אלינה מלמוד
"כולמ רוצימ להיות חופשיימ ,אבל ממה אלוהימ,
ממה  ?" ....שר לו ברי סחרוף בשירו הכל-כך
מפורסמ "עבדימ" וכותרתו מעידה על הכול.
האמ חשבתמ פעמ על המשפט הזה? ניסיתמ

לגלגל אותו בראשכמ?! אני חשבתי עליו והקדשתי
לו לא מעט תשומת לב.

רציתי לחלוק את הגיגיי בנושא הכה מופשט של
"החופש" וניסיתי להתחיל לכתוב בכל מקומ
אפשרי בשבוע האחרון ולא הצלחתי .לא הבנתי
מדוע איני מצליחה להעלות על הכתב את
המחשבות הרבות והמגובשות שעלו בדעתי
בנושא הזה דווקא בשנה שחלפה .ואז זה בא.
לוח הזמנימ הצפוף שלי בשבועות האחרונימ,

זימן אותי בבוקר בהיר אחד לירושלימ .מצאתי
את עצמי נוסעת בשלווה )עד כמה שניתן במסגרת
המצב הביטחוני( ,על כביש מספר אחת בשעה

 6בבוקר .חלון הרכב היה פתוח ,סיגריה דולקת
בי,ד מולי ההרימ והזריחה המטריפה .ברקע

התנגנו מילותיו של ברי סחרוף "כולמ רוצימ
להיות

חופשיימ "...

ואז הבזיק במוחי רעיון .הרי

ממש מתבקש להתחיל לחשוב על המשפט הקליט
והכבד הזה דווקא בסיטואציה הזו עכשיו .אולי
זה נשמע נדוש אבל כל-כך נכון!

שאת חיה בו וכבולה אליו ,נמצא אך ורק אצלך
בראש!!!" ללא ספק ,הרגשתי השתפרה פלאימ,
הדברימ האלו האירו את המצב באור שונה
לגמרי!!!

כך התחלתי לחשוב מהו חופש בשבילי ,ואכן יש
לו משמעויות רבות וכל-כך הרבה פנימ וגוונימ.

התברר לי ,שהחופש שחשבתי שיש לי במשך
השנימ ,היה בחלקו הגדול מעין אשליה .נשמע
מוכר? אין לי ספק שכן .הרי זהו הנאו-מרקסיזמ
בהתגלמותו .בהתחלה הרעיון נראה מקוממ

וצורמ מאו.ד בכל מאודי ,סירבתי להאמין שכל
מה שהתאמצתי להשיג וכל מה שהאמנתי בו
במשך שנימ כה רבות ,התברר ,מבחינה מסוימת,

כמקסמ שווא ברגע שיצאתי לעולמ הרחב.
בכל פעמ שחזרתי לארץ ניסיתי לחשוב למה אני
רצה אחרי כל-כך הרבה דברימ ,למה שלא אשען
לאחור בנוחיות ,אניח את הרגליימ על השולחן
ואיהנה מהחיימ?! למה אצלנו בארץ יש כל כך
מעט הזדמנויות לעשות זאת?! חשבתי לעצמי
שאילי הכספימ העולמיימ ,כן אלה מהמערב
הקפיטליסטי ,המ שמוכרימ לנו עולמ ומלואו
ואנו חופשיימ להשתעבד למירוץ לעבר החומריות,
לעבר הלא-כלומ ברוב הפעמימ .אכן העושר

החומרי מקנה חופש מסוג מסוימ .חייבימ להבין
לחופש ,לדעתי ,יש מגוון רחב של משמעויות.
המשמעות הפרטית שלו עבורי ,התגלתה לדאבוני

את המשמעות שמאחורי הדברימ שאנו מנסימ

להשיג ,כי לפעמימ אנו מרגישימ פחותי ערך אמ

איננו יכולימ להשיגמ והדבר משעבד ומתסכל.

רק לפני כחודשיי מ ,כאשר התחלתי לתכנן נסיעה
יחסית ארוכה לחו"ל .בשבועיימ שלפני הנסיעה,
תקפו אותי ייסוריי מצפון נוראיי מ  .להוציא את
שאר התחושות הפרטיות הנוקבות שליוו את
נסיעתי לחו"ל ,לא הייתי שלמה עמ ההחלטה
להיעדר מהלימודימ ומהעבודה ולהפסיד את
החומר שיילמד ואת המשכורת .הציקו לי

מלהגיב וחופשיימ בכלל  ...חושבימ בשבילנו,
מחליטימ בשבילנו ,גובימ מאתנו מסימ ללא כל

המחשבות על המטלות השונות והמשונות

הצדקה ,מבזבזימ את כספי הציבור שהרווחנו

שהטלתי על חבריי ומשפחתי על-מנת שיחפו

בעמל כפינו על סדרי עדיפויות קלוקלימ ועוד

ואמ כבר אנו נותנימ דעתנו על החופש בעולמ,
אל לנו להתעלמ מן המתרחש

פה בארצנו

הקטנטונת .פה אנחנו חופשיימ מלחשוב ,חופשיימ

עליי בלימודימ ובמקומות אחרימ .ואז ,בשיחה

קוראימ לזה דמוקרטיה

עמ חברתי הקרובה ,אמרתי לה שאני מרגישה

אבל זהו ביתנו ובית לא מחליפימ סתמ כך.
אז תלמדו להיות חופשיימ במסגרת המגבלות
הקיימות וגמ לזה ייקרא חופש.

חצופה ולמה אני חושבת ,שיש לי הזכות לצאת
לחופש ככה סתמ באמצע החיימ  ,מבלי להתחשב
בעולמ שמסביב .אני הרי כלל לא חופשייה לקומ
ולנסוע כרצוני ואמ כך המ פני הדברימ הרי

שהנסיעה הזאת מבוססת על ראייה שגויה של
מצבי .חברתי הגיבה בצורה ברורה וחד-משמעית:

"מותק ,את לא סתמ חופשייה ,את הכי חופשייה

בעולמ .זכותך וחובתך כלפי עצמך הן לעשות
ככל העולה על רוחך ואמ יש אפשרות והזדמנות

חד-פעמיי מ ,קומי וסעי!!! הכלא שנדמה לך

(?)

ומדינה חופשית

)?(.

כשהחלטתי שיש לי מה לומר על החופש בארץ,
ישבתי לי במקומ עבודתי וחשבתי על הדברימ.
האמ יש משהו מיוחד שאני רוצה מהחופש שלי?
למרות שהצלחתי לחשוב על כמה דברימ ,לא
הצלחתי לכתוב כלומ .אין מה לעשות חשבתי,
זה בסך הכול עניין של מצב נפשי .בעבודה ,רוב
הזמן ,יש מין אנרגיות כאלו שלא מאפשרות
כ  IIריי ו I ,ססג
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במשך השנימ ,אנחנו מוצאימ את עצמנו עומדימ

לחשוב באופן חופשי ,אלא אמ כן משהו ממש
מטריד אותי .יחד עמ זאת גמ בעבודה שלי  ,כמו

בכל עבודה ,אני חופשייה .אף אחד לא מכריח
אותי לעבוד שמ ,זוהי הבחירה שלי .אמ כי ייתכן

במערכות החיימ בעצמנו ,לאחר שלמדנו לטמון
בראש ובראשונה על עצמנו! זה לא נורא ,אין זו
טיבה לעצב ולפטימיות  .אלה החיימ וזה גמ אחד
הדברימ היפימ שבהמ .מתוך החופש לעשות
טעויות ,כואבות י ותר או פחות ,אנחנו לומדימ
לגלות את עצמנו ולאהוב את עצמנו יותר עמ

גמ ,שאני שמ מחוטר בררה.

השנימ והניטיון.

היומ אני מבינה ומקבלת את עובדת היותנו
כבולימ למחצה וחופשיימ למחצה ,לעתימ אנחנו
מגששימ באפלה ,לעתימ צועדימ באור בבטחה,
לעתימ צודקימ ולעתימ טועימ ורובנו מחפשימ
את המשמעות האמיתית של החיימ .גמ החופש
נכלל בחיפוש .בטופו של דבר ,כל אחד מאתנו
מגדיר לעצמו את המשמעות הטובייקטיבית שלו
וחי עמ האמיתות הקבועות והמשתנות ,כל אח,ד
לפי הדרך שבה מתנהלימ חייו.

בזמן הזה ,שנייה לפני טיומ לימודיי ,אני מביטה
קדימה ,לעבר העתיד שלי ,ולא פעמ אני מאבדת
את האופטימיות  .ראשית ,אני לא אדמ כל-כך
אופטימי מטבעי )אבל אל תגלו לאף אח,ד טוב?!(

ישנמ אנשימ ,שבמבט מהצ,ד נראימ כחיימ בבועה

משלהמ .אני מטתכלת בהמ והבועה שלהמ נראית
לי כה מוגנת ובטוחה עד שנדמה שהמ ממש
מנותקימ מהמציאות .ואני חושבת לעצמי עד
כמה התמזל מזלמ .אין להמ פחדימ ,אין להמ
חרדות והמ חופשיימ מהכול  .ואז אני שואלת
את עצמי ,האמ המ בכלל מודעימ למה שקורה
מטביבמ? האמ המ יודעימ שאת החופש לא
מקבלימ טתמ כ,ך אלא לפעמימ צריך ממש לאחוז
בו בשתי הידיימ? ואולי הבועה הזו היא בעצמ
ברכה וזהו החופש הגדול מכולמ  -לא לחשוב
בעצמ,ך לא לדאוג ולא להחליט החלטות קשות.
אבל לא כולנו ניחנו בכישרון להחליט החלטות
קשות בקלות בלתי נטבלת ,ולכן תכופות אנחנו
מרגישימ כבולימ .למעשה אנחנו חופשיימ לחשוב
על כל מה שעולה על רוחנו ,אבל עלינו להבין
שאל לנו להיות כל-כך ביקורתיימ ושיפוטיימ
לגבי חייהמ של אנשימ אחרימ  -לכל אחד יש
צרות משלו .לעתימ ,מרוב מחשבה חופשית,
שגובלת לפעמימ בדמיון פרוע ובמחשבות
מטורפות על מהותמ של החיימ ,אנו רוצימ
תשובות מידיות לכל שאלה .אנחנו חייבימ להרגיע
את עצמנו ולזכור שאנו בחרנו לנהל את חיינו
כפי שהמ מתנהלימ ,למרות שבעבר החליטו
החלטות רבות בשבילנו.
באשר לי ,הדברימ חייבימ להתנהל בצורה שכזו,
כי אני הייתי חופשייה להשתנות ולהילחמ על
חיי ועל אמונותיי .התחלתי לחפש דרכימ
להתמודד עמ דברימ כואבימ ,אמיתות קשות
ומציאות קשה .לא תמיד מצאתי את הפתרונות
הטובימ והנכונימ .כך גמ גיליתי שוב ,שאני לא
ממש חופשייה לעשות את כל מה שעולה בדעתי
ושאני חייבת להתחשב ברצונמ של אחרימ,
בטיפשותמ ,באכזריותמ וגמ בכמה דברימ קצת

יותר חיוביימ .כך גמ למדתי ,שחופשי זה באמת
לגמרי לב.ד

ושנית ,המצב הביטחוני בארץ ,מעכיר מאוד את

המצב הכלכלי והטיכויימ למצוא עבודה מעניינת
בתחומ שלנו ששכרה בצדה ,אינמ רבימ .דברימ
כאלו ,ללא טפק הורטימ את שמחת החופש
שמחכה לי מעבר לפינה .טיומ הלימודימ מהווה
שמחה גדולה שמהולה בעצב .מצד אחד נדמה
לי שהנה ,מגיע "החופש הגדול" .יהיה לי פנאי
לעטוק בדברימ אחרימ ,שנדחקו הצדה במשך
יותר משלוש שנימ ,ומצד שני אני שואלת את
עצמי מה טוב בכל החופש הזה? מה אעשה בכל
הזמן הפנוי הזה ואיך אגשימ את כל החלומות,
אמ לא יהיה לי מטפיק כטף?! בעצמ ,בריא להיות
עטוקימ ,הרי העבודה היא חיינו.

אז אמרו לי אתמ ,החופש טוב או רע ,ואמ זה
טוב ,איזה חופש עדיף? האמת היא שהחופש

הוא דבר בטיטי שעליו גדלנו והתחנכנו ,כל אחד
בדרכו שלו ,לפי משפחתו ,טביבתו והוא עצמו.
אני ,לא לגמרי בטוחה ,מהו החופש במתכונתו
הטהורה ,האמ הוא מצוי בעולמ ה"חופשי" שלנו
או שמא הוא מצוי בעולמות אחרימ למשל בעולמ
השלישי שנמצא במזרח; כאשר נוטעימ לטייל
בו מוצאימ שמ יותר חופש מאשר בכל פינה
שבה היינו בארץ .ואמ בחרתמ שלא לנטוע מפה
אלא לטייל ,לעבו,ד לחיות או טתמ כך לברוח,
האמ זה אומר שאתמ פחדנימ ללא קשר למניעימ
שלכמ? האמ רק מי שהרגיש חופשי מטפיק
לנטוע מפה הוא בעל התעוזה והאומץ? ואולי,
רק אולי ,אלה שבחרו שלא להיעלמ מפה
לתקופות בלתי מוגבלות ,המ אלו האמיצימ והמ
באמת חופשיימ לחיות ולהתמודד עמ המציאות
שמבית?!

אמ אטכמ ,אגלה שהעליתי יותר מדי שאלות
ומעט מדי תשובות לגבי השאלה "מהו החופש".
אני לא מומחית גדולה ולבטח איני יודעת טוב
יותר מאחרימ ,אבל לגבי דבר אחד אני בטוחה
וכל תורה רוחנית עתיקה ,תגבה אותי על כך -
החופש הוא נפלא ,אבל על מנת להגיע אליו
באמת ובצורה המתאימה לנו ביותר נדרשימ
אהבה ואושר רבימ .כולנו חופשיימ לבחור את
החופש שלנו .כולנו גמ חופשיימ לחיות ולתת
לחיות.

כשאני עוצמת את עיניי ושומעת את המילה
"חופש" ,ניחוח ימ מלוח מגרה את אפי .ציוץ
ציפורימ ממלא את אוזניי ושמש חמימה מלטפת
את גבי .אילו רק יכולתי לנסוע למקומ כלשהו
שבו הייתי מנותקת מהכול ,משאון העיר ,מלחץ
העבודה ומדרישות הלימודימ והסביבה .חופש
מצטייר כהתנתקות גמורה מכל מה שבשגרה.
חזרה לשלבימ הכי בסיסיימ של פירמידת הצרכימ:
אוכל טוב )כפי יכולתי( ,חומ וקור במינון הנכון,
ביטחון אישי )מהתפוצצויות למשל( ותואמ
בראד פיט שמכרכר סביבי .עצמ קיומה של
הפנטזיה הנפלאה הזו ,באופן אירוני ,הוא הבסיס
של חוסר החופש בחיי ,בחיינו.
אין ספק שהחברה יוצרת בעבורנו מאוויימ
שמקורמ בפנטזיות .אך התמונה הנכספת שאנו

יוצרימ לעצמנו לא תמיד מביאה אותנו למקומ
שאליו התיימרה להביאנו .החומרניות שעוטפת
אותן מסנוורת אותנו וגורמת לנו להאמין
בנחיצותמ של אותמ מאוויימ לחיינו ,אני הרי
לא באמת מאמינה שאמ אקפוץ לאילת כולמ
אכן יקפצו מחיי! נשאלת השאלה :מה יעזור לי
חופש מהאגדות כשחיי היומיומ שלי המ גיהינומ?
אני רוצה לצאת לחופש ,לנסוע רחוק כדי להספיק
לעשות כמעט כל מה שאני לא מצליחה לעשות
כאן :ליהנות ,לקרוא את כל הספרימ שקניתי
בשנימ האחרונות ,להקשיב לכל התקליטורימ
שקניתי ברגעימ של חולשה ,להגשימ חלומות

ולממש פנטזיות .להתקשר לכל המשפחה
והחברימ שתמיד נמצאימ בשבילי אבל כמעט
לא שומעימ ממני.
המחשבה שמצבימ פיזיימ/חיצוניימ מסוימימ

יכולימ להגדיר לי מושגימ כל כך

בסיסיימ

וברורימ ,כגון :חופש ,אושר ואהבה ,מבטאת את

הבורות שלי לגבי עצמי וההתכחשות לתחושות
האישיות שלי .כדי לצאת ל"חופש" אני צריכה
קודמ כול להגדיר לעצמי מהו מושג החופש
בעבורי .החופש שלי מתפרש כהיעדר גבולות
ומגבלות ,המצב הטבעי ביותר שבו אני אוכל
להרגיש ,לחשוב ,להתנהג ובעיקר לבחור את
בחירותיי מתוך נאמנות מוחלטת לעצמי .להיות
מסוגלת לא לפחד כל הזמן מחריגות ולא לנסות
לברוח בכל פעמ שנראה באופק מצב חסר שליטה,
להיות בטוחה גמ כשלא בטוח .היומ שבו אדע
שאני מסוגלת להתמודד עמ כל אלה ,הוא היומ
שבו אצא לחופשה אמיתית .כל האנרגיות
האינסופיות שהשקעתי בלתכנן ולהתגונן ,בלתרץ
ולהתרוצץ ,בלהצטער ולכפר יתפנו כדי לאפשר
לי לבחור בלב שלמ את פיסות חיי וליהנות מכך
בדרכי שלי.
השורה התחתונה ,בשבילי כמובן ,היא שחופש
אינו מצב של שבועיימ בשנה אלא של מצב

יומיומי .לפקוח את העיניימ בבוקר ולדעת שאני
קמה לחיימ בהמ אני חופשייה להיות ולהתמודד
עמ הכול.
נוורת
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חופש עבורי הוא מושג אמביוולנטי מאין כמותו.

מח,ד קיימת אצלי שאיפה קמאית אליו ומאיד,ך
המחשבה על כך שהייתי מקבלת אותו כפי שהוא
מעוררת בי פחד ורתיעה .החופש נתפס בעיניי

כחלל של אינסוף אפשרויות העומדות בפניי וכל
שעליי לעשות הוא לקחת ולהתנסות .כשאני
מנסה לדמות מה הייתי עושה לולא היו לי כבלי
מחויבות כלשהמ אני מוצאת את עצמי חושבת
על כבלי מחויבות חדשימ ,אבל הפעמ יהיו אלה
רק כבלימ שאני בוחרת בהמ.
למשל ,לו היה ניתן לי החופש המיוחל על מגש
של כסף ,והייתי בוחרת ללמוד לעומק תחומ
כלשהו המעניין אותי ,הרי שהלמידה המעמיקה
עצמה הייתה הופכת למעמסה ותחושת הצורך
בחופש הייתה חוזרת.

המעניין הוא ,שכאשר כמהימ למשהו ,אותו

"משהו" מצטייר כנשגב ,מיוחל ושמימי ,ואילו
כאשר החלומ מתממש ,נשמעת פעמימ רבות
הטענה שזה לא בדיוק מה שחשבנו .זה קורה
משומ שהדבר שייחלנו אליו הוא ארצי כמו כל
דבר אחר ונושא בחובו טוב ורע .כל חוויה

שחוויתי בחיי )בעודי ערה על כל פנימ( נעדרה
שלמות משומ ארציותה .ואמ נחזור לנושא
החופש ,אני נוטה להאמין כי חופש מוחלט אינו
אפשרי מבחינתי ברמה הרגשית ,מאחר שעמ

החופש המוחלט מגיע השיעמומ שהיווה לי בעיה
קשה מאז ומעולמ .כשאני מנסה לדמיין חיי
חופש מוחלט הנתמכימ בממון מספיק למחיה
סבירה כולל מזון ,כסות ,דיור והוצאות שוטפות
)ואין כאן הכוונה לנסיעה לחו"ל פעמיימ בשנה,

או למגורימ בפנטהאוז( אני חוששת שלא אדע
למלא את זמני ללא מסגרות שיבגילו בהכרח את
מידת החופש שלי .מובן שישנמ הספרימ שאני
כה אוהבת ועוד לא הספקתי לקרוא ,וישנן פינות
חמד בארץ ,שבהן רציתי לטייל ויש צורך רק
בכרטיס לאוטובוס ,וישנמ אנשימ אהובימ

ומוסיקה נפלאה להאזין לה .עדיין אחרי כל אלו,
נראה לי כי השיעמומ שהזכרתי יהיה מנת חלקי
רוב הזמן.

לאור כל זאת ,החופש בשבילי אינו חופש מוחלט,
אלא חופש חלקי .זהו חופש שאדע לתת לעצמי
בתוך המירוץ המטורף של החיימ המערביימ
והחומרניימ הללו .זהו חופש רגשי ,לתת לעצמי
רשות לקומ וללכת ממקומות שרע לי בהמ

ולנסות לשהות כמה שיותר במקומות שבהמ
נעימ ,בין אמ משמעות הדבר היא לקרוא ספר
במקומ לנקות את הבית השבוע ,ובין שתהיה זו
שהות בחברת אנשימ שגורמימ לי להרגיש טוב

ואני גורמת להמ להרגיש הרגשה דומה.
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אורנה ברדרן
החופש שלי הוא ההתחלה של הסוף :המקומ
הקסומ של התחלה בעקבות סוף ,הוא מקומ חד
פעמי ,מלא ביטחון ונשימה עד קצה גבול היכולת.
זה המקומ שבו אני מסיימת את הלימודימ ,אבל
צועדת את הצעד הראשון של שארית חיי .סוף
הלימודימ' :צעד קטן לאנושות  -צעד ענק עבורי'.
למרות שאני לקוית למידה ,עשיתי את זה לב,ד
וכבר אמרו זאת לפניי " -חופשי  -זה לגמרי
לבד".
דיסלקציה מוגדרת כקושי ספציפי ברכישת קריאה
וכתיבה ,קושי שאינו קשור בהכרח ביכולות
אחרות .למעשה ,ההגדרה המסורתית של
דיסלקציה מתייחסת לפער שבין הישגי הילד

בקריאה ,למנת המשכל שלו .אלא ,שכאשר ילד
אינו מצליח במשימה העיקרית של בית הספר,
קשה לסביבה לעמוד על כישוריו האחרימ .בנוסף,
ילדימ מצליחימ להסתיר את הקשיימ שלהמ
בראשית הדרך .המ עושימ זאת בתחבולות
מעוררות התפעלות והמורימ לא תמיד רגישימ
מספיק ,ולא מצוידימ בידע הנדרש לאיתור הבעיה.
הוריי כעסו עליי מאו.ד הייתי עושה מאמצימ
אבל שומ דבר לא הלך .הייתי טובה בציור,
במלאכה ובספורט ,בכל היתר הייתי תלמידה
ממש גרועה .גמ מבחינה חברתית נלחמתי על
מקומי ,כי הייתה לי סטיגמה של עצלנית ,וזה
היה נורא קשה .אף אח,ד במהלך ילדותי ,לא
ניסה ברצינות להבין מדוע איני מצליחה לקרוא,
ומדוע איני יודעת כמה זה שמונה כפול שבע.
אני זוכרת ,שאבא שלי ישב אתי שעות על גבי
שעות ,בניסיון לעזור לי ללמוד את לוח הכפל,
הייתי מצליחה עד  ,25מעבר לזה הייתי מבתלבלת.
זו בעיה של זכירה סדרתית והצלחתי להתגבר
עליה במידה משביעת רצון .בנוסף ,הייתי נאבקת
באותיות המרקדות ,בספרימ העוינימ ,בזמן שרץ,
בחברימ שמשיגימ אותי ,בהורימ שמאבדימ אמון,

בהשוואה שלי אל אחיי המצטיינימ ,ויותר מכול
בספק המחלחל ומכרסמ ללא הרף בדימוי העצמי
שלי.

שפה זרה ..." .הילדימ הדיסלקטימ יכולימ להשתפר
מאוד בשפת אממ ,והקושי הגדול שלהמ יישאר
עמ שפה אחרת .לפעמימ זה ממש בלתי אפשרי"....
עד היומ אינני מסוגלת להצביע באופן ברור על
המרכיב האחראי לקושי המיוחד הזה .אני יכולה
להגיד שיש לו אפיון גנטי ,שהוא פוגע בבנימ
יותר מאשר בבנות ,אבל אין דרך אובייקטיבית
וחד משמעית לאתר אותו ,והוא שייך למגבלות
הבלתי נראות .מצד אחד אני נורמלית ,אך מצד
שני אני כישלון לימודי.
התלמידימ שהגיעו ללמוד במכללה ,צלחו את
מערכת החינוך והצליחו לשמור על זיק של
תקווה .למזלי ,לקראת הקבלה ללימודימ
אקדמאי מ ,נאלצתי לשפר ציוני בגרות בתנ"ך
ובאנגלית ,ועשיתי זאת אצל "יואל-גבע" .שמ
לראשונה ,מורה הבחין בסימנימ של לקות למידה
אצלי ,והסימנימ האלה חייבו אבחונימ בניצן.
כל-כך שמחתי שאמרו לי שאני דיסלקטית .סוף
סוף אני לא עצלנית ולא מטומטמת .אני
דיסלקטית .עמ הרבה מאמצימ ורצון ברזל,
השלמתי את הבגרות ,התגייסתי לחיל האוויר
ועברתי בהצלחה את מבחני הכימיה הקשימ ,כדי
להיות "לבורנטית" .הצבא מכל מקומ הרימ קצת
את הדימוי הסמרטוטי שלי מהרצפה.
הרגשתי שגמ לי מגיע לממש את זכותי ללמוד
ולרכוש מקצוע והשכלה גבוהה ולכן ,נהנתי
מהתמיכה במכללה והצלחתי ,למרות הכול,
לפרוץ דרך חלון ההזדמנות שנפתח בעבורי.
היומ ,המודעות לקושי הספציפי הזה גדלה ,וכך
גדלו ילדימ דיסלקטימ שהצליחו להתמודד עמ
קשייהמ בדרכימ שונות ,ואינמ מוכנימ לוותר
על מימוש עצמי .אני בוודאי שלא מוותרת על
זה .זה החופש שלי .חופש מדימוי עצמי וחברתי
נמוך; היכולת לשאת את הראש ולהישיר מבט
אל הסביבה ולעמוד בקריטריונימ של סטודנטימ
"רגילי ".מ זהו החופש לזכות בהזדמנות שווה
ולבחור מתוך שלל האפשרויות שפתוחות לפני
"כולמ".
הפחד היחיד שעוד נותר בי ,כיוון שאני יודעת

הקושי העיקרי שמלווה אותי עד היומ וגורמ לי
תסכול וקושי להאמין בעצמי ,זו האנגלית .בכיתה
',ד כשהתחלנו ללמוד אנגלית ,פיגרתי מאוד אחרי
חבריי לכיתה ,והגשמתי לגמרי את הנבואה של
הילדה המטומטמת שלא משתדלת .המאבחנת
הדידקטית שלי מ"ניצן" סיפרה לי פעמ ,שאחת
הבעיות המרכזיות של דיסלקטימ ,היא רכישת

שהמרכיב הגנטי הוא משמעותי בדיסלקציה,
הוא שהילד/ה שלי יצטרך/תצטרך להתמודד
עמ אותמ קשיימ שאתמ התמודדתי אני .הניסיון

לימד אותי ,שידע הוא כוח וידע הוא גמ חופש.
לכן ,בעזרת הידע שיש לי ,אדאג שילדיי יהיו
חופשיימ ומאושרימ ,כפי שאני מאמינה שצריכימ

להיות כל הילדימ כולמ.
כוורת
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יעל לאוטמו

לעתימ הדברימ הנראימ כפשוטימ ויומיומיימ
המ המורכבימ ביותר כשבאימ להעלותמ
על הנייר ..

בעודי הופכת במחשבתי בניטיון להגדיר מהו
חופש ,אותה מילה שבירה ,כבר כשאני הוגה את
המושג ,קיימת תחושה של מין שחרור רגעי
ומתחזקת בי ההרגשה כי הוא לא בהישג יד.
כ,ך שהאטוטיאציה הראשונה העולה בי הנה
"כלוב הברזל" של וובר התוחמ את משחק
הגבולות בין "הדבר" שהוא חופשי ומשוטט לו
בחלל חטר גבולות ובין ישות אחרת )או
שמא אותה

האחת ( ..

הנשארת תחומה בין

טורגי הכלוב ,בתוך משחק הגבולות .
בכל זאת ,אנטה לתאר את מהות החופש דרך
חוויות היומ יומ.

חופש מקבל משמעות עבורי בשני מצבימ; האח,ד
כשאני משחזרת במודע או בחלומות בהקיץ
חוויות נעימות כגון שיטוט בטמטאות בהודו,

רגע מבודד על פטגת הר מופלאה

-

במקומ בו

הרוח הנושבת בחזקה מעוררת את הרוח הפנימית

ומחזקת את תחושת החיימ ,ורגעימ של אושר
עמ אנשימ קרובימ ,שמרחוק נצבעימ אחרת.

טוג שני של חופש הנו "איימ של זמן"  ,כמו שיחה
מעניינת עמ חברימ או שהייה במקומ מטוימ
שבו הזמן נעשה

חטר משמעות עבורי .תוך כדי

כ,ך עולה בי ההכרה כי מזה זמן מה )לא מוגדר(,
לא חשבתי על מה שהיה אתמול ועל מה שצופנות

הדקות הקרובות ביותר ,זוהי מין תחושה של
שחרור מוחלט מאותמ טורגימ שהולכימ וטוגרימ
עליי ומהמועקה בבטן שמתלווה אליהמ.
אותמ רגעימ ממחישימ לי את הקשר הטימביוטי
בין גוף לנפש .

אך מדוע החופש שלי מתקשר לבריחה ,מדוע
אין הוא יכול להיות חטר טורגימ? אולי מכיוון
שכל עוד אני נמצאת בתוך אותו הכלוב ומתפקדת
במערכת של תלות כה חזקה בגבולות של
אחרימ ,כל יציאה ממנו אינה התמודדות אלא
פורקן זמני  ,רווחה זמנית הנובעת מהתחמקות

בדרכימ שונות ,בריחה מכל מה שהטכמתי
להטכימ לו .אני יוצאת אל השונה ממני לפרק
זמן תחומ ושבה אל אותו הכלוב ,כאשר אני
עצמי טוגרת את הבריח ונועלת אותו מחדש.

מדהימ עד כמה קשה להשתחרר מהעכבות ולהבין
שהחופש הוא בתוכנו ,וכאשר אנו נותנימ לעצמנו
פטק זמן על מנת להקשיב למתרחש במוחנו
)ניטיתמ פעמ?( ,אנו מגלימ כיצד הוא שולח את
הרץ שלו לכל הכיוונימ ,כבמשחק שחמט נואש

ששחקניו מאבדימ את השליטה על הכלימ .כמה
הבלימ )או שמא אטוטיאציות

חופשיות?( ..

ממלאימ אותנו ולא נותנימ לנו להתקרב אל
האינטואיציה האמיתית ,כמה היגיון וניכור קיימימ

בנו כלפי עצמנו ,אז איפה החופש?

האמ צריך "לצאת לחופש" כדי "להיות בחופש"?
ואולי החופש הוא בתוכנו ,ברצון האמיתי להקשיב
לאותו מחולל פנימי שמרצד לו ומחפש מנוח.
איך נלמד להקשיב לצרכימ של הדבר הזה שצורח
ובועט בתוכנו ,האמ נלמד להקשיב לעצמנו? ..
)ייתכן שזוהי תפיטת החופש של האנשימ

העשירימ(..
ואטיימ בדבריו של טקוט שאו-

" Stop trying to observe time and you
"will be free of time
1..Scott ~haw, (1 999), from "zen o' c[ock", book
falth Indla, Delhi.
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גלעד גוטפלד
מה זה חופש? האם הוא קיים או שמא הוא רק מושנ?
היה היה דייג שמדי יומ קמ בארבע בבוקר ,ישב

על כיסא בנמל ,הטיל את חכתו ודג דגימ ,כך חי
לו הדייג במשך כל ימי חייו ,ובהגיעו לגיל שישימ
כמנהגו ,הגיע לנמל והחל במלאכת הדיג,
לפתע נעצרה לידו מכונית פאר נוצצת,
ממנה יצא אדמ מבוגר ,התיישב על המזח על
שרפרף ,הוציא חכה מתיקו והחל לדוג ,לאחר
מספר ימימ שבהמ ישבו זה לצד זה על המזח
אמר לו הזר" :כל חיי חלמתי על היומ שאמכור
את מפעלי ואצא לפנסיה כדי שאוכל לשבת כמוך
על המזח ולדוג דגימ" ,שאל אותו הדייג" :למה
רק עכשיו בהגיעך לגיל מבוגר אתה עושה את
מה שתמיד חלמת עליו? הרי אני עושה זאת
מגיל צעיר ומתוך אהבה".. ,
המשל הזה מסמל בעבורי את המושג חופש,
האמ אני יכול לחיות את חיי אך ורק על פי
רצונותיי ,להרגיש חופשי לגמרי? זהו חופש?
אמ החופש נמצא בתודעה שלי בלבד ללא כל
קשר לעיסוקי ולחיי הרי שגמ לו אהיה כלוא
מאחורי סורג ובריח ארגיש חופשי! הרי כשאדמ

נמצא בכלא הוא איננו חופשי אך האמ אדמ שלא
יושב בכלא או בכל מוסד סגור אחר הוא חופשי?
באשר לי ,באותה נשימה שאומרימ חופש,
צריך לשאול חופש ממה?
החופש הוא יחסי ,זה מושג שמטרתו לתאר
מספר תחושות שדרכן האדמ מביע את רצונותיו

להגיע למטרה כלשהיא )כמו הדייג והמיליונר(,
ניתן לומר שהחופש הנו מושג סובייקטיבי הקיימ
בכולנו כמו תודעה קולקטיבית ,מעין סמל חברתי,
האמ תפיסת החופש בחברה המערבית ,לפני

חמישימ או מאה שנימ זהה לזו של היומ?
לפעמימ כשאני פותח את המחשב וגולש
באינטרנט אני חש בחופש ,לפעמימ כשאני קמ
בבוקר ומחליט לטוס לחו"ל באותו יומ ואכן
עושה זאת אני מרגיש חופש ולפעמימ אני יוצא
"להתפרק" בחוץ כדי לחוש קצת חופש,
חופש הוא נגזרת של הפונקציה שאנו ממלאימ
בתקופה מסוימת בחיינו ,כגון :לימודימ ,עבודה,
בטלה ,לימודימ ועבודה ,צבא ומה לא.. ,
מהו

החופש

שנחוש

בעוד

עשרימ

שנה?

גמ החופש תחומ בתוך מסגרות חיינו ,שכן ללא

כסף לא הייתי יכול לטוס לחו"ל ,כשיוצאימ
לדיסקוטק או לפאב צריכימ להתנהג בהתאמ
לקודימ חברתיימ הנהוגימ באותו מקומ ,אך אמ
ארצה להיות חופשי לגמרי ,זאת אומרת לחוות
את מלוא הוויית החופש האבסולוטית ללא כל
התייחסות למסגרות ,למטלות ,לחובות ,הייתי
מאושפז במוסד סגור ,או שסתמ הייתי מוגדר

כ"לא

נורמלי".. ,

החיימ )או הגורל( מסגרו את חיינו בתוך מספר
מסגרות כמו לימודימ ,עבודה ,משפחה ,חברימ,
חברה ,בשבילי חופש הוא רק מושג שגורמ לי
לעשות הרבה כיומ כדי שברבות הימימ אוכל
להתבטל ו"להרגיש חופשי ומאושר" ,החופש הוא
הקונפליקט בפנימ שדורש ממני להשקיע קצת
יותר ,לעבוד עוד קצת שעות נוספות ,לישון קצת
פחות בלילה ,כדי שאוכל לבלות ,ליהנות ,להתרווח
ולעשות ככל העולה על רוחי ,עד שאשמע את
הקול הקטן בתוכי קורא לי לשוב ולהיות גלעד
גוטפלד הישראלי ,סטודנט שנה שנייה למדעי
ההתנהגות ועובד בחברת בנייה,
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לפני שהעיר
מדי יומ אי ,מוקדמ בבוקר,
ללא הפסקה מתחילה את מרוצה היומי ,אני
דוהרת במכוניתי הכחולה אל העיר.
כמוני ,גמ מי עושה את דרכו אל המקומ ,הוא
מתקרב אט אט אל הכניסה ,השעה כבר , 08:00
והנה

השער נפתח וכמו באגדות הוא מכניס את

רגלו פנימה ,אל העיר
עמ חומה,

-

עיר אחרת .זוהי עיר

משהו שכבר מזכיר עיר אסורה.

מלבד היותה יחסית קטנה היא נושאת בחובה
סממנימ מובהקימ של עיר ,צריך רק מעט חוש
כיוון כדי להיכנס ולא ללכת לאיבוד ואט אט
הדברימ נעשימ ברורימ .מושלימ בדמות רופאימ,
או ליתר דיוק פסיכיאטרימ ופסיכולוגימ .אזרחימ
בדמות חולימ ,או ביתר הבחנה  -חולי נפש,
ויחסימ

-

שהמ מהות קיומנו.

בדומה לערימ אסורות אחרות ,מהמציאות

מי ממלמל לעצמו משפט שכבר שגור בפיו
"אוף  ...משוגעימ  ..כולמ פה משוגעימ ".ובתוך כל

אלה ,הוא פונה אל החלק האחורי של העיר ,ליד
פינת החי  -אל ממלכת הילדימ .הוא מתקרב
אל שער נוסף ונעול ,שלידו שלט מתקלף:

) בית החולים לבריאות הנפש  -מעון היום לנוער (
מבט פנימי

',מ ילד המוגדר "גבולי" בניסוח הקליני,
 ,BORDER LINEשונא במיוחד את הטקס של
הבוקר .הטקס שבו כולמ עומדימ ,זה אחר זה,
לקחת את התרופות .לרוב הוא מתעייף אחרי
לקיחתן והדבר מוציא ממנו כל רסיס של חשק
לעשות משהו .הוא מנסה לדחות את הקץ ,נותן
לשאר לעשות את זה לפניו .אבל זה לא כל כך
פשוט .כולמ בשלהמ ,והתרופות מחכות.

ומהדמיון ,מספר המבקרימ קטן ונבחר בקפידה

והתפאורה הכללית מתעתעת  -ספק אמיתית
ושלווה וספק שקרית ומאיימת לבלוע לתוכה
את המבקר ,לכלוא אותו .בכניסה נגלה לעיניו
שביל ארוך ומשתר,ך מוביל אותו בתחושות
מעורפלות ,שבין הרצון והאי רצון ,אל עולמ
נסתר ,שעוד עתיד להתגלות .מעט מאיימ ומעט
מסקרן .גמ כאן כמו בכל מקומ אחר ,כבר למד
',מ צריך ללמוד להסתדר ,לשרוד.

',א רובץ על הספסל ,ישן לגמרי .כך הוא מעביר
את כל התקופה האחרונה .אי ,המוכר כאימת
המחלקה ,עלה מבריה"מ עמ אביו לפני כמה
שנימ .הוא חטף בילדותו כמה מכות "הגונות"
ופיתח במשך הזמן מחלה נפשית ותדמית של
זאב לא רק משומ גודלו ,או מפני שהוא מצייר
עצמו ככזה ,אלא משומ שהספיק ,בהשפעת
סמימ ,לאשפז כבר כמה שכנימ שהפריעו לו
בדרכו .בסופו של דבר הוא הגיע למעון .לידו
עומדת ש' מוגדרת כבעלת הפרעה אובססיבית
קומפולסיבית בשילוב סינדרומ טורט.

על כיסא הגלגלימ שלו ומציע למי ולאחרימ שוב
ושוב לקנות את אותו שעון סבא ,שמחוגיו
פרחו להמ כבר מזמן .לאחר שהוא נעלמ ניגש
השני ,בעל הזקן הארו,ך קצת מוזנח ומכקש שקל
 -תמיד יבקש רק שקל ואז יירגע .אחר כך

היא מתבוננת במראה שוב ושוב ,בודקת אמ

בעוד הוא מהרהר בכ,ך מגיח האיש הראשון.
הוא מחייך חיוך רחב ומחוסר שיניימ .הוא יושב

מופיעה ההיא ,הצבעונית .איפור מרוח ,צעקני

ניכר על פניה והיא בוכה ,כמעט צורחת ,קשה
להבין מה היא אומרת .מנג,ד חבורה שמנמנה
ישובה על הספסל .המ מקשיבימ לרדיו שהוגבר
עד לשיא עצמתו .זה נראה להמ טבעי .אז הוא
נתקל באיש השרוע על הדשא ,כשפניו טמונות
בקרקע .הוא מדלג .וברקע ,מפלחת את הרעש
שירתו של גבר ,מאחד החדרימ הגבוהימ "בדד
אלך ,גמ תפילה אין לי ,בד,ד בלי עתי,ד בלי
תקווה ,בלי חלומ) ".זוהר ארגוב(.
כוור  IIז. ,סס ג 82-80

\_!)יניה נפלו )סמל לכליה( .גמ שי באה ממשפחה
קשה .שי ,אמה ואחותה האנורקסית בת
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חיות בחדר אח.ד השתיימ מתנכלות לה ומזניחות
אותה .במקביל מעניקה לה האמ כספימ לבזבוזימ,
כי מי אוהבת לקנות בגדימ .ובין שני אלה מתרוצץ
',ש סכיזופרן .הוא ניסה כבר ,בכל דרך אפשרית,
להגעיל את כולמ ולהמאיס את עצמו על הילדימ
ועל הצוות הרפואי .זו הדרך היחידה שהוא מכיר
כדי למשוך תשומת לב .ע' לעומתמ ,די ממושמע.
הוא פונה אל חדר התרופות .לע' יש אימא ואחות.
אחותו גמ היא חולת נפש ,כך שהאמ מגדלת
ומכלכלת לבדה שני ילדימ כאלה בביתה.
רי בפינה .היא כמעט לא זזה ממנה .ר' חיה רק
עמ אמה חסרת האונימ .ר' מאוד אוהבת את

אמה אבל גמ רוצה לרצוח אותה .ד' גמ הוא
כמעט לא מדבר ולא נע .תמיד הוא כזה .קטטוני.
ד' נולד עמ פיגור שיכלי והועבר למשפחה אומנת.
במהלך השנימ ,החזירו אותו ההורימ אל חיקמ,
אבל כבר היה די מטובך לטפל בו .הוא פיתח
מחלת נפש והפיגור ניכר ביתר שאת .הנה מגיעה
באיחור '.פ היא לא מורשית להיכנט מפני שאיחרה
והיא נשלחת הביתה .הצוות חושד כי היא נוטלת
טמימ זה זמן מה .פ' מאוד עליזה וצחקנית .ממש
מאנית .היא כבר ניטתה להתאבד בעבר .עוד
רבימ אחרימ נמצאימ שמ ,כל אחד והמשא הבכד
שהוא נושא.

מ' הצעיר ,ואולי גמ כמה אחרימ ,הגיעו לבית
החולימ למרות שאינמ חולי נפש .אזלת היד
של הרשויות ושל משפחתו הובילו אותו אל
המקומ הזה ,אל הטביבה הזו והוא נאבק.

ילדות היא תקופה של תקווה
ילדות היא תקופה של תקווה ושל חוטר דאגות.
זוהי תקופה של דשא ,מגלשות ,מחנות ,עפיפונימ,
שוקו ולחמנייה וקצת נזלת לא מזיקה .אחר כך
זה קצת מטתבך .בנימ ,בנות ,פצעי בגרות ,זהות

מינית ,מר,ד תקופה של ציפייה ומחשבות -
התבגרות או התברגות .כולנו בטופו של דבר
מתברגימ .חלקינו עוברימ את המלחמה הקיומית
הזאת בשלומ יחטי ,או לפחות שורדימ בזכות
כמה שביתות נשק .חלקינו נפצעימ ,מדממימ
מעט ומתחשלימ .וחלקינו עושימ את זה לפי
הכללימ ,מתנגנימ עמ החיימ  -נורמלימ.
חלק אחר ,קטן ,אפילו קטנטן עוקף את כל זה,
עושה פנייה חדה ימינה או שמאלה ,אבל לא
חוזר אל הנתיב .חלק שלא מתברג .תקוע.
חלק אבוד מדי ,עקוב מדי ,חלק שממעטימ לדבר
עליו .או משומ שלא יודעימ על קיומו של כוכב
הילדימ הזה או מפני שמדחיקימ את הנושא
לפינה שכוחה ,כי זה עצוב מדי.
רוב הילדימ בבית החולימ מתגלגלימ במורד הר
של מצוקות עד שלפעמימ המ מתרטקימ ומובאימ
אל המקומ ,אחרימ עוצרימ בדרך .לכאורה יש
כאן חלוקה חדה לשתי קבוצות ,אך יש גמ
מעברימ ביניהן .אלה המוגדרימ בניטוחימ קליניימ
כחולימ קשימ יותר ,מיועדימ למחלקה האשפוזית
ואילו למעון היומ מגיעימ ילדימ עמ מחלות
נפש ,אך גמ כאלה שלא נמצאה להמ שומ מטגרת
טיפולית אחרת .לשמ הגיע גמ מ' לאחר שנמלט
מאשפוז בבית חולימ אחר ולאחר ,שבמהלך

ההתפרצויות האלימות שלו ,פגע באחותו הקטנה
וכמעט שרף את הבניין.

הממלכה של מ' הכוללת מטגרת טיפולית מחבקת
ומעניקה ,מעטיקה אותו עד שעות אחה"צ ,אז

יחזור לביתו .רוב הילדימ חוזרימ לבית שבו אחד
ההורימ נפטר או חטר מטיבה אחרת .לחלקמ
יש הורימ או בני משפחה נוטפימ שאושפזו אף

המ בעבר על רקע נפשי וחלקמ עברו התעללות
רגשית והזנחה .המטופלימ הצעירימ כאן חווימ
ימ של מצוקות קיומיות עוד בטרמ הטפיקו
לטעומ את טעממ של החיימ.

מומחים להסתגלות
ילדימ המ מומחימ להטתגלות ואלופימ בהצגות.
המ יכולימ לפתח עולמ מזויף של העמדת פנימ
ודו פרצופיות .המ יכולימ לפתח ניגוד לעצב,
בדמות ליצן מאני וחטר מעצורימ .המ יכולימ
להיות רק עצובימ ,ובמצב הקשה יותר -
מדוכאי מ.

מ' וחבריו ,שצברו כבר כמה וכמה אבחנות

קליניות ,אגרו במהלך שהותמ במקומ ,מידה רבה
של בדידות ,מלנכוליות ,עגמומיות וקהות )כל
אלה אינמ רק תופעות הלוואי של הטיפול
התרופתי( .רובמ מפתחימ דיכאון ,גלוי או טמוי,
הגורמ להתנהגויות השוחקות את כוחות הנפש
וההנאה .מדובר בקושי בריכוז ,או באבדן כללי
של עניין ,מרץ או הנאה בעשיית דברימ .בתחושת
ריקנות .רק להזכירכמ  -מדובר בילדימ.
האבל והשכול בחייהמ מעוררימ עוד רגשות
מוקצנימ בכאוט הרגשי שלהמ; המ כועטימ על
חוטר הצדק שבחיימ ובייחוד על כך שאדמ קרוב
נלקח ללא טיבה )ואולי המ הטיבה( ,המ מיואשימ
ומתוטכלימ בשל חוטר הרגישות למה שהמ
אוהבימ או משתוקקימ אליו.
תטכול וזעמ בדרך כלל מובילימ לתוקפנות כלפי
הטביבה ואף כלפי האדמ עצמו .הזעמ העצמי
יוביל לא פעמ ,להאשמות עצמיות חטרות כל
פרופורציות ולתופעות אחרות :קשיימ להירדמ,
הפרעות בשינה ,חוטר יכולת לאכול או להפך -
אכילת יתר והקאה  -כפיצוי על הריקנות
הפנימית .במקרימ קשימ יותר ,החולה עלול אף
להטתגר מפני העולמ המכאיב והדבר יבוא לידי
ביטוי בשעות ארוכות של נמנומ או שינה,
בהתנתקות ואפילו בניטיונות התאבדות.

עולמו של מ'
כמה גדולה בדידותמ של ילד או נער צעיר
שעדיין לא מצאו את המילימ לבטא את העצב,
או שאין להמ בפני מי לשטוח את כאבמ .כמה
קשה הוא עולמו של ילד שהמטגרת שבה הוא
נמצא ,אינה מתאימה לו ואף מדרדרת את מצבו.
ילד כזה יוצר עולמ פנימי מודחק המכיל את כל
הפחדימ ,המבוכות ,הטפקות והבלבולימ שאין
הוא יכול לבטא משומ שבחוץ הכול מתפורר.
מטיבות שונות ההורימ של מי )ושל אחרימ
במצבו( התקשו להיות מודעימ לצרכימ הרגשיימ
של ילדיהמ ולטפק אותמ .בעקבות זאת הילדימ
למדו להטתיר את החוויות של עצממ מעצממ
ומהעולמ החיצוני .המ חיימ בטוד .לטודות
עלולות להיות תוצאות הרטניות ,בייחוד אצל
ילדימ .המ מובילימ לעיוותימ בתפיטת העצמי
ופוגעימ ביכולת ללמוד ולקיימ יחטימ עמ הזולת.
מי כמו רוב הילדימ בבית-החולימ ,קשור

ל~שפחתו .לפעמימ בעבותות של ברזל .זה קורה

כשהאמ מחליפה את הילד באב שאב,ד או
כשהמשפחה מנטה להגן על הילד מפני המוטד
המטפל ,כדי שלא ירפא .כך ייגזל מהמ בטיט
הכוח והעיטוק  -החולשה והרחמימ ה עצמיי מ.
הילדימ ,באופן טבעי ,מעדיפימ להאמין
שהמבוגרימ פועלימ לטובתמ כמיטב יכולתמ,
אף על פי שאין לכך הוכחות .יתרה מזאת,
לפעמימ הילדימ האלה נופלימ קרבן להתעללות
רגשית ,שכל כך קשה להמ להכיר בה ולדבר
עליה ,בעיקר מפני שהמ חוששימ מתוצאות
הגילוי :כאב נוטף ,בלבול ואבדן הקשר היחיד
שקיימ.

כמו מי ,שחשוב מאוד ליצור קשר אתמ ,לעתימ
מתנגדימ מאוד לכל ניטיון להתקרב אליהמ מכיוון
שלא זכו בעבר באוזן קשבת ובהבנה מצד הוריהמ.
כך המ למדו לא לטמוך על התקשורת עמ האחרימ
ואף לפחד ממנה ,כי לפעמימ היא מטוכנת ואפילו
הרטנית .נוצר מצב שהילד פוחד יותר מכול
ובורח ,דווקא מפני הדבר שהוא רוצה בו וזקוק

לו ביותר.
יצירת קשר עמ מי ,היא תהליך הדורש מידה
רבה של טבלנות וטובלנות וניטיונות חוזרימ
ונשנימ של בניית קרבה רגשית .כרוכה בכך
הרבה יותר עבודה מאשר רק לדבר עמ הילד
שאינו מדבר .התקשורת הופכת לברית מוטכמת
)אמ זה בכלל קורה( רק אחרי הרבה מאוד
דרכימ עקלקלות ועקיפות; שימוש בטמלימ

שמתחברימ לעולמו הפנימי של היל,ד משחק,
חוויות

משותפות והרבה מאוד נינוחות והשריית

בטחון .הבטיט לכל אלה הוא מפגשימ קבועימ
ולאורך זמן.
המקרה של מ' מעורר שאלות קשות לבגי שירותי
הרווחה והטעד במחוזותינו ולגבי מה שקורה
ב"עיר האטורה" בפרט .בבית החולימ שבו מדובר
יש טביבה טיפולית המתאימה לילדימ החולימ
במחלות נפש ואינמ יכולימ להתמודד עמ הטביבה,
או כשהטביבה אינה יכולה להתמודד אתמ .אין
טפק שהוא מצליח להעניק שיקומ ותמיכה
למטופל ולמשפחתו במטגרת מגבלותיו הנפשיות
של הילד ומגבלות שיתוף הפעולה של ההורימ.
אולמ ,לילדימ "טיפוליי מ" כמו ',מ שהוזנחו
מבחינה רגשית ופיתחו הפרעות התנהגותיות,

ילד שחווה הזנחה רגשית יכול להגיב בתפקוד
כללי ירוד ובטדרה של טימפטומימ גופניימ או
נפשיימ .הישגיו בלימודימ יהיו נמוכימ הוא יכול
לפנות לפשיעה ועבריינות .התפתחותו עלולה
להתעכב או להתעוות .מי למשל ,לומד חומר של
כיתה די ,על אף היותו בן •' 2

ילד בועה
לתקשורת רבדימ רבימ .יש בה יותר משימוש

במילימ לצורך ביטוי משמעות .כשלמישהו יש
קשר טוב עמ אדמ אחר ,לרוב הוא קשוב למצבו
הפנימי ,לאופן שבו הוא חווה את עצמו,
למחשבותיו ורגשותיו .כשלילד יש יחטימ תקינימ
עמ האנשימ החשובימ לו ובדרך כלל אלו ההורימ,
באופן טבעי הוא מטוגל לפתח יחט בוטח כלפי
המבוגרימ .יחט כזה מרחיב את פתיחותו ואת

רגישותו .אולמ ,למרבה האבטורד דווקא ילדימ

המטגרת בהחלט אינה מתאימה .היא מקיפה
אותו בחלל ריק מקרבה אנושית אמיתית
)מלבד המטפלימ( ומייצרת לו מציאות מדומה,
שהקבלה שלה רק מחמירה את תפיטת המציאות
שהוא בונה .מי נאבק במראות ,בתחושות,

בקיפאון ובשיגעון הטובבימ אותו והוא רק ילד
חלש ובודד במאבקו .גמ הטגל הרפואי ,המקרין
אמפתיה רבה למצבו ומעניק לו כל מה שניתן,
יודע שזה לא "ממש מקומו" ,אך מטפל
בטימפטומימ שהמ בעצמ חיקוי של חבריו.
ניטיונות שנעשו להעבירו לפנימיה או למטגרת
בית טפרית אחרת עוכבו או הושהו מטיבות

ביורוקרטיות ולוגיטטיות שונות וכך חולפת לה
ילדותו ב"עיר האטורה".

