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הבר הבהאב 

".העמדבו 

,זומת ןימינב לש רופיסמ החוקל רמאמה תרתו 
םישולשמ הלעמל ינפל" :הלא םילמב חתופה 1 
,האמה לש םירשעה תונש עצמאב ,הנש 

,הנטק אל הנידמ לשומ ,ימצע םעטמ ,יתינמתנ 
,םיסירא המכ ...תורצח המכו המכ ינפ לע הערתשהש 

"...יתורצחב םיאיצומו םיאיבמ ויה ,םירבגו םישנ 

ונל הלגמ ,'תוכלמ' התוא לש טרופמ רואית רחאלו 

לע ףיקשמ אוה הנממ ,תיפצתה-תדוקנ תא בתוכה 

הלעמל - זאמ ופלח תובר םינש'' :םיקוחר םימי םתוא 
לכמ יתדרי יכונאו - תוער םע תובוט ,הנש םישולשמ 

,יל השא :םדאה לככ יתייהו יתוכלממ יתחדוה םג ,יסכנ 

ךכ םגש ,וליפא רובס ינא םימעפל .הרידו םידלי 
.(71 )".רשפא 

:תודלי-ירופיס תונייפאמה תודוקנ יתש ןאכ תולוע 

ןיבש סחיל רשאב הסיפתה לש הכופיה איה תחאה 
ושוריפ 'רגובמ תויהל' ,דליה יבגל .תורגבל תודלי 

הבש וייחב הפוקת התוא תארקל חור-תרציק היפיצ 
היהי ומצע אוה יכ ,םירגובמה ילבכמ ישפוח היהי 
.ותעד לע הלועה לככ תושעל לכויש ,רגובמ 
ןדע-ןג ןימכ תורגבה תספתנ תידליה תיפצתה-תדוקנמ 
ולוכש ידליה הווהל דוגינב ,תולובג אלל שפוח לש 

לש תוארה-תדוקנ םלוא .םירוסיאו תולבגה ,תוארוה 
ילבכב םילובכ ולש וייח :תילכתב הנוש רגובמה 

םהמש םימי םתוא לא עגעגתמ אוהו ,םיקהש החפשמה 

שי םדאה-ייחב הפוקת לכל .קחרתהל םעפ ףאש 
לש ויפואמ ,ןבומכ ,םיעבונה ,הלשמ ןורכיז יעותעת 

.רבעבו הווהב ,וייח לע ותולכתסה ךרדמו ןנובתמה 

םלוע לש תיגאמ הסיפת תאטבמ הינשה הדוקנה 

ןיא בוש .םדאה לככ היהש ,ךכ לע ןנוקמ זומת .תודליה 
המלוע תא בצעל העדיש ,תילאודיווידניא תוישיא אוה 

םיללכה יפ-לע תויחל ץלאנ אוה התע .ידוחייה 
תוכלמה ןדבוא .ותומכש םיברלו ול הביתכמ הרבחהש 

םג םיתעלו ,הרבחל ץוחמ םג תויחל תלוכיה ןדבוא אוה 

תנתונ תיארקמה היצאיצוסאה .היתושירדל דוגינב 

ףוסבל ענכנ ןושמש ירה .םוסקה ןווגה תא םירבדל 

דסו ,יתחלוג םא" :הל הלגמו הלילד לש היתורצפהל 

,ו"ט ,םיטפוש»".םדאה לככ יתייהו יתילחו יחוכ ינממ 

רבכשב ,דליל היהש דחוימה חוכל םיעוגעג קר אל .<ז"י 

לעו םייחה לע הנולת ןיעמ םג אלא ,ןאכ שי םימיה 
לש הנורתי לע אווש-ירופיס ול ורפיסש ,םירגובמה 

.המרימב תודליה תא ונממ ולזגו תורגבה 

וטוא תודוסי םהב שיש םירופיס םה תודלי ירופיס 

.תורכזיה-ירופיס םשב םתוא הנכמ יתייהש ,םייפארגויב 

תודבוע לש תבורעת םהב שיש ,הלאכ םירופיסב" 

.תודבועב קוידה רשאמ רתוי הנווכה הבושח ,ןוידבו 

רגובמה ןיב הנבה לש רשג רצוי "תורכזיהה-רופיס" 

ינש לע תחא הנועבו תעב הנוע אוה .ריעצה ארוקהו 
םמצע לע רפסל םירגובמה לש םנוצר :םייסיסב םיכרצ 

םנוצרו :אבה רודל םיכרעו תויווח ליחנהלו םרבע לעו 

תודליה ימי לש םביט היה המ תעדל םיריעצה לש 
,בגר» ".םהייח תא םויה םינווכמה הלא לש םירוענהו 

.('םידלי-רופיסל אצומ תדוקנכ תרחואמ תורכזיה' 

וירופיסבש) בהזה תולוח ץבוקב ,זומת לש וירופיס 

טסילאודיווידניא-דלי םיראתמ ,(הזה רמאמב ןד ינא 

יניעב ,ףונבו ,הילושב דמוע אוהש ,הרבחב ןנובתמה 

,תאז תמועל ,ולש קחצי .ןמא אוהש עדוי וניאש ןמא 

ןורשכל עדומה דלי ראתמ ,םילשוריב היה דלי ורפסב 
יפכ ,ול רורב .רפוסכ ודיתע לע בשוחו ולש הביתכה 

חקיי הביתכל םירמוחה תאש ,רפסה ףוסב בתוכ אוהש 

אל אוה" :רפסה ךרוא לכל וראותש יפכ ,ולש וייחמ 

ותוא לע בותכי לבא ,טקשה סוניקואה לע בותכי 
םגאכ םעפ ול היהש לארשי-תיב תנוכשב ריעז םימ-פגא 

תנוכשב דחא לפליפ-ץע לע בותכי אוה ...לודג 
רשב תכרוחש הידרפס הנקז תבשוי ויתחתש םייפכ-עיגי 

הירוטקיו םשב תחא הנטק הרענ לע .םידופיש לע 
וגימא'.םשב הבולכבש קוריה יכותל תארוקה וז ,בותכי 
לש תונורחאה תורושב .(142-143) .יוכו "...'וימ 

,ראיתש תוערואמבו םישנאב ןנובתמו רזוח אוה רופיסה 

,רופיסל םלג-רמוח אלא וניא ול הרקש המ לכש רפוסכ 

ידיל םג האב וז תיפצת-תדוקנ .בותכל דיתע אוהש 
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אנט ןימינב ולש קחצי ולש קחצי גירש הממ זיממ ;ימינכ אנט ןימינב ךלש קחצי גירש הנקת זומת ןימינב

רחא םוקמב .ולש לש ורפסב ןמזל תוסחייתהב יוטיב 

תורקל דיתעש המ לא רגובמה רפסמה סחייתמ ,רפסב 
םימיה םתואב" :םינש רובעכ רופיסבש םידליל 

אל ןיידעו םרכ תנוכשב הנטקה הרש ףא הררוגתה 
תחאב התע תאלממ איהש בושחה דיקפתה תא האלימ 

רפסמה אוה) ןרואו ...ץראל ץוחב ונלש תויורירגשה 

הריש ירפס תאירקב קפתסה ןיידע ומצע (רפסה רוביג 

אוה ףא בותכי םימיה דחאבש ותעד לע הלעה אלו 
רפסמה ריכזמ ,הז גוסמ תורעהב .(48)".הלאכ םירפס 

תא עדוי ,םינטקה רופיסה ירוביגל דוגינב ,אוהש ארוקל 

רפסמהש ,השגרהה תא קזחמ אוה ךכב .רופיסה ףוס 

ךכו ,ול הארנש המ תא םייתימאה םיעוריאה ךותמ רחב 
םיעצמאה ידי-לע ,רפסבש "תואיצמה" תא בציע םג 

.םהב רחבש (תויומד בוציע ,ןונגס ,הנבמ) םייתונמאה 

היפארגויבוטואל רתוי הברה בורק ולש לש ורפס 

אלא .םש רוביגל ןיא םג ובש ,זומת לש ץבוקה רשאמ 

,רפסמה לש יתימאה ומש הז ןיא ולש לש רפסב םגש 

הרואכל דעונש ,רפסה .ןרוא םשב ותוא הנכמ אוה ירהש 

:ונממ הלוע תידגא-תיארקמ חורש םשב ארקנ ,םידליל 

רשפאמו ,קוחיר רצויש המ לבא .'םילשוריב היה דלי' 

וב שיש ,ןונגסה והז ,ןנובתמ תניחבב תויהל רפסמל 
הצור :תואמגוד המכ ירהו .םינווכמ םימזיאכרא הברה 

ןה ,םילטב םירבד ,תיחשהל התלע הניג לש ותמח ,התא 

הברה דועו - לילעב תוארל ןתינ רשאכ ,(!ןכ םוקמב) 
!1974 תנשב ספדנ רפסה ירהו .הלאב אצויכ 

גירש הוקת תחתופ ,םימדוקה םירפסה ינשמ לדבהב 

ירבדב ,הדגא אמא רפסב ,הלש תודליה יקרפ תא 
החור-ךולהו היתונווכ לע ארוקה תא םידימעמש ,אובמ 
הארמ תא ,ותדלוה תעש תא רכוז ימ" :תרפסמה לש 
ינפ תא ,תצצורתמה תדליימה תא ,דלונ ובש רדחה 

יסה ויה םיבר ךכ-לכ .ינא ...תדלל הדיתעה אמאה 
םתוא תרכוז ינאש דע ...הלא לכ לע ימא לש םירופ 

םג ,ינזואב םתוא תעמוש ,יניעב םתוא האור ,יבלב 

החיתפה .<9> ".ידכנל םתוא תרפסמו הבש ינאשכ ,םויה 

,םיאבה םיקרפל הדגא לש הליה ןיעמ הוושמ תאזה 

תומינב ןהו ירמגל םייטסילאיר םיעצמאב ןה ,םיראותמה 
הכירצ תאזה תנווכמה החיתפה .תויגלאטסונ-תויריל 

ראותמה לש תובישחה יבגל הנבה ארוקה לצא רוציל 

לצא רוצית וז ךרדבש ,הווקמ ףא גירש .תרפסמה יניעב 

.הלש הריציה לא דחוימ סחי רעושמה ארוקה 

רופיס אוה םג ,אנט ןימינב תאמ ,תחא התיכ תורוק 
ומשב וב עיפומ רפסמהו ,"ינא" ןושלב בותכה ,תודלי 

עקרה ,םהב רבודש םירפסה תשולשמ הנושב .יתימאה 

תיבב םיידוהי םידלי לש יווה אלא ,לארשי-ץרא וניא 
דיעמ רפסה םש .האושה םרט ,השראווב ידוהי רפס 

,תונוש תויומד וב תובככמש ,הרובח-רופיס והז :וילע 

תובישח שי ,ינלופהו ידוהיה ,ולש יתרבחה עקרלשו 

ימכ עיפומ דליה-רפסמה :תוחפ אל ןיינעמש המו .הבר 

,דצה ןמ הפוצה ,ףתתשמכ ,רכוז אוהש המ תא דעתמש 

חתופ רפסה ,ןכאו .הליבומו תידוחיי תומדכ אלו 
אלא ,"תונורכז רופיס םתס" הז ןיא .תונווכ תרהצהב 
.האושב ופסנש ,ותתיכ ידליל םשו די ביצהל ןויסינ 
םבורב םימודה ,םיעוריא םיראותמ תאזה המדקהה רחאל 

,םהל" :רפס-תיב לש יווה םיראתמה ,םירפסב םיקרפל 

ףונל ילויטב יתא גילפהל רוזחל וכז אלש ,יריקיל 
".העמדבו הבר הבהאב .הז רפס שידקמ ינא ,ונתודלי 

(152).

(הדליה וא) דליה ןיב ,תושגנתהה וא ,שגפימה 
,הטילשו שפוח םיווח םה ובש םלועב ,הגרדהב םייחתמה 

- רפס-תיב היורקש ,הפוכהו תנרקסמה תרגסמה ןיבו 

.םירפסה תעבראמ דחא לכב ,הנוש יוטיב םילבקמ 
,בושח יזכרמ אשונ והז אנטו ולש לש םירפסב 
תוידומיל תודוזיפא רואית - גירשו זומת לש םהירפסבו 

.רוביגה לש תונושהו תוידוחייה תשגדהל םרות 

דימלת תויהל ■ 

מהו הפוכה תרגסמהו טרפה ןיבש ,שאיימה דוגינה 
,זומת לש ורופיסב ףירח יוטיב ידיל אב ,תמייא 

:"קפוא" 
ןל טהלל הל חינהו שמשה דבעל ליגיעב דליה ץמצמ 

הדגנכ ךייחמ היהו לאמש ןזוא םעפו ןימי 'הל םעפ 
רוזחל רמאו וינפ תמגמ ונממ החכתשנ עגרל .דמיעל 

וויא לבל תאצוי המחה ונממש םוקמ ותואל ךלילו וב 

תהלו םהיתוקישנ ףיצרהל ,םהל ןכשמ ץראו םיימש 
ךא ,לוק אלל רובצו ףוטל ,ברצו רקוב ,וזב הז ךכח 
רשא תודליהו םידליה תאו רפסהיתיב תא רכז דימ 

,וב וטיבהו לודגה התיבה רדחב רקוב רקוב ופטאנ 

תראותמה תודליה 

םירפסה תעבראב 

תודלי קר הניא 

המודמ ,ןורכיז לש 

,אלא ,יתימא וא 

"תודלי" ,הרקיעב 

• לשו רסמ לש 

םביט לע תופקשה 

םייחה לש 

,דליה יבגל 

'רגובמ תויהל' 

היפיצ ושוריפ 

חור-תרציק 

התוא תארקל 

וייחב הפוקת 

ישפוח היהי הבש 

םירגובמה ילבכמ 
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לע בותכי אוה 

דחא לפליפ-ץע 

תנוכשב 

םייפכ-עיגי 

תבשוי ויתחתש 

הרופס הנקז 

לע רשב תכרוחש 

םידופיש 

תעש תא רכוז ימ 

הארמ תא ,ותדלוה 

,דלונ ובש רדחה 

תדליימה תא 

תא ,תצצורתמה 

הדיתעה אמאה ינפ 

תדלל 

רעצ ךותמו .רלג גולגלכ ,םלוכמ ןטקה ,ינז,דממב 
םשר ותוא ףטושה הרואלו שמשל ופרע הנפה באכו 

.(32).,שארה בוחרה לא וימעפ 

אוה ותואש ,ףונב תיב-ןב ומצע שח ןמאה-דליה 

תחפשמל ןב וליאכ אוה :תיפרומופורטנא היאר האור 

.םהיתוקישנמו םתבהאמ וילע םיפיערמה ,ץראהו שמשה 

ךשמה ןכלו ,יוחדו רז שיגרמ אוה ונימ-ינב ןיב אקווד 

,"החפשמ"ל ףרוע תיינפהב ךורכ רפסה-תיבל ותכילה 
עדונ רפסה-תיבל עיגמ אוהשכ .הרואב ותוא תפטושה 

ויטוטישב החמשב ךישממ אוהו לויטל האצי ותתיכש ול 

אוה ,ליעל אבוהש עטקב ומכ ,זאו .וילע בוהאה ףונב 
םע תשגרמה השיגפה תא ,תדחוימה וכרדב ,הווחו רזוח 

ןכאו .םשב ותונכל עדוי וניאש ,"קפוא"ה הארמ 
.קפוא והמ הרומל רמול עדוי וניא אוה ,תרחמל 
ךא ;ונממ רדענ אוהש לויטב ךכ לע ודמל םידימלתה 

.םליאכ רתונ ,וישוח לכב הארמה תא טלקש ,אוה 

ןיבו תיטסילאמרופהו "תעבורמה" הרבחה ןיב ,םוהתה 
תנתינ הניא ,טרפה לש תרצויהו תישפוחה וחור 

.רושיגל 

ןמ םיער םינויצל הכוז גירש לש הרפס תרוביג םג 

התיכב הרומה .ירמגל תונוש ןה תוביסהש אלא ,הרבחה 

םינפ תלעב ,םיהכ השובל ,הנקז הרומ"כ תראותמ 'א 

,הזה רואיתה לשב ,רורב ארוקל .(96) ."תופעוז 
,תמאבו .תענמנ-יתלב איה תרפסמה םע תושגנתהש 

תרמואו "ינא הדומ" תליפת תא םר לוקב תארוק איהשכ 

ךכ-רחא .ךכ לע הרומה הב תפזונ ,הבקנ ןושלב התוא 

ךניאש המ ךתוא דמלל הרומל רתומ" :הרומה הפיסומ 

!תעדוי ןכ ינא לבא" :תרתוומ הניא איה לבא ".תעדוי 

שיש ,ןכמ רחאל ,ררבתמשכ "!.יתוא דמיל רבכ ילש'בא 

תא הרומה תלבקמ ,'ב התיכל הדליה תא ץיפקהל 
,תעדוי תמאב תא בותכלו אורקל" :הער חורב םירבדה 

,הבוט הדלי ךניא לבא ,ךתוכזב אלו ךירוה תוכזב תאזו 

,םדוקה עטקה ןמ הנושב .(97)"...הפוצחו תינשקע אלא 

,בוצע ןוחצינ הז לבא ,הדליה ןוחצנב תומיעה םייתסמ 

,תרגובמה ןמ הלפשה לובסל תחצנמה לע ובש 
לש שרגמב החצינ הדליה םנמוא .תחצונמהו תאשנתמה 

אל ,התחלצה תורמלש ,ךכל וגאד הלא ךא ,םירגובמה 

.ןאכ טלושה אוה ימ חכשת 

ןאכ םג .ירמגל הנוש הריווא תררוש ולש לש ורפסב 

תועד-יקוליח ,םירבח םע תויושגנתה ,תויעב םיראותמ 

בויח לש הבוט חורב רתפנ לכה ךא .רכו םירגובמ םע 
לשב :תחא המגוד איבא .רפסה-תיבבו הרבחב םייחה 

גח דחאל קר ,'א התיכל ןרוא עיגמ תכשוממ הלחמ 

בורק התיכל וסינכהל יאדכ• םא ססהמ להנמה .חספה 
ובלב הגאד םיררועמ להנמה לש ויסוסיה .הנשה ףוסל 

המדנ ןרואלו ויה תורומח [להנמה לש] וינפ" :ןרוא לש 

תא הטבצש תובצעהש הארנ ךא .הווקת לכ הספאש 

רמ .להנמה יניעמ המלענ אל ויניעב הפקתשהו וביל 

אוה יורשש שיגרה ןרואו ,והשמ שקיב [באה] גרבננד 

טילחמ להנמה ".ויבא תא בהא עגר ותוא .הקוצמב 

,ךכבו"' :אורקל עדוי רבכ ןרואש הלגמו ותוא ןוחבל 

םיררועתמ ןוצר לש םיקיז המכשכ להנמה הנענ 
תכלה אלש ינא האור' ,רבסה-תודבכ ויניעב םיקלדנו 

רמ ,ךנחמה לא חלשנ אוה זאו "'.ךתלחמ ימיב לטב 

.רפסה ךרוא לכל הבוהאו תצרענ תפומ תומד ,יעלק 

,םירגובה תרבחו דליה ןיב ,תאזה הינומרהה .(33-34) 

יכרע תא םימינפמ וירבחו ןרוא .ולוכ רפסל תינייפוא 

המ תא ,תרחא וא וז הרוצב ,םהילע םילבקמו הרבחה 
.םהמ תעבותו םהילע הליטמ תרגובמה הביבסהש 

תיבב יווה לע רופיס ,רומאכ ,אוה אנט לש ורפס 

לש חורב תוראותמ םירומה םע תויושגנתהה .רפסה 

םאה :ומצע תא לואשל יושע ארוקה .רומוהו הנבה 

ןמ סייופמה רואיתה עבונ ילואו ?םירבדה ויה ךכ תמאב 

הריוואה ןמו האושב ודבאש םירבחה לע רעצה 
הבוטה הריוואה ?ולוכ רפסה לע הרושה ,היגלאטסונה 

םידימלתה םילגמ הבש הדוזיפאב יוטיב ידיל האב וזה 

םשור וניא "םויא"ה הרומהש ,רפסה-תיבל םירחאמה 

,ובש דמעמל םסחי הנתשמ ךכו ,וסקנפב תורעה םוש 

:הרומה לש וסקנפב םהיתומש םימשרנ ,לוכיבכ 
גועו ?תרחיא עודמ ?ךמש' :הגצהה הלחה ןכמ-רחאלו" 

ויתורעה תא ונב חיטמ [הרומה לש ויוניכ] ןשבה ךלמ 

אוושל הסנמ ןשבה ךלמ גועו ...םיקחוצ ונאו תונונשה 

ויניעמ םיקרב תוריל ,תוקומסה וינפ תא ףיעזהל 
ינא' :לגלגב םערכ הלוע ולוקו תוכייחמה ,תולוחכה 

סקנפה .רקפה וניא םלועה יכ ,םכתא דמלאש שיאה 
םודאה ונורפע תא עקות אוהו '!תמשור דיהו חותפ 
זאמש אלא .הכשמנ הגצהה ,ןכא .סקנפה ךותל 
אל [םידימלתה ידי-לע קירה סקנפה יוליג] 'האיצמה' 

ונפתתשה ונלוכ ...דיחיה ןקחשה ןשבה ךלמ גוע היה 
.(21)".הצפח שפנב הב 

תודלי קר הניא םירפסה תעבראב תראותמה תודליה 

"תודלי" ,הרקיעב ,אלא ,יתימא וא המודמ ,ןורכיז לש 

יעוריא .םייחה לש םביט לע תופקשה לשו רסמ לש 
םירפסמה ידיב םיכפוה ,,תונמאה םבוציעב ,תודליה 

שיש יעצמא ;םירגובמכ םמצעב תוננובתה לש יעצמאל 

ןיידע תאצמנ ותודליש ,ארוקל תורורב תורימא םג וב 
■ .המוציעב 

תורוקמ 
רופיסל אצומ תדוקנכ תרחואמ תורכזיה ,בגר םחנמ • 
'ד-'ג 'בוח ,יכ ךרכ ,'רעוגו םידלי תורפס' :ךותב ,םידלי 

.1994 ,יאמ ,(80-79) 

.ט''ישת ,םילעופ תירפס ,בהזה תולוח ,זומת ןימינב • 

.1986 ,ט''הבקח ,הרגא אמא ,גירש חוקת • 

.1974 ,דבוע םע ,םילשוריב היה דלי ,ולש קחצי • 

.1976 ,דבוע םע ,תחא התיכ תורוק ,אנט ןימינב • 
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