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 דבר המתרגמים והעורכים המדעיים 

החלומות״   ״פשר  שעשה  את  העצמי  לפסיכולוגית  עשה  העצמי״  של  ״האנליזה  הספר 

מתווה מעבר מפסיכואנליזה של דחף ומבניות לפסיכואנליזה של לפסיכואנליזה של פרויד. קוהוט  

עצמי לצרכים אנושיים שאינם -בטרם היות ספר זה, הוא מדבר על זולתעוד  .   והתהוות  עצמיות

 [סובלימציהעידון ]עצמי לאיכויות אנושיות שהשאיפה אליהן היא ראשונית ואינה  -דחפיים, זולת

דחף.   הואשל  חקירתו  לע  כיוון  אחרניסיון  להופעת   קיבה  שמביא  העצמי    מה  כאשר  דחפיות 

עוצמה כתוצאה מגודש ו  קורס  אניהשעל פיה  ,  כיוון ההפוך לזה של פסיכולוגיית האנימתפרק,  

בחינה של    – ופסיכואנליזה  אינטרוספקציה ואמפתיה  של דחפים. במאמרו המכונן    יתרים

לתאוריה   תצפית  אופנות  בין  האמ  , (1959) הקשר  את  מגדיר  כאינטרוספקציה    פתיה קוהוט 

. זהו אינו רק כלי לתצפית מתבוננת  הנפשי.-לוגיתוחם את השדה הפסיכוהכלי  מושאלת ורואה בה  

לדעת היחידה  דרך  האמפתיה היא העל מצבי נפש מורכבים, אלא קיימים מצבי נפש מורכבים ש

״אסוציאציות הדרך לדעת עליו היא דרך  שאותם. העולם הפנימי אינו רק נובע מפנימיותו של האדם  

 אלא זהו עולם שאינו תחום והדרך לדעת אותו היא האמפתיה.  ,חופשיות״

  שנים , במדור המוקדש למכתבים מה1981עד    1923ו של קוהוט מהשנים  כתבימ  המכנס אתספר  ב

ובין השנים    ; הוא כותב: ״אני קובר את עצמי בעבודת חייו של פרויד״  בדף ניפרד,  ,1948-1923

   שספרי זה הינו קשה מאד לקריאה״. כיוונים רביםהוא כותב ״שמעתי מ 1971-1973

קוהוט   של  בכתיבתו  לפנינו  הנפרשים  מרכזיים  אפיונים  שני  על  מספרות  הללו  המובאות  שתי 

 וכרוכים זה בזה בתוכה.

ית הגבוהה אין ספק כי הקריאה בספר מהווה אתגר לא קל.  "שפתו היא השפה המופשטת והטכנ

[.  224, עמ' 2018(2001של פסיכולוגיית האני ...., אך היא מתארת נוף של העצמי....")סטרוזייר, ])

דר כמונוגרפיה, ייעד אותו לאנשי מקצוע ובעבודתנו על תרגומו גם אנו חשים  גקוהוט, שספרו מו

  עצמי -זולתבהיותנו משוקעים, הלכה ומעשה במונחים כמו אמפתיה,  עד כמה הוא קשה לקריאה.  

עוסקים בהתהוות של הקשבה מתוך הזולת ולתוכו,    , התמרה,בהמשך(  1)ראו הערת השוליים  

כמעט בלתי אפשרי בעבורנו לגעת בספר. עולות מחשבות על מעבר משפה לשפה, על קוהוט 

הם חדשים, בתוך שפה קשה, עד כמה    ערבלי דעת, שבילים שאינו  בלעצמו    סוללהמהגר, ה

הוצאת ספרו הראשון הייתה מעשה רב של אומץ לב, של אמירת דבר משלו תו.  מבנית, הלוכדת או

מתוך נאמנות לעצמי הגרעיני שלו, בלא סביבה אמפתית ותוך שיח מתמשך עם האב הקדמון, עם  

זמנו של   בני  הפסיכואנליטי. ה"פרוידים"  חי בהקשר  מותו המשיך להתקיים  פרויד, שגם לאחר 

להיות גדול ממנו, לנצחו, וקוהוט נע בין הערצתו ללא סייג לאיש אפשר היה  -קוהוט היו הורה שאי

דווקא   כי  ייתכן  עצמו.  הוא  להיות  לאב,  מעבר  אל  לגדול  הצורך  לבין  רוחני,  לאב  לו  שאימץ 



משוקעותו בפרויד ונאמנותו העמוקה לו בנתה בו חוויה של נוכחות אב מספקת והעניקה לו את 

כי הוא אינ והיכולת להרגיש  כתיבתו הוא אומץ הלב  יוצא לדרך משלו. באופן  ו מאבדו כשהוא 

מכבד גם את שפתם המשותפת, גם את מחויבותו. נפתלות אופן הכתיבה שלו מחזיקה בתוכה גם  

ניסיון לומר משהו חדש בלי שיואשם בניסיון להרוג ממש  את פרויד או להיתפס כמי שביצע רצח  

נו כי אכן עשה זאת ובכך יפטרו עצמם מניסיון  את דרכו יטע  אב. הוא יודע כנראה שמי שלא יקבלּו

כי אם אמיתי להתבונן ביצירה החדשה לגופה וללמוד את מלוא עומקה ותעוזתה. נדמה היה לנו  

נקרא ונעמיק ב״האנליזה של העצמי״. קוהוט מבאר,  בו  פרויד ולהעמיק  את  להבין  להיטיב  נרצה  

  הופך בו, חוצב בו ומתייסר. מעיין בו, והוא  לרגליו.    נרבלי דעת, את פרויד. פרויד הוא  ב מדעת או  

פסיכולוגי בשפת  כותב  האנייהוא  בחלקיותה  ,ת  זרה  כמעט  רחוקה,  היא  כיום   עליו.  שלאוזנינו 

מחיר בכל  מדעי  שלפנינו  ש  , להישאר  בספר  פסיכואנליזה״.  ״מר  הוא  מעבר  קוהוט  הרי  עושה 

טקסט מלא בהתנצלויות לא משפה הגותית אחת, לשפה הגותית אחרת. הוא חוצב את דרכו.  ה

. הוא כותב באנגלית, שפת "דהיינו",  "כביכול"מדוברות הבאות לביטוי באין ספור ״הווה אומר״,  

בנו הוא כותב בגרמנית. משפטים ארוכים, מתנצלים,  לנו וליאותה רכש, אך לאוזנשהעולם החדש  

בסוגריים,   מלאים  עצמם,  על  פיסוק  בובהסגרים  חוזרים  בסוסימני  ופועל  נושא    פיאחרים, 

 התניות.אינספור  ,יםהמשפט

עד מאד הקשר עם אנה פרויד. הוא מעביר אליה את הדברים שכותב, כולל חלק  היה  חשוב לו  

הוא כאילו מנסה  .  . ניתן אולי לראות ביחסיו עמה חלק מהמורכבות הזאתמרעיונותיו בספר זה

האב   והאחות,  האם  את  לאבד  לא  ונאמן,  קרוב  אבל  להישאר  אותם.  לו  שעשה  באחד הטוב 

על התמרות הנרקיסיזם, הוא דן בנושא    1966ממכתביו לאנה פרויד, בהיותו עסוק במאמרו משנת  

החלופיות. הוא כותב לאנה פרויד ושואל אם ידוע לה, מחייה עם אביה, האם עלה הרעיון ביניהם.  

ילד הסכיזואידי, המבויש ,  קוהוט, החשוב לו לברר האם פרויד עסק במשהו שהעסיק אותו עצמו.  

מהי, משווע לקשר עם אנה  יחדור המטרה, הכמה לגבריות נוכחת כמאזנת ומחזיקה את הפיתוי הא

פרויד. כאילו רוצה לדעת מבפנים איך זה היה להיות בת של אב דגול כזה. הוא, מבחוץ, כמענה 

 רויד על החלופיותאביה עסק בנושא זה, מכיר לה את המאמר שכתב פכי  לתשובתה שלא זכור לה  

העובדה שאנה פרויד העריכה את מאמציו והכירה בחשיבותם ניכרת בכך שנתנה   (.1916)פרויד, 

 Psychoanalyticברכתה החמה לפרסום הספר כמונוגרפיה בסדרה שיצאה לאור בחסות השנתון 

Study of the Child .שייסדה וטפחה , 

לץ לו את האב שהיה רוצה. לא האב האישי, קוהוט, שגדל עם אם חולת נפש ואב נעדר, צריך לח

כאביו של פרויד שלא מאפשר להישען על זכות האבות שלו )השייכות ליהדות(, אלא   ,החלש

גילומיו של האב   או  שייריו  הדיוקן של אבי הפסיכואנליזה. את  חוצב לעצמו מתוך  האב שהוא 

הגירה, הגעגועים( הוא  , השיוך הדתי, הלאומיות, המחלה, הזהות המינית המעורפלתהחלש )ה

חודשים באנגליה  במחנה מעבר    שוההכאשר הוא    לאחר הבריחה מאוסטריה,מסתיר. מבויש.  

יעיל, פעיל,   זיגמונד לב ארי חפיםרבים, הוא  לידידו  נימה רגשית. רק לאחר  וכמ  אך מכתביו  ל 

באופן אחר    , אנו מביניםשלו  הביוגרפיהתרגום  עבודת העריכה של  לאחר  קריאות חוזרות ונשנות, ו

וינה, כאשר פרויד נמלט  וה את פרויד לתחנת הרכבת בובו ליוש, את הרגע    אורו מכמיר הלב יאת ת

את הסיפור הזה, כדי שיהיה   אנליטיקאית שלוהשלימים תהיה    מילאנגליה. קוהוט מבקש לספר ל

והביוגרף זה  לסיפור  עדויות  נמצאו  לא  המציאות  בארכיון של  זה.  לרגע משמעותי  ,  לוש  תיעוד 

בדיה שוברת לב. החלפת אם השערה זו נכונה הרי זו  בו.  ימשער שאולי בדה אותו מל  ,סטרוזייר



המאפשרת לקוהוט   הימזגות ת  יחווי  וות, מהזה אל זה  פרוידושל  קוהוט    שלת המגבעת  רמהמבט וה

  את המשך דרכו.

([ קוהוט  של  הביוגרף  סטרוזייר,  עמ'  2018(  2001צ'ארלס  לכך  223,  לבנו  שימת  את  מסב   ]

-ש"עבודתו התאורטית העיקרית של קוהוט נעשתה במחצית השנייה של העשור השישי לחייו", ב

.  הספר  58, עם צאתו לאור של ספרו הראשון שתרגומו מוגש כאן, היה היינץ קוהוט בן  1971

של עיסוקו של קוהוט בשאלת הנרקיסיזם. עיסוק זה היה בנייה של תשתית  מהווה גולת הכותרת

צורות  ראשונית לתפיסתו השיטתית והאינטגרטיבית המאוחרת יותר.  הסנונית הראשונה הייתה  

בכתב העת של האיגוד   1966- ופורסם ב  1965- , מאמרו החשוב שנכתב בוהתמרות של נרקיסיזם

 ( נJAPAהפסיכואנליטי האמריקאי  סוף  (.  קוהוט    1967ולבטח בשנת    1966ראה שכבר לקראת 

הטיפול הפסיכואנליטי בהפרעות אישיות  הקדיש עצמו במלוא מרצו לכתיבת הספר. מאמרו  

(, שהוא מעין קדימון לספר, וכן עדויות מודרכים מאותה עת, שאותם שיתף 1968) נרקיסיסטיות 

. ממכתבים ששלח לאנה 1968-1967בכתב היד, העידו כי עיקר עבודתו על הספר נעשתה בשנים  

ספיץ במהלך   ולרנה  עם   1969פרויד  היד  כתב  ובחידוד  בליטוש  עסוק  היה  כבר  שאז  משתמע 

כי הפרוייקט מתקרב להשלמה. באביב   גוברת  להוסיף מחשבות 1970הרגשה  , חרף משאלות 

 International Universities  חדשות, הצליח להיפרד מכתב היד ולהגישו להוצאת הספרים

Press 

אין פסיכולוגיה   ,. כיוון שאין עצמי ללא קשר עם זולת1עצמי -זולתהבספר זה מנסח קוהוט את רעיון  

  קוהוטיאנית גרסה עצמי", מעין -"אין דבר כזה אדם ללא זולתמר שולאולי מבודד. ניתן  בשל אדם  

נזכור רק שמטבע הלשון המקורי של ויניקוט    יניקוטיאנית: ״אין דבר כזה תינוק״. ולמטבע הלשון הו

". כלומר המוקד אינו על האדם או  [ אימהיcareבלא דאגה/טיפול ]היה "אין דבר כזה תינוק  

ההקשר   על  ממלא,  שהאובייקט  הפונקציה  על  כלומר  הדאגה/הטיפול,  על  אלא  האובייקט 

א ניתן לדבר על עצמי  עצמי מובלעת העובדה של-במושג זולת  –שהתינוק נתון בו. ואצל קוהוט  

זו ניתן -במנותק מצורכי הזולת עצמי שלו ומההקשר הנענה או הכושל בהיענות להם. בהמשגה 

הקונטקסטואליזם   עבר  אל  מהפוזיטיביזם  ובמדעים  בפילוסופיה  המעבר  גרעין  את  למצוא 

( טייכהולץ  גאס  ג'ודית  לא בכדי  - ( ראתה בקוהוט אחד ממבשרי הפוסט1998והסובייקטיביזם. 

 ודרניזם בפסיכואנליזה. מ

אצל קוהוט משתנה מקומו של הדחף לא רק כפי שנתפס על ידי פסיכולוגיית האני אלא גם וכמובן  

ראשונית שאיננה נגזרת  פסיכולוגית  מניחה קונפיגורציה    הקוהוטיאניתהפסיכואנליזה  על ידי פרויד.  

הנרקיסיזם הראשוני שלו, לאחר שהתפוגג  מהות אנושית ראשונית.    הנם  של דחף. העצמי ומכונניו

בעזרת  שידע באותה פאזה נרקיסיסטית ראשונית  שלמות  המושלמות וה את    מבקש להשיבהעצמי  

הוא  יסודותשני   האחד  עצמ  גדלותו.  היות    ושלו  הוא  עםוהאחר  מואדר-זולת  נמזג  זירת  .  2עצמי 

 
  שכבר  העצמי,   פסיכולוגיית  של  למושגיה   תרגומיים   פתרונות  של  שורה  מצאנו   עבודתנו  שנות  במהלך  1

  ולפרט   לחזור  טעם   ראינו   לא   לה.   מחוץ   וגם  העצמי   פסיכולוגיית   של  המקומי   בשיח  והשתרשו   התקבלו 
  שלושת   בתרגומי  רב  בפירוט  זאת  עשינו  שכן  בהם,   שבחרנו   לפתרונות  וההסברים  השיקולים  את  כאן

  שבתרגום   רק  נציין   הוא,   גם  השתרש  [selfobject"זולתעצמי"]  שהניאולוגיזם   מאחר  הקודמים.   הסופרים 
  הצורה   על  שמרנו   , 1977- ב  פורסם  שבמקורו  העצמי",   של  "השבתו   בתרגום  גם  כמו   הנוכחי,   הספר
 ן, ואכ  המקף,   הסרת   על   החליט   אז   . 1978  עד   נהג   שקוהוט   כפי   מקף(   )עם  [ object-self]  עצמי" - "זולת

 המאוחרת.  בצורתו  המונח הוכנס האנליזה"   מרפאת "כיצד 1984- מ האחרון ספרו  בתרגום
למונח    2 כתרגום  נטיותיו  על  'האדרה'  במונח  לבחור  ועודה  הייתה  שלנו  ההכרעה 

אנשי   בקרב  אחרים.  פסיכואנליטיים  כתבים  של  בתרגומים  גם  הרווח  'אידאליזציה', 



יסודותיתנאי לה  המהווהמטריצה אמפתית,  היא    ההתרחשות של מאמצי ההשבה אלה.   ווצרות 

לא היענות, יחפש דרכים ומעקפים כדי לשמור על היותו. הוא יגייס את הדחפיות בהעצמי, כשלם,  

 חסר לו. נשלל ממנו והביולוגית כדי לתת לעצמו את מה ש

בספר זה קוהוט מלמד אותנו, כי אם נרשה לעצמנו להתמסר לגלגולי ההעברה נראה שתי צורות  

בונות את העצמי: העברת מראה והעברת האדרה. קוהוט אינו  ה  עצמי- הזולת, העברות  של העברה

יחידת אם תינוק כמו ויניקוט. הוא מדבר על מטריצה  על  מדבר על תינוק חסר ישע, כמו פרויד, או  

עצמי. האיזון הנרקיסיסטי, המושלמות והשלמות -זולת  עצמיאמפתית אשר בה מתפתחים יחסי  

כשלם ומושלם, מתפעל ו  תורואה א  מי שמטפל בתינוק  . כאשרחבטו  קיומי  מסדדרושים לאדם כ

מרחיב את חוויית העצמי וטומן זרעים לחוויית המשכיות ולכידות שלו. ממנו, מבין את צרכיו, הוא  

זולת  פונקציית  ממלא  חיוני-בכך  התפתחותי  לצורך  ונענה  להתפתחות עצמי  אחת  דרך  זוהי   .

 והתגבשות העצמי. 

, שבעיניו  ו אל ההורהיהתינוק נושא עינ  זו שבהת השלמות והרוגע היא  דרך נוספת להגיע לתחוש

רה כזה ומזוג וה  בעצם היותו משויך אל  כל, כזה המרים אותו, מווסת ומרגיע. -יכול ויודע-הנו כל

 והתפתחות.   ותת עצמייבני, מתאפשרת לתינוק שלוותו של ההורהבכוחו וולוקח חלק ב, עמו

נרקיס הוא  הראשוני  ששיהנרקיסיזם  כל  אישי.  ה ייזם  בקוטב  העצמי  הגרנדיוזי,  לעצמי  נראות  ך 

[mirroring] מקורה הגרנדיוזיות  מובטח.  קיומי  כך  מושלם  שאני  ככל  הקיום.  לשאלת  שייך   ,

הקיום.   חרדת בחרדת  היא  האדם  על  המאיימת  ביותר  העמוקה  החרדה  קוהוט  של  מבחינתו 

ורכי הנראות. אם איני נראה, איני קיים,  ההתפוררות, הנחווית כאשר אינו מוצא מענה אמפתי לצ

הריני קיים. גם בהתייחסותו של קוהוט לגרנדיוזיות   –אך אם יש מי שרואה אותי במובן העמוק  

בספר זה יש שיירי ניחוח של ראייתה כפתולוגית, כדרכו של פרויד, אולם בסימון ובכיוון אחרים. 

בו או חושב  מי    –זוהי התייחסות אל הפרדוקסליות שבגרנדיוזיות   שההורה רואה אותו, משוקע 

 
הבחירה ב'האדרה' ומציעים המושג 'האמרה',    פסיכולוגיית העצמי בארץ יש המשיגים על

שבגלל מקורו המקראי הם חשים שהוא מטיב יותר לקפל בתוכו את האידאליות וכך נאמן  

המשורר מירון ח' איזקסון    : בעקבותכותב(  2010)יותר למונח אידאליזציה שבמקור. רענן קולקה  

המלה של  הייחודי  מקומה  על  המרגש  לגילוי  מופיעה  במקרא:   ַהֲאָמָרה התוודעתי  זו  מלה 

יהוה ֶהֱאַמְרָת    - את פעמיים בלבד במקרא, בתוך פסוק יחיד בספר דברים, פרק כ"ו, פסוק י"ז: "

בקולו:   ולשמוע  ומשפטיו  ומצותיו  חוקיו  ולשמור  בדרכיו  וללכת  לאלהים  לך  להיות  היום 

כל  ולשמור  לך  דיבר  כאשר  סגולה  לעם  לו  להיות  היום  ֶהֱאמיְרָך  למיטב  מצותיו:- ויהוה   ."

הכרתי לא לשווא מופיעה מלה זו במקרא רק כאן, כאשר נוסד הקשר בין האדם למוחלט ונקבע 

הממד הרוחני האינטרינזי לאדם, שהרי על כן, מורה הפסוק כי האדם הוא זה אשר ממנו נובעת  

את  לשאת  כמתאימה  המלה  את  גדולה  תודה  בהוקרת  מצאתי  כן  על  הראשונה.  ההאמרה 

לא מעטים אמצו ו.  יאליזציה כמסמן את היַמְזגּותֹו של האדם במה שמעבר להגלום במושג איד

אך אנו בוחרים לשמר את האחידות והעקיבות לדבוק ב'האדרה' ששימשה אותנו ,  חלופה זו

בכל התרגומים הקודמים. אנו מותירים לקוראים ולקוראות את הבחירה בהמשגה המועדפת  

 עליהן ועליהם. 

 



אותו, יכול להרגיש חשוב, נחשב, ראוי. מי שאינו זוכה בכך וצריך לחשוב את עצמו הופך מתנשא 

 ומתרברב ונתקע לחשוב ולהרגיש שהוא יותר מכולם.    

בלתי נמנעים. הנם  אמפתיה  ב  םחד הם( מופר. כשליואני  האיזון הנרקיסיסטי המושלם )העולם  

מים תסכולים, אשר כל עוד הנם אופטימליים ואינם טראומטיים, מביאים  לתהליך של  אלה גור

הפנמה ממירה, שהיא הפנמה הדרגתית של הפונקציות שההורה מילא עד אז. ההפנמה הממירה  

מיקרו מבנים, שהם אבני הבניין של העצמי המתהווה.   כך מתאפשרת  בתורה מביאה להקמת 

הדרגתי  שינוי  מתאפשר  המושלמות   התפתחות.  המואדר.  ההורה  ובתפיסת  העצמי  בתפיסת 

הכי מוצלחת, הכי טובת לב, הכי יפה(. ההאדרה    מקבלת  איכויות ספציפיות )שאהיה הכי חכמה,

ו נרקיסיסטית,  אחיזה  של  תחילתה  המצע  מבשילה -זולת  עצמייחסי  על  היא  אמפתיים  עצמי 

, הומור  הכרה בחלופיותאמפתיה, יצירתיות,  שלאנושיות הומותמרת לאיכויות לערכים ואידיאלים 

העברות  חוכמהו להתנעת  תגובות המטפל  העוסקים בשאלת  הנוכחי  בספר  הפרקים  למקרא   .

הנה ביטוי לעוד   המוכנות להיות מואדר כדי לכונן את הזולתעצמי עלה על דעתנו שגם  -הזולת

 .  יים.עצמי אמפת-אחת מהאיכויות האנושיות הצומחות מתוך יחסי עצמי זולת

מהפסיכואנליזה   קוהוט  של  סטייתו  ראשית  את  העצמי"  של  ב"האנליזה  לראות  נהגו  רבים 

הפרוידיאנית ותחילתה של פסיכולוגיית העצמי. למעשה הסטייה וההתחלה היו מוקדמות בהרבה.  

, שלא  1959- תלמידיו הקרובים העידו כי בראייתו של קוהוט עצמו, קו פרשת המים היה מאמרו מ

החשיב ההיסטוריות   אחת  הראיות  את  שם  מציג  הוא  ביותר.  החשובה  לתרומתו  אותו 

המתודה  את  פרויד  של  בגילויו  מונחת  הפסיכואנליזה  שמהות  המראות  והאפיסטמולוגיות 

הפסיכואנליטית, חקר החשיבה והמוטיבציה האנושית באמצעות המאמץ המשותף שבו משמעותן 

ממלל שהמטופל  האינטרוספקציות  של  יותר  משוקעות   העמוקה  דרך  מובנת  להפוך  יכלה 

האנליטיקאי בחייו הפסיכולוגיים של המטופל, מה שהביא להבנה אמפתית. ניתן לומר שתרומתו  

של קוהוט ביסודה הייתה הרחבה של גילויי פרויד או מה שהיה סמוי בכתביו. הרחבה זו, שהיו 

 שראו בה סטייה, הפכה להיות אבן פינה לתפיסה תאורטית חדשה. 

קוהוט  של  אימו  שפת  הגרמנית  מהיות  שנבעה  המורכבות  את  קודם  הזכרנו  לתרגום.  ואשר 

והאנגלית השפה שכתב בה, מה שלבטח תרם להפיכת הקריאה את שכתב לקשה כל כך. הזכרנו  

רעיונותיו   את  בה  ולעטוף  האני  פסיכולוגיית  ללשון  נאמן  להיות  המכבידה  השתדלותו  את  גם 

 ל אלה עשו את העברת הספר לעברית אתגר לא מבוטל. החדשניים, אף החתרניים. כ 

הספר האחרון מפרי הגותו שאנחנו מתרגמים ועורכים בעברית.   , אךזהו ספרו הראשון של קוהוט 

. במהלך השנים קרוב לעשרים שניםמתרגום הספר הראשון ועד הספר שלפנינו, חולפות להן  

אנו  שעצמי, בעברית, במקום הזה  שפת המעשה הטיפולי של פסיכולוגית ה  .לה שפה   התפתחה

זו שפה שאולי נדרשה כדי שיתאפשר לגשת לבראשית. לא זו בלבד שהשפה התפתחה    בו.  חיים

חייו   ראשית  אל  ובאמפתיה  רוח  באורך  לגשת  מסייעת  שהיא  מקווים   אנו  אלא  ונלמדה, 

יותר וזר פחות. . פרויד,  . הפסיכואנליזה בעברית מתרחבתהקוהוטיאניים של קוהוט באופן מובן 

דניאל   גרין, אוגדן, מיטשל, ארון, בנג'מין,פונטליס,  לפלאנש,  לאקאן,  בולאס,  קליין, ויניקוט, ביון,  

מתמלא וכולל את עולם המבוגרים, המתבגרים ותקופת הינקות. גם  והמדף הולך . , פיונטלישטרן

מונחים מש וסומכים אלה על אלה.  אנו כמתרגמים  מסתמכים  תנים, שפת התרגום מתרחבת. 

  .3מילים חדשות נהגות והופכות לעתים למסמנות של גישה ותקופה 

 
 



בידע שהתפתח.   גם  אך השתמשנו  ומרוחו,  מסגנונו  למשהו  לטקסט,  נאמנים  להיות  השתדלנו 

התעוררה בנו תהייה האם היה זה מעשה אמפתי לטקסט? האם היה קוהוט סומך עליו את ידו? 

א ולעשות את הטקסט נגיש ומובן יותר, ובכך למתן אולי  בה בעת ניסינו להיות אמפתיים גם לקור

את המסובכות שהתקשרה לעת שהדברים נכתבו בה, לעובדה שעדיין לא הייתה בה שפה, לא 

ההתלבטות  בכיפה.  משלו  עצמם  מטעם  פרוידיאניים  סף  ושומרי  אמפתית,  סביבה  בה  נכחה 

יו פניו, זו הייתה הגרנדיוזיות שלו. וההתפתלות שנדרשו לקוהוט אינן נחוצות עוד. מצד אחר, אלה ה

אם שומרים על נאמנות אדוקה יותר לכתיבתו מאפשרים מפגש עם מלוא מורכבותו, אך יוצרים 

 מעין קיצורי דרך או פישוט העלולים לגרום לקורא להחמיצה. ספק אם קיים פתרון לתהייה זו.  

ה אחרת או בדרך אחרת  האם  אנחנו נוגעים בשפ  ?מהו המעבר משפה לשפה ונקודה נוספת.  

? בהקדמה שכתב יעקב קלצקין  רוח? מאין החרות הזו שנטלנו לעצמנול  באשר ומה    ? להבנת הנפש

(1924 )i    ״מדרכם של המתרגמים מימי  )האתיקה( של שפינוזה הוא אומרתורת המידות  לתרגום :

התנצלות.   דברי  לתרגומם  להקדים  העברים,  המתרגמים  של  וביחוד  עמם.  הביניים,  ונמוקם 

אפשר לו  -המתרגם הוא אומן העושה ברשות שאינה שלו, ואפילו כשהוא נזהר זהירה מעולה, אי

טעם לשבח, עתים פגיעתו רעה  - ן בעליו. עתים פגיעתו טובה ויש בה בנותןישלא יפגע קצת בקני

וחשבון הן על הת דין  לִתן  מו קונים שתקן בתרגויויש בה בנותן טעם לפגם. על כל פנים עליו 

וחה בלשון, דרך ברור או דיוק, הן על הלקויים שלקה בתרגומו מדעת, מחמת  ומדעת, מתוך הר

אונס בלשון, דרך הטיה או עקיפה. הוא עובד ברשות שאינה שלו ובין התחומים של שתי רשויות.  

כן ושתי רשויות של לשון. צר הוא משעול ההעתקה, גדר מזה וגדר מזה, גדר  ורשות אחת של ת

ה שומהלשון  בכל  שתיהן  את  להבחין  ועליך  המעתקת,  הלשון  וגדר  סעיפיהן,  ועתקת  רשיהן, 

תבון(. צר המשעול וגדולה אחריותו של המתרגם, והריהו עומד -)שמואל אבן  אמיריהן וחורשיהן

 ".  זכות-בשער הספר ומתרצה לפני הקהל ומבקש לדון אותו לכף
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