
        על קצה המזלגעל קצה המזלגעל קצה המזלגעל קצה המזלג    ––––ביבליותרפיה ביבליותרפיה ביבליותרפיה ביבליותרפיה 

        (B.O.T)      ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק ומרפאה בעיסוק(M.A)ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית ביבליותרפיסטית , , , , דנדקרדנדקרדנדקרדנדקר����עמית שיינרעמית שיינרעמית שיינרעמית שיינר: : : : מאתמאתמאתמאת

        

        ,,,,באמצעות התהלי� הסיפורי אנשי� מארגני� את ניסיו� חייה� ומעניקי� לו משמעותבאמצעות התהלי� הסיפורי אנשי� מארגני� את ניסיו� חייה� ומעניקי� לו משמעותבאמצעות התהלי� הסיפורי אנשי� מארגני� את ניסיו� חייה� ומעניקי� לו משמעותבאמצעות התהלי� הסיפורי אנשי� מארגני� את ניסיו� חייה� ומעניקי� לו משמעות""""

        ."."."."מעצבי� את חייה� ואת מערכות היחסי� שלה�מעצבי� את חייה� ואת מערכות היחסי� שלה�מעצבי� את חייה� ואת מערכות היחסי� שלה�מעצבי� את חייה� ואת מערכות היחסי� שלה�, , , , ובאמצעות הסיפורי� הנוצרי�ובאמצעות הסיפורי� הנוצרי�ובאמצעות הסיפורי� הנוצרי�ובאמצעות הסיפורי� הנוצרי�

                                                                                                                                                                                �             מייקל וייט ודיוויד אפסו�     מייקל וייט ודיוויד אפסו�     מייקל וייט ודיוויד אפסו�     מייקל וייט ודיוויד אפסו

        ))))1999199919991999, , , , אמצעי� סיפוריי� למטרות טיפוליותאמצעי� סיפוריי� למטרות טיפוליותאמצעי� סיפוריי� למטרות טיפוליותאמצעי� סיפוריי� למטרות טיפוליות ( ( ( (                                                                                                                                                        

        

היא ש� כולל למקצוע בשירותי הרפואה היא ש� כולל למקצוע בשירותי הרפואה היא ש� כולל למקצוע בשירותי הרפואה היא ש� כולל למקצוע בשירותי הרפואה , , , , """"טיפול באמנויותטיפול באמנויותטיפול באמנויותטיפול באמנויות " " " " המכונה המכונה המכונה המכונה,,,,""""תרפיה ביצירה והבעהתרפיה ביצירה והבעהתרפיה ביצירה והבעהתרפיה ביצירה והבעה""""

היא מהווה טיפול היא מהווה טיפול היא מהווה טיפול היא מהווה טיפול . . . . י�י�י�י�רגשירגשירגשירגשי לש� טיפול בקשיי�  לש� טיפול בקשיי�  לש� טיפול בקשיי�  לש� טיפול בקשיי� � האמנויות� האמנויות� האמנויות� האמנויותהעוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחוהעוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחוהעוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחוהעוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחו

לטפח כוחות נפשיי� לטפח כוחות נפשיי� לטפח כוחות נפשיי� לטפח כוחות נפשיי� , , , , מנת להגמיש דפוסי הגנהמנת להגמיש דפוסי הגנהמנת להגמיש דפוסי הגנהמנת להגמיש דפוסי הגנה  על   על   על   על רגשי המגייס את כוח� המרפא של האמנויות רגשי המגייס את כוח� המרפא של האמנויות רגשי המגייס את כוח� המרפא של האמנויות רגשי המגייס את כוח� המרפא של האמנויות 

מיזוג בי� מגוו� הזרמי� בתחו� מיזוג בי� מגוו� הזרמי� בתחו� מיזוג בי� מגוו� הזרמי� בתחו� מיזוג בי� מגוו� הזרמי� בתחו� , , , , ביסוד הטיפול ביצירה והבעהביסוד הטיפול ביצירה והבעהביסוד הטיפול ביצירה והבעהביסוד הטיפול ביצירה והבעה. . . . ולחזק את כושר ההסתגלותולחזק את כושר ההסתגלותולחזק את כושר ההסתגלותולחזק את כושר ההסתגלות

טיפול טיפול טיפול טיפול , , , ,  באמצעות אמנות חזותית באמצעות אמנות חזותית באמצעות אמנות חזותית באמצעות אמנות חזותיתטיפולטיפולטיפולטיפול        ::::נכללי� בונכללי� בונכללי� בונכללי� בו. . . . האמנויות לבי� תורות הפסיכולוגיההאמנויות לבי� תורות הפסיכולוגיההאמנויות לבי� תורות הפסיכולוגיההאמנויות לבי� תורות הפסיכולוגיה

טיפול טיפול טיפול טיפול וווו פסיכודרמה  פסיכודרמה  פסיכודרמה  פסיכודרמה ,,,, טיפול באמצעות דרמה טיפול באמצעות דרמה טיפול באמצעות דרמה טיפול באמצעות דרמה,,,,טיפול באמצעות תנועה ומחולטיפול באמצעות תנועה ומחולטיפול באמצעות תנועה ומחולטיפול באמצעות תנועה ומחול, , , , באמצעות מוסיקהבאמצעות מוסיקהבאמצעות מוסיקהבאמצעות מוסיקה

 הוא מקצוע יחסית צעיר בתחו� בריאות  הוא מקצוע יחסית צעיר בתחו� בריאות  הוא מקצוע יחסית צעיר בתחו� בריאות  הוא מקצוע יחסית צעיר בתחו� בריאות טיפול ביצירה והבעהטיפול ביצירה והבעהטיפול ביצירה והבעהטיפול ביצירה והבעה    ....))))ביבליותרפיהביבליותרפיהביבליותרפיהביבליותרפיה((((באמצעות ספרות באמצעות ספרות באמצעות ספרות באמצעות ספרות 

�לי� ביצירה והבעה לי� ביצירה והבעה לי� ביצירה והבעה לי� ביצירה והבעה מטפמטפמטפמטפ. . . . ה� באר% וה� ברחבי העול�ה� באר% וה� ברחבי העול�ה� באר% וה� ברחבי העול�ה� באר% וה� ברחבי העול�, , , , הנפש אשר צבר תנופה רבה בעשור האחרו�הנפש אשר צבר תנופה רבה בעשור האחרו�הנפש אשר צבר תנופה רבה בעשור האחרו�הנפש אשר צבר תנופה רבה בעשור האחרו

, , , , בי� אלהבי� אלהבי� אלהבי� אלה. . . . נוער ומבוגרי� כאחדנוער ומבוגרי� כאחדנוער ומבוגרי� כאחדנוער ומבוגרי� כאחד, , , , מעורבי� בטיפול בקשת רחבה של קשיי� נפשיי� בילדי�מעורבי� בטיפול בקשת רחבה של קשיי� נפשיי� בילדי�מעורבי� בטיפול בקשת רחבה של קשיי� נפשיי� בילדי�מעורבי� בטיפול בקשת רחבה של קשיי� נפשיי� בילדי�

קשיי קשיי קשיי קשיי , , , , מצבי דחקמצבי דחקמצבי דחקמצבי דחק, , , , הפרעות באכילההפרעות באכילההפרעות באכילההפרעות באכילה, , , , הפרעות אורגניותהפרעות אורגניותהפרעות אורגניותהפרעות אורגניות, , , , הפרעות בהתפתחותהפרעות בהתפתחותהפרעות בהתפתחותהפרעות בהתפתחות, , , , הפרעות נפשיותהפרעות נפשיותהפרעות נפשיותהפרעות נפשיות

לוקחי� המטפלי� ביצירה והבעה חלק בהתמודדות ילדי� בעלי צרכי� לוקחי� המטפלי� ביצירה והבעה חלק בהתמודדות ילדי� בעלי צרכי� לוקחי� המטפלי� ביצירה והבעה חלק בהתמודדות ילדי� בעלי צרכי� לוקחי� המטפלי� ביצירה והבעה חלק בהתמודדות ילדי� בעלי צרכי� , , , , כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ�. . . . ''''הסתגלות וכדהסתגלות וכדהסתגלות וכדהסתגלות וכד

הגדרת האיגוד הישראלי לתראפיה באמצעות הבעה הגדרת האיגוד הישראלי לתראפיה באמצעות הבעה הגדרת האיגוד הישראלי לתראפיה באמצעות הבעה הגדרת האיגוד הישראלי לתראפיה באמצעות הבעה  ( ( ( (חדי� ע� השתלבות� במערכת החינו�חדי� ע� השתלבות� במערכת החינו�חדי� ע� השתלבות� במערכת החינו�חדי� ע� השתלבות� במערכת החינו�יויויויוממממ

        ).).).).ויצירהויצירהויצירהויצירה

        

        ביבליותרפיהביבליותרפיהביבליותרפיהביבליותרפיה

הביבליותרפיה הינה שיטת טיפול בתחו� הטיפול באומנויות המציעה לכלול קריאה וכתיבה הביבליותרפיה הינה שיטת טיפול בתחו� הטיפול באומנויות המציעה לכלול קריאה וכתיבה הביבליותרפיה הינה שיטת טיפול בתחו� הטיפול באומנויות המציעה לכלול קריאה וכתיבה הביבליותרפיה הינה שיטת טיפול בתחו� הטיפול באומנויות המציעה לכלול קריאה וכתיבה 

, , , , צור�צור�צור�צור�((((, , , , טיפוליטיפוליטיפוליטיפולי����לקידו� תהלי� ייעוצילקידו� תהלי� ייעוצילקידו� תהלי� ייעוצילקידו� תהלי� ייעוצי, , , , ולתעל תהליכי� אלה לתכליות תרפויטיותולתעל תהליכי� אלה לתכליות תרפויטיותולתעל תהליכי� אלה לתכליות תרפויטיותולתעל תהליכי� אלה לתכליות תרפויטיות, , , , בדיאלוג הטיפוליבדיאלוג הטיפוליבדיאלוג הטיפוליבדיאלוג הטיפולי

2000200020002000((((....            

, , , , המטופל ג� סיפורי�המטופל ג� סיפורי�המטופל ג� סיפורי�המטופל ג� סיפורי� השוזר בתו� הדיאלוג המילולי ע�השוזר בתו� הדיאלוג המילולי ע�השוזר בתו� הדיאלוג המילולי ע�השוזר בתו� הדיאלוג המילולי ע�, , , ,  תחו� טיפולי יצירתי וחווייתי תחו� טיפולי יצירתי וחווייתי תחו� טיפולי יצירתי וחווייתי תחו� טיפולי יצירתי וחווייתיזהוזהוזהוזהו

, , , , פיתוחופיתוחופיתוחופיתוחו, , , ,  התהלי� הביבליותראפי הינו תהלי� יצירת דיאלוג התהלי� הביבליותראפי הינו תהלי� יצירת דיאלוג התהלי� הביבליותראפי הינו תהלי� יצירת דיאלוג התהלי� הביבליותראפי הינו תהלי� יצירת דיאלוג.מטאפורות ותהליכי כתיבהמטאפורות ותהליכי כתיבהמטאפורות ותהליכי כתיבהמטאפורות ותהליכי כתיבה, , , , שירי�שירי�שירי�שירי�

טי� טי� טי� טי� טקסטקסטקסטקס, , , , באמצעות טקסטי� נוספי�באמצעות טקסטי� נוספי�באמצעות טקסטי� נוספי�באמצעות טקסטי� נוספי�, , , , עיבודו והבנתו בי� האד� לבי� הסיפור הפנימי שלועיבודו והבנתו בי� האד� לבי� הסיפור הפנימי שלועיבודו והבנתו בי� האד� לבי� הסיפור הפנימי שלועיבודו והבנתו בי� האד� לבי� הסיפור הפנימי שלו

יתרו� השימוש ביצירות יתרו� השימוש ביצירות יתרו� השימוש ביצירות יתרו� השימוש ביצירות     .... לו להבי� את רגשותיו לו להבי� את רגשותיו לו להבי� את רגשותיו לו להבי� את רגשותיוי�י�י�י�סייעסייעסייעסייעממממ לאד� את המתרחש בנפשו ו לאד� את המתרחש בנפשו ו לאד� את המתרחש בנפשו ו לאד� את המתרחש בנפשו ופי�פי�פי�פי�משקמשקמשקמשקהההה

�� שה שה שה שהספרותיות הוא בכ�ספרותיות הוא בכ�ספרותיות הוא בכ�ספרותיות הוא בכ���ת שימוש במדיו� ת שימוש במדיו� ת שימוש במדיו� ת שימוש במדיו� ווווהמאזי� לרגשותיו ומאפשרהמאזי� לרגשותיו ומאפשרהמאזי� לרגשותיו ומאפשרהמאזי� לרגשותיו ומאפשר//// חי% בי� הקורא חי% בי� הקורא חי% בי� הקורא חי% בי� הקוראתתתת מהוו מהוו מהוו מהוו

ביצירה ביצירה ביצירה ביצירה . . . . במהל� הטיפולבמהל� הטיפולבמהל� הטיפולבמהל� הטיפול    טיפולי עקי* המסייע בצמצו� מנגנוני הגנה והתנגדות של המטופלטיפולי עקי* המסייע בצמצו� מנגנוני הגנה והתנגדות של המטופלטיפולי עקי* המסייע בצמצו� מנגנוני הגנה והתנגדות של המטופלטיפולי עקי* המסייע בצמצו� מנגנוני הגנה והתנגדות של המטופל

מיקות מורכבות המהוות בסיס ללמידה מיקות מורכבות המהוות בסיס ללמידה מיקות מורכבות המהוות בסיס ללמידה מיקות מורכבות המהוות בסיס ללמידה אאאא לשמש לצורכי טיפול גלומות דינ לשמש לצורכי טיפול גלומות דינ לשמש לצורכי טיפול גלומות דינ לשמש לצורכי טיפול גלומות דינספרותית הראויהספרותית הראויהספרותית הראויהספרותית הראויה

כוח השפעתה של הספרות על עיצוב הנפש ידוע ומוכר כוח השפעתה של הספרות על עיצוב הנפש ידוע ומוכר כוח השפעתה של הספרות על עיצוב הנפש ידוע ומוכר כוח השפעתה של הספרות על עיצוב הנפש ידוע ומוכר     . . . . פסיכולוגית של אד� על עצמו ועל זולתופסיכולוגית של אד� על עצמו ועל זולתופסיכולוגית של אד� על עצמו ועל זולתופסיכולוגית של אד� על עצמו ועל זולתו



, , , , דמויות ודימויי� מ� הספרותדמויות ודימויי� מ� הספרותדמויות ודימויי� מ� הספרותדמויות ודימויי� מ� הספרות. . . . ידי הוגי� רבי� במהל� הדורותידי הוגי� רבי� במהל� הדורותידי הוגי� רבי� במהל� הדורותידי הוגי� רבי� במהל� הדורות����מאז ומתמיד ונידו� בהרחבה עלמאז ומתמיד ונידו� בהרחבה עלמאז ומתמיד ונידו� בהרחבה עלמאז ומתמיד ונידו� בהרחבה על

בעיצוב בעיצוב בעיצוב בעיצוב , , , , ממלאי� תפקיד משמעותי בתהלי� התפתחותוממלאי� תפקיד משמעותי בתהלי� התפתחותוממלאי� תפקיד משמעותי בתהלי� התפתחותוממלאי� תפקיד משמעותי בתהלי� התפתחותו, , , , המאכלסי� את העול� הפנימי של האד�המאכלסי� את העול� הפנימי של האד�המאכלסי� את העול� הפנימי של האד�המאכלסי� את העול� הפנימי של האד�

יצירת הספרות יצירת הספרות יצירת הספרות יצירת הספרות . . . . ת ובהתנהגותו למעשהת ובהתנהגותו למעשהת ובהתנהגותו למעשהת ובהתנהגותו למעשהובאי� לביטוי בתגובותיו הפנימיוובאי� לביטוי בתגובותיו הפנימיוובאי� לביטוי בתגובותיו הפנימיוובאי� לביטוי בתגובותיו הפנימיו, , , , תפיסותיו וערכיותפיסותיו וערכיותפיסותיו וערכיותפיסותיו וערכיו

, , , , מקרבת את הקורא לרבדי� חמקמקי�מקרבת את הקורא לרבדי� חמקמקי�מקרבת את הקורא לרבדי� חמקמקי�מקרבת את הקורא לרבדי� חמקמקי�, , , , זמנית על מישורי הנפש השוני�זמנית על מישורי הנפש השוני�זמנית על מישורי הנפש השוני�זמנית על מישורי הנפש השוני�����הפועלת ישירות ובוהפועלת ישירות ובוהפועלת ישירות ובוהפועלת ישירות ובו

את הסדר הנפשי את הסדר הנפשי את הסדר הנפשי את הסדר הנפשי , , , , חוויה ספרותית עשויה לטלטל את הארגו� הפנימיחוויה ספרותית עשויה לטלטל את הארגו� הפנימיחוויה ספרותית עשויה לטלטל את הארגו� הפנימיחוויה ספרותית עשויה לטלטל את הארגו� הפנימי. . . . לפינות חבויות של הווייתולפינות חבויות של הווייתולפינות חבויות של הווייתולפינות חבויות של הווייתו

להשתנות להשתנות להשתנות להשתנות , , , , ומובחנת יותרומובחנת יותרומובחנת יותרומובחנת יותרגמישה גמישה גמישה גמישה , , , , ובו זמנית היא עשויה לתרו� להתארגנות נפשית חדשהובו זמנית היא עשויה לתרו� להתארגנות נפשית חדשהובו זמנית היא עשויה לתרו� להתארגנות נפשית חדשהובו זמנית היא עשויה לתרו� להתארגנות נפשית חדשה, , , , הקיי�הקיי�הקיי�הקיי�

        ....))))1992199219921992, , , , קובוביקובוביקובוביקובובי((((, , , , ולגדילהולגדילהולגדילהולגדילה

להתחבר לסיטואציה להתחבר לסיטואציה להתחבר לסיטואציה להתחבר לסיטואציה , , , , השימוש ביצירה ספרותית מאפשר למטופל להזדהות ע� הדמות ביצירההשימוש ביצירה ספרותית מאפשר למטופל להזדהות ע� הדמות ביצירההשימוש ביצירה ספרותית מאפשר למטופל להזדהות ע� הדמות ביצירההשימוש ביצירה ספרותית מאפשר למטופל להזדהות ע� הדמות ביצירה

לחוות שחרור לחוות שחרור לחוות שחרור לחוות שחרור , , , , האנושית הגלומה בה ובאמצעות תהלי� ההזדהות לחיות את האירועי� בחייוהאנושית הגלומה בה ובאמצעות תהלי� ההזדהות לחיות את האירועי� בחייוהאנושית הגלומה בה ובאמצעות תהלי� ההזדהות לחיות את האירועי� בחייוהאנושית הגלומה בה ובאמצעות תהלי� ההזדהות לחיות את האירועי� בחייו

        . . . . ))))1990199019901990, , , , כה�כה�כה�כה�((((, , , , ותיותיותיותיובהמש� להגיע לתובנה עצמית אשר תוביל לשינוי התנהגובהמש� להגיע לתובנה עצמית אשר תוביל לשינוי התנהגובהמש� להגיע לתובנה עצמית אשר תוביל לשינוי התנהגובהמש� להגיע לתובנה עצמית אשר תוביל לשינוי התנהג, , , , רגשירגשירגשירגשי

        

        טיפול ביבליותרפי לילדי�טיפול ביבליותרפי לילדי�טיפול ביבליותרפי לילדי�טיפול ביבליותרפי לילדי�

    ילדי� ה� לקוחות טבעיי�ילדי� ה� לקוחות טבעיי�ילדי� ה� לקוחות טבעיי�ילדי� ה� לקוחות טבעיי�אבל אי� ספק כי אבל אי� ספק כי אבל אי� ספק כי אבל אי� ספק כי , , , , השימוש בביבליותרפיה ככלי טיפולי מתאי� לכל גילהשימוש בביבליותרפיה ככלי טיפולי מתאי� לכל גילהשימוש בביבליותרפיה ככלי טיפולי מתאי� לכל גילהשימוש בביבליותרפיה ככלי טיפולי מתאי� לכל גיל

אל אל אל אל שירי� ועול� הדמיו� והפנטזיה ה� כלי� טובי� במיוחד כדי להגיע שירי� ועול� הדמיו� והפנטזיה ה� כלי� טובי� במיוחד כדי להגיע שירי� ועול� הדמיו� והפנטזיה ה� כלי� טובי� במיוחד כדי להגיע שירי� ועול� הדמיו� והפנטזיה ה� כלי� טובי� במיוחד כדי להגיע , , , , סיפורי�סיפורי�סיפורי�סיפורי�. . . . ההההבמיוחד שלבמיוחד שלבמיוחד שלבמיוחד של

הספרות היא כלי המאפשר הספרות היא כלי המאפשר הספרות היא כלי המאפשר הספרות היא כלי המאפשר     ....שלושלושלושלו" " " " אניאניאניאני""""ומש� לחזור חזרה אל הומש� לחזור חזרה אל הומש� לחזור חזרה אל הומש� לחזור חזרה אל ה, , , , ליצור אצלו הזדהות והבנהליצור אצלו הזדהות והבנהליצור אצלו הזדהות והבנהליצור אצלו הזדהות והבנה, , , , הילדהילדהילדהילד

. . . . לילד את המפגש הקרוב ביותר למציאות שלא באמצעות אירוע חרי* שהתרחש הלכה למעשהלילד את המפגש הקרוב ביותר למציאות שלא באמצעות אירוע חרי* שהתרחש הלכה למעשהלילד את המפגש הקרוב ביותר למציאות שלא באמצעות אירוע חרי* שהתרחש הלכה למעשהלילד את המפגש הקרוב ביותר למציאות שלא באמצעות אירוע חרי* שהתרחש הלכה למעשה

 כאילו התנסה  כאילו התנסה  כאילו התנסה  כאילו התנסה הילד עובר את החוויה המסופרתהילד עובר את החוויה המסופרתהילד עובר את החוויה המסופרתהילד עובר את החוויה המסופרת. . . . השפעת היצירה על הקורא היא מיידית וישירההשפעת היצירה על הקורא היא מיידית וישירההשפעת היצירה על הקורא היא מיידית וישירההשפעת היצירה על הקורא היא מיידית וישירה

הוא מזדהה ע� דמויות הוא מזדהה ע� דמויות הוא מזדהה ע� דמויות הוא מזדהה ע� דמויות . . . . ורבותו של הקורא מושגת באמצעות תהלי� ההזדהותורבותו של הקורא מושגת באמצעות תהלי� ההזדהותורבותו של הקורא מושגת באמצעות תהלי� ההזדהותורבותו של הקורא מושגת באמצעות תהלי� ההזדהותמעמעמעמע. . . . בה בעצמובה בעצמובה בעצמובה בעצמו

או שהבעיות שלה� נוגעות בזיכרונות שה� טעוני רגש או שהבעיות שלה� נוגעות בזיכרונות שה� טעוני רגש או שהבעיות שלה� נוגעות בזיכרונות שה� טעוני רגש או שהבעיות שלה� נוגעות בזיכרונות שה� טעוני רגש , , , , ספרותיות שיש לה� קשיי� דומי� לשלוספרותיות שיש לה� קשיי� דומי� לשלוספרותיות שיש לה� קשיי� דומי� לשלוספרותיות שיש לה� קשיי� דומי� לשלו

. . . . דר� ההזדהות מתעוררי� בקורא רגשות אשר בפורקנ� הוא עשוי למצוא ער� מטהרדר� ההזדהות מתעוררי� בקורא רגשות אשר בפורקנ� הוא עשוי למצוא ער� מטהרדר� ההזדהות מתעוררי� בקורא רגשות אשר בפורקנ� הוא עשוי למצוא ער� מטהרדר� ההזדהות מתעוררי� בקורא רגשות אשר בפורקנ� הוא עשוי למצוא ער� מטהר. . . . אצלואצלואצלואצלו

מאפשרת לו להפנות את האנרגיה הנפשית לעימות ע� מאפשרת לו להפנות את האנרגיה הנפשית לעימות ע� מאפשרת לו להפנות את האנרגיה הנפשית לעימות ע� מאפשרת לו להפנות את האנרגיה הנפשית לעימות ע� התנסות הקורא בפריקת מתחי� רגשיי� התנסות הקורא בפריקת מתחי� רגשיי� התנסות הקורא בפריקת מתחי� רגשיי� התנסות הקורא בפריקת מתחי� רגשיי� 

שחרור המתחי� נעשה בדר� שחרור המתחי� נעשה בדר� שחרור המתחי� נעשה בדר� שחרור המתחי� נעשה בדר� . . . . ומתו� כ� ג� להשיג זווית ראיה חדשה של הבעיהומתו� כ� ג� להשיג זווית ראיה חדשה של הבעיהומתו� כ� ג� להשיג זווית ראיה חדשה של הבעיהומתו� כ� ג� להשיג זווית ראיה חדשה של הבעיה, , , , הנושא עצמוהנושא עצמוהנושא עצמוהנושא עצמו

אשר כלפיה מרגיש עצמו הקורא אשר כלפיה מרגיש עצמו הקורא אשר כלפיה מרגיש עצמו הקורא אשר כלפיה מרגיש עצמו הקורא , , , , כיוו� שהאובייקט המעורר אות� הוא דמות ספרותיתכיוו� שהאובייקט המעורר אות� הוא דמות ספרותיתכיוו� שהאובייקט המעורר אות� הוא דמות ספרותיתכיוו� שהאובייקט המעורר אות� הוא דמות ספרותית, , , , בטוחהבטוחהבטוחהבטוחה

בכ� בכ� בכ� בכ� . . . . יו� שלויו� שלויו� שלויו� שלו����מויות בחיי היו�מויות בחיי היו�מויות בחיי היו�מויות בחיי היו�מה שאי� הוא מעז כלפי דמה שאי� הוא מעז כלפי דמה שאי� הוא מעז כלפי דמה שאי� הוא מעז כלפי ד, , , , חופשי לבטא רגשות באופ� מיידיחופשי לבטא רגשות באופ� מיידיחופשי לבטא רגשות באופ� מיידיחופשי לבטא רגשות באופ� מיידי

זאת מבלי זאת מבלי זאת מבלי זאת מבלי , , , , מאפשרת היצירה הספרותית לקורא למצוא דר� עקיפה לעיסוק בבעיות דחופותמאפשרת היצירה הספרותית לקורא למצוא דר� עקיפה לעיסוק בבעיות דחופותמאפשרת היצירה הספרותית לקורא למצוא דר� עקיפה לעיסוק בבעיות דחופותמאפשרת היצירה הספרותית לקורא למצוא דר� עקיפה לעיסוק בבעיות דחופות

        ....))))1980198019801980, , , , קלינגמ�קלינגמ�קלינגמ�קלינגמ�((((, , , , שיזדקק לבטא אות� באופ� ישירשיזדקק לבטא אות� באופ� ישירשיזדקק לבטא אות� באופ� ישירשיזדקק לבטא אות� באופ� ישיר
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