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מרצים לשלוח מוכנה ״אתגר״ מערכת*
י ג ו ח ת ל י ב

— חברי־תמערכת להזמנות יייענו זה לצורך הקוראים. ביוזמת שייערכו
ילין־מור ;תן אבנרי אורי
מוקד גבריאל ירדור יעקב ד״ר
עמדי בנימין עכרון בועז

 להודיע מתבקשת מהם, אחד בבית חוג־בית לערוך המבקשת קוראים, 25 לפוזות של קבוצה כל
 המרצת שם את לציין מראש, שבועות שלושה לפחות תל־אביב, ,3006 ד. ת. למערכת, כך על

״אתגר״. לקרן ל״י 50 בסך המחאה לצרף וכן המבוקש. הנושא ואת לה ■הרצוי

)13 מעמוד (המשך
 בלתי־־ ומהם הפנימי, ההשתלבות תהליך

האישיות. לגבי קיימים אינם ולכן חיוניים,
חיצו להשתלבות במאמצים המשבר אם

 רבה, ובעוצמה מאוד מוקדם בזמן ארע נית
 נרקימיסטית מתכונת של קביעה נוצרת

 במתכונת קשורה האישיות התפתחות וכל
אינ יכולת תיצור תתפתח, האישיות זו.

 אינ־ תשאר אבל ואורגאנית, טלקטואלית
רגשית. מבחינה פאנטילית

 של יהם הוא לאנשים הנרקיסיסט יחס
 שלו שהדיאגנוזה השמח רופא, בלבד. ניצול

 שהחולה מראה שהיא פי על אף נכונה,
הש של קלאסית דוגמא הוא למות, עומד

 לאחר התיחסות כל ללא פנימית תלבות
 נשים מפתה הדון־ז׳ואן עצמו. בפני בקיים

 יכולתו את לעצמו להוכיח יוכל שדרכן כדי
 פנימית השתלבות בזה משיג הוא הגברית.

 מרגישות מה לו איכפת שיהיה מבלי
כבש. אותן הנשים וחושבות

 אנשים לפגוש אפשר החיים שטחי בכל
 כקיימים באחרים להבחין מסוגלים שאינם
 הקיום, מחרדת חופש השגת ולשם באמת,

 ההשתלבות הבטחת לשם בכולם משתמשים
מת שנרקיסיסט במקרה שלהם. הפנימית

 המתאהבת נרקיסיסטית זו אם או אהב,
 הגברים שאר כל מפסיקים מסויים, בגבר
מצ אינה אם חיוני. מכשיר לגביה להוות
הת בו המסויים המכשיר את להשיג ליחה

 תחושה זוהי נרקיסיסטי. משבר בא אהבה,
 האורגאניזם לבין ה״אני״ בין התנגשות של

 המופנית לשנאה קיצוניים במקרים המביאה
התאבדות. לנסיון להביא והעלולה פנימה
הכר אינם הנרקיסיסטים התהליכים יכל
 מתייחס שהוא מבחין אינו הנרקיסיסט תיים.

 ה־ כאשר גם ׳מכשירים. כאל האחרים אל
 גבר אותו את להשיג מצליחה נרקיסיסטית

 להשתלבות מכשיר עבורה שהוא מיוחד,
 בקיומו תבחין לא להבא גם הדי פנימית,
עצ ממנה כחלק אותו תזהה היא הנפרד.

 שלה האורגאניזם עם אותו תזהה היא מה.
 מסוגלת תהיה ולא שלה״ ה״אני אם או

ה קיומו על המעידות תופעות כל לקבל
 והיא לסרט ללכת ירצה הוא אם נפרד.
 אינו שהוא תבין לא היא עייפה, תהיה
 שבעה, והיא לאכול ירצה הוא אם עייף.
זה. בלתי־סביר רצון בחריפות תבקר היא

 אובייקט את מזהה שהנרקיסיסט במידה
 המצב נעשה שלו, ה״אני״ עם האהבה

 תהיה זה, במקרה הנרקיסיסטית, בלתי־נסבל.
 גם להבטיח, תנסה מתמיד, במתח שתייה
כמוה. יחשוב שהגבר טרור, באמצעי

מראש צפוי כשלון★ ★ ★
 רודי, הד״ר של זה הסברו אור ו■!
 לאישיות ליז הפכה כיצד וברור מובן >

 חת־ חוסר קיצונית. בצורה נארקיסיסטית
 ילדותה בתקופת בה הוריה של ענינותם

 עליה שהטילו ההתעלמות עונשי הראשונה,
זו. פניה עליה כפו ארוכות, שנים במשך

 ארוכות שנים במשך המוחלט בידודה
 הנארקי־ התפתחות את הגביר רק באולפן

 כל ממנה נמנעה אלה בשנים שכן סיזם,
 וה־קל החיצוני העולם לתחושת אפשרות

מכשיר. רק חפץ, או אדם בכל לראות, לה
 בה נוצרו מקים שהוא באיזה אולם
 לעולם התיחסות שהיא איזו אל געגועים
 עם בקשריה נוצרה זו התיחסות החיצוני.

מכשי הם החיות היום. עד מילדותה החיות
 נחוצים הם להשיגם, קשה שלא זולים, רים
 כשם אותם, אוהבת אינה היא אבל לה

ילדיה. את אהבת־אם לאהוב יכולה שאינה
 התפתחות סיבת היא מה בדיוק ברור לא

 בשיאי דווקא והנוראית המשונות מחלותיה
 תוצאת כלל בדרך הן המחלות הצלחתה.

שלי יחס לאורגאניזם. ה״אני״ בין המאבק
 לחלות לו מרשה לאורגאניזם ה״אני״ של לי

 נובעות שהמחלות יתכן עליו. מגן ואינו
 אמה כלפי ליז של האשמה ׳מרגשי כתוצאה

 שלה בקריירה להגשים הצליחה שהיא על
 תמיד יביא לכן אמה, הצליחה שלא מה

ההצלחה. ערך את שימעיט אסון
לשיא בהגיעה שגם יתכן שני, מצד

 שרכשה מרגישה היא אין עדיין הצלחתה
ב נועדות, והמחלות לב תשומת מספיק

 ה־ את להגביר כמובן, תת־הכרתי אופן
שמסביבה. התענינות

 חדש, סוער רומן שום ברור: אחד דבר
חדש מכשיר רכישת אלא אינו שבעצם
שכן מעמד. להחזיק יכול אינו עבורה,
מת מרעב גם סובלת ליז כמו אישיות

 בכל מחפשת היא אותו האב לדמות מיד
 תפקיד את ממלא שהגבר ברגע אולם גבר.
 הקשר למניעת הנפשי המעצור יפעל האב,

יאבד. שביחס־ם והרומנטי המדומה האב עם
 מראש צפוי לכשלון טיילור ליז נדונה בך
 עם אמת קשרי לקשירת נסיונותיה בכל
כלשהו. גבר
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