
 מתחים של חברה היא הישראלית החברה
 1 של וקוטב פרטי עיצבון קוטב בין נעה :ותמירים,

 נעים שהישראלים דומה דסטריה־המונית.
 המדוכאים ורגשות מתח־נפשי של :מסלול

 על־ידי מוצא לעצמם ומחפשים :תת־הכרה,
שונות. ברמות לאומיות היסטריות זתפרצויות

 הלאומיות ההיסטריות ההתפרצויות אחת
 משבי שוחררו בו ביום שבועיים, לפני דתה
 נשכחו שעות כמה במשך השבויים. ששת *ש״ף

 הפיחות הכלכלית, ההתפוררות ■יכאונות
 לרחובות יצא כולו והעם החברתית, ׳ההתפוררות
 חדוות נוסח שימחה של :התפרצויות

 הטופי שיחרור זום־מילחמת־ששת־הימים,
תל־אביב. מכבי ניצחונות אנטבה,
 פועלים הישראלית שבחברה סוד, זה אין
 אפשרי מתח כל התורמים קוטביים, :וחות

 אורח־ בארץ, השורר האינטנסיבי לאורח־החיים
בעולם. לו דומה שאין זיים

 זיגמונד הפסיכואנליזה, שאבי למרות
 החברה אין יהודי, היה ),1939 - 1856( )דויד

 ונחשבת זה, למדע ברצינות מתייחסת דשראלית
 בעולם־המערבי המפגרות מהמדינות אחת

 המתחים מיקבץ למרות לפסיכולוגיה, :פתיחותה
 האטימות שיא זו. חברה המאפיין ־נפשיים
 שבועות, כמה לפני הופגן זה לנושא החברתית

 הממשלה בתקציבי קיצוצים במיסגרת :אשר
 רפואת־הנפש, שירותי לחלוטין כמעט :וטלו

 שבכל רפואת־הנפש, של המצומצמת ־המערכת
 הולכת שנים, עשרות במשך הוקמה ואת

עינינו. לנגד ׳מתפוררת
 פסיכולוגיה, סיפרי כמה ראו״אור באחרונה

 אלה, ספרים סוקר נייר של נמר בתרגום. ־ובם
 הנפש של השפעתם אפשרויות על •עומד

־,ישראלית.

פראנקל
 על האחרון בעשור שהשפיע ספר היה אם
 של סיפרו זה היה בישראל, צעירים אנשים

 (•),משמעות מחפש האדם סראנקל ויקטיר
 אכזיסטנ־ פסיכולוגית בצורה המתאר ספר

 מחברו של העמידה כוח את ציאליסטית
 לעין בערכיו עולה הספר נאצי. במחנה־ריכוז

 אלי נוסח המאזוכיזם־היהודי יצירות על ערוך
השואנים. ושאר ייזל

 ויקטור של נוסף ספר ראודאור באחרונה
 הלא־נשמעת הזעקה הכותרת תחת פראנקל,

 בהצגת פראנקל ממשיך שבו (**), למשמעות
 מכוח תרפיה אחרות: במילים או - הלוגותרפיה

 משמעויות את בוחן שהוא תוך - המשמעות
השונות. ברמותיהם החיים

מנתח למשמעות הלא־נשמעת בהזעקה
 מחפש האדם - פראנקל ויקשור •

דביר. הוצאת משמעות;

הישראלית החוויה
הטאבו
ל ש

ם-
 ראש־ממשלת נקלע שאליו הנדיר המצב

ץ, מנחם לשעבד ישראל  בידי שאובחן מצב כג
 מלהיות רחוק פסיכוטי, כדיכאון פסיכיאטרים

 הנפש מכאובי על סהחוויה־הישראלית, מנותק
שלה.

 הגיע שאליו המצב בין לא־־מבוטל דימיון קיים
פרימיטי עמים ב? הגומלין וקשר בגין, מנחם
 זיגמונד מתייחס שאליו ומנהיגיהם, ביים

וטאבו. טוטם בסיפרו םרדיד
 אם לשילסון, כלל מגיע היה לא בגין מנהס

 הנפשית חולשתו בתומי נזקק היה לא הזה העם
כוח־ ל-אותו שלו המנטלית והפרימיטיביות

 המשמעות מעומק שונות סיטואציות ןפראנקל
 הריק של ״סימפטומים דחיית תוך לחיים,

 של -המשולש מתוך הנובע הקיומי״
 תוקפנות דיכאון, הכולל נוירוזת־ההמונים,

 שבין השוני על עומד פראנקל והתמכרות.־
 בעל־חיים -שום בקביעה: ובעלי־החיים האדם
 משמעות אין או יש אם לו איכפת לא אחר

 לונץ. קונראד של האפור האווז לא אפילו לחייו, י
 שב הוא זה בספר גם׳ איכפת.״ לאדם אבל

 שבה תקופה באושוויץ, כלוא היה שבה לתקופה
היצרים. שאר מכל חזק היה שלו ההישרדות יצר

 פראנקל שבין התיכתובת הוא מרתק פרק
 פראנקל שסיפרי מפלורידה, אסירים וקבוצת

 (הייתי והקיום. החיים משמעות את עבורם שינו
 של בבתי־הכלא פראנקל, סיפרי את לראות רוצה

בישראל.) ורטהיימר מרדכי
 הדטרמיניזם את פראנקל בוחן סיפרו בהמשך

 בעיסוקו גם הניהיליזם. מול הנצבים וההומאניזם,
 באמצעותו זה עימות פראנקל בשן המץ בנושא

דה־הומאניזציה. תהליך של
 הכותרת תחת בספר, המרתקים הפרקים אחד

 כל את מציג ימינו, של הסגפנות - הספורט
 ולא חלופיות מטרות כהצגת הספורט עניין

 חלק אצל הקיים הריק ביטול לשם משכנעות,
מהאנשים.
 פסיכיאטר - תראפיה? או סימפטום בפרק

קובע המודרנית הספרות על מבט מעיף

 הלא-נשמעת הזעקה - פראנקל הקשור **
 דביר; הוצאת איזק; חיים עברית: למשמעות;

קשה). (כריכה עמודים 216

כגין ממשלה(מייל-) ראש
העם מפני הסתתרות

 היא המודרנית הספרות כי שייתכן פראנקל,
 ימינו, של נוירוזת־ההמונים של נוסף סימפטום

 שהתנסו (.סופרים לתראפיה מה תרומת תוך
 מה על היאוש של הגיהנוס מדורי בכל בעצמם
 יכולים החיים, של המשמעות כהעדר שנראה
 המין מיזבח על סיבלותיהם את להעלות
 לקורא לעזור עשוי גילוי־עצמם האנושי.
 להתגבר לו לעזור עצמו, מצב באותו המתענה
עליו...״)

 למשמעות הלא־נשמעת הזעקה לסיכום,
לא משמעויות בעל הוא פראנקל ויקטור מאת

 מן משמעות. מחפש האדם מאשר פחותות
 הישראלים בין נפוץ יהיה זה שספר הראוי

כקודמו.

ו״׳אנוב
 תורגם הראשונית הצעקה הכותרת תחת

 המציג ס, גיאנוב ארתור ד״ר של סיפרו
 הריפוי את הנוגדת נפשי, לטיפול חדשה בחינה

המקובל. התובנתי
 עסק שהוא ג׳אנוב, של הטיפולית השיטה
 על־ידי מוגדרת שנה, 17מ־ יותר בחקירתה

 משהו שמעתי אחדות שנים -לפני כך: המחבר
 וחיי המיקצועיים חיי במהלך שינוי שחולל
לשנות כדי בו יש ששמעתי מה שלי. החולים

 - הראשונית הצעקה - ב אנו נ׳ ארתור •ד״ר
 עברית: לנוירוזה; התרופה פרימאלי: טיפול
צאת גליקשטיין; חיים  400 ביתן; זמורה הו

ם(כריכה קשה). עמודי

 מסויימים ששליטים ומסוכן, פילאי קסמים
בשרביטם...״ נושאים

הפרי בעמים אלה תגובות הבוחן פרויד,
 הסחף את בהשנון כנראה לקח לא מיטיביים,

 בהדרגה הגולש מורתי, בעם לחול העלול
 אותם הינם המאפיינים אבל לפרימיטיביש.

 את פרוש מגרש זילזול מעט בלא המאפיינים,
 הריהו -לכשנדקדק מנהיג: של אב־טיפוס אותו
 לו חייב עמו העולם! של מהלכו המפלס אדם

 אור-השמש, ועל בלבד ועשם על לא תודה
האדמה״.־ תנובת שמצמיח

 ממפולת כתוצאה בגין, מנחם של הסתגרותו
 שלו הגדלש הלומות כל וניפוץ מילחמת־הלבנון,

 הן צעירים, מאות מחמש ישר של מותם כתלי אל
 מוחלט ניתוק עמרת לאותה אותו שהוליכו

העם. מפני והסתתרש
 כתערובת בגין, את ברובו שקידש הזד״ שעם

 נותר כינויים, ושאר רחום אב ומגן, מושיע אל של
שום.

 פסיכולוג אין 1983 סוף של שבישראל אלא
 נושא עם להתמודד המסוגל לאומית, ברמה

בגין. מנחם של ונפילתו עלייתו

פרויד את בודק פרויד חלוץ־פסיכואנליזה
לאומיות היסטריות התפרצויות

 צעקה ביום. שהיא כפי רפואת־הנפש את
 ששכב צעיר של הנפש, מניבכי שעלתה איומה

 הגעתי טיפולית... שיחה אגב הדיצפה על
 מכאבים נובעת צעקה שאותה למסקנה
 אדם אצל השוכנים ואוניברסליים מרכזיים
 ,כאבים בשם אותם מכנה אני נוירוטי.

 המקוריים, הכאבים שהם משוס ראשוניים,
 הנוירוזות כל ניבנו שעלשם המוקדמים,
יותר...־ המאוחרות
 היא ג׳אנוב של הטיפול שיטת אחרות: במילים

תוקפנות. לשחרר שנועדה הצעקה,
 את ג׳אנוב מתאר לשיטתו להטיף בדרכו
 של המשמעויות את ניתקל, שבהן הנוירוזות

 את המתח, מהויות את הזיכרון, הכאב,
 חשיפות את והנפש, הגוף של מערכות־ההגנה

 פיתח שאותו מהלכי־הטיפול, פירוט ואת הרגש
מחקריו. בשנות

 והקול הנשימה מרכיבי את סוקר ג׳אנוב
 תורתו את משווה ואחר־כך הצעקה, במהלך

 וכלה פרויד זיגמונד דרך שונות, לאסכולות
 מפרט ג׳אנוב שונות. ומדיטציות רייך בוילהלם

 נטל תחת שהיו חוליו, על שיטתו השפעות את
למיניהן. מיניות בעיות של

 מן בה יש ג׳אנוב של ששיטתו ספק אין
 הסופר של קריאתו את הזכירה היא לי החידוש.

 של היסוד בוועידת ברנד, חיים יוסןז
 לזכות הטיף כאשר ),1921( בחיפה ההסתדרות

הצעקה.

בטלהיים
 הוא הילד נפש של תשתית על מרתק ספר

 אגדות של קיסמן בטלהיים בתנו של סיפרו
להת האגדות של בתרומתן בעיקר העוסק (*),

הילד. של הנפשית פתחותו
 בטלהיים מנתח שאותן האגדות לאחת דוגמה

 תיאור בעיניו שהוא הנרדמת, היפהפיה סיפור הוא
 במלך מעשה האשה. בהתפתחות השלבים
 המלכה רבות. שנים לילד נפשם שיצאה ובמלכה

 סמל שהוא ־ הצפרדע שהופיע אחרי רק ילדה
 הטובות הפיות בעוד שלה. באמבט — הפין

 הפיה מביאה התינוקת, על מתנות מרעיפות
 תשקר 15 ובגיל הווסת, שהיא הקללה, את הרעה

 עד והלאה מיני), סמל הוא (אף בפלך הנסיכה
המינית. הבשלות סמל שהיא הנסיך, לנשיקת
 של פיענוח בטלהיים מביא דומה באופן

 בהדייג החל הילדים, באגדות הקלסיקה מרבית
 מלכת החזירונים, שלושת דרך והשד

 הסבל, וסינבאד המלח סינבאד הדבורים,
 וגרטל, הנזל האווזים, נערת הנוצות, שלוש
 שילגיה, השעועית, וגבעול גיק אדומה, כיפה
ליכלוכית. הדובים, ושלושת זהבה

 אחת את בטלהיים של ניתוחו לאופן דוגמה
 ניתנת ותמי), (עמי וגרטל הנזל האגדות,
הבא: בתיאור להבהרה

 טיהר המכשפה בבית הילדים של .ניסיונם
 את שחצו ואחרי האוראלי, הקיבעון מן אותם
 בוגרים כילדים השני לצידו מגיעים הם האגם,
 ויוזמתם תבונתם על להסתמך נכונים יותר,

 בעיות־החיים... את לסתור כדי - שלהם
 האם - נשים הם בסיפור העוייניס הכוחות

 גרטל של החשוב תפקשה והמכשפה.
 האשה כי לילד מבטיחה הילדים של בתשועתם

 אגדת.הנזל הורסת... וגם מושיעה להיות יכולה
 לביתם, הגיבורים של בשובם מסתיימת וגרטל•
 נסק הדבר שם. האושר ומציאת יצאו, שממנו

 קט, שילד מאחר פסיכולוגית, מבחינה
 דוחפות האדיפאליות או האוראליות שבעיותיו

 מחוץ אושר למצוא יכול אינו להרפתקות, אותו
 האשפאלייס, קשייו על שהתגבר אחרי לביתו...
 אותן עידו האוראליות׳ חרדותיו על השתלט

 בדרך סיפוקן על לבוא יכולות שאינן תשוקות,
מציאותית...־

 .כיסה בטלהיים: כשב אדומה כיפה על
בבעיות הנאבקת ילדה, בהחלט חינה אדומה

מן - בשלהיים ברונו • ס  אגדות; של קי
ת עברית:  255 רשפים; הוצאת שלייפמן; נורי
רכה.) (כריכה עמודים
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