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  חנה קורן / כתב היד שלנו מייצג אותנו

  2008ינואר  89עת "עיניים", גיליון המתוך: כתב 

  

גרפולוגיה משמשת לניתוח אופי ואישיות באמצעות כתב היד. המילה "גרפולוגיה" 

  נוצרה משתי מילים יווניות שמשמעותן "תורת הכתב".

  

קונפוציוס להבדלים כבר לפני יותר מאלפיים שנה התייחס הפילוסוף הסיני הגדול 

בכתב היד ואמר: "היזהר לך מפני אדם שכתב ידו כקנה סוף ברוח." קונפוציוס 

דיבר על אנשים שכיוון האותיות שלהם שונה ממילה למילה ומאות לאות, כמו קנה 

יציבים לבין כתב ידם: אנשים לא -סוף הנע עם הרוח. הוא ידע לַקֵּׁשר בין אנשים לא

אפשר לסמוך עליהם, ועל כן כתב ידם משנה -ואי ,כל הזמןיציבים משנים את דעתם 

  כל הזמן את כיוונו.

  

תחילת התהליך בפקודה של המוח למערכת  .כתב היד הוא תוצאה של תהליך

השרירים, הפקודה מועברת דרך מערכת העצבים ומגיעה אל היד האוחזת בעט, 

תוב ללא הפקודה ובסופו של דבר נעה היד וכותבת. היד כשלעצמה אינה יכולה לכ

  כתב היד.בין יש קשר הדוק בין המוח ל לפיכךהמגיעה אליה מן המוח. 

  

הפקודה לכתוב היא גם המשך של תהליך אחר: של גיבוש מחשבה או רעיון. הכתוב 

ל את הרעיון הגלוי. גרפולוג מנוסה חושף וחושף באמצעות מילים מובנות לכ

ושה של הכותב, את האופן שבו באמצעות הכתב את מה שנסתר מן העין: את התח

הוא תופס את עצמו, את נקודות החוזק והחולשה שלו, את המאוויים ואת 

המעצורים. הגרפולוג לומד מכתב היד כיצד חושב הכותב, כיצד הוא פועל, איך הוא 

מסתגל לשינויים, מהם כישוריו החברתיים, מהם תחומי העניין שלו ועוד פרטים 

  רבים.

  

שבאמצעות ניתוח כתב היד אנו יכולים להבין טוב יותר את היא ה גרפולוגיהנחה בה

עצמנו: לגלות מהו המקצוע המתאים לנו, להבין מהם דפוסי ההתנהגות שמקדמים 

  מה מעכב אותנו מלהצליח. –אותנו, ואולי חשוב מכך 
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אלא על זיהוי חתימות.  ,סס על ניתוח אופיולגרפולוגיה תפקיד נוסף, שאינו מב

 מסתייעים משפט יבתבל אדם כתב ייחודי מתבטאת גם בחתימתו, לכן העובדה שלכ

  בגרפולוגים לאימות חתימות על מסמכים החשודים כמזויפים.

  

ולא לפי סימן אחד. כשם שרופא אינו  ,סמך הכתב כולו-ה עלִאבחון גרפולוגי נעׂשֶ 

אינו אות רק על סמך החום הגבוה של החולה, כך גם גרפולוג אחראי מאבחן דלקת ֵר 

ר הסימנים הגרפולוגיים. כל סימן בכתב היד יתקובע שום תכונה ללא בדיקת כל 

עשוי להנחות את הגרפולוג להמשיך את הבדיקה באותו כיוון, אך לאבחנה מדויקת 

  ונכונה נדרשים סימנים נוספים.

  

אלא בדף כולו.  ,חשוב לגרפולוג לראות תמיד את המכלול ולהתמקד לא רק באותיות

דוק גם את השוליים, את הרווחים בין המילים והאותיות, את לחץ הכתיבה עליו לב

ואת גודל החתימה ביחס לגודל הכתב. עשרות רבות של סימני כתב נבחנים 

  בדקדקנות עד לקביעת תכונה אחת.

כשהייתי נערה ו"התאהבתי" בגרפולוגיה ניתחתי כל כתב שראיתי. יום אחד אמרתי 

משבר רגשי, והיא אכן נפלה למשבר רגשי עמוק  לחברה בבית הספר שהיא על סף

וכמעט התמוטטה. אבל המשבר פרץ בגלל המילים שאני אמרתי לה! מאז למדתי עד 

  כמה צריך להיזהר כשמנתחים כתבי יד ומוסרים את חוות הדעת לנבדק.
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