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מקצוע. בעל מפי
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״רוו רווקות. של גדול כמיספר ברמת-השרץ,
המתק כת-אנוש היא — רווקה הנשארת קה
נפשי.״ קשר ליצור שה

 את תוקף איננו המזוקן שהפסיכולוג מוכן
 מצביע בעייתן, את מסביר רק הוא הרווקות.

 ב* הנושא העמדת עצם אולם טיפול. דרבי על
 תיראה סטאטיסטית, לא פסיכולוגית, כעייה

חרי כהתקפה רבות רווקות כעיני הסתם מן
 לד״ר לענות תרצינה שהן לקוות יש עליהן. פה

בעילוס-שמן. רק לא — רודי
:רודי לד״ר הדיבור רשות

ביולו עובדה היא נשים של ודף **
 ואפילו בלבד, לארץ לא אופיינית גית, ג
 ממקרים חוץ בלבד: למין־האנושי לא

הדבו אצל מלכות כמו יוצאים־מן־הכלל,
 סוגי רוב אצל נקבות עודף קיים רים,
היונקים. בעיקר החי,

 אחת שנקבה בזמן :פשוטה הסיבה
 יכול בהריון, ארוכה תקופה להיות חייבת

 כך נקבות. וכמה כמה להפרות אחד זכר
 של ריבוי דורש הגזע קיום שלמעשה,

 המצב היה אכן וכך נקבות. על זכרים
תמיד.

 אשה אצל רווקות — עצמה לבעיה אשר
 לשני פסיכולוגית מבחינה מתחלקת זו —

גדולים: גושים
 כל-כך לא האשד, זכות: של בעיה 9
 שהוריה מפני אם כאשה. עצמה את רואה
כתו כילד. אותה שחינכו אם לילד, ציפו
 הזמן עם הילדה פיתחה זה, מחינוך צאה

 ילדות ישנן אשה. להיות טוב שלא הרגשה
 שחתכו ילד בעצם שהן תחושה עם שגדלות

אבר־המין. את לו
 צעירה אמא :השתייכות של בעיה 9
 הראשון. בילד לטפל יודעת כל־כך שלא

 לו שיגנוב לוודאי קרוב השני, כשנולד
 היא ילדה, היא הראשונה אם ההצגה. את

 היא כך מספיק. רצויה לא שהיא תרגיש
 נשים, של אחוז לאותו קלות ביתר תיכנס

 כיבושו על להיאבק מסוגלות פחות שהן
גבר. של
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 העניין ורווקה, רווקה שככל רור ך•

 גסה מהפשטה מסובך יותר הרבה הוא *2
 מאוד גדול חלק עובר שלי המכון דרך זו.

 הזרות: לגיון פה מכנים שאנחנו ממה
 קשרים ליצור נפשית מסוגלות שאינן נשים

השני. המין בני עם ברי־קיימא
 בציבור יותר שכיחה השתייכות בעיית
הזכות. מבעיית הרווקות

 מסויים משבר עובר ראשון ילד כל
 הם מסויים זמן פרק הבא. הילד כשנולד

 תשומת- כל את מרכזים יחידים, ילדים
 נשבר. העניין ופתאום ההורים. של ליבם
 שבו אסון, מין היא ראשון ילד לגבי לידה
 אורגאניזם עם מבטיח קשר מאבד הוא
 נפסקת לגביו שלוות־החיים ומספק. קיים
 חרדת לראשונה ונוצרת לתמיד, פעם

העזיבה.
 חרדה על להתגבר מנסה הראשון הילד

 מתמדת. תשומת־לב דרישת על-ידי זו
 אינטואיטיבית מנצל שנולד, הקטן היצור

 לומד למקופח, נהפך שהשני העובדה את
 לעשות לא צריך שהוא מה כל במהירות

 לבכות, — ההורים בעיני למצוא־חן כדי
 את דוחק ובהכרח — לדרוש לנדנד,

חסרת־הדופי, התנהגותו על-ידי הראשון,

לפינה. יותר עוד
 במיסגרת השתייכות. מחפשים כולנו

 יש לכולנו הלאום. החברה, המשפחה,
— תורמים הרבה הזה. בתחום בעיות

 ההורים — העמקתה או הבעיה לפיתרון
 והש־ נכון, הילד חונך אם הילדות. בגיל

 הרי כשורה, עלתה המשפחתית תייכותו
או זכר הוא אם בין בעתיד, שבעיותיו

 תהיינה לא הנגדי, המין עם בקשרים נקבה,
גדולות.

ממנו? נמלטת או - תגנו לזוועות ואה היא תאם

 בשטח מכד, שסבל ילד זאת, עומת
 ינקותו, או ילדותו בימי ההשתייכות /

 היחגדה״בה הדרך מקשרים. ימיו כל יפחד
עזיבה מפני עצמו את להבטיח יודע הוא

 מצליחה נזו חוקה אם
 - מאה! להשיג

במצבה. שיננו זה
 בכלל. קשרים חוסר על־ידי היא ומשבר׳
 גם אין — כלום כשאין פשוט: פיתרון

לאבד. מה
 בתופעה מונים כמה מחוזקת זו בעייד,
 האופיינית והיא הראשון, הילד שנקראת
ההשתייכות. לבעיית

 בתרבותנו, הרי נשים, על לדבר אם
 קשה ראשונה שנולדה אשד, של גורלה
ראשון. שנולד גבר של מגורלו יותר הרבה

 באחוז שכן :הכזיבה היא המקרים ברוב
 לזכר היא הציפייה המשפחות, של גדול

ראשון.
 גדולה מחמאה שאיננה אגב, עובדה,

 מפחדי- בעיקר נובעת היא שכן לאב:
 שיש להוכיח רוצה הוא — שלו הסרוס

גבר. הוא ולכן בן, לו
בהת לעמוד צריכה גם היא לכך נוסף

 בגלל להתחתן, כדי מהגבר, יותר חרות
ל נוסף אם וכך, הנשים. ריבוי עובדת
נפ פגיעה גם המיספרי היחס של עובדה

 גורלי להיות הדבר עלול האשה, אצל שית
 שתישראנה נשים, של גדול אחוז לגבי

ברווקותן.
הנישו בשאלת רק לא יתבטא זה דבר

 ודווקא בכלל. קשרים בקשירת אם כי אים׳
 לא מתירנית, די שהיא היום, של בחברה
 לביסוס שהגיעה לאשה, חשוב כל־כך
 קשרי שחשובים כמו שתתחתן, כלכלי,

ליצור. מסוגלת שתהיה הידידות

 שעוברים כאלה, למקרים וגמאות *0■
סוף. ללא יש שלי, המכון דרך (

 ש־ בבחורה רבות שנים משך טיפלתי
 ידועה אשד, במשפחה. ראשון ילד היתה
זוהרת, יפהפייה הישראלי. בציבור מאוד


