
בהו-חתפמו טקל 
:בקעיל "םילבש טקלכ, שדחה םירישה ץבוק 
"תשרומ" תאצוהב דבכ אל הז אצי רשא ,ןומו 
פסל ו"כשת "אריפש סרפ"ב ררושמה תא הכיזו 

,טיטרמו הגונ םיריש טקל אוה ,תיתד הפי תור 
ןיא .החוכ אולמל ןומד בקעי תריש העיגמ וב 
תירישה היצומאחו ,ארוקהו ררושמה ןיב הציצח 
,םויכ .בל לא בלמ תרבדמ ןכהו טושפה הבינב 
לש תוצלחמ חריש שיבלהל גהונה ץופנש העש 
רתויב םיענ ,רכח ילבל דע תושגר תוועלו ןונגס 
.לולצה הבינבו ןכה שגרב החוכש הריש לא בושל 

תעלקנ שואיו הנומא ,תודדועתהו ךודכד ןיב 
תקבוח איהו ,התישארמ דוע ןומד בקעי תדיש 
לש השחלדוקצ .בזכאו תובהלתה ,תוחמשו תוגות 
רשא ימ לש ,"ובנ בצע" בצעהו .הפטעתהב שפנ 
האורו .אובי אל וב ךא ,רואה תא ויניעב האור 
םא ,ללפמו ףסכנ ,דרחו ובל תונויזחמ ררושמה 
תפסכנה ץראה .בישהל ויא הריזגה תאש עדי יכ 
ותנומא ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו .לגתת ןוזחה יניעל קר 
תרזוחה ,וז תירזכאו הרמ תואדו חכונ תמגפנ 
שדחה ויריש רפסב .תירחא דעו תישארמ הלגתמו 

בצע" הפ ףא .םיהז םיביטומה "םילבש טקלכ" 
םיססות ודגנכו עקרו אצומ תדוקנ שמשמ "ובנ 
דוע אלו ,הנושארבכ םימגפנ אל ןמואהו הוקתה 
,םיחתפנ יב םילכיה" :ןויסנו תודגב ופיסוהש אלא 

דוע ,יתשקבש הז רואו / םימלענו םיאב תורוא 
!גשוה אל ןיידע שקובמה "דוא"ה ."ול ןיתמא 
!ואלנ אל ,םינשיה םהיבחרמ אולמב ,םיפוסיכה 
ועל ,תוחמשה !וטעמתנ אל תומולחהו הווקתה 
ךישממ םדוקמכ רדושמה םלוא !וברתנ אל ,ןתמ 
,הנשי םירוענ תושקיע התואב תווקלו ןימאהל 

הלדה ףא רוא ןרק לכ תארקל חומשל עדוי אוהו 
.רתויב 

,םלוע תועורז קבחל הכרד ררושמ לש ושפנ 
,םרב .תוילאירה תויורשפאה תולובגב רופכל 

ןיא בוש ,וינפ לע חפוטו רמה ןויסנה אבשמ 
.חר1כבש המלשהה ןמ ,תוטעמתהה ןמ טלפמ 
הו ההכתמ תוארה ,םיכלוהו םימצמטצמ םיקפוא 
םיקפא םיברקתמ ,ילא ,האר" .תברוא תודידב 
,ילוממש לודגה תיבה / .ימלוע-לגעמ רצקתמ ,ילא 
רוח יבוחר סנפ קר / ,ויחתפב רוחש אב 
יל זמרי דוע בהבהצ רואב / ,דגב אל יב שולקו 
וילע הוצ ,לא ,תרתוה יל טעמ רוא / .תישירח 

.(13 ימע — הלפת) "ךדסח 

,ףסכנה לודגה רואה לע םולחל םוקמ ןיא בוש 
ףאש ,רתונה טעמה לע הדרח שפנה .שקובמה 
בל םג" ,םלועה דילע רגוסשכו .ךלוהו תחופ אוה 
תננורתמ שפנ דוע אל ."תבצע-רגוסב אב םדא 

עונצ" "ישירח בצע" קר ,היפוסיכב ,התנומאב 
ול רצבו .ויתס םויכ "וטאל להנתמ ,רוורווח 

הדיחיה איה .תרתונה איה הבהאה קר ,םדאל 
המע שיש הפונת ושפנ תא ףינהל דוע החוכבש 
בקעי לש ויריש םיננורתמ ,ןכאו .השודקו הריש 
,"םנמנתמ ץע-לתוכ" לא .בבוסל הביח ךותמ ץמר 
םדא" ,"בוזע בוחר בלכ" ,"תמליאו המומד ןבא" 
,היערה םלוכ לעו ,"םתוימ ץע" ,"חכשנ דומלג 
לע תפפוחה לאה חורו ,החפשמה קיח ,הוונה 
קלדנו רזוחו .רשה חוכה הנממו הילאש ,לכה 
ףוקש םלוע" אוהו ץחורו בש םלועהו ,ןוזחה 
לוח םוי לש תוטוז ."רהטל תצצונ דלי תעמדכ 

ןמ םימודק תויומד ,השודקבש םירתא ,ףלוח 

,דמ
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םיעגר ישוגו םדק ינמ תויווהו םיפונ ,ך"נתה 
ררושמה האור לכב — ,המוגעה םתמירזב הווהבש 
לעכ ."הרושב לבנע דה" עמושו אלפו תוא 
הלעתמ ,וב םידרויו םילוע םילארא ,םלוסב םיבלש 

רחא בלש םירדוקה היתונוגי תומוהתמ ותריש 
,"בל יליבש לומ דוא יליבש" .רואה לא בלש 
ישרפמב תלכתה תודאב וגילפי ההימכו זר" 
יפונ ,תוהדזהה האב הבהא לש החוכמ ."הרושב 

,םתיהתב ,םשחל ןוקצב תחאל ויה תחו םינפ 
.םתודידבבו םהיפוסיכב 

ירישמ" ,ןודנה רפסבש םירתונה םיקרפה ינשב 

םיריש םיסנוכמ ,"הלואגה ןילקרטב"ו "ןמזה 
תמחלמ ,רוצמה ,הלפעהה ימימ ,תומדוק תופוקתמ 
לע דוה לש םימי םתוא ,הירחאלו רורחשה 

,ררושמה באושו בש םהמ ,םהיתואלפו םבאכ 
תואיצמב חיפהל רואו םוח ,ויארוק םג והומכו 
רישה, — רישה יכ ,ונימי לש הקירהו הרופאה 
לרוגל חנוי / אוה בהז חתפמ /' ,םדאכ דבאי אל 
/ והאשי / ימ-יא והדקפי אובי דע / ,םימי 
— "בהז חתפמ,) " .ובבל ירעש וב חתפו 

.(47 ימע 

(יקפכולוג) מחנמ-תב המימת 
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