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רובין ד״ר

המחבר £
 ד״ר זו, כתגח מחבר

 רוביו, איזאק תיאודור
 פטיכואנאליטי־ הוא

ו ידוע, ניו״יורקי קן
 רבי־המכר של מחברם

 ו״הספר וליזח״ ״דויד
 פסיכיאטר מאת הדק
לשעבר״. שמן

4■
 השכנה של וחדר־המיסות במטבחה מתבשל

 מעניינת איננה היא השכנה. רק ולא —
 רק חיה שהיא וחשה עצמה, בעיני מספיק

 מפיצה היא אחרים. של חייהם באמצעות
 תמורת הוגן: מיסחר של בסים על רכילות

לסיפו מצפה היא מפיצה, שהיא הסיפורים
 החיים מלאי את המגדיל דבר בחזרה, רים

 לגילוי ניתנת זו רכילאית שלה. הסינטטיים
מל פחות לא לשמוע נהנית שהיא בכך

 נשיית מחלה היא שהרכילות הרכילות, את
רכלן. גבר איזה הסתם, מן המציא דווקא,

 אדם, כימעט שאין כמובן, היא, האמת
מרכל. שאינו כאשה, גבר

בעייה. כל בכך אין במידה, זה עוד כל
 היא הרכילות שאצלם אנשים יש אולם

כרו תגובה צורת זוהי עבורם, חיים. דרך
 מקום כך משום אין נפשית. בעייה על נית

 הרכלנים בהסתייגות. ר,רכלן על להסתכל
ם שהם בגלל רכלנים אינם י נ ה  מזה. נ

 אין אך סובלים, אנשים שאלה היא האמת
פסי עזרה ללא — לרכל להפסיק ביכולתם
כיאטרית.

★ ★ ★

יעבוד שהסה העיקר

 הרכילויות, סוגי את שננתח פני 1■
מצ שלהם הרכילות צורת כיצד ונראה /

 סובלות, הן ממנו הנפשי הליקוי על ביעה
המרכלת? מרכלת בכלל מדוע שנשאל: כדאי

סיבות. כמה קיימות
מרוכ אצלה הכרונית. הפה פעילות ישנה

 שישנם (כמובן הפה. באיזור התחושות זות
 להפריז נוטה כזו אשר, כאלה). גברים גם

 פעיל במיוחד בשניהם. או באכילה, בדיבור,
 שלה לרכילות מודאגת. היא כאשר פיה

 יהיה שפיה לכך לגרום יחידה: מטרה ישנה
דאגתה. על המקל דבר פעיל,

 — לרכילות ביותר הנפוצה הסיבה אולם
 או כבוש זעם הוא — מרושעת לרכילות
מודחק.
 ביטוי לתת מסוגלות אינן רבות נשים
ואהו חביבות להיות משתוקקות הן לכעסן.

 כעם גילוי כי יודעות סביבתן, על בות
זו. בתדמיתן יפגע

 ומשמיצה. פוגעת רכילות עבורן: המוצא
 תת־קכרתי, הוא הזה התהליך שכל מובן

 נושא על זועמת שהיא תכחיש והמרכלת
פוגעת. היא בו שלה, הרכילות
 חמור הוא כזו אשר, של מצבר, כאשר

 ולרכל להשמיץ מוכנה תהיה היא יותר,
 כדי שנוא, מישהו על רק לא אחד, כל על

שינאתה־העצמית. על להקל

★ ★ ★

הערבה לצורף השמצה

השמיע.
:המפתה
ב כלל בדרך מתרכזת זו רכילאית

 לגלות ניתן ובזאת — גברי שומעים קהל
 מינית: משמעות יש לרכילות עבורה אותה.
ולפלרטט. למתוח עגום נסיון

★ ★ ★

אמת שכולה רכילות
ש דן ".הק " " י

 שלה שהרכילות בכנות מאמינה זאת | |
 מרכלת, כשהיא העולם. את לטהר עוזרת

 המושמצים את ומענישה בכך מאשימה היא
זה. לעונש כמובן הראויים — שלה

 בחוטאים הקדושה מקנאה פנימה בליבה
 מסוגלת אינה אך כמוהם, לנהוג ומשתוקקת
 הצורבת הרכילות ממעצוריה. להשתחרר

התשו הפיתוי, לדיכוי אמצעי עבורה היא
הלוח הפנימיים והמאבקים הכמוסות קות
אותה. צים

האמת: דוברת
ממ או מגזימה אינה לעולם זו רכילאית

 הרכילות שלה: סימן־ההיכר סיפורים. ציאה
ה ובפיה, לאמיתה. אמת תמיד היא שלד,
אוייב. כל להרוס דיו קטלני נשק היא אמת

 אחת כל להיות יכולות למצבה הסיבות
 שלה הרציונליזציה אך לעיל, שנימנו מאלו
 תטען היא מרכלת?״ ״אני האמת: — היא

 מילת הוצאתי לא ״מעולם שלמה. באמונה
 האמת.״ את רק מספרת אני מפי. רכילות
 כיצד חשה איננה באמת שהיא היא, והאמת

לפ כדי לכלי־נשק, האמת את הופכת היא
באחרים. גוע

★ ★ ★

מכל-הרכילאית אומללה
 הפתולו- הרכילאיות לבל ■•משותף

הוא אותן, מניע מה הבדל ללא גיות, ן

בש■1
ד ך■ גז צ רו ה את גם לסווג ניתן ה
קינאה. /

 ומשמיץ על מרכל המקנא האדם כאשר
 בכך להמעיט מנסה הוא קינאתו, נושא את

ה את לצמצם ובזאת ההוא, של מדמותו
שקינ מאחר נוסף: גורם בו. לקנא צורך

 — הביטויים אחד — ביטוי גם היא אה
 דמות שהמעטת הרי מעורער, עצמי לביטחון

 להעלאת אוטומטי באופן מוסיפה היריב
עצמה. בעיני המרכלת של ערכה
קל. לרגע לה נדמה מקום, מכל כך, או

לר נוספת סיבה הם ואדישות שיעמום
 עצמה מרגישה הרכילאית כאשר כילות.

 מחפשת היא סביבה, מהמתרחש מנותקת
 ליהפך לה המאפשר ברכילות, למצבה מוצא

ההתעניינות. למרכז
על לרכילות. היסודיות הסיבות הן אלו

ה של מחלתה את לזהות ניתן זה בסיס
מרכלת.

★ ★ ★

כבקשתף רכילות
:המבדרת ך*

 להיות כדי רכילות מפיצה זו רכילאית | |
נערצת.

לחו העיקרי הפיצוי היא עבורה הערצה
 תמיד תנסה זו גברת עצמאית. הערכה סר

 מזעזעים, סנסציוניים, רכילות קיטעי לספק
 בקיצור, — מצחיקים מגרים, אקזוטיים,

 שהיא הרושם את ליצור כדי הכל תספר
 או צחוק לעורר כדי דבר, ליודעי מקורבת

 שניתנת תגובה ליצור כדי — התפעלות
כהערצה. להתפרש

:האהובה
 להרגיש מהצורך סובלת זו רכילאית

ה הצורה זוהי עבורה ומקובלת. נאהבת
 אצלה הרכילות עצמי. ביטחון לחוש יחידה

 כדי לשומעיה, מעניקה שהיא מתנה היא
 מפיצה כך, משום כך. על אותה שיחבבו

 משמיץ. חומר בהכרח, לא זו, רכילאית
 שבאמצעותה שלה, בסחורה המפתח נקודת

 לספר הרצוף נסיונה אותה: לזהות ניתן
ב שימצא־חן חושבת שהיא מה לשומעיה

עיניהם.

לף וארבל רכל*י *
:סוחרת ך•

ה הקלאסית, הרכילאית בעצם, זוהי, | ן
ש מה כל לדעת חולנית מסקרנות סובלת

פוג שהרכילות בכך, להכיר יכולתן חוסר
בקורבנותיה. מאשר יותר ברכלנית עת

 ואלו הרכלנית, פיקחית כמה חשוב לא
 — רכילותה להסוואת נוקטת היא שיטות

 במוקדם, די ולרוב במאוחר, או במוקדם
 שהם כמו מתגלים סיפוריה נחשפת, היא
 מצד אליה והיחס — משמיצנית רכילות —

 לו והלא־אוהד, הקריר היחס נהיה סביבתה
 אנטיפא־ וטיפוסים נודניקים תמיד זוכים
תיים.

ותו אומללים, אנשים הם כרוניים רכלנים
 משכשכים שהם הרכילות של היחידה צאתה

 העצמית. שינאתם רגשי הגברת היא בה,
שברא הרסני, מעגל־קסמים היא הרכילות

הנפ בעייתו על להקל הרכלן מנסה שיתו
 ריגשית, מבחינה נותר, הוא סופו אך שית,

יותר. מת יותר, מדוכא יותר, מרוקן


