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קתפ קנרפ ןנח 
.םידומע 235.1996 .תונורחא תועידי :ביבא־לת 

םלשל םילולע םהש תובדנתה ,םלוכמ אל יכ םא ,הירבחמ תשרוד תילארשיה הרבחה 

דמעמב םיכוז ל"הצ יכנ .וב ובייוחי אל םהש םיווקמ לכהש ריחמ והז ךא ,רקי ריחמ הילע 

םיעגפנ לע תועדוהל רבעמ ,םוימויה ייחב וניניעמ םיקוחר םבור ךא ,ימואלה סותאב דחוימ 

הלשממה שאר ,אישנה לש םהירוקיב תובקעב םיקתקתמ םימוליצלו תוירקתה ימיב םישדח 

ונתלאשמ תא םיוולמה ,ןופצמה ירוסיי וא ששחה ,החמשה .םילוחה־יתבב ל"הצ ידקפמו 

ונל םיעייסמ ,יאבצה תורישה תפוקתמ םימלשו םיאירב תאצל חילצנ ונידליו ונאש 

םיקוסע וא ץראהמ החירבל םידעומ ונבור ונייה תרחא ירהש ,הלא תוארמו אשונ קיחדהל 

.תירשפא ךרד לכב יאבצה תורישה ןמ טלפמ רחא שופיחב 

וירכממ םיברש יפרגויבוטואה רפסה תא בתכ אל ,היגולוכיספל רוספורפ ,קנרפ ןנח 

,הנש םירשעמ רתוי ינפל שקומ לע הלעש ם"לחזב וילגר יתש תא דביאש יממ .ול ופיצ 

המרונה לשב ידוהיכ ןאכ רכוה אל ףאו) דנלוהמ ץראל ותיילע רחאל םיטעמ םישדוח 

לש ויתולעממ תחא ייניעב וזו .רחא רפסל וניתמה ,(הכלהה יקוח לש תילאינילירטמה 

םע יגולואידיאו ישיא ןובשח להנל ידכ החונה תונמדזהה תא לצינ אל רבחמה .רפסה 

תומד הרהמ־דע הלזגנ הב רשאו ינויצה וכוניח תובקעב עיגה הילאש תטלוקה הנידמה 

,ויגשיהו ויתויהת ,וייח תולילע ראש תא ראתל ידכ וז תונמדזה לצינ אל םג אוה .וירוענ 

ןיאל הדיבכמ תוכנב וייחל םירשעה תונש תישארב ותוא ריאשהש דירחמה ןוסאה תורמל 

האוושהה תועצמאב יותיפב ותדימע תא ןוחבל לוכי ינא .ןנובתמ לכל הפושחו ץק 

תוכנה לע (The Body Silent) קתרמ רפס בתכש ,יפרמ טרבור ,עודי גולופורתנאל 

םיעוריא לש םירחא םיבר םירואיתל םג תאז לצינ ךא ,ופוג תא הגרדהב הקתישש 

.היבמולוק תטיסרבינואב ויתימע םע ויסחי תכסמ ללוכ ,וייח תודלותמ 

וא תורופטמ ימוכחתב ,הנונגס ןחב תשבוכה תיתורפס הריצי בתכ אל םג קנרפ 

םשה תא אשונה רוביגה תודוא־לע ישילש ףוגב בותכ ולוכ רפסה .יפוסוליפ סותא חוסינב 

.יוהיזה יכמסמב נ־ה םע ר־ה רוביח ידי־לע קנרפ םשה לש ושוביש תאצות ,"קתפ" 

םיעוריאה רוזחש .העיצפה רחאל קתפ לש וזופשא תפוקתמ ןמוי ןיעמב םיחסונמ םירבדה 

ותוקלתסה דע ךשמנו ,העיצפה רחאל דיימ ,ןושארה חותינה רחאל ותוררועתהב ליחתמ 

רדעהבו הבש רומוהב ,התוטשפב ארוקב תמלוה הביתכה .םילוחה־ תיב לש ןגומה םחתמהמ 

:ומלענ וילגרש קתפ לש ןושארה יוליגב רבכ יוטיב ידיל אב רבדה .תועמד ליזמ סותפ 

ןאל .ןהיתש ומלענ ולש םילגרה .הרומג תואתשהב ןידסה תא טמש אוה 

ךירצ אוהש עדי אוה .םלה אל לבא ,העתפה שיגרה אוה ...?ומלענ תמאב 

םימשבו ,הרקתב לכתסה קר אוה לבא .ול הרק ארונ רבדש ,בוצע תויהל 

.(28 'ע> ...ומוקמ לע אב לכה .הצורמ היהו ,םילוחכה 

באכה תא ראתמ אוה ,ינילק קוחירבו העדות ירבש לש םירסמ ןיעמב ,םירצק םיטפשמב 

תוחירה תא ,דנלוהל ותוא םיריזחמה תומולחה תא ,באכה יפקתה ןיבש תויזהה תא ,יזיפה 

תא ,זופשאל וינכש תא ,אבצה יגיצנ לש םיצלואמה םהירוקיב תא ,קיפמ עוצפה ופוגש 

תרזעב הטויט םושירב ומכ ,םיקדו םיטעמ םיווקב םישענ םירואיתה .םיאפורהו תויחאה 
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םיווקה תא ומצעב םילשמ ארוקהשכ םייח םיאלמתמ םה תאז תורמל ךא ,רייצ לש ןורפיע 

תוחאה רואיתב דחוימבו ,םיטרפה טועימ תורמל תומימח םג הלא םירואיתב שי .םירסחה 

.הרואכל החוד סופיט אקווד ןמסל אבש ,"ברועה" יוניכה תא תאשונה 

היטבמאה רואית אוה ,םתמצועבו םתונכב םימיהדמה ךא ,םישקה םירואיתה דחא 

קונית לש םינואה־רסח ובצמל רזוח וייחל םירשעה תונשב רבג :העיצפה רחאל הנושארה 

שדחמ "לותיח"הו הציחרה ךילהתבשכ ,םדמ םודא םגאל דיימ םיכפהנ הימימש היטבמאב 

תופצל קתפ לש הנושארה תונמדזהה םג יהוז .ורשבל תוקובדה ויתושובחת תא ריסהל שי 

ותורירמ ןאכ םגו ,רומוהה תא דבאמ וניא אוה לבא .וילגרמ ורתונש םימרגב רישי ןפואב 

השישק ,"לעי" ןוגראמ תבדנתמה ול הניתממ באוכה עוריאה רמג םע .תונייוע תלוטנ 

תוסנל ול העיצמ םג איה "?היטבמאהמ תינהנ" :תלאושו רקובה־תחורא שגמ םע ,הביבח 

...תצק ותוא ןנצתש ןופפלמ תכיתח 

תלגוסמ הניא השדחה תדמלתמה תוחאה רשאכ ,תררמצמ היווחכ תרזוח היטבמאה 

הפוצה םג אוהש ,עבוטה ןיא ,באכהו הדרחה ךסמל דעבמ .ותעיבט תא עונמל טעמכ 

תודוא־לע וחווידב .םינואה־תרסח תוחאה לש תולוהבה הינפ הארמ תא חכוש ,עוריאב 

לש רשקהב וילע תורבועה לעוגה תויווח תא ארוקהמ ךסוח אוה ןיא ,ולש תיפצתה אשומ 

ךמסמ דבעידב קיפה קנרפ .ויעצפ תסרוממ תואצוי םיעלות רשאכ ,ןוגכ ,אוה־ופוג 
לש תרוסמה בטימל םיכייתשמה הלא םג ,םיילנויספורפ םיגולופורתנאש יפרגונתא 

היפרגונתאכ הז רפס רידגהל ןתינ .םיארוקל קפסל םיליגר םניא ,תיביסקלפרה הביתכה 

הדרחה באכ ,המוקה ןדבוא חכונל באכה ךכמ תוחפ אל ךא ,יזיפ באכ לכ־סדוק :באכ לש 

וז ןיא .הבהאלו תינימ תויגוזל יוכיסה ,דחוימבו ,יסיסבה ימויקה רושימב דיתעה ןמ 

םייזיפה םויקה תוחוכ לש םתמצוע תודוא־לע הדועת םג וזש םכסל הקיר האשילק 

,ישילש ףוגב הביתכה .די־תלזואלו שואייל ליבוהל לקנב לוכיש דבכ ןוסא לומ םיינחורהו 

רסמה תא ישיאה רופיסל הקינעמ ,קנרפ לש תיפצתה אשונ ,קתפל קנרפ תא תכפוהה 

.ומיע תמעתהל ךירצ ארוקהש ילמסה 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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