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ץירפ הרקמב ךל םיארוק אל
וירוביג"ש בתכ ןימינב רטלוו םהמ ותעפשה לע ריהצה אקפקש ,רזלאו טרבור לש וירופיסב שי המ
?"ולש הזורפה ןה םהיתועמדו ,תועמד דע םיבוצעו םילבלובמ

תאצוה ,ןהכה ןר תינמרגמ םגרית ,רזלאו טרבור תאמ םירופיס ,רבד םושב ןיחבה אלש שיא

םידומע 139 ,2010 ,םילעופ תירפס

קפקופמה דמעמה תורמל .בתכש טפשמ ןקית אל םלועמ יכ רזלאו טרבור ריהצמ ולש םירופיסה דחאב

.תאז תושעל ונל ץלמומ בטיה לבא ,ךכב ןימאהל םיכירצ ונניא" :ןימינב רטלו ץילמה הרהצהה לש

תא םג וכותב ללוכ ,בתכנ רבכש המ תא ןוכנ בותכל אל םעפ ףא ,בותכל :עגריהל הלוכי ונתעדות

."רתויב תבשוחמה תונווכתהה תא םגו בותכל הנווכה רדעה

ינא םייתניב .ךכ רחא ןימינב לא בושא .רזלאו לצא יטסינרדומה יומידה תא ןימינב שפת תחא הכמב

והזש יתרמא '?ץירפ הרקמב ךל םיארוק אל' :הלאשה תא התלעה איה" :ומצע רזלאו תא טטצל שקבמ

לכ ."עודיכ ,תרזוח םלועל תועט ירהש ,הזה ןיינעב תורמסמ עובקל הצור יניא ךא ,ימש ךרעב

אקפקל ?רחא םש אלו הז םש המל .תומדה םשב ירה תמלגתמ טסקטב םויקה לש תויטנגניטנוקה

םוש" וב ןיאש המ ןיב ענ ןיול ךונח .םיינמרג וא םיירבע ,םיילמס תומש ויה ןונגעל .חיננ .ק ,ןורתפ היה

,הפוד ,שחש( ןמצעמ תונקורמ תויועמשמל )ה'צפופ ,עסנמלכ ,סכר'צ( תינוציק הרוצב "תועמשמ

.)'וכו לטנדיל

טושפ ןורתפל תנתינ וז הציצח וליאכ ,םלועל ןושלה ןיב היעב םוש ןיא וליאכ בתכנ יטסילאירה רופיסה

תא תוריתומו ,התוא תורתיימ ,המצע ןושלה תא תולכמ רופיסהמ תולועה תונומתה וליאכ ,ןומא לש

יכה תומוקמה דחא אוה םשה ,תאז לכבו .ןבומכ ,ארונ אל הז .רופיסה לש םוסקה םלועה ךותב ארוקה

הגונו לייא אוה לייא ,עשוהי אוה עשוהי ןכלו ,ושחרתה תמאב םירבדה וליאכ ,רופיסה לש םיממתימ

.הגונ טושפ איה

לע וניא רופיסהש דיחיה ןמיסה אוה ץירפ .טרבור וארק רזלאוול .ץירפ לע רזלאו לש טפשמה לא בושנ

םש אוה ומש יכ ונל עידומ אוה תאז לכבו ויתודוא לע אוה רופיסהו ,טרבור ,רקשמ אוה ילואו ,טרבור

:הזכ טפשמ וא .טטומתמה לדגמה תמשנ אוה "?ץירפ הרקמב ךל םיארוק אל" ,הזה טפשמה .רחא

ליגל עיגה המורמה לעבה .התוא רקבל ץמוא היה אל הלש בהאמל .התמ ךרעב םימי הנומש רובעכ"

ויה םיכרוע המכ ."רדסב ינא םג יתישענו בורהמ המגוד יתחקל .רדסב ארונ םה םישנאה בור .םינומש

ןמזב ןושיל ךלוה ינא .רדסב ינא םג יתישענו בורה ןמ המגוד יתחקל" ?תאזה תולילקה תא םיסיפדמ

שי ?ךכל לגוסמ ינאש םיבשוח םכניא .הרבחל ליעומ ימצע ךופהל ךרדב ינאש יל המדנ .ןמזב םקו

."רתויב תונגוהמ תועד יכותב

.וב ךופהלו רוזחל יואר אלש ,לצע השעמ ומכ הארנש המ ןיבו ,םוגמג ןיב שחרתמ םירופיסב סוסיהה

,אחינ לבא ,תוחפ תצק םיעפוש םיידש הל ויה וליא היה בטומ ילואו ,רתויב םיעפוש םיידש הל ויה"

לש ללוכה ךסה לא החוכ לכב יתוא הצחל איהש איה תחצינ הדבוע ,רתויב עפוש טלחהב היה הזחה

העפשהה לע ריהצה אקפק ."ןיטולחל חטושו ךעמנ יפאו יתמישנ הקתענ טעמכש ךכ ידכ דע ,עפשה

.ותביתכ לע )1878 דילי( רזלאוול התיהש

ונתעדב הלע אלש טעמכ" :רבג הגלוא הריכה והשיתמ .םיגדהל לוכי הגלוא לש הרופיסמ באכה
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המכ ונעדי אל ללכבש ,הז לע הז ךכ לכ הבוט העד ונל התיה .ונל וקיפסה די תציחל ,טבמ .קשנתהל

ומכ ףלקנ טושפה באכה ."חריה ינרק ויה ונל קר ,ונליבשב קר הריאה שמשה .הזב הז םינימאמ ונחנא

ותוא תוארל היה יל ראשנש המ לכ ,ךרעב ףאל תחתמ ,ינממ ותוא החקל תרחא השא זא לבא" :רוע

.םזינרדומה לש לוגלגה הנה ."הלעבל היה הרהמ דעו ,םיסקמ ,יטנמרש אוהש הבשח איה .קחרתמ

רזלאו לע ,םוכיס ול שיו ,םזינרדומה לע לכה ארק רמולכ ,הלמה לש ערה ןבומב ליכשמ וליפא ,ךרוע

היה הזכ ךרוע םג ,ומצע ןכסמה רזלאו תא סוסיה םוש אלב םסרפמ היה ףאו ,ינמרגה םזינרדומהו

.בוט אל בתוכ רזלאו לבא .םיסחיה ןיינעב ,רתוי טרפיש ,הזכ רזלאו ןיממ שקבמ

יתוא ריכתש הצר אוה .ילע הל רפיס אוה יכ ,יתוא רקבל ואב םה דחא םוי" :הכישממ ולש הגלוא

אל' :ךורב התנע איה" '?יתוא תונעל םיצור םתא' :תונותשע ןדבואב יתקעצ ,ילא ואבשכ .יתא דדייתתו

."ונתא תויחל ךממ שקבל ידכ ךיילא ונאב .תרשואמ ייהתש ידכ לכה השעא ,הדומח ,אלו

יתייח וישכע" :םיטרפ טעמ שי רופיסלו ,הטושפה הפשה תרזעב ףלקתמ רועה .ןאכ רמגנ אל באכה

תאז לכבו השוחת ול ןיאש והשימכ ,הניש ךותמ ומכ לכה יתישע .םולחב היח ינא וליאכ יתשגרהו ,םתא

תוינפתהו רצק רופיסה ."םירחאהמ רתוי הזילע יתייה ךכ בגא .היואר הנבהו הרורב השוחת ול שי

תורפסה אל ןאכ - הזה יטסינרדומה חוכה דוס הז הנה - "תורפס"ה תא תלטבמ רבחמה ןושלו תובורמ

.רבחמה לש ולוקב והשמל אלא ןושל תרואפתל קקזנ אל םלועה .ישממה אלא תטלוש

דירפטוג רפוסהו ,ונב ולרק ,ןילקוב דלונרא רייצה - םירצייווש השולש לע החידב רפסמ ןימינב רטלאו

ריעצה ןילקוב רמא ,תממוד הייתש ירחא ,דחא םוי .הדבכ הייתשו תוכורא תוקיתש עדי םנחלוש .רלק

ינא" :טלפש ירחא ,בזעו םק ףוסבלו המ ןמז הכיח רלק ."חור ןיאו" :ויבא ףיסוה העש עבר ץקמו ,"םח"

הזורפב .ירצייוושה רזלאו תא ןימינב בחות תאזה תירפכה הריוואה ךותל ."םינטפטפ םע התוש אל

תא ארוקהמ חיכשהל איה טפשמ לכ לש ותרטמו ,ונממ עפוש םילמ לובמ ;ןוסא ףס לע הארנ לכה" ולש

."םדוקה טפשמה

חרוזה ףשנה חורמ טעמ םע ...הלילה לפואמ םיאב םה ?רזלאו לש וירוביג םיצצ ןינמ" :ךשמהבו

לש הניגנמהש םושמ .ולש הזורפה ןה םהיתועמד .תועמד דע םיבוצעו םילבלובמ םה לבא ,םהיניעמ

-יאה ןמ קר - ולש תובוהאה תויומדה תואב ןינמ ונל הלגמ איה ,תחפייתמ תירזלאווה תונטפטפה

תישונא-אל תויחטשב תונייטצמ ןה ךכ םושמו ,ןהירוחאמ ףוריטה תא וחינהש תויומד ולא .תויפש

,ןהב שיש ,םייאמ תאז לכבו ,גנעמה דוסיה תא דחא טפשמב םכסלו תוסנל ונילע היה וליא .בל תערוקו

."'ואפרנ םלוכ' :רמול םיכירצ ונייה

רפוסה רבכ היה ותסמ תא ןילרבב בתכ רשאכ ?רזלאו לש ותירחא אהת הרמ המ עדי ןימינב םאה

בושו בוש .םירוסיי ייח ויה וייח .1956-ב תמש דע רוגס דסומב הליב אוה .זופשא ףס לע ירצייוושה

שיא לש המישר ןיב הביתכ בתכ בושו בוש .םייתורפסה םיכרועה ויבתכ תא וחדש הייחדה לע בתכ

ינשה ודצמו ,רזלאו לש ולוק דחא דצמ .םידדצ ינש ול שיש קד ףד ?ףוריטה הז םאה .לוק לש רופיסו

הינוריאה ןיב הקד המינ הלידבמ ובש םוקמה הז םאה ?תורחאה תויומדה תחא לש וא ,ץירפ לש ולוק

,רבחמה לש טושפה ולוק ,הינוריא לכ רדעה ןיבו ,רפס תיבב דלי לש םירוביח תבתוכה ,רפסמה לש

?םישרוד רפסה תיבב םירומהש המ ןיבו םיצור םייתורפסה םיכרועהש המ ןיב הלודגה הבריק ההזמה

וב ןכוש תושגרו תובשחמ לש אבצש ,דחא בל לבא ,םיילגר יתש קר ול שי .שיגר רוצי אוה םדאה"

:ךכ תאז רמול ילע היה םצעב .הצרא םיצעה ןמ םילעה םירשונ ,ויתסה אבשכ" :רחא רוביחב וא ."דחיב

."ילש ןונגסה תא רפשל ךירצ ינא .ויתסה אב ,םילעה םירשונשכ

,הנה .אלפומ עגר היה הז ."תע לכל רזוע" ,רזלאו לש ןאמור ןמרמה הנליא המגרית םינש 23 ינפל

.םוגרת הזיא ,ןהכה ןר לש םוגרתהו .עגר דוע ,האמ עבר טעמכ ץקמ
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