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רורב .י .א 

ןוגגע לש ת>אג*צפ"לה הנבלה לע הרעה 

בול רמ לש ותונחב" ןונגע לש ןורחאה רפסה 
םישנאב ןד — ה"לשת תישארב עיפוה — "ןיל 
בו גיצפייל (תיחרזמה תעכ) תינמרגה ריעבש 
30 דומעב .הנושארה םלועה תמחלמ ימיב הפונ 
לכב תיארנ הנבלה התיהשכ" :בותכ ,עצמאב 

הנבל ('ץא'צוב) ונריעב ויה םירמוא היפוי 
פוסמ ,הנבלה ירהו ,גיצפייל ירהו ,תיאגיצפייל 
םימשה םהבש) טבשו תבט יחריב וליפא םא ינק 
."וזכש הנבל שדקמ ונריעב םדא היה (םיננועמ 
תלשממל ןטקה רואמה" ,חריה ןינע המ 
ץראה רודכ לכב רשא ,(זט ,א תישארב) "הלילה 
ןיא דכל ? גיצפייל ינוסקאסה ךרכל ,1וק אצוי 
,עדי אל ורוד-ינב בורכ .ןונגע ירבדב שוריפ 
,קפס םויכ .הז יוניכ לש ורוקמ תא ,הארנכ 
סהל םיעדויה םישנא הרשע םלועב דוע שי םא 

הפי הנבל םימדוק תורוד וניכ עודמ ,ריב 
בחר םוקמ ספות הז ימימש םרג ."תיאגיצפייל" 
,הלא וא לאל והובשח םינומדק .םימעה ןוימדב 
תודגא .ול ומיקה םישדקמו םיליספ ,ול ודגס 
ותליהת ורש םיררושמ ,חריב תורושק תובר 
הלא לכב .םדאה תמשנ לע ותעפשה וראיתו 

בשוממ ,ריע םשמ חוקל הנבלל ראות יאדוב ןיא 
.תומדא ילע םדא-ינב 

הנבל לע ארקיי המשש גיצפייל התכז המב 
ראות הל ןתנייש ,הנבלה התכז המבו ,הפי 
.םייניבה ימי זאמ הרחסב תללוהמ ריע םשמ 
יאגיצפייל ראותב הרטוע הדבל הנבלה אל םלואו 

םיאנוטיס ,אוביו אוצי ירחוס םג אלא ,שידייב 
ופב וציפהש גיצפייל דירימ הרוחסהו ,םילודג 
הבש הנשה ,1772 דע היצילג — הכותבו ,ןיל 
ספאל א ,רחוס רעקספאל א .הירטסואל החפוס 
ןיאש חבש הז היה .םירמוא ויה הרוחס עיק 

.הנבלל ראותה רבעוה הרוחסה ןמ .וירחא רהרהל 

דירי הנש לכב ךרענ תודחא םינש תואמ הז 
םיצאנה תוטלתשה דע .גיצפיילב לודג ימואלריב 

,חרזממ דוחיב ,םיבר םידוהי וילא םיעסונ ויה 
רחסב םקלח םנמא .לודגה ידוהיה םוחתהמ 
הבש ,19-ה האמה עצמאמ הברהב תחפ דיריה 
ולכי זאמ .הבחרנ לזרב תוליסמ תשר הללסנ 

תואצוהו למע אלל רשקתהל םירכומו םינוק 
.דיריל הקיז אלל ,הנשה תומי לכ תובורמ 
אוביה לע דבכ סכמ ליטה ירטסואה ןוטלשה 
,הריבה הניוול היצילג ירחוס תונפהל לדתשהו 
קפס ןונגע לש וירוענ ימיב .ךכב חילצה ףא 
פייל הרוחסו םיאגיצפייל םירחוס דוע ויה םא 

.ומלענ אל ןושלה יסופד לבא ,וריעב תיאגיצ 
.הנבל רעקספאל א דוע עמש םינקז יפמש ןכתיי 
ירומ יפמ הז יוטיב יתעמש ייחב םעפ קר ינא 
היצילגבש שולאק הרייעב אדנאל ילתפנ יברו 
טבשב וא תבטב ןנועמ ברע הז היה .תיחרזמה 

ורעטצה .הלאכ םיברע המכ ירחא (1896) ו"נרת 
שדוחה יצח עיגיו טעמ דועש ,זיולקב םידיסחה 
ליחתתשכ ,הנבלה תא שדקל דוע ולכי אלו 
הנבלו תצקמב םימשה ורהטנ הנהו .םגפיהל 
התכלהכ הוצמה לע שישיה חמש .התארנ הפי 

היצילגב יתבשי .הנבל רעקספאל א :רמאו 
דוע ךכ-רחא ,1905 דע תועיבקב תיחרזמה 
,1914-ב המחלמה דע תופיצרב אלש םייתנשכ 
ראותש ןכתיי .הנבל רעקספאל א יתעמש אלו 
תורודל וליצה ןונגעו רפס םושב בתכנ אל הז 
םדקש ,יוואלסה המש ,גיצפייל .וניבהל שיו 
אוש השולש) קספיל אוה ,ינמרגל הארנכ 
— קספאלל וניתובא יפב ךפהנ ךיא .(םיחנ 
ןונגעש ןכתי .וב ןויעל ןינע שידיי תפש ירקוחל 
שהב תאזו ,גיצפייל אלא קספאל עמש אל רבכ 

.רוביצה תפש לע תינמרגה הלכשהה תעפ 

הבור היצילגל העיגהש תיקספאלה הרוחסה 
,תיקדס ינימ :רמולכ ,הירטנאלאג םשב ללכנ 
ושיקו יונ ,תשובלת יכרצל םינטק םיצפח םהו 
,גיצפייל התיה אל תרצותה לש האצומ .םיט 
ברעממ תונידמ תצקו הינמרגב תונוש םירע אלא 
ריעה לע הלא תורוחס וארקנ םינלופה יפב .הל 
ונח יטלש לע .תינלופב היגרבמירונ ,גרבנרינ 
ל"נה םיגוסהמ תורוחס ורכמנ ןהבש םידוהי תוי 
לש ירכוז ."תויגרבמירונ תורוחס" םיבתוכ ויה 

תומשש ,תעדל שיו .םלוכ ומלענ טעמכ הלא םיט 
דרנ טעמכ םה תיגרבנרינו תיאגיצפייל הרוחס 

.םירשעה האמה תישאר דע םידוהי יפב םיפ 
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