמלי הוא . ומותר לי לדרוש את זה. שזה נורמלי שאשה תבקש מין. ונורמליים

שאול . אני כבר לא שם. כנראה שהנישואין האלה לא מתאימים לי. ההתייחסות של שאול לזה

. זה ממנו והלאה.  אך קשה לחיות איתו כאשה, יכול להיות חבר מופלא מבחינת שיחות עומק

  ...".הבעל שלי לא יכול ולא רוצה לחיות. בעל השמחה לא רצה לשמוח. וניין בי כאשההוא לא מע

  

  הפרידה משאול

מיכל הבינה . ועברו להתגורר בבית הסמוך, לאחר כשבע שנות נישואין עזבו מיכל וילדיה את שאול

  . שאינה רוצה בו יותר, כי החיים המשותפים עם שאול היו סוג של טירוף הדדי

היום . כך אני מבינה את נישואי. ירדתי לשאול כדי להתפכח –י אומרת על נישואי אנ"  : מיכל

חוויתי . הכול חוויתי עם שאול. לא נורמלים, והיו הרבה דברים מטורפים. זה יום הנישואין שלנו

עד . לקח לי המון זמן עד שקמתי ועשיתי משהו. אני לא מוכנה יותר, די –המון עד שזעקתי 

הייתי צריכה להגיע למקום מאוד מאוד נמוך כדי . אות שאני לא רוצה בהשהבנתי שזאת מצי

אני . כנראה מהמקום הכי נמוך אפשר להרגיש את החיים וזה מה שקרה לי. להרגיש שאני חיה

כי הבית , כי לא היתה לי ברירה, למעמקי הטירוף והדיכוי, ירדתי לשאול. עכשיו יודעת את זה

והייתי צריכה לבלבל את , לא היו בו חיים. שקט מדי, נקי מדי, שבו גדלתי היה בית מדכא מדי

. היה בו משהו שפיתה אותי, כשהכרתי את שאול. החיים עם שגעון כדי להבחין מה זה חיים

הכמיהה הזאת . של דיכוי, של איסור, טירוף של ריקנות, הוא כנראה ביטא את הטירוף שלי

הייתי . ואיך זה ליצור מתוך עצמי, מה זהשלא ידעתי , את הנשמה שבי, לבטא את הרגש שלי

  ". מיובשת, ריקה לגמרי

שלא הניח לה לחיות את , כי עם ההחלטה שנתגבשה בה לאיטה להיפרד משאול, מיכל מספרת

עכשיו היא אינה חשה קהה וקפואה . הבינה כי היא מעוניינת בחיים מלאים של ביטוי עצמי, חייה

  .אלא מתעוררת כלפי החיים

עברתי את . אני כבר לא קפואה. קורה לי משהו. י לאחרונה מרגישה חיים בתוכיאנ"  : מיכל

באופן שבו לא הייתי וחייתי , חיה כל כך. ואני מוצאת את עצמי חיה, עברתי את שאול, אמא שלי

אני מפענחת את חידת הקשר , וכך כשאני תופסת את הקצוות, אני מרגישה שאני חיה. אף פעם

ולא , ששנים ארוכות מחיי לא ראיתי דבר, עכשיו. רונה אני בהכרהרק לאח... שלי עם שאול



  197

גם הצרכים . הכול יותר מחודד, היום פיזית, לבטא את מה שאני רואה, נתתי לעצמי לראות

הייתי . הכול יותר מחודד, פיזית היום. התחלתי שוב להרגיש צורך מיני. המיניים שלי שוב עלו

  ".שנים בדכאון עמוק

  :כרחית למיכל על מנת לאפשר לעצמה לרפא את גופה ואת נשמתההפרידה משאול ה

רק אז . לא היו לי חיים, כי לפני כן. כשהכרתי את שאול הרגשתי שאני מתחילה לחיות"  : מיכל

אני , אחרי שאני מתחילה להיפרד משאול, היום! זה היה שקר. הרגשתי שאני מחיה את עצמי

אני . מחיה את העצמות היבשות שלי, לימרגישה שאני מחיה גם את הצדדים האפלים ש

שאול ידע את . כולל הצדדים האפלים, לחיות את כל הצדדים שלי –מרגישה שזה מרפא אותי 

אבל הוא רצה . הוא הרגיש שבכוחי לרפא את עצמי כדי להישאר בחיים וכדי להיות בחיים. זה

  ".הככה שנינו מתנו בתוך הקשר הז. כדי שאשאר איתו, למנוע את זה ממני

היא הגיעה למצבים קיצוניים , ולטענתה, הקיום היצרי של מיכל היה מנותק מהמערך הנפשי

, עצורה, חלשה, מבוהלת, בלתי מגורה ובלתי מעוררת, מדוכאה, מבולבלת, פגיעה, וחשה עייפה

, ממיניותה, מנותקת מהווייתה, מיכל חיה חיים מלאי חסימות. בלי עוצמה וכח, בלי חיות

  .מיצירתיותה

  .מעידה מיכל על הביטוי העצמי שהתעורר בה, בסופו של התהליך הנפשי שעברה

כאילו ... מאז שהייתי עם שאול... המון שנים לא רקדתי. בזמן האחרון חזרתי לרקוד"  : מיכל

אפילו היתה תקופה שהתלבטתי אם . אני מגיל צעיר רוקדת. לא היה שמח. הגוף שלי היה עייף

ובימים האחרונים . ד זה דבר שמאוד מאוד מדבר אלי ומרגש אותיריקו. להפוך את זה למקצוע

  ".שאני שוב מתמלאת בחיים... ואני מרגישה שהשמחה מתחילה לחזור לחיי. שוב חזרתי לרקוד

  

  דיון

" היצר"ביטוי המוצגת בספר  –עוסק בדילמת הדיכוי , סיפורו של זוג זה אשר הצגנו בפרק זה

השזור לאורכו בסגירה ובהשתקה , ו את סיפור חייה של מיכלבמקרה זה תיארנ). 1999רוטנברג (

: תואם את הדגם אותו מתאר מודל המטוטלת, בעוד שסיפור חייו של שאול, של הביטוי העצמי

' התנזרות ופרישות קיצונית בפרק ב, סיגוף, ודיכוי, של חייו' מיני ויצרי סוער בפרק א, ביטוי גופני

  . של חייו של שאול

בבת  –ובאחת הוא נפנה לעבר הקוטבי שלהם , סר טעמם ממנו, הישנים של שאולאורחות חייו 

אורח חיים רוחני "מה שהוא מכנה , הוא סיגל לעצמו אורח חיים סגפני ונזירי, תוך זמן קצר, אחת

הוא בחר להתנזר מחיי החומר . חדה באופן קיצוני, שאול בחר בחירה חד משמעית". התעלות של

, מאדם שהיה מכור למין. ואפילו ממלבושו וממזונותיו, מגופו, זר מאשתוהוא התנ. ומחיי הגוף

" הפיכת הלב"הוא חווה חוויה של . מסוגף, דק בשר, הוא הפך לנזיר חוור, לתאוות הבשר והממון

(Conversio) , ואשר יכול להיות " רוחניות"סערת נפש אשר הובילה אותו למה שהוא מכנה

  .מוגדר כפרישות
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באופן . מתאר אוגוסטינוס כיצד נטש את חיי החטא והקדיש את עצמו לאל" ייםהווידו"בספרו 

, כל כולו היה קודש לאשתו". חיי הזוגיות"שאול נטש את חייו הקודמים והקדיש עצמו ל, דומה

  ".הזוגיות הטוטאלית"ועל אשתו היה להקריב עצמה לטובת הרעיון בדבר 

לפגוש אותה , להגיע אל מיכל, עבור שאול. האל מתארים את דרכו של אוגוסטינוס אל" הוידויים"

כקשר המסמל את , נדמתה בעיניו, הזוגיות הזו". אל האל"היה עבורו להגיע , ולהנשא לה

הוא . שאול דבק בדימוי של אשתו בעיני עצמו. אוגוסטינוס דבק בדימוי האל. ההתגשמות עצמה

 בפרישות, רוחניות"פך ובחר בעל כך שעשה מה, "התנהגות טובה"פרס על , "פרס"ראה במיכל 

  .זכה במיכל, על כן לדעתו". ובנזירות

מבוסס על הרעיון הקבלי שאלוהים ברא את העולם באמצעות , "הצמצום", מיתוס הבריאה

. שאול סרב לצמצם עמו". האחר"לעולמו של , זאת על מנת לפנות מקום בעולם, צמצום עצמו

שאול ". הצמצום"תהליך הפוך למושג , (Jung 1963)" התנפחות"קיומו היה קיום של . להיפך

זהו תהליך הפוך ושונה במהותו . י בליעתה של מיכל והפיכתה לחלק מעצמו"ניפח את עצמו ע

. לעולמה של מיכל אשתו, שאול לא היה מסוגל לפנות מקום מתוך עולמו": הצמצום"מרעיון 

כך איבדה מיכל את , והתנפח ככל ששאול הלך! למענו, היא היתה צריכה לאבד את עולמה. להיפך

אני פשוט התחתנתי עם מישהו : "מיכל מתארת תהליך זה במילים אלו. מקומה ואת עולמה

שמתי לב שכשהוא ... ויתרתי על עצמי כל הזמן... ככה הייתי כל הזמן מבוטלת... שמועך אותי

זה היה . יחד מעולם שאול ואני לא רקדנו...אני לא עושה שום דבר עם עצמי: איתי אני בהקפאה

לא התקיים " הצמצום"במילים אלו מבטאת מיכל את הרעיון כי עולם . "רק הוא בסופו של דבר

לא התפנה מקום . ואילו היא ביטלה את עצמה ואת קיומה, י בליעה שלה"שאול התנפח ע. ביניהם

 בקשר" מת", נבלע" האחר. "ולכן גם לא נברא קשר זוגי בריא כתוצאה מיחסים אלו". אחר"ל

  .שכזה

הוא אינו מעוניין לחדור אל . מעורר בשאול חרדה, בעולם" אחר"הרעיון של פינוי מקום ל

בנסיגתו "י מיתוס הצמצום "העולם נברא עפ. ובמקביל גם אינו מעוניין לפנות לו מקום, "אחר"ה

). 37:  1999רוטנברג (על מנת לפנות מקום לעולם ) או צמצומו העצמי של האלוהים" (הרצונית

אקט פינוי . לבני זוג אלה קשה לפנות מקום, קשר בולעני, ל זוגות המקיימים יחס סימביוטיאצ

הוא מילא את . אלא להיפך, לא רק ששאול לא צמצם עצמו. ריקנות, פחד, המקום מעורר חרדה

, הוא חושש שמא יצטמצם. שאול לא מוכן להניח למיכל להתנתק ממנו, לכן. עצמו באמצעות מיכל

אני פוחד . אני לא אסכים לזה ולא אתן לזה יד": שאול מגיב לרעיון הפרידה באומרו לכן. יתרוקן

, הוא העמידה מול עצמו" האסון", מבחינתו של שאול, ואכן. "זה יהיה אסון... מזה מאוד מאוד

  .בדמות אשתו, המנפחים אותו" תוספות ועזרים חיצוניים"ללא  , בלבד

אשליה אודות היחסים ההרמוניים . נגוע באשליה ".נגוע"הקשר של שאול ומיכל היה קשר 

גם יחסי המין ביניהם . לא רק היחס ההדדי ביניהם היה מדומה. הנהדרים והקשר הרוחני העילאי

פאזות "הם דימו כי הקשר המיני שלהם התפתח וצמח לעבר . פנטזיוניים, היו יחסים מדומים

  ".רוחניות

וכי האנרגיה , כי המיניות שלו ושל אשתו הותמרה מעניין לראות ולבדוק את הטענה של שאול על

אף בספר , לא רק זאת. רוחנית במהותה, הארצית הותמרה לאנרגיה מינית עדינה יותר, המינית
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היכולת להרחיב את הארוס לכלל מודל תרבותי מקיף יותר מהווה אתגר נצחי "נטען כי " היצר"

  ).74' עמ, שם" (לכל בני האנוש על פני כדור הארץ

" מימוש"הוא אינו נזקק ל, לכן טוען שאול. טענתו של שאול מכוונת לעמדה זו, על פניו, אכןו

מבחינתו האנרגיה המינית הורחבה והיא בעלת רבדים . האנרגיה המינית באמצעות המימוש הפיזי

אנחנו ... והקשר ביננו רוחני מאד... צריכה להיות רוחניות ביננו: "שם היא מצויה, רוחניים יותר

, במימדים נוספים, טוען שאול כי הארוס שוכן בינו לבין אשתו, לכאורה". מעבר למיניות ברכ

  .ברבדים מורחבים

הרעיון של הכלת המרכיב הרוחני בתוך מודל דיאלוגי רחב "אף בספר היצר נטען כי , לא רק זאת

בתפיסת שאינן נפתרות , יותר של מיניות עשוי לשאת בחובו מזור מבטיח יותר להקלת מצוקות

אנרגיה מינית עשויה להזין ולנווט הן חוויות גופניות והן רוחניות הכרוכות ... מיני- העידון האנטי

  ).74: 1999רוטנברג " (בתחושות סיפוק דומות

היא שוות ערך או מהווה תחליף ממשי , שאול טוען כי ההתאחדות הרוחנית שלו עם אשתו, ואכן

במשך מספר לא מבוטל של שנות , אף אשתו, ק זאתולא ר. לחוויה המינית של האיחוד עימה

  .נישואין חשה כך

מיניות רוחנית . נראה כי אין מניעה אלא להסתכל על טיעוניו אלו של שאול על פי מבחן התוצאה

באופן נבדל , יחסים בהם שני בני הזוג מוכללים בתוך הקשר, הינה פרי בשל של יחסים דיאלוגיים

מיכל אף מספרת כי . לא כך היו פני הדברים אצל מיכל ושאול, כידוע אך). 1999רוטנברג (וייחודי 

 ,כחיים בשאול", כהתנסות במוות עצמו, כלומר" ירידה לשאול"היא רואה את קשר נישואיה כ

לא נוכל לראות , אם כך". של דיכוי, של איסור, טירוף של ריקנות... במעמקי הטירוף והדיכוי

כי אם , כהתמרה של הארוס לעבר רבדים רוחניים ומופשטים, גבחוסר המימוש המיני בין בני הזו

  ".הרס הכרוך בטירוף"

קשר הנישואין בין שאול ומיכל היה קשר של הרס הדרגתי ההולך ומתעצם ככל ששנות הנישואין 

ולא תוך כדי , צמיחתה האישית של מיכל החלה דווקא לאחר פרידתה משאול. הלכו והתארכו

תוצר של אינטרפרטציה , הינה פרי רוחו של שאול, ביחסים" הרוחניות"כך שהטענה בדבר . הקשר

  .שלא קשורה בטיב ובאיכות הקשר בינו לבין מיכל, פרטית שלו

. היה עיסוק פעיל ומוגזם עד מאד, קודם לתהפוכות האישיות שעבר, העיסוק של שאול במיניות

היו , ת הללו שאפיינו את חייוכל התאוו. 'בתאוות ממון וכו, באוכל, יתכן אף שהעיסוק במיניות

הנגרם בעטייה של כניעה לכוחות אי רציונליים , בסכנת הרס עצמי תוך אבדן שליטה"נגועות 

כפי שבעבר באופן ). 80' עמ, 1999, "היצר"מתוך " (הסוחפים להתנהגות שהיא זרה לאדם עצמו

נקט , רח חייו הנוכחיהרי באו, מזון וכסף, קיצוני נסחף שאול לאורח חיים הרסני באמצעות מין

התנזרות , ובחר בחיי פרישות, או-בחירה של או, בנוסח מודל המטוטלת, בבחירה קיצונית אף היא

עזבה את , אשתו. כבחירה הרסנית, בערבו של יום, גם בחירה זו הסתברה בסופו של דבר. וסגפנות

  .חבולה ונואשת, ביתם

יצרי במקביל להרס הדרגתי בקשר  –י כי אצל זוג זה לא התקיים מימוש מינ, אם כך ראינו

  .ולא יחס מיני, כך קרה שלא נתקיים בהם לא יחס דיאלוגי. הנישואין שלהם

  ?ומה ביחס לפן היצירתי
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מיכל מתארת באריכות בסיפור חייה כיצד הדיכוי וחסימת הביטוי האישי נעו כציר ביחס לכל 

לא היתה קיימת ואי לכך   כבר משחר ילדותה". כאוטומט"מיכל מתארת עצמה . יצירי כפה

  ".בלי כל חיות. נגינה יבשה. הנגינה שלי היתה בכורח: "התקשתה ליצור

הזוגיות ". זוגיות"של חייו כקשורים אך ורק ל' עצמו מתאר את חיי היצירה שלו בפרק ב, שאול

, שמציבה לו זוגיותו" המראה", ואכן. הוא מרוכז, היצירה שבה ואך ורק בה, היא הבריאה

כמאמר " שמבוססת על מהלכי סרק"פנטזיונית , זוגיות הזויה: במדוייק את היצירה שלו משקפת

יצירתיות . "היצירתית הטוטלית שלו, שאול רואה ביצירת הזוגיות את ההגשמה העצמית. אשתו

). 34:  1999רוטנברג , "היצר" ("זרימה או חדירה לתוך מושא חיצוני, היא פועל יוצא של התפרצות

ננים בשאול אנו רואים כי לא מתקיימת חדירה שלו אל המושאים החיצוניים בעולמו כשאנו מתבו

לא , אנו עשויים להסיק כי באותה רמה ממש, ואי לכך, לא ברמה הנפשית ולא ברמה הפיזית

  . התאפשרה יצירתיותו

ההדדיות המקווה לא הייתה יותר מאשר . בין מיכל לשאול לא התקיים  יחס דיאלוגי בשום רמה

שנוסחה על ידי האובססיות , בשמה של הזוגיות האידיאלית, על מיכל הופעל דיכוי כבד. טזיהפנ

אבל מכבש . במשך שנים היא שיתפה פעולה וסברה שאכן הגיעה אל הזוגיות המושלמת. של שאול

בנקודה בה חשה כי , נעצר באחת, שגרר אותה למקום בו כמעט איבדה עצמה לחלוטין, הדיכוי

, ראשיתו של תהליך צמיחה וגילוי עצמי, עבור מיכל, החל, מכאן ואילך. שיגעוןעומדת על סף ה

שבלע אותה ולא , התקדמות התהליך דרשה פרידה משאול. שאותו חיפשה כל חייה מחוץ לעצמה

  .איפשר לה ביטוי עצמי
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  8פרק 

   אהובה ויונתן 

  

  הקדמה

. מו יחסי מין במשך שנה ושלושה חודשיםקיי זוגי מכיוון שלאלטיפול  פנו, אהובה ויונתן, בני הזוג

 ,המוטיבים הבולטים בחיי הזוג הם העדר המין והיצר ביניהם וכן העדר יחס הדדי ושיח דיאלוגי

שניהם מדווחים על . אינם מרוצים ממשלח ידם הםשני .לוקים בחסר עמוקשלהם  חיי היצירהגם 

   .שעמוםו תחושות של עייפות קשה

זה מה שאנחנו . בתיקון כללי"זה נבעה מהצורך העמוק של הזוג הסכמתם ליטול חלק במחקר 

אז זה אומר שהמשפחה שלנו , נו מיןיאם לא יהיה בינ. כי זו התחנה הסופית שלנו. צריכים

  .אהובה כדברי -  "ואנחנו רוצים שגם אחרים אולי ילמדו מהסיפור שלנו  ,תתפרק

במשך תקופה זו חל שיפור ניכר . הקלטהשעות  26וכלל  ,היה ארוך במיוחד בני הזוגהראיון עם 

תחושות . הן במישור המיני והן במישור התעסוקתי, הן באופי הקשר בין בני הזוג, במצב הזוגי

יצריות , ושמחה, תעמעמו במהלך הזמןה, תחילהבשאפיינו את בני הזוג , כאוןידיכוי והדה

  .הםויצירתיות החלו לחלחל לחיי

  

  הצגת הזוג

שני בני  .ויש להם ילד אחד הם נשואים ארבע שנים. לחייהם 30 -ת שנות האהובה ויונתן בתחיל

ליונתן תואר שני . ומרשימים מאוד בהופעתם החיצונית, הזוג תמירים ויפים באופן יוצא דופן

 ,יונתן עובד בעסק משפחתי .ולאהובה תואר ראשון בחינוך מיוחד, נהל עסקיםיבכלכלה ובמ

   .טק-ה בחברת היידהראיון מצאה עבודה כפקיבמהלך כאשר  ,ואהובה עקרת בית

אין הם יודעים ליהנות מן החיים או מן היחסים . חיי הזוג מתאפיינים במילוי חובות אינסופי

. והחל להתדרדר עוד בתחילת הנישואים, המין בחייהם אינו בא לידי ביטוי כבר שנים. ביניהם

יונתן רואה . ם סגור שאינו מביע רגשותאהובה אינה מסופקת מבחינה רגשית ורואה את יונתן כאד

יחסי , כאמור. ולכן מסתגר עוד יותר, בניסיונות ההתקרבות של אהובה מעשה שתלטני וטרדני

כהד להתדרדרות כללית של חייהם , מזה כשנה ושלושה חודשים, המין ביניהם פסקו לחלוטין

  .שלא היה בהם תוכן דיאלוגי, המשותפים

  

  של בני הזוג בית ילדותם

  אהובה

אהובה . אחים קטנים ממנה 4היא הבת הבכורה ולה עוד . אהובה נולדה למשפחה ממוצא מזרחי

כינה והניקתה את הבית , בישלה, היא גידלה את אחיה הקטנים. של המשפחה" נדרלהיהס"היתה 

עצלן "מתארת כאדם  היאאת אביה . בנוסף על כך היתה תלמידה מצטיינת. איתם שיעורים
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בטענה כי  - היא נזרקה מביתה  18כאשר הגיעה לגיל ". שקרנית מדופלמת"אמה כואת   ,"ובטלן

בתקופה זו הכירה את יונתן  . ולהיות עצמאית, ועליה לחפש בית אחר" רקהיהגיעה לפ"כבר 

יונתן ". חמה ותומכת"אהובה מתארת את משפחתה כ, למרות כל אלו. ועברה להתגורר בביתו

אף אחד מבני , משך חודשים ארוכיםבח "כב ואושפזה בביכי כאשר אהובה נפלה למש ,מציין

מבני המשפחה לא עזר להם לבסס את  איש, גם כאשר נישאו. המשפחתה לא עזר ולא תמך

  .מעמדם הזוגי והכלכלי

  יונתן

יונתן מתאר בית . אמו ניצולת שואה ואביו יליד הארץ. יונתן הוא הבכור מבין שלושה ילדים

. נפלאות בימי ילדותו ותחושה עזה של תמיכה וחום משפחתיים חופשות משפחתיות, אידיאלי

כך חונך מפני שלטענתה יונתן מתאר תמונה אידילית . מערערת על תמונה זו, יש לציין ,אהובה

של ביטויים הדגישו את ההרמוניה המשפחתית ואסרו  של יונתן הוריו , על פי אהובה. בביתו

 מציינת את העובדה כי יונתן נושל מירושת המשפחה יאה .'דאכזבה וכ, כעס כמו, רגשות שליליים

וכי אינו נפגע , הוריו החליטו למסור את כל הרכוש המשפחתי רק לאחד משלושת הילדיםכאשר 

  .מכך

  

ניתן לראות כי שני בני הזוג מתארים את משפחות המוצא שלהם כאידיאליות ואינם מודים בפני 

. הכחשת קשיים הוא מוטיב אופייני בחייהם, כלומר. עצמם על קשיים או כשלים של בית הוריהם

  .ונראה כיצד ניסו ליצור דפוס דומה של הכחשה גם לגבי הבעיות בנישואיהם

  

  החיים של אהובה ויונתןקריים בסיפור ינושאים הע

  דיכוי יצרי -. חלק א

  .בני הזוג כמעט ואינם מקיימים יחסי מין :הימנעות מינית

  .יונתן בוחר לאהוב את בנו כתחליף ליחסיו עם אשתו: נתןהחלפת הארוס בהורות אצל יו

ניכר . אין חיזור ואין מתח, אין ליטוף, אין מבט, אין נגיעה. הזוגיות נטולת ארוס :העדר ארוטיקה

   .אצל שניהם חוסר יכולת ליהנות מן החיים בכל התחומים

  

  דיכוי יצירתי  - . חלק ב

היא היחידה , "עשיית כסף"שהיא , תוצאת העבודה. דתויונתן אינו מסופק ואינו נהנה מעבו: יונתן

  . שמעניינת אותו

, אין לה עיסוקים ותחביבים משל עצמה .כמי שבזבזה את עצמה, אהובה חשה ריקנות: אהובה

בכדי להרחיק תחושות של ריקנות , אהובה פעלתנית באופן כפייתי .ואינה עוסקת במקצועה

  .ודיכאון
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  מהיחסי הדדיות מדו  -. חלק ג

הפעילות הזוגית המשותפת . בעיני שני בני הזוג היחסים ביניהם נטולי תוכן :העדר יחס דיאלוגי

  . צפייה בטלוויזיה - היחידה היא פסיבית 

יונתן מקשר בין חוסר החיות שבו . תוצאת הדיכוי ההדדי היא קפיאה וחוסר חיות: דיכוי ושתיקה

   .לבין חוסר התגובה המינית שלו

. בני הזוג עוברים תהליך של התוודעות עצמית והתפכחות: כוי מאבדת גובההטקטיקה של הדי

בני הזוג מתחילים להתמודד עם . מתפוגגת גם תחושת הדיכוי, עם התפוגגות מעטה הסודיות

 -  לחדור לחייהם" יצר"ובכך מאפשרים ל, כלפי עצמם וכלפי בן הזוג, רגשותיהם האמיתיים

  . המיניות והארוטיות חוזרים לזוגיות

  

  פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

  דיכוי יצרי -. חלק א

  מנעות מינית יה

  .בני הזוג אינם מקיימים יחסי מין

כבר שש שנים שאנחנו לא מקיימים . וכבר שבע וחצי שנים יחד, שנים 4אנחנו נשואים " :אהובה

אנחנו בכלל לא עכשיו כבר שנה ושלושה חודשים ש... זה לא שפוי. נורמלי מין באופן יחסי

גם לפני כן שמונה . אני זוכרת כל תאריך... מאז מארס של שנה שעברה. מקיימים יחסי מין

  ...."יש החרפה כל הזמן... וככה זה כבר שלוש שנים. חודשים לא קיימנו יחסי מין

הוא טוען כי לא . מדבריהם של בני הזוג עולה כי יונתן הוא זה שנסוג מן האינטימיות המינית

  .ימת ביניהם זוגיות בשום מובןמתקי

הזוגיות ביני ובין אהובה מסתכמת . בינינו יש העדר זוגיות על כל המשתמע מכך"  :יונתן

הילד הוא הקושר . אנחנו יודעים להיות חברים טובים אבל האש כבתה. יזיהויה בטלויבצפ

  ".זהוכמו שותפים ו. אין בינינו כלום היום. והוא זה שאנחנו ביחד בשבילו, בינינו

. למרות שברור לה כי אינו מגיב אליה, אהובה מאשימה את עצמה בניסיונות להתקרב אל יונתן

  .הניסיונות העקרים הביאו אותה למצב של דיכוי מתמשך

, וגם לפני זה, כשהיינו נשואים טריים, בהתחלה. מתרחקת ומפנימה. אני קיצונית"  :אהובה

מתקשרת . הייתי המון מחבקת אותו ומנשקת. ןהייתי קרציה על יונת. בהתחלה הייתי יוזמת

... אז כמה זמן אפשר. אבל הוא לא הגיב אלי. כל הזמן חיפשתי את קירבתו. יוזמת ויוזמת, אליו

לי משהו מפריע או או? אני שואלת את עצמי מה חסר לי בגוף שלי. הרגשתי מושפלת. הפסקתי

אז אני כבר לא ? לי אני מדברת יותר מדיאו? אולי אני לא נחמדה אליו? למה הוא לא נוגע בי? לו

, תוקפנית, הפכתי במשך הזמן להיות עצבנית. ולא דואגת ולא מכינה, ולא מדברת, שואלת

לפעמים צריך ללמוד את . ולהתאפק 10אולי אני לא יודעת מספיק לספור עד . ביקורתית, כעסנית

אולי הצטברה בי . אשמהכנראה שאני . אולי אני לא חושבת מספיק. אולי אני מתפרצת. זה

אבל אין לי דרך להוציא את . אולי אני תוקפנית. ואולי בגלל זה יונתן לא מתקרב אלי, מרירות
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לא , לא בחוגים, לא בספורט, לא במין - ם יאין לי שום דרך להוציא את המאווי. המרירות

. ה ותוקפניתאז אולי בגלל זה נהייתי מריר. אין לי שום דרך לפרוק את המתח שלי. בלימודים

כל . כך הוא מתבטא. זולל המון. יונתן מתפרק על האוכל... ?כמה מתח יכול אדם לאגור בתוך גופו

  ".גם זאת דרך לא טובה. אחד והדרך שלו

הדבר מתבטא אצלו , ולמרות שאינו מדבר על כך, יונתן אף הוא מתוסכל מן המצב, לדבריה

, קיימו יחסי מין הם התאפיינו בחוסר רגש אהובה מצביעה על העובדה שכאשר. באכילה מוגזמת

  .  ומספרת כי יונתן חושב שיחסי המין ביניהם הם מגעילים

יונתן אמר לי פעם שזה גם . ואין תחושה, זה בלי רגש, ו יחסי מיןנכשכבר כן קיימ" :אהובה

  ".מגעיל אותו כבר

   ".אני לא מתגעגע ונהנה לגעת באהובה כמו פעם"  :יונתן 

  ".משהו כזה. או מפחד. הוא אפילו נגעל לדעתי"  :אהובה

  ".אולי זה רק בגלל שאני כל כך סגור. אולי זה לא פחד"  :יונתן

  . לא רק מינית אלא בכל מימד בחייו -יונתן למד לדכא את רגשותיו העזים ביחס להנאה 

  ".כל הזמן לעבוד עוד ועוד. להיפך. לא לימדו אותי איך לעבוד פחות": יונתן

הוא אינו מרשה לעצמו לחוש . את רגשותיו גםיונתן הקשיח את גופו ובמשפחתו על מנת לשרוד 

הקשחה זו  הובילה אותו . לא כאב נפשיו ,)וכאבי ראש שמהם הוא סובלגבוה לחץ דם (כאב גופני 

  .מחייו הנותיל חוסר יכולתל

אין לי , יץכמו קפ, כל כך מתוח. אני כל כך עסוק. אין לי סבלנות לקשקושי המין, האמת": יונתן

, ואז אהובה מתחילה. כשאני מגיע הביתה, אני רוצה רק שקט מכאב הראש. זמן לעצמי בכלל

  ...".ואין לי כוח אליה בכלל

מעט את  חלישפחד שאם י ,פחד מהנאהב, הנאה לעתים כרוכה בחרדה, אנשים כמו יונתןל

רשה לעצמו מהוא  רכאש .יהיה חסר שליטה לגמרי, מהאיפוק שלו מעטאם יאבד , שליטתו

זחיחות , משום שתחושת הנינוחות, הוא עשוי לפתח התנגדות להרגשה הטובה הזאת, הנותיל

שמא רגשות אלו יגרמו לחוסר שליטה  - חרדהאצלו ם ורריהדעת והפינוק הנלווים להנאה מע

גם התרגשות מינית ואפילו קירבה רגשית אינטימית עם . תנחלששרדות יואז יכולת הה ,במתרחש

 של רתיעהכך יונתן סיגל עצמו למצב . שרדותייכולת ההו השליטהלאיים על  ותשויאשתו ע

  .מהנאה

עם כל , אהובה. אני יודע שאני צריך לעבוד ומוכרח לעבוד... מה יתן לי כל זה, האמת: "יונתן

  ".הרבה פעמים זה מפריע לעשות את העבודה, הקוצי פוצי שלה

  .הוא פיתח אליה אדישות אהובה חשה שאינה נאהבת על ידי יונתן וכי

והוא . לא נוגע בי, הוא מתעלם ממני... ליונתן אין חרדה עלי... יונתן כבר לא אוהב אותי"  :אהובה

ברור לו שאני אשאר בכל  .הוא לא טורח בשבילי. הוא ממש בטוח בי. בכלל לא פוחד שלא אלך

יונתן השקיע בי , לנובחודשים הראשונים להיכרות ש... אין כבר בינינו עניני אהבה... מצב

אפילו את יום ההולדת שלי הוא . היום הוא שוכח... הרבה כרכורים, מתנות, פרחים... המון
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קונה לו עיתון , אני רק מגדלת לו את הילד. אין לו כלום אלי... לא זכר ולא קנה לי כלום. שכח

ן מתח מיני ואין אי. יש דבר שחסר. ואין אש, אין מתח בינינו. ומכינה לו ארוחת ערב לפעמים

כל כך הרבה זמן ... אני כל הזמן שואלת את עצמי האם יש לי חשק להתקרב ליונתן. דפיקות לב

... אני כבר שואלת הרבה את עצמי אם בא לי לשכב איתו... המין חסר בינינו... אין בינינו כלום

אולי ... איתו לא בא לי לשכב. והתשובה היא שכבר לא? בתכלס אני שואלת את עצמי בא לך עליו

בעבודה שלי יש הרבה בחורים ... אבד לי הענין המיני בו. בגלל שלא נראה לי שבא לו לשכב איתי

ופתאום הרגשתי שיש מישהו ... ואני המון שעות שם, ויש אינטראקציה, בחורים ברמה, יפים

גם נתן לי אבל זה . זה הבהיל אותי. והרגשתי המון רגשי אשמה. ושאני מתענינת בו, שמתענין בי

ושיש , שיש מישהו בעולם שיכול לעורר אותי. הרגשתי שאני לא בן אדם כבוי. להרגיש טוב

כבר שש שנים שיחסי המין ... כי יונתן אדיש לידי... מישהו בעולם שאני מסוגלת לעורר ענין בו

. קטויונתן הפך אותי לדי... אפילו לא נגיעה... כלום. ובשנים האחרונות כלום. שלנו מקרטעים

  "....תייכמו קרש נעש

  . שחשה בלתי רצויה, חוסר ההתעניינות שהפגין יונתן מכבה גם את אהובה

  

  החלפת הארוס בהורות אצל יונתן

  .יונתן נצמד לאינטימיות עם בנו כתחליף לאינטימיות עם רעייתו

אולי . אנחנו כאילו כל הזמן איתו. אבל זה בריחה. בר, יש לנו במשותף רק את הילד"   :יונתן

  ".כאילו זה כלי שעוזר לנו להימנע מקטע אינטימי, אנחנו משתמשים בבר

מתוך התפיסה כי זו , הוא נותן את עצמו לבנו. יונתן מציין כי בנו מרגש אותו יותר מאשר אשתו

את אהובה הוא מניח בינתיים . המחויבות שלו ומתוך ההנאה שלו מבנו ומן התגובות של בנו כלפיו

  . בצד

אולי כבר לא מענין לי להיות עם . רק הוא מרגש אותי. זו האמת. תי היום מענין רק בראו  :יונתן

אני מתרחק אוטומטית מבן אדם . אני לא שם, ואם אין ריגוש. אין לי איתה את הריגוש. אהובה

אני אבא שחייב . ואני מחויב כלפיו, בר זה דבר חדש במשפחה... שאין לי כיף יותר להיות איתו

ולא נשאר לי הרבה , אבל הילד לקח לי את כל האנרגיה. הבן שלי במלוא הרצינות להתייחס אל

והיא תצטרך להמתין עד , אני הייתי מציע לאהובה להבין שכרגע היא בצד. לתת לאהובה

כי הרגשתי כיף ... שנתתי לבר את כל כולי. אולי זאת הבעיה... שאגמור לתת לבר את כל כולי

בזמן האחרון אהובה לא היתה נותנת לי . המון התרגשות. פידבק טובכי אני מקבל ממנו , לתת לו

זה . ופחות ופחות הרגשתי כיף עם הפידבק שלה. ולא היה פידבק, לא היתה נתינה ממנה. פידבק

שום פרי בשל לא יצא ... וגם לא היה לי כיף לתת לה. לא נתן לי חיזוק וריגוש בתוך הגוף

: שום דבר לא יכולתי לאמר על אהובה. ב אצלי סביב ברהכול הסתוב. מהיחסים שלי עם אהובה

שום דבר . אין בינינו שום דבר משמעותי. או איזה כיף שיש לי אותה, איזה כיף עם אהובה

אין לי . זה אוטומטית קורה. אנחנו לא זורמים. יש סלעים באמצע הזרימה שלנו. משמעותי

. טוב לי וכשכיף לי אני נותן אל כוליכש. ואז למה להתאמץ עבורה, ואין ריגוש, פידבק חזרה

לא מרגשות . התגובות של אהובה כלפי לא מספקות ולא מרגשות... אז ההיפך הגמור, וכשלא

  ...".אין לי חשק לתת לאהובה את יונתן. אותי מספיק
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  .יונתן מבין כי זו בחירה שלו לאהוב את בנו במקום את אשתו וכי הוא בעצם מוותר כך על נישואיו

אני לא מתייחס , אני סתם מעביר את זה, אם היא מספרת לי סיפור או מדברת איתי" :יונתן

. כי אני לא רואה את הפידבק חזרה. תודה רבה. לא. כן -רק במילים אני מתייחס אליה . אליה

היום אין לי חשק . פעם זה היה לי. אין לי כיווצים ורעד בגוף מאהובה. היא משעממת אותי

כשאני מאוהב זה בא לידי ...איתי צריך להשקיע, כדי להגיב. ינינו יחדאין ב. להתחבק איתה

. להכל Driveיש לי אז . הכול זורח, לקיים המון יחסי מין, להתלבש, כיף לי ליזום. ביטוי בהכל

אז . ויותר יושב בבית, ואז אני בדכאון, משתקע בעצמי, אני נכנס לעצמי, וכשההתרגשות יורדת

ואני בחרתי עכשיו לתת אהבה רק . אהבה לאשה שונה מאהבה לילד כי. אני אוהב, את הילד

זה . אני מרגיש לא כיף. אבל מה לעשות... ואני יודע שזה אבדון לנישואין. לא לאישה. לילד

. בהתחלה אני נותן הכל. אני מכיר את עצמי שאני אוהב ריגושים .מן סוג של דכאון. דכאון

וכשזה . אני מיד נותן את כל העולם. בצורה קיצונית ואז אני פתוח, כשמרגישים פרפרים בבטן

. זה קיצוני מדי... גם זה בצורה קיצונית. יורד עד אפס. אני מיד יורד לגמרי, באותו הרגע, יורד

הכול . הכול ירד לי. והיום אין לי כיף עם אהובה. את שביל הזהב. אני לא מוצא דרך של אמצע

היום אהובה כבר לא מרגשת . חוסר רצון להיות ביחדו, חוסר כיף. היום הכול בפנים מת. מת

זה הופך , הכול נגמר, כשאין התרגשות. היא לא עושה לי כלום. ואין לי חשק לגעת בה, אותי

, כיף לי ליזום. כשאני מאוהב זה בא לידי ביטוי בהכל... לרוטיני ומשעמם, למובן מאליו, להרגל

אני , וכשההתרגשות יורדת. להכל Driveש לי אז י. הכול זורח, לקיים המון יחסי מין, להתלבש

כי . אני אוהב, אז את הילד. ויותר יושב בבית, ואז אני בדכאון, משתקע בעצמי, נכנס לעצמי

ואני יודע . לא לאישה. ואני בחרתי עכשיו לתת אהבה רק לילד. אהבה לאשה שונה מאהבה לילד

  . "כאוןימן סוג של ד. כאוןיזה ד. כיף אני מרגיש לא. אבל מה לעשות... שזה אבדון לנישואין

, הריגוש ה בהגירס. יונתן מציג בדבריו אלו את גירסתו לביסוס יחסים אנושיים אינטימיים

הכול נצבע , האקסטטי עם סיומו של השלב. אהבה הם תנאי ליחסיהאקסטזה ושכרון החושים 

  .כבוי הכול. אין טעם לחיים. באפור

 .התהוות קשר והתוודעות זוגיתשל מנותקת מתהליך ו, סטיתסיינרק אהמיניות של יונתן הי

לדידו , המפגש המיני בין יונתן ואהובה. ורי של הגוףפהיא הפחתה ביכולת הדמיון המטא התוצאת

מודל ה. ו עם אשתוהתרוקנו יחסיו ונפשבהדמיון היצירתי  וכך התדלדל. אינו הדדי, של יונתן

אופן יצירתו בשיח ו- דוהניהול ב, דפוסי התקשרותובגם  של יונתן ניכר מיניותבצר הפיזיולוגי ה

זו מיניות המנותקת מתהליך של . יונתן מתאר מצב של קיום ולא של תהליך פעיל ואקטיבי .בעולם

. והגוף נפעם ממנה, היא מקובעת בתוך הגוף. אבסולוטית אהמיניות של יונתן הי. התוודעות זוגית

לדידו של , המפגש המיני בין יונתן ואהובה. מינית גרידא המיניות של יונתן אינה ארוטית כי אם

קידוש הריגוש הוביל את יונתן . ואינו תולדת המפגש הארוטי בין שניהם, מצוי בתוכו בלבד, יונתן

ובאין דמיון יצירתי וארוטי המוביל אותו אל , באין ריגוש. לדלדול הדמיון היצירתי של הנפש

  ...אכן התרוקנו יחסיהם, אשתו

הקשר הזוגי ( רוחני לבין המימד היצירתי) ההתרגשות(בין היצר הפיזי המיני מפריד תן יונ

" יצירה"ו) המתייחס לדחף פיזי" (יצר"מבחינה אטימיולוגית המילים ). חוד עם אשתויוהא

מיני משמש -מדגים כיצד האיחוד הגופניה מאותו שורש גזורות )המתייחסת ליצירתיות רוחנית(

" יצירה-יצר"ההמשגה ). 1999רוטנברג (ותר בין יצר פיזי ליצירה רוחנית מודל לאיחוד רחב י
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שבו  ,כוללת בתוכה מודל מיחזור המגדיר מלכתחילה את התשוקה המינית כמנגנון מתמרץ

לא השכיל שהוא  ,על כך יםדברי יונתן מצביע). 1999רוטנברג (משולבים הגופני והרוחני גם יחד 

ע גאך בר, הוא קשר עמה קשר מתוך תשוקתו. שר עם אשתולשלב את שני המוטיבים הללו בק

המרכיב הרוחני בתוך מודל  להכיל אתהרעיון . הפסיקה אשתו לעניין אותושפגה התלהבותו 

  :זר ליונתן הוא רעיון, דיאלוגי רחב יותר של מיניות

מאד מאד נמשכתי  הובהבתחילת הקשר שלי עם א. או שאני מתלהב או שאני מתקרר"  :יונתן

. והצטננתי, וגם עברנו כל מיני דברים, אבל בהמשך הזמן עשה את שלו. ואז הכול נתתי לה. יהאל

אני משחזר הרבה בראש . אני הרבה זמן כבר לא מתעניין באהובה... היום אין לי חשק וענין בה

. לא לשכב איתה... לא לדבר איתה, אני לא מתענין בה. שאני לא מתענין באשתי ,את המצב הזה

מצב שאני לא ... ?איך אתה הגעת למצב הזה, אני שואל את עצמי. ב לא רצוי ולא כיףזה מצ

מחפש . ממורמר. אני עצוב. וזה מקרין גם הלאה. לא באינטימיות, לא במין, מסתדר איתה

אני לא מצליח להגיע . ונמאס לי מהמצב אאני מרגיש חר. זה ממרמר אותי. פתרונות ולא מוצא

חמש , חמש דקות ראשונות בבית כשאני בא מהעבודה. י יש לי כבדותכ... לאושר הזה. למטרה

, הלא מהנה, הדבר הרגיל. עיתון. טלויזיה. כ שיגרה"ואח. מאוד כייפיות. דקות ראשונות הן כיף

אם זה אותה שיגרה יום , איך זה יכול לרגש אותי. אני שחור כבר מהשיגרה הזו. ולא מספק

  ...."איך אפשר לחיות ככה.. ?יום

  

  העדר ארוטיקה

  .סיפרו בני הזוג כי הם שבו לקיים יחסי מיןמספר חודשים לאחר 

זה קרה אחרי שכבר שנה ושמונה חודשים . זה היה מדהים... השבוע קיימנו יחסי מין"  :אהובה

כי יונתן , לא היתה ממש חדירה, יותר נכון... ויונתן לא סירב. זה היה ביוזמתי... לא היינו יחד

יונתן לא יכל ממש ... והייתי בעננים גם כמה ימים אחרי כן... הנותיונתן גרם לי לאבל י ,לא רצה

  ...".לא עד הסוף... הנות מזהיל

  . יונתן התקשה להשתחרר המפגש המיני התקיים מיוזמתה של אהובה ואילו

אז עשיתי את , אבל בשבילה. אני לא הרגשתי שום צורך... בשביל אהובה עשיתי את זה": יונתן

היה לי בראש , כל הזמן הזה שהיא התעסקה איתי. כי הראש שלי כל הזמן עסוק בעבודה.. .זה

  ".הדברים של העבודה, וזה העסיק אותי, מייל חשובים- שאני צריך  לקבל שני אי

זהו שחזור מצב חסר גבולות של . רגעי השיא של יחסי המין נחווים כאובדן מוחלט של  גבולות

המקום , החיבור למקור ההזנה והחום, הציפה ברחם, צב העובריהמ -הקיום האנושי המקורי 

, הנאה גופנית עמוקה קשורה לתחושות של ציפה. המושלם שבו אין כל תחושה של פחד או גבולות

ח וכ יבודוא חיבורהחוויה הגופנית של אושר היא ביסודה חוויה של . חוסר גבולות, חוסר משקל

, היינו בעננים: הקשורות לריחוף במילים חוויה המיניתלעיתים קרובות מתוארת הלכן . הדיהכב

הנאה הראשונית קשורה בתחושות גופניות של ה, כלומר. וכיוצא באלו ,תחושה עילאית, ריחפנו

ההנאה הגופנית ". לעשות משהו"מן הצורך , הדיח הכבוהמקום וכ, שחרור מוחלט מכבלי הזמן

  .)Lowen 1995( "להיות"כרוכה ביכולת פשוט 
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הלך . ן מתקשה להרשות לעצמו מצב של נינוחות העשוי לקרבו לאותה הנאה גופנית ראשוניתיונת

ממנו את היכולת להשתחרר  יםעודף המתח המאפשר לו לשרוד מונעוווץ ינפש של דריכות וכה

יונתן אינו מסוגל להיות שותף , שאם כבר מתרחשת אינטימיות בין בני הזוג, כך קורה. ולהתענג

  .אך הוא עצמו נותר מכווץ, פשר לאשתו להתענגיוא אה. מלא לחוויה

גם בתקופה הראשונה של . קשייו של יונתן בתחום הארוטי התקיימו עוד מתחילת הנישואין

  .ההתלהבות יונתן נותר עצור

היינו המון , אפילו בתקופת ההיכרות הראשונה בינינו... ליונתן תמיד היה קשה במין"  :אהובה

אפילו אז הוא היה נראה עם מעצורים , אבל כשאני משחזרת... גדולהוהיתה התלהבות , במיטה

שום . אף פעם יונתן לא היה קפיצי... תמיד הוא היה טרוד ומודאג. לא היה נהנה כל כולו. גדולים

גם לשחק במין לא . לא יודע להיות ילד. לא יודע לשחק. תמיד תמיד מוטרד ומודאג. שמחת חיים

אף . כל הזמן נענה לבקשות ממנו. כי הוא מתקפל בקלות. גומי- נער אני קוראת ליונתן... יודע

לכל . והעבודה שלו, קודם כל ההורים שלו. אף פעם לא מקשיב גם לעצמו. פעם לא אומר לא

לכן גם במיטה הוא נשאר . גומי-זה הבעיה של נער. השאר לא נשאר לו כבר שום דבר לתת

  ...".לעשות עם עצמוכי הוא כבר לא יודע מה . משועמם כזה, אדיש

לא היתה להם הנאה . הנות באופן מלא מהחיים המשותפים שלהםילא יכלו ל בני הזוג שני

הויתור על הביטוי והדיכוי היצרי . מינית, חושית, הנאה רגשית, הנאה מעבודתם, מנטלית

  .ם וכאבםבתוך עצמ יםכלוא םתואהותירו הנאות אלו וכיבו את האפשרות לחוות רתי יוהיצ

  ...".אני הולכת לדרך ללא מוצא. כמו בסרטן. הובלתי את עצמי לחיים של דרך סופנית"  :בהאהו

המין מצביע לא רק על מגוון ביטויינו אלא גם על . במין מגלים את כח התשוקות העמוקות ביותר

  ).1999מור (המין מבטא את העצמיות לפרטי פרטים . והמעצורים שלנו יםמכשולה

יונג . אין הוא מתיר לעצמו ולה להתקרב זה לזה, למרות בקשותיה, תויונתן אינו מתקרב לאש

Jung 1982) (ארוטיקה היא . אנשים מבלבלים בין ארוטיקה לבין מין הצביע על התופעה בה

מנעות יהה). 1999מור (הנוצר באמצעות המין , המשמעות המבטאת את הקשר עם התקשרות

נראה כי ההתקשרות המינית . נעות מהתקשרותמיה ,אם כך, הארוטית שמציגים בני הזוג היא

יונתן ואהובה מתארים . זוג מבקש למנוע את ביטויוהש ,יצר או רגש, עשויה לעורר ביטוי של צורך

את כל מה  םמעצמ ומנעהם  עד עתה. בפנינו לא רק את העדר המין אלא גם את ההעדר הארוטי

  .יצירתייםובכלל זה עולם שלם של חיים שלמים ו, שהארוטיקה מציעה

יונתן מבטא . ואילו אהובה חשה כי הוא נגעל מהמין, ארוטי על עייפות-ייונתן מדבר בהקשר המינ

, וכי מטבעה לעורר קושי, החשים שהארוטיקה רעה ,בתגובה זו את פחדיהם של אנשים רבים

  .חטא או קלקול כלשהו

בחייו מהווה נעות מארוטיקה ההימ. חוסר סיפוק ויובש כללי, עייפות, יונתן חי חיים עתירי עבודה

אלים ייונתן הקריב את שמחת החיים שלו למען איד .פן נוסף של הימנעות מן החיים עצמם

הן ברמה הזוגית עם , אלים אלו הובילו אותו לקיום כוזביאיד. סיגוף, עבודה קשה: פרוטסטנטיים

ארוטיקה ובכך ויתר על ויתר על המין ועל ה הוא .בינו לבין עצמו -והן ברמה הבין אישית , אשתו

אישור המעניק לאדם יכולת לחיות מתוך אופטימיות ונביעה של , האישור העמוק של החיים
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כאילו חדל , נחלש והדמיון שלו ,תשוקתו המינית לעולם אינה מגיעה לסיפוק מלא .כוחות חיים

  .מלפעול

 עלמשליכה , אדםחוסר ביטויו וחוסר תקפותו כ, עלמותו של יונתן וחוסר נוכחותו העצמיתיה

של חוסר  בכך מקבעים בני הזוג מצב .המסוגל לתקף גם אות ואינ, תקף ואינהוא מכוון ש. אהובה

הוא אינו נותן ביטוי כלשהו . עד כי זנח את עצמו, יונתן כה טרוד במשימות חייו. תקפות זוגי

   .גם לאהובה בעיה עם אינטימיות .למיניותו

  ."כל פעם שאני מגיעה לאינטימיות אני בורחתב. אבל אני גם יודעת... ": אהובה

. שביטויה הלך ודעך במהלך נישואיה ,אהובה מבטאת כמיהה לעורר שוב את מיניותהעם זאת 

לחוצה מאוד  יאה. והיא מבולבלת נוכח עמדתו הסגורה כל כך של יונתן, מציגה כמיהה מינית יאה

  :לעשות משהו בקשר לכך

אני לא חושבת ... אבל אני אגיד את זה, שאני הולכת להגידאני פוחדת להגיד את מה "  :אהובה

, לא חושבת שאני אחזיק מעמד בנישואים כאלה... שאר ככהישנישאר נשואים אם המצב הזה י

  ...".שאין לי מין

  .היא מציבה לעצמה מטרה לשפר את חיי המין עם יונתן

אי אפשר לחיות . השנה לשפר את המיניות שלי ושל יונתן עד סוף - שמתי לי מטרה "  :אהובה

  ".ליין אתה לא מגיע לשום מקום- אם לא עושים דד. ליין- בלי לעשות דד

ברמת הגוף  ,ועמוקאהובה נכספת לכך שיונתן ינהל עמה דיאלוג מקיף  ,יםיבמושגים דיאלוג

מייצגת  יאה. עדיין מקווה לדיאלוג שיוציא את שניהם מהבדידות שבה הם נתונים יאה .והנשמה

 ,יונתן. להגיע בחייה לנישואי הרוח והגוף ולחיות חיים חושניים פעילים ומלאים את השאיפה

כדבורה עמלנית הטורחת על מטלות , שרדות גרידא שבהם הוא מככב כפועליחי חיי ה, לעומתה

כמעט שאיפה , ת רחוקה מדייעדיין נרא, מאוחדים וחושניים, השאיפה לחיים שלמים, עבורו. חייה

   .בלתי מושגת

אי אפשר לעשות הכול . היא אוהבת קניות. צריך לפרנס  ולאהובה יש המון דרישות"  :ןיונת

  ...".ביחד

יונתן מבלבל בקשה זו . גופנייםכולל ה, בכל המובנים ארוטייםאהובה מבקשת מיונתן לחיות חיים 

לחיות וליהנות ואינו תופס כי , "הכסף והקניות"הוא עונה לאהובה בשפת .. עם חיים חומרניים

  .להיות חומרני ומחיים פיסיים אין פירוש

מייצגת את החסך  וברכישה של מוצרים לבית, בפרנסה, בעבודה שקיעתם המוגזמת של בני הזוג

אין הם מצליחים לבטא את ההיבט המיני בחייהם , גם כאשר משתפרים היחסים .שרוייםהם שבו 

  .הזוגיים

. ברבדים שונים, קטנים, שינויים חיובייםיש . אנחנו כבר במצב יותר טוב יונתן ואני"  :אהובה

. אנחנו לא מגיעים למין... זה לא דבר שהשתנה. אין בינינו מין. אין שינוי, אבל בקטע של המין

רואים , אבל אצלנו. ליטופים וכיף, אוירה, צריך לזה זמן והשקעה...אנחנו לא מפנים זמן לנושא

. ויזיהוומיד יש טל, ערב אוכלים ארוחת ערבאנחנו ב. מין זה לא על סדר היום. טלויזיה במקום
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ככה זה נראה . עייפה. ואז אני הולכת לישון. ויזיהווישר יש טל, יונתן מגיע מהעבודה הרוס

  ".אצלנו יום יום

. זה לא בא אצלנו מתוך כיף. לנו אין את החשק להיות אחד עם השני בצורה אינטימית"  :יונתן

יותר מאשר . לדבר ולספר, לאכול, לטייל: כיף להיות ביחדלנו . מוכרחים. אלא רק מתוך מחויבות

זה לא . ני אצלנואזה לא ספונט. לא מגיע, אבל הקטע של המין. בהחלט יש שינוי ושיפור. פעם

זה לא בא מתוך ... ולכן זה לא בא, מבפנים, וזה לא מאהובה, זה לא ממני. בא אצלנו מתוך עצמנו

  ..."עצמי

  .והעדר החוויה המינית רק משקף את זה, עצמואצל יונתן דבר לא בא מתוך 

ואולי בגלל זה שאני ... שאני עושה רק מתוך עצמי, אולי המין זה הדבר היחיד בעולם"  :יונתן

אולי בגלל זה ... אז אולי אני לא ממש אני עצמי, לא יודע מי זה עצמי ולא יודע לחיות את עצמי

אז לא תעשה את זה , לא בא מתוך הכיף שלך כי מין זה הדבר היחיד שאם זה. אני לא עושה מין

  ...".מתוך כורח

  .בני הזוג מתחילים להתייחס זה לזה ומתחילים לגעת, למרות זאת יש התחלה של שיפור

אבל לא הגענו . בזמן האחרון אנחנו יותר מתלטפים ונוגעים אחד בשני, אבל בכל זאת"  :אהובה

  ".זה הולך לנו לאט. למין

  

  תידיכוי יציר.  בחלק 

העדר ביטוי , ניכרים חסימות כאן. של בני הזוג תמונת הדיכוי היצרי משתקפת גם בביטוי היצירתי

  .עבודהמהאותנטי של העצמי והעדר הנאה 

  יונתן

  .אינו מרוצה מעבודתויונתן 

אני התחלתי בעסק . לא טוב לי בכלל בעבודה. השבוע כל הזמן חשבתי על העבודה"  :יונתן

. מצאתי את עצמי פה בארץ אבל מאוד לא מרוצה. יש לו סניף בארץל ו"העסק בחו. משפחתי

ל רציתי "כשהייתי בחו. פה בארץ קשה לבן אדם למצות את עצמו. ל"רציתי למצות את עצמי בחו

והתחלתי פה . באתי לפה ורציתי להיות שם. וכשחזרתי רציתי למצות את עצמי שם, להיות פה

 .שעות כל יום 18-15. אבל אני עובד קשה .ל ומתפתחכל הזמן אני גוד. ואני עושה הכל, מאפס

החומר של האנשים . שונא את הספקים. ואני הרבה פעמים שונא להיות פה. אין לי ראש לכלום

  ".לא תמיד הכי טוב, בעסק הזה

  .לבצע פעולות יום יומיות" חוסר חשק"סגנון חיים על קו הדיכוי מתבטא גם ב

יש לי לעשות המון . אין לי חשק, בעבודה, בן אדם חדש אפילו אם אני צריך לפגוש"  :יונתן

או לפגוש , ככה אין לי חשק לפתור דברים. דברים ואני כל הזמן חושב על מה שצריך לעשות

 ...."זה לא קיים. זה לא. אבל לא נהנה. אני נפגש כי אני מוכרח. לא תמיד. אנשים

ית החיים  יחוו. חוויות התומכות בחייםיונתן מדגים בדבריו כיצד חוויות חייו  בעבודתו אינן  

לרגש להלהיב ולהעניק , חוויה טובה בעבודה עשויה להמריץ אותנו. בעבודה יכולה להיות מהנה
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שחרור . ומעניקה התלהבות ורצון להפתח לעוד ועוד חויות, חוויה מהנה מרחיבה את הדעת. חיות

לא זו  .יצה אותנו לנוע קדימהוהחוויה עצמה ממר, היכולת להתבטא מעניק את היכולת לחוות

  .ת חייוידיכוי הביטוי יצר אצל יונתן חוסר יכולת ליהנות מחווי. יונתןהתמונה שמתאר 

  ...".אני לא מאושר"  :יונתן

. )Lowen 1991( "האושר אינו אלה אשליה, ללא רגש ההנאה"ו ,יונתן אינו יכול ליהנות מחייו

  .ליהנות ממה שיש לו בחייו וכולתכיצד הדיכוי חסם את י ,ויונתן מדגים בחייו

, ממושכתעייפות הוא סובל מ .בכל היבטי החייםמתבטא בחוסר חיוניות  אצל יונתןדיכוי הביטוי 

הפוגע בבריאות , מדכאסגנון חיים  חוסר החיוניות היא תוצאה של. והעדר שמחה מרץהעדר 

  .הפיזית והנפשית

אני לחוץ כל , אבל כשיש לחץ בעבודה... נהאני נה. אני לא מבין מה זה הנאה מהחיים"  :יונתן

  ".אז אין לי אפילו רגע שקט אחד. וכל האחריות עלי, כי עלי הכול בעבודה. הזמן להספיק

שאין , בעיני יונתן חיי העבודה הם מלחמה קשה. מסלק כל אפשרות להנאה בחייםהביטוי  דיכוי

וכך הוא חוזר לביתו סחוט , סףהיא לעשות כ, שאינה מושגת במלואה, מטרתו. בצידה יצירתיות

  . וללא כוחות

אבל אולי החיים האלה גרמו לי לראות את הכסף , זה לא מחלה. אני אוהב כסף"  :יונתן

ם כל ירק זה מה שאני רואה בעיני. איך להביא את הכסף, בבוקר אני קם למלחמה. כמטרה

בזה . ויח כסףוך להראי. במלחמה שנקראת איך לעשות כסף. בשעות העבודה אני במלחמה. היום

? במה אני עוסק, משבע בבוקר עד תשע בערב. החיים הביאו אותי לזה. אני משקיע את האנרגיה

, ואחר כך. ואף פעם לא מספיק לי. איך אפשר למכור עוד. עוד ועוד. באיך לרדוף אחרי הכסף

רק מת אני . אין לי סבלנות לכלום. אני בא גמור הביתה. נשאר לי קצת להיות עם המשפחה

אהובה . הבית דורש. החיים האלה מכתיבים את המצב הזה. להיות קצת עם עצמי, לישון

  ".אני פקעת עצבים... אין לי ברירה. דורשת

תוך , בהן ל אנרגיית החייםוכ מטרות להשגה והשקעתמיקוד של יונתן מתבטא ב סגנון עבודתו

  .לתזהו מודל חיים בסגנון מודל המטוט. הזנחת שאר תחומי החיים

אני מסמן מטרה ונכנס בה עם טרקטור ועם בולדוזר כדי להשיג : ככה אני משיג דברים"  :יונתן 

  ..."כמו שור, ונכנס בכל הכח, אני משקיע הכל. אין אצלי לא. אותה

   ...".אני לא מאושר" :יונתן

, בודהגם כאשר נוצרות הזדמנויות לקידום בע. ליהנות ממה שיש לו בחייו והדיכוי חסם את יכולת

פחדיו . הוא נרתע וחושש מהחלטה, שעשוי להובילו לקראת מיצוי או הנאה מהשגת המטרות

  .גדולים מדי

ל "הוא בטוח שבחו. ל"יש לו רצון וכמיהה להצליח בחו. יונתן מדוכא בעבודה שלו בארץ"  :אהובה

לו  ולאפשר, הסכמתי לעזוב הכל. אז עכשיו הסכמתי. כי בארץ קשה. הוא ירגיש טוב בעבודה

פתאום הוא , שלי לעזוב את הארץ O.K - כשניתנה לו ההזדמנות וה, אבל עכשיו. למצות את עצמו

הוא התחיל לשחק . זה כבד עליו. הוא לא מסוגל לעשות החלטה. הוא מתחיל לחשוש. פוחד

. פוחד מאכזבה. והוא אמר לי שהוא פוחד מאוד משינוי, קשה לו פתאום להתנתק. אותה עכשיו
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ולכן לדעתי הוא לא , לא הוא עצמוהוא יונתן ... ולי זה לא יהיה כמו שהוא חושבהוא פוחד שא

אבל , הוא יורה חיצים. לא מסוגל לקחת. והוא נוגע בזה ובורח, ניתנה לו הזדמנות. יודע להחליט

  ...".הוא לא יודע להיות ממוקד עם עצמו. הוא כמו יורה באפלה

אני . הכול צריך להיות פיקס. ל להיות לחוץאבל מיד מתחי, אני שמח על הקידום"  :יונתן

  ".מודאג שאולי לא הכול יהיה כמו שצריך

נכנס להלך רוח של ספקות  הואבמקום ליהנות מהאתגר  .חווייתו העיקרית של יונתן היא הלחץ

  .ותובענות עצמית

  .אהובה מסבירה זאת בכך שיונתן חונך לדאוג להוריו ולא לעצמו

ככה . חינכו אותו שהוא צריך לדאוג להורים... ו לדאוג לעצמו גם כןאת יונתן לא חינכ"  :אהובה

ויונתן שמח , ל בעבודה"הציעו לו קידום בחו. הוא כל הזמן מודאג... הוא למד להזניח את עצמו

, שהוא לא יספיק, שהוא לא יסתדר, התחיל להיות מודאג. כ הפסיק לישון בלילות"מזה ואח

  ".כל הזמן מודאגככה הוא ... שאולי הוא לא יצליח

ן למנוע אהבה מ ביא לנטייהמש, סגנון חיים מדכאלביטוי חיצוני  של יונתן הםהספקות הפנימיים 

. מוצא פגמים במעשה ידיו תמידבפועל  ךא, יונתן מבטא בחייו חתירה לשלמות. הזולתן עצמי ומה

הוא . לאשתו עליו ליהנות מיצריו ומהקירבה יםוסגנון החיים המדכא מקש אי היכולת ליהנות

  .גם כלפי אשתו וגם כלפי עבודתו - אינו יכול להתעורר 

נראה כי הדיכוי . למעשה חסר משהו עמוק ויסודי בחייו. לכאורה ,יציבבעל תפקוד אדם  הואיונתן 

לדלה התדחיותם ש, קפאוחלקים שבאישיותו יש : בין חלקי הוויה שוניםממנו לנוע בנפשו מונע 

את  יונתןבתחילת המפגשים שלנו הגדיר . אהובה והוריו": עותייםהאחרים המשמ"והופקדה אצל 

 שאינו כללמצב  זהו –היות הוא עצמו ל, פעיל, חי, להיות ערני. של חייו העיקרי ןיעניההישרדות כ

  .לדידו משאת נפש

שעות של עבודה והתרוצצות כל  16אחרי . בא הביתה מהעבודה הרוג. אני כל הזמן עייף  :יונתן

  ..."זה שיעזבו אותך בשקט, אתה הכי רוצהמה ש, היום

הישרדות ערך אינה רואה באך  ,היא חיה חיי דיכויגם . אהובה קוראת תגר על הקיום הדכאוני

  .חיים ששווה לחיותם, בעלי ערך, היא רוצה חיים מלאים יותר. בפני עצמו

  הייתי יודעתאם . לא היה שווה כל זה. לפעמים אני חושבת שהחיים שלנו מבוזבזים"   :אהובה

  ..".לא יודעת אם הייתי מתחתנת וככה חיה, שהחיים שלי יראו ככה

  . יונתן קושר את חובתו לעבוד קשה עם דרישותיה של אהובה לכסף

 היא... לאהובה יש הרבה דרישות. עובד קשה מאוד. הרבה זמן אני לא מרוצה בעבודה"  :יונתן

  ".אז צריך לפרנס משפחה... אוהבת כסף

אך היא חשה אשמה כוללת על חוסר יכולתו של יונתן , ה לקחת על עצמה אשמהאהובה מוכנ

  .להגשים את עצמו

זה גורם לי לרגשי . אולי הוא מבואס מהעבודה גם בגללי. אולי בגללי יונתן לא מרוצה"  :אהובה

. יש לי ממש נקיפות מצפון על מה שאני עושה לו. אשמה שאולי בגללי הוא לא מגשים את עצמו



  213

אז אולי בגללי הוא . גלל שאני לא מסכימה שיעבוד עד שעות מאוחרות ואני כועסת על זהאולי ב

  ...".אולי זה אשמתי... מבואס

לקיחת אחריות על מעשיו של הזולת דומים לחדירה אל גבולות העצמי  -על פי הגישה הדיאלוגית 

ח אחריות זו על לוק, ויהיה קרוב מאוד, אם אחר. אדם אמור לקחת אחריות על חייוכל . שלו

הפקיעה מיונתן היא , אהובה נטלה את האשמה על עצמהכאשר . הוא מפקיע את ריבונותו, עצמו

ל זוג המנהל שזהו ריקוד זוגי טיפוסי  .מובהק דיאלוגי-אקט אנטי וזהו  - את הריבונות על חייו

ם קושי או עימות עכל  ועקיפתהתייצבות זה מול זה מהימנעות מנוכחות ו :יחסי הדדיות מדומה

, יונתן מסרב להכיר בקושי. בו הקושי באמצעות אי הכרהלהכחיד את ההעדפה היא . מכשול

 ,זהו מימוש של חוזה זוגי סמוי. על עצמה" האשמה"ואשתו מסייעת לו בכך על ידי לקיחת 

  .בשל הקושי לבטא קשיים או יצרים ,שמטרתו הימנעות מהתפתחות אישית

הקשתה עליו  התרחבותו של מנגנון הדיכוי .אך שומר זאת בסוד יונתן נעשה מדוכא יותר ויותר

  .והחלה להתבטא בתנועות עצבניות

. כל הזמן יש לי תנועות עצבניות, יש לי תנועות עצבניות, אני דופק כל הזמן ברגליים":יונתן

  ".מעירים לי על זה הרבה פעמים אנשים

ח עם אהובה  וחושף בפני עצמו ובפניה את מתחיל יונתן לשוח, עם השינויים ביחסים בין בני הזוג

  .שעבודתו מדכאת אותו, הסוד

, ומשתף, יונתן הרבה יותר מדבר. אני מרגישה בזמן האחרון הרבה שינוי בינינו"  :אהובה

. הוא מרגיש חופשי ובטוח ולא מפחד. לא לחוץ כמו קודם, בשיחות איתי הוא מרגיש חופשי

שבשבוע האחרון הוא . שהוא מאוד מדופרס מהעבודה הוא אומר לי. יונתן מתחיל יותר לדבר

. לאט לאט הוא מוציא יותר, אני מרגישה שיונתן מדבר על זה. זה תהליך. מדופרס יותר ויותר

עכשיו . פעם הוא שתק על זה. שנמאס לו, שהוא עבד של העבודה, מספר שמשעמם לו. מספר

  ".הוא התחיל להוציא

מתוך הבחנה חדשה שאלו הן , בבעיותיו משתף את אשתו יונתן נפתח והחל. שינוי לטובהזהו 

  .כך מתחילה היווצרות של דיאלוג בין בני הזוג. בעיות שלו והיא אינה אחראית להם

  

  אהובה

  .שאותה הגשימה, חיי היצירה של אהובה אינם קיימים מלבד אימהותה

עוד . יש לי ריקנותבעשר השנים האחרונות אני מבוזבזת ו. אני מבוזבזת חוץ מהאמהות"  :אהובה

וכשאני , אני לא מגשימה את עצמי. ואני מרגישה שבחיים שלי אין בהם ממש 30מעט אני בת 

עם הרבה , אני משלימה עם זה. אני בוחרת במסלול עוקף. אני מבולבלת... מה יכתבו עלי, אמות

  ...".כאב

  . היא חשה שהיא וויתרה על עצמה

לא המשכתי ללמוד כי לא היה לי . יה לי אף פעם כסףלא ה. כל הזמן נעצרתי בחיים: "אהובה  

זה לא . רצון חזק ללמוד. נשאר, אבל הרצון הזה שלי. רציתי שיונתן ילמד לפני. להמשיךכסף 

כל פעם . משכנתא, לידה, פעם הריון. אבל כל פעם צץ משהו אחר. אני כל כך רוצה ללמוד. סוד
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אבל דחיתי את . לא אומר שהרמתי ידיים זה.. .הויתור על עצמי... משהו אחר שדוחה אותי

  ...."עצמי

   .בנסיבות ילדותה המוקדמת הביטויאהובה תולה את הוויתור על 

 4אמא שלי מספרת שבגיל . כבר ידעתי לטפל באחים שלי 5אני מגיל . הייתי סינדרלה"  :אהובה

מטפלת , נקהמ, ככה כבר כילדה הייתי עושה קניות במכולת... כבר הלכתי לטיפול שיניים לבד

למדתי לוותר על עצמי ועל הצרכים שלי כבר כילדה בת ... באחים וגם הולכת לבד לרופא שיניים

  ".לא היתה לי ילדות. 4

 םצרכי, )דחתה לימודים(אינטלקטואליים  םצרכי -אהובה פיתחה סגנון חיים הדוחק את צרכיה 

דבקה  היא). אין ספורט, אין חוגים, אין סיפוק בעבודה(יצירתיים  םצרכי, )אין חיי מין(חושניים 

  .על דעתה ההאפשרות של חיים מלאי סיפוק והנאה כלל לא עול. מתיש אותהשבאורח חיים 

אין לנו עיסוקים כמו , מעבר למין שחסר בינינו. גם ליונתן וגם לי חסרים עיסוקים": אהובה

גם ליונתן אין שום . א בריאוזה משעמם ול. 'טלויזיה וכו, ילד, יש לנו עבודה. 'ספורט וכו, חוגים

ובסוף היום הוא עייף וגמור ואין לו אנרגיות חיוביות , הוא בא מהעבודה ולא עושה ספורט. ענין

  ".בתוך הגוף

שניהם יודעים . ואינה יודעת כיצד עושים זאת וההנאה העונג ךבער תאהובה ממעט גם, יונתןכמו 

  .מהם קשיים אך אין להם מושג כיצד נהנים מהחיים

אנחנו , כשזה הולך קשה. נראה לי מוזר כשהכול הולך קל... אנחנו כל דבר עושים קשה"  :הובהא

. זה לאורך כל הדרך. אנחנו לא יודעים להתענג על החיים... ככה זה צריך להיות, יופי: אומרים

אני לא יודעת ליהנות ממה . אנחנו לא מתענגים ממה שיש לנו. יש לנו הכול ואנחנו לא שמחים

לא להערים קשיים , צריך ליהנות מהדברים הקטנים. אני אלופה בלעשות קשה לעצמי.. .שיש

, כל צורת החיים הזאת. ואז כל המשפחה בסטרס, אני לא רגועה. ואני לא כזאת. על כל דבר

  ".מונעת מין

  .ומלאים בחרדות גם חיי העבודה של אהובה אינם מספקים

ובזמן הזה במקום להיות נינוחה , התפנה לי זמן. טובבזמן האחרון לא היה לי , בעבודה: "אהובה  

אולי לא ? למה אני לא עסוקה? איפה המשימות שלי... התחלתי לחשוב. הפכתי להיות חרדה

זה סימן שאני לא יודעת מה לעשות עם . חשבתי מחשבות שרוצים לפטר אותי - ? צריכים אותי

רק ככה אני . להיות סינדרלה של כולםו, כאילו אני צריכה לתפקד ולתפקד... עצמי בזמן הפנוי

  ?ועכשיו אני שואלת מה איתי. שאני צריכה לרצות ולשרת את כולם. מרגישה שמעריכים אותי

  .גם בשבת, היא תמיד עסוקה. אהובה אינה מאפשרת לעצמה מרווח נשימה  

להיות  אני צריכה. זה מפחיד אותי מאוד... ן למה אני לא יכולה עם מרווח נשימהימעני"  :אהובה

ולמה , כדי שאני לא אתעסק כל היום בשאלה למה אני מרגישה רע. בורחת. כל הזמן עסוקה

אם המנוע . זה המנוע שלי. ז מטורף"ועם לו, אני תמיד הייתי עסוקה. יונתן ואני לא שוכבים

. גם ביום שבת חייב שיהיה לי עיסוקים...וזה משפיע עלי, אני מיד נכנסת לדכאון, דומם לשניה

מיד אני אמלא , אם יש שתיקה או רגיעה. אני ישר מחפשת תוכנית. אני משתגעת, איןאם 
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. אני פוחדת מרעשים קטנים שאני אשמע. זה כאילו להיות לבד. כי זה מפחיד אותי... אותה

  ...".אני מיד מרגישה לא טוב, במצב כזה

ת תחושת הנינוחות כי אז פורצת חרדה המתקיפה א, היא מסבירה שמנוחה או רגיעה מסוכנות לה

  .שלה

 ,כי בשקט מתחילות לעלות לי מחשבות. ואני בורחת ממצב שקט, אני ממש לא רגועה": אהובה

ולכן . שקט- ואז אני נכנסת לאי... אם זה נכון לי, לאן כל זה יוביל, מה אני עושה, מה אני, מי אני

שמשהו . ל הזמן בתזוזהאצלי יכול לפרוץ משהו ולכן אני כ. ..שקט- זה נובע מאי. אני פעלתנית

. רץווהכול פ, ארוע אחד. זה פרוץ, ועם סף חרדה זה מסוכן, כי לכל אחד זה קיים בגוף. לא יפרוץ

  ".לכן אני שומרת שזה לא יפרוץ

שניהם אינם מסוגלים . ובאותו הסגנון שבו חי בעלה, קשים ומרים, אהובה חיה חיים דכאוניים

המרווח מעורר בהם פחד של . בור עצמם ועבורם כזוגע" צמצום"חלל של , מקום, ליצור מרווח

. זהו קושי סמלי. הקושי לאפשר מרווח נשימה מאפיין את שניהם. של התמסמסות, העלמות

, ולא איפשר מרווח, לא איפשר לבני הזוג לרווח את עצמם בחייהם, "הרווח"הפחד הגדול מפני 

  .יצר וגם היצריות בחייהםובכך נפגעו גם ה, מרחב ביניים החיוני לדיאלוג ביניהם

  

  מדומה בנישואין ותהדדי ייחס.  גחלק 

  יחס דיאלוגיהעדר 

היחד הזוגי של אהובה ויונתן . הדיכוי היצרי והיצירתי מתרחש בחיי הזוג במקביל לדיכוי דיאלוגי

. שמעיקה על שניהם" דחיסות"נוצרת , ונוכח העדר זה, "צמצום"מרחב של , נעדר מרחב ביניים

ומאידך עלה צערה על , ון עלו התייחסויות קשות ומבטלות של יונתן כלפי אהובהבמשך הראי

  .שאינו מבין אותה ואינו רואה אותה

  ".אין דפיקות לב. אין מתח מיני. יש דבר שחסר. אין אש. אין מתח מיני בינינוהיום ":אהובה  

אין תשוקה . ל מחדששידליק את הכו, חסר הפלג שיעיר את הניצוץ. צריך להעיר את זה":יונתן  

  ..".כי אין מתח

אפילו . לא מוכן. הוא לא מקשיב לי. הוא מבטל אותי הרבה. יונתן לא מוכן לדבר לעומק":אהובה  

ואם הוא כבר עונה אני רואה שהוא בכלל . לא עונה. אבל הוא שותק. הוא עושה את עצמו מקשיב

למשל אם . י אפשר להזיז אותו מזהא. וזהו, יש לו משהו בראש. הוא נעול בשלו. לא הבין אותי

אמא שלו קמצנית . הוא לא מכיר בזה. יש לו הורים מאוד קשים, אני מדברת על ההורים שלו

לשוחח על , לא מוכן לענות לי. הוא שותק ,אז אם אני מדברת על זה. ומפלה אותו לרעה, גדולה

. את רק אוהבת כסף - מר אז הוא או, אם הוא עונה לי, הוא. מכחיש הכל. הוא מבטל את זה. זה

אני רוצה שהוא יבין שהוא . וזה מרגיז אותי כי זה בכלל לא הנקודה. את רוצה את הכסף שלהם

לא מוכן להכנס . הוא עונה לי שאני רוצה כסף. אבל הוא לא מוכן להקשיב לזה. מופלה לרעה

בכל דבר , שמפלים אותו לרעה. וככה הוא גדל, לדעתי הוא פשוט שותק. לדבר לעומק ,לעומק

אני רואה את זה אבל הוא אוסר עלי לדבר על . להיות ילד טוב ולשתוק. והוא צריך לשתוק, ודבר

  ".רק שתיקות. אפילו צעקות אין. ככה אין בכלל מריבות בינינו .זה
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כשהדירה תהיה אצלה . כסף, כסף, במילים פשוטות תנו לה כסף. אהובה רודפת בצע" :יונתן  

  ".דפת בצערו. תסתום את הפההיא 

מצידי שהדירה תלך . אני לא אוהבת כסף. פשוט מסרב להבין שיש אפליה. הוא מעצבן: "אהובה  

, מפלים אותך, שמנצלים אותך. גם אם הם יתנו את הדירה אני כועסת עליהם. לקיבינימט

לא רואה אותם , לא עוזרת להם, לא נותנת להם כלום, אחותך קיבלה הכל. שמרכלים עליך

  ).בוכה(זה מעצבן אותי ? ומה מקבל, נותן הכול הכלהוא . ממטר

  . לא מגיב. לא נוכח. יונתן שותקעל זאת 

יונתן מתקשה להתייחס . אהובה מצביעה בדבריה על הקושי של יונתן להכיל היבטים נוגדים

תוצאה מחוסר יכולתו להכיל כ. ם באור אידילי בלבדאות הוא מעדיף לראות. מורכב באופןלהוריו 

היא רוצה . היא זאת שרואה את מורכבות הדברים. הוא מעדיף לשמור מרחק מאשתו ניגודים

אך יונתן מעדיף לא . לחיות את כל הרבדים בנפשו, להכיל ניגודים, להתפתח, לגרום לו לצמוח

כך . הוא שותק או מטיח בה עלבונות. הוא מנתק מגע. עם אשתו יםביחס" קצר"גורם לו ,פתחילה

זה אינו  .ואילו הוא כבר אינו עמה, אהובה נואמת ונואמת. הזוג זה מזה הולכים ומתרחקים בני

יחס דיאלוגי מאפשר לשני בני זוג לפתח  .יחס דיאלוגי משום שאין כאן כלל אפשרות לצמיחה

, קושי זה "לרפד"המרחב הדיאלוגי אמור . קושי ואי נוחות שיש בהםמרחב ומודעות לתכני חיים 

. זרים זה לזה במהלך שנות נישואיהם אהובה ויונתן נעשו . הקושי ולאפשר צמיחה תוך כדי הכלת

והיה  ,"סודות"יונתן חי טוב עם  .לנתק רגשי םתוא ההכחשת ההיבטים הרעים והקשים הוביל

היא חלק " הסודיות"שמירת  .וכמובן כי לא תדבר על כך, הםעשה מודעת לימעדיף שאשתו לא ת

פרה את מעל כי  ,יונתן כועס על אהובה, לה מזאתולמע. מהמערך של יחסי ההדדיות המדומה

 לדכא אתהחוויה ו לבטל אתאו לפחות לסייע לו , מציאות חייולהתכחש להיה עליה : החוזה הזוגי

  . היא אינה מעונינת להתכחש להיבטים הקשים של חייו. הרגשות המתעוררים בעקבותיה

. תקיים מפגשמאבל לא  ,ת כאן שיחהאכן נערכ. תדיאלוגי- א זוגית שיחה לשת בהקזוהי דוגמה מו

  . כאשר כל אחד מהם יוצא פגוע ומסוגר ,ללא תוחלת, ללא מוצא, לשוחח כך שעות כוליםבני הזוג י

הוא לא . ואי לכך לא נפרד מהם, בהוריו" מרד"הוא לא . לא עבר כלל את גיל ההתבגרותיונתן 

הצל הארוך שהטילו בנפרד מ, ולנווט את דרכו, להתבונן בהם, ל להסתכל עליהם ממרחקויכ

. פרדות בוגרת מהוריוילהובילו לקראת ה האשר עשוי מודעותאהובה רצתה ליצור ביונתן . הוריו

כתפיסתו , ראייתו את הוריו אידילית מאוד. זהתהליך ם יונתן לא עשה חשה כי לפני חתונת יאה

. במשפחת המוצא שלולסמן שאלות בדבר מקומו  ,פרדותילה ואהובה מנסה להוביל. של ילד צעיר

מסרב , כרגע לפחות, אך יונתן. משמעות שונהשיש להן  משפחתועל היא מנסה להציג עובדות 

  .ולעבור תהליך של אינדיבידואציה וייחוד, בדל מהוריוילה

אהובה ויונתן לא יצרו תשתית נפשית מחוזקת . ההתקשרות הזוגיתהשלכה על אופן יש לנתון זה 

אהובה ". צמצום"חלל של  - מרחב ביניים לא התאפשר ביניהם לכך אי. לפני שנקשרו זה לזו

אל מקום שהוא ייחד , לתוכוכנס ייונתן לא מאפשר לה לה. אך אינה  פוגשת בו, מדברת אל יונתן

 ואינו מייחס חשיבות ,מכנה את אשתו רודפת בצע הוא. המענה שלו הודף ומעליב. לשניהם

אמיתית נוכחות  ו עלתויונתן מעדיף או, דיאלוגי-אאקט  אעצמו הולאקט ההדיפה כש. לדבריה

סגירות ומועקה הן תחושות . מאפיין את חיי בני הזוג דיאלוגיהיחס ההעדר  .ול דבריה של אשתומ

  .נלוות
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, אבל השנים עוברות עם יונתן. מוסד הנישואים והזוגיות זה היה דבר נכסף בעיני"  :אהובה

אולי אני יותר ? אולי אני מפונקת. נקשר בעיני לפינוקזה . כל כך לא שלם, והכול נראה לי חסר

כנראה זה קשור . אולי קשה לי לקבל חוסר שלמות עצמית. מדי רוצה שהכול יהיה מושלם

האם אפשר לגשר . ביני לבין יונתן כזאת תהום עמוקה פעורה...לחוסר בהירות שלי בעיני עצמי

הוא בן אדם ... תהום עמוקה נפערה... יןשנים שאין בינינו בכלל מ. עמוקה תהום כל כך? עליה

. מפרנס. איש משפחה, הוא אבא נהדר. להפסיד אותו. חבל לי לפספס אותו. נשמה טובה, נפלא

הוא . הוא נסתר בעיני. כי אני לא יודעת עליו כלום. בכלליות... אני מכירה אותו והוא מכיר אותי

שידבר על מה . שידבר תכלס... מעליו יוריד את המסך, אני רוצה שהוא יפתח... לא מספר כלום

  ".אי אפשר לפרוץ אותו. הוא סגור. אבל הוא לא עושה את זה. שהוא מרגיש

אני מעביר ... אין לי התרגשות ממך. כבר משעמם לי איתך המון זמן. לי אין כח אליך"  :יונתן

  ".אבל דיבורים וקיטורים אני שונא. עוד יום ועוד יום איתך

  .ירותו של יונתן לאווירת הסודיות שאפפה את בית הוריואהובה קושרת את סג

. כולם מדברים יפה. בבית שלו הכול נעים. הכול עם כיסוי תחת. יונתן בא מבית סודי": אהובה  

הם ... אז מתחילה ההצגה. המון אוכל על השולחן, מבריק, הכול נקי. כשבאים אורחים יש חגיגה

אבל אף , שונאים אותם, ירכלו עליהם כשילכו. גהאבל מבחוץ הכול חגי, ישנאו את האורחים

אבל תבקשי , כמעט מתעוורת מהסוכרת, אמא של יונתן מאוד חולה. אחד לא ירגיש בשום דבר

תמות , היא תחייך. וורתיאני ע ,אני לא יכולה, לא :היא לא תגיד, למשל לשמור על תינוק, ממנה

מנטליות של אצלנו הכול . מנטליות הזאתיונתן ספג את ה. אין בעיה, אבל תגיד בסדר, להתפגר

יונתן עם חיוך בחוץ ואין בעיה עם פוזה של אני מטפל בהכול אבל בפנים . פוזה של סודיות. בסדר

כי . גם בינינו, ולדעתי יש כיסויים וסדינים. יש ליונתן כתפיים רחבות עם חיוך נצחי. הלב חמוץ

  ...".לו המון המון בלב ואני בטוחה שיש, אפילו לא את עצמו, הוא לא משתף

היא תוהה האם אין היא . ואז עוברת לבחינת הקשר שלה עם יונתן, אהובה סוקרת את חייה

סיפוק ההאם חוסר  ,קשה לה להחליט. או פרפקציוניסטית, האם היא מפונקת ,מבקשת יותר מדי

  . "ילדה רעה כבר מהילדות"תוצר היותה  ואאו שה, מסכת יחסיה עם יונתןלעמוק קשור ה

אין תהליך של ידיעה : אך קובעת - של יונתן היא סוקרת את תכונותיו הנפלאות : אהובה מדייקת

אהובה תוהה . הנתק המיני מקביל לנתק הפשי. ואין היא יודעת אותו, אין הוא יודע אותה. ביניהם

 יונתן. היא מרגישה שגשר באמצעות שיחה מאוד קשה לביצוע. קטביםהכיצד ליצור גשר בין שני 

ליצור גשר המחבר , שיח עמה-אי לכך הוא מתקשה לנהל דוו ,שיח עם עצמו-אינו מורגל לנהל דו

  .ביניהם

. אהובה כמהה לדיבור זוגי). 1963, בסוד שיח, בובר" (אין אבות הדיברות דיבר דבר אלא זוגות"

 –צער על היחס השורר ביניהם  בטאתהיא מ. מיונתן לגמרינפרד , היא חשה כי קיומה בודד

יחס של כי יחסו של יונתן על העולם הוא , רומזת היאאולי ". תהום עמוקה פעורה": במילותיה

אין הוא מסתכל בה בכל . "יונתן אינו יכול להסתכל על האוביקטים סביבו בכל ישותו. לז-אני

כל עוד אינו יכול , אשתו עםאתה - אני של יכול לפתח יחסאינו יונתן ). 31:  1963 בובר" (לבב

יונתן  ."בכל לבב"אין הוא מסתכל על עולמו , בהיותו סגור כל כך. ח את ישותו לעולם הסובבלפתו

אין לי זמן ("הוא יוצר קשר של התמסרות ). שם" (זה על יד זה, אדם הרואה דברים בחלל"דומה ל

על מנת להמחיש . אך אהובה עצמה נעדרת מדבריו - ")צריך לפרנס את אהובה והמשפחה. לנשום
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כשאומר יפתח לבתו : "של בובר" בסוד שיח"ברגמן בהקדמה ל .ה .נצטט מדבריו של ש היבט זה

יש בפנייה הזאת ', צר לי עליך אחי יהונתן'או כשדוד קונן את הקינה ', אהה בתי'בסיפור המקראי 

כל זיקה ממשית ... מופקע מן העולם של הדברים הסובבים אותו' אתה'ה... לבדיות' אתה'אל ה

  ).31' עמ, בובר" (.לבדית, היא יחודית

אם , אהובה היא אוביקט לספיגת משכורתו, עבורו. זו התחושה שיוצר יונתן ביחס לאשתו לא

היא אי לכך אהובה מרגישה כי . אין הוא נותן לה יחס של יחודיות. זו המחזיקה את ביתו, ילדו

 אלא רק, ןמבקשת להתמזג עם יונת היא אינה. קשה לה לעמוד על תחושותיה ,אינה ממשית

" מתן אמיתי מצד האתה"היא היתה רוצה ליצור עם יונתן . להיות עמו בזיקת גומלין אמיתית

, וכוח זה מתדלדל עד מהרה', כח הזיקה, 'אתה אמיתית מחייבת מאמצים וכח-זיקת אני). "שם(

חיובו מעט ואינו תובע מאתנו כוחות ומאמצים ', לז'ה' , סתם'ה, או המשהו, ואילו העצם

, אל ההתרופפות' אתה'שאנו ממלטים עצמנו מפני תביעת ה, כביכול, ולפיכך טבעי הדבר, דיםמיוח

  )'כ' עמ, שם." (אל הגישה הקלה אל העולם, אל הנפישה הנוחה של עולם הלז

אנרגיות  יםאתה תובע- אני ייחס. לתאר עת עמדתו של יונתן ביחס לאהובה יםטיביאלו מ דברים

  .לז-אני יסתפק ביחסהיא צריכה לה אי לכך.  לאהובהלהעניק סוגל מ אינושיונתן  ,נפשיות רבות

מוציא את . עובד כמו חמור. שעכשיו אני עסוק בעבודה, את צריכה להבין אהובה": יונתן

... זה מה שאת צריכה ללמוד. אז עכשיו את צריכה לדעת לזוז הצידה. ויש גם את הילד, הנשמה

  ".לשתוק... את צריכה . רת כל הזמןמקט, לדעתי את כל הזמן מדברת יותר מדי

ואני ממש , שאני צריכה את יונתן... לפעמים אני מרגישה שאני ממש הולכת לאיבוד"  :אהובה

  ".אני מרגישה שכאילו אני כלום... ואני לא יודעת איך להגיד את זה, והוא איננו, קוראת לו

לעיתים ). 1959 ןגמרב( "לבדהיא אינה יכולה להעשות מקוטב אחד ב, צדדי- הפגישה היא אקט דו"

 -מר ליונתן ואהובה מבקשת ל .בפגישה "נוכח"כאשר רק אחד מהם , פגשמזוג עורכים הבני 

כוח -שדה, מבקשת מיונתן זיקה יאה". ולא ביגיעה, פגוש אותי בחסד" -בפרפרזה על דברי בובר 

אהובה ). כז' עמ ,בסוד שיח(שביטא בובר בדברו על המפגש " החסד"זהו . יכנסו אליויששניהם 

  .ומבקשת את החסד שבמפגש, פוגש בהלא מבחינה שיונתן 

" וכי האדם נעשה אני על ידי עזרתו של האתה, בראשית היא הזיקה אל האתה"כי  ,בובר כתב

כי אדם נעשה תקף  ,את הרעיון הבובריאני בדבריה אהובה מבטאה). כח' עמ, 1959 ,בסוד שיח(

תוקף , אדם מקבל כחהכך . עותי המשמש מראה והד לעצמיותוונוכח אך ורק באמצעות זולת משמ

  .חייםהמתרחש לאורך כל  הזתהליך . ומתגבש כאני, ומשמעות

עד כמה יונתן ו, את יונתן" ידעה"תוהה עד כמה  יאה. זיקה בינה לבין בעלהה עלאהובה שואלת 

ין בני הזוג היא יצירה רוחנית ב. כי אין ביניהם מעשה של יצירה ,מספרת יאה. אותה" יודע"

   ,ואינה ספיח של נשמתו, היצירה הרוחנית בין בני זוג אינה פעולה סוביקטיבית. פעולה של זיקה

 ".היצירה היא הדיבור"". אתה-אני"הדיבר -על בני הזוג לבצע את אב.  אלא תביעה לפעולה

  ).כו' עמ, 1959, בסוד שיח, אצל בובר, ברגמן(

. רוחנית בינה לבין בעלההיצירה עדר האת ה, ים והכועסיםהכואב, בדבריה אלומבטאת אהובה 

, לפרש, לבטא יםתולדת הדיכוי אוסר םשה יסויהסודיות והכ .הדיכוי השליט אלם וסודיות

דיכוי שאין לו ביטוי פיזי אלא הוא מתגלם ל ,מותלהלך והפך לסוג של איביניהם האלם . להכריז
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). כז' עמ, שם" (וי וחשיפה של מה שישנוהאמנות היא גיל". ת של הזוגויצירתיה תבהשתק

כאשר יש דיבור וקשר . החושנית שמתקיימת בין בני זוג, גם לאמנות היצירתית מכוונים הדבריםו

דיכוי  מיםכאשר מתקיי. שרוי בין בני הזוגמה שבצורה יצירתית את  תמבטאהמתרחשת זיקה 

חיי . "זוגית אינה יכולה להתממשאזי היצירה . הסודיות מכבה את האש והחושניות הזוגית, ואלם

את הדיכוי שהנציח , בין בני הזוג השיאהובה מתארת את חוסר הפגאך  .)שם" (אמת הם פגישה

  .את חוסר האמת

  :מעידה כי דברי אהובה חילחלו אליו, תגובתו של יונתן בסוף שעת שיחה זו מרגשת

... איך הגענו למצב הזה, עהלהבין איפה אני טו, עמוק עמוק, אני מנסה להכנס פנימה"  :יונתן

שאני אעשה כמו שאהובה , החלטתי... לא יודע... שובר את הראש. ואני לא מצליח להבין

אני תמיד רוצה למצוא חן ... אני אוציא החוצה ולא אנסה לעשות עיקוף, שכל דבר קשה: אומרת

אני כבר לא  ...אהובה צודקת. אני שפוט של כולם. שלא יהיה לו מה להגיד. בעיני הצד השני

אני . מורח שיהיה יפה. אני רק מורח. מה אני רוצה. לא יודע מי אני. בכלל. מתייחס לעצמי בכלל

בסוף הדרך עם . לבסוף אני מוצא את עצמי בתהום. ולא אכפת לי מעצמי. נותן רק כדי להיות יפה

  ...".ולעצמי רק נזק אני עושה. חשוב לי להתגייס לאחרים. אהובה

. רק ככה אני חי. אני צריך אש. כנראה בגלל זה היא מסכנה. תרגש מאהובהאני כבר לא מ"

ואהבתי אותה ואת , לעבוד, לבלות, לצאת, אז היה לי חשק להתלבש. התלהבתי, כשהכרתי אותה

ואין לנו אש . ואני בלי התרגשות אני לא חי. כבר שנים שאין לי התרגשות, היום... החיים

אז אני ... לא יודע להסביר את זה. ולא יודע את הסיבה, המון זמן ואני כבר כבוי המון... בינינו

  ".ככה אני מעביר את הזמן ולא חושב יותר מדי, טוב לי שאני עייף כל הזמן. מיואש

רע . דכאון... אני מבין שזה גרוע מאוד... לא חשוב. יש לי חיים של מבוטל. ככה אני מבוטל"

  ".הרגשה מגעילה. מאוד לחיות ככה

התרגשות היא  .היא תולדת הכמיהה לחוש שוב חיים, לסערה, ה של יונתן להתרגשות בחייוהכמיה

ון יכ. לנו להרגיש את כח החיים פועם בגופנו מאפשרתהאנרגיה של ההתרגשות . סוג של אנרגיה

על  ,מחכה כי אשתו תרגש אותו הוא. הוא אינו חש התרגשות, שיונתן דיכא את אנרגית החיים שבו

  .חוש את החיים מפעמים בומנת ששוב י

רוע ופרט יומכל א, מההווה, נפגעת היכולת ליהנות מהרגע, הדיכוי ממושך ועמוקר שאכ

אך אי אפשר . יונתן מבטא כמיהה בלתי מתפשרת לחוש סערת התרגשות. את החיים יםשמרכיב

התרגשות היא תרופה . דכאון שפשט בווהדיכוי השלא להבחין בתשוקת החיים הטמונה מתחת 

על מנת . בתרופה זו שה שימוש יתריונתן עו. שעמום ובדידות, חוסר תקוה, בדוקה נגד דיכאון

כך הוא התאהב . כסם מעורר" התרגשות"הוא בחר להשתמש ב, לדכא תחושות אלו בתוכו

. מנת הסם לא הועילה עוד לאחר זמן מה. שואיו בתקופה הראשונהיוכך ניהל את חיי נ, באשתו

האשה הייתה . אך מנה זו לא הגיעה, נוספת של התרגשות על מנת להתעוררהוא היה זקוק למנה 

, הוא החל לחוש אותן התחושות העמומות שביקש לדכא. לא התרגשכבר ויונתן , אותה האשה

  .אפרוריות וחוסר חיות, שעמום: שהן הן תוצאת הדיכוי אשר השליט בחייו
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   דיכוי ושתיקה

  .יונתן שומר על סגירות. תיקה ולתחושות של דיכוי ודיכאוןהעדר הדיאלוג בין בני הזוג מביא לש

. לא מספר כלום. הוא סוגר את עצמו. להתאבן. ליונתן יש איזו מין נטיה כזאת לחדול"  :אהובה

. לא פותח את עצמו. הוא לא מנדב מידע. שום דבר. ואין, אני מנסה ליצור קשר. לא פותח כלום

  ...".ניינת אותויזיה שלנו יותר מעוהטלו. וזה קשה לי

  .הסגירות הזו מאבנת גם את אהובה

אם היה לי , פעם... אבל הלכתי לאיבוד. אני לא רוצה לאבד את יונתן. מזה אני בדכאון: "אהובה  

אבל גם . אני לא רוצה לפרק נישואין, אבל. חותכת והולכת. לא הייתי נשארת, לא טוב בחיים

אני . יוזמת, שיונתן התחתן איתי כי אני מדברתאני חושבת ... לפני הנשואים זה לא היה טוב

הוא קיווה שאעניק . הוא לא קפיץ. הוא אוהב את זה. אני קפיצית. אני אדם שאוהב לחיות. חיה

הוא . נעשתי מאובנת כמוהו. אני נהייתי כמוהו? ומה קרה לבסוף... את החיים, לו את הקפיציות

. כי כלום לא הלך. נשבר לי. ו במיטה וזהוהייתי אני מתחילה אית, בעבר. הצליח לכבות אותי

אני  -גם יוזמות . והוא היה מוריד אותי מזה, או שהייתי רוצה לצאת... קשה לי להעיר אותו

ואני לא ... וככה פחות ופחות אני קפיצית ויותר כמוהו נעשתי. ולו יש יתר בלמים, יוזמת, דוחפת

שתי גופות . עובדים כי חייבים. אנשים מתיםאנחנו שני : וככה עכשיו שנינו... רוצה לחיות ככה

  ...".מהלכות

  .יונתן מתאר את מצבם הזוגי כחסר חיות  

לא יוצאים עם . אין ספורט. ילד ועבודה, יש רק עבודה וילד... שמטנו את הכול בחיינו"  :יונתן

כול ה... לא יצאנו כבר שלוש שנים, לנופש, לסופי שבוע. אין כיף לצאת. אין זמן לצאת. חברים

אנחנו רק עייפים כל . עכשיו כבר שנים שאנחנו לא שמחים. פעם היינו שמחים. הלך לאיבוד

  ...".הזמן

  .לשניהם יש תחושה של ויתור על החיים

אבל . שיש מרץ, להרגיש בריא. זה גורם לבן אדם להרגיש טוב, כשאדם עושה ספורט"  :אהובה

אני הייתי אלופת  הנוער . ממש ספורטאים ואנחנו היינו, אנחנו כבר הרבה זמן לא עושים ספורט

  ...".פשוט ויתרנו על עצמנו. ואנחנו כאילו לא חייבים לעצמנו כלום. אבל הפסקנו עם זה. בריצה

ויתרתי יותר . והיום אני כועס על זה. הייתי ילד טוב. הייתי יותר מדי טוב ונוח כל החיים" :יונתן  

, אני מבטל הכל. מן- כמו יס. מכניס פנימה. פוטאני ש. אני כובש את הכל... יותר מדי. מדי

  "...ומרצה את כולם

אומרת כי הדיכוי הלך והתפשט  היא". להתאבן, לחדול"אהובה מדגישה את נטייתו של יונתן 

אהובה היתה אמורה לספק ליונתן : בתחילת הקשר ביניהם היתה להם ברית חליפין. מיונתן אליה

זוהי ברית "). בלמים("רה סיפק לאהובה בטחון ויציבות יונתן בתמו"). קפיציות("את החיות 

אך יונתן . ובאישיות" חלש"שבה כל אחד מבני הזוג תומך בשני ומחזק היבט  ,נפוצה בין בני זוג

, כך הדיכוי גבר על הביטוי. הפעיל את כל כובד משקלו כנגד ההתלהבות והיצריות של אהובה

  .הלכה ופחתה, טוי וההשתנות שלההמסמלת את יכולת הבי, והקפיציות של אהובה
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אך אינה זוכה לתגובה , לפחות בעזרת מילים, אהובה עדיין ממשיכה לבטא את עצמה עם זאת

אנו מתחזקים את הקשר , כלומר. "אנחנו מדברים מספיק בטלפון" הוא מציין לעומתה כי. מיונתן

חק בין שני בני הזוג קשר זוגי המוחזק באמצעות הטלפון מבטיח שהמר. הטלפון באמצעות הזוגי

  .קשר עין נעדרתואף הקירבה המילולית , אין קירבה גופנית בטלפון .לא ייקטן

חוסר החיות והחיוניות  .סגירותו פוגעת בחיותה של אהובה, יונתן מסתפק בחיים של הישרדות

החיוניות דרושה לחיים . בחיים הזוגיים הם הרסניים ומבטאים את הדיכוי בו חיים בני הזוג

עיבוד מלא דמיון "קוט הגדיר את הנפש כיוינ וכבר .יאים בריאים ותקינים של היחיד ושל הזוגבר

). Winnicott 1984:244" (כלומר של חיות גופנית, רגשות ותיפקודים גופנים, של אזורים

, אישי-וכאשר העצמי נבלע בתוך המרחב הבין, כאשר אין רציפות בין הנפש לחוויה ולהתנסות

  ).2002לזר (ומתפשט הדיכוי הולך 

 

  הטקטיקה של הדיכוי מאבדת גובה

  .מתחילים בני הזוג להבין את מצב הדיכוי בו הם נתונים, במהלך הזמן

אנחנו שותקים שעות . יש כמה שעות של שוק, אחרי שאנחנו נפגשים איתך, לשנינו"  :יונתן

. אני מתפלל... מימה אני עושה לעצ... לאן הגעתי, אלוהים, אני חושב לעצמי. אחרי הפגישה

... בסופו של דבר שכל זה יביא לטוב. אני מבין שאני צריך הצלה. פתאום אני חושב על אלוהים

שהראש , אין רגע ביום. כל השבוע אני חושב על זה... אני מרגיש רע על שהגעתי לאן שהגעתי

ואז אני . חוצהכאילו רוצים לצאת ה, המון דברים, עולים לי המון תמונות: שלי לא מסתובב על זה

  ".בוכה. בוכה

תחושות מתחילות לעלות אל סף תודעתו והוא מבין כמה הרע . דברים מתחילים לזוז אצל יונתן

, ועתה היא רוצה לחיות"  הייתה מתה"היא מבינה שעד כה . אהובה אף היא ממוטטת. לעצמו

  .להציל את עצמה ואת יונתן

לא בשביל זה . אני לא רוצה שהילד שלי יפגע... מדוכאת מאד מכל זה. גם אני שותקת"  :אהובה

. אני רוצה לחיות, אני באופן אישי. וחיים כמו זקנים... אנחנו מה זה אנשים צעירים. ילדתי אותו

: כל הזמן אני אומרת... אני רוצה לחיות. אבל זהו. מתתי כמה שנים. עד עכשיו הייתי מתה

. ציל את עצמנו כדי להשאר האחד עם השנילה. אני מקוה ששנינו רוצים את אותו הדבר, אלוהים

אבל אני לא רוצה להרגיש שמישהו עושה לי טובה שהוא . אני כל כך לא רוצה לאבד את יונתן

אני מגיעה הביתה . אני מרגישה שיונתן לא פתוח איתי. השיגרה לא עושה לו טוב, והחיים... חי

אני לא מרגישה , ובבית, שווה בעבודה אני מרגישה. חסר לי חיים בבית. ומיד נהיית עייפה

יונתן . אני לא מרגישה שווה כי אין בינינו אינטימיות. מרגישה שכל החיים נגמרים לי שם. שווה

לא . תמיד דיברתי עם אנשים. בחיים אני לא התעלמתי מהרגשות שלי... לא מפרגן לי בכלל

. עם הסביבה, יםהקשר עם אנש. וזה עזר לי לשרוד, תמיד התייעצתי. ישבתי רק עם עצמי

. אבל זה לא עזר, הילד העסיק אותי ושימח אותי. הם בשבילי השנים הכי קשות, השנים האלה

כי זה עוזר לי להתגבר על הקושי . אני מעלה את זה. התמוטטתי, לפני שבאתי לכאן. התמוטטתי

  ...".שלי
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שיחות . שיחות סתם השיחות שלנו הם, אין בינינו קירבה... אין לי. יבש. אני יבש"...  : יונתן

. לא נפגשים המבטים, גם בשיחה. לא יפגשו המבטים שלנו. אין עניין שיקרב בינינו. יבשות

  ...".אהובה מדובבת אותי

יונתן החל לחוש כי . עברו יונתן ואהובה במהלך מפגשינוששיחה זו היתה תחילת המפנה בתהליך 

היצרים על מנת לא לעורר סערה או כל התחושות ו מתדמהדיכוי ו, השתקה: נקטשסגנון החיים 

ל פי אהדיכוי הוביל אותו . מודה בכך בפה מלא הוא .טקטיקה זו פשטה את הרגל -מבוכה 

אטמות ודיכוי הגוף מובילים להתפרקות התא יהה ,מתחיל להבין כי ההסתגרות הוא. התהום

עצמי  טויבי –וון ההצלה ימסמן את כ הוא. עהושיהוא מבקש . כה חשוב לוהוא המשפחתי ש

אהובה  .כפי שכה חושש -יסייע לו להרחיב את חייו בלי לסכן אותם  אשר, בעידודה של אהובה

   .אינה מוכנה לוותר עוד על ביטוי אישי שלה, מצידה

ההורים לא . הכול סביב האוכל. אין קשר. אין דיבור. אצל ההורים של יונתן אין חום"  :אהובה

. זה מעצבן אותו. נגעל מזה, הוא יונתן. מחבקת ומנשקת אני. לא מנשקים ולא נוגעים, מחבקים

. בא סוף לדבר הזה. יונתן תשמע) פונה אל יונתן(... אותו. מגעיל, הוא אומר שזה כאילו נדבק אליו

לך זה לא חסר ... עם עצמך. או שתשאר לבד. לחבק ולנשק ולשמוח בנו, לגעת, או שתלמד להפתח

  ...".לחיות ככה לא יכולהאבל אני כבר . אם אני לא נוגעת בך

  .ויונתן מגלה נכונות

אני . הכול בצעקות... הכול אצלי עכשיו בוער. וקאועכשיו אני בזמן האחרון עושה הרבה ד :יונתן  

  ".כבר לא מסכים לשתוק

  .ולאהובה הוא אומר  

  ".ין במה שאת אומרתיוקא אני בזמן האחרון יותר מתענוד"  :יונתן

ו בני הזוג על התהליך שהם עוברים ועל האופן שבו מחלחל אל בפגישת הראיון האחרונה ספר

  :חייהם

אפילו ... חושב יותר על מה שקורה לו... הוא מדבר יותר. יש התקדמות גדולה עם יונתן"  :אהובה

ולא , אני רואה בזה התקדמות כי הוא כל הזמן שותק ושותק לה. הוא התחיל לריב עם אמא שלו

וזה התקדמות . אז הוא סוף סוף ענה לה ושם אותה במקום. בולוהיא אשה בלי ג, שם לה גבול

  ".גדולה

  .יונתן מתקדם גם ביחסיו עם אהובה

אני בזמן . זה לאחרונה. בזמן האחרון אני מרגישה עם יונתן התקרבות והתחממות"  :אהובה

ת אני יותר יודע. זה מעין התחממות... האחרון מרגישה שאני אוהבת אותו ומרגישה אליו קירבה

זה , ויונתן מגיב וזה טוב לי... זה בגלל התהליך שאנחנו עוברים. והוא יותר משתף אותי, עליו

ואני אפילו , אפילו שהוא אומר לי דברים שלא מוצאים חן בעיני... יוצר קירבה מסויימת בינינו

טוב שהוא . טוב שהוא מוציא החוצה. טוב שהוא מדבר, אבל אני אומרת לעצמי, מתעצבנת מזה

, הוא גם מזהה יותר מה מפריע לו... שהוא לא סוגר את זה, בר אלי ומוציא מה שהוא חושבמד

  ...".הוא כבר יודע להגיד מה לא בסדר
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. יש פחות מתח באוויר... בזמן האחרון, גם אני חושב שהרבה יותר כיף להיות ביחד"  :יונתן

  ".יש התקדמות. אנחנו מצחיקים אחד את השני. יותר צחוקים

 אבל, עוד לא קיימנו יחסי מין מלאים. יותר חיבוקים ונשיקות בינינו. יש יותר מגע גם"  :אהובה

הסכמתי להשאר במקומות שלא טוב לי . עברתי שינוי... יש יותר מגע בינינו וזה עושה לי טוב

אני מרגישה שאני רוצה להרגיש ... מין החלטה שבאה לי בשלבים: עברתי שינוי עם עצמי. בהם

, ואף מסגרת לא תשאיר אותי בתוכה, ובכל דבר שאני מצויה, י בכל דבר שאני עושהטוב עם עצמ

זה ענין . אני כבר לא מחכה לפירגון מבחוץ. רק אם אני שווה אני נשארת. אם היא לא טובה לי

  ."אני לא מרשה שילחיצו אותי. אני כבר לא מוכנה להיות סמרטוט. של תהליך של הכרה עצמית

. היא מכירה יותר בערך עצמה ואינה מעוניינת עוד להילקח כמובן מאליו, נויגם אהובה עוברת שי

  .שניהם מאושרים מהשינוי

אני לא רק . אנחנו מדברים המון. עכשיו יש יחסים טובים. עכשיו אני מרגישה בסדר"  :אהובה

דול זה מבחינתי דבר ג. מספר לי. עונה לי. יונתן משתף פעולה. גם יונתן מדבר. מרצה או נואמת

ביום הנישואין הרביעי ... זוהי התקדמות. היום אנחנו מדברים. פעם הייתי עושה נאומים. מאוד

. ועניתי לעצמי שזה היה יום הנישואין הכי טוב שהיה לי... ך את מרגישהיא, עצמי תשאלתי א

אבל הוא , יונתן לא דברן כמוני... וזה בשבילי דבר גדול. היום אני הכי מאושרת מכל השנים

על , למשל. אפשר כבר לדבר איתו על נושאים שפעם אסור היה לדבר עליהם. רבה התקדםה

מותר לו להרגיש , הוא רואה שמותר לו לגעת בהם. ועכשיו מותר. ו אסור היה לדברלההורים ש

וזו , ועכשיו הוא קצת מתחיל. יונתן לא נותן לשום דבר רע לעלות לו לראש. את האפליה שעשו

  "....התקדמות גדולה

ההרגשה יותר . יש מגמת שיפור. הכול מצויין. הכול בסדר. עכשיו אצלנו הכול נחמד"  :יונתן

אחד עם . אנחנו יותר זמן ביחד. יש בטחון וכיף להיות ביחד. יש יותר קירבה אחד לשני. טובה

. פתאום אני מוצא שאהובה כן יושבת לידי ליד הטלויזיה ושנינו צוחקים מכל התוכניות. השני

אני גם רואה ... זה בגדול סימן לשיפור במצב. נו עכשיו יותר נושאים משותפים לדיבוריש ל

לא . אפילו לתלונות שלה אני יותר מייחס חשיבות. שאני יותר מכבד את אהובה ויותר מאזין לה

עכשיו אני מעניק לה . שהייתי מאזין באוזן אחת ומציא הכול החוצה באוזן השניה, כמו פעם

מצטרף , אז עכשיו אני יושב איתה, אם אני בא הביתה בלילה... ר יחס במודעיותר זמן ויות

-E -פותח את  ה, קורא עיתון שומע חדשות. פעם הייתי מחפש קודם כל את הדברים שלי. אליה

MAIL .פעם אשתי היתה מדברת או מתלוננת. זה במודע אני עושה. זה קודם כל. היום אני איתה ,

. הייתי גם מתנגד אוטומטית. עם הראש" כן" "כן"הייתי עושה לה  .לא הייתי מקשיב לה באמת

מחפש . היום אני מחפש את רגעי הנחת. לא הייתי מוכן לשמוע את דעתה. ישר מסתלק מהאזור

  ".מחפש איך לא לאבד עשתונות. איך לא להיות לחוץ

י  והיצירתי השיפור בחיי הזוג ותחילתן של דיאלוג פורה ביניהם מפוגג גם את השיתוק הייצר

  .ששרר בחייהם

היתה בחיים שלי . זה קשור לזה שחזרתי להתעמל, חלק מהשיפור שאני מרגישה"  :אהובה

אחת הסיבות . כל החיים סביב עבודה וזו התוצאה. כי החיים היו מרוכזים בעבודה. סחרחרה

ן לא כי יונת. יונתן היה רק בעבודה. העיקריות לחיים בסחרחרה זה סדר העדיפות של יונתן

ככה קרה . ולהשאיר קצת פנאי לעצמו ולמשפחה, לא מאמין בלדחות קצת למחר. מאמין במחר
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, אבל השבוע הספקנו ללכת לקאנטרי קלאב ולהיות בברכה ולעשות כושר. שחיינו בסחרחרה

  ...".ונהננו נורא

  .זוהרת וקורנת, ת נפלאיאהובה נרא: בפעם האחרונה שנפגשנו

היה לי מוזר ... היה לי חלום ארוטי והתעוררתי ממנו בבוקר .אתמול חצי שכבנו: "אהובה  

  ...".אבל הוא קיבל אותי, להתקרב ליונתן

  

  דיון

היגד , אנקדוטה, סיפור להציגהיתה  ,י בהצגת סיפור החיים של הזוג הזהימשימה שעמדה לפנה

   .משהו מטעמן של חויות הנשלטות בידי תחושת הדיכוי ועביריש וחוויה 

סיפור חייו של יונתן מתאר . דיכוי יצירתי ודיכוי מיניבי החה מציגים סיפור של זוג יונתן ואהוב

של ) DEADNESS(מרכיבים של צורות מוות "טווח חיים רחב אשר מכיל בתוכו  -צורה של מוות 

חיים בעוד ש. סיפור חייו מתאר הרגשת מוות נפשית וגופנית). 9: 2000אוגדן ( "החוויה האנושית

ויות של וחעל ידי חיי דיכוי מבוטאים  ,גופנית- הרגשת מלאות וחיות נפשיתעל וססים ביטוי מב עם

    .כחוויית התרוקנות, מוות נפשי וגופני

סיפור חייהם של יונתן . מוות באמצעות הגדרות ואאת המשמעות של הרגשת חיות קשה להמחיש 

  .מוותבתור י הדיכומשמעות חיות ואת בתור ממחיש את משמעות הביטוי כזוג ואהובה 

וספות תמיד נחויות חדשות  .(Ogden 2001)אחדות החוויה  בדבראוגדן מדבר על האשליה 

נו דיכוי משמעות ייונתן מציג בפנואילו . וחוויה חדשה אינה מבטלת או שוללת את העבר, לישנות

ים להכלת היבטים נוגד, טיותיכולת לאמביוולנבו אין  .של העבר ותחוויבגלל של חוויה חדשה 

גם את המיניות . יונתן ואהובה התקשו להכיל ביניהם חלקים סותרים כואבים וקשים. וסותרים

, התכונות, פניםהההכרה בשלל " .שמחה מתפרצת להכילבשל הקושי  ,התקשו לבטאהם שלהם 

שיות רחבה ועשירה בתכנים ימאפשרת קיום של א, שמנוגדים לפעמים זה לזה, הרצונות והצרכים

, מעורה בקיים, אישיות שקרובה לרוח ולחומר כאחד. יים ובעלת כושר ביצוע מעשירוחניים ורגש

  ).2001דרייפוס ורימר " ( ערה ופתוחה לחדש ורגישה למתחדש

בשיחה ובקשר בין  ולא התאפשר אלה - מרחב הצמצום, אישי-המרחב הבין, הדיבור האינטימי

ע הסברים לשאלה מדוע לא נוצר יחס אוגדן מצי. לא נוצר ביניהם יחס דיאלוגי. יונתן ואהובה

באינטימיות  ,מדוע לעתים נוצרת חסימה בקשר ;קשר משמעותיהחיים בדיאלוגי בין שני אנשים 

שמעוררים לעתים פחד הים בשל נמנעכי הקשר והשיח הדיאלוגי  ,טועןהוא  .ובהדדיות הזוגית

עם , מגע עם יצריוקשר דיאלוגי מעודד את האדם ל שכן. מעניקי חיים, קשרים משמעותיים

ולכן הוא מוותר על כל  ,אדם לא יכול לעמוד במגע זההלעיתים . שלו" יקטים הפנימייםיאובה"

קשר דיאלוגי מצריך פתיחות ונכונות לאבד שליטה על אותם יצרים ואובייקטים . שיחקשר או 

  ).Ogden 1986(פנימיים 

כך הלכה , שוניות של כאב וקושילבוא במגע עם חוויות רא יותר ככל שיונתן היה מוכן, ואכן

ובמקביל הצחוק השמחה ואפילו העונג הארוטי החלו , דיאלוג עם אשתול וונשתכללה יכולת
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-עיבוד מלא"כ) גרידאשרדות להי בניגוד(חיות וערות  שלאוגדן מגדיר קיום  .להופיע בחייהם

  ).244:  1986 וגדןא" (כלומר של חיות גופנית, רגשות ותיפקודים גופניים, הדמיון של אזורים

אישי -כמותנת ביכלת לעיבוד מלא דמיון של מימד בין"סוביקטיבית רואה חיות -הגישה האינטר

היתר שהזולת  - תופסים ויודעים ביחס לעצמנו וביחס לשניאנו בהיתר לחשוב את מה ש, נחווה

לולי שהוא העיבוד הרגשי והמי באמצעות, המשמעותי צריך להיות שותף לו במישורין או בעקיפין

  ).2002לזר  ". (נותן לתכנינו העוברים דרכו

יותר ויותר אל  הראיון הוא מתקרבשל תהליך הבמהלך . עובר טרנספורמציה ואכן קיומו של יונתן

מותר היה לדבר על . ו טאבו נעשו מותריםישה" אסורים"ואזורים  -ובכך גם אל עצמו , אשתו

, הזולת המשמעותי לו... ו ליהנות ממגעה של אשתוובמקביל מותר היה ל, חוויות קשות מילדותו

  .הצליחה בסופו של דבר להפיח בו רוח חיים, אשתו

מימד שלישי , )במושגים דיאלוגיים "הצמצום"או חלל (רואה במרחב הביניים  ) 1988(מין 'בנג

. ההתפתחות וההעצמה, זהו מרכיב החיות. אל הזולת המשמעותי, העובר דרך הפרט אל האחר

מרחב נוצר כאשר השוני בין שני אנשים מובלט וה, מרחב והתנגשות ,התפתחות דרך דיאלוג היזו

   BENGAMIN) 1988( יחד נשמר ונתמךוה, ומחודד

הינו מסלול התפתחותי ", )(BENGAMIN 1991 מין'בנג ל פיע, סוביקטיבי-האינטר, הקשר ההדדי

נפרדים של התנסויות  כמרכזים, מיטלטל של הכרה ושלילה של הפרט והזולת זה את זה

הווה אומר אחר , י אחר שיכול לתת אותה לו"כל עצמי זקוק להכרה בו ע. סובייקטיביות

לא ניתן להיות . כדי לחוש יש מוחלט, להחפיצו, תוך כדי דרכו לשלול את האחר ככזה, כסוביקט

 :אצל  לזר". (ו כישות בעלת ערך מוחלטבהכרה תובע אחר שמכיר בו ובו בזמן הסובייקט בנפרד מ

2002:161.(  

. שני בני הזוג נהגו זה בזו כבחפצים -" מחפיצה"תחילת הדרך המשותפת של בני הזוג  היתה , ואכן

ובמקביל התפתחה בהם היכולת , בחולשתם, אט אט התפתחה בהם ההכרה במוגבלותם האנושית

ן נתן תוקף קיומי יונת, בסופו של דבר ."האנשה"זהו מעשה של  .חוד של בן הזוגילתקף ולהכיר בי

  .ביניהם ם של יחסי המיןהכרה זו איפשרה את התחדשות. ולהיפך, לאהובה

כממלא פונקציה , כלומר, עצמי-כזולת" אחר"הניח את הפרט כמצוי ביחס מתמיד ל) 1977(קוהוט 

אהובה ממקמת את יונתן בפונקציה , ואכן (Kohut 1977) נפשית משמעותית עבור הפרט

היחסים עם יונתן כל כך משמעותיים ": עד שהיא אומרת -עבורה מאוד  עדמשמעותית וחשובה 

שיונתן לא הבין , העדר הדיאלוג ביניהם גרם לכך ".לי כך כשהכול בסדר איתו הכול וורוד עבורי

  .של אהובה יש לו בחייהמשמעות העמוקה שהאת 

לאהובה  ואפשר, ובמקביל התעוררות היצר המיני, התחדשותו של היחס הדיאלוגי בין בני הזוג

 יונתן .האדם המשמעותי לה ביותר ל ידיע ויחודה הוכריאנושיותה ו. לחוש יתר תוקף עם עצמה

  .מחדשזכתה בה אהובה ו ,העניק לה חיוניות
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  9פרק 

  יוסי ואורלי
  הקדמה

את הקשר ההדוק שמתקיים בין עוצמת היצר , על דרך השלילה, מדגים אף הוא, הזוג שנציג להלן

העדר היצר משפיע על העדר . לבין העוצמה שבה נוכחת היצירתיות בחיי הפרט והזוגוהיצריות 

  .וחיי בני הזוג הופכים לשוממים, יצירתיות

הראיון עמם נערך . את בני הזוג פגשתי לראשונה כאשר פנו אל הקליניקה לצורך קבלת ייעוץ זוגי

  .פגישות 20לאורך , במשך כחצי שנה

והבעייה העיקרית שהטרידה אותו היה  חוסר החשק של , ות בינינויוסי היה מי שיזם את הפגיש

נישואיה הם , על פי תפיסתה. לא הוטרדה מכך, אשתו אורלי, לעומתו. אורלי לקיים יחסי מין

  . כליל השלמות ולא חסר בהם דבר

הראיון עם בני הזוג התנהל באיטיות ונתקע לעיתים קרובות בחסימה של שתיקה וסודיות 

דרוש היה . התחושות שעורר בי המפגש עם בני הזוג היו של שעמום ועייפות. שוניםומעצורים 

  .הם יוצרים תחושה כי מתקשים לזוז מהמקום בו הם נמצאים. מאמץ רב כדי להזיזם קדימה

  

  הצגת הזוג

עובדת במס הכנסה והוא רואה חשבון בתשלובת , היא. שניהם נושקים לחמישים, יוסי ואורלי

מעולם לא . שניהם מדברים בלחש, ראיתי לפני זוג שקט מאוד. זוג שתי בנותלבני ה. מפעלים

: שניהם חסידים של השגרה. לא בכו ולא צחקו, לא רבו, לא התרגשו, לא צעקו, הרימו את הקול

הם שומרים באדיקות על . שינויים ויציאה מהמסגרת המוכרת והבטוחה, הם שונאים הפתעות

, את חייהם מעולם לא זעזע משבר. גוניות-כשורת משבצות חד חייהם נראים, ומבחוץ, סדר יום

או מתעלמים מבעיה אם היא מתעקשת להמשיך , הם מכבים שרפות ביעילות. הפתעה או צרה

  .להתקיים

בעוד אשתו חשה , כועס ונוטר על הקשר הזוגי הטפל, כאשר הבעל מוטרד: הגיעו בני הזוג אלי, כך

הפער . שמוטרד מקרירותה המינית, מחווה עבור בעלה, טהס'כי היא רק מתבקשת לעשות מעין ג

לעומת , חש מיני ויצרי, יוסי הבעל: בא לידי ביטוי בכל היבט בחיים הזוגיים והאישיים, הזה

בעוד , יוסי הוא אדם שלמד מקצוע שממנו הוא מתפרנס. אורלי שאינה חשה תחושות מיניות כלל

נהנים , גם יוסי וגם אורלי. סוק שירתק אותהאורלי התקשתה ללמוד ואפילו למצוא לעצמה עי

שניהם אוהבים ומסתפקים . מוטיבציה ושאפתנות, והם חסרי סקרנות, מעבודתם באופן פושר

אין הם נוהגים , לשני בני הזוג אין חיים חברתיים. אפורים משהו, שגרתיים, בחיים יומיומיים

ומסתפקים , הקיום והפרנסהשניהם עסוקים בשגרת . או להתעסק בתחביבים שונים, לבלות

  .בקיום זה

שניהם מתלוננים על : והעדר החיות והיצריות חדרו גם לאופי הקשר שבין שני בני הזוג, השממון

קובל על כך שאשתו מסרבת לאפשר לו לחדור , יוסי הבעל. ביניהם" חדירה"כך שלא מתקיימת 
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, יוסי אינו מאפשר לה לחדור אליועל כך ש, קובלת במקביל, אורלי, ואילו אשתו, אליה באופן פיזי

  .נותרו בני הזוג חלולים זה מול זה, כך. ליצור עמו קשר ויחס דיאלוגי, להבינו

  

  הנושאים העיקריים בסיפור החיים 

  ההיבט היצרי -. חלק א

  .יוסי טוען כי אשתו נמנעת ממגע מיני עמו וכי הדבר גורם לו כאב נפשי – "כמעט ואין יחסי מין"

אורלי טוענת כי השקעה של אנרגיה נפשית במין - .בהיבט האינטימי של המיניות אורלי מתקשה

  . ובמיניות גוזלת את כוחותיה ומפריעה לה לעבוד

בעוד הביטוי היצרי . אורלי וגם יוסי אינם מחוננים בחיים יצריים עזים – "אני לא בן אדם יצרי"

  ! מרוקנים כמעט לחלוטין –הרי חייה היצריים של אורלי , הוא ביטוי פושר, של יוסי

אורלי כורכת את היצר הרדום והמודחק שלה עם  – יצר רדום ונתק מביטוי אותנטי של רצונות

  .ומבולבל" חלש"היא טוענת כי האני שלה . הנתק מהרצונות הפנימיים שמאפיין אותה

נית אורלי נמנעת בכל מיני טקטיקות מהתקרבות מי –כהתרחקות מקשר זוגי  – התחמקות מינית

  . לבעלה

  

  ההיבט היצירתי - . חלק ב

אורלי . על פני הרגשת מיצוי והגשמה בעבודה" בטוח"יוסי מעדיף מקום עבודה  – תקיעות בעבודה

  .מסורה לעבודתה אך סובלת בה

אורלי אינה מסוגלת לערוך שינויים בחייה על מנת לבטא עצמה וליהנות  – ויתור על ביטוי עצמי

  .מעבודתה ומחייה

היא רצתה להיות  –אורלי מספרת כי היו לה חלומות לגבי עצמה  – ל הכשרון היצירתיויתור ע

  . אך היא לא היתה מסוגלת לממש את חלומה. רקדנית

, מתקשה ליצור, ליזום, אורלי מתקשה להפיק מעצמה - הקושי בביצוע מטלות היומיום

  חסרת מיקוד וחסרת מודעות לגבי רצונותיה האמיתיים, מתמהמהת

הוא רואה עצמו ! כולל את גופו –יוסי מספר כי הוא מזניח הרבה מאוד היבטים בחייו  – הזנחה

  ". שוקע"כאדם 

  

  ההיבט הדיאלוגי -. חלק ג

. למרות הכל,  יוסי מתאר את נישואיו כטובים  ואת עצמו כמאושר: דיאלוגי-היבט א –השתיקה 

  . יוסי לעולם לא ידבר על מכאוביו: אורלי מצידה מוסיפה  הסבר
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בני הזוג מקיימים קשר בעל מאפיינים של : כהיבט של יחס הדדי מדומה –הרמוניה זוגית כוזבת 

הם מפנטזים על הרמוניה ואידיליה זוגית כשבאופק הם מתארים תחושות של , יחס כוזב

  .התפרקות זוגית הולכת וקרבה

הם . ם של הזנחהבני הזוג מעידים כי הם חיים חיי :כסמל להתרוקנות היחסים –" חורבה"בית 

מסמל בעיניהם את , הריק הפיזי של הבית שלהם. מתקשים ליצור בית ולכונן את ביתם הפיזי

  .הריק הרגשי והיצרי המאפיין את זוגיותם

, בני הזוג מציינים כי את יחסם הזוגי מאפיין העדר תקשורת :דיאלוגיים ביחסי הזוג- היבטים א

כל . הערצה ואידאליזציה כוזבת של אחד מבני הזוגהעדר מוחלט של מריבות ו, מרחק זוגי גדול

  .אלו הינם מרכיבים של יחס הדדי מדומה

  

  :פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

  ההיבט היצרי  . א

  "כמעט ואין יחסי מין"

  :כפי שהוא רואה אותה, יוסי מציג את הבעיה המינית

. חסי המין שזו בעיה כאובהבהתחלה הפריע לי י. אני ביקשתי טיפול בגלל המין"  : יוסי

יחסי המין זה המוקד וזה . עם הזמן באו דברים נוספים שמאד מפריעים לי. הבעיה הכי רצינית

  ".כמעט ואין. שכמעט ואין יחסי מין. מה שהכי מפריע לי

  ...".אין לי מה... אני באמת לא יודעת מה להגיד"  : אורלי

יש סימנים קבועים מתי זה צריך . אופן קבועוגם זה קורה ב. פעם בחודש במקרה הטוב"  : יוסי

אין ... אורלי לא נהנית, אם זה קורה, וגם כשזה קורה. אין הפתעות. אין ספונטניות. לקרות

ולי אין אלטרנטיבה אחרת חוץ מהמחשב . כי אין אשה. ואז אני יושב מול המחשב שעות... אשה

ואני ... ואז אין לי מה לעשות. בערב 8:00-הולכת לישון ב. כי אשתי כל הזמן עייפה. והטלוויזיה

. וגם אין אשה בבית. אין מין. באתי לכאן בגלל הבעיה המינית אבל מפריע לי שאין לי אשה

. סידרה ניירת, בישלה קצת, טיפלה קצת. בעבר היתה עושה קצת. אורלי לא עושה כלום בבית

אין , אין אפיה, ישוליםאין ב. לאט לאט גם המעט הזה נעלם. אבל היום גם זה בעיה כאובה

. הבית סגור. לא מארחים, לא מבלים, ואנחנו לא יוצאים, אין ביננו שיחות. אין ניירת, נקיונות

  ...".הכל סגור. אין לנו כלום, בקיצור. אין לנו חברים

לבין הסגירות הכללית המאפיינת , אבי בהיגד זה כורך בין הסגירות המינית השוררת בין בני הזוג

אך אין גם פתיחות , אין מין). יב שיחזור שוב ושוב ברוב היבטי החיים של שני בני הזוגמוט(אותם 

מקבל אצל שני בני הזוג מובן , הבית במשמעותו הסימבולית. הבית סגור: לגבי תחומים נוספים

היא אינה , כלומר, מציינת שאין לה מה להגיד –אורלי בתגובתה להיגד זה  .מוקטן ומצומצם

  .עם בן זוגה יוצרת דיאלוג

  .המין היה בעייתי בין בני הזוג מאז ראשית יחסיהם
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תגובות ... איך נגדיר את זה. תמיד הרגשתי שהיחסים המיניים עם אורלי הם שונים"  : יוסי

, ובשנים הראשונות לנישואין. אבל תמיד היתה בעיה. כשהיינו חברים זה היה יותר טוב. שונות

התקיים מעט , המין עצמו. ד תמיד המין היה בעייתי אצלנואבל תמי. וזה הלך והחמיר עם הזמן

התדירות של יחסי המין ביננו מאוד ... וזה הלך והדרדר... ואף פעם לא היתה אורגזמה, מאוד

ובאיזה ... אבל גם מפריע לי שאורלי לא מתלהבת בכלל. אז זה מאוד מפריע לי... מאוד קטנה

, אני מרגיש שהיא לא ממש רוצה, ימים יחסיםשהוא מקום אני מרגיש שכשאנחנו כבר כן מקי

ברוב . כדי לספק אותי. וכאילו זה לא בשבילה אלא זה רק בשבילי, ושזה בכלל לא מדבר אליה

ככה . שכאילו אני אונס אותה. הפעמים אני מרגיש שזה רק מתוך כורח היא מקיימת יחסי מין

כבר גם לי אין . אז אני ככה מתכבה... וזה לא כיף לי בכלל. שזה לא בא ממש ממנה. אני מרגיש

  ...".כי אני לא רוצה להרגיש שאני כאילו אונס אותה, התלהבות

, אורלי אינה מתלהבת לקיים עימו יחסי מין. יוסי סובל מכך שהוא לא חש הדדיות בקשר ביניהם

. במעשה המיני, הדיאלוגי, ליוסי מאוד חשוב ההיבט ההדדי. מדכא אותו, וחוסר ההתלהבות שלה

  . נדמה המעשה המיני בעיניו לאונס, בהעדרה של הדדיות

  

  אורלי מתקשה בהיבט האינטימי של המיניות

עשיתי את זה בשביל . אבל לא אהבתי את המין, קיימנו יחסי מין, כשהיינו חברים"  : אורלי

, כחברה של יוסי. המין זה לחץ עבורי. במין יש משהו מלחיץ ורע עבורי. לא נהניתי מזה. יוסי

ומה , אבל כאשה נשואה הרשתי לעצמי מה שאני רוצה, יחקתי את המשחק ולכן נכנעתי למיןש

גם בארבע השנים האחרונות ממש . כי המין בשבילי זה לא משהו. שאני רוצה זה לא לעשות מין

תמיד הייתי גרועה בתחום . אין לי ראש לזה –כי אני טרודה בחיי היום יום , אין לי ראש לזה

או שזה מפריע , שאני לא כל כך רגילה לה... יש במין אינטימיות. חסר לי ביום יום המין לא. הזה

  "... לי

. בהמשך נראה כי גם ההיבט היצירתי חסום. ההיבט היצרי בחיי אורלי כמעט ואינו בא לידי ביטוי

  . נראה כי אצלו ההיבט היצרי חי יותר ומבקש מענה. יוסי בעלה מוטרד מכך

והרי האינטימיות היא . מעוררת בה אי נוחות, יות שכרוכה באינטימיותאורלי מספרת כי המינ

מרחב , אורלי ויוסי לא ביססו היטב. תוצר התבססות מרחב הביניים הזוגי, תוצר של הקשר הזוגי

כפי , כך, כביטוי לאינטימיות, כשם שאורלי אינה נלהבת כלפי יוסי במעשה המיני. זה ביניהם

הדיאלוגי , בבריאת היחס ההדדי, הב כלפי אורלי ביצירת הדיבוריוסי אינו נל, שנראה בהמשך

  . ביניהם

  :בית ומיניות, אורלי קובעת כי אין לה די אנרגיה נפשית שיכולה להתחלק בין עבודה

, אז אם אני עובדת. אני לא יכולה לעשות המון דברים בבת אחת. לי המין מפריע לעבוד"  : אורלי

, אז זה דווקא אחר הצהריים, אם בא לי לפעמים מין. ה עם מיןאז אני לא יכול, נמצאת בעבודה

כי אני צריכה הרבה הרבה ... גם יש ילדים. לכן זה לא ריאלי. וזה נדיר, בימים שאני לא עובדת

יש לי . אבל לא תמיד בא לי. אז אני מרגישה שבא לי, של עייפות נעימה, הרגשה נעימה, רילקס

, כי אני אשה עובדת. קס כי כשאני לא ברילקס אז אין לי חשקזה קשור לריל... בעיה בנושא הזה
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אם הייתי שוכבת יום . גם כי אין לי כח לכל כך הרבה דברים. לכן קשה לי עם מין. עם ילדים

  ...".אבל זה לא ריאלי... אז אולי היה בא לי, בלי לעשות כלום, שלם במיטה

מאז ומתמיד ... גם אז היתה בעיה, כי גם בתקופות שלא עבדת. אני לא מקבל את זה"  : יוסי

אבל  תמיד . הבעיה החריפה, שמאז הילדים, למרות שנכון, גם לפני שהילדים נולדו, היתה בעיה

  ...".יש לך חוסר חשק ואת לא נהנית... היתה בעיה

מלחיץ אותי . כי זה מלחיץ אותי. אני עושה מין בשבילך וזה נכון. אני לא נהנית. זה נכון"  : אורלי

אתה יודע שאני לא . שיש עלי יותר מדי, אבל כן נראה לי... ה נוגע בי כדי לקיים יחסי מיןשאת

וזה ממש ממש לא . אז אני מורידה את המין ממני. אני לא יכולה עם הרבה דברים עלי. בלבוסטה

... מכינה לו פחות קפה. ופחות ופחות משקיעה ביוסי, אני פחות מלטפת אותו. וזה נכון... חסר לי

אבל , אני מחליטה להשקיע בו. כי אין לי כוחות. אבל זה לא יוצא. ני דווקא רוצה להשקיע בוא

  ...".בין החלטה לבין ביצוע עובר המון המון זמן, אצלי

מתקשה לחלק עצמה בין מטלות , ועל כן, אורלי מתקשה לאזן בין כוחותיה הנפשיים והיצריים

עבודתה ותחזוקת ביתה גוזלים ממנה את כל  היא חשה כי. חייה לבין החלקים היצריים שלה

  . האנרגיה וכי היא מרוקנת מכוחותיה היצריים והיצירתיים

יוסי מתאר מצב שבו . ההיבט היצרי המצומצם והמקופד בא לידי ביטוי גם בחוסר העשיה בבית

, י אשתו"גם הוא לא מוחזק ע: באופן מקביל הוא מתאר גם את עצמו כבעל. לא מוחזק" הבית"

בתרצה את , אורלי מדלגת –על אמירות קשות אלו . הטלוויזיה: וא נאלץ למצוא לעצמו פילגשוה

היא איננה מצליחה . אך בעיניה הן נדמות כנצח, )שאינן ארוכות מהמקובל(המצב בשעות עבודתה 

עם זאת היא מציינת כי הייתה רוצה להשקיע . להחזיק את ביתה ואת בעלה וגם לא את עצמה

  .ך איננה מסוגלתביוסי יותר א

לרוב . עקשנות זו אינה אופיינית לו. יוסי מתעקש לשוחח עם אורלי אודות החסר שבו הוא שרוי

התעקשות זו היא סימן לשינוי חיובי בדפוס הסגירות והויתור . שותק, מסתגר, הוא מוותר

  : האופייני לבני הזוג

  ...".חיובי אני לא מרגיש שאנחנו זזים לאיזה שהוא כיוון, אורלי"  : יוסי

  "?למה אתה מתכוון"  : אורלי

  ..."לא קורה ביננו כלום במיטה"  : יוסי

בלילה  12:00- שב? אתה רוצה שאני אשתגע... אני הולכת ומשתגעת? מה אתה רוצה"  : אורלי

אז איך , רצים ורצים, עיייפים, הרי אנחנו כל הזמן מותשים! ?על מה אתה מדבר? נתחיל לחגוג

  !"?מה אתה רוצה? נחגוג

. זה החריף המצב הזה... אין ביננו בכלל קשר. לא רק קשר מיני, אנחנו לא בקשר בכלל"  : יוסי

  ".המצב הזה היה כל הזמן ועכשיו הוא החריף

כל הזמן היתה עייפות ועכשיו זה . כי בשנים האחרונות בעיית העייפות הוחמרה"  : אורלי

  ".החריף עוד יותר

אולי אפשר לעשות , אפשר לעשות יותר בקטע המיני, אבל מעבר לעייפות הפיזית"  : יוסי

  ...".משהו שיעזור לך להיות יותר רגועה
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נעצור את החיים ? אז השאלה היא בינתיים מה. עד שאני אהיה רגועה יקח שנים"  : אורלי

  "?ונחכה

לא רק . כי אני לא מרגיש שאת מעורבת במשהו? לא נעשה משהו בכל זאת, אז מה"  : יוסי

לא בודקת אפילו אם המקרר מלא או . לא מסדרת, את לא מגהצת. בבית את לא מעורבתגם . ביננו

  ...".ריק

  "?אני חיה בחלל, מה. אתה מציג את זה קיצוני"  : אורלי

  ".אבל הדברים האלה קיימים. לא"  : יוסי

  ...".תן לי דוגמאות"  : אורלי

את לא שואלת מה קורה , הלא מעניין אותך איך אני נרא. את לא מתעניינת בי. תראי"  :יוסי

  ...".את לא מתעניינת אם הבגדים שאני לובש נקיים. לא נוגעת בי, את לא מלטפת אותי, איתי

  "?אתה מרגיש מוזנח. אתה לא מסביר לי. אני מאבדת אותך. תסביר לי"  : אורלי

  .."קצת"  : יוסי

  ..."תפרט"  : אורלי

  "?מה"  : יוסי

  ..."תסביר"  : אורלי

רק אני ... הפינוק שלנו צריך להיות הדדי... ך לחשוב על הדברים שאני אומראני צרי"  : יוסי

אפילו לבשל לי ... אפילו בדברים הקטנים אין לך התייחסות... רק אני מפנק אותך... נוגע בך 

  ...".לכלום אין לך התייחסות... משהו קטן שאני אוהב

אין , אין מיניות. ת של בני הזוגהיצירתית והדיאלוגי, דיאלוג זה מדגים את הסגירות היצרית

, גם הדיאלוג הזה. 'אין בישול וכו, אין עשייה: גם היצירתיות לוקה, אין אורחים, יציאות החוצה

הויתור המיני נושק ונוגע ברבדים . מאופיין בסגירות, שיחסית לבני הזוג הוא דיאלוג פתוח וארוך

  .והיבטים רבים בחיים האישיים ובחיים הזוגיים

פונה אלי ומסבירה לי את עמדתה לגבי השאלה מדוע לא מתמצה דיו ההיבט המיני בינה אורלי 

  :לבין יוסי

היו לי ערמות של כביסה לקפל , אבל אתמול למשל. בא אלי ורוצה סקס, יוסי, הוא"  : אורלי

לעשות , ואני מעדיפה במקום זה. אני לחוצה ועייפה? אז אני אעשה סקס במקום זה. ולגהץ

כי העבודה שלי והילדים זה . ואז דחיתי סקס. ולהסתכל על הילדים, ל הביתדברים בשבי

. ואני מעופפת. כי יש המון לחץ עלי. אז בית וסקס וזוגיות נדחקים הצידה. בעדיפות הראשונה

  ".טיפוס של מעופפת

, הוא כה מוגבל, בהיגד זה עונה אורלי באופן סמוי על השאלה מדוע הביטוי היצרי והיצירתי שלה

האנרגיה הנפשית שלה אינה ממוקדת והיצר והיצירתיות ". אני מעופפת: "אורלי עונה. ה מועטכ

מיעוטו של כח אחד עשוי לדלדל גם , אי לכך. אינם כוחות המזינים זה את זה ומפרים זה את זה

  .את כוחו וביטויו של הכח האחר
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  :בהיגד הבא מסבירה אורלי את האופן שבו היא מתייחסת למין בחייה

וחודשים , הבית שלי מלא ניירת... בכל דבר בחיים... אני טיפוס של הכל או לא כלום"  : ורליא

, אני פתאום מתנפלת על זה... רק כשמתחשק לי, כשמתחשק לי... ופעם ב, אני לא עושה כלום

או ממש כשאני , רק כשזה ממש לטעמי. אין אצלי משהו באמצע... ועושה טונה של ניירת

כי כשאני . וזה קשור לסקס... אי אפשר להכריח אותי... רק אז אני עושה, המרגישה שאני רוצ

ואני עושה . וככה זה יוצא שזה בעצם תלוי בי. מקיימת יחסי מין חשוב לי שיהיה רצון מצידי

לא , אני לא כל כך רוצה את זה, וסקס. כמו עם הניירת. רק אם ממש ממש מתחשק לי, משהו

אנשים הולכים למיטה . לפעמים אני במוד של רילקס. רוצה סקס נדיר שאני. פיזית ולא נפשית

אבל להכנס . אני עושה את זה בשביל יוסי –ואצלי זה בא באופן אחר , כי הם מרגישים מגורים

מין זה לא , כי במין אני צריכה להיות שותפה לזה... לזה אני לא מסוגלת, למיטה רק בשבילו

גם אם אני סובלת אני . כל מה שמבקשים אני עושה. עושה הכל. בעבודה אני טכנית. טכני

אבל במין אי אפשר בלי . בלי רגש. להיות טכנית. אז רק בעבודה אני מוכנה לסבול. עושה

אבל במין אי . ואני נותנת את כל כולי. בעבודה אפשר. אי אפשר לחבק ולנשק בלי רגש... רגשות

גם הגדולים צריכים את . תנת חום מספיקלא נו. גם לילדים שלי אני לא נותנת חום ורגש. אפשר

שעושים את זה רק אם , חום ורגש, כי ההסתכלות שלי על מין... יש בי משהו מאוד מסוייג... זה

זה . בעבודה אני מוכנה שיכפו עלי... ואצלי זה מאוד נדיר... רק אם ממש בא. ממש רוצים

לא לקפוץ . אז אני נשארת, ם עלינסיון החיים שלי לימד אותי שגם אם כופי. כופים עלי. החיים

אבל עם מין זה לא . אני ממשיכה בעבודה גם אם זה לא הולך. אני לא שוברת כלום. מדבר לדבר

  ...".ואז אני עושה את זה רק אם ממש בא לי. סקס זה קשר נפשי –ככה 

 אמנם היא מדברת על יחסה למין. אורלי כורכת בדבריה את ההיבט המיני ואת ההיבט היצירתי

מתוך מה , מעניין לבחון את הקשר ביניהם. אך היא גם מתייחסת להיבט היצירתי, ולמיניות

אילו "ו. במין אתה חייב להיות אתה עצמך: אורלי מדגישה דיכוטומיה. שעולה מדבריה אלה

אורלי מספרת לנו כי חייה היצירתיים הם חיים , אם כך". ואתה מסכים. כופים עליך: בעבודה

ומכיוון שבחרה לחיות חיים . לאינוס עצמה". כפייה"היא מסכימה ל. תוך אונסחיים מ. אנוסים

שחרור , ועבורה –" להשתחרר"הרי שרק בהיבט המיני היא מרשה לעצמה , יצירתיים אנוסים

מה שמסתבר מתוך , אי לכך. החירות לא לחיות חיים מיניים: פירוש הדבר חירות ועצמאות, מיני

זהו התחום היחידי . העצמי עבור אורלי מתבטא בויתור על המיניותהוא כי הביטוי , דבריה אלו

בחירתה של אורלי היא בויתור על המיניות . בחייה שבו היא מתירה לעצמה להיות היא עצמה

, להסכים ליחסי מין עם יוסי, עבורה. כפי שמתרחש בחיי עבודתה –משום שאינה מסכימה להאנס 

היא לא מסכימה , אי לכך. ויתור על עצמיותה, של אינוס זהו מעשה –כשזה לא בא ממנה לחלוטין 

נכרכים , כך! אורלי ויתרה על הביטוי היצרי בחייה, באופן פרדוקסלי, ולכן -לוותר יותר על עצמה

  .ובשניהם מתקיים ויתור מוחלט על הביטוי העצמי –ההיבט היצירתי וההיבט היצרי זה בזה 

  

  "אני לא בן אדם יצרי"

  : ורלי מתארת את חייה היצריים על כל מגוון היבטיובהיגדים הבאים א

... אין לי תאבון לאוכל או הנאה מאוכל. אני לא אוכלת בהנאה... אני לא בן אדם יצרי"  : אורלי

או . ל"לא חסר לי נסיעות לחו. אין לי את זה. אני לא. הנאה, אוכל, אנשים יצריים אוהבים סקס
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או הולכת , אז בשביל הזוגיות אני נוסעת איתו לפעמים. לאלי . ליוסי זה חסר. הצגות או בילויים

, אני לא אוהבת להתגנדר... לי בילויים לא עושים את זה. אבל זה לא מה שיספק אותי. להצגה

  ...".לא אוהבת לצאת מהבית... לא קפיצות, לא אוהבת להתעמל... להתאפר, להסתפר

נראה כי כמעט כל היבט בחייה נגוע  –רויה ל מתארת אורלי את הדיכוי היצרי בו היא ש"בהיגד הנ

  :בהמשך היא מרחיבה את הדיבור על הדיכוי היצרי שבו היא שרויה. בדיכוי יצרי

כי אני לא יודעת להגדיר ... אני לא יודעת להסביר את מה שאני מרגישה ביחס לסקס"  : אורלי

כנראה יש קשר בין .. .אני לא יודעת איך להסביר את הקרירות המינית שלי... את הרגשות שלי

אני חושבת שזה קשור לעוד דברים ... קשה לי לדבר על זה, אני... החשק הנפשי לחשק הפיזי

כי בן אדם צריך ... אני חושבת שכל זה משפיע על המין. למשל הקשר ביני לבין יוסי... כלליים

הרומן  לי הדבר היחידי שיש זה קצת זמן ביום שבת לקרוא... רגיעה כדי שיהיה לו חשק

אין . לא פעילות פיזית. שום תחביבים. לא שחיה. לא התעמלות. אין לי חוץ מזה כלום. הרומנטי

אז אולי כל זה קשור ... ושנים שאין לי את זה, בעבר הייתי אוהבת לרקוד. לי כח רצון לכל זה

  ...".איכשהו

לחשק  כנראה יש קשר בין החשק הנפשי: "ל אומרת על עצמה במפורש"אורלי בהיגד הנ

חוסר היכולת להנות וליצור : הסגירות וההתכנסות הנפשית יוצרת חסימה שתוצאתה ...".הפיזי

  .אזורי הנאה וחיות

  

  יצר רדום ונתק מביטוי אותנטי של הרצונות

, חסר הקשר, בהיגד הבא אורלי כורכת את חוסר יצריותה עם העובדה כי משהו באישיותה חסום

  : ומנותק מהרצונות הפנימיים

לפעמים יוסי . ולכן יש לי בעיה ביחסי מין. לי יש בעיה של חוסר תקשורת עם עצמי"  : רליאו

כי אולי אני ... אני לא יודעת מה לענות לו. כאילו אני מנותקת מעצמי, ואני? בא לך: שואל אותי

? אז מה נעשה? ואולי עוד דקה כבר לא יבוא לי. אבל זה אומר שאולי רק כרגע בא לי. אענה לו כן

אבל אולי יבוא . לא בא לי. לא –ואולי אני אענה לו  –? כבר לא, זהו –אזי אחרי דקה אני אגיד לו 

האני שלי . אני לא ברורה עם עצמי. ככה זה איתי בחיים בכלל... כעבור חמש דקות, אחר כך, לי

: ר ליכי יוסי אומ... אז אולי זה גם מבלבל את יוסי, ואולי בגלל שאני לא ברורה עם עצמי, חלש

? לא יבוא לי, ואחר כך, ונכנס למיטה, ואם אסכים, ואז אני עלולה להסכים. בואי נכנס למיטה

. כי אצלי זה משתנה משניה לשניה... ?כי לא בא לי עכשיו, תצא עכשיו החוצה: מה אני אגיד לו

  ...".יש לי המון מצבי רוח בנושא הזה? אז מה יהיה

ומקשרת זאת עם חוסר יכולתה לפנות מקום לבן , ולבלומב "האני שלה חלש"אורלי מציינת כי 

חוסר מיניות ואי יכולת לחדד , חוסר יצריות: תוצאות החולשה והבלבול האישיותי הם. זוגה

  .ולהבהיר את הרצונות הגופניים והרגשיים

  

  כהתרחקות מקשר זוגי –התחמקות מינית 
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הימנעות הגוררת את  –אורלי  בהיגדים הבאים עוסקים בני הזוג בשאלת ההימנעות המינית של

  :שני בני הזוג למצב בו מיניותם מרוקנת

  ".יש לי משהו מוזר בחשק המיני, אני"  : אורלי

ואיך שאני , שדי הרבה פעמים את הולכת למיטה וקוראת או שומעת מוזיקה, שמתי לב"  : יוסי

ומיד את , רבאני רק מתק. אז את מיד מתגלגלת מתחת לשמיכה ונרדמת –מתקרב לאזור המיטה 

  ".כאילו מין רתיעה, כאילו את רוצה להימנע ממגע איתי. עוצמת עיניים

לא יבוא , אם תתחיל איתי פתאום: אני אסביר את זה. יש בעיה במין. אני מסכימה, כן"  : אורלי

אני הרי אדם מאוד מאוד . יש לי אנטי להתערבות ולכפיה... וזה מוזר לי. אין לי הסבר לזה. לי

, ואז. ואני לא סובלת שמתערבים לי בחיים. אף פעם לא מרדתי. ני תמיד מצייתתא. ממושמע

, אלא בא ממך דווקא, לא בא ממני, כי לפעמים המין. אני לא סובלת שמתערבים לי, דווקא במין

אני , כי אם בא לי... ואז אני לא סובלת את זה... ואז אני מרגישה שזה כמו התערבות בחיים שלי

  ...".זה כאילו לא ממני לגמרי... ז מה שקשור בךא, יכולה לאונן

כי אני תמיד . אם את מסכימה. זה רק תלוי בך, אבל אם אנחנו מגיעים ליחסי מין"  : יוסי

  ...".וזה מצב שמרגיז אותי... הכל הרי תלוי רק בך. זו את שלא מסכימה... זמין

ואם לא ממש , ישיים שליכי אני שונאת שכאילו נכנסים אלי ומתערבים בדברים הא"  : אורלי

  ...".אז זה בעיה, כי אני לא יודעת אם בא לי או שלא בא לי, בא לי

מובילה אותה בסופו של דבר להסתגר מפני , אורלי מתארת כי תחושתה הלא ברורה ביחס לעצמה

ואי , אין היא מוגדרת בפני עצמה. מאיים עליה" החדירה"אורלי מתארת בפניו כי מצב . בעלה

אין היא יכולה להגן על גבולות , כביכול. נתפס בעיניה כחדירה לענייניה הפרטיים, מיניאקט , לכך

  .עצמיותה ולכן היא נאלצת להסתגר מינית

פינוי , הגישה הדיאלוגית מדגישה את חשיבות אקט פינוי המקום. מחסום זה נוגע בהיבט דיאלוגי

אורלי בהיגד זה ). 1990, רוטנברג(היוצר חלל המאפשר לזולת לתקשר וליצור שיח ויחס דיאלוגי 

זאת משום שגבולות , אליה" לחדור"מתארת כיצד היא מתקשה לפנות מקום ולאפשר לבעלה 

  .כך הקושי המיני מהווה סימבול לקושי דיאלוגי. אינם מובחנים דיים, עצמיותה

  

  ההיבט היצירתי - . חלק ב

  . הקושי היצירתי בחיי הזוג מתבטא בכל התחומים

  ודהתקיעות בעב

וחסרי שאר , אפרורי בחייה של אורלי, גם הוא תחום חיים מדוכא, כשדה ביטוי יצירתי, העבודה 

  :רוח אצל יוסי

העבודה ... אני קמה לעבודה עם דכדוך. יותר מדוכדכת. אני בזמן האחרון יותר מדוכאת"  : אורלי

שציפיתי  אני משקיעה שעות ומאמץ והתמורה רחוקה מאד ממה. לא עונה על הציפיות שלי

ומצבי הרוח מעידים , יש לי המון המון מצבי רוח... וגם חברתית קשה לי להשתלב... לקבל

  ...".שמשהו לא בסדר
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אני כבר עשרים וארבע שנים באותו ... חסר שאר רוח בעבודה... חסר לי מאוד בעבודה"  : יוסי

תר חשובה שהמשפחה יו. אני עשיתי בחירה... ויש לי משקעים... מקום ובאותו תפקיד

לא נשאר בכלל שעות . לא משקיע מעצמי המון. ובהתאם אני מתנהג בעבודה, מהעבודה

אבל ... עד שלפעמים אני רוצה שינוי, אני הרבה הרבה פעמים מרגיש חנוק בעבודה... נוספות

לאן הם ... אני רואה אנשים סביבי. ובגילי זה מפחיד, אני כבר מבוגר. האמת היא שאני די חושש

. ואני במקום בטוח. ואני אוהב מקום בטוח. וזה בכלל לא מעודד אותי... ולאן אני הגעתיהגיעו 

אולי במקום אחר לא ... אז אני לא יודע מה יהיה... ובגיל כזה קשה לקום ולעבור למקום אחר

אולי באותו מקום עבודה אמצה קידום ודברים . אז אולי בעתיד יהיה לי קידום? יהיה יותר בטוח

ואני כבר ... אבל כרגע זה לא נראה באופק... אם לא מקצועי אז לפחות ניהולי. דוםשיהיו קי

  ...".שנים חנוק

בביטוי " מקום"זהו קושי יצירתי הבא לידי ביטוי בחוסר היכולת לתפוס  . יוסי חש חנוק בעבודתו

אורלי אינה מרוצה מעבודתה  . להתפתח ולצמוח, בקושי לשנות, עצמי אישי במקום העבודה

תקיעות . תחושת תקיעות בתחום העבודה  לעיתים מעידה על מחסום יצירתי. חשה מדוכדכתו

תחושת התקיעות הינה תולדה של מחסום . אך הוא חסום,  כח יצירתי שמבקש לצאת –שפירושה 

  ).2000ינאי  –יפה (יצירתי  

. ה נבונההחלט. והוא החליט לא לשנות. שנים שהוא לא מרוצה. יוסי תקוע בעבודה"  : אורלי

אז יהיה לנו מאד , ואם הוא יעזוב, אבל הוא המפרנס... חי כשהוא לא מרוצה. אבל הוא לא מרוצה

. זאת הסיבה. לדעתי יוסי תקוע כי הוא שחוק... לא תמיד מלקקים דבש, כשעושים שינוי. קשה

א אבל בשנים האחרונות הו. עבודה מעניינת מבחינה מקצועית וחברתית, יש לו מקצוע מעניין

. פעם הוא הרגיש טוב בעבודה. זה לא מה שהיה פעם. שחיקה מכל הבחינות. מרגיש שחיקה

ויש . מריבות עם הצוות. מריבות עם הבוס. ועכשיו יש לו המון מריבות. אבל כבר כמה שנים לא

וכשלחוצים לא עובדים כמו . יש לו לחץ נפשי מזה מאוד קשה... לו צלקת עמוקה מהעניין

אולי עם הזמן יהיה . הוא לא הולך בשמחה ולא חוזר בשמחה. וב לו בעבודהלכן לא ט. שצריך

  ".אנחנו רק שומרים על מקום העבודה... שיפור

אך היא קטעה , ולהיות אקדמאית, היא רצתה ללמוד ולהתפתח. לאורלי היו חלומות לגבי עצמה

זהו היבט . ועהאך גם כפקידה היא חשה תק. את רצונותיה ושאיפותיה והסתפקה בהיותה פקידה

  :של דיכוי יצירתי

אבל זה לא . האמת היא שרציתי להיות אקדמאית... לא מפריע לי שאני רק פקידה"  : אורלי

ואני . אני לא קרייריסטית ולא אמביציוזית. זה לא מעניין אותי, להתקדם. וזה בסדר לי. הסתדר

אבל אני אוהבת . ולמיין לא לתייק. ואני אוהבת את עבודת הפקידות. אני בסדר. לא מאד חכמה

וזה . אבל אני לא פורצת קדימה. אז אני אוהבת לסדר את המשרד. אני אוהבת סדר. את המקצוע

אבל כפקידה . כי יש לי מקצוע ואני חיה עם זה טוב. אני לא מרגישה רע כפקידה. מתסכל אותי

עושה הוא די  סוג העבודה שאני. ואני בדרגות לא התקדמתי, בעבודה יש דרגות. לא התקדמתי

מקומות עבודה אני לא ... ואני נתקעת, מתאים לי להתקע. כי אני טיפוס נתקע. די חד גוני. פשוט

כי אני , אני רוצה להתקדם בתנאי שהמחיר לא יהיה גבוה מדי... פוחדת לעזוב. עוזבת בזמן

... ק וסדרכי אני אוהבת דיו, אני אוהבת להיות פקידה. לא התקדמות בכל מחיר. שונאת שינויים

  !"ואת זה אני עושה כמו שצריך
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הליבידו והיצירתיות נעדרת , אך היצריות. אורלי נותנת את כל כולה לעבודתה וכולה מסירות

  .מעבודתה

אני עושה . ולוקחת ללב כל דבר, אני מצפונית מאד בעבודה. אני עובדת חרוצה ומסורה"  : אורלי

אני . אבל אני מצפונית. לי הספקים טובים כי אין. לא מבחינת הכמות. המון עבודה בעבודה

ואני עובדת . אני לוקחת על עצמי לעשות במקומו הכל, אם מישהו נוסע. לוקחת על עצמי הכל

אני , אפילו כשאני חולה. ולא יושנת בלילות מרוב לחץ, לפעמים אני לחוצה מזה. כמו מטורפת

יש לי אורך , אבל מה... אני מעופפתו, יש המון לחץ עלי... כי אני מסורה לעבודה. באה לעבודה

לי יש . לא אני. יש אנשים שעוברים ממקום למקום אחרי כמה חודשים אפילו. נשימה בעבודה

יש אנשים שסובלים בעבודה . אני נשארת, גם אם אין לי ענין בעבודה, אני. אורך נשימה

לא נהנית , אני. צמוזה דבר שמוכיח את ע. גם לי יש אורך נשימה, אני. ונשארים בה עשר שנים

אני לא קופצת ממקום . אבל אני לא עוזבת. זה המילה, סובלת. לא נהנית זה לא המילה. בעבודה

או , אולי יום אחד ישתנה התפקיד. אני בונה על זה שזה ישתנה. כי אני עם אורך נשימה. למקום

כי היא , תי בכללאז אפילו שעכשיו העבודה לא מעניינת או. תמיד יש שינויים. שיבוא בוס חדש

  ...".אני מסוגלת לחכות שנים. אז אני מחכה, מאוד רוטינית

אך ניתן . אורלי רואה כיתרון את נטייתה שלא לקפוץ ממקום למקום ולא לאבד תקווה לשינוי

ואז הדחף , גורם לחסמים ביכולות לביטוי אישי, הקושי במימוש היצירתי: לראות זאת באור אחר

וכך תופסת את מקומו הנכונות לסבול באורך רוח עד שאולי יגיע , מצםלמימוש עצמי הולך ומצט

הקושי לקחת , הקושי לוותר על בטחון ונוחות תמורת סיכוי לביטוי עצמי עתידי. השינוי המיוחל

כל אלו הם ביטויים של , נטיה שלא להציב מטרות אישיות ויעדים להשגה, חוסר כח רצון, סיכון

כביטוי של תשוקה מינית , מצב זה יכול להתרחש בשדה היצרי. עצמי חוסר חיות וויתור על ביטוי

  .כפי שאכן התקיים בין בני הזוג, וגם יכול לבוא לידי ביטוי ביצירת יחס הדדי מדומה, מדוכאת

  

  הויתור על הביטוי העצמי

ן ואי, והמון לחץ בעבודה, כי יש לי מעט מאוד זמן. במידה מסויימת אני חיה חיי עבדות"  : אורלי

הפכתי להיות עבד של המחשב . הפכתי להיות עבד של המכשירים... כמעט סיפוק או הנאה

יש ספרים . למרות הרוטיניות. אבל אני בחרתי להשאר שם למרות כל הקושי. בעבודה

בספרים האלה כתוב שמי . המון ספרים נכתבים על איך לעשות שינוי בחיים. שמעודדים שינוי

לטפס על מכשול ולעבור , מאושרים כשהם יכולים להשתנות אנשים... נתקע, שלא משתנה

... לאסון, שינוי יכול להוביל לרע. כל זה לא נכון, במציאות, לדעתי, אבל... לעשות שינוי, אותו

? השאלה היא מה הלאה? לרוץ ולשנות, מה. כולם סוגדים לו. כולם מעריצים את אלוהי השינוי

אי אפשר . קשה לדעת כל דבר. זה בעיה... ת הרגע הזהיש אנשים שעשו שינויים והם מקללים א

לכן עדיף לשבת . לא הכל פתוח. בחיים זה לא נכון לקחת סיכון. לדעת לאן השינוי יוביל אותך

  ".לא להסתכן. ולהמתין

בשל , בהיבט זה מתארת אורלי כיצד ויתרה על הביטוי האישי והיצירתי שלה בשל החשש מהעתיד

, אורלי מעדיפה את היבט הבטחון והדריכה במקום. עצמה סיכונים הפחד להשתנות ולקחת על

כל  אלו הם ביטויים . אך גם נטילת הסיכון, ההעצמה, ההשתנות, במקום את היבט ההתפתחות

, ומכאן באה יכולתו להתפתח, לנטילת סיכון, אדם יצירתי פתוח לשינוי. של סגירות יצירתית
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ורלי מתייחסת כאן לפחד מפני שינוי ומפני נטילת סיכון א. אורלי מוותרת על כך. להתעצם וליצור

היא .  (Wynne 1958)שהוא אחד המאפיינים של האנשים המקיימים קשר הדדי מדומה –

באמצעות ההנאה  –ליצירה ולביטוי עצמי , מתארת את הכמיהה שלה להתפתחות אישית

הביטוי היצירתי : ייהאך אינה מסוגלת לקחת סיכון על עצמה ולהכנס להרפתקאת ח. מעבודתה

  :אורלי מוותרת על ביטוי עצמי גם בתחומים נוספים של החיים. שלה

לא מעניין אותי אם יש . מין אופי אדיש. זה פשוט משום שיש לי אדישות מסויימת"  : אורלי

או הבית , אם השרותים מספיק נקיים, אם הבגדים מגוהצים, אם נגמר החלב, אוכל בבית

אני גם לא חושבת . אני בכלל לא חושבת על זה. דברים שמעניינים אותיכל אלה לא ... מסודר

אני . זה לא מעניין אותי. כמו הרבה נשים, בתסרוקת, או מתעסקת בבגדים, איך אני נראית

אז אני נעשית , כי אם אני מתחילה לחשוב על הבית או על עצמי. פשוט לא חושבת על זה

  ...".אז לי מתאים להיות אדישה .ואני לא עושה כלום לבסוף, משותקת מזה

: אורלי מבססת את האידאולוגיה האישית העומדת מאחורי הבחירה בויתור על הביטוי האישי

, כלומר. אדישות: היא מכנה את מצבה. מזינה, היא מספרת שהיא חסרת אנרגיית חיים פורצת

מספרת כי אם  היא גם. היא אינה מסוגלת להפרות את עצמה או את האחרים. התקפדות, צמצום

שיתוק . צמצום העשייה: אזי התוצאה היא הפוכה, היא מקדישה לנושאים אלו אנרגיית חיים

  .ניתן לראות בחוסר הביטוי הזה תוצר לוואי של דיכוי יצירתי. מוחלט

  

  ויתור על הכשרון היצירתי

ביטוי הריקוד הוא כלי ה, וכי בעצם, בהיגד הבא אורלי מספרת כי יש לה כשרון ניכר בריקוד

  :גם היבט זה נכחד במהלך חייה. העיקרי שלה

אני כל כך אוהבת . מאז שאני זוכרת את עצמי אני רוקדת. אני אוהבת נורא לרקוד"  : אורלי

אני קולטת . ואני רוקדת יפה... כנערה וכילדה הייתי רוקדת ימים שלמים. זה נורא כיף. לרקוד

כשגדלתי ניסיתי להפוך את זה ... מישותג, אק את הריקודים ויש לי תנועות יפות'יק צ'בצ

אבל זה נכשל כי אין לי בטחון . ניסיתי להיות רקדנית מקצועית. אבל זה לא הלך לי. למקצוע

לא . גם נרשמתי לאקדמיה למחול ולא התקבלתי. לא היה לי בטחון עצמי להופיע מול קהל. עצמי

ואז כשכבר העזתי ! חנים שניםהתכוננתי למב. התכוננתי המון המון למבחני הכניסה. הלך לי

לא ... שמאז הפסקתי לגמרי לרקוד, וכנראה זה יאש אותי  כל כך. לא קיבלו אותי, להרשם

. לא התקבלתי ללימודים... אני לא רוקדת, כבר שנים, ומאז. לא פיזית ולא נפשית, עמדתי בזה

יך יצירתיות במחול צר. אני הבנתי שאני לא מספיק יצירתית בשביל זה. לא ברמה. הייתי גרועה

כדי לעבוד בריקוד . לא מעבר לזה. לי מתאים ניירת ומחשב. אני לא טיפוס יצירתי. ולי אין את זה

אז ... זה לא אני. ולי אין את זה. לא להיות בינונית, משהו מיוחד, צריך שיהיה משהו מעבר

  ...".נהייתי פקידה

אינה , אורלי מקבלת את הדין מיד. לוןסיפור חייה של אורלי מגלם את מוטיב ההתמודדות עם כש

אורלי בוחרת . תוך כדי עבודה נוספת על עצמה" בחינות"ואינה מכינה עצמה שוב ל, מערערת עליו

כך החל . ולהסתפק בבינוניות כפי שהיא מעידה על עצמה, לסגור את הפרק היצירתי בחייה

אורלי . תיותה ואת יחודהלבטא את יציר, והסתיים הנסיון הראשון והיחידי בחייה של אורלי
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החל המסלול של בחירה בבטחון ובהתנגדות ללקיחת , מכאן. בחרה בויתור על הביטוי כדרך חיים

  . סיכונים או שינויים

, שוב, נוכל לראות כאופן שבו, את הכשלון של אורלי לממש את כשרונה היצירתי בתחום הריקוד

מדבריה של אורלי . ויתור מוחלט: כאוניהויתור על הביטוי משל בכיפה והכפיף את הפתרון הד

היא יכלה לפתח את הכשרון הזה , בפוטנציה. נראה היה כי חוננה בכשרון מסויים בתחום זה

אך אורלי ויתרה לחלוטין על . או מבצעת ריקודים אחת מיני רבים, ולהפוך להיות מורה לריקוד

ולא עסקה בכך יותר עד . בכלל היא פסקה לרקוד. ויתור מוחלט. כל היבט של ביטוי לכשרונה זה

משמע  –הכל . או הכל או לא כלום: זוהי תגובה אשיותית נוסח מודל המטוטלת. עצם היום הזה

הויתור המוחלט בסופו של דבר . כתמונה שהראנו. או דיכוי מוחלט. וגורף כל, סוחף, ביטוי מלא

פקידה משועממת ולהפוך ל –הוביל את אורלי לוותר כליל על שמץ היצירתיות שהיה בה 

הויתור . הויתור על הביטוי הוביל לדיכוי הולך ומתמשך בהיבטי חיים נוספים, כך. ומתוסכלת

פן של . ולא על העדרו של כשרון כלשהו, הטוטאלי של אורלי על ביטוי יצירתי מעיד על פן אישיותי

יטוי מיני אבל או שיהיה ב: או-בחיים נוסח או, אישיות טוטאלית אשר חיה על פי מודל המטוטלת

בלי לעשות , אם הייתי שוכבת יום שלם במיטה("אז אורלי תשב במיטה כל היום ותעשה רק מין 

, או שיהיה ויתור מוחלט על מין אבל אז יש אפשרות לצאת לעבודה, ")אז אולי היה בא לי, כלום

, יתהחזקת הב, גידול הילדים(ולהתמסר אך ורק לעבודה ולהזניח את כל שאר היבטי החיים 

והויתור על , אורלי חסרה את הגמישות הנדרשת על מנת לאזן בין כל היבטי החיים). 'זוגיות וכו

  .העבודה: להיבט אחד בלבד" להתמסר"היצר והיצירתיות נראים בעיניה כהכרחיים כדי 

  

  קושי בביצוע –חסימה יצירתית 

יא מתארת קושי ה. מעשה, אורלי מתארת את הקושי שלה להפיק מעצמה יוזמה, בהיגד הבא

  :מעצמה, וקושי לתת לעולם, לקחת מהעולם לעצמה

עד שאני . אני לא ביצועיסטית באופי. יש אצלי פער גדול בין הרצון לבין הביצוע"  : אורלי

כל דבר אני עושה ... ואני לא עושה כלום, כ חולפים להם הימים"ואח. חולפים חודשים, מחליטה

אני נופלת . קשה לי עם שינויים... ליט לעשות משהואני לא מסוגלת להח... ממנו פרוייקט

אני , ואז... אני מחכה שיגיעו מים עד נפש... אני מתמהמהת, עד שאני עושה שינויים... מהם

  ...".ונופלת על הפנים, עושה שינוי

אני לא ... לבשל. אפילו ללכת למכולת היא בקושי הולכת? על איזה שינויים את מדברת"  : יוסי

היא מדי , וגם לנקות ולסדר את הבית... בפעם האחרונה זכינו לאיזה תבשיל שלהזוכר מתי 

  ...".הכל נופל עלי בסוף. ולא זוכרת לעשות סידורים... עייפה

. אז אני לא מחזיקה יומן... קשה לי להכריח את עצמי לעמוד במשימות. כי אין לי יומן"  : אורלי

ולא , אני פושט בונה לי תכנית שבועית. שותדברים שצריך לע. ככה פורחים לי דברים מהראש

  ...".תמיד אני מבצעת

  ...".כי קשה לה להתחייב, והיא לא מעוניינת, הציעו לה קורס בעבודה לקחת"  : יוסי

  ...".או שמשתבש לי סדר היום, ואני לא אוהבת שינויים. כי מבחינתי זה שינוי"  : אורלי
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ואפילו לא מסתכלת עלי ועל , חוזרת מהעבודה. כלוםאין לה כח ל. אורלי כל הזמן עייפה"  : יוסי

ואני לא חושב שזה רק עייפות . בערב 8:00- כבר ב, ומשם למיטה, ישר צונחת לכורסא. הילדים

בכל פעם שתשאל את אורלי איך היא . כי לא חסרות לה שעות שינה. זה לא קשור בשינה. פיזית

אולי זה דרך לברוח ... לי זה הטלת מחסוםאו... אולי זה בריחה... עייפה: היא עונה, מרגישה

  ...".ממין

קשיי . תוצאת חיים יצריים שדופים –על דכאונה , מעידה אולי, עייפותה המתמדת של אורלי

. באי ידיעת הרצון הפנימי, בחוסר מיקוד, מתבטאים בהתמהמהות, בכל התחומים, הביצוע שלה

הגיעה למצב שבו היא מתקשה לקחת אורלי . הפחד משינוי והתפתחות מתבטא בקושי יצירתי

  . מהעולם ומתקשה לתת מעצמה

  

  תוצאה של הדיכוי העצמי –הזנחה 

  .בני הזוג רואים את חייהם כמוזנחים ומרוקנים

אני מרגישה שאני צריכה לעשות שינויים בחיים . אנחנו כנראה צריכים להשתנות"  : אורלי

אנחנו לא עושים . אבל שנינו ישנים, וםאנחנו שנינו עסוקים ביום י. כי אני קצת ישנה. שלי

  ...".דברים שהם מעבר

אני הולך ... כי אין לי את אורלי... וישר הולך למחשב, אני כל יום חוזר מהעבודה"  : יוסי

המחשב זמין לי ואז אני מתקשר עם אנשים ... זה ככה. כי המחשב לא הולך לישון, למחשב

ואני לא , שאני לא אשקיע בעבודה, י החלטה בחייםכי אני עשית, ואני קצת עצוב מזה... אחרים

אבל אני רואה שויתרתי . כי רציתי חיים אישיים ולא רציתי לוותר על הבית, אהיה מכור לעבודה

יש לי המון בעיות . ואני עכשיו רואה את זה. אני הזנחתי את עצמי שנים...  על עבודה ובית אין לי

ואולי גם לעשות . וגם החלטתי ללמוד נגינה. שנים והזנחתי את זה. בעיות בעצירות, שיניים

כי אני החלטתי . כי אולי כל אלה הם שינויים שיעזרו לי להשתנות. התעמלות בחדר כושר

גם אורלי ... ואני צריך לצאת מהמעגל הזה. כי אני מרגיש שאני שוקע. לעשות שינוי בחיים שלי

  ...".לי אנחנו צריכים שינוישנינו כנראה רוקנו את הבטריות לגמרי ואו, וגם אני

קראתי הרבה ספרי היסטוריה והלכתי ללמוד היסטוריה . בעבר שלי עשיתי דברים"  : אורלי

הראש שלי לא היה . לא הייתי מסוגלת ללמוד... אבל למדתי רק שנה ועזבתי. באוניברסיטה

, המנהרהלא ראיתי שום אור בקצה . הראש היה מלא בדכדוך ובדכאון. מסוגל להתרכז בלימוד

כי אני , לא היה לי נורא כל כך לוותר עליהם... ואז הפסקתי את הלימודים וויתרתי על הלימודים

  ...".אז הלכתי להיות פקידה... לא טיפוס של קריירה

יוסי הזניח את . היא מדוכדכת ומדוכאת רוב הזמן. אורלי נמצאת במצב של שינה גם כשהיא ערה

כל אלה . אין הם אוכלים כראוי ואינם נהנים כמעט מכלום, ביתם מוזנח. עצמו ואת בריאותו

  .כתוצאה מהטלת מחסום על הביטוי היצרי והיצירתי, מהווים ביטוי לדיכוי רגשי

  

  ההיבט הדיאלוגי -. חלק ג
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בחלק זה נראה כיצד הדיכוי היצרי והיצירתי בא לידי ביטוי גם . חלק זה יסקור את יחסי הזוג

כך , אנו נראה כי כפי שאורלי לוקה בדיכוי יצרי ויצירתי. בני הזוג דיאלוגי השורר בין-ביחס הא

, מסרב להכנס לתוך יחס דיאלוגי, יוסי מתקשה". דיכוי דיאלוגי" –בעלה לוקה במה שנכנה 

, הסגירות והשתיקה. כפי שהוא מכנה זאת" השקט"ההתכנסות ו, ומעדיף על פניו את השתיקה

  .יחסי הזוג הנתונים בסד ההדדיות המדומה מהווים יסודות נוספים שסביבם התקבעו

  

  דיאלוגי- השתיקה כהיבט א

אך , יש בהם חסרים, אמנם. הוא שבע רצון מנישואיו, בהיגד הבא שנציג אומר יוסי כי באופן כללי

  :במשפחה" שקט"כל עוד יש , מספקת אותו, התמונה בכללותה

אורלי בהחלט . שמפריעים ליחוץ מהדברים . ואני די מאושר, אני אוהב את אורלי"  : יוסי

כי לפעמים אני , הבדידות חוזרת אלי, לפעמים... הוסיפה לי לחיים דברים שלא היו לי קודם

  ...".ואז אני מרגיש את החוסר, מרגיש שאין לי אשה

  :ההיבט הדיאלוגי –מאירה על היבט נוסף של החסר , אורלי מצידה

הייתי בלי , ריקנית, ה הייתי מדוכאתכרווק. גם אני מאד שמחה מאז שהתחתנתי"  : אורלי

אני לא מרגישה כבר , מאז שהתחתנתי עם יוסי. בודדה. בלי מקצוע. בלי כסף. בלי עבודה. כלום

. זה לא כל כך קורה. אין די דיבורים ביננו. אבל אנחנו לא כל כך מנהלים שיחות... את כל זה

  ...".אנחנו מדברים רק על עניינים שוטפים

אם מישהו . מפריע לי מאד שמדברים איתי, אפילו. כי אני לא דברן גדול. ליזה בגל"  : יוסי

. בלי דיבורים. וזהו' אני אוהב תכלס. אני מאד לא אוהב את זה, לא רק אורלי, מתחיל לדבר איתי

  ...".אני שונא להקשיב, אם מדברים אלי

... מסתכל לטלוויזיה. יבוהוא אפילו לא מקש, אני נואמת לו. ואז אני מתחילה לנאום לו"  : אורלי

כי , ואני חושבת שהוא מקשיב לי, שבשבוע שעבר דיברתי איתו על אמא שלו, אני זוכרת למשל

הוא , אבל כששאלתי אותו שאלה, ואני חושבת שהוא שומע... בראש שלו, "כן", "כן"הוא עושה 

  ."...הוא לא יותר מדי מגיב, בקיצור... בראש" כן", "כן"הוא רק עושה , לא הגיב

  ".אני אוהב שקט בבית... אני מפסיק להקשיב, כשהנאומים מתחילים להתארך"  : יוסי

  ...".אני צריכה רק אוזן קשבת"  : אורלי

אין לי כח . אני עובד עליך... אני רק מנענע בראש. אבל אני לא בדיוק מקשיב לך"  : יוסי

  ".להקשיב לך

. פרקתי. כי מה שהיה לי להגיד אמרתי. האני לא מרגישה מרומ. זה לא כל כך אכפת לי"  : אורלי

  ".וככה אני מרגישה טוב עם עצמי

  ".אז את מרוצה"  : יוסי

תואם את הנעשה בתחום ההיבט , ל אנו רואים כיצד ההיבט הדיאלוג של בני הזוג"בהיגד הנ

וכי הדיאלוג , העובדה שאין לה בן זוג לשיח. היא התפרקה. אנו רואים כי אורלי מרוצה. הייצרי

היא מרוצה ואינה חשה . עובדה זו אינה מטרידה אותה, יא יוצרת הוא בעצם מונולוג עקרשה
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כאשר יש לה בן זוג : גם ההיבט היצרי של אורלי מציג תמונה דומה. אך מרוצה, היא לבד. מרומה

. ואז היא מעדיפה לאונן, ")הרצון שלי משתנה כל שניה ושניה("היא מתחילה להתבלבל , למיטה

הוא . ביחסיה עם בעלה, גם בהיבט הדיאלוגי, שבה ועולה, אנו מוצאים תמונה זו. מהלשיח עם עצ

מרחב בינים עבורו ועבור בת , חלל של צמצום, ולא לפנות מקום, מעדיף להתכנס בתוך עצמו

בין בני . דיאלוגי-כך מתהווה ומתקבע יחס א. אורלי מרוצה. זה מתאים לה –ואילו היא , זוגתו

בזוטות , האחד את השני" להטריד"הם לא נוהגים . מערכת של הפריה הדדיתהזוג לא מתקיימת 

  :הם מעדיפים את השתיקה. שונות וקטנות מן החיים

מקסימום ליד . אנחנו לא יוזמים שיחות בינינו. אנחנו לא עושים שיחות נפש"  : אורלי

  ...".ועין אחת של יוסי נמצאת בטלוויזיה, הטלוויזיה אנחנו מדברים

  ...".זה הטיפוס שלי. אני שתקן"  : יוסי

לפעמים אני מדברת על . לא אומר דברים שמכאיבים. לא אומר כלום. יוסי פשוט שותק"  : אורלי

אני לא יודעת איך . אצלנו הכל כאילו נמחק... וגם זה לעיתים רחוקות מאד. דברים שמכאיבים

כים לפנות זמן לזה וזמן אנחנו צרי. אבל מה שיוצא זה שאין ביננו ממש קשר. זה בדיוק קורה

כי אנחנו לא , לא צצים הדברים שמטרידים ומכאיבים, לכן. ואנחנו לא עושים את זה, לעצמנו

כי את ... ויש פה איזשהו פיספוס... אנחנו לא מאפשרים לעצמנו שיחה אמיתית... מדברים

  ...."אנחנו פשוט שותקים את זה. ושנינו לא מדברים על זה, שנינו מטרידים דברים

  

  כהיבט של יחס הדדי מדומה –הרמוניה זוגית כוזבת 

, בהיגד הבא נראה כיצד משמרים בני הזוג קשר הדדי מדומה בעל מאפיינים של קשר כוזב

  :ולבסוף תחושות של התפרקות הולכת וקרבה, פנטזיות על הרמוניה זוגית

יש ביננו . ישואים טובאני מרגישה בנ. בסדר גמור אפילו. לי הנישואין נראים לי בסדר"  : אורלי

  ". על רוב הדברים אנחנו מסכימים. ככה זה. אנחנו לא רבים אף פעם. חברות אמיתית. חברות

או , אני מעדיף להתפשר או לעקוף או להתעלם מהבעיה. אני טיפוס שלא אוהב לריב"  : יוסי

  ...".צוץזה אומר שאני על סף פי, אז אם אני גרמתי שהגענו לטיפול... לעשות צחוק מהבעיה

רק לאחרונה יוסי התבטא בצורה . אני מתחילה להבין שיוסי מרגיש לא טוב בקשר"  : אורלי

לא אופייני לו להתבטא . כ שקט"יוסי בד". אני לא מרגיש שיש לי אשה: "הוא אמר לי. חריפה

  ...".בחריפות

נה במהלך הש. זה כבר כמה שנים. יש לי הרגשה שאני לא יכול לסבול את המצב"  : יוסי

, איך מבחינת אורלי הכל בסדר: אני מתפלא... האחרונה זה הלך ונעשה יותר ויותר גרוע

איימתי שאני אמצא מישהי . איימתי בכל מיני צעדים. כי אני כן דיברתי. והנישואין שלנו בסדר

  ...".אחרת

לא עושה . אתה אדם שקט. אתה לא אדם שצועק. אבל אני לא מתייחסת לזה ברצינות"  : אורלי

הוא לא סיפר , גם כשהיתה ליוסי בעיה קשה בעבודה... אתה יותר שומר דברים בפנים. מהומות

. כי חבר שלו מהעבודה פגש אותי ודיבר על זה, רק כעבור שנה וחצי ידעתי על זה. שתק. לי על זה

  ...".לקח ליוסי המון המון זמן עד שהוא דיבר על זה
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. קשה לקרוא אותי. לא מוציא דברים החוצה. יםכמו כל הגבר. כי אני טיפוס מופנם"  : יוסי

  ...".זה כבר כמה שנים... אבל היית צריכה להבין מזמן. שומר דברים

כי באופן כללי אני מאד מרוצה . גם עכשיו אני לא ממש מבינה. אני לא הבנתי ככה"  : אורלי

. יש לי מזל. וןהכל נכ. מבין ורגיש, יוסי אדם מתחשב. ואני גם מאד מרוצה מיוסי. מהנישואים

כי לי אין . יוסי אולי צודק, אני מרגישה שאולי עכשיו אנחנו במשבר קטן. בעל נהדר ואבא טוב

אבל ... אבל אולי הוא צריך לפרגן לי יותר בנושא העבודה. ואני כל הזמן עייפה. זמן לשום דבר

הכל . דיםולכן כל שאר הדברים מתגמ. אני כל הזמן מודעת להרגשה שיוסי מאוד אוהב אותי

איתו תמיד אני . אני תמיד מרגישה את האהבה שלו. יש ליוסי יחס של כבוד אלי. מתגמד

  ".אני פשוט מרגישה את זה. ואני לא זקוקה לפרחים בשביל להרגיש נאהבת. מרגישה נאהבת

אני אוהב את . ואני לא. אני מודע לנטייה של אורלי לעשות ממני מלאך... אבל אני"  : יוסי

אין לי ספק שאורלי אוהבת . תמיד אני זה שמלטף אותה. י נמשך אליה למרות הכלאורלי ואנ

אני לא מרגיש . יותר נכון היא לא מראה את זה. אבל יש לה דרכים משונות להראות את זה, אותי

להגיד לה מה . ואני לא יכול להגיד לאורלי כל דבר. ובטח לא כמו שאני נותן. ממנה אהבה בחזרה

, היא ישר בוכה. כי קשה לה לקבל דברים. לכן אני שותק. סתכן בסכנת חייםזה לה, שחושבים

היא לא , כי היא ישר מתעצבנת גם כשאני כבר אומר משהו. לכן אני שותק. מסתגרת, צועקת

אני . לכן אני לא אומר. יש לה דרכים לבטל את זה. היא מבטלת את זה. מתייחסת עניינית

  ".אבל באיזה שלב זה מתפרץ. מוותר

  ...".בחיים לא שמעתי אותך צועק"  : אורלי

חמש שנים אני . אבל כבר חמש שנים אני חושב על להפרד ממך, אני אף פעם לא צועק"  : יוסי

  ".מרגיש לא נוח בנישואים

ואין . יחסי המין אף פעם לא היו משהו. אין שום שינוי ביננו. אני לא מרגישה בזה"  : אורלי

  ...".שינוי חוץ מזה

  ...".ואני חושב כל מיני, אני כבר לא מרוצה מהמון דברים המון שנים"  : יוסי

  ...".אני לא מבינה עד הסוף על מה הוא מדבר"  : אורלי

בולטת לעין . דיאלוג זה של בני הזוג מקפל בתוכו מספר נושאים הקשורים ביחס הדדי מדומה

היא מצהירה שוב . יוסי הנטיה של אורלי ליפות את נישואיה ולהתכחש לקשיים בקשר שבינה לבין

אורלי , שנית. גם כאשר בעלה מדבר על פירוק הקשר, ושוב על שלמות נישואיה ועל בטחונה בהם

, פתיחת בעיה ועבודה עליה, עבורה. מעדיפה שלא לפתוח את הנושאים הקשים העומדים ביניהם

תה להתגמש פירושו פתיחת תיבת פנדורה או פחד שמא הפתיחה תגרור עימה שינויים ותאלץ או

מתוך היגד זה אנו רואים כי הקושי המיני הוא . לכך אין היא מוכנה. ולהסתגל למצבים חדשים

גם . אורלי מעדיפה לאונן ולא לקיים יחס מיני הכולל בחובו חדירה ומגע: בבואה של הקושי הנפשי

כמת אורלי מס, גם את סוף השיחה. יוסי לא מצליח לחדור אליה: בקשר הדיאלוגי אין חדירה

. לא צלח, הנסיון לחדור את אורלי, כלומר...". לא הבנתי עד הסוף על מה הוא מדבר: "במילים

, להרחיב לזמן מה את הסדק בתוכה, אורלי מתקשה לפתוח את עצמה, "הצמצום"במונחי מודל 

בעלה חש כי הוא : תוצאתה קשה, אי יכולת זו. לקשר שבינה לבין בעלה, חלל פנוי, ולאפשר מקום

  . והוא חש כי יתכן ועליו יהיה לפנות לכיוונים אחרים, נדחק החוצה, בתוך הקשר בודד
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אורלי בהיגד הבא מספרת על עצמה כי היא מתקשה לכונן בעצמה מצב בו היא שרויה בשיתוף עם 

  :היגד זה מחזק את הנאמר בהיגד הקודם. אנשים אחרים

כי אני כנראה מאד מאד ... קשה לי להגדיר בדיוק מה אני עושה עם יוסי"  : אורלי

לא . לבד, אני טיפוס שאוהב להיות עם עצמו. כי אני טיפוס שאוהב פרטיות. אינדיבידואליסטית

אבל אני לא בנויה לביחד צמוד , נוח לי שיש את יוסי. ואני יותר אוהבת להיות עם עצמי... בביחד

  ...".מדי

עד , בים גדולים בינה לבין יוסימרח: בהיגד זה אורלי מתארת את המודל הזוגי שבני הזוג בנו

הוא תוצר הקושי של בני הזוג להמצא במצב , המרחב הגדול ביניהם. שמעט הוא המקשר בינהם

והנדירות של , שהרי הביחד המיני שלהם הוא נדיר, מצב שבעטיו הגיעו לטיפול –" ביחד"של 

" הפרטיות" ("היחוד"ויחד עם זאת לשמור על , המפגש המיני משקף את הקושי להמצא ביחד

  ).בלשונה של אורלי

  

  כסמל להתרוקנות היחסים –" חורבה"בית 

  .בני הזוג מתקשים ליצור בית לעצמם

קשה לה להזיז . קשה לה. כי אורלי מכל דבר עושה פרוייקט, אנחנו חיים כמו חורניים"  : יוסי

כי ! מרוהט אנחנו נשואים כבר חמש עשרה שנים והבית שלנו עדיין לא. את עצמה ולעשות משהו

כי למשל צריך ... וזה מאד מאד מפריע לי. אנחנו לא מסוגלים לרהט בית. אין כח לשום דבר

שנים צריך , כי קודם. ולא חסר לנו כסף. כלום אין לנו. צריך פינת אוכל, צריך חדר שינה, סלון

חר כך וא, אז הולכים לחנות אחת, ועד שאורלי מחליטה שנלך לקנות, לדבר על זה שצריך לקנות

, ואז היא אומרת אולי נלך לעוד חנות, קשה לה להחליט, ואורלי מהססת ומהססת, לעוד חנות

וככה גם אין לנו הרבה זמן , אולי נחליט אחר כך, אולי שם זה יותר יפה, אולי יש שם משהו אחר

 אז, ועד שהיא רואה משהו שמוצא חן בעיניה, וכך כל דבר זה נהיה פרוייקט, להסתובב בחנויות

, ולא עושים שום דבר, וככה אנחנו לא קונים שום דבר, היא לא תקנה וגמרנו, צריך לחשוב על זה

אז אין לה מספיק בגדים , כי היא לא מסוגלת להחליט ולקנות בגדים, וככה גם אורלי נראית

יש שם רק קופסאות קרטון שיש בהם החפצים שלנו . והבית שלנו ריק, יפים וחדשים

אין . אין שולחן בסלון. אני פשוט מתבייש. תבייש להכניס אנשים הביתהואני מ, מהרווקות

כל . הכל מפלסטיק. יש רק טלוויזיה וחמש כסאות פלסטיק. אין ספה. אין שידות. כורסאות

זה . וככה הכל נראה, או לסדר, כי אין חשק לזרוק הכל או למיין. הבית עמוס בניירת ובפתקאות

וגם הילדים , וגם להתארח, וזה מקשה עלינו לארח. היום יוםהדברים הקטנים שעושים את חיי 

וככה אין לנו כח , וככה אנחנו לא יוצאים אף פעם, וזה גורם לסגירות, לא מביאים ככה חברים

כי כל . ויחסי המין זה חלק מהענין הזה... רואים רק ניירת וקופסאות קרטון בעיניים. לשום דבר

לא . אין לנו כח לכלום. זוג בגילנו ובמעמד שלנו לא חי ככה. ילהחיים שלנו זה לא חיים של זוג רג

אפילו . אחיה אחרת 50חשבתי שבגיל . לא הולכים לאף מקום. אין קונצרטים. לא הצגות. סרטים

  ".כלום. כלום. אין כלום, אין מתנות, ל"אין חו, לטיולים אני לא מצליח לגרור אותה

. ושי ואת החסימה היצירתית שבה שרויים בני הזוגהבית מבטא את הק" מראה"המימד הפיזי של 

, הקושי לבטא את עצמם. מסמל מצב זה" הבית"ו, הסגור והריק, הם מתקשים למלא את עולמם
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. של הבית ובריקנות ובשממון של חייהם" ריק"בא לידי ביטוי ב, ולממש את נתינתם ויצירתיותם

, הבית שבו בני הזוג גרים, האחד: ביםטומנת בחובה שני מוטי" הבית"משמעותו הסימבולית של 

  .צרכים שאינם נפגשים, הצרכים השונים של בני הזוג: והמוטיב השני". חורבה", הוא בית ריק

למה הוא . לא הבנתי מה הוא רוצה. כשיוסי ביקש שנגיע לטיפול הייתי קצת מופתעת"  : אורלי

אם הוא . נו טוב, אז אמרתי. תדרולא הבנתי למה הוא לא מס. כי בסך הכל די טוב לנו. לא מרוצה

והבנתי . אבל הייתי מופתעת לשמוע שמבחינתו הוא אפילו מדבר על פרידה. כל כך רוצה אז נלך

רק עכשיו אני מצליחה להבין . לא הבנתי את זה. אבל לא ידעתי מה. שכנראה משהו מציק לו

  ...".לא ממש הבנתי את זה.שמשהו באמת מציק לו

אלא . לא רק המין מפריע לי. להבין שמפריע לי מאד איך שאנחנו חייםאורלי צריכה "  : יוסי

... אבל לי זה מפריע. פחות מפריע לאורלי איך אנחנו חיים... מפריעה לי, צורת החיים שלנו

אבל מפריע לי . אז זה לא מפריע לי. יש סגירות אצל שנינו. שנינו מאד סגורים מבחינה חברתית

שהבית מלא . מפריע לי שאנחנו חיים כמו חורניים... ריע ליזה מפ, איך שהוא נראה, הבית

מפריע לי שהבית שלי נראה ... מפריע לי שאין רהיטים... קרטונים, מלא דברים, סמרטוטים

אני מתבייש . הבית לא נראה כמו בית משפחה. אפילו יותר גרוע. כמו דירת סטודנטים רווקים

אני , אבל אפילו לפתוח את הדלת למישהו זר. לא שמגיעים הרבה. להביא אלי הביתה אנשים

נראה . שהבית ריק. שיש קרטונים בסלון, כי לא מפריע לך שאין רהיטים. בגללך אורלי. מתבייש

. הוא ביטוי חיצוני, הבית ההפוך הזה, הריהוט. אני חי כמו חורני... קשה לי עם זה. כמו חורבה

שאין בית מסודר , איך שאנחנו חיים, יתמה שיש בבית ומה שאין בב... קשה לי להסביר את זה

  ...".זה מקשה עלי... כמו שהייתי רוצה שיהיה. כמו כולם

אצלך . לי זה דבר שבכלל לא מפריע. הרבה יותר ממני. אתה יוסי יותר מתרכז בבית"  : אורלי

כי . אני עכשיו מרוכזת בעבודה שלי. אבל אני לא בלבוסטית. אולי עכשיו הכל צריך להיות מסודר

אז קשה לי עכשיו גם לשנות . אני לא טיפוס של שינויים. וזה תופס אותי, קשה לי מאוד שמה

  ...".בבית

מוטיב נוסף .ובמקביל הם חיים חיים אישיים וזוגיים מרוקנים, הבית אינו מכיל אותם כראוי

 חוסר יחס וחוסר קשר, יוסי מבטא כאב נפשי של בדידות: שעולה הוא היבט הדדי מדומה במהותו

. על מה הכאב שלו, אורלי לא הבינה על מה הוא מדבר. ובת זוגו כלל אינה שם בשבילו, זוגי ומיני

הבית לא . משום שהיא לא פינתה מקום עבורו ועבור הזוגיות שלהם, בת זוגתו לא הכילה אותו

  .בלשון תורת הצמצום" פינוי מקום"לא נערך . והם לא מכילים האחד את השני, מכיל אותם

  

  דיאלוגיים ביחסי הזוג- ם אהיבטי

  .הדיאלוג הזוגי משקף מרכיבים של יחס הדדי מדומה

אני אוהב לגלוש . האמת היא שיוצא לי יותר להיות במחשב מאשר עם אורלי"  : יוסי

אבל . תת רמה, כי הרוב הם זבל, לא עם הרבה אנשים, ואז אני משוחח עם אנשים, באינטרנט

  ".וזה עבורי הזמן שלי עם עצמי. אני שולח בחזרה. וגם לענות E-Mailאני אוהב לקבל 
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הוא , במקום לדבר איתי. כי זה בא על חשבוני. פעם זה מאד הרגיז אותי המחשב"  : אורלי

אולי זה גם . כל ערב הוא יושב שעות על שעות על המחשב. משוחח עם אנשים שהוא לא מכיר

  ...".ל מתקתק במחשבאב. הוא לא מדבר בכלל. שיש לו משהו שלי אין. הקינאה שלי

, כי את הולכת לישון מוקדם... אני הלכתי למחשב כי לא היה לי מה לעשות איתך"  : יוסי

  ".ותמיד עייפה

. ממש לא. אין לנו מריבות. מאד קשה לדבר איתך... אבל גם ככה אתה כמעט ולא מדבר"  : אורלי

אל תרימי  –ז יוסי אומר לי וא, אני לפעמים קצת צועקת. אין בכלל מריבות. אין... לא כמעט לא

  ...".יוסי לא אוהב כשצועקים... את הקול

אני לא . זה הכל. אני רק עושה פרצוף חמוץ. אל תרימי את הקול: אני לא אומר לה"  : יוסי

   ".מדבר

  ".בעל נהדר ואבא נהדר. יש לי בעל מלאך? אז איך אפשר בכלל לכעוס על מלאך"  : אורלי

  

  :ולים מן השיחה בין בני הזוג שהובאה להלןדיאלוגיים שע-המרכיבים הא

, יוסי אינו מעוניין לעבוד על הקושי שלו לתקשר עם האנשים המשמעותיים לו: העדר התקשורת

התקשורת הוירטואלית משמשת עבורו כר לסיפוק . הוא מעדיף שלא לדבר. קרי אשתו וילדיו

. מגע אנושי באמצעות המילה יוסי מתקשה בבואו ליצור קשר הכולל בתוכו. צרכיו התקשורתיים

" צמצום"קשר וירטואלי אינו דורש יכולת של . יוסי מדבר או בסקס או באמצעים וירטואליים

  .המשמעותי" אחר"ופינוי מקום לשם יצירת קשר עם ה

ובאותה נשימה היא . אורלי מספרת כי בעלה כלל אינו משוחח איתה: העדר מוחלט של מריבות

העדרן , אך. כעל אספקט חיובי ביחסיהם, היא מדברת על עובדה זו. תאין ביננו מריבו: מוסיפה

 .המוחלט של המריבות מייצג גם את העדר הקשר שבין בני הזוג

יש לאורלי צורך . אורלי מתארת את בעלה כמלאך :הערצה ואידיאליזציה כוזבת של בן הזוג

. ו כואבים באישיותוחסרים א, ובכך להתעלם מהיבטים קשים, לראות את בעלה ככליל השלמות

, כאשר אדם מושלם. עם בעלה) י מודל הצמצום"עפ" (הצירוף והתיקון"כך נמנעת אורלי מעבודת 

, מושגת כך תחושה כוזבת של הרמוניה ואידליה, אין צורך להכיר בחלקים ובחתיכות החסרות בו

חד על בן העבודה האישית של בן זוג א –" התצריף"וכך מושגת בקלות גם ההימנעות ממלאכת 

אלא , י מודל הצמצום אינם רק חיים של השלמה זוגית"חיים זוגיים עפ. הזוג האחר לצורך תיקונו

אנו למדים כי היא נמנעת מלתקן , מתוך היגד זה של אורלי. גם חיים תוך עבודת תיקון מתמדת

 .את החלקים הפגומים של בעלה

  

  לסיום

. התרחש לאחר מספר פגישות של בני הזוג עימידיאלוג ש –בקטע הבא נציג דיאלוג בין בני הזוג 

כאן אפשר לראות בבהירות כיצד מתלכדים . בדיאלוג זה אכן מתקיים דיבור אמיתי בין בני הזוג

- הדיכוי היצירתי והיחס הא, העדר היצריות והחיות: שלושת המרכיבים שבהם אנו עוסקים

  :דיאלוגי שבא לידי ביטוי בהתקיימותו של יחס הדדי מדומה
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... נוגע בי, מלטף אותי במיטה, בעבר יוסי היה מחבק אותי יותר. יש התרחקות ביננו"  : ורליא

אני מבינה מזה שאולי .. אני מבינה את זה במסגרת ההתרחקות הכללית ביננו... היום כבר לא

  ...".אתה כועס עלי

חיכיתי . אני בתקופה האחרונה בהחלט נמנע במכוון ממגעים פיזיים כל שהם בינינו"  : יוסי

אני . לי זה חסר.  לי זה קשה... אני שמח שאת שמה לב לזה... לראות אם תשימי לב לזה

אי אפשר , עם מצב כזה. כי אני לא מוכן להשלים עם המצב ביננו... אבל יש לזה סיבה. מתאפק

עם מצב כזה שהמגעים הפיזיים הם שכל הזמן אני , אני לא מוכן להשלים לאורך זמן... לחיות

אני לא מסכים שאת . את קוראת עיתון או פותרת תשבצים או ישנה... ונותן ולא מקבל כלום נותן

אני לא מסכים לזה שהיחסים ביננו לא כוללים יחסי . שאת מעדיפה לישון. לא מפנה זמן לשנינו

יחסי המין ביננו תלויים אם יתחשק . לא מסכים לזה שאין תדירות נורמלית של מגע. מין מלאים

. זה לא נראה לי לחיות ככה. ואני לא מוכן להיות תלוי בכזה דבר נדיר. וזה נדיר מאד, םלך פתאו

אין , אין ליטופים, אין מגע, גם נשיקות ממך אין. וזה לא חייב להיות רק בנושא יחסי מין

אז אני . אני כבר מתחיל לחשוב שאולי אני אמצא תחליפים. אני לא מוכן לזה יותר... חיבוקים

  ...".אבל תדעי לך שזה לא סימן טוב בינינו. שאני כבר נמנע ממך, ששמת לב שמח על זה

כי אני כל הזמן . אני לא חושבת על זה בכלל. מה לעשות. מין לא חסר לי. תדע לך יוסי"  : אורלי

אז בתנאי שלא , וגם יחסי מין. אבל לא מין. אינטימיות וחיבה רק חסרים לי. מותשת. עייפה

  ...".תהיה חדירה

או , אבל את מול הטלוויזיה, אני רוצה להציע לך להתמזמז, כל ערב, המון המון זמן"  : סייו

  ...".ואין עם מי לדבר, פותרת תשבצים

אני לא יכולה . רק להגיד לך שאני מאוד עייפה... אבל מה אני יכולה לעשות. אתה צודק"  : אורלי

  ...".כי אי אפשר להבטיח דבר כזה. להבטיח לך שאשתנה

כל הזמן חסרת . את כל הזמן עייפה. זה גם עייפות נפשית. זה לא עייפות פיזית, אורלי"  : יוסי

  ".אין לך  כלום שאת רוצה להתעניין בו. חשק

אני מרגישה ... אני היום מודה בזה. אני מודה. גם פיזית וגם נפשית. אני מותשת. נכון"  : אורלי

. גם בגלל העבודה שלי... אני מרגישה ככה ...גם בגלל העומס בעבודה והשעות הארוכות... ככה

אני . וזה מתיש. מתחת לרמה שלי. זו עבודה לא ברמה שלי. זו עבודה שלא מעניינת אותי

שנים שאני עושה . וזה שנים ככה... להשקיע כל כך הרבה זמן בעבודה משעממת... מותשת

מה אני רוצה , לעשותשנים שאני לא חושבת לעצמי מה אני אוהבת . עבודה שלא מעניינת אותי

, לראות מופעים, לעשות אמבטיות, אז מי בכלל חושב על לרקוד. שנים שאני חיה ככה... לעשות

אני כבר הרבה זמן לא . אני כבר שנים לא מנסה אפילו לחשוב מה אני אוהבת... לעשות מין

  ...".חושבת על זה

ולא מתרחש , אין יצריות, זוגיותאין : בדיאלוג זה מוצגת הבעיה הזוגית על מלוא היקפה והקשריה

אך למעשה , של אורלי" בבעיה"הזוג דן . מעל הכל מרחפת עננה של התשה ועייפות. מעשה יצירתי

היצריות , חסרה לבני הזוג היכולת למצות עד תום את מלוא  טווח החיות: מציג את מכלול חייהם

      . והיצירתיות
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  דיון

מתאר ) 1995(אוגדן . יצרי ויצירתי, דיכוי רגשי: מוות רגשיאורלי מתארת בסיפור חייה חווייה של 

, תאוריו של יוסי אודות אשתו. המתרחשת במפגש פנים אל פנים, את תחושת המוות הרגשי

ולמראה , של אורלי" עייפותה"תחושה של מוות רגשי עולה בו למראה . ממחישים תחושות אלו

, חוויתי מוות רגשי זה, במפגשי עימם, ינתכמראי, גם אני. שהוא רואה בה את ביתו" החורבה"

תחושות של מוות רגשי חלחלו אט . תזוזות של אי נוחות, מתח פנימי, שעמום, בצורה של עייפות

גם בניית יחס דיאלוגי הוא צורה . אט לחיים של אורלי ויוסי ודכאו את הביטוי היצרי והיצירתי

  .הדיאלוגיגם של היחס " המתה"בין בני הזוג התרחשה . של חיות

יוצר , של דיכוי הביטוי, מצב קיומי זה. אוגדן מזהה מצב זה של דיכוי רגשי ויצירתי כפן של דכאון

זאת משום . לבנות ולקיים יחס דיאלוגי, יוצר גם קושי לעורר, ואי לכך, קושי לחוות את החיות

למות עצם פעולת התקשורת עלולה לסכן את ש"ו, מאיימים על האדם, שההיבטים המדוכאים

  ).41: 2000אוגדן ". (העצמי

מתרחש תהליך שבו אדם הולך , במצבים של דכאון ודיכוי הביטוי היצרי והיצירתי, אוגדן טוען כי

עשוי לעורר , זאת משום שיצירת קשר ודיאלוג אינטרסובייקטיבי עם האחר. ומתכנס בתוך עצמו

האדם שביטויו היצרי והיצירתי . להתעורר לחיים, הקפוא, ואז עשוי המבנה הדכאוני, חיים באדם

גם נוטים לוותר על יצירת השיח , אנשים אלו, אי לכך. זו" סכנה"אינו יכול לעמוד ב, דוכא

על : כך נוכל להבין את הויתור של יוסי ואורלי על אזורי החיות). שם, אוגדן(האותנטי עם האחר 

כך יוסי מעדיף את הדיבור עם . על היצירתיות ועל הקשר העמוק והמשמעותי עם בן הזוג, המיניות

נטייה זו מתקשרת עם מצבים של ויתור על . משום שנטה לוותר על יצירת שיח אותנטי, המחשב

כך  –במקביל הראנו כי אורלי ויתרה על הביטוי היצרי והיצירתי . היצרי והיצירתי, הביטוי הרגשי

ותוצר הויתור הזה הוא  –תי ויתרו בני הזוג על הביטוי היצרי והיציר, נראה כי בהיבט המערכתי

  .כשל דיאלוגי ואי יצירת מרחב ביניים בזוג זה

  

  



  248

  10פרק 

  עדי ואבי

  הקדמה

, לאחר חמישה מפגשים. שעת ראיון לכל מפגש, את הזוג אשר אציג להלן פגשתי חמש פעמים בלבד

המהלך היה צפוי בשל  .ותוך שבוע ימים הגיש בקשה לגירושין, החליט הבעל להיפרד מאשתו

בכך נסתיימו מפגשינו ואי לכך אגיש . קשיים עמוקים נתגלעו בין בני זוג אלו, העובדה כי אכן

  .נטול יצר ויצירתיות, דיאלוגי-שממחיש היטב יחס זוגי א, חומר לא רב אך עשיר

  

  הצגת בני הזוג

 אבי עובד, עדי עקרת בית. שנים 8אך מכירים , נשואים חמש שנים, כמעט בני שלושים, בני הזוג

עדי מדברת על בעיות . שניהם מודים בבעיות בקשר ביניהם .ויש להם תינוק, בטלמרקטינג

  .בנישואין באופן כללי ואילו אבי ממקד את בעיותיהם בהעדר מין

אבי איש . לא משתנה כלום. שנינו מאוד אוהבים אך יש לנו בעיות קשות על בסיס קבוע: "עדי

  ".שהוא הביא לנישואים, שלו מאוד קשה ויש לו לדעתי בעיות עוד מהבית

זה אומר שלא . מאז שעדי נכנסה להריון לא שכבנו בכלל. הבעיה שלנו העיקרית היא המין: "אבי

  ".זה אומר הכל!... שכבנו כבר שנה וחצי

ומאז ממעט , הוא עזב את ביתו כילד. אבי מקיים קשר קשה ומנוכר עם משפחת המוצא שלו

ימת קשר הדוק וסימביוטי עם משפחתה המתאפיינים עדי מקי, לעומתו .לקיים עימם קשר

לקיים יחסים חסרי גבולות ונעדרי הכרה בייחוד ובאינדיבידואליות של האחר , בנטייה

  .המשמעותי

  

  הנושאים העיקריים בסיפור החיים 

  דיכוי היצר -. חלק א

כחסרת חשק עדי מתארת את עצמה . מזה כשנה וחצי אין בני הזוג מקיימים יחסי מין – העדר מין

לעומתה אבי רואה עצמו כבעל תאווה מינית ומתקשה להתאים עצמו למזג של . מיני לחלוטין

עדי טוענת שאין ביניהם תהליך מיני . אבי מספר כי אינו נמשך לאשתו וכי הוא נגעל מגופה. אשתו

  ".זבנג וגמרנו"אלא 

   

  דיכוי יצירתי - . חלק ב

מעדיפה להרדים את "היא שרה ורוקדת אך , ותי ניכרעדי מחוננת בכשרון אמנ – חסימה אמנותית

עבודתה האמנותית מאופיינת בחסר . ונמנעת מלהשקיע זמן ומאמץ בעבודה יצירתית, "העניין

  .בדמיון וסובלת מעודף טכניות
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עדי מרובת הכשרונות עובדת כפקידה ואינה מסוגלת לשמור על מקום  – העדר יצירתיות בעבודה

שיכולותיו נופלות , אבי. בות וחוסר רצינות מביאים לפיטוריה התכופיםהעדרויות מרו. עבודתה

  .משקיע בעבודתו ורואה בה מקור פרנסה ולא אפיק יצירה, הוא אדם חרוץ, משלה

הדיכוי היצרי והיצירתי של עדי מביאים לכשל בכל ההיבטים של  – הויתור על הביטוי האישי

  .היא אפטית ומוזנחת. חייה

  

  הדדיות מדומה יחסי   -. חלק ג

  .בני הזוג לא נישאו מאהבה – דיאלוגי- יחס א

עדי מערבת את משפחתה בכל הקשור ביחסיה עם . – קשר סימביוטי עם משפחת המוצא של עדי

  .אבי

כמעט כל דיאלוג ביניהם מסתיים בתחושת משבר . בני הזוג פיתחו שיח הרסני – שיח הרסני

המיני והמקצועי , הכשלון האישי. כשלון בחייהםבני הזוג מאשימים זה את זה ב. קטסטרופלית

  .מוטחים בבן הזוג

  .פרידה וגירושין –סוף הדרך 

  

  פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

  דיכוי היצר  -. חלק א

  העדר מין

  .העדר מין ומיניות עם עדי –אבי מגדיר את בעיית הבעיות בקשר הנישואין שלו 

חשבתי . היינו פעם בהרבה זמן. ו מעט מאוד יחסי מיןקיימנ. היינו נשואים וגרוע"  : אבי

אני חושב ומתחבט עם עצמי המון ... אבל נהיה רק יותר גרוע... שאולי תינוק ישפר את המצב

אז צריך היה מזמן ... אז אוי ואבוי, אם אני אסתכל ואתן תשומת לב על מה שמהבטן יוצא לי. זמן

  ".לברוח מפה... להתגרש

ר בין חוסר המשיכה המינית לעדי לבין העובדה כי יצירתיותה חסומה והיא בהיגד הבא אבי מקש

  .עדי מזניחה את עצמה כחלק מהותי מגישתה לחיים, לדעתו. אינה עושה כלום עם עצמה

אין . אשה שלא יודעת להיות אשה. אני ממש לא נמשך אליה. אני לא נמשך לעדי"  : אבי

כל היום . עדי כל הזמן מסתובבת עם חלוק. חמאהנדיר מאוד שעדי תיתן מ. ממנה קומפלימנטים

עם שיער פרוע ועם חלוק , אז אני רואה אותה ככה. לא עושה כלום עם עצמה. בבית מסתובבת

אז אני אומר . ואז אני  גם לא נמשך אליה, לא בא לי לפנק אותה, ואז לא בא לי להתקרב אליה

זה לא הגוף שלה , אבל עם יד על הלב... יאז הגוף שלה מגעיל אות... היא יותר מדי שמנה, לעצמי

לא עושה שום דבר עם , אני רואה אותה לא מתמודדת. אלא האישיות שלה, שלא מושך אותי

השומנים שלה  –נגעל מהשומנים שלה שאצלי זה מתקשר יחד , ואז אני אוטומטית, עצמה
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רחק ממנה כי היא זה בגלל שאני מת. אני לא נמשך אליה. אבל זה לא השומנים. והבטלנות שלה

  ...".לא עושה כלום עם עצמה

  .אלא על אופי הקשר הזוגי ביניהם, עדי אינה מגיבה ישירות לדבריו של אבי על ההיבט המיני

ככה אני . כאילו אתה נוגס ממני כדי לעלות למעלה. אתה מקבל בטחון עצמי על חשבוני"  : עדי

  ...".מבינה את מה שקורה

אמרתי לעדי שאני מאוד . שוב זה עולה בי מאוד מאוד חזק... אתמול חשבתי להתגרש"  : אבי

שאני איתה מתוך זה שאני . שאני לא נמשך אליה. אבל שזה לא בא לי מהבטן, אוהב אותה

ואני לא , היא מסכנה בעיני. כי הרחמים עליה תופסים אותי. מרחם עליה ולכן אני נשאר איתה

הגוף שלה לא נראה . זה מורכב, ס בינינו בכללאין סק... יודע מה יקרה איתה אם אעזוב אותה

  ...".טיפוס שמן שזז לאט וזה דוחה אותי, השומן שלה זה היא. הגוף שלה דוחה אותי... לי

  ".אני לא זקוקה לרחמים שלך. אני לא צריכה בן אדם שמרחם עלי"  : עדי

קרה ועכשיו זה אף פעם לא . אף פעם עדי לא יזמה מין. יש לעדי בעיה בליזום מין"  : אבי

  ".היא לא יוזמת כלום... וזה לא מפריע לה בכלל, אנחנו לא שוכבים המון זמן

אבי . אין לו סבלנות. הבעיה היא גם אצל אבי ואני חושבת שהבעיה היא בעיקר אצלו"  : עדי

וככה יוצא שאני דוחה אותו ... אין לו סבלנות. וגם במין ככה זה אצלו, רוצה כל דבר עכשיו והרגע

כי ככה .  אק'יק צ'הכל צ. גם בסקס בינינו אין תהליך... כי הוא ישר רוצה תיכף ומייד, םכל פע

כשנותנים לו תרופה הוא שותה את כל בקבוק האנטיביוטיקה . הוא הכל רוצה מהר מהר. אבי

ככה גם . הכל כדי להבריא מהמחלה, במקום בשבוע ימים, שותה הכל ברגע! באותו היום

ל הוא רוצה שנספיק עשר ארצות בארבעה ימים ואני "בחו. אק'יק צ'צ הכל הוא עושה, בעבודה

  ".זה זבנג וגמרנו. אין תהליך, אז גם במין זה אותו הדבר. בדיוק ההיפך ממנו

  ".יש לך בעיה מינית"  : אבי

אלא גם , לא רק העדר המין. ל עלו הרבה מאוד נושאים המשתמעים מתוך הדברים"בהיגדים הנ

, אבי מדבר על חוסר המשיכה הפיזית שלו לאשתו. באה לידי ביטוי בחייהםהאופן שבו המיניות 

הוא מעלה היבט נוסף המהווה יסוד . וכורך את משמניה עם נטייתה להימנע ממעש יצירתי

כי אין בדעתה  –אשתו עונה לו על כך ). היבט דיאלוגי שעוד נעמוד בהמשך(הרחמים  –ביחסיהם 

עדי מעלה היבט נוסף שמשמעותי לה והוא .  ים על רחמיםדיאלוגיים המבוסס-לקיים יחסים א

ל מבאר "ההיגד הנ. מעשיו ורגשותיו, ולא לאפשר מרחב נינוח בין חוויותיו" למהר"נטייתו של אבי 

דיאלוגי הקיים בין בני הזוג ומדגים כיצד לא נוצר מרחב ביניים על ידי -ומדגים את היחס הא

עדי אף פעם לא יזמה ("כה לאי שביעות הרצון של אבי עדי אינה מפנה מקום בתו. צמצום הדדי

אין ... אבי ישר רוצה תיכף ומייד("הנחת של עדי -אבי אינו מפנה מקום בתוכו לאי, ובמקביל") מין

לא נוצר מרחב זוגי המאפשר את יצירת הגשר המחבר , כתוצאה מאי פינוי המקום"). בינינו תהליך

  .יאלוגיהכשל המיני משקף את הכשל הד. ביניהם

  :עדי ממשיכה את הדיאלוג כמענה לאמירותיו של בעלה

שגם בגלל ... אבי אומר שהוא לא נמשך אלי... בסקס יש לי דיכוי של הרבה שנים"  : עדי

? ומה איתי. אבל כאילו זה רק אני כל הזמן צריכה לפתות את אבי... השומן הוא לא נמשך אלי
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אני צריכה ? מה? ומה איתי... לא מפתה אותי את, את לא מגרה אותי: אבי כל הזמן אומר לי

... אבל כנראה שאבי לא איתי... חשוב לי שנהיה ביחד. חשוב לי סקס? לעמוד ולפתות אותו

אז איפה , ואם אתה לא איתי... אתה לא איתי. אני לא צריכה לעמוד ולפתות אותך) פונה לאבי(

... וזה איננו... ל מה שמסביב לזהחשוב לי כ. לא רק חדירה... חשוב לי גם כל המסביב? אתה

  "...ולכן יש לי דיכוי בסקס של הרבה שנים

מה . כי אני מרחם עליך, אני נשאר מתוך רחמים. את לא מגרה אותי ולא מפתה אותי"  : אבי

כל כך ... לא יהיה לך טוב בכלל אם אני אתגרש ממך... יגידו במשפחה שלך אם אני אפרק את

תהיי ... איך אני אתגרש ממך, ומצד שני... זה לא נורמלי... ינינוהרבה חודשים בלי סקס יש ב

... ואני בשבוע שעבר רציתי להתגרש... מה תצטרכי לעבור כדי שמישהו יקח אותך... מסכנה

  ...".כבר לא ידעתי מה לחשוב

עדי שואלת . דיאלוגי שיצרו בני הזוג-גם כאן ניתן לראות כי המיניות משקפת את היחס הזוגי הא

, הוא מבזה אותה בדיבורו. לה" עונה"אך בעלה אינו , מדוע עליה לשמש בתפקיד המפתה, צדקוב

חשוב לי גם ("אשתו זועקת ליחס אחר . עליה" מרחם"ועל כך שהוא , כאשר הוא מדבר על משמניה

... אני נשאר מתוך רחמים("מבזות ומאשימות , אך בעלה בוחר באמירות קשות, ")כל מה שמסביב

  ").נהכי את מסכ

הם נוגסים ובולעים : אשתו מבקשת להעיר את תשומת לבו לאופן שבו הם מנהלים את יחסיהם

זוהי ..."). אתה נוגס ממני כדי לעלות למעלה("זה את זה במקום להעצים ולרפא זה את זה 

הדיכוי  .ולא מרחב של בטחון וצמיחה, לא נוצר יחס נפשי אוהב. דיאלוגי-תמציתו של יחס א

, הכלתו, הבנת עולמו הפנימי של בן הזוג ."הצמצום"תוצר ישיר מחסרונו של חלל היצרי הוא 

  .דיאלוגי-אלא מצויים על סדר היום הזוגי בשל היחס ה, הכללתו ואיחויו

תמונת המצב המינית משקפת את דיכויה של היצירתיות בחיי בני הזוג ואת יחסי ההדדיות 

  . באופן בולט, המדומה השוררים ביניהם

  .גיע אבי לעשות מעשהוכך ה

... אני שכבתי עם אשה אחרת... אתמול עשיתי מעשה. אני לא מסוגל כבר לשכב עם עדי" :אבי

לא . כי אני לא יכול לחיות איתך. כי אני כבר החלטתי שאני מתגרש, אני הולך להגיד לך את זה

ה משהו עם אם את היית עוש... גם לחיות איתך אני לא מסוגל, רק לשכב איתך אני לא רוצה

כי המעשים ... אבל הגוף שלך כבר מגעיל אותי... אז זה היה גורם לי לרצות אותך מחדש, עצמך

  ".הבטלנות שלך מגעילה אותי, שלך

  

  דיכוי יצירתי  - . חלק ב

  חסימה אמנותית

  .עדי מתארת את החסימה היצירתית המאפיינת את חייה

, אני שרה ורקדתי, יש לי כשרון לשירה. יש לי המון כשרונות אבל כלום לא יצא מזה"  : עדי

הרבה זמן לקח לי להגיד שיש לי . יש לי כשרון מלידה, וכל מה שקשור לציור ולמלאכת יד

אני אהבתי . אבל אף פעם לא עבדתי בזה. לא מחביאה את זה. היום אני כבר אומרת. כשרון



  252

כי לא , ירה נחסמהואז הש. והוצאתי דיסק שלא הלך. מתרגש, כל מי ששומע אותי שרה. לשיר

. לא דחפתי את עצמי והיו הרבה שירים שסירבתי בתוקף לעשות בגלל ענין של עקרון, התאמצתי

כי הכל בא לי מהבטן וכשזה לא בא לי , למשל לשיר בפאבים או בחתונות אני לא מסכימה

כי לא המשכתי , וכל הכסף הלך, השקעתי המון כסף בדיסק הזה. מהבטן אז זה לא בא בכלל

  ..."  הבז

קיבלתי ... ציירתי קיר אמנותי לחברה שלי וזה יצא מהמם. באמנות אני מוכשרת, וככה כל דבר"

כי לא היה לי , בואי נרדים את הענין, אבל אמרתי לעצמי, המון הזמנות מאנשים שראו את זה

י ול, הם יכולים להיות נודניקים, כי לאנשים לפעמים יש תלונות, כוח להיכנס במגע עם אנשים

  ".אז עזבתי את זה, אין כוח לאנשים

אני גמישה וגם יש לי כוח . יש לי גוף טוב לריקוד. אני רוקדת יפה. גם עם הריקוד זה היה ככה"

לא היה לי . אבל הפסקתי גם את זה, הייתי בלהקת הייצוג של ישראל. וקואורדינציה טובה, חזק

. אז הפסקתי גם עם הריקוד ,חשק לאימונים שהיו מפרכים והיה צריך משמעת בשביל זה

. אבל האימונים שברו אותי, המורה היה מתקשר אלי הרבה הביתה והיה מפציר בי לחזור לרקוד

כל דבר הלך לי מהר . כל מה שלא הולך לי בקלי קלות אני סוגרת... לא התחשק לי לנסוע רחוק

עד שהגעתי , ותהייתי תלמידה מחוננת אז הכל הלך לי בקל. ככה זה היה גם בלימודים. טוב

, אז הפסקתי את הלימודים, שמה זה כבר לא בא בקלות. למגמה שהיה כבר צריך גם להשקיע

  ".ואז כשנכשלים זה יוצר חסימה ,עוד כשלון, לא סיימתי את התיכון

, אך יש בה, בלימודים, בספורט, באמנות, הכשרון מצוי בשפע. הדיכוי היצירתי של עדי בולט לעין

גם כאשר היא מגיעה למצב בו  .שאינה מאפשרת לה לבטא את כשרונותיה ,"חסימה", כדבריה

, והיא מרגישה שמשהו תמיד חסר, אין אמנותה מוצאת חן בעיניה, היא כן מעיזה לעשות זאת

  .איננו, הדרוש לאמנות משובחת, הביצוע משובח אך ממד הדמיון

יש יותר , מושקע מדילמשל התקליט שהוצאתי הוא . אני לא משאירה מקום לדמיון"  : עדי

ככה אין שום מקום לדמיון למי . יותר מדי קולות רקע ויותר מדי השתתפות שלי, מדי כלים

בפועל . זו הכוונה, הכל צריך להיות מושלם, זה נובע מהפרפקציוניזם שלי. ששומע את המוסיקה

קול שלך ה: הרבה אמרו לי אחרי ששמעו את התקליט .קצת יותר מדי... איך לאמר... זה יוצא

את  ,רק מבצעת ומשהו חסר תא... כאילו לא את עם הקול שלך, אבל זה כאילו מלאכותי, מקסים

לא כל כולך נמצאת . זה לא ממוצה עד הסוף, את רק מבצעת. לא מרגישים אותך, לא נמצאת שם

אני . שכולי נמצאת שם באמת, לא מצאתי בשירה משהו שיכול להיות כל כולי... בביצוע ובאמת

  ...".לא מהבטן, אבל שומעים שזה לא עד הסוף, לה לבצע שיר יפהיכו

המוצר המוגמר . בה בכל מאודה" ולנכוח"עדי נוגעת בקושי שלה להיות מעורבת במעשה היצירה 

משום , האמנות שלה חסרה תוקף. יש המון כשרון אך חוסר נוכחות, של מעשיה הוא טכני בלבד

נדמה כי חוסר  ומשום כך, )דיאלוגית נוסח בובר עמידה(שאינה נמצאת בה במלוא הווייתה 

  .היצריים והזוגיים  -הנוכחות של עדי מתקיים בכל מימד בחייה 
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  העדר יצירתיות בעבודה

שמצליח , הוא מתאר עצמו כסתגלן. אבי מנסה בכל כוחו לשרוד אך הדברים אינם באים לו בקלות

עבודתו מאפשרת לו עצמאות וזה מה . ותוומצליח לשרוד בזכות עקשנותו וחריצ, ליפול על הרגלים

  .ההיבט היצירתי אינו מצוי בחייו. שחשוב בעיניו

בן . אבל אני בן אדם סתגלן ושרדן, עזבתי את הבית 13מגיל . לבד בעולם 13אני מגיל "  : אבי

. לא כמו עדי שהיא עצלנית ובטלנית וכל היום מדוכאת ומדוכדכת, אדם שלוקח את עצמו בידיים

עובד , אני חרוץ. וכשעזבתי את הבית החלטתי להצליח, באתי מכלום, מעיירת פיתוח אני באתי

, ההורים לא החזיקו אותי. אבל אני לא ויתרתי על עצמי, ההורים שלי ויתרו עלי. כמו סוס עבודה

אבל לא , שמתי את עצמי בפנימייה כדי לשרוד 13בגיל ... אז החלטתי שאני אחזיק את עצמי

עדי לא מתאמצת בכלל ויכולה . דווקא מאוד התאמצתי. היה לי קשה מאוד. הצלחתי בלימודים

נכשלתי . מתאמץ המון אבל בלימודים לא הלך לי. אני בדיוק להיפך ממנה. להצליח בקלות

ובגיל . אז אני הולך לנסות במקום אחר,  ואם לא הלך לי, אני שרדן. אז עזבתי. בהרבה מקצועות

רציתי בעתיד לפתוח עסק משלי אבל זה . כדי ללמוד על העסק, הצטרפתי לעסק כנער שליח 16

כ "אח. אז לא הצליח לי לפתוח עסק משלי. מפולת מניות. חסכתי כסף והכסף הלך. לא הצליח לי

המון אנרגיה שלי , משקיע המון אנרגיה, מתאמץ מאוד, הלכתי להיות שכיר אבל אני חרוץ

בלי לחפף ואני , פרפקט, תמיד אני עושה הכל ,אף פעם לא אמרתי לא לבוס שלי. הולכת לעבודה

אם אני צריך למכור משהו . משתדל לעשות הכל על הצד הטוב, לא מעגל בפינות. ככה לא נכשל

לא להיות עני כמו ההורים , חשוב לי לשרוד. כדי להצליח, אבל הכל כדי למכור, אני עושה הכל

  ".שלי

  .ניין ואשר לא תאמו את מגוון כשרונותיהעדי הועסקה מאז ומתמיד בעבודות שלא מצאה בהן ע

תמיד אמרתי , תמיד אמרתי שלא עשיתי אף פעם את מה שאני אוהבת, בנושא העבודה"  : עדי

כי תמיד עבדתי בעבודות של פקידות כי זה מה . זה יהיה זמני. תחזיקי מעמד, עדי, לעצמי

  ...".עם זהאבל אני המשכתי . אז תמיד אמרתי לעצמי מההתחלה זה זמני. שמצאתי

היא . כל פעם אחרי כמה חודשים מפטרים אותה. פיטרו את עדי בכל פעם מהעבודה"  : אבי

נמאס להם מאחת שכל הזמן מאחרת ויום באה ויומיים לא . כועסת על זה אבל אני מבין אותם

אז אני מבין שמפטרים אותה ואחר כך היא נשארת מובטלת חודשים והיא מבסוטה , מגיעה

  ...".אפשר להתעורר מאוחר כמה שרוצים –? למה לא, ה להיות מובטלתמתאים ל. מזה

היא לא שמה גבולות לעצמה ואינה מכבדת את . עדי בחרה בחיים של בטלה ומחיקה עצמית

   . דרישות עבודתה

כי אם הייתי עושה את מה , זה בגלל שאני לא עושה מה שאני באמת רוצה לעשות"  : עדי

אבל כשאני הולכת לעבודה שאני . הייתי חרוצה ופרפקציוניסטית אזי, שבאמת אני רוצה  לעשות

אנשים ... לא יוצא, כי מה שאני רוצה באמת לעשות, אז אני מזה נכנסת לדכאון, לא רוצה בה

, להיות פקידה או משהו כזה. גם אני יכולה להצליח בהם, התחומים שהם נוגעים בהם, מסביבי

אין . י בעיה להצליח בעבודה כזאת אבל אני לא רוצה בזהאין ל... קבועה מדי, זה עבודה סכמטית

אני שרה וכולם מתרגשים מאוד ... אני לא מגיעה לזה, מה שאני באמת רוצה, לי בזה מטרה

כששומעים אותי ואני לא מצליחה להבין למה מתרגשים ממני כי אני מאוד מרגשת אבל לא 
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אני פוסלת , אני פוסלת את עצמי, כי כשאני מקשיבה לעצמי, מצליחה להבין מה רוצים ממני

איך שאני מציירת ואיך שאני , אני מייד מוצאת פגם וככה זה גם לגבי איך שאני רוקדת. ומבקרת

גם . אולי לא נתנו לי מספיק פוש. אולי כי גם מסביבי יש ויתור, אני פשוט מוותרת... מנגנת

אבל כנערה , שהייתי ילדהבנגינה על פסנתר הייתי מוכשרת מאוד ואפילו עשו לי קונצרט כ

גם , לא היתה דחיפה, לא הכריחו אותי לגעת בפסנתר, סירבתי להמשיך לנגן וההורים הסכימו

הייתי ילדה , לא הייתי צריכה להתאמץ על כלום, כל החיים הורי ויתרו לי כל הזמן. הם ויתרו

, הסתובבתי עם שעון בחיים שלי לא, אני חיה בעולם בלי גבול. הכל מותר, הכל פרוץ, בלי גבולות

שעון זה . אני קמה מתי שמתחשק לי. זמן מבחינתי זה משהו שלא קיים, לי אין שעון בעיקרון

זה חוק שאנשים התאימו ולי זה לא , אבל לי זה לא הכרחי, משהו שאחרים החליטו עליו

 או בוחרת, אני מחליטה למשל ללכת על משהו, אני משלמת על החיים שלי מחיר גדול .מתאים

אני חיה . משהו ואז אני מוותרת כי הגבול והחוק והזמן מכבידים עלי ואני שונאת גבולות

אם הייתי יכולה לחיות . לא נוח לי עם המציאות. כי אני לא עומדת במבחן המציאות, בתסכול

אבל המציאות לא מרשה לי את זה ואז אני לא יודעת מה , בשלווה בחוסר הגבולות אז היה לי טוב

   ...".עצמי לעשות עם

כך  .גם בתחום התעסוקה וגם בתחומי האמנות, עדי מוותרת על כל אפשרות לביטוי עצמי וליצירה

  .של עדי היא היבט של דיכוי יצירתי" עצלותה"

  

   הויתור על הביטוי האישי

. של עדי חסום ועצור וכי עצירות זו מתגלית בכל היבטי החיים" היצר"ההיגד הבא מדגים כיצד 

נותר חסום בכל מימדי , וגם על כך ידובר בהיגד הבא, שו להכניע במשפחתה של עדיהיצר שביק

  ".הושקטה"גם יצירתה הרוחנית . החיים

אני לא מתעוררת . ליזום, אין לי כוחות לעמוד על שלי, אין לי מרץ... אני אין לי נחישות"  : עדי

  ...".וקשה להעיר אותי

. לא מרוכזת, לא מסתכלת מסביב, שהיא לא עירנית, זו התכונה שאני הכי לא סובל בה"  : אבי

אז , ואם היא צריכה לעבור שם. תשאיר את זה ככה, היא לא תרים אותו, יש מכשול על הרצפה

לא זזה וזה מאוד דוחה , גם במיטה היא ככה, היא לא תזיז מתוך עצמה כלום! היא תדרוך על זה

משהו , י יש משהו אצלה עצור מבפניםואצל עד... היא לא תוציא שום דבר מתוך עצמה, אותי

גם בציור שלה , גם בשירה מרגישים את העצירות, היא גם במיטה ככה עצורה... עוצר אותה

עד שהיא . קשה לי להוציא אותה מחוץ לבית. מרגישים את זה והכי אני מרגיש את זה בבית

אולי דימוי עצמי , חוןאולי זה נובע מחוסר בט. מזיזה את עצמה יוצאת לי הנשמה וזה מדכא אותי

  ...".אבל הכל עצור אצלה, אני לא יודע בדיוק למה,  נמוך

אני לא ממש , אם זה ברמה של שירה, יש בי משהו עצור. הכל מתקשר גם לסקס"  : עדי

יש לי ... וגם אבי לא יודע לקחת ואני לא יודעת לתת... וגם אם זה סקס זה אותו הדבר... שם

לא . אני לא יכולה לתת... הכל תקוע... יש לי בבטן ולא יוצאת החוצהולה ש'כמו ג... המון בבטן

. אני רק עוצמת עיניים ומדמיינת. ואני לא מוציאה החוצה –לריקוד , לא לציור לא לשירה, לאבי

זה גם בגלל . ומאוד לא טוב לי עם זה שאני לא נותנת כלום מעצמי... בפועל לא יוצא מזה כלום
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על כל דבר בחיים  - היא אמרה לי . כה אותי למתן ולשלוט על היצריםהחינוך של אמא שלי שחינ

... תשאירי קצת, אל תשתי עד הסוף את הכוס –היתה אומרת לי : למשל שתיה. תהיי בשליטה

לא ללכת עם , צריך להשאיר על הצלחת –גם באוכל . כדי שאני אמתן ואשלוט על היצרים

ועכשיו , זו הדרך של אמא שלי להשגיח עלי. ריקודוגם בסקס נהייתי ככה וגם בשירה וב... הרעב

לכן , ועכשיו אני בעצמי לא נותנת לדברים לזרום עד הסוף, ככה היא החדירה בי את השליטה

  ...".לטעמי, אני אף פעם לא מאבדת שליטה וזה משהו שחוסם

אין , אין לה רצון לעבוד, אוהבת בבית, אבל זה הגיע לכזה מצב שעדי רק נשארת בבית"  : אבי

והיא גם מזיקה ... גם במיטה אין לה מוטיבציה... אין לה מוטיבציה, לה רצון להשקיע מעצמה

הדברים , עדי מזיקה לי ככה בעבודה כי לי. עדי דרכה עלי בדברים הקטנים של החיים. לי

כי הפרטים הקטנים . כל דבר קטן אני משקיע בו המון, אני משקיע בהם, הקטנים של העבודה

ועל הדברים הקטנים האלה ... אני משקיע המון כדי שהכל יהיה בסדר. העולם שלי עושים את

זה בגלל ... וככה היא מזיקה לי בסופו של דבר, כי היא לא שומרת על העולם שלנו... עדי דורכת

, היא לא טורחת להגיד לי שיש הודעה, למשל משאירים לי הודעה בטלפון. ההתרשלות שלה

. לא מספיק חשוב לה להתאמץ ולזכור, פוגעת בי כי לה זה לא חשובמתרשלת מאוד וככה היא 

היא . חפצים שקיבלתי מתנה. חפצים שיש לי ערך בשבילם, שוברת, היא למשל מפילה דברים

זה דברים קטנים אבל ... לא זוכרת איפה שמה אותם ואני מעיר לה על זה, מפילה ושוברת

למשל קנינו ספה . גם על הדברים שחשובים ליכאילו לא רק על עצמה ויתרה אלא . חשובים לי

, אז היא התיישבה עליה ומרחה עליה גלידה ולא מזיז לה בכלל שכבר יש שם כתם, חדשה לסלון

, זה גורם לך להעריך את הדברים, והקטע הזה של לשמור על מוצרים בבית. זה לא מפריע לה

הערכה של כל הדברים  ולהגיע לדברים בחיים דרך, להעריך כל דבר, להעריך את עצמך

. היא שוברת או מלכלכת ולא אכפת לה מהדברים הקטנים. אבל לעדי כל זה לא אכפת... הקטנים

  ...".ככה אני רואה שבסוף גם מעצמה לא אכפת לה

  .מעורר בו זעם וגועל, הזלזול שלה בחייה ובחייו. התנהלותה של עדי מרגיזה את אבי

מה , אפשר בעוד שנתיים, יש מחרתיים, יש מחר, לאט לאט, אצל עדי הכל הולך באיזי"  : אבי

, בכלום, אין תזוזה, הכל אצלה תקוע, אין דינמיות, אין לה שאיפות... שצריך היה לעשות אתמול

לא , לא יוזמת, לא מתמקדת. כלום, היא לא  עושה כלום עם הכשרונות שלה. בשום כלום

וזה בא ורואים את זה ... דה בגרושאין לה התמ. אין לה כוח לכלום, לא מתמידה, מתקדמת

מחזיקה כסף בתיק ומאבדת אותו , היא מאבדת כסף... אין לה ערך לכלום. לא רק בעבודה, בהכל

השאירה באוטו . מהזנחה, מקלקלת מכשירי חשמל... המון אפטיה, המון זלזול... ולא אכפת לה

. מוזנח... כל נראה מגעילה, צנצנת צבע פתוחה שנשפכה על הריפודים ולא אכפת לה כלום, חדש

זלזול גדול בכל ... הכל הרוס... האוטו והבית נראים כמו מזבלה, המזוודה מלאה דבק ונמלים

  "...שאני רואה את כל זה ונגעל מזה מאוד? אז איך יהיה סקס ככה. פרט בחיים

 עדי. כסיבה להתרחקותו המינית והרגשית אבי מסביר את ההזנחה והויתור על החיים של עדי

  .לא קיימת –כמעט נעלמת , מסבירה את מצבה בכך שהיא חשה מכווצת

גם מעצמי אני התרגלתי לא לשים לב ... זה כי אני התרגלתי לא לשים לב לשום דבר"  : עדי

גם אם אני ... אני חוסכת מעצמי דברים... אני גם הרגלתי את עצמי לחסוך על עצמי... לעצמי

ככה אני מתאפקת בכל . אז הרגלתי את עצמי להתאפק, יבגד או משהו בשביל, מאוד רוצה משהו
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 –כי אבי אומר לי  –אז אולי זה קשור לכל ... אני ככה מכווצת את עצמי. אני פשוט מתכווצת. דבר

, באיך שאני נראית, בסקס, שרואים את זה בכל דבר, את לא אוהבת את עצמך מספיק

 –ה בגלל שאני לא מגשימה את עצמי שז, ואז אבי אומר לי שאני נראית ממורמרת... מתלבשת

אני אפילו . אני חוסכת מעצמי הרבה... אבל זה לדעתי קשור לזה שאני פשוט מכווצת את עצמי

אני הופכת להיות ... ביטאתי את זה בשיא העוצמה. הוצאתי את זה. זהו. מקטינה מעצמי

  ...".האין בי שום השקע... אני שם וזהו... אני מובן מאליו... נעלם... לנעלם

מציין כי ) 61:  1999(רוטנברג . דכאונית ומרה, השלמה שקטה, עדי משלימה עם מציאות חייה

לצורך ' ציר'שבו הם יכולים להשתמש בכוח רצונם החופשי כ, שלהם' יצר'בני אנוש זקוקים ל"

 ,עדי". אנושיים' יצורים'שבלעדיה אין הם , קרי יצירתיות רוחנית', יצירה'אינספור אפשרויות 

וכתוצאה  . חסמה גם את יצירתיותה וכוח רצונה החופשי דוכא, לחסום את יצריותה" אולפה"ש

דיאלוגי שקיימו בני הזוג -היחס הא". לא אנושית"מכך פסקה להגיב לסביבה או לעצמה והפכה ל

  .את הדיכוי היצרי והיצירתי" תיחזק"

  

  יחסי הדדיות מדומה   - .חלק ג

  דיאלוגי- יחס א

  .מבלי שהכירו באמת בנוכחותם ההדדית, זה לזה בני הזוג נישאו

לא התחתנתי מתוך מחשבה . לא חשבתי מספיק. אני התחתנתי מתוך אימפולסיביות"  : אבי

כי , "חתונה זה אחלה: "אמרתי לעצמי. אפילו הייתי מופתע מעצמי על זה שהתחתנתי, שקולה

. יסי כדי  שיתחתן עם אחותירציתי לתת כוח לג. רציתי שאחותי הרווקה תתחתן. היתה לי מטרה

חשבתי שיהיה ... היום אני יותר מחושב... אמרתי אולי אם אני אתחתן אולי גם הוא יתחתן

  ...".בסדר

אבל ... אני התלבטתי, הרבה זמן אחרי שכבר התחלנו לצאת, אני לא התלהבתי מאבי"  : עדי

שלי ואמא שלי אהבו  אבא. ובינתיים הוא כבר היה אצלי בן בית, לקח לי הרבה זמן להתלבט

ולי אין מוטיבציה להחליף בן זוג ולעשות שינויים , אותו והוא כבר נכנס למשפחה והתרגלנו אליו

  ...".אבל התלהבות לא היתה לי ממנו, כ בן אדם טוב"שאבי בסה, שיהיה: ואמרתי לעצמי

אחותו  אלא בשל רצונו לעודד את נישואי, והכרה בה, אבי נישא לעדי לא מתוך עמידה מולה

מתוך נטייתה להתמסמס .גם עדי לא נישאה לאבי מתוך הכרה ברורה בנוכחותו מולה. הרווקה

לא היתה כאן הכרה באבי  .ולאבד את גבולות עצמה החדירה עדי את אבי למשפחת המוצא שלה

   .כחפץ השייך למשפחה, כאדם שלם אלא שוב כאוביקט

מתוך הדיכוי עצמי שבו היה , אבי. ראויהחלטתם של בני הזוג להינשא לא נשקלה על ידיהם כ

שעלול , מהלך זה אופייני לאדם מדוכא. מעיד כי אקט חתונתו נעשה ללא מחשבה תחילה, נתון

זהו הרקע  .למהלכי חיים משמעותיים באופן לא מפוקח ,מתוך חשכה גמורה ,להוביל עצמו

  .דיאלוגיים של עדי ואבי- לנישואים הא
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  חת המוצא קשר סימביוטי של עדי עם משפ

אצלה במשפחה אין גבול ואין . מאוד מפריע לי הקשר של עדי עם המשפחה שלה"  : אבי

הם מגיעים . ככה זה היה אצלנו מההתחלה. מספרים הכל אחד לשני וכולם מתערבים. סודות

ולא אכפת , פשוט דופקים בדלת ונוחתים עלינו. אלינו הביתה בלי להתקשר ובלי להודיע מראש

וזה בכלל לא , ועדי מקבלת את זה ושמחה עם זה, זה מתאים לנו או לא מתאיםלהם בכלל אם 

, לי מאוד מפריע שאמא שלה מעודכנת בפרטי פרטים במה שקורה אצלנו במיטה. מפריע לה

ואלף פעם אמרתי לעדי שזה לא בריא והיא , יותר נכון במה שלא קורה וכל המשפחה מתערבת

  ".לא מקשיבה ולא מעניין אותה בכלל

  ...צוחקת: עדי

  ...".ואת לא מתייחסת לזה בכלל... זה מאוד מפריע לי"  : אבי

הצביע על כך שבמשפחות המקיימות יחס הדדי מדומה יש נטייה  (Wynne 1958 ; 1961)ויין 

אבי ועדי   ללא הכרה בגבולות המרחב האישי של כל יחיד במשפחה , לקיים יחסים סימביוטיים

השוררת במשפחות המקיימות " סודיות"ה .שפחת המוצא של עדימקיימים יחס סימביוטי עם מ

כך שהגבול המגדר ומייחד , יחס הדדי מדומה באה לידי ביטוי בהעדר גבולות בתוך המשפחה והזוג

צופה "זוגות המקיימים קשר בריא נפרץ ביחסים מעין אלו והמשפחה כולה עשויה להיות 

  .בחיי הזוג" משתתף

היא . בבית הוריה" ילדותה"אין עם אבי בטרם סיימה את תקופת עדי נכנסה לתוך קשר הנישו

הם נפגשו בטרם . ועל כך אבי מתלונן, באבי" ולדבוק", את אביה ואת אמה" לעזוב"מסרבת 

, כי עדי מתקשה לעמוד בתהליך האינדיבידואיזציה, ולהלן נראה, נתגבשה היטב עצמיותה של עדי

  .הזוגיוכתוצאה מכך אינה מצליחה לגבש את היחד 

זה נראה לי לא נורמלי מה . אני מרגיש כאילו התחתנתי עם כל המשפחה של עדי"  : אבי

למה כולם צריכים לדעת ... כולם שם גרים עם כולם ולי זה מפריע הדביקות הזאת... שהולך שם

  "?ולדעת את זה ולרכל על זה, שאנחנו לא מקיימים יחסי מין

כך שהעדר המובחנות . המגדיר את יחסיו עם סביבתוהזוג אינו מקיים סביב עצמו גבול תקין 

  .והייחוד קיים גם ביחסי הזוג עם הסביבה

  

  שיח הרסני

  :המדגימה כיצד הם אינם פוגשים זה בזה, בהיגד הבא נפרוש שיחה אופיינית בין אבי ועדי

שיהיה , אמר לי שהוא רוצה שהדברים יעבדו טוב בינינו. אתמול אבי דיבר איתי"  : עדי

מאותו הרגע הוא התחיל לדבר אלי . כי הוא החליט שצריך להיות שיפור בינינו, שיפור

  ".בפקודות

  ".את כל הזמן תקועה, צריך להזיז אותך"  : אבי

  ".אני עושה דברים בקצב שלי וכשאני מחליטה על זה, אני שונאת פקודות"  : עדי
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אני לא . שחשובים ליאני לא סובל שדברים על הרצפה ואת דורכת על חפצים ודברים "  : אבי

  ".יכול לסבול את זה

רוצה , אתה אש, אתה לא מקשיב, לי נמאס מהפקודות שלך. זה כי אתה פדנט ושתלטן"  : עדי

  ...".תיכף ומייד. הכל עכשיו

  ".את מביאה עלינו דכאון וצרה צרורה, לי נמאס ממך"  : אבי

  ".יש לך בעיה בשתלטנות ובאימפולסיביות"  : עדי

, אני טיפוס מאוד נמרץ. לי לא מתאים צב. עות גדולה כשהתחתנתי איתךעשיתי ט"  : אבי

אז , יש בעיה. ולא משתף אותה, אני לא סומך על עדי. אחראי מאוד ואני מעמיס עלי המון דברים

זה כי אני לא סומך . אני שובר את הראש איך לפתור אותה והיא בכלל לא יודעת מזה אפילו

אש שלה שאני אטריד אותה בכל מה שקורה כי היא רק רוצה את ונראה לי כי בכלל לא בר, עליה

  ...".השקט ולהסתלבט כל היום

בשבילי לצאת החוצה זה . אני אוהבת שקט ואוהבת מאוד להיות בבית. זה באמת"  : עדי

  ..."פרוייקט גדול

והיא עייפה ... אוהב לטקטק את הכל, בילויים, אני אוהב לצאת... וזה מה שאני שונא"  : אבי

  ...".זה אופי של שמנה. קשה להזיז אותה... כזאת

. כולם קוראים לי עצלנית. אני קוראת לזה עייפות כללית, טיפוס עייף. אני עייפה"  : עדי

איחרתי . לצבא בקושי הייתי קמה בבוקר. לכל מקום איחרתי... לדעתי ככה הייתי מאז ומתמיד

  ...".אני טיפוס של עייפה... וםגם לעבודה זה סיפור לק. המון ודפקו לי המון תלונות

אין , החיתולים של הילד על הרצפה, אני בא הביתה מוצא בית מטונף. זה מדכא אותי"  : אבי

וזה ? אני שואל אותה מה עשית כל היום. כתמים של דייסה  על הריצפה, המקרר ריק, אוכל

, ה'לעשות ספונג, ותואני מתחיל לנק, אחרי יום עבודה, אז אני מגיע הביתה עייף. מרגיז אותי

  ".לסדר ארונות

חשוב לו שכל דבר יהיה , הוא פדנט. לא מפריע לי שיש אי סדר, אני לא כמו אבי"  : עדי

  ".לי לא מפריע. במקום

אין לי בעיה , שלא תחשבי, ואני... את לא מבינה שלא כיף לי לבוא לבית כזה מלוכלך"  : אבי

בערב ולמצוא אותך סתם יושבת ולא עושה עם  אבל זה מרגיז אותי לבוא הביתה, לנקות ולסדר

  ...".והבית מטונף, עצמך כלום

  ...".אני קמה מאוחר כי אני גם מטפלת בתינוק"  : עדי

שני בני הזוג " ?כיצד נשפר את הקשר בינינו"הטקסט הגלוי של השיחה בין בני הזוג עוסק בשאלה 

שני בני . נקודה זו מתחילה גם התקלהאך מ. מביעים נכונות ועניין לשפר ולעבוד על הקשר ביניהם

אשר יגדיר , חלל של צמצום, ללא יצירת מרחב ביניים, הזוג פורקים זה על זו את אשר על ליבם

  .יגן עליהם ויכיל את הנאמר ביניהם, את גבולותיהם
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עדי עונה לאבי באופן קונקרטי . עדי כלל אינה מגיבה לקריאת ההתעוררות שמשמיע לה בעלה

ואינה נותנת את ליבה ליאוש שמביע בעלה כתגובה להיותה חסומה ") בתינוק אני מטפלת("

  .יצירתית

אין הם ". מתאים יותר", אך עדיין שניהם מחפשים בן זוג אחר, בני הזוג נכנסו לקשר הנישואין

הדיאלוג אמור להכליל את כל . מעוניינים להתוודע אל החלקים הסמויים בתוכם ואצל בן הזוג

אין אבי מעוניין להכיר את עדי על כל מכלול , אך כפי שאנו רואים. כדי מארג אחדהחלקים הללו ל

כך . החלקים הסמויים נותרים מפורדים. אישיותה ואין עדי מעוניינת להכיר את אבי בכללותו

והמוכשרים לבין " הטובים"והפיצול בין החלקים , נותר הפיצול בין היצר לבין היצירתיות

  .יםהאפל, "הרעים"החלקים 

מרחב שלישי בין , והימצאותו של חלל ביניים, הקשר הזוגי כרוך במערכת מורכבת של משתנים

העדר מרחב של צמצום . משמנת את כל חלקיה, מקלה על תפעולה של מערכת זו, שני בני הזוג

  .ל"וחריקות אלו נשמעות בדיאלוג הנ –יוצר חריקות בין מרכיבי המערכת הזוגית 

  

  סוף הדרך

במהלך השבוע שעבר בין הפגישה הקודמת לפגישה . אה נעשתה לפגישה האחרונההפגישה הב

אורזת לקראת המעבר , עדיין בביתם, עדי. הנוכחית עזב אבי את הבית והגיש תביעת גירושין

  .הראיון הופסק. בחזרה אל בית הוריה

כי . הבשלוו, אני הגבתי כמו שתמיד אני מגיבה... אבי החליט לוותר על הנישואים"  : עדי

אני לא אוהבת שהמציאות נכנסת ומפריעה לי ואבי כאילו . קשה לי להזיז את עצמי מהשלווה

אני מעדיפה להישאר . אבל לי קשה להזדעזע. הוא רוצה לזעזע אותי. עכשיו רוצה להפריע לי

, ...אם הוא רוצה להתגרש. אני אוהבת חממה, אני אחזור להורים שלי, מקסימום. בשקט שלי

  ".אבל זה הוא שבעייתי, כי הוא מפיל עלי הכל, א רוצה לפתור את הבעיות שלואם ככה הו

אני יודע שאני רוצה להיפרד מעדי , אני רוצה להתגרש וכשאני חושב על זה טוב טוב"  : אבי

מפריע לי שהיא לא . יותר מכל דבר אחר. זה מה שהכי הכי מפריע לי. בעיקר בגלל העצלנות שלה

, אם היא היתה עושה משהו טוב עם עצמה. זה עם עצמה לשום מקוםולא ז, מתקדמת עם עצמה

. אבל קשה לי להתחבר איתה כשהיא במצב כזה עם עצמה וטוב לה ככה. אני הייתי מאושר מזה

אפילו המין היה אחר בינינו אם היא היתה . יותר מאשר כל דבר אחר, קשה לי לחיות איתה ככה

כשהיא אין לה מה לעשות עם עצמה , ה במיטהקשה לי להימשך אלי. עושה משהו עם עצמה

  ...".אני לא יכול לסבול את זה שבן אדם ככה מבזבז את עצמו... מהבוקר

  ...".רד ממני, כבר נמאס לי לשמוע תקליט שבור, אבי"  : עדי

באבי בוערת . בהיגד הזה אבי קושר בין הדיכוי היצרי לבין הדיכוי הרוחני והיצירתי של אשתו

עדי מנהלת את חייה . בין אם הוא מצליח בכך ובין אם לאו, עצמו לידי ביטויהתשוקה להביא 

  .ולא כלפי אבי, לא למתרחש בתוך עצמה ,היא אינה מגיבה לכלום. כמתוך שינה
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  דיון

ביטוי יצירתי וקיומו של קשר מפרה ומבריא בעל , בדוגמה זו שוב ראינו את הקשר בין ביטוי יצרי

שהתפשט לעבר דיכוי הביטוי היצירתי , די ואבי ראינו דיכוי יצריאצל ע. מאפיינים דיאלוגיים

  .סיום הנישואין –ובסופו של דבר הוביל לכשל דיאלוגי 

כשתי ישויות אשר , הם מעמידים עצמם זה מול זה. אבי ועדי מסמנים גבולות וחיץ ברור ביניהם

, אחת-התרופות בבתשותה את , הוא אבי. והזר מפרידים ביניהם" האחר", המובדלות, השונות

צריך מייד לטקטק את . אין תהליך"ובמין  ,"עשר ארצות בארבעה ימים, אק'צ- יק'צ"עורך טיול 

, היא הרגילה עצמה להתאפק. זוחלת לאיטה. היא איטית. תכלית ההיפוך, ואילו עדי". העסק

וד אפשר גם בע, יש מחרתיים, יש מחר. לאט לאט, אצלה הכל הולך באיזי. "להרחיק, לדחות

ובבסיסו הניגוד בין , אבל הנישואין הם איחוד בין תמצית הניגודים, נכון שהם שונים". ...שנתיים

שניהם נותרו עוינים זה . בנישואיהם של עדי ואבי לא נערך איחוד בין המנוגד .הגבר לאשה

. הם בחרו להבדיל עצמם זה מזה. הם בחרו בדרך הפשוטה ביותר. של זה" שונותו"ול" אחרותו"ל

הבחנה , הם ערכו הבחנה ביניהם. בין יעיל לזניח, גבול המבחין בין איטי ומהיר. הם התוו גבול

את , ובמקרה הזה, "האחר"מגדיר ואף שופט ומבטל את , גבול מפריד, שסימנה גבול ברור ביניהם

  .בן הזוג

לילה את המכ, תפיסתם את הקשר הזוגי אינה תפיסה דיאלוגית. כך לא נוצר דיאלוג בין בני הזוג

בן הזוג הוא , מנקודת מבטם של עדי ואבי. האחר ובו בעת מגדירה את גבולותיו ואת ייחודו

מתקיים מחוץ , וקיומו אם כן, בעיקר בשל אופן התקיימותו האחר והשונה, השונה ממני" האחר"

כי אם בסביבה , אין הם סוברים כי הם מתקיימים בגבולות משותפים .לגבולות של הפרטנר

, ביניהם לא מתקיים מרווח. בעלת גבולות ברורים בין הפרטים המרכיבים אותה, מנוכרת אנושית

מבלי לפתוח , כל אחד מהם דבק באופן קיומו הייחודי. עצמי" צמצום"סדק צר הנוצר כתוצאה מ

אלא שבן הזוג נתפס כמישהו , לא רק זאת. לעבר גבולות קיומו של האחר, ולו הצר ביותר, פתח

... עדי דרכה עלי בדברים הקטנים של החיים. עדי מזיקה לי": אבי" (אוייב"מעין ואפילו , "זר"

, לקבוצת הפעלתנים, מי שלא משתייך לקבוצתו של אבי, כך ").היא לא שומרת על העולם שלנו

שיש לה פן שלילי ומאיים על , ומוגדר כמי ששייך לקבוצה אחרת, מתוייג כמפריע ואף כאוייב

לא נוצרה הוויה זוגית הכוללת בתוכה את הניגודים המרכיבים , כך". העולם"המשך הקיום של 

כי , יונג העיר. עד לגירושיהם, הלך והתפרד, עולמם הזוגי. את עולמה של עדי ואת עולמו של אבי

, לרוב. מחזק  ומצמיח, לקשר בוגר, רק לעיתים רחוקות קשר הנישואין הופך מיד עם תחילתו

אך ,  Jung) 1958( אין המודעות נקנית אלא ביסורים. משברים נקנה באמצעות, קשר בוגר כזה

לא , שונה או מפריע, או מתייגים אותו כזר" האחר"שבהם מתעלמים מ, ביחסי הדדיות מדומה

  . נערך כל דיאלוג מכליל המאחד חלקי נפש פגועים או פגומים

הרוחני שלא , הנפשימסמל באופן פיזי את העדר המפגש , העדרו של המפגש המיני בין בני הזוג

בני הזוג מתארים סיבות שונות המתרצות את העדרו של . הצליח להתקיים ולהתממש בין בני הזוג

אין בסקס " :עדי...". שמנה... שיער פרוע, עדי מסתובבת כל היום בחלוק: "אבי(המפגש המיני 

שלא מתקיימת משום , המפגש המיני לא מתקיים, כך או כך"). אק'צ יק'הכל צ... ביננו תהליך

  .הכללה של האחר על שונותו ומורכבותו
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ומפגש זה כולל בתוכו את כל מגוון תופעות הנפש , מפגיש אותנו עם עצמנו, אליבא דבובר" אחר"ה

, או לחילופין, )1991לוינס " (האלוהי שבנו"מפגש זה עשוי להצמיח אותנו ולקרב אותנו אל . שלנו

  .כפי שמודגם במקרה שהצגנו כאן, ייםשיעמיק את השבר הק, להצמיח משבר נוסף
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  11פרק 

  מיקה ושחר

  הקדמה
  

כמו הזוג שפתח , משום שגם הוא, בחרתי לסיים את הצגת סיפורי החיים דווקא בזוג שאציג להלן

אך , דיאלוגי החובק העדר יצריות ויצירתיות-מייצג באופן חד את תופעת היחס הא, את העבודה

וביקש לרכוש את היכולת להכיל את , נו חדל מן המאבק על קיומוזוג זה אי, לעומת הזוג הראשון

הצליח לעבור , הזוג שנציג להלן, בסופו של דבר. כל המרכיבים הנחוצים לקיום חיים אותנטיים

הכוללת , למערכת יחסים דיאלוגית, דיאלוגית וקפואה מבחינה יצרית-ממערכת יחסים א

  . מרכיבים יצריים ויצירתיים מהנים ופוריים

ופנו לטיפול בשל רצונה של האשה , נשואים כעשר שנים, בקירוב 40בני , בני הזוג מיקה ושחר

עמדה מיקה  –כאשר החל תהליך הראיון . עקב שעמום גדל והולך בנישואיה, להתגרש מבעלה

  . והם לא קיימו יחסי מין כמעט שלוש שנים, להגיש בקשת גירושין

  ).שעות זוגיות ופרטניות 30-כ(טה רבות עבודת הראיון התמשכה על פני שעות הקל

והיגדיו , שחר כמעט ולא סיפר או דיבר על עצמו. בני הזוג לא תפסו מקום שווה –במהלך הראיון 

היא הרבתה למסור תשובות . לעומתו מיקה ציפתה לשעות הראיון בכליון עיניים. היו לאקוניים

 –לידי ביטוי גם במבנה הראיון  הבדל זה בא. אסוציאטיביות וחשה מעורבות רבה, מפורטות

: עובדה המשתקפת גם ביחסיהם ההדדיים, למיקה הוקצה מקום רב יותר לעומת זה של שחר

בעוד שמיקה , כדבריו" למינימום ההכרחי"ומצמצם את ביטויו העצמי עד , שחר מקפד את עצמו

, שאותם נציגההיגדים של מיקה ... הלוקחת את כל הקופה" שתלטנית אגואיסטית"רואה עצמה כ

עד . ויותר שותקים את הדברים, ואילו ההיגדים של שחר יותר מצומצמים, הינם רבים ומפורטים

  .ואשר איפשר יתר איזון בין בני הזוג, לאותו מומנט אשר איפשר את בניית מרחב הביניים, לשינוי

ם מפליגים כאשר נפגשנו לצרכי הראיון ניתן היה להבחין בשינויים קטנים ובהמשך גם בשינויי

נציין כאן כי היחסים בין בני הזוג . שינויים שעליהם נוכל לקרוא בגוף העבודה. שעברו על בני הזוג

ושחר החל לקחת לעצמו יותר מקום ביחסי , יותר ויותר צמצמה מיקה את עצמה. עברו מהפך

  .הזוג

מתאפיינים היום והם בישרו לי כי חייהם , נפגשתי שוב עם בני הזוג, כשנתיים לאחר תום הראיון

  .יצירתית וזוגית כאחת, בשפע של פוריות

  

  הצגת הזוג

מיקה טוענת כי שחר משעמם . טק-כהגדרתה ושחר מהנדס במפעל היי" שחקנית יוצרת"מיקה 

מיקה רגילה לסביבה . הוריה ואחיה, וכמו רבים מחבריה, שחר אינו אומן כמותה. אותה

מיקה טוענת . איש של מעשים מוגדרים וקונקרטיים, ואילו שחר איש אפור, אומנותית בוהמיינית

שחר יכול לדבר שעות על . יבשות ואפורות, השיחות עימו משעממות. כי שחר גורם לה לחוש דכאון
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מאוהב במיקה ואינו מעוניין לפרק את , שחר לעומתה. מיקה חשה מותשת מכך. כסף ועל השקעות

לזוג (ם בניגוד למיקה שאינה רוצה כלל בילדים הוא מעוניין בילדים נוספי. לא רק זאת. הנישואים

מטלה "עבור מיקה המין הוא ). שנולד בשל ההתעקשות של שחר להביא ילד לעולם, ילד אחד

העלו הבעות , השאלות שלי סביב ההיבט היצרי, בזמן הראיון. "מטרד מעייף ומיותר, משעממת

הם , לעומת זאת). דברי שחר( "זמן שחבל להשחית עליו"זהו נושא . שעמום ועייפות אצל בני הזוג

מיקה ראתה עצמה כיוצרת מבוזבזת . הכבירו מילים לגבי העיסוק בתחומים היצירתיים

אך כמתקשה לממש את , ראה עצמו כבעל מקצוע מצליח, שחר. חסרת סיפוק אמיתי, ומתוסכלת

  .מלוא ההיקף של הפוטנציאל היצירתי שלו

  .עם תחילת תהליך הראיון, ששרטטו בני הזוגכל אלו הוו את מרכיבי התמונה הזוגית 

דיאלוגית לעבר -בהמשך הצגת המקרה נעקוב אחר התהליך שבו מתפתחת מערכת היחסים הא

מערכת יחסים שמתקיים בה מרחב הביניים הדיאלוגי המתאפשר כתוצאה  -זוגיות דיאלוגית 

מיקה : חה יצירתיתהתרחשה אצל שני בני הזוג פרי, במקביל לשינוי ביחס הזוגי". צמצום"מ

ומספרת על  –התקבלה כשחקנית בתיאטרון ואף העלתה הצגת יחיד המבוססת על סיפור חייה 

. על רקע ההרסנות והאובדנות שהקיפה אותה בילדותה, מאבקה לחיות חיים יצירתיים ופוריים

 ,גם שחר עבר שינויים חיוביים בעבודתו". מרוצה מהחיים, לאשה מוגשמת"מיקה הפכה להיות 

גם חייהם היצריים עברו . תפקיד ממנו הוא שבע רצון, וקיבל תפקיד בכיר בחברה טכנולוגית

  .הם מקיימים יחסי מין באופן מהנה וקבוע ומיקה עומדת להביא לעולם ילד נוסף. תפנית

  

  בית ילדותם של בני הזוג

  מיקה

צאו מקלט כנערים ומ, שברחו בזמן מלחמת העולם השניה, הינה בת להורים ממוצא הונגרי, מיקה

נסעו , נישאו, ועם תום המלחמה, בזמן המלחמה הם הסתתרו ביחד במחבוא. צעירים ביערות

בשל , לאחר כמה שנים הגרו לפאריס. לאיטליה שם למדו ארכיטקטורה ואמנות והתיישבו שם

בנוסף לו היו . שהתאבד, צייר, למיקה היה אח. ושם נולדה מיקה, היותה מרכז עולמי לאומנות

וכן שני בני דודים , שחקן, כמו סבא שלה, אשר שמו קץ לחייהם, וד אנשים במשפחתה הקרובהע

נושא ההתאבדות ואיבוד הרצון לחוות את החיים על רקע של כשלון . אמנים שהתאבדו, נוספים

  .לממש את היעוד היצירתי והאמנותי הינו מוטיב שחוזר על עצמו במשפחתה של מיקה

  

  שחר 

הוא היחידי שנשוי מבין . לד בשכונת מצוקה להורים קשיי יום שהגיעו מעירקנו, 40כבן , שחר

שחר היה בילדותו ילד . למרות גילם המתקדם, שנותרו ברווקותם ומתגוררים בבית הוריו, אחיו

ועל כן הצטיין , למשפחה" כבוד"הוטל עליו להביא . ועל רקע זה ניטעו בו ציפיות גדולות, מחונן

לצאת לטיולים , לרכב על אופניים, נאסר עליו בילדותו לשחק עם חברים. דיובאופן כפייתי בלימו

  .כהגדרתו" מכונת לימודים"התקפד והפך להיות , עם הזמן. כל זמנו היה קודש ללימודים. 'וכו
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  נושאים עיקריים בסיפור החיים של מיקה ושחר

  אי הדדיות בקשר הזוגי –' חלק א

על , מקור הריחוק. והחריף לאחרונה, ן בריחוק עוד מתחילתוהקשר בין בני הזוג התאפיי – ריחוק

  . ואילו שחר רואה בריחוק תוצאה של היחסים המעורערים. נובע מאי התאמה ביניהם, פי מיקה

ומסרבת לקבל את בעלה , לדימוי שלה על בן זוג, מיקה נצמדת לאידיאל: הקושי בקבלת האחר

היא היתה מעדיפה אמן . שכה מאפיינים אותוקשה לה עם הארציות והמציאותיות . כפי שהוא

  .כתוצאה מכך היא מזלזלת בעולמו של בעלה.בוהמיין

שם , שחר צמצם עצמו למינימום ההכרחי. הנישואין סובלים מחוסר איזון: סימטריה זוגית-א

אין , כאשר שחר נאלם וחדל לבטא את עצמו. עצמו בעמדת המתנה והפסיק לבטא עצמו בנישואין

, ולכן הפסיקה להשתוקק אליו כגבר, הוא חדל לרגש ולהפתיע אותה. יינת בו יותרמיקה  מעונ

  .ופסקו יחסי המין ביניהם

אי הנוחות של שחר וחסימתו מביטוי עצמי . המצב הגיע למשבר: תחילת השינוי –המשבר 

. משבר זה מהווה נקודת מפנה. נעשית בלתי נסבלת ומוליכה את הזוג לקראת משבר, בנישואין

מיקה . ובהמשך גם בחייו האישיים, מתחיל בתהליך של ביטוי עצמי במסגרת הזוגיות שחר

  . ולהתפתח ולקבל את שחר באופן נכון, מגלה נכונות להשתנות, במקביל

המקום היחיד בו קשר הזוגי יכול , מרחב ביניים. מיקה מעניקה מרחב לשחר: בניית המרחב הזוגי

. בשל עברה הקשה במשפחת המוצא שלה, זאת בעבר היא מספרת כי לא יכלה לעשות. להתממש

  .התאפשר לה לבנות גשר אל בעלה, שלה" התיקון"רק עם 

עושה דבר עם , ולראשונה מזה זמן רב, בילוי בפאב: שחר מוצא תחביב :שחר מתחיל לבטא עצמו

 גם, עובדות אלו מצטרפות ליכולת ההולכת וגוברת של שחר לביטוי עצמי. במנותק מאשתו, עצמו

  .מול אשתו

על השינויים , על עברם, בני הזוג עורכים סיכום בוגר ביניהם: תחילתם של יחסים דיאלוגיים

הדיאלוג , עם זאת. ועל החסרים שהם חשים ושעדיין יש להביאם בחשבון, החיוביים שעברו

  .ומביא בחשבון את כל אחד מהם כאדם תקף ועומד בפני עצמו, ביניהם בוגר

  

  היצר –' חלק ב

לדעתם . והיצריות מעולם לא הוו מרכיב מהותי בקשר ביניהם, המין – "ין אינו מרכיב מהותיהמ"

עם זאת העדרותו הכוללת של . עובדה זו מעידה כי הקשר ביניהם עמוק ואינו מושתת על המין

  .המין בשנים האחרונות מצביע על העדר התשוקה של מיקה כלפי שחר

ארת את ההיסטוריה המינית שלה כהיסטוריה של מיקה מת – "מין אצלי לא מחזיק מעמד"

מיסוד הקשר . היא מאבדת את הענין המיני בו, ומשנכבש הגבר. המין נועד לכבוש גבר. כיבושים

  ".דכאון ושעמום גדול"המין הופך להיות . גורם לה להעלמות התשוקה
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וש שבמין עם לא רק הריגוש והחיד –מיקה מספרת כי הריגושים הם עיקר חייה  – מין ורוטינה

ואילו המין עם שחר תמיד . גם בעבודתה היא כל הזמן מחפשת אחר התרגשויות חדשות. גבר חדש

  . המיועדת לעשיית מין –יש משבצת ביומן השבועי . רוטיני

בני הזוג מתארים עצמם מבחינה מינית כשמרנים ונקיים וכי  – "אנחנו מוזיאון מבחינה מינית"

, ובכל זאת. המין הזוגי היה נטול חיות במשך זמן רב, כלומר. םאינם עוסקים ברגשות שליליי

  .מדגישים בני הזוג שהעדר המין אינו מטריד אותם

בני הזוג קושרים בין הכחדת תחושת הרעב המיני לבין הביטוי הגופני  – "אנורקסיה מינית"

קשר זוגי  הם מתחילים לראות כי העדר המין הוא תוצר לוואי של העדר –והנפשי החסום שלהם 

  .רגשי ויצירתי, והעדר קשר נכון עם ביטוי עצמי, דיאלוגי

תהליך . מיקה מתחילה להיות מוטרדת מהעובדה שאין לה חשק מיני –" אני כמו אמבה במיטה"

  .זה מקביל לתחילת יצירת הקשר בינה לבעלה

שוקה ובמקביל החלה הת, בני הזוג החלו לפתח קשר רגשי עמוק ביניהם – חזרתה של התשוקה

  !יחסי אהבה: הם החלו לקיים יחסי מין והם מכנים זאת –לחזור למעונם 

  

  ההיבט היצירתי –' חלק ג

אך , הוא אוהב את עבודתו. שחר מתאר את המקצוע בו הוא עוסק: חנוק מבחינה יצירתית: שחר

הוא חש חנוק מבחינה . מזה כמה שנים הוא חש כי הישגיו המקצועיים אינם ממלאים אותו

  .יתיצירת

והיה לה קושי לתפוס , מיקה ביטלה את עצמה :ביטול עצמי המקשה על ביטוי יצירתי: מיקה

מיקה קובעת כי הביטוי היצירתי שלה חלקי . לכן למדה מקצוע שאינו היעוד שלה. מקום בעולם

, לכן מסתפקת בעבודה כמספרת סיפורים לילדים ,"שחקנית שלא עובדת": קוראת לעצמה. בלבד

  .הקושי בביטוי יצירתי כקשור לעובדה שקשה לה להיות נוכחתומסבירה את 

מיקה עסוקה בכתיבת מחזה המבוסס על סיפור : נסיון לפתוח אפיק יצירתי נוסף –הכתיבה 

היא מקווה שדרך הכתיבה היא . והיא רואה בכתיבה נסיון להפיח רוח חיים במעשה ידיה, חייה

  .תוכל למצוא אפיק נוסף לביטוי עצמי

מגלה מיקה  –בסופו של תהליך ההיכרות מחדש עם בעלה ואיסוף שבריה שלה  :ראחרית דב

מחזה זה פותח בפניה . כוחות יצירתיים חדשים ומצליחה להעלות על הבמה מחזה אישי שכתבה

שחר אף הוא פורח ומקבל משרה ההולמת . דלתות מקצועיות רבות והיא זוכה להכרה מקצועית

  .ת שבוגם את כישוריו וגם את היצירתיו
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  פירוט הנושאים המופיעים בסיפור החיים

הנושא , לדעתה. השעמום שהיא חשה בחברת בעלה: מיקה מציגה את הבעיה העיקרית בנישואיה

מה , איך לנהל חשבונות, איך לחסוך כסף, איך לעשות כסף: העיקרי החביב על שחר הוא כסף

היא . א בעולם שעשוי לרתק אותואין שום נוש, מעבר לכך. 'נעשה בשווקי הכספים בעולם וכו

לכן היא . ולחייה מלאי העצב והכבדות, רואה במוגבלותו של שחר את הסיבה לדכאון שהיא חשה

שיהיה , שיהיה כמוה וכמו כל משפחתה, מגיעה למסקנה שהפתרון יבוא מהחלפת בן הזוג באחר

תשתעמם ותשתחרר היא לא , וכך. ומלא מבחינה אינטלקטואלית, לא צפוי, אמן בעל מזג סוער

ומאושרת , שמחה וקלילה בחייה: היא תחוש אחרת. מהדכאון האפל אשר הולך ומשתלט על חייה

  .בזוגיותה

על מנת , בו" משתמשת"עם זאת הוא סבור כי מיקה , אך ".אני אדם אפור", מודה שחר, אכן

אך אין , תההוא מאוד אוהב את מיקה ומעוניין מאוד לחיות אי. למסך את הדכאון שבו היא חיה

  .כך הוא מבכר לחיות את חייו. כך הוא חי. הוא סבור שיש בו איזה שהיא בעיה

, הוא צייר מחונן. יש לו חוש אסתטי מפותח: מיקה מצביעה על מגוון כשרונותיו וכישוריו של שחר

. בונה ומצייר את התפאורות שמשמשות אותה בהצגות שהיא עורכת, הוא זה שמתכנן. והוא פסל

הדיכוי היצירתי שאותו . הוא בוחר לדכא אותה. מתכחש ליצירתיות שלו, לטענתה ,אך שחר

על שחר . שאסרו על כל ביטוי אמנותי ויצירתי, הוא תולדת הדיכוי ששרר בבית הוריו, מקרין שחר

שמתעניין אך ורק , לכן הוא היה תלמיד מצטיין. המשפחתי שעושה כסף" החכם"הוטל להיות 

מיקה מספרת כי הוריו של שחר אסרו על . ת ליהנות ממעשה היצירהואיבד את היכול, בכסף

, ומעלה את הסברה שיתכן כי שחר מצמצם את יצריותו ויצירתיותו –" לצאת לחיים"ילדיהם 

  .זה" איסור"כציות ל

קריאה לעזרה ונסיון לטלטל , המשבר שמיקה המיטה על נשואיה ועל שחר מהווה צורה של ניעור

היא , משהתייאשה. מיקה מבקשת להפיח רוח חיים בשחר. את האבק לנער מעליו, את שחר

  .ביקשה להפרד ממנו

שסביבו יתלכדו שני , בהחלט ניתן לראות גם כנסיון לבנות ציר חיים חדש, את המשבר הזוגי הזה

משבר הנישואין נועד לשנות את המצב בו . המנסים להכניס חיות לזוגיותם המשמימה, בני הזוג

במקרה של מיקה ושחר הביאה אותם . אינו מרגיש טוב עם עצמו ולא עם האחר אף אחד משניהם

ולבנות גשר דיאלוגי בין האפרוריות שאותה , הטלטלה להכניס יותר הדדיות בחייהם המשותפים

  ).אך גם חיות וצבעוניות(לבין הסערה שאותה מייצגת מיקה , )אך גם קביעות ובטחון(מייצג שחר 

  

  קשר הזוגיאי הדדיות ב –' חלק א

זאת . דיאלוגיים שאפיינו את הזוג-בחרתי לפתוח הצגת מקרה זה דווקא בתאור היחסים הא

משום , בחרתי כך. בניגוד לשאר המקרים שבהם החלק העוסק ביחס הזוגי היה החלק האחרון

-הושפע מיחסיהם הא, שאפיין אותם רוב ימי חייהם, שהכשל היצרי והיצירתי של בני הזוג

התפוגגות . עם התפתחותו של היחס הדיאלוגי ביניהם, ך החל בהדרגה להתפוגגא, דיאלוגיים

להתקבל " לאחר"הקושי היצירתי והחסמים היצריים התרחשו לאחר שבני הזוג השכילו לאפשר 

  .החוצה של היצירתיות של בני הזוג" והפריצה"היצרית " החדירה"וכך התאפשרה  גם , בתוכם
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רחוב שהתפרנסה מנגינה -היא היתה אז אמנית. אותה שחר התאהב במיקה מיד כאשר ראה

מלאת ניגודים , אשה סוערת. מיקה היתה אשה מרגשת עבורו. וגרה בעליית גג מעופשת, ברחוב

הססה , לעומתו, מיקה. מיד עם תחילת יחסיהם, הוא היה מחוייב לה, מבחינתו. ובלתי צפויה

למיקה מסגרת " הציע"שחר . צפוי כל כך. חד גוני, יבש, הוא נראה לה מרובע. מאוד לגבי שחר

  .לחייו המשעממים" פלפל"סקרנות ו, לשחר התרגשות" הציעה"מיקה . חיים יציבה ובטוחה

הוא ייצג את . יותר מכך הוא לא היה צריך לכלום. מיקה נעשתה הטעם לחייו, מבחינתו של שחר

, ממנה ניזון, ת של מיקההצבעוניו. הוא הסתפק בחיים רוטינים, הצבע האפור בחייהם המשותפים

היא הפכה והפכה . מיקה סרבה לשמש כמקור היחיד לאנרגיה וחיוניות בחיי שחר. הספיקה לו

  .כדי שהוא יתעורר משיממונו, בחייהם הזוגיים

משבר , באופן סדיר וקבוע, מיקה יוצרת מדי פעם, במונחים מקצועיים מתחום הטיפול הזוגי

כדי , שחר ממאן להשקיע כוח חיים. וח היצירה של שחרעל מנת להעיר את כ, יחסים בחייהם

  . להוציא את כשרונותיו מהכוח אל הפועל

החסר של שחר מתעורר באמצעות בת זוגו המשמשת כהד לצרכי  –במונחים דיאלוגיים 

, באמצעות מיקה. שאינם מוצאים ביטוי במציאות היומיומית של שחר, ההתפתחות של העצמי

  !הם מבקשים מענה. יש בך צדדים יפים אך חבויים: מיקה אומרת לו. ויכול שחר להתבונן בעצמ

  :במונחים דיאלוגיים עשויה להתפרש מסכת היחסים הזוגיים המתוארת להלן, כך

  

  ריחוק

זו בעיה שקיימת מאז . ובזמן האחרון התרחקנו עוד. אנחנו כבר הרבה זמן מרוחקים"  : שחר

אבל הנושא עולה . ונה היה רק חידוד של הנושאבשנה האחר. מין בעיה של התרחקות. שהכרנו

  ...".ואני עובר את אותו הדבר, מאז שאנחנו מכירים זה אותו הדבר... ויורד בכל פעם

אולי ניקח ביחס קורס ... אולי אנחנו מתרחקים גם כי יש לנו מעט זמן נטו לעצמנו"  : מיקה

  ...".כדי שנעשה ביחד משהו, בישול או משהו

למיקה היו בעיות . היו המון בעיות שהתמקדנו בהן. ודדנו עם הרבה בעיותתמיד התמ"  : שחר

התחלנו , וכשכל הדברים נפתרו... בעיה של מקום מגורים, היו בעיות כלכליות. בקריירה

  ".להתמקד בדבר הזה שאנחנו מרוחקים

אני . זה תוצאה של אי התאמה, לדעתי. מרוחקים זה תוצאה. לא שאנחנו מרוחקים"  : מיקה

. איש של מספרים. יבש. הוא אפור... וזה לא הולך לי, נסה בכל הכוח להתאים את עצמי לשחרמ

, במאים, להכיר לו שחקנים... אני מנסה בכל פעם לעניין אותו בעולם שלי... זה לא מעניין אותי

  ...".אני לא מוצאת בו עניין... ואין... אבל הוא מדבר רק על כסף. כותבים

ויש לי אשה . ויש לי ילד. יש לי בית. בקריירה שלי בצורה פנטסטית אני התקדמתי"  : שחר

... והאשה היא ים סוער מאד, אני המגדלור. אך אני מכיר את הגלים. שמתנדנדת ביחסים איתי

והאשה . שקול. מחושב. סגור. אני בן אדם יציב... כי ככה אני בנוי. לכן אין לי תחושת החמצה

  ".ואני כבר רגיל לעליות ולמורדות האלה... מתנדנדתכל הזמן . שלי כל הזמן סוערת
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זה משעמם אותי ... השעמום הזה... לי קשה עם הדכאון הזה. אבל אני לא מתרגלת"   :מיקה

אז אני מנסה שאולי יהיו לנו דברים ... לא מבינים כמה זה קשה לחיות ככה. ולי זה קשה... מאוד

כי כשאני ... אז אולי שנבשל ביחד, ם אניוג, כמו בישול ששחר מאוד אוהב לבשל. משותפים

: אני יכולה אחרי ההצגה לדבר עליה שעות. אז אין לו מה להגיד כלום, לוקחת אותו לראות הצגה

אין לו מה . כלום, ושחר... לנתח כל משפט. התפאורה, המשחק, המסר, על עבודת הבימוי

  ."...אין לי עם מי להתחלק בכל זה... וזה מפריע לי מאוד. להגיד

אין לו מה "אשר , מיקה חשה כי היא נשואה לאדם כבוי. מיקה ושחר חיים בריחוק זה מזה

, מהוצאה החוצה של מה שהפנים קלט ועיבד, המחסום מביטוי עצמי, המעצור הזה". להגיד

, וכי החסימה של הביטוי של שחר, היא חשה שאין לה פרטנר ושותף לחיים. מפריע מאוד למיקה

מיקה מנסה למצוא . היא חשה שהיא לא רוצה להמשיך להשאר נשואה לשחר .מכבה אותה כאשה

. שידביק אותם ויקרב אותם זה לזה, את יחסיהם" לבשל"שיעזור לזוג , כמו קורס בישול, תשובות

  ...היא נותרת לא מסופקת, עדיין... אך

, עמוק חסר שאותו היא חשה באופן, של שחר" החסר"מיקה מצביעה על , במונחים דיאלוגיים

למרות ששחר הוא , שחר אינו חש, את החסר הזה. הגורם לה סבל וקושי לחוות אושר בנישואיה

שמחובר לתחושת הבעלות על כסף , שחר. החוסר בביטוי עצמי אותנטי: הבעלים של אותו החסר

אך אינו סובל מכך , הוא אינו מבטא עצמו באופן יחודי: הוא בעל קשר רופף לעצמו, באופן עמוק

  .הריהו מגדיר עצמו כמאושר, כל עוד הוא עם מיקה. להיפך. כלל

כך שלא יחוש דכאון , כאובייקט הממלא את החסר שלו, במיקה" משתמש"שחר , במובן מסויים

מסרבת , אשתו, אך מיקה. בשל העובדה כי ביטויו העצמי נחסם ואינו בא באופן מלא לידי ביטוי

כל עוד הביטוי , מסרבת לחוש אושר, לעומתו, היא. נחת מכך-היא מלאת אי. כזה" להסדר"

מיקה מסרבת : במונחים של הזדהות והזדהות השלכתית. חסום, אפילו של אחד מהם, העצמי

היא יוצרת משבר בנישואין על מנת ששחר יקח בחזרה את . להמשיך להכיל את הדכאון הזוגי

דיאלוגיים מיקה מבקשת במונחים . ויתחיל בתהליך של ביטוי עצמי יחודי, הבעלות על הדכאון

  .ובכך יתקף גם אותה, בשחר שיכיר בעצמו

  

  :הקושי בקבלת האחר

  .מיקה בהיגד הבא מצביעה על תפיסה אוטופית של בן זוג שיהיה זהה לה בכול

על נושאים . שיהיה דיאלוג ביננו. שיהיה אומן ובן אדם טוב. יש לי אידיאל על בן זוג": מיקה

. אולי זה אוטופי לחשוב שיהיה לי את זה... פונג- שיהיה פינג. יםעל נושאים רוחני, אומנותיים

זה לא משקל . והוא גם לא ידבר על נושאים רוחניים. שחר לא יהיה אומן. אבל אני רוצה את זה

... עולם מאד שונה משלי. וזה עולם אחר. עמוד התווך שלו זה המציאות והארציות. הכובד שלו

אני לא כל כך אוהבת לטרוח . לא מבינה אותו. לא מושקעת בו. ועולם שאני אפילו אולי מזלזלת ב

לא כל כך . ואני לא כל כך מקבלת את העולם של שחר. עולם אחר לגמרי. להבין בעולם הארצי

כל ? אבל שזה יהיה כל העולם. אני מבינה שכסף זה דבר חשוב, טוב. מכבדת את העולם הזה

שחוקרים , שמעניין, שמעסיק, נושא אחר ושאין שום? היום להתעסק רק במספרים ובכסף
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טוב . טוב מאד. ושחר הוא בן אדם טוב... גורם לי להתייבש בנוכחותו. אז זה מרוקן אותי... ?אותו

  !"אבל אני צריכה עוד משהו. זהב טהור. הוא זהב: אמרו לי עליו, כל החברות שלי. ממני גם

. בתחום שבין אדם לעצמו ולזולתו, גיזהו קושי דיאלו. את בעלה, "האחר"למיקה קשה לקבל את 

ולאחר , לאחר נישואיה, מדוע כעת, אם כך. היא זו שבחרה להנשא לו. הרי מיקה בחרה את בעלה

  ?עוד בטרם נישאה, שכבר היה גלוי לה, בשל היבט, דוחה מיקה את שחר, שהביאה ילד לעולם

, במודע, יקה בחרהמ. בעולמה" אחר"במשמעותו הדיאלוגית של ה, מיקה עוסקת בהיגד זה

היא בחרה . מהאשה, באחרותו, שהוא שונה במהותו, היא לא רק נישאה לגבר". אחר"להנשא ל

בניגוד לאידיאל , מיקה פועלת במודע, כלומר. כלומר אינו זהה לה, שהוא אינו אמן, להנשא לגבר

, זרהמהות נפשית אחרת ו, הנישואים הם אמצעי להתקרב ולבחון מקרוב. ונישאת לשחר, שלה

, עם הזמן, אך. כפי שמיקה הגדירה" עולם אחר. "חומרית, מקורקעת, שמתאפיינת בארציותה

בינה לבין " צמצום"ויצירת מרחב ביניים של , החזקתו, ניהול הדיאלוג. כי קשה לה, מגלה מיקה

לכן מיקה מבקשת לפרוש מהמסע . מסובכות ומורכבות, כל אלו הן מטלות התפתחותיות, האחר

עכשיו היא רוצה לכונן מסע אחר עם מישהו . שהוא שחר" האחר"להבניית הדיאלוג עם לגילוי ו

מיקה מבקשת עתה להנשא . שתוכל לבנות עמו יחס של סימביוזה, מישהו זהה לה, שאינו שחר

עמו לא תצטרך לערוך את המסע להכרת האחר כי . ורואה בכך אפשרות לקפיצת דרך, לאמן

מיקה מבקשת לעבור מנישואין המצריכים מאמץ להבנות , ומרכל. האחר לא יהי אחר אלא זהה

מיקה , במובן מסויים. שאינם מצריכים מאמץ נפשי, לנישואין סימביוטיים, מהות דיאלוגית

שבו לא נדרשת ממנה הנוכחות , נפשי" עדן-גן"להיות שרויה ב, לנוח, כמו רבים, אף היא, שואפת

מיקה מבקשת להמנע ". האחר"תנו בנוכחות והדריכות הנצרכת מאי, המאמץ, האינטנסיבית

אך כרוך במלאכה , מאמץ שהוא לב ליבו של אקט הנישואין, מהמאמץ לבניית קיום דיאלוגי

אינטנסיביות נפשית והתבוננות , מטלה זו מצריכה ריכוז. הבניית יחס דיאלוגי: נפשית מורכבת

אין הוא מעונין ). 127' עמ, 2000, בובר" (אחרות עצמאית"שחר לעומתה מקיים . פנימית אמיצה

ואולי אף אינו מסוגל לסגל עצמו את , ולהכפיף עצמו לאידיאה של מיקה, לוותר על ישותו האחרת

עד שנושא , המיאוס הזה חלחל בנישואיהם. החל שחר להמאס על מיקה, כך". האמן"דמות הבעל 

  .הגרושים עלה על הפרק

  

  סימטריה זוגית-א

הוא מבקש להביע את . יוזמותיו התקשורתיות נכשלות. בקשר הזוגישחר חש כי אינו באמת קיים 

  .שמתחילה לצעוק עליו, דעותיו באופן מדוד והגיוני וזה משעמם או מרגיז את מיקה

. קיימת רק מיקה. כאילו לא קיים בקשר ביננו. אני כמו כלום. לי לא קורה כלום בינינו"  : שחר

כי אם . כל יוזמה שלי נתקלת בהתנגדות חריפה .כי שמתי את עצמי במצב של המתנה. אני לא

, ניסיתי ליזום כל מיני דברים, פעם. אני למדתי לשים את עצמי בצד. זה קשה... אני אעיז לדבר

אבל . הבעתי את עמדתי. לפעמים לחצתי. צריך להכנס לעמדת המתנה. אבל הבנתי שאין ברירה

לכן אני מוריד את . זה לא הולך. וניתאף פעם לא יכולתי להביע את דעתי בצורה נינוחה והגי

כי אין ענין , אבל אני לא מביא את זה. מליון נושאים מעניינים אותי, ואני. הדברים מסדר היום

אני לא מוציא שום דבר , ואז... זה אותו סימפטום. עוברים ישר הלאה. לצד השני לפתח את זה

  ...".זה נכון. החוצה
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ושחר . מיד צועקת אם משהו לא נראה לי. אני מיד עונה. כוןזה נ. זה כואב לי שזה ככה": מיקה

גם הוא , והוא. אז אני אנסה להיות פחות עם פתיל קצר. מוותר. ישר שותק. פוחד מצעקות

שיהיה עם . כי מה שחסר לי אצל שחר זה שהוא לא יפחד להעיז... יצטרך ללמוד לא לוותר לי

וזה לא בא . שיתן לעצמו דרור. סדר של הדבריםשפחות יחשוב כל הזמן על ה. עשיה, יותר יוזמה

לוותר להיות כל . תהליך שבו שחר צריך להתפשט מתוך ההגיוניות שלו. זה תהליך. ביום אחד

  "?מה קורה לנו: כי אני מנסה להבין. הזמן עם סדר בתוך הדברים

שר אך ברגע ששחר מעיז לבטא את א. מהותו המסודרת מדי של שחר גורמת למיקה לבטל אותו

כך מפנה מיקה . זהו אקט דיאלוגי. את נוכחותו מולה, את תחושותיו" מאשרת"מיקה , על לבו

  .מקום בעולמה עבור שחר

אם מישהו . אני לא מרשה לדבר. אני מודעת לזה. ככה זה אצלנו. בעקרון שחר צודק": מיקה

אבל אני . זה אני משתדלת לעבוד על. לריב. אני מיד מתחילה לצעוק, אומר משהו שלא נראה לי

הורגת . אני יורה חיצים בצורה ברוטלית. אין לי כלים לשנות את זה, מרגישה שלפחות עכשיו

הוא צריך להיות כמו . הוא חייב לעמוד על שלו. אבל גם לשחר יש את החלק שלו. את מי שלידי

או , כל אי הסכמה. כל דבר אצלי נחווה כפגיעה. זה נכון. לחפור ולחפור ולא להרפות. דחפור

ככה אני מבינה את . אסור לדבר איתי. אני מיד מתעצבנת, אפילו הערה שלא נראית לי, ביקורת

סוף . באופן קשה ודרסטי. אני לוקחת את זה אישי, כשמדברים איתי על איזה קושי... זה

החסר . שחר אדם טכני. אבל גם לשחר יש כאן ענין... אני צריכה לעבוד על זה עם עצמי. העולם

זה ... לא מתרגשת ממנו. אני לא מתחברת אליו. אני הייתי מתארת את זה אחרת, רגיששהוא מ

. הכל מדוד אצלו. לא יוצא ממנו אש ורגשות... שחר אפור כולו. לא שחסר רק דיבור על אומנות

  ...".להוציא מעצמו דברים, הוא צריך יותר להתרגש

עם מיקה על דברים שמעסיקים כאשר שחר מנסה לדבר . דיאלוגי-מיקה ושחר מתארים יחס א

כי הוא לא יודע כלום ולא רוצה לדבר על , אותו היא מיד מבטלת הכול בטיעון שזה לא מעניין

היא יודעת . שחר מפחד מההתנפלויות האלה ובהדרגה הפסיק לנסות לדבר אתה. אמנות

יואשת אך מ, שתגובותיה הן אלימות ושתלטניות אבל היא מצפה שהוא יעמוד מולה ולא יתבטל

  .מכך שהוא מגיב בהסתגרות

הביטול שמבטלת . שם כפף עצמו לרצונות הוריו, הביטול העצמי של שחר מתקיים עוד מבית אביו

וכך שחר נעשה עוד יותר משעמם , אותו אשתו וזלזולה המתמשך בו מביא לשתיקתו ולהסתגרותו

  . זהו מצב משתק וחסר מוצא. ונטול כל עניין בעיניה

, היא אמנם רוצה לפנות מקום לשחר. ולקשייה בקבלתו של האחר, ל באישיותהמיקה מודעת לכש

: היא זו שתובעת ממנו לפתוח בפניה את לבו ואת נפשו, מצד שני. אך בינתיים אינה מסוגלת לכך

  !אל תוותר! בטא את עצמך! עמוד על שלך! היה

". אה בשחר משהו חיפתאם רו"מיקה . משתנים הדברים, ובכל זאת כאשר הם יוצאים יחד לטיול

מיקה רוצה לחוש כי שחר יכול להשתחרר ממהותו המסודרת והממושמעת ולגלות חיות , כלומר 

  .והדבר משפיע עליה לטובה, שכה חסרה לה אצלו

בטיולים הוא מאד , אבל גם שם... רק כשאנחנו יוצאים לטייל אנחנו מרגישים טוב"  :מיקה

ורק הטיול מאפשר לנו את המרחבים של ... כוהוא נאחז במשמעת נוקשה שיש בתו. מחושב
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כי רק בטיול . גם בחיי היום יום שלנו, אבל אנחנו צריכים את המרחב הזה של החופש... החופש

. ואז זה גם מדביק אותו. משהו חי שנכבה בחיי היום יום שלנו. אני פתאום רואה בשחר משהו חי

  ".גם לי זה קורה, פתאום

לשניהם יש בעיה  .יקה ושחר מכבים את עצמם כל אחד על פי דרכומ. מצב זה לא נמשך זמן רב

, ועובדה זו פוגמת בזוגיות שלהם. אישית שאינה מאפשרת להם להשתחרר ולבטא את עצמם

  .ובמיוחד במיניות שלהם

ואז שנינו מכבים את . לא להשתגע. להיות מסודרת. וגם לי יש את המלחמות עם עצמי:  "מיקה

אנחנו מהר מאד נכנסים לשבלונה של . כי לשנינו יש בעיה... בות את האשואסור לנו לכ. עצמנו

כמו הבלאגן , מתוך פחד שמא הכל יהיה בבלאגן. אך לא חיים, אנחנו מתפקדים". תפקוד נכון"

ושחר אולי מת להיות קצת . משמעת נוקשה. וגם אצל שחר יש משמעת צבאית... שממנו באתי

והבנתי שזה קשור לבעיה המינית ! ללמוד קצת להתפרע. עוהוא צריך קצת להיות משוג. משוגע

. כי שאלתי את עצמי מה מדליק אותי במין. זה כנראה קשור וזה חלק מזה שאין לנו מין... שלנו

ולהיות "משהו שקשור לכללים . קצת מתפרע, אני נדלקת ממשהו קצת הפתעתי: ועניתי לעצמי

לקצת , אבל גם לקצת מתח, י זקוקה לסדר בחייםכי אנ. גומר אותי... לגמרי. מפיל אותי" בסדר

ואת זה אין לי עם . עם משחקים, משהו עם משחק, לקצת השתוללות, לקצת משחק, התרגשות

זה כבר תחום אחר , הסקס, אבל המיטה. אנחנו חיילים טובים. אז בחיים אנחנו מתפקדים. שחר

דעתי פשוט גמר לי את וזה ל! ועם שחר זה בלתי אפשרי! שם אפשר וצריך לשחק. לגמרי

מה ששחר קבע שזה ! כי אני לא מסוגלת לקיים יחסי מין ביום קבוע ובשעה קבועה! החשק

, וכל החשק הולך לי, אז זה עושה לי דכאון ומועקה. היום והשעה הנוחה במשבצת של היומן שלו

קף בחוסר וזה משת, ולי זה ברור שזה קשור גם לקשר ביננו. כי אני לא יכולה להכריח את עצמי

  ...".אלה הם דברים שצריך לעבוד עליהם. הרצון שלי לקיים יחסי מין

שחר מתאר עצמו כאדם . בחייהם של מיקה ושחר מבטא את דיכוי וביטוי העצמי" יוזמה"חוסר ה

השבלונה . כמוות פנימי" היוזמה"מיקה מתארת את חוסר . שדיכא את היוזמה בחייו הזוגיים

את היכולת ליהנות מהחיים ולשחק , קרי –" היוזמה"ו את הם שחנק, והחיים המסודרים

, היוזמה מסמלת את החופש היצירתי. מיקה קושרת היבט זה להיבט המיני בחייהם. בספונטניות

  .את המשחק המיני ביניהם, ומות היוזמה כיבה את היכולת לשחק

  .זוגהתגברות הריחוק ומות היוזמה הביאו לדעיכה ממשית של  התקשורת בין בני ה

היה מצב שפעם אהבתי לעשות ... כן. היום כמעט ולא. פעם היו שיחות ביני לבין מיקה"  : שחר

לאט לאט הכל . אבל היום המצב הגיע לכדי כך שאני הפסקתי לעשות דברים בכלל. איתה דברים

מיקה אמרה לי כל פעם שמאד מפריע לה שאני לא מדבר ... ניסיתי להבין ולראות למה זה... דעך

מיקה אומרת . למה אני לא משוחח על אמנות, ניסינו להבין למה אני לא מבין באמנות. אמנותעל 

אבל כנראה שכל הדיבורים האלה גרמו לי לשתוק ... לי שאמנות זה לא דבר שהוא רק לאמנים

הפסקתי כבר עם הרבה דברים . הפסקתי גם לעשות דברים שגרמו לי הנאה בעבר. עוד יותר

הייתי ... ודעך, זה היה פעם. וזו הנקודה... הפסיקו, דברים שהיו חלק מחיי הרבה... שאני אוהב

  ...".אני איבדתי את עצמי. כל דבר והסיבה שלו... וזה דעך... יותר שמח, פעם יותר עושה

במונחים . הזוגי" נתח"שחר הלך וביטל עצמו לעומת מיקה שתפסה מקום גדל והולך ב, אם כך

  . את מקומו של השותף השני" בולע"שבה שותף אחד בקשר , ריהסימט-דיאלוגים נוצרה כאן א
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  :תחילת השינוי –המשבר 

הוא . נמאס לו מהזוגיות שאינה הדדית ואינה שוויונית. שחר מתאר בהיגד הבא כי הגיע למשבר

  .מציב אולטימטום ודורש להיות קיים בקשר

הוא , שבר שהגעתי אליוהמ. הצבתי אולטימטום בפני מיקה. אני סוף סוף התפרצתי"  : שחר

זה לא שפתאום נהייתי . זה היה שילוב של כמה דברים. אני לא בן אדם מתפרץ. לא קרה פתאום

כי אני כל הזמן שותק ... וטוב שזה קרה, היו כמה דברים שהובילו להתפרצות. בן אדם אחר

להענות  כל הזמן צריך. מאוד אגואיסטית. רק מיקה קיימת כאן. בולע. סופג. שותק. ומוותר

או , אמרתי או שעושים גם את מה שאני רוצה, המשבר הזה... אני לא קיים. למצבי הרוח שלה

וזה נושא . זה כי נמאס לי כל הזמן לשתוק ולוותר. וזה לא התפרצות סתם. שאני קם והולך

ואולי עשיתי טעות שכל השנים ... לא על כל נושא אני אעשה משבר. שמאד מאוד חשוב לי

כל ... כל הזמן להיות בעמדת המתנה, י אני לא צריך להיות בעמדת המוותר כל כךאול. שתקתי

  ...".להכניע את עצמי מול המציאות שמיקה מכתיבה. לשתוק, הזמן רק לוותר

, זוהי תחילתו של שינוי ביחסים הזוגיים הסטטיים שקיבעו את בני הזוג בעמדות חד משמעיות

, ואילו שחר נציג הקביעות, ושחרור ממעצורים התלהבות, לפיהן מיקה מכתיבה צבעוניות

עם היציאה מן הקבעון של שחר . הותרנות ונועד לשמור על אפרוריות הקיום, הפשרנות, היציבות

שחר מניף את . בין שחר לבין עצמו, שמלווה בתנועה נוספת, נוצרת זרימה חדשה במערכת הזוגית

ביטוי העצמי והוא רוצה להתחיל לבטא את ובכך רומז כי מאס בחיים של ויתור על ה, דגל המרד

  .את הצעד הראשון לקראת ביטוי עצמי הוא עושה במסגרת הזוגית. עצמו

חוסר רצון להשלים עם המצב הזה שאני כל . אני מרגיש בזמן האחרון מין חוסר שקט"  : שחר

ת שהיא רק קיימ, אני מרגיש שההתנגדות של מיקה. נמאס לי להיות רק מוותר. הזמן מוותר

אני כל . זו נקודת ציון דרך. אני מתחיל לעמוד על שלי. עכשיו זה יוצר אובססיה מצידי, ואני לא

. ויתרתי על תפקיד מאוד חשוב שהציעו לי. היו נקודות כואבות. הזמן ויתרתי וויתרתי על עצמי

רים אבל לא יתכן שאני אעשה ויתו. אז ויתרתי על זה. כי היא לא רצתה לגור בדרום. בגלל מיקה

לדעתי הויתור התמידי . ועכשיו אני מרגיש את זה בצורה של מועקה כבדה. מפליגים כל הזמן

. ונאלצתי להתפשר על תפקיד פחות טוב, ויתרתי אז על תפקיד טוב. זה מהלך לא בריא, שלי

. אני מספר שתיים. וככה זה כל הזמן... אני במשבר, כבר שלוש שנים, ומאז. הרבה הרבה פחות

  ...".אז עכשיו הצבתי אולטימטום כי גם אני קיים. ועבאופן קב

, ועכשיו הוא דורש מקום גדול יותר, "צומצם"שחר עכשיו מכיר בכך שהמקום שלו בנישואין 

  :באקט של ביטוי עצמי

אני חושב שאני לא ... אני תמיד הייתי. המרחב שלי בנישואין לא תמיד היה קיים"  : שחר

כי אני חי ... הבעיה שלי עם המרחב. אין לי בעיה עם עצמי... איך אני אגדיר את זה... מספיק

מיקה . אבל יש בעיה לפעמים, וטוב לי עם זה, ואני מסתפק בזה.... במרחב שלי ואני חי בו

זה צריך . אבל אני כבר לא מסכים לוותר כל הזמן. אני מכיר את זה כבר שנים... אגואיסטית מדי

  ".ומד מול מיקה ומציב אולטימטום קשהזו פעם ראשונה שאני ע. להיות הדדי
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שחר החל לתפוס מקום יותר ": להצטמצם"התהליך בו שחר החל לבטא עצמו אילץ את מיקה 

היא היתה נכונה לתת לו מקום ולתקף את הרצון שלו בביטוי . ומיקה איפשרה לו זאת, ויותר

בני הזוג לקיים יחסים  שבו ורק בו יכולים, "המרחב של הצמצום"כך החל להיווצר ביניהם . עצמי

  .דיאלוגיים

. היא מכירה באיכותו של שחר ובכך שהיא חסמה את עצמה כלפיו. תהליך זה לא היה קל למיקה

  .היא גם מבינה שהיא זקוקה להיפתח אליו לא רק למענו אלא גם למען עצמה

ידעתי שהוא . ידעתי שהוא מסוג אחר מהטיפוסים שאני מכירה, כשפגשתי את שחר": מיקה

גם כל . ידעתי שאני רואה בן אדם איכותי מאד. שאיתו אני יכולה להפוך דף. משהו שונה וטוב

עדיין חסר לי בזוגיות , אבל. יש לך זהב טהור: אמרו לי. התפעלו ממנו, החברות שלי שראו אותו

לא רק . אני מבינה שאני צריכה לפתוח את עצמי לשחר. אני עובדת על עצמי, אבל... הענין הזה

הרעל , ואם לא אפתח לשחר. לטפטף רעל לעצמי. כי יש לי נטיה להרס. אלא למעני, ילובשב

אני . החוכמה. הבטחון. את שיקול הדעת. יש לו את זה. עוצר את זה, כי שחר. הפנימי שלי יגבר

  ...".כ יודעת לפתוח את הלב"כי אני לא כ. וזה לא פשוט לי. צריכה לפתוח את הלב אליו

תוך שאיפה להתגבר על , תחת את עצמה לקראת יחסים דיאלוגים עם שחרמיקה בהיגד זה פו

היא מבינה כי אינה . שהוא ההיבט האפל של הדחף היצירתי הגדול שלה, הדחף שלה להרס עצמי

היא גם נוכחת בעובדה כי מתקיימת דרך נוספת . תכונות אלו ואחרות על בעלה" להשליך"יכולה 

מיקה עומדת באופן אינטואיטיבי על העובדה כי . ר דיאלוגייצירת גש: ליצירת קשר עם בן הזוג

היכולת ההולכת וגוברת שלה לפתיחות . שחר - האחר " הצלת"האישית קשורה ב" הצלתה"

  .מושיעה גם אותה, ובהכלה מול שחר

  

  :בניית המרחב הזוגי

כעת . בהיגד הבא מספרת מיקה כי היא מבינה שהיא זו שהכשילה יצירת יחס דיאלוגי עם בעלה

  .היא מכירה בכך ומעוניינת לבנות מרחב זוגי שיש בו דיאלוג אמיתי

שלא ראיתי את עצמי , כ חולה"המשפחה הגרעינית שלי כ. לי קשה עם מושג המשפחה": מיקה

ואני מוצאת את עצמי ... סגר של מחלה. סגר כזה עלי, עבורי משפחה היתה כלא. חיה במשפחה

אבל עדיין קשה לי עם המושג . מקבלת המון. חרמקבלת היום המון מהמשפחה שלי עם ש

כי אני מבינה . כדי לקבל את שחר טוב יותר, שאני צריכה להתגבר על זה, ואני מבינה... הזה

רק . כי לי לא היו חוויות טובות ממשפחה... גורם לי לזרוק את שחר, שהקושי שלי עם משפחה

רק ... הצלחתי ממש להתחתן עם שחר ולדעתי עד היום לא. לכן קשה לי להתחתן. חוויות קשות

כי עד עכשיו ... את החתונה עם שחר, בזמן האחרון אני מתחילה לבנות בתוכי את החתונה הזאת

כמו שההורים שלי קיימו , קיימתי איתו זוגיות תלושה... אבל הרחקתי אותו, הייתי נשואה לו

אני , ות את הדפוס הזהוכדי לשנ. לא קיימת, אבא עם צורך נרציסטי ואמא תלושה: ביניהם

כי למרות . וזה קשה לי מאד... והשינוי יתחיל ממני. שאני עם שחר בונה משהו אחר, החלטתי

ורצון לפרק את הכל , יש לי הרבה נפילות. אני לא לגמרי מצליחה, ששחר גבר מאוד מבין ותומך

את המעשים אסור לך לעשות : אוספת את עצמי מחדש ואומרת לעצמי. ואז אני עוצרת. וללכת
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ואז לוקח לי ! את תבני את עצמך ואת שחר. מעשים של הרס. האלה שההורים שלך עשו בלי סוף

  ".זמן ואני מתכנסת מחדש

ולכן שמרה על , כפי שאירע לה במשפחת המוצא שלה, מיקה חוששת מפני הבלעות במשפחה

יודעת שלא נתנה  אבל גם, עם זאת ברור לה שעם שחר היא אינה נעלמת. ריחוק של ביטחון משחר

  .לו מספיק בטחון בקשר כדי שהוא לא יעלם בתוכו

והבנתי שפחדתי . אז נבלעתי. כל הזמן בלאגן. ואצלי במשפחה כל הזמן היו ריבים: "מיקה

כי עבורי משפחה זה . התרחקתי ממנו. לכן הפרדתי את עצמי ממנו כל הזמן. להבלע בתוך שחר

כל הזמן דאגתי . חה שלי תחושה שאני לא קיימתהיתה לי במשפ... הורס. ממית. דבר בולע

פחדתי . כל הזמן היתה לי תחושה שאני נעלמת כי דאגתי מאד לכולם. כדי להנצל. לשתוק

הוא נותן . שחר לא בולע אותי. ועם שחר זה לא ככה. לא יכולתי לחיות בתוך קיום פשוט. עליהם

ואני לא רוצה שככה יקרה . ה שנעלםהוא ז. להיפך. איתו אני לא נעלמת. המון שקט והמון מקום

מרוב . כי אני מבינה שככה אני חייתי במשפחה שלי. כי אני לא רוצה ששחר יעלם לעצמו... לו

כי לא , יותר מדי טרוד בי, וגם שחר. לקח לי שנים לחזור לעצמי, שהייתי טרודה במשפחה שלי

אבל זה כנראה נובע מאיך . בו וזה קונפליקט רציני שהעמדתי אותו... נתתי לו בטחון בקשר שלנו

, ויחד עם זה להיות אכפתי למשפחה. איך להצמיח את עצמי: כי היה לי קונפליקט. שגדלתי

ואני ... הכאב והאובדן ממשיכים, והשרשרת הזאת ממשיכה מדור לדור. ובכל זאת להיות קיים

, משהו גדול וזה. ולשחר יש נכונות מאד גדולה אלי. צריכה לדעת לבנות משהו אחר עם שחר

  ...".שלא ידעתי להעריך

. היא אוספת את שבריה ומתחילה בתהליך הדבקת השברים. מיקה החלה בתהליך של התפכחות

ובו שניהם יהיו , מתוך כך גם עולה הצורך לבנות עם שחר קשר בריא שיש בו קבלה ודיאלוג

חות השלמה הנוכ: זהו הבסיס לעקרון הצמצום. ללא סכנת היבלעות או העלמות –שלמים 

את , מיקה אוספת את שבריה. והמעגל של היחס ההדדי עוטף את הנוכחים בו, מתקיימת

הדבקת "במקביל לתהליך של  –ובונה עצמה מחדש , עצמיותה שנשברה במשפחתה ההרסנית

  .אל שחר" הדבקות"היא גם עוברת תהליך של , "שבריה

  .ו הוא נפתחשאלי, שחר מתחיל לבטא את עצמו ומוצא לעצמו תחביב אישי

. שהרגשתי שכיף לי איתה. שיחות טובות. השבוע היו המון שיחות ביני לבין מיקה"  : שחר

ואז ? מה הכי כיף לך לעשות, שחר: פתאום שאלתי את עצמי. למין קטע, הגעתי. ופתאום

כי אני אוהב להיות . לא עם מיקה. ואני אעשה את הדבר הזה לבד. אני רוצה ללכת לפאב: אמרתי

, להכיר את האנשים, פאב שכונתי, לראות אנשים, לשתות בירה... ומזה אני הכי נהנה. םבפאבי

אני לא בן אדם . שם זה מתחבר. זה משהו אחר... לא קשר שאפשר לתאר, נוצרים שם קשרים

, ש"אני במוצ, אז כל שבת שניה... וזה סוג הבילוי שאני הכי אוהב... אני נפתח, אבל בפאב. דברן

מיקה לא . ככה אני מקבל פרופורציות. כי אני אוהב למקם דברים. שבת לא. ת כןשב. אלך לפאב

  ...".אבל לי זה עוזר. אוהבת את התכונה הזאת

מפריע לי שהוא . נכון. ורוצה לעשות אותו, קודם כל אני שמחה ששחר אוהב משהו": מיקה

ה שיצא מתי אני הייתי מעדיפ. יום ושעה. הוא מיד קובע תאריכים. את הבילוי" ממקם"

אנחנו , אבל. ככה זה לא ספונטני! לא לקבוע מראש. שמתחשק לו ושזה מסתדר למשפחה

זה בולם , הוא אומר לי שזה שאני לא מבינה את הצורך שלו לקבוע דברים מראש. מדברים על זה
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שהוא יבוא , ואני רוצה שבכל פעם שזה קורה. יש לי נטייה לבלום אותו ולקטוע אותו. ונכון. אותו

: ואז הוא אמר לי! עוד פעם, אוף: ואמרתי, הוא אמר לי משהו. והבוקר זה קרה. ויעיר לי על זה

גם על מין לא יצא ... וככה הדיבור יותר נפתח ביננו. ככה את בולמת אותי, הנה זה קורה, תרגעי

  ".ועכשיו אנחנו יותר מתחילים לדבר על זה, לנו לדבר על זה אף פעם

לא שמרנו . כנראה קודם לא דיברנו מספיק פתוח. ר מדברים פתוחאנחנו הרבה יות"  : שחר

: פתאום מיקה אומרת לי דברים! אולי לא פתחנו מספיק. אבל זה לא היה מספיק פתוח, סודות

זה כאילו . מה שפעם לא היה, היא אומרת את זה בלי פחד. זה סוג של אומץ. אני אמבה במיטה

וזה גורם לי להתקרב אליה , ולדבר על זה, אולא מתביישת במה שהי, היא שמה את עצמה

  ...".מאוד

והמפגש עם , איפשרה לבני הזוג להוציא עצמם החוצה, והמרחב הזוגי" המקום"יצירת , הקירבה

היכולת ההולכת וגוברת של שחר לביטוי . מחיה יותר, העצמי ועם האחר הופך להיות אותנטי יותר

מעצים , ודדת את הביטוי העצמי היחודי של שחרוהעובדה שמיקה מאפשרת ומע, עצמי מול אשתו

עד כי הוא מסוגל לפתוח , כך שחר הולך ומתעצם. ועוזר גם למיקה להפתח יותר, ומחזק את שחר

שחר ומיקה מצויים בעיצומו של תהליך . מול מיקה סוגיות אישיות שעד כה לא העיז לבטאן

  .שנוצרה ביניהם העצמה זוגית שהתאפשר בשל ההבניה הזוגית הבונה והמיטיבה

  

  תחילתם של יחסים דיאלוגיים

שחר מנסה להכנס לטריטוריה הזוגית . בהיגד הבא משוחחים שחר ומיקה באופן דיאלוגי

, בסופו של דבר מסתבר. מהם ההיבטים שמפריעים לה, ולנסות להבין מה קרה למיקה, המשותפת

ולחוש קירבה , רב זה לזהאפשר לבני הזוג להתק, מרחב הצמצום, שעצם יצירת מרחב הביניים

  :שלא התרחשה ביניהם מזה שנים, זוגית

או מה לא , מה קרה בינינו? מה מפריע למיקה: יושב וחושב. אני יושב עם עצמי המון"  : שחר

או האם אני צריך ? האם צריך לשנות משהו, אני שואל את עצמי... שככה נהיה בינינו, קרה

מה באמת , מה בדיוק חסר למיקה, י שואל את עצמיאנ... ?להשלים עם המצב הזה ולקבל אותו

  !!!מפריע לה בי

הרבה . לפתוח אותך לכל מיני תהיות ושאלות, מה שאני רוצה זה לפתוח אותך שחר: "מיקה

לא . ואני רוצה לפתוח אותך לכל מיני אפשרויות. מרובע כמו קופסא, פעמים מצאתי אותך סגור

  ...".מסויים ביננו שיפור... אם כי יש שיפור... רק לריבוע

... יש שיפור גדול, מבחינת התחושות שלי. גם אני מרגיש שיש שינוי גדול ביננו, כן"  : שחר

וזה לא קורה . אני מוכן לזה. אני עדיין רוצה מין... במין אין שום התקדמות. אבל לא בנושא המין

וזה לדעתי ... א רוצהואת ל, אבל עכשיו אני רוצה... היו תקופות שגם לא רציתי מין... ביננו

  ...".המרכיב שעדיין חסר מבחינת היחסים ביננו

כי ירדו לי כמה . אצלי השתנה הרבה... דברים השתנו ולא השתנו ביחסים ביננו": מיקה

. כבעלי, יש לי השלמה לגביך. קיבלתי אותך יותר. הבנתי אותך יותר... אסימונים בקשר אליך

שאם תרצה . הבנתי שאולי אותך אני לא אצליח לשנות. ואני גם רואה דברים בפחות קיצוניות

אני לא יכולה לבקש שיבוא , הבנתי שמה שחסר לי. ואני מקבלת את זה... להשתנות אז תשתנה
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ואז ... ואז הבנתי שזה גם משהו בי שחסר... כי אתה לא יכול לספק לי את מה שחסר... ממך

והבנתי שאני . תורמים הרבה אחד לשנישאנחנו . טוב לנו אפילו. כ לא רע לנו"הבנתי שבסה

אתה נותן . בן אדם הרבה יותר קל ממני, אתה שחר. הרבה יותר קשה ממך. קשה בקשר זוגי

שבן אדם , והבנתי... ולאט לאט הגעתי להבנה שאי אפשר את הכל. ואני לא, הרבה מקום ומרחב

  ...".אני לא אמצא בקלות אם אני אעזוב אותך, כמוך

האם אנחנו באמת רוצים : השאלה האחרונה –נשארה הבעיה . יה האחרונההגענו לבע  : שחר

ככה אני מבין את המשבר . זאת השאלה והבעיה האחרונה שאנחנו מתעסקים בה? להיות ביחד

האם אנחנו . אנחנו צריכים לבחון את השאלה האם אנחנו בוחרים לחיות ביחד... שאליו נקלענו

כן או ... האם אני רוצה לחיות איתך ביחד, שאלתי את עצמיואז אני ... באמת רוצים להיות ביחד

ועכשיו אנחנו . בסופו של דבר. כן. והתשובה שלי היא כן? אז איך, ואם התשובה היא כן... ?לא

  ...".איך להיות ביחד, צריכים לשאול את עצמנו

תי אמר. ואני עניתי תשובה ממקום אחר. שאלתי גם אני את עצמי... השאלה ששאלת": מיקה

, כן לקשר ביננו. ואני אמרתי כן. אני רוצה להשאר עם שחר. אני רוצה לחיות עם שחר. כן, לעצמי

שאני לא ... היה לי קשה לקבל שאתה לא מושלם. כי הבנתי שבסופו של דבר הבעיה היתה אצלי

  ...".שאני משליכה אותה עליך, הבנתי שלי יש בעיה... יכולה לצייר אותך לפי איך שאני רוצה

השלמה . היינו צריכים לקבל תשובה על השאלה. אבל המשבר הזה היה בלתי נמנע. כן"  : חרש

למה את לא , אבל עוד אין לי תשובה לשאלה. בסופו של דבר, והבנה היינו צריכים לקבל

יש המון , חוץ מהקטע המיני שאיננו. זה נכון... למה אצלך הכל עוד חסום. מתקרבת אלי

פתאום אני . מתנות קטנות שיש לי ממך. נשיקות, ליטופים, וקיםכמו חיב. מרכיבים שישנם

חסר משהו : אבל מיקה. עבר בי גל אליך. חשבתי עליך: מרגיש צורך להתקשר אליך ולהגיד לך

וזה ... זאת הרגל שמבקיעה את הגול –" הרגל המסיימת"חסר את . כמו בכדורגל. עמוק ביננו

האם זה ... האם זה קשור למין שעדיין חסר ביננו, יאני שואל את עצמ. חסר בכל הסיפור ביננו

... מחסומים שלי שקשורים בקושי שלי ליצור... קשור למחסומים אחרים שקיימים אצלי ואצלך

הכרה , פירסום: אבל חסרים. כל המרכיבים קיימים בכל הקטע המקצועי, כי גם אצלך מיקה

יש , יש לך פטרון אומנותי. נכון. קעהגול עדיין לא נב. שחסרה" הרגל המסיימת"זאת . והצלחה

ויש לך הישגים , יש לך שם בתחום שלך, סטופ עד שאנחנו כבר שמים לה גבול- לך עבודה נון

. אין לך פרסום. ההכרה ברמה גבוהה יותר, אבל חסר האלמנט. בעלי מרכיב משמעותי וחשוב

וגם בקשר , "הגול"מנט חסר אל, גם אצלי בעבודה. וזה דומה גם אצלי וגם אצלך. אין ממש הכרה

האם זה קשור גם ". הגול"יש כמעט את כל המרכיבים למעט ". הגול"חסר , המיני ביננו

, מרכיב חשוב, גם במין ביננו חסר מרכיב. כי גם אצלי בעבודה יש מרכיב דומה... ?ליצירתיות

יש . איאני רוצה להיות עצמ... וגם אצלי בעבודה חסרה הרגל הזאת, "הרגל שתוקעת את הגול"

! את הבקעת הגול, אבל חסר אותו אלמנט שיאפשר את היציאה החוצה, יש לי מקצוענות, לי שם

בכל מקומות העבודה שלי היו המון המון ! זה ממש מובהק ומוגדר... כמעט... הכל הוא כמעט

לא הייתי מביא לידי : אבל תמיד המרכיב העיקרי היה חסר, מרכיבים טובים ומשמעותיים

  ...".ממני היה בא לידי ביטוי 30%רק . ת כל היכולות שליישום מלא א

למה . למה לא רואים אותו. איפה שחר. אבל זה בדיוק הרי מה שאני תמיד אומרת עליך": מיקה

... משמיע את דעתו, מדבר, למה שחר לא מצייר. למה שחר סגור בתוך קופסה. לא שומעים אותו
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שלא יוצא ... המון כשרון. שלא באים לידי ביטויהמון דברים , תמיד אמרתי שיש לך עוד ועוד

  !"החוצה

אני מרגיש את . את מיקה מקשיבה לי, שבזמן האחרון, כבר הרבה זמן, אבל בכל זאת"  : שחר

, את שואלת שאלות. להיפך. או קוטלת אותי. כבר לא משתעממת כמו קודם. זה שאת מתעניינת

זה לא כמו . עניינת בי ובמה שאני עושהממש מת. מצביעה על כל מיני זוויות מחשבה אחרות

. יש התעניינות גדולה יותר. להיפך. מסתלקת או צועקת. שאת היית קוטעת את השיחה, פעם

  ".הרבה יותר

להכנס . אבל למדתי לדבר בשפה שלך. פונג-אני עדיין מתגעגעת לשיחה שיש בה פינג": מיקה

וזה שיפר מאוד את . רק ראש אמנותילא לחפש . לא לבטל את מה שאתה מתעניין בו. לראש שלך

שקודם , אתה נפתח יותר לעולמות אחרים... ואז מעניין, וגם גרם לי לרצות בך יותר, הקשר שלנו

גם אתה יותר מתעניין ויותר מבין גם , היום. כנראה אתה התעקשת שלא להכנס אליהם, לכן

  ...".בתחומים שלי

והם כורכים את מצבם , יחס והקשר שהם יצרובדיאלוגים אלו משוחחים בני הזוג ביניהם על ה

אנו רואים בהיגד זה שינוי דיאלוגי . ובקשיים היצירתיים שהם חווים, הזוגי כמשתקף ביחסי המין

ברגע שמיקה הניחה לשחר לחוש בעלות על חייו ולקחת אחריות על האופן שבו הוא : ברור אחד

יצירת ". ההבקעה"חסרה , בחייו" גולה"אזי שחר החל להבין כי חסר , מביא עצמו לידי ביטוי

לחוש בחלקיו , ואפשרה לשחר להתקרב אל עצמו, מרחב הביניים אפשרה את הבניית התוכן הזוגי

  .החסרים

זמן . באמצעות אהבתו –בן הזוג משמש כאן כמראה המשקפת ומאשרת את הקיום ואת הזהות 

הוא חש כי קיומו אינו מתוקף  האם נוכל להניח כי, אי לכך. רב שחר לא חש את אהבתה של מיקה

הוא סיפר כי בשנים האחרונות איבד מבטחונו . מצאנו למכביר בדבריו, רמזים לכך? ואינו מאושש

, והוא אף אמר כי הוא מוותר ומתקפל מול מיקה, מהיכולת שלו להפיק הנאה בעבודתו, העצמי

שחר . פה את קיומומיקה לא תיקפה את קיומו אלא התקי. הוא חש מותקף. מאבד את עצמיותו

האחד ! נוצרה בליעה, במקום יצירת מרחב ביניים –ובמונחים של צמצום . חש נינגס על ידי מיקה

, כאשר החל להיווצר תהליך דיאלוגי ומרחב של צמצום בין שחר לבין מיקה, רק בהמשך. נגס בשני

שיבה אליו את ה, ההכרה שלה בו, קבלתה של מיקה אותו. החל שחר לחוש כי עצמיותו שבה אליו

  .חיוניותו

  

  היצר –' חלק ב

שניהם הדגישו בפני . קרוב לשלוש שנים, בני הזוג לא קיימו יחסי מין, כאשר התחלנו את הראיון

ומתעכבת , על כי אני תוהה על כך, הם התפלאו מאד. כלל אינו מטריד אותם, שחסר זה, שוב ושוב

כי פשוט , ממני שלא להתעסק יותר בנושאהם גם ביקשו , בהמשך. לשאול שאלות לגבי עובדה זאת

החסר העיקרי וכמעט , מבחינתם. מיותר אפילו, זאת משום שהנושא שולי –" חבל להם על הזמן"

, כל השאר היה זניח. הבלבדי היה חוסר יכולתה של מיקה להשלים עם העובדה כי שחר אינו אמן

, שב לתחיה ההיבט היצרי, עם פתיחת הערוץ הדיאלוגי ביניהם, רק בהמשך. ואפילו מטרד

  .והתמקם בחייהם
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את העדרו של המין בין בני הזוג ניתן להסבר באמצעות העובדה כי מיקה לא הצליחה לקבל את 

, ולכן לא יכלה להתיר לו לחדור לתחומה, של שחר כחלק מן הדיאלוג ביניהם" האחרות"מצב 

ר כי הארוס מטבעו הוא לוינס מסבי. כך נעדר המימד הארוטי מחייהם. ובודאי שלא לגופה

ביחס הארוטי אין מדובר . האחרות היא היא טבעה... בארוס עולה ומתרוממת אחרות": "אחר"

  ).1996, 57' עמ, אצל פיליפ נמו, לוינס" (בתכונת האחרות שבו, אלא, בתכונה אחרת הדבקה באחר

ות בקשר התקבלה וזכתה לתיקוף ונוכח, של שחר" אחרותו"רק כאשר , ובמונחים דיאלוגים

  .התאפשר לארוס לחדור לחיי הזוג, הזוגי

  

  "המין אינו מרכיב מהותי"

עם זאת העדרו תורם להרגשת החוסר . שחר רואה במין רק אחד המרכיבים בקשר עם מיקה

  .במערכת הזוגית בכללותה

המין , גם בתחילת הדרך, גם ביני לבין מיקה. אף פעם לגבי המין לא היה מרכיב מהותי"  : שחר

שלא על זה מושתתת מערכת , כי ככה אני יודע. אני אפילו שמח על זה. ווה מרכיב מהותילא ה

אבל ביני לבין מיקה מערכת . כי אני לא רוצה מערכת יחסים שמושתתת על מין. היחסים שלנו

אבל ... נוצרה בעיה. בהחלט יש חסר. וזה מראה שזה קשר עמוק. היחסים בכלל לא בנויה על מין

הוא תמהיל , כי התמהיל של מערכת היחסים עם מיקה. הותי בקשר עם מיקהזה לא מרכיב מ

ואני שמחתי על זה . אבל לא העיקרי, זה אחד המרכיבים. המין הוא לא המרכיב העיקרי. טוב

לכן ביני . אז שאר המרכיבים נשארים, כשהמין לא העיקר, כי ככה. כי ככה זה יותר טוב. מאוד

הרגשת החוסר היא , שאנחנו לא מקיימים יחסי מין, נכון שעכשיואז . לבין מיקה יש שילוב טוב

, ומאז שהוא נולד. יש לנו ילד בבית, קודם כל. אבל זה לדעתי קשור בהרבה דברים. יותר גדולה

וזה תיעל אותנו לדברים , כי הילד מסתובב. כמעט נגמר. הכמות של יחסי המין ירדה מאוד

אבל . אז גם המין מצטרף, לנו יש בעיות אחרות. בעיותאז זה שאין מין זה לא בעיית ה. אחרים

אם נפתור את הבעיות , ולי. אני מסתפק במה שיש. לא המין חסר לי. אני עם המין משלים

המין רק משלים את . המין רק מצטרף לתמונה הזאת. אז לי זה מספיק, במערכת היחסים שלנו

שלוש  - כ אנחנו רק שנתיים "וגם בסה... אני מסתפק במה שיש... אבל לגבי המין עצמו. החסר

ויש עליו , המין זה לא דבר מרכזי... זו לא תקופה ארוכה... זה הכל... לא קיימנו יחסי מין

המין הוא רק , וחוץ מזה... המין מסית את הזוג מהדרך שלו. כי המין מסית. השפעות נוספות

בין מיקה גם דברים אובייקטיביים וביני ל... זו התוצאה. זה לא הגרעין... לא מרכיב. פועל יוצא

. כי אני קם בבוקר מוקדם לעבודה. באמצע השבוע אנחנו לא יכולים לקיים יחסי מין. מפריעים

, אז אנחנו מתועלים רק ליום בשבוע. כשהילד בגן. אז רק ביום שישי אפשר לקיים יחסי מין

יד אתה רוצה דווקא ביום לא תמ, אבל אז... כשהילד בגן, בבוקר 08:30- החל  מ. בשעות קבועות

... לפעמים יש התלבטויות לגבי היחסים. לפעמים מצב הרוח הכללי לא טוב... בשעה הזאת, הזה

ודבר . וככה יוצא שזה ככה נגרר כבר למעלה משנתיים, ואז לא תמיד מתחשק דווקא ביום שישי

והמין , ד ילדיםואני רוצה עו, כי מיקה רוצה לעזוב, ברגע שהמערכת בינינו לא יציבה: נוסף

אני : אבל אני אומר. והמין הופך להיות רחוק יותר, אז כל זה עושה את שלו, מתקשר לעוד ילדים

. אני מחכה שהיא תרצה אותי. אני מחכה שמיקה תתרצה אלי. לא ויתרתי על מיקה. לא ויתרתי

  ...".רהכי התשוקה שלי לא נגמ... אולי הדברים יום אחד ישתנו... לא נוח לי כל המצב הזה
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, או שהמיניות משתלטת על הזוגיות: ל מציג שחר תפיסת חיים נוסח מודל המטוטלת"בהיגד הנ

מדבריו של שחר לא ניכרת תפיסת . שהמין והמיניות נדחקים לשולי הקשר הזוגי, "עדיף כך"ו, או

  ...".המין מסית. "להיפך. קושר ומלהיב של הקשר הזוגי, המעשה המיני כאפיק של ביטוי עמוק

בין השעות ' ביום ו, המסומנת ביומן, הרוטינה המינית שלפיה מיסד הזוג את פעילותו המינית

שחר מבין כי הסיבה האמיתית להתרחקות . אף היא ייבשה את השניים,  בבוקר 10:00-08:30

מיקה אינה רוצה בו וזה כן מפריע . המינית היא רגשית ומהווה פועל יוצא לאיכות הקשר ביניהם

לצורך .". ..כי התשוקה שלי לא נגמרה... אני מחכה שמיקה תתרצה אלי. "מאוד מעוניןלו והוא 

על מנת לפנות מקום , ומקפד את הוויותו וקיומו, כובש את יצרו, מצמצם שחר את עצמו, כך

פינוי מקום זה מצידו של . לכל ההתלבטויות והקושי הרגשי העמוק שבו היא נתונה –לאשתו 

אבל כאן אנו  –למיקה אשתו לחוש תשוקה מחודשת אל בעלה , םבבוא היו, איפשר, שחר

  . מקדימים את המאוחר

  

  "מין אצלי לא מחזיק מעמד"

, אחר כך  מתקשר רק לכיבוש מיני, מין הוא קודם כל סודי. יחסה של מיקה למין הוא אמביוולנטי

  .ולבסוף  מין עם בן זוג קבוע הופך למטלה

זה נושא שקשה לי לדבר , קודם כל. עולם לא היה ברור ליכל הנושא של המין עבורי מ": מיקה

אבל בפני גבר זה מאד קשה , מסוגלת להתפשט, עומדת על במה, אני שחקנית. זה מפליא... עליו

כי המין עבורי הוא ... אני ממש לא מתה לדבר על זה... אני לא פותחת את עצמי בקלות למין. לי

אשה . אמא שלי היא אשה מאד צנועה... מאמא שלי נתחיל. מין בושה... מאד מאד. מאד סודי

אף פעם לא , והיא. לא נשית, מאד לא מושכת. נראית מאד דהויה. שלבושה בפשטות נוראה

הייתי חושבת . אני כילדה מאד התעניינתי במין, לעומתה... ולא נמשכה למין, התלהבה ממין

אם הם מיניים , סתכלת על אנשיםואני גם מ, אני חולמת הרבה על מין, עד היום. הרבה על מין

וזה היה סקנדל . התחיל הקשר המיני הראשון שלי עם בחור 14בגיל ... אני בוחנת את זה. או לא

ולא , היה לי קשר מיני עם הבחור... ?והאמת. אמא שלי התעלפה. ההורים שלי כעסו. בבית

ומאז היו לי הרבה . בוריוזה היה סתמי ע. זה היה סתם. לא הבנתי מה אני עושה. במיוחד נהניתי

המין היה , באיזה שלב: אבל מה שמאפיין את כל הקשרים שהיו לי... הרבה קשרים עם בחורים

אני אוהבת . למתח. אצלי מין מתקשר לכיבוש. מין אצלי לא מחזיק מעמד. המין היה נעדר. נגמר

. את החשקאני מאבדת , ברגע שיש קשר ואין מתח ויש שגרה. רק את המין בהתחלה של קשר

משהו . כי מין מצריך מתח. נעלם לי החשק, אם קשר רק מתחיל להתמסד. בשיגרה אין לי חשק

אבל ברגע שהקשר יציב אז בעצם זה . אז החשק מתעורר, אם אני צריכה לגרות בחור חדש. חדש

וככה זה . והחשק שלי מת, ואז אין יותר מתח, ואז אין לי צורך בו יותר, משהו שכבר השגתי

אין מין שנים וזה לא מטריד . לי אין בכלל בעיה עם המין בינינו. ר לקשר שלי עם שחרמתקש

כמה חודשים אחרי . אני בקשר בטוח, כי ברגע שהתחתנתי. זה בכלל לא הענין. אותי בכלל

מין לא מתעורר . אז לא מתעורר הענין הזה, יש שיגרה, אין מתח. כבר נכנסנו לשגרה, שהכרנו

בחיים . על הבמה אני משחקת. ואני לא הטיפוס שיעשה בכאילו. את החשק אין לי יותר. אצלי

פשוט . לא מזייפת כלום. ואני לא משחקת את המשחק של מזייפת אורגזמות. שלי אף פעם לא

אני רק . התחלת כיבוש. גם אין משהו שיעורר אותי חוץ מהמתח של התחלת יחסים. אין לי חשק
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. לא מבינה מה אפשר למצוא בבן זוג שנמצאים איתו שנים אני. חושבת על מין ונעשית מדוכאת

אני רואה . דכאון ושעמום גדול. שום כלום. ואחר כך כלום. אצלי מיניות מתקשרת רק להתחלה

  ".במין מטלה

עבורה קשור המין . מיקה מספרת כי אינה מבינה בעצם את מהותו הפנימית של היצר והמיניות

  ...".דכאון ושעמום גדול"... היא מאבדת עניין ונותר רק  ,וכאשר נעלם מתח הכיבוש, בכיבוש

  

  מין ושגרה

  .מיקה לא מעוניינת בשגרה בשום תחום. מין עם בן זוג קבוע הופך לשגרה

אחר כך יש ירידה . לכן יש התרגשות, כדי ללכוד, בשבילי מין נועד רק בשביל התחלה": מיקה

לכן אני כל הזמן מחפשת . משעממת אותי הרוטינה. גם בחיים המקצועיים שלי זה ככה. במתח

פשוט . אבל במין זה רוטיני בשבילי. כדי לא להכנס לשיגרה. התחלות חדשות. מצבים חדשים

  ...".משעמם אותי

  .הוא תולה זאת בעבודה ובילד. שחר מסכים כי המין הזוגי איבד את הספונטניות

אולי , ין אצלנו הוא משעמםאבל זה נכון שהמ. אני לא חושב שמין זה דבר משעמם"  : שחר

אף פעם אין לנו את החופש . ובשעה קבועה, בגלל שהמין אצלנו תמיד היה ביום קבוע בשבוע

הילד והעבודה קילקלו לנו את ... אני מרגיש שאיבדנו את החופש... לקבוע לנו מתי אנחנו נרצה

ככה איבדנו את ו, מתחשב כל הזמן בהמון מרכיבים, מכוון, המין הפך להיות מתוכנן. המין

  ...".וככה המין נעלם, "מתוכננים"הפכנו להיות . הספונטניות

כי הגבלת המין למועד מוסכם היא חלק מהסדר שהוא מבקש להכניס , מעיד שחר, אבל בהמשך

  .אך מחירו הוא איבוד החיות המינית, המועד מבטא רצון בסדר ובשליטה" תכנון. "בחייו

אבל ככה זה נראה . יש תוכנית. יש סדר. מתוכנן מראש .ככה זה נראה אצלנו המין"   :שחר

איבדנו את . אנחנו לא עושים מה שבאמת אנחנו רוצים. אין ספונטניות. בעוד מימדים בחיים שלי

. הצרכים הכללים מונעים מאיתנו לעשות את הדברים שאנחנו באמת רוצים לעשות. הספונטניות

? מה צריך לעשות אחרת כדי שזה לא יהיה? ןמה הפתרו, אבל. זאת הבעיה. איבדנו את החיות

  ...".אנחנו לא ספונטניים

אתה לא . אתה איבדת את הספונטניות. ובעצם אתה מדבר על עצמך, אתה מדבר עלינו": מיקה

אתה גרמת לזה שכל דבר . בקופסאות. אתה כל הזמן כבול בכללים. עושה מה שבאמת בא לך

גם המין אצלנו !... כי אתה כזה! הכל אצלנו מתוכנן. רשום בכללים ובתוכניות. אצלנו מתוכנן

. אבל יש הקצבה. לפעמים אני כן רוצה לקיים יחסי מין!... וככה הוא נגמר. חייב להיות מתוכנן

זה . ואז זה לא מין. יש מטלות של היום יום! ואז טראח, מוקצבים ביום, אנחנו מוקצבים בזמן

כמו לאכול כל בוקר את אותו ! הכל צפוי מראש! מתח אין! אין ענין! אין חגיגה! יוצא עוד מטלה

ואז ! וככה הוא כפה עלינו את החיים הזוגיים האלה. מתוכנת. מתוכנן. ושחר כזה... יוגורט

. לכן אני כבר לא חושבת על מין. אני כבר לא רוצה אותו ככה, כבר איבד את הכל, בשבילי המין

  "...ואצלנו המין זה טאבו. אצליזה הרמטי . סגרתי את זה. אני לא מדברת על זה
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. שחייב תמיד להיות בשליטה, מיקה טוענת שהעדר הספונטניות במין מבטא כפייתיות מצד שחר

וגם היא אינה מתירה לספונטניות , אך מיד בהמשכו של ההיגד היא מבינה שגם לה יש קשר לכך

ות לשחר על חוסר וזאת על אף שבאה בטענ, כולל זה המיני, בשום היבט, להיות חלק מחייה

  .הספונטניות המשווע שלו

גם אני . גם אני מתוכננת. אני חושבת שגם אני תרמתי לזה, עכשיו כשאני חושבת על זה :מיקה

אני לא מפנטזת על . פנטזיה לא קיימת, כי אצלי למשל. ככה גם אני הרסתי את המין. מחושבת

ואין בו פנאי למחשבות . מתוכנן כי היום שלי הוא יום. סגרתי את זה. לא מתרגשת מזה. מין

אני לא , אני לא נותנת. והתיכנות הזה קשור גם בי. לכן אין לי פנטזיות מיניות". מיותרות"

רק לרוטינה יש . המין עבורי זה טאבו. לא את היצירתיות ולא את הדמיון, מבטאת את עצמי

  ...".נניםכי אני פוחדת מדברים לא מתוכ... וככה גם אני סגרתי את המין. מקום

הקצבנו . אבל אין לנו פתרון לזה. שהמין שלנו הוא מאד בעייתי, בסופו של דבר יוצא"  : שחר

. יש בעיה. הכל דעך. ושום דבר לא קרה, הקצבנו לזה עוד זמן. אבל הפתרון הזה לא עזר, לזה זמן

  ".זה נפסק. אבל זהו. דאגנו להקצות לזה משאבים

. ככה נראים החיים שלך, מתכנן, יד אתה מקצה משאביםתמ. אבל בדיוק עם זה הבעיה": מיקה

מקצה לזה : שולט על כל רגע. גם את המין אתה מתכנן. כלואים בתוך קופסה. מרובעים

. ובכוח אני לא יכולה! לי חסר משהו שידליק אותי... לי זה מפריע! זה עוד פרוייקט! משאבים

לי אין כפתור שאני לוחצת ! חשקאין לי ! זה מכבה אותי" מקצה לזה משאבים"ברגע שאתה 

ואתה כל הזמן לוחץ על כפתורים ! לי חסר הגפרור שידליק אותי... ואז אני מתנועעת, עליו

  "!מתוכננים

  "!כי אולי זה קשור לדרך שלך מיקה לכבות את הכל, אני חושב שאין מין"  : שחר

מיקה סבורה כי שחר . ל עולים מרכיבים דיאלוגים הנוגעים בהיבט היצרי והיצירתי"בהיגד הנ

היצר על פי תפיסתה של מיקה שרוי בעולם המשחק והחופש ואינו . מנסה לשלוט על עולמו היצרי

שחר נשלט על ידי , לדעתה. כללים והקצאות משאבים, יכול להיות כבול לשליטתם של חוקים

. ההיגיון אך היצר מסרב להיות כפוף לתנאי, חוקי ההגיון ויש לו רצון בשליטה גם בתחום המיני

  .שדואגת לכבות את המין, אלא ששחר דווקא תולה את העדר המין ביניהם במיקה

ולא על ידי כפתור ) אש(אני רוצה עולם מיני שנדלק על ידי גפרור : מיקה אומרת לשחר

וכאן . מיקה רוצה לבנות עולם חושי וחושני ואילו שחר מעונין בשליטה טכנוקרטית). טכנולוגיה(

  .הדיאלוג ביניהם בנקודה זו נעצר

   

  "אנחנו מוזיאון מבחינה מינית"

במידע שהיא , מיקה מוצאת חיזוק לכך שהמין נעשה משעמם אצל זוגות טרודים שנשואים זמן רב

  .שואבת מספרים ועיתונים

וגם , וקניתי ספר על מין, השיחה על מין עוררה אצלי מחשבות, בעקבות הראיון הזה": מיקה

. זה היה כתבה על מיניות של נשים וגברים. ן ונתתי לשחר לקרואבדיוק מצאתי משהו בעיתו

. אז נרגעתי. וזה דבר די שכיח, ר אלוני אמרה שיש שחיקה בזוגיות מבחינה מינית"אחת בשם ד
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אני בטוחה עכשיו שהרבה זוגות . שאני לא יצור מהמאדים. הבנתי שאני בסדר שאין לי מין

אבל כמה זמן , שבשבילם המיניות טובה להתחלההרבה גברים אומרים ... אצלם המין נמחק

אז כנראה שהבטחון במשפחה . זה מתחיל לשעמם אותם? אפשר לקיים יחסי מין עם אותה אשה

אני כמו גבר מבחינה . ואני. לא המין. זה מה שנותן להם את הסיפוק. והילדים מרגיעים אותם

אולי אם . אני לא בוגדת. גדיםיש גברים במצב כזה שהיו בו... איבדתי את הענין בבעל. זאת

כי . אני לא רוצה קשר עם מישהו. אבל לי אין ענין בזה. אז היו לי סיפורים מהצד, הייתי גבר

ואני לא יכולה לבגוד . הבגידה מבחינתי היא מנטלית ולא רק פיזית. שחר ישר והוא נתן בי אמון

. אמא שלי לא שמה לב לזה. יאבא שלי היה בוגד המון באמא של... בשחר אפילו מבחינה רוחנית

. קורבן. יבשה. היא מאד פוריטנית. אמא שלי לא יודעת שום דבר על מיניות. זה לא ענין אותה

היא . המין, זה ממש לא השפה שלה. היא לא בוגדת. מאד סגורה. תמיד מקריבה את עצמה

זה קשור לשאלה  אז אולי גם... רק מהוגנות וצניעות. אף פעם לא שידרה מיניות. מדוכאת מינית

אני לא יבשה כל כך כמו אמא , מצד שני... ממש לא קיים, מת. למה המין אצלי כל כך אפור

  ...".בהרבה משפחות אין מין. זה קורה לכולם. עובדה, אבל... שלי

, באותו היגד היא מספרת על גישתה הפוריטנית של אמה למין ובכך מצביעה על האפשרות שהיא

ניינת במין לא רק בגלל שחיקה או שעמום אלא מטעמים של פוריטניות אינה מתע, בדומה לאמה

היא רואה את המשותף בינה לבין שחר ביחס למין טמון בנאמנותם . המדירה את המין מן החיים

האם היא  –בעקיפין עולה כאן תהייה של מיקה . בניגוד לאביה שבגד באמה ללא הרף, זה לזה

  .מן הפגיעה שבבגידה בגלל החשש, יצרה זוגיות נטולת מין

  . שחר מסכים כי יש דמיון ביניהם בחשיבות ששניהם מייחסים לנאמנות בנישואין

אחד מהבסיסים המרכזיים לחיבור ביני לבין . כמשהו אחר... אני רואה את המין בינינו"  : שחר

 .'בגידה וכו, קינאה, שנינו לא מקבלים שנאה: מיקה היה הראיה הדומה לגבי רגשות שליליים

וזה אחד . שנינו נוקשים בזה. לא מסוגלים לרמות אפילו במחשבה. אנחנו ישרים. אנחנו דומים

יש לך בן זוג . אלא ההתייחסות לכל נושא הנאמנות, לא המין: הדברים המרכזיים שחיברו אותנו

! זה ההבדל ביננו. מיקה מוכנה להכחדה מינית ואני לא. אבל יש בכל זאת הבדל! אחד וזהו

בקטע המיני היא היתה . ולא בקטע המיני, השנים היצריות של מיקה יוצאת על הבמה לאורך כל

אף פעם לא היה ... שמרנים וכאלו נקיים: תמיד היינו מוזיאון מבחינה מינית. מאד שמרנית

אפילו ...גם לא בחודש הראשון להיכרותנו. למשל כל יומיים שלושה, ביננו מין בתדירות גבוהה

לכן אנחנו לא מוטרדים כל כך מהעובדה . המין היה אחת לכמה שבועות ,בהתחלת הקשר שלנו

יש לך , כשאתה בצרה. משום שקשר עם מרכיבים של ידידות וחברות לא צריך מין. שאין מין

ויש הרבה דברים שאנחנו נהנים . יש לך עם מי לעבור תקופה קשה. יש לך כתף. מישהו בבית

אני . יש מעלינו טון בטון. מש לא מדיר שינה מעיניזה מ. לכן המין לא מטריד. לעשות ביחד

כי אני לא מרגיש איום בגלל החסר , והמין לא מרכיב את האיום הזה. מרגיש מעלי טון בטון

  "... במין

נראה כי הדיבור הזוגי עוסק למעשה בשאלת הנוקשות הזוגית וכיצד נוקשות זו סגרה על המעגל 

הדחיה  –שחר מספר על בסיס החוזה הזוגי . ת וכלליםמסגר, שהוא מטבעו שונא חוקיות, היצרי

כמו , הפכה אותם נוקשים, סטריליות זו. כלפי הרגשות השליליים והנקיון שבו הם שורים

ייאלצו בני , על מנת להחיות את הזוג ואת הזוגיות. שמצויים בו רק שרידי מאובנים" מוזיאון"
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: וכפי ששחר אומר. סגורים בתוך עצמםהזוג להפרד מאותן הסכמות השומרות עליהם קפואים ו

עדיין , הדכאון והחסר העמוק בביטוי עצמי ספונטני, במצב בו הדיכוי". יש מעלינו טון בטון"

לאחר תהליך התיקון , והאחרון שחוזר... היצר המיני הוא הראשון שנעלם , אופפים את הזוג

  .והריפוי

  

  "אנורקסיה מינית"

הודאה זו עומדת בסתירה לאמירה . מין בחייה לא הפריע להמיקה מודה כי מאז ומתמיד העדר ה

 :שבה אמרה כי המיניות תמיד הייתה סוד מרתק בעיניה וכי חושבת על כך רבות, קודמת שלה

". אם הם מיניים או לא, ואני גם מסתכלת על אנשים, אני חולמת הרבה על מין, עד היום"

  .רומיקה מתעניינת במין אך אינה מוטרדת מהעד, כלומר

היו תקופות שהמון , גם כרווקה. לא הפריע לי, המין או החסר שלו, עוד קודם לנישואי: מיקה

הבעיה : וזו המסקנה שלי, וחשבתי על זה הרבה... וזה לא הפריע לי, המון זמן לא שכבתי עם גבר

. לעניין הקריירה, כי אני משקיעה את רוב האנרגיה שלי בעבודה. המינית שלנו מגיעה ממני

העדר המין , כי בעיני, להיות בקשר, להתקרב, כי זה נובע מהפחד שלי. ני מזניחה את הזוגיותוא

תוצר לוואי להעדר . העדר המין שלנו הוא תוצר לוואי. זה סימן זה סימפטום למשהו אחר, ביננו

ויש העדר בתקשורת הזוגית . לשחר אין קשר טוב עם עצמו. אין לי קשר טוב עם עצמי. קשר

, אולי זו בעיה זמנית. זה הפסיק... ין פעילות מינית אבל זה לא הדבר הכי חשובא. ביננו

אלא יותר העדר הקשר העמוק שלנו עם , אבל זו לא באמת הבעיה... שנמשכת כבר המון שנים

  ".ובינינו, עצמנו

ולא רק המין הזוגי אלא הדברים , מיקה מציעה פה את ההסבר לכך שנושא המין כבוי אצל שניהם

היא מעידה כי גם לה וגם לשחר אין קשר טוב . ים לאי קבלת העצמי על ידי כל אחד משניהםקשור

  .והמין הנו פן של קושי זה, עם עצמם וזו הסיבה שהתקשורת הזוגית אינה פועלת כשורה

זה לא רק שאני לא ... חסר ביננו, והמין שמדביק... יש חוסר בדבק ביני לבין שחר": מיקה

אלא גם שחר עצמו לא , אני לא מתרגשת לא רק ממין... ?מה זאת התרגשותכי ... מתרגשת ממין

  ...".מרגש אותי

  .לאו דווקא מינית, שחר דווקא כן מתרגש כשמביעים אליו אהבה

אז אני . אם מיקה קונה לי הפתעה קטנה, למשל. הריגוש שלי נמצא בדברים הקטנים"  : שחר

, ואני מאד מאוד מרוצה מזה. המין מרגש לא רק. זה מרגש אותי. מתשומת הלב. מתרגש מזה

  ...".שלא רק המין מרגש אותי

ומשום כך פיתחה את , שאינה ברורה לה, מיקה קושרת את חוסר העניין שלה במין בשאלת זהותה

  ".אנורקסיה מינית"מה שהיא קוראת 

. זה קשור גם לעומק שלי. חוסר הענין שלי במין קשור לא רק לקשר שלי עם שחר": מיקה

אז ... לא ברור לי מי אני. לדעתי יש לי בלבול בזהות. לענין של זהות. חיבור שלי עם עצמיל

אנורקטית בענין , נראה לי, כי אני... כי לי אין חשק מיני... כנראה זה קשור לחוסר ענין במין

אז אני סובלת ... ויש כאלה שהם אנורקטים למין, יש אנשים שהם אנורקטים לאוכל... המיני
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אולי אני צריכה . זה יהיה לדעתי סימן טוב, אם אני אסבול מחוסר סקס... קסיה מיניתמאנור

כי אולי כדי לא ... אולי אז אני ארצה יותר מין, אולי אם אני אהיה עם גבר אחר. להיפרד משחר

כי אני אשה ללא , עם פאסיון, אני צריכה לידי מישהו עם תשוקה, להיות אנורקטית מינית

לכן אולי אני לא . לא גבר כמו שחר. אז אולי אני צריכה גבר ברור לידי. זהותאשה בלי , עצמי

כי ... אולי זה קשור לילדות שלי... אולי זה קשור לשואה... אולי זה שורש הבעיה. קשורה לשחר

... לאן הם שייכים, והם כבר לא יודעים מיהם, ההורים שלי ברחו ממקום למקום בזמן המלחמה

גם עם ... אצלי זה גם בגוף... הארץ, זה לא רק לגבי המוצא... ן אני לא מיניתלכ. אני לא מושרשת

בכל דבר אני לא מסוגלת ... חלק ממני לא מסוגל להתמזג איתו... בעלי אני לא מושרשת

, אני רוצה משפחה. בהכל. בכל דבר אני כן ולא... וגם לא עם בעלי... לא עם מקצוע... להתאחד

וככה האנרגיה שלי ... אני רוצה להיות גם רווקה וגם נשואה... ומצד שני לא רוצה משפחה

ואז ... בלי להתאחד... ללכת כל הזמן קדימה ואחורה. אי בהירות, יציבות- יש אי... מתבזבזת

  ..."לדעתי האנורקסיה המינית מבטאת את זה

  .סברמיקה מרחיבה את הקישור המטאפורי בין מין לבין בעיות אכילה ומציעה את הבולמיה כה

. אוכלת ומקיאה. הייתי צורכת כפייתית של אוכל. הייתי בולמית 20עד גיל , כנערה": מיקה

כי ... שנים 20- למרות שמאז עברו למעלה מ, ועדיין יש לי אופי של בולמית. מקיאה הכל החוצה

ולי ! להשאיר את האוכל בגוף זה ענין שבולמית לא סובלת אותו. יש לי קושי להשאר עם דברים

לדעתי זה קשור גם ... לכן אני מטלטלת כל הזמן מדבר לדבר. קושי להשאר עם דבריםיש 

כי אוכל נכנס אלי ומיד הוא . כי יחסי מין זה כניסה יותר מדי פנימה. לאנורקסיה המינית שלי

כמו הקאה של , אני מיד מוציאה את הדברים החוצה. אסור לדברים להשאר אצלי פנימה. יוצא

זה כאילו שחר , אבל ביחסי המין. כדי שאני לא אתאחד איתם, ישארו בפניםכדי שהם לא , אוכל

אני כאילו ... וזה כאילו סוגר עלי יותר מדי, בלי היכולת להקיא אותו, בתוכי, נשאר אצלי

לכן אולי אני ... אני מיד צריכה להקיא. זה סוגר עלי, להכיל אותו, מתקשה לקבל את שחר

  ...".למעדיפה לא לקיים יחסי מין בכל

העקרון , אצלו זה על בסיס ההקרבה. מיקה מציעה הסבר דומה לחוסר התלהבותו של שחר ממין

  .כדי לעמוד בציפיותיהם ואישוריהם של אחרים, שלפיו הוא תמיד מוותר על מה שמהנה אותו

אבל גם אצלו זה בא . לא גופנית. נפשית. כי גם לשחר יש בעיה. גם לשחר קשה עם מין: "מיקה

שחר לא עושה מין . ואני כן, רק שהוא לא מדבר על הבעיות שלו. יטוי באנרוקסיה מיניתלידי ב

על כל מה שיכול לעשות לו כיף . קורבן. הוא כל הזמן מקריב את עצמו. כי יש לו בעיה עם הקרבה

קודם כל הוא עושה את מה . כ"כיף זה אח. הוא קודם כל עושה את החובות שלו. הוא מוותר

וזה שאין לו מין זה כל כך . וכמובן שאין זמן ופנאי לתענוג. התענוג בא רק אחר כך. שחשוב בחיים

אז את כל המרץ שלו הוא . ציפו ממנו להיות מחונן ומבריק. קשור לסגנון החיים שלו הפוריטני

, ולא הלך לשחות, ולא נסע באופנים, ואז הוא לא שיחק עם חברים. השקיע בלהיות תלמיד טוב

ואז !!! צריך מאוד להזהר. ולהזהר מאד על גופו, דיש את הזמן שלו ללימודיםוציפו ממנו להק

וכל האנרגיה הנפשית שלו מבוזבזת כדי למלא ! זהירות –בשביל היתר , אצל שחר הכל בקונטרול

. לכן גם הוא אנורקטי מבחינה מינית –ככה לדעתי הוא לא חי . אחר הציפיות של אחרים ממנו

  ...".אז אנחנו מתאימים
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הממחיש וממחיז את הדרמה הנפשית שבו , מיקה מתייחסת אל המין והעדרו כהצהרות של הגוף

. דכאון וחסימה של ביטוי עצמי ספונטני, דרמה שנושאיה הם מעצורים נפשיים: בני הזוג מצויים

 –את הדרמה הנפשית הזאת מדמה מיקה למחלות נפוצות מתחום הפרעות אכילה 

ולמעשה גם הגוף של שחר ממחיזים ביחד מחזה , ת כי הגוף שלהמיקה טוענ. בולמיה/אנורקסיה

החסר המיני הוא סימבול . העדר קשר וחוסר יכולת להתאחד ברבדים שונים: שהנושא שלו הוא

: נושא זה מוכר היטב בספרות המחקרית וניתן לתמצות בתפיסה כי. לחסימה רגשית עמוקה

הצורך בביטוי עצמי ובהבעה עצמית . ני האנושהבעה וביטוי עצמי הינם צרכים בסיסיים של כל ב"

 :Lowen 1993)" (הם המסד המונח מבעד לפעילות היצירתית והינם המקור להפקת עונג והנאה

הביטוי העצמי החסום אינו מניח למיקה ושחר לחוות עונג והנאה מחייהם ולא מיחסי המין . 26

שאינה מאפשרת להם לאהוב את , שיתכתוצאה מן החסימה הרג, בני הזוג חסומים גופנית. ביניהם

 Lowen(כך על פי . העדר האהבה עצמית בא לידי ביטוי בהעדר ביטויי אהבה בזוגיות. עצמם

הרגש העמוק . וביטוי עצמי הינו למעשה הבעה רגשית, העצמי הוא תופעה גופנית): "27 :1993

שיבוש בהבעת הביטוי  כאשר חל". רגש זה מבטא את העצמי לעומקו, ואי לכך, ביותר הוא האהבה

  .מיני-דיאלוגי וא-הופכת הזוגיות לקשר א, העצמי

  . כאשר הצליחו בני הזוג לזהות את בעייתם עוד עומדת בפניהם דרך ארוכה

  ...".כדי שהכל יזרום מחדש... צריך לחפש את הסתימה": שחר

  .מיני ודיאלוגי, יצירתי: ואלה השלבים שעבר הזוג בדרך למימוש עצמי

  

  "ו אמבה במיטהאני כמ"

היא , שלא כבעבר. חל שינוי ביחסה אל המיניות שלה, בהיגד הבא מדווחת מיקה כי במידת מה

    :מתחילה להיות מוטרדת מזה שאין לה חשק מיני בכלל

שאין לי : שאני מאד מוטרדת מנושא שאף פעם לא הטריד אותי, בזמן האחרון שמתי לב": מיקה

אני . בזמן האחרון אני מאד חושבת על זה, אבל. ד אותיזה אף פעם לא הטרי. חשק מיני בכלל

הבנתי ... על יחסי מין, אני התחלתי לשאול חברות שלי שאלות על חשק מיני. מוטרדת מזה מאד

כמו סרטן שנמצא אצלי ואני לא יודעת שהולך וגדל אצלי . שזה בעיה אצלי. שאני יוצאת דופן

כי , היום אני מודאגת. ה בכלל לא הפריע ליהיום זה מאד מאד מדאיג אותי שפעם ז... משהו

. אני אפילו לא מאוננת. אפילו עם עצמי לא עושה כלום, כי אני... כנראה זה סימן למשהו לא טוב

. חשק מיני לא נמצא אצלי. זה לא מעניין אותי. תוך כמה שניות זה דועך, אפילו פינטוזים אין לי

אני יודעת שזה . אין לי בכלל צרכים. מיטהאני כמו אמבה ב, מרגישה כמו אמבה, אני בכלל

למרות שהקשר ביני לבין שחר ... אבל יש לי תחושה שהוצאתי את זה מהלקסיקון שלי, חשוב

אבל כנראה יש משהו . יש לנו חוויות ביחד. ומשוחחים יותר, אנחנו מטיילים ביחד. מאד השתפר

רות שלא קורה עדיין כלום מבחינה למ. ובכל זאת יש שינוי. שהורג בכל זאת את החוויות הטובות

אני לא רוצה לשחזר את דפוס . אבל בכל זאת החלטתי לא להרוס את הבית מהר, מינית

אבל . אני רוצה לחזק ולתחזק את הקשר עם שחר, למרות שקשה. ההרסנות שקיבלתי מהבית

ינויים קשה לו להטמיע ש. קשה לו, כל השכלתנות שלו. גם לו. לא רק לי. זה קשה. אני מודה
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הדברים ... האם החיבור הזה נכון לי, ואני עדיין שואלת האם שחר מתאים לי... חוויתיים

  ...".ולא הכל התבשל, נמצאים בתוכי

לגבי ... קודם כל. מהרבה סיבות... אני מאד שמח לשמוע את הדברים האלה של מיקה"  : שחר

עתי לשמוע שזה לא רק אבל הופת, פעם חשבתי שרק כלפי אין לה חשק מיני. החשק המיני

אני . אני לא איבדתי את החשק המיני שלי לחלוטין. למיקה אין חשק לכלום. אלא לכולם... כלפי

, לא רק היוזמה המינית, כי היוזמה שלי. המתנה למיקה. רק שמתי את עצמי במצב של המתנה

קה הגיעה שמי: אני אנסה להגיד את הדברים בעדינות, אז עכשיו... נתקלת בהתנגדות חריפה

משהו שחוסם , אצלה, אלא אולי יש בה, או בנו בזוג, שהבעיה היא לא רק בי, למסקנה אולי

אבל מיקה צריכה להכיר . ומקבל אותה ומחכה לה, אני אוהב אותה, ואני מרגיש בזה. אותה

. המון מצבי רוח. המון דכאון. ולמיקה אין חשק להמון המון דברים... יש אצלה משהו... בזה

  ".המון המון דיכאון... ותמשטוי

מגלה , ככל שמיקה בוחנת עצמה לעומק ומתחילה לתהות על משמעותו העדרו של המין בחייה

הוא . אלא שאין לה חשק לכלום, שאינו מרגש את מיקה, בשחר, שחר כי כבר אין מדובר רק בו

שלה  מיקה מנסה דרכים חיצוניות לפתרון החסימה המינית. מבין כי אצל מיקה יש חסימה

  .ומבקשת הורמונים להגברת החשק המיני מן הגניקולוג שלה

והלכתי לגניקולוג לבקש הורמונים גבריים כדי . אז חשבתי שאולי חסר לי הורמונים" : מיקה

. לא פותרים בעיה כזאת עם הורמונים: אמר לי... הגניקולוג צחק ממני. שיהיה לי יצר מיני

  ...".יניתלא תאווה מ, יצמח לך מזה רק זקן ושפם

  

  חזרתה של התשוקה

היא מדגישה . והיא שבה לחוש תשוקה מינית לשחר, בשלב הבא החל היצר המיני לבעבע במיקה

שאפשרה , כי היווצרות היחס הדיאלוגי ביניהם בתקופה האחרונה הביאה לקרבה אינטימית

  .לתשוקה המינית לצוץ מחדש

הרבה יותר קרובים מאשר היינו . רוביםיותר ק, אני ושחר, בשבועות האחרונים אנחנו": מיקה

אנחנו מאד רציניים בהחלטה שלנו להקדיש . יש המון התקרבות נפשית ביננו... כבר שנים

אנחנו יותר . וגם אל עצמי, וזה בהחלט משנה הרבה ביחס שלנו... טיפול, לעצמנו מחשבה

אני מבינה יותר , ים עליאני מבינה הרבה יותר דבר. וזה עוזר לי להבין יותר דברים עלי, קרובים

ואני שמה לב שגם באופן פיזי . דברים שעברתי עם שחר, מצבים שנקלעתי אליהם בחיים שלי

אבל הגענו למצבים . עדיין לא הגענו לשלב שבו אנחנו מקיימים יחסי מין. התקרבנו מאד

יה אפילו ה. אפילו יש לי כבר חשק אליו. חזר לי הרצון לגעת בשחר. שזה הרבה מאד, אינטימיים

ואני מאד פוחדת מזה ... אבל זה לא יצא כי בדיוק הילד חזר, שמאד מאד רציתי לשכב איתו, יום

יום קבוע בשבוע בשעה : שזה לא יחזור להיות שבלוני, אני אעבוד על זה, שנחזור לשבלונה

 יש לי יותר חשק, אפילו נולד בי חשק לילד נוסף... אני רוצה את זה ספונטני ואחרת! קבועה

  ...".ואני מרגישה רגיעה שיצרה חשק בי לשחר, מיני
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לאחר כשלוש שנים , הרגיעה שהשתררה ביחסי בני הזוג החזירה למיקה את התשוקה לשחר וכך

, הגיעו בני הזוג לשכב זה עם זה מתוך אינטימיות רגשית וללא לחץ, שבהם לא קיימו יחסי מין

  .צאו בני הזוג עצמם נהנים מכך מאודמ, לעשות ילד -למרות שגם עכשיו הייתה למין מטרה

? נכון מיקה. והשבוע האחרון היה טוב במיוחד. ארוכה. היתה לנו תקופה טובה"  : שחר

וזה היה ... אחרי תקופה כל כך ארוכה. זה היה שבירת קרח. היה לנו מין בשבת שעברה, כ"בסה

כפי שזה , נו יחסי מיןזה לא שרצינו ילד אז קיימ. לא היתה מטרה למין, כלומר. מין לשם מין

זה ... וזה קטע שהוא התקדמות משמעותית בעיני, אלא זה היה בשביל המין עצמו. היה פעם

, אני בתקופה האחרונה ביננו... אז אפשר יהיה סוף סוף, ואם זה ימשיך ככה, צעד בכיוון הנכון

גם לי היתה ו... והיה צריך לתת לה זמן, כי מיקה עברה תקופה לא קלה. לא הגבתי על כלום

רציתי מין כדי לעבוד ... לא תפקדתי טוב. כי כל הזמן פעלנו מתוך לחץ. מין: בעיה עם הדבר הזה

. והיתה לנו בכלל בחיים מערבולת גדולה!... ואתה לא מצליח. ואתה חייב להצליח. על הריון

כי , מיןישר אין לי חשק ל, כשאני במצבי לחץ, כי גם אני... וכשאתה במערבולת אתה לא מצליח

וזה הלך ככה כל . לי יש הרבה תקופות יבשות. זה לא הטיפוס שלי. אני לא בנוי בצורה הוללת

וזה היה ! בשבוע שעבר היה מין, פתאום, אבל... ככה שמבחינתי זה לא יוצא דופן. השנים

. זה לא מין לשמו. אני אוהב מאד לשכב איתה. כי תמיד היה לי כיף במיטה עם מיקה! הפתעה

היה לנו כמעט שלוש שעות ... לא היה לחץ של זמן. היה קטע כיפי... הרבה רגשות יש בו

תכננו לעשות מין ויצא לנו . שלא היינו צריכים לתכנן את זה, זה יצא ככה, ולשמחתי! ...לעצמנו

, עם התמסרות... כי זה היה מין כפי שעשינו פעם. וזוהי התקדמות גדולה בעיני... לעשות אהבה

  ...".חשיבות לתוצאה בלי, אווירה

.  החלטנו להכנס למיטה ולהיות ביחד במין. גם אני רוצה לדבר על מה שקרה ביום שבת": מיקה

כי זה לא היה : אבל הפעם זה היה שונה! המטרה היא להכנס להריון. דווקא כן חשבנו על מטרה

! ה לי טובוזה עש! שברנו, את היום המעצבן שנקבע ביומן! שברנו את המסגרת! ביום הקבוע

והדלקתי . ואז שמתי מוסיקה קלאסית!... ואז שמחתי שהיום הזה לא היה ביום הקבוע...

. ולא היינו בלחץ של זמן. והיינו רגועים. כל השבוע האחרון צחקנו. וצחקנו על זה מאד... נרות

אבל ... התחיל להיות לי כיף. זה לא סוד. לא נהניתי מספיק... מהמין עצמו התחלתי להנות, אני

, בשבת הזאת, אבל... וכנראה השלכתי את זה על שחר. כנראה יש לי בעיה של מין.... רק במעט

, אבל האוירה היתה מאד נעימה, שלא ריגשה אותי, לא בפעולת המין. משהו גדול ריגש אותי

עצם זה : הוא אמר ליו? מה אתה אוהב בי: ושאלתי את שחר! והיתה המון רגיעה והמון צחוקים

הבלבול ! זה אף פעם לא ארבע 1+  3זה שאצלך . הטעויות שלך. ה לי בלאגן בחייםשאת עוש

והוא אמר לי את ... שאני אותם מאד מאד אוהב, כל הדברים הקטנים שלך. זה מרגש אותי, שלך

והוא יצא מהפורמליות , והרגשתי את ההתרגשות שלו, עם התרגשות, זה עם עיניים רטובות

פתאום הרגשתי את האנושיות שלו . את החיות שלו, יברציות שלווהרגשתי פתאום את הו, שלו

, הוא לא שמר את עצמו בקופסה...  וזו היתה תחושה חדשה! כי הוא ריגש אותי! והרגשתי אותו

  ...".לרגש אותי, וזה הצליח לגעת בי, אלי, והוציא עצמו החוצה

שחר נתן לעצמו . בה אהבהשהיה מלווה בהר, במהלך המפגש המיני המתוכנן נוצר מפגש דיאלוגי

מיקה חשה בהתרגשותו . ולאהבתו למיקה ביטוי נרגש והכניס חיות אמיתית לתוך המפגש המיני
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תכננו לעשות מין " .ושניהם חוו חווייה של אהבה, שחר הצליח לגעת בה. והתרגשה בעצמה ממנו

  .אמר שחר, ..."ויצא לנו לעשות אהבה

  

  ההיבט היצירתי –' חלק ג

שחר , כאמור. הם זוג שחי חיים יצירתיים פעילים, יחסית לשאר הזוגות אשר הצגנו, שחר ומיקה

הביטוי היצירתי נתקל במחסומים , גם אצלם, כפי שנראה בהמשך, אך. מהנדס ומיקה שחקנית

  . את הפוטנציאל היצירתי הטמון בהם, בקושי ניכר להביא לידי ביטוי עצמי מלא וחי, רבים

  

  ההיבט היצירתי –שחר 

זה מעניין אותו והוא מצליח . ר הוא איש מדע אך מעדיף את האתגר המעשי של שיווק ומכירותשח

  . בכך

אך מדע . מגיל צעיר. תמיד נמשכתי למדע. אני פיסיקאי ומהנדס במקצוע שלי"  : שחר

כי תהליך של . לכן אני עובד במכירות ולא במדע. מכירות זה דבר מהיר. זה משעמם, כמקצוע

 –נמשך בין שנה לשלוש שנים , תהליך שווקי, ואילו מכירות. חמש לעשרים שנהמדע לוקח בין 

אבל אני , כי גם במדע יש יצירתיות. ואני מוצא את היצירתיות שיש בשווק... וזה קצב אחר

צריך לדעת לעמוד על . זה המקצוע שלי ואני מצליח בו מאד. מעדיף את הקצב שיש במכירות

צריך לקרוא תהליכים שהם עדיין מתחת , יך לדעת להגיע לאנשיםצר... טיבו של מי שעומד מולך

צריך תמיד להכין דרך ... צריך לדעת לצייר תמונה. שווק זו עבודה ניתוחית... לפני השטח

ושם בא לידי ביטוי הקטע , צריך תמיד למצוא דרך הכי נכונה שתשביע את רצון כולם. החלצות

  ".של היצירתיות

גם עכשיו הוא בתפקיד . ר במקום בו אין כישוריו מגיעים לידי ביטויבשנים האחרונות עובד שח

  .בכיר אך בעל תוכן מועט מדי ביחס לכישוריו

הייתי צריך להלחם ... ישר כשהתחלתי לעבוד. במקום הזה היה לי קושי מההתחלה"  : שחר

למעשה . ..מהיכולות שלי 10%אני לא מביא לידי מיצוי שם אפילו . על המקום שלי ולתפוס אותו

. ואני משועמם... תפקיד מאד קטן יחסית למה שאני אמור לעשות. אני עושה שם תפקיד קטן

ואני מרגיש ... הכותרת בומבסטית והתפקיד קטן. אבל לא בתפקיד. ל"אני סמנכ. אני לא מלא

הייתי במצב כזה גם לפני ... שעמום. זה תסכול מקצועי. תסכול... שנה אחורה 15שחזרתי 

אבל , כאן יש לי תפקיד בכיר. עזבתי לתפקיד אחר ולמקום אחר. אבל אז עזבתי... םשמונה שני

ברזומה העבודה הזאת נראית . זה תאונת דרכים, שנים, עבודה כזאת, מבחינתי... בלי תוכן

זה חליפת . גרועה לי, לא מתאימה. העבודה הזאת היא כמו תאונה, אבל בפועל. פנטסטית

אני בנוי לעבודה ... ונמצא תקוע בזה כבר שנים, ני לא בנוי לזהוא. עסקים מרשימה בלי תוכן

  ...".ואני בתפקיד ריק... לא לעבודה ריקה מתוכן, שממלאת אותי לגמרי

". בשר"אין בו , התפקיד בו מכהן ריק מתוכן של ממש. משועמם ומתוסכל, "תקוע"שחר חש 

  . הצד  היצירתי בזוג בתפקידה כאחראית על, ומיקה מרחיבה עבורו את מה שאינו אומר

  ...". ובעבודה שלו אין שאר רוח"...: מיקה
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אני לא ... תחושה לא טובה... מרירות... זה לא יוצא החוצה... יש עצירות. אין ספק"  : שחר

  ...".אפשר להתפוצץ מזה... מדבר על זה ולא כלום

צביעה על האופן מיקה מ. שחר חש חסום מכיוון שאינו מביא לידי ביטוי את הצד היצירתי שבו

  .הפיזי בו מבטא שחר את החסימה

הם . כמו המשפחה שלו. הוא נעשה נוקשה: אפילו זה בא לידי ביטוי בצורה חזותית: "...מיקה

. הגוף שלו נהיה קפוא. כל השרירים נעשים קשים. נוקשה. גם הוא נעשה זקוף כזה. לא זזים

  ...".ידי ביטוי בעוד מקומות אחריםוזה בא ל. במסגרת" בסדר"רוצה להראות . יושב כמו פסל

לא רחב , לא מלא, הביטוי היצירתי האישי. עצור. שחר חש חנוק, למרות התפקיד והמעמד, כך

הקושי , מתאר את הקשר שבין המצב הדכאוני) Lowen  )1972. כפי שהוא יכול להיות, היקף

, "מפוסל"הגב , נוקשה יציבת הגוף, השרירים נוקשים: בביטוי יצירתי והאופן שבו מוחזק הגוף

חסימתו היצרית והיצירתית של , ואכן. (Lowen, 1972)והעינים חלולות מבט , הפנים אפורות

  !משתקפת בגופו, שחר

  

  ביטול עצמי המקשה על ביטוי יצירתי: מיקה

היא מתארת . מעל ומעבר לכל היבט אחר –חיי היצירה של מיקה הם הציר החשוב ביותר בחייה 

  . בכל אפיק מקצועי בו בחרה, מול כישלון יזום על ידיההישגים גבוהים 

זה הדבר שהכי . מאז שאני ילדה. זה היה אצלי תמיד. לי תמיד היתה משיכה למשחק": מיקה

. כי כל הזמן ביטלתי את עצמי... משחק זה לא בשבילך: אבל תמיד אמרתי לעצמי. הכי בער אצלי

רציתי ... לי קושי גדול לתפוס מקום בעולםתמיד היה . תשתקי וזהו. את סתם: אמרתי לעצמי

אבל לא הייתי . נהייתי מסטר וירטואוז בחלילית. להיות שחקנית אך הלכתי להיות מוסיקאית

הפסקתי את הנגינה ... מוסיקאית שהיא עצמה מזוייפת! זה היה זיוף. זה היה רק התחליף. אני

הגעתי עד . לנגן גם על אבוב התחלתי. האבוב. עליתי על עוד שביל שהוא לא שלי. בחלילית

לא הייתי ... אבל לא הייתי מסוגלת לוותר באמת על הביטוי העצמי שלי. לדרגת וירטואוז

ומוסיקה לא היתה . לא הייתי מסוגלת להתבטא במשהו אחר. מסוגלת לוותר ללכת על ההר שלי

קלקלתי כי  ...כי נסגר אצלי הביטוי של האותנטי! הייתי חייבת לקלקל את הכל. מתאימה לי

  .."והמשחק הוא כלי הביטוי האמיתי שלי... נורא רציתי להתבטא

עד , אך בשל פחדיה בחרה בקריירה כמוסיקאית והצליחה בה יפה, משאת חייה הוא המשחק

   .שהכשילה עצמה משום שחשה כי ייעודה הוא לשחק ולא לנגן

רטיבה את הרגליים במים את מ: כל הזמן אמרתי לעצמי. דרך נחל. עברתי בדרך עוקפת: "מיקה

וגם ... והתחלתי לסטות הצידה. אבל לא הייתי מסוגלת  ללכת על השביל שלי. שהם לא שלך

קיבלתי כבר . הוצאתי דיסקים. כי כבר הגעתי להישגים. להפסיק עם המוסיקה לא היה לי קל

  ."פניתי מהמוסיקה למשחק! עזבתי הכל... אבל הכל נקטע. של וירטואוז, דרגה בתזמורת

  .גם קריירה זו קטעה באיבה. עוד לפני המוסיקה הייתה מיקה ציירת

כולנו במשפחה ... ועזבתי... קיבלתי מלגה לבוזאר! הייתי ציירת, וגם לפני המוסיקה: "מיקה

אז ... אבל החלטתי שאני לא רוצה להמשיך לצייר, גם אני ידעתי לצייר יפה. מציירים יפה
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אני גורמת לעצמי . הפספוס הזה. זה דפוס. שוב ושוב בחיי וזה משהו שחוזר על עצמו...הפסקתי

ואז לוקח לי ... ואז אני מתנדנדת, זה מין חוסר נחישות לגבי הקריירה שלי... לחיות בתוך חושך

אין לי ספינה בטוחה שלוקחת אותי בבטחון ליצירה ... המון המון זמן להגיע שוב אל החוף

  ..."שלי

  .שהיא אינה מצליחה לנווט כראוי, תימיקה יודעת שיש בה כשרון יציר

... לא בעיה של חוסר בכשרון. אצלי הבעיה אחרת. כשרון יצירתי. יש לי המון כשרון"... מיקה

... לא העזתי, מה שרציתי באמת לעשות. בזבוז של זמן ואנרגיה. אצלי קודם כל היה המון בזבוז

האם ? האם זה מה שאת רוצה: צמיואז אמרתי לע... התחלתי לקלקל.! זה איים עלי. לא הצלחתי

אבל זה . אני רוצה תיאטרון. זה לא אני. ואמרתי לעצמי לא? תמיד ליד? ככה יהיה העולם שלך

... זה לא היה קל, והלכתי עם עצמי, גם כשהפסקתי להיות מזוייפת עם עצמי. לא הלך לי בקלות

אני . אלוגים עם עצמיאני בדי. אני לא תמיד שלמה וברורה, בעבודה שלי. וזה התחיל עקום

אני לא יודעת למה הדרך שלי ? למה הדרך שלי כל כך עקלקלה? מה קרה לי –שואלת את עצמי 

אני . כל הזמן אני הולכת בדרכים עקלקלות. אבל כך אני מרגישה. אין לי תשובה על זה. עקלקלה

היסטוריה אולי זה בגלל ה? האם זה קארמה? האם זה בגלל שיש לי מחסומים? למה זה: שואלת

  ".?שלי

  .היא הגיעה לשם. אבל בסופו של דבר מיקה לא וויתרה על חלום התיאטרון

כאשר לשחקנים כבר . 30אחרי גיל . אלא רק מאוחר מאד. 20לא נעשיתי שחקנית מגיל : "מיקה

מגיעים , אם בכלל יש, גם ההישגים, וכשמתחילים מאוחר. יש נסיון והם כבר הגיעו למשהו

... אז אני מתנדנדת... הכל יותר לאט... הדרך העקלקלה, ה העקלתוןוככה ז... מאוחר

הם . אבל די חוסמים, הטלטולים לא לגמרי עוצרים אותי. והטלטולים גוזלים ממני זמן ואנרגיה

  ... ".מחכה, גורמים לי להיות עצורה

  . גם כאשר היא מגיעה להישגים היא חשה חסרת סיפוק. מיקה איננה מרוצה

לא . אבל גם שם לא הייתי שלמה. הייתי מאד מוכשרת, יקאית וגם כציירתכמוס: "מיקה 

תמיד הרגשתי שחסר . אבל הייתי חסרת סיפוק, הגעתי להישגים! עשיתי מה שאני רוצה באמת

הייתי . ניגנתי בכלים הרמוניים, גם כמוסיקאית... ראיתי רק את חצי הכוס הריקה! בי משהו

ולאט לאט נפלתי . בהרמוניה... ה לי תמיד בעיהוהית. כ עברתי לאבוב"חלילנית ואח

. התחלתי בגיל מאוחר... וככה גם המשחק... למרות שהייתי מוסיקאית טובה... כמוסיקאית

וגם לבחינות של המשחק לא הכנתי את עצמי כמו !... לא תקבלי עבודה! אין לך סיכוי: ואמרו לי

ולא . הייתי בפאניקה. וטטהוכל המשפחה התמ, בדיוק אז התאבד אחי. פישלתי. שצריך

וככה . הלכתי ללמוד תיאטרון ולא משחק. אז לבסוף התפשרתי... התקבלתי לבית הספר למשחק

רק שליש ... אז היום אני מרגישה שהצלחתי להפיק רק חצי מעצמי... שוב הכשלתי את עצמי

  "מעצמי

ותה עוד בבית שחו, בנטייתה לביטול עצמי, מיקה תולה את כשלונה במימוש כוחה היצירתי

היא כורכת את הקושי שלה לבטא את עצמה מבחינה יצירתית בקושי בביטוי הדחף . הוריה

  .היצרי
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והיה לי גם . היה לי קשה לתפוס את מקומי בחברה. היה לי כילדה קושי חברתי גדול: "מיקה

... תוהמיניות היתה מבולבלת ומדוכא... והקאתי הכל. מצד אחד אכלתי המון כנערה. קושי יצרי

ולכן בחרתי לבטא ... כבר כנערה היה לי קושי גדול לבטא את עצמי. וככה הדברים היו בורחים לי

האנרגיה היצירתית , ואז. פחדתי שאם אבטא את עצמי אז השד יצא...את עצמי במקום הלא נכון

הייתי אוכלת המון . באוכל: אבל היא יצאה במקום אחר. לא יצאה, שהיתה צריכה לצאת

כי האנרגיה היצירתית שלי לא יכלה להתבטא נכון . והיו לי המון התפרצויות של כעס, ומקיאה

במקום שאפילו , במקום לא מתאים, במקום עקום, אז ביטאתי את זה במקום אחר. ובמדוייק

  ".הכשיל אותי

היא ממשיכה להיות טרודה בבעיית , בעייה זו אינה נעלמת גם כאשר מיקה נעשית שחקנית

  .ואינה שלמה עם פעלההביטוי העצמי 

אני יוצרת לעצמי דברים ששחקנים . אני לא ממש בתבנית של שחקנית, וגם כשחקנית: "מיקה

 –אני יצרתי לעצמי הרבה הצגות ... כמספרת סיפורים. נהייתי שחקנית עצמאית. לא עושים

לי אבל הגדרת הזהות ש. ואני עצמאית. עיבדתי והשתכללתי כמספרת סיפורים, כתבתי, ביימתי

. זה בלבול. משחק, תנועה, מוסיקה, ציור, בין תפאורה: מסתובבת... כל הזמן אני. לא חדה

אבל לא מספיק , כשחקנית... אבל לא חזקה לגמרי, בכל אני נוגעת... והבלבול הוא גם בתוך עצמי

גם כי לא . כי לא הצלחתי להתפרנס. הגעתי להיות מספרת סיפורים כדי להתפרנס. משחקת

האם כשחקנית . וגם זו שאלה... ס למשחק"לא למדתי בבי... פיק כלים כדי לשחקקיבלתי מס

אולי הקיום שלי הוא מין קיום ... הייתי סוף סוף מבטאה את עצמי ומצליחה להיות מאושרת

בהרבה ... כי הביטוי שלי חלקי... מצד אחד רוצה ומצד שני דוחה. קיום של ספק. בספק

, יוצא לי... אני מתפזרת, איכשהו, בסוף... אבל תמיד חלקי אמנם הביטוי שלי מגוון. תחומים

לבסוף אני ... זה לא יוצא טוב. ואז זה נופל, והכל אני רוצה לעשות לבד... קצת מזה וקצת מזה

. וזה כנראה גם מקביל למה שקורה איתי בחיים... עם המון המון בדידות. מוצאת את עצמי לבד

. הביטוי החלקי. זה דפוס שחוזר על עצמו. ם בזוגיותכי ככה ג. למה שקורה איתי ועם שחר

ולא . שאני לא נותנת את כל כולי... זה מוטיב שחוזר על עצמו שוב ושוב בחיים שלי. החסר

  ".מקבלת עד הסוף

כקיים גם בנישואיה , ממנו אינה מצליחה להשתחרר, מיקה מצביעה על דפוס הביטוי החלקי

שמשמעותו נתינה , דעתה מן הפחד בביטוי עצמי מלאשנובע ל, זהו דפוס של תקיעות. לשחר

על גבולות " שומרת"היא , באופן פרדוקסלי, וכך כאשר היא לא נותנת עצמה באופן מלא. כוללת

  .עצמיותה

  .מצב התקיעות בו נתונה מיקה בא לידי ביטוי בהעדר הייצריות ממעשיה היצירתיים

גם מציירת ומפסלת את , עילה בובותגם מפ, גם משחקת, גם מספרת, אני גם כותבת": מיקה

המון רעיונות . המון מעורבות. יש המון יצירתיות בעבודה שלי... התפאורה וגם מנגנת

אין ! ואני אין לי יצר!... על במת התיאטרון. אבל הכל לא מתממש איפה שהיה צריך... בימתיים

לדחוף . אין לי יצר לדחוף .לא באיך שאני נראית. לא במה שאני עושה. לא במין. לי בכלל יצריות

לכן לא . הכל אצלי משובש בדחפים שלי. אני לא יצרית כמו שצריך באוכל –וגם באוכל . את עצמי

  ".אני בוכה על עצמי. מה שנותר לי זה לבכות על עצמי... הצלחתי להתממש
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 גם האנשים סביבה אינם מבינים מדוע כשרונות כל כך גדולים. מיקה חשה כי משהו משובש בה

  .אינם מניבים תוצר יצירתי מגובש

יושבים ? לא ממריאה, למה בחורה כל כך מוכשרת: אנשים מסתכלים עלי ושואלים": מיקה

את כל כך : חברה קולגה כתבה לי מכתב. ושואלים אותי את זה, קולגות, במאים, מדריכים שלי

ניסיתי ? ליחהלמה את לא מצ? למה את כל כך חסרת בטחון? אבל למה את לא נפתחת, מוכשרת

שכל מה . לשחק, להופיע, ניסיתי להסביר שזה לא פשוט לי ליצור. לענות לה על המכתב הזה

כל מה שאני , כל מה שאני עושה... מתפרק לחתיכות. ומיד מתפרק, שאני עושה מתחבר לי

זה לא רק , להיות שחקנית, כי בשבילי. יוצרת לא ידוע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים

כל העבר , כל החיים שלי עולים איתי לבמה, זה כל חיי, בשבילי לשחק. על הבמה ולשחק לעלות

אף פעם לא היה לי ... קשה לך להיות. קשה לך ליצור, וכשאתה מסתיר את העבר. עולה איתי

  ...".מקום לנוח בו

להיות היא , מיקה כורכת את קשייה בביטוי עצמי יצירתי בחוסר היכולת שלה להיות נוכחת

  :צמהע

כל כל הזמן . אבל גם קשה מאד, משמח ומהנה מאד. בשבילי לשחק זה דבר קשה מאוד": מיקה

. אתה ערום. זה ההיפך הגלוי, וכשאתה עולה על הבמה. עם כיסוי. עם סוד. אני חיה עם הסתרה

את כל החיים ואת כל  –מעלה אותי את כל המשפחה שלי , אבל אני. אתה בא עם מי שאתה

כל הזמן הסתרתי . ואני מסתירה אותם. ד את אלה שהם חיים אבל הם מתיםובמיוח, המתים

הנה : כי קשה לי להגיד. אני שחקנית ואין לי כרטיס ביקור. לי אין כרטיס ביקור. את הקשיים

לי אין ... לכווץ את עצמי, להחביא את עצמי. כי אני רוצה להעלים את עצמי. הנה אני. זאת אני

אבל . לנסות עוד פעם להתממש. ועוד פעם. אצלי זה רק לנסות עוד פעם. אין לי הצלחות, פרסום

, זה הדכאון הזה עלי. הדכאון הזה. זה דכאון. מחביאה את עצמי. מתכווצת. אני אז שוב נעלמת

כל כך הרבה . במימוש העצמי. כל כך הרבה קשיים יש לי בעבודה. אני מרגישה אותו חזק

ולי ... ?אז איך אני יכולה להיות קלילה על הבמה. קשההכל הולך לי כל כך . משברים וקשיים

וזה גורם לי למצבים ורגשות כל כך קשים ... תקועה. ואני תקועה, וגם דחף להצליח, יש כשרון

  ...".עם עצמי

  .  מתוכה אל העולם, מיקה רואה את בעייתה העיקרית ביכולת להוציא את היצירה החוצה

. במשחק. במוסיקה. בציור. בכל דבר. בכמויות. הכשרון כן. היצירתיות לא זורמת ממני": מיקה

דפוסים שהבאתי מהבית כנראה מפריעים לי ... תקוע בתוכי. נותר חסום. אבל משהו לא יוצא

. אבל כבר מזמן אני יודעת. הכשרון נמצא. ומפריעים לי ליצור יצירה מגובשת, להיות מגובשת

יש כל כך . ולת להוציא את היצירה החוצההכשרון לא קשור ליכ. הכשרון לא קשור להצלחה

מה . כל כך מעט מוציאים את זה החוצה. אבל כל כך מעט יוצרים. הרבה אנשים מוכשרים

שיהיה לאדם . מה שצריך זה להיות מגובש. לא העדר כשרון. שמפריע זה דברים אחרים

לזה . וס בעולםאיזה מקום אתה רוצה לתפ. מה אתה רוצה. להיות ברור עם עצמך. נרקסיזם בריא

אני ... לכן אין לי כלום. אין לי יכולת טובה לנרקסיזם בריא. יש השלכה לדברים שקורים אצלי

. הייתי מלאה בבעיות, וכבר אז. 14אני זוכרת את עצמי בגיל ... כואבת לי התחושה הזאת. כשלון

. רת ומקיאההייתי מציי. ואז הייתי משמידה אותם. הייתי מציירת הרבה תמונות עם נוף שחור

היה לי בבטן שעון ... הייתי מדוכאת מאד. לשמחה. לא התחברתי להנאה שבחיים. מקיאה המון



  293

כל דקה . רק מתח. לא הנאה. לא היתה לי שמחה גם כנערה. פצצה שהולכת להתפוצץ, מתקתק

. פירוק. בלבול נוראי. חוסר אונים. בדידות. כאילו העולם הולך להתפוצץ כל שניה. פחד חזק

נוצה . כאילו אני לא קשורה לכלום. כאילו שאני לא יודעת מי אני בלל. להסביר את זה קשה

  ". באוויר

היא אינה מפסיקה לנסות להסיר , שמלוות את מיקה כצל מאז ילדותה, למרות התחושות הללו

  .וכך הגיעה לכתיבה. את המכשול החוסם את יצירתה

  

  :נסון לפתוח אפיק יצירתי נוסף –הכתיבה 

היא רואה בכתיבה נסיון ליצור אפיק יצירתי נוסף שעשוי להפיח . מתחילה לכתוב מחזהמיקה 

  .תקוותה היא לבטא עצמה סוף סוף באופן מספק. רוח חיים במעשי ידיה

משהו נורא שחוזר ... המחזה מבחינתי הוא נסיון להתגבר על משהו. אני כותבת מחזה": מיקה

אנשים מאד . אנשים מאד בעייתיים בהקשר היצירתיכולנו ... על עצמו שוב ושוב במשפחה שלי

אצלנו . ולהנות ממה שאנחנו עושים, אבל כולנו מתקשים לבטא את עצמנו נכון. מוכשרים

צורה נוספת של ביטוי . לכן הכתיבה היא אופן של הצלה עבורי... התאבדו בגלל דברים כאלה

ה אני מנסה להבין מה נטמע גם דרך הכתיב... מקנאה בכולם. שלא ארגיש מתוסכלת. יצירתי

הקינאה , החסימה, הכשלון היצירתי... זה סיפור בין דורי אצלנו... ואיך אני יוצאת מזה... בי

היו לו חברים . גם הוא חלם. הסבא שלי חלם להיות צייר, אבא של אבא... במישהו שכן מצליח

אחד ... אבדות שלוזה היה הרקע להת. והוא לא. הצליח. אחד מהם התפרסם. ציירים. אומנים

נהייה , הוא למד אמנות... גם הוא בדיוק עם אותו הסיפור, אבא שלי... הגורמים להתאבדות

גם הוא על רקע ... לא התפרסם כצייר, אבל לא הצליח כצייר. אבל חלם להיות צייר. ארכיטקט

זה גרם  ...הוא לא הצליח כצייר. גם אחי התאבד על רקע של כשלון אמנותי... זה ניסה להתאבד

  ".אז החלטתי לכתוב על הנושא הזה מחזה אישי... ואחר כך להתאבד. לו לשקוע בדכאון עמוק

, התפתחות הקשר הדיאלוגי עם שחר איפשר את תחילת הטיפול בפצעים הכואבים, עבור מיקה

ובעקבותיהם יחזרו הייצר והייצריות לשכון , ויתכן שכך ייפתחו לה המחסומים היצירתיים

, "צמצום"כך על פי מיתוס ה, אוספת מחדש את חלקיה, במעשה הכתיבה, קהמי. במעונה

תהליך זה עבורה מגבש את העצמי ומרפא אותה מפצעיה וגם מהווה מעשה . ומדביקה את שבריה

  .יצירתי מאין כמוהו
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  אחרית דבר

שחר עזב את מקום . השפיעה על התפתחותם היצירתית, בנייתו של קשר דיאלוגי בין בני הזוג

העלתה , מיקה. עבודתו המתסכל וקיבל תפקיד בכיר בחברה המייצרת טכנולוגיה עתירת ידע

  . וזכתה לתשבחות ופרסים, המבוססת על סיפור חייה, הצגת יחיד פרי עטה

בחיי  –היצריים והיצירתיים , הדיאלוגים -התכנסו שלושת המרכיבים , במקביל, בסופו של דבר

  .םוהם זכו לפריחה בחייה, בני הזוג

". הבימה"הבנתי שהמקום שלי זה לא ב. בתיאטרון יוצר. מצאתי את המקום שלי": מיקה

אני לא . ושם מצאתי את המקום שלי. בתיאטרון השוליים. המחאה האמיתית נמצאת בשוליים

התחברתי . עכשיו כל המעגלים נסגרו. ואני מוצאת את עצמי במקום טוב ונכון. שייכת לממסד

מה שלא . יותר השלמה. אני מרגישה יותר שייכות אליו. יבלתי את שחראני ק. להנאה שבחיים

והיום אני , הוא לא סוער. ואני שמחה ששחר שונה, אני עסוקה כל הזמן בעולם פנימי. היה פעם

שחר נמצא בשבילי ולכן אני , כשאני על הקרשים. זה מרגיע אותי. זה יתרון. אמרתי זה טוב

היום אני מבינה את . אני פורחת מבחינה מקצועית, וומאז שקיבלתי אות. יכולה לפרוח

לא חסר לי משהו עם שחר . היום יש לי קשר בוגר ונכון. זה לא קשר נכון. שרציתי "ההסחפות"

ואני עושה את זה וזה טוב לי ונכון  –בזוגיות ואז אני יכולה להפנות את הדגש למקומות אחרים 

והיום אני מסוגלת , נפתחו לי המון דלתות. אטרוןאני זוכה להמון פרגון והמון הערכה בתי. לי

  ".יש לנו אש שקטה בנישואין וזה טוב לנו... ולהשתמש במה שהעולם מציע לי, להכנס דרכן

  

  דיון

ונבחן כיצד ניתן להבין את החיבור , נבין את הזוג מיקה ושחר באמצעות ההמשגה הדיאלוגית

שבהם עוסקת התיאוריה , "הבינייםמרחב "ו" הצמצום"באמצעות מושגי , מחדש של הזוג

  .הדיאלוגית

החלקים של העצמי נוכחים באופן : מודל הצמצום משרטט את ההבניה של הקשר בין האני לזולת

, אך על הווית העצמי לדעת לסגת במסגרת הזוגיות ולתת מקום ליצירת מרחב ביניים, מלא

על ידי מיקה ולא התקיים " לענב"ניתן היה לראות כי שחר . שמתוכו ואליו מתקשרים בני הזוג

... נמאס לי להיות רק מוותר... המרחב שלי בנישואין לא תמיד היה קיים": ביניהם מרחב ביניים

  ...".זה מהלך לא בריא, הויתור התמידי שלי, לדעתי... רק מיקה קיימת ואני לא

אך . עיתיםולהוקיעו החוצה כזר ואויב ל, לכל מה ששונה מאיתנו" אחרות"אנו נוטים לייחס 

, בתוך עצמנו, בן הזוג נבלע בחוויה הפנים נפשית –ביחסים זוגיים לעיתים נעשה התהליך ההפוך 

מרחב הביניים המאפשר  –" צמצום"כך נמנעת בנייתו של חלל ה". אני"ומוכלל כחלק מייצוגי ה

מטרה ב, לריחוק, עיבוי הגבולות של האני גורם בסופו של דבר לניכור זוגי. תנועה דיאלוגית

תוכל להיות מובנת , אולי כך. להימנע מבליעה והתרחקות מן המקור הפנימי של חיות ויצירה

העובדה כי שחר ומיקה לא הצליחו לבטא באופן מלא את יצריותם ואת מלוא יכולתם 

אלא עיבוי גבולותיה הנפשיים של מיקה , לא נוצר ביניהם מרחב ביניים דיאלוגי.היצירתית

  .כך התרוששו מאגרי יצירתם ויצריותם. ל שחרש" בליעתו,באמצעות 
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: נוקט פה עמדה ברורה" הצמצום"מודל . מעמיד אותנו בפני שאלת הגבולות בינינו לבינו" האחר"

לזולת באמצעות תהליכי אחריות הדדית " חדיר"אך עליו להיות , העצמי עומד ברשות עצמו

להכיר בגבולות , ויות נפרדות שונותהאני צריך להיות מסוגל להבחין בין יש, כלומר. דיאלוגית

, ואכן. יכולת זו של האני היא מרכיב חשוב בתורת הנפש. ולסמן אותם" אני-לא"ל" אני"שבין 

 ;1966אריקסון  ;1999הארדינג (היכולת להכיר בגבולות אלה הוא מושג נרדף לבגרות נפשית 

  ).2001ארליך 

בו הגבולות , באים לדון בקשר זוגישאלת הגדרת הגבולות עולה במלוא עוצמתה כאשר אנו 

שנבנית ונוצרת לאיטה , תחושת הנפרדות. זה לנוכחות של זו ולהיפך, הנפשיים והגופניים חדירים

" לגוף אחד"עצם היות הזוג ".  הזוג"נבחנת מחדש עם יצירת , במהלך התפתחות האישיות

  .מעצימה את שאלת הגבולות של העצמי

סבלה בעברה (גבולות הגוף לא היו ברורים . יר דיו למיקהמושג הגבולות מעולם לא היה נה

לא היתה , בתוך משפחתה היא נבלעה. וגם הגבולות בינה לבין האחר היו מטושטשים, )מבולמיה

באופן , התקשתה לכונן יחס דיאלוגי עם בעלה, אי לכך. ברור מובדל ויחודי, קיימת באופן נפרד

מיקה כוללת את . רו הבניה של מרחב דיאלוגי ביניהםיאפש, שבו גבולות עצמיותו הנפרדים ממנה

טענתה כלפיו על כך שאינו . ואינה מבחינה בנפרדותו כאחר, שחר בעלה בהגדרת גבולותיה היא

דיאלוגית המצביעה על הקושי שלה להפריד בין גבולות -יכולה להיות מובנת כטענה א, אמן כמוה

או אדם , רור לה אם הוא חלק מהעצמי שלהעצמיותה לבין גבולותיו של שחר משום שלא ממש ב

. במישור הדיאלוגי ניתן לומר כי לא קיים ביניהם מרחב המפגש בין האני לזולת. נפרד ממנה

ובמיוחד בין אנשים משמעותיים , לעיתים, בהם, מתאר יחסים אלה כיחסי אובייקט) 2001(ארליך 

הפיזי והמוחשי עומד בניגוד לחוויה אבל פעמים רבות אופיים , הגבולות נחווים נפשית", זה לזה

  ). 26:  2001ארליך " (הנפשית

אלא באותה עת , לא חשה בכך, את שחר ועיבתה את גבולותיה באמצעותו" בלעה"ש, מיקה

, אם כן, נוכל לראות). בגלל שאינו אמן" פגום"וגם " (אחר"הרחיקה אותו משום שהיה יותר מדי 

אכן עשויה , ומד ממול כתקף ונוכח במלוא עצמיותודיאלוגי של אי הכרה באדם הע-כי אקט א

תפיסת . ולעיתים אויב" זר", "אחר"ובו זמנית תיוגו כ, "בליעה"להוביל למצבים תוך נפשיים של 

תחושות של , חרדה, של שחר איימה על מיקה ונוכחותו בחייה גרמה לה דכאון" אחרותו"

האחר והזר הינה ככל הנראה תגובה  תגובת החרדה כלפי. אפרוריות ודעיכה של מקורות חיותה

האחר . האחר מעורר בנו תחושת סכנה ואיום ארכאי על שלומנו). 2001, ארליך(אוניברסלית 

אנו חווים שלב , כבני אדם. מהווה עבורנו פוטנציאל להרס הנינוחות שאנו חותרים אליה

רת אצל התינוק נחווית כמפתיעה ומעור" זר"חודשים שבו הופעה של  8סביב גיל , התפתחותי

מפחיד את התינוק משום שהופעתו מפרה את תחושת המיזוג והאיחוד עם " הזר. "חרדה קיומית

  ).2001ארליך . (עונג ובטחון לתינוק, חווייה שהיא המקור לתחושת הנאה - האם 

עולות באני  תחושות  –" זר"ו" אחר"בהם מתאחדים עם בן זוג המהווה , שעם הנישואין, כך

תגובת עוררות  –והשניה , תחושת האיחוד והעונג שבהתמזגות –האחת : גדותסותרות ומנו

מעלה על פני " האחר"יוצא שהמפגש הממשי עם ". הזר"סביב הסיכון שכרוך בהופעת , וחרדה

וכך קורה כי האויב הפנימי של . המפר את שלוות עולמנו" הזר"השטח את הפחד והחרדה מפני 

הדימוי הפנימי המאיים על אחדותו ההרמונית של האני עם עצמו  ,כלומר. האני מושלך על  בן הזוג
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התוצאה . שהוא הזר המפריע לתחושת האיחוד ההרמונית של האני עם עצמו, מושלך על בן הזוג

בדרך זו הפכה . היא שהעצמי דוחה את האני של בן זוגו ומייחס לו תפקיד של הזר עוכר השלווה

, "לי קשה עם זה".  חותו מונעת ממנה  שלווה והרמוניהונוכ, "זר"שהוא " אחר"מיקה את שחר ל

זה משעמם ... עם השעמום הזה... קשה לי עם הדכאון... אני לא מתרגלת אליו", היא אומרת

  ...". הוא גורם לי להתייבש בנוכחותו... הוא מרוקן אותי... וזה קשה... אותי מאד

. בעצם אחרותו, העצמית שלה את המהות, שחר שובר את שלמותה, מנקודת הראות של מיקה

בשנים , מיקה). 'מייבש וכו, מדכא, הוא משעמם(וכמי שאחרותו שלילית , היא תופסת אותו כאחר

האחרות של . חיוני להגדרת הזהות העצמית שלה" אחר"לא ראתה בשחר , הראשונות לנישואיה

ו גורם חשוב היא לא ראתה באחרות של. שלילית ושולית, שחר נתפסה אצלה מלכתחילה כשונה

 -לא הניחה לשחר , עד לשינוי, מיקה. שעשוי להפוך אותה לאדם בשל יותר, ואפילו קריטי

חוסר הקבלה של שחר על ידי מיקה התברר . ולא קיבלה אותו בשום מובן, לחדור אליה" האחר"

  .כגורם שעיכב את צמיחתה

, "כאדון"מי שתופס עצמו נטען כי , "האדון והעבד", )1807(באחד הפירושים על מאמרו של הגל 

שלעולם יחתור , "כעבד"לעומת מי שתופס עצמו , השינוי וההתפתחות העצמית יהיו קשים לו

הטענה מגדירה את ). 1982רוזן . אצל מ(ואי לכך יחווה התפתחות עצמית גדולה יותר , לשינוי

, אחרת האדם הלא מפותח עדיין לא התעמת עם זהות. האדם הלא מפותח לעומת האדם המפותח

אך , יש עצמיות, לאדם הלא מפותח הזה. עדיין לא הכיר והכליל את הזולת על מהותו השונה

לעולם יגיע , אדם בשל ומפותח. שעדיין לא הגיעה להכרה עצמית, לא מובחנת, עצמיות פשוטה

המרחיבה , "אחרת", על ידי ההכרה וההכללה של מהות שונה, באמצעות הזולת, להכרה עצמית

  .דחיקת האחר מגבילה את ההכרה העצמית. קיומו את גבולות

מיקה . במשוואת היחסים בין בני הזוג" כעבד"שנחווה , לעומת שחר" כאדון"מיקה ראתה בעצמה 

, ואילו שחר נחשב בעיניה כאדם חכם אך אפרורי, היתה בת למשפחת אמנים ואמנית בפני עצמה

שחר אהב את מיקה , א רק זאתל. בשל העובדה כי אינו אינטלקטואל ואמן, אדם עם פגם

ולא היתה , בעוד שמיקה מלכתחילה לא חשקה בשחר, וקיבל אותה על כל חלקיה, בשלמות

והיא זו אשר התלבטה , תמיד היתה מיקה כאשר ידה על העליונה, בנדנדת היחסים. מאוהבת בו

ליה במשמעות שא, היחסים" כאדון"כל אלו יצרו מצב בו מיקה נחשבה . האם לעזוב את שחר

נחשבת כצעד גדול , העובדה כי דווקא היא הובילה את המהפך ביחסים, אי לכך. מכוון הגל

הצליחה לחוש , ואכן ראינו כי רק כאשר הכירה מיקה באחרותו ובשונותו של בעלה. ומשמעותי

  .את התוקף העצמי שלה ביתר שאת, את עצמיותה

גם עם . ין כפי שלא הרגשתי אף פעםמצוי. כבר הרבה זמן אני מרגישה מצויין עם עצמי": מיקה

כפי שלא הייתי , אני כל כך שלמה איתו. כל כך בוגר. בן אדם כל כך טוב. שחר בשבילי הכל. שחר

שקל לי גם יותר עם , כי היום אני רואה. שלא קיבלתי אותו בגללי, אני היום יודעת... אף פעם

, ואז הבנתי. הרבה יותר בקלות קל לי להכנס לתוך דמות. קל לי לשחק. קל לי להופיע. עצמי

. פחדתי משחר, פחדתי מהדמויות ששיחקתי, שבגלל שאני הייתי כל כך מפוחדת בתוך עצמי

לשחקנים ברור . היום יש לי כוחות ואני מעיזה –היום זה שונה . פחדתי לאבד את עצמי, בעצם

... לתפוס מקום  אבל אני בחיים לא העזתי... אבל אני לא העזתי. שהם תופסים מקום על הבמה
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אז איך יכולתי לתפוס ... וגם לשחר לא הרשתי לתפוס מקום אצלי... לא בגוף שלי... לא אצל הורי

  ...".הרבה יותר שמחה...עם הרבה כיף, בקלות גדולה, היום זה אפשרי... ?מקום על הבמה

התעצמה  ,ומתוך כך! כאקט בו זמני של הכרה בגבולותיה  היא, "באחר"מיקה כורכת את ההכרה 

בכך היא . ולממש את עצמה כשחקנית עם יכולת ביטוי עצמי גדולה יותר, בה היכולת ליצור

האחרות : "מממשת את תפיסתו של גורביץ המתאר את תהליך הדילוג אל האחר כצעד דיאלוגי

הכרה . תורת ההכרה, הדיאלקטיקה, הדיאלוג –תורת החצייה . מייצרת תורה חדשה... הזו

כלומר חריגה מן המעגל וגילוי אלה שמחוץ  –מחייבת עימות עם אחרות , ל זהותכיסוד ש, עצמית

או דמיון , בצורה של אמפתיה, הדבר מחייב מעין דילוג אל האחר. כבעלי זהות משלהם, למעגל

רואים דברים שרואים משם ולא רואים , או מהן, שבהן, "הנעליים של האחר"חצייה אל , דיאלוגי

, שחר בעלה, "האחר"באמצעות " בהכרה עצמית"מיקה זכתה , ואכן). 39 : 2001גורביץ " (מכאן

...". שרק טוב היה לי ממנו, אדם בריא בנפשו. פרטנר בריא: "שהפך בעיניה מאחר פגום ל

הוא גם , "בחוץ"כך גילוי האחר  . "אפשרה למיקה גם לחזק ולהכיר את עצמה, הכניסה אל האחר

, גורביץ" (הופך האני לאחר, על ידי הפיכת האחר לאני, חרותאו במילים א, "בפנים"גילוי האחר ש

להכיר ביתר , עברה מיקה טרנספורמציה נפשית שאיפשרה לה מאוחר יותר, כך). 39' עמ, 2001

היכולת להבנות מרחב , כלומר. ואף לחדד את יכולתה היצירתית, יצריה, מיניותה, שאת את עצמה

  .סופו של דברב, מאפשרת את העצמת האני, ביניים בזוג

ידיעתם -הדיאלוגים הפנימיים של הזוג נגעו לא רק בקשר ביניהם אלא גם בעצמם ובידיעתם או אי

באמצעות הנכונות לנהל . הם נוכחו להכיר בגבולותיהם האישיים ובמגבלותיהם. את עצמם

יא אותו ה" משא"ואין הוא אך ורק , הכירה  מיקה כי הדכאון שרוי גם בתוכה, דיאלוג עם האחר

. בשחר" לטפל"לפני שהיא מתפנה , ועליה להכיר בכך, הדכאון הוא חלק מחייה. נושאת עבור שחר

לקחה , ובכך, שבתוכה" באחר"היא נגעה , בעצם נכונותה של מיקה לגעת בשחר ולבנות אליו גשר

אפרוריות ושבלוניות , הרס עצמי, דכאון: בעלות גם על חלקים שאותם אינה אוהבת גם בעצמה

מיקה הניחה לקשר שלה עם שחר להוביל את עצמה לתוך עצמה ובתוך כך יצרה דיאלוג פורה  .'וכו

הם ). מבט פנימה(מיקה ושחר לא רק עסקו באינטרוספקציה . עם שחר וגם זכתה בהכרה עצמית

איפשר את ההבנה , "האחר"ששיקף " המראה"באמצעות , והמבט, עסקו בהתבוננות הדדית

לא היתה מיקה מודעת לדכאון ולתהליך ההרס העצמי , עד אז. את איסוף השברים, העצמית

וכי רק , הוא הוא המדוכא היחידי, כי שחר, לאורך שנים, היא היתה משוכנעת. שהיה טמון בה

אפשרה , המצוי בתוכה" באחר"ו, ההכרה שלה בשחר. הוא נושא הדגל של האפרוריות והשבלוניות

על . ושהיא סרבה להכיר בקיומם, קיימים בתוכה שהיו, למיקה להציץ פנימה אל מרכיבים אלו

. הוא מעין אחרות פנימית', האחר שבתוכנו'הוא ' מודע–הלא '"כי ) 2001(היבט זה מעיר ארליך 

ולא , המפגש עמו דומה יותר למפגש עם אחר, אף שאחרות זו היא הגרעין העמוק ביותר של עצמנו

  ).21:  2001, ליךאר" ('שלנו'או ' אנחנו'עם מה שנזהה בנקל בתור 

היא הכירה בעובדה כי התקשתה לעשות , רק כאשר הצליחה מיקה לכונן קשר דיאלוגי עם שחר

וכי קיומה העצמי הנבדל היוה מעמסה , היא הכירה בכך שנבלעה על ידי משפחתה! זאת קודם

הקשר עם שחר הוביל אותה ליתר , בסופו של דבר. התפתחותית קשה בנסיבות חייה המוקדמות

: וכך מיקה אומרת. בשל יכולתה המועצמת להפרדות ולהבדלות, ולת לכונן קשר חזק עם עצמהיכ

רק בזמן האחרון אני מתחילה לבנות בתוכי את ... עד היום לא הצלחתי להתחתן עם שחר"

. והבנתי שפחדתי להבלע בתוך שחר... נבלעתי... קיימתי איתו זוגיות תלושה... החתונה הזאת
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איך להצמיח : והיה לי קונפליקט... כי עבורי משפחה זה דבר בולע... מי ממנולכן הפרדתי את עצ

   ".בכל זאת להיות קיימת... ובכל זאת לא להבלע... את עצמי

, היא לא עמדה ברשות עצמה כיחיד עצמאי. מיקה נוגעת בהיבט כואב זה של התפתחותה

יה עליה לעבור תהליך של ה. התקשתה להכליל את שחר בתוך עולמה, ואי לכך, אינדיבידואלי

ומתוך כך לא הצליחה לכונן קשר , גבולות עצמיותה לא היו נהירים לה. התפתחות והתפכחות

מיקה התקשתה לפתוח בתוכה פתח כלפי שחר ובכך , במונחים של מודל הצמצום. דיאלוגי ראוי

קירבה זאת בשל תחושתה כי היא עשויה להבלע אם תאפשר , מרחב ביניים משותף, ליצור חלל

) באמצעות איסוף שבריה(רק כאשר חיזקה את גבולות עצמיותה . באמצעות המרחב המשותף

  .התאפשר לה ליצור מרחב בטוח ונכון בינה לבין אישה

ולא להרחיקו ממנה , כי בעקבות המוכנות שלה להכנס לעולמו של בעלה, מיקה מדגישה בדבריה

בדבריה , ואכן. תחברה טוב יותר עם עצמההיא ה: היא יצרה מציאות דיאלוגית נוספת, "כאחר"

וכמסוגלת להכנס לסיטואציית , היא מספרת על כך שהיא חשה עצמה כאמנית יוצרת טובה יותר

ואכן החיבור עם העצמי הוא חיוני . עם איכויות יצירתיות טובות יותר ומענגות יותר" המשחק"

א מנהל עם עצמו ועם החיים על השחקן להתבונן בדיאלוג שהו, כדי להיות אמן טוב: "לשחקן

עליו להיות מסוגל לחבור אל אותו מצב ... על הבמה במצב חי וזורם' לשים עצמו'סביבו כדי שיוכל 

  ).291:  2002, מאירי..."(מעבר למסכי אישיותו, המצוי בתוך תוכו, הטמון בו מלכתחילה

הבניית הסיטואציה  במשמעות ובחשיבות של, באמצעות סיפור חייה, מיקה הובילה אותנו להכיר

אלא גם לגבי החשיבות והכורח המאלץ , לא רק לגבי איכותו של היחס הזוגי הנוצר, הדיאלוגית

, לא רק את האחר אלינו" מצרפים"ובכך אנו , אותנו לגבש יחס דיאלוגי עם האחר המשמעותי לנו

כור "הינו , הקשר הזוגי אם כך. את עצמנו) ההדבקה, במשמעות תהליך הצרוף" (מצרפים"אלא 

נערך , "זר"ל, "אחר"שבמהלך תהליך ההתחברות בין האני ל, המצויים בו השניים, כור –" מצרף

  .ולתהליך יצירתו, של אדם ביחס לעצמו" מצרף"תהליך 

שמעלה את השאלה כיצד , "הנסיך הצפרדע"בהיבטים דיאלוגים אלו עוסקת אגדת הילדים 

של היבט , הריפוי והאיחוי של חלקינו האבודים ומאפשרת את, הזוגיות עשויה לרפא את כאבינו

. הדינמיקה הפנימית של הזוגיות הדיאלוגית מאפשרת ריפוי ואיחוי שברי העצמי. שלנו" הצל"

לפתע נשמט ). המסמל את החיבור השלם לעצמי(האגדה מספרת על נסיכה ששיחקה בכדור זהב 

את אבדן והתנפצות השלמות של  המסמלת(הכדור מידי הנסיכה לבאר ונתפס שם על ידי הצפרדע 

על מנת לקבל את הכדור "). הרעים"לחלקים " הטובים"העצמי והפיצול הפנימי בין החלקים 

אותה הצפרדע המסמלת את החלקים ! נאלצת הנסיכה לנשק ולהסכים לישון עם הצפרדע, שאבד

, עימיםרק הסכמת הנסיכה להתחבר עם אותם חלקים בלתי נ! הדחויים והמגעילים, הכעורים

עד כאן . מתאחדים מחדש וחיים באופן הרמוני, וחלקי הנפש, מאפשרים לצפרדע להפוך לנסיך

  .למיקה ולשחר –ומכאן . האגדה

שחר  –" לנשק את הצפרדע"היא הסכימה באופן מטפורי , כאשר מיקה הסכימה להתחבר עם שחר

ההסכמה . סר החיוניותחו, האפרוריות, המרובעות: סימל בעיניה את החלקים הדחויים של הנפש

איפשרה לשחר לאחד את חלקי נפשו ולשחרר כוחות יצירתיים שהיו , את שחר" לנשק"של מיקה 

. התאחדותם סומלה בכך שהמעשה המיני שב וחזר לחייהם. חיוניותו שבה אליו. חבויים בו

הנוקשות שאופיינה , שבו התקיימו" מהמוזיאון"מיקה ושחר נפרדו . עצמיותם חוברה מחדש
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חיים שלמים  –לחיים מסוג אחר , ברצון להיות נקיים מרגשות קשים ושליליים פינתה את מקומה

מסמלת את , והנשיקה –שחר " הצפרדע"מיקה הסכימה לנשק את " הנסיכה. "ומפוייסים יותר

ואשר בו התחולל הריפוי אשר הצמיח את , את מרחב הביניים שנוצר, "הצמצום"את חלל , החיבור

  .שניהם

, כך). 2001ארליך (מודע -בזולת האחר ובאני הבלתי –מצוי בשתי הישויות " אחר"ה, האדםבנפש 

שהיה , את חלקי הנפש האבודים שלה, גם הוא, הכיל עבורה, עבור מיקה Self object-כ, שחר

, כמו הצפרדע, היה על שחר" הנסיך הצפרדע"כמו באגדת הילדים , וכך. עליה למצוא מחדש

התחדשות . את החלקים האבודים של נפשה, שלה" כדור המשחקים" למצוא עבור מיקה את

מסמל את תהליך הריפוי שבעיצומו , בסופו של תהליך ההתוודעות ההדדי, המעשה המיני ביניהם

  .הם נתונים
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  12פרק 
  דיון מסכם

  השפעת העדר יחס דיאלוגי בקשר זוגי על ביטוי יצרי ויצירתי

דיאלוגי בקשר הזוגי על ביטוי יצרי ויצירתי -יחס האמטרת המחקר היתה ללמוד על השפעת ה

דיאלוגי וניתחנו את סיפורי החיים -לשם כך ראיינו זוגות המצויים בקשר א. בחייהם של בני זוג

  . שיצרו בני הזוג על פי המתודולוגיה הפנומנולוגית

את " שלישי" באמצעות גורם, הזדמנות לבחון מבחוץ, לכל אחד מבני הזוג, העניקו, סיפורי החיים

, יצר מאליו, תהליך הפקדת סיפור החיים שלהם. סיפור חייהם כפי שהוא משתקף אצל האחר

להתעוררות המוטיב הדיאלוגי הזה היתה . החוקרת/תהליך דיאלוגי ביניהם לבין המראיינת

על סיפור חייהם , בפעם הראשונה בחייהם, לעיתים, רובם הסתכלו. השפעה מיטיבה עם בני הזוג

רובם הביעו שביעות רצון מהתהליך אשר יצר בפניהם . ות מראה המשתקפת מולםבאמצע

  .על סיפור חייהם היחודי" עין שלישית"הזדמנות להתבונן באמצעות 

שהגיעו לנקודת הכרעה שבה אחד מהם לא היה מסוגל להמשיך , הזוגות הללו הם זוגות במשבר

  .ות שהוא מציע לשינוי המצב הקייםטיפול בשל האפשרביקשו כולם . לחיות בזוגיות הקיימת

מצאנו כי אצל סיפורי החיים של כל הזוגות עולים מרכיבים דומים המצביעים על כשלים 

 .דיאלוגיים

  :הניתוח המשווה של סיפורי החיים יערך בשני שלבים

  .דיאלוגי-דיון במאפיינים המשותפים לזוגות המקיימים קשר זוגי א .א

 .דיאלוגי- סיפורי החיים של זוגות המקיימים קשר אהמופיעים ב) תמות(הצגת נושאים  .ב

  

  :עבודה זו בדקה שאלות אלה

לצורך : לעומת קשר זוגי שאינו מאפשר תנאי צמיחה, מה מאפיין קשר זוגי מהנה ומצמיח .1

מרחב : "השתמשנו במערכת המשגות הלקוחים מהגישה הדיאלוגית, הבנת ובדיקת שאלה זו

  .ועוד" האחר", "השלישי", "צמצוםחלל של ", "יחס דיאלוגי", "ביניים

יצריות . בדקנו את שאלת הקשר בין יחס זוגי דיאלוגי לבין היצריות המתקיימת בחיי הזוג .2

 .הבאה לידי ביטוי אישי ובין אישי

בדקנו את הקשר שבין יחס דיאלוגי או העדרו בקשר הזוגי לבין מידת היצירתיות  .3

 .ד מהםהמתקיימת בחיי הזוג ובחיים האישיים של כל אח

  

שכלפיו מתקיימת מחוייבות " אחר"רוב הזוגות שתארנו לא פיתחו תהליך של הכרה בבן זוג כ

על פי הגישה הדיאלוגית , הכרה זו יכולה לנבוע אך ורק מבחירה אישית. ואחריות עמוקה של האני
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ד חוסר היכולת לקיים קשר אינטימי נובע מהדפוסים שהתקיימו באישיותו של כל אח). 1997לוי (

ונוצר מתוך הנטייה לשחזר בקשר אינטימי את , טרם הגעתו אל קשר הנישואין, מבני הזוג

שמופיעים לאחר ירח  הדבש  של  " הסדקים", הבקיעים). Dicks 1967(הדפוסים המוכרים 

ואשר משתחזרות , מערכות יחסים שהופנמו. ההתאהבות בנישואין הינן שחזור התסריט של העבר

היל (אשר על הזוגיות לאחות , על פי מודל הצמצום, "סדקים"הינן , הזוגיבתוך הקשר , בבגרות

החסרים והכושלים " הצל"קשר דיאלוגי מכליל גם את החלקים הבריאים וגם את חלקי ). 2003

אלה  -קשר אינטימי קרוב מעורר חוויות ורגשות שהיו דחוקים וחבויים . באישיותם של בני הזוג

  .כל אלו צצים ועולים. טראומות והגנות, שברים, פגיעות: יותהחלקים הלא בוגרים של האיש

קשורה ביכולת הזוגית , ועל אף החלקים הלא שלמים הללו, למרות" לאחר"היכולת לפנות מקום 

זהו מרכיב חשוב . בתוך העצמי, היכולת לערוך גבול פנימי, קודמת לה, אך. ליצור מרחב ביניים

ראיינו לא הצליחו בבניית הזהות העצמית ומשום כך לא רוב בני הזוג ש. ביכולת לפנות מקום

הקשר הזוגי בוחן , כלומר. אלא יצרו התמזגות זוגית לא בוגרת, הצליחו להתמזג בקשר ודיאלוגי

, אלא שהיא לעולם תהליך, הזהות העצמית אינה סטטית. את שאלת הזהות, מעצם מהותו, מחדש

  .אחרהנע בין אינדיבידואציה והתבדלות לבין קבלת ה

  

  כמבטלת את מרחב הביניים הדיאלוגי" השלכה"ה

כניסה זו מאיימת באופן . לעבר האחר ונכנס בקשר זוגי לעולם חורג הסוביקט ממעגל אמותיו

לאזן בין הצדדים ולהביא , היחס הדיאלוגי נועד לתקן את אותה חריגה. קבוע על האובייקט

מסיפורי . איינו לא הצליחו לעשות זאתהזוגות שר. לצמיחת הזוגיות ולצמיחתו של כל אחד מהם

המפגש עם האחר נתפסה בעיני השניים כאיום חודרני אל החיים שלהם עולה כי הכניסה 

תופעה זו מעידה כי איש מהם לא הצליח להצטמצם על מנת לקבל את האחר . וכפולשנות מאיימת

בהעדר אפשרות של . וכך לא נוצר ביניהם מרחב הביניים הדיאלוגי בו אמורים בני הזוג להפגש

או אז ". האחר"חדירה אל תוך תחומו של  –ומתבצעת פלישה , מתבטל מרחב הביניים, "צמצום"

כך הקשר הזוגי . שניהם נעלמים. אל מעבר לגבולותיו" מתעצם"והסובייקט " מתגמד"האובייקט  

תאר מכ" השלכה"ניתן לראות במושג ה. כפי שאירע במקרים שהצגנו, עשוי להתרוקן מתכניו

  .דיאלוגי-מייצג את המתרחש בין בני הזוג שמקיימים יחס או

הגישה הדיאלוגית רואה בזוג . שני בני הזוג נושאים עמם את שפתם ככלי ביטוי ראשון במעלה

שני אפיקי פרשנות , אשר מציעים זה לזה שני אופני שפה, נפרדים ושווים, כשני אנשים שונים

שבו מתרחש המפגש " הצמצום"חלל , הוא מרחב הביניים" השלישי", הגשר. שונים על המציאות

  .בין השפות

הפרשן אינו רק . מדוברות או כתובות, כל שפה יוצרת משמעות שלא ניתן להפיקה בשפות אחרות"

כמו גם זה , הוא המשמר והיוצר הפעיל של המשמעות. נשא סביל של מידע מאדם אחד למשנהו

  ).27 :  2003אוגדן " (המקרב את הזר והמנוכר

  . אך גם מרחב להידברות, ריבוי הפרשנויות ומגוון נקודות המבט יוצרים אמנם פער
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, ואכן). 77: 2003, אוגדן" (הנפרדות של האובייקט מן העצמי"מודל הצמצום מניח במובלע את 

ומאפשר , משחרר את בן הזוג מלשאת על גבו את השלכותיו של הפרטנר, דיאלוגי, קשר הדדי

הויתור על האומניפוטנציה קשור ביכולת לצמצום . ללא משא מיותר, עצמו לאדם להיות הוא

אני מוותר על היכולת שלי להשליך על הזולת את תכני נפשי שאין  –בבחינת , אישי והדדי

  . באפשרותי או ברצוני לשאת

, הויתור הזה. להכפיף את הזולת לצרכנו, על הכח שיש לנו על הזולת, זהו ויתור על אומניפוטנציה

יכול להווצר חלל של , הזה" הוויתור"כאשר מתרחש . מוביל לעמדה דיאלוגית ביחסי הזוג

מכיוון שהיא , הזדהות השלכתית אינה מאפשרת זאת. הוא מרחב הביניים הפוטנציאלי" צמצום"

סדר הדברים : "וכשניחתת ההשלכה. מערערת את יסוד קיומו של מרחב הביניים כמקום דיאלוגי

אין , כשמישהו חורג מעמדה שהוקצתה לו. דבר מה גולש מעבר לגבולותיו. פרץהשדה נ. מתערער

כבר אינם  , גם הסובייקט וגם האובייקט, במצב כזה. טעם לדבר עוד על סובייקט מול אובייקט

  ). 32: 2000אופיר ...". (מה  שהיו

, "הנמען". הגישה הדיאלוגית תופסת את ההשלכה וההזדהות ההשלכתית כביטוי של יחסי כפייה

כפוי לראות את עצמו רק כאובייקט המיוצג ביחסי האובייקט ", קרי בן הזוג הנמצא ביחס הזוגי

נעשה נסיון להפוך את החוויה של הנמען לתואמת את האופן שבו , ליתר דיוק. הפנימיים

. חווה את עצמו ותופס את רכיב העצמי ביחסים הפנימיים) היבט של האני(האובייקט הפנימי 

יקט מפנטז באופן לא מודע כי הוא פולט חלק מעצמו ונכנס באופן שתלטני לתוך הסובי

  ).126: 2003אוגדן " (האובייקט

חש עצמו כפוי לוותר על , שאליו מועברת ההשלכה" הנמען", בן הזוג לקשר –ובמונחים דיאלוגים 

. חלקי אניויתור על , כי אם הצטמצמות, "צמצום"זה אינו . על חלקים מזהותו, חלקים מעצמו

אלא הוא ויתור שהושג באמצעות מניפולציה , הויתור הזה אינו מתרחש מתוך בחירה ורצון חופשי

כאשר קשר זוגי מבוסס על הזדהות . מניפולטיביים או סימביוטיים, באמצעים שתלטניים, נפשית

זאת משום שהאחד התנפח על חשבון , השלכתית  אזי לא מתקיים ביניהם יחס דיאלוגי

והאחר קיבלם ובלעם כאילו הם , האחד השליך לעבר האחר תכני עצמי, ותו של האחרהצטמצמ

של " בליעה"בין בני הזוג אלא השלכה ו" צמצום"במקרה כזה אין מרחב ביניים וחלל של . שלו

  ).166: 2003אוגדן " (אובדן העצמי בתוך הזולת"זוהי תופעת . ההשלכה

התנערות . התנערות מאחריות. כה היא ההתנערותראשיתה של פעולת ההשל, במושגים דיאלוגיים

פעולת התנערות זו מגדילה את סכנת הפגיעות של האחר . מהכרה בגבולות עצמיותו של האחר

על ידי מיקומה מחוץ ... לוינס מסביר את ההשלכה כנסיון לסלק סכנה פנימית). 2003אוגדן (

הוא ). 1996, לוינס(אצל האחר כאילו היתה מצויה , הפרדת העצמי מן הסכנה, כלומר, לעצמי

דיאלוגי ואת פגיעותו של האני בעומדו מול -מדגיש את הטשטוש והעמימות המצויים ביחס א

, מעמדת נוכחות תקפה" האחר"הזדהות השלכתית לעולם כרוכה בסילוק , ולמעלה מזאת. האחר

דם האחר תוך הפעלת לחץ על הא, יחודית ועומדת ברשות עצמה ובהשתלטות על האחר מבפנים

. (Ogden 1979)לחוות את עצמו כך שיתנהג באופן התואם את הפנטזיה הלא מודעת של המשליך 

תופסת פנטזיה , ואת החלל הזה, נעלם המרחב הדיאלוגי, דיאלוגי-בתהליך של קשר א, אי לכך
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  ,אוגדן(העומד לרשות הסובייקט , וראייתו כאובייקט, של חיסול התקפות של האחר, אחרת

  (Levinas 1988).או כשבוי המנודה מקיום טבעי וספונטני , )2003

הויתור על האומניפוטנציה פירושו צמצום עצמי לשם יצירת קשר  –ובמונחים של מיתוס הצמצום 

. ובאיסופם לכדי כלי שלם אך שאינו מושלם, ויתור שכרוך בהכרה בשברים. ברור ונפרד עם הזולת

באחריותו , כאדם נפרד, ובבן הזוג, דם להכיר באחררק הוויתור על האומניפוטנציה מאפשר לא

לא , ובצווי הפנימי שלא להגרר לעבר פעולות של השלכה של תכני אני לעבר האחר, לגבי אדם זה

בני הזוג שלנו לא עברו את התהליך של . לצמצם את גבולות המרחב הפנימי של עצמיותו של האחר

  .אמיתית וקבלה הדדית וויתור על אומניפוטנציה ולא הגיעו לידי הכרה

  

  :דיאלוגי-בסיפורי החיים של זוגות המקיימים קשר א) תמות(נושאים    .ב

  דיאלוגיים בקרב הזוגות - היבטים א

  "השימוש באחר"

להסתובב : שפירושם Verse + Comהמורכבת מהמילים , Conversation: שיחה באנגלית היא

לכיוונים " אחר"ת להסתובב ביחד עם המשמעה היכול, היכולת לשיח, כלומר. לכיוון מסויים

אמור , מהיחס, מהדיאלוג, כתוצאה מהשיחה. הסיבוב הזה הוא לב לבו של הדיאלוג. רבים

מפגש בין שניים שונים . משהו חדש שקיים בפני עצמו, מפגש, חוויה נוספת: להיוולד משהו

  .כדי ליצור ביחד משהו שבא מכל אחד מהם, "שיחה"שמתאחדים ב

חלקם הגדול הפך את בן הזוג לחפץ שאת תכונותיו . אינו מתקיים בין הזוגות שהצגנו דיאלוג כזה

בן הזוג הופך להיות . דיאלוגי-א-הזולת בקשר זוגי הופכת את הקשר הזה ל" צריכת.  "הם צורכים

כך שבקשר . ואינו קיים בפני עצמו, מי שאמור לספק לנו את הצרכים שאנו אמורים לספק לעצמנו

מרחב הביניים , "השלישי"באופן שאינו מאפשר את קיומו של , מתקיים שימוש באחרדיאלוגי -א

  .המתיר קיום שווה לשני בני הזוג

מסרבת להכיר ולתקף את יעקב ) 4מפרק (שרה . שימוש מחפיץ באחר מתקיים אצל שרה ויעקב

של  את קיומו האנושי" ביטלה"היא . ובכך מונעת ממרחב פוטנציאלי להתרחש ביניהם, בעלה

זה בשבילי . לפחות יש מי שמפרנס אותי וישן איתי בלילה" :יעקב לגביה ומשתמשת בו כחפץ

  ".יעקב

ויתרה בכך גם על , שרה אשר ביטלה את אנושיותו של בעלה וראתה בו מכשיר לפרנסתה ולשמירה לילית

  .עצמה ועל הפוטנציאל שלה לביטוי עצמי ולהתגבשות היחודי שבה

  :על אי שוויון דיאלוגי המבוסס- קשר א

 רוטנברג . 'קהילות וכו, משפחות, עקרון הצמצום עוסק באופן שבו מתקשרים באופן הדדי אנשים

המקיימות קשר הדדי המבוסס על , כשתי ישויות שונות –נותן דוגמה של יששכר וזבולון ) 1990(

תינות מוערכות אך שני הנ –הנתינה של יששכר שונה משל זבולון . אך מאופיין בשוויוניות, שונות

קשר דיאלוגי מזמן את עקרון השוויון לתוך מערכת , כלומר. ולכן הקשר הדדי –באופן שווה 

פרק (זאת ניתן לראות אצל איתן ואריאלה . דיאלוגי מצטיין באי שוויון -קשר א, היחסים הזוגית

תי מתוך אני פשוט חיי. אבל לא היה, אנחנו האמנו שיש ביננו קשר:  "אריאלה מציינת כי). 6
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היא מדגישה באמירה ...". לא הייתי חיה בשום אופן. אבל לא הייתי חיה. הייתי  כנועה. צייתנות

גם ". למות", נגזר על מי שמקומו צומצם והוקטן, זו כי כאשר אין מקום שווה לכל אחד מבני הזוג

" מצםלצ"על כך שבחר לא ,  מבלי דעת, בסופו של דבר מבכה את המחיר ששילם בחייו, איתן

תמיד הייתי צריך להביא "...  :באמרו, המשמעותי לו" האחר"או מול , עצמו בעומדו מול הזולת

מה נשאר לי מכל ... שאני שווה את הכסף שהשקיעו בי, להוכיח לכולם שאני הכי טוב, קבלות

  ...".הכל הלך... כלום... זה

, נפגע" שהתרוקן"רק מי  לא. ההצטמצמות-איתן מדגים בדבריו כיצד משלמים כולם את מחיר אי

  .באמצעות האחר" שהתמלא"אלא גם מי 

  

  דיאלוגי על היצר בין בני הזוג-השפעת העדר קשר א

מיניות הוא . דיאלוגית-כאמור ההיבט המיני הוא תחום החיים שנפגע ביותר במקרים של זוגיות א

, ר שבין מיניותמתאר את הקש (Foucaut 1976)פוקו . נושא רגיש מאז ומתמיד בתרבות האנושית

דיכוי שנועד למנוע פריצת גדר . המתבטא בהסוואת השיח המיני והצפנתו, פוריטניות וכוח

, זאת מן הסיבה הפשוטה שהיצר המיני תורגם בתרבות כביטוי של כוח וכוחנות. תרבותית

ולכן התרבות הטילה טאבו על המיניות ובעיקר על המיניות , שתוצאותיו יכולות להיות הרסניות

  .נשיתה

הסיבות לכך שונות ונובעות . מסיפורי החיים של כל הזוגות עולה מצב של מיניות מדוכאת וכבושה

בחר , אשר בשל אביו הכוחני  והבוגדני) 3פרק (ראינו כי עומר . לרוב עוד מבית ילדותם של בני הזוג

מתבטא )  11פרק (דיכוי המיניות של מיקה . חסרת ביטוי כמעט לחלוטין, במיניות מדוכאת

, הכבויה מבחינה מינית, בשל חינוך מיני פוריטני ובשל הזדהות יתר עם אמה, באנורקסיה מינית

על מנת , דחק את מיניותו הצידה לגמרי) 8פרק (יונתן . מדוכאה ונתונה לשלטון עריצותו של בעלה

לגבי . על מנת שלא לבזבז אנרגיה וזמן על דברים שאינם מקדמים בחיים, להצליח בקריירה שלו

המיניות היא מטלה קשה לביצוע בשל ריכוז היתר שלו בצרכי הישרדותו ובאתיקה , )4פרק (יעקב 

ובחוסר ביטוי מיני , זוגות אלו מאופיינים בדיכוי ובדכאון. אשר בה דגל, הפרוטסטנטית של עבודה

יבור הד. בעיות במיניות אינן נפתרות באופן אוטומטי עם הכניסה לקשר הנישואין. כמעט מוחלט

לא כך הם פני הדברים . יצר אשליה של מציאות מינית פתוחה ועמוקה בקרב זוגות, הפתוח על מין

  .  בקרב הזוגות שרואיינו במחקר הנוכחי

השיח המיני העמוק הכרוך במחוייבות זוגית חייב להכליל מרכיבים של קשר עמוק ודיאלוגי על 

זהו לא תנאי . ל מתירנות מינית אין דיבמציאות תרבותית ש. אותנטי, מנת שיוכל להיות שלם

  . מספק

נדרשים תנאים מורכבים רבים על מנת שזוגות המקיימים קשר מחייב יוכלו להנות מחופש יצרי 

נהנו מחופש ) 10פרק (ועדי ) 7פרק (כמו מיכל , )11פרק (וגם מיקה ) 8פרק (גם אהובה . ויצירתי

מימוש מיני מלא . הועיל להן בבואן אל בני זוגןכל זה לא . מיני ומחירות מינית בתקופת רווקותן

טוען כי השיח הפתוח על המין  (Foucaut 1976)פוקו . קשור ברבדים נוספים, ואותנטי אם כך

השיחה הגלויה , על פי פוקו. בתקופתנו הינו דווקא חלק מהמורשת ההיסטורית של הדיכוי המיני



  305

אפילו בעידן של , נוסף משום שהיצר המיניהפתיחות והשחרור המיני הם כיסוי תרבותי , על מין

  .עדיין מדוכא באופן בסיסי, קידמה ונאורות

  דיאלוגי על היצירתיות של בני הזוג-השפעת העדר קשר א

משום , הנחת עבודה במחקר הנוכחי טוענת כי קשר דיאלוגי עם בן הזוג מאפשר ביטוי עצמי מגובש

זולת תומך מאפשר הנבטה . ס אנושי דיאלוגישהפוטנציאל האישיותי מתעצב ומוגדר באמצעות יח

אצל הזוגות .   ; Winnicott 1960)2000אוגדן  (והבשלה של זרעי הפוטנציאל היצירתי הגלום בנו 

שהביא , וקשר הרסני במקרים אחרים, "הטוב"דיאלוגי במקרה -קשר זוגי א שהצגנו כאן התקיים

  .לאי מימוש של הפוטנציאל היצירתי

אני ... החיים שלי אבודים. אין מה לעשות" :באומרה, כתה את אבדן יצירתיותהבי, )4מפרק (שרה 

ואני מרגישה ... וגם לא אעשה, לא עשיתי עם עצמי כלום... הם פשוט מבוזבזים. מתביישת בחיים שלי

  ".אני כשלון והחיים שלי זה כשלון... רע מאוד... עם זה נורא

אני לא , אם זה ברמה של שירה, יש בי משהו עצור" :חסומה מבחינה יצירתית) 10מפרק (גם עדי 

לא , לא לאבי... אני לא יכולה לתת... הכל תקוע... וגם אם זה סקס זה אותו הדבר... ממש שם

  ...".אני לא מוציאה החוצה –לא לשירה ולריקוד , לציור

 היחס הדיאלוגי והאינטראקציה האותנטית עם זולת תומך מאפשר את פרוץ, הקשר, הדיאלוג

 (Kohuot, 1971)את גיבוש העצמי היחודי לנו  , הביטוי היצירתי המצוי במצב של פוטנציאל בלבד

ואילו העדרו של היחס הדיאלוגי חוסם , היחס הדיאלוגי מאפשר להוציא זאת מהכח אל הפועל. 

  . את ביטוי היצירתיות

יפשר את מימוש פתחו בתהליך דיאלוגי במהלך הראיון אשר א) 11מפרק (מיקה ושחר , לעומתם

  .במקביל להתפתחות והעצמת היחס הדיאלוגי ביניהם, ומיצוי של הפוטנציאל היצירתי

  

  התרוקנות ממשמעות

, בובר" (אתה-אני"יצירת מצב מיוחד של תודעת , טבעו של הדיאלוג שהוא דורש מאמץ של חיפוש

מבינים , ס הדדישני הפרטנרים המקיימים יח, הקשר הדיאלוגי מאפשר מצב תודעתי שבו). 1980

, היכולת לכונן דיאלוג אם כן". האחר"של , חוויה של מודעות עמוקה של בן הזוג, הדדית, וחווים

האובייקט והסובייקט ומה , במצב דיאלוגי נוכחים אם כך. היא פסגת היכולת של השיח האנושי

הוא  והדבר שעוברים דרכו, Dia: דרך, המילה דיאלוג מסמלת מעבר". השלישי" –שבינהם 

יצירת מרחב דיאלוגי , על כן). במובן של מתן משמעות( Louge-ה: היצירה המשותפת, "השלישי"

  .פירושו מעבר מיחס סתמי לעבר יצירת יחס עם משמעות

ואי לכך נפשו וחייו , מספר לנו כיצד נעדר השיח הדיאלוגי מחייו האישיים והזוגיים) 4פרק (יעקב 

אף פעם לא ביקשתי לעצמי . לא צריך כלום. לא מבקש כלוםאני ": ללא משמעות, נותרו אבודים

  ...".אין לי כלום לחלום עליו... מוותר על הכל, אני כזה. כלום

ובינו לבין אשתו והוא מפעיל מערכת רגשית מסועפת , יעקב חסם כל אפשרות לדיאלוג בתוכו

יצר עם שרה  יעקב. המיועדת לרוקן מתוכן וממשמעות את חוויות חייו הכואבות והמשמחות
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יוכלו ליצור מערכת רגשית שתותיר את שניהם לא , שביחד, דיאלוגית על מנת-מערכת יחסים א

מסייע בהבניה זו ומתחזק , הדדי מדומה, דיאלוגי-יחס א. מבוטלים, נעדרי משמעות, מסומנים

  .(Wynne 1958)מערכת יחסים ומערכת התקיימות נעדרת סימן ומשמעות 

  

  ):בסובייקט(כהכרה באני ) באובייקט(הכרה באחר 

בובר הדגיש שחוויית . בובר ראה ביכולת לקיים דיאלוג כיכולת המאפשרת לאדם לתקף את עצמו

רק על : " המתרחשת בנוכחות זולת קשוב ואמפתי, היא חוויה סובייקטיבית מאד, התיקוף הזאת

  ) .70: 2000, בובר" (ידי הבנת אחרים אפשרית ההכרה ואפשרית הידיעה בכלל

מעגל מלא של הכרה הדדית . וידיעתנו את האחרים, ידיעת האחרים פירושו ידיעת האחרים אותנו

המאפשר לכל אחד להיות הוא עצמו ובוא , הקשר הדיאלוגי הוא ברית בין שניים, אם כך. מקפת

. ומיילד את ההתגלות הזאת, הזולת הוא גם עד, בו בזמן. בעת מאפשר לזולת את אותו התיקוף

פנימי הפורץ  –לאותו אני , ובאמצעות קיומו משמש כמיילד, מצעות עיניו משמש עדבא, האחר

  .הזולת מאפשר לאני הכרה בקיומו בעולם, כך. החוצה ומעניק גיבוי ונוכחות

ואינה בעלת , אהובה סיפרה כי אין היא חשה את עצמה). 8פרק (על היבט זה בדיוק עומדת אהובה 

, קשר כלשהו, ונתן בעלה מסרב לקיים עימה קשר דיאלוגיזאת משום שי, הכרה בקיומה בעולם

... לפעמים אני מרגישה שאני ממש הולכת לאיבוד": מונע ממנה להתגלות בפני עצמה, ובכך

אני מרגישה ... ואני לא יודעת איך להגיד את זה... ואני ממש קוראת לו, שאני צריכה את יונתן

  ".שכאילו אני כלום

היא מבכה את , ומעבר לכך שלא פגשה בו. תה אל יונתן אינה נשמעתאהובה קובלת על כך שקריא

" אני"אהובה מבקשת להעשות ". כלום"גרם לה לחוש כלי ריק , החוסר במפגש עם בן זוגה. עצמה

. על מנת להכיר ולתקף גם את עצמה, היא מבקשת לפגוש בו. אל בעלה, על ידי הזיקה אל האחר

פוגעת כבומרנג , תוצאת ההימנעות ממפגש. מפגש עימהבהימנעותו מ, אך יונתן מרוקן אותה

לא ... יש לי חיים של מבוטל. ככה אני מבוטל": כדבריו" מבוטל"גם הוא חש ככלי ריק . ביונתן

  ".רע מאוד לחיות ככה... חשוב

  ! תוצאת אי המפגש היא מעגלית, אם כך

דוגמה זו . התבטל, דקגם קיומו נס, ואי לכך, יונתן מנע מאהובה מלתקף את עצמה באמצעותו

האני הופך , בובר טען כי באמצעות המפגש הדיאלוגי: מחזקת את אמירתו הדיאלוגית של בובר

" האחר"כיצד ההימנעות ממפגש עם , במחקרנו הראנו גם. להיות לתקף ונוכח באמצעות האחר

  .גורמת לביטול עצמי

אזי גם , מיפגש הדיאלוגישעד שלא נתממש ה, בובר רואה את הפגישה כנוכחות של שני אנשים

לא שונה שינוי , בני אדם מגלים עצמם לבני אדם גילוי אחר: "האדם עצמו לא בא לכדי מימוש

שותף הוא . לבנות לווייתן שלהן, מגילוי זה שמגלות החיות זו לזו, דרגה אלא שונה שינוי מהות

פני , בובר" (מהות – ואילו פניה של דיבור מיוחדת לו יחוד, האדם לרמה היות לפניה של קריאה

טוען כי בובר הביא את בשורת הקשר האנושי בין אדם לאדם , )1992(ברזילי ). 127:  2000, אדם

נחמה לאדם , המפגש הדיאלוגי עשוי להציע רווחה. כתרופה לחולאי המין האנושי, כסגולה
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שויה המפגש הדיאלוגי מנסה להציע לאדם המודרני סוג של התקשרות אנושית שע: "המודרני

  ). 1992ברזילי ". (לפרוץ את חומת הניכור שבנה סביבו

  

  היצמדות נוקשה

גם . עקרון ריבוי הפרשנויות: מדגיש רוטנברג יסוד מרכזי) 1994" (שבעים פנים לחיים"בספרו 

כך גדלה היכולת ליצירת , גדולה" לצמצום"ככל שהיכולת : מקושר לעקרון זה" הצמצום"מוטיב 

היכולת . ופרשנויות ואמיתות שונות, היכולת להכיל סתירות וניגודים, מוויחד עי, מרחב ביניים

 ולהתגבשות העצמי האני   לבשלות ישר  ביחס  עומדת , ויותר עמדות יותר   להרחיב ולהכיל

)McDougal (1995 .לדת , לתיאוריה, וההיצמדות לדוגמה, ההיצמדות בכלל, לטענתה של מקדוגל

ומסייע  –" פטיש"הצורך להיצמד הוא מעין . ום הפרברסיההינה מעין כניסה לתח –' וכו

מוטיב זה הופך להיות , אך כאשר ההיצמדות הופכת למוטיב קבוע –להתארגנות מול חרדה 

נמצאת בקבעון היכן שהיה על הזוג , דיאלוגי-הזוגיות בקשר א, כך. שלא מאפשר תנועה, "חוק"

כך ראינו אצל . צור ולייצר פיתוח יצירתי נוסףלי, לפענח משמעות נוספת, למצוא פתרון חדש, לנוע

לעבר פתיחת צוהר נוסף , לנוע לעבר שינוי, ובמיוחד אורלי, אשר התקשו) 9פרק (אורלי ויוסי 

כך ראינו אצל מיכל . אינו מאפשר את קיום הדיאלוג, "חוק"כ, ההיצמדות אל הקבוע. בעולמם

שאול דרש . מלבד אליו, עיונות נוספיםשאול לא התיר לאשתו מיכל להיצמד לר). 7פרק (ושאול 

נמנעה מלפתוח ) 10פרק (גם עדי . החיות והשינוי בזוג, כך נמנעה התנועה. היצמדות. בלעדיות

לא להיפתח . להיצמד לביתה, היא ביכרה להיצמד לידוע. ליצירה, לערנות, בתוכה מקום לחיות

  .בכך גם סגרה על נישואיה –לעולם 

  

  ":אחר"ב כבחירה –בחירת בן הזוג 

אלא היא ביטוי לצורך של האדם להעשות ) 1997הנדריקס (הבחירה בבן הזוג אינה בחירה מודעת 

: זהו מוטיב דיאלוגי במהותו). שם(שלם ולהתחבר עם היבטים של העצמי שאינו במגע איתם 

כאשר האלמנט . כביטוי של צורך להכליל גם חלקים דחוקים של העצמי" אחר"הבחירה ב

חלקים שאינם " האני"בן הזוג דוחה מתחום , וגיות אינו מתקייםהדיאלוגי בז

נדחים גם חלקים רצויים שעשויים לתרום למימוש , אך יחד עם כך –' טובים וכו/שייכים/רצויים

שהופך כל , דחיית החלקים העצמיים הקשים מופנית כלפי בן הזוג, לעיתים. חיובי של העצמי

פרק (דוגמא טובה לכך הם יעקב ושרה . ן הזוגות שרואיינוכפי שראינו אצל חלק  מ, לדחוי, כולו

במקביל חלקים רבים מתוך עצמיותה של שרה לא . שרה דחתה את כל הוויתו של יעקב בן זוגה). 4

  . קיבלו ביטוי

שם דחו שני בני הזוג האחד את ). 10פרק (ראינו היבט זה בצורה דומה גם אצל הזוג עדי ואבי 

וכמובן , הם לא ניהלו דיאלוג עם חלקים אישיותיים רבים. עצמיותם השני במקביל לדחייתם את

  .שלא ניהלו דיאלוג זה עם זו

על כך העידו אלו , הצטמצמות האני אצל חלק מן הזוגות נועדה להשגת תחושת בטחון וקביעות

שרה , )10פרק (עדי , )3פרק (רונית ועומר , )9פרק (אורלי ויוסי : שקיימו אורח חיים מצומצם
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כולם שאפו להשיג קביעות ובטחון גם אם המחיר היה הצטמצמות של האני ). 4פרק (עקב וי

כי בשלב מסוים בכל זאת נוצרה תחושת תסכול ואי , ראינו עם זאת, אבל. וחסימת הביטוי העצמי

החלקים הדחויים דרשו מענה נכון והפסיקו לקבל את . נחת שנבעו מתהליכי הניוון ודלדול העצמי

הספקות החלו מחלחלים ונוצרה כמיהה לביטוי עצמי וחזרה אל התחום . ו הדחיהא" ההגלייה"

, חוסר הנחת הזוגי שעלה שוב ושוב באותם סיפורי חיים שהצגנו, כך. הלגיטימי של העצמיות

יכולים להיות מובנים גם כביטוי ההרסני ומחדיר הספקות של אותם חלקי עצמי שלא זכו בביטוי 

יהה אל העצמי נעשית מאיימת עבור האני המדחיק ומתוייגת משום כך הכמ. ממשי הולם

וטבעת , "אויב"ול" אחר"הפך בן הזוג ל, כך. כלומר כאויב של האני המתבצר, כמסוכנת וכאוטית

בסופו של , מניעת דיאלוג ותנועה בין חלקי אני שונים הובילה. הנישואין הפכה לטבעת חנק

  . וליחוד בתוך הזוג להתגבשות, לחניקת האפשרות לצמיחה, התהליך

פנים . ביחסי אנוש בכלל וביחסי זוג בפרט" הפנים אל פנים"הגישה הדיאלוגית מדגישה את היבט 

האם ? "האחר"האם אנו רואים בפניו של הזולת את עצמנו או את . אל פנים במשמעות של מראה

ואים את זולתנו המראה שאנו רואים הינו חזון תעתועים המדיח אותנו וגורם לנו להאמין שאנו ר

סיפרו על עצמם בעודם , האם הזוגות שסיפרו את סיפורם הזוגי... בעוד אנו רואים את עצמנו

, רואים לא את הזולת אלא את עצמם"לעיתים אנשים ... שאלה למחשבה? מתארים את בני זוגם

ל כאן נעוץ יופיו ש. המים ההופכים ראי המגדיל את הצורה של המשתקף בהם, כנרקיסוס במים

שנייים נפגשים וכל : ההכרזה האנטי נרקיסיסטית הגדולה ביותר, פנים-אל-פנים: הביטוי העברי

המביעות איך השני , אחד מביט אל הפנים של האחר ורואה את עצמו משתקף בעינים של השני

למרות שלפעמים הוא מכוסה באדים , ראי אנושי זה הוא תנאי בסיסי לקשר אנושי. רואה אותו

עליו . אך הוא גם צריך לשמור לעצמו ראי עצמאי משלו, לא טוב היות האדם לבדו. פתלוגיים

לחדור אל " בעליזה בארץ המראה"הוא חייב כ, להיות מודע שכדי להבין את עצמו באופן אותנטי

  ).22.8.03, פרשת ראה, מוסף השבת, "מעריב", רוזנברג. ש..." (מעבר לראי

של זוגות שלא יכלו , ת שחמקו ממפגש פנים אל פניםמחקר זה מתאר את סיפור חייהם של זוגו

  . פנים-אל-לעמוד במפגש פנים

  

  "טקסט"קריאת , פרשנות

נזכיר שוב , בקצרה. במבוא התאורטי של המחקר הצגנו את הגישה ההרמנורטית לבאור טקסטים

 וכי כל קורא עשוי למצוא בטקסט, את התזה הטוענת כי את הטקסט ניתן לקרוא באופנים שונים

י אנשים שונים "וכי הניגון השונה הנובע מקריאת הטקסט ע, )1995רוטנברג (אמת פנימית אחרת 

, המשמש את הקורא, הוא חומר הגלם, הטקסט. הינה ביטוי יצירתי יחודי, או בסיטואציות שונות

לוינס אף הוא שם דגש מיוחד על נושא החירות של הקורא . (Dorida, 1978)כבמה ליצירתיותו 

מאפשרת בסופו , בפירוש של המציאות הסובייקטיבית, חירות זו, י לוינס"עפ. את הטקסטלפרש 

מתאר לוינס , הדרך לגשת אל הטקסט". אובייקטיביות"לגעת ב, בדרך יצירתית ואנושית, של דבר

יד קפוצה אינה . היא עם יד רחבה ופתוחה ככל האפשר לגעת בכל מה שניתן לגעת, באופן ציורי

הגישה אל , כך. מלטפת, היא יד מרפרפת, ואילו יד פתוחה. לא מותירה חותם קשהא, נוגעת בדבר
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נוקשה וסגור , לעומת ראש נעול, אמורה להתרחש עם ראש פתוח למגוון של אפשרויות, הטקסט

  ).1996לוינס (אחת ויחידה " אמת"על 

ודי היסוד של הוא מעמ" האחר"בגוף העבודה הבהרנו כי הקשר אל  –? ומה לכל אלה ולקשר הזוגי

משקף את רמת הבשלות והעומק , בתוכנו" האחר"האופן שבו מתקבל . ההתקשרות אל בן הזוג

  .שאליו הגיעה אישיותנו

כך אני מפרש . סימון בעלות, הוא צורה של הגדרת טריטוריה, האופן שבו אנו מפרשים טקסט

רק  ".כזר"ני מתקבל באופן  ראשו, פענוח אחר. כך ורק כך יש לפענח אותו. ומבין את הטקסט

לאחר תהליך הכרתי , רק במבט שני. כאשר ההכרה מתערבת, הפירוש האחר מתקבל, בשלב שני

גם , כך .אך אמיתית, שונה, כאמת נוספת, יכול להתקבל, לאותו הטקסט, הפירוש האחר, ורגשי

" אמת"ג כמצי, כטועה, נחוה כזר" האחר"בחוויה הראשונית . האופן שבו אנו מקבלים את בן הזוג

או האמת שלו עשויים להתקבל כפרטנרים שותפים , האחר, אך לאחר תהליך נוסף. דחויה, משנית

  ).שתי תובנות(לוג -ויוצרת דיא, הדיאדה הזוגית מתרחבת ומתפתחת. לשיח דיאלוגי

מקבילה לאופן שבו מפתחים בני הזוג את , היכולת לקבל פירושים שונים לאותו הטקסט, כך

היכולת לקבל ולאפשר . שמייצג בן הזוג, תובנות ואפשרויות אחרות, נון חייםהיכולת לקבל סג

  .סמן התפתחותי, שונות מהווה במובנים אלו

נקרא , הזוגי להיות מובן" הטקסט"מייצגים סיטואציה זוגית אשר בה על ) 3מפרק (רונית ועומר 

לתת תוקף , חד לשניאי המסוגלות להתייחס הא. בקריאה הרמונית: ומפורש אך ורק באופן אחד

מתקבלת , ומשמעות לנאמר והפסילה על הסף של חוויות ורגשות שמכילים רגשות סותרים

  .חד משמעי אוטוריטטיבי, נוקשה: באופן אחד" קריאת טקסט"כ

כך היתה גם הדינמיקה הזוגית שיצרו , ואכן. הוגלה, הוחרם, כל מה שמובן מחוץ לטקסט נאסר

  :היחודי הלגיטימי היה הטקסט ההרמוני" הטקסט"שבו דינמיקה זוגית . רונית ועומר

עומר ... אנחנו לא כמו הזוגות האלה שרבים כל הזמן. אנחנו אוהבים אחד את השני"  : רונית

  ...".ואני בסדר אחד עם השני

אבל אני , נוחות- לפעמים יש בי איזה שהוא אי. שנינו חיים בפירוש טוב ביחד"  : ועומר מוסיף

  ...".זה מסוכן, בשביל מה להעמיק בזה .מיד מעביר את זה

". מסוכנים"שאר הטקסטים . הטקסט היחידי שמתירים בני הזוג לקרוא הוא הטקסט ההרמוני

כך גם ניתן . עלול לשיר את השיר הלא מתאים, כי גם הוא, נתפס לעיתים כמסוכן" האחר"גם 

. "כיר לי את מצב הרוחאני לא נותנת לאף אחד ולשום דבר להע": להבין את האמירה של רונית

. זוהי מהותה של ההדדיות המדומה. כך מרחב הצמצום לא התאפשר. כך עולמה הלך ונסגר עליה

  .אינו נוכח כאמיתי אלא כדמות אילוזיונית" האחר. "דיאלוגי-תמצית הקשר הזוגי הא

  

  "טקסט"מודל המטוטלת וקריאת 

, לעיתים. הערוץ החברתי תרבותי :ניתן להתייחס בערוץ נוסף, לקריאה חד מימדית של הטקסט

ואילו , ראויה ולגיטימית, אידאה אחת, מתירה טקסט אחד, התרבות והחברה שבה חיים אנשים
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דעות אפשריות וחוויות , סגנונות חיים אחרים, רעיונות שונים: אחרים מוחרמים" טקסטים"

  .מתוייגים מוכחשים או, מועברים אל שולי הקיום האנושי, ואופני ביטוי שונים נדחים

נזכיר . הן במבוא התאורטי והן בגוף העבודה את מודל הרצף מול מדל המטוטלת, כבר הדגשנו

שני "מודל המטוטלת מדגיש את התהפוכות והתנודות של המיניות והיצירתיות הנעים בין : שוב

: ןנמצא מודל הרצף המאוז, ולעומת מודל המטוטלת, קטבים מנוגדים של ביטוי מיני ודיכוי מיני

" הצמצום"יצירה מעוגן במיתוס -מודל הרצף יצר)... 151' עמ 1999, רוטנברג" (יצירה-יצר"

רחב , הדדי יותר ומעל לכל, שהוא מטבעו שוויוני יותר, שהציג מודל למיניות ויצירתיות, הקבלי

חד ולעיתים , ישיר, מודל המטוטלת הינו חד סטרי, לעומת זאת). שם) (פיסית ורוחנית(יותר 

  .יביאגרס

, רוטנברג" (הוא דפוס מערבי אפשרי המשפיע על כולנו"י מודל המטוטלת "דפוס סגנון החיים עפ

אותה .... בעולם הממשי, דפוס המטוטלת של היצירתיות פועל כמכניזם מעצב). 152' עמ, 1999

שלדעתי מעצבת את שאר , הוא גם זו, "האגרסיבי"שאני מכנה סגנון המיניות , עצמה" מטוטלת"

לטבעה האגרסיבי של המיניות המערבית יש השפעה ניכרת על ... סי התקשורת המערבייםדפו

  ).158' עמ 1999, רוטנברג" (אישית-הזירה הרחבה יותר של התקשורת הבין

שאר ההבנות וההיבטים . מתיר לפרש אך ורק מימד אחד של הטקסט, אם כך, מודל המטוטלת

  .מדיםמוש, מוכחשים, נדחים, הנגזרים מאותו טקסט

י הנורמות "י דפוס המטוטלת מאפשר ביטוי אך ורק לאותו החלק הנחשב עפ"סגנון החיים עפ

מודע או אל קיום -מושלכים אל הלא, מודחקים, כל שאר החלקים נשכחים. כלגטימי, התרבותיות

  ".הצל", לא לגטימי, דחוי, המוגדר כשולי

להתאפק ולהכחיש חוויות שונות , ותניתן להבין גם נורמה תרבותית שדרשה מגברים להסוות רגש

ופוסלת , נורמה תרבותית הקוראת את הטקסט הגברי הלגיטימי". קריאת טקסט"כסוג של  –

  .ושוללת את כל מה שלא נכלל ומבוטא באמצעות הטקסט הגברי הלגיטימי

מכחישים ואף מבטלים חלקים , מתייגים, בגוף העבודה ראינו כיצד גם נשים וגם גברים דוחים

י סגנון המטוטלת מאפשר קיום "דפוס חיים עפ. או בחוויה הקיומית של בן זוגם, לים בקיומםגדו

כאשר התרבות או החברה או הזוג מאפשרים רק אופן קריאה אחד . לקיום זה יש מחיר. מעין זה

בחברה המודרנית גברים נוטים להיות גברים פסיביים . יש לכך ביטויים קשים רבים, "טקסט"ל

, 2002בליי . ר" (בכליאה ותרדמה הפנוטית"והם שרויים , וזמות רגשיות ומילוליותהממעטים בי

. עם צערם, עם חולשותיהם, הגברים בתרבותנו מתקשים לבוא במגע עם רגשותיהם). 5' עמ

כתולדה של הנטיה לדכא את , גברים רבים בתרבותנו, אי לכך. הימנעות זו גורמת לבידוד פנימי

, כך שיוכלו לקבל ולהכיל קירבה אינטימית, טים לפתח מרחב פנימיאינם נו, הביטוי הרגשי

קירבה שאינה מבוססת על תחרות והישגיות אלא קירבה המבוססת על שיתוף וקשרי . דיאלוגית

זוהי . אך ללא חיוניות, שורדים ומשמרים את החיים. רבים מהגברים נותרים חסרי חיות. נפש

  .תיב את עריצותו של מימד חיים אחד בלבדי מודל המטוטלת המכ"תולדה של חיים עפ

  :אריאלה מעירה לאיתן. ניכרים היבטים אלו) 6הזוג מפרק (אצל אריאלה ואיתן 
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התרגלת להשיג כל ... אתה רוצה להיות במקום ראשון בכוח. אתה רוצה דברים בכוח": אריאלה

  ...".זה מרחיק אותי עוד יותר. זה לא עובד יותר איתן. דבר  עם תוקפנות

כל אלו , כלום-הכל או לא, או-י העקרון של או"עפ, י מודל המטוטלת"חיים עפ, חד המימדיות

, חוסן גופני, מצויינות, הישגיות: י הרצף"להדגשת מימד אחד עפ, מובילים גברים בעיקר

, מדוכאים, חיים רגשיים חסומים: הצד האפל מונח בצידו השני של המטבע. הצלחה, ביצועיזם

  .ים ללא יכולת ליצירת מגע של לב אל לבחי, לא מבוטאים

, יעקב מתקשה להתענג בחייו. או-י עקרון האו"חיים עפ, י מודל המטוטלת"חי עפ) 4מפרק (יעקב 

אדם , לדידו. הוא מטיל איסור על העונג. הוא איש של עבודה וסגפנות. מתקשה לבטא עצמו

, י יעקב"עפ. ה עצמו לשוואמכל, בשמחה ובהתענגות על חייו, המשקיע אנרגיה נפשית בהנאה

אך . כך ויתר יעקב על אזורי ביטוי נרחבים בחייו. לפרנסת המשפחה, החיים נועדו אך ורק לעבודה

נראה כי ההיבט הסמוי של . היא רק ההיבט הגלוי של חייו, או ביחס לעבודה-עמדה זו של האו

הנאה וביטוי , עונג, חהשמא אותו רגש עז של שמ, בפחד. דיכוי העונג והשמחה נוגע בחרדה קשה

  :על כך רומז יעקב. רגשות ואיסורים אחרים, יציפו חוויות

  ".גורל של עבודה. לא גורל של רומנטיקה... אולי אני צריך לעבוד רק": יעקב

  :ובהמשך הוא מוסיף

. בחיים צריך לעשות את התפקידים... מספיק לי קצת אושר. אני לא מצפה לאושר רב"   :יעקב

  ".אני חי, וברוך השם... יש תפקיד וצריך לעשות אותו. את החיים ככה אני רואה

, משבחר את צד הדיכוי. כך פועלת פעולת המטוטלת. יעקב נותן ביטוי רגשי פושר לטלטלות חייו

אולי ": כך אולי נבין את המשפט שאותו מציין יעקב. שהדיכוי שולט בחייו, פועלת המטוטלת כך

  ...".אני חי מתוך כורח

הדחקת , לטעמו. בחר יעקב שלא לבטא היבטים רגשיים בחייו, ים מהגברים בתרבותנוכמו רב

  :נותנת לו כח רב, מעצימה אותו, הביטוי

  ".או שהוא יהיה מסכן, לא ישרוד במצבים מסויימים, בן אדם שחושב יותר מדי": יעקב

רגשי סבור באמצעות הדחקת הביטוי ה. והחולשה" המסכנות"כי נמלט מגורל , סובר יעקב, כך

הוא סבור כי בעזרת . דבקו בו –" השרדות"ההצלחה ומה שהוא מכנה , יעקב כי מימדי החוזק

  .נמלט מסכנת החולשה והמסכנות, פעולת המטוטלת וצמצום הביטוי הרגשי והיצרי בחייו

הם הותירו . באמצעות דיכוי רגשי" החולשה"הסוברים כי נמלטו מעונש , רבים הגברים בתרבותנו

אין דיאלוג . נפוץ ואף זוכה לחיזוקים, בתרבותנו הספילט הזה מקובל. םילנש" ולשההח"את 

  .תרבותי בין המימדים הסותרים

מובילה את הגברים להעדיף ביטוי יתר , תרבותנו המעודדת את ניתוק הגברים מחיי וביטוי הרגש

, נותר דחוק ואילו ההיבט הרגשי. התחרות וההגשמה בחיי העבודה, היבט ההצלחה: של צד אחד

אך לא למדו , הגברים למדו להיות חזקים. חלק גדול מהצער שבחיי הנישואין נובע מכך. זעום

אב ). 2002בליי . ר" (האב המרוחק"גם ילדי הגברים האלה זכו למה שמכונה . לשמור על יחסים

  . יוצר בכך חלל רגשי עזו, שאינו זמין לילדיו
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טוען כי אכן התיאוריה בטיפול הזוגי חייבת להתייחס  (Charny 1992)העוסק בהיבט זה , טשרני

, עליונות כלכלית, הצלחה, בריאות, נעורים, החברה המערבית המדגישה היבטים של חוזק. לכך

שאר ההיבטים . הותירה מאחור את ההיבט הפחות מואר' חריפות אינטלקטואלית וכו, הצטיינות

הללו " האפלים"ההיבטים , באזור זה, שם. וגבתוך יחסי הז, ומתעוררים לעיתים, נותרים דחוקים

לרוב ההיבט , המדגישים אך ורק היבט מסויים של חייהם, כך אנו מוצאים זוגות. קמים לתחיה

ואיתן ) 4מפרק (כך יעקב . וההיבט האפל קם לתחיה כעננה המרחפת מעל לראשם, "המוצלח"

את . המצליח, היסוד הגברי החזקאותם מאפיין ) 8מפרק (וגם יונתן ) 10מפרק (ואבי , )6מפרק (

על הדגשה , כאמור. רעיותיהם נאלצות לשאת היבט זה. היבטי חייהם הכושלים הם זנחו מאחור

על הדגשה זו שם דגש מודל המטוטלת , בעוד שאר היבטי החיים נזנחים, של היבט חיים אחד, זו

יורדים למחתרת , גשבעוד רק היבט חיים אחד מוד, כך). 1999(רוטנברג . המוצע בספרו של מ

את אותה החיוניות שנעלמה מחיי , היבטי החיים הנושאים בחובם את זרעי היצריות והיצירתיות

דיאלקטית להבנת קשר הנישואין מדגישה את תהליך  –הגישה האקזיסטנציאליסטית . זוגות אלה

הכלת . דיםבין הניגו –הריפוי המתרחש כאשר נבנת היכולת ליצור דיאלוגי בין החלקים השונים 

  ).שם, טשרני(הסתירות מהווה אתגר חיוני לקיום האנושי 

הדינמיקה . הפרדה בין נשיות וגבריות. הפרדה בין תחומי חיים. מודל המטוטלת יוצר הפרדה

י התרבות מפתח יותר "עם הגבריות המוכתבת ע, גבר המזדהה מדי. הזוגית מושפעת מהפרדה זו

הות יתר זאת מונעת מגברים רבים את החיבור עם הזד. ויותר תכונות הנחשבות כגבריות

לצד היסודות " נשי"האפשרות שבתוכם עשויים להתקיים גם יסודות הנמנים עם מה שמכונה 

  .הגבריים

, שולטים, עליונים: מזדהים עם היותם גברים, י צד אחד מוקצן"המונעים ע, גברים רבים, כך

במציאות אנו נראה כי גברים . היסוד הנשי הם חסרים את הקשר עם, באופן מקביל, כך. חודרים

הם מתקשים ליצור קשר עם בת הזוג בשל . אלה מקיימים קשר זוגי מלא סבל וקונפליקטים

  .היותם לכודים בהיבט אחד של היקף המטוטלת

מדגיש את ההתפתחות וההתרחבות הנוצרת כתוצאה , לעומת מודל המטוטלת, מודל הצמצום

הדינמיקה הזוגית מכריחה את בני הזוג להכליל . היבטים הנוגדיםמחיבור ומהכללת ה, מדיאלוג

יוצרת שינוי והתפתחות ומרחיבה את תודעת  –הכללת הגבריות והנשיות . היבטים נוגדים בחייהם

מודל הצמצום מדגיש כי הרחבת התודעה והתפתחות העצמי מתרחש בעיקר כאשר . הפרט

, ממקום של הזדהות עמוקה עם היבט אחד בעיקר כאשר, מתאפשר דיאלוג בין חלקים נוגדים

  .המאפשרים הכלה ושילוב פנימי של היבטים נוגדים, הגמשה והכללה, מתפתחת הרחבה
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  סיכום

אך יש להבינה , בחקר התקשרות שיש בה מאפיינים דיאלוגים, עבודה זו עסקה בחקר הקשר הזוגי

. כה המתקיימת בין ניגודיםמהות המשי. פשר החיבור הזוגי: כעיסוק בנושא שהוא עתיק יומין

וההתקיימות הזוגית לאורך זמן טמון בעומקים הנפשיים , ההתחברות, האופי של המשיכה

כמו גם תרבותיים ומשפחתיים כל אלה , משקעים אוניברסלים. האוניברסליים והפרטיקולריים

ופי הדיאלוג וזה מותיר את חותמו על א, משפיעים באופן עמוק על האופן שבו נוצר ומתקיים הזווג

, עבודה זו מנסה לתהות על אופן התרחשותו והתקיימותו של הדיאלוג הזוגי. והקשר הזוגי

  .רב הנסתר על הנגלה... ועדיין

בקשר המבוסס על . קשר דיאלוגי הוא קשר שאינו מבוסס על סימביוזה או מאבק על נפרדות

מסכות , י העמדת פניםאינם מסתתרים מאחור, דיאלוג אמיתי שני בני הזוג עומדים נכוחה

ללא קישוטי יתר וללא דעות , ללא הצגה, הם רואים האחד את השני כפי שהם. ותפקידים

. פרדות ולא על טשטוש גבולותנעל , מתקיימת ביניהם קירבה המבוססת על התפתחות. קדומות

. נייםוהיחסים הם הדדיים ושויו, יחודי ואוטונומי, כל אחד מבני הזוג הוא אדם שלם בפני עצמו

שלהם בתוך עצמם ואינם משליכים אותו על בן  יבני הזוג משלבים את הצד הדחו, בזוגיות שכזאת

  .מודעות ואמון הדדי, גם משברים קשים מובילים את בני הזוג להתפתחות רחבה של הכרה. זוגם

מסיפורי חיים , אך. דיאלוגית-את התנועה הא. המחקר הנוכחי מאיר את הצד האפל של הזוגיות

אם אנו מניחים . אופטימית וברורה הקשורה בהשלמה וקבלה, לה עולה דרך מוצא מוארתא

אזי אנו מאפשרים לאותם , לעצמנו להענות לצורך להיות שלמים על ידי איסוף השברים והדבקתם

. לובש פנים של אורח אקזוטי, במקום להיות מאיים, "האחר. "לבקר בממלכתנו" אחרים"זרים ו

תהליך ההתאהבות ויצירת הזוגיות היא הפתח . ומתאהבים" האחרות" אנו נופלים לתהום

). 1997הנדריקס (לאחד את החלקים המודחקים שלנו , והאפשרות לגעת בעצמיותנו השלמה

אחדים מן הזוגות שלנו לא זכו בהתאהבות אלא נישאו זה לזה מתוך תקווה סמויה שהזוגיות 

  .םתהווה להם קפיצת הדרך ותקפיץ אותם לתוך עצמ

יצירה במשמעותה . בעבודה זו עסקנו בבדיקת תופעת היצר והיצירה המשתקפת בקשר הזוגי

מתקן או מוסיף מימד נוסף למציאות שהיתה לפני , שינוי המשפר, היא שינוי צורה, הרחבה

גם היבטים כמו . אנו כוללים במושג היבטים רבים של עולם המציאות, י גישה זו"עפ. היצירה

היצירה והיצירתיות אינן מכוונים רק לשם המשגת עשיית דברים מתוך , ובן זהבמ. יצירת יחסים

בכלל זה נבין כי גם יצירת יחס . אלא לכל יצירה שהיא שינוי ותיקון צורה, כוונה של יצירה

שיצירה במשמעותה הכוללת אינה אך ורק יצירת , כך. דיאלוגי בין בני זוג הינה אקט יצירתי

אלא עיקר מעשה היצירה עשוי להיות נוכח בבריאה או בתיקון ' כועשיית קריירה ו, אומנות

" אמיתי"או " נכון"כך שתוכל להיות היצירה לא רק יפה יותר אלא במשמעות של , המציאות

, כח זה טבוע במהותנו. להתפתח, לגדול, הכח היצירתי עשוי להיות מובן כאפשרות לצמוח. יותר

כך גם . ומכוחו היצירה הולכת ומשתכללת, לעולם מכח היצר הזה באה היצירה. בכל אשר חי

עשויה להיות מובנת כתהליך יצירתי , יחסים של נוכחות ותקפות, היכולת ליצור יחסים דיאלוגיים

כך הקשר . אשר בו שני הכוחות של בני הזוג יוצרים מהלך הרמוני מסדר התפתחותי גבוה יותר

  .חותי יצירתישל הישג התפת, הדיאלוגי הוא סוג של מעשה יצירה
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שזו התמה המרכזית בספרו , כבר הזכרנו חזור ושוב את הקשר שמתקיים בין יצר ויצירה, בנוסף

גזורים ) הרוחנית(והיצירה ) המיני(נחזור כאן על הטענה כי היצר ). 1999" (היצר"של רוטנברג 

 הפזיולוגי מזין ומכליל את אנרגיית היצירה, כסמל לכך שהדחף היצרי, מאותו השורש

  .על כן ציר הרצף יצר ויצירה מזינים ומשקפים זה את זה. והיצירתיות הרוחנית

והיחס הדיאלוגי כפן של הישג התפתחותי  –היצירה  –כך הראנו כיצד שלושת המרכיבים היצר 

  .יצירתי מצויים על אותו רצף של מכלול תופעות נפשיות אנושיות הקשורות וכרוכות זו בזו

, סבל, כאב: ובתוצאותיו, השפעותיו של החסר הדיאלוגי בקשר הזוגימחקר זה ניסה לבדוק את 

נוכחנו כי קשר זוגי לעולם אינו פשוט . מוות רגשי יצרי ויצירתי, ניכור, עגמומיות, השפלה, אובדן

וביתר שאת לבני , הרבה רעות זה לזה, ועוד יותר שלא במודע, בין אם במודע, וכי  בני אדם גורמים

כיצד חלק ניכר מן הרעות הללו קשור בעובדה שבני זוג אלה לא הצליחו לכונן תיארנו כאן . זוגם

קשר דיאלוגי אשר באמצעותו ניתן לרכך חלק ניכר מהרעות החולות שעשויות לצמוח מתוך קשר 

כמגדיר מחדש את הקושיים הזוגיים ואת " דיאלוג"מתוך התבססות על המושג , זוגי קשה

  .הדרכים להבנת קושיים אלו

   

 



  - 1 - 

  ביבליוגרפיה

התפיסה הראציונלית של העצמי , זהות האני, הקשר בין המניע לקשר קרוב", )1997(אבין שרה 
המחלקה , חיבור לשם קבלת תואר דוקטור". והזולת והזהות המינית לבין האינטימיות בזוגיות

  .רמת גן, אילן-בר' אונ, לפסיכולוגיה

  

  .אביב-תל, עם עובד' הוצ, "יההקצה הפרימיטיבי של החוו", )2001(, אוגדן תומס

  

  .הוצאת עם עובד, פרקים באונטולוגיה של המוסר" לשון לרע", )2000. (אופיר ע

  

הוצאת . מסע הנפש של רבי נחמן מברסלב, "ממרומי רקיעים ותחתיות שאול", )1994. (מ, אנקורי
  .אביב-תל, אביב-תל' אונ, רמות

  

י גישה אקזיסטנציאליסטית דיאלקטית להערכת פיתוח כלי פסיכומטרי לפ", )1992. (אסינלי ש
, ס לעבודה סוציאלית"ביה, עבודת מוסמך". מחקר ופרקטיקה, גישור בין תיאוריה: יחסי נישואין

  .אביב-תל' אונ

  

  .ז"תשט, הוצאת מאגנס, תרגם יוסף אליהו הלר" פאידרוס", )1957(אפלטון 

  

  .א"ת , הוצאת מודן, "קבלה באור בהיר", )1996(אריכא יגאל 

  

בין אדם לעצמו  –" האחר: "בתוך, "הרהורים –גבולות ודיאלוג , אחרות", )2001(, ארליך שמואל
  ".ידיעות אחרונות"הוצאת , שושן-בן. מ, דוייטש. עורכים ח, ולזולתו

  

  .אוקטובר, עיון, "הומניזם מאמין", )1963. (בובר מ

  

  .ו"כתש, ירושלים, מוסד ביאליק, "פני אדם", )1966. (בובר מ

  

  .מוסד ביאליק, ירושלים". על האדם ועמידתו נוכח ההוויה: בסוד שיח", )1981. (בובר מ

  

  .ירושלים, מוסד ביאליק, "בחינות באנתרופולוגיה פילוסופית, "פני אדם", )2000. (בובר מ

  

  .371-349, )4(ט"כ, מגמות" היסטורית חיים כטקסט",)1986. (בילו י

  

  .נורד. מסע לעולמו של הגבר בעקבות הגבר הפראי, "סוןון הח'ג", )2002. (ר, בליי

  

, מוסד ביאליק ירושלים. מקירקגור עד בובר, "הפילוסופיה הדיאלוגית", )1974. (ה.ש, ברגמן
  ).1996הוצאה שניה (

  

, פילוספית של מרטין בובר-שיטתו  האנתרופולוגית, "האדם הדיאלוגי", )1992. (ברזילי ד
  .ירושלים, העברית' האונ, ודת דוקטורעב, מקורותיה ויסודותיה

  



  2

בין אדם לעצמו  –" האחר: "מתוך, "על הגבול הדק בין זהות לאחרות", )2001(, גורביץ זלי
  ".ידיעות אחרונות"הוצאת , .בן שושן מ, .דוייטש ח: עורכים, ולזולתו

  

  .מודן' הוצ" אבות ובנים", )2001(, דרייפוס גוסטב ורימר יהודית

  

  .אביב-תל, מודן, ספריה פסיכולוגית, פסיכה" האני ולא אני", )1999(. א.הארדינג מ

  

הוצאת עם , על חידוש הקשר והאהבה בין גברים לנשים" איך אפשר להסביר לך", )2003. (היל ט
  .עובד

  

  .אחיאסף' הוצ, מדריך לזוגות –" לבסוף מוצאים אהבה", )1992. (הנדריקס ה

  

  .א"ת, הוצאת אחיאסף". הרהורים ותרגיל לבני הזוג –ות זוגי", )1997. (והאנט ה. הנדריקס ה

  

  ).ג"תשנ. (ל, דעת, "נאיביות ועם הארצות, על תמימות –לוינס ", )1993. (הרוי ז

  

הוצאת , סידרת פנים, מסות מאת פסיכואנליטיקאי, "הכל מתחיל בבית", )1995. (ו.וינקוט ד
  .א"ת, דביר

  

. קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדיים". רבותית בטפולרגישות ת): "1994. (בילו י, .ויצטום א
  .3חוברת ' כרך ח, "שיחות"

  

עבודת , "ביוגרפיה- נסיון ליישום המושג רה –סיפורי חיים של ניצולי שואה ", )1997. (יחזקאל א
  .ירושלים, העברית' האוניב, דוקטורט

  

  .הוצאת מודן, ריירה וייעודק, אהבה, על עשייה, "לכל אדם יש שביל", )2000. (ינאי א-יפה

  

, הוצאת מאגנס, "עיונים בפילוסופיה של עמנואל לוינס" האחר והאחריות", )1997. (לוי ז
  .ירושלים

  

, מאגנס. ל.הוצאת ספרים י, שיחות עם פיליפ נמו, "אתיקה והאינסופי", )1996. (לוינס ע
  .ירושלים, האוניברסיטה העברית

  

הגישה האינטרסוביקטיבית למעשה  –או אישיות בהפרעה הפרעת אישיות ", )2002. (לזר ר
  .מרץ, 2' חוברת מס, ז"כרך ט, "שיחות"בתוך " הטיפולי

  

  .31-43, )2(, דברים אחדים, "על מלאכת הביוגרפיה", )1977. (ליבליך ע

  

, "הכללה והבחנה בסיפורי חיים: מחפשים ומוצאים", )1995. (משיח ר- תובל, .זילבר ת, .ליבליך ע
  .84-95עמודים , ה"תשנ, פסיכולוגיה: בתוך

  



  3

מבט , "המשחק: "בתוך" תפקיד המשחק בהכשרת השחקן. השחקן כילד נצחי", )2002. (מאירי נ
  .ספרי חמד, הוצאת ידיעות אחרונות, פרוני. בעריכת א. מהפסיכואנליזה וממקום אחר

  

  .א"ת, אופוס, "ידידי הנפש", )1996. (מור ת

  

  .א"ת, אופוס, "הנשמההמין ו", )1999. (מור ת

  

  .מודן, ספריה פסיכולוגית, פסיכה" הפסיכואנליזה של האמנות והיצירתיות", )1999. (נוי פ

  

  .א"ת, ספרית הפועלים, לחיות יחד" המשפחה המודרנית", )1986. (סאטיר ו

  

תרגומים מן המחשבה הצרפתית " הצרפתים", הרצון לדעת. I" תולדות המיניות", )1996. (פוקו מ
  .הקיבוץ המאוחד , ת זמננוב

  

, מתוך כתבי זיגמונד פרוייד, " טיפוסי אופי אחדים מן המחקר הפסיכואנליטי", )1915. (פרוייד ז
  .1977, א"הוצאת דביר ת, מסות נבחרות, כרך שני

  

  .הוצאת שוקן', כרך ד, "מסות נבחרות", )1977. (פרוייד ז

  

סמינר תאורטי במכון , "וח וביטוי עצמיפית, מרחב פוטנציאלי לטיפול", )1995. (פרחי נ

  .Squiggle Foundation“ – London”ומכון " שילובים"

  

עבודת , "המדידה וההשלכות, החוויה, המושג: דיסוציאציה אדפטיבית", )1996. (קאהן ד
  .ג"ר, אילן-בר' אוניב, דוקטורט

  

הוצאת , "האנושי ובאחדותועיון בין תחומי בניגודי הקיום  –ניגודים ואחדות ", )1998. (קאהן ד
  .ירושלים, כרמל

  

  .הוצאת מאגנס, יעקב גולומב: עורך, ספרי מופת פילוסופיים, "או- או", )1998. (ס, קירקגור

  

דוח שיח עם תורתו של  –מפגש בעולם המשותף של המטפל והמטופל ", )1989. (ודסברג ח. קרון  ת
  .2' חוברת מס', כרך ג, "שיחות" –" מרטין בובר

  

אצל נערות עם אנורקסיה " כעס מופנם וחוויית חוסר שליטה", )1997(קוסובסקי  –. ייד סקר

  .רמת גן, אילן-בר' אונ, A.Mעבודת . נרבוזה

  

  .אביב-תל, "משחק הוגן", )1977. (רבין ק

  

הצגת מאפייניה הראשיים : הדיאלקטיקה של הגל כלוגיקה פילוספית", )1982. (רוזן מ
  .העברית' האוניב, ר דוקטור לפילוסופיהחיבור לתוא, "וביקורתם

  



  4

  .22.8.03, מוסף השבת, "מעריב", "פרשת ראה", .רוזנברג ש

  

מוסד , "מודל התנהגות לפי החסידות הקבלית –קיום בסוד הצמצום ", )1990. (רוטנברג מ
  .ירושלים, ביאליק

  

מוסד , ה אישיתרה ביוגרפיה מדרשית כפסיכותרפי, "שבעים פנים לחיים", )1994. (רוטנברג מ
  .ירושלים, ביאליק

  

, אקדמון. תרפוטי בין הראציונלי למיסטי-הגשר הפסיכו, "פרדס הנפש", )1995. (רוטנברג מ
  .ירושלים

  

  .ירושלים, שוקן. הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות, "היצר", )1999. (רוטנברג מ

  

הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד : מבוא מתוך, "בין כוליות לזיקה", )1996. (רוטנשטריך נ
  .ירושלים, הוצאה שניה, מוסד ביאליק, "בובר

  

  אביב-תל, הוצאת כתר, "לקסיקון למונחי הפסיכולוגיה", )1992. (ריבר א

  

-תל, ריקובר'צ –הוצאת גומא , פרקים בתורת האישיות, "הליכי טנטלוס). "1977. (ג.שוהם ש
  .אביב

  

, "ניגודים ואחדות"מתוך ". החידה של נאלא: דם באפוס הסנסקריטילהיות א", )1998. (שולמן ד
  .הוצאת כרמל, קהאן. בעריכת ד

  

  .גן-רמת, אילן- בר' אונ, D.PHעבודת  –" המשגתו ומדידתו –העצמי הכוזב ", )1998. (שרי מ



  5

  ביבליוגרפיה לועזית

 

Abrams J. 1991 (ed), “Meeting the Shadow: The Hidden Power of the dark side of 

human nature”, J.P. Tarcher, Los Angeles. 

 

Abramowitz S.A. (1995), “Killing the Needy Self: Women Professionals and Suicide 

(A Critique of Winnicott’s False Self Theory)”. In “The Impact of  New Ideas”, A. 

Goldberg (ed), Hillsdale. 

 

Ackerman N. (1958), “The Psychodynamics of Family Life”, N.Y. Basic Books. 

 

Allison M.& Sabalelli R.M. (1998), “Differentiation and Individuation as Mediators 

of Identity and Intimacy in Adolescence”. Journal of Adolescent Research, Vol 3. 1-

16. 

 

Aouaknin M.A. (1992), “Meditations erotiques – Essai sur Emmanuel Levinas” 

(Collection Metaphora). Paris. 

 

Averil J. (1982), “Anger and Aggression: An Essay On Emotion”, Springer – Verlag. 

N.Y. 

 

Avodah-Offict K. (1995), “The Sexual Self: How Character Shapes Sexual 

Experience”. Nothvale, Jason N.J. Jason Aronson Inc. 

 

Bader E. & P. Pearson (1994), “In Quest of The Mythical Mate”, A Developmental 

Approach to Diagnosis and Treatment in Couple Therapy. Braunner / Mazel pub. 

New York. 

 

Bagarozzi D.A. & Anderson S.A. (1989), “Personal, Marital and Family Myths: 

Theoretical Formulations and Clinical Strategies”, N.Y. Norton. 

 

Bak R.C. (1973), “Being in love and Object loss”. International Journal of 

Psychoanalysis. Vol. 54. 

 

Becker H.S. (1970), “Field Work Evidence”, In: Sociological Work, Chicago, Aldine 

Pub. Co. 

 



  6

Benjamin J. (1988), “The Bonds of Love”. N.Y. Pantheon Books. 

 

Benjamin J. (1991), “Commentary on Irwin Z. Hoffman’s Discussion: Toward a 

Social Constructivist View of the Psychoanalytic Situation”. Psychoanalytic 

Dialogues. Vol 1: 525-536. 

 

Bergman M.S. (1980), “On the Intrapsychic Function of Falling in Love”, 

Psychoanalytic Quarterly. Vol. 49. 

 

Binswanger L. (1947), “Ausgewahlte Vortrage und Aufsatze”. Francke. 

 

Bion W. (1962), “Learning from Experience”, In: Bion (1977), pp. 1-111. 

 

Blanck G. & Blanck R. (1974), “Ego Psychology: Theory and Practice”, N.Y 

Columbia Univ. press. 

 

Bloom A. (1993), “love and Friendship”, N.Y. Simon & Schuster. 

 

Blos P. (1967), “The Second Individuation Process of Adolescence” in: 

Psychoanalytic Study of the Child, Vol. 22, 162-186. 

 

Bollas C. (1987), “The Shadow of the Object”, London, Free Associations Book. 

 

Bollas C. (1991), “Forces of Destiny”, London, Free Associations Book. 

 

Bollas C. (1992), “Being a Character”, N.Y., Hill and Wang. 

 

Bowen M. (1978), “Family Therapy in Clinical Practice”, N.Y. Jason Aronson. 

 

Brown G.W. & Harris T. (1978), “Social Origins of depression: A Study of 

Psychiatric Disorder in Women”. London, Tavistock. 

 

Bruch H. (1970), “Eating Disorder: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person 

Within”, Basic Books, N.Y. 

 

Bruner J. (1991), “Actual Minds Possible Worlds”. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard Univ. Press. 



  7

 

Bruner J. (1990), “Acts of Meaning”. Cambridge. MA: Harvard Univ. Press. 

 

Buber M. (1957), “Pointing the Way”, (M.S. Friedman, Trans), N.Y. Harper & Row. 

 

Capps L. & Ochs E. (1995), “Out of Place: Narrative Insights into Agoraphobia”. 

Discourse Process. Vol. 19, pp. 407-440. 

 

Charny I.W. (1980), “Why are so Many (If not nearly all) People and Families 

Disturbed? Journal of Marriage & Family Therapy. Vol. 6, 37-47. 

 

Charny I.W. (1983), “Structuralism, Paradoxical Intervention and Existentialism: The 

Current Philosophy and Politics of Family Therapy”. In: L.P. Wolberg & M.L. 

Aronson (eds), “Group and Family Therapy” (1982), N.Y. Brunner/Mazel. 

 

Charny I.W. (1986), “Genocide and Mass Destruction: Doing Harm to Others as a 

Missing Dimension in Psychopathology”. In: Psychiatry, Vol. 49, 144-157. 

 

Charny I.W. (1992), “Existential / Dialectical Marital Therapy”. Breaking the Secret 

Code of Marriage”. Brunner / Mazel, N.Y. 

 

Cohler B.J. (1991), “The Life Story and the Study of Resilience and Response to 

Adversity”. Journal of Narrative and Life History. 1(2-3), 169-200. 

 

Crisp A. (1983), “Some Aspects of the Psychopathology of Anorexia Nervosa”. In: P. 

Darby, P. Garfinkel, D. Gadner, D. Coscina (eds) “Anorexia in Research”. Liss Inc. 

N.Y.  

 

Dare C. & Le Grange D. & Eisler I. & Rutherford J. (1994), “Redefining the 

Psychosomatic Family: Family Process of 26 Eating Disorder Families”. In: 

International Journal of Eating Disorders, Vol. 16, 211-226. 

 

Davidovitch J.R. (1990), “Men Who Abuse Their Spouses: Social and Psychological 

Supports”. Journal of Offender Counselling, Services & Rehabilitation, Vol 15(1), 27-

44. 

 

Denzin N.K. (1989), “Interpretive Biography” California: Sage. 

 



  8

Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (eds) (1994), Handbook of Qualitative Research”, 

California: Sage. 

 

Derlega V.J. & Margulis S.T. (1982), “Why Loneliness Occurs: The Interrelationship 

of Social-psychological and Privacy Concepts”. In: Peplau L.A. & Perlaman D. (eds): 

“Loneliness, A Sourcebook of Current Theory, Reseach anf Therapy”, N.Y. John 

Wiley. 

 

Derrida J. (1978), “Writing and Difference”, Chicago Univ. of Chicago Press. 

 

Dicks H. (1963), “Object Relations, Theory and Marital Studies”. British, Journal of 

Medicine and  Psychology. Vol. 36. 

 

Dicks H.W. (1967), “Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Theory of 

Interaction”. London Routledge and Kegan Paul. 

 

Douvan E. (1977), “Interpersonal Relationships: Some Questions and Observations”. 

In: G. Levinger & H.L. Raush (Eds): “Close Relationships: Perspective on the 

Meaning of Intimacy”. Amherst University of  Massachusetts Press. 

 

Dutton D.G. (1995), “The Domestic Assault of Women”. Vancouver: UBC Press. 

 

Eigen M. (1973), “Abstinence and the Schizoid Ego”, International Journal of 

Psycho-Analysis, Vol. 54, 493-498. 

 

Elkin H. (1972), “On Selfhood and Development of Ego Structures in Infancy”. 

Psychoanlytic Review, Vol 59, 389-416. 

 

Erikson E.H. (1959), “Identity and Life Cycle”, N.Y. International Univ. Press. 

 

Erikson E.H. (1968), “Identity: Youth and Crisis”, N.Y. W.W. Norton. 

 

Feldman L.B. (1979), “Marital Conflict and Marital Intimacy: An Integrative 

Psychodynamic – Behavioral – Systemic Model”, In: Family Process, Vol. 18, 69-78. 

 

Feldman P. (1994), “the Use of Therapautic Questions to Restructure Dysfunctional 

Triangles in Marital Therapy: A Psychodynamic Family Therapy Approach”. In: 

Journal of Family Psychotherapy, Vol. 5(3), p. 55-67. 

 



  9

Fingarette H. (1971), “Self Deception” London, Routladge & Kegan Paul, 1971. 

 

Fingerman K.L. (1995), “Aging Mothers and Their Adult Daughters Perceptions of 

Conflict Behaviors” In: Psychology and Aging, Vol. 10, 639-649. 

 

Fisher M. & Stricker G. (eds) (1982), “Intimacy”, N.Y. Plenum. 

 

Fischer & Rosenthal W. (1990), “Biographische Methoden in der Soziologie”, In: U. 

Flick, E. Kardroff, H. Keupp, L. Rosenstiel & st. Wolff (eds): Handbuch Qualitative 

Sozialforschung (pp. 253-256). Munchen. Psychologie Verlags Union. 

 

Fischer & Rosenthal W. (1991), “The Problem with Identity: Biography as Solution to 

Some (post) Modernist Dilemmas”, Comenius, Utrecht, Vol. 3, pp. 250-265. 

 

Freud S. (1905), “Fragment of an Analysis of a Case Hysteria”. S.E. 7, London, 

Hogarth (1966). 

 

Freud S. (1927), “Beyond the Pleasure Principle”. Boni & Liverignt. N.Y. 

 

Friedman (1983), “Martin Buber’s Life and Work”. N.Y., E.P.Dutton. 

 

Friedman M. (1987), “Philosophical Anthropology and Dialogue As Keys to the 

Integration of Humann Sciences”, Sixth International Human Sciences Research 

Conference, Univ. of Ottawa, 1987. 

 

Fromm E. (1956), “The Art of Loving”, N.Y. Harper. 

 

Foucault M. (1976), “La Volont’e De Savoir: Histoire De La Sexualite”, Gallimard. 

 

Gergen K.J. & Gergen M.M. (1997), “Narratives of the Self”. In: Hinchman & S.K. 

Hinchman (eds). “Memory, Identity, Community” (pp. 161-188). Albany: State Univ. 

Press. 

 

Giovacchini L. (1979), “The Treatment of Primitive Mental States”, Northvale, NJ, 

Jason Aronson. 

 

Glaser B. & Strauss A.L. (1967), “The discovery of grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Reasearch”, Chicago: Aldine Atherton. 



  10

 

Gottman J.M. (1994), “What Predicts Divorce? The Relationship Between Marital 

Processes and Marital Outcomes”. Hillsdale, N.J. 

 

Guba E.G. & Lincoln Y.S. (1981): “Effective Evaluation” San Francisco, Jessey Bass. 

 

Guntrip H. (1969), “Schizoid Phenomena, Object Relations and The Self”, N.Y., 

International University Press. 

 

Habermas S. (1973), “Entenntuis and Interesse”, Frankfurt: Suhrkamp. 

 

Hartmann H., Kris E., Lowenstein R. (1949), “Notes on the Theory of Aggression”, 

Psychoanalytic Study of the Child, Vol. 3, 9-36. 

 

Hartmann H, (1949), “Comments of the Psychoanalytic Theory of the Ego”, In: 

Psychoanalytic Study of the Child, Vol. 5, 74-96. 

 

Hendrix H. (1996), “Shadow Making Forming the Disowned self in the Family. 

Creating the false self”. In: J. Abrams (ed) (1991) “Meeting the Shadow” Tarcher, 

Los Angeles. 

 

Horney K. (1939), “New Ways in Psychoanalysis”, N.Y. W.W. Norton. 

 

Hoshmand L.T. & Martin J. (1995), “Research as Praxis”. N.Y. Teachers college 

Press. 

 

Husserl E. (1990), “Ideas Pertaining to A pure Phenomenology and to a 

Phenomenological Philosophy: Studies in Phenomenology of the Constitution”. 

Kluwer Academic Publishers. 

 

Idel M. (1989), “Sexual Metaphors and Praxis in the Kabbalah”, In: “The Jewish 

Family”, ed. D. Kraemer, N.Y, Oxford Univ. Press. 

 

Jones W.H. & Perlman D. (eds), (1991), “Advances In Personal relationships”, Vol. 2, 

London, Jessica Kingsley. 

 

Josselson R. & Lieblich A. (1993), “The Narrative Study of Lives”, Vol. 1, Newbury 

Park: Sage Publications. 

 



  11

Josselson R. (1995), “Imagining the Real-Empathy, Narrative, and the Dialogic Self”  

In: A Lieblich & R. Josselson (eds):  “The Narrative Study of Lives” – Vol. 3 p. 27-

44. Newbury Park, CA, Sage Publications. 

 

Jung C.G. (1958),  “Psychology and Religion”, No. 11. 

 

Jung C. G. (1963), “Dream Analysis: Notes of Semminar Given in 1928-1930, ed. 

William McGuire, Bollingen Series Xcix (Princeton: Princeton Univ. Press). 

 

Jung C. G. (1982), “Aspects of the Feminine: Marriage as a Psychological 

Relationship”. From the Collected Works of C.G. Jung. Bollingen series /  Princeton. 

 

Kaplan H. (1988), “Intimacy Disorders and Sexual Panic States”. Journal of Sex and 

Marital Therapy. Vol. 14, p. 3-12. 

 

Kaplan H.S., (1988), “Anxiety and Sexual Dysfunction”, Journal of Clinical 

Psychiatry. Vol. 49, 21-25. 

 

Karpel M. (1976), “Individuation From Fusion to Dialogue”, In: Vol. 15, p. 65-82. 

 

Kerenberg O. (1984), “The Influence of Projective Identification on 

Countertransference”. Presentation at the First Conference of the Sigmund Freud. 

Center of the Hebrew Univ. of Jerusalem. On “Projection, Identification and 

Projective Identification”,  May, 1984. 

 

Kerr M.E. (1984), “Theoratical Base for Differentiation of Self in One’s family of 

Origin”. In Clinical Supervisor, Vol. 2, 3-36. 

 

Klein M. (1932), “A Contribution in Psychogenesis of Manic-Depressive States” In 

“Contribution to Psychoanalysis, 1921-1945. London, Hogarth Press. 

 

Kohut H. (1971). “The Analysis of the Self”, N.Y. International’ Universities press. 

 

Kohut H. (1977), “the Restoration of the Self”, N.Y. International Universities Press. 

 

Krokoff L.J. (1992), “Job Distress is no Laughing Matter in Marriage, Or is It?” 

Journal of Social and Personal Relationship, Vol. 8, 5-25. 

 



  12

Kierkegaard S. (1938), The Journals of Soren Kirkegaard, A. Dru (ed). London, 

Oxford Univ. Press. 

 

Kwawer J.S. (1982), “Object Relations Theory and Intimacy”, In: M. Fisher & G. 

Stricker (eds).  “Intimcy”  (pp. 53-64), N.Y. Plenum Press. 

 

Kvale S. (1994), “Ten Standard Objections to Qualitative Research Interviews”, 

Journal of Phenomenological Psychology. Vol 25(2), pp. 147-173. 

 

Labov W. & Waletzky J. (1968), “Narrative Analysis” In: A Study of the Non-

standard English of Negro and Puerto Rican Speakers”. In N.Y. City, Columbia Univ. 

Press. 

 

Lacan J. (1959), “le Desir et Son Interpretation” Vol. 13, 5-6, Bulletin de 

Psychologie. (Janvier 1960).  1959סמינרים שנערכו בינואר וביוני  

 

Leiblich A., Zilber T. & Tuval – Mashiach R. (1998). “Narrative Research, Thousand 

Oaks, CA, Sage Publications. 

 

Levinas E. (1986), “De Dieu qui vient a L’idee”. Paris: Vrin. 

 

Levinas E. (1988), L’obsession est Perspecution. 

 

Levinas E. (1991), “Entre-nous: Essais sur le Penser a l’autre”, Paris, Grasset. 

 

Loenard G. (1983), “The End of Sex”. Los Angeles: J.P. Tracher. 

 

Lowen  A. (1993), “Depression and the Body” The Biological Basis of Faith and 

Reality. Compass, N.Y. 1993. 

 

Lowen A. (1995), “Joy” The Surrender to the Body and to Life”, Compass N.Y. 1995. 

 

Masterson J.F. (1985), “The Real Self”, New York, Brunner / Mazel. 

 

McDougall J. (1984), “Theatre of the Body”: A Psychoanalytic to Psychosomatic 

Illness, N.Y. Norton. 

 



  13

McDougall J. (1995), “The Many Faces of Eros: A Psychoanalytic Exploration of 

Human Sexuality”, W.W. Norton & Company. 

 

McMahon J. (1978), “Marriage as a Developmental Stage: The Role of Transference 

in Intimacy and Growth”. In: D. Milman & G. Goldman (es), “Man and Woman in 

Transition”, Dubuque: Kendall-Hunt. 

 

McMahon J. (1982), “Intimacy Among Friends and Loves”, In: M. Fisher & G. 

Stricker (eds): “Intimacy”, N.Y. Plenum. 

 

McRae R.R. & Costa P.T. (1991), “Adding Liebe und Arbeit The Full Five Factor 

Model and Wellbeing”, Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 17(2), pp. 

227-22. 

 

Miller A. (1981), “The Drama of Being a Child”, London, Virago Press. 

 

Minuchin S. (1974), “Families and Family Therapy”, Cambridge, MA:  Harvard 

University Press. 

 

Mischler E.G. (1986), “Research Interviewing – Context and  Narrative”. Cambridge, 

Mass: Harvard Univ. Press. 

 

Mishler E. (1987), “Models of Narrative Analysis: A Typology” Journal of Narrative 

and Life History, Vol. 5(2), p. 87-123. 

 

Mitchell M. & Rosenthal D. (1992), “Suicidal Adolescents: Family Dynamics and the 

Effects of lethality and Hopelessness”. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 21, 

23-33. 

 

Morrow R.A. (1994), “Critical Theory and Methodology”, U.S.A, Sage. 

 

Morse J.M. (1994), “Designing Funded Qualitative research”. In: N.K Denzin & Y.S. 

Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research, pp. 220-236, CA. Sage. 

 

Napier A.Y. & Whitaker C.A. (1978), “The Family Crucible”, N.Y. Harper & Row. 

 

Noller P. & Hitchcock  H. (1989), “Fitzpatricks' Typology: An Australian 

Replication”. Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 6, 87-91. 

 



  14

Norris C. (1982), “Deconstruction”, London, Methuen. 

 

Novaco R. (1975), “Anger Control” Lexington Books. London. 

 

Ochs E. & Capps L. (1996). “Narrating the Self”. Annual Review of Anthropology, 

Vol. 25, 19-43. 

 

Oden T.C. (1974), “game free: A Guide to the Meaning of Intimacy” N.Y. Harper & 

Row. 

 

Ogden T.H. (1979), “On Projective Identification”, International. Journal of  

Psychoanalysis. Vol.  60, (p. 326-352). 

 

Ogden T.H. (1986), “The Matrix of the Mind: Object Relations and the 

Psychoanalytic Dialogue”. Northvale, N.J: Jason Aronson. 

 

Orbach S. (1978), “Fat is a Feminist Issue”, London. 

 

Oppenheimer J.R. (1954), “Science and Common Understanding”, N.Y. Simon & 

Schuster. 

 

Ouspensky P.D. (1957), “The Fourth Way”, Tatiana, M. Nagro. 

 

Palazzoli M.S. (1989), “Family Games”. General Models of Psychotic Processes in 

the Family. Karnac Books, London. 

 

Patton D. & Waring E.M. (1985), “Sex and Marital Intimacy”, In: Journal of Sex and 

Marital Therapy, Vol. 11. 

 

Peterson C. & McCabe A. (eds) (1991), “Developing Narrative Structure”, Hillsdale 

N.J. Erlbaum. 

 

Perens H. (1979), “The Development of Aggression in Early Childhood”, Arouson. 

N.Y. 

 

Phillips A. (1988), “Winnicott”, London. 

 

Poirie F. (1987), “Emmanuel Levinas – Qui etes-vous”? Lyon. 



  15

 

Polkinghorne D.E. (1991), “Narrative and Self-Concept”, Journal of Narrative and 

Life History. Vol. 1 (2-3), pp. 135-154. 

 

Polkinghorne D. (1988), “Narrative Knowing and the Human Sciences”, Albany, 

N.Y. State Univ. of N.Y. Press. 

 

Raush H., Sarry W., Hertel R. and Swain M. (1974), “Communication Conflict and 

Marriage”, San Francisco, C.A. Jossey-Bass. 

 

Reissman C.K. (1994), “Narrative Analysis”, Qualitative Research Methods. Vol. 30, 

Newbury Park, California, Sage p, 302-254. 

 

Renzetti C.M. & Lee R.M. (eds) (1993). “Researching Sensitive topics” Newbury 

Park, CA: Sage. 

 

Richlak J.F. (1976), “The Multiple Meanings of Dialectic” In: J.F. Richlak (ed) 

“Dialectic – Humanistic Rationale for Behavior and Develoment”. Basel, S. Karger 

1976. 

 

Riceour, P. (1984). “Time and Narrative”, Chicago: Univ. of Chicago Pres. 

 

Rochlin G. (1973),  “Man’s Aggression:  The Defense of the Self”, Gambit Boaton. 

 

Rosenthal G. (1989), “May 8
th

, 1945: The Biographical Meaning of a Historical 

Event”. International Journal of Oral History. Vol. 10(3), pp. 183-192. 

 

Rosenthal G. (1990), “Reconstruction of Life Stories”. In: R. Josselson & A. Leiblich 

(eds): “The Narrative Study of Lives”. Sage . 

 

Rosenthal G. (1992), “Reconstruction of Life Stories”. International Yearbook of Oral 

History and life Stories. England. 

 

Rosenthal G. (1993), “Reconstruction of Life Stories”, Principles of Selections in 

Generating Stories for Narrative Biographical Interviews, In: A. Lieblich & R. 

Josselson (eds), “The Narrative Study of Lives”, Vol. 1, p. 59-91, Newbury Park, CA, 

Sage Publications. 

 



  16

Sabatelli R.M. & Mazor A. (1985), “Differentiation, Individuation and Identity 

Formation: The Integration of Family Systems and Individual Developments”,  In: 

Adolescence, Vol. 20, 619-633. 

 

Satir V. (1986), “Peoplemaking”. 

 

Scholem G. (1974), “Kabbalah” Jerusalem, Keter. 

 

Schutze F. (1987), “Biographical Research and Narrative Interviewing”. Neue Praxis, 

Vol. 3, pp. 283-293. 

 

Sager C.J. (1981), “Couples Therapy and Marriage Contracts”, In: A.S. Gurman & 

D.P. Kniskern (eds), “Handbook of Family Therapy”. N.Y. Brunner/Mazel. 

 

Savege J. Scharff (1990), “Projective and Introjective Identification and the use of the 

Therapist’s Self”. Jason Aronson Inc. 

 

Scharff D.E. & Savege J. Scharff (1991): “Object Relations in Couple Therapy”. 

Jason Aronson Inc. London. 

 

Schaffer L., Winne L., Day J., Ryckoff I. & Halperin A. (1962), “On the Nature and 

Sources of the Psychiatrist’s Experience with the Family of the Schizophrenic” In: 

Psychiatry, Vol. 25, p. 32-45. 

 

Scherer K. & Walbott, H.G. (1994), “Evidence for Universality and Cultural 

Variation of Differential Emotion Response Patterning”, Journal of Personality and 

Social Psychology, 66(2), pp. 310-328. 

 

Schutze F. (1992), “Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier 

and Their Biographical Implications”. International Sociology, Vol 7(2), pp. (187-

208). 

 

Schmitt R. (1972), “Phenomenology” In: P. Edwards (ed), The Encyclopedia of 

Philosophy (Vol 5-6, pp. 135-151), N.Y. MacMillan & The Free Pres. 

 

Sennett R. (1977), “The Fall of Public Man”. N.Y. Vintage Books. 

 

 



  17

Shapiro E.R (1988), “Indivudual Change and Family Development: Individuation as a 

Family Development Process”, In: C.J. Falicor (ed):  “Family Transitions: Continuity 

and Change Over the Life Cycle”. N.Y. Guilford. 

 

Shepherd I.L. (1979), “Intimacy in Psychotherapy”, Voices, Vol. 15, 9-14. 

 

Stern D.N. (1985), “The Interpersonal World of the Infant”, USA. Basic Books. 

 

Straussa A. & Corbin J. (1990), “Basics of Qualitative research”. Newbury Park. CA: 

Sage. 

 

Talmadge L.D. & Talmadge W.C. (1986), “Relational Sexuality: An Understanding 

of Low Sexual Desire”. In: Journal of Sex and Marital Therapy, Vol. 12, 3-21. 

 

Ticho E.A. (1974), “Donald W. Winnicot,  Martin Buber and the Theory of Personal 

Relationship”, In: Psychiatry, Vol. 37, pp. 240-253. 

 

Walrond S. Skinner (1976). “Family Therapy”. 

 

Weber M. (1967), “The Sociology of Religion” Boston: Beacon. 

 

Wewirth J.W. (1982), “Intimacy in Interpersonal Psychoanalysis”. In: Fisher M. & 

Stricker G. (eds). “Intimacy”, N.Y. Plenum (pp. 79-98). 

 

Wile D.B. (1981), “Couples Therapy: A Nontraditional Approach”, N.Y. Wiley. 

 

Wilner W. (1975): “the Nature of Intimacy”, Contemporary Psychoanalysis, Vol. 11, 

206-226. 

 

Winnicott D. (1958), “Hate in the Countertransference”, In: D.W. Winnicott, 

“Through Paediatrics to Psychoanalysis”, N.Y. Basic Books. 

 

Winnicott D. (1969), “Collected Papers:  Through Paediatrics to Psycho-Analysis”. 

London, Tavistock N.Y. Basic Books. 

 

Winnicott D.W. (1960), “Ego Distortions in Terms of True and False Self”. In: The 

Maturational Processes and the Facilitating Environment. London. 

 



  18

Winnicott D.W. (1965), “The Capacity to be alone” In: D.W. Winnicott “The 

Maturational Processes and the Facilitating Environment”, N.Y. International 

Universities Press. 

 

Winnicott D.W. (1971), “Playing: Creative Activity and the Search for Self”, In: 

D.W. Winnicott, “Playing and reality”, N.Y. Basic Books. 

 

Winnicott D.W. (1984), “Mind in its Relation to the Psyche-soma”. In: Through 

Paediatrics to Psychoanalysis. London, Karnac Books. 

 

Withmont E.C. and Brinton S. Perera (1989). “Dreams, A Portal to the Source”, 

Routledge, London and N.Y. 

 

Wynne L.C. & Ryckoff I. & Day J. & Hirch S. (1958): “Pseudomutuality in the 

Family Relations of Schizophrenics”, In: Psychiatry, Vol.  21, 205-220. 

 

Wynne L. (1961), “The Study of Interfamilial Alignments and Splits in Exploratory 

Family Therapy”,  In: Exploring the Base for Family Therapy”, ed. N. Ackerman, F. 

Beatman & S. Sherman N.Y. Family Service Assn. Of America. 

 

Wynne L.C. (1965), “Some Indications and Contraindications for Exploratory  Family 

Therapy”, In: Intensive Family Therapy: Theoretical and Practical Aspects”, By I. 

Boszormenyi-Nagy & J. Framo (eds), N.Y.: Harper & Row. 

 

Wynne L.C. (1970), “Communication Disorders and the Quest for Relatedness in 

Families of Schizophrenics”. American Journal of Psychoanalysis, Vol. 30, 100-114. 

 

Wynne L.C. (1972), “The Injection and the Concealment of Meaning in the Family 

Relationships and Psychotherapy of Schizophrenia” (ed), D. Rubinstein & Y. Alanen. 

Amsterdam: Excerpta Medica. 

 

Wynne L. (1976), “On the Anguish and Creative Passions of not Escaping Double 

Binds: A Reformulation”. In: “Double Bind. The Foundation of the Communicational 

Approach to the Family”. Ed: Sluzki C. & Rausom D., N.Y. Grune & Stratton, p. 243-

250. 

 

Wynne L. & Bartko L. & Toohey M. (1977), “Schizophrenics and Their Families: 

Recent Research on Parental Communication”. In: Developments in Psychiatric 

Research, (ed), J. Tanner, London, Hodden & Stoughton. P. 254-286. 

 



  19

Wynne L.C. (1984), “The Epigenesis of Relational Systems: A model for 

Understanding Family Development”, In: Family Process, Vol. 23, 297-318. 

 

Wynne L.C. (1985), “Mutuality and Pseudomutuality Reconsidered: Implications for 

Therapy and a Theory of Development of Relational Systems”, In: J.L. Sacksteder & 

D.P. Schwartz & Y. Akabane (eds). “Attachment and the Therapeutic Process”. 

International Universities Press. 

 

Wynne L.C. & Wynne A.R. (1986), “The Quest for Intimacy”, In: Journal of Marital 

and Family Therapy, Vol. 12, 383-394. 

 

Yalom I.D. (1980), “Existential Psychotherapy”, N.Y. Basic Books. 

  

  

  

  

 

  

 



UNDERSTANDING NON-DIALOGIC AND SEUDOMUTUAL 

RELATIONSHIPS: 

A STUDY OF DYNAMIC, LIBIDINAL AND CREATIVE 

PROCESSES BY MEANS OF DIALOGIC TERMINOLOGY 

 

 

 

 

 
A Dissertation to Meet the Requirements for the Degree of 

Doctor of Philosophy 

 

 

 

 
By Etty Danino-Rashty 

 

 

 

 

 

Presented to the Senate of the Hebrew University in Jerusalem 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2004 

 
 
 

 





 

 
This dissertation was done under the guidance of Prof. M. Rotenberg 

 
 



CONTENTS 

 

 Chapter 1 – Introduction ………………………………………………    1 
Opening Remarks …………………………………………………………………….    1 

Aim of Research ……………………………………………………………………...    2 

What is Pseudomutuality ……………………………………………………………..    3 

 Marriage and Couplehood …………………………………………………….    4 

 Intimacy ……………………………………………………………………….    6 

 Development of Identity, Ego and Self ……………………………………….    7 

 The False Self ………………………………………………………………….    8 

 Differentiation as a Precondition for Couplehood …………………………….  10 

 Individuation …………………………………………………………………..  10 

The Dialectic-Existential Approach in Understanding the Marital Bond ……………..  11 

 Healthy and Unhealthy Couplehood …………………………………………..  13 

 Pseudomutuality – Characteristics …………………………………………….  15 

 Illusion …………………………………………………………………………  18 

 Bonding and Absorption ………………………………………………………  19 

 Lack of Conflict ……………………………………………………………….  20 

 Feelings of Anger and Aggression …………………………………………….  20 

 Inflexible Role Play in Couples and Families …………………………………  22 

 Role of the Myth in Couple and Family in Pseudomutual Relationships ……..  22 

 Secrecy and Suppression in Couple and Family ………………………………  23 

 The Fixation Mechanism ………………………………………………………  23 

 Chaos as a Life Experience ……………………………………………………  24 

 Formality in Pseudomutual Relationships …………………………………….  24 

 Sexuality in Pseudomutual Relationships …………………………………….  25 

The Concept of “Tzimutzum” ………………………………………………………...  28 

 Bad and Good According to the "Tzimtzum" Model …………………………  31 

 Distinction Between the Dialectic and Dialogic Principles …………………..  32 

 Uni-Interpretive and Multi-Interpretive Text …………………………………  34 

 Deconstruction in Non-Dialogic Relationships ……………………………….  35 

 The “Tzimtzum” Model as Dialogue? ………………………………………...  36 

"Metutelet Model" Vis-à-Vis Continuum Model ……………………………………..  38 

 “Wholeness” …………………………………………………………………...  38 

 Non-Dialogic Relationships and Orientation ………………………………….  39 

 Non-Dialogic Relationships / Pseudomutual Relationships …………………..  40 

 Destruction and Construction – and Non-Dialogic Relationships …………….  43 

 Libido, Creativity, Non-Dialogic Relationships and Pseudomutual Relationships  45 

Summary ………………………………………………………………………………  46 

 

 

 Chapter 2 – Methodology ………………………………………………  48 
Principles of Qualitative Research …………………………………………………….  49 

Qualitative Research Questions ……………………………………………………….  50 

Difference Between Empirical and Qualitative Research ……………………………..  50 

Criticism of Qualitative Research ……………………………………………………..  51 

Qualitative Approach to Phenomenological Methodology ……………………………  52 

Narrative Research or Life Story Research ……………………………………………  53 

Presenting the Narrative Research …………………………………………………….  53 

The Narrative:? …………………........................………………………………………..  54 



Life Story vs. Life History ……………………………………………………………..  54 

Analysis of Life Stories ………………………………………………………………..  55 

Presentation of Findings ……………………………………………………………….  58 

The Present Research …………………………………………………………………..  58 

Research Questions …………………………………………………………………….  58 

Research Procedure …………………………………………………………………….  58 

Research Plan …………………………………………………………………………..  59 

The Sample ……………………………………………………………………………..  60 

Research Population ……………………………………………………………………  60 

Locating Interviewees for Sample ……………………………………………………..  61 

Preliminary Interview ………………………………………………………………….  61 

Characteristics of Sample Population ………………………………………………….  61 

Process of Research ……………………………………………………………………  62 

Stages in In-Depth Interview ………………………………………………………….  64 

Opening Question ……………………………………………………………………...  64 

Development of Central Narrative …………………………………………………….  64 

Difficulties and Limitations in Present Research ……………………………………..  65 

Couple Interview – Advantages ……………………………………………………….  67 

Experience of Life Story during In-Depth Interview ………………………………….  67 

Analysis of Life Stories ………………………………………………………………..  68 

Analysis of Biographical Data …………………………………………………………  68 

Analysis according to Themes …………………………………………………………  69 

Process of Analysing Data ……………………………………………………………..  69 

Presentation of Findings ……………………………………………………………….  71 

Summary or Importance of Phenomenological Research Procedure in Therapeutic Practice 

………………………………………………………………………………………….  71 

 

 Chapter 3 – Ronit and Omer ………………………………………………………..  74 
Introduction ……………………………………………………………………………  74 

Presentation of Couple ………………………………………………………………...  74 

Childhood Homes ……………………………………………………………………..  75 

Main Points in Life Story: …………………………………………………………….  76 

Part I – Sexual Repression …………………………………………………………….  77 

 Total Lack of Sexual Contact …………………………………………………  77 

 Lack of Attraction ……………………………………………………………..  78 

 Physical and Psychological Exhaustion ……………………………………….  79 

 The Woman as a Sister ………………………………………………………..  80 

 Fear of Sexual Expression …………………………………………………….  81 

 Renouncing Sexuality …………………………………………………………  82 

Part II – Creative Repression ………………………………………………………….  85 

 Dull Performance and Monotony at Work …………………………………….  85 

 Ronit’s Attacks of Anger as Expression of Distress …………………………..  87 

Part III – Non-Dialogic Aspects in the Couple’s Life …………………………………  88 

 Non-Dialogic Marriage Contract ………………………………………………  88 

 Non-Dialogic Relationship …………………………………………………….  88 

 Lack of Confrontation ………………………………………………………….  89 

 Pseudo-Idyllic Existence ……………………………………………………….  90 

 Denial of Life’s Hardships ……………………………………………………..  91 

 Pseudomutual Relationships: Symbiotic Contact ………………………………  93 

 Blocked Dialogue ………………………………………………………………  96 



 False Self-Image …………………………………………………………………   98 

 Pseudomutual Relationships Promote False Couple Reality …………………… 101 

Discussion ………………………………………………………………………………. 105 

  

 Chapter 4 – Sarah and Yaakov ………………………………………………………..

 109 
Introduction ……………………………………………………………………………… 109 

Presentation of Couple ………………………………………………………………….. 109 

Childhood Homes ……………………………………………………………………….. 109 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………. 110 

Part I – Libidinal Repression ……………………………………………………………. 111 

 Repression of Sexuality, Eroticism and Romance …………………………….... 114 

 Lack of Passion …………………………………………………………………. 115 

 Forbidden Enjoyment …………………………………………………………… 116 

Part II – Creative Repression ……………………………………………………………. 116 

 Repression in Employment ……………………………………………………… 116 

 Renouncement of Expression as a Means of Survival ………………………….. 118 

 Petrification [Stagnation?] – Result of Non-Expression ………………………… 124 

Part III – Pseudomutual Couplehood – Non-Dialogic Aspects …………………………. 124 

 Entering into Marriage …………………………………………………………… 127 

 Secrecy and Withdrawal …………………………………………………………. 129 

 Making an Object of the Partner …………………………………………………. 130 

 Failed Attempts at Dialogue ……………………………………………………… 131 

 

 Chapter 5 – Gonen and Anita …………………………………………………………..

 135 
Introduction ………………………………………………………………………………. 135 

Presentation of Couple …………………………………………………………………… 135 

Childhood Homes ………………………………………………………………………… 137 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………... 137 

Part I – Libidinal Repression …………………………………………………………….. 138 

 Lack of Sexual relationship ………………………………………………………. 138 

Part II – Creative Repression …………………………………………………………….. 140 

 Fear of Self-Realisation ………………………………………………………….. 140 

 Internal Death and Self-Destruction ……………………………………………… 140 

 “Taking Chances” as Self-Expression (?) ………………………………………… 141 

 Social Repression …………………………………………………………………. 142 

 Physical Repression ………………………………………………………………. 143 

Part III – Pseudomutual Relationships …………………………………………………… 143 

 Lack of Excitement at Start of Relationship ……………………………………… 143 

 Secrecy – “Keeping Everything Quiet” ………………………………………….. 145 

 “Using” the Partner ………………………………………………………………. 146 

 Blocking of Expression – Outcome of Pseudomutual Relationships ……………. 149 

Discussion ………………………………………………………………………………… 150 

  

 Chapter 6 – Ariella and Eitan …………………………………………………………..  

152 
Introduction ………………………………………………………………………………. 152 

Childhood Homes ………………………………………………………………………… 154 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………… 154 



Part I – Libido …………………………………………………………………………….. 155 

 Relationship between Libido and Sexuality ……………………………………… 155 

 Physical Sex and Spiritual Sexuality …………………………………………….. 156 

 Sexual Repression ……………………………………………………………….. 157 

 Attempts to Broaden Sexuality ………………………………………………….. 158 

 Forced Sex ………………………………………………………………………. 159 

 Renouncing Libidinal Needs ……………………………………………………. 160 

Part II – Creative Repression ……………………………………………………………. 161 

 Life with Eyes Shut ……………………………………………………………… 161 

 Lack of Enjoyment at Work …………………………………………………….. 162 

 Renouncement of Studies ……………………………………………………….. 163 

 Giving up the Dream ……………………………………………………………. 164 

 Self-Repression …………………………………………………………………. 164 

Part III – Non-Dialogic Relationships ………………………………………………….. 165 

 Self-Deception ………………………………………………………………….. 165 

 Self-Negation …………………………………………………………………… 166 

 Negation of the “Other” ………………………………………………………… 167 

 Attempts to Form Dialogic Connection ………………………………………… 168 

Discussion ………………………………………………………………………………. 171 

 

 Chapter 7 – Michal and Shaul …………………………………………………………

 174 
Introduction ……………………………………………………………………………… 174 

Presentation of Couple ………………………………………………………………….. 174 

Childhood Homes ……………………………………………………………………….. 175 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………. 177 

Part I – Libidinal Repression ……………………………………………………………. 178 

 Lack of Sexual Relationship …………………………………………………….. 178 

 Denial of Sexual Need …………………………………………………………… 179 

 Sexual Repression ……………………………………………………………….. 179 

 Losing Weight – Symbol of Lack of Femininity ………………………………… 180 

 Significance of Renouncing Sexual Need ……………………………………….. 182 

 Illusion in Place of Sexual Deficiency …………………………………………… 183 

Part II – Creative Repression ……………………………………………………………. 184 

 Choice of Profession Indicating Lack of Self-Expression ………………………. 184 

 “Autopilot” as Result of Creative Blocking …………………………………….. 185 

 Discontinuation of Professional Career …………………………………………. 186 

 Repression of Desires …………………………………………………………… 186 

 Shaul: Addiction to Spirituality …………………………………………………. 186 

 Repression Well-Wrapped ………………………………………………………. 187 

 Attraction to Limits of Human Existence as Self-Expression …………………… 188 

Part III – The Couple Dance: Pseudomutuality …………………………………………. 188 

 Illusion: Marriage as Perfection …………………………………………………. 188 

 Symbiosis ………………………………………………………………………… 192 

 Price of Symbiosis ……………………………………………………………….. 195 

 Rude Awakening from Illusion of Marriage …………………………………….. 196 

 Separation from Shaul …………………………………………………………… 196 

Discussion ……………………………………………………………………………….. 197 

 



 Chapter 8 – Ahuva and Yonatan ………………………………………………………

 201 
Introduction ……………………………………………………………………………… 201 

Presentation of Couple ………………………………………………………………….. 201 

Childhood Homes ……………………………………………………………………….. 201 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………. 202 

Part I – Libidinal Repression …………………………………………………………….. 203 

 Sexual Abstention ………………………………………………………………... 203 

 Exchanging Eros for Parenthood – Yonatan …………………………………….. 205 

 Lack of Eroticism ………………………………………………………………… 207 

Part II – Creative Repression …………………………………………………………….. 210 

 Yonatan …………………………………………………………………………… 210 

 Ahuva …………………………………………………………………………….. 213 

Part III – Pseudomutual Relations in Marriage …………………………………………… 215 

 Lack of Dialogic Relationship ……………………………………………………. 215 

 Repression and Silence …………………………………………………………… 220 

 Tactic of Repression Loses Strength (?) ………………………………………….. 221 

Discussion ………………………………………………………………………………… 224 

 

 Chapter 9 – Yossi and Orli ………………………………………………………………

 226 
Introduction ………………………………………………………………………………. 226 

Presentation of Couple ……………………………………………………………………. 226 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………… 227 

Part I – Libidinal Aspect ………………………………………………………………….. 228 

 “Hardly any Sexual Relations” …………………………………………………… 228 

 Orli’s Difficulties with Intimate Aspect of Sexuality …………………………….. 229 

 “Not a Libidinal Person” ………………………………………………………….. 232 

 Dormant Libido and Disconnection from True Expression of Wishes …………… 233 

 Sexual Avoidance …………………………………………………………………. 234 

Part II – Creative Aspect ………………………………………………………………….. 234 

 Stagnation at Work …………………………………………………………………234 

 Renouncing Self-Expression ………………………………………………………. 236 

 Renouncing Creative Talents ……………………………………………………… 237 

 Blocked Creativity – Difficulties in Practice ……………………………………… 238 

 Neglect – Outcome of Self-Repression …………………………………………… 239 

Part III – Dialogic Aspect …………………………………………………………………. 240 

 Silence – Non-Dialogic Aspect …………………………………………………… 240 

 False Couple Harmony as Aspect of Pseudomutual Pelationship ………………… 241 

 “Ruin” as Symbol of Empty Relationship ………………………………………… 243 

 Non-Dialogic Aspects in Couple Relationship …………………………………… 245 

Discussion ………………………………………………………………………………… 247 

 

 Chapter 10 – Adi and Avi ……………………………………………………………….

 248 
Introduction ………………………………………………………………………………. 248 

Presentation of Couple …………………………………………………………………… 248 

Main Points in Life Story: ……………………………………………………………….. 248 

Part I – Libidinal Repression …………………………………………………………….. 249 

 Lack of Sexual Relations ………………………………………………………… 249 



Part II – Creative Repression …………………………………………………………….. 251 

 Artistic Block …………………………………………………………………….. 251 

 Lack of Creativity at Work ……………………………………………………….. 253 

 Renouncing Self-Expression ……………………………………………………… 254 

Part III – Pseudomutual Relations ………………………………………………………… 256 

 Non-Dialogic Relationship ……………………………………………………….. 256 

 Symbiotic Connection with Adi’s Side of the Family …………………………….. 257 

 Destructive Talk …………………………………………………………………… 257 

 The End of the Road ………………………………………………………………. 259 

Discussion …………………………………………………………………………………. 260 

 

 Chapter 11 – Mika and Shachar ………………………………………………………...

 262 
Introduction ……………………………………………………………………………….. 262 

Presentation of Couple ……………………………………………………………………. 262 

Childhood Homes …………………………………………………………………………. 263 

Main Points in Life Story: ………………………………………………………………… 264 

Part I – Non-Mutuality in Couple Relationship …………………………………………… 266 

 Distance …………………………………………………………………………… 267 

 Difficulties in Accepting the Other ………………………………………………. 268 

 Non-Symmetric Couplehood …………………………………………………….. 269 

 Crisis – Beginning of Change ……………………………………………………. 272 

 Building Couple Space …………………………………………………………… 273 

 Beginning of Dialogic Relationship ……………………………………………… 275 

Part II – Libido …………………………………………………………………………… 277 

 “Sex is not an essential component” ……………………………………………... 278 

 “Sex does not last with me” ……………………………………………………… 279 

 Sex and Routine ………………………………………………………………….. 280 

 “Where sex is concerned, we are relics” …………………………………………. 281 

 “Sexual Anorexia” ……………………………………………………………….. 283 

 “I am like an amoeba in bed” …………………………………………………….. 285 

 Return of Passion …………………………………………………………………. 286 

Part III – Creative Aspect ………………………………………………………………… 288 

 Shachar: Creative Aspect …………………………………………………………. 288 

 Mika: Self-Negation Makes Self-Expression Difficult …………………………… 289 

 Writing – An Attempt to Open up Other Creative Vistas ………………………… 293 

Epilogue …………………………………………………………………………………… 294 

Discussion ………………………………………………………………………………… 294 

 

 Chapter 12 – Summary ………………………………………………………………….

 300 
Influence on Libidinal and Creative Expression in Non-Dialogic Couple Relationships … 300 

“Projection”: Removal of Potential Dialogic Space ……………………………………… 301 

Topics (Themes) in Life Stories of Non-Dialogic Couples: ……………………………… 303 

 Non-Dialogic Aspects – “Using the Other” ………………………………………. 303 

 Influence of Non-Dialogic Relationship on Libido  ……………………………… 304 

 Influence of Non-Dialogic Relationship on Creativity  ………………………….. 305 

 Meaninglessness ………………………………………………………………….. 305 

 Acknowledging the Other (Object) as Acknowledgement of Self (Subject) …….. 306 

 Remaining Inflexible ……………………………………………………………… 307 



 Choosing a Partner as Choice of an “Other” ……………………………………… 307 

 Interpretation, Reading “Text” ……………………………………………………. 308 

 “Metutelet” Model and Reading “Text” ………………………………………….. 310 

Conclusion ………………………………………………………………………………… 313 

 

 Bibliography 
 

English Abstract 



 - I - 

ABSTRACT OF THE THESIS 
 

This research deals with the study of couples with a non-dialogic relationship, and 

attempts to understand the bond formed between the partners by means of three 

dimensions: the libidinal expression, the creative expression and the character of the 

non-dialogic relationship formed between the couple. 

In order to understand a couple with a non-dialogic relationship, use was made of 

theoretical terms borrowed from dialogic conceptualizations developed by M. 

Rotenberg: Dialogue with Deviance: The Hasidic Ethic and Theory of Social-

Contraction (1999, 1995, 1990).  These terms will give a broader understanding of the 

couple with a non-dialogic relationship, whereas the approach to the dialogue will 

provide the theoretical framework.  In order to understand the phenomenon of a non-

dialogic couple relationship, we used the term pseudomutuality, which was first coined 

by Wynne (1958) and contributed significantly to the systematic understanding of 

couple and family symptomology in the theory of family therapy.  This research offers 

a broader theoretical and clinical picture of the phenomenon of couples with a non-

dialogic relationship. 

The symptom of pseudomutuality is a personal aspect of the couple with a non-dialogic 

relationship indicating a disturbance in significant interpersonal relationships (couple 

and family), and its description in this study links the psychological explanation with 

terms borrowed from the mythological-religious field.  In the book The Yetzer (1999) 

by M. Rotenberg I found a unique description of the treatment of couple relationships – 

the relationship can be either vital, offering satisfaction and enabling growth, or it can 

be barren and deadened.  In his books, Rotenberg makes use of religious theories 

(Hasidic – Kabbalistic), in which I found the explanation of two terms:  sexual 

couplehood and psychological barrenness (Rotenberg, 1999, 1995, 1994, 1990).  The 

paradigm suggested in his books forms an interdisciplinary bridge between religious 

myths and current psychological theories and has the wherewithal to increase the 

understanding of interpersonal relationships. 

This research is based on the dialogue approach developed by Rotenberg in four of his 

books: Dialogue with Deviance 1983; Re-Biographing and Deviance 1987; Dia-Logo 

Therapy 1991; The Yetzer 1997. 
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The aim of this research is to broaden the understanding of the non-dialogic couple 

relationship using dialogue terms, and it offers practical examples of these models by 

presenting clinical cases. 

The research addresses two main issues: 

1. How personal and interpersonal dialogue finds expression in couples with a 

non-dialogic and pseudomutual relationship. 

2. How the non-dialogic relationship and the pseudomutual relationship affects 

libidinal expression and creativity in this sort of couplehood. 

 

Pseudomutuality 

Pseudomutuality is a syndrome found in systems with significant interpersonal 

relationships, such as couplehood, parenthood and family (Wynne, 1958; 1960). 

The need for contact, bonding with a separate entity outside of the self, is a basic 

human existential need.  No less significant is the need to grow and mature, and to form 

a defined, individual personal identity.  Contact and identity are two intertwined 

universal needs that form part of the development of man, and integrating between 

them is essential for mental health. 

Wynne identifies three forms of interaction between contact and identity:  non-

mutuality, mutuality and pseudomutuality. 

A relationship involving true mutuality is characterised by the individuation of the 

comprising elements, by the mutual knowledge that exists between the people in the 

connection and an awareness of potential, especially their own. 

In a relationship system such as this, where non-compatibility becomes evident, the 

couple works out how to achieve a joint and proper perspective of the events, and to 

intensify the relationship.  The characteristics of a relationship such as this are 

flexibility, imagination, willingness to change, an open mind where the different other 

is concerned, and all this with a tolerant attitude. 

The opposite takes place in pseudomutual relationships, which are a “false” solution to 

integrate between the need to have contact with the other, and the need for a defined 

personal identity.  Thus, instead of contact and individuation, the couple makes an 
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effort to show how compatible they are (Wynne, 1961).  Pseudomutuality is created 

when building relationships with others fails.  The partners invest a great deal in 

creating a sense of contact, and make a show of bonding and harmony in order to live 

up to the various expectations and needs of other family members at the expense of the 

unique identity of each member of the family, because, as far as they are concerned, 

any interpersonal interaction is perceived in terms of bonding, of togetherness, of 

familial ties. 

Families and couples with a pseudomutual relationship do not differentiate between 

themselves and others, either on a personal level or on the couple and family level.  

Couples such as these are limited in their ability to consolidate a clearly defined self-

identity (Wynne, 1958). 

Wynne identifies difficulties with pseudomutual relationships on three levels: 

a. Difficulties with self-identity (on the individual dimension) 

b. Difficulties with significant connections (on the couple dimension). 

c. Difficulties with family functioning (on the system dimension). 

The strict preservation of role structure in couples and families with a pseudomutual 

relationship disrupts two important processes in proper development: separation and 

individuation, which prevent the establishment of a significant relationship.  Forming 

and intensifying contact depends on the ability to touch another person in a significant 

way on an unconscious level, a conscious level and on a behavioural level (Fisher & 

Stricker 1982). 

When the authentic self feels threatened, it “goes underground” and a block is formed 

in the place where communication ought to be flourishing.  Thus a person becomes 

unavailable to his or her partner.  The split is likely to cause any sort of feeling to 

become invalidated, and then there can be no experience of feelings such as fear, 

destruction, trauma, pain or sorrow, and there is no libido, creativity, joy or inner space 

(Guntrip 1969, Elkin 1972). 

In couples with a non-dialogic or pseudomutual relationship, touching the other is 

insignificant.  Contact is cautious, hesitant and lacking in the deep significance that can 

be found in mutual touch.  A couple such as this makes contact but does not relate to 
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each other.  Daily life functions in an organized way, but the true experience is 

“guarded” and lacks that vitality that stems from “the real self”. 

The contact found in non-dialogic and pseudomutual relationships is barren and 

shallow, and can be described as “supposed” relationships in a couple and a family.  

Neither of the partners allows the other to enter the nucleus of the true self (Eigen 

1973).  The couple preserves this nucleus, and every time the other attempts to touch it, 

there is withdrawal, distancing and avoidance.  A non-dialogic relationship is 

characterised by an ongoing non-authentic reaction (Mitchell, 1992; Abramowitz, 

1995). 

Characteristics of the non-dialogic relationship and the terms 

“Tzimtzum” and “Metutelet” 

The relationships of non-dialogic people in general, and those with a pseudomutual 

relationship in particular, lack dialogue and do not flow, both between themselves and 

in relation to their surroundings.  In the main, these are people who tend to separate and 

isolate their feelings, and to categorise and classify their senses, experiences and 

feelings, transferring to the “unknown” zone those they consider negative (Wynne, 

1958). 

The terms “tzimtzum” and “metutelet” (pendulum), coined by Rotenberg in his 

literature (1990; 1994; 1995; 1999) have been used in this research in order to try and 

understand the blocking process and the split that delays the development of a dialogic 

connection between a man and a woman, and between a person and him/herself.  We 

have chosen to focus on these terms because they have been widely researched in the 

theory of dialogue (where they are used with different names, but with identical 

definitions), and they deal exactly with the specific processes characterising non-

dialogic relationships, which are: 

a. removal of the space existing between the self and the other (“tzimtzum”) 

b. the existence of the separation perspective (“metutelet”). 

“Tzimtzum” is a Hasidic-Kabbalistic term the source of which can be found in Rabbi 

Yitzchak Luria (Ha’Ari)’s theory of creation.  This is a complex myth describing the 

process of the creation of the world by means of a sort of contraction of godliness, a 
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process that enabled the existence of the world and made way for the creation of Man 

(Rotenberg 1990). 

In terms of couple and family therapy and in terms of the dialogic approach, this is a 

space containing everything created or given by two people who have a significant 

relationship.  Each partner “contracts” himself to make way for the joint space, the 

space where the dialogic relationship between the couple is created (Charny, 1992).  

From the kabbalistic perceptive of “tzimtzum”, Hasidism developed a world perceptive 

that regulates daily behaviour and even offers guidance how to relate to natural 

phenomena and human existence.  From this one can reach conclusions about the social 

system and even point to ideas that can be used in therapeutic practice (Rotenberg, 

1990). 

The research analyses whether non-dialogic relationships and pseudomutual 

relationships are the result of the inability to “make space” for the other and to accept 

the difference, diversity and uniqueness of the other - in this case - the partner.  It 

relates to the lack of an potential space, the vacuum of “tzimtzum” as the source of 

problematics in interpersonal contact. 

Both pseudomutuality and non-dialogic relationships describe a state of relationships 

and existence where life experiences are bound up by perceptions of separation and 

split.  Professional literature indicates that in a situation of non-dialogic relationships, 

there is no interest in expressing or raising oppressive content, but rather erasing and 

repressing it, thus creating a clear separation of some senses from other feelings and 

experiences.  As a result, it is impossible either to have a dialogue with those parts, or 

to conceptualise them, because opposing contents cannot coexist. 

The term “metutelet” conceptualises the non-dialogic relationship and contact in a 

theoretical way.  The term implies that according to the Christian-Greek ethic that 

distinguishes between body and soul, there can be no continuity or coexistence between 

the libido and creativity, and spiritual expression is possible only by repressing the 

libido.  “Metutelet” relates to the cultural, social and ideological perception that takes 

into consideration the entire content of the material and spiritual world, such as 

impulses, feelings, experiences and senses, that are able to be isolated and taken apart, 

with a clear dichotomy and sharp distinction between all components (Rotenberg, 

1999).  In a non-dialogic relationship, it is impossible to have a dialogue in the 
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Buberian sense of the word with those difficult parts of experiences and feelings, and 

the soul has a place either only for the pleasant and harmonious parts, or only for the 

bad or painful parts.  The unconscious concept is that to unify the opposing parts is 

impossible, and that they cannot coexist within one whole (Bergman, 1996). 

All the generalisations, outcomes, opinions, feelings, thoughts and information about 

the couple, about the other, are all connected within the same potential space (according 

to the concept of Winnicott 1958), or the analytical third (according to the concept of 

Ogden 1986) or “the third” (according to Lacan, 1959; Levinas, 1991).  This space is 

vital for the couple to exist and for the proper course of ongoing contact between a 

couple.  Lack of this space leads to, even creates, the absorption and the swallowing of 

the partner.  Absorption and swallowing take place when there is no separation between 

the entities.  Lack of conflict in couple relationships also connects to the mesh and 

absorption mechanisms.  In a mesh situation, there is the illusion that the couple has a 

bonded and united identity, an illusion regarding their relationship and an illusion 

regarding the substance of the other (Minuchin, 1974; Napier & Whitaker, 1978).  

Thus,  acknowledgement of the “different” is erased, and as this is an essential element 

in creating space for contact, the result is that no space is created. 

In non-dialogic and pseudomutual relationships, when this space does not develop, two 

states are created, which appear to be different but are substantially similar: 

The first state is one of constant conflict and confrontation. 

The second is a process of  “absorption” and symbiosis, in which the partners blend 

themselves into the entity of each other and create an deceptive state of compatibility 

and harmony.  Thus, the couple is in a state of constant conflict and tension, or in a 

state of illusion, symbiotic and harmonious, so to speak, arising from a lack of 

acknowledgement of the separation of the other from the object (Warkentin & 

Whitaker, 1966, Douvan, 1977) and both reflect a non-dialogic couple relationship. 

In order to preserve a non-dialogic couple relationship, a great deal of emotional 

investment is required.  In a pseudomutual relationship, too, a great deal of pressure is 

placed on the partner not to grow, nor to change and not to delve into those needs that 

develop during the couple’s growth process.  The effort of staying in a fixed state 

empties the relationship of content and depth, and is the cause of real damage, turning 
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the relationships into “failures” typified by compulsion, pretence and manipulation, the 

whole aim of which is to preserve a false picture. 

In short, pseudomutual relations pose a typical dilemma where anything considered 

different is perceived as a potential interference in a relationship, and therefore must be 

avoided.  But if difference is avoided, there can be no growth (Wynne, 1958).  The 

choice, therefore, is a safe and fixated relationship. 

As noted, Wynne analysed the phenomenon of pseudomutuality for the first time in 

1958, and has since expanded on it in several articles (1961, 1965, 1970, 1972).  No 

intense focus has been placed on the issues of non-dialogic relationships in general or 

on pseudomutual relationships, either on a clinical or on a theoretical level. 

In addition, no extensive study examining issues of sexuality and creativity has been 

carried out on non-dialogic couples to date.  The general trend in research that has so 

far been made of non-dialogic relationships, either directly or indirectly, has not dealt 

conclusively with the character of dialogic relationships, nor with how sexuality, libido 

or creativity is expressed in this sort of relationship. 

The aim of this research is to complete the clinical and theoretical picture by including 

the libidinal and creative aspect in the study of couple therapy dealing with non-

dialogic relationships. 

There is a plethora of psychological literature relating intensively to aspects concerned 

with non-dialogic relationships, such as conflict and anger between couples 

(Spielberger, Johnson & Russell,1994) (J. Gottman, 1985), or couple symbiosis (Bader 

& Pearson, 1994), sexuality and sexual aspects in couples (Feldman, 1979), the couple 

individuation process (Karpel, 1976) and their context in the development of self and 

couples (Hendrix, 1991, Dicks, 1967).  But no in-depth study has been carried out on 

these issues and their direct relevance in the phenomenon of non-dialogic contact to 

date. 

For example, the literature concerned with couple and family therapy deals extensively 

with conflict and the tendency to avoid conflicts.  It is now quite clear that preventing 

confrontations, or alternatively, indulging in frequent and turbulent conflicts, are 

destructive to the individual, the couple and the family. 

Different studies show that when a couple refrains from expressing anger and conflict, 

other symptoms emerge, and not only emotional suppression and avoidance in general 
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(eating disorders, suicidal attempts, divorce, depression, loneliness, etc.).  It has been 

found that the better the couple can express their difficult feelings to each other, the 

greater the sense of couplehood security (Mitchell & Rosenthal 1992). 

Non-dialogic couple relationships are typified by a high level of processes such as 

projective identification, indicating the couple’s lack of ability to notice each other’s 

uniqueness.  Each partner is likely to assume that the emotional makeup of the other is 

identical to his or her own (Jung 1982).  Thus the couple relationship empties itself of 

real content and fills up with mutual projection.  For intimate relationships to exist, 

differences must be acknowledged with courage and candour (Ogden 1986), and 

couples with non-dialogic relationships do not acknowledge these differences. 

 

The libido, creativity and the non-dialogic relationship 

Couples with a pseudomutual relationship have a tendency to suppress their libido.  

Couples with a non-dialogic relationship also have difficulty in expressing their 

sexuality, their libido and their creativity. 

Where creativity is concerned, their lives appear to be dull, grey and unhappy.  Where 

sexuality is concerned, expression is blocked, complicated and very often there is 

evidence of “sexual abstention”, when sexual relations between the couple take place 

on rare occasions only.  

The phenomenon of couples with a non-dialogic relationship and a pseudomutual 

relationship is expressed on two parallels in the body of this research.  The first is those 

phenomena that take place within the human psyche.  The second is those phenomena 

that take place on an interpersonal level: between one person and another with whom 

he/she has a significant bond.  In this study we show that a couple with a non-dialogic 

relationship reflects the contact a person creates with himself and the other, and that 

both these dimensions - the personal and the interpersonal - are bound up with one 

another and reflect each other (Rotenberg, 1990). 

 

Methodology 

The phenomenological paradigm was chosen to carry out the research. 
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From a dialogic perceptive, I chose to approach couple research that was built 

essentially upon a dialogic relationship.  The phenomenological method seemed to be 

the natural choice in the light of the research question: how people understand 

relationships and how these relationships and contacts are affected, as well as how the 

libido and creativity are influenced by them. 

Phenomenological methodology clearly conveys the qualitative research method that 

emphasises the principle and significance of the process which cannot be expressed 

empirically.  Qualititive research emphasises the phenomenon, the social nature of the 

world and the importance of the intimate connection between the researcher and 

population being studied.  Advantages and disadvantages exist in this type of 

connection, and this combination makes up phenomenological research which is a type 

of qualitative research. 

Qualitative research stresses the human, social and personal experience, and deals 

descriptively with its development: its construction, its design and how it achieves 

significance, as opposed to empirical research that stresses the exact measurement of 

the phenomenon under study and the importance of reliability, predictability and 

validity of the research results.  Qualitative methodology is thus of great importance to 

the researcher, who is the main research tool.  The aim of the qualitative researcher is 

not to confirm hypotheses.  His/Her perception of the subject under research becomes 

consolidated and shaped as the research progresses, with the accumulation and analysis 

of data.  Phenomenological research suits researchers whose aim is to understand a 

phenomenon in a holistic sense, and not just to explain one by means of formulae and 

generalisations.  Qualitative, and in its wake, phenomenological research, is a kind of 

invention of both the researcher and his research population (Denzin & Lincoln, 1994). 

Over the past few decades, psycho-social research has begun more and more to use life 

stories (narrative research) as a means to study and understand different individual, 

social and cultural phenomena (Schutze, 1992; Denzin, 1994).  The main research tool 

used for extracting life stories is the in-depth interview, which enables the researcher to 

reveal data, and to understand and absorb significant factors regarding the human 

phenomenon under research, a phenomenon described through the eyes of the 

interviewer (Rosenthal, 1989).  The research dealing with life stories collects data by 

means of the “narrative”, as the axis around which a person describes turning points in 

his/her life (Denzin 1989).  The researcher follows the story, pinpoints how the person 
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interprets life events and their significance where he/she is concerned (Schutze 1992).  

This is the reason why in-depth interviews form the basis of this research. 

Theoretical sampling was used to choose the population to be interviewed. 

Interviewees were couples between the ages of 25 and 50,  who were chosen as the 

research population from the clients being treated with couple therapy at an institute for 

psychotherapy.  The final research population included couples in whom 

pseudomutuality and a non-dialogic relationship formed the basis for the dialogue 

pattern they had constructed.  A large variance was found amongst the interviewees 

regarding socioeconomic background, years of education, occupation and number of 

years of marriage.  In addition, some couples were childless, some had small children, 

whereas others had grown-up offspring.  I had had no previous acquaintance with the 

interviewees, and contact between us terminated at the conclusion of the interview 

period. 

The preconditions under which candidates were interviewed for the sample had to be : 

a. A binding relationship:  the interviewee had to be in a long-term binding 

relationship, i.e. they had to have either been married or in another legally-binding 

relationship for at least three years. 

b. A non-dialogic relationship:  in order to take part in the research, the couple had 

to declare their dissatisfaction with their marital relationship by means of grievances 

regarding the character of the marriage, or complaints connected to a non-dialogic 

relationship formed during the marriage, or even prior to it. 

The research period covered three years and the in-depth interviews continued over a 

long period of time, some took a year or even two!  Some of the interviews stretched 

over 20 or more meetings whereas others took only five.  This depended on the degree 

of cooperation by the interviewees.  Each meeting took between one and one and a half 

hours, either once a week or once a fortnight.  The interviews took place tête-à-tête or 

with the couple. 

The interview was interpretative in character and influential in regard to the way data 

was collected and how the text was interpreted.  The questions I asked were aimed at 

stimulating the interviewee into telling his life story while assessing as many different 

aspects as possible.  By means of additional questions to clarify or expand on a topic, I 

asked them to identify those aspects in their story they considered fundamental to their 
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lives, or they thought had extra relevance to the topics under research.  During the 

course of the interview, the interviewees repeated issues and events over and over 

again, sometimes rephrasing them or adding meaning to them. 

In this way, a joint dialogue was formed between myself as the interviewer, and the 

interviewee, which became the “field of study”, a sort of potential space belonging to 

both interviewer and interviewee (Buber, 1963; Mishler, 1986) in which the 

significance of both the interviewer’s questions and the interviewee’s answers became 

evident. 

A life story is a story that constructs itself in the telling; it is not prepared in advance 

and a priori.  It develops around the specific topic defined by the interviewer at the 

beginning of the interview.  The first question was related to the topic of marriage, so 

“marriage” was the framework of the interview.  Each interviewee interpreted this in a 

different way.  There were those who stayed on the subject, and there were others who, 

when referring to the question of marriage, went back in time to their childhood home.  

The method by which the interviewee interpreted the subject was analysed at a later 

stage, when the interview was being evaluated. 

Reliability of narrative qualitative research is based more on the systematic and 

consistent content of themes that repeat themselves in life stories, and less on the ability 

to predict and validate the data (Mishler, 1986). 

Therefore, at a certain stage during the interviews, when I felt that the central themes 

brought up were becoming repetitious, I realised I had reached saturation point in a 

theoretical and empirical sense, and I ceased to add data and further research material. 

The limitations of the research were related to sensitivity, separateness and objectivity.  

The study of couplehood, which includes the couple relationship, its quality, how it 

develops and the place sex and sexuality has in the couple’s life are intimate issues, and 

much sensitivity is required when revealing them.  Thus a study of a subject such as 

this is one that is “especially sensitive” (Renzetti & Lee, 1993), and limitations arose 

from the difficulty in self-exposure to the interviewer, difficulty in self-exposure to the 

public (because of the publication of the research), and perhaps the greatest problem of 

them all: the difficulty a person has in revealing his secrets, problems and difficulties to 

his own self.  Therefore, I was obliged to construct an in-depth interview as a research 

tool, while remaining sensitive to the problematics involved in intimate exposure.  As a 
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result, I decided to carry out the interview in a number of stages, where each stage 

would be a springboard for the following one.  Thus the planned gradual progress of the 

interview allowed for contact to be made between myself and the interviewees and 

reinforced the joining process formed between us, as well as the growing trust, without 

which it would not have been possible to encourage the interviewees to reveal the truth 

in their narratives. 

The aim of the interview was to analyse three main issues in the couple’s life stories: 

the couple relationship, sexuality and creativity.  In a practical sense, the problem was 

to make them focus on these issues within the context of their relationship as a couple.  

To overcome this, I planned the way the interview was conducted in the following way.  

At first, general questions were asked; then, gradually, as the meetings between us 

progressed, and with them the growing contact and sense of trust, the questions became 

more specific and intimate.  Naturally, different questions were asked regarding 

different interviewees (personal questions that required clarification or interpretation, 

each according to the specific life story of the interviewee). 

Another limitation arose during the interview process that concerned the unavoidability 

of my own interpersonal influence as interviewer on the interviewees (Rosenthal, 

1993).  To counteract this, it was essential for me to be aware of the intersubjective 

process taking place between interviewer and interviewee during the course of the 

interview, and to clarify the answers and their significance over and over again, in order 

to validate what they had to say, and to try and identify my points of influence, in order 

to neutralise them and reach the truth.  In other words, I had to make the effort to 

preserve the separateness of the interviewees from the research topic and from myself 

as the researcher (Schutz, 1970). 

From the limitation caused by separation, another one arose – that of objectivity.  In 

order to avoid my subjective influence as a researcher on the researchee or on the 

results of the research as much as possible, I made use of the “bracketing” technique 

(Morrow, 1994), which enables the interviewer to put aside his own opinions, 

perceptions and expectations and to devote himself to the “information” being relayed 

to him by the interviewee.  Use of this technique enables the researcher to open up to 

the interviewees, while at the same time separating himself from them, thus achieving 

the ability to unblock himself from the developments and novel aspects arising from the 

words of the interviewees.  This is also the case when processing, interpreting and 
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analysing the interviews (Lieblich & Tuval-Mashiach, 1995, Josselson & Lieblich, 

1996). 

Dialogue between two interviewees (the partners forming the couple) is an additional 

dimension to these in-depth interviews, as they bring home to the researcher not only 

the significance attached to the life story, but also how the relationship between the 

couple is constructed.  In addition, these dialogues provide another aspect of the life 

story presented by each partner.  The dialogues create a broader aspect, because it often 

happens that one partner understands the details of the life story in a different way than 

that presented by the other. 

 

Analysis of the life stories 

Analysis of the content of the interviewees’ life stories was carried out using 

Rosenthal’s method, as described above (Rosenthal, 1990).  The first stage involved 

sorting biographical data.  Subsequently, I analysed them according to themes, using 

the holistic/content analysis system proposed by Emia Lieblich (1997).  In the next 

stage, I reconstructed the life stories to understand them anew, by means of decifering 

the mechanism that guided the choice of the interviewee in constructing the 

components of his story.  Then I attempted to understand the characteristics and the 

unique role played by the actual presentation of incidents during the interview by 

dividing them into the different themes presented in the text. 

I chose the interpretative method to analyse the data, as described above, and by means 

of the terms “tzimtzum” and “pendulum”.  In my opinion, this method suited the study 

of couplehood because the intercouple space can only be interpreted, as it has no 

physical presence.  The interpretative method seemed the most appropriate for the 

understanding of emotional processes, such as couplehood and the couple relationship, 

intimacy, sexuality and the creative instinct.  It also suited a “sensitive” study, such as 

couple relationships and sexual intimacy (Renzetti & Lee 1993). 

As it was important for me to portray each couple separately, I chose to present the 

findings in the manner whereby each separate person was presented on a continuum 

(Rosenthal, 1993).  Because this research deals with the intimate life stories of couple, I 

preferred to present a complete story rather than bits of it, to enable the presentation to 
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flow.  However, I apportioned the main part of the case presentation into the different 

themes in the life story in such a way that the advantages of both methods were evident. 

In the main part of the study, I described the life stories of nine couples who presented 

the couple relationship between them and how libido and creativity expressed itself in 

their lives.   

Each couple briefly described their childhood home and the main aspects they 

considered had an effect on their life process.  They also described their couplehood: 

how they became acquainted, fell in love and got married.  Different themes arose in 

the story of their married life, which are discussed in the body of the research; themes 

such as abstention from sex, libidinal suppression, feeling stuck at work, renouncing 

self-expression, restraint and silence, technical sex, enforced sex, lack of enjoyment at 

work, renouncing dreams of creative achievement – such as studies, a career, etc., self-

deception in regard to the couple relationship, self-rejection, rejection of the “other”, 

erotic suppression, romantic suppression, lack of passion, prohibited enjoyment, using 

the partner as an object, petrification, renouncement of different needs, internal death, 

physical suppression, social suppression, secrecy, etc. 

 

Findings and Conclusions 

The aim of the research was to study the effect of a non-dialogic relationship on the 

libidinal and creative expression in the couple’s life.  Many similar components were 

found in the life stories of all the couples, which indicated difficulties in libidinal and 

creative expression as a result of severe dialogic malfunction. 

The majority of the couples described did not develop a process of acknowledging the 

partner as “the other” to whom they have a commitment and meaningful responsibility 

of the self.  This acknowledgment can only come about out of choice (Levy, 1997).  

The lack of ability to form an intimate relationship arises from the patterns existing 

between them prior to their marital connection, and is created as a result of the 

tendency to use the intimate connection to reprocess familiar patterns (Dicks, 1967).  

They were unable to manage to properly construct their self-identity and thus were 

unsuccessful in having a dialogic connection, but rather they created an immature 

relationship. 
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A dialogic connection embraces both the healthy aspects and the missing and faulty  

“shadowed” aspects in the couple’s personalities.  A close intimate connection 

stimulates experiences and emotions that were formerly suppressed and concealed.  All 

the immature parts of the personality: vulnerability, distress, trauma and defensiveness, 

can then rise to the surface. 

The ability to make space for the “other”, in spite of all these faulty aspects connects to 

the couple’s ability to create an potential space, but prior to this, the ability to create 

inner limits within the self.  This is an important component in the ability to make 

space.  Most of the couples interviewed were unsuccessful in constructing their self 

identity and thus were unable to form a dialogic bond, but rather formed an immature 

couple bond.  Thus, the couple bond essentially retests the question of identity.  Self-

identity is not static, but is an ongoing process, moving between individuation and 

separation, and acceptance of the other. 

The dialogic approach perceives projection and projective identification as expressions 

of a forced relationship.  When the couple connection is based on projective identity, no 

dialogic relationship exists, because the one expands at the expense of the contraction 

of the other, the one projects self-content onto the other and the other receives and 

absorbs them as if they were his or her own, leaving no  “tzimtzum” space between the 

couple, rather projection and “swallowing” of the projection.  This phenomenon is 

known as “losing the self within the other” (Ogden, 2003) where no acknowledgment 

of separation exists and the potential space is undermined. 

In dialogical terms, the first aspect of projection is disowning.  Disowning 

responsibility; disowning the fact that the other has his own independent self.  The act 

of disowning increases the risk of wounding the other (Ogden, 2003) while putting 

pressure on him to exist and behave according to the unconscious fantasy of the 

projector (Ogden, 1979).  As a result, in a non-dialogic relationship, the dialogic space 

disappears and in its place there is another fantasy – that of removing the valid presence 

of the other, seeing him as an object to be used by the subject (Ogden, 2003), or as a 

captive isolated from natural and spontaneous existence (Levinas, 1988).   

In terms of the myth of “tzimtzum”, renouncing omnipotence means self-contraction in 

order to form a clear and separate bond with the other, renouncing that implies 

acknowledgment of the broken pieces, and gathering them up to make something that is 
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whole, yet imperfect.  Our couples did not experience the process of renouncing 

omnipotence, and did not truly acknowledge or mutually accept one another. 

The research proved that non-dialogic relationships influence the libido, creativity and 

couplehood in their lives.  The most obvious damage, which is usually the reason why 

such couples need therapy, is the loss of sexual appetite.  The importance of eroticism, 

sensuality, giving pleasure and satisfaction in an intimate relationship with a partner is 

unequivocal.  This relationship is for the home where it reveals itself in desire and 

fertility, both where sexual relationships themselves are concerned and in regard to the 

child who enters the world as a result of its strength  (Levinas in Levy, 1997).  Erotic 

desire is an expression of the desire to mate in the broad sense of the word, not just the 

sexual (ibid).  Thus eroticism is an expression of the wish to know and respect the 

“otherness” of the “other”. 

A large number of the couples considered each other as an object whose characteristics 

they need.  This “need” for the other person in a couple relationship is indicative of a 

non-dialogic relationship. The partner becomes the one who is supposed to supply us 

with all the needs we should be supplying ourselves, and does not exist unto himself.  

Thus in a non-dialogic relationship the other is used in a way that does not allow for a 

"third", as the potential space enables an equal existence for two partners. 

All the couples’ life stories painted a picture of repressed sexuality.  The reasons for 

this are varied and derive mainly from their childhood homes.  These couples are 

characterized by suppression and depression, and an almost total lack of sexual 

expression. 

The intense sexual dialogue involved in couple commitment must include components 

of deep, dialogic contact in order to be complete and authentic.  It is not enough to be 

living in a cultural reality of sexual permissiveness.  Many other complex conditions 

must exist for committed couples to enjoy libidinal and creative freedom. 

The research hypothesis claims that a dialogic relationship with a partner allows for 

consolidated self-expression, because potential in the personality becomes stable and 

defined by means of a human dialogic relationship.  A supportive partner enables the 

seeds of our innate creative potential to germinate and grow (Ogden, 2000; Winnicot, 

1960).  The couples presented here have a non-dialogic relationship “at best”, and a 

destructive one in other cases, where the creative potential is not realised.   
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Dialogue, contact, the dialogic relationship and authentic interaction with a supportive 

other enables an outburst of creative expression found only in a presence of potential 

space.  Our unique self-consolidation (Kohuot 1971) can be realised by a dialogic 

relationship, whereas lack of such a relationship blocks creativity. 

Lack of a dialogic relationship influenced the relationships between the couples and 

caused them to empty of meaning.  Some of them put an intricate emotional system into 

practice that was fated to empty both their damaged and joyful life experiences of 

content. 

Sometimes, being together inflexibly was the tool by means of which the couple 

blocked each other, leading to self-isolation and preventing the vitality and awareness 

needed for creativity.  Thus one of the characteristics of a non-dialogic relationship is 

fixation instead of finding creative meanings. 

These couples live a constricted life.  They aspire to achieve stability and security at the 

cost of contracting their self-expression.  But at some stage there is a sense of 

frustration, discomfort arising from the processes of self-degeneration and weakening.  

The rejected parts require a proper response and cease to receive the “exile” or 

rejection.  Doubts begin to trickle in, a yearning for self-expression and a return to the 

legitimate realm of independent self.  From this, expressions of couple discomfort that 

we saw again and again in the life stories present, can also be understood as destructive, 

immersing into doubtful waters those parts of the self that cannot achieve proper 

expression.  In this way, the partner becomes the “other” and the “enemy”, and the 

wedding ring becomes a choking ring.  Avoidance of dialogue and movement between 

two different parts of the self ultimately leads to the blocking of growth, consolidation 

and the special aspect of a couple.  Couples such as these avoid face-to-face encounters 

because they are unable to cope with them. 

The “tzimtzum” model acknowledges the differentiation between two people in a 

partnership, while emphasizing the fact that they are balanced and equal, as a central 

and basic value in achieving a proper, healthy relationship endowed with potential 

space. 

It could be that the picture of couple life in our culture, and as witnessed in this study, 

is the price, the symptom of a social/cultural malady where western society focuses on 

financial success and survival of the fittest.  Thus other aspects of our culture that also 
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ought to be emphasised, such as relating to one another, contact, touch, passion, and 

personal, couple, family and community intimacy, may have been neglected. 

This research studies lack of dialogue in human relations in general, and in the couple 

relationship in particular, and the results include pain, suffering, loss, degradation, 

chagrin, isolation, and emotional, libidinal and creative death.  We have seen that 

couplehood is not a simple matter, and that human beings cause a great deal of harm to 

one another, be it consciously or unconsciously, and even more so when it comes to 

their partner.  Much of the harm comes from the fact that these couples are unable to 

form the dialogic connection which could reduce much of the damage caused by a 

difficult couple relationship.  Forming a dialogic couplehood is the option whereby we 

are able to open up and touch our total selves.  This way the repressed parts can be 

revealed allowing the couple to encounter and accept one another, thus overcoming the 

difficulties.  Most of our couples were unsuccessful in this process. 

 


